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زيارة عاشوراء تحفة من السماء١٠

ــة المقدســة.  ــم الوالي ــه وعــن حري ــاع عن والدف

فقــد حــاول ســماحته فــي هــذا الكتــاب الموســوم بـــ >زيــارة عاشــوراء 
تحفــة مــن الســماء<  وضــع دراســة لســند هــذه الزيــارة ومتنهــا، مــع رّد 
ــالم  ــه الّس ــين علي ــام الحس ــارة اإلم ــث إن زي ــا، حي ــواردة عليه ــبهات ال للش
ــد  ــي ورد الحــّث الشــديد والتأكي ــى، والت ــل شــعيرة مــن شــعائر اهللا تعال تمّث
علــى  تعظيمهــا و االهتمــام بأمرهــا؛ الن ســّيد الشــهداء عليــه الّســالم بتضحيتــه 
ــف  ــكل موجــود الحــق مــن الباطــل، واوق ــًا ل ــن عيان ــف وبي المباركــة كش
االجيــال القادمــة علــى الحقائــق الناصعــة الواضحــة، التــي تضــي ء لهــم ســبيل 
الحــق، وتنقذهــم مــن ضــالل الجاهليــة والظلــم إلــى نــور الهدايــة اإللهّيــة. 

 فنهضتــه وشــهادته عليــه الّســالم هــي مــن اســرار اهللا تعالــى المكشــوفة 
وحكمتــه المصونــة فهــي معلومــة مجهولــة، معلومــة ألهــل اهللا تعالــى ولــكل 
ــل  ــرممن يجه ــن  البش ــر م ــة  لكثي ــانية، مجهول ــل شــرف االنس ــان يحم انس

عظمتهــا وأهدافهــا الســامية.

فلــذا ينبغــي للمؤمنيــن االهتمــام بهــذه الزيــارة بــأن تتوجــه نفوســهم نحــو 
ــه، وأن يكــون ســفك دمــه الطاهــر  ــه ومــا جــرى علي ــت ب ــه التــي ألّم مصائب
ودمــاء أوالده وأصحابــه قــد تــرك فــي قلوبهــم درســًا شــريفًا وتعليمــًا نبيــًال 
ــذا ينبغــي عــدم االلتفــات إلــى  وذكــرًا خالــدًا يتجــدد علــى مــر الســنين ول
الشــبهات التــي طــرأت مــن الذيــن تشــّعبت فيهــم األهــواء وتضاربــت عندهم 
األراء، حيــث أرادوا مــن ورائهــا زعزعــة ثقــة المؤمنيــن بهــذه الزيــارة؛ ســعيًا 

منهــم لنفــي اعتبارهــا، وإضعــاف شــأنها.
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ومن شبهاهتم املزعومة: أن الزيارة املذكورة قد تعّرضت للتحريف والدّس يف 

بعض ىسخها، من قبول ما يتعلق بمسيلة اللعن الوارد يف الزيارة، وأن هذا ما ٓ يمكن 

 ىسبته لألئّمة^!!

ّٓ أن الشبهة املذكورة مدفوعة، حوث ورد اللعن يف الكتاب والسنة. وسوييت بواهنا  إ

يف صّوات الكتاب. وكذا شبهة من شّكك يف سندها أو متنها!! فذلك مردود أيضًا؛ إذ 

كام سوييت بوان ×. أن هناك من القرائن الداّلة عىل صّحة صدور الزيارة من اإلمام

 ذلك.

سابقتها بين أضوفت إلوها بعض الشبهات اجلديدة مع ومتتاز هذه الطبعة عن 

وفت إلوها بعض الفوائد واألحاديث؛ لكي تكتمل الفائدة اجلواب عنها، وكذا أض

 ويتحقق اهلدف بنرش هذه الثقافة احلسونوة.

ر املبارك ووفق اهلل جهود سامحة العالمة السود عباس احلسوني يف تدوين هذا الِسفْ 

ومتنها وحتقوق صرقها، مع كشف الستار عاّم من )زيارة عاشوراء( وإقرار صحة سندها 

 أحاط هبا من شبهات املشككني ودعاة التحريف.

 

 ×مؤّسسة اإلمام الرضا
 يق العلميللبحث والتحق



 

لّمــا كانــت شــهادة وتضحيــة أبــي األحــرار اإلمــام الحســين عليــه الّســالم 
ــي جــاء بهــا  ــن وديمومــة الرســالة اإلســالمّية الّت ــظ الدي ــي حف هــي الســّر ف
النبــي صّلــى اهللا عليــه وآلــه وبّلغهــا عــن اهللا تعالــى، أصبحــت الشــريعة 
اإلســالمّية المحّمدّيــة خالــدة بخلــود الذكــر الحســيني؛ تجســيدًا لقــول النبــّي 
األكــرم صّلــى اهللا عليــه وآلــه: mحســين مّنــي، وأنــا مــن حســينn، وإلــى 
هــذا المعنــى أشــارت عقيلــة الهاشــمّيين زينــب الفــداء عليهــا الّســالم بقولهــا 

.nــت وحينــا ــا، وال ُتمي ليزيــد: mفــواهللا ال تمحــو ذكرن

ولــذا حــاول أعــداء اهللا تعالــى واإلنســانّية إخمــاد هــذا الصوت الحســيني، 
ــر التشــكيك  ــان؛ عب ــت اإليم ــم، ويثب ــوب، ويشــحذ الهم ــي القل ــذي يحي اّل
بهــذه الشــعائر والتنكيــل بــكّل مــن يحــاول إحياءهــا بعــد إدراكهــم لحقيقــة 
الرابطــة بيــن بقــاء اإلســالم الّــذي دعــا إليــه النبــّي صّلــى اهللا عليــه وآلــه وبيــن 

بقــاء الشــعيرة الحســينّية.

فــكان يزيــد بــن معاويــة ـ عليــه اللعنــة ـ أّول َمــن حــاول تضليــل النــاس 
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فــي حقيقــة الثــورة الحســينّية ورموزهــا؛ حيــث نعتهــم بالخارجيــن عــن 
الديــن؛ إخفــاًء منــه لهوّيتهــم الحقيقّيــة، فمــن تلــك اللحظــة بــدأت الحاجــة 
إلــى َمــن يحمــل علــى عاتقــه رايــة الدفــاع عــن مبــادىء الثــورة الحســينّية، 
وديموميّــة بقائهــا، فــكان المدافــع األّول عــن هــذه الثــورة وأركانهــا ورموزها 
اإلمــام زيــن العابديــن علــي بــن الحســين عليــه الّســالم، وعّمتــه بطلــة كربالء، 
زينــب الصمــود والشــموخ واإلبــاء، صلــوات اهللا وســالمه عليهــا، الّتــي كانــت 
اللســان الناطــق لإلمامــة أثنــاء تصّديهــا لتلــك الزمــرة الحاكمــة الّتــي حّرفــت 

المبــادىء والقيــم اإلســالمّية.

وهكــذا يســتمّر الصراع، ويســتمّر التشــكيك بالشــعائر الحســينّية إلــى يومنا 
هــذا، وبأســاليب مختلفــة، فبعــد أن أدرك أعــداء اإلســالم واإلنســانّية عــدم 
جــدوى القتــل والترهيــب فــي النيــل مــن أتبــاع أهــل البيــت عليهــم الّســالم، 
ــل؛  ــة ـ مــن التشــكيك والتضلي ــه اللعن ــد ـ علي ــه يزي ــدأ ب ــا ب ــارة م أخــذوا بإث
بحّجــة الحداثــة والعصرنــة، مســتعينين بنافــذة الثقافــة؛ لغــرض تمييــع الثــورة 

الحســينّية وإضعــاف دور شــعائرها فــي الحيــاة اإلســالمّية، بــل اإلنســانّية.

ــن  ــد فشــل هــذه المحــاوالت وتلــك ـ حــاول بعضهــم مّم ــوم ـ وبع والي
تلّبــس بــزي رجــال أهــل العلــم ـ وتحــت غطــاء العلــم والمعرفــة ـ أن يمــّد يد 
العــون والمســاعدة ألولئــك الظلمــة وَمــن تبعهــم؛ مســاهمة منــه فــي إكمــال 

مــا بــدأوه فــي مســيرتهم مــن ظلــٍم ألهــل البيــت عليهــم الّســالم.

فبــدأت القّصــة بتســمية اختــالف نســخ زيــارة عاشــوراء تزويــرًا !! وإثبات 
ــم، وإّال  ــة العل ــرًا آلل ــق، وتنّك ــًا للحقائ ــًا !! قلب ــارة اختالق ــض فقــرات الزي بع
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فاألخــذ بهــذا القــول ال يبقــي للعلــم قاعــدة يســتند إليهــا، وال يصمــد أمــام 
هــذا القــول مصــدٌر مــن مصــادر التشــريع اإلســالمي.

ــت عليهــم الّســالم بإنــكار  وكذلــك كان االعتــذار عــن أعــداء أهــل البي
بعــض مقاطــع الزيــارة، كاللعــن الــوارد فيهــا؛ بحّجــة عــدم تماشــيه مــع األدب 
اإلســالمي الرفيــع رّدًا علــى اهللا تعالــى؛ إذ ورد اللعــن فــي كتابــه العزيــز وفــي 

مواطــن كثيــرة.

أضــف إلــى أّن القّصــة المنقولــة عــن الشــيخ الطوســي ـ رحمــه اهللا ـ مــع 
الوالــي العباســي، وتبريــر الشــيخ لـــه ـ كما يظهر مــن حكاية القّصة ـ تكشــف 
عــن الجــّو الّــذي كان يعيشــه الشــيخ الطوســي ـ رحمــه اهللا ـ مــن جهــة، ومــن 

جهــة أخــرى فهــي تكشــف عــن ثبــوت هــذا المقطــع فــي الزيــارة.

ــذي  ــارة اّل ــند الزي ــار س ــدم اعتب ــح بع ــى التبّج ــر إل ــذا وصــل األم وهك
ال اعتبــار لـــه فــي الواقــع العملــي، لمــا تحويــه الزيــارة مــن مضاميــن عاليــة 
تكشــف عــن عــدم إمــكان صــدور مثلهــا إّال عــن المعصــوم عليــه الّســالم، 
فضــًال عــن اآلثــار والكرامــات الّتــي ثبتــت للزيــارة للقاصــي والدانــي بمــا ال 

يقبــل الشــّك والشــبهة.

ومــن هنــا جــاء كتــاب mزيــارة عاشــوراء تحفــة مــن الّســماءn بقلــم 
العالّمــة الســّيد عّبــاس الحســيني إلثبــات صّحــة ســند هــذه الزيــارة، وبأكثــر 
مــن طريــق، ولدفــع مــا ذكــر حــول الزيــارة والشــعائر الحســينّية مــن تشــكيك 

ــف. وتحري
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ــة لســماحة شــيخنا  ــي الرجالّي ــق المبان ــه جــاء علــى وف فمــن محاســنه أّن
األســتاذ آيــة اهللا الشــيخ مســلم الــداوري حفظــه اهللا والّتــي هــي اليــوم محــّط 

ــة المباركــة. نظــر علمــاء وفضــالء الحــوزة العلمّي

وفــي الختــام يســّرنا أن نتقــّدم بجزيــل الشــكر والتقديــر إلى كاّفــة اإلخوة 
األفاضــل األعــّزاء اّلذيــن ســاهموا فــي تحقيــق وإخــراج هــذا الكتــاب، 

ونخــّص بالذكــر: 

١ ـ فضيلــة الشــيخ محّمــد الخفاجــي الّــذي تولّــى مهّمــة التقويــم العلمــي 
وتصحيــح الكتــاب.

٢ ـ فضيلــة الشــيخ علــي األســدي اّلــذي توّلــى مهّمــة مراجعــة المصــادر 
ــة  ــة لجن ــي عضوي ــاركة ف ــوال، والمش ــث واألق ــات واألحادي ــج اآلي وتخري

المقابلــة مــع النســخ الخّطيــة.

ــة  ــة المراجعــة الثاني ــى مهّم ــذي توّل ــارك اّل ــة الشــيخ حســين مب ٣ ـ فضيل
للمصــادر والتخريجــات.

ــّص  ــم الن ــة تقوي ــى مهّم ــذي توّل ــي اّل ــالم التميم ــيخ س ــة الش ٤ ـ فضيل
للقســم األّول مــن الكتــاب.

ــا عنــد مقابلــة النســخ الخّطيــة ـ فــي  ــا اعتمدن ــّوه إلــى أنّن ــوّد أن نن كمــا ن
ــراد منهــا ـ  ــى الم ــف عل ــم نق ــي ل ــواردة فيهــا والّت ــوز ال ــض الرم ــير بع تفس
علــى تفســير المؤلّــف لهــا. مثــل: mخ ل صn حيــث فّســرها بـــ mأنّهــا ترمــز إلى 
ــت بيــن  ــه أخذهــا مــن نفــس النســخة الّتــي كان ــح عنــد الناســخ وأّن التصحي
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.nيديــه بنحــو نســخة بــدل

نســأله تعالــى أن يوّفــق الجميــع لمــا فيــه خيــر الدنيــا واآلخــرة، وأن يجعلنا 
فــي ســجّل َخَدَمــة اإلمــام الحســين عليــه الّســالم، إنّــه نعــم المجيب.

   





 

ــق  ــو طري ــذي ه ــوي، اّل ــك الّس ــى صراط ــا إل ــّم إذ هديتن ــدك الّله نحم
ــك،  أنبيائــك وأصفيائــك، ولــم تســألنا عليــه أجــرًا إّال المــوّدة فــي قربــى نبّي
وأمينــك، وخيرتــك مــن خلقــك، ونســألك الحشــر تحــت لــواء مــن أذهبــت 
عــن ذّرّيتــه الرجــس، وطّهرتهــم تطهيــرًا، والــورد مــن حوضــه، اّلــذي يــذاد 
عنــه مــن أحــدث بعــده، ونصّلــي عليــه وآلــه، وعلــى مــن حافــظ علــى عهــده 

ــه وأتباعــه. مــن أصحاب

وبعد:

ــدوا  ــم أّك ــت عليهــم الّســالم، يجــد: أنّه ــات أهــل البي ــّبع لرواي إّن المتتـ
غايــة التأكيــد، وشــّددوا نهايــة التشــديد، علــى زيــارة أبــي عبــد اهللا الحســين 
ــم  ــص ل ــه بخصائ ــوا زيارت ــالم خّص ــم الّس ــم عليه ــى أنّه ــالم، حّت ــه الّس علي
ــه  ــه، وأبي ــه وآل ــى اهللا علي ــى جــّده المصطفــى صّل يشــاركه أحــد فيهــا، حّت
المرتضــى عليــه الّســالم، وليــس ذلــك إّال ألّن شــهادته عليــه الّســالم أوجبــت 
ــن، ومحــو آثــار  بقــاء الديــن، وإحيــاء شــريعة ســّيد المرســلين وخاتــم النبيّي
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ــا  ــن حدوده ــة أن تخــرج ع ــة اإلســالم النبيل ــا كادت غاي المفســدين، بعدم
الّتــي رســمها لهــا صاحــب الشــريعة صّلــى اهللا عليــه وآلــه، حينمــا اعتلــى يزيد 
عــرش الخالفــة بتمهيــد مــن أبيــه معاويــة، اّلــذي تالعــب بالديــن، وحــّرف 
شــريعة ســّيد المرســلين، بعــد شــهادة أميــر المؤمنيــن عليــه الّســالم، فإنّــه أمــر 
الــرواة بوضــع األحاديــث المكذوبــة علــى رســول اهللا صّلــى اهللا عليــه وآلــه، 
الّتــي تطعــن وتشــّكك فــي اإلمــام أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب عليــه 
ــه، كمــا ذكــر  الّســالم، وتخالفــه فــي كّل مــا يفعلــه، أو يقولــه، أو يّتصــف ب
ذلــك ابــن أبــي الحديــد، حيــث قــال: روى أبــو الحســن علــّي بــن محّمــد بــن 
أبــي ســيف المدائنــي فــي كتــاب mاألحــداثn، قــال: كتــب معاويــة نســخة 
واحــدة إلــى عّمالــه ـ بعــد عــام الجماعــة ـ : أن برئــت الذّمــة مّمــن روى شــيئًا 
مــن فضــل أبــي تــراب، وأهــل بيتــه. فقامــت الخطبــاء فــي كّل كــورة، وعلــى 
كّل منبــر، يلعنــون علّيــًا، ويبــرؤون منــه، ويقعــون فيــه، وفــي أهــل بيتــه، وكان 
أشــّد الّنــاس بــالء ـ حينئــذ ـ أهــل الكوفــة؛ لكثــرة مــن بهــا مــن شــيعة علــّي 
عليــه الّســالم، فاســتعمل عليهــم زيــاد بــن سمـــّية، وضــّم إليــه البصــرة، فــكان 
يتتـــّبع الشــيعة، وهــو بهــم عــارف؛ ألنّــه كان منهــم أّيــام علــّي عليــه الّســالم، 
ــل،  ــدي واألرج ــع األي ــدر، وأخافهــم، وقط ــر وم ــم تحــت كّل حج فقتله
ــّردهم عــن  ــم وش ــى جــذوع النخــل، وطرده ــون، وصلبهــم عل وســمل العي

العــراق، فلــم يبــق بهــا معــروف منهــم.

وكتــب معاويــة إلــى عّمالــه فــي جميــع اآلفــاق: أّال يجيــزوا ألحــد مــن 
ــّم كتــب إلــى عّمالــه: إّن الحديــث فــي  شــيعة علــّي وأهــل بيتــه شــهادة... ث
عثمــان قــد كثــر وفشــا فــي كّل مصــر، وفــي كّل وجــه وناحيــة، فــإذا جاءكــم 
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ــاء  ــة والخلف ــل الصحاب ــي فضائ ــة ف ــى الرواي ــاس إل ــوا الّن ــذا فادع ــي ه كتاب
األّوليــن، وال تتركــوا خبــرًا يرويــه أحــد مــن المســلمين فــي أبــي تــراب إّال 
ــّي، وأقــّر لعينــي،  ــض لـــه فــي الصحابــة؛ فــإّن هــذا أحــّب إل وتأتونــي بمناق
ــان  ــب عثم ــن مناق ــم م ــّد إليه ــيعته، وأش ــراب وش ــي ت ــة أب ــض لحّج وأدح

ــه.  وفضل

فقرئــت كتبــه علــى النــاس، فرويــت أخبــار كثيــرة فــي مناقــب الصحابــة 
مفتعلــة ال حقيقــة لهــا، وجــّد النــاس فــي روايــة مــا يجــري هــذا المجــرى، 
ــب،  ــى معّلمــي الكتاتي ــر، وألقــي إل ــى المناب ــك عل ــادوا بذكــر ذل ــى أش حّت
فعّلمــوا صبيانهــم وغلمانهــم مــن ذلــك الكثيــر الواســع، حّتــى رووه وتعّلمــوه 
كمــا يتعّلمــون القــرآن، وحّتــى عّلمــوه بناتهم ونســاءهم وخدمهم وحشــمهم، 

فلبثــوا بذلــك مــا شــاء اهللا.

ثــّم كتــب إلــى عّمالــه نســخة واحــدة إلــى جميــع البلــدان: انظــروا مــن 
قامــت عليــه البـــّينة أنّــه يحــّب علّيًا وأهــل بيته فامحوه مــن الديوان، وأســقطوا 
عطــاءه ورزقــه. وشــفع ذلــك بنســخة أخــرى: مــن اتهمتمــوه بمــواالة هــؤالء 
ــه  ــر من ــّد وال أكث ــالء أش ــم يكــن الب ــوا داره، فل ــه، واهدم ــوا ب ــوم، فنّكل الق
بالعــراق، وال ســّيما بالكوفــة، حّتــى إّن الرجــل مــن شــيعة علــّي عليــه الّســالم 
ــه  ــن خادم ــّره، ويخــاف م ــه س ــه فيلقــي إلي ــه فيدخــل بيت ــق ب ــن يث ــه م ليأتي
ــه،  ــه األيمــان الغليظــة ليكتمــّن علي ــى يأخــذ علي ــه حّت ومملوكــه، وال يحّدث
فظهــر حديــث كثيــر، موضــوع، وبهتــان منتشــر، ومضــى علــى ذلــك الفقهــاء 
ــراؤون،  ــّراء الم ــة الق ــك بلّي ــي ذل ــاس ف ــم الن ــوالة، وكان أعظ والقضــاة وال
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ــون األحاديــث؛  والمســتضعفون اّلذيــن يظهــرون الخشــوع والنســك، فيفتعل
ــوال  ــه األم ــوا ب ــهم، ويصيب ــوا مجالس ــم، ويقّرب ــد والته ــك عن ــوا بذل ليحظ
ــى أيــدي  ــار واألحاديــث إل ــت تلــك األخب ــى انتقل ــازل، حّت ــاع والمن والضي
ــا، وهــم  ــا، ورووه ــان، فقبلوه ــن ال يســتحّلون الكــذب والبهت ــن اّلذي الدّياني

ــا حــّق، ولــو علمــوا أنّهــا باطلــة لمــا رووهــا، وال تدّينــوا بهــا.  يظّنــون أنّه
ــالم،  ــه الّس ــّي علي ــن عل ــات الحســن ب ــى م ــك حّت ــر كذل ــزل األم ــم ي فل
فــازداد البــالء والفتنــة، فلــم يبــق أحــد مــن هــذا القبيــل إّال وهــو خائــف علــى 

دمــه، أو طريــد فــي األرض(١).
وجــاء بعــده ابنــه صاحــب الفســوق والفجــور، الّالهــي بالفهــود والقــرود، 
فحكــم ثــالث ســنين، وعمــل فيهــا ثالثــة أعمــال(٢) ســّجلها لـــه التاريــخ بمداد 
مــن الخــزي والعــار، وعهــد بأمــور المســلمين إلــى اّلذيــن يشــربون الخمــر، 
ــاء  ــون األبري ــون الفجــور، وليــس عليهــم حســاب، وال عقــاب، يقتل ويرتكب
واألخيــار والعلمــاء، ويســّبون خيــر الخلــق بعــد األنبيــاء والمرســلين، ويفعلون 
مــا يشــاؤون، أمثــال: زيــاد بــن أبيــه، وبســر بــن أرطــاة، والمغيــرة بــن شــعبة، 

وغيرهــم.
ــه عــن  ــك كّل ــالم يراقــب ذل ــه الّس ــي علي ــن عل ــام الحســين ب وكان اإلم
كثــب، فلّمــا علــم أّن الجاهليــة قــد عــادت وأّن هــذه األّمــة قــد انقلبــت علــى 

١ـ شرح نهج البالغة البن أبي الحديد ١١: ٢٥ ـ ٢٦.
ــب ٣: ٧٨ ـ ٨١،  ــروج الذه ــة والنهايــة ٥: ٥١٥ ـ ٥١٨، وم ــاب ٣: ٨٣، والبداي ــى واأللق ــر: الكن ٢ـ أنظ
والكامــل فــي التاريــخ ٤: ١١٧ ـ ١٢٤، وتاريــخ الطبــري ٥: ٤٩٥ ـ ٤٩٨، وتهذيــب التهذيــب ٥: ١٨٧ / 

ــوّدة ٢: ٣٨٠ ـ ٣٨١. ــع الم ٣٧٢، وينابي
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أعقابهــا رأى ـ بصفتــه القّيــم علــى الديــن، وخليفــة ســّيد المرســلين، واإلمــام 
علــى الخلــق أجمعيــن، وهــو ابــن محّمــد نبــّي هــذه األّمــة، وابــن علــّي بــن 
أبــي طالــب قائــد األبــرار، وقاتــل الكفــرة والفّجــار ـ مــن واجبــه أن يعيــد إلــى 
اإلســالم مجــده وتاريخــه وكلمتــه وتعاليمــه، ويبّيــن للمــأل اإلســالمي فظائــع 
بنــي أمّيــة وأعمالهــم ومخازيهــم الّتــي ترتعــد منهــا فرائــص المؤمنيــن، فأعلن 
عليــه الّســالم ثورتــه الكبــرى، معّرضــًا نفســه وأصحابــه للقتــل، وأهلــه وعيالــه 
ــن، وإن  ــوم ليســوا بأصحــاب دي ــى أّن الق ــلمين إل ــه المس للســبي؛ لكــي ينّب
ظهــروا للنــاس بمظهــر نيابــة الّرســول العظيــم صّلــى اهللا عليــه وآلــه، فلــذا قــال 
عليــه الّســالم فــي إحــدى خطبــه: mوقــد علمتــم أّن هــؤالء القــوم قــد 
ــروا  ــوا عــن طاعــة الّرحمــن، وأظه ــوا طاعــة الشــيطان، وتوّل لزم
الفســاد، وعّطلــوا الحــدود، واســتأثروا بالفــيء، وأحّلــوا حــرام اهللا، 

.(١) nوحّرمــوا حاللــه
ــرون  ــا ت ــزل م ــد ن ــه ق ــه: mإّن وقــال عليــه الّســالم ـ أيضــًا ـ ألصحاب
مــن األمــر، وإّن  الدنيــا قــد تغـــّيرت وتنّكــرت، وأدبــر معروفهــا، 
ــة  ــة كصباب ــا إّال صباب ــق منه ــم يب ــى ل ــت حّت ــتمّرت ووّل واس
اإلنــاء، وإّال خســيس عيــش كالمرعــى الوبيــل. أال تــرون أّن الحــّق 
ال يعمــل بــه، وأّن الباطــل ال يتناهــى عنــه، فليرغــب المؤمنــون فــي 
لقــاء اهللا عّزوجــّل، فإّنــي ال أرى المــوت إّال ســعادة والحيــاة مــع 

١ـ  بحــار األنــوار ٤٤: ٣٨٢، وانظــر: العوالــم، اإلمــام الحســين عليــه الّســالم ١٧: ٢٣٣، وتاريــخ الطبــري 
٥: ٤٠٣، والكامــل فــي التاريــخ ٤: ٤٨.
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.(١) nــًا ــن إّال برم ــن الباغي الظالمي
وهكــذا عشــق اإلمــام عليــه الّســالم الشــهادة، وجــاد بنفســه الزكـــّية، فكان 

قتلــه هتــكًا لحرمــة اإلســالم، وانهدامــًا لركــن الدين.
ــف ال يكــون كذلــك وهــو اّلــذي قــال فيــه جــّده رســول اهللا صّلــى  وكي
ــهادته  ــوال ش ــينn (٢) فل ــن حس ــا م ــي وأن ــين مّن ــه: mحس ــه وآل اهللا علي
ــالم  ــن عمــود، ولمــا اخضــّر لإلس وتضحيتــه عليــه الّســالم لمــا قــام للدي
عــود، والســتبدلت الشــريعة المحّمدّيــة وزالــت وفنــت ولــم يبــق منهــا شــيء 
ففــدى نفســه وأهــل بيتــه وأصحابــه لإلســالم وديــن اهللا طلبــا لرضــاه عزوجــل 
وبذلــك قــد أبطــل كل المخططــات الشــيطانية واألمويــة وهــّدم بنيــان الكفــر 
ــا  ــد أعطــى كل م ــه ق ــة والســعادة وحيــث أن ــت أركان الهداي ــم  وأثب والظل
عنــده هللا عزوجــل ورضــاه فــال غــرو أن اهللا عزوجــل يعطيــه المنزلــة والمقــام 

التــي لــم يعــط ألحــد مــن قبلــه وال مــن بعــده.

ولذلــك كانــت شــخصية اإلمــام عليــه الصــالة والّســالم فريــدة واســتثنائية 

ــة ١: ٥٧٦،  ــف الغّم ــه، وكش ــار كلمات ــول: ٢٤٥، قص ــف العق ــر: تح ــار ٣: ١٥٠، وانظ ــرح األخب ١ـ ش
وبحــار األنــوار ٤٤: ١٩٢ و ٣٨١، وذخائــر العقبــى ٢: ١٧١، ومجمــع الزوائــد ٩: ١٩٢، والمعجــم الكبيــر 
٣: ١١٤، الحديــث ٢٨٤٢، وتاريــخ دمشــق ١٤: ٢١٧ / ١٥٦٦، وتاريــخ الطبــري ٥: ٤٠٣، وســير أعــالم 

النبــالء ٣: ٣١٠، وجواهــر المطالــب ٢: ٢٧٠، بــاب ٧٥.
٢ـ كامــل الزيــارات: ١١٦، بــاب ١٤، الحديــث ١١، واإلرشــاد ٢: ١٢٧، والعمــدة: ٤٠٦، الحديــث 
٨٣٩، وبحــار األنــوار ٤٣: ٢٧٠، وســنن الترمــذي ٥: ٦٥٨، الحديــث ٣٧٧٥، ومجمــع الزوائــد ٩: ١٨١، 
وفيــه: mوأنــا منــهn، والمعجــم الكبيــر ٣: ٣٢، الحديــث ٢٥٨٦، وفيــه: mوأنــا منــهn، والمصــدر نفســه ٢٢: 
ــدال ٢: ١٣٥ / ٣١٧٠،  ــزان االعت ٢٧٤، الحديــث ٧٠٢، وفيــه: mوأنــا منــهn، وأســد الغابــة ٢: ٢٠، ومي

ــم يخرجــان. ــح، ول ــال: حديــث صحي ــن ٣: ١٧٧، وق ــى  الصحيحي والمســتدرك عل
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بــكل المقاييــس والمعاييــر مــن أول تكوينهــا إلــى آخــر حياتهــا.



ــاء  ــاة والبق ــه الحي ــدوم ب ــهر ال ت ــتة أش ــره س ــذي عم ــود ال ١ ـ  إن المول
ــه الّســالم  ــام الحســين علي ــان(١) ، مــع أن اإلم ــي ذاك الزم ــًا ـ ف ويمــوت قطع
ــن  ــم يمنحهــا إال  للحســين ب ــى ل ــن اّهللا تعال ــة م ــذه كرام ــاش، وه بقــي وع
علــي وعيســى بــن مريــم(٢) وقيــل يحيى(٣)عليهــم الّســالم ، وأّمــا فــي غيرهــم 

ــر. ــت بدليــل معتب فلــم يثب
٢ـ   إن الشــمس ال تنكســف لمــوت أحــدـ  كمــا ورد في بعــض األخبار(٤) 
مــع أنّهــا انكســفت عنــد استشــهاد اإلمــام ســّيد الشــهداء عليــه الّســالم حتــى 
رؤيــت النجــوم فــي نصــف النهــار(٥)، وهــذا أمــر خــارق للطبيعــة ســواء كان 

مــن جهــة حيلولــة القمــر أو  مــن غيــر ذلــك.

١ـ فــي زماننــا أّدى التطــّور الطبــي إلــى إطالــة اعمــار بعــض االطفــال الذيــن ولــدوا لســتة أشــهر مــن 
خــالل توفيــر بيئــة مناســبة لهــم الســتكمال نموهــم الطبيعــي.

٢ـ   كامــل الزيــارات: ١٢٣، ب ١٦، الحديــث٦، والكافــي ١: ٥٣٦، كتــاب الحجــة، بــاب ١٧٢، الحديث 
٤، ووســائل الشــيعة ٢: ٥٠٢، بــاب ١٢ مــن أبــواب غســل الميــت، الحديــث ٣، وذخائــر العقبــى٢: ٢٤،  

وتاريــخ الخميــس ١: ٤٧١.
٣ـ  مرآة العقول ٥: ١٢٣، وشرح اصول الكافي ٧: ٢٣٣، وتاريخ الخميس ١: ٤٧١.

٤ـ  وســائل الشــيعة ٧: ٤٨٥، بــاب ١ مــن أبــواب صــالة الكســوف واآليــات ، الحديــث ١٠، والمصــدر 
نفســه: ٤٩١، بــاب ٦ مــن أبــواب صــالة الكســوف واآليــات ، الحديــث ٢، ٣.

ــث  ــاب ٤٨، الحدي ــن ٢: ٥٣٢، ب ــال الدي ــث ٥، كم ــس ٨٧، الحدي ــدوق ٦٩٤، المجل ــي الص ٥ـ  أمال
١، المعجــم الكبيــر ٣: ١١٤، وتاريــخ  دمشــق ١٤: ٢٢٦، ومجمــع الزوائــد ٩: ١٩٧، الحديــث ١٥١٦٣، 

ــة: ١٩٤. ــق المحرق ــاء: ١٦٦، والصواع ــخ الخلف وتاري
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ــر، وال  ــت الحج ــن تح ــدم م ــادة ال يخــرج ال ــة والع ٣ ـ بحســب  الطبيع
يتبــدل إلــى تــراب، وال يجــري مــن أغصــان االشــجار، وال ينــزل من الســماء، 
إال أنــه قــد وقــع ذلــك يــوم استشــهاد اإلمــام الحســين عليــه الّســالم وبعــده(١)، 
وفــي ظهــور هــذه االيــات العجيبــة وأمثالهــا فــي األرض والســماء بعــد مقتلــه 
ــه،  ــى علــى قاتلي ــة علــى غضــب  اهللا ســبحانه  وتعال ــالم ، فيهــا دالل ــه الّس علي
وأنهــم اســتحقوا العــذاب األليــم الرتكابهــم هــذه الجريمــة الفظيعــة الشــنيعة 

بحــق ابــن بنــت نبيهــم.

ــف علــى الحيــاة ووجــود الجســد، وال يمكــن  ــرأس يتوق ٤ـ أن تكلــم ال
ــه  ــين علي ــام الحس ــع أن رأس اإلم ــم م ــال جس ــوع ب ــن رأس مقط ــم م التكل
الّســالم قــد تكلــم وهــو علــى الرمــح بالقــرآن وغيــره(٢)، وهــذه كرامــة عجيبة 

١ـ  الهدايــة الكبــرى:٢٠٢، وكامــل الزيــارات: ١٥٨، ب ٢٥، الحديــث١، ٢،٣، والمصــدر نفســه: ١٨٨، 
ب ٢٩، الحديــث ٢٥، وأمالــي الصــدوق: ٢٣١، المجلــس ٣١، الحديــث  ٢٤٣، والمصــدر نفســه: ١٨٩، 
ــة:٧٢،  ــالم ٢: ٢٦٨، ودالئــل اإلمام المجلــس ٢٧، الحديــث ١٩٨، وعيــون أخبــار الرضــا عليــه الّس
وأمالــي الطوســي: ٣١٤، المجلــس١١، الحديــث ٦٣٩، والمصــدر نفســه: ٦٤٠،  وإعــالم الــورى بأعــالم 
الهــدى ١: ٤٢٨، ومناقــب آل أبــي طالــب٣: ٥٥، والمصــدر نفســه: ٢١٣، وكشــف الغمــة ١: ٤٧، والعقــد 
النضيــد: ١٠٧، وبحــار األنــوار ٤٥: ٢٣١، الحديــث ٣، والمصــدر نفســه ٤٥:٢٣٣، الحديــث ١،  والمعجم 
الكبيــر للطبرانــي ٣ : ١٠٨، وربيــع األبــرار ونصــوص األخبــار ١: ٢٢٣، والتذكــرة الحمدونيــة ٩: ١٥٩، 
وتاريــخ  دمشــق ١٤: ١٩٢، والمصــدر نفســه: ٢٢٧، ٢٢٩، وتهذيــب الكمــال ٦ : ٤٠٨ـ  ٤٠٩ ، والمصــدر 
نفســه: ٤٣٣،٤٣٤، ومجمــع الزوائــد ٩: ١٩٦، الحديــث ١٥١٥٩، ١٥١٦٠، وتهذيــب التهذيــب ٢: ٣٠٥، 
ــح، الحديــث ٢٨١٧، والصواعــق المحرقــة : ١٩٢ ـ١٩٣،  ــه رجــال الصحي وقــال: رواه الطبرانــي ورجال

وشــذرات الذهــب فــي أخبــار مــن ذهــب ١: ٣٤. 
٢ـ   دالئــل اإلمامــة:٧٧، وإعــالم الــورى بأعــالم الهــدى ١: ٤٧٣، والثاقــب فــي المناقــب: ٣٣٣، 
والخرائــج والجرائــح ٢: ٥٧٧، وتاريــخ دمشــق ٢٢: ١١٧، والمصــدر نفســه ٦٠: ٣٧٠، ومختصــر تاريــخ 
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قــد خّصــه اهللا ســبحانه بهــا مثــل مــا خــص بهــا نبيــه يحيــى بــن زكريــا عليــه 
الّســالم مــن قبــل(١).



١ـ إن أكل  الطيــن ـ والمــراد بــه مــا يشــمل التــراب ـ حــرام،  حّتــى طيــن 
قبــور األئمــة عليهــم الّســالم إّال أنّــه  اســتثني مــن ذلــك طين قبر ســّيد الشــهداء 

عليــه الّســالم ، إذا كان بقصــد االستشــفاء، وبقــدر الحّمصــة فمــا دون(٢).  

٢ـ إنــه يســتحب للمؤمــن أن يتخــذ ِمســَبحة مــن طيــن قبــر اإلمــام الحســين 
ــه: َمــن كان  ــة(٤)، وقــد ورد ان ــه مــن الفضــل والمزي ــه الّســالم (٣)، لمــا في علي
معــه ســبحة مــن طيــن قبــر الحســين عليــه الّســالم: «ُكتِــب ُمســبِّحًا وإن لــم 

ُيســّبح بهــا»(٥).
ــام الحســين  ــة اإلم ــه بترب ــد والدت ــود عن ــك المول ــه يســتحب تحني ٣ـ إن
عليــه الّســالم (٦)، ولــم يثبــت ذلــك فــي غيــر تربــة ســّيد الشــهداء عليه الّســالم، 

دمشــق ٢٥: ٢٧٤، والوافــي بالوفيــات ١٥: ٢٠٠، والخصائــص الكبــرى ٢: ٢١٦، وفيــض القديــر شــرح 
ــر ١: ٢٦٥. ــع الصغي الجام

١ـ تفســير القمــي: ٨٣، ســورة البقــرة ، اآليــة : ٢٥٩، والبرهــان فــي تفســير القــرآن ١: ٢٥٩، والمصــدر 
نفســه ٣: ٨٣٨، تاريــخ الطبــري ١: ٥٨٧، وتاريــخ دمشــق ٦٤: ٢٠٧. 

٢ـ  أنظر وسائل الشيعة ١٠: ٢٥١، باب ٧٠ و ٧٢ و ٧٣ من أبواب المزار.
٣ـ  وسائل الشيعة ٦: ٤٥٥، باب ١٦ من أبواب التعقيب، الحديث  ٥.

٤ـ  وسائل الشيعة ٦: ٤٥٥، باب ١٦ من أبواب التعقيب، الحديث ١، ٤،  ٦،٧.
٥ـ  وسائل الشيعة ٦: ٤٥٥، باب ١٦ من أبواب التعقيب، الحديث ٢ .

٦ـ كامــل الزيــارات: ٤٦٦، ب ٩٢، الحديــث٢، والكافــي ٦: ٤، كتــاب العقيقــة، بــاب مــا يفعــل بالمولود 



زيارة عاشوراء تحفة من السماء٢٦

حتــى فــي األنبيــاء وســائر األوصيــاء.

ــة ســّيد الشــهداء عليــه الّســالم علــى كفــن  ــة بترب ــه يســتحب الكتاب ٤ـ إن
ــت ووضعهــا فــي حنوطــه وفــي كفنــه، وجعــل مقــدار لبنــة منهــا تلقــاء  المي

وجهــه(١).

٥ـ أن الســجود علــى تربــة اإلمــام الحســين عليهــم الّســالم يخــرق الحجب 
الســبع(٢) ولــم يثبــت ذلــك فــي غيــر تربتــه عليه الّســالم.  

٦ـ  إّن التباكــي لمصيبــة ســّيد الشــهداء عليــه الّســالم ، فيــه ثــواب عظيم(٣)، 
ولــم يــرد مثــل هــذا فــي غيرهــا مــن المصائب.

٧ـ إّن اهللا تعالــى ينظــر إلــى زّوار قبــر أبــي عبــد اهللا الحســين عليــه الّســالم 
ــه،  ــة قبــل أن ينظــر إلــى الحّجــاج(٤)، وهــذا ممــا ال عجــب في ــي يــوم عرف ف
ــذا  ــالك الواجــب، ول ــة م ــي أهمي ــواب ال تناف ــة الث ــة أن أكثري ــد مالحظ بع
نجــد أن جملــة مــن المســتحبات يكــون ثوابهــا أكثــر مــن بعــض الواجبــات، 

مــن التحنيــك وغيــره إذا ولــد، الحديث ٤.
١ـ   فقــه الرضــا عليــه الّســالم: ١٠٩، بــاب آخــر فــي غســل الميــت والصــالة عليــه، وتهذيــب االحــكام 
٦: ٦٢، الحديــث١٤٩، وســائل الشــيعة ٣: ٣٠، بــاب ١٢ مــن أبــواب التكفيــن، الحديــث ٣، وزاد المعــاد 

: ٣٤٣، ومفتــاح الكرامــة ٢:  ١٠٠، ومنتهــى المطلــب فــي تحقيــق المذهــب  ٧: ٣٨٦.
٢ـ  وسائل الشيعة ٦: ٤٥٥، باب ١٦ من أبواب التعقيب، الحديث  ٥.

٣ـ  كامــل الزيــارات: ٢٠٩، ب ٣، الحديــث١، ٤، ٧، وســائل الشــيعة ١٤: ٥٩٥، بــاب ١٠٤ مــن أبــواب 
مــن أبــواب المــزار  ومــا يناســبه، الحديــث  ٤.

٤ـ كامــل الزيــارات: ٣١٩، ب ٧٠، الحديــث ٧، وســائل الشــيعة ١٤: ٤٦٢، بــاب ٤٩ مــن أبــواب المــزار  
ومــا يناســبه، الحديــث  ٥.
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منهــا االبتــداء بالســالم، فــإن ثوابــه أكثــر مــن ثــواب رّده مــع أن الــرد واجــب 
واالبتــداء بالســالم مســتحب.

٨ ـ إنّــه ورد فــي األخبــار أّن الّدعــاء مســتجاب تحــت قّبــة ســّيد الشــهداء 
عليــه الّســالم(١)، ولــم يــرد ذلــك فــي غيــر قبتــه.



١ـ إّن األنبيــاء واألوصيــاء قــد بكــوا علــى اإلمــام الحســين عليهــم الّســالم 
قبــل والدتــه(٢)، ولــم َيبُكــوا علــى غيــره.

٢ـ إّن اإلمام الحسين عليه الّسالم ثار اهللا وابن ثاره والوتر الموتور(٣).

ــاء  ــاء واألوصي ــع األنبي ــزوره جمي ــالم ي ــه الّس ــام الحســين علي ٣ـ إّن اإلم
ــل  ــم يقــع مث ــي مخصوصــة مــن الســنة(٤)، ول ــام وليال ــي أي عليهــم الّســالم ف

ــره. هــذا ألحــد غي

ــن إّال  ــره مؤم ــرة ال يذك ــل العب ــالم قتي ــه الّس ــين علي ــام الحس ٤ـ إّن اإلم

ــث  ١٦، والمصــدر  ــبه، الحدي ــا يناس ــزار  وم ــواب الم ــن أب ــاب ٤٥ م ــيعة ١٤: ٤٥٢، ب ــائل الش ١ـ  وس
نفســه: ٥٣٧، بــاب ٧٦ مــن أبــواب مــن أبــواب المــزار ومــا يناســبه، الحديــث  ١، و مســتدرك الوســائل 

١٠: ٣٣٥، بــاب ٥٣ مــن أبــواب المــزار  ومــا يناســبه، الحديــث  ١٥، ١٦.
ــث ١، والمصــدر  ــوار ٤٤: ٢٢٣، الحدي ــث ٧٩، وبحــار األن ــن، الحدي ــاب األثني ٢ـ  الخصــال ١: ٨٢، ب

ــث ٤٣،٤٤. ــه ٤٤ : ٢٤٤، الحدي نفس
٣ـ كامل الزيارات: ٣٢٧، ب ٧١، الحديث ٩.

ــث٣،٤،٥،  ــه: ٢٢٢، ب ٣٨، الحدي ــث١، والمصــدر نفس ٤ـ كامــل الزيــارات: ٢٢٠، ب ٣٨، الحدي
ــث ٢٥. ــوار ٩٨: ٥٧، الحدي ــار األن وبح



زيارة عاشوراء تحفة من السماء٢٨

بكــى(١).

٥ـ إّن عــددًا هائــًال مــن المالئكــة يطلبــون مــن اهللا تعالــى الرخصــة لزيــارة 
ــوم فيرخصهــم اهللا، ويثيبهــم علــى  ــي كل ي ــالم ف ــه الّس ــام الحســين علي اإلم

ذلــك إّال أنــه يجعــل ثوابهــم ثوابــًا لمــن زاره(٢).

ــارة  ــد الشــديد لزي ــل هــذا الحــّث والترغيــب والتأكي ــرد مث ــم ي ــه ل ٦ـ إّن
أحــد مــن المعصوميــن عليهــم الّســالم (٣)، حتــى مــع الخــوف والضــرر إّال فــي 

زيــارة اإلمــام الحســين عليــه الّســالم(٤). 

٧ـ لــم يوجــد أحــد فــي الوجــود تقبــل بتوالــي المصائــب والبليــات عليــهـ  
فــي جنــب اهللا تعالــى ـ ِالحيــاء الديــن غيــر ســّيد الشــهداء عليــه الّســالم ، مــن 
قتــل طفلــه الرضيــع العطشــان وهــو بيــن يديــه، عندمــا طلــب لــه المــاء، وكــذا 
قتــل ولــده علــي االكبــر، واخوتــه، وبنــي اخيــه، وبنــي عمــه، وجميــع انصاره، 
بمحضــر ومنظــر منــه، فبقــي وحيــدًا فريــدًا بيــن العــدى، فكثــرت فــي جســده 
ضربــات الســيوف، وطعنــات الرمــاح، ورشــقات النبــال، فســقط عــن جــواده 
ــن  ــه ع ــه وفصل ــّز رأس ــى صــدره، وح ــه عل ــس قاتل ــه، وجل ــًا بدمائ مضخم

ــواب  ١ـ كامــل الزيــارات: ٢١٥، ب ٣٦، الحديــث٣، ٦، وســائل الشــيعة ١٤: ٤٢٢، بــاب ٣٧ مــن أب
المــزار  ومــا يناســبه، الحديــث  ٣١.

٢ـ كامل الزيارات: ٢٢٢، ب ٣٨، الحديث٣، والمصدر نفسه: : ٢٢٣، ب ٣٩، الحديث١، ٢،٣.
ــائل الشــيعة ١٤: ٤٠٨ ـ ٤٨٠، األبــواب ٣٦، ٣٧،٣٨،٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٤، ٤٥ ،٤٦،  ٣ـ  أنظــر وس

.٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧
٤ـ  وسائل الشيعة ١٤: ٤٥٥، باب ٤٧ من أبواب المزار  وما يناسبه، الحديث  ١، ٢، ٣، ٤.   
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ــالء صريعــًا، ودمــه علــى األرض مســفوحًا، ورأســه  ــي كرب جســده فبقــي ف
ــه  ــت خيام ــه بيــن األعــداء وحرق ــه وعيال ــت أهل ــاة مشــهورًا، وبقي علــى القن
ــب  ــن المصائ ــه م ــرى علي ــا ج ــك مم ــر ذل ــى غي ــاؤه ال ــه ونس ــلبت بنات وس

والرزايــا العظــام التــي تفــوق حــد التصــور(١).

٨ ـ اّن أئمــة أهــل البيــت عليهــم الّســالم ، لــم يجــر عليهــم بمثــل مــا جرى 
علــى أبــي األحــرار اإلمــام الحســين عليــه الّســالم ، ولهــذا قــال: اإلمــام الرضــا 
ــا  ــبل دموعن ــا وأس ــرح جفونن ــين أق ــوم الحس ــالم: «إّن ي ــه الّس علي
ــالء  ــرب والب ــا الك ــالء، وأورثن ــرب وب ــأرض ك ــا، ب وأذّل عزيزن

إلــى يــوم االنقضــاء»(٢). 
ــالم  ــا الّس ــى عليهم ــر آلدم وموس ــى  ذك ــر: أن  اّهللا  تعال ــي األث  ٩ـ ورد ف
ــره. ــل هــذا ألحــد غي ــرد مث ــه الّســالم(٣)، ولــم ي مصيبــة اإلمــام الحســين علي

ــت  ــل البي ــة أه ــاء مظلومي ــببًا الحي ــالم س ــه الّس ــهاده علي ١٠ـ كان استش
عليهــم الّســالم ، ولكــي تعــرف االجيــال المتعاقبــة منزلــة أهــل البيــت عليهــم 
الّســالم، ومــا القــوه مــن الظلــم واالضطهــاد مــن ملــوك الجــور مــن بنــي اميــة 

وبنــي العبــاس ومــن تبعهــم وقــّوى أمرهــم.

١ـ  أنظــر  كتــاب مقتــل أبــي مخنــف، واللهــوف فــي قتلــى الطفــوف للســّيد ابــن طــاوس ، والمجالــس 
الســنية للســّيد محســن األميــن، ومقتــل الســّيد عبــد الــرزاق المقــرم، ومقتــل الخوارزمــي.

٢ـ  أمالــي الّصــدوق: ١٩٠، المجلــس ٢٧، الحديــث ٢٧، وروضــة الواعظيــن ١: ١٦٩، مــع اختــالف 
يســير.

ــدر  ــث ٤١، والمص ــه: ٤٤: ٢٤٤، الحدي ــدر نفس ــث ٣٧، والمص ــوار ٤٤: ٢٤٢، الحدي ــار األن ٣ـ  بح
ــث ١٩. ــه: ٣٠٨، الحدي نفس
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١١ـ قــد ذكــر األئّمــة عليهــم الّســالم فضائــل خاّصــة لزيارتــه عليــه 
ــا  ــة، محوره ــة ودنيوي ــرة أخروي ــد كثي ــل، وفوائ ــت كّل الفضائ ــالم فاق الّس
ــام الحســين  ــع األحــوال مــن خــالل اإلم ــي جمي ــى ف ــاهللا تعال ــر ب ــط الزائ رب
عليــه الّســالم، باعتبــاره داعيــًا إلــى اهللا تعالــى؛ فقــد ورد فــي بعــض زياراتــه 
عليــه الّســالم: «وقــل: لّبيــك داعــي اهللا ســبعًا، وقــل: إن كان لــم يجبــك بدنــي 
ــي  ــو الداع ــمعي وبصــري...»١، فه ــي وس ــك قلب ــد أجاب ــتغاثتك، فق ــد اس عن
إلــى اهللا تعالــى، وإلــى اإليمــان بالرســول ورســالته، واالعتقــاد بإمامــة أئّمــة 
الهــدى عليهــم الّســالم، وورد فــي الروايــة الصحيحــة: «لــو يعلــم النــاس 
مــا فــي زيــارة الحســين عليــه الّســالم مــن الفضــل لماتــوا شــوقًا، 

ــه حســرات»(٢). وتقّطعــت أنفســهم علي
وفــي روايــة أخــرى: «ولــو يعلمــوا مــا فــي زيارتــه مــن الخيــر، 
ــك النــاس، القتتلــوا علــى زيارتــه بالســيوف، ولباعــوا  ويعلــم ذل

أموالهــم فــي إتيانــه»(٣) .
والفضائــل والكرامــات التــي تعطــى لزائــره عليــه الّســالم كثيــرة، نذكــر 

أوال مــا وردت فــي الروايــات المعتبــرة: 
منهـا: أنّه يغفر اهللا تعالى لــه ما تقّدم من ذنبه، وما تأّخر(٤).

ــّي  ــه وعل ــه وآل ــى اهللا علي ــه رســول اهللا صل ــو لــ ــن يدع ــه مّم ــا: أّن ومنه

١ـ كامل الزيارات: ٣٩٣، باب ٧٩، الحديث ٢٣.
٢ـ كامل الزيارات: ٢٧٠، باب ٥٦، الحديث ٣.

٣ـ كامل الزيارات: ١٧٦ ، باب ٢٧، الحديث ١٩ .
٤ـ  وسائل الشيعة ١٤: ٤١٩، باب ٣٧ من أبواب المزار وما يناسبه، الحديث ٢٢.



٣١ مقدمة المؤلف

وفاطمــة واألئّمــة عليهــم الّســالم(١).
ومنهـا: أنّه مّمن تصافحه المالئكة يوم القيامة(٢).

ومنهـا: أنّه مّمن يصافح رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله(٣).
ــه  ــه وآل ــّي صلــى اهللا علي ــي جــوار النب ــة ف ــي الجّن ــه يكــون ف ــا: أّن ومنه

ــالم(٤). ــه عليهــم الّس ــل بيت وأه
ومنهــا: أّنــه مشــمول لدعــاء اإلمــام الّصــادق عليــه الّســالم بالّرحمــة؛ إذ 
قــال عليــه الّســالم: «فارحــم تلــك الوجــوه الّتــي قــد غّيرتها الشــمس، 
ــى حفــرة أبــي عبــد اهللا  وارحــم تلــك الخــدود الّتــي تقّلبــت عل
عليــه الّســالم، وارحــم تلــك األعيــن الّتــي جــرت دموعهــا؛ رحمة 
لنــا، وارحــم تلــك القلــوب الّتــي جزعــت واحترقــت لنــا، وارحــم 

الصرخــة الّتــي كانــت لنــا»(٥).
ومنهــا: أنّــه وديعــة اإلمــام الّصــادق عليــه الّســالم عنــد اهللا تعالــى، 
بمقتضــى قولــه  عليــه الّســالم: «الّلهــّم إّنــي أســتودعك تلــك األنفــس، 
وتلــك األبــدان، حّتــى توافيهــم علــى الحــوض يــوم العطــش»(٦).

١ـ وسائل  الشيعة ١٤: ٤١١، باب ٣٧ من أبواب المزار وما يناسبه، الحديث ٧.

٢ـ  وسائل الشيعة ١٤: ٤١١، باب ٣٧ من أبواب المزار وما يناسبه، الحديث ٧.

٣ـ  وسائل الشيعة ١٤: ٤١١، باب ٣٧ من أبواب المزار وما يناسبه، الحديث ٧.
ــواب  ٤ـ كامــل الزيــارات: ٢٧١، بــاب ٥٦، الحديــث ٤، ووســائل الشــيعة ١٤: ٤١٧، بــاب ٣٧ مــن أب

المــزار ومــا يناســبه، الحديــث ١٨.
٥ـ  وسائل الشيعة ١٤: ٤١١، باب ٣٧ من أبواب المزار وما يناسبه، الحديث ٧.
٦ـ  وسائل الشيعة ١٤: ٤١١، باب ٣٧ من أبواب المزار وما يناسبه، الحديث ٧.



زيارة عاشوراء تحفة من السماء٣٢

ومنهـا: أنّه إن كان شقّيًا كتب سعيدًا(١).
في  الناس  وسائر  عامًا،  بأربعين  الناس  قبل  الجّنة  يدخل  أنّه  ومنهـا: 

الحساب والموقف(٢).

ومنهـا: أّن من يدعو لـه في السماء أكثر مّمن يدعو لـه في األرض(٣).
ومنهـا: أّن اهللا يغفر لـه ما مضى، ويغفر لـه ذنوب سبعين سنة(٤).

ومنهـا: أّن اهللا يكتبه في أعلى عّلـّيين(٥).                                                                                                                               
ومنهــا: إن اهللا تعالــى اســمه ليباهــي بزائــر الحســين  عليــه الّســالم، واّنــه 
ــا  ــي أعده ــة الت ــره الجن ــّن زائ ــه ليدخل ــه وجالل ــى أقســم بعزت ــارك و تعال تب

ــه ورســله(٦). ــه وألنبيائ ألوليائ

ومنهــا: إن اهللا تعالــى وّكل بقبــر الحســين بــن علــي عليــه الّســالم، أربعــة 
ــرض  ــان م ــه ، ف ــى أهل ــن زاره إل ــيعون م ــه ويش ــم يبكون ــك كله آالف مل

ــه(٧). ــه والترحــم علي ــه باالســتغفار ل عــادوه ، وان مــات شــهدوا جنازت

١ـ  وسائل الشيعة ١٤: ٤٥٤، باب ٤٦من أبواب المزار وما يناسبه، الحديث ٢٣.
٢ـ  وسائل الشيعة ١٤: ٤٢٥، باب ٣٧ من أبواب المزار وما يناسبه، الحديث ٤٠.
٣ـ  وسائل الشيعة ١٤: ٤١١، باب ٣٧ من أبواب المزار وما يناسبه، الحديث ٧.
٤ـ  وسائل الشيعة ١٤: ٤١١، باب ٣٧ من أبواب المزار وما يناسبه، الحديث ٧.

٥ـ  كامــل الزيــارات: ٢٧٩، بــاب ٥٩، الحديــث ٣، ٥، ووســائل الشــيعة ١٤: ٤٢٢، بــاب ٣٧ مــن أبــواب 
المــزار ومــا يناســبه، الحديث ٣٢

٦ـ كامل الزيارات: ٢٧١، باب ٥٦، الحديث ٥.

٧ـ كامل الزيارات: ٢٣٢، باب ٤١، الحديث ٢.



٣٣ مقدمة المؤلف

ومنهــا: أن اهللا تعالــى يعطــي لزائــر اإلمــام الحســين عليــه الّســالم ، بــكّل 
درهــم مثــل أحــد مــن الحســنات، ويخلــف عليــه أضعــاف مــا أنفــق(١).

  ومنهــا: أّن مــن أتــى قبــره عليــه الّســالم تشــّوقًا إليه كتبــه اهللا مــن اآلمنين 
يــوم القيامــة، وأعطــي كتابــه بيمينــه، وكان تحــت لوائــه عليــه الّســالم حّتــى 

يدخــل الجّنــة فيســكنه فــي درجتــه، إّن اهللا ســميع عليــم(٢).

ومنهــا: أّن زائــره يكــون كمــن زار اهللا فــوق عرشــه(٣)، وهــو كنايــة عــن 
ــى  ــه اهللا تعال ــذي يعطي ــواب اّل ــم الث ــد اهللا، وعظي ــة عن ــة والمنزل ــّو المرتب عل
لزائــره، ويكــون بمنزلــة مــن رفعــه اهللا إلــى ســمائه، وأدنــاه مــن عرشــه وزاره 

حيــث ان اإلمــام الحســين عليــه الّســالم  مظهــر جاللــه وجمالــه.

ومنهـا: إن زائره عليه الّسالم زائر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله(٤).
ــأكل  ــأكل ذنوبــه كمــا ت ــا: إن زائــره إذا أصابتــه الشــمس، فانّهــا ت ومنه
الّنــار الحطــب ، وال تبقــى عليــه مــن ذنوبــه شــيئا، فينصــرف  وما عليــه ذنب(٥).

ومنهــا: أّن زائــره عليــه الّســالم  تقبــل شــفاعته يــوم القيامــة لمائــة رجــل 
كلهــم قــد وجبــت لهــم النــار ممــن كان فــي الدنيــا مــن المســرفين(٦).

١ـ  وسائل الشيعة ١٤: ٤٨١، باب ٥٨ من أبواب المزار وما يناسبه، الحديث ٤.
٢ـ  وسائل الشيعة ١٤: ٤٩٧، باب ٦٤ من أبواب المزار وما يناسبه، الحديث ٤.

٣ـ كامل الزيارات: ٢٧٨، باب ٥٩، الحديث ١.

٤ـ كامل الزيارات: ٢٨٢، باب ٦٠، الحديث ٣.
٥ـ كامل الزيارات: ٤٩٥، باب ٩٨، الحديث ١٧.

٦ـ كامل الزيارات: ٣٠٩، باب ٦٨، الحديث ٢.



زيارة عاشوراء تحفة من السماء٣٤

ومنهـا: أّن زيارته  عليه الّسالم  تمّد في العمر(١).
ــدر، وأجــر  ــف شــهيد مــن شــهداء ب ــه تعــدل أجــر أل ــا: أّن زيارت ومنه
ألــف صائــم، وثــواب ألــف صدقــة مقبولــة، وثــواب ألــف نســمة أريــد بهــا 

وجــه اهللا، لمــن يــزوره عارفــا بحقــه(٢).
ومنهــا: أّن زيارتــه  عليــه الّســالم  تدفــع الهــدم والغــرق والحــرق وأكل 

الســباع(٣).
ــواب  ــه ث ــي كل شــهر كان ل ــه الّســالم  ف ــره  علي ــا: أّن مــن زار قب ومنه

ــدر(٤). ــف شــهيد مــن شــهداء ب ــة أل مائ
ــف  ومنهــا: أهــون مــا يكســب زائــره  عليــه الّســالم   فــي كل حســنة أل

ــف(٥). ــف أل ــف حســنة والســيئة واحــدة ، وأيــن الواحــدة مــن أل أل
ومنهـا: أّن إتيانه  عليه الّسالم  يزيد في الّرزق(٦).

ــا: آلــى اهللا عزوجــل علــى نفســه أن ال يأتيــه لهفــان وال مكــروب  ومنه
ــه وأعطــاه مســألته(٧). وال مذنــب وال مغمــوم إالَّ نّفــس اهللا ُكربت

١ـ كامل الزيارات: ٢٨٤، باب ٦١، الحديث ١.

٢ـ كامل الزيارات: ٢٧٠، باب ٥٦، الحديث ٣.
٣ـ  أمالي الصدوق: ٢٠٦، المجلس ٢٩، الحديث ٢٢٦.

٤ـ  وسائل الشيعة ١٤: ٤٣٨، باب ٤٠ من أبواب المزار وما يناسبه، الحديث ٤.
٥ـ كامل الزيارات: ٥٤٥، باب ١٠٨، الحديث ٦.

ــواب  ٦ـ كامــل الزيــارات: ٢٨٤، بــاب ٦١، الحديــث ١، ووســائل الشــيعة ١٤: ٤١٣، بــاب ٣٧ مــن أب
المــزار ومــا يناســبه، الحديــث ٨.

٧ـ كامل الزيارات: ٣١٣، باب ٦٩، الحديث ٥.



٣٥ مقدمة المؤلف

ومنهـا: إجابة الدعاء عند قبره  عليه الّسالم(١).
ومنهـا: أنّها تعدل عمرة مبرورة مقبولة(٢).

ومنهــا: أنّهــا تعــدل عشــرين حّجــة، وأفضــل ومــن عشــرين عمــرة 
وحّجــة(٣).

ومنهـا: أنّها تعدل إحدى وعشرين حّجة(٤).
ومنهـا: أنّها تعدل خمسين حّجة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله(٥).

ومنهــا: أّن مــن زاره تشــوقا إليــه كتــب اهللا لــه ألــف حّجــة متقبلــة، وألف 
ــرورة(٦).                                                       عمرة مب

وهنــا روايــات أخــر ـ علــى تقديــر تســليم اعتبــار أســانيدها أو مــن بــاب 
التســامح فــي أدّلــة الّســنن ـ أّخرناهــا فــي المقــام :

منهــا: مــن أتــاه تشــوقا كتــب اهللا لــه ألــف حجــة متقبلــة وألــف عمــرة 
ــف صائــم ، وثــواب  ــف شــهيد مــن شــهداء بــدر واجــر أل مبــرورة واجــر أل

١ـ كامل الزيارات: ٣١٢، باب ٦٩، الحديث ١، ٢، ٤، ٥.
٢ـ  وســائل الشــيعة ١٤: ٤١٩ ـ ٤٢٦، بــاب ٣٧ مــن أبــواب المــزار ومــا يناســبه، الحديــث ٢٣، ٢٤، ٢٥،  

.٤٣، ٤٤، ٤٧
٣ـ  الكافي ٢: ٥٧٨، كتاب الحج، باب ٣٥٨، الحديث ٢.

٤ـ  امل الزيارات: ٣٠٣، باب ٦٦، الحديث ٦.
٥ـ كامل الزيارات: ٣٠٦، باب ٦٧، الحديث ١١.

٦ـ كامل الزيارات: ٢٧٠، باب ٥٦، الحديث ٣.



زيارة عاشوراء تحفة من السماء٣٦

ألــف صدقــة مقبولــة وثــواب ألــف نســمة أريــد بهــا وجــه اهللا تعالــى(١).

ومنهــا: مــن أتــاه ماشــيا كتــب اهللا لــه بــكل خطــوة ألــف حســنة، ومحــى 
عنــه ألــف ســيئة ورفــع لــه ألــف درجــة(٢).

ومنهــا: مــن أتــاه ماشــيا  فــي يــوم عرفــة ُاعطــي يقينــًا مــن قبــل اهللا تعالــى 
حتــى تصيــر نفســه مطمئنــة(٣).

ــأول خطــوة  ــا: مــن خــرج إلــى قبــره  عليــه الّســالم   غفــر اهللا لــه ب ومنه
يخطوهــا مــن أهلــه(٤).

ومنهـا: حقيق على اهللا أن ال يأتيه مكروب اال رده مسرورًا(٥).
ومنهــا: مــن ســره أن يكــون علــى موائــد نــور يــوم القيامــة فليكــن مــن 

زوار الحســين بــن علــي  عليــه الّســالم(٦).

ومنهــا: أّن زائــره مغفــور لــه، وأنــه يكــون مــن حــزب اهللا وحزب رســوله 
وحــزب أهــل بيــت رســوله صلــوات اهللا عليهــم أجمعين(٧).

ــة  ــيم الجن ــد قس ــن ي ــر، م ــوض الكوث ــن ح ــقى م ــره يس ــا: أّن زائ ومنه

١ـ كامل الزيارات: ٢٧٠، باب ٥٦، الحديث ٣.
٢ـ  وسائل الشيعة ١٤: ٤٤٠، باب ٤١ من أبواب المزار وما يناسبه، الحديث ٣.

٣ـ كامل الزيارات: ٣١٧، باب ٧٠، الحديث ٢.

٤ـ كامل الزيارات: ٢٥٣، باب ٤٩، الحديث ٢.

٥ـ كامل الزيارات: ٣١٢، باب ٦٩، الحديث ٣.
٦ـ وسائل الشيعة ١٤: ٤٢٤، باب ٣٧ من أبواب المزار وما يناسبه، الحديث ٣٨.

٧ـ كامل الزيارات: ٢٥٥، باب ٤٩، الحديث ٦.
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ــالم(١). ــه الّس ــب علي ــي طال ــن أب ــي ب ــام عل ــار، اإلم والن

ــالم  ــه الّس ــين علي ــام  الحس ــر اإلم ــري قب ــى  لزائ ــر اهللا تعال ــا: يغف ومنه
ــة(٢). ــوم القيام ــه ي ــفع ل ــن يش ــم ولم ــل بيته ــة وأله خاص

ومنهــا: أّن زائــره المقتــول عنــده يغفــر اهللا تعالــى لــه كل خطايــاه حتــى 
يلقــاه وهــو مخلــص مــن كل مــا تخالطــه االبــدان والقلــوب(٣).

ــت  ــة علــى محبــة أهــل البي ــا: أّن زيارتــه عليــه الّســالم عالمــة دال ومنه
عليهــم الّســالم، فإنــه ورد عــن اإلمــام الصــادق عليــه الّســالم: «مــن كان لنــا 

محّبــًا فليرغــب فــي زيــارة قبــر الحســين»(٤).
ومنهــا: أن زيارتــه عليــه الّســالم تعــدل اعتــكاف شــهرين فــي المســجد 

الحــرام(٥).

ومنهـا: أنّها تعدل اثنتين وعشرين عمرة(٦).
ومنهـا: أنّها تعدل خمسة وعشرين حّجة(٧).

١ـ كامل الزيارات: ٢٣٨، باب ٤٤، الحديث ١.

٢ـ كامل الزيارات: ٣١١، باب ٦٨، الحديث ٤.

٣ـ كامل الزيارات: ٢٣٩، باب ٤٤، الحديث ٢.
٤ـ  كامل الزيارات: ٣٥٦، باب ٧٨، الحديث ٤.
٥ـ كامل الزيارات: ٢١٧، باب ٣٧، الحديث ٤.

٦ـ  وسائل الشيعة ١٤: ٤٤٨، باب ٤٥ من أبواب المزار وما يناسبه، الحديث ٧.

٧ـ  وسائل الشيعة ١٤: ٤٤٨، باب ٤٥ من أبواب المزار وما يناسبه، الحديث ٦.
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ومنهـا: أنّها تكتب لـه ثمانين حّجة مبرورة(١).
ومنهـا: أنّها تعدل ثالث حجج مع رسول اهللا صّلى اهللا عليه وآله(٢).

ومنهــا: أنّهــا تعــدل ثالثيــن حّجــة مبــرورة متقّبلــة زاكيــة مــع رســول اهللا 
صّلــى اهللا عليــه وآلــه(٣).

ومنهــا: أنّهــا تعــدل ســبعين حّجــة مــن حجــج رســول اهللا صّلــى اهللا عليــه 
وآلــه بأعمارهــا(٤).

ومنهـا: أنّها تعدل مائة حّجة مع رسول اهللا صّلى اهللا عليه وآله(٥).
ــدح  ــي مقــدار ثــواب زيارتــه عليــه الّســالم ال يق ــالف ف ــذا االخت وه
فــي هــذه الروايــات؛ ألنّــه إّمــا بحســب حــال الزائــر ـ مــن حيــث اســتجماعه 
ــه،  للشــرائط المعتبــرة ـ فــي إدراكــه للثــواب المذكــور، ككونــه عارفــًا بحّق
أو غيــر أشــر، وال بطــر، وال يطلــب ريــاًء، وال ســمعة، أو بحســب حــال 
إتيانــه الزيــارة؛ كمــا لــو كان فــي خــوف ووجــل مــن أيــدي خلفــاء الجــور 
وعّمالهــم، أو بحســب مــا علــم منــه فــي صــدق نّيتــه فــي زيارتــه، أو بحســب 
ــات  ــض األوق ــإّن لبع ــه؛ ف ــة لزيارت ــات مخصوص ــب أوق ــكان، أو بحس الم

١ـ  وسائل الشيعة ١٤: ٤٥٠، باب ٤٥، من أبواب المزار وما يناسبه، الحديث ١٢.
٢ـ  وسائل الشيعة ١٤: ٤٥٢، باب ٤٥ من أبواب المزار وما يناسبه، الحديث ١٧.
٣ـ  وسائل الشيعة ١٤: ٤٥٠، باب ٤٥ من أبواب المزار وما يناسبه، الحديث ١٣.
٤ـ  وسائل الشيعة ١٤: ٤٥٠، باب ٤٥ من أبواب المزار وما يناسبه، الحديث ١٤.
٥ـ  وسائل الشيعة ١٤: ٤٤٩، باب ٤٥ من أبواب المزار وما يناسبه، الحديث ١١.



٣٩ مقدمة المؤلف

دخــًال كبيــرًا فــي اســتحقاق الثــواب العظيــم عنــد زيارتــه عليــه الّســالم فيهــا. 

فمــن ذلــك مــا رواه داود بــن يزيــد، عــن أبــي عبــد اهللا عليــه الّســالم، قــال: 
mمــن زار قبــر الحســين عليــه الّســالم فــي كّل جمعــة غفــر اهللا لـــه 
ــا وفــي نفســه حســرة منهــا، وكان  ــم يخــرج مــن الدني ــة، ول البّت

 .nمســكنه مــع الحســين بــن علــّي عليــه الّســالم
قــال: mيــا داود، مــن ال يســّره أن يكــون فــي الجّنــة جار الحســين 

بــن علّي عليــه الّســالم؟n قلــت: مــن ال أفلــح(١).
وعــن زيــد الشــّحام، عــن أبــي عبــد اهللا عليــه الّســالم، قــال: mومــن زار 
قبــر الحســين عليــه الّســالم فــي النصــف مــن شــعبان غفر اهللا لـــه 

 .(٢) nمــا تقــّدم مــن ذنبــه ومــا تأّخــر
ــر  ــن زار قب ــال: mوم ــه الّســالم، ق ــد اهللا علي ــي عب ــه أيضــًا، عــن أب وعن
ــه، كان  ــًا بحّق ــوم عاشــوراء، عارف ــالم ي ــه الّس ــد اهللا علي ــي عب أب

.(٣)nــه ــي عرش ــى ف ــن زار اهللا تعال كم
وعــن بشــير الدّهــان، عــن جعفــر بــن محّمــد عليــه الّســالم، قــال: mمــن 
زار قبــر الحســين عليــه الّســالم أّول يــوم مــن رجــب غفر اهللا لـــه 

.(٤)nالبّتــة

١ـ  وسائل الشيعة ١٤: ٤٧٩، باب ٥٧  من أبواب المزار وما يناسبه، الحديث ١.
٢ـ وسائل الشيعة ١٤: ٤٦٩، باب ٥١ من أبواب المزار وما يناسبه، الحديث ٦.
٣ـ وسائل الشيعة ١٤: ٤٧٦، باب ٥٥ من أبواب المزار وما يناسبه، الحديث ١.
٤ـ وسائل الشيعة ١٤: ٤٦٥، باب ٥٠ من أبواب المزار وما يناسبه، الحديث ١.
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وعنــه أيضــًا، قــال: قلــت ألبــي عبــد اهللا عليــه الّســالم: ربّمــا فاتنــي الحــّج 
فأعــّرف عنــد قبــر الحســين عليــه الّســالم، قــال: mأحســنت يــا بشــير، أّيمــا 
مؤمــن أتــى قبــر الحســين عليــه الّســالم عارفــًا بحّقــه، فــي غيــر 
يــوم عيــد، كتبت لـــه عشــرون حّجــة، وعشــرون عمرة، مبــرورات 
ــادل،  ــام ع ــل، أو إم ــّي مرس ــع نب ــزوة م ــالت، وعشــرون غ متقّب
ومــن أتــاه فــي يــوم عيــد كتبــت لـــه مائــة حّجــة، ومائــة عمــرة، 
ــة غــزوة مــع نبــّي مرســل، أو إمــام عــادل، ومــن أتــاه فــي  ومائ
يــوم عرفــة عارفــًا بحّقــه كتبــت لـــه ألــف حّجــة، وألــف عمــرة، 
متقّبــالت، وألــف غــزوة مــع نبــّي مرســل، أو إمــام عــادلn، قــال: 
فقلــت لـــه: وكيــف لــي بمثــل الموقــف؟ قــال: فنظــر إلــّي شــبه المغضــب، ثّم 
قــال: mيــا بشــير، إّن المؤمــن إذا أتــى قبــر الحســين عليــه الّســالم 
يــوم عرفــة، فاغتســل بالفــرات، ثــّم توّجــه إليــه، كتبــت لـــه بكّل 

.(١) nوعمــرة وغــزوةm :وال أعلمــه إّال قــال ،nخطــوة حّجــة بمناســكها
وعــن عبــد الّرحمــن بــن الحّجــاج، قــال: قــال أبــو عبــد اهللا عليــه الّســالم: 
mمــن زار قبــر  الحســين عليــه الّســالم ليلــة مــن ثــالث غفــر اهللا 
لـــه مــا تقّدم مــن ذنبــه ومــا تأّخــرn، قلــت: أّي الليالــي جعلت فــداك؟ 
.(٢)nليلــة الفطــر، وليلــة األضحــى، وليلــة النصــف مــن شــعبانm :قــال

وعــن محّمــد بــن الفضــل، قــال: ســمعت جعفــر بــن محّمــد عليــه الّســالم 
ــالم فــي شــهر رمضــان  ــه الّس ــر الحســين علي يقــول: mمــن زار قب

١ـ ثواب األعمال: ١١٧، الحديث ٢٥.
٢ـ وسائل الشيعة ١٤: ٤٧٥، باب ٥٤ من أبواب المزار وما يناسبه، الحديث ١.
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ــه:  ــال لـ ــب، ويق ــم يحاس ــرض، ول ــم يع ــق ل ــي الطري ــات ف وم
.(١)nــًا ــة آمن ادخــل الجّن

والّــذي يظهــر مــن الروايــات: أّن زيــارة عاشــوراء مــن أفضــل الزيــارات، 
وأجّلهــا قــدرًا، وأعظمهــا شــأنًا، وقــد اهتــّم بشــأنها علماؤنــا األبــرار، فوضعــوا 

فيهــا المؤلّفــات الطــوال، وأكثــروا مــن شــرحها، والتعليــق عليهــا. 

ومــن جملــة هــؤالء ســماحة أســتاذنا الجليــل آيــة اهللا الشــيخ مســلم 
الــداوري ـ دام ظّلــه ـ الّــذي نــذر نفســه وفكــره لخدمــة مدرســة أهــل البيــت 
عليهــم الّســالم، فكانــت هــذه الزيــارة الشــريفة محــّط اهتمامــه، ومــدار بحثــه؛ 
لمــا كان يــراه مــن ضــرورة بيــان الحــّق، ودفــع شــبهات بعــض مّدعــي العلــم 
ــد  ــام عن ــرض الشــكوك واألوه ــارة؛ كــي ال تع ــذه الزي ــق حــول ه والتحقي

المؤمنيــن فــي ثبوتهــا ونقلهــا عــن أئّمــة الهــدى عليهــم الّســالم.

ــه القّيمــة،  ــت لالســتفادة مــن أبحاث ــأن وّفق ، ب ــيَّ ــد مــّن اهللا تعالــى عل وق
وبياناتــه الشــافية، وتحقيقاتــه العاليــة، وآرائــه المبتكــرة، فكتبــت هــذه 

والمســلمين. األوراق؛ خدمــة لإلســالم 

ــد  ــيطها، بع ــوث وتبس ــذه البح ــع ه ــي جم ــد ف ــة الجه ــت غاي ــد بذل وق
الرجــوع إلــى ســماحته ـ حفظــه اهللا ورعــاه ـ حيــث كان يثرينــي بإرشــاداته 
وتوجيهاتــه القّيمــة، وعندمــا تكامــل هــذا البحــث عرضتــه عليــه، فالحظــه، 

ــي الشــكر، ومــن صاحــب الشــريعة الجــزاء. ــه مّن ــّره، فل وأق

١ـ كامل الزيارات: ٥٤٦، باب ١٠٨، الحديث ٨.
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وقد تّم تقسيم الكتاب إلى قسمين:

القسم األّول: زيارة عاشوراء:
وبحثنا فيه:

أّوًال: تحقيق سند الزيارة.
ثانيًا: القرائن الدالة على صدور الزيارة من اإلمام عليه الّسالم. 

ثالثًا: استعراض الشبهات حول الزيارة والجواب عنها.
رابعًا: كيفّية زيارة عاشوراء. 

القسم الثاني: الملحقات:
وبحثنا فيه:

أّوًال: الشعائر وتعظيمها.
ثانيًا: المأتم الحسيني.

ثالثًا: إنشاد الشعر. 
رابعًا: لبس السواد.

خامسًا: لطم الخدود والصدور وشق الجيوب.
سادسًا: المشي إلى الزيارة.

سابعًا: إطعام الطعام.



٤٣ مقدمة المؤلف

ثامنًا: سقي الماء.
تاسعًا: الصرخة.
عاشرًا: البكاء

والبّد من التنبيه على أمر، وهو:

أنّا قد اعتمدنا في نقل متن الزيارة على أربع نسخ، وهي:

١ ـ نســخة خّطيــة لكتــاب mمصبــاح المتهّجــدn محفوظــة فــي مكتبــة الســّيد 
البروجــردي، فــي مدينــة قــم المقّدســة، معتمــدة، كانــت فــي ملكّيــة المولــى 
ــنة ١٠٨٣ هـــ،  ــى س ــي، المتوّف ــروّي التون ــد البش ــي محّم ــن الحاج ــد ب أحم
حيــث قــام بالمقابلــة علــى نســخة كانــت لديــه، إلــى أن تنتهــي المقابلــة إلــى 
نســخة الشــيخ الطوســّي، وهــي أصــّح النســخ، ولذلــك جعلتهــا هــي األصــل 
فــي الكتــاب، وأشــرنا إلــى مــا خالفهــا مــن بقّيــة النســخ فــي الهامــش، وقــد 

عّبرنــا عنهــا بنســخة األصــل.

٢ـ  نســخة خّطيــة لكتــاب mمصبــاح المتهّجــدn، محفوظــة فــي مكتبــة الســّيد 
ــة، فــي مدينــة قــم المقّدســة، برقــم n٦٨٣٧m، وهــي  المرعشــي النجفــي العاّم
نســخة أبــي الجــود، وهــي خّطيــة قديمــة ونفيســة ومصّححــة ومعتبــرة، ترجع 

.nدm :بالمقابلــة مــع نســخة المؤلّــف، وقــد رمزنــا لهــا بالحــرف

٣ ـ نســخة خّطيــة لكتــاب mكامــل الزيــاراتn محفوظــة فــي مكتبــة مجلــس 
الشــورى اإلســالمي فــي طهــران، المفهرســة بالرقــم n١٢٤٣٠m، صّححهــا 

.nجm :ــا لهــا بالحــرف ــد رمزن ــه الشــريف، وق العّالمــة المجلســي بخّط
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٤ ـ نســخة خّطيّــة لكتــاب mكامــل الزيــاراتn، صّححهــا وعّلــق عليهــا 
.nنm :ــي، وقــد رمزنــا لهــا بالحــرف العّالمــة الشــيخ عبــد الحســين األمين

وفــي الختــام أرى لزامــًا علــّي أن أتقــّدم بخالــص الشــكر وجميــل الثنــاء 
ــالم للبحــث  ــه الّس ــا علي ــام الّرض ــة اإلم ــي مؤّسس ــوة األفاضــل ف ــى اإلخ إل
والتحقيــق العلمــّي، اّلذيــن ســاهموا بمســاعدتي فــي هــذا الكتــاب وتحقيقــه، 
إلخراجــه إلــى عالــم الوجــود، بــكّل دّقــٍة وعنايــة، فجزاهــم اهللا خيــر الجــزاء، 
ــت عليهــم الّســالم، والــذّب عــن  ــا وإّياهــم لخدمــة مذهــب أهــل البي ووّفقن
ــه قريــب  ــن، إّن ــن، وقطــع حجــج المبطلي ــع الشــبهات عــن الدي الحــّق، ودف
مجيــب، والحمــد هللا رّب العالميــن، وصّلــى اهللا علــى محّمــد وآلــه الطاهريــن. 

 

١٤٣٠ ٢٩ 



صورة الصفحة األولى للزيارة من نسخة األصل



صورة الصفحة األخيرة من نسخة األصل



صورة الصفحة األولى من نسخة (د).



صورة الصفحة الرابعة للزيارة من نسخة (د).



صورة الصفحة األولى من نسخة (ن).



صورة الصفحة األخيرة للزيارة من نسخة (ج).



صورة الصفحة األولى من نسخة (ن).



صورة الصفحة األولى لرواية ثواب الزيارة من نسخة (ن).






تحقيق طرق الشيخ الطوسي رحمه اهللا للزيارة.* 

دراسة طرق الشيخ ابن قولويه رحمه اهللا للزيارة.* 

بيــان القرائــن الداخليــة والخارجّيــة الّدالــة علــى صّحــة * 
صــدور الزيــارة مــن اإلمــام عليــه الّســالم.

 زيارة عاشوراء من األحاديث القدسّية.* 

 اســتعراض الشــبهات الــواردة حــول الزيــارة والجــواب * 
عنهــا.

 بيان ِحَكم اللعن وتكراره في زيارة عاشوراء.* 

 ذكــر كيفيّــات الزيــارة ومقتضــى الجمع بيــن األحاديث * 
. فيها







بــن  محّمــد  عــن   ،nالمتهّجــد mمصبــاح  فــي  الطوســي  الشــيخ  روى 
إســماعيل ابــن بزيــع، عــن صالــح بــن عقبــة، عــن أبيــه، عــن أبــي جعفــر عليــه 
الّســالم(١)،قال: mمــن زار الحســين بــن علــي عليهمــا الّســالم(٢) يوم(٣) 
عاشــوراء مــن المحــّرم(٤) حّتــى يظــّل عنــده باكيــًا لقــى(٥) اهللا عــّز 
وجــّل(٦) يــوم يلقــاه اهللا(٧) بثــواب ألفــي حّجــة، وألفي عمــرة، وألفي 
١ـ فــي mجn و mنm :nحّدثنــي حكيــم بــن داود بــن حكيــم وغيــره، عــن محّمــد بــن موســى الهمدانــي، 
عــن محّمــد بــن خالــد الطيالســي، عــن ســيف بــن عميــرة وصالــح بــن عقبــة جميعــًا، عــن علقمــة ابــن 
ــي  ــي، عــن أب ــك الجهن ــة، عــن مال ــن عقب ــح ب ــن إســماعيل، عــن صال ــد ب ــد الحضرمــي ومحّم محّم

.nجعفــر الباقــر عليــه الّســالم
.nالحسين عليه الّسالمm :nنm و nجm ٢ـ في

.nفي يومm :nدm ٣ـ في
.nمن المحّرمm بدل nيوم العاشر من الشهرm :nجm ٤ـ في

.nلَِقَي :nد m ٥ـ في
.nعّزوجّلm بدل nتعالىm :nنm ٦ـ في

.nيلقاه بثوابm : n د m وفي ،nيوم يلقاه اهللاm بدل nيوم القيامةm : nنm و nجm ٧ـ في
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غــزوة(١)، ثــواب(٢) كّل حّجــة وعمــرة وغــزوة(٣) كثــواب مــن حــّج 
واعتمــر وغــزا مــع رســول اهللا صّلــى اهللا عليــه وآلــه، ومــع األئّمــة 
الّراشــدين عليهــم الّســالمn(٤)، قــال: قلــت: جعلــت فــداك، مــا(٥) لمــن كان 
فــي بعيــد(٦) البــالد وأقاصيهــا(٧)، ولــم يمكنــه المصيــر(٨) إليــه فــي ذلــك اليــوم؟ 
ــطحًا  ــد س ــراء، أو صع ــى الصح ــرز إل ــك(٩) ب ــال: mإذا كان كذل ق
مرتفعــًا(١٠) فــي داره، وأومــأ إليــه بالّســالم، واجتهــد فــي الدعــاء(١١) 
ــك  ــن، وليكــن(١٤) ذل ــد(١٣) ركعتي ــى مــن بع ــه(١٢)، وصّل ــى قاتل عل

ــي  ــف غــزوةn، وف ــرة، وألفــي أل ــف عم ــة، وألفــي أل ــف حّج ــواب ألفــي أل ــي mجn و mنm :nبث ١ـ ف
.nألف ألف حّجة، وألف ألف عمرةm :ـ على نحو نسخة بدل ـ nنm

.nوثوابm :nنm و nجm ٢ـ في
.nكّل غزوة وحّجة وعمرةm :nدm ٣ـ في

 :nنm وفــي ،nصلــوات اهللا عليهــمm :ورد بدلهــا nجm وفــي ،nدm فــي nعليهــم الّســالمm ٤ـ لــم تــرد
.nصلــوات اهللا عليهــم أجمعيــنm

.nفماm :٥ـ في بقّية النسخ
.nُبعدm :nنm و nجm ٦ـ في

.nوأقاصيهm :nجm ٧ـ في
٨ـ في mدm :nالمسيرn، وفي mنn على نحو نسخة بدل.

.nكذلكm بدل nذلك اليومm :nنm و nجm ٩ـ في
.nجm في nمرتفعًاm ١٠ـ لم ترد كلمة

.nالدعاء واللعنm :nدm ١١ـ في
.nقاتلهm بدل nظالميهm :nدm وفي ،nواجتهد على قاتله بالدعاءm :nنm و nجm ١٢ـ في

.nوصّلى بعدهm :nنm و nجm ١٣ـ في
.nوليكنm بدل nيفعلm :nنm و nجm ١٤ـ في
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فــي صــدر النهــار. قبــل أن تــزول الشــمس(١). ثــّم لينــدب الحســين 
ــه(٣)ـ  ــر مــن(٢) فــي داره ـ مّمــن ال يّتقي ــه، ويأم ــالم، ويبكي ــه الّس علي
بالبــكاء عليــه، ويقيــم مــن(٤) فــي داره المصيبــة(٥) بإظهــار 
ــين  ــم بالحس ــًا بمصابه ــم بعض ــّز(٦) بعضه ــه، وليع ــزع علي الج
ــى  ــك ـ عل ــوا ذل ــا ضامــن(٨) لهــم ـ إذا فعل ــالم(٧). وأن ــه الّس علي
ــداك،  ــت ف ــت(١٢): جعل ــال(١١): قل ــكn(١٠)، ق ــع ذل ــّل(٩) جمي ــزّ وج اهللا ع
ــا  ــن، وأن ــا الضام ــال: mأن ــم؟(١٣) ق ــم والزعي ــك له ــن ذل ــت الضام أن

.nقبل الزوالm :nنm و nجm ١ـ في
.nمّمنm :nدm ٢ـ في

.nمّمن ال يّتقيهm :nنm و nجm ٣ـ لم ترد في
٤ـ لم ترد mمنn في بقّية النسخ.

.nمصيبتهm :nنm وفي ،nمصيبتهm وعلى نحو نسخة بدل ،nمصيبةm :nجm ٥ـ في
٦ـ في mدm :nوليعّز فيهاn، وفي نسخة األصل: على نسخة.

ــّز  ــوت، وليع ــي البي ــم بعضــًا ف ــكاء بعضه ــون بالب ــه، ويتالق ــار الجــزع علي ــي mجn و mنm :nبإظه ٧ـ ف
 .nــالم ــه الّس ــم بعضــًا بمصــاب الحســين علي بعضه

.nفأنا ضامنm :nنm و nجm وفي ،nوأنا الضامنm :nدm ٨ـ في
.nجّل وعّزm :nجm ٩ـ في

.nجميع هذا الثوابm :nنm و nجm ١٠ـ في
١١ـ لم ترد في بقّية النسخ.

.nفقلتm :nنm و nجm ١٢ـ في
١٣ـ فــي mدm :nأنــت الضامــن لذلــك علــى اهللا عــّز وجــّل لهــم والزعيــم؟n، وفــي mجn و mنm :nوأنــت 

.nالضامــن لهــم إذا فعلــوا ذلــك والزعيــم بــه؟
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يعــّزي  كيــف(٣)   قلــت(٢):   ،nذلــك فعــل  لمــن  الزعيــم(١) 
اهللا  أعظــم(٦)  mيقولــون(٥):  قــال:  ؟  بعضــًا(٤)  بعضنــا 
وجعلنــا  الّســالم،  عليــه  بالحســين  بمصابنــا  أجورنــا(٧) 
وإّياكــم مــن الطالبين بثاره، مع ولّيــه اإلمام المهدي مــن آل محّمد 
عليهــم الّســالم(٨)، وإن(٩) اســتطعت أن ال تمشــي(١٠) يومــك فــي 
حاجــة فافعــل؛ فإّنــه يــوم نحــس، ال تقضــى(١١) فيــه(١٢) حاجــة 
مؤمــن(١٣)، فــإن(١٤) قضيــت لــم يبــارك لـــه فيهــا(١٥)، ولــم يــر 

.nأنا الضامن لهم ذلك والزعيمm :nنm و nجm ١ـ في
.nقال: قلتm :nنm و nجm ٢ـ في

.nفكيفm :٣ـ في بقّية النسخ
.nبعضهم بعضًاm :nنm و nجm ٤ـ في

.nتقولونm :nدm ٥ـ في
.nعّظمm :nنm و nجm ٦ـ في

.nوأجوركمm :٧ـ في نسخة األصل ـ على نسخة ـ زيادة
.nصلى اهللا عليه وآلهm :nنm و nجm ٨ـ في

.nفإنm :nنm و nجm ٩ـ في
ــن نفــس  ــه الناســخ م ــد صّحح ــخة األصــل بنحــو ق ــي نس ــرn، وف ــي mدn و mجn و mنm :nتنتش ١٠ـ ف

ــدل. ــخة ب ــت بنحــو نس ــو كان ــه ول ــن يدي ــي بي ــخة الّت النس
.nال يقضىm :nدm ١١ـ في

.nفيهاm :nجm ١٢ـ في
.nنm في nمؤمنm ١٣ـ لم ترد كلمة

.nوإنm :nنm و nجm ١٤ـ في
١٥ـ وردت mفيهاn في نسخة األصل على نسخة. 
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ــن  ــيئًا، فم ــه ش ــه(١) في ــم لمنزل ــرن أحدك ــدًا، وال يّدخ ــا رش فيه
اّدخــر فــي ذلــك اليــوم شــيئًا لــم يبــارك لــه فيمــا اّدخــر(٢)، ولــم 
يبــارك(٣) لــه فــي أهلــه، فــإذا فعلــوا ذلــك كتــب اهللا(٤) لهــم ثــواب 
ألــف حّجــة، وألــف عمــرة، وألــف غــزوة(٥)، كّلهــا مــع رســول اهللا 
صّلــى اهللا عليــه وآلــه، وكان لــه(٦) أجــر وثــواب(٧) مصيبــة كّل نبــي 
ــذ خلــق  ــل، من ورســول ووصــّي(٨) وصّديــق وشــهيد مــات أو قت

 .nاهللا الدنيــا إلــى أن تقــوم الّســاعة
بــن  علقمــة  قــال  عميــرة:  بــن  وســيف  عقبــة(٩)،  بــن  صالــح  قــال 
محّمــد الحضرمــي: قلــت(١٠) ألبــي جعفــر عليــه الّســالم: عّلمنــي دعــاء 

.nبمنزلهm :دm ١ـ في
٢ـ فــي mجn و mنm :nولــم يــر رشــدًا، وال تّدخــرّن لمنزلــك شــيئًا فإنّــه مــن اّدخــر لمنزلــه شــيئًا فــي ذلــك 

.nاليــوم لــم يبارك لـــه فيمــا يّدخره
.nوال يباركm :nنm و nجm ٣ـ في

.nلهم ثوابm :وعلى نحو نسخة بدل ،nكتب اهللا لهم أجر ثوابm :ورد nدm ٤ـ في
٥ـ فــي mجn و mنm :nفمــن فعــل ذلــك كتــب لــه ثــواب ألــف ألــف حّجــة، وألــف ألــف عمــرة، وألــف 

.nــزوة ألف غ
٦ـ وردت mلهــمn فــي نســخة األصــل بنحــو قــد صّححــه الناســخ مــن نفــس النســخة الّتــي كانــت بيــن 

.nلـــهm بــدل nلهــمm :nدm يديــه ولــو كانــت بنحــو نســخة بــدل، وفــي
.nوكان لـه ثوابm :nنm و nجm ٧ـ في

.nنm و nجm في nووصيm ٨ـ لم ترد
.nالجهنيm :زيادة nنm و nجm ٩ـ في

.nفقلتm :nنm و nجm وفي ،nقال: قلتm :nدm ١٠ـ في
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وأومــأت  قــرب(٢)،  مــن  زرتــه  أنــا  إذا  اليــوم  ذلــك  فــي(١)  بــه  أدعــو 
قــال:  إليــه(٥)،  بالّســالم  داري(٤)  ومــن  البــالد  بُعــد  مــن  إليــه(٣) 
ـ  الّركعتيــن(٧)  صّليــت  أنــت  إذا  علقمــة،  mيــا  لــي(٦):  فقــال 
بعــد أن تومــي(٨) إليــه بالّســالم ـ فقــل(٩) ـ عنــد(١٠) اإليمــاء إليــه 
ــك(١٣)  ــك إذا قلــت ذل ــر(١٢) ـ هــذا القــول؛ فإّن مــن(١١) بعــد التكبي
فقــد دعــوت بمــا يدعــو(١٤) بــه زّواره(١٥)مــن المالئكــة، وكتــب اهللا 

.nدm في nفيm ١ـ لم ترد كلمة
٢ـ فــي mجn و mنm :nقريــبn، وفيهمــا بعدهــا زيــادة: mودعــاء أدعــو بــه إذا لــم أزره مــن قريــبn، وفــي 

mدm :nودعــاء أدعــو بــه إذا لــم أزره مــن قــربn، وهكــذا فــي هامــش نســخة األصل.
.nدm في nإليهm ٣ـ لم ترد

.nومن سطح داريm :nنm و nجm ٤ـ في
٥ـ فــي mدm :nبالتســليم إليــهn، وهكــذا فــي نســخة األصــل علــى نحــو نســخة بــدل، ولــم تــرد mبالّســالم 

.nنm فــي nإليــهm ولــم تــرد ،nجm فــي nإليــه
.nنm و nجm في nليm ٦ـ لم ترد كلمة

.nركعتينm :nنm ٧ـ في
.nتومىءm :nدm ٨ـ في

.nوقلتm :nنm و nجm ٩ـ في
١٠ـ في mدm :nبعدn، وهكذا في نسخة األصل على نحو نسخة بدل.

١١ـ وردت mمنn في mدn على نسخة، وفي mجm :nومنn، وفي mنm :nمنn، وعلى نسخة زيادة الواو.
.nالتكبيرm بدل nالّركعتينm :nنm و nجm ١٢ـ في

ــت ذلــكn، وفــي mدn ـ علــى  ١٣ـ فــي نســخة األصــل ـ علــى نحــو نســخة بــدل ـ: mدعــوتn بــدل mقل
.nدعــوت بذلــكm :نحــو نســخة بــدل ـ

.nتدعواm :nدm ١٤ـ في
.nزّوارهm بدل nمن زارهm :nنm و nجm ١٥ـ في
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ــن(٤) استشــهد  ــت كم ــف درجــة(٣)، وكن ــف أل ــة(٢) أل ــك(١) مائ ل
مــع الحســين(٥) عليــه الّســالم(٦)، حّتــى تشــاركهم فــي درجاتهــم(٧)، 
وال تعــرف(٨) إّال فــي(٩) الّشــهداء اّلذيــن استشــهدوا معــه،

 وكتــب لــك(١٠) ثــواب زيــارة(١١) كّل نبــي، وكّل رســول(١٢)، وزيارة 
كّل(١٣) مــن زار الحســين عليــه الّســالم(١٤)، منــذ يــوم قتــل، عليــه 

 .n(١٥)الّســالم وعلــى أهــل بيتــه

.nبهاm :زيادة nنm و nجm ١ـ في
.nنm و nجm في nمائةm ٢ـ لم ترد كلمة

٣ـ فــي mجn و mنm :nحســنةn بــدل mدرجــةn، وبعدهــا زيــادة mومحــا عنــك ألــف ألــف ســّيئة، ورفــع لك 
.nــف درجــة ــف أل ــف درجــةn، وفــي mنn علــى نســخة: mمائــة أل مائــة أل

.nمّمنm :nنm و nجm ٤ـ في
.nبن عليm :زيادة nنm و nجm ٥ـ في

.nنm في nعليه الّسالمm ٦ـ لم ترد
.nحّتی تشارکه في درجاتهm :nدm ٧ـ في

٨ـ لم ترد mالواوn في mجn، وفي mدm :nثّم ال تعرفn، وكذا في نسخة األصل على نسخة.
.nمعm :٩ـ في نسخة األصل ـ على نحو نسخة بدل ـ

.nلـهm :١٠ـ في نسخة األصل ـ على نحو نسخة بدل ـ
 .nنm و nجm في nزيارةm ١١ـ لم ترد كلمة

.nورسولm :nنm و nجm ١٢ـ في
.nنm و nجm في nكّلm ١٣ـ لم ترد كلمة

.n بن علّي عليهما الّسالمm :زيادة nنm و nجm ١٤ـ في
١٥ـ لــم تــرد فقــرة mعليــه الّســالم وعلــى أهــل بيتــهn فــي mجn و mنn، وورد بدلهــا فــي mجm :nصلــوات 

.nاهللا عليــه
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تقول(١):
ــن  ــك ياب ــالم علي ــد اهللا، الّس ــا عب ــا أب ــك ي ــالم علي mالّس
ــن ســّيد  ــن، واب ــر المؤمني ــن أمي ــك ياب رســول اهللا(٢)، الّســالم علي
الوصّييــن، الّســالم عليــك يابــن فاطمــة ســّيدة نســاء العالميــن(٣)، 
الّســالم عليــك يــا ثــار اهللا، وابــن ثــاره، والوتــر الموتــور، الّســالم 
ــي  ــك(٤)، عليكــم مّن ــت بفنائ ــي حّل ــى األرواح الّت ــك، وعل علي
ــا  ــل والّنهــار. ي ــا بقيــت، وبقــي اللي ــدًا، م ــًا ســالم اهللا أب جميع
ــك  أبــا عبــد اهللا، لقــد عظمــت الّرزّيــة(٥)، وجّلــت(٦) المصيبــة ب
ــك  ــالم(٧)، وعظمــت(٨) مصيبت ــل اإلس ــع أه ــى جمي ــا، وعل علين

: mالزيــارةn، ولــم تــرد فــي mنn و mجn، ووردت كلمــة  ١ـ فــي نســخة األصــلـ  علــى نحــو نســخة بــدلـ 
.nالزيارةm مــكان كلمــة nدm ـ  علــى نحــو نســخة بــدلـ  فــيnتقــولm

.nالّسالم عليك يا خيرة اهللا، وابن خيرتهm :زيادة nنm و nجm و nدm ٢ـ في
٣ـ فــي mجn وردت: mســّيدة الّنســاءn، وورد: mســّيدة نســاء العالميــنn علــى نحــو صّححــه الناســخ وأنّــه 

أخذهــا مــن نفــس النســخة الّتــي كانــت بيــن يديــه بنحــو نســخة بــدل.
٤ـ في mنn زيادة: mوأناخت برحلكn، وكذا في mجn على نحو نسخة بدل.

٥ـ لــم تــرد كلمــة mالّرزيــةn فــي mجn، وفــي mنn لــم تــرد mالرزّيــة وجّلــتn فــي بعــض النســخ المتوّفــرة 
لــدى الناســخ.

٦ـ لــم تــرد كلمــة mوجّلــتn فــي mجn. وورد بعدهــا كلمــة mوعظمــتn فــي mدn، وعلــى نحــو نســخة 
.nجm بــدل فــي نســخة األصــل، ولــم تــرد فــي

.nواألرضm زيادة nنm ٧ـ في
ــد  ــتn بع ــخة األصــل mوجّل ــي نس ــتn، وف ــة mوعظم ــل كلم ــتn قب ــة mوجّل ــي mدn وردت كلم ٨ـ ف

mوعظمــتn علــى نســخة.
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فــي الّســموات(١) علــى جميــع أهــل الّســموات، فلعــن 
عليكــم  والجــور  الظلــم  أســاس  أّسســت  أّمــة  اهللا 
مقامكــم،  عــن  دفعتكــم  أّمــة  اهللا  ولعــن  البيــت،  أهــل 
فيهــا،  اهللا  رّتبكــم  الّتــي  مراتبكــم  عــن  وأزالتكــم 
ــة قتلتكــم(٢)، ولعــن اهللا الممّهديــن لهــم بالتمكيــن  ولعــن اهللا أّم
مــن قتالكــم(٣). برئــت إلــى اهللا وإلــى رسولـــه وإليكــم منهــم(٤)، 
وأشــياعهم وأتباعهــم وأوليائهــم(٥). يــا أبــا عبــد اهللا، إّنــي ســلم 
ــوم القيامــة.  ــى ي لمــن ســالمكم(٦)، وحــرب لمــن حاربكــم، إل
ولعــن(٧) اهللا آل زيــاد(٨)، وآل مــروان، ولعــن اهللا بنــي أمّيــة قاطبــة، 
ــة، ولعــن اهللا عمــر بــن ســعد، ولعــن اهللا  ولعــن اهللا ابــن مرجان

.nنm و nجm في nوعظمت مصيبتك في الّسموات على جميع أهل الّسمواتm ١ـ لم ترد فقرة
.nقتلتكm :nجm ٢ـ في

.nقتالكm : ـ على نحو نسخة بدل ـ nنm ٣ـ في
٤ـ في mنn ورد mبرئت إلى اهللا وإليكم منهمn على بعض النسخ المتوّفرة لدى الناسخ. 

٥ـ لــم تــرد فقــرة: mبرئــت إلــى اهللا وإلــى رسولـــه وإليكــم منهــم، وأشــياعهم وأتباعهــم وأوليائهــمn فــي 
 ،nنm و nدm ــي ــياعهمn ف ــل mأش ــنn قب ــي mدn، ووردت mم ــهn ف ــى رسولـ ــرة mوإل ــرد فق ــم ت mجn، ول

.nنm فــي nوأوليائهــمm ولــم تــرد كلمــة
.nسالمكm :٦ـ في نسخة األصل ـ على نحو نسخة بدل ـ

 .nفلعنm :nنm و nجm و nدm ٧ـ في
.nآل زيادm قبل nزيادًا وm :٨ـ في نسخة األصل ورد ـ على نسخة ـ
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شــمرًا، ولعــن اهللا أّمــة أســرجت وألجمــت وتنّقبــت(١) لقتالكــم(٢). 
بأبــي(٣) أنــت وأّمــي، لقــد عظــم مصابــي بــك، فأســال اهللا اّلــذي 
أكــرم مقامــك، وأكرمنــي(٤) بــك(٥)، أن يرزقنــي(٦) طلــب ثــارك، مع 
إمــام منصــور مــن أهــل بيــت(٧) محّمــد صّلــى اهللا عليــه وآلــه. الّلهّم 
ــا  ــي الدني ــالم(٩) ف ــه الّس ــين(٨) علي ــًا بالحس ــدك وجيه ــي عن اجعلن
واآلخــرة(١٠). يــا أبــا عبــد اهللا، إّنــي أتقــّرب إلــى اهللا(١١)، وإلى رســوله، 
ــك(١٢)،  ــى الحســن، وإلي ــى فاطمــة، وإل ــى أميــر المؤمنيــن، وإل وإل

.nوتنّقبتm :بدًال من nوتهّيأتm :nنm و nجm ١ـ في
٢ـ في mدn و mجn و mنm :nلقتالكn، وفي نسخة األصل على نحو نسخة بدل.

٣ـ ورد قبلها mيا أبا عبد اهللاn في mنn، وفي mجn بنحو قد صّححه الناسخ من نسخة أخرى.
.nوأكرمنيm بدل nأن يكرمنيm :nنm و nجm ٤ـ في

.nدm ٥ـ لم ترد في
.nويرزقنيm :nنm و nجm ٦ـ في

.nبيتm  بعد nنبّيكm :وفي نسخة األصل ـ على نسخة ـ ،nأهل بيتm بدل nآلm :nنm و nجm ٧ـ في
٨ـ فــي mجm :nاجعلنــي وجيهــًا بالحســين عليــه الّســالم عنــدكn، وفــي mدn ـ علــى نحــو نســخة بــدل ـ: 

.nبالحسين عندكm :ـ على نحو نسخة بدل ـ nنm وفي ،nبالحسنىm
.nنm و nدm ٩ـ لم ترد في

١٠ـ في mجn و mنn زيادة: mيا سّيديn بعدها.
١١ـ في mنn زيادة: mتعالىn على نحو نسخة بدل.

ــّلم  ــك وس ــى اهللا علي ــادة: mصّل ــي mنn زي ــذا ف ــّلمn، وك ــك وس ــى اهللا علي ــادة: mصّل ــي mجn زي ١٢ـ ف
.nــم عليه
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بمواالتــك(١)، وبالبــراءة مّمــن أّســس(٢) ذلــك(٣)، وبنــى عليــه بنيانه، 
ــت  ــى أشــياعكم. برئ وجــرى فــي ظلمــه(٤) وجــوره عليكــم، وعل
إلــى اهللا وإليكــم منهــم،  وأتقــّرب إلــى اهللا ثــّم إليكــم بمواالتكــم، 
ــن(٦) لكــم  ــن أعدائكــم، والّناصبي ــراءة(٥) م ــواالة ولّيكــم، وبالب وم
ــي ســلم لمــن  ــراءة(٧) مــن أشــياعهم وأتباعهــم. إّن الحــرب، وبالب
ســالمكم، وحــرب لمــن حاربكــم، وولــّي(٨) لمــن واالكــم، وعــدّو 
ــة  ــم، ومعرف ــي بمعرفتك ــذي أكرمن ــال اهللا اّل ــم. فأس ــن عاداك لم
ــي  ــن أعدائكــم، وأن(١٠) يجعلن ــراءة م ــي(٩) الب أوليائكــم، أن يرزقن
معكــم فــي الدنيــا واآلخــرة، وأن يثـــّبت لــي(١١) قــدم صــدق فــي 

ــادة: mوبالبــراءة مّمــن قاتلــك ونصــب لــك الحــربn، وفــي  ١ـ فــي نســخة األصــل ـ علــى نســخة ـ زي
ــى نحــو  ــع أعدائكــمn، وعل ــن جمي ــك الحــرب، وم ــك، ونصــب ل ــن قاتل ــراءة مّم ــادة: mوالب mجn زي
نســخة بــدل زيــادة: mمــن أعدائــك وn بعــد mوالبــراءةn، وفــي mنn زيــادة: mيــا أبــا عبــد اهللا، وبالبــراءة 

.nمــن أعدائــك ومّمــن قاتلــك ونصــب لــك الحــرب، ومــن جميــع أعدائكــم
.nأّسسm بعد nأساسm :nدm ٢ـ وفي

.nذلكm بدل كلمة nالجورm وردت كلمة :nنm و nجm ٣ـ في
٤ـ في mجn و mنm :nوأجرى ظلمهn، وما في المتن ورد في mجn على نحو نسخة بدل.

.nوالبراءةm :nنm و nجm ٥ـ في
.nومن الّناصبينm :nنm و nجm ٦ـ في

.nوالبراءةm :nنm و nجm ٧ـ في
٨ـ في mجm :nمواٍلn بدل mووليn، وكذا في mنn على نحو نسخة بدل.

٩ـ في mجn و mنm :nورزقنيn، وفي األصل و mدn على نحو نسخة بدل.
.nأنm :nنm و nجm ١٠ـ في

١١ـ في mدn و mنn وردت كلمة mعندكمn بعد كلمة mليn، ووردت في نسخة األصل على نسخة.
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ــود(٢) لكــم  ــام المحم ــي المق ــأله أن يبّلغن ــرة(١)، وأس ــا واآلخ الدني
عنــد اهللا، وأن يرزقنــي طلــب ثــاري(٣) مــع إمــام مهــدي(٤) ظاهــر(٥) 
ناطــق(٦) منكــم(٧). وأســأل اهللا بحّقكــم، وبالشــأن اّلــذي لكــم عنده، 
أن يعطينــي بمصابــي بكــم أفضــل ما يعطــي(٨) مصابــًا بمصيبتــه(٩)، 
مصيبــة مــا أعظمهــا، وأعظــم رزّيتهــا فــي اإلســالم، وفــي جميــع 
الّســماوات واألرضيــن(١٠). الّلهــّم اجعلنــي فــي مقامــي هــذا مّمــن 
ــاي  ــل محي ــّم اجع ــرة. الّله ــة ومغف ــوات ورحم ــك صل ــه من تنال
محيــا محّمــد وآل محّمــد، ومماتــي ممــات محّمــد وآل محّمــد(١١). 
ــة  ــن آكل ــة(١٢)، واب ــو أمّي ــه بن ــت ب ــوم تبّرك ــذا ي ــّم إّن ه الّله

.nوأن يثّبت لي قدم صدق في الدنيا واآلخرةm :فقرة nجm ١ـ لم ترد في
.nاّلذيm :٢ـ في نسخة األصل ـ على نسخة ـ زيادة

.nثاركm : وفي نسخة األصل ـ على نحو نسخة بدل ـ ،nثاركمm :nنm و nجm ٣ـ في
.nهدىm : ـ على نحو نسخة بدل ـ nدm ٤ـ في نسخة األصل و

.nنm و nجm في nظاهرm ٥ـ لم ترد
٦ـ في mدn زيادة: mبالحقn، وكذا في األصل على نسخة.

.nلكمm :nنm و nجm ٧ـ في
.nأعطىm :nنm و nجm ٨ـ في

ــي  ــهn، وف ــدل ـ : mبمصيبت ــخة ب ــى نحــو نس ــي mنn ـ عل ــم ورد ف ــةn. نع ــي mجn و mنm :nبمصيب ٩ـ ف
األصــلـ  علــى نســخة ـ بعدهــا: mيــا لهــا مــن مصيبــةn، وورد فــي mجn و mنn زيــادة: mأقــول: إنّــا هللا وإنّــا 

.nراجعــونm بــدل nالّراجعــونm :nجm ولكــن فــي ،nإليــه راجعــون، يــا لهــا مــن مصيبــة
١٠ـ في mدn و mنm :nواألرضn، وكذا في نسخة األصل على نحو قد صّححه الناسخ.

.nصّلى اهللا عليه وآلهm :زيادة nنm و nجm ١١ـ في
ــاد وآل ُأمّيــةn، وفــي mنm :nإّن هــذا يــوم  ١٢ـ فــي mجm :nإّن هــذا يــوم ُينــّزل فيــه اللعنــة علــى آل زي
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األكبــاد، اللعيــن ابــن اللعيــن، علــى لســان(١) نبّيــك صّلــى اهللا عليه 
ــك عليــه وآلــه  وآلــه(٢)، فــي كّل موطــن وموقــف وقــف فيــه نبّي
الّســالم(٣). الّلهــّم العــن أبــا ســفيان، ومعاويــة، ويزيــد بــن معاويــة، 
عليهــم منــك اللعنــة أبــد اآلبديــن(٤). وهــذا يــوم فرحــت بــه آل 
زيــاد، وآل مــروان عليهــم اللعنــة(٥)، بقتلهــم الحســين صلــوات اهللا 
عليــه(٦). الّلهــّم فضاعــف عليهــم اللعــن منــك والعــذاب(٧). الّلهــّم 
إّنــي أتقــّرب إليــك فــي هــذا اليــوم، و(٨) فــي موقفــي هــذا، وأّيــام 
حياتــي، بالبــراءة منهــم، واللعنــة(٩) عليهــم، وبالمــواالة لنبّيــك وآل 

ــك عليه وعليهــم الّســالم(١٠).   نبّي

.nــت ــاد وآل أمّيــةn، وعلــى نحــو نســخة بــدل: mتنــزلn بــدل mتنّزل ــت فيــه اللعنــة علــى آل زي تنّزل
.nلسانك ولسانm :nدm ١ـ في

.nنm و nجm في nصّلى اهللا عليه وآلهm ٢ـ لم ترد فقرة
.nصّلى اهللا عليه وآلهm :ورد بدلها nنm و nجm وفي ،nدm لم ترد في nعليه وآله الّسالمm ٣ـ

٤ـ فــي mجn و mنm :nالّلهــّم العــن أبــا ســفيان، ومعاويــة، وعلــى يزيــد بــن معاويــة اللعنــة أبــد 
.nاآلبدين

.nعليهم اللعنةm :nدm ٥ـ لم ترد في
٦ـ هــذه الفقــرة: mوهــذا يــوم فرحــت بــه آل زيــاد وآل مــروان، عليهــم اللعنــة بقتلهــم الحســين صلــوات 
اهللا عليــهn لــم تــرد فــي mجn و mنn، وفــي mدn: عليــه الّســالمn بــدل mصلــوات اهللا عليــهn، وفــي نســخة 

.nوآل مــروانm بعــد nعليهــم اللعنــةm :األصــل ـ بنحــو صّححــه الناســخ مــن نســخة أخــرى ـ
.nالّلهّم فضاعف عليهم اللعنة أبدًا؛ لقتلهم الحسين عليه الّسالمm :ورد nنm و nجm ٧ـ في

.nنm في nالواوm ٨ـ لم ترد
.nباللعنm :ـ على نحو نسخة بدل ـ nنm وفي ،nواللعنةm بدل nوباللعنm :nجm ٩ـ في

١٠ـ فــي mجm :nلنبّيــك وأهــل بيــت نبّيــك صّلــى اهللا عليــه وآلــهn، وفــي mنm :nلنبّيــك محّمــد وأهــل بيت 
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ثّم يقول(١) ـ مائة مّرة(٢) ـ : 
الّلهــّم العــن أّول ظالــم ظلــم(٣) حــّق محّمــد وآل محّمــد، وآخر 
ــي جاهــدت(٤)  ــة الّت ــّم العــن العصاب ــك. الّله ــى ذل ــع لـــه عل تاب
ــم  ــّم العنه ــه(٧). الّله ــى قتل ــت(٦) عل ــايعت، وبايع ــين(٥)، وش الحس

ــًا.  جميع
يقول(٨) ذلك مائة مّرة(٩). 

ثّم يقول(١٠):

.nنبّيــك صّلــى اهللا عليــه وعليهــم أجمعيــن
.nثّم تقولm :nنm و nجm و nدm ١ـ في

٢ـ لم ترد في mدn، وفي نسخة األصل على نسخة.
.nدm في nظلمm ولم ترد ،nآل محّمد حقوقهمm : وردت ـ على نحو نسخة بدل ـ nنm ٣ـ في

٤ـ في mجn و mنm :nحاربتn، ووردت mجاهدتn في mنn على نحو نسخة بدل.
٥ـ فــي mجn زيــادة mعليــه الّســالمn، وفيــه mحاربــت الحســين وتايعــت أعــداءه علــى قتلــهn علــى نحــو 

صّححــه الناســخ وأنّــه أخذهــا مــن نســخة كانــت بيــن يديــه بنحــو نســخة بــدل.
ــادة  ــي mنn زي ــخة األصــل، وف ــي نس ــخة ـ ف ــى نس ــتn ـ عل ــد mوبايع ــتn بع ــة mوتابع ٦ـ وردت كلم
ــي  ــتn، وف ــدل mبايع ــتn ب ــدل ـ: mتابع ــتn، وفيهــا أيضــًا ـ علــى نحــو نســخة ب ــهn بعــد mوبايع mأعدائ

.nــه mدm :nوشــايعت علــى قتل
ــي نســخة األصــل ـ علــى نحــو صّححــه  ــادة: mوقتــل أنصــارهn، وورد بعدهــا ف ــي mجn و mنn زي ٧ـ ف

.nاللهــّم اجعــل لعنتــك، وبأســك، ونقمتــك عليهــمm : الناســخ مــن نســخة أخــرى ـ
.nتقولm :nدm ٨ـ في

.nنm و nجm ٩ـ لم ترد هذه الفقرة في
.nثّم تقولm :nدm وفي ،nثّم قل مائة مّرةm :nنm و nجm ١٠ـ في
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 الّســالم عليــك يــا أبــا عبــد اهللا، وعلــى األرواح الّتــي حّلــت 
بفنائــك(١). عليــك(٢) مّنــي ســالم اهللا أبــدًا، مــا بقيــت وبقــي الليــل 
ــالم  ــم(٣). الّس ــي لزيارتك ــد مّن ــر العه ــه اهللا آخ ــار، وال جعل والّنه
علــى الحســين، وعلــى(٤) علــّي بــن الحســين(٥)، وعلــى(٦) أصحــاب 

الحســين(٧). 
يقول(٨) ذلك مائة مّرة(٩). 
ثّم يقول(١٠) مّرة واحدة: 

الـّلهـــّم خـّص(١١) أّول ظـالـم بـاللـعـــن مــّني(١٢)، وابـدأ بـه 
.nوأناخت برحلكm :زيادة nنm و nجm ١ـ في

.nعليكمm :nنm و nجm ٢ـ في
٣ـ فــي mجm :nوال يجعلــه آخــر العهــد مــن زيارتكــمn، وعلــى نحــو نســخة بــدل: mوال جعلــه اهللاn، وفــي 

.nمــن زيارتكــمm :nنm
.nعليm قبل nعلىm ٤ـ في هامش نسخة األصل بخّط الشيخ وابن السكون بغير لفظ

٥ـ في mدn زيادة: mوعلى أوالد الحسينn، وعلى نسخة في نسخة األصل.
.nجm في nعلىm ٦ـ لم ترد

٧ـ فــي mدn زيــادة: mاّلذيــن بذلــوا مهجهــم دون الحســين عليــه الّســالمn، وهكــذا فــي نســخة األصــل 
.nــن ــوات اهللا عليهــم أجمعي علــى نســخة، وفــي mجn و mنn زيــادة: mصل

.nتقولm :nدm ٨ـ في
.nنm و nجm ٩ـ لم ترد هذه الفقرة في

 m :وورد ـ علــى نحــو نســخة بــدل ـ فــي نســخة األصــل ،nيقــولm بــدل nتقــولm :nنm و nجm ١٠ـ فــي
.nثــّم تقــولm :nدmوفــي ،nمائــة مــّرة

١١ـ وردت كلمة «أنت» بعد كلمة mخّصn في mدn، وفي نسخة األصل على نسخة.
١٢ـ لم تردكلمة mمّنيn في«د»ز.
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ــد  ــن يزي ــّم الع ــع. الّله ــث، والراب ــي والثال ــّم العن(١)الثان أّوًال، ث
خامســًا(٢)، والعــن عبيــد اهللا بــن زيــاد، وابــن مرجانــة، وعمــر بــن 
ســعد، وشــمرًا، وآل أبــي ســفيان، وزيــادًا(٣) وآل زيــاد، ومــروان(٤) 

ــوم القيامــة(٥). ــى ي وآل مــروان، إل
ثّم يسجد، ويقول(٦): 

الّلهــّم لــك الحمــد حمــد الشــاكرين لــك(٧) علــى مصابهــم(٨). 
الحمــد هللا علــى عظيــم رزّيتــي(٩). الّلهــّم ارزقنــي شــفاعة الحســين 
عليــه الّســالم(١٠) يــوم الــورود، وثـــّبت لــي قــدم صــدق عنــدك 
مــع الحســين، وأصحــاب الحســين(١١)، اّلذيــن بذلــوا مهجهــم دون 

.nدm في nالعنm ١ـ لم ترد كلمة
٢ـ في نسخة األصل ـ على نسخة ـ زيادة: «وأباءه». 

٣ـ لم ترد mوزيادًاn في mدn وكذلك في بعض النسخ األخرى المتوّفرة لدى الناسخ.
٤ـ لم ترد mومروانn في mدn وكذلك في بعض النسخ األخرى المتوّفرة لدى الناسخ.

٥ـ فــي «ج» و «ن» وردت هــذه الفقــرة هكــذا: «اللهــّم خــّص أنــت أول ظالــم ظلــم آل نبّيــك باللعــن، 
ــاه، والعــن ُعبيــد اهللا بــن  ثــّم العــن أعــداء آل محّمــد مــن األّوليــن واآلخريــن. اللهــّم العــن يزيــد وأب
.nنm فــي nخــّصm بعــد nــت زيــاد، وآل مــروان، وبنــي أمّيــة قاطبــة، إلــى يــوم القيامــة»، ووردت mأن

.nثّم تسجد، وتقولm :nدm وفي ،nثّم تسجد سجدة تقول فيهاm :nنm و nجm ٦ـ في
.nنm و nجm في nلكm ٧ـ لم ترد كلمة

.nمصابيm :ـ على نحو نسخة بدل ـ nجm ٨ـ في
.nمصابي ورزّيتي فيهمm :ورد nنm وفي ،nفيهمm :زيادة nجm ٩ـ في

.nنm و nجm في nعليه الّسالمm ١٠ـ لم ترد
.nعليه الّسالمm :ورد بعدها nدm ١١ـ في
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 .n(١)الحســين عليــه الّســالم
ــتطعت أن  ــالم(٣): mو(٤) إن اس ــه الّس ــو جعفر(٢)علي ــال أب ــة: ق ــال علقم ق
ــزوره فــي كّل يــوم بهــذه الزيــارة مــن(٥)  دارك(٦) فافعــل، فلــك  ت

 .n(٧)ثــواب جميــع ذلــك



وروى محّمــد بــن خالــد الطيالســي، عــن ســيف بــن عميــرة، قــال: 
ــى  ــا ـ إل ــال ـ وجماعــة مــن أصحابن ــن مهــران الجّم ــوان ب ــع صف خرجــت م
ــى  ــرة إل ــرنا مــن الحي ــالم، فِس ــه الّس ــد اهللا علي ــو عب ــا خــرج أب الغــرّي، بعدم
المدينــة، فلّمــا فرغنــا مــن الزيــارة صــرف صفــوان وجهــه إلــى ناحيــة أبــي 
عبــد اهللا عليــه الّســالم، فقــال لنــا: تــزورون الحســين عليــه الّســالم مــن هــذا 
المــكان مــن عنــد رأس أميــر المؤمنيــن عليــه الّســالم، مــن هاهنــا أومــأ إليــه 

ــا معــه.  ــه الّســالم وأن ــد اهللا علي ــو عب أب
قــال: فدعــا صفــوان بالزيــارة الّتــي رواهــا علقمــة بــن محّمــد الحضرمــي، 
عــن أبــي جعفــر عليــه الّســالم فــي يــوم عاشــوراء، ثــّم صّلــى ركعتيــن عنــد 

.nعليه الّسالم، وصلوات اهللا عليهم أجمعينm :nنm وفي ،nصلوات اهللا عليهm :nجm ١ـ في
.nالباقرm زيادة nنm ٢ـ في

.nعلقمة قال أبو جعفر عليه الّسالمm :قوله nجm ٣ـ لم يرد في
٤ـ لم ترد الواو في mدn، وفي mجn و mنm :nيا علقمةn بدلها.

.nدm وكذا في ،nمنm بدل nفيm : ٥ـ في نسخة األصل ـ على نحو نسخة بدل ـ
.nمن دهركm :nنm و nجm ٦ـ في

.nإن شاء اهللا تعالىm :زيادة nنm و nجm ٧ـ في
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رأس أميــر المؤمنيــن عليــه الّســالم، فــوّدع ـ فــي دبرهــا ـ أميــر المؤمنيــن عليــه 
الّســالم، وأومــأ إلــى الحســين عليــه الّســالم بالتســليم، منصرفــًا وجهــه نحــوه، 

ووّدع. فــكان فيمــا دعــا فــي دبرهمــا(١): 
ــا  يَن، ي ــْضَطرِّ ــَوةِ اْلمُـ ــَب َدْع ــا ُمجي ــا اُهللا، ي ــا اُهللا ي ــا اُهللا ي mي
كاِشــَف ُكــَرِب اْلمَـــْكُروبيَن، ويا ِغيــاَث اْلمُـــْسَتغيثيَن، ويــا َصريَخ 
ــِد،  ــِل اْلَوري ــْن َحْب ــيَّ ِم ــَرُب إَل ــَو أْق ــْن ُه ــا َم اْلمُـــْسَتْصِرِخيَن، وي
ــْنَظِر  ــَو بِاْلمَـ ــْن ُه ــا َم ــِه، َوي ــْرِء َوَقْلِب ــَن اْلمَـ ــوُل بَْي ــْن َيُح ــا َم ي
ــُم،  حي ــُن الرَّ ْحم ــَو الرَّ ــْن ُه ــا َم ــبيِن، َوي ــِق اْلمُـ ــى َو بِاُالفُـ االَْْعل
َعَلــى اْلَعــْرِش اْســَتوى، َويــا َمــْن َيْعَلــُم خائَِنــَة االَْْعُيــِن َومــا ُتْخِفــي 
ــَتبُِه  ــْن ال َتْش ــا َم ــٌه، وي ــِه خافَِي ــى َعَلْي ــْن ال َيْخف ــا َم ــُدوُر، َوي الصُّ
َعَلْيــِه االَْْصــواُت، يــا َمــْن ال ُتَغلُِّطــُه اْلحاجــاُت، يــا َمــْن ال ُيْبِرُمــُه 
إِْلحــاُح اْلمُـــِلّحيَن، يــا ُمــْدِرَك ُكلِّ َفــْوٍت، َويــا جاِمــَع ُكلِّ َشــْمٍل، 
َوبــاِرَئ النُُّفــوِس َبْعــَد اْلمَـــْوِت، يــا َمــْن ُهــَو ُكلَّ َيــْوٍم فِــي َشــأٍن، 
ــُؤالِت،  يــا قاِضــَي اْلحاجــاِت، يــا ُمَنفِّــَس اْلُكُربــاِت، يــا ُمْعِطــَي السُّ
َغبــاِت، يــا كافِــَي اْلمُـــِهّماِت، يــا َمــْن َيْكفــي مِــْن ُكلِّ  يــا َولِــيَّ الرَّ
ــَاُلَك  ــماواِت َواالَْْرِض. َأْس ــي السَّ ــيٌء ِف ــُه َش ــْيٍء، َوال َيْكفــي مِْن َش
ــقِّ  ــْؤمِنيَن، َوبَِح ــِر اْلمُـ ــيٍّ أمي ــَن، َوَعل ــِم النَّبِّيي ــٍد خاَت ــقِّ ُمَحمَّ بَِح
ــْم  ــي بِِه ــَسْيِن؛ َفإِّن ــَسِن َواْلحُـ ــقِّ اْلحَـ ــَك، َوبَِح ــِت نَبِيِّ ــَة بِْن فاِطَم
ــفَُّع  ــْم َأَتَش ــُل، َوبِِه ــْم أَتَوسَّ ــذا، َوبِِه ــي ه ــي َمقام ــُه ِف ــَك َأَتَوجَّ إلَْي
ــأِن الَّــذي  إِلَْيــَك، َوبَِحقِِّهــْم أْســَأُلَك، َوُاْقِســُم َوَأْعــِزُم َعَلْيــَك، َوبِالشَّ

١ـ اعتمدنا في الدعاء على نسخة األصل فقط من دون اإلشارة إلى اختالف النسخ.
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ــْم  ْلَتُه ــَدَك، َوبِالَّــذي َفضَّ ــْدِر الَّــذي َلهُـــْم ِعْن ــَدَك، َوبِاْلَق َلهُـــْم ِعْن
َعَلــى اْلعاَلِميــَن، َوبِاْســِمَك الَّــذي َجَعْلَتــُه ِعْنَدُهــْم، َوبِــِه َخَصْصَتُهــْم 
ُدوَن اْلعاَلميــَن، َوبِــِه َأبَْنَتُهــْم، َوأبَْنــَت َفْضَلُهــْم مِــْن َفْضــِل اْلعاَلميــَن، 
ــَي  ــَاُلَك َأْن ُتَصلِّ ــًا. َأْس ــَن َجميع ــى اْلعاَلِمي ــْم َعَل ــاَق َفْضُلُه ــى ف َحّت
ــي  ــٍد، َوَأْن َتْكِشــَف َعّنــي غّمــي وَهمِّ ــٍد َوَعلــى آِل ُمَحمَّ َعلــى ُمَحمَّ
ــي،  ــي َدْين ــوري، َوَتْقِضــَي َعنِّ ــْن ُاُم ــي اْلمُـــِهمَّ ِم ــي، َوَتْكفَِيِن َوَكْرب
ــى الََْمْخُلوقيــَن،  َوُتجيَرنــي ِمــَن اْلَفْقــِر، َوُتْغنَِينــي َعــِن اْلمَـــْسَأَلِة إَِل
ــْوَرُه،  ــاُف َج ــْن َأَخ ــْوَر َم ــُه، َوَج ــاُف َهمَّ ــْن َأخ ــمَّ َم ــي َه َوَتْكفَِين
َوُعْســَر َمــْن َأخــاُف ُعْســَرُه، َوُحُزوَنــَة َمــْن َأخــاُف ُحُزونََتــُه، َوَشــرَّ 
ُه، َوَمْكــَر َمــْن َأخــاُف َمْكــَرُه، َوَبْغــَي َمــْن َأخــاُف  َمــْن َأخــاُف َشــرَّ
ــَدُه،  ــَد َمــْن َأخــاُف َكْي ــُه، َوُســْلطاَن َمــْن َأخــاُف ُســْلطاَنُه، َوَكْي َبْغَي
، َوَتــُردَّ َعنِّــي َكْيــَد اْلَكايِِديــَن،  َوَمْقــُدَرَة َمــْن َأخــاُف َمْقُدَرَتــُه َعَلــيَّ
َوَمْكــَر اْلمَـــَكَرةِ. الّلـــُهمَّ َمــْن َأراَدنــي َفــَأِرْدُه، َوَمــْن كاَدنــي َفِكْدُه، 
ــي  ــُه َعّن ــُه، َواْمَنْع ــُه َوَأمانِيَّ ــَرُه َوَبأَس ــَدُه َوَمْك ــي َكْي ــِرْف َعنِّ َواْص
َكْيــَف ِشــْئَت، َوَأّنــى ِشــْئَت. الّلـــُهمَّ اْشــَغْلُه َعّنــي بَِفْقــٍر ال َتْجُبــُرُه، 
ــِه، َوُذلٍّ ال  ــْقٍم ال ُتعافي ها، َوبُِس ــدُّ ــٍة ال َتُس ــُتُرُه، َوبِفاَق ــالٍء ال َتْس َوبَِب
لِّ َنْصــَب َعْيَنْيــِه،  ُه، َوَمْســَكَنٍة ال َتْجُبُرهــا. الّلـــُهمَّ اْضــِرْب بِالــذُّ ُتِعــزُّ
ــِه،  ــي َبَدنِـ ــْقَم ِف ــَة َوالسُّ ــِه، َواْلِعلَّ ــي َمْنِزِل ــَر ِف ــِه اْلَفْق ــْل َعَلْي َوَأْدِخ
ــري  ــِه ِذْك ــُه، َوَأْنِس ــراَغ َل ــْغٍل شــاِغٍل ال َف ــي بُِش ــَغَلُه َعّن ــى َتْش َحّت
َكمــا َأْنَســْيَتُه ِذْكــَرَك، َوُخــْذ َعّنــي بَِســْمِعِه َوَبَصــِرهِ َولِسانِـــِه َوَيــِدهِ 
َوِرْجلِــِه َوَقْلبِــِه َوَجميــِع َجواِرِحــِه، َوَأْدِخــْل َعَلْيــِه فِــي َجميــِع ذِلَك 
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ــْقَم، َوال َتْشــِفِه َحّتــى َتْجَعــَل ذلِــَك َلــُه ُشــْغًال شــاِغًال بِــِه َعّنــي  اْلسُّ
ــواَك؛ َفإِنَّــَك  ــا ال َيْكفــي ِس ــَي م ــا كاِف ــي ي ــري، َواْكفِن ــْن ِذْك َوَع
َج ِســواَك، َوُمغيــٌث ال  ٌج ال ُمَفــرِّ ــَي ِســواَك، َوُمَفــرِّ اْلكاِفــي َوال كاِف
ــْن كاَن رجــاُؤُه  ــواَك. خــاَب َم ــواَك، َوجــاٌر ال جــاَر ِس ــَث ِس ُمغي
ــى  ــُه إِل ــواَك، َوَمْهَرُب ــى ِس ــُه إِل ــواَك، َوَمْفَزُع ــُه ِس ــواَك، َوُمغيُث ِس
ِســواَك، َوَمْلَجــُأُه إِلــى َغْيــِرَك، َوَمْنجــاُه مِــْن َمْخُلــوٍق َغْيــِرَك، َفَأْنَت 
ــَك  ــي، َوَمْلَجئــي، َوَمْنجــاَي، َفِب ــي، َوَمْفَزعــي، َوَمْهَرب ثَِقتــي، َوَرجائ
ــَك  ــُه إِلَْي ــٍد َأَتَوجَّ ــٍد َوآِل ُمَحمَّ ــَتْنِجُح، َوبُِمَحمَّ ــَك َأْس ــَتْفتُِح، َوِب َأْس
ــُل َوَأَتَشــفَُّع، َفَأْســَاُلَك يــا اُهللا يــا اُهللا يــا اُهللا، َوَلــَك اْلحَـــْمُد،  َوَأَتَوسَّ
ــَاُلَك  ــَت اْلمُـــْسَتعاُن، َفَأْس ــَك اْلمُـــْشَتكى، َوَأْن ــْكُر، َوإِلَْي ــَك الشُّ َوَل
ــٍد، َوَأْن َتْكِشــَف َعّنــي  ــٍد َوآِل ُمَحمَّ يــا اُهللا يــا اُهللا يــا اُهللا، بَِحــقِّ ُمَحمَّ
َغّمــي َوَهّمــي َوَكْربــي فِــي َمقامــي هــذا، َكمــا َكَشــْفَت َعــْن نَبِيِّــَك 
هِ، َفاْكِشــْف َعّنــي َكمــا  ــُه َهــْوَل َعــُدوِّ ــُه، َوَكَفْيَت ــُه َوَكْرَب ــُه َوَغمَّ َهمَّ
ــا  ــي َكم ــُه، َواْكفِن ــَت َعْن ْج ــا َفرَّ ــي َكم ْج َعّن ــرِّ ــُه، َوَف ــْفَت َعْن َكَش
ــا  ــَة م ــُه، َوَمُؤوَن ــاُف َهْوَل ــا َأخ ــْوَل م ــي َه ــِرْف َعّن ــُه، َواْص َكَفْيَت
ــُه، بِــال َمُؤوَنــة َعلــى َنْفســي  أخــاُف َمُؤونََتــُه، َوَهــمَّ مــا َأخــاُف َهمَّ
ــُه  نــي َهمُّ مِــْن ذلِــَك، َواْصِرْفنــي بَِقضــاِء َحوائِجــي، َوِكفاَيــِة مــا َأَهمَّ
مِــْن َأْمــِر آِخَرتــي َوُدنْيــاَي. يــا َأميــَر اْلمُـــْؤمِنيَن، ويــا أبــا عبــد اهللا، 
َعَلْيــَك مِّنــي َســالُم اهللاِ َأَبــدًا، مــا َبقيــُت َوَبِقــَي اللَّْيــُل َوالنَّهــاُر، َوال 
َق اُهللا بَْينــي َوبَْيَنُكمــا.  َجَعَلــُه اُهللا آِخــَر اْلَعْهــِد مِــْن ِزياَرتُِكمــا، َوال َفــرَّ
يَّتِــِه، َوَأمِْتنــي َمماَتُهــْم، َوَتَوفَّني  ــٍد َوُذرِّ الّلـــُهمَّ َأْحيِنــي َمَحيا ُمَحمَّ
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ــْم  ْق بَْينــي َوبَْيَنُه ــرِّ ــْم، َوال ُتَف ــي ُزْمَرتِِه ــْرني ِف ــْم، َواْحُش ــى مِلَّتِِه َعل
نْيــا َواآلِخــَرةِ. يــا َأميــَر اْلمُـــْؤمِنيَن، َويــا  َطْرَفــَة َعْيــٍن َأَبــدًا فِــي الدُّ
ــا،  ــي َوَربُِّكم ــى اهللاِ َرّب ــًال إَِل ــرًا، َوُمَتَوسِّ ــا زاِئ ــِداهللاِ، َأَتْيُتُكم ــا َعْب َأب
ــي  ــي حاَجت ــى ِف ــى اهللاِ َتعال ــِفعًا إَِل ــِه بُِكمــا، َوُمْسَتْش ــًا إِلَْي ه َوُمَتَوجِّ
ــْحُموَد،  ــقاَم اْلمَـ ــَد اهللاِ اْلمَـ ــا ِعْن ــِإنَّ َلُكم ــي؛ َف ــَفعا ل ــِذهِ، َفاْش ه
فيــَع، َواْلَوســيَلَة. إِّنــي َأْنَقلِــُب َعْنُكما،  َواْلجــاَه اْلَوجيــَه، َواْلمَـــْنِزَل الرَّ
ــفاَعتُِكما  ــَن اهللاِ، بَِش ــا َوَنجاِحهــا ِم ــِز اْلحاَجــِة َوَقضائِه ــرًا لَِتَنجُّ ُمْنَتِظ
لــي إَِلــى اهللاِ َعــزَّ َوَجــلَّ فِــي ذلِــَك، َفــال َأخيــُب، َوال َيُكــوُن ُمْنَقَلبي 
ُمْنَقَلبــًا خائِبــًا خاِســرًا، َبــْل َيُكــوُن ُمْنَقَلبــي ُمْنَقَلبــًا راِجحــًا ُمْفِلحــًا 
ــي  ــفَّعا ل ــوائِِج، َوَتَش ــِع اْلحَـ ــي بَِقضــاِء َجمي ــَتجابًا ِل ــًا ُمْس ُمْنِجح
َة ِإّال بِــاهللاِ،  ــى اهللاِ. أْنَقِلــُب َعلــى مــا شــاَء اُهللا، َوال َحــْوَل َوال ُقــوَّ إَِل
ــى  ًال َعَل ــَوكِّ ــى اهللاِ، َوُمَت ــى اهللاِ، ُمْلجئــًا َظْهــري إَِل ضــًا َأْمــري إَِل ُمَفوِّ
اهللاِ، َوَأُقــوُل: َحْســِبَي اُهللا َوَكفــى، َســِمَع اُهللا لَِمــْن َدعــا، لَْيــَس َوراَء 
ــْم  ــا َل ــي كاَن، َوم ــا شــاَء َرّب ــى، م ــا ســاَدتي ُمْنَته ــمْ ي اهللاِ َوَوراَءُك
َة ِإّال بِــاهللاِ. َأْســَتْوِدُعُكَما اَهللا، َوال  َيَشــْأ َلــْم َيُكــْن، َوال َحــْوَل َوال ُقــوَّ
َجَعَلــُه اُهللا آِخــَر اْلَعْهــِد مِّنــي إِلَْيُكمــا. اْنَصَرْفــُت يــا َســيِّدي يــا َأميَر 
اْلمُـــْؤمِنيَن َويــا َأبــا َعْبــِد اهللاِ. يــا َســيِِّدي، َســالمي َعَلْيُكمــا ُمتَِّصــٌل 
َمــا اتََّصــَل اللَّْيــُل َوالنَّهــاُر، واِصــٌل إِلَْيُكمــا ذلِــَك، َغْيــُر َمْحُجــوب 
ــَك  ــاَء ذِل ــا َأْن َيش ــَأُلُه بَِحقُِّكم ــاَء اُهللا، َوَأْس ــالمي إِْن ش ــا َس َعْنُكم
ــًا،  ــيَِّديَّ َعْنُكمــا، تائِب ــا َس ــُب ي ــٌد. أْنَقِل ــٌد َمجي ــَل؛ َفإِنَّــُه َحمي َوَيْفَع
حاِمــدًا هللاِ، شــاِكرًا، راِجيــًا لِِإلجاَبــِة، َغْيــَر آيِــٍس، َوال قانِــٍط، آئِبــًا، 
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ــْن  ــا، َوال َع ــب َعْنُكم ــَر راِغ ــا، َغْي ــى ِزياَرتُِكم ــًا إِل ــدًا، راِجع عاِئ
َة إّال  ــوَّ ــْوَل َوال ُق ــٌد إِْن شــاَء اُهللا، َوال َح ــْل راِجــٌع عاِئ ِزياَرتُِكمــا، َب
، َرِغْبــُت إِلَْيُكمــا، َوإِلــى ِزياَرتُِكما،  بِــاهللاِ اْلَعلِــيِّ اْلَعِظيــِم. َيــا َســيَِّديَّ
نْيــا، َفــال َخيََّبنِـــَي  َبْعــَد أْن َزِهــَد فيُكمــا َوِفــي ِزياَرتُِكمــا َأْهــُل الدُّ
 .nــا َرَجــْوُت َومــا َأمَّْلــُت فِــي ِزياَرتُِكمــا، إِنَّــُه َقريــٌب ُمجيــٌب اُهللا ِممَّ
ــن  ــة ب ــه: إّن علقم ــت ل ــوان، فُقل ــألت صف ــرة: فس ــن عمي ــيف ب ــال س ق
محّمــد الحضرمــي لــم يأتنــا بهــذا عــن أبــي جعفــر عليــه الّســالم، إّنمــا أتانــا 
بدعــاء الّزيــارة، فقــال صفــوان: وردت مــع ســّيدي أبــي عبــد اهللا عليــه الّســالم 
إلــى هــذا المــكان، ففعــل مثــل الَّــذي فعلنــاه فــي زيارتنــا، ودعــا بهــذا الّدعــاء 
ــّم قــال لــي  ــا، ث ــا، ووّدع كمــا وّدعن عنــد الــوداع، بعــد أن صّلــى كمــا صّلين
صفــوان: قــال لــي أبــو عبــد اهللا عليــه الّســالم: mتعاهــد هــذه الّزيــارة، وادُع 
بهــذا الّدعــاء ـ مــن قــرب أو ُبعــد ـ وُزر بــه، فإّنــي ضامــن علــى 
اهللا تعالــى لــكّل مــن زار بهــذه الّزيــارة ودعــا بهــذا الّدعــاء ـ مــن 
ــعيه مشــكور، وســالمه  ــة، وس ــه مقبول ــد ـ: أّن زيارت ــرب أو ُبع ُق
ــى، بالغــًا  ــة مــن اهللا تعال ــه مقضّي ــر محُجــوب، وحاجت واصــل غي

مــا بلغــت، وال يخّيُبــه. 
ــذا الّضمــان  ــة به ــارة مضُمون ــذه الّزي ــا صفــوان، وجــدت ه ي
عــن أبــي، وأبــي عــن أبيــه علــّي بــن الحســين عليهمــا الّســالم، 
ــه  ــن أخي ــين ع ــين، والحس ــن الحس ــان ع ــذا الّضم ــًا به مضمون
ــر  ــه أمي ــن أبي ــن ع ــان، والحس ــذا الّضم ــًا به ــن مضُمون الحس
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المؤمنيــن مضمونــًا بهــذا الّضمــان، وأميــر المؤمنيــن عليــه الّســالم 
ــذا الّضمــان،  ــًا به ــه مضُمون ــه وآل ــى اهللا علي عــن رســول اهللا صّل
ــالم  ــه الّس ــل علي ــن جبرئي ــه ع ــه وآل ــى اهللا علي ــول اهللا صّل ورس
ــه عــّز  ــل عليــه الّســالم عــن رّب ــًا بهــذا الّضمــان، وجبرئي مضمون
ــّز  ــه ع ــى نفس ــى اهللا عل ــد آل ــان. ق ــذا الّضم ــًا به وجــّل مضمون
ــارة ـ مــن  ــذه الّزي ــه الّســالم به وجــّل: أّن مــن زار الحســين علي
ُقــرب أو ُبعــد ـ ودعــا بهــذا الّدعــاء، قبلــت منــه زيارتــه، وشــّفعته 
ــب  ــّم ال ينقِل ــؤله، ث ــه س ــت، وأعطيت ــا بلغ ــًا م ــألته بالغ ــي مس ف
ــه،  ــاء حاجت ــه بقض ــرًا عين ــرورًا قري ــه مس ــًا، وأقلب ــي خائب عّن
والفــوز بالجّنــة، والعتــق مــن الّنــار، وشــّفعته فــي كّل مــن يشــفع 
لــه، خــال ناصــب لنــا أهــل البيــت. آلــى اهللا تعالــى بذلــك علــى 
ــك.  نفســه، وأشــهدنا بمــا شــهدت بــه مالئكــة ملكوتــه علــى ذل
ثــّم قــال جبرئيــل عليــه الّســالم: يــا رســول اهللا، أرســلني إليــك؛ 
ــن  ــة والحس ــّي وفاطم ــرورًا وبشــرى لعل ــك، وس ــرورًا وبشــرى ل ُس
ــا  ــدام ي ــة، ف ــوم القيام ــى ي ــدك إل ــن ول ــة م ــى األئّم ــين، وإل والحس
محّمــد ســرورك وســرور علــّي وفاطمــة والحســن والحســين واألئّمــة 

.nــى يــوم البعــث وشــيعتكم إل
ــوان،  ــا صف ــو عبــد اهللا عليــه الّســالم: mي ــال لــي أب ــّم قــال صفــوان: ق ث
ــارة مــن حيــث  ــُزر بهــذه الّزي ــى اهللا حاجــة ف ــك إل إذا حــدث ل
كنــت، وادُع بهــذا الّدعــاء، وســل رّبــك حاجتــك تأتــك مــن اهللا، 
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ــه،  ــه بمّن ــه وآل ــى اهللا علي ــوله صّل ــده ورس ــر مخلــف وع واهللا غي
.nــد هللا والحم



ــارة الشــيخ الجليــل ابــن قولويــه فــي كتابــه mكامــل  وروى هــذه الّزي
الزيــاراتn بالســند التالــي: 

ــن موســى  ــد ب ــره، عــن محّم ــم وغي ــن حكي ــن داود ب ــم ب ــي حكي حّدثن
الهمدانــي، عــن محّمــد بــن خالــد الطيالســي، عــن ســيف بــن عميــرة وصالــح 
بــن عقبــة جميعــًا، عــن علقمــة بــن محّمــد الحضرمــي ومحّمــد بن إســماعيل، 
ــه  ــر علي ــر الباق ــي جعف ــي، عــن أب ــك الجهن ــة، عــن مال ــن عقب ــح ب عــن صال
ــوم  ــالم ي ــا الّس ــي عليهم ــن عل ــن زار الحســين ب الّســالم، قــال: mم
ــّز  ــي اهللا ع ــًا لق ــده باكي ــى يظــّل عن ــّرم حّت ــن المح ــوراء م عاش
وجــّل يــوم يلقــاه بثــواب ألفــي ألــف حّجــة، وألفــي ألــف عمــرة، 
ــواب  ــة وعمــرة وغــزوة كث ــواب كّل حّج وألفــي ألــف غــزوة، ث
ــه،  ــه وآل ــى اهللا علي مــن حــّج واعتمــر وغــزا مــع رســول اهللا صّل

.n...ومــع األئّمــة الّراشــدين عليهــم الّســالم
ــن  ــة ب ــال علقم ــرة: ق ــن عمي ــيف ب ــي وس ــة الجهن ــن عقب ــح ب ــال صال ق
ــاء...(١). ــي دع ــالم: عّلمن ــه الّس ــر علي ــي جعف ــت ألب ــي: فقل ــد الحضرم محّم

وعليــه فهــا هنــا خمســة طــرق لزيــارة عاشــوراء وثوابهــا، قد ســاقها الشــيخ 

١ـ كامل الزيارات: ٣٢٥، باب ٧١، الحديث ٩.
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الطوســي والشــيخ ابــن قولويــه، وإليــك بيانها:

 

الشــيخ ـ كمــا تقــّدم ـ بإســناده، عــن محّمــد بــن إســماعيل بــن بزيــع، عــن 
صالــح بــن عقبــة، عــن أبيــه، عــن أبــي جعفــر عليــه الّســالم، قــال: «مــن زار 
الحســين ابــن علــي عليهمــا الّســالم يــوم عاشــوراء مــن المحــّرم 
حّتــى يظــّل عنــده باكيــًا لقــي اهللا عــّز وجــّل يــوم يلقــاه بثــواب 
ــة  ــواب كّل حّج ــزوة، ث ــي غ ــرة، وألف ــي عم ــة، وألف ــي حّج ألف
وعمــرة وغــزوة كثــواب مــن حــّج واعتمــر وغــزا مــع رســول اهللا 

.nــه، ومــع األئّمــة الّراشــدين عليهــم الّســالم ــى اهللا عليــه وآل صّل
أقــول: إّن هــذا الّســند الّــذي ذكــره الشــيخ قــّدس ســّره هــو للروايــة الّتي 
تتعــّرض لبيــان األجــر والثــواب المترّتــب علــى زيــارة الحســين عليــه الّســالم 
ــي نحــن بصــدد البحــث  ــارة الّت ــّص الزي ــه ن ــم يذكــر في ــوم عاشــوراء، ول ي
عنهــا، وإّنمــا تعــّرض لهــا قــّدس ســّره فيمــا بعــد بقولــه: قــال صالــح بــن عقبــة 
وســيف بــن عميــرة: قــال علقمــة بــن محّمــد الحضرمــي: قلــت ألبــي جعفــر 
ــه مــن  ــا زرت ــوم إذا أن ــك الي ــي ذل ــه ف ــاء أدعــو ب ــي دع ــالم: عّلمن ــه الّس علي
قــرب، وأومــأت إليــه مــن ُبعــد البــالد ومــن داري بالّســالم إليــه، قــال: فقــال 
لــي: mيــا علقمــة، إذا أنــت صّليــت الّركعتيــن ـ بعــد أن تومــئ إليــه 
ــذا  ــر ـ ه ــه مــن بعــد التكبي ــد اإليمــاء إلي ــل ـ عن ــالم ـ فق بالّس
القــول؛ فإّنــك إذا قلــت ذلــك فقــد دعــوت بمــا يدعــو بــه زّواره 
مــن المالئكــة، وكتــب اّهللا لــك مائــة ألــف ألــف درجــة، وكنــت 
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كمــن استشــهد مــع الحســين عليــه الّســالم، حّتــى تشــاركهم فــي 
درجاتهــم، وال تعــرف إّال فــي الشــهداء اّلذيــن استشــهدوا معــه، 
وكتــب لــك ثــواب زيــارة كّل نبــي وكّل رســول، وزيــارة كّل مــن 
زار الحســين عليــه الّســالم، منــذ يــوم قتــل، عليــه الّســالم وعلــى 

.n...أهــل بيتــه

 

والّظاهــر مــن ســياق كالمــه قــّدس ســّره: أنّــه روى هــذه الّزيــارة وأخذهــا 
مــن كتــاب محّمــد بــن إســماعيل بــن بزيــع. قــال فــي mالفهرســتn: لــه كتــب، 
منهــا كتــاب الحــّج، أخبرنــا بــه الحســين بــن عبيــد اهللا، عــن الحســن بــن حمزة 

العلــوي، عــن علــّي بــن إبراهيــم، عــن أبيــه، عــن محّمــد بــن إســماعيل.

وأخبرنــا بهــا ابــن أبــي جّيــد، عــن محّمــد بــن الحســن، عــن ســعد 
والحميــري وأحمــد بــن إدريــس ومحّمــد بــن يحيــى، عــن أحمــد بــن محّمد 

ــن إســماعيل(١)  ــد ب ــن الحســين، عــن محّم ــد ب ومحّم

وقــال فــي موضــع آخــر: لـــه كتــاب فــي الحــّج. أخبرنــا ابــن أبــي جّيــد، 
عــن محّمــد بــن الحســن بــن الوليــد، عــن علــّي بــن إبراهيــم، عــن أبيــه، عــن 

محّمــد بــن إســماعيل(٢).

ــان  ــع، اثن ــة طــرق للشــيخ إلــى محّمــد بــن إســماعيل بــن بزي فهــذه ثالث

١ـ الفهرست: ٤٤٠ / ٧٠٦.

٢ـ الفهرست: ٤٠٠ / ٦٠٦.
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ــه، وإليــك بيانهــا: ــى جميــع كتب منهــا إلــى كتــاب الحــّج، والثالــث إل

ــد رواه  ــّج ـ : فق ــاب الح ــى كت ــو إل ــق األّول ـ وه ــا الطري أّم
عــن الحســين بــن عبيــد اهللا، عــن الحســن بــن حمــزة العلــوي، عــن علــّي بــن 

ــه. ــه، عن ــم، عــن أبي ابراهي

أّمــا الحســين بــن عبيــد اهللا: فهــو الحســين بــن عبيــد اهللا الغضائــري، أســتاذ 
الشــيخ والنجاشــي وأضرابهمــا. قــال النجاشــي فــي حّقــه: الحســين بــن عبيــد اهللا 
بــن إبراهيــم، الغضائــري، أبــو عبــد اهللا، شــيخنا رحمــه اهللا، لــه كتــب... أجازنــا 
جميعهــا وجميــع رواياتــه، عــن شــيوخه، ومــات رحمــه اهللا فــي نصف [شــهر] 

صفــر ســنة إحــدى عشــرة وأربــع مائــة(١).

ــة  ــرو عــن واحــد مــن األئّم ــم ي ــي مــن ل ــهn ـ ف ــي mرجال ــال الشــيخ ف وق
عليهــم الّســالمـ  : الحســين بــن عبيــد اهللا، الغضائــري، يكّنــى أبــا عبــد اهللا، كثيــر 
ــف ذكرناهــا فــي الفهرســت، ســمعنا  ــه تصاني الســماع، عــارف بالّرجــال، ول
منــه، وأجــاز لنــا بجميــع رواياتــه، مــات ســنة إحــدى عشــرة وأربــع مائــة(٢). 

ــة،  ــيخ، الثق ــومn: الش ــرج المهم ــي mف ــن طــاووس ف ــّيد اب ــه الس ــال عن وق
ــري(٤).  ــد(٣) اهللا الغضائ ــن عب ــين ب ــل، الحس ــه، الفاض الفقي

١ـ رجال النجاشي: ٦٩ / ١٦٦.
٢ـ رجال الطوسي: ٤٢٥ / ٦١١٧.

ــي: ٤٢٥ / ٦١١٧،  ــال الطوس ــع: رج ــدn. راج ــو m عبي ــح ه ــدر، والصحي ــي المص ــذا ورد ف ٣ـ هك
ورجــال النجاشــي: ٦٩ / ١٦٦.

٤ـ فرج المهموم: ٩٧، الحديث الخامس عشر.       



زيارة عاشوراء تحفة من السماء٨٢

وبمــا إّنــه مــن مشــايخ النجاشــي فهــو ثقــة؛ حســبما التــزم بــه مــن: عــدم 
روايتــه بــال واســطة إّال عــن الثقــة(١).

ــا الحســن بــن حمــزة العلــوي: فهــو أبــو محّمــد، الحســن بــن حمــزة  وأّم
العلــوي، الطبــري، المرعشــي، وهــو مــن مشــايخ الشــيخ المفيــد، والحســين 
ــه:  ــي حّق ــال النجاشــي ف ــدون. ق ــن عب ــد ب ــري، وأحم ــد اهللا الغضائ ــن عبي ب
الحســن بــن حمــزة بــن علــي بــن عبــد اهللا بــن محّمــد بــن الحســن بن الحســين 
بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب عليــه الّســالم، أبــو محّمــد، 
الطبــري، يعــرف بالمرعــش، كان مــن أجــّالء هــذه الطائفــة وفقهائهــا، قــدم 
بغــداد، ولقيــه شــيوخنا فــي ســنة ســّت وخمســين وثالثمائــة، ومــات فــي ســنة 

ثمانــي وخمســين وثالثمائــة، لــه كتــب(٢). 

وقــال الشــيخ: الحســن بــن حمــزة، العلــوي، الطبــري، يكّنــى أبــا محّمــد، 
كان فاضــًال، أديبــًا، عارفــًا، فقيهــًا، زاهــدًا، ورعــًا، كثيــر المحاســن، لــه كتب 

وتصانيــف كثيــرة(٣). 

ووصفــه الشــيخ المفيــد بالشــريف الّزاهــد، وبالشــريف الصالــح فــي 

ــت هــذا الشــيخ ـ أي: أحمــد بــن محّمــد بــن عبيــد  ١ـ كمــا هــو المســتفاد مــن قــول النجاشــي: رأي
ــه، فلــم أرو  ــت شــيوخنا يضّعفون اهللا ـ وكان صديقــًا لــي ولوالــدي، وســمعت منــه شــيئًا كثيــرًا، ورأي
 :nمحّمــد بــن عبــد اهللا بــن محّمــدm عنــه شــيئًا وتجّنبتــه. رجــال النجاشــي: ٨٥ / ٢٠٧. وقــال فــي ترجمــة
ــي  ــه إّال بواســطة بين ــة عن ــت عــن الرواي ــّم توّقف ــرًا، ث ــه كثي ــذا الشــيخ وســمعت من ــت ه رأي

ــه. رجــال النجاشــي: ٣٩٦ / ١٠٥٩. وبين
٢ـ رجال النجاشي: ٦٤ / ١٥٠.

٣ـ الفهرست: ١٣٥ / ١٩٥.



٨٣ القسم األول: زيارة عاشوراء

ــوارد(١).  ــّدة م ــي ع ــهn ف mأمالي

والمتحّصل من ذلك: أّن الرجل ثقة، وال ينبغي التوّقف في وثاقته.

وأّمــا علــّي بــن إبراهيــم: فهــو علــّي بــن إبراهيــم بــن هاشــم، أبــو الحســن، 
ــة  ــو شــيخ ثق ــيn، وه ــروف بـــ mتفســير القّم ــير المع ــي، صاحــب التفس القّم
اإلســالم الكلينــي. قــال النجاشــي فــي حّقــه: علــي بــن إبراهيــم بــن هاشــم، 
أبــو الحســن، القمــي، ثقــة فــي الحديــث، ثبــت، معتمــد، صحيــح المذهــب، 

ســمع فأكثــر(٢).

وأّمــا أبــوه: فهــو إبراهيــم بــن هاشــم، لــم يــرد فــي حّقــه توثيــق صريــح، 
إّال أنّــه ال إشــكال فــي وثاقتــه، واعتبــار روايتــه. ومّمــا يــدّل علــى ذلــك أمــور: 

األّول: أّن ابــن طــاووس اّدعــى االّتفــاق علــى وثاقتــه(٣)، وهــذا يكشــف 
عــن توثيــق بعــض المتقّدميــن لــه علــى أقــّل تقديــر.

 nالتفســيرm ــي: أّن ابنــه ـ أي علــّي بــن إبراهيــم ـ قــد روى عنــه فــي الثان
كثيــرًا، وقــد ذكــر فــي مقّدمــة كتابــه: ونحــن ذاكــرون ومخبــرون بمــا ينتهــي 
إلينــا، ورواه مشــايخنا وثقاتنــا عــن اّلذيــن فــرض اهللا طاعتهــم(٤)، وعلــى ضــوء 
هــذه المقّدمــة يحكــم: بوثاقــة كّل مــن وقــع فــي الســند مــن الخاّصــة، ومــن 

١ـ األمالــي: ٨ ، المجلــس األّول، الحديــث ٤، ونفــس المصــدر: ٢٥٣، المجلــس الثالثــون، الحديــث 
٣، ونفــس المصــدر: ٣١٧، المجلــس الثامــن والثالثــون، الحديــث ١ و ١٣.

٢ـ رجال النجاشي: ٢٦٠/ ٦٨٠.
٣ـ أنظر: فالح السائل: ٢٨٤، ذيل الحديث ١٧٥.

٤ـ تفسير القّمي: ١٣، المقّدمة.



زيارة عاشوراء تحفة من السماء٨٤

جملــة مــن وقــع فــي الســند: أبــوه إبراهيــم بــن هاشــم. 

ــث  ــر حدي ــن نش ــون: أّول م ــا يقول ــي: وأصحابن ــال النجاش ــث: ق الثال
ــه، ولــم  ــر: أّن القّمييــن اعتمــدوا علي ــو(١)، وبذلــك يظه الكوفّييــن بقــم: ه
ينكــروا شــيئًا مــن رواياتــه، وإّال ألخرجــوه مــن قــم، كمــا أخرجــوا البرقــي، 

ــا. ــاد، وغيرهم ــن زي ــهل ب وس

الرابــع: أنّــه وقــع فــي أســناد mنــوادر الحكمــةn(٢)، وقــد حّققنــا فــي محّلــه: 
أّن ذلك أمارة على الوثاقة(٣). 

والمتحّصل: أنّه ال إشكال في وثاقة إبراهيم بن هاشم.
ــا محّمــد بــن إســماعيل بــن بزيــع، فهــو مــن أصحــاب أبــي الحســن  وأّم
األّول والّرضــا والجــواد عليهــم الّســالم. قــال النجاشــي فــي حّقــه: محّمــد بــن 
إســماعيل ابــن بزيــع، أبــو جعفــر، مولــى المنصــور أبــي جعفــر، وولــد بزيــع 
ــة وثقاتهــم،  ــع، كان مــن صالحــي هــذه الطائف ــن بزي ــت، منهــم حمــزة اب بي
كثيــر العمــل، لــه كتــب، منهــا: كتــاب ثــواب الحــّج، وكتــاب الحــّج. أخبرنــا 
أحمــد بــن علــي بــن نــوح، قــال: حّدثنــا ابــن ســفيان، قــال: حّدثنــا أحمــد بــن 

إدريــس، عــن أحمــد بــن محّمــد بــن عيســى، عنــه، بكتبــه(٤). 

١ـ رجال النجاشي: ١٦ / ١٨.
٢ـ تهذيــب األحــكام ١: ٦٧، الحديــث ٦٩، ونفــس المصــدر ١: ٢٧٤، الحديــث ٧٥٥، وانظــر: أصــول 

علــم الّرجــال ١: ٢١٢.
٣ـ أنظر: أصول علم الّرجال ١: ٢١٠.

٤ـ رجال النجاشي: ٣٣٠ / ٨٩٣.



٨٥ القسم األول: زيارة عاشوراء

ــوادر  ــي mن ــي(١). وورد ف ــح، كوف ــة، صحي ــهn: ثق ــي mرجال ــال الشــيخ ف وق
 .(٢)nــة الحكم

وبالجملة، فإّن الطريق األّول إلى كتابه معتبر.

وأّمــا الطريــق الثانــي ـ وهــو إلــى جميــع كتبــه ـ : فقــد رواهــا 
عــن ابــن أبــي جّيــد، عــن محّمــد بــن الحســن، عــن ســعد والحميــري وأحمــد 
ــن  ــد ب ــد ومحّم ــن محّم ــد ب ــن أحم ــى، ع ــن يحي ــد ب ــس ومحّم ــن إدري ب

ــه. الحســين، عن

ــد،  ــي جّي ــن أب ــد ب ــن محّم ــن أحمــد ب ــّي ب ــد: فهــو عل ــي جّي ــن أب ــا اب أّم
المكّنــى بأبــي الحســين، وهــو مــن مشــايخ الشــيخ الطوســي والنجاشــي الّــذي 
التــزم بعــدم الروايــة مــن دون واســطة إّال عــن ثقــة، فيكــون مشــايخه كّلهــم 

ثقــات، ومنهــم ابــن أبــي جّيــد.

ــن  ــد ب ــن أحم ــن ب ــن الحس ــد ب ــو محّم ــن: فه ــن الحس ــد ب ــا محّم وأّم
الوليــد، مــن أجــّالء الطائفــة اإلمامّيــة، وعينهــا، ووجههــا. قــال النجاشــي فــي 
حّقــه: أبــو جعفــر، شــيخ القّمييــن، وفقيههــم، ومتقّدمهــم، ووجههــم، ويقــال: 
ــه(٣).  ــكون إلي ــن، مس ــة، عي ــة، ثق ــا، ثق ــه منه ــا كان أصل ــم، وم ــل ق ــه نزي إّن
وقــال الشــيخ فــي mالفهرســتn: جليــل القــدر، عــارف بالّرجــال، موثــوق بــه(٤) 

١ـ رجال الطوسي: ٣٦٤ / ٥٣٩٣.
٢ـ تهذيب األحكام ٥: ٣٥٣، الحديث ٢٦١، وانظر: أصول علم الّرجال ١: ٢٣٦.

٣ـ رجال النجاشي: ٣٨٣ / ١٠٤٢.
٤ـ الفهرست: ٤٤٢ / ٧٠٩.



زيارة عاشوراء تحفة من السماء٨٦

ــه، ثقــة(١). وهــو أحــد مشــايخ  ــر بالفق ــدر، بصي ــهn: جليــل الق ــي mرجال ــال ف وق
الّصــدوق، وقــد ترّضــى عنــه، وقــال فيــه: كّل مــا لــم يصّححــه ذلــك الشــيخ 
ــروك،  ــا مت ــار، فهــو عندن ــه مــن األخب ــم يحكــم بصّحت ــّدس اهللا روحــه ول ق

ــح(٢). غيــر صحي

ــن  ــد ب ــن إدريــس ومحّم ــد ب ــري وأحم ــعد والحمي ــن س ــه: ع ــا قول وأّم
ــن  ــد ب ــن محّم ــين، ع ــن الحس ــد ب ــد ومحّم ــن محّم ــد ب ــن أحم ــى، ع يحي
ــعد  ــن س ــروي ع ــد ي ــن الولي ــن الحســن ب ــد ب ــراد: أّن محّم ــماعيل: فالم إس
ــروون عــن  ــى، وهــم ي ــن يحي ــد ب ــن إدريــس ومحّم ــري وأحمــد ب والحمي
ــن  ــن إســماعيل ب ــد ب ــن الحســين، عــن محّم ــد ب ــد ومحّم ــن محّم أحمــد ب

ــع. بزي

أّمــا ســعد: فهــو ســعد بــن عبــد اهللا بــن أبــي خلــف، القّمــي، يعلــم ذلــك: 
بقرينــة الــراوي والمــروّي عنــه، وهــو مــن األجــّالء الثقــات. قــال النجاشــي: 
شــيخ هــذه الطائفــة، وفقيههــا، ووجههــا، كان ســمع مــن حديــث العاّمــة شــيئًا 

كثيــرًا، وســافر فــي طلــب الحديــث(٣).

ــر  ــار كثي ــدر، واســع األخب ــل الق ــا القاســم، جلي ــى أب ــال الشــيخ: يكّن وق
التصانيــف، ثقــة(٤). وقيــل: إنّــه لقــي الحّجــة عّجــل اهللا تعالــى فرجــه، وســمع 

١ـ رجال الطوسي: ٤٣٩ / ٦٢٧٣.
٢ـ من ال يحضره الفقيه ٢: ٩٠، ذيل الحديث ١٨١٩.

٣ـ رجال النجاشي: ١٧٧ / ٤٦٧.
٤ـ الفهرست: ٢١٥ / ٣١٦.
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منــه(١). وعــّد الّصــدوق فــي أّول mالفقيــهn كتــاب الّرحمــة لســعد بــن عبــد اهللا 
مــن الكتــب المشــهورة، الّتــي عليهــا المعــّول، وإليهــا المرجــع(٢).

ــن  ــو م ــذي ه ــري، اّل ــر الحمي ــن جعف ــد اهللا ب ــو عب ــري: فه ــا الحمي  وأّم
الثقــات األجــّالء. قــال النجاشــي فــي حّقــه: عبــد اهللا بــن جعفــر بــن الحســين 
ــن،  ــيخ القّميي ــي، ش ــاس، القّم ــو العّب ــري، أب ــع، الحمي ــن جام ــك ب ــن مال ب
ووجههــم(٣). وقــال الشــيخ فــي mالفهرســتn: عبــد اهللا بــن جعفــر، الحميــري، 

ــي، ثقــة(٤). ــاس، القّم ــا العّب ــى أب يكّن
وأّمــا أحمــد بــن إدريــس: فهــو أحمــد بن إدريــس األشــعرّي، القّمــي. قال 
النجاشــي فــي حّقــه: أحمــد بــن إدريــس بــن أحمــد، أبــو علــّي، األشــعرّي، 
القّمــي، كان ثقــة، فقيهــًا فــي أصحابنــا، كثيــر الحديــث، صحيــح الّروايــة(٥). 

وأّمــا محّمــد بــن يحيــى: فهــو محّمــد بــن يحيــى العّطــار، اّلــذي هــو مــن 
مشــايخ الكلينــي وعلــّي بــن بابويــه والــد الشــيخ الّصــدوق. قــال النجاشــي فــي 
حّقــه: محّمــد بــن يحيــى، أبــو جعفــر، العّطــار، القّمــي، شــيخ أصحابنــا فــي 

زمانــه، ثقــة، عين،كثيــر الحديــث، لــه كتــب(٦). 

ــر:  ــّن الظاه ــة، ولك ــن جماع ــترك بي ــو مش ــد: فه ــن محّم ــد ب ــا أحم وأّم

١ـ كمال الدين وتمام النعمة ٢: ٤٥٤، الحديث ٢١.
٢ـ من ال يحضره الفقيه ١: ٣، ٤.
٣ـ رجال النجاشي: ٢١٩ / ٥٧٣.

٤ـ الفهرست: ٢٩٤ / ٤٤٠.
٥ـ رجال النجاشي: ٩٢ / ٢٢٨.

٦ـ رجال النجاشي: ٣٥٣ / ٩٤٦.
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ــه أحمــد بــن محّمــد بــن عيســى األشــعري القّمــي، بقرينــة روايــة محّمــد  أّن
بــن يحيــى وســعد بــن عبــد اهللا عنــه كثيــرًا. قــال النجاشــي فــي حّقــه: شــيخ 
القّمّييــن، ووجههــم، وفقيههــم، غيــر مدافــع، وكان ـ أيضــًا ـ الرئيــس اّلــذي 

يلقــي الســلطان بهــا، ولقــي الّرضــا عليــه الّســالم(١). ووّثقــه الشــيخ أيضــًا(٢).

ــن الحســين بــن أبــي  ــه محّمــد ب ــا محّمــد بــن الحســين: فالظاهــر: أّن وأّم
الخّطــاب؛ بقرينــة روايــة ســعد بــن عبــد اهللا والحميــري ومحّمــد بــن يحيــى 
ــال  ــرًا. ق ــع كثي ــن بزي ــماعيل ب ــن إس ــد ب ــن محّم ــه ع ــه، وروايت ــار عن العّط
ــر  ــو جعف ــاب، أب ــي الخّط ــن أب ــن الحســين ب ــد ب ــه: محّم ــي حّق النجاشــي ف
الزّيــات، الهمدانــي، واســم أبــي الخّطــاب: زيــد، جليــل مــن أصحابنــا، عظيــم 
القــدر، كثيــر الروايــة، ثقــة، عيــن، حســن التصانيــف، مســكون إلــى روايتــه(٣). 
وقــال الشــيخ: محّمــد بــن الحســين بــن أبــي الخّطــاب، كوفــي، ثقــة(٤). وعــّده 
الكّشــي مــن العــدول والثقــات مــن أهــل العلــم اّلذيــن رووا عــن محّمــد بــن 

ســنان(٥).

وأّما محّمد بن إسماعيل: فهو ثقة، جليل، قد تقّدمت ترجمته. 

وعليه فهذا الطريق ـ كسابقه ـ صحيح، ورجاله كّلهم ثقات أجّالء.

١ـ رجال النجاشي: ٨١ / ١٩٨.
ــو جعفــر هــذا شــيخ قــم ووجههــا  ــي mالفهرســتn: وأب ــال ف ٢ـ رجــال الطوســي: ٣٥١ / ٥١٩٧. وق

ــت: ٧٥/٦٠). ــع. (الفهرس ــر مداف وفقيههــا غي
٣ـ رجال النجاشي: ٣٣٤ / ٨٩٧.

٤ـ الفهرست: ٤٠٠ / ٦٠٨.
٥ـ اختيار معرفة الّرجال: ٥٥٧ / ٩٨٠.
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وأّمــا الطريــق الثالــث ـ وهــو إلــى كتــاب الحــّج ـ : فقــد رواه 
ــن  ــّي ب ــد، عــن عل ــن الولي ــن الحســن ب ــد ب ــد، عــن محّم ــي جّي ــن أب عــن اب

ــه، عنــه. ابراهيــم، عــن أبي
وهذا الطريق رجاله كّلهم ثقات، أجّالء، قد تقّدمت ترجمتهم.

ــب  ــى كت ــة إل ــًا صحيح ــيخ طرق ــا: أّن للش ــا ذكرن ــل مّم ــذي يتحّص واّل
ــع. ــن بزي ــماعيل ب ــن إس ــد اب محّم

قــد يقــال: إّن هــذه الطــرق وإن كانــت تاّمــة فــي نفســها، إّال أنّهــا ال تنطبــق 
ــى  ــرق إل ــة الط ــم: بصّح ــو: الحك ــوب ه ــوب؛ ألّن المطل ــام المطل ــى تم عل
جميــع روايــات وكتــب محّمــد بــن إســماعيل بــن بزيــع، الّتــي مــن جملتهــا: 
ــم  ــتn ل ــي mالفهرس ــا الشــيخ ف ــي ذكره ــارة عاشــوراء. وهــذه الطــرق الّت زي
ــه، وإّنمــا هــي إلــى خصــوص كتــاب الحــّج،  ــا رواه عن تكــن إلــى جميــع م
ــا  ــي رواه ــات الّت ــع الرواي ــة جمي ــم بصّح ــد للحك ــر مفي ــدار غي ــذا المق وه
الشــيخ عــن محّمــد بــن إســماعيل بــن بزيــع؛ إذ ليــس جميعهــا مروّيــًا بهــذه 

الطــرق الثالثــة.
وجوابه: 

ــي  ــدوق والكلين ــل: كالّص ــن األوائ ــادة المحّدثي ــد جــرت ع ــه ق أّوًال: أّن
ــك  ــاب الحــّج، ويظهــر ذل ــي ضمــن كت ــارات ف ــى إدراج الزي ــم: عل وغيره
لمــن تتّبــع كتبهــم ومصّنفاتهــم(١)، فتكــون هــذه العــادة حينئــذ قرينــة علــى: 

١ـ أنظــر: الكافــي ٤: ٥٤٨ ، كتــاب الحــّج، أبــواب الزيــارات، ومــن ال يحضــره الفقيــه ٢: ٥٦٥، كتــاب 
الحــّج، بــاب ٣٠٣ ومــا بعــده، وتهذيــب األحــكام ٦: ٥، كتــاب المــزار.
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أّن الزيــارة مدرجــة فــي ضمــن كتــاب الحــّج، وعلــى هــذا فتكــون مشــمولة 
ــى  ــع إل ــن بزي ــماعيل ب ــن إس ــد ب ــى محّم ــيخ إل ــره الش ــذي ذك ــق اّل للطري

ــاب الحــّج.  خصــوص كت

وثانيــًا: قــد ذكر الشــيخ الطوســي، وكذلــك النجاشــي: أّن لـــه كتبــًا، ولم 
يذكــرا: أّن لـــه روايــات، فيّتضــح: أّن جميــع مروّياتــه إّنمــا هــي فــي كتبــه، 
وبمــا أّن الطريــق الثانــي إلــى جميــع كتــب محّمــد بــن إســماعيل بــن بزيــع، 

فيرتفــع اإلشــكال مــن أصلــه.

 

ــن  ــّي ب ــن عل ــد ب ــات أحم ــع رواي ــى جمي ــرًا إل ــًا معتب ــيخ طريق إّن للش
ــع ـ  ــوح(١)، والنجاشــي يــروي جميــع كتــب محّمــد بــن إســماعيل بــن بزي ن
بطريــق معتبــر ـ عــن أحمــد بــن علــّي بــن نــوح(٢)، فتكــون روايــات محّمــد 
بــن إســماعيل كّلهــا داخلــة فــي عمــوم مروّيــات أحمــد بــن علــّي بــن نــوح، 
ــة  ــرًا؛  لصّح ــماعيل معتب ــن إس ــد ب ــى محّم ــيخ إل ــق الش ــح طري ــذا يصب وبه

الفهرســت: ٨٦: ١١٧، وفيــه: mأحمــد بــن محّمــد بــن نــوحn، والظاهــر اّتحــاده مــع المعنــون كمــا  ١ـ 
ســيّتضح مــن تعليقنــا فــي الهامــش التالــي، فالحــظ.

ــيرافي  ــوح الس ــن ن ــاس ب ــن العّب ــي ب رجــال النجاشــي: ٣٣٠ / ٨٩٣، والظاهــر أّن أحمــد بــن عل ٢ـ 
اّلــذي عنونــه النجاشــي رحمــه اهللا فــي رجالــه: ٨٦ / ٢٠٩، هــو: أحمــد بــن محّمــد بــن نــوح البصــري 
ــة  ــرو عــن واحــد مــن األئّم ــم ي ــي مــن ل ــه: ف ــي رجال ــّدس ســّره ف ــذي ذكــره الشــيخ ق الســيرافي، اّل
عليهــم الّســالم: ٤١٧ / ٦٠٢٧، وأنّــه تــارة ينســب إلــى أبيــه فيقــال: أحمــد بــن محّمــد، وأخــرى 
إلــى جــّده، فيقــال: أحمــد بــن نــوح، وقــد ينســب إلــى والــد جــّده األّول، فيقــال: أحمــد بــن 

ــكّل واحــد. ــّي، وال عل
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طريق النجاشي.

ــن  ــد ب ــة أحم ــطة رواي ــق الشــيخ: بواس ــح طري ويمكــن ـ أيضــًا ـ تصحي
ــن  ــد ب ــة أحم ــق النجاشــي: رواي ــن طري ــه يظهــر م ــن عيســى، فإّن ــد اب محّم
محّمــد بــن عيســى كتــب محّمــد بــن إســماعيل(١)، فتكــون مــن جملــة 
رواياتــه، وللشــيخ طــرق صحيحــة إلــى جميــع كتــب وروايــات أحمــد بــن 

ــن عيســى(٢). ــد ب محّم

وعليــه فيكــون طريــق الشــيخ إلــى جميــع مروّيــات محّمــد بــن إســماعيل 
بــن بزيــع صحيحــًا.

  

وإلــى هنــا صــّح طريــق الشــيخ إلــى محّمــد بــن إســماعيل بــن بزيــع. وأّمــا 
منــه إلــى اإلمــام: فحالهــم هكــذا:

أّمــا صالــح بــن عقبــة: فهــو صالــح بــن عقبــة بــن قيــس. قــال النجاشــي فــي 
ــح بــن عقبــة بــن قيــس بــن ســمعان بــن أبــي ُربيحــة، مولــى رســول  حّقــه: صال
ــه الّســالم،  ــه روى عــن أبــي عبــد اهللا علي ــه، قيــل: إّن ــه وآل ــى اهللا علي اهللا صّل
ــد الشــّحام،  ــه، عــن جــّده، وروى عــن زي ــح، عــن أبي واهللا أعلــم. روى صال
[و] روى عنــه محّمــد بــن الحســين بــن أبــي الخّطــاب، وابنــه: إســماعيل بــن 
ــح بــن عقبــة. قــال ســعد: هــو مولــى. لــه كتــاب يرويــه [عنــه] جماعــة،  صال

رجال النجاشي: ٣٣٠ / ٨٩٣. ١ـ 
الفهرست: ٦٠ / ٧٥. ٢ـ 



زيارة عاشوراء تحفة من السماء٩٢

منهــم: محّمــد بــن إســماعيل بــن بزيــع، أخبرنــا الحســين بــن عبيــد اهللا، عــن 
ابــن حمــزة، قــال: حّدثنــا علــّي بــن إبراهيــم، عــن ابــن أبــي الخّطــاب، قــال: 

ــح، بكتابــه(١). حّدثنــا محّمــد بــن إســماعيل، عــن صال

وقــال العّالمــة فــي الخالصــة: صالــح بــن عقبــة بــن قيــس بــن ســمعان بــن 
أبــي ذبيحــة، مولــى رســول اهللا صّلــى اهللا عليــه وآلــه، روى عــن أبــي عبــد اهللا 

عليــه الّســالم، كــّذاب، غــال، ال يلتفــت إليــه(٢).

والتحقيــق: أّن الّرجــل ثقــة؛ ألنّـــه مــن رجــال mتفســير علــّي بــن إبراهيــم 
القّمــيn، وال عبــرة بتضعيــف العّالمــة لـــه؛ ألنّـــه مــن المتأّخرين، فــال يعارض 
التوثيــق المســتفاد مــن وقوعــه فــي أســناد mتفســير القّمــيn(٣)، إضافــة إلــى أنّــه 

.(٤)nنــوادر الحكمةm ورد فــي

أّما أبوه فهو عقبة بن قيس بن سمعان، وهو مجهول الحال(٥).

ويمكــن تلخيــص هــذا الطريــق إلــى بيــان ثــواب زيــارة اإلمــام الحســين 
عليــه الّســالم فــي يــوم عاشــوراء بمــا يلــي: 

١ ـ أّن سند الشيخ إلى كتاب محّمد بن إسماعيل بن بزيع صحيح.

٢ ـ أّن محّمد بن إسماعيل بن بزيع ثقة، جليل القدر.

١ـ رجال النجاشي: ٢٠٠ / ٥٣٢.
٢ـ خالصة األقوال: ٣٦٠ / ١٤١٩.

٣ـ تفسير القّمي: ٤٧٢، سورة الفرقان، اآلية: ٦٢، ونفس المصدر: ٤٨٧ سورة النمل، اآلية: ٦٢.
٤ـ تهذيب األحكام ٣:  ٢٢٥، الحديث ٦٩٩.

٥ـ رجال الطوسي: ١٤٢ / ١٥٣٩.



٩٣ القسم األول: زيارة عاشوراء

٣ ـ أّن صالح بن عقبة بن قيس ثقة.

٤ ـ أّن عقبة بن قيس بن سمعان مجهول الحال.

ــمعان، إّال أّن  ــن س ــس ب ــن قي ــة ب ــًا بعقب ــق وإن كان ضعيف ــذا الطري وه
ــارة  ــذه الزي ــيأتي(١) ـ روى فضــل ه ــا س ــاراتn ـ كم ــل الزي ــب mكام صاح
وثوابهــا بعينهــا بطريــق صحيــح، وعليــه فــال أثــر لضعــف طريــق الشــيخ هــذا؛ 
بعــد صّحــة طريــق ابــن قولويــه إليهــا، مــع أّن طريــق ابــن قولويــه يكــون بعينــه 
ــه يــروي عنــه رواياتــه وفهرســت  طريقــًا آخــر للشــيخ رحمــه اهللا؛ حيــث إّن

كتبــه(٢).

 

ورواهــا الشــيخ بإســناده عــن محّمــد بــن إســماعيل بــن بزيــع، عــن صالــح 
ــن  ــي، ع ــد الحضرم ــن محّم ــة ب ــن علقم ــرة، ع ــن عمي ــيف ب ــة وس ــن عقب ب

الباقــر عليــه الّســالم.

ــح،  ــا طريــق الشــيخ إلــى محّمــد بــن إســماعيل بــن بزيــع: فهــو صحي أّم
كمــا مــّر. 

ــان،  ــح بــن عقبــة: فهمــا ثقت ــا محّمــد بــن إســماعيل بــن بزيــع وصال وأّم
ــا(٣).  ــت ترجمتهم ــد تقّدم ــالن، ق جلي

١ـ راجع الصفحة: ١٠٢.
٢ـ الفهرست: ١٠٩ / ١٤١.

٣ـ راجع الصفحة: ٨٤ و ٩١.



زيارة عاشوراء تحفة من السماء٩٤

ــه  ــال عن ــي. ق ــرة النخع ــن عمي ــيف ب ــو س ــرة: فه ــن عمي ــيف ب ــا س وأّم
النجاشــي: ســيف بــن عميــرة، النخعــي، عربــي، كوفــي، ثقــة، روى عــن أبــي 
ــن  ــات م ــه جماع ــاب يروي ــه كت ــالم، ل ــا الّس ــي الحســن عليهم ــد اهللا وأب عب

ــا(١).  أصحابن

وقــال الشــيخ فــي mالفهرســتn: ســيف بــن عميــرة، ثقــة، كوفــي، نخعــي، 
عربــي، لــه كتــاب، أخبرنــا بــه عــّدة مــن أصحابنــا(٢).

وقال ابن شهر آشوب: ثقة، من أصحاب الكاظم عليه الّسالم(٣). 

وورد فــي mتفســير القّمــيn(٤) و mنــوادر الحكمــةn(٥)، وروى عنــه المشــايخ 
الثقات(٦).

وعليه فهو ثقة، جليل. 

وأّمــا علقمــة بــن محّمــد الحضرمــي: فلــم يــرد فــي حّقــه توثيــق صريــح، 
ــة  ــن قتيب ــد ب ــن محّم ــي ب ــن عل ــًا ع ــه حديث ــي مدح ــي ف ــر الكّش ــن ذك لك

١ـ رجال النجاشي: ١٨٩ / ٥٠٤.
٢ـ الفهرست: ٢٢٤ / ٣٣٣.

٣ـ معالم العلماء: ٥٦ / ٣٧٧.
٤ـ تفســير القّمــي: ١٥٦، ســورة المائــدة، اآليــة: ٤، والمصــدر نفســه: ٣٥٥، ســورة الحجــر، اآليــة: ٩٥، 

وراجــع: أصــول علــم الّرجــال ١: ٢٨١.
٥ـ تهذيــب األحــكام ١: ٢٥٩، بــاب تطهيــر الميــاه مــن النجاســات، الحديــث ٣٢، واالســتبصار 
ــم الّرجــال  ــرآن، الحديــث ٤، وراجــع: أصــول عل ــم الق ــى تعلي ــاب أخــذ األجــر عل ٣: ٧٢، ب

.١: ٢٢٤
٦ـ أصول علم الّرجال ٢: ١٩٥.



٩٥ القسم األول: زيارة عاشوراء

القتيبــي، قــال: حّدثنــا الفضــل بــن شــاذان، قــال: حّدثنــي أبــي، عــن محّمــد 
ــو بكــر  ــال: دخــل أب ــي بكــر الحضرمــي، ق ــكار ابــن أب بــن جمهــور، عــن ب
وعلقمــة علــى زيــد بــن علــي، وكان علقمــة أكبــر مــن أبــي، فجلــس أحدهما 
عــن يمينــه واآلخــر عــن يســاره، وكان بلغهمــا: أنّــه قــال: ليــس اإلمــام منّــا مــن 
أرخــى عليــه ســتره، إّنمــا اإلمــام مــن شــهر ســيفه، فقــال لــه أبــو بكــر ـ وكان 
أجرأهمــاـ  : يــا أبــا الحســين، أخبرنــي عــن علــّي بــن أبــي طالــب عليــه الّســالم، 
أكان إمامــًا وهــو مرخــى عليــه ســتره، أو لــم يكــن إمامــًا حّتــى خــرج وشــهر 
ســيفه؟ قــال: وكان زيــد يبصــر الــكالم، قــال: فســكت، فلــم يجبــه، فــرّد عليــه 
ــو بكــر: إن  ــه أب ــال ل ــه بشــيء، فق ــّرات، كّل ذلــك ال يجيب ــالث م ــكالم ث ال
كان علــّي بــن أبــي طالــب إمامــًا فقــد يجــوز أن يكــون بعــده إمــام مرخــى 
عليــه ســتره، وإن كان علــّي عليــه الّســالم لــم يكــن إمامــًا وهــو مرخــى عليــه 
ســتره فأنــت مــا جــاء بــك هاهنــا؟! قــال: فطلــب إلــى علقمــة أن يكــّف عنــه، 

فكــّف(١).
ــة  ــف علقم ــور موق ــو ظه ــة ه ــذه الرواي ــي ه ــدح ف ــى الم ــاهد عل والش
موقــف الدفــاع عــن إمامــة أميــر المؤمنيــن عليــه الّســالم، وهــو الّــذي أتــى بــه 
ــة وإن كان يظهــر منهــا  مــع أبــي بكــر لالحتجــاج علــى زيــد، وهــذه الرواي

ــه توجــد روايــات أخــرى تفيــد مدحــه. ــي زيــد إّال أّن قدحــًا ف
وقــد عــّده الشــيخ فــي mرجالــهn تــارة: مــن أصحــاب الباقــر عليــه الّســالم، 
قائــًال: علقمــة بــن محّمــد، الحضرمــي، أخــو أبــي بكــر الحضرمــي(٢)، 

١ـ اختيار معرفة الّرجال: ٤٧٨ / ٧٨٨.
٢ـ رجال الطوسي: ١٤٠ / ١٥٠٣.



زيارة عاشوراء تحفة من السماء٩٦

ــد،  ــًال: علقمــة بــن محّم ــي أصحــاب الّصــادق عليــه الّســالم، قائ وأخــرى: ف
ــه(١).  ــند عن ــي، أس ــي، الكوف الحضرم

وعلى هذا فهو ممدوح ، فيكون الطريق من جهته معتبرًا.

أضــف إلــى ذلــك: أّنــه لــو بنينــا علــى مبنــى مــن يقــول باالعتمــاد علــى 
عمــوم توثيــق mكامــل الزيــاراتn، وشــموله لمــن يــروي عنــه ابــن قولويــه مــع 
ــق  ــه فيشــمله التوثي ــي أســناد كتاب ــع ف الواســطة، فحيــث إّن هــذا الرجــل وق
ــة؛ ألّن الشــيخ ال  ــهn علــى الوثاق ــة mأســند عن ــا: بدالل ــو قلن العــاّم. وكذلــك ل
يســند عــن شــخص ال يكــون مــوردًا لالعتمــاد. وكذلــك لــو قلنــا: بــأّن روايــة 
ــة  ــي الثالث ــذه المبان ــه. ولكــن ه ــي للحكــم بوثاقت ــخص تكف ــن ش ــة ع الثق

كّلهــا محــّل نظــر. 

نعــم، يســتفاد مــن كالم ســيف بــن عميــرة االعتمــاد عليــه؛ حيــث ســأل 
ــا بهــذا عــن أبــي  ــم يأتن ــن محّمــد الحضرمــي ل ــًال: إّن علقمــة ب صفــوان قائ
جعفــر عليــه الّســالم، إّنمــا أتانــا بدعــاء الزيــارة؟! فيظهــر مــن هــذا الســؤال أّن 
علقمــة كان موضــع اعتمــاد لـــه، فســأل أّن هــذا الدعــاء لــو كان واردًا فلمــاذا 
لــم ينقلــه لنــا علقمــة؟ األمــر الّــذي يوحــي بــأّن علقمــة هــو الــراوي األصلــي 
للروايــة، وهــو قابــل لالعتمــاد علــى رواياتــه، وتقريــر صفــوان لــه ـ أيضــًا ـ 

مؤّكــد لذلــك، وال أقــّل مــن كونــه ممدوحــًا، وروايتــه معتبــرة.

١ـ رجال الطوسي: ٢٦٢ / ٣٧٣٢.
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ورواهــا الشــيخ ـ أيضــًا ـ بإســناده، عــن محّمــد بــن خالــد الطيالســي، عــن 
ســيف بــن عميــرة، قــال: خرجــت مــع صفــوان بــن مهــران الجّمــال، وجماعــة 
مــن أصحابنــا إلــى الغــري بعدمــا خــرج أبــو عبــد اّهللا عليــه الّســالم، فِســرنا مــن 
الحيــرة إلــى المدينــة، فلّمــا فرغنــا مــن الزيــارة صــرف صفــوان وجهــه إلــى 
ــه  ــزورون الحســين علي ناحيــة أبــي عبــد اّهللا عليــه الّســالم، فقــال لنــا: mت
الّســالم مــن هــذا المــكان مــن عنــد رأس أميــر المؤمنيــن عليــه 

الّســالمn، مــن هاهنــا أومــأ إليــه أبــو عبــد اّهللا عليــه الّســالم وأنــا معــه. 
قــال: فدعــا صفــوان بالزيــارة الّتــي رواهــا علقمــة بــن محّمــد الحضرمــي، 
عــن أبــي جعفــر عليــه الّســالم فــي يــوم عاشــوراء، ثــّم صّلــى ركعتيــن عنــد 
رأس أميــر المؤمنيــن عليــه الّســالم، فــوّدع ـ فــي دبرهــا ـ أميرالمؤمنيــن عليــه 
الّســالم، وأومــأ إلــى الحســين عليــه الّســالم بالتســليم، منصرفــًا وجهــه نحــوه، 

ووّدع. فــكان فيمــا دعــا فــي دبرهــا...(١) .

ــد  ــن خال ــد ب ــاب محّم ــا مــن كت ــا وأخذه ــد رواه والظاهــر أّن الشــيخ ق
ــث  ــتn ؛ حي ــن mالفهرس ــر م ــا يظه ــح، كم ــه صحي ــه إلي ــي، وطريق الطيالس
قــال: لــه كتــاب، روينــاه عــن الحســين بــن عبيــد اّهللا، عــن أحمــد بــن محّمــد 
بــن يحيــى، عــن أبيــه، عــن محّمــد بــن علــّي بــن محبــوب، عــن محّمــد بــن 

ــد(٢). خال

١ـ راجع الصفحة: ٧١.
٢ـ الفهرست: ٤٢١ / ٦٤٩.
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ــان،  ــا ثقت ــار: فهم ــى العّط ــن يحي ــد ب ــد اّهللا ومحّم ــن عبي ــين ب ــا الحس أّم
ــت ترجمتهمــا.  ــد تقّدم جليــالن، ق

ــا أحمــد بــن محّمــد بــن يحيــى: فهــو أحمــد بــن محّمــد بــن يحيــى  وأّم
ــح فــي كتــب الرجــال. نعــم، قــد ترّضــى  ــار، لــم يــرد فيــه توثيــق صري العّط

ــة.  ــرًا(١)، والترّضــي: عالمــة الوثاق ــه الشــيخ الّصــدوق كثي عن

ــع  ــى جمي ــًا إل ــًا صحيح ــدوق طريق ــيخ الّص ــك أّن للش ــى ذل ــة إل إضاف
كتــب وروايــات محّمــد بــن علــّي بــن محبــوب، والّتــي مــن جملتهــا كتــاب 
محّمــد بــن خالــد الطيالســي، وهــذا الطريــق ال يمــّر بأحمــد بــن محّمــد بــن 
يحيــى، وهــو ـ كمــا ذكــر الشــيخ ـ : أخبرنــا بجميــع كتبــه ورواياتــه جماعــة، 
ــن الحســن، عــن  ــد ب ــه ومحّم ــن الحســين، عــن أبي ــّي ب ــن عل ــد ب عــن محّم

أحمــد بــن إدريــس، عــن محّمــد بــن علــي بــن محبــوب(٢).

أّمــا محّمــد بــن علــّي بــن محبــوب: فهــو األشــعرّي، القّمــي. قال النجاشــي 
فــي حّقــه: شــيخ القّمّييــن فــي زمانــه، ثقــة، عيــن، فقيــه، صحيح المذهــب(٣).

وعليه فطريق الشيخ الطوسي إلى محّمد بن خالد الطيالسي: صحيح. 

وأّمــا محّمــد بــن خالــد الطيالســي: فقــد ذكــر الّنجاشــي والشــيخ: بــأّن لــه 
كتابــًا، ولــم يــوردا فيــه قدحــًا.

١ـ راجــع: مــن ال يحضــره الفقيــه ٤: ٤٢٧، فــي طريقــه إلــى عبــد اهللا بــن أبــي يعفــور، ونفــس المصــدر 
٤: ٤٤٧، فــي طريقــه إلــى عبــد الّرحمــن بــن الحّجــاج.

٢ـ الفهرست: ٤١١ / ٦٢٤.
٣ـ رجال النجاشي: ٣٤٩ / ٩٤٠.
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ــو  ــي، أب ــي، التميم ــر الطيالس ــن عم ــد ب ــن خال ــد ب ــال النجاشــي: محّم ق
عبــد اهللا، كان يســكن بالكوفــة فــي صحــراء جــرم، لــه كتــاب نــوادر. أخبرنــا 
ابــن نــوح، عــن ابــن ســفيان، عــن ُحَميــد بــن زيــاد، قــال: مــات محّمــد بــن 
خالــد الطيالســي ليلــة األربعــاء لثــالث بقيــن مــن جمــادى اآلخــرة ســنة تســع 

وخمســين ومائتيــن، وهــو ابــن ســبع وتســعين ســنة(١).
ــاب،  ــه كت ــد الطيالســي، ل ــي الفهرســت: محّمــد بــن خال ــال الشــيخ ف وق
روينــاه عــن الحســين بــن عبيــد اهللا، عــن أحمــد بــن محّمــد بــن يحيــى، عــن 

أبيــه، عــن محّمــد بــن علــّي بــن محبــوب، عــن محّمــد بــن خالــد(٢).
وفــي كتــاب الّرجــال: محّمــد بــن خالــد الطيالســي، روى عنــه علــّي بــن 

الحســن بــن فضــال وســعد بــن عبــد اهللا(٣).
وفيــه أيضــًا: يكّنــى أبــا عبــد اهللا، روى عنــه حميــد أصــوًال كثيــرة، ومــات 

ســنة تســع وخمســين ومائتيــن، ولــه ســبع وتســعون ســنة(٤).
ــو طاهــر أحــد رواة  ــزراري: وكان جــّدي أب ــي غالــب ال ــي رســالة أب وف
الحديــث، قــد لقــي محّمــد بــن خالــد الطيالســي، فــروى عنــه: كتــاب عاصــم 
بــن حميــد، وكتــاب ســيف بــن عميــرة، وكتــاب العــالء بــن رزيــن، وكتــاب 

إســماعيل ابــن عبــد الخالــق، وأشــياء غيــر ذلــك(٥).

١ـ رجال النجاشي: ٣٤٠ / ٩١٠.
٢ـ الفهرست: ٤٢١ / ٦٤٩.

٣ـ رجال الطوسي: ٤٣٨ / ٦٢٦١.

٤ـ رجال الطوسي: ٤٤١ / ٦٣٠٤.
٥ـ رسالة أبي غالب الزراري: ١٤٨ .
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وقــد روى عنــه جماعــة آخــرون، منهــم: الصّفــار، وعبــد اهللا بــن جعفــر 
الحميــري، وعلــي بــن إبراهيــم بــن هاشــم، وغيرهــم، ومــن هنــا قــال األســتاذ 
ــة عنــه تشــير إلــى  ــة األجّل ــه: رواي ــّدس ســّره فــي تعليقت األكبــر البهبهانــي ق

االعتمــاد عليــه(١).
وقــد عــّده المحــّدث النــوري قّدس ســّره من األجــّالء والثقــات، وتعّجب 
مــن العّالمــة المجلســي قــّدس ســّره؛ لعــّده ـ فــي الوجيــزة ـ مــن المجاهيــل، 

ومــن الفاضــل البحرانــي قــّدس ســّره؛ لعــدم ذكــره لــه فــي البلغــة(٢).
ــى درجــة  ــه بأدن ــه: ويمكــن اّتصاف ــي ترجمت ــي ف ــال العّالمــة المامقان وق

ــه(٣). ــة عن ــة األجّل ــار رواي الحســن باعتب
ــي  ــه ف ــر مؤلّف ــذي ذك ــاراتn(٤)، اّل ــل الزي ــناد mكام ــي أس وورد اســمه ف
ــن  ــه مــن جهــة الثقــات م ــع لـ ــا وق ــه إّال م ــي كتاب ــرو ف ــم ي ــه ل ــه: أّن ديباجت

األصحــاب(٥).
ولكــن هــذا ال ينفعنــا فــي المقــام؛ الختصــاص توثيــق ابــن قولويــه 
ــد بــن خالــد الطيالســي ليــس مــن  بمشــايخه علــى مــا حّققنــاه(٦)، ومحّم

مشــايخه، فــال يشــمله التوثيــق.

١ـ منهج المقال: ٢٩٥.
٢ـ خاتمة مستدرك الوسائل ٩: ٣٩ / ٢٤٥٣. 

.nمحّمدm ٣ـ تنقيح المقال: ١١٤، باب
٤ـ كامل الزيارات: ٣٢٥، باب ٧١، الحديث ٩.
٥ـ أنظر: كامل الزيارات: ٣٧، مقّدمة الكتاب. 

٦ـ أنظر: أصول علم الّرجال ١: ٣٢٣.
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وقــد وقــع فــي أســناد نــوادر الحكمــة(١)، وهــو كاٍف بالقــول بوثاقتــه علــى 
ما حّققناه.

هــذا كّلــه فــي تصحيــح الســند مــن الشــيخ إلــى محّمــد بــن خالــد 
ــن  ــوان ب ــرة وصف ــن عمي ــيف ب ــه س ــام: ففي ــى اإلم ــه إل ــا من ــي. وأّم الطيالس

مهــران الجّمــال.
أّما سيف بن عميرة، فهو ثقة؛ قد تقّدمت ترجمته. 

وأّمــا صفــوان بــن مهــران الجّمــال: فقــد قــال النجاشــي فــي حّقــه: صفــوان 
بــن مهــران بــن المغيــرة، األســدي، موالهــم، ثــّم مولــى بنــي كاهــل منهــم، 
كوفــي، ثقــة.... لــه كتــاب يرويــه جماعــة(٢). وعــّده الشــيخ المفيــد فــي 
ــه،  ــالم، وخاّصت ــه الّس ــد اهللا علي ــي عب ــاب أب ــيوخ أصح ــن ش ــادهn: م mإرش

ــن(٣).  ــاء الصالحي ــه الفقه ــه، وثقات وبطانت
فتحّصل مّما تقّدم: أّن هذا الطريق: صحيح.

وعليــه فهــذه ثالثــة طــرق للزيــارة قــد ذكرهــا الشــيخ، بعضهــا ضعيــف، 
ــح، وهــو الثالــث،  وهــو األّول، وبعضهــا معتبــر، وهــو الثانــي، وبعضهــا صحي
ــه يمكــن  ــع أّن ــارة، م ــواب الزي ــان ث ــو لبي ــق األّول ه ــا أّن الطري ــد ذكرن وق
إثبــات طريــق آخــر صحيــح لذلــك مــن جهــة روايــة الشــيخ لجميــع كتــب 
ــي  ــي الطريــق األّول ف ــا رواه الشــيخ ف ــذي روى م ــه اّل ــات ابــن قولوي ورواي

١ـ تهذيب األحكام ١٠: ١٤٢، الحديث ٦١٠. 
٢ـ رجال النجاشي: ١٩٨ / ٥٢٥.

٣ـ اإلرشاد ٢: ٢١٦.



زيارة عاشوراء تحفة من السماء١٠٢

ــاظ نفســها، كمــا تقــّدم(١). ــارة وثوابهــا باأللف فضــل الزي
ونضيــف: أّن كتابــي صفــوان(٢) وســيف بــن عميــرة(٣): مشــهوران، ال 

ــند.  ــة الس ــى مالحظ ــا إل ــة معهم حاج



ــارات»  ــل الزي ــاب «كام ــي كت ــه ف ــن قولوي ــه اب ــا نقل ــو م ــع وه ــا الّراب أّم
حيــث قــال: حّدثنــي حكيــم بــن داود بــن حكيــم وغيــره، عــن محّمــد بــن 
موســى الهمدانــي، عــن محّمــد بــن خالــد الطيالســي، عــن ســيف بــن عميــرة 
ــي  ــي، عــن أب ــد الحضرم ــن محّم ــًا، عــن علقمــة ب ــة جميع ــن عقب ــح ب وصال

ــه الّســالم(٤).  ــر علي جعفــر الباق
 ،nــره ــه: mوغي ــاظ قول ــن دون لح ــن م ــى طريقي ــّل إل ــق ينح ــذا الطري وه

ــة طــرق. ــى أربع ــه ينحــل إل ومع
أّما الطريقان الّلذان هما بلحاظ mوغيرهn: فيسقطان من جهة اإلرسال. 

وأّمــا الطريقــان اآلخــران: فقــد تقّدمــت ترجمــة جميــع رجالهمــا مــا عــدا 
ثنين: ا

األّول: حكيــم بــن داود بــن حكيــم، وهــو لــم يوّثــق صريحــًا فــي كتــب 

١ـ في الصفحة: ٧٨.
٢ـ أنظر: رجال النجاشي: ١٩٨ / ٥٢٥.
٣ـ أنظر: رجال النجاشي: ١٨٩ / ٥٠٤.

٤ـ كامل الزيارات: ٣٢٥، باب ٧١، الحديث ٩.



١٠٣ القسم األول: زيارة عاشوراء

الّرجــال، ولكّنــه مــن مشــايخ ابــن قولويــه المباشــرين(١)، فيشــمله التوثيــق العام 
.nكامل الزياراتm اّلذي ذكره في مقّدمة كتابه

ــي، وهــو مّمــن اســتثناه ابــن الوليــد  والثانــي: محّمــد بــن موســى الهمدان
ــال  ــك. وق ــي ذل ــدوق ف ــيخ الّص ــه الش ــةn، وتبع ــوادر الحكم ــاب mن ــن كت م
ــه  ــّو، وكان ابــن الوليــد يقــول: إّن ــون بالغل ــه: ضّعفــه القّمّي ــي حّق النجاشــي ف
كان يضــع الحديــث، واهللاَّ أعلــم(٢). ونســبة النجاشــي إلــى القّمّييــن لـــه بالغلــّو، 
ــده،  ــى عــدم ثبوتهــا عن ــم، إشــارة إل ــه: واهللا أعل ــه بالوضــع، وقول ــد لـ ــن الولي واب
ومــع ذلــك فهــو غيــر موثّــق، فيكــون هــذا الطريــق ضعيفــًا بــه، ولكــن ال يضــّر 
ذلــك فــي اعتبــار الحديــث؛ ألّن كتــاب ســيف بــن عميــرة ـ الّــذي نقلــت منــه 

ــارة ـ مشــهور. الزي

ــد  ــه: ومحّم ــه ـ أيضــًا ـ بقول ــن قولوي ــا الطريــق الخامــس، فذكــره اب وأّم
بــن إســماعيل، عــن صالــح بــن عقبــة، عــن مالــك الجهنــي، عــن أبــي جعفــر 

الباقــر عليــه الّســالم(٣).

أّما قوله: mومحّمد بن إسماعيلn: ففيه احتماالت ثالثة:

ــد  ــه: «محّم ــف علــى قول ــن إســماعيل» عط ــد ب ــه: «ومحّم األّول: أّن قول
بــن خالــد الطيالســي»، فيكــون الســند هكــذا: حكيــم بــن داود، عــن محّمــد 

١ـ أنظــر: كامــل الزيــارات: ٤٥، بــاب ٢، الحديــث ١١، ونفــس المصــدر:٦٠، بــاب ٤، الحديــث ٥ و ٦ 
و ٧، وغيرهــا.

٢ـ رجال النجاشي: ٣٣٨ / ٩٠٤.
٣ـ كامل الزيارات: ٣٢٥، باب ٧١، الحديث ٥٥٦.



زيارة عاشوراء تحفة من السماء١٠٤

ــح  ــع، عــن صال ــن بزي ــن إســماعيل ب ــد ب ــن محّم ــي، ع ــن موســى الهمدان ب
بــن عقبــة، عــن مالــك الجهنــي، عــن أبــي جعفــر الباقــر عليــه الّســالم. وهــذا 

ــي، كمــا تقــّدم. ــف بمحّمــد بــن موســى الهمدان الطريــق ضعي

الثانــي: أن يكــون قولــه: «ومحّمــد بــن إســماعيل» معطوفــًا علــى قولــه: 
«محّمــد بــن موســى الهمدانــي»، وهــذا ُبعــده واضــح،  ال يحتــاج إلــى بيــان. 

الثالــث: أن يكــون قولــه: «ومحّمــد بــن إســماعيل» معطوفــًا علــى 
mحكيــم بــن داودn، فتكــون الروايــة مــن بــاب النقــل عــن الكتــاب، وأّن ابــن 
قولويــه أخذهــا مــن كتــاب محّمــد بــن إســماعيل، وبمــا أنّــه توجــد واســطة 
فــي البيــن، ولــم يذكــر تلــك الواســطة، فالروايــة عندئــذ تكــون مرســلة، ال 

ــار بهــا.  اعتب
إّال أنّــه يمكــن دفــع ذلــك بــأن يقــال: بمــا أنّــه كان للشــيخ الطوســي إلــى 
ــه يــروي جميــع روايــات وكتــب  ــح(١)، كمــا أّن ذلــك الكتــاب طريــق صحي
 nكامــل الزيــاراتm الشــيخ ابــن قولويــه(٢)، ومــن جملــة رواياتــه: مــا ورد فــي
ــه لــم ينقــل االختــالف بينهمــا  ــه ناظــر إلــى رواياتــه حتمــًا، وحيــث إّن ؛ لأّن
فيكــون لهــذه الروايــة طريــق صحيــح آخــر، إضافــة الــى طريــق ابــن قولويــه، 

فتكــون الروايــة معتبــرة. 
واالحتمال األخير هو األقرب من سائر االحتماالت .

ــماعيل  ــن إس ــد ب ــاب محّم ــى كت ــه إل ــن قولوي ــق اب ــذا فطري ــى ه وعل

١ـ تقّدم في الصفحة: ٨٥ و ٨١.
٢ـ الفهرست: ١٠٩ / ١٤١.



١٠٥ القسم األول: زيارة عاشوراء

صحيــح، ال إرســال فيــه. 

وأّما بقّية رجال السند: فصالح بن عقبة ثقة، قد تقّدمت ترجمته. 

ــايخ  ــه المش ــه روى عن ــًا، لكّن ــق صريح ــم يوّث ــي: فل ــك الجهن ــا مال وأّم
ــه.  ــى وثاقت ــارة عل ــذه أم ــات(١)، وه الثق

إضافة إلى أنّه وردت عّدة روايات في مدحه والثناء عليه: 

ــا رواه الكلينــي، عــن يحيــى الحلبــي، عــن ابــن مســكان، عــن  ــا: م منه
ــك،  ــا مال ــالم: mي ــه الّس ــد اّهللا علي ــو عب ــي أب ــال ل ــال: ق ــي، ق ــك الجهن مال
أترضــون(٢) أن تقيمــوا الّصــالة، وتؤتــوا الــزكاة، وتكّفــوا، وتدخلــوا 
الجّنــة؟ يــا مالــك، إّنــه ليــس مــن قــوم ائتّمــوا بإمــام فــي الدنيــا 
إّال جــاء يــوم القيامــة يلعنهــم ويلعنونــه، إّال أنتــم ومــن كان علــى 
ــذا  ــى ه ــت ـ واّهللا ـ منكــم عل ــك، إّن المي ــا مال ــل حالكــم. ي مث

.(٣)nــة الضــارب بســيفه فــي ســبيل اّهللا األمــر لشــهيد، بمنزل
ومنهــا: مــا رواه الكلينــي ـ أيضــًا ـ عــن علــّي بــن إبراهيــم، عــن محّمــد 
بــن عيســى، عــن يونــس، عــن يحيــى الحلبــي، عــن مالــك الجهنــي، قــال: قــال 
ــك  ــرى: أّن ــيعتنا. أال ت ــم ش ــك، أنت ــا مال ــالم: mي ــه الّس ــر علي أبوجعف
ــَدُر  ــَدُر علــى صفــة اّهللا، فكمــا ال ُيْق ــه ال ُيْق ــا؛ إّن تفــرط فــي أمرن

ــواب آداب  ــن أب ــاب ١١٤ م ــاب ٥٤، الحديــث ٧، ووســائل الشــيعة ٢: ١٧١، ب ١ـ التوحيــد: ٣٣٤، ب
ــال ٢: ٢٠٧. ــم الّرج ــول عل ــر: أص ــث ٣، وانظ ــام، الحدي الحّم

.nأما ترضونm ٢ـ هكذا في النسخة الّتي اعتمدناها، ولكن في باقي النسخ
٣ـ الكافي ٨: ١٢٧، الحديث ١٢٢، وفضائل الشيعة: ٣١٠، الحديث ٣٧ ، مع اختالف يسير.



زيارة عاشوراء تحفة من السماء١٠٦

ــَدُر  ــا ال ُيْق ــا، وكم ــى صفتن ــَدُر عل ــك ال ُيْق ــة اّهللا، كذل ــى صف عل
علــى صفتنــا، كذلــك ال ُيْقــَدُر علــى صفــة المؤمــن؛ إّن المؤمــن 
ليلقــى المؤمــن فيصافحــه، فــال يــزال اّهللا ينظــر إليهمــا، والّذنــوب 
تتحــاتُّ عــن وجوههمــا، كمــا يتحــاتُّ الــورق مــن الّشــجر، حّتــى 

 .(١)nيفترقــا، فكيــف يقــدر علــى صفــة مــن هــو كذلــك؟
ــك ال يضــّر؛  ــك إّال أّن ذل ــا نفــس مال ــراوي لهم ــان وإن كان ال والروايت
حيــث إّن ابــن مســكان والحلبــي الثقــة الجليــل اعتمــدا فــي نقلهمــا عليــه، فــال 

محالــة أّن ذلــك يفيــد المــدح فــي حّقــه.

باإلضافــة إلــى أّن ابــن مســكان مــن أصحــاب اإلجمــاع، فتكــون روايتــه 
عــن مالــك صحيحــة، وهــي تفيــد مــدح مالــك، بــل حســنه.

 ຎــຑຍປ ດ໔ຮຸــໟຍ ຓອຎــ ະໟຍ ຬــໟ ّ :ຎــ ຮຫ ຎــ  ໊ــຟ ــ ໞــ ّຼ ຘ ຬــ ໟّຍ
 ًــ ຮــວຍ ໌ــຒໟຍ ــ໔໓ ຎــເ໌ຑ ດــّົ ໋ــ ຎــໟະّທ ــໟ ،ຓຮــຒຘ໌ ໕ຮــໃ ດິــວ
 ــ  ،ຍຮــ ໟຍ ຏຎــຘ ــ ــໜທ  ຎــ ّງ :ຓອຎــ ະໟຍ ຬــ ّ ــໟຫ ؛ດــ ຎ໔
 ــຑຍ  ــຳໄໟຍ  ຸــໟຍ  ດــຍອ  ດــّຼຑ  :ــໜ  ــຮສ໘ຘໟຍ   ــ໋  .ິــ໔
ــໟຍ ຢّິــສ إلــى محّمــد بــن إســماعيل   ົຍຫງ .ໞ໋ຎــຳງ ــຑ ສــّ ໋ــ ،ــໟ໗
صــّح جميعــه؛ لوثاقــة الــرواة الواقعيــن بينــه وبيــن اإلمــام عليــه الّســالم، ولــو 

فــي بعــض الطــرق.

١ـ الكافــي ٢: ١٨٦، بــاب المصافحــة، الحديــث ٦، وفضائــل الشــيعة: ٣١٠، الحديــث ٣٧ ، مــع 
اختــالف يســير.



١٠٧ القسم األول: زيارة عاشوراء

  

ــارة عــن  ــب اطمئنــان النفــس بصّحــة صــدور الزي هنــاك قرائــن توج
المعصــوم عليــه الّســالم، وهــي علــى قســمين: داخلّيــة، وخارجّيــة.

أّما القرائن الداخلّية: فيمكن إجمالها بما يلي:
١ ـ الترتيــب والتنظيــم فــي الزيــارة؛ إذ االبتــداء بالصعــود علــى مــكان مرتفــع، 
أو تحــت الســماء، ثــّم التكبيــر مائــة مــّرة، ثــّم الشــروع فــي الزيــارة، ثــّم الســجدة، 
ثــّم صــالة الزيــارة، ثــّم قــراءة دعــاء علقمــة... ال يصــدر عــادة عــن مثــل هــؤالء 
ــبحانه،  ــر هللا س ــروع بالتكبي ــوح: أّن الش ــارة؛ لوض ــذه الزي ــوا ه ــن نقل ــرواة اّلذي ال
والختــم بالســجدة لـــه تعالــى، ثــّم الصــالة لـــه، وبعدهــا الدعــاء وطلــب الحوائــج 

ــُة النــاس. منــه جــّل ثنــاؤه، أمــٌر ال َيلتــف إليــه عاّم

٢ـ  العبــارات والمضاميــن العاليــة المذكــورة فــي الزيــارة، والمشــحونة بالِحَكم 
والدالئــل؛ حيــث تضّمنــت التســليم علــى أبــي عبــد اهللا عليــه الّســالم، ثــّم التبــّري 
مّمــن أّســس أســاس الظلــم والطغيــان، ثــّم طلــب الثــأر واالنتقــام منهــم، ثــّم 
طلــب مــا وعــده اهللا عــّز وجــّل للصابريــن مــن: أجرهــم فــي ِعَظــم المصــاب.

كمــا أنّهــا تحتــوي ـ أيضــًا ـ علــى أســس وأصــول الديــن الحنيــف، مــن: 
ــرار  ــدل، واإلق ــى، والع ــجدة هللا تعال ــر، والس ــالص بالتكبي ــد، واإلخ التوحي

ــة. بالوالي

ــام  ــف اإلم ــي كن ــأر ف ــذ الث ــن ـ االنتصــار وأخ ــا ـ مّرتي ــر فيه ــب الزائ ٣ ـ طل
الحّجــة عّجــل اهللا تعالــى فرجــه الشــريف عنــد ظهــوره، وهــذا إخبــار بقيــام 
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الحّجــة عليــه الّســالم، وطلــب الثــأر، واالنتقــام مــن الظلمــة والظالميــن، مــع 
ــادق عليهمــا الّســالم، وذلــك  ــر والّص ــي زمــن اإلماميــن الباق أّن صدورهــا ف
ــرواة اّلذيــن ليــس لهــم  ــل، فضــًال عــن ال ــه جلي ــال راٍو فقي ــا ال يخطــر بب مّم

حــّظ مــن الفقاهــة.

ــإّن التكــرار بهــذا  ــّرة، ف ــة م ــًا، مائ ــليم ثاني ــي بالتس ــّم التوّل ــّري أّوًال، ث ٤ ـ التب
ــم يصــدر ـ وال  ــام ل ــغ والت ــون البلي ــي المضم ــة ف ــذه الكيفّي ــدد الخــاّص وبه الع

ــالم. ــه الّس ــام علي ــر اإلم ــن غي يصــدر ـ م

وأّما القرائن الخارجّية: فيمكن تلخيصها بما يلي:
ــي  ــالم، والّت ــواردة عنهــم عليهــم الّس ــرة ال ــرة المتوات ــات الكثي ١ ـ الرواي
تــدّل علــى: أّن زيــارة اإلمــام الحســين عليــه الّســالم مــن أفضــل المســتحّبات، 
وأحســن المثوبــات، وهــذه الروايــات شــاملة لمطلــق الزيــارة، وهــذه الزيــارة 
ــى  ــل هــي مصــداق واضــح لهــا، كمــا يّتضــح ذلــك بأدن مــن مصاديقهــا، ب

تدّبــر وتأّمــل فــي القرائــن الداخلّيــة الّتــي أســلفنا الــكالم فيهــا.

٢ ـ مداومــة ومواظبــة العلمــاء والفقهــاء العظــام ـ قّدســت أســرارهمـ  علــى 
قراءتهــا، واالهتمــام بشــأنها اهتمامــًا بالغــًا، علــى مــدى القــرون المنصرمــة، 

وهــو دليــل واضــح علــى االطمئنــان بصدورهــا.

وعلــى كّل حــال: فــإّن الفائــدة المترّتبــة علــى االهتمــام بالســند إن كانــت 
ــواالة أهــل  ــن: م ــارة م ــتملت عليهــا الزي ــي اش ــن الّت ــات المضامي ألجــل إثب
البيــت عليهــم الّســالم، والبــراءة مــن أعدائهــم، والدعــاء علــى كّل مــن أّســس 
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الظلــم والطغيــان، فاألدلّــة القطعّيــة ـ مــن الكتــاب المجيــد والســّنة المتواتــرة ـ 
كافيــة إلثبــات هــذه المضاميــن(١)، ومعهــا ال حاجــة إلــى تجّشــم البحــث عــن 

صّحــة ســند زيــارة عاشــوراء، وعــدم صّحتــه. 

ــراءة هــذه  ــواب علــى ق وإن كان االهتمــام بالســند مــن أجــل ترّتــب الث
ــي مفادهــا علــى  ــة، فقاعــدة التســامح ـ الّت ــارة بألفاظهــا الخاّصــة المروّي الزي
المشــهور: ترّتــب الثــواب علــى العمــل اّلــذي بلــغ: أّن فيــه الثــواب، وإن لــم 
يكــن وروده ثابتــًا عــن المعصــوم عليــه الّســالم ـ ُتثبــت ذلــك، بــل حّتــى لــو 
ــن قراءتهــا ـ أيضــًا ـ برجــاء  ــع م ــال مان ــدة، ف ــوت هــذه القاع ــدم ثب ــا: بع قلن

ــة.  المطلوبّي

 

ــن اهللا  ــي م ــا ه ــناد ـ: إّنم ــذا اإلس ــة، وبه ــذه الكيفّي ــارة ـ به ــذه الزي إّن ه
عــّز وجــّل، فهــي مــن األحاديــث القدســّية، الّتــي رواهــا األئّمــة المعصومــون 
ــه؛  ــه وآل ــى اهللا علي ــّز وجــّل بواســطة جّدهــم صّل ــالم عــن اهللا ع عليهــم الّس

حيــث ورد فيهــا: 

mيــا صفــوان، وجــدت هــذه الزيــارة مضمونــة بهــذا الضمــان 
عــن أبــي، وأبــي عــن أبيــه علــّي بــن الحســين عليهمــا الّســالم 
ــه  ــن أخي ــين ع ــين، والحس ــن الحس ــان ع ــذا الضم ــًا به مضمون
ــر  ــه أمي ــن أبي ــن ع ــان، والحس ــذا الضم ــًا به ــن مضمون الحس

١ـ سيأتي في الصفحة: ١٠٩ الكالم في مشروعّية اللعن.
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المؤمنيــن مضمونــًا بهــذا الضمــان، وأميــر المؤمنيــن عليــه الّســالم 
ــذا الضمــان،  ــًا به ــه مضمون ــه وآل ــى اهللا علي عــن رســول اهللا صّل
ــالم  ــه الّس ــل علي ــن جبرئي ــه ع ــه وآل ــى اهللا علي ــول اهللا صّل ورس
ــه عــّز  ــل عليــه الّســالم عــن رّب ــًا بهــذا الضمــان، وجبرئي مضمون
ــّز  ــه ع ــى نفس ــى اهللا عل ــد آل ــان. ق ــذا الضم ــًا به وجــّل مضمون
ــارة ـ مــن  ــذه الزي ــالم به ــه الّس وجــّل: أّن مــن زار الحســين علي
قــرب أو ُبعــد ـ ودعــا بهــذا الدعــاء، قبلــت منــه زيارتــه، وشــّفعته 
فــي مســألته بالغــًا مــا بلغــت، وأعطيتــه ســؤله، ثــّم ال ينقلــب عّني 
ــوز  ــه، والف ــه بقضــاء حاجت ــرًا عين ــرورًا، قري ــه مس ــًا، وأقلب خائب
ــار، وشــّفعته فــي كّل مــن يشــفع لـــه،  ــق مــن الن ــة، والعت بالجّن
خــال ناصــب لنــا أهــل البيــت. آلــى اهللا تعالــى بذلــك على نفســه، 

وأشــهدنا بمــا شــهدت بــه مالئكــة ملكوتــه علــى ذلــك. 
ثــّم قــال جبرئيــل عليــه الّســالم: يــا رســول اهللا، أرســلني إليــك؛ 
ســرورًا وبشــرى لــك، وســرورًا وبشــرى لعلــّي وفاطمــة والحســن 
والحســين، وإلــى األئّمــة مــن ولــدك إلــى يــوم القيامــة، فــدام ـ 
يــا محّمــد ـ ســرورك وســرور علــّي وفاطمة والحســن والحســين، 

 .n...واألئّمــة عليهــم الّســالم وشــيعتكم إلــى يــوم البعــث
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اهللا، وكان يلّقــب حمــارًا، وكان ُيضحــك رســول اهللاَّ صّلــى اهللا عليــه وســّلم، 
وكان النبــّي صّلــى اهللا عليــه وســّلم قــد جلــده فــي الشــراب، فُأتــي بــه يومــًا، 
فأمــر بــه فجلــد، فقــال رجــل مــن القــوم: الّلهــّم العنــه، مــا أكثــر مــا يؤتــى بــه! 
فقــال النبــّي صّلــى اهللا عليــه وســّلم: mال تلعنــوه؛ فــواهللا، مــا علمــت أّنــه 

.(١)nيحــّب اهللا ورســوله
ــذا  ــن ه ــن لع ــم ع ــه نهاه ــه وآل ــى اهللا علي ــيَّ صّل ــا: أّن النب ــظ هن فيالح
ــه:  ــًا بقول ــه لعــن شــارب الخمــر مطلق ــه وآل ــى اهللا علي ــه صّل ــع أّن ــّين م المعـ
mأتانــي جبريــل، فقــال: يــا محّمــد، إّن اهللاـ  تبــارك وتعالــىـ  لعــن 
ــة  ــا، والمحمول ــا، وشــاربها، وحامله ــا، ومعتصره ــر، وعاصره الخم
إليــه، وبائعهــا، ومبتاعهــا، وســاقيها، ومســتقيهاn(٢)، فــدّل ذلــك علــى: أنّــه 

يجــوز أن يلعــن المطلــق، وال يجــوز لعــن المعّيــن.

ــس  ــال: mلي ــه ق ــّلم أّن ــه وس ــى اهللا علي ــّي صّل ــا روي عــن النب ــا: م ومنه
 .(٣)nــذيء ــش، وال الب ــان، وال الفاح ــان، وال اللّع ــن بالطّع المؤم

١ـ صحيــح البخــاري ٨: ١٩، الحديــث ٦٧٨٠، وفــي بعــض النســخ mمــا علمــت إّال أنّــهn بــدل mمــا علمت 
أنّــهn، والســنن الكبــرى ٨: ٣١٢ ، مــع اختــالف يســير، وكنــز العّمــال ٥: ٥٠٦، الحديــث ١٣٧٤٧.

٢ـ مســند أحمــد ١: ٥١٩، الحديــث ٢٨٩٢، وســنن الترمــذي ٣: ٥٨٩، الحديــث ١٢٩٥ ، مــع اختــالف 
يســير، وســنن أبــي داود ٣: ٣٢٦، الحديــث ٣٦٧٤ ، مــع اختــالف يســير، والمســتدرك علــى الصحيحيــن 
ــاب  ــرى ٥: ٣٢٧ كت ــاب األشــربة، والســنن الكب ــوع، ونفــس المصــدر ٤: ١٤٥، كت ــاب البي ٢: ٣١، كت
البيــوع، ومجمــع الزوائــد ٤: ٩٠ ، مــع اختــالف يســير، ومســند أبــي يعلــى ٩: ٤٣١، الحديــث ٥٥٨٣، 

والجامــع الصغيــر ٢: ٤٠٥، الحديــث ٧٢٥٣.
الكبــرى  والســنن   ،٩٧  :١ الزوائــد  ومجمــع   ،١٠٤٨٣ الحديــث   ،٢٠٧  :١٠ الكبيــر  المعجــم  ٣ـ 

١٠: ١٩٣، والمستدرك على الصحيحين ١: ١٢، كتاب األيمان.
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ومنهــا: مــا روي عــن النبــي صّلــى اهللا عليــه وســّلم أنّــه قــال: mإّن العبــد 
ــواب  ــق أب ــماء، فتغل ــى الس ــة إل ــدت اللعن ــيئًا صع ــن ش إذا لع
ــا دونهــا،  ــى األرض، فتغلــق أبوابه ــط إل ــّم تهب ــا، ث الســماء دونه
ثــّم تأخــذ يمينــًا وشــماًال، فــإذا لــم تجــد َمَســاغًا رجعــت إلــى 
.(١)nاّلــذي ُلِعــن، فــإن كان لذلــك أهــًال، وإّال رجعــت إلــى قائلهــا

.(٢)nلعن المؤمن كقتلهm :ومنها: قوله صّلى اهللا عليه وسّلم
ومنهــا: قولــه صّلــى اهللا عليــه وســّلم: mإّن اللعَّانيــن ال يكونون شــهداء 

.(٣)nوال شــفعاء يــوم القيامة
الثانــي: أنّــه ال يجــوز لعنــه؛ إلمــكان التوبــة، وغيرهــا مــن موانــع لحــوق 
ــرة، أو الشــفاعة  ــة للســّيئات، أو المصائــب المكّف ــة: كالحســنات الماحي اللعن

ــة، وغيرهــا. المقبول

الثالــث: أّن الكافــر الحّي المعّين ال يجــوز لعنه؛ لقوله تعالــى: [إِنَّ الَِّذيَن 
َكَفــُروا َوَماُتوا َوُهــْم ُكفَّاٌر ُأولَئِــَك َعَلْيِهْم َلْعَنُة اهللاِ َواْلمَـــالئَِكِة َوالنَّاِس 

َأْجَمِعيَن](٤)، فلم يذكر لعنه إّال بعد موته(٥).

١ـ سنن أبي داود ٤: ٢٧٧، الحديث ٤٩٠٥، والجامع الصغير ١: ٣١٦، الحديث ٢٠٦٩.
٢ـ مجمع الزوائد ٨: ٧٣، وسنن الدارمي ٢: ٢٥٢، الحديث ٢٣٦١.

٣ـ صحيح مسلم ٤: ٢٠٠٦، الحديث ٨٥ و ٨٦، والسنن الكبرى ١٠: ١٩٣.
٤ـ سورة البقرة، اآلية: ١٦١.

٥ـ قــال ابــن كثيــر فــي mتفســيرهn: ال خــالف فــي جــواز لعــن الكّفــار، وقــد كان عمــر بــن الخّطاب 
(رض) ومــن بعــده مــن األئّمــة يلعنــون الكفــرة فــي القنــوت وغيــره، فأّمــا الكافــر المعّيــن فقــد ذهــب 
ــة  ــه. واســتدّل بعضهــم باآلي ــم اهللا لـ ــا يخت ــدري بم ــا ال ن ــه ال يلعــن؛ ألّن ــى أّن جماعــة مــن العلمــاء إل
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ــرأي الثانــي: فقــد اســتدّلوا بمــا ورد عــن النبــي صّلــى  ــا أصحــاب ال وأّم
ــه: اهللا عليــه وآل

فمنــه: مــا أخرجــه البخــاري فــي mصحيحــهn عــن عائشــة، قالــت: اســتأذن 
رهــٌط مــن اليهــود علــى النبــّي صّلــى اهللا عليــه وســّلم، فقالــوا: الّســاُم عليكــم، 
فقلــت: بــل عليكــم الّســام واللعنــة، فقــال صّلــى اهللا عليــه وســّلم: mيــا 
عائشــة، إّن اهللا رفيــق، يحــّب الرفــق فــي األمــر كّلــهn. الحديــث(١). 
ومنــه: مــا رواه عمــرو بــن مــّرة الجهنــي، قــال: اســتأذن الحكــم بــن أبــي 
ــوا  العــاص علــى النبــّي صّلــى اهللا عليــه وســّلم، فعــرف صوتــه، فقــال: mائذن
لـــه، حّيــة أو ولــد حّيــة. عليــه لعنــة اهللا، وعلــى كّل مــن يخــرج 
ــي  ــم، يشــّرفون ف ــا ه ــل م ــم، وقلي ــن منه ــه إّال المؤم ــن صلب م
ــون  م ــة، يعظَّ ــرة، ذوو مكــر وخديع ــي اآلخ ــون ف ــا، ويوضع الدني

.(٢)nفــي الدنيــا، ومــا لهــم فــي اآلخــرة مــن خــالق
ــاِس  ــُة اهللا َواْلمَـــالئَِكِة َوالنَّ ــْم َلْعَن ــَك َعَلْيِه ــاٌر ُأولَِئ ــْم ُكفَّ ــوا َوُه ــُروا َوَماُت [إِنَّ الَِّذيــنَ َكَف
ــت طائفــة أخــرى: بــل يجــوز لعــن الكافــر المعّيــن، واختــاره الفقيــه أبــو بكــر بــن  ــَن]. وقال َأْجَمِعي
العربــي المالكــي، ولكّنــه احتــّج بحديــث فيــه ضعــف. واســتدّل غيــره بقولــه عليــه الّســالم فــي قّصــة 
الّــذي كان يؤتــى بــه ســكران فيحــّده، فقــال رجــل: لعنــه اهللا، مــا أكثــر مــا يؤتــى بــه، فقــال رســول اهللا 
ــه يحــّب اهللا ورســولهn، فــدّل علــى: أّن مــن ال يحــّب اهللا  ــه، فإّن صّلــى اهللا عليــه وســّلم: mال تلعن

ورســوله يلعــن. واهللا أعلــم. (تفســير القــرآن العظيــم ١: ١٨٨).
١ـ صحيــح البخــاري ٨: ٦٥، الحديــث ٦٩٢٧، وصحيــح مســلم ٤: ١٧٠٦، الحديــث ٢١٦٥، مــع 

اختــالف يســير.
٢ـ كنــز العّمــال ١١: ٣٥٧، الحديــث ٣١٧٢٩، وتاريــخ دمشــق ٥٧: ٢٦٨ / ٧٣١٢، مــع اختــالف يســير، 
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ومنــه: مــا عــن عائشــة: أنّــه صّلــى اهللا عليــه وســّلم قــال: mالّلهــّم العــن 
ــا  ــف، كم ــن خل ــة ب ــة، وأمي ــن ربيع ــة ب ــة، وعتب ــن ربيع ــيبة ب ش

 .(١)nــاء ــى أرض الوب ــا إل ــا مــن أرضن أخرجون
ــا عبــد اهللا،  ــان بــن موســى، أخبرن ــه: مــا أخرجــه البخــاري عــن حّب ومن
أخبرنــا معّمــر، عــن الزهــري، حّدثنــي ســالم، عــن أبيــه: أنّــه ســمع رســول اهللا 
صّلــى اهللا عليــه وســّلم ـ إذا رفــع رأســه مــن الركــوع مــن الركعــة األخيــرة مــن 
الفجــر ـ يقــول: mالّلهــّم العــن فالنــًا وفالنــًا وفالنــًاn بعدمــا يقــول: mســمع 
ــَن  ــَك ِم ــَس َل ــك الحمــدn، فأنــزل اهللا: [لَْي ــا ول اهللا لمــن حمــده، ربّن

ــوَن](٢)(٣). ــْم َظالُِم ــِر َشــْيٌء ] إلــى قولــه: [َفإِنَُّه اْألَْم
ومنــه: مــا رواه أبــو هريــرة، قــال: قــال رســول اهللا صّلــى اهللا عليــه وســّلم: 
ــان  ــات غضب ــْت، فب ــه فأَب ــى فراش ــه إل ــل امرأَت ــا الرج «إذا دع

.(٤)nــح ــى تصب ــا المالئكــة حّت ــا، لعنته عليه
ومجمــع الزوائــد ٥: ٢٤٢، مــع اختــالف يســير، والمســتدرك علــى الصحيحيــن٤: ٤٨١، مــع اختــالف 

يســير، وقــال: هــذا حديــث صحيــح اإلســناد، ولــم يخرجــاه.
ــث  ــل الحدي ــن ٤: ١٤٣، ذي ــن الصحيحي ــع بي ــث ١٨٨٩، والجم ــح البخــاري ٢: ٢٧٤، الحدي ١ـ صحي

٣٢٥٤، وإمتــاع األســماع ١١: ٢٩٨.
٢ـ سورة آل عمران، اآلية: ١٢٨.

٣ـ صحيــح البخــاري ٥: ٢٠٢، الحديــث ٤٥٥٩، ونفــس المصــدر ٨: ١٩٦، الحديــث ٧٣٤٦، مــع 
اختــالف يســير، وورد فــي مســند أحمــد ٢: ٣١٨، الحديــث ٦٣١٤.

ــح البخــاري ٤: ١٠٠، الحديــث ٣٢٣٧، وورد فــي ســنن أبــي داود ٢: ٢٤٤، الحديــث ٢١٤١،  ٤ـ صحي
وصحيــح مســلم ٢: ١٠٦٠، الحديــث ١٤٣٦ / ١٢٢، وكنــز العّمــال ١٦: ٣٣٦، الحديــث ٤٤٧٩٢، ومســند 
أبــي يعلــى الموصلــي ١١: ٧٦، الحديــث ٦٢١٣، ومســند أحمــد ٣: ٢٥٦، الحديــث ٩٨٦٥، مــع اختــالف 

. يسير
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ومنــه: مــا ورد مــن قولـــه صّلــى اهللا عليــه وســّلم: mالّلهــّم العــن لحيــان 
 .(١)nورعــًال وذكــوان وُعصّيــة

ــم  ــة، ل ــم الحديثّي ــي جوامعه ــة ف ــرة مبثوث ــرى كثي ــات أخ ــاك رواي وهن
يســتدّلوا بهــا: 

فمنهــا: مــا ذكــره الســيوطي فــي mالــدّر المنثــورn: أخــرج أحمــد والبخــاري 
والترمــذي والنســائي وابــن جريــر والبيهقــي فــي mالدالئــلn عــن ابن عمــر، قال: 
قــال رســول اهللا صّلــى اهللا عليــه وســّلم يــوم أحــد: mالّلهــّم العــن أبا ســفيان، 
والعــن الحــرث بــن هشــام. الّلهــّم العــن ســهيل بــن عمــرو. الّلهــّم 

 .(٢)nالعــن صفــوان بــن أميــة
ومنهــا: مــا أخرجــه الترمــذي وصّححــه، وابــن جريــر، وابــن أبــي حاتــم، 
ــه قــال: كان الرســول صّلــى اهللا عليــه وســّلم يدعــو علــى  عــن ابــن عمــر، أّن

ــح مســلم ١: ٤٦٦، الحديــث ٦٧٥، ونفــس المصــدر ٤: ١٩٥٣، الحديــث ٢٥١٧، وفيــه: mبنــي  ١ـ صحي
لحيــانn بــدل mلحيــانn، ومســند أحمــد ٢: ٢٨١، الحديــث ٦٠٥٦، مــع اختــالف يســير، ومســند أبــي 
يعلــى ٢: ٢٠٨، الحديــث ٩٠٩، وفيــه: mبنــي لحيــانn، والمعجــم الكبيــر ٤: ٢١٥، الحديــث ٤١٧٢، وفيــه 

أيضــًا mبنــي لحيــانn، والســنن الكبــرى ٢: ١٩٧.
٢ـ الــدّر المنثــور ٢: ٣١٢، تفســير ســورة آل عمــران، اآليــة: ١٢٨،  ومســند أحمــد ٢: ٢٢٢،  الحديــث 
٥٦٤١، لــم يــرد فيــه: mالعــن أبــا ســفيانn، وصحيــح البخــاري ٥: ٢٠٢، الحديــث ٤٥٥٩، وفيــه: mالّلهــّم 
العــن فالنــًا وفالنــًا وفالنــًاn، وســنن الترمــذي ٥: ٢٢٧، الحديــث ٣٠٠٤، ولــم يــرد فيــه: mالّلهــّم العــن 
 ،nــام ــن هش ــن الحــرث ب ــدل mوالع ــامn ب ــن هش ــن الحــارث ب ــّم الع ــه: mالّله ــروn، وفي ــن عم ــهيل ب س
ــير  ــًاn، وتفس ــًا وفالن ــن فالن ــّم الع ــه: mالّله ــث ١١٠٧٥، وفي ــائي ٦: ٣١٤، الحدي ــرى للنس ــنن الكب والس
ــم  ــه: mاللهــّم العــن الحــارث بــن هشــامn ول ــد الثالــث) ٤: ١١٧، الحديــث ٦١٩٩، وفي الطبــري (المجّل

ــه: mالّلهــّم العــن ســهيل بــن عمــروn، وتاريــخ دمشــق ١١: ٤٩٤ / ١١٦٦.  ــرد في ي
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أربعــة نفــر...(١). 

ومنهــا: مــا روي من أنّــه: لّما مرض رســول اهللا صّلى اهللا عليــه وآله مرضه 
الّــذي توّفــي فيــه، فجّهــز إلــى الروم جيشــًا إلــى موضع يقــال له: مؤتــة، وبعث 
فيــه وجــوه الصحابة، وأّمر عليهم أســامة بــن زيد، فوّاله، وبــرزوا عن المدينة، 
ــة  ــل الصحاب ــٍذ تمّه ــه، وحينئ ــه وآل ــى اهللا علي ــول اهللا صّل ــرض برس ــل الم فثق
عــن الســير وتســّللوا، ورســول صّلــى اهللا عليــه وآلــه يصيــح فيهــم: mجّهــزوا 

ــهn حّتــى قالهــا ثالثــًا(٢). ــف عن ــش أســامة، لعــن اهللا المتخّل جي
ومنهــا: مــا روتــه عائشــة، قالــت: كان النبــي صّلــى اهللا عليــه وســّلم فــي 
ــم] كان  ــإذا [الحك ــروا ف ــوا، فنظ ــتنكره، فذهب ــًا، فاس ــمع حّس ــه، فس حجرت
يّطلــع علــى النبــي صّلــى اهللا عليــه وســّلم، فلعنــه النبــي صّلــى اهللا عليــه وســّلم 

ومــا فــي صلبــه، ونفــاه عامــًا(٣).

ومنهــا: مــا رواه عبــد اهللا بــن الزبيــر، قــال: أشــهد: لقــد ســمعت رســول 
اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم يلعن الحكم وما ولد(٤).

ــب،  ــن، غري ــث حس ــذا حدي ــو عيســى: ه ــال أب ــال: ق ــث٣٠٠٥، ق ــذي ٥: ٢٢٨، الحدي ــنن الترم ١ـ س
صحيــح، وورد فــي تفســير الطبــري (المجّلــد الثالــث) ٤: ١١٧، الحديــث ٦١٩٨، وتاريــخ دمشــق ١١: 

.٤٩٤ / ١١٦٦
٢ـ أنظر: الملل والنحل: ٢٣.

ــه  ــرد في ــم ت ــال ١١: ٣٥٩، الحديــث ٣١٧٣٩، وتاريــخ دمشــق ٥٧: ٢٧٢ / ٧٣١٢ ولكــن ل ــز العّم ٣ـ كن
.nعامــًاm كلمــة

 nعــن محّمــد بــن كعــب القرظــيm ٤ـ كنــز العّمــال ١١: ٣٥٨، الحديــث ٣١٧٣٤، وروى مثلــه مــع زيــادة
المصــدر نفســه ١١: ٣٦١، الحديــث ٣١٧٤٦، وتاريــخ دمشــق ٥٧: ٢٧٢ / ٧٣١٢.
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ومنهــا: مــا رواه الطبرانــي فــي mالمعجــم الكبيــرn عــن نصــر بــن عاصــم 
الليثــي، عــن أبيــه، قــال: دخلــت مســجد المدينــة، فــإذا النــاس يقولــون: نعــوذ 
بــاهللا مــن غضــب اهللا، وغضــب رســوله، قــال: قلــت: مــاذا ؟ قالــوا: كان رســول 
اهللا صّلــى اهللا عليــه وســّلم يخطــب علــى منبــره، فقــام رجــل، فأخــذ بيــد ابنــه 
ــن  ــّلم: mلع ــه وس ــى اهللا علي ــول اهللا صّل ــال رس ــجد، فق ــن المس ــه م فأخرج
اهللا القائــد والمقــود. ويــٌل لهــذه يومــًا لهــذه األّمــة مــن فــالن ذي 

.(١)nاألســتاه
 ෲຍ ــّົ ౠــຒໟຍ ౠ :ຮــຑຎຟ ໋ــ nــົm ــ໓ ິــ ــຟຮວ ຎــ :ومنهــا
ــذي  ໋ــຳ ــ ّــ໋ ౠຮــຣ ــ໗ ອຎــຳُِ ສــ໓ َــຟ ــ໘໓ ،ــm :ໝຎلعــن اهللا اّل

.(٢)nوســمه
إلى غير ذلك مّما يظفر به المتتّبع. 

ــم،  ــرآن الكري ــر الق ــه لظاه ــو الصــواب؛ لموافقت ــي ه ــرأي الثان ــذا ال وه
ــه.  ــه وآل ــى اهللا علي ــّنة رســول اهللاَّ صّل وس

ــوا  ــم كان ــك أيضــًا، فإنّه ــى ذل ــة عل ــة قائم ــن الصحاب ــع م ــيرة جم وس
يفعلــون ذلــك مــن غيــر توّقــف، وال إنــكار.

١ـ المعجــم الكبيــر ١٧: ١٧٦، الحديــث ٤٦٥، وورد فــي مجمــع الزوائــد ٥: ٢٤٢، مــع اختــالف يســير، 
واإلصابــة ٣: ٥٧٤ / ٤٣٥٨، وأســد الغابــة ٣: ١١٦ / ٢٦٧٣.

٢ـ صحيــح مســلم ٣: ١٦٧٣، الحديــث ٢١١٧، وورد فــي الســنن الكبــرى ٧: ٣٥، وصحيــح ابــن حبــان 
١٢: ٤٤٤، الحديــث ٥٦٢٨، والترغيــب والترهيــب ٣: ١٥٣، الحديــث ٥٧ ولكــن روى الحديــث عــن 

ابــن عّبــاس.
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فمــن ذلــك: مــا رواه البخــاري فــي mاألدب المفــردn عــن أبــي هريــرة: 
قــال رجــل: يــا رســول اهللا، إّن لــي جــارًا يؤذينــي، فقــال: mانطلــق، فأخــرج 
ــى الطريــقn، فانطلــق، فأخــرج متاعــه، فاجتمــع النــاس عليــه،  متاعــك إل
فقالــوا: مــا شــأنك؟ قــال: لــي جــار يؤذينــي، فذكــرت للنبــي صّلــى اهللا عليــه 
ــوا  ــقn، فجعل ــى الطري ــك إل ــرج متاع ــق، فأخ ــال: mانطل ــّلم، فق وس
يقولــون: الّلهــّم العنــه، الّلهــّم اخــزه. فبلغــه، فأتــاه فقــال: ارجــع إلــى منزلــك، 

ــواهللا ال أؤذيك(١). ف
فالصحابــة هنــا قــد صــدر منهــم اللعــن، ودعــوا به علــى ُمعّيـــن، ولــم ينكر 
ذلــك عليهــم. هــذا، مضافــًا إلــى تقريــره صّلــى اهللا عليــه وآلــه الّــذي يكشــف 

ــن رضاه. ع
ــن اهللا  ــال: لع ــن مســعود، ق ــا أخرجــه البخــاري أيضــًا، عــن اب ــه: م ومن
الواشــمات، والموتشــمات، والمتنّمصــات، والمتفّلجــات للحســن، المغيّــرات 
خلــق اهللا. فبلــغ ذلــك امــرأة مــن بنــي أســد، يقــال لهــا: أم يعقــوب، فجــاءت 
فقالــت: إنّــه بلغنــي: أنّــك لعنــت كيــت وكيــت، فقــال: ومــا لــي ال ألعــن مــن 

لعــن رســول اهللا صّلــى اهللا عليــه وســّلم، وَمــن هــو فــي كتــاب اهللا؟(٢).

١ـ األدب المفــرد: ٥٥، بــاب شــكاية الجــار، الحديــث ١٢٤، وورد فــي المســتدرك علــى الصحيحيــن 
٤: ١٦٥، مــع اختــالف يســير، وقــال: هــذا حديــث صحيــح علــى شــرط مســلم ولــم يخرجــاه، والــدّر 

المنثــور ٢: ٥٢٩، تفســير ســورة النســاء، اآليــة: ٣٦.
٢ـ صحيــح البخــاري ٦: ٦٩، الحديــث ٤٨٨٦، وورد فــي صحيــح مســلم ٣: ١٦٧٨، الحديــث ٢١٢٥، مــع 
اختــالف يســير، وســنن ابــن ماجــة ١: ٦٤٠، الحديــث ١٩٨٩، وفيــه mلعــن رســول اهللا صّلــى اهللا عليــه 
وســّلم الواشــمات...n الحديــث، وســنن الدارمــي ٢: ٣٦٣، الحديــث ٢٦٤٧، وســنن أبــي داود ٤: 

٧٧، الحديــث ٤١٦٨ و ٤١٦٩، والمعجــم الكبيــر ٩: ٢٩١، الحديــث ٩٤٦٦.
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ومنــه: مــا فــي حديــث أبــي ُجحيفــة، قــال: شــكا رجــل إلــى النبــي صّلــى 
اهللا عليــه وســّلم جــاره، فقــال: mاحمــل متاعــك فضعــه علــى الطريــق، 
فمــن مــّر بــه يلعنــهn، فجعــل كّل مــن يمــّر بــه يلعنــه، فجــاء إلــى النبــي 
ــة اهللا  ــاس؟ فقــال: mإّن لعن ــُت مــن الن صّلــى اهللا عليــه وســّلم، فقــال: مــا لقي

ــتn، أو نحــوه(١). ــّم قــال لّلــذي شــكا: mكفي ــمn، ث ــوق لعنته ف
ــم ينكــر  ــه ل ــث إّن ــه بالجــواز؛ حي ــه وآل ــى اهللا علي ــه صّل ــرار من ــه إق وفي
عليهــم لعنهــم لـــه، بــل إنّــه صّلــى اهللا عليــه وآلــه لعنــه بقولــه: mإّن لعنــة اهللا 

.nــوق لعنتهــم ف
والحاصــل: أّن ســيرة الصحابــة كانــت جاريــة علــى لعــن َمــن يســتحّق 
اللعــن علــى التعييــن، بعلــم مــن النبــي صّلــى اهللا عليــه وآلــه، بــال توّقــف وال 

تــرّدد فــي ذلــك.

 

وقــد مــارس هــذا العمــل عملّيــًا وصــّرح بجــوازه جمــٌع مــن أكابــر 
علمائهــم.

فقــد روى البخــاري فــي كتــاب mخلــق أفعــال العبــادn عــن وكيــع، قــال: 

الصحيحيــن  علــى  والمســتدرك   ،١٢٥ الحديــث  الجــار،  شــكاية  بــاب   ،٥٥ المفــرد:  األدب  ١ـ 
٤: ١٦٦، مــع اختــالف يســير، وقــال: صحيــح علــى شــرط مســلم، والمعجــم الكبيــر ٢٢: ١٣٤، 
الحديــث ٣٥٦، ومجمــع الزوائــد ٨: ١٧٠، مــع اختــالف يســير، وكنــز العّمــال ٩: ١٨٤، الحديــث 

.٢٥٦١٠
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علــى المريــس لعنــة اهللا(١).

وقــال العجلــي فــي mمعرفــة الثقــاتn: حّدثنــا أبــو مســلم، حّدثنــي أبــي، قــال: 
رأيــت بشــر المريســي عليــه لعنــة اهللا مــّرة واحــدة شــيخ قصيــر دميــم المنظــر(٢). 

وفــي كتــاب mالســّنةn لعبــد اهللا بــن أحمــد: حّدثنــي إبراهيــم بــن عبــد اهللا 
بــن بشــار الواســطي، قــال: ســمعت شــاذ بــن يحيــى يناظــر يزيــد بــن هــارون... 

وجعــل شــاذ يلعــن المريســي(٣).

وفيــه أيضــًا: ذكــر أبــو بكــر األعيــن، قــال: ســمعت أبــا نعيــم يقــول: لعــن 
اهللا بشــرًا المريســي الكافــر(٤).

وفيــه أيضــًا: حّدثنــي إســماعيل بــن عبيــد بــن أبــي كريهــة، ســمعت يزيــد 
بــن هــارون يقــول: لعــن اهللا الجهــم، ومــن قــال بقولــه(٥).

وفــي mشــرح العقيــدة الطحاويــةn البــن أبــي العــز الحنفــي: أّن أبــا حنيفــة 
لّمــا ســئل عــن الــكالم فــي األعــراض واألجســام، فقــال: لعــن اهللا عمــرو بــن 

عبيــد؛ وهــو فتــح علــى النــاس الــكالم فــي هــذا(٦).

ــل  ــده رج ــك وعن ــى مال ــت عل ــدي: دخل ــن مه ــن ب ــد الّرحم ــال عب وق

١ـ خلق أفعال العباد: ١٢. 
٢ـ معرفة الثقات ١: ٢٤٧ / ١٥٩، ورواه الخطيب البغدادي في تاريخه ٧: ٦١/ ٣٥١٦، مع اختالف يسير.

٣ـ السّنة: ٣٨، الحديث١٨٨.
٤ـ السّنة: ٣٨، الحديث ١٨٦.

٥ـ السّنة: ٣٧، الحديث ١٧٨.
٦ـ شرح العقيدة الطحاوية: ٦٢٤.
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يســأله عــن القــرآن، فقــال: لعّلــك مــن أصحــاب عمــرو بــن عبيــد، لعــن اهللا 
ــكالم(١). ــدع هــذه البدعــة مــن ال ــه ابت عمــرًا؛ فإّن

ــي عثمــان  ــن أب ــي mتاريخــهn عــن جعفــر ب ونقــل الخطيــب البغــدادي ف
الطيالســي، قــال: ســمعت يحيــى بــن معيــن، وقيــل لـــه: إّن حســينًا الكرابيســي 
يتكّلــم فــي أحمــد بــن حنبــل، فقــال: ومــن حســين الكرابيســي لعنــه اهللا؟(٢).

ــال عبيــد اهللا بــن أحمــد الحنبلــي: ســمعت أحمــد بــن حنبــل يقــول:  وق
ــاج(٣). ــة اهللا. وكان الحســن يلعــن الحّج ــة لعن ــى الجهمّي عل

ومّمن صّرح بجواز لعن الفاسق المعّين بعض الشافعّية(٤).

ــد ـ: أجازهــا  ــة يزي ــي لعن ــن الجــوزي ـ ف ــال اب ــي اآلداب الشــرعّية: ق وف
ــن حنبــل(٥).  العلمــاء الورعــون، منهــم: أحمــد ب

وقــال الحافــظ ابــن حجــر فــي mفتــح البــاريn: وللطبرانــي مــن حديــث ابــن 
عمــر رفعــه: mاثنــان ال تجــاوز صالتهمــا رؤوســهما: عبــد آبــق، وامرأة 
غضــب زوجهــا حّتــى ترجــعn، وصححــه الحاكــم، قــال المهلــب: هــذا 
ــت أو فــي األمــوال ـ  ــدان كان الحديــث يوجــب أن منــع الحقــوق ـ فــي األب
ممــا يوجــب ســخط اهللا إّال أن يتغمدهــا بعفــوه. وفيــه: جــواز لعــن العاصــي 

١ـ الفتاوى الكبرى ٦: ٥٦٠.
٢ـ تاريخ بغداد ٨: ٦٤ / ٤١٣٩، وانظر: تهذيب التهذيب ٢: ٣١٠ / ٦١٨.

٣ـ اآلداب الشرعّية: ١٧٦.
٤ـ راجع: فتح الباري ١٢: ٧٨.

٥ـ اآلداب الشرعّية: ١٧٥. 
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ــد ارتضــى  ــل... وق ــع الفع ــّال يواق ــاب لئ ــى وجــه اإلره ــلم إذا كان عل المس
ــى  ــث عل ــذا الحدي ــتدالل به ــن االس ــب م ــره المهل ــا ذك ــايخنا م ــض مش بع

جــواز لعــن العاصــي المعّيــن(١).
مناقشة أدّلة القائلين بالمنع:

واألدّلة الّتي ساقها النافون قابلة للمناقشة والدفع:
ــت فهــي  ــو ثبت ــت صّحتهــا، ول ــم تثب ــإّن هــذه األحاديــث ل ــا األّول: ف أّم
معارضــة لظاهــر القــرآن الكريــم وصريــح أحاديــث أخــرى صحيحــة دلّــت 

علــى جــواز اللعــن.
باإلضافــة إلــى قيــام ســيرة الصحابــة ـ الّتــي مــّرت اإلشــارة إليهــا ـ علــى 

جــواز اللعــن.
ويرد على االستدالل بالحديث األّول:

ــه يحــّب اهللا ورســوله؛  ــه: إّنمــا هــو مــن جهــة أّن أّوًال: أّن المنــع عــن لعن
بمقتضــى مــا فيــه مــن التعليــل: mال تلعنــوه؛ فواهللا، ما علمــت أّنه يحّب اهللا 
ورســولهn، وعليــه فمــن الــالزم االقتصــار علــى مــورد التعليــل، وبقــاء غيــره 
علــى مقتضــى الجــواز. وقــد عّلــق ابــن كثيــر فــي mالتفســيرn علــى هــذا الخبــر 
بمــا مضمونــه: فعّلــة المنــع مــن لعنــه بأنّــه يحــّب اهللا ورســوله، فــدّل علــى: أّن 

ــّج شــيخنا اإلمــام البلقينــي علــى جــواز  ــال أيضــًا: واحت ــاري ٩: ٢٠٦، الحديــث ٥١٩٣. وق ــح الب ١ـ فت
لعــن المعّيــن بالحديــث الــوارد فــي المــرأة إذا دعاهــا زوجهــا إلــى فراشــه فأبــت لعنتهــا المالئكــة حّتــى 
ــف فيــه بعــض مــن لقينــاه... واّلــذي قالــه شــيخنا أقــوى؛ فــإّن  ــح، وقــد توّق ــح، وهــو فــي الصحي تصب

ــح البــاري ١٢: ٧٧ ـ ٧٨، الحديــث ٦٧٨١. الَمَلــك معصــوم، والتأّســي بالمعصــوم مشــروع. فت
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مــن ال يحــّب اهللا ورســوله يلعــن، واهللا أعلــم(١).

ــذه  ــن ه ــع بي ــد الجم ــه بع ــول: بأّن ــليم ـ والق ــرض التس ــى ف ــًا: وعل ثاني
الروايــة وغيرهــا تكــون النتيجــة: جــواز أن يتوّجــه اللعــن للجنــس، ال للمعّين، 
ــة حكــم مــن  فــال يجــوز لعــن المعّيــن مطلقــًا ـ نقــول: يلــزم مــن ذلــك لغوّي
أحــكام اّهللا تعالــى، أو وقوعــه علــى خــالف مــا أوجبــه الشــارع ؛ ألّن جــواز 
اللعــن حكــم كّلــي مجعــول بنحــو القضّيــة الحقيقّيــة علــى الموضــوع المقــّدر 
وجــوده، فمتــى وجــد مصــداق فــي الخــارج لهــذا الموضــوع الكّلــي المقــّدر 
وجــوده يصيــر حكمــه فعلّيــًا، وحيــث إّن وجــود الكّلــي ينحصــر فــي وجــود 
أفــراده؛ إذ ال وجــود لــه إّال فــي ضمنهــا، فيكــون معنــى قولنــا: لعنــة اهللا علــى 
ــه، وإّال  ــي ومصاديق ــك الكّل ــراد ذل ــن أف ــو: لع ــم ه ــر والفاســق والظال الكاف
ــى أصحابهــا  ــة عل ــّزل اللعن ــن دون أن تتن ــي نفســه، م ــى للعــن الكّل ــال معن ف

ومســتحّقيها فــي الخــارج. 

ــان، وال  ــن بالطّع ــس المؤم ــه: mلي ــه وآل ــى اهللا علي ــه صّل ــا قول وأّم
ــذيءn: فإّنــه فــي مقــام النهــي عــن جعــل  ــان، وال الفاحــش، وال الب اللّع
ــر محّلهــا،  ــي محّلهــا، وغي ــر منهــا ف ــه، بحيــث يكث ــادة ل هــذه األوصــاف ع

ــع. ــه علــى المن ــه علــى هــذا ال شــاهد في ومــن الواضــح: أّن

وأّمــا قولــه صّلــى اهللا عليــه وآلــه: mإّن العبــد إذا لعــن شــيئًا صعــدت 
ــط  ــّم تهب ــواب الســماء دونهــا، ث ــى الســماء، فتغلــق أب ــة إل اللعن
إلــى األرض، فتغلــق أبوابهــا، ثــّم تأخــذ يمينــًا وشــماًال. فــإذا لــم 

١ـ تفسير القرآن العظيم ١: ١٨٨.
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ــذي ُلِعــن، فــإن كان لذلــك أهــًال،  ــى اّل تجــد َمَســاغًا رجعــت إل
ــاn: فهــو علــى عكــس مطلــوب المســتدّل أدّل؛  ــى قائله وإّال رجعــت إل
ألنّــه يــدّل علــى: أّن الّــذي ُلعــن إذا كان مســتحّقًا للعنــة وكان أهــًال لهــا جــاز 

لعنــه شــرعًا.

وأّمــا قولــه صّلــى اهللا عليــه وآلــه: mلعــن المؤمــن كقتلــهn: فهــو ناظــر 
إلــى النهــي عــن لعــن غيــر المســتحّق، وهــو المؤمــن، فهــو خــارج عــن محــّل 

الــكالم.

ــون شــهداء  ــن ال يكون ــا قولــه صّلــى اهللا عليــه وآلــه: mإّن اللعَّاني وأّم
وال شــفعاء يــوم القيامــةn: فقــد عرفــت ضعــف االســتدالل بهــذا التعبيــر، 
وأنّــه وارد فــي النهــي عــن جعــل هــذه األوصــاف عــادة لــه، بحيــث يجــري 

اللعــن علــى لســانه بنحــو مســتمّر، بســبب أو بــدون ســبب. هــذا أّوًال.

وثانيــًا: فإنّــه ال يتــّم فــي مــن ال يرجــى فيــه التوبــة وإتيــان األعمــال 
الحســنة، مضافــًا إلــى: أّن العاصــي مطــرود مــن رحمــة اهللا عــّز وجــّل وبعيــد 
عنهــا، ســواء لعــن أو لــم يلعــن، واللعــن ليــس زائــدًا علــى ذلــك. نعــم، إذا 
ــذ مــن رجــوع رحمــة اهللا  ــع حينئ ــه ســّيئته ال مان ــت عن ــاب ورجــع أو محي ت

ــه. ــه، وشــمولها ل إلي

ــة: كالحســنات  ــع لحــوق اللعن ــا مــن موان ــة وغيره ــكان التوب ومجــّرد إم
الماحيــة للســّيئات، ال يجــدي نفعــًا، بــل ال بــّد مــن إحــراز ذلــك، وهــو منتــف 
فــي المقــام؛ ألنّهــم لــو كانــوا قــد تابــوا فعــًال عــن الفســق والظلــم لظهــر منهــم 
ذلــك ولــو قبــل موتهــم: بــأن أظهــروا النــدم، ورّدوا المظالــم إلــى أهلهــا، مــع 
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أّن ذلــك لــم يقــع، فالمّتجــه حينئــذ: أنّهــم يســتحّقون اللعــن بأقصــى مراتبــه.

وثالثــًا: فإنّــه ال يــدّل علــى: أّن مــن كان حّيــًا ال يجــوز لعنــه، وإّنمــا يــدّل 
ــون  ــون والمنافق ــل الظالم ــون، ب ــو ملع ــن فه ــم يؤم ــات ول ــن م ــى: أّن م عل
والكّفــار األحيــاء قــد وردت روايــات ـ كمــا عرفــت ـ تصــّرح بلعنهــم أيضــًا.

ــة المســتند والمأخــذ، يظهــر  ــن ضعيف ــع اللع ــا وجــوه ُأخــرى لمن وهاهن
ــا:  ــا ذكرن ضعفهــا مّم

ــووي(٢)  ــي(١) والن ــره البيهق ــا ذك ــال: حاصــل م ــبيل المث ــى س ــا عل فمنه
والذهبــي(٣) وابــن حجــر(٤) مــن أنَّ لعــن النبــي صّلــى اهللا عليــه وســّلم للمعّيــن: 
إّنمــا هــو مــن بــاب حديــث: «اللهــمَّ أنــا بشــٌر، فــأّي المســلمين لعنتــه 
ــت:  ــه زكاًة وأجــرًاn(٥) فقــد روي عــن عائشــة، قال ــه ل أو ســببته فاجعل
ــاه بشــيء ال  ــّلم رجــالن، فكّلم ــه وس ــى اهللا علي ــى رســول اهللا صّل دخــل عل
أدري مــا هــو، فأغضبــاه، فلعنهمــا وســّبهما! فلّمــا خرجــا قلــت: يــا رســول اهللا، 
مــن أصــاب مــن الخيــر شــيئًا، مــا أصابــه هــذان، قــال: mومــا ذاك؟n قالــت: 
ــه  ــارطت علي ــا ش ــت م ــا علم ــال: mأو م ــببتهما، ق ــا وس ــت: لعنتهم قل
ــه أو  ــلمين لعنت ــأّي المس ــا بشــر، ف ــا أن ــّم إّنم ــت: الّله ــي؟ قل رّب

١ـ راجع: السنن الكبرى ٧: ٦١.
٢ـ راجع: صحيح مسلم بشرح النووي، المجلد الثامن ١٦: ١٥٠.

٣ـ راجع: تذكرة الحّفاظ، المجّلد األّول ٢: ١٩٥ / ٧١٩.
٤ـ راجع: فتح الباري ١١: ١٧٥، الحديث ٦٣٦١.

ــي٢:  ــالف يســير، وســنن الدارم ــع اخت ــث ٨١٤٨  و ٨١٥٨ ، م ــال ٣: ٦٠٩ و ٦١١، الحدي ــز العّم ٥ـ كن
ــالف يســير. ــع اخت ٤٠٦، الحديــث ٢٧٦٥ ، م
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.(١)n!ــه زكاة وأجــرًا ــه ل ســببته فاجعل
ــتقيم: أّن  ــن المس ــليم والذه ــذوق الس ــة وال ــى ذوي الفطن ــى عل وال يخف
ــه ال  ــل؛ فإّن ــى نظــر وتأّم ــره البطــالن بأدن ــذا الوجــه موهــون جــّدًا، وظاه ه
يليــق بقدســّية النبــّي صّلــى اهللا عليــه وآلــه، بــل عليــه يكــون صّلــى اهللا عليــه 
ــه  ــى اهللا علي ــه صّل ــادي. مــع أّن ــأنًا مــن اإلنســان المتعــارف الع ــّل ش ــه أق وآل

ــه ال ينطــق عــن الهــوى إن هــو إّال وحــي يوحــى. وآل

ــن  ــن م ــدور اللع ــى ص ــدّل عل ــة ت ــث المتقّدم ــق: أّن األحادي والتحقي
النبــّي صّلــى اهللا عليــه وآلــه فــي مــوارد متعــّددة فــي حــّق المنافقيــن والعصــاة 

والظالمين.

وعليــه فاألدّلــة المذكــورة كّلهــا قاصــرة، ال تنهــض للداللــة علــى عــدم 
جــواز اللعــن، بــل علــى فــرض التســليم بهــا ال تنهــض فــي مقابــل مــا تقــّدم 
ــة علــى شــرعّية لعــن مــن  ــرة الداّل ــات المتظاف ــرة والرواي ــات الكثي مــن اآلي

يســتحّق ذلــك، والدعــاء عليــه بطــرده عــن رحمتــه تعالــى.

ــكام  ــن األح ــة م ــال: أّن المالعن ــٌد اللعــن؟ والح ــف ينكــر أح بــل كي
ــّل  ــّز وج ــن اهللا ع ــم يلع ــة. أول ــة والعاّم ــن الخاّص ــق عليهــا بي ــرعّية المّتف الش
المالعــن الــكاذب، حيــث قــال تعالــى: [َواْلخَـــاِمَسُة َأنَّ َلْعَنــَت اهللا َعَلْيــِه 
ــذه  ــظ به ــى أن نتلّف ــرد اهللا تعال ــم ي ــو ل ــَن](٢) ؟! فل ــَن اْلَكاِذبِي إِْن َكاَن ِم
اللفظــة لمــا جعلهــا مــن أحــكام الديــن، ولمــا كّررهــا فــي أكثــر مــن موضــع 

١ـ صحيح مسلم ٤: ٢٠٠٧، الحديث ٢٦٠٠، والسنن الكبرى ٧: ٦١، مع اختالف يسير.
٢ـ سورة النور، اآلية: ٧.



زيارة عاشوراء تحفة من السماء١٤٦

ــز(١). ــه العزي ــي كتاب ف



ــن  ــن األخيري ــن الفصلي ــة م ــارة خالي ــذه الزي ــّية له ــادر األساس إّن المص
ــالم. ــن والّس ــّرة، أي: اللع ــة م ــّرران مائ ــن يك اللذي

فــإّن كتــاب mكامــل الزيــاراتn وكذلــك mمصبــاح المتهّجــدn ـ النســخة 
ــر  ــو مختص ــرn للشــيخ الطوســي ـ الّــذي ه ــاح الصغي الرضويــة ـ و mالمصب
ــّم  ــاح المتهّجــدn ـ ال يوجــد فيهــا هــذان الفصــالن، وفصــل: mالّله لـــ mمصب
ــم...n، ويشــهد لذلــك كالم الســّيد ابــن طــاووس؛  ــت أّول ظال خــّص أن
حيــث ذكــر أنّــه يوجــد لديــه نســخة مــن mمصبــاح المتهّجــدn للشــيخ 
ــه  ــوط بقلــم مؤلّف ــع المصبــاح المخط ــة م ــذه النســخة مقابل الطوســي، وه

ــارة. ــن الزي ــران م ــم يوجــد فيهــا الفصــالن األخي ــي، ول ــيخ الطوس الش
وهــذا نــّص كالمــه: هــذه الروايــة نقلناهــا بإســنادها مــن المصبــاح الكبيــر، 
وهــو مقابــل بخــّط مصّنفــه رحمــه اهللا، ولــم يكن فــي ألفــاظ الزيــارة الفصالن 
اللــذان يكــّرران مائــة مــّرة، وإّنمــا نقلنــا الزيــارة مــن المصبــاح الصغيــر، فاعلم 

. ذلك(٢) 
ــذا  ــن، وأّن ه ــرة اللع ــى فق ــوي عل ــارة ال تحت ــذه الزي ــل: أّن ه فالمتحّص
 nالمصبــاح الكبيــرm المقطــع غيــر موجــود، والمصــادر الّتــي بيــن أيدينــا ـ مــن

١ـ ســورة البقــرة، اآليــة: ٨٨ و ٨٩ و ١٦١، وســورة النســاء، اآليــة: ٤٦ و ٥٢ و ٩٣ و ١١٨، وســورة 
ــّدًا. ــرة ج ــات الكثي ــن اآلي ــا م ــة: ٦٤ و ٧٨، وغيره ــدة، اآلي المائ

٢ـ مصباح الزائر: ٢٧٨.
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المطبــوع والمنتشــر، والكتــب الّتــي أخــذت عنــه ـ قــد جــرى فيهــا التزويــر 
فــي هــذه الفقــرة.

ويــرد عليهــا: أّن هنــاك عــّدة نســخ خّطّيــة معتبــرة للمصبــاح تعــود إلــى 
عصــر المؤلّــف قــّدس ســّره مشــتملة علــى هــذه الزيــارة مــع تمــام فصولهــا، 

والّتــي منهــا مــا ذكــر فــي الشــبهة.
منهــا: نســخة غيــاث الديــن االســترآبادي(١)، وهــي المحفوظــة فــي مكتبة 
ــة  ــي ملكّي ــت ف ــدة كان ــخة معتم ــم m n٩٣، وهــي نس الســّيد البروجــردي برق
المولــى أحمــد بــن الحاجــي محّمــد البشــروي التونــي(٢)، المتوّفــى ١٠٨٣ هـــ، 
حيــث قــام بالمقابلــة علــى نســخة كانــت لديــه إلــى أن تنتهــي المقابلــة إلــى 
ــّص  ــاح المتهّجــدn، وهــذا ن نســخة الشــيخ الطوســي، صاحــب كتــاب mمصب
ــة  ــل بهــا، بلغــت المقابل ــي المقاب ــه، حيــث يقــول رحمــه اهللا: هكــذا ف كالم

١ـ قــال عنــه المحّقــق آغــا بــزرگ الطهرانــي: المولــى عمــاد الديــن علــّي بــن عمــاد الديــن علــّي بــن 
نجــم الديــن محمــود المدعــو بعمــاد الديــن علــّي الشــريف القــاري، االســترآبادي مولــدًا، المازندراني 

مســكنًا.... (الذريعــة ٣: ٣٧١ ـ ٣٧٢ ).
        وترجــم لــه الميــرزا عبــد اهللا أفنــدي فــي mريــاض العلمــاءn قائــًال: المولــى عمــاد الديــن علــّي بــن 
ــم،  عمــاد الديــن علــّي الشــريف القــارىء، االســترآبادي مولــدًا، والمازندرانــي مســكنًا، فاضــل، عال
ــم، ورع، تقــي، وكان مــن العلمــاء والصلحــاء المشــهورين فــي عصــر  فقيــه، محــّدث، قــارىء، متكّل

الســلطان شــاه طهماســب الصفــوي، ولــه مؤلّفــات. (ريــاض العلمــاء وحيــاض الفضــالء ٤: ١٥٣).
ــن  ــن المجاوري ــن المعاصري ــد، ورع، م ــم، زاه ــدي: فاضــل، عال ــد اهللا أفن ــرزا عب ــه المي ٢ـ قــال عن
بطــوس، لــه كتــب، منهــا: حاشــية شــرح اللمعــة، ورســالة فــي تحريــم الغنــاء، ورســالة فــي الــرّد علــى 
الصوفيــة، وغيــر ذلــك. أقــول: هــو أخــو موالنــا عبــد اهللا التونــي، توّفــي موالنــا عبــد اهللا أّوًال ســنة ســبع 
وســّتين فــي قرميســين، ثــّم توّفــي موالنــا أحمــد ســنة ثــالث وثمانيــن وألــف فــي مشــهد الّرضــا عليــه 

ــاض الفضــالء ١: ٥٨). ــاض العلمــاء وحي الّســالم. (ري
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بنســخة مصّححــة، وقــد بذلنــا الجهــد فــي تصحيــح وإصــالح مــا وجــد فيــه 
مــن الغلــط إّال مــا زاغ عنــه البصــر، وحســر عنــه النظر، وفــي المقابل بهــا بلغت 
ــي(١)،  ــروف بالرميل ــد المع ــن أحم ــّي اب ــة بخــّط عل ــخة صحيح ــه بنس مقابلت
ذكــر أّنــه نقــل نســخته تلــك مــن خــّط علــّي بــن محّمــد الســكون(٢) وقابلهــا 
بهــا بالمشــهد المقــّدس الحائــري الحســيني ســالم اهللا عليــه، وكان ذلــك فــي 
ســابع شــهر شــعبان المعّظــم، عّمــت ميامنــه، مــن ســنة ثالثيــن وثمانمائــة(٣)، 
١ـ الفاضــل، العالــم، الفقيــه، الكامــل، المعــروف بالرميلــي، وهــذا الشــيخ من أجّلــة األصحــاب، ومتأّخر 
الطبقــة عــن ابــن الســكون، بــل عــن ابــن إدريــس أيضــًا، فالحــظ. وإليــه ينســب اختــالف فــي نســخ 
المصبــاح الكبيــر والمصبــاح الصغيــر، كالهمــا للشــيخ الطوســي، وقــد رأيــت فــي قزويــن نســخة عتيقــة 
ــت فــي همــدان  ــاح الصغيــر، وقــد ضبــط فيهــا جميــع اختالفــات نســخه رحمــه اهللا، ورأي مــن المصب
ــات  ــع اختالف ــه، وقــد ضبــط فيهــا أيضــًا جمي ــة بيان ــي قصب ــر، وأخــرى ف ــاح الكبي نســخة مــن المصب
نســخه، وكان صــورة مــا فــي آخرهــا بهــذه العبــارة: بلغــت مقابلتــه بنســخة صحيحــة بخــّط علــّي بــن 
أحمــد المعــروف بالرميلــي، ذكــر أنّــه نقــل نســخته تلــك مــن خــّط علــّي بــن محّمــد بــن الســكون.... 

(ريــاض العلمــاء وحيــاض الفضــالء ٣: ٣٤٢ ـ ٣٤٣).
٢ـ الفاضــل، العالــم، العابــد، الــورع، األديــب، النحــوي، اللغــوي، الشــاعر، الكامــل، الفقيــه، المعــروف 
ــاح  ــر والمصب ــاح الكبي ــات نســخ المصب ــه اختالف ــا... ل ــن الســكون، وهــو الشــيخ الثقــة مــن علمائن باب
ــات أيضــًا  ــذه االختالف ــن األصحــاب ه ــة م ــط جماع ــد ضب ــي، وق ــا للشــيخ الطوس ــر، كالهم الصغي
ــت بخّطــه فيهمــا، جزاهــم اهللا خيــرًا. (ريــاض العلمــاء وحيــاض الفضــالء  نقــًال مــن النســخة الّتــي كان

٤: ٢٤١ ـ ٢٤٢). 
        وذكــره الشــيخ عّبــاس القّمــي فــي mالكنــى واأللقــابn قائــًال: ابــن الســكون ـ بفتــح الســين ـ أبــو 
ــد، الــورع، النحــوي،  ــم، الفاضــل، العاب ــي، العال الحســن علــّي بــن محّمــد بــن محّمــد بــن علــّي الحّل
اللغــوي، الشــاعر، الفقيــه، مــن ثقــات علمائنــا اإلمامّيــة، ذكــره الســيوطي فــي الطبقــات، ومدحــه مدحــًا 
بليغــًا، وكان رحمــه اهللا: حســن الفهــم، جّيــد الضبــط، حريصــًا علــى تصحيــح الكتــب، كان معاصــرًا 

لعميــد الرؤســاء، راوي الصحيفــة الكاملــة. (الكنــى واأللقــاب١: ٣١٤).
٣ـ في األصل mثالثمائةn، وما أثبتناه هو الصحيح، كما في طبقات أعالم الشيعة ٤: ٣٣.
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كتبــه الفقيــر إلــى اهللا تعالــى الحســن بــن راشــد(١)، وفيهــا أيضــًا: بلغــت 
المقابلــة بنســخ متعــّددة صحيحــة، وذلــك فــي شــهر شــعبان مــن ســنة إحــدى 
وســبعين وتســعمائة، وكان واحــد مــن النســخ بخــّط الشــيخ العالــم الفاضــل 
محّمــد ابــن إدريــس العجلــي(٢)، صاحــب كتــاب الســرائر، وكان مكتوبــًا فــي 

ــر الفقهــاء،  ــن أكاب ــاعر، م ــم، الش ــي، الفاضــل، العال ــن راشــد الحّل ــن الحســن ب ــاج الدي ١ـ الشــيخ ت
وهــو مــن المتأّخريــن عــن الشــهيد بمرتبتيــن تقريبــًا، والظاهــر أنّــه معاصــر البــن فهــد الحّلــي. (ريــاض 

ــاض الفضــالء ١: ١٨٥). العلمــاء وحي
٢ـ الشــيخ الفقيــه، والمحّقــق النبيــه، فخــر الديــن أبــو عبــد اهللا محّمــد بــن أحمــد بــن إدريــس الحّلــي 
العجلــي، العالــم الجليــل المعــروف، الّــذي أذعــن بعلــّو مقامــه ـ فــي العلــم والفهــم، والتحقيــق 
والفقاهــة ـ أعاظــم الفقهــاء فــي إجازاتهــم وتراجمهــم، فقــال الشــهيد محّمــد بــن مّكــي فــي إجازتــه 
ــة  ــات الشــيخ العّالم ــا مصّنف ــن نم ــد واب ــن مع ــناد عــن فخــار ب ــري: وبهــذا اإلس ــن الخــازن الحائ الب
المحّقــق فخــر الديــن أبــي عبــد اهللا محّمــد بــن إدريــس الحّلــي الربعــي، وقــال المحّقــق الثانــي فــي 
إجازتــه للقاضــي صفــي الديــن: ومنهــا جميــع مصّنفــات ومروّيــات الشــيخ اإلمــام الســعيد المحّقــق، 
حبــر العلمــاء والفقهــاء، فخــر المّلــة والحــّق، والديــن، أبــي عبــد اهللا محّمــد بــن إدريــس الحلّــي الربعــي 
بــّرد اهللا مضجعــه، وشــكر لــه ســعيه. وقــال الشــهيد الثانــي فــي إجازتــه الكبيــرة عــن المشــايخ الثالثــة: 
ــة  ــي. (خاتم ــس الحّل ــن إدري ــد اب ــد اهللا محّم ــي عب ــن أب ــق فخــر الدي ــة المحّق ــام العّالم ــيخ اإلم الش

المســتدرك ٣:٤٠).
ــًال: محّمــد بــن أحمــد بــن إدريــس  ــاس القّمــي فــي mالكنــى واأللقــابn قائ         وذكــره الشــيخ عّب
الحّلــي، فاضــل، فقيــه، ومحّقــق ماهــر نبيــه، فخــر األجّلــة، وشــيخ فقهــاء الحّلة، صاحــب كتاب الســرائر 
الحــاوي لتحريــر الفتــاوي، ومختصــر تبيــان الشــيخ. توّفــي ســنة ٥٩٨ وهــو ابــن خمــس وخمســين. قــال 

فــي نخبــة المقــال فــي تاريخــه: 
ثّم ابن إدريس من الفحول        ومتــــقن الفروع واألصــــول 

        (الكنى واأللقاب ١: ٢١٠).
        وذكــره أيضــًا فــي كتابــه mالفوائــدn: محــّمد بــن أحمــد بــن إدريــس الحّلــي، فخــر الديــن، أبــو 
عبــد اهللا العجلــي، شــيخ فقيــه، ومحّقــق نبيــه، فخــر العلمــاء والمحّققيــن، وحبــر الفقهــاء والمدّققيــن، 
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آخرهــا: فــرغ مــن نقلــه وكتابتــه محّمــد بــن منصــور بــن أحمــد بــن إدريــس 
بــن الحســين بــن القاســم بــن عيســى العجلي فــي جمادى األولى ســنة ســبعين 
وخمســمائة (خّلــده اهللا تعالــى)، وعــورض هــذا الكتــاب باألصــل المســطور 
بخــّط المصّنــف رحمــه اهللا، وبذلــت فيــه وســعي ومجهــودي إّال مــا زاغ عنــه 
نظــري، وحســر عنــه بصــري، واهللا اهللا مــن َغيَّــر فيــه شــيئًا، أو بــّدل وتعاطــى ما 
ليــس فيــه، فأنــا أقســم عليــه بحــّق اهللا ســبحانه ومحّمــد صّلــى اهللا عليــه وآلــه 
أن يغّيــر فيــه حرفــًا، أو يبــّدل فيــه لفظــًا، مــن إعــراب وغيــره، ورحــم اهللا مــن 
نظــر فيــه، ودعــا لـــه وللمؤمنيــن بالغفــران. ســنة ثــالث وســبعين وخمســمائة. 
ــن  ــاد الدي ــل عم ــد األق ــب العب ــي، وكت ــن إدريــس العجل ــد ب ــب محّم وكت
علــّي الشــريف القــاري االســترآبادي(١) فــي الســنة المذكــورة. ونحــن حيــن 
قابلنــاه بذلــك األصــل كان معنــا مختصــر المصبــاح بخــّط العالــم العابــد الورع 
ــه اهللا،  ــي رحم ــكون الحّل ــن الس ــّي ب ــن عل ــد ب ــن محّم ــد ب ــن محّم ــّي ب عل
ــن إدريــس. وكان  ــن الســكون واب ــه: بخّطهمــا، فالمــراد اب ــا علي فكّلمــا كتبن
الفــراغ منهــا فــي أوائــل شــهر محــّرم الحــرام مــن شــهور ســنة ثمــان وســّتين 
بعــد األلــف مــن الهجــرة النبوّيــة عليــه الّصــالة والتحّيــة، وكتبــه الفقيــر إلــى 
ربّــه الغنــّي: أحمــد بــن حاجــي محّمــد البشــروي، الشــهير بالتونــي، حامــدًا هللا 

تعالــى، مصّليــًا علــى رســوله المصطفــى وعترتــه الطاهريــن.

هذا ما أفاده المولى أحمد التوني عن نسخته. 

ــاوي، ومختصــر  ــر الفت ــاب الســرائر الحــاوي لتحري ــة، صاحــب كت ــة، وشــيخ فقهــاء الحّل فخــر األجّل
ــة ٢: ٦٢٦). التبيــان للشــيخ الطوســي رحمــه اهللا، وغيــر ذلــك. (الفوائــد الرضوّي

١ـ تقّدمت ترجمته في الصفحة:١٤٧.
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ــي  ــا ف ــة بعضه ــالت متداخل ــّدة مقاب ــاك ع ــه: أّن هن ــن كالم ــتفاد م ويس
ــالت: ــالث مقاب ــن ث ــة م ــا مكّون ــة بكامله ــذه المقابل ــض، وأّن ه بع

ــاث  ــخة غي ــده نس ــي ي ــت ف ــا وقع ــي لّم ــد التون ــى أحم ــى: أّن المول األول
الديــن االســترآبادي قــام بمقابلتهــا علــى نســخة كانــت لديــه أيضًا، وهي نســخة 
الحســن ابــن راشــد، وهــي الّتــي عناهــا ـ بمــا ذكــره فــي بدايــة المقابلــة ـ بقولــه: 
بلغــت المقابلــة بنســخة مصّححــة، وقــد بذلنــا الجهــد فــي تصحيــح وإصــالح 

مــا وجــد فيــه مــن الغلــط إّال مــا زاغ البصــر وحســر عنــه النظــر.

الديــن  غيــاث  نســخة  صّحــح  قــد  التونــي  أحمــد  المولــى  فيكــون 
راشــد. بــن  الحســن  نســخة  علــى  االســترآبادي 

الثانيــة: أّن المولــى أحمــد التونــي وجــد علــى نســخة الحســن بــن راشــد 
مكتوبــًا: أنّــه قــام بمقابلــة نســخة علــى نســخة أخــرى، وهــي نســخة علــّي بــن 
أحمــد الرميلــي، فيكــون الحســن بــن راشــد قــد صّحــح نســخته علــى نســخة 

الرميلــي.

ــة: وهــي مــا عّبــر عنهــا المولــى التونــي بقولــه: وفــي المقابــل بهــا  الثالث
بلغــت مقابلتــه بنســخة مصّححــة بخــّط علــّي بــن أحمــد، المعــروف بالرميلي، 
ــه نقــل نســخته تلــك مــن خــّط علــّي بــن محّمــد الســكون، وقابلهــا  ذكــر أّن
بهــا بالمشــهد المقــّدس الحائــري الحســيني ســالم اهللا عليــه، وكان ذلــك فــي 
شــهر شــعبان المعّظــم عّمــت ميامنــه مــن ســنة ثالثيــن وثمانمائــة، كتبــه الفقيــر 

إلــى اهللا الحســن ابــن راشــد.



زيارة عاشوراء تحفة من السماء١٥٢

ــّص: أّن أحمــد بــن علــّي الرميلــي نقــل نســخته مــن  ــا هــذا الن ــت لن ويثب
ــيني  ــري الحس ــّدس الحائ ــهد المق ــا بالمش ــا به ــكون وقابله ــن الس ــخة اب نس
ســالم اهللا عليــه، فتكــون نســخة ابــن الســكون هــي المصــدر لنســخة الرميلــي.

وعلى هذا يكون تسلسل النسخ في هذه المقابلة بكاملها هكذا:

ــن  ــن ب ــخة الحس ــى نس ــة عل ــترآبادي مقابل ــن االس ــاث الدي ــخة غي نس
ــي. ــد التون ــى أحم ــو المول ــة ه ــام بالمقابل ــذي ق ــد، واّل راش

نســخة الحســن بــن راشــد مقابلــة علــى نســخة علــّي بــن أحمــد الرميلــي، 
والّــذي قــام بالمقابلــة هــو الحســن بــن راشــد.

ــكون،  ــن الس ــخة اب ــى نس ــة عل ــي مقابل ــد الرميل ــن أحم ــّي ب ــخة عل نس
ــي. ــد الرميل ــن أحم ــّي ب ــة عل ــام بالمقابل ــذي ق واّل

هذا كّله بالنسبة للمقابلة األولى. 

ــت  ــه: وفيهــا أيضــًا بلغ ــر عنهــا بقول ــا عّب ــة، وهــي م ــة الثاني ــا المقابل وأّم
المقابلــة بنســخ متعــّددة صحيحــة، وذلــك فــي شــهر شــعبان مــن ســنة إحــدى 
وســبعين وتســعمائة، وكان واحــد مــن النســخ بخــّط الشــيخ العالــم الفاضــل 
محّمــد بــن إدريــس العجلــي، صاحــب كتــاب mالســرائرn، وكان مكتوبــًا فــي 
آخرهــا: فــرغ مــن نقلــه وكتابتــه محّمــد بــن منصــور بــن أحمــد بــن إدريــس 
ــى ســنة  ــادى األول ــي جم ــي، ف ــن عيســى العجل ــن القاســم ب ــن الحســين ب ب
ــاب باألصــل  ــذا الكت ــورض ه ــى)، وع ــده اهللا تعال ــمائة (خّل ــبعين وخمس س
ــت فيــه وســعي ومجهــودي إّال  ــف رحمــه اهللا، وبذل المســطور بخــّط المصّن



١٥٣ القسم األول: زيارة عاشوراء

مــازاغ عنــه نظــري، وحســر عنــه بصــري، واهللا اهللا مــن غيَّــر فيــه شــيئًا، أو بــّدل 
ــى  ــد صّل ــه بحــّق اهللا ســبحانه ومحّم ــا أقســم علي ــه، فأن ــا ليــس في وتعاطــى م
اهللا عليــه وآلــه أن يغـــّير فيــه حرفــًا، أو يبــّدل فيــه لفظــًا، مــن إعــراب وغيــره. 
ورحــم اهللا مــن نظــر فيــه، ودعــا لـــه وللمؤمنيــن بالغفران. ســنة ثالث وســبعين 
وخمســمائة. وكتــب محّمــد بــن إدريــس العجلــي، وكتــب العبــد األقــل عماد 
الديــن علــّي الشــريف القــاري االســترآبادي فــي الســنة المذكــورة. ونحــن 
حيــن قابلنــاه بذلــك األصــل كان معنــا مختصــر المصبــاح بخــّط العالــم العابــد 
الــورع علــّي بــن محّمــد بــن محّمــد بــن علــّي بــن الســكون الحّلــي رحمــه 
اهللا، فكّلمــا كتبنــا عليــه: بخّطهمــا، فالمــراد ابــن الســكون وابن إدريــس. وكان 
الفــراغ منهــا فــي أوائــل شــهر محــّرم الحــرام مــن شــهور ســنة ثمــان وســّتين 
بعــد األلــف مــن الهجــرة النبوّيــة عليــه الّصــالة والتحّيــة. وكتبــه الفقيــر إلــى 
ربّــه الغنــّي: أحمــد بــن حاجــي محّمــد البشــروي، الشــهير بالتونــي، حامــدًا هللا 

تعالــى، مصّليــًا علــى رســوله المصطفــى وعترتــه الطاهريــن.

ــخة  ــى نس ــة عل ــي مكتوب ــد التون ــى أحم ــا المول ــة وجده ــذه المقابل وه
الحســن ابــن راشــد، وعليــه تكــون علــى نســخة الحســن بــن راشــد مقابلتــان:

األولى: للحسن بن راشد.
الثانية: مقابلة لعماد الدين علّي الشريف القاري االسترآبادي.

وفــي هــذه الثانيــة يشــهد أنّــه قــام بمقابلــة هذه النســخة علــى نســخ متعّددة 
صحيحــة، وأّن واحــدة مــن تلــك النســخ هــي نســخة ابــن إدريــس الحّلــي، 
فيكــون عمــاد الديــن االســترآبادي قابــل نســخته علــى نســخة ابــن إدريــس، 
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وابــن إدريــس قابــل نســخته علــى نســخة المصّنــف الشــيخ الطوســي فــي ســنة 
٥٧٣ هـــ ، وذلــك بقولـــه: وعــورض هــذا الكتــاب باألصــل المســطور بخــّط 

المصّنــف رحمــه اهللا ســنة ثــالث وســّتين وخمســمائة. 

فتبّين من ذلك أّن المولى أحمد التوني وقعت في يده نسختان:

األولى: نسخة غياث الدين.
الثانية: نسخة الحسن بن راشد.

وقــام بمقابلــة وتصحيــح األولــى علــى الثانيــة، باعتبــار أّن النســخة الثانيــة 
عليهــا مقابلتــان:

األولــى: مقابلــة الحســن بــن راشــد؛ حيــث قابلهــا علــى نســخة الرميلــي، 
والرميلــي بــدوره قابلهــا علــى نســخة ابــن الســكون.

ــة: مقابلــة عمــاد الديــن االســترآبادي؛ حيــث قابلهــا علــى نســخ  والثاني
متعــّددة صحيحــة، منهــا: نســخة ابــن إدريــس الحّلــي، وابــن إدريــس بــدوره 

ــف. قابلهــا علــى نســخة المصّن

ــّح  ــن أص ــترآبادي م ــن االس ــاث الدي ــخة غي ــن: أّن نس ــه يتبّي ــذا كّل وبه
ــا. ــف، وأوثقه ــخة المصّن ــى نس ــخ إل ــرب النس ــا أق ــخ؛ باعتباره النس

ومنهــا أيضــًا: نســخة أبــي الجــود(١): وهــي المحفوظــة فــي مكتبــة الســّيد 
١ـ ترجــم لــه الشــيخ أقــا بــزرگ الطهرانــي فــي mطبقــات أعــالم الشــيعةn قائــًال مــا نّصــه: الحســن بــن 
محّمــد بــن يحيــى بــن علــّي بــن أبــي الجــود بــن پــدر بــن دربــاس، وصفــه شــيخه المجيــز لــه، وهــو 
ــى ٦٢٩  ــادى األول ــي جم ــه ف ــه مــن اإلجــازة بخّط ــب ل ــا كت ــد فيم ــن زي ــد ب ــن محّم ــدر ب الســّيد حي
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المرعشــي العاّمــة في قــم، برقم (٦٨٣٧)، وهي نســخة خّطّية قديمة ونفيســة 
ومصّححــة معتبــرة ترجــع بالمقابلــة مــع نســخة المؤلّــف. كتــب علــى ظهــر 
الجــزء األّول منهــا إجازة رواية الكتاب من الســّيد حيدر بــن محّمد بن زيد 
بــن محّمــد بــن محّمــد بن عبــد اهللا الحســيني(١) للشــيخ ربيب الدين الحســن 

علــى ظهــر نســخة مــن mالمصبــاحn للطوســي بقولــه: [الشــيخ الصالــح الــورع التقــي العالــم ر... الديــن 
 nزيــنm ــا جمــال اإلســالم الحســن بــن محّمــد بــن...] إلــى آخــر النســب. والمضــاف إلــى الديــن: إّم
وإّمــا mربيــبn، أو مــا يشــبههما، فالكلمــة غيــر مقــروءة. والمجيــز هــو حيــدر بــن محّمــد ابــن زيــد بــن 
محّمــد أســتاذ ابــن طــاووس اآلتــي، وذكــر فــي اإلجــازة ســند روايتــه إلــى الطوســي. ونســخة المصبــاح 
الّتــي عليهــا اإلجــازة موجــودة بأصفهــان عنــد أبــي المجــد الرضــا الشــهير بـــ mآقــا رضــا األصفهانــيn، و 
mپــدرn بمعنــى األب، مــّر مثلــه فــي mالثقــات: n٢٣٢، و mدرپــاسn بمعنــى حاجــب البــاب، أو أّن 
الكلمــة ممالــة مــن mدربيــسn المذكــور فــي mالثقــات: ٢١: n٢٢. (طبقــات أعــالم الشــيعة ٣: ٤٣ ـ ٤٤).

١ـ ذكــره الحــّر العاملــي فــي mأمــل اآلمــلn: الســّيد كمــال الديــن، حيــدر بــن محّمــد بــن زيد الحســيني، 
عالــم، فاضــل، يــروي عــن ابــن شهرآشــوب. ورأيــت فــي نســخة كتــاب المجالــس واألخبــار للشــيخ 
الطوســي ـ وهــي نســخة موالنــا عبــد اهللا الشوشــتري الشــهيد بخّطــه نقــًال عــن نســخة حيــدر بــن محّمــد 
بــن زيــد، بخــّط ابــن شهرآشــوب ـ مــا هــذا لفظــه: قــرأ علــّي هــذا الجــزء ـ وهــو الجــزء الثانــي مــن 
األمالــي مــن أّولــه إلــى آخــره ـ الســّيد، العالــم، األجــل، النقيــب، كمــال الديــن، جمــال الســادة، فخــر 
العتــرة، شــمس العلمــاء، حيــدر بــن محّمــد بــن زيــد بــن محّمــد بــن عبــد اهللا الحســيني، قــراءة صحيحــة 
مرضّيــة، وأخبرتــه أنّــي قرأتــه علــى اإلمــام األجــل أبــي الفضــل الداعــي ابــن علــّي الحســيني الســروي، 
ــي ســنة  ــرازي، عفــي عنهــم ف ــار المقــري ال ــاء عبــد الجّب ــه عــن الشــيخ المفيــد أبــي الوف وأخبرنــي ب
٥٧٠، وكتــب ذلــك محّمــد بــن علــّي بــن شهرآشــوب المازندرانــي بخّطــه، حامــدًا لربّــه، مصّليــًا علــى 

النبــّي محّمــد وآلــه. (أمــل اآلمــل ٢: ١٠٨).
        وذكــر الســّيد محســن األميــن فــي mأعيــان الشــيعةn قائــًال: وذكــر صاحــب ريــاض العلمــاء ترجمــة 
للســّيد حيــدر بــن محّمــد الحســيني، وقــال: فاضــل، عالــم، جليــل، مــن عظمــاء علمــاء اإلمامّيــة، ومــن 
مؤلّفاتــه: كتــاب الغــرر والــدرر (غــرر الــدرر)، وقــد اعتمــد عليــه وعلــى كتابــه المولــى األســتاذ أّيــده 
ــال  ــوار. وكان تلميــذ ابــن شهرآشــوب. ق ــي بحــار األن ــه هــذا ف ــار مــن كتاب ــى. وينقــل األخب اهللا تعال
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ابــن محّمــد بــن يحيــى بــن علــّي بــن أبــي الجــود ابــن بــدر بــن دريــاس، 
ــروي عــن شــيخه رشــيد  ــي جمــادى األولــى ســنة ٦٢٩ هـــ، والمجيــز ي ف
الديــن أبــي جعفــر محّمــد بــن علــّي بــن شهرآشــوب الســروي(١) عــن جــّده 

شهرآشــوب(٢) عــن الشــيخ أبــي جعفــر الطوســي.  

األســتاذ ـ أيّــده اهللا ـ فــي أّول البحــار: وكتــاب غــرر الــدرر تأليــف الســّيد حيــدر بــن محّمــد الحســيني 
قــّدس اهللا روحــه. وقــال فــي الفصــل الثانــي: وكتــاب الغــرر مشــتمل علــى أخبــار جّيــدة (قليلــة) مــع 
شــرحها، ومؤلّفــه مــن الســادة األفاضــل، يــروي فيــه عــن ابــن شهرآشــوب، وعلــّي بــن ســعيد بــن هبــة 
اهللا الراونــدي، وعبــد اهللا بــن جعفــر الدوريســتي، وغيرهــم مــن األفاضــل األعــالم، ثــّم ذكــر ترجمــة 
أخــرى، فقــال: المرتضــى، النقيــب، كمــال الديــن، حيــدر بــن محّمــد بــن زيــد بــن محّمــد بــن عبــد 
اهللا الحســيني، كان نقيــب الموصــل، مــن أجــّالء تالميــذ ابــن شهرآشــوب، ثــّم نقــل مــا مــّر عــن األمــل 
ــة كّل منهمــا  ــة شــخص واحــد، بدليــل رواي ــى والترجمــة الثاني ــي األول [واســتظهر أّن]@ المذكــور ف

عــن ابــن شهرآشــوب. (أعيــان الشــيعة ٦: ٢٧٥ ـ ٢٧٦).
             @ ما في األصل mانتظهر أمn، والظاهر أنّه خطأ من الّنّساخ، والصحيح ما أثبتناه بين المعقوفين.

١ـ قــال الميــرزا عبــداهللا أفنــدي فــي mريــاض العلمــاءn: الشــيخ رشــيد الديــن، محّمــد بــن علــّي بــن 
ــال  ــًا بالرج ــًا، عارف ــًا، محّقق ــة، محّدث ــًال، ثق ــًا، فاض ــروي، كان عالم ــوب المازندرانــي الس شهرآش
واألخبــار، أديبــًا، شــاعرًا، جامعــًا للمحاســن، لـــه كتــب. (ريــاض العلمــاء وحيــاض الفضــالء 

.(٥: ١٢٤
       وقــال الميــرزا حســين النــوري فــي mخاتمــة المســتدركn: فخــر الشــيعة، وتــاج الشــريعة، أفضــل 
األوائــل، والبحــر المتالطــم الزّخــار، الّــذي ليــس لــه ســاحل، محيــي آثــار المناقــب والفضائــل، رشــيد 
المّلــة والديــن، شــمس اإلســالم والمســلمين، أبــو عبــد اهللا محّمــد بــن علــّي بــن شهرآشــوب ابــن أبــي 
نصــر بــن أبــي الجيــش الســروي المازندرانــي، الفقيــه، المحــّدث، المفّســر، المحّقــق، األديــب البــارع، 
الجامــع لفنــون الفضائــل، صاحــب كتــاب المناقــب، اّلــذي هــو مــن نفائــس كتــب اإلمامّيــة. (خاتمــة 

المســتدرك ٣: ٥٦).
شهرآشــوب  الشــيخ   :nالعلمــاء mريــاض  فــي  األصبهانــي  أفنــدي  اهللا  عبــد  الميــرزا  قــال  ٢ـ 
ــو  ــّي ... وه ــن عل ــد ب ــه محّم ــن ابن ــي، واب ــه عل ــه ابن ــي: فاضــل، محــّدث، روى عن المازندران
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وهــذا نّصهــا: قــرأ علــيَّ بعــض مــا اشــتمل عليــه هــذا الجــزء األّول مــن 
ــف الشــيخ الســعيد أبــي جعفــر محّمــد بــن  كتــاب مصبــاح المتهّجــد، تصني
الحســن بــن علــّي الطوســي رضــي اهللا عنــه: الشــيخ الصالــح، الــورع، التقــي، 
العالــم، ربيــب الديــن، جمــاُل اإلســالم، الحســن بــن محّمــد بــن يحيــى بــن 
ــه  ــده ووّفق ــده اهللا وأنج ــاس(١) أّي ــن درب ــدر ب ــن ب ــود ب ــي الج ــن أب ــّي ب عل
وأســعده، واســتدعي أن أجيــز لـــه روايــة باقــي مــا اشــتمل عليــه، فأجبتــه إلــى 
ذلــك، وأجــزت لـــه روايــة باقيــه، وأخبرتــه: أنّــي قرأتــه علــى شــيخي العالــم 
رشــيد الديــن أبــي جعفــر محّمــد بــن علــّي ابــن شهرآشــوب الســروي رضــي 

اهللا عنــه.
وأخبرنــي أنّــه ســمعه مــن لفــظ جــّده شهرآشــوب بــن أبــي نصــر بــن أبــي 

الجيــش الســروي رضــي اهللا عنــه فــي صغــره.
وأخبــره: أنّــه قــرأه علــى مصّنفــه الشــيخ أبــي جعفــر محّمــد بــن الحســن 
بــن علــّي الطوســي رضــي اهللا عنــه، فأذنــت لــه أن يرويــه عّنــي بهــذا اإلســناد 

العالــي متــى شــاء وأحــّب، مــع الشــروط المعتبــرة فــي اإلجــازة.
وكتــب الفقيــر إلــى رحمــة ربّــه: حيــدر بــن محّمــد بــن زيــد بــن محّمــد 
ــى جــّده المصطفــى  ــًا عل ــى، ومصّلي ــدًا هللا تعال ــد اهللا الحســيني، حام ــن عب ب
ــى مــن  ــادى األول ــي جم ــرار، ومســّلمًا، ف ــه األب ــّي الّرحمــة، وآل ــد، نب محّم

يــروي عــن جماعــة مــن العاّمــة والخاّصــة، فمــن العاّمــة عبــد الملــك أبــو المظفــر الســمعاني، 
ومــن الخاّصــة الشــيخ الطوســي، ســماعًا وقــراءة ومناولــة وإجــازة، بأكثــر كتبــه ورواياتــه، كــذا 

ــاء ٣: ١٣). ــاض العلم ــب. (ري ــن المناق يظهــر م
١ـ هكذا ورد في حاشية الذريعة ٩ (ق١): ٢١، ويحتمل أن يكون ما في المخطوط (درياس).
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ســنة تســع وعشــرين وســّتمائة.

ويستفاد من هذه اإلجازة أمور سّتة:

األّول: أّن الســّيد حيــدر الحســيني يخبــر بــأّن الشــيخ الحســن بــن محّمــد 
ــه  ــا اشــتمل علي ــض م ــه بع ــرأ علي ــي الجــود، ق ــن أب ــّي ب ــن عل ــى ب ــن يحي ب

الجــزء األّول مــن كتــاب mمصبــاح المتهّجــدn للشــيخ الطوســي.

ــدر  ــن الســّيد حي ــي الجــود طلــب م ــن أب ــي: أّن الشــيخ الحســن ب الثان
ــك. ــه ذل ــاز ل ــاب، فأج ــي الكت ــة باق ــه رواي ــز ل ــيني أن يجي الحس

ــي الجــود  ــن أب ــاز الب ــد أن أج ــيني بع ــدر الحس ــث: أّن الســّيد حي الثال
ــه قــرأ الكتــاب علــى شــيخه رشــيد الديــن محّمــد  الروايــة أخبــره أيضــًا: أّن

ــاء). ــم العلم ــن شهرآشــوب (صاحــب معال ــّي ب ــن عل ب

ــع: أّن الســّيد حيــدر الحســيني يقــول: إّن شــيخه ابــن شهرآشــوب  الراب
أخبــره: أنّــه ســمع لفــظ الكتــاب مــن جــّده شهرآشــوب الســروي فــي صغــره.

ــن  ــّي ب ــن عل ــد ب ــده محّم ــر حفي ــس: أّن شهرآشــوب الجــد أخب الخام
ــه قــرأ الكتــاب علــى مصّنفــه الشــيخ الطوســي قــّدس ســّره. شهرآشــوب: أّن

وبهــذا يّتصــل طريــق اإلجــازة إلــى مصّنــف الكتــاب، وهــو الشــيخ 
الطوســي، ويكــون الطريــق هكــذا:

الشــيخ الحســن بــن أبــي الجــود، عــن شــيخه الســّيد حيــدر الحســيني، عن 
ــف  شــيخه رشــيد الديــن عــن شــيخه وجــّده شهرآشــوب، عــن شــيخه مصّن
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الكتــاب الشــيخ الطوســي.

الســادس: أّن الســّيد حيــدر الحســيني أجــاز لتلميــذه الشــيخ الحســن بــن 
ــى شــاء  ــي مت ــاب بهــذا اإلســناد العال ــه هــذا الكت ــروي عن ــي الجــود أن ي أب

ــر الشــروط المعتبــرة فــي اإلجــازة. وأحــّب، مــع توّف

وبعــد هــذا يتبّيــن أّن هــذه النســخة قّيمــة ونفيســة جــّدًا ومعتمــدة؛ ألنّهــا 
ــا،  ــى ظهره ــة عل ــازة المكتوب ــف باإلج ــى المصّن ــابها إل ــة انتس ــاز بصّح تمت

ــة مــن أجــّالء الطائفــة وأعيانهــم. ــف عــن طريــق ثّل ــة بالمصّن المّتصل

ــخ  ــخة وتاري ــذه النس ــب ه ــة كات ــدم مضــّرة مجهولّي ــر أيضــًا: ع ويظه
نســخها فــي اعتبارهــا؛ ألّن الطريــق الموجــود علــى النســخة معتبــر فــي أعلــى 

ــة. ــار والوثاق مراتــب االعتب

ومنهــا: نســخة الســّيد ابــن طــاووس، الّتــي ينقــل عنها فــي كتابــه mمصباح 
ــرة المذكــورة.  ــى الفق ــتمالها عل ــًا ـ باش ــرف ـ ضمن ــه يعت ــث إّن ــرn ؛ حي الزائ
نعــم، ذكــر قــّدس ســّره: أّن النســخة الّتــي عنــده لـــ mالمصبــاح الكبيــرn فاقــدة 

لخصــوص الفصليــن اللذيــن يكــّرران مائــة مــّرة. 

ــي  ــة(١) ك ــّره المتقّدم ــّدس س ــن طــاوس ق ــّيد اب ــارة الس ــر عب ــا نذك وهن
يحصــل االطمئنــان للقــارئ الكريــم  بعــدم صّحــة مــا قالــه المستشــكل،  
وقراءتــه الخاطئــة لــكالم الســّيد ابــن طــاووس قــّدس ســّره؛ حيــث إنّــه ذكــر 
فــي كتابــه mمصبــاح الزائــرn مــا هــذا نّصــه: قــال علــّي بــن موســى بــن جعفــر 

١ـ تقّدم فی الصفحة: ١٤٦.
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ــاح  ــن المصب ــنادها م ــا بإس ــة نقلناه ــذه الرواي ــاووس: ه ــن ط ــد ب ــن محّم ب
الكبيــر، وهــو مقابــل بخــّط مصّنفــه رحمــه اهللا، ولــم يكــن فــي ألفــاظ الزيــارة 
ــاح  ــن المصب ــارة م ــا الزي ــا نقلن ــّرة، وإّنم ــة م ــّرران مائ ــذان يك الفصــالن الل

الصغيــر، فاعلــم ذلــك(١).
وهــذا النــّص إذا تأّملــه المتأّمــل المنصــف دون المكابــر المتعّســف فإنّــه 

يســتظهر منــه ُأمــورًا:
ــن  ــن طــاووس م ــّيد اب ــد نقلهــا الس ــة ق ــارة المبارك ــذه الزي األّول: أّن ه
ــي  ــخة الّت ــذه النس ــي، وه ــيخ الطوس ــّده الش ــدn لج ــاح المتهّج ــاب mمصب كت
ــوص  ــدة لخص ــي فاق ــي، وه ــيخ الطوس ــّده الش ــّط ج ــع خ ــة م ــده مقابل عن
ــن  ــّم الع ــّرة فقــط، وهمــا: فصــل: mالّله ــة م الفصليــن اللذيــن يكــّرران مائ
أّول ظالــم ظلــم حــّق محّمــد وآل محّمــد، وآخــر تابــع لــه علــى 
ــي جاهــدت الحســين وشــايعت  ــة الّت ــك. الّلهــّم العــن العصاب ذل
وبايعــت علــى قتلــه. الّلهــّم العنهــم جميعــًاn، تقــول ذلــك مائــة مــّرة.

وفصــل: mالّســالم عليــك يــا أبــا عبــد اهللا، وعلــى األرواح الّتــي 
حّلــت بفنائــك، عليــك مّنــي ســالم اهللا أبــدًا مــا بقيــت وبقــي الليل 
والنهــار، وال جعلــه اهللا آخــر العهــد مّنــي لزيارتكــم. الّســالم علــى 
 nالحســين، وعلــى علــّي بــن الحســين، وعلــى أصحــاب الحســين

تقــول ذلــك مائــة مّرة.
وأّمــا فصــل: mالّلهــّم خــّص أنــت أّول ظالــم باللعــن مّنــي، وابــدأ 

١ـ مصباح الزائر: ٢٧٨.



١٦١ القسم األول: زيارة عاشوراء

ــع. الّلهــّم العــن يزيــد  ــّم العــن الثانــي والثالــث والراب ــه أّوًال، ث ب
خامســًا، والعــن عبيــد اهللا بــن زيــاد، وابــن مرجانــة، وعمــر بــن 
ــى  ــروان، إل ــاد، وآل م ــي ســفيان، وآل زي ســعد، وشــمرًا، وآل أب
ــك  ــّم ل ــو: mالّله ــجود، وه ــاء الس ــك فصــل دع ــةn، وكذل ــوم القيام ي
ــى  ــم، الحمــد هللا عل ــى مصابه ــك عل ــد الشــاكرين ل ــد حم الحم
عظيــم رزّيتــي. الّلهــّم ارزقنــي شــفاعة الحســين عليــه الّســالم يــوم 
الــورود، وثّبــت لــي قــدم صــدق عنــدك مــع الحســين وأصحــاب 
الحســين اّلذيــن بذلــوا مهجهــم دون الحســين عليــه الّســالمn، فلــم 
ــر  ــل ظاه ــده، ب ــي عن ــخة الّت ــي النس ــن ف ــر موجودي ــا غي ــّيد: إنّهم ــل الس يق
ــه علــى عــدم وجودهمــا فيهــا. عبارتــه: أّن نســخته مشــتملة عليهمــا، وإّال لنّب

الثانــي: أّن الســّيد ابــن طــاووس قــّدس ســّره أورد هــذه الزيــارة بتمامهــا 
وكمالهــا فــي كتابــه mمصبــاح الّزائــرn مــن دون إنــكار منــه، وهــذا ينبــئ عــن  
ثبوتهــا لديــه، وكونهــا معتبــرة عنــده بجميــع فقراتهــا، وإّال لــكان عليــه التنبيــه 
إلــى ذلــك ولــو باإلشــارة فــي كتابــه اّلــذي أعــّده لكــي يســتفيد منــه عــوام 

النــاس.

الثالــث: أّن الســّيد ابــن طــاووس قــّدس ســّره لــم يقــل: إّن جميــع نســخ 
mمصبــاح المتهّجــدn اليوجــد فيهــا الفصــالن، وإّنمــا تكّلــم عــن نســخة 
واحــدة كانــت عنــده لكتــاب mمصبــاح المتهّجــدn هــي خاليــة مــن الفصليــن 
ــه  ــه: أّن ــر مــن عبارت ــه، والظاه ــة بخــّط مؤلّف ــت مقابل ــن، وإن كان المذكوري
يــرى ثبــوت هذيــن الفصليــن فــي أصــل الزيــارة، ولــذا نّبــه ـ مســتنكرًا ـ علــى 
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ــي نقــل  ــرn الّت ــاح الكبي ــي عنــده مــن mالمصب ــي النســخة الّت عــدم ثبوتهمــا ف
منهــا الزيــارة بإســنادها، وأضــاف إليهــا الفصليــن المذكوريــن مــن mالمصبــاح 

الصغيــرn اّلــذي يــراه هــو الصحيــح.

ولــو لــم يكونــا موجوديــن أساســًا فكيــف عــرف الســّيد أّن نســخة 
ــة؟ ــرn ناقص ــاح الكبي mالمصب

ــة  ــخ خّطي ــالث نس ــي ث ــودة ف ــا موج ــرات بتمامه ــل: أنّ  الفق والحاص
 .nــر ــاح الكبي ــخة mالمصب ــع نس ــرة م ــرة، معاص معتب

وعــدم وجودهــا فــي النســخة الموجــودة فــي المكتبــة الرضويــة ـ الّتــي 
ــون  ــا يك ــى بم ــرة األول ــل الفق ــن شــطب أو تبدي ــويش م ــن تش ــو م ال تخل
ــول:  ــا ـ ال يوجــب الق ــال بمؤلّفه ــة االّتص ــي مقطوع ــكال، وه ــوردًا لإلش م
بأنّهــا وردت تزويــرًا، بــل يحتمــل ســقوطها مــن تلــك النســخة لـــ mالمصبــاح 
ــهدي  ــن المش ــك اب ــمn، وكذل ــزار القدي ــد نقلهــا صاحــب mالم ــرn، وق الكبي
ــو العهــد  ــم قريب ــن طــاووس وه ــي واب ــا الحّل ــك رواه ــزارهn، وكذل ــي mم ف
بزمــان الشــيخ، ثــّم مــن بعدهــم الشــهيد والشــيخ البهائــي والعّالمــة المجلســي 
وإبراهيــم الكفعمــي والشــيخ عبــد اهللا البحرانــي وغيرهــم، فكيــف يقــال: بــأّن 

ــارة تزويــرًا؟! هــذه الفقــرات وردت فــي الزي

وهنــاك نســخ أخــرى قــد جمعهــا صاحــب كتــاب mالمداخــالت الكاملــة 
فــي رّد مدعــي التزويــر علــى زيــارة عاشــوراء المتداولــةn حيــث بــذل جهــدًا 

كبيــرًا فــي اســتقصائها وتحقيــق حالهــا.
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ــي  ــة ف ــارة المروّي ــواب هــذه الزي ــي ث ــح ف ــه الكــذب الصري ــع ب ــا وق مّم
mمصبــاح المتهّجــدn للشــيخ الطوســي؛ حيــث نســب الــراوي إلــى اإلمــام عليــه 
ــًا  ــًا وزورًا وبهتان ــه الّســالم؛ كذب ــًا لمــن زار اإلمــام الحســين علي الّســالم ثواب
وتقــّوًال عليــه، بقولــه: mمــن زار الحســين عليــه الّســالم يــوم عاشــوراء 
حّتــى يظــّل عنــده باكيــًا لقــى اهللا عــّز وجــّل يــوم القيامــة بثــواب 
ــزوة،  ــف غ ــي أل ــرة، وألف ــف عم ــي أل ــة، وألف ــف حّج ــي أل ألف
ــر  ــّج واعتم ــن ح ــواب م ــزوة كث ــرة وغ ــة وعم ــواب كّل حّج وث
وغــزا مــع رســول اهللا صّلــى اهللا عليــه وآلــه ومــع األئّمة الراشــدين 

.(١)nعليهــم الّســالم
ــف  ــواب أل ــه ث ــب لـ ــك كت ــل ذل ــن فع ــه: mفم وكذلــك بقول
ألــف حّجــة، وألــف ألــف عمــرة، وألــف ألــف غــزوة، كّلهــا مــع 
رســول اهللا صّلــى اهللا عليــه وآلــه، وكان لــه ثــواب مصيبــة كّل نبــي 
ورســول ووصــي وصّديــق وشــهيد مــات أو قتــل منــذ خلــق اهللا 
ــك  ــك إذا قلــت ذل ــوم الســاعةn(٢). وبقولــه: mفإّن ــى أن تق ــا إل الدني
فقــد دعــوت بمــا يدعــو بــه مــن زاره مــن المالئكــة، وكتــب اهللا 
ــك ألــف ألــف ســّيئة،  ــك بهــا ألــف ألــف حســنة، ومحــى عن ل
ورفــع لــك مائــة ألــف ألــف درجــة، وكنــت كمــن استشــهد مــع 
ــى تشــاركهم فــي درجاتهــم، وال تعــرف  ــّي حّت ــن عل الحســين ب

١ـ كامل الزيارات: ٣٢٥، باب ٧١، الحديث ٩.

٢ـ كامل الزيارات: ٣٢٥، باب ٧١، الحديث ٩.
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ــواب  ــك ث ــب ل ــه، وكت ــن استشــهدوا مع ــي الشــهداء اّلذي إّال ف
ــن علــي عليهمــا  ــارة مــن زار الحســين ب ــّي ورســول، وزي كّل نب

 .(١)nالّســالم منــذ يــوم قتــل
ــالم؛  ــة عليهــم الّس ــه ولألئّم ــه وآل ــى اهللا علي ــّي صّل ــم للنب ــذا ظل ــي ه وف
ألنّــه ينســب إليهــم مــا لــم يقولــوه، وفــي ذلــك حــّط مــن مقامهــم ومســاواتهم 
بغيرهــم مــن ســائر النــاس. وأّن أحــد الزائريــن لســّيد الشــهداء وســّيد شــباب 
ــر  ــول اهللا، وأج ــة رس ــواب مصيب ــى ث ــوراء ُيعط ــوم عاش ــي ي ــة ف ــل الجّن أه

الرســالة الّتــي قــام بهــا طيلــة حياتــه.

وإن قــرأ الزيــارة كّل يــوم يلــزم أن يكــون أفضــل منهــم عليهــم الّســالم 
بعــدد أّيامــه الّتــي يقرؤهــا فيهــا.

والجواب عن هذه الشبهة يحتاج إلى مقّدمة، وهي: 

إّن هذه الزيارة تتضّمن بيان ثوابين:

ــورة، وهــو  ــارة المخصوصــة المأث ــإزاء خصــوص هــذه الزي ــا: ب أحدهم
ــّي  ــن عل ــين ب ــن زار الحس ــالم: mم ــه الّس ــه علي ــره أّوًال بقول ــا ذك م
ــى يظــّل عنــده  عليهمــا الّســالم يــوم عاشــوراء مــن المحــّرم حّت
باكيــًا لقــى اهللا عــّز وجــّل يــوم يلقــاه بثــواب ألفــي حّجــة وألفــي 
عمــرة وألفــي غــزوة، ثــواب كّل حّجــة وعمــرة وغــزوة كثــواب 
ــه  ــه وآل ــى اهللا علي ــع رســول اهللا صّل ــّج واعتمــر وغــزا م مــن ح

١ـ كامل الزيارات: ٣٢٥، باب ٧١، الحديث ٩.
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 ،nــاح ــي mالمصب ــا ف ــالمn علــى م ــم الّس ــدين عليه ــة الراش ــع األئّم وم
أو mبثــواب ألفــي ألــف حّجــة، وألفــي ألــف عمــرة، وألفــي ألــف 

.nكامــل الزيــاراتm علــى مــا فــي nــزوة غ
ــد  ــك فق ــت ذل ــك إذا قل ــالم: mفإّن ــه الّس ــره علي ــا ذك ــك م وكذل
ــه زّواره مــن المالئكــةn، فهــذه العبــارة ـ كمــا  دعــوت بمــا يدعــو ب
ــا  ــة، وبه ــارة المالئك ــي زي ــا ه ــارة بعينه ــذه الزي ــي أّن ه ــة ف ــرى ـ صريح ت
ــف  ــف أل ــة أل ــك مائ ــب اّهللا ل ــالم mوكت ــه الّس ــزورون الحســين علي ي
درجــة، وكنــت كمــن استشــهد مــع الحســين عليــه الّســالم حّتــى 
ــن  ــهداء اّلذي ــي الش ــرف إّال ف ــم، وال تع ــي درجاته تشــاركهم ف
استشــهدوا معــه، وكتــب لك ثــواب زيــارة كّل نبــي وكّل رســول، 
وزيــارة كّل مــن زار الحســين عليــه الّســالم منــذ يــوم قتــل عليــه 

.nــه ــى أهــل بيت الّســالم وعل
ــإزاء إتيــان التعزيــة فــي ضمــن ألفــاظ مخصوصــة، أي قولــه  ثانيهمــا: ب
ــين،  ــا بالحس ــا بمصابن ــم اهللا أجورن ــون: أعظ ــالم: mيقول ــه الّس علي
وجعلنــا وإّياكــم مــن الطالبيــن بثــأره، مــع ولّيــه اإلمــام المهــدّي 
مــن آل محّمــد عليهــم الّســالم، وإن اســتطعت أن ال تمشــي يومــك 
ــه حاجــة  ــوم نحــس، ال تقضــى في ــه ي ــل؛ فإّن ــي حاجــة فافع ف
مؤمــن، فــإن قضيــت لــم يبــارك لـــه فيهــا، ولــم يــر فيهــا رشــدًا، 
ــك  وال يّدخــرّن أحدكــم لمنزلــه فيــه شــيئًا، فمــن اّدخــر فــي ذل
ــه فــي  ــارك ل ــم يب ــا اّدخــر، ول ــه فيم ــارك ل ــم يب ــوم شــيئًا ل الي
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ــة،  ــف حّج ــواب أل ــم ث ــب اهللا له ــك كت ــوا ذل ــإذا فعل ــه، ف أهل
ــى اهللا  ــول اهللا صّل ــع رس ــا م ــزوة، كّله ــف غ ــرة، وأل ــف عم وأل
ــول  ــي ورس ــة كّل نب ــواب مصيب ــه أجــر وث ــه، وكان ل ــه وآل علي
ــا  ــق اهللا الدني ــذ خل ــل، من ــات أو قت ــق وشــهيد م ووصــّي وصّدي

.nــوم الســاعة ــى أن تق إل
ــي  ــة دعــاء إلعظــام األجــر ف ــظ المخصــوص للتعزي حيــث إّن هــذا اللف
مصيبــة الحســين عليــه الّســالم، فــأراد اإلمــام عليــه الّســالم أن يخبــر الــراوي 
أنّــه إذا عــّزى بعضهــم بعضــًا بهــذا الدعــاء ـ أي قولــه: mأعظــم اهللا أجورنــا 
بمصابنــا بالحســين...n ـ يعّظــم اهللا عّزوجــّل أجرهــم حّتــى يكــون كأجــر 

وثــواب مصيبــة كّل نبــّي ورســول ووصــّي وصّديــق وشــهيد....

فاإلمام عليه الّسالم تعّرض في هذة الزيارة إلى بيان ثوابين: 

ثــواب ألصــل الزيــارة، بقولــه عليــه الّســالم: mمــن زار الحســين 
ــواب  ــك ث ــب ل بــن علــّي عليهمــا الّســالم يــوم عاشــوراء... وكت
زيــارة كّل نبــي، وكّل رســول، وزيــارة كّل مــن زار الحســين عليــه 

 .n...ــالم الّس
وثــواب آخــر بــإزاء إتيــان التعزيــة فــي ضمــن ألفــاظ مخصوصــة، بقولــه 
عليــه الّســالم: mأعظــم اهللا أجورنــا بمصابنــا بالحســين... وكان لــه أجر 

.nوثــواب مصيبــة كّل نبــي ورســول ووصــّي وصّديــق وشــهيد
فــإذا اّتضحــت هــذه المقّدمــة نقــول: الجــواب عــن هــذه الشــبهة 
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 :ــال نقضــًا وح

أّمــا نقضــًا: فقــد وقــع نظيــر ذلــك فــي كثيــر مــن روايــات أهــل بيــت العصمــة 
ــا  ــًال مــن كثيــر مّم والطهــارة ســالم اهللا عليهــم أجمعيــن. وســوف نذكــر قلي

يمكــن أن يقــف عليــه المتتّبــع فــي كتــب األخبــار.

ــح  ــا: مــا ورد فــي زيــارة أميــر المومنيــن عليــه الّســالم بســند صحي منه
عــن محّمــد بــن مســلم، عــن أبــي عبــد اهللا عليــه الّســالم، قــال: mمــا خلــق 
ــبعون  ــوم س ــزل كّل ي ــه لين ــة، وإّن ــن المالئك ــر م ــًا أكث اهللا خلق
ــإذا هــم  ــه، ف ــك، فيأتــون البيــت المعمــور فيطوفــون ب ألــف مل
ــر  ــوا قب ــوا بهــا أت ــإذا طاف ــة، ف ــوا بالكعب ــوا فطاف ــه نزل ــوا ب طاف
النبــي صّلــى اهللا عليــه وآلــه فســّلموا عليــه، ثــّم أتــوا قبــر أميــر 
المؤمنيــن عليــه الّســالم فســّلموا عليــه، ثــّم أتــوا قبــر الحســين 
ــزل مثلهــم أبــدًا  ــّم عرجــوا، وين ــه، ث عليــه الّســالم فســّلموا علي
ــر  ــر أمي ــن زار قب ــال عليــه الّســالم: mم ــةn، وق ــوم القيام ــى ي إل
المؤمنيــن عليــه الّســالم، عارفــًا بحّقــه، غيــر متجّبــر، وال متكّبــر، 
كتــب اهللا لــه أجــر مائــة ألــف شــهيد، وغفــر اهللا لــه مــا تقــّدم من 
ذنبــه ومــا تأّخــر، وُبِعــَث مــن اآلمنيــن، وهــّون عليــه الحســاب، 
ــإن  ــه، ف ــى منزل ــّيعته إل ــإذا انصــرف ش ــة، ف ــتقبلته المالئك واس
ــى قبــرهn، وقــال:  مــرض عــادوه، وإن مــات تبعــوه باالســتغفار إل
ــه  ــب اهللا ل ــه كت ــًا بحّق ــالم عارف ــه الّس ــين علي ــن زار الحس mوم
ثــواب ألــف حّجــة مقبولــة، وألــف عمــرة مقبولــة، وغفــر لـــه ما 
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ــه ومــا تأّخــرn، الحديــث(١). تقــّدم مــن ذنب
ــح عــن عبــد اهللا بــن ميمــون القــداح، عــن  ــا: مــا ورد بســند صحي ومنه
أبــي عبــد اهللا عليــه الّســالم، قــال: قلــت لــه: مــا لمــن زار قبــر الحســين عليــه 
ــه  ــب ل ــال: mيكت ــتنكف؟ ق ــتكبر، وال مس ــر مس ــه، غي ــًا بحّق ــالم عارف الّس
ألــف حّجــة مقبولــة، وألــف عمــرة مبــرورة، وإن كان شــقّيًا كتــب 

.(٢)nــزل يخــوض فــي رحمــة اهللا ســعيدًا، ولــم ي
ومنهــا: مــا ورد بســند صحيــح عــن محّمــد بــن مســلم، عــن أبــي جعفــر 
عليــه الّســالم، قــال: mلــو يعلــم النــاس مــا فــي زيــارة الحســين عليــه 
ــه  ــهم علي ــت أنفس ــوقًا، وتقّطع ــوا ش ــن الفضــل لمات ــالم م الّس
ــه  ــب اهللا ل ــاه تشــّوقًا كت ــن أت ــت: ومــا فيــه ؟ قــال: mم حســراتn، قل
ألــف حّجــة متقّبلــة، وألــف عمــرة مبــرورة، وأجــر ألــف شــهيد 
ــة  ــف صدق ــواب أل ــم، وث ــف صائ ــدر، وأجــر أل ــهداء ب ــن ش م
ــزل  ــم ي ــا وجــه اهللا، ول ــد به ــمة ُأري ــف نس ــواب أل ــة، وث مقبول
محفوظــًا ســنته مــن كّل آفــة، أهونهــا الشــيطان، ووّكل بــه ملــك 
كريــم يحفظــه مــن بيــن يديــه ومــن خلفــه، وعــن يمينــه وعــن 

ــهn، الحديــث(٣). ــوق رأســه ومــن تحــت قدم شــماله، ومــن ف

١ـ أمالــي الطوســي: ٢١٤، المجلــس الثامــن، الحديــث ٢٢، ووســائل الشــيعة ١٤: ٣٧٥، بــاب ٢٣ مــن 
أبــواب المــزار ومــا يناســبه، الحديــث ١، ومســتدرك الوســائل١٠: ٢١٣، بــاب ١٦ مــن أبــواب المــزار 

ومــا يناســبه، الحديــث ٥، مــع اختــالف يســير.
ــتدرك  ــث ٢٣، ومس ــبه، الحدي ــا يناس ــزار وم ــواب الم ــن أب ــاب ٤٥ م ــيعة ١٤: ٤٥٤، ب ــائل الش ٢ـ وس

ــير. ــالف يس ــع اخت ــث ٢، م ــبه، الحدي ــا يناس ــزار وم ــواب الم ــن أب ــاب ٤٧ م ــائل١٠: ٣١٠، ب الوس
ــواب  ــن أب ــاب ٤٥ م ــائل الشــيعة ١٤: ٤٥٢، ب ــث ٣، ووس ــاب ٥٦، الحدي ــارات: ٢٧٠، ب ــل الزي ٣ـ كام
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ومنهــا: مــا ورد بســند صحيــح عــن حمــزة بــن حمــران، قــال: قــال أبــو 
عبــد اهللا عليــه الّســالم: mيقتــل حفدتــي بــأرض خراســان، فــي مدينــة 
ــه بيــدي  ــه أخذت ــًا بحّق يقــال لهــا: طــوس، مــن زاره إليهــا عارف
ــرn، قــال:  ــل الكبائ ــة، وإن كان مــن أه ــه الجّن ــة فأدخلت ــوم القيام ي
قلــت: جعلــت فــداك، ومــا عرفــان حّقــه؟ قــال: mيعلــم أّنــه إمــام مفتــرض 
ــى أجــر  ــاه اهللا تعال ــه أعط ــًا بحّق ــن زاره عارف ــة، شــهيد، م الطاع
ســبعين ألــف شــهيد مّمــن استشــهد بيــن يــدي رســول اهللا صّلــى 

 .(١)nاهللا عليــه وآلــه علــى حقيقــة
ــي نصــر  ــح عــن أحمــد بــن محّمــد بــن أب ــا ورد بســند صحي ــا: م ومنه
ــغ  ــي كتــاب أبــي الحســن الّرضــا عليــه الّســالم: أبل ــال: قــرأت ف البزنطــي، ق
ــت ألبــي جعفــر  ــف حّجــة، قــال: فقل شــيعتي: أّن زيارتــي تعــدل عنــد اهللا أل
ــة لمــن  ــف حــّجة ؟ قــال: mإي واهللا، وألــف ألــف حّج عليــه الّســالم: أل

.(٢)nــه ــًا بحّق زاره عارف

ــا يناســبه، الحديــث ١٨، مــع اختــالف يســير. المــزار وم
١ـ عيــون أخبــار الّرضــا عليــه الّســالم ٢: ٢٨٩، بــاب ٦٦، الحديــث ١٨، ومــن ال يحضــره الفقيــه 
ــي الّصــدوق: ١٨٣، المجلــس الخامــس  ٢: ٥٨٤، الحديــث ٣١٩٢، مــع اختــالف يســير، وأمال
والعشــرون، الحديــث ٨، مــع اختــالف يســير، ووســائل الشــيعة ١٤: ٥٥٤، بــاب ٨٢ مــن أبــواب 

.nســبعين ألــف شــهيدm بــدل nأجــر ســبعين شــهيدًاm المــزار ومــا يناســبه، الحديــث ١٠، وفيــه
٢ـ كامــل الزيــارات: ٥١٠، بــاب ١٠١، الحديــث ٩، ومــن ال يحضــره الفقيــه ٢: ٥٨٢، الحديــث ٣١٨٤، 
 nقــال: قلتm مــع اختــالف يســير، وأمالــي الّصــدوق: ١٢٠، المجلــس الخامــس عشــر، الحديــث ٩ وفيــه
ــتn، والمصــدر نفســه: ١٨١، المجلــس الخامــس والعشــرون، الحديــث ٣، وتهذيــب  بــدل mقــال: فقل

األحــكام ٦: ٦٩، بــاب فضــل زيارتــه عليــه الّســالم، الحديــث ١٦٨ ، مــع اختــالف يســير.
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ومنهــا: مــا ورد بســند معتبــر عــن أبــي الصلــت عبــد الســالم بــن صالــح 
ــا إّال  ــا مّن ــول: mواهللا، م ــالم يق ــه الّس ــا علي ــمعت الّرض ــال: س ــروي، ق اله
ــّر  ــال: mش ــن رســول اهللا ؟ ق ــه: فمــن يقتلــك ياب ــل ل ــهيدn، فقي ــول ش مقت
ــي دار  ــي ف ــّم يدفنن ــم، ث ــي بالس ــي، يقتلن ــي زمان ــق اهللا ف خل
ــب اهللا  ــي فــي غربتــي كت ــة، أال فمــن زارن ــالد غرب ــة(١)، وب مضّيق
ــق،  ــف صّدي ــة أل ــهيد، ومائ ــف ش ــة أل ــه أجــر مائ ــّز وجــّل ل ع
ــة ألــف مجاهــد، وحشــر فــي  ــة ألــف حــاج ومعتمــر، ومائ ومائ

.(٢)nــا ــة رفيقن ــن الجّن ــى م ــي الدرجــات العل ــل ف ــا، وجع زمرتن
ــي  ــد أب ــال: كان رجــل عن ــنان، ق ــن س ــد اهللا ب ــن عب ــا ورد ع ــا: م ومنه
ــْؤمِنِيَن  ــْؤُذوَن اْلمُـ ــَن ُي عبــد اهللا عليــه الّســالم فقــرأ هــذه اآليــة: [َوالَِّذي
ــًا  ــًا َوإِْثم ــوا ُبْهَتان ــِد اْحَتَمُل ــُبوا َفَق ــا اْكَتَس ــِر َم ــْؤمَِناِت بَِغْي َواْلمُـ
ُمبِينــًا]، قــال: فقــال أبــو عبــد اهللا عليــه الّســالم: mفمــا ثــواب مــن أدخــل 
عليــه الســرور؟n، فقلــت: جعلــت فــداك، عشــر حســنات، قــال: mإي واهللا، 

.(٣)nوألــف ألــف حســنة

 nأمالــي الّصــدوقm وفــي ،nعيــون أخبــار الّرضــا عليــه الّســالمm و nمــن ال يحضــره الفقيــهm ١ـ كــذا فــي
.nُمَضيََّقــٍةm بــدل nَمِضيَعــٍةm :nروضــة الواعظيــنm و nوســائل الشــيعةm و

ــالم ٢: ٢٨٧،  ــه الّس ــا علي ــار الّرض ٢ـ مــن ال يحضــره الفقيــه ٢: ٥٨٥، الحديــث ٣١٩٤، وعيــون أخب
ــائل  ــث ٨ ، ووس ــر، الحدي ــس عش ــس الخام ــدوق: ١٢٠، المجل ــي الّص ــث ٩، وأمال ــاب٦٦، الحدي ب
الشــيعة ١٤: ٥٦٨، بــاب ٨٧ مــن أبــواب المــزار ومــا يناســبه، الحديــث ٥ ، مــع اختــالف يســير، وروضــة 

الواعظيــن ١: ٢٣٣.
٣ـ الكافــي ٢: ١٩٧، بــاب إدخــال الســرور علــى المؤمنيــن، الحديــث ١٣، ووســائل الشــيعة ١٦: ٣٥٤، 

بــاب ٢٤ مــن أبــواب فعــل المعــروف، الحديــث ١٤.
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وال شــّك أنّهــم ســادات المؤمنيــن، بــل مــا عــرف اإليمــان إّال بواســطتهم، 
وهــم المؤمنــون حّقــًا، وبزيارتــه عليــه الّســالم بهــذه الزيــارة ـ لمــا فيهــا مــن 
ــت  ــة، والبــراءة مــن األوثــان وأهــل البغــي والعنــاد، ومــن الجب إظهــار المحّب
ــه  ــل بيت ــى أه ــى وعل ــى المصطف ــرور عل ــال الس ــبب إلدخ ــوت ـ س والطاغ
عليهــم الّســالم، بــل فيهــا إدخــال الســرور علــى شــيعتهم والمتمّســكين بحبــل 
واليتهــم، وبذلــك يتضاعــف األجــر والثــواب، وهــذا ال يحصيــه إّال الملــك 

الوّهــاب.

والحاصــل: أّن أمثــال هــذه الروايــات فــي المقــام كثيــرة، يجدهــا 
المتتبّــع فــي مطــاوي الكتــب الحديثّيــة.

ــالم:  ــه الّس ــه علي ــة ـ بقولـ ــي الرواي ــا ورد ف ــى م ــس معن ــال: فلي ــا ح وأّم
mوكان لـــه أجــر وثــواب مصيبــة كّل نبــي ورســول...n ـ: أّن ثــواب 
ــه المستشــكل ـ حّتــى  ــر ـ كمــا تخّيل كّل نبــي وصّديــق وشــهيد يعطــى للزائ
تلــزم المســاواة بيــن ثــواب الزائــر والنبــّي واإلمــام عليــه الّســالم، بــل معنــاه: أّن 
ثــواب مصائــب كّل نبــي وصّديــق وشــهيد يعطــى للزائــر، ال جميــع مثوباتهــم 
المختّصــة بهــم فــي غيــر المصائــب، كأجــر الرســالة الّتــي قــام بهــا كّل منهــم 
وغيرهــا، فــإّن مصيبــة الحســين عليــه الّســالم مصيبتهــم جميعــًا. فيعطــى الزائــر 
ــم  ــك مصيبته ــي ذل ــا ف ــم جميعــًا بم ــر مصائبه ــين عليــه الّســالم أج للحس

ورزّيتهــم بالحســين عليــه الّســالم.

وهــذا الثــواب ال يوجــب أن يكــون ثــواب الزائــر مســاويًا أو زائــدًا علــى 
ــواب واألجــر  ــه المستشــكل. وإعطــاء الث ــا تخّيل ــّي والرســول، كم أجــر النب
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العظيــم مــن فضلــه ســبحانه لزائــر الحســين عليــه الّســالمـ  مــع وجــود الشــرائط مــن 
المعرفــة بحّقــه وغيرهــا ـ ليــس فيــه أّي ُبعــد؛ فــإّن الحســين عليــه الّســالم أعطــى 
هللا كّل مــا كان فــي يــده؛ مــن نفســه وأزكيــاء أوالده وإخوانــه وأقاربــه وأصحابــه، 
وحّتــى أخواتــه ونســائه الّالتــي ســبين وجــرى عليهــّن مــا جــرى، وكّل ذلــك فــي 
ــه عــّز وجــّل يجازيــه بفضلــه وألطافــه  ــه، فــال بُعــد فــي أّن ســبيل إحيــاء كلمــة رّب

أكثــر مّمــا يظّنــون.

وأّمــا عبــارة: mوكتــب لــك ثــواب كّل نبــي ورســولn فهــي منقولــة مــن 
ــب  ــاحn المعتمــدة هــو: mوكت mكامــل الزيــاراتn، والموجــود فــي نســخ mالمصب
ــك ثــواب زيــارةn، وقــد كان نظــر المستشــكل مــن أّول األمــر إلــى الزيــارة  ل
المرويّــة فــي mمصبــاح المتهّجــدn، ولكّنــه نقــل هــذه الفقــرات مــن mكامــل 

ــي الوهــم واإلشــكال. ــارىء ف ــع الق ــاراتn، وهــي مغالطــة صريحــة، ليوق الزي

والموجــود فــي mالمصبــاحn يكــون قرينــة علــى أّن المــراد فــي mكامــل 
الزيــاراتn هــو: mوكتــب لــك ثــواب زيــارة كّل نبــي ورســولn، ومعنــى العبــارة 
حينئــذ هــو: أّن اهللا تعالــى يعطــي لزائــر الحســين عليــه الّســالم ثــواب مــن زار كّل 
ــهادته  ــت بش ــى وأثب ــا أحي ــالم إنّم ــه الّس ــام الحســين علي ــي ورســول؛ ألّن اإلم نب
ــل مــا ورد مــن: أّن مــن  ــارة هــؤالء، مث ــه تعــدل زي نهــج هــؤالء ودينهــم، فزيارت
زار الحســين عليــه الّســالم كمــن زار اهللا فــي عرشــه(١)؛ ألنّــه عليــه الّســالم مصــداق 
ــارة اهللا  ــي كزي ــن الحقيق ــارة المؤم ــإّن زي ــد، وال عجــب؛ ف ــام للتوحي ــر ت ومظه

ــح عــن زيــد الشــّحام، قــال:  ١ـ إشــارة إلــى مــا رواه ابــن قولويــه فــي mكامــل الزيــاراتn بســند صحي
قلــت ألبــي عبــد اهللا عليــه الّســالم: مــا لمــن زار قبــر الحســين عليــه الّســالم ؟ قــال: mكان كمــن زار 

اهللا فــي عرشــهn. (كامــل الزيــارات: ٢٧٨، بــاب ٥٩، الحديــث ١).
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فكيــف بالحســين عليــه الّســالم، فزيــارة الحســين كزيــارة النبّييــن  ســبحانه 
ــوم.  ــى الي ــل إل ــذ قت ــالم من ــه الّس ــن زار الحســين علي ــارة م ــلين، وكزي والمرس

مضافــًا إلــى أّن فــي هــذه الزيــارة نــكات منهــا: أّن الزائــر يســّلم بســالم مــن اهللا 
علــى اإلمــام عليــه الســالم  مائــة  مــرة إلــى يــوم القيامــة ـ مــا بقــي الليــل والنهــارـ 
ــارة المالئكــة  ــارات حتــى زي ــي غيرهــا مــن الزي ــم تكــن ف ــة ل وهــذه الخصوصي

واألنبيــاء .

ــواب المذكــور، وجعــل  ــة ـ باألجــر والث ــي الرواي ــل: أّن النقــاش ف والحاص
هــذا عالمــة الوضــع ـ منشــؤه ســوء الفهــم، وعــدم التأّمــل فيهــا.



ــة  ــي الكتــب الحديثّي ــرو ف ــم ت ــا ل ــارة ويضّعفهــا: أنّه ــذه الزي ــا يوهــن ه ومّم
األربعــة، فإنّــه لــم يروهــا الشــيخ الكلينــي فــي mالكافــيn، وال الشــيخ الّصــدوق فــي 
mمــن ال يحضــره الفقيــهn، بــل لــم يشــر إلــى وجودهــا حّتــى فــي بقّيــة كتبــه، مــع 
ــم  ــة، ول ــارات واألدعي ــث والزي ــن األحادي ــاردة وواردة م ــع كّل ش ــه كان يتتّب أّن
يذكرهــا الشــيخ الطوســي فــي mالتهذيبيــنn، مــع أنّــه روى زيــارات عديــدة لإلمــام 

الحســين عليــه الّســالم.

والجــواب: أّن عــدم تعــّرض هــؤالء المشــايخ ـ رضــوان اهللا عليهــم ـ لهــذه 
ــًا؛  ــار مطلق ــار واألخب ــي اآلث ــا ف ــى عــدم وجوده ــدّل عل ــي كتبهــم ال ي ــارة ف الزي
ــة؛ ألّن كتبهــم هــذه  ــاب التقّي ــي كتبهــم كان مــن ب الحتمــال أّن عــدم ذكرهــا ف
واإلفــادة  التدريــس  كرســّي  ألصحابهــا  وأســند  ومعروفــة،  مشــهورة  كانــت 
والبحــث، وكان يحضــر عندهــم العلمــاء مــن كاّفــة المذاهــب، بــل وســائر الملــل.
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ــت  ــة وقع ــاه، حكاي ــا ذكرن ــد م ــام ويؤّي ــي المق ــه ف ــب نقل ــا يناس ومّم
ــي: أّن  ــي، وه ــد العّباس ــة أحم ــع الخليف ــراه ـ م ــاب ث ــي ـ ط ــيخ الطوس للش
بعــض المعانديــن مــن المخالفيــن عرضــوا علــى الخليفــة العّباســي أّن الشــيخ 
ســّب الصحابــة فــي كتابــه الموســوم بـــ mالمصبــاحn فــي دعــاء يــوم عاشــوراء 
ــاب المذكــور،  ــع الكت ــة بإحضــاره م ــر الخليف ــه، فأم ــي كتاب ــذي أورده ف اّل
ولّمــا أحضــر استفســر منــه األمــر، فأنكــر الشــيخ، ففتــح الكتــاب وأراه العبــارة 
ــّم  ــه أّوًال، ث ــدأ ب ــي، واب ــم باللعــن مّن mالّلهــّم خــّص أنــت أّول ظال
الثانــي، ثــّم الثالــث، ثــّم الرابــع. الّلهــّم العــن يزيــد خامســًاn(١). فقــال 
ــدون، بــل  ــه المعان ــا عــرض ب ــن، ليــس المــراد م ــر المؤمني ــا أمي الشــيخ بديهــة: ي
ــي آدم  ــي بن ــل ف ــدأ القت ــذي ب ــو اّل ــل، وه ــل هابي ــل قات ــم: قابي ــأّول ظال ــراد ب الم
ــالف،  ــن س ــدار ب ــمه قي ــّي، واس ــح النب ــة صال ــر ناق ــي: عاق ــراد بالثان ــّنه، والم وس
وبالثالــث: قاتــل يحيــى بــن زكريــا، وبالرابــع: عبــد الّرحمــن بــن ملجــم، قاتــل 
علــي بــن أبــي طالــب عليــه الّســالم، فلّمــا ســمع الخليفــة بيانــه، رفــع شــأنه، 

ــن ســعى(٢). ــنn: انتقــم مّم ــي mمجالــس المؤمني ــه. وزاد ف وإكرام

ــى  ــدّل عل ــارة ال ي ــؤالء لهــذه الزي ــل ه ــّرض مث ــدم تع ــف كان، فع وكي
ــب  ــي كت ــر ف ــم يذك ــات ل ــن الرواي ــح م ــن صحي ــا، فكــم م ــدم وجوده ع

ــرى. ــث الكب الحدي

١ـ هكــذا وردت فــي المصــدر، وإن كان الموجــود فــي الزيــارة: mثــّم العــن الثانــي والثالــث والرابــع. 
.nاللهــّم العــن يزيــد خامســًا

٢ـ اللؤلــؤ النضيــد: ٢٦٨ ـ ٢٦٩، وذكرهــا الســّيد بحــر العلــوم فــي رجالــه ٣: ٢٣٨، مــع اختــالف 
يســير.
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ــّص  ــّم خ ــة: mالّله ــذه الجمل ــود ه ــّوي وج ــا يق ــه مّم ــذا الوج ــل ه ب
ــي، وابــدأ بــه أّوًال، ثــّم العــن الثانــي  أنــت أّول ظالــم باللعــن مّن
ــايخ  ــا المش ــم يذكره ــك ل ــارة؛ ولذل ــي الزي ــا ف ــخ، وثبوته ــث...n ال والثال
ــارة،  ــي أصــل صــدور الزي ــه ال إشــكال ف ــة، فإّن ــي كتبهــم الحديثّي ــة ف الثالث
ســواء قلنــا: بأنّهــا معتبــرة ســندًا، أو ال، فحكمهــا حكــم ســائر الزيــارات الّتــي 
ذكروهــا فــي كتبهــم، وإّنمــا لــم ينقلــوا هــذه الزيــارة؛ لوجــود هــذه الجملــة، 
ــا  ــذا مّم ــداراة، فه ــًا أو م ــرها؛ خوف ــا ونش ــذاك بإظهاره ــم آن ــمح له وال يس

ــة.  ــد وجــود هــذه الجمل يؤّك

وأّمــا مثــل كتــاب mالمصبــاحn فليــس كتابــًا حديثّيــًا، بــل هــو فــي األدعيــة 
واآلداب للخــواّص؛ ولذلــك نــرى أّن بعــض النســخ خاليــة مــن هــذه الجملــة، 
وفــي بعضهــا كانــت مثبتــة وبعــد ذلــك محيــت أو شــطب عليهــا، وفــي بعضها 
بّدلــت بجملــة شــاملة لمضمونهــا، ولكــن غيــر مصــّرح بهــا كمــا فــي mكامــل 

 .nالزيارات



مضافــًا إلــى أّن الشــيخ قــد روى هــذه الزيــارة ـ كمــا تقــّدم ـ فــي كتابــه 
mمصبــاح المتهّجــدn(١) رواهــا أيضــًا فــي كتابــه mمختصــر المصبــاحn المشــهور 

.nالمصباح الصغيرm بـ

ابــن قولويــه فــي كتابــه mكامــل  وقــد نقلهــا ـ كمــا تقــّدم أيضــًا ـ 

١ـ تقّدم في الصفحة: ٥٥.
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الزيــاراتn(١)، وذكرهــا محّمــد بــن المشــهدي فــي كتابــه المعــروف mالمــزار 
الكبيــرn(٢)، والســّيد ابــن طــاووس فــي كتابــه mمصبــاح الزائــرn(٣)، والكفعمــي 
ــه  ــي كتاب ــهيد األّول ف ــنn(٥)، والش ــد األمي ــاحn(٤) و mالبل ــه mالمصب ــي كتابي ف
ــوارn(٧) و  ــه كـــ mبحــار األن ــض كتب ــي بع ــة المجلســي ف ــزارn(٦)، والعّالم mالم
ــن  ــي ـ وهــو م ــى رضــي القزوين ــرn(٩)، والمول ــة الزائ ــادn(٨) و mتحف mزاد المع
تالمــذة العّالمــة المجلســي ـ فــي كتابــه mتظّلــم الزهــراءn(١٠)، والســّيد حيــدر 
ــه   ــي كتاب ــد اهللاَّ شــّبر ف ــرn(١١)، والســّيد عب ــه mعمــدة الزائ ــي كتاب الكاظمــي ف
ــح األنــوار فــي حــّل مشــكالت األخبــارn(١٢)، والشــيخ محّمــد حســن  mمصابي
االصطهباناتــي فــي كتابــه mنــور العيــن فــي المشــي إلــى زيــارة قبــر الحســين 
عليــه الّســالمn(١٣)، والشــيخ الميــرزا أبــو المعالــي ابــن الشــيخ محّمــد إبراهيــم 

١ـ كامل الزيارات: ٣٢٨ ـ ٣٣٢.
٢ـ المزار الكبير: ٤٨٠ ـ ٤٨٥.
٣ـ مصباح الزائر: ٢٦٩ ـ ٢٧١.

٤ـ مصباح الكفعمي: ٦٤١ ـ ٦٤٤.
٥ـ البلد األمين: ٣٨٢ ـ ٣٨٥.

٦ـ كتاب المزار: ١٧٩ ـ ١٨٤.
٧ـ بحار األنوار ٩٨: ٢٩٠.

٨ـ زاد المعاد: ٢٣٤ ـ ٢٣٦.
٩ـ تحفة الزائر: ٤٢٣ ـ ٤٢٦.

١٠ـ تظّلم الزهراء: ٤٠٣ ـ ٤٠٥.
١١ـ عمدة الزائر: ١٤٧ ـ١٥٠.

١٢ـ مصابيح األنوار ٢: ٣٤١، الحديث ٢٠٠.
١٣ـ نور العين في المشي إلى زيارة قبر الحسين عليه الّسالم: ٢٨٦ ـ ٢٨٨.



١٧٧ القسم األول: زيارة عاشوراء

بــن حســن (الكلباســي) فــي mرســالة فــي بيــان كيفّيــة زيــارة عاشــوراءn طبعت 
.nشــرح زيــارة عاشــوراءm تحــت عنوان

وقد شرحها ـ أو بعضها، أو عّلق على بعض ألفاظها ـ جماعة، منهم:
١ـ  الشيخ حبيب اّهللا الكاشاني ، في كتابه m شرح زيارة عاشوراءn، (مطبوع). 

٢ ـ الشــيخ أبــو الفضــل أحمــد بــن الشــيخ أبــو القاســم بــن محّمــد علــّي 
ــفاء  ــه mش ــي كتاب ــريn، ف ــب بـــ mكلنت ــي، الملّق ــوري الطهران ــادي الن ــن ه ب

ــوع). ــارة عاشــورn، (مطب ــرح زي ــي ش الصــدور ف
٣ ـ الشــيخ عبــد الّرســول النــوري المازندرانــي، فــي كتابــه  mشــرح زيــارة 

عاشــوراءn، (مطبــوع).
ــه  ــي كتاب ــادn ف ــر الحســيني المعــروف بـــ mالميردام ٤ ـ الســّيد محّمــد باق

.(١)nالرواشح السماوّية في شرح أحاديث اإلمامّيةm
٥ ـ الحــاج ســّيد محّمــد باقــر األصفهانــي رحمــه اهللا الملّقــب بـــ mحّجــة 
اإلســالمn فــي رســالته فــي روايــة زيــارة عاشــوراء وبيــان مــا يســتفاد منهــا(٢).

٦ ـ الســّيد حســين بــن أبــي القاســم جعفــر الموســوي الخوانســارّي 
.(٣)nشــرح زيــارة عاشــوراءm األصفهانــي فــي كتابــه

٧ ـ مجالــس مفجعــة للعــزاء علــى العتــرة النجبــاء ســّيما الشــهداء بطــف 

١ـ الرواشح السماوّية: ٢١٦.
.n١٢٥٨m٢ـ ذكرها في اللؤلؤ النضيد: ٣٨، وقال: إنّه مستوفى، والرسالة المذكورة مطبوعة في سنة

٣ـ ذكره في الذريعة ١٣: ٣٠٧، وأعيان الشيعة ٥: ٤٦٧.



زيارة عاشوراء تحفة من السماء١٧٨

ــادي المتوفــى ١٢٧٣(١). كربــالء للســّيد حســين بــن دلــدار علــي نصيــر آب

٨ ـ نجــاة الخافقيــن فــي زيــارة الحســين عليــه الّســالم للمولــى نــوروز علــي 
ابــن محّمــد باقــر البســطامي، المتوّفــى ١٣٠٩، فارســي(٢).

ــه mمشــكالت  ــي كتاب ــي، ف ــد مهــدي النراق ــن محّم ٩ ـ المولــى  أحمــد ب
.(٣)nــوم العل

١٠ ـ الميــرزا أبــو القاســم القّمــي صاحــب mالقوانيــنn، فــي كتابــه mجامــع 
.(٤)nالشــتات

١١ ـ الشــيخ محّمــد كاظــم بــن محّمــد شــفيع الهــزار الجريبــي، الحائــري، 
فــي كتابــه mتحفــة المجاوريــنn فــي الفصــل الرابــع(٥). 

١٢ـ  الشــيخ محّمــد علــّي بــن محّمــد باقــر البهبهانــي الكرمانشــاهي،  حيــث 
ــوان: mمســألتان حــول  ــع الفضــلn تحــت عن ــه mمقام ــي كتاب ــارة ف ذكــر الزي

١ـ توجــد منــه نســخة خّطّيــة فــي مكتبــة الفاضــل الخوانســاري، فــي خوانســار، برقــم n١٠٤m، وذكــره 
.nالمجالــس المفجعــة، فــي مصائــب العتــرة الطاهــرةm فــي الذريعــة ١٩: ٣٦٧، بعنــوان

٢ـ مــن مخطوطــات مكتبــة مدرســة البروجــردي فــي كرمانشــاه، برقــم n١٠٣m، وذكــره فــي الذريعــة 
.nنجــاة الخافقيــن فــي ثــواب زيــارة الحســين عليــه الّســالمm ٢٤: ٥٧، بعنــوان

٣ـ توجد نسخة خّطّية منه في مكتبة البروجردي برقم ١٨٨٨٩.
٤ـ توجــد نســخة خّطّيــة منــه فــي مكتبــة المرعشــي برقــم ٧٥٨٦ و ١٠٧٥٦. شــفاء الصــدور فــي شــرح 

زيــارة العاشــور ١: ٩١.
٥ـ توجــد نســخة خّطيــة منــه فــي مكتبــة كاشــف الغطــاء برقــم ١٧١٣، وتوجــد نســخة خّطّيــة منــه فــي 
.nتحفــة المجاوريــنm و nتحفــة المجــاورm مكتبــة المرعشــي برقــم ٢ / ٤٣٧٠ ذكــر فيهــا تحــت عنــوان



١٧٩ القسم األول: زيارة عاشوراء

 .(١)nصــالة زيــارة عاشــوراء

ــي رســالته  ــد محســن بــن محّمــد ســميع الكاشــاني، ف ١٣ ـ المولــى محّم
.(٢)nــارة عاشــوراء ــي زي mف

١٤ ـ الســّيد محّمــد باقــر بــن محّمــد تقــي الشــفتي الجيالنــي، األصفهانــي، 
 .(٣)nرســالة فــي زيــارة عاشــوراء وكيفّيتهــاm فــي

١٥ ـ الســّيد أســد اهللا بــن محّمــد باقــر الموســوي الشــفتي األصفهانــي، فــي 
.(٤)nشــرح زيــارة عاشــوراءm كتابــه

١٦ ـ الشــيخ علــّي بــن محّمــد جعفــر شــريعت مــدار االســترآبادي 
الطهرانــي، فــي كتابــه mنتايــج المأثــور فــي ترجمــة جّنــة الّســرور فــي كيفّيــة 

.(٥)nــور ــارة العاش زي

١٧ ـ الشــيخ مفيــد بــن محّمــد نبــي البحرانــي األصــل، الشــيرازي المولــد، 
.(٦)nشــرح زيــارة عاشــوراءm فــي كتابــه

١ـ توجد نسخة خّطّية منه في مكتبة المرعشي برقم ٣٠٠٣، وذكره في الذريعة ٢٢: ١٤.
٢ـ توجد نسخة خّطية منها في مكتبة السّيد الگلبايگاني برقم ١ / ٢٢١٧.

.nالروضاتm ٣ـ ذكرها في الذريعة ١٢: ٧٩ نقًال عن
٤ـ ذكــره فــي الذريعــة  ١٣: ٣٠٧، قــال قــّدس ســّره: حّدثنــي ولــده الســّيد محّمــد باقــر المعــروف 

بحــاج آغــا، أنّــه موجــود فــي مكتبتــه بأصفهــان.
٥ـ توجــد نســخة خّطّيــة منــه فــي مكتبــة المرعشــي برقــم ٣٠٨٩، وذكــره فــي الذريعــة ٢٤: ٤٧، قــال 
قــّدس ســّره: ذكــر فــي mغايــة اآلمــالn ولــه مختصــره mنتيجــة النتايــجn، وذكــره العّالمــة الطهرانــي فــي 

الذريعــة ٢٤: ٥٠، وقــال: مختصــر مــن mنتائــج المأثــورn بتــرك االســتدالالت.
٦ـ توجد نسخة خّطّية منه في مكتبة المرعشي برقم ٣٧٥، وذكره في الذريعة ١٣: ٣٠٨.



زيارة عاشوراء تحفة من السماء١٨٠

١٨ ـ الشــيخ نصــر اهللا بــن عبــد اهللا التبريــزي الشبســتري فــي كتابــه mاللؤلــؤ 
.(١)nالنضيــد فــي زيــارة أبــي عبــد اهللا الحســين الشــهيد عليــه الّســالم

١٩ ـ وكتــب الشــيخ نصــر اهللا بــن عبــد اهللا التبريــزي الشبســتري فــي كتابــه 
mاللؤلــؤ النضيــدn: ولبعــض مشــايخ عصرنــا رســالة فــي زيــارة عاشــوراء 

.(٢)nذخيــرة العبــاد ليــوم المعــادm مطبوعــة تســّمى بـــ
ــي  ــن ف ــا) القاطني ــاء بلدن ــن (فقه ــاطين م ــض األس ــب أيضــًا: ولبع ٢٠ ـ وكت
المشــهد المقــّدس العلــوي علــى مشــّرفه آالف التحّيــة والثنــاء تأليــف فــي زيــارة 

ــض الثقــات(٣). ــا حكــى لــي بع عاشــوراء علــى م

٢١ ـ المولــى محّمــد بــن مهــدي أشــرفي المازندرانــي، mســؤال وجــواب 
 .(٤)nفــي كيفّيــة زيــارة عاشــوراء

ــي  ــاهي، ف ــن الكرمنش ــد الّرحم ــا عب ــن آغ ــم ب ــد الّرحي ــيخ عب ٢٢ ـ الش
.  (٥)nــوراء ــارة عاش ــة زي ــي كيفّي ــالة ف mرس

٢٣ ـ الســّيد محّمــد هاشــم الموســوي األصفهانــي، فــي كتابــه mشــرح زيــارة 
.(٦)nعاشــوراء

١ـ ذكره في الذريعة ١٨: ٣٨٧.
٢ـ اللؤلؤ النضيد:٣٨، وذكرها في الذريعة١٠: ١٦.

٣ـ المصدر السابق.
ــي آخــر  ــاب mشــعائر اإلســالم مــن الحــالل والحــرامn ف ــة مــن كت ــة الحجري ــة الثاني ٤ـ ألحــق بالطبع

.n١١٤٣٢٢m الكتــاب، توجــد نســخة منــه فــي مكتبــة الســّيد المرعشــي النجفــي، برقــم
٥ـ ذكرها في أعيان الشيعة ٧: ٤٦٦.

٦ـ ذكره صاحب شفاء الصدور ١: ٨٥.



١٨١ القسم األول: زيارة عاشوراء

٢٤ ـ الســّيد حســن بــن إبراهيــم الســاوجي، الحســيني فــي رســالته mتحقيــق 
.(١)nفــي زيــارة عاشــوراء

٢٥ ـ الميــرزا محّمــد علــّي بــن محّمــد نصيــر الچاردهــي الرشــتي النجفــي، 
.(٢)nشــرح زيــارة عاشــوراءm فــي كتابــه

زيــارة  فــي  mرســالة  فــي  االســترآبادي  جعفــر  محّمــد  الشــيخ  ـ   ٢٦
.(٣)nعاشوراء

٢٧ ـ الســّيد نصــر اهللا بــن حســن الحســيني، فــي رســالته mفــي روايــة 
.(٤)nــوراء ــارة عاش زي

ــرزا  ــبط المي ــين س ــد حس ــرزا محّم ــن المي ــّي ب ــد عل ــرزا محّم ٢٨ ـ المي
.(٥)nزيــارة عاشــوراءm مهــدي الشهرســتاني الحائــري، فــي كتابــه

ــي  ــّي، ف ــى قاســم القمشــهّي النجف ــن المول ــد حســين ب ٢٩ ـ الشــيخ محّم
ــالت  ــع المحتم ــاط وجم ــق االحتي ــان طري ــا وبي ــوراء وكيفّيته ــارة عاش mزي

.(٦)nفيهــا

١ـ توجد نسخة خّطّية منها في مكتبة المسجد األعظم بقم برقم ٢٦٠٣.
ــة منــه فــي مكتبــة األســتانة الرضوّيــة برقــم ١٢٣٧٠، وذكــره  ٢ـ باللغــة الفارســّية، توجــد نســخة خّطّي

ــة ١٣: ٣٠٨. ــي الذريع ف
٣ـ توجد نسخة خّطّية منها في مكتبة سبهساالر برقم ٢٥١٧، وذكرها في الذريعة ١٢: ٧٩.

٤ـ توجد نسخة خّطّية منها في مكتبة سبهساالر برقم ٣ / ٢٥٢٧.
ــد  ــي mزوائ ــد حســين ف ــرزا محّم ــف المي ــد المؤل ــًال عــن ول ــة ١٢: ٨٠، نق ــي الذريع ٥ـ ذكــره ف

.nــد الفوائ
٦ـ مخطوطات نشرة المكتبة المركزّية لجامعة طهران ٧: ٥١٨، وذكره في الذريعة ١٢: ٧٩.
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ــب  ــي، الملّق ــيران الهمدان ــرزا ش ــن مي ــر ب ــي أكب ــرزا عل ٣٠ ـ الشــيخ المي
.(١)nنور على نور في شرح زيارة عاشورm في كتابه ،nصدر اإلسالمm بـ

ــه  ــي كتاب ــي، ف ــي النجف ــي البحران ــي الغريف ــن عل ــدي ب ــّيد مه ٣١ ـ الس
ــة الكبــرى فــي زيــارة عاشــوراء وكيفّيتهــاn، ولــه كتــاب  mالصرخــة المهدوّي
للكتــاب  تلخيــص  وهــو   ،nالصغــرى المهدوّيــة  mالصرخــة  اســمه  آخــر 

الســابق(٢).

كتابــه فــي  گلپايگانــي،  رضــا  ميــرزا  بــن  اهللا  هدايــة  الميــرزا  ـ   ٣٢
.(٣)nالضيائّيةm

٣٣ ـ الســّيد محّمــد تقــي النقــوي الهنــدي، فــي كتابــه mزاد المؤمنيــن فــي 
.(٤)nأعمــال عاشــوراء وزيارتهــا

٣٤ـ  الشــيخ عبــد النبــي النجفــي العراقــيـ  مــن تالمــذة الســّيد أبــي الحســن 
 ،nــي ــز المخف ــه mالكن ــي كتاب ــي ـ ف ــن العراق ــاء الدي ــا ضي ــي، وآق األصفهان

(مطبوع). 

ــت صّحــة صدورهــا مــن ينابيــع  إلــى غيــر ذلــك مــن المصــادر الّتــي تثب
الوحــي المّتصلــة بــاهللا تعالــى؛ حيــث إنّهــم نقلوهــا وتلّقوهــا بالقبــول، 
وتســالموا علــى روايتهــا، بحيــث إّن كّل واحــد منهــم يرجــع إلــى موضــوع 

١ـ ذكره في أعيان الشيعة ٨: ١٧٥.
٢ـ الذريعة ١٥: ٣٩.

٣ـ باللغة الفارسّية، ذكره في الذريعة ١٥: ١٣٢.
٤ـ باُالردو، ذكره في الذريعة ١٢: ١١.
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ــم،  ــهورة بينه ــا مش ــول: إنّه ــن الق ــل يمك ــا، ب ــز فيه ــن دون أي غم ــه م بحث
ــا. ــى قراءته ــن عل ــوا مواظبي وكان



إّن مقتضــى مبــدأ حفــظ الوحــدة وحكمــة التعايــش الســلمي بيــن 
الشــعوب والمذاهــب اإلســالمّيةـ  والّــذي هــو مــن أهــّم المبــادىء، والمؤّكــد 
ــى  ــة المشــّدد عل ــار التقّي ــن آث ــّد م ــو أش ــذي ه ــل الشــرع، واّل ــن قب ــه م علي
رعايتهــا؛ بحيــث ورد mال ديــن لمــن ال تقّيــة لـــهn(١) ـ هــو عــدم صّحــة 
صــدور جملــة: mالّلهــّم خــّص أّول ظالــم... وابــدأ بــه أّوًال، ثــّم العــن 
ــع...n عــن اإلمــام عليــه الّســالم، وهــذا يوجــب  ــث، والراب ــي، والثال الثان
ــك تحصــل  ــة، وبذل ــن الصحاب ــن لع ــا م ــه أصحابن ــي ب ــا رم ــع الشــين وم رف

ــار عظيمــة. ــع وآث مناف
ــور  ــن األم ــدة ـ م ــظ الوح ــرى ـ وهــي حف ــواب: أّن هــذه الكب والج
المســّلمة الّتــي ال شــبهة فيهــا، ولكــّن الــكالم فــي تحقيــق ذلــك علــى نحــو 
ــم  ــة، فإنّه ــاء العاّم ــض أبن ــه بع ــا فعل ــوّج وباطــل كم ــق مع ــح، ال بطري صحي
أســقطوا كّل مــا رأوا أنّــه ال يوافــق ظاهــر مســلكهم، وال يطابــق مــا بنــوا عليــه 
ــت فــي فضائــل علــّي  عقيدتهــم، فأســقطوا كثيــرًا مــن األحاديــث الّتــي كان
أميــر المؤمنيــن عليــه الّســالم مــن مســانيدهم أو صحاحهــم، أو بّدلوهــا بمــا 
يحّبــون، كمــا أشــرنا إلــى بعضهــا فــي كتابنــا mالنبــّي األعظــم صّلــى اهللا عليــه 
ــة،  ــن الهداي ــل، ويصــّد ع ــذا يوجــب التضلي ــوريn، وه ــه ووجــوده الن وآل

١ـ الكافي ٢:٢٢٠، كتاب اإليمان والكفر، باب التقية، الحديث ٢.
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ــه خطــر  ــه، وفي ــه وآل ــى اهللا علي ــي صّل وهــو تالعــب باألحاديــث وســّنة النب
عظيــم، ولــوال المصلحــة فــي وجودهــا وثبوتهــا لمــا صــدرت منــه صّلــى اهللا 
عليــه وآلــه. فالشــخص المســلم البــّد أن يكــون تابعــًا محضــًا لـــه صّلــى اهللا 
ــه يتبــع هــواه ومــا تشــتهيه نفســه، فــإذا ورد مــن الحديــث  ــه، ال أّن عليــه وآل
أو الدعــاء مــا أمكــن تفســيره بمــا ال ينافــي عقيدتــه فهــو، وإّال فالبــّد مــن رّد 
علمــه إلــى أهلــه، والتوّقــف فــي ذلــك، فلعــّل فــي األجيــال اآلتيــة َمــن يفّســر 

ــدة. ــاه، وتحصــل منــه كمــال الفائ ــح معن ويوّض

والحاصــل: أّنــه قــد ثبــت صــدور هــذه الزيــارة عنهــم عليهــم الّســالم، 
وبضمنهــا تلــك الجملــة المشــار إليهــا، ولكّنهــا لــم تتضّمــن التصريــح باســم 
ــال مــورد لهــذه الشــبهة، ويمكــن  ــه ف ــع، وعلي ــي والثالــث والراب األّول والثان
تفســيرها بمــا ال يكــون موجبــًا لإلثــارة والفتنــة وخــرق الوحــدة، فــإّن 
ــة، ونحــن  ــارة بهــذه الكيفّي ــة هــو ثبــوت هــذه الزي مقتضــى الحكمــة اإللهّي
لســنا أولــى منهــم عليهــم الّســالم بمراعــاة المصلحــة والحكمــة. فــإذا فّســرناها 
بمــا فّســرها شــيخ الطائفــة أبــو جعفــر الطوســي قــّدس ســّره فحينئــذ ال يبقــى 
ــة  وجــه إلســقاطها أو تبديلهــا بشــيء آخــر، وعلــى هــذا فعــدم ادراک العاّم
ــل هــذه  ــى مث ــة، أّدت إل ــواردة عــن األئّم ــارات ال ــة والزي ــن األدعي لمضامي
الشــبهات، فــإّن هــذه الجملــة وإن كان معناهــا واضحــًا ألهــل البصيــرة 
ــيخ  ــه الش ــا حامل ــى م ــا عل ــم يحملوه ــاذا ل ــك لم ــع ذل ــن م ــة ولك والمعرف
ــن األّول:  ــراد م ــن أن يكــون الم ــة م ــة العباســي والجماع ــه الخليف ــع ب واقتن
ــي:  ــن الثان ــل، وم ــّن القت ــن س ــو أّول م ــل، وه ــاه هابي ــل أخ ــذي قت ــل اّل قابي
ــّي  ــل النب ــه الّســالم؛ ألجــل المــال، ومــن الثالــث: قات ــح علي ــة صال ــر ناق عاق
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يحيــى عليــه الّســالم؛ ألجــل البغــي والفحشــاء، والرابــع: قاتــل أميــر المؤمنيــن 
ــع أن  ــل ال يمن ــه، ب ــه وآل ــى اهللا علي ــول اهللا صّل ــّي رس ــالم، ووص ــه الّس علي
ــألّول والثانــي والثالــث مصاديــق أخــرى كمــا فــي نســخة العّالمــة  يكــون ل
ــى،  ــي خول ــس، والثان ــن أن ــنان ب ــا: أّن األّول س ــب عليه ــي؛ إذ كت المجلس
ــع  ــك يرتف ــاج، وبذل ــن الحّج ــرو اب ــع عم ــي، والراب ــن ربع ــث شــبث ب والثال

ــكال. اإلش



ــه  ــع أّن ــًا، م ــة أي جميع ــة قاطب ــي أمّي ــن بن ــت لع ــارة تضّمن ــذه الزي أّن ه
ــذي  ــاص اّل ــن الع ــن ســعيد ب ــد ب ــل: خال ــًا مث ــًا قطع ــن يكــون مؤمن فيهــم م
هــو مــن أوائــل الصحابــة إســالمًا، واّلــذي وقــف مــع اإلمــام أميــر المؤمنيــن 
ــي مســألة  ــه ف ــه وآل ــى اهللا علي ــاة رســول اهللا صّل ــه الّســالم بعــد وف علــي علي
الخالفــة، ومثــل أمامــة بنــت أبــي العــاص الّتــي تزّوجهــا اإلمــام أميــر المؤمنين 
علــي عليــه الّســالم بعــد وفــاة الصديقــة الطاهــرة بوصّيــة منهــا، ومثــل محّمــد 
ــر  ــالم، وغي ــه الّس ــن علي ــر المؤمني ــذي كان مــن خــواّص أمي ــة اّل ــن حذيف ب
هــؤالء مّمــن انتســبوا لبنــي أمّيــة وكانــوا مــن المؤمنيــن المواليــن ألهــل البيــت 
عليهــم الّســالم، فإنّــه ال شــّك فــي حرمــة لعنهــم لقولــه تعالــى: [َوال َتْكِســُب 
ــه تعالــى:  ــَرى](١)، وقول ــِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخ ــا َوال َت ــٍس ِإالَّ َعَلْيَه ُكلُّ َنْف
ــا اْكَتَســَبْت](٢)، وقولــه تعالــى: [َلهَـــا  ــا َم ــا َكَســَبْت َوَعَلْيَه [َلهَـــا َم

١ـ سورة األنعام، اآلية: ١٦٤.
٢ـ سورة البقرة، اآلية: ٢٨٦.
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َمــا َكَســَبْت َوَلُكــْم َمــا َكَســْبُتْم](١)، إلــى غيــر ذلــك مــن اآليــات، وعليــه 
ــف  فيتبّيــن أّن هــذه الزيــارة موضوعــة أو علــى األقــّل قــد نالتهــا يــد التحري

والــدّس.
ويجاب عليها: 

أّوًال: أّن المســّمى بأميّــة مــن ولــد عبــد شــمس اثنــان، أمّيــة األصغــر وأمّية 
األكبــر، إّال أنّــه عنــد اإلطــالق ينصــرف إلــى ولــد أميــة األكبــر كمــا صــرح 
 ،(٢)nســبائك الذهــب فــي معرفــة قبائــل العــربm بذلــك الســويدّي فــي كتابــه
ومــن هنــا قــال العالمــة المامقانــّي فــي تنقيــح المقــال في ذيــل ترجمــة محّمد 
بــن أبــي حذيفــة: mال ينبغــي أن يتوّهــم مــن كــون الرجــل عبشــميًا وأنــه ابــن 
خــال معاويــة كونــه أموّيــًا، وبنــو أمّيــة ملعونــون قاطبــة؛ ألّن الرجــل مــن بنــي 
ــة فــإّن بنــي عبــد شــمس  ــة وليــس هــو مــن ولــد أمّي عبــد شــمس والــد أمّي
ســبعة بطــون بنــو أميــة األكبــر بــن عبــد شــمس وهــم المقصــودون مــن بنــي 
أمّيــة عنــد اإلطــالق، وهــم الملــوك الملعونــون قاطبــة وبنــو ربيعــة بــن عبــد 
شــمس، ومنهــم شــيبة بــن ربيعــة وأخــوه عتبــة والــد محّمــد هــذا، وبنــو عبــد 
ــّي صّلــى  الُعــّزى ومنهــم أبــو العــاص بــن الربيــع بــن عبــد الُعــّزى صهــر النب
اهللا عليــه وآلــه علــى ابنتــه زينــب، وبنــو عبــد أمّيــة، وبنــو نوفــل، وبنــو حبيــب 
ومنهــم حبيــب ومنهــم عبــد اهللا بــن عامــر بــن كريــز بــن ربيعــة بــن حبيــب بــن 
عبــد شــمس، وبنــو أمّيــة األصغــر ومنهــم عبــد اهللا بــن الحــارث بــن أمّيــة بــن 
ــح العيــن والبــاء؛  عبــد شــمس ويقــال للبطــون الثالثــة األخيــرة العبــالت بفت

١ـ سورة البقرة، اآلية: ١٣٤.
٢ـ سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب: ٧٠.



١٨٧ القسم األول: زيارة عاشوراء

ألّن أّمهم عبلة بنت عبيد من بني غنم ومن ذلك كله يتبّين أمران:

أحدهما: أّن كون الرجل عبشميًا ال يالزم كونه أموّيًا.

ــة  ــًا؛ ألّن بنــي أمّي ــه ملعون ــالزم كون ــًا ال ي ــي: أن كــون الرجــل أموّي الثان
ــم يعلــم لعــن  ــون قطعــًا، ول ــوك الجــور المســتخلفين ملعون ــد مل ــر وال األكب
ــة، بــل اللعــن وقــع  ــة األصغــر وليــس الملعــون كل مــن ســّمي بأمّي بنــي أمّي
علــى طائفــة خاصــة معينــة تدعــى ببنــي أمّيــة علــى اإلطــالق وهــو بنــو حــرب 

.(١)nبــن أمّيــة وبنــو العــاص بــن أمّيــة

ويشــهد لـــه مــا رواه الصــدوق بإســناده إلــى محّمــد بــن الفضيــل الزَُّرقِــّي، 
عــن أبــي عبــد اهللا، عــن أبيــه، عــن جــّده عليهــم الّســالم، قــال: mللنــار ســبعة 
ــل  ــاب يدخ ــذا الب ــار، فه ــركون والكّف ــه المش ــل من ــاب يدخ ــواب... وب أب
فيــه كّل مشــرك وكّل كافــر ال يؤمــن بيــوم الحســاب، وهــذا البــاب اآلخــر 
يدخــل منــه بنــو أميّــة، ألنّــه هــو ألبــي ســفيان ومعاويــة، وآل مــروان خاّصــة، 
ــا  ــم منه ــمع له ــًا ال تس ــار حطم ــم الن ــاب، فتحطمه ــك الب ــن ذل ــون م يدخل

.(٢)nــون ــون فيهــا وال يموت ــة، وال يحي واعي

ــل  ــر، ب ــة األكب ــد أمّي ــروان كّلهــم مــن ول ــة وآل م ــو ســفيان ومعاوي وأب
روايــة زيــارة عاشــوراء أيضــًا ظاهرهــا قــد يقتضــي االنحصــار بأمّيــة األكبــر 
ــة  ــن معاوي ــد ب ــة ويزي ــا ســفيان ومعاوي ــه الّســالم: mاللهــّم العــن أب ــه علي بقول
عليهــم منــك الّلعنــة أبــد اآلبديــن وهــذا يــوم فرحــت بــه آل زيــاد وآل مروان 

١ـ تنقيح المقال ٢: ٥٩ من باب الميم.
٢ـ الخصال ٢: ٣٩٦، باب السبعة، الحديث ٥١.



زيارة عاشوراء تحفة من السماء١٨٨

بقتلهــم الحســين صلــوات اهللا عليــه اللهــّم فضاعــف عليهــم الّلعــن والعــذاب 
.nاألليــم

وقولــه عليــه الّســالم: mولعــن اهللا آل زيــاد وآل مــروان ولعــن اهللا بنــي أمّيــة 
. nقاطبة

وثانيــًا: أّن لفــظ mبنــي أمّيــةn صــار فــي عــرف األئّمــة عليهــم الّســالم فــي 
غيــر معنــاه الّلغــوي، بــل مرادهــم جميــع الطغــاة والفاســدين مــن ولــد أمّيــة 
األكبــر ومــن يســلك مســلكهم ويحــذو حذوهــم فــي معــاداة أميــر المؤمنيــن 
واألئّمــة الطاهريــن عليهــم الّســالم، وأوليائهــم، ســواء كان مــن هــذا الحــّي، 

أم ســائر األحيــاء.
فــإن مــن ســلك مســلكهم يعــّد منهــم وطينتــه مــن طينتهــم، وإن لــم يكــن 
ــن  ــر المؤمني ــًا ألمي ــن كان موالي ــم، وم ــدودًا منه ــرّي مع ــي النســب الظاه ف

واألئّمــة الطاهريــن عليهــم الّســالم فهــو منهــم مــن أي حــّي كان. 
ــُه  ــوٌح َربَّ ــاَدى ُن ــّل: [َوَن ــّز وج ــه ع ــاه قول ــا ذكرن ــى م ــل عل والدلي
َفَقــاَل َربِّ إِنَّ ابْنِــي مِــْن َأْهلِــي َوإِنَّ َوْعــَدَك اْلحَـــقُّ َوَأْنــَت َأْحَكــُم 

ــَك](١)(٢). ــْن َأْهِل ــَس ِم ــُه لَْي ــوُح إِنَّ ــا ُن ــاَل َي ــاِكِميَن َق اْلحَـ
ويشــهد لـــه صريــح الحديــث المــروّي عــن كتــاب االختصــاص للمفيــد 
ــو  ــك ـ وكان أب ــد المل ــن عب ــعد ب ــال: دخــل س ــّي ق ــزة الثمال ــي حم ــن أب ع
ــن  ــز ب ــد العزي ــد عب ــر، وهــو مــن ول ــه الّســالم يســّميه ســعد الخي جعفــر علي

١ـ سورة هود، اآلية: ٤٥ ـ ٤٦.
٢ـ أنظر: مكيال المكارم ٢: ٤١٨.



١٨٩ القسم األول: زيارة عاشوراء

مــروان ـ علــى أبــي جعفــر عليــه الّســالم فبينــا ينشــج كمــا تنشــج النســاء، قــال: 
فقــال لـــه أبــو جعفــر عليــه الّســالم: مــا يبكيــك يــا ســعد؟ قــال: وكيــف ال أبكــي 
ــوّي  ــت أم ــه: لســت منهــم، أن ــي القــرآن، فقــال لـ ــة ف ــا مــن الشــجرة الملعون وأن
مّنــا أهــل البيــت، أمــا ســمعت قــول اهللا عــّز وجــّل يحكــي عــن إبراهيــم [َفَمــْن 

َتبَِعِنــي َفإِنَّــُه مِنِّــي](١)(٢).
ومــا رواه الحاكــم فــي المســتدرك عــن عمــرو بــن مــّرة الجهنــّي ـ وكانت 
لـــه صحبــة ـ أّن الحكــم بــن أبــي العــاص اســتأذن علــى النبــّي صّلــى اهللا عليــه 
وآلــه، فعــرف النبــّي صّلــى اهللا عليــه وآلــه صوتــه وكالمــه فقــال: ائذنــوا لـــه 
عليــه لعنــة اهللا وعلــى مــن يخــرج مــن صلبــه إّال المؤمــن منهــم وقليــل مــا هم، 
يشــّرفون فــي الدنيــا ويضعــون فــي اآلخــرة، ذوو مكــر وخديعــة، يعطــون فــي 

الدنيــا ومــا لهــم فــي اآلخــرة مــن خــالق(٣).
ــم يقــّوي أمرهــم فليــس منهــم، ففــي  ــم يتبعهــم ول وعلــى هــذا فمــن ل
خبــر عبــد الســالم بــن صالــح الهــروّي، قــال: قلــت ألبــي الحســن علــّي بــن 
موســى الرضــا عليــه الّســالم: يابــن رســول اهللا، مــا تقــول فــي حديــث روي عــن 
الصــادق عليــه الّســالم، قــال: إذا خــرج القائــم عليــه الّســالم قتــل ذرارّي قتلــة 
الحســين عليــه الّســالم بفعــال آبائهــا؟ فقــال عليــه الّســالم: هــو كذلــك، فقلــت: 
ــال:  ــاه؟ ق ــا معن ــَرى]، م ــِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخ ــّل: [َوال َت ــّز وج ــول اهللا ع ق
ــالم  ــه الّس ــين علي ــة الحس ــه، ولكــن ذرارّي قتل ــع أقوال ــي جمي صــدق اهللا ف

١ـ سورة إبراهيم، اآلية: ٣٦.
٢ـ االختصاص: ٨٥.

٣ـ المستدرك علی الصحيحين٤: ٤٨١.



زيارة عاشوراء تحفة من السماء١٩٠

يرضــون بفعــال آبائهــم ويفتخــرون بهــا، ومــن رضــي شــيئًا كان كمــن أتــاه، 
ولــو أن رجــًال قتــل بالمشــرق فرضــي بقتلــه رجــل بالمغــرب لــكان الراضــي 
ــه الّســالم إذا  ــم علي ــل، وإّنمــا يقتلهــم القائ ــد اهللا عــّز وجــّل شــريك القات عن

خــرج لرضاهــم بفعــل آبائهــم.

ــن وإن كان  ــمله اللع ــال يش ــم ف ــًا له ــم يكــن متابع ــن ل والحاصــل: أّن م
منتميــًا لبنــي أمّيــة نســبًا، أمثــال خالــد بــن ســعيد بــن العــاص، وأبــو العــاص 
ــت أبــي  ــه، وأمامــة بن ــز علــى خــالف في ــع، وعمــر بــن عبــد العزي ابــن الربي
ــر المؤمنيــن بعــد وفــاة الصديقــة الطاهــرة  ــي تزوجهــا اإلمــام أمي العــاص الّت
فاطمــة الزهــراء عليهــا الّســالم، ومحمــد بــن حذيفــة وأّمــه بنــت أبــي ســفيان 

.ــع اإلشــكال كال وغيرهــم، وبذلــك يندف



أّن هــذه الزيــارة يوجــد فيهــا ركاكــة فــي الّنظــم واألســلوب ومــن أمثلــة 
ذلــك مــا ورد فــي آخــر الزيــارة: mاللهــم العــن يزيــد خامســًا والعــن عبيــد اهللا 
بــن زيــاد وابــن مرجانــة...n مــع أّن عبيــد اهللا بــن زيــاد هــو نفســه ابــن مرجانــة 
وليــس شــخصًا آخــر وكان المفــروض لــو أريــد اإلشــارة إلــى أّمــه التعبيــر 

بابــن مرجانــة كبــدل البــن زيــاد ال باإلتيــان بــواو العطــف.

ويجاب عليها:

أّوًال: أّن هــذا بنــاء علــى مــا ورد فــي نســخ المصبــاح، وأمــا بنــاء علــى مــا 
ورد فــي كامــل الزيــارات فــال يــرد هــذا اإلشــكال.



١٩١ القسم األول: زيارة عاشوراء

وثانيــًا: يمكــن أن يكــون تكــراره للتأكيــد واإلشــارة إلــى أّن أّمــه 
مشــهورة بالفســق والفجــور.

ــاد  ــه ابــن زي ــة كون ــًا: يمكــن أن يكــون إشــارة إلــى عــدم معلومّي وثالث
بــل المتيقــن هــو ابــن مرجانــة؛ ألنّهــا كمــا ورد فــي التاريــخ حملــت مــن عــّدة 

أشــخاص ولــم تبيــن أنّــه نطفــة أّي منهــم.

فالعبــارة المذكــورة إشــارة إلــى هــذا ولذلــك ينبغــي أن تعــّد هــذه الجملة 
مــن محّســنات الزيارة.



كيــف يصــح أن يقــال: لقــد عظمــت الّرزيــة، وجّلــت المصيبــة بــك علينا، 
ــة  ــم تكــن المصيب وعلــى جميــع أهــل اإلســالم، مــع أّن جميــع المســلمين ل
عليهــم عظيمــة، وإّنمــا هــم الشــيعة وهــم األقلــون عــددًا فــي زمانهــم عليهــم 

الّســالم؟

الجــواب: بــأّن المــراد بأهــل اإلســالم هــم المنتســبون إلــى اإلســالم 
واقعــًا وهــم الشــيعة، أو المــراد المنتســبون إليــهـ وإن لــم يكونــوا مــن الشــيعةـ 
ولكنهــم كانــوا مــن المواليــن ألهــل البيــت عليهــم الّســالم ، وعلــى هــذا أكثــر 
ــة  المســلمين، الن المبغضيــن لألئمــة الطاهريــن عليهــم الّســالم شــرذمة قليل
وهــم النواصــب الخاســئون الذيــن ال يحســبون بحســاب أهــل الســّنة ، واال 
إخواننــا مــن أهــل الســّنة فانهــم يشــاركوننا حــّر المصيبــة، وألــم المصــاب، 
وال يرتضــون تلــك الجرائــم  التــي حلــت بريحانــة رســول اهللا صّلــى اهللا عليــه 
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وآلــه وســّيد شــباب أهــل الجنــة عليــه الّســالم .



ــف يليــق باإلمــام  عليــه الّســالم ، وهــو فــي مقــام بيــان تعليــم األذكار  كي
واألدِعيــة لآلخريــن،  أن يدعــو علــى عــدوه بهــذا النحــو مــن الدعــاء «اللهــم 
ــة ال تســدها وبســقم ال  ــالء ال تســتره وبفاق ــره وبب ــر ال تجب ــي بفق ــغله عن اش
تعافيــه وذل ال تعــزه وبمســكنة ال تجبرهــا اللهــم اضــرب بالــذل نصــب عينيــه 
وادخــل عليــه الفقــر فــي منزلــه والعلــة والســقم فــي بدنــه حتــى تشــغله عنــي 
ــه وانســه ذكــرى كمــا أنســيته ذكــرك وخــذ عنــى  ــراغ ل بشــغل شــاغل ال ف
بســمعه وبصــره ولســانه ويــده ورجلــه وقلبــه وجميــع جوارحــه وادخــل عليــه 
فــي جميــع ذلــك الســقم وال تشــفه حتــى تجعــل ذلــك شــغًال شــاغًال لــه عنــى 

وعــن ذكــرى». 

ــام المعصــوم  ــن  اإلم ــم فضــًال ع ــن الكري ــان المؤم ــوز لإلنس ــل  يج فه
ــاء، وبالخصــوص اذا  كان عــدوه  ــل هــذا الدع ــالم ، أن يدعــو بمث ــه الّس علي

ــه. ــًا لحق ــقًا أو ظالم ــان وكان  فاس ــن أهــل اإليم م

الجواب: 

أوًال: إن الظالــم وكل مــن يريــد  الســوء باإلنســان المؤمــن ال ينحصــر بمــن 
ــياطين  ــن ش ــض اليهــود أو م ــار كبع ــن الكف ــد يكــون هــؤالء م ــل ق ــه ب نعرف
الجــن، واإلنســان المؤمــن ال يخلــو حالــه مــن هــوالء الذيــن يريــدون إفنــاءه 
واســتئصاله، وعليــه فــال إشــكال فــي الدعــاء عليهــم بهــذا النحــو مــن الذكــر.
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ــًا: إن لهــذه األدِعيــة حــدًا معينــًا وهــو قولــه: حتــى تشــغله بشــغل  وثاني
ــذه  ــكل ه ــيته ذكــرك، ف ــا انس ــه، وأنســه ذكــري كم ــه من ــراغ ل ــاغل ال ف ش
الباليــا يقصدهــا الزائــر والداعــي الــى حيــن ينصــرف  الظالــم عنــه واشــتغاله 

بغيــره، و هــذا مّمــا ال إشــكال فيــه حتــى اذا لــم يكــن كافــرًا أيضــا.



إّن المشــار إليــه بقولــه عليــه الّســالم: >إّن هــذا يــوم تبركــت بــه بنــو أمّية<، 
هــو يــوم عاشــوراء، فكيــف يصــح قــراءة هــذه الجملــة فــي ســائر األيــام كمــا 

ورد فــي الروايــة بأنــه يســتحّب قــراءة هــذه الزيــارة فــي كل يــوم؟

يمكن الجواب عنها: 

اوًال: بــان يــوم عاشــوراء وإن كان يومــًا معينــًا ولكــن بمــا أنــه فــي حــال 
االنطبــاق تبعــًا لحركــة القمــر وانتقالــه ـ فقــد ينطبــق علــى يــوم الجمعــة، وقــد 
ــام  ــن أّي ــوم م ــى كل ي ــق عل ــى ينطب ــبت وهكــذا حت ــوم الس ــى ي ــق عل ينطب
ــنة ـ فيمكــن أن  ــهر والس ــام الش ــن أّي ــوم م ــى كل ي ــك عل ــبوع، وكذل األس

يشــار الــى كل يــوم بأنــه تبركــت بــه بنــو أمّيــة.

ــه  ــين علي ــام الحس ــل اإلم ــوا بقت ــوا وتبرك ــة فرح ــي أمّي ــأن بن ــًا: ب وثاني
ــم يقتصــر  ــوراء ول ــوم عاش ــد ي ــن بع ــم م ــن أيامه ــوم م ــي كل ي ــالم ف الّس
فرحهــم فــي خصــوص يــوم عاشــوراء، وعليــه فيصــدق إن هــذا يــوم فرحــت 

ــه. ــة وتبركــت ب ــه بنــو أمّي ب

ــه  ــت في ــوم تنزل ــارات: mهــذا ي ــي نســخة كامــل الزي ــه ورد ف ــًا: أن وثالث
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ــةn، ونــزول اللعنــة فــي كل يــوم حتــم والزم  اللعنــة علــى آل زيــاد وآل أمّي
ــع االشــكال  ــخة يرتف ــى هــذه النس ــوم عاشــوراء، فعل ــص بي عليهــم وال يخت

مــن اصلــه.

ورابعــًا: ال مانــع مــن تبديــل هــذه الكلمــة بذكــر المشــار اليــه فيقــال اّن 
يــوم عاشــور بــدل mهــذاn حتــى يكــون صريحــًا ليــوم عاشــوراء المخصــوص 

فــي ســنة ٦١. 

خامســًا: مــا ذكــره بعــض األســاتذة mإن هــذاn أشــارة الــى يــوم عاشــوراء 
ال يــوم قــراءة الزيــارة وفيــه مــا ال يخفــى.

إيضاح:

هــل المــراد مــن mعلــي بــن الحســين عليهمــا الّســالمn الــوارد فــي الســالم 
األخيــر علــّي الشــهيد بالطــّف وأّمــه ليلــى، أو اإلمــام زيــن العابديــن علــي بــن 

الحســين وأّمــه شــاه زنــان، حيــث قــد وقــع مــوردًا للســؤال؟ 

ــالم ألن  ــه الّس ــه األّول علي ــارة أن ــياق العب ــن س ــر م والجــواب: أّن الظاه
ــوم عاشــوراء، ولكــن بمــا  ــي ي ظاهــر الســياق هــو الســالم علــى الشــهداء ف
أنــه لــم يــرد فــي النــّص تقييــد فيمكــن للقــارىء أن يقصــد ثالثــة مــن أوالد 
ــّي  ــام عل ــهيد واإلم ــّي الش ــم عل ــالم، وه ــم الّس ــهداء عليه ــّيد الش ــام س اإلم
زيــن العابديــن وعلــّي الرضيــع صلــوات اهللا عليهــم حّتــى يكــون ثوابــه أكثــر 

ــن. ــد هللا رب العالمي والحم
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إّن األدعيــة والزيــارات كســائر األحاديــث والروايــات الــواردة عــن النبّي 
صّلــى اهللا عليــه وآلــه واألئّمــة عليهــم الّســالم مشــحونة بالِحَكــم والمصالــح 
العاّمــة والمهّمــة الّتــي قّلمــا يصــل اإلنســان إلــى غايتهــا ومنتهاهــا، فكمــا أنّهــا 
مدرســة تربوّيــة تعّلــم النــاس التوحيــد والنبــّوة والواليــة واآلداب واألخــالق 
ــك  ــن، كذل ــوب المؤمني ــي قل ــخها ف ــك، وترّس ــر ذل ــاء وغي ــر والدع والذك
يوجــد فيهــا حكــم ومقاصــد عاليــة، ففــي زيــارة عاشــوراءـ  الّتــي تربّــي قارئها 
علــى المنهــج الصحيــح القويــم ـ التأكيــد األكيــد علــى اللعــن الشــديد بهــذا 
ــام،  ــدار، واللعــن الخــاّص والع ــالم بنفــس المق ــر، وكذلــك الّس الكــّم الكثي
ــة شــهادة اإلمــام الحســين عليــه  وهــذا مّمــا يوجــب االهتمــام الشــديد بقضّي

الّســالم، وشــهادة أوالده وأصحابــه، وأســر أهــل بيتــه. 

وحــّث المؤمنيــن علــى هــذه الزيــارة، واالهتمــام بشــأنها، وبيــان الثــواب 
واألجــر العظيــم عليهــا، كّل ذلــك إلثبــات وقــوع هــذا الظلــم العظيــم، 
ــّر  ــى م ــى ال تنســى عل ــلمين؛ حّت ــوب المس ــي قل ــة ف ــذه الفاجع ــيخ ه وترس
ــى اهللا  ــّي صّل ــبط النب ــى س ــا عل ــتبعد وقوعه ــا، أو يس ــّك فيه ــور، أو يش الده
عليــه وآلــه وذوي القربــى، اّلذيــن أمــر اهللا ســبحانه وتعالــى بموّدتهــم، 
وأذهــب عنهــم الرجــس، وطّهرهــم تطهيــرًا، وكذلــك إلثبــات وقــوع الظلــم 
ــإّن هــؤالء  ــه الّســالم والزهــراء ســالم اهللا عليهــا، ف ــر المؤمنيــن علي علــى أمي
القــوم ـ المشــمولين باللعــن فــي هــذه الزيــارة ـ هــم اّلذيــن غصبــوا حــّق علــي 
عليــه الّســالم، وأحرقــوا بــاب داره، وكســروا ضلــع الزهــراء ســالم اهللا عليهــا.



زيارة عاشوراء تحفة من السماء١٩٦

وهــذه التضحيــة العظيمــة الّتــي قــام بها اإلمــام الحســين عليه الّســالم والّتي 
ليــس لهــا مثيــل قــد أبقــت اإلســالم وأثبتتــه، وإّال النمحــى هــذا الديــن علــى 
يــد بنــي أمّيــة وباألخــّص يزيــد، وبّدلــوه بمــا يحبّــون، فــال غــرو فــي المبالغــة 
ــون،  ــن لعنهــم اهللا ورســوله والمؤمن ــن اّلذي ــؤالء الظالمي ــى ه ــن عل ــي اللع ف
ــل  ــن قب ــال م ــا يق ــدم االنخــداع بم ــك، وع ــه لذل ــن التنّب ــن م ــّد للمؤمني فالب
البعــض: بــأّن اللعــن والشــتم ال فائــدة فيــه؛ فإنّــه مضافــًا إلــى أّن اللعــن ليــس 
شــتمًا بــل دعــاء علــى الظالــم، فــإّن الظالــم عــدّو اهللا ويســتحّق اللعنــة، وقــد 
مــّر أّن اللعــن منهــج أّسســه القــرآن الكريــم والروايــات الكثيــرة الّتــي تقــّدم 

ذكرهــا. 
وعليه، فال وجه لالنزجار من اللعن وتكفير الالعن.

 

توجــد كيفّيــات متعــّددة ُيــزار بهــا اإلمــام الحســين عليــه الّســالم فــي يــوم 
عاشــوراء مــن قــرب وبُعــد، وبعــض هــذه الكيفّيــات ناتــج مــن الجمــع بيــن 
الروايــات(١)، كمــا أّن بعــض األمــور الّتــي وردت فــي الروايــة ـ الّتــي أوردهــا 
الشــيخ الطوســي فــي زيــارة عاشــوراء ـ ليســت دخيلــة فــي حقيقة الزيــارة، بل 
خارجــة عنهــا، وهــي مــن بــاب بيــان وظيفــة أخــرى، واإلتيــان بهــا محمــول 

األنــوار  وبحــار   ،٢٦٨ ـ   ٢٦٧ الزائــر:  ومصبــاح   ،٧١ بــاب   ،٣٢٣ الزيــارات:  كامــل  راجــع:  ١ـ 
٩٨: ١٥٨، بــاب ١٨، الحديــث ٥، والمصــدر نفســه ٩٨: ٢٥٦ مــن نفــس البــاب، الحديــث 
 ٥ و   ٤ و   ٣ و   ١ الحديــث   ،٣١٣ و   ٣٠٩ و   ٣٠٣ و   ٢٩٦ و   ٢٩٠  :٩٨ نفســه  والمصــدر   ،٤٠

و ٧.



١٩٧ القسم األول: زيارة عاشوراء

علــى األفضليــة واالســتحباب.

 

١ـ اإليمــاء إلــى اإلمــام عليــه الّســالم ـ بحاجبــه أو يــده ـ بالّســالم، وبــأّي 
لفــظ ولســان أراد(١) بعدالغســل أو الوضــوء.

٢ ـ الّصالة ركعتين(٢).

٣ ـ التكبير مّرة(٣)، أو مائة مّرة، كما صّرح به الكفعمي(٤).

٤ ـ اإلتيان بالزيارة، بما تضّمنته من الدعاء في السجدة(٥).

ــه الّســالم مــن قــرب ومــن ُبعــد،  ــزور اإلمــام علي ــة لمــن ي وهــذه الكيفّي
بينمــا الكيفّيــات الّتــي بعدهــا فهــي لمــن يــزور اإلمــام عليــه الّســالم مــن ُبعــد.

ــت هــذه الفقــرة فــي الصفحــة: ٦٠، وراجــع: الكافــي ٤: ٥٨٤، كتــاب الحــّج، بــاب النــوادر،  ١ـ قــد تقّدم
الحديــث١، وكامــل الزيــارات: ٤٨٠، بــاب ٩٦، الحديــث ١، وفــي تهذيــب األحــكام ٦: ٨٢، الحديــث ١٧٩.

٢ـ قــد تقّدمــت هــذه الفقــرة فــي الصفحــة: ٥٦ و٦٠، ووردت فــي كامــل الزيــارات: ٤٨٠، بــاب ٩٦، 
الحديــث ١، والمصــدر نفســه: ٤٨٣، الحديــث ٦.

٣ـ قــد تقّدمــت هــذه الفقــرة فــي الصفحــة: ٦٠، وقــد دلّــت عــّدة روايــات علــى اســتحبابه فــي مطلــق 
الزيــارة، منهــا: مــا أورده ابــن قولويــه فــي كامــل الزيــارات: ٢٥٤ و ٣٥٨ و ٣٦٢، بــاب ٤٩ و ٧٩، 

الحديــث ٤ و ١ و ٢.
٤ـ المصباح: ٦٤١.

٥ـ تقّدم هذا المضمون في الصفحة: ٧٠.



زيارة عاشوراء تحفة من السماء١٩٨

 

ــدار(١)  ــي ال ــروز إلــى الصحــراء، أو الصعــود علــى ســطح مرتفــع ف ١ـ الب
ــزوال(٢) مــع الطهــارة(٣). فــي يــوم عاشــوراء فــي صــدر النهــار وقبــل ال

٢ ـ اإليماء إلى اإلمام عليه الّسالم بالّسالم، وبأّي لفظ ولسان أراد.

٣ ـ االجتهاد والمبالغة في الدعاء على قاتليه(٤).

٤ ـ الّصالة ركعتين.

٥ ـ ندب الحسين عليه الّسالم، والبكاء عليه(٥).

ــواب المذكــور  ــر الث ــدار يســتحّق عليهــا الزائ ــة بهــذا المق وهــذه الكيفّي
فــي أّول روايــة زيــارة عاشــوراء، وإن لــم يكــن ســالمه بالزيــارة المعهــودة؛ 
ــارة  ــالم بالزي ــا أّن الّس ــن، كم ــه أجــر معّي حيــث إّن هــذا عمــل مســتقّل، ولـ

ــار فــي بــاب مطلــق الزيــارة  ــي عــّدة أخب ١ـ تقــّدم هــذا المضمــون فــي الصفحــة: ٥٦، وورد أيضــًا ف
كمــا فــي الكافــي ٤: ٥٨٤، كتــاب الحــّج، بــاب النــوادر، الحديــث ١، وكامــل الزيــارات: ٤٨٠، بــاب 

ــث ٣٢٠٥ و ٣٢٠٦. ــه ٢: ٥٩٩، الحدي ــن ال يحضــره الفقي ــث ١، وم ٩٦، الحدي
٢ـ قــد تقّدمــت هــذه الفقــرة فــي الصفحــة: ٥٧، ووردت أيضــًا فــي وســائل الشــيعة ١٤: ٤٩٤، بــاب ٦٣ 

مــن أبــواب المــزار ومــا يناســبه، الحديــث ٣.
ــارات: ٣٤٥  ــي كامــل الزي ــا ف ــة، منهــا: م ــواب مختلف ــي أب ــار ف ــي عــّدة أخب ٣ـ وردت هــذه الفقــرة ف

و ٣٤٨ و ٤٨٢، باب ٧٥ و ٧٦ و ٩٦، الحديث ٧ و ٨  و ١٠ و ٤ و ٥ و ٧.
٤ـ قــد تقّدمــت هــذه الفقــرة فــي الصفحــة: ٥٦، وهــي مبثوثــة فــي أبــواب كثيــرة مــن أبــواب األدعيــة 

والزيــارات واألحاديــث.
٥ـ قــد تقّدمــت هــذه الفقــرة فــي الصفحــة: ٥٧، ووردت بمثــل هــذا المضمــون عــّدة مــن الروايــات 

وهــي مذكــورة فــي مســتدرك الوســائل ١٠: ٣١١، بــاب ٤٩ مــن أبــواب المــزار ومــا يناســبه.



١٩٩ القسم األول: زيارة عاشوراء

المعهــودة مــن الُبعــد عمــل مســتقّل آخــر، واســتفادة ذلــك مــن صــدر الروايــة 
واضــح، ال يحتــاج إلــى البيــان عنــد التأّمــل.

 

١ ـ الغسل(١) والوضوء(٢).

٢ـ  البــروز إلــى الصحــراء، أو الصعــود علــى ســطح مرتفــع فــي الــدار في صدر 
النهــار(٣)، أو مــن حــرم أميــر المؤمنيــن عليه الّســالم عنــد الرأس الشــريف(٤).

٣ ـ قــراءة إحــدى زيــارات أميــر المؤمنيــن عليــه الّســالم، واألحســن اختيــار 
الزيــارة السادســة(٥).

٤ ـ الّصــالة أقّلهــا ركعتيــن عــن أميــر المؤمنيــن عليــه الّســالم وأكثرهــا ســّت 
ــن،  ــر المؤمني ــا أمي ــك ي ــالم علي ركعــات(٦). ويقــول بعــد الّصــالة: mالّس

.(٧)nعليــك مّنــي ســالم اهللا أبــدًا، مــا بقيــت وبقــي الليــل والنهــار
٥ ـ اإليماء إلى اإلمام الحسين عليه الّسالم بالّسالم.

١ـ أنظر: كامل الزيارات: ٣٤٢ ـ ٣٤٨ باب ٧٥ و ٧٦، الحديث ١ و ١٠.
٢ـ أنظر: كامل الزيارات: ٣٤٥، باب ٧٥، الحديث ٧.

٣ـ قد تقّدمت هذه الفقرة في الكيفّية الثانية.
٤ـ قد تقّدمت هذه الفقرة في الصفحة: ٧١.
٥ـ زاد المعاد: ٤٦١، ومفاتيح الجنان: ٤٢٦.

٦ـ قد تقّدمت هذه الفقرة في الصفحة: ٧١.
٧ـ المزار الكبير: ٢٢١.



زيارة عاشوراء تحفة من السماء٢٠٠

٦ ـ المبالغة في اللعن على قاتليه(١)، وأقّله ثالثة.

٧ ـ الّصالة ركعتين عن اإلمام الحسين عليه الّسالم.

٨ ـ التكبير مائة مّرة.

٩ ـ زيــارة عاشــوراء باللعــن والّســالم، كّل واحــد مائــة مــّرة مــع mالّلهــّم 
خــّص...n والســجدة(٢).

١٠ ـ الّصالة ركعتين بعد الزيارة(٣).

١١ ـ دعاء علقمة(٤).

وهــذه الكيفّيــة أجمــع وأحــوط مــن ســائر الكيفّيــات؛ ألنّهــا تشــتمل علــى 
ــى الصحــراء،  ــروز إل ــي ذلــك الب ــارة بمــا ف ــي الزي ــه ف ــا يحتمــل دخل كّل م
أو الصعــود علــى ســطح، الّــذي يســتظهر مــن لفــظ الروايــة أّن لـــه ـ كغيــره ـ 

دخــًال فــي اســتحقاق الثــواب المذكــور.

١ـ قد تقّدمت هذه الفقرة في الصفحة: ٥٦.
٢ـ قد تقّدم ذكرها في الصفحة: ٦٩ ٧٠.

٣ـ هــذا هــو الموافــق لالحتيــاط االســتحبابي، ولمــا هــو المعــروف بيــن الفقهــاء. قــال صاحــب 
الجواهــر: والمعــروف المعمــول عليــه تعقيــب صــالة الزيــارة لفعلهــا، لكــن فــي الغنيــة: صــالة الزيــارة 
للنبــّي أو أحــد األئّمــة (عليهــم الّصــالة والّســالم) ركعتــان عنــد الــرأس بعــد الفــراغ مــن الزيــارة، فــإذا 
أراد اإلنســان الزيــارة ألحدهــم عليهــم الّســالم وهــو مقيــم فــي بلــده قــّدم الّصــالة، ثــّم زاره عقيبهــا. 

ــكالم ١٢: ١٨١). ــر ال (جواه
٤ـ قد تقّدم ذكره في الصفحة: ٦٠ و٧٢.



٢٠١ القسم األول: زيارة عاشوراء

 

ــدار،  ــي ال ــى الصحــراء، أو الصعــود علــى ســطح مرتفــع ف ــروز إل ١ ـ الب
ــي صــدر النهــار، مــع الطهــارة. ف

٢ ـ قراءة إحدى زيارات أمير المؤمنين عليه الّسالم(١).
٣ ـ اإليماء إلى اإلمام عليه الّسالم بالّسالم، وبأّي لفظ ولسان أراد.

٤ ـ االجتهاد والمبالغة في الدعاء على قاتليه.
٥ ـ الّصالة ركعتين.

٦ ـ التكبير مّرة أو مائة مّرة، كما صّرح به الكفعمي.
٧ ـ اإلتيان بالزيارة بما فيها الدعاء في السجدة.

٨ ـ الّصالة ركعتين.
٩ ـ قراءة دعاء علقمة.

وهــذه الكيفّيــة مســتفادة مــن الجمــع بيــن الروايــات الــواردة فــي زيــارة 
عاشــوراء وغيرهــا. 

نعــم، يبقــى الــكالم فــي دعــاء علقمة الــوارد فــي الكيفّيــة الثالثــة والرابعة، 
ــه الّســالم المتقّدمــة: أّن  ــر علي ــام الباق ــة علقمــة عــن اإلم ــإّن مقتضــى رواي ف
ــر مشــروطة بالدعــاء المعــروف بـــ mدعــاء علقمــةn، بــل  ــارة عاشــوراء غي زي

هــي عمــل مســتقّل؛ وذلــك لعــدم ورود الدعــاء المذكــور فيهــا.

١ـ قد تقّدمت هذه الفقرة في الصفحة: ١٩٩.



زيارة عاشوراء تحفة من السماء٢٠٢

نعــم، ترّتــب الثــواب المخصــوص ـ الّــذي وعــد بــه ـ منــوط بقــراءة ذلــك 
ــى اهللا  ــن عل ــي ضام ــه الّســالم: mفإّن ــادق علي ــام الّص الدعــاء؛ لقــول اإلم
ــن  ــاء م ــذا الدع ــا به ــارة ودع ــذه الزي ــن زار به ــكّل م ــى ل تعال

.n...قــرب أو ُبعــد

 

وهــي نفــس الكيفّيــة الثالثــة، إّال أنّــه بعــد الســجدة المذكــورة فــي آخــر 
زيــارة الحســين عليــه الّســالمـ  وبعدمــا يصّلــي الزائــر ركعتيــن، ويهــدي ثوابها 

إلــى ذلــك الوجــود المقــّدس ـ ينهــض ويتوّجــه نحــو كربــالء، ويقــول: 

الّســالم عليــك يــا أبــا عبــد اهللا، الّســالم عليــك يابــن رســول 
ــا،  ــي ورّبكم ــى رّب ــى اهللا تعال ــًال إل ــرًا ومتوّس ــا زائ اهللا، أتيتكم
ومتوّجهــًا إلــى اهللا بكمــا، ومستشــفعًا إلــى اهللا فــي حاجتــي هــذه، 

ــه. ويذكــر حاجت

ثــّم يقــول: فاشــفعا لــي، فــإّن لكمــا عنــد اهللا المقــام المحمــود، 
والجــاه الوجيــه، والمنــزل الرفيــع، والوســيلة. إّنــي أنقلــب عنكمــا 
ــن اهللا بشــفاعتكما  ــا م ــا ونجاحه ــز الحاجــة وقضائه منتظــرًا لتنّج
ــون  ــب، وال يك ــال أخي ــك، ف ــي ذل ــّل ف ــّز وج ــى اهللا ع ــي إل ل
ــًا  ــي منقلب ــون منقلب ــل يك ــرًا، ب ــًا خاس ــًا خائب ــي منقلب منقلب
ــج،  ــع الحوائ ــي بقضــاء جمي ــتجابًا ل ــًا مس ــًا منجح راجحــًا مفلح
ــا شــاء اهللا، وال حــول وال  ــى م ــب عل ــى اهللا. أنقل ــي إل وتشــفعا ل



٢٠٣ القسم األول: زيارة عاشوراء

ــى اهللا،  ــًا ظهــري إل ــى اهللا، ملجئ ــري إل ــاهللا، مفّوضــًا أم ــّوة إّال ب ق
ــن  ــمع اهللا لم ــى، س ــول: حســبي اهللا وكف ــى اهللا، وأق ــوّكًال عل ومت
ــا  ــى، م ــادتي منته ــا س ــم ي ــي وراء اهللا ووراءك ــس ل ــا، لي دع
شــاء رّبــي كان، ومــا لــم يشــأ لــم يكــن، وال حــول وال قــّوة إّال 
ــا.  ــي إليكم ــد مّن ــه اهللا آخــر العه ــتودعكما اهللا، وال جعل ــاهللا، أس ب
ــد اهللا  ــا عب ــا أب ــن وي ــر المؤمني ــا أمي ــّيدي ي ــا س ــت ي انصرف
يــا ســّيدي ! وســالمي عليكمــا مّتصــل مــا اّتصــل الليــل والنهــار، 
ــا ســالمي إن شــاء  ــر محجــوب عنكم ــك، غي ــا ذل واصــل إليكم
ــد  ــه حمي ــل، فإّن ــك ويفع ــاء ذل ــا أن يش ــأله بحّقكم اهللا، وأس
ــاكرًا،  ــدًا هللا، ش ــًا حام ــا تائب ــّيَديَّ عنكم ــا َس ــت ي ــد. انقلب مجي
راجيــًا لإلجابــة، غيــر آيــس، وال قانــط، آئبــًا عائــدًا راجعــًا إلــى 
ــل راجــع  زيارتكمــا، غيــر راغــب عنكمــا، وال عــن زيارتكمــا، ب
عائــد إن شــاء اهللا، وال حــول وال قــّوة إّال بــاهللا العلــّي العظيــم. يــا 
ــا  ــى زيارتكمــا، بعــد أن زهــد فيكم ــا وإل ــّيَدي، رغبــت إليكم َس
وفــي زيارتكمــا أهــل الدنيــا، فــال خّيبنــي اهللا مّمــا رجــوت ومــا 

ــب(١). ــب مجي ــه قري ــي زيارتكمــا، إّن أّملــت ف
ثّم يستقبل القبلة ويقرأ هذا الدعاء واقفًا:

ــك  ــك الشــكر، وإلي ــد، ول ــك الحم ــا اهللا، ول ــا اهللا ي ــا اهللا ي ي
المشــتكى، وأنــت المســتعان، فأســألك يــا اهللا يــا اهللا يــا اهللا، بحــّق 
محّمــد وآل محّمــد أن تكشــف عّنــي هّمــي وغّمــي وكربــي فــي 

١ـ قد تقّدمت هذه الفقرة في الصفحة: ٧٢ و ٧٤ .
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ــه،  ــه وكرب ــه وغّم ــك هّم ــن نبّي ــفت ع ــا كش ــذا، كم ــي ه مقام
وكفيتــه هــول عــدّوه، فاكشــف عّنــي كمــا كشــفت عنــه، وفــّرج 
ــي  ــه، واصــرف عّن ــه، واكفنــي كمــا كفيت ــي كمــا فّرجــت عن عّن
ــه، وهــّم ما  ــة مــن أخــاف مؤونت ــه، ومؤون ــا أخــاف هول هــول م
ــي  ــك، واصرفن ــن ذل ــى نفســي م ــة عل ــال مؤون ــه، ب ــاف هّم أخ
ــر آخرتــي  ــه، مــن أم ــا أهّمنــي هّم ــة م بقضــاء حوائجــي، وكفاي

ودنياي(١).
ثّم يتوّجه إلى قبر أمير المؤمنين عليه الّسالم، ويقول:

يــا أميــر المؤمنيــن [ويــا أبــا عبــد اهللا] عليــك [عليكمــا] مّنــي 
ــه اهللا  ــار، وال جعل ــل والنه ــي اللي ــت وبق ــا بقي ــدًا، م ســالم اهللا أب

ــّرق اهللا بينــي وبينكمــا(٢). آخــر العهــد مــن زيارتكمــا، وال ف
ثــّم يصّلــي ركعتيــن؛ احتياطــًا، ويهــدي ثوابهمــا إلــى ســّيد الشــهداء عليــه 

الّسالم.

 

ــا يكــون بنحــو  ــالم هن ــة، إّال أّن اللعــن والّس ــة الرابع وهــي نفــس الكيفّي
ــّم  ــّم يكــّرر: mالّله ــّرة واحــدة، ث ــرأ اللعــن المذكــور م ــهل، وهــو أن يق أس
ــا  ــه ـ بعدم ــالم، فإّن ــك الّس ــّرة، وكذل ــعين م ــعة وتس ــًاn تس ــم جميع العنه

١ـ قد تقّدمت هذه الفقرة في الصفحة: ٧٤ .
٢ـ قد تقّدمت هذه الفقرة في الصفحة: ٧٤.
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ــين،  ــى الحس ــالم عل ــرأ: mالّس ــّرة واحــدة ـ يق ــالم المذكــور م ــرأ الّس يق
وعلــى علــّي بــن الحســين، وعلــى أوالد الحســين، وعلــى أصحاب 
ــى ـ  ــّرة األول ــع الم ــّرة، فيكــون المجمــوع ـ م ــينn تســعة وتســعين م الحس

ــة مــّرة كاملــة(١). مائ

 

ــد كاظــم  ــّيد محّم ــة اهللا الس ــوم آي ــدى المرح ــة ل ــة المّتبع ــي الطريق وه
اليــزدي طــاب ثــراه، وهــي نفــس الكيفّيــة الرابعــة ولكــن بــدون قــراءة دعــاء 

علقمة(٢).

١ـ نقــل فــي mاللؤلــؤ النضيــدn عــن كتــاب mالصــدف المشــحونn للمولــى شــريف الشــيرواني، قوله: 
ــي الروضــة المقّدســة  ــن الحســن الطوســي ف ــد ب ــل محّم ــل والفاضــل الجلي ــم النبي ــي العال حّدثن
الّرضويــة، علــى دفينهــا ألــف ســالم وتحّيــة، يــوم االثنيــن رابــع محــّرم ســنة (١٢٤٨) ألــف ومائتــي 
وثمــان وأربعيــن، قــال: حّدثنــي رئيــس المحّدثيــن وشــيخ المتأّخريــن العالــم المحّقــق والفاضــل 
ــدي الماجــد المحــّدث، عــن  ــال: حّدثنــي وال ــي، ق ــن عصفــور البحران ــق الشــيخ حســين ب المدّق
ــام  ــّيدنا اإلم ــن، عــن س ــي بحري ــن محّدث ــن م ــد، عــن آبائهــم المحّدثي ــدًا بي ــه، عــن جــّده، ي أبي
الهمــام علــّي ابــن محّمــد بــن علــّي بــن موســى بــن جعفــر بــن محّمــد بــن علــّي بــن الحســين بــن 
أميــر المؤمنيــن علــّي ابــن أبــي طالــب صلــوات اهللا وســالمه عليهــم أجمعيــن، أنّــه قــال: mمــن قــرأ 
لعــن زيــارة العاشــورا المشــهورة مــّرة واحــدة، ثــّم قــال: الّلهــّم العنهــم جميعًا تســعًا 
ــة، ومــن قــرأ ســالمها مــّرة واحــدة، ثــّم قــال:  وتســعين مــّرة، كان كمــن قــرأه مائ
الّســالم علــى الحســين، وعلــى علــّي بــن الحســين، وعلــى أوالد الحســين، وعلــى 
أصحــاب الحســين، تســعًا وتســعين مــّرة، كان كمــن قــرأه مائــة تاّمــة مــن أّولهمــا 

إلــى آخرهمــاn الخبــر. (اللؤلــؤ النضيــد: ٢٦٤).
.n١m ٢ـ مفاتيح الجنان: ٥٢٩، هامش رقم
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وهــي الطريقــة المّتبعــة لــدى المرحــوم آيــة اهللا الميــرزا الشــيرازي طــاب 
ثــراه، وهــي نفــس الكيفّيــة الســابقة، ولكــن مــع حــذف زيــارة األميــر عليــه 

الّســالم والتكبيــر مائــة مــّرة(١).

ــن  ــوم عاشــوراء م ــر ي ــي غي ــارة ف ــزار بهــذه الزي ــه يســتحب أن ي ــّم إّن ث
ســائر أّيــام الســنة؛ لقــول اإلمــام الباقــر عليــه الّســالم لعلقمــة: mوإن اســتطعت 
ــك  ــوم مــن دارك فافعــل، فل ــارة فــي كّل ي ــزوره بهــذه الزي أن ت

.nــع ذلك ــواب جمي ث
ــوان، إذا  ــا صف ــوان: mي ــالم لصف ــه الّس ــادق علي ــام الّص ــول اإلم ولق
ــث  ــن حي ــارة م ــذه الزي ــُزر به ــة ف ــى اهللا حاج ــك إل ــدث ل ح

ــان. ــكان وزم ــي كّل م ــارة ف ــتحباب الزي ــذا مقتضــاه اس ــتn، وه كن
ولقولـــه عليــه الّســالم لـــه أيضــًا: mتعاهــد هــذه الزيــارة، وادع بهــذا 
ــى اهللا  ــن عل ــي ضام ــه، فإّن ــد، وزر ب ــرب أو ُبع ــن ق ــاء م الدع
تعالــى لــكّل مــن زار بهــذه الزيــارة...n. والتعاهــد يقتضــي المداومــة فــي 

ــام. ســائر األّي

ــر  ــا الزائ ــى به ــات إذا أت ــذه الكيفّي ــن ه ــدة م ــل: أّن كل واح والحاص
ــًا، وإن كان األحــوط األولــى ـ وخصوصــًا  ــه يســتحّق ثواب ــة فإّن بقصــد القرب

ــة. ــة الثالث ــان بالكيفّي ــج ـ اإلتي لقضــاء الحوائ

١ـ المصدر السابق.
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قد تقّدم أّن الكيفّية الثالثة هي أجمع وأحوط من سائر الكيفّيات(١). 
ونذكرها هنا مع شيء من التفصيل؛ إتمامًا للفائدة:

١ ـ الغسل والوضوء.
ــدار، أو  ــطح ال ــي كس ــكان العال ــار الم ــارة باختي ــوة للزي ــب الخل ٢ ـ طل
ــر  ــزوال، أو مــن حــرم أمي ــي صــدر النهــار قبــل ال ــى الصحــراء، ف ــروز إل الب

ــريف. ــرأس الش ــد ال ــالم عن ــه الّس ــن علي المؤمني
٣ ـ قــراءة إحــدى زيــارات أميــر المؤمنيــن عليــه الّســالم، واختيــار الزيــارة 

الّسادســة، خصوصــًا إذا كان القصــد مــن الزيــارة قضــاء الحوائــج، وهــي:
ــَوَة  ــا َصْف ــَك َي ــالُم َعَلْي ــوَل اهللا، السَّ ــا َرُس ــَك َي ــالُم َعَلْي السَّ
ــاُه اُهللا  ــِن اْصَطَف ــى َم ــالُم َعَل ــَن اهللا، السَّ ــا َأمِي ــكَ َي ــالُم َعَلْي اهللا، السَّ
ــا  ــَل اهللا َم ــا َخلِي ــَك َي ــالُم َعَلْي ــِه، السَّ ــاَرُه ِمــْن َبِريَِّت ــُه َواْخَت َواْخَتصَّ
ــالُم َعَلْيــَك َمــا  َدَجــا اللَّْيــُل َوَغَســَق، َوَأَضــاَء النََّهــاُر َوَأْشــَرَق، السَّ
َصَمــَت َصامِــٌت، َوَنَطــَق َناِطــٌق، َوَذرَّ َشــاِرٌق، َوَرْحَمــُة اهللا َوَبَرَكاُتــُه. 
ــالُم َعَلــى َمْوالَنــا َأمِيــِر اْلمُـــْؤمِنِيَن َعلِــيِّ ْبــِن َأبِــي َطالِــٍب،  السَّ
ــَوابِِق َواْلمَـــَناِقِب َوالنَّْجــَدةِ، َوُمبِيــِد اْلَكَتائِــِب،  َصاِحــِب السَّ
ــاِقي  ــاِس، َس ــِكيِن اَألَس ــَراِس، اْلمَـ ــِم اْلِم ــْأِس، اْلَعِظي ــِديِد الَْب الشَّ
ــِن،  ــِكيِن اَألمِي ــوِل اْلمَـ ُس ــْوِض الرَّ ــْن َح ــَكْأِس ِم ــْؤمِنِيَن بِاْل اْلمُـ

١ـ أنظر: الصفحة: ٢٠٠.
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ِــِل، َواْلمَـــْكُرَماِت  َوائ ــالُم َعَلــى َصاِحــِب النَُّهــى َواْلَفْضــِل َوالطَّ السَّ
ِديَن،  ــالُم َعَلــى َفــاِرِس اْلمُـــْؤمِنِيَن، َولَْيــِث اْلمُـــَوحِّ َوالنََّوائِــِل، السَّ
ــُة اهللاِ  ــَن، َوَرْحَم ــوِل َربِّ اْلَعاَلِمي ــِل اْلمُـــْشِرِكيَن، َوَوِصــيِّ َرُس َوَقاِت

ــُه. َوَبَرَكاُت
ــَل،  ــُه بِِميَكائِي ــَل، َوَأَعاَن ــَدُه اُهللا بَِجْبَرئِي ــْن َأيَّ ــى َم ــالُم َعَل السَّ
ِــِه اْلَعْيــُن، َوَصلَّــى  اَرْيــِن، َوَحَبــاُه بِــُكلِّ َمــا َتَقــرُّ ب َوَأْزَلَفــُه ِفــي الدَّ
اِهِريــَن، َوَعَلــى َأْوالِدهِ اْلمُـــْنَتَجبِيَن، َوَعَلــى  اُهللا َعَلْيــهِ َوَعَلــى آلِــِه الطَّ
اِشــِديَن، الَِّذيــَن َأَمــُروا بِاْلمَـــْعُروِف َوَنَهــْوا َعِن اْلمُـــْنَكِر،  ــةِ الرَّ اَألئِمَّ
ُفوَنــا ِصَيــاَم  َكاةِ، َوَعرَّ َلــَواِت، َوَأَمــُروا بِإِيَتــاِء الــزَّ َوَفَرُضــوا َعَلْيَنــا الصَّ

َشــْهِر َرَمَضــاَن، َوِقــَراَءَة اْلُقــْرآِن.
يــِن، َوَقائِــَد  ــالُم َعَلْيــَك َيــا َأمِيــَر اْلمُـــْؤمِنِيَن، َوَيْعُســوَب الدِّ السَّ

لِيَن. اْلُغــرِّ اْلمُـــَحجَّ
ــَن اهللا  ــا َعْي ــَك َي ــالُم َعَلْي ــاَب اهللا، السَّ ــا َب ــَك َي ــالُم َعَلْي السَّ
النَّاِظــَرَة، َوَيــَدُه الَْباِســَطَة، َوُأُذَنــُه اْلَواِعَيــَة، َوِحْكَمَتــُه الَْبالَِغــَة، َونِْعَمَتُه 

ــَة. امَِغ ــُه الدَّ ــابَِغَة، َوَنِقَمَت السَّ
ــِة اهللا  ــى نِْعَم ــالُم َعَل ــاِر، السَّ ــيِم اْلجَـــنَِّة َوالنَّ ــى َقِس ــالُم َعَل السَّ
ــالُم َعَلى َســيِِّد اْلمُـــتَّقِيَن  ــاِر، السَّ َعَلــى اَألْبــَراِر، َوَنِقَمتِــِه َعَلــى اْلُفجَّ
ــِه، َوَزْوِج ابَْنتِِه،  ــالُم َعَلــى َأِخــي َرُســوِل اهللا، َواْبــِن َعمِّ اَألْخَيــاِر، السَّ

َواْلمَـــْخُلوِق مِــْن ِطيَنتِــِه.
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ــالُم َعَلــى  ــالُم َعَلــى اَألْصــِل اْلَقِديــِم، َواْلَفــْرِع اْلَكِريــِم، السَّ السَّ
ــالُم َعَلــى  ، السَّ ــالُم َعَلــى َأبِــي اْلحَـــَسِن َعلِــيٍّ ، السَّ الثََّمــِر اْلجَـــِنيِّ

َشــَجَرةِ ُطوَبــى، َوِســْدَرةِ اْلمُـــْنَتَهى. 
ــالُم َعَلــى آَدَم َصْفــَوةِ اهللا، َوُنــوٍح نَبِــيِّ اهللا، َوإِْبَراِهيــَم َخلِيــِل  السَّ
ــِب اهللا،  ــٍد َحبِي ــى ُروِح اهللا، َوُمَحمَّ ــِم اهللا، َوِعيَس ــى َكلِي اهللا، َوُموَس
ــَن  الِِحي ــَهداِء َوالصَّ ــَن َوالشُّ يقِي دِّ ــَن َوالصِّ ــَن النَّبِيِّي ــْم ِم ــْن بَْينِِه َوِم

ــًا. ــَك َرفِيق ــَن ُأولِئ َوَحُس
ــالُم َعَلــى ُنــوِر اَألْنــَواِر، َوَســلِيِل اَألْطَهــاِر، َوَعَناِصــِر اَألْخَياِر،  السَّ
ــالُم َعَلــى َحْبــِل  ــِة األْبــَراِر األْطهــاِر، السَّ ــالُم َعَلــى َوالِــِد اَألئِمَّ السَّ

يِن، َوَجْنبِــِه اْلمَـــِكيِن، َوَرْحَمــُة اهللا َوَبَرَكاُتــُه. اهللا اْلمَـــتِ
ــالُم َعَلــى َأمِيــِن اهللا فِــي َأْرِضــِه َوَخلِيَفتِــِه، َواْلحَـــاِكِم بَِأْمِرهِ،  السَّ
ُســوِل،  َواْلَقيِّــِم بِِدينِــِه، َوالنَّاِطــِق بِِحْكَمتِــِه، َواْلَعامِــِل بِِكَتابِــِه، َأِخي الرَّ

َوَزْوِج الَْبُتــوِل، َوَســْيِف اهللاِ اْلمَـــْسُلوِل.
الالِت، َواآلَيــاِت الَْباِهــَراِت،  ــالُم َعَلــى َصاِحــِب الــدَّ السَّ
ــَن اْلهَـــَلَكاِت،  ــَراِت، َواْلمُـــْنِجي ِم اِه ــَراِت الزَّ َواْلمُـــْعِجَزاِت اْلَقاِه
الَّــِذي َذَكــَرُه اُهللا ِفــي ُمْحَكــِم اآلَيــاِت، َفَقــاَل َتَعاَلى:[َوإِنَّــُه ِفــي ُأمِّ 

ــٌم](١). ــيٌّ َحِكي ــا َلَعِل ــاِب َلَدْين اْلِكَت
ــِه  ــِه اْلمُـــِضي ِء، َوَجْنِب ، َوَوْجِه ِضــيِّ ِ الرَّ ــِم اهللاَّ ــى اْس ــالُم َعَل السَّ

ــُه. ــُة اهللاِ َوَبَرَكاُت ، َوَرْحَم ــيِّ اْلَعِل

١ـ سورة الّزخرف، اآلية: ٤.
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ــِه  ِت ــِة، َوُحجَّ ــِه الَْباقَِي ــامَِلِة، َوَكلَِمِت ــِة اهللاِ الشَّ ــى نِْعَم ــالُم َعل السَّ
ــُه. ــُة اهللاِ َوَبَرَكاُت ــِة، َوَرْحَم اْلَوافَِي

ــِه،  ــِة اهللا َوَأْصفَِياِئ ــِه، َوَخاصَّ ــِج اهللا َوَأْوِصَياِئ ــى ُحَج ــالُم َعَل السَّ
ــُه. ــُة اهللا َوَبَرَكاُت ــِه، َوَرْحَم ــِه َوُأَمَناِئ َوَخالَِصِت

ــًا  ــرًا َعاِرف ــُه، َزاِئ َت ــَن اهللا َوُحجَّ ــا َأمِي ــْوالَي َي ــا َم ــَك َي َقَصْدُت
ــى اهللا  ــًا إَِل ب ــَك، ُمَتَقرِّ ــًا َألْعَداِئ ــَك، ُمَعاِدي ــًا َألْولَِياِئ ــَك، ُمَوالِي بَِحقِّ
بِِزَياَرتِــَك، َفاْشــَفْع لِــي ِعْنــَد اهللا َربِّــي َوَربِّــَك فِــي َخــالِص َرَقَبتِــي 

ــَرةِ.  ــا َواآلِخ نَْي ــِج الدُّ ــي، َحَواِئ ــاِء َحَوائِِج ــاِر، َوَقَض ــَن النَّ ِم
ثّم الصق(١) بالقبر وقّبله، وقل: 

ــَك  ــَسلِِّميَن َل بِيَن ـ َواْلمُـ ــَقرَّ ــِه اْلمُـ ــالُم َمالئَِكِت ــالُم اهللا َوَس َس
ــاِهِديَن  ــَك، َوالشَّ ــَن بَِفْضِل ــَر اْلمُـــْؤمِنِيَن، َوالنَّاِطقِي ــا َأمِي ــْم َي بُِقُلوبِِه
ِ َوَبَرَكاُتــُه. يــٌق ـ َعَلْيــَك، َوَرْحَمــُة اهللاَّ َعَلــى َأنَّــَك َصــاِدٌق َأمِيــٌن ِصدِّ

ــٍر.  ــٍر ُمَطهَّ ــٍر َطاِه ــْن ُطْه ــٌر، ِم ــٌر ُمَطهَّ ــٌر َطاِه ــَك ُطْه ــَهُد َأنَّ َأْش
ــا َوِلــيَّ اهللا َوَوِلــيَّ َرُســولِِه بِالَْبــالِغ َواَألَداِء، َوَأْشــَهُد  ــَك َي ــَهُد َل َأْش
ــى  ــُه الَّــِذي ُيْؤَت ــُب اهللا َوَوْجُه ــُه، َوَأنَّــَك َحبِي ــُب اهللا َوَباُب َأنَّــَك َجْن
مِْنــُه، َوَأنَّــَك َســبِيُل اهللا، َوَأنَّــَك َعْبــُد اهللا، َوَأُخــو َرُســوِل اهللا َصلَّى اُهللا 
بــًا إَِلــى اهللا َعــزَّ َوَجــلَّ بِِزَياَرِتــَك، َراِغبــًا  َعَلْيــِه َوآلِــِه، َأَتْيُتــَك ُمَتَقرِّ
ــَن  ــي ِم ــالَص َرَقَبِت ــَفاَعِتَك َخ ــي بَِش ــَفاَعِة، َأبَْتِغ ــي الشَّ ــَك ِف إِلَْي
ذًا بِــَك مِــَن النَّــاِر، َهاِربــًا ِمــْن ُذُنوبِــَي الَّتِــي اْحَتَطْبُتَهــا  النَّــاِر، ُمَتَعــوِّ

.nثّم انكب علىm ١ـ في مفاتيح الجنان
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َعَلــى َظْهــِري، َفِزعــًا إِلَْيــَك َرَجــاَء َرْحَمــِة َربِّــي، َأَتْيُتــَك َأْسَتْشــِفُع 
ــي،  ِــَك َحَوائِِج ــى اهللاِ لَِيْقِضــَي ب ِــَك إَِل ُب ب ــْوالَي َوَأَتَقــرَّ ــا َم ِــَك َي ب
َفاْشــَفْع لــي َيــا َأمِيــَر اْلمُـــْؤمِنِيَن إَِلــى اهللا، َفإِنِّــي َعْبــُد اهللا َوَمــْوالَك 
ــُم،  ــَد اهللا اْلمَـــَقاُم اْلمَـــْحُموُد، َواْلجَـــاُه اْلَعِظي ــَك ِعْن ــُرَك، َوَل َوَزاِئ

ــَفاَعُة اْلمَـــْقُبوَلُة. ــُر، َوالشَّ ــْأُن اْلَكبِي َوالشَّ
ــِر  ــى َأمِي ــلِّ َعَل ــٍد، َوَص ــٍد َوآِل ُمَحمَّ ــى ُمَحمَّ ــلِّ َعَل ــمَّ َص اللَُّه
ــَك  ــى، َوُعْرَوِت ــَك اَألْوَف ــْرَتَضى، َوَأمِيِن ــِدَك اْلمُـ ــْؤمِنِيَن، َعْب اْلمُـ
ــَك اْلحُـــْسَنى،  ــى، َوَكلَِمِت ــَك اَألْعَل ــا، َوَجْنِب ــِدَك اْلُعْلَي ــى، َوَي اْلُوْثَق
ــاِء،  ــيِِّد اَألْوِصَي ــِر، َوَس ــَك اَألْكَب يِق ــَوَرى، َوِصدِّ ــى اْل ــَك َعَل ِت َوُحجَّ
ــِر اْلمُـــْؤمِنِيَن، َوَيْعُســوِب  ــاِء، َأمِي ــاِد اَألْصفَِي ــاِء، َوِعَم ــِن اَألْولَِي َوُرْك
الِِحيــَن، َوإَِمــاِم اْلمُـــْخِلِصيَن، َواْلمَـــْعُصوِم مِــَن  يــِن، َوُقــْدَوةِ الصَّ الدِّ
هِ  ــِب، اْلمُـــَنزَّ ــِل، اْلمُـــَطهَِّر ِمــَن اْلَعْي َل ِب ِمــَن الزَّ اْلخَـــَلِل، اْلمُـــَهذَّ
ــى  ــِت َعَل ــوِلَك، الَْباِئ ــيِّ َرُس ــَك، َوَوِص ــي نَبِيِّ ــِب، َأِخ ْي ــَن الرَّ ِم
ــِه،  ــْن َوْجِه ــِه، َوَكاِشــِف اْلَكــْرِب َع ــُه بَِنْفِس ــِه، َواْلمُـــَواِسي َل فَِراِش
تِــِه، َوآَيــًة لِِرَســالَتِِه، َوَشــاِهدًا َعَلــى ُأمَّتِــِه،  الَّــِذي َجَعْلَتــُه َســْيفًا لُِنُبوَّ
ــِه، َوَهاِديــًا  ــًة لُِمْهَجِت ــِه، َوِوَقاَي ــِه، َوَحاِمــًال لَِراَيِت ِت ــًة َعلــى ُحجَّ َوَدالَل
هِ، َومِْفَتاحــًا لَِظَفِرهِ،  ، َوَيــدًا لَِبْأِســِه، َوَتاجــًا لَِرْأِســِه، َوَبابــًا لِِســرِّ ُألمَّتِــهِ
ــْرِك بِِإْذنِــَك، َوَأَبــاَد َعَســاِكَر اْلُكْفــِر بَِأْمِرَك،  َحتَّــى َهــَزَم ُجُيــوَش الشِّ
َوَبــَذَل َنْفَســُه فِــي َمْرَضــاِت َرُســوِلَك، َوَجَعَلَهــا َوْقفــًا َعَلــى َطاَعتِِه، 

ــًة.  ــًة َباقَِي ــِه َصــالًة َدائَِم َفَصــلِّ اللَُّهــمَّ َعَلْي
ُثمَّ ُقِل:
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ــوَر  ــَب، َوالنُّ ــَهاَب الثَّاِق ــيَّ اهللا، َوالشِّ ــا َوِل ــَك َي ــالُم َعَلْي السَّ
ــَن اهللا  ــي َوبَْي ــرَّ اهللا، إِنَّ بَْيِن ــا ِس ــِب، َي ــلِيَل اَألَطاِي ــا َس ــَب. َي اْلَعاِق
ــاُه،  ــا ِإالَّ ِرَض ــي َعَلْيَه ــِري، َوال َيْأِت ــْت َظْه ــْد َأْثَقَل ــًا َق ــى ُذُنوب َتَعاَل
هِ، َواْســَتْرَعاَك َأْمــَر َخْلِقــِه، ُكــْن لِــي  َفبَِحــقِّ َمــِن ائَْتَمَنــَك َعَلــى ِســرِّ
ْهــِر َظِهيــرًا، َفإِنِّــي  ِ َشــفِيعًا، َومِــَن النَّــاِر ُمِجيــرًا، َوَعَلــى الدَّ إَِلــى اهللاَّ

ــك (١). ــى اُهللا َعَلْي ــُرَك، َصلَّ ــَك َوَزاِئ ــُد اهللاِ َوَولِيُّ َعْب
٤ ـ الّصــالة ركعتيــن عــن أميــر المؤمنيــن عليــه الّســالم، تقــرأ فــي الّركعــة 
ــورة  ــد وس ــة: الحم ــي الّثاني ــن، وف ــورة الّرحم ــاب وس ــة الكت ــى: فاتح األول
ــالم, واســتغفر اهللاَّ  ــّبح تســبيح الّزهــراء عليهــا الّس ــس، وتشــّهد وســّلم, وس ي

، وادُع لنفســك. عــزَّ وجــلَّ
ثّم قل: 

ْكَعَتْيــِن َهِديَّــًة مِنِّــي إَِلــى َســيِِّدي  اللَُّهــمَّ إِنِّــي َصلَّْيــُت َهاَتْيــِن الرَّ
ــيِِّد  ــْؤمِنِيَن، َوَس ــِر اْلمُـ ــوِلَك َأمِي ــي َرُس ــَك َوَأِخ ــْوالَي، َولِيِّ َوَم
اْلَوِصيِّيــَن َعِلــيِّ ْبــِن َأبِــي َطالِــٍب، َصَلــَواُت اهللا َعَلْيــِه َوَعَلــى آلِــِه.

ــٍد، َوَتَقبَّْلَهــا مِنِّــي،  ــٍد َوآِل ُمَحمَّ اللَُّهــمَّ َفَصــلِّ َعَلــى ُمَحمَّ
ــُت،  ــَك َصلَّْي ــمَّ َل ــْحِسنِيَن. اللَُّه ــَزاَء اْلمُـ ــَك َج ــى َذِل ــي َعَل َواْجِزِن
ــَك َســَجْدُت، َوْحــَدَك ال َشــِريَك َلــَك؛ َألنَّــُه ال  َوَلــَك َرَكْعــُت، َوَل
ــَت اُهللا ال  ــَك َأْن ــَك؛ َألنَّ ــُجوُد ِإالَّ َل ــوُع َوالسُّ ُك ــالُة َوالرُّ ــوُن الصَّ َتُك

ــَت. ــَه ِإالَّ َأْن إَِل

١ـ زاد المعاد: ٤٦١, ومفاتيح الجنان: ٤٢٦.
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ــٍد، َوَتَقبَّــْل مِنِّــي ِزَياَرتِــي،  ــٍد َوآِل ُمَحمَّ اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعَلــى ُمَحمَّ
اِهِريــَن. ــٍد َوآلِــِه الطَّ َوَأْعِطنِــي ُســْؤلِي بُِمَحمَّ

ثّم تسجد سجدة الّشكر, وقل فيها:
ــُت.  ْل ــَك َتَوكَّ ــُت، َوَعَلْي ــَك اْعَتَصْم ــُت، َوِب ْه ــَك َتَوجَّ ــمَّ إِلَْي اللَُّه
نِــي،  نِــي، َوَمــا ال ُيِهمُّ اللَُّهــمَّ َأْنــَت ثَِقتِــي َوَرَجائِــي، َفاْكفِنِــي َمــا َأَهمَّ
ــَه  ــاُؤَك، َوال إَِل ِــِه مِنِّــي، َعــزَّ َجــاُرَك، َوَجــلَّ َثَن ــُم ب ــا َأْنــَت َأْعَل َوَم

ــْم.  ْب َفَرَجُه ــٍد، َوَقــرِّ ــٍد َوآِل ُمَحمَّ ــى ُمَحمَّ ــُرَك. َصــلِّ َعَل َغْي
ثّم ضع خّدك اَأليمن على اَألرض، وقل: 

ــَن  ــِتي ِم ــَك، َوَوْحَش ــي إِلَْي ِع ــَك، َوَتَضرُّ ــَن َيَدْي ــي بَْي ــْم ُذلِّ اْرَح
ــُم.  ــا َكِري ــُم َي ــا َكِري ــُم َي ــا َكِري ــَك، َي ــاِس، َوُأْنِســي ِب النَّ

ك اَأليسر على اَألرض، وقل: ثّم ضع خدَّ
ال إَِلــَه ِإالَّ َأْنــَت َربِّــي َحّقــًا َحّقــًا، َســَجْدُت َلــَك َيــا َربِّ َتَعبُّــدًا 
ــا  ــُم َي ــا َكِري ــي، َي ــُه ِل ــٌف، َفَضاِعْف ــي َضِعي ــمَّ إِنَّ َعَمِل ــًا. اللَُّه َوِرّق

َكِريــُم َيــا َكِريــُم.
ثــّم عــد إِلــى الّســجود، وقــل: mُشــْكرًاn مائــة مــّرة، واجتهــد فــي الّدعــاء؛ 
ــأل  ــرة، واس ــه موضــع مغف ــتغفار؛ فإّن ــن االس ــر م ــألة، وأكث ــه موضــع مس فإّن

ــه مقــام إجابــة(١) . ــج؛ فإّن الحوائ
٥ ـ اســتقبال المرقــد المطّهــر لإلمــام الحســين عليــه الّســالم بســكينة ووقــار 

١ـ مفاتيح الجنان: ٤٢٠.
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مــن قيــام، واإليمــاء إليــه بإصبــع الســّبابة بالّســالم، كأن تقــول ثــالث مــّرات: 
mَصّلــى اُهللا َعَلْيــَك ياأبــا َعْبــِد اهللاn، ُثّم تقــول: mالّســالُم َعَلْيــَك وَرْحَمُة 

.n اهللاِ وَبَركاُتــهُ
٦ ـ إظهار الحزن والجزع.

٧ ـ الّصالة ركعتين عن اإلمام الحسين عليه الّسالم.

٨ ـ التكبير مائة مّرة.

ــا مائــة مــّرة، مــع  ــالم، كّل واحــدة منهم ــن والّس ــوراء باللع ٩ ـ زيــارة عاش
ــجدة(١). ــّصn والس ــّم خ mالّله

١٠ ـ الّصالة ركعتين بعد الزيارة.

١١ ـ اإليماء إلى مقام اإلمام الحسين عليه الّسالم بالّسالم.

١٢ ـ استقبال القبلة، وقراءة دعاء علقمة.

ثّم تلتفت إلى أمير المؤمنين وإلى أبي عبد اهللا عليه الّسالم، وتقول:
ــي  ــا] مِنِّ ــَك [َعَلْيُكَم ــِد اهللاِ] َعَلْي ــا َعْب ــا أَب ــْؤمِنِيَن [َوي ــَر اْلمُـ ــا َأمِي َي
َســالُم اهللاِ أَبــدًا، َمــا َبقِيــُت َوَبِقــَي اللَّْيــُل َوالنََّهــاُر، َوال َجَعَلــُه اُهللا آِخــَر 
ــر  ــى آخ ــا... إل ــي َوبَْيَنُكَم َق اُهللا َبْيِن ــرَّ ــا، َوال َف ــي لِِزَياَرتُِكَم ــِد مِنِّ اْلَعْه

ــاء(٢).  الدع

١ـ قد تقّدمت في الصفحة: ٦٨ و٦٩.
٢ـ قد تقّدمت هذه الفقرة في الصفحة: ٧٤.






الشعائر وتعظيمها.* 
المأتم الحسيني.* 
إنشاد الشعر.* 
لبس السواد.* 
لطم الخدود والصدور وشّق الجيوب.* 
المشي إلى الزيارة.* 
إطعام الطعام.* 
سقي الماء.* 
الصرخة.* 
البكاء.* 







ــَوى  ــْن َتْق ــا ِم ــَعائَِر اهللاِ َفإِنََّه ــْم َش ــْن ُيَعظِّ ــَك َوَم قــال اهللا تعالــى: [َذِل
ــوِب] (١).  اْلُقُل

الّشعائر: جمع شعيرة، وهي العالمة الّتي تدّل على الشيء.

ــه والّشــعيرة مــن  ــعائر اهللا مناســك الحــّج، أي: عالمات قــال الخليــل: ش
شــعائر الحــّج وهــو أعمــال الحــّج مــن الســعي والطــواف والذبائــح، كّل ذلــك 
شــعائر الحــّج، والشــعيرة أيضــًا: الَبَدنــة الّتــي ُتهــدى إلــى بيــت اهللا وجمعــت 
علــى الشــعائر. تقــول: قــد أْشــعرت هــذه الَبَدنَــة هللا ُنســكا، أي: جعلتهــا شــعيرة 
ُتهــدى، ويقــال: إشــعارها أن ُيَجــأ أصــل ســنامها بســّكين فيســيل الــدم علــى 

جنبهــا، فيعــرف أنّهــا َبَدنــُة هــدٍي(٢).

وقــال ابــن األثيــر: قــد تكــّرر فــي الحديــث ذكــر mالشــعائرn وشــعائر الحّج 

١ـ سورة الحّج، اآلية: ٣٢.
.nشعرm ٢ـ كتاب العين: ٤٨٢، ماّدة
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آثــاره وعالماتــه، جمع شــعيرة.

وقيــل: هــو كّل مــا كان مــن أعمالــه كالوقــوف والطــواف والســعي 
ــك(١). ــر ذل ــح وغي ــي والذب والرم

والشــعيرة  وعالماتــه،  مناســكه  الحــّج  ِشــعار  الفيروزآبــادي:  وقــال 
والشــعارة والمشــعر معظمهــا، أو شــعائره معالمــه الّتــي َنــَدَب اهللا إليهــا وأمــر 

ــا(٢). ــام به بالقي

وقــال ابــن منظــور: الشــعار العالمــة في الحــرب وغيرها، وِشــعار العســاكر: 
أن َيِســموا لهــا عالمــة ينصبونهــا ليعــرف الرجــل بهــا ُرْفَقَتــه، وفــي الحديــث 
إّن ِشــعار أصحــاب رســول اهللا صّلــى اهللا عليــه وآلــه وســّلم كان فــي الغــزو: 

يــا َمْنُصــور أِمــْت أِمــْت، وهــو تفــاؤل بالنصــر بعــد األمــر باإلماتــة(٣).

وقــال أيضــًا: قــال الزّجــاج فــي شــعائر اهللا: يعنــي بهــا جميــع متعبــدات اهللا 
الّتــي أشــعرها اهللا أي جعلهــا أعالمــًا لنــا، وهــي كّل مــا كان مــن موقــف أو 

مســعى أو ذبح(٤).

 nالشــعائرm هــذا مــا صــّرح بــه أئّمــة اللغــة؛ حيــث إّن بعضهــم فّســر كلمــة
فــي هــذه اآليــة بمناســك الحــّج أو بالبدنــة خاّصــة، أو غيــر ذلــك، إّال أنّــه مــن 
الواضــح أّن كلمــة mالشــعائرn لهــا معنــى أوســع مــن هــذه المعانــي جميعــًا، 

.nشعرm ١ـ النهاية في غريب الحديث, واألثر ٢: ٤٠٧، ماّدة
.nشعرm ٢ـ القاموس المحيط ٢: ٨٥، ماّدة

.nشعرm ٣ـ لسان العرب ٢: ٢٠٤٤، ماّدة

.nشعرm ٤ـ لسان العرب ٢: ٢٠٤٤، ماّدة
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ــة  ــوارد، فاآلي ــص ال ــورد ال يخّص ــن أّن الم ــه م ــي محّل ــت ف ــا ثب ــك لم وذل
الكريمــة وإن كانــت واردًة فــي ســياق آيــات الحــّج إّال أنّهــا بمنزلــة كبــرى 
ــه مــن  ــى وعظمت ــاهللا ســبحانه وتعال ــا يذّكراإلنســان ب ــع م ــة تشــمل جمي كلي

دون اختصاصهــا بالمــوارد المفّســرة فــي كتــب اللغــة.

وصّرح بهذا العموم جماعة من علماء الفريقين:

فمــن الخاّصــة: مــا ذكــره الشــيخ الطوســّي فــي تفســير التبيــان عند تفســيره 
ــَعائَِر اهللا...]: هــذا  ــوا َش ــوا ال ُتِحلُّ ــَن آَمُن ــا الَِّذي ــا َأيَُّه ــى: [َي ــه تعال لقول
ــوا  ــعائر اهللا، واختلف ــوا ش ــم أن يحل ــن ينهاه ــى للمؤمني ــن اهللا تعال ــاب م خط
ــوا  ــاه ال تحّل ــم: معن ــال بعضه ــوال: فق ــبعة أق ــى س ــعائر اهللا عل ــى ش ــي معن ف
ــم، وأرادوا  ــوا الشــعائر علــى المعال حرمــات اهللا، وال تعــدوا حــدوده، وحمل
بذلــك معالــم حــدود اهللا وأمــره ونهيــه وفرائضــه، ذهــب إليــه عطــاء وغيــره.

ــم  ــى معال ــوا شــعائر اهللا عل ــوا حــرم اهللا، وحمل ــاه ال تحّل ــوم: معن ــال ق وق
ــه الســّدّي. حــرم اهللا مــن البــالد. ذهــب إلي

وقــال آخــرون: معنــى شــعائر اهللا مناســك الحــّج. والمعنــى ال تحّلــوا 
ــاس. ــن عّب ــج، ورواه اب ــن جري ــه اب ــب إلي ــا. ذه ــّج فتضّيعوه ــك الح مناس

ــا،  ــت ويهــدون الهداي ــون البي ــاس: كان المشــركون يحّج ــن عّب ــال اب وق
ويعّظمــون حرمــة المشــاعر ويّتجــرون فــي حججهــم، فــأراد المســلمون أن 

يغيــروا عليهــم فنهاهــم اهللا عــن ذلــك.

وقــال مجاهــد: شــعائر اهللا الصفــا والمــروة والهــدي مــن البــدن وغيرهــا. 
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كّل هــذا مــن شــعائر اهللا.

وقــال الفــّراء: كانــت عاّمــة العــرب ال تــرى الصفــا والمــروة مــن الشــعائر 
ــه  ــر علي ــي جعف ــول أب ــو ق ــك، وه ــن ذل ــم اهللا ع ــا، فنهاه ــون بهم وال يطوف
ــي إحرامكــم.  ــّرم اهللا عليكــم ف ــا ح ــوا م ــاه ال تحّل ــوم: معن ــال ق ــالم. وق الّس

ــة أخــرى. ــي رواي ــاس ف ــن عّب روي ذلــك عــن اب

وقــال الجّبائــّي: الشــعائر: العالمــات المنصوبــة للفــرق بيــن الحــّل والحرم، 
نهاهــم اهللا أن يتجاوزوهــا إلــى مّكــة بغيــر إحــرام.

وقــال الحســين بــن علــّي المغربــّي: المعنــى، ال تحّلــوا الهدايــا المشــعرة. 
وهــو قــول الّزّجــاج واختــاره البلخــّي.

وأقــوى األقــوال قــول عطــاء مــن أّن معنــاه: ال تحّلــوا حرمــات اهللا، 
ــة،  ــى وزن فعيل ــي عل ــعيرة وه ــع ش ــعائر جم ــوا فرائضــه؛ ألّن الش وال تضّيع
واشــتقاقها مــن قولهــم: شــعر فــالن بهــذا األمــر: إذا علــم بــه، فالشــعائر 
ــة علــى عمومهــا،  ــك، وجــب حمــل اآلي ــك، وإذا كان كذل المعالــم مــن ذل
ــع  ــرام، وتضيي ــي اإلح ــّرم ف ــا ح ــم م ــّج، وتحري ــك الح ــه: مناس ــل في فيدخ
ــن حــدوده  ــك م ــر ذل ــات اهللا، وغي ــتحالل حرم ــه واس ــن تضييع ــا نهــى ع م
وفرائضــه وحاللــه وحرامــه؛ ألّن كّل ذلــك مــن معالمــه، فــكان حمــل اآليــة 

علــى العمــوم أولــى(١).

ــن الحســن  ــو علــي الفضــل ب ــا ذكــره الشــيخ أب ومــن الخاّصــة أيضــًا: م

١ـ التبيان في تفسير القرآن ٣: ٤١٨.
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ــوا ال  ــا َأيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُن الطبرســي فــي مجمــع البيــان فــي تفســير آيــة: [َي
ــوال...  ــي معنــى شــعائر اهللا علــى أق ــف ف ــه: اختل ــَعائَِر اهللا]، بقول ــوا َش ُتِحلُّ

ــا ذكــره الشــيخ الطوســي رحمــه اهللا(١). ــل م وذكــر مث

ــم المؤمــن بمــا  ــه: يجــوز تعظي ــي قواعــده بقول ومنهــم: الشــهيد األّول ف
جــرت بــه (عــادة الزمــان) وإن لــم يكــن منقــوًال عــن الســلف؛ لداللــة 
ــا  ــَعائَِر اهللا َفإِنََّه ــْم َش ــْن ُيَعظِّ ــَك َوَم العمومــات عليــه، قــال اهللا تعالــى: [َذِل
ــْم ُحُرَمــاِت اهللا  ِمــْن َتْقــَوى اْلُقُلــوِب] (٢). وقــال تعالــى: [َذلِــَك َوَمــْن ُيَعظِّ

ــَد َربِّــِه] (٣)(٤). ــُه ِعْن ــٌر َل ــَو َخْي َفُه
وأّمــا مــن العاّمــة: فقــد قــال الفخــر الــرازي فــي تفســير قولــه تعالــى [َيــا 
َأيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا ال ُتِحلُّــوا َشــَعائَِر اهللا] (٥):... واعلــم أّن الشــعائر جمــع، 
ــا شــعارة،  ــارس: واحده ــن ف ــال اب ــا جمــع شــعيرة. وق ــرون علــى أنّه واألكث
والشــعيرة فعيلــة بمعنــى مفعلــة، والمشــعرة المعلمة، واإلشــعار اإلعــالم، وكّل 
شــيء أشــعر فقــد أعلــم، وكّل شــيء جعــل علمــًا علــى شــيء أن علــم بعالمة 
ــعائر  ــة يســمى ش ــى مّك ــذي يهــدى إل ــعيرة، فالهــدي اّل جــاز أن يســّمى ش
ــف المفّســرون فــي  ــا. واختل ــة علــى كونهــا هداي ــا معّلمــة بعالمــات داّل ألنّه
المــراد بشــعائر اهللا، وفيــه قــوالن: األّول: قولــه: [ال ُتِحلُّــوا َشــَعائَِر اهللا] أي ال 

١ـ مجمع البيان ٣: ٢٦٤.
٢ـ سورة الحّج، اآلية: ٣٢.
٣ـ سورة الحّج، اآلية: ٣٠.

٤ـ القواعد والفوائد ٢: ١٥٩.
٥ـ سورة المائدة، اآلية: ٢.
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تخّلــوا بشــيء مــن شــعائر اهللا وفرائضــه الّتــي حدهــا لعبــاده وأوجبهــا عليهــم، 
ــر مخصــوص  ــه غي ــع تكاليف ــي جمي ــاّم ف ــعائر اهللا ع ــول فش ــذا الق ــى ه وعل

بشــيء معيــن، ويقــرب منــه قــول الحســن: شــعائر اهللا ديــن اهللا(١).

وقــال القرطبــّي: قولــه تعالــى: [ال ُتِحلُّــوا َشــَعائَِر اهللا] خطــاب للمؤمنيــن 
وا حــدود اهللا فــي أمــر مــن األمــور. والشــعائر جمــع شــعيرة  حقــًا؛ أي ال تتعــدَّ
علــى وزن فعيلــة. وقــال ابــن فــارس: ويقــال للواحــدة شــعارة، وهــو أحســن. 
والشــعيرة البدنــة تهــدى، وإشــعارها أن يجــّز ســنامها حّتــى يســيل منــه الــدّم 
ــا هــدي. واإلشــعار اإلعــالم مــن طريــق اإلحســاس، يقــال: أشــعر  فيعلــم أنّه
ــم،  ــاعر المعال ــه المش ــدي، ومن ــه ه ــرف أّن ــة ليع ــه عالم ــل لـ ــه أي جع هدي
واحدهــا مشــعر وهــي المواضــع الّتــي قــد أشــعرت بالعالمــات. ومنــه الّشــعر، 
ــه يشــعر بفطنتــه لمــا ال  ــه يكــون بحيــث يقــع الشــعور، ومنــه الشــاعر، ألّن ألّن
يفطــن لـــه غيــره، ومنــه الشــعير لشــعرته الّتــي فــي رأســه، فالشــعائر علــى قــول 
مــا أشــعر مــن الحيوانــات لتهــدى إلــى بيــت اهللا، وعلــى قــول جميــع مناســك 
ــال مجاهــد: الّصفــا والمــروة والهــدي والبــدن  ــاس. وق ــه ابــن عّب الحــّج، قال

كّل ذلــك مــن الشــعائر. وقــال الشــاعر:

ــَعائَِر ُقْربــاٍن بهــا ُيَتَقرَُّب شََ نَُقّتُلهــم جيــًال فجيــًال تراُهُم

أن  المســلمون  فــأراد  ويهــدون  ويعتمــرون  يحّجــون  المشــركون  وكان 
ــاء  ــال عط ــَعائَِر اهللا]. وق ــوا َش ــى: [ال ُتِحلُّ ــزل اهللا تعال ــم، فأن ــروا عليه يغي

١ـ تفسير الرازي ٤: ١٠٦.
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بــن أبــي ربــاح: شــعائر اهللا جميــع مــا أمــر اهللا بــه ونهــى عنــه. وقــال الحســن: 
ــْم َشــَعائَِر اهللا َفإِنََّهــا مِــْن َتْقــَوى  ديــن اهللا كّلــه؛ كقولــه: [َذلِــَك َوَمــْن ُيَعظِّ
اْلُقُلــوِب] أي ديــن اهللا. قلــت: وهــذا القــول هــو الراجــح الّــذي يقــّدم علــى 

ــه(١). ــره لعموم غي

ومــن هــذا يتضــح أّن كّل فعــل أو عمــل يكــون معلمــًا لديــن اهللا يتقــّرب 
بــه إليــه تعالــى فهــو يعــّد شــعيرة مــن شــعائر اهللا.

ثــّم إنّــه ال شــّك فــي أّن رســول اهللا صّلــى اهللا عليــه وآلــه واألئّمــة عليهــم 
الّســالم مــن بعــده هــم مــن أبــرز مصاديــق شــعائر اهللا، وقــد ورد فــي األخبــار 
واآلثــار تســميتهم بأعــالم الهــدى ومصابيــح الدجــى(٢)، ومنــار التقــى، 

ــن، والصــراط المســتقيم(٣). ــل المتي ــى، والحب ــروة الوثق والع

أو: أعالم الهدى، والعروة الوثقى، والحّجة على أهل الدنيا(٤).

أو: األدّالء علــى مرضــاة اهللا، والمســتقّرين فــي أمــر اهللا، والتاّميــن فــي 
محّبــة اهللا، والمخلصيــن فــي توحيــد اهللا، والمظهريــن ألمــر اهللا ونهيــه، وعبــاده 

ــون(٥). ــره يعمل ــم بأم ــول وه ــبقونه بالق ــن ال يس ــن اّلذي المكرمي

١ـ تفسير القرطبي ٦: ٣٧ ـ ٣٨.
٢ـ راجع: دالئل اإلمامة: ٢٥١.

٣ـ راجــع: المصــدر الســابق: ٢٩٩، وغيبــة الطوســي: ٢٨٠، ومصبــاح الكفعمــي: ٧٢٦، ومصبــاح 
.٢٩١ المتهّجــد: 

٤ـ راجع: إقبال األعمال: ٨٧.
٥ـ راجــع: عيــون أخبــار الّرضــا ٢: ٣٠٦، ومــن ال يحضــره الفقيــه ٢: ٦١٠، الحديــث ٣٢١٦، وتهذيــب 

األحــكام ٦: ٧٧، الحديــث ١٧٧.
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وعــن اإلمــام الّصــادق عليــه الّســالم فــي قولــه للفضيــل: mتجلســون 
ــون؟n فقــال: نعــم، فقــال: mإّن تلــك المجالــس أحّبهــا، فأحيــوا  وتتحّدث

.(١)nــا ــى أمرن ــن أحي ــا، فرحــم اهللا م أمرن
وعنــه عليــه الّســالم: mإّن البــكاء والجــزع مكــروه للعبــد فــي كّل مــا 
جــزع، مــا خــال البــكاء والجــزع علــى الحســين بــن علــي عليهمــا 

.(٢)nالّســالم، فإّنــه فيــه مأجــور
ــة  والشــّك فــي أّن إقامــة المجالــس الحســينّية، وإخــراج المواكــب العزائّي
ــة  ــي ســبيلها وتعاهدهــا؛ ألجــل أئّم ــذل األمــوال ف علــى اختــالف أنحائهــا، وب
الهــدى صلــوات اّهللا عليهــم  أجمعيــن مــن أبــرز مصاديــق التعظيــم لشــعائره جــّل 
ــاء لديــن اهللا عــّز وجــّل، ولشــريعة  ــاء أمرهــم إحي وعــال ـ كمــا تقــّدم ـ ، وإحي
ــينّية إحــدى  ــذه الشــعائر الحس ــإّن ه ــه، ف ــه وآل ــى اهللا علي ــلين  صّل ــّيد المرس س
أبــرز األســباب الرئيســّية لحفــظ الشــريعة، ولنشــر وبقــاء مذهــب التشــّيع، 
وحفــظ العقائــد الحّقــة المحّقــة فيــه، مــن مــواالة أهــل البيــت عليهــم الّســالم، 
ــال  ــرًا ب ــوى، وظاه ــال محت ــالم ب ــي اإلس ــا لبق ــم، ولواله ــن أعدائه ــراءة م والب
ــم  ــم عظي ــت عليهــم الّســالم مــن ظل ــا جــرى علــى أهــل البي ــكان م باطــن، ول

ــاع. ــي معــرض النســيان والضي ومصــاب جلــل ف

 ويســتدّل علــى ذلــكـ  مضافــًا إلــى مــا ُذكــرـ  بجملة مــن الروايــات الخاّصة 
الــواردة فــي خصــوص كّل مورد مــن هذه الشــعائر.

١ـ وسائل الشيعة ١٤: ٥٠١، باب ٦٦ من أبواب المزار وما يناسبه، الحديث٢.
٢ـ كامل الزيارات: ٢٠١، باب ٣٢، الحديث ٢.
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باإلضافــة إلــى أّن األصــل فــي األشــياء هــو اإلباحــة والجــواز، فــكّل شــي ء 
ــي  ــه ف ــى حرمت ــل عل ــم دلي ــم يق ــا ل ــه، فم ــرام بعين ــه ح ــم أّن ــى يعل حــالل حّت
ــكّل هــذه الشــعائر  ــة، وعلــى ذلــك: ف الشــريعة المقّدســة فهــو محكــوم بالحّلي

مندرجــة تحــت هــذا األصــل بــال إشــكال. 

ولــذا ســوف لــن نتعــّرض إلــى أســانيد الروايــات الــواردة فــي المقــام مــع 
كثرتهــا واســتفاضتها فــي بعــض المــوارد.



لقــد خلــق اهللا ســبحانه وتعالــى اإلنســان، وأودع فيــه أنواعــًا مــن الغرائــز، 
ــز:  ــك الغرائ ــن تل ــبتها، وم ــول مناس ــد حل ــتّد عن ــز وتش ــذه الغرائ ــر ه وتظه
ــَودًَّة  ــْم َم ــَل بَْيَنُك ــى: [َوَجَع ــال تعال ــكاء. ق ــة والب ــوّدة والرّق ــف والم العط

ــًة] (١). َوَرْحَم
ــا،  ــا، ودّر ثديه ــتّد حنينه ــًال ـ اش ــع ـ مث ــا الرضي ــرت األّم طفله ــإذا ذك ف

ــه. ــي موضع ــه ف ــان، ووضع ــذا الحن ــراغ ه ــا؛ إلف ــب رضيعه وأخــذت تطل
وإذا مــات لإلنســان عزيــز هــاج بــه الحــزن، وســالت منــه الدمــوع، وظــّل 
يبحــث عّمــا يســاعده فــي إفــراغ مــا يجــده فــي نفســه، ولذلــك يســعى لعقــد 
ــوع  ــا يســتدعي دّر الدم ــى م ــه عل ــده، ويرّكــز في ــه فقي ــر في ــس يذك مجل

وهيجــان الحــزن.

وهــذه الغريــزة تتفــاوت شــّدة وضعفــًا بحســب العالقــة مــع الفقيــد، فلــو 

١ـ سورة الروم، اآلية: ٢١.
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ــه  ــكان حزن ــاه ل ــي دني ــي ســعادة اإلنســان ف ــه الفضــل ف ــد مّمــن ل كان الفقي
عليــه أشــّد، ولــو كان مّمــن لــه الفضــل فــي ســعادته فــي دينــه ودنيــاه لــكان 

أشــّد وأشــّد.
وأّمــا لــو كان الســبب فــي أصــل وجــوده، بــل ووجــود غيــره مــن 
ــالم،  ــه الّس ــام الحســين علي ــة اإلم ــة كمصيب ــد مــات بمصيب ــات، وق المخلوق
لــكان مــن حــّق النفــوس أن تخــرج عــن األبــدان عنــد ذكــره وذكــر مصيبتــه.

ــي  ــوار الّت ــه الشــيعة هــو علــى خامــس األن ــذي ينصب ــم اّل نعــم، إّن المأت
خلقهــا اهللا تعالــى قبــل خلــق جميــع الخالئــق(١)، وكانــت هــي الواســطة فــي 

إفاضــة الوجــود(٢).
والمصيبــة الّتــي جــرت عليــه ـ صلــوات اهللا وســالمه عليــه ـ هــي الفاجعــة 

العظمــى التــي جعلــت الســماء تمطــر دمــًا(٣)، واألرض تفيــح دمــًا عبيطــًا(٤).

وجعلت مالئكة السماء تضّج بالبكاء والنحيب(٥).

١ـ علــل الشــرائع ١: ٥، بــاب ٧، الحديــث ١، والمصــدر نفســه: ٢٠٨، بــاب ١٥٦، الحديــث ١١، وكمــال 
الديــن ١: ٢٥٤، بــاب ٢٣، الحديــث ٤، والمصــدر نفســه: ٣٣٥، بــاب ٣٣، الحديــث ٧.

٢ـ عيــون أخبــار الّرضــا ١: ٢٣٧، بــاب ٢٦، الحديــث ٢٢، والمصــدر نفســه: ٢٧٤، بــاب ٢٨، الحديــث 
٦٧، وبحــار األنــوار ١٥: ٢٦، والمصــدر نفســه ٥٤: ١٩٨، والمســتدرك علــى الصحيحيــن ٢: ٦١٥، 

ــرى ١: ١٤. ــص الكب ــى ٢: ١٥٢، والخصائ ــر العقب وذخائ
ــاب ٢٨،  ــار الّرضــا ١: ٢٦٨، ب ــون أخب ــاب ١٦٢، الحديــث ٣، وعي ــل الشــرائع ١: ٢٢٧، ب ٣ـ راجــع: عل

ــث ٥٨. الحدي
٤ـ راجع: كامل الزيارات: ١٥٨ ـ ١٦١، باب ٢٤، األحاديث ١ و ٢ و ٣، وبحار األنوار ٤٢: ٣٠٢.

٥ـ راجــع: علــل الشــرائع ١: ١٦٠، بــاب ١٢٩، الحديــث ١، والمصــدر نفســه: ٢٢٧، بــاب ١٦٢، الحديــث 
٣، وكامــل الزيــارات: ١٦٧، بــاب ٢٦، الحديــث ٨، والمصــدر نفســه: ١٧٤، بــاب ٢٧، الحديــث ١٣.
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بل وجميع ما خلق اهللا عّز وجّل يبكي عليه(١).
ــاج  ــه هــي هــذه، فهــل نحت ومــع كــون الفقيــد هــو هــذا، ومصيبــة فقدان

ــه؟! ــم علي إلــى دليــل إلثبــات مشــروعّية إقامــة المأت
ولكن مع ذلك فالدليل موجود. 

ــرًا إِالَّ  ــِه َأْج ــَأُلُكْم َعَلْي ــْل ال َأْس ــى: [ُق ــه تعال ــه: قول ــرآن فمن ــا الق أّم
ــى  ــي القرب ــق المــوّدة ف ــرز مصادي ــإّن مــن أب ــى] (٢) ف ــي اْلُقْرَب ــَودََّة ِف اْلمَـ
هــو إقامــة المآتــم لمصائبهــم، والمشــاركة فــي أحزانهــم وأفراحهــم وذرف 
الدمــوع علــى مــا جــرى عليهــم، ومــن أفجــع مصائبهــم مــا جــرى علــى أبــي 

ــالء. ــي أرض كرب ــوم عاشــوراء ف ــي ي ــالم ف ــه الّس ــد اهللا علي عب
ــْم َشــَعائَِر اهللا َفإِنََّهــا مِــْن َتْقــَوى  ومنــه: قولــه تعالــى: [َذلِــَك َوَمــْن ُيَعظِّ

اْلُقُلــوِب](٣) وقــد تقــّدم بيانها.
ــات  ــة علــى هــذا، والرواي ــة وأصحابهــم جاري ــره، فســيرة األئّم ــا غي وأّم

ــكاء علــى ســّيد الشــهداء: ــي بحــث الب ــرة، يأتــي بعضهــا ف كثي
فمنهــا: مــا رواه علقمــة، عــن أبــي جعفــر عليــه الّســالم قــال: m... لينــدب 
ــر مــن فــي داره ـ مّمــن ال  ــه ويأم ــه الّســالم، ويبكي الحســين علي
يّتقيــه ـ بالبــكاء عليــه، ويقيــم فــي داره المصيبــة؛ بإظهــار الجــزع 
عليــه، وليعــّز بعضهــم بعضــًا بمصابهــم بالحســين عليــه الّســالم... 

١ـ راجع: كامل الزيارات: ١٦٦ ـ ١٦٧، باب ٢٦، الحديث ٤ و ٦ و ٧.
٢ـ سورة الشورى، اآلية: ٢٣.

٣ـ سورة الحّج، اآلية: ٣٢.
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يقولــون: أعظــم اهللا أجورنــا بمصابنــا بالحســين عليــه الّســالم، وجعلنا 
وإّياكــم مــن الطالبيــن بثــأره، مــع ولّيــه اإلمــام المهــدّي مــن آل 

.(١)nمحّمــد عليهــم الّســالم
وال ينحصــر اســتحباب إقامــة المآتــم علــى اإلمــام الحســين عليــه الّســالم، 

بــل يعــّم بقّيــة المعصوميــن عليهــم الّســالم أيضــًا.

ومّمــا يــدّل علــى ذلــك: مــا رواه بكــر بــن محّمــد األزدي، عــن أبــي عبــد 
ــت  ــت: جعل ــال: قل ــون؟n، ق ــون وتتحّدث ــال: mتجلس ــالم، ق ــه الّس اهللا علي
ــه  فــداك، نعــم، قــال: mإّن تلــك المجالــس أحّبهــا، فأحيــوا أمرنــا، إّن
مــن ذكرنــا وُذكرنــا عنــده فخــرج مــن عينــه مثــل جنــاح الذبابــة 

.(٢)nغفــر اهللا ذنوبــه ولــو كانــت أكثــر مــن زبــد البحــر
وعــن الحســن بــن علــي بــن فّضــال، قــال: قــال الّرضــا عليــه الّســالم: mمــن 
ــا  ــا فــي درجتن ــا كان معن ــا وبكــى لمــا ارتكــب مّن ــر مصابن تذّك
يــوم القيامــة، ومــن ُذّكــر بمصابنــا فبكــى وأبكــى لــم تبــك عينــه 
يــوم تبكــي العيــون، ومــن جلــس مجلســًا يحيــى فيــه أمرنــا لــم 

.(٣)nيمــت قلبــه يــوم تمــوت القلــوب

ــاح  ــارة، ورواه أيضــًا، مــع اختــالف يســير كل مــن مصب ــي الصفحــة: ٥٧ مــن أصــل الزي ــّدم ف ١ـ تق
الكفعمــي: ٦٤١، ووســائل الشــيعة ١٤: ٥٠٩، بــاب ٦٦، مــن أبــواب المــزار ومــا يناســبه، الحديــث ٢٠.

٢ـ ثواب األعمال: ٢٢٣.
٣ـ أمالــي الّصــدوق: ١٣١، المجلــس ١٧، الحديــث ٤، وعيــون أخبــار الّرضــا ١: ٢٦٤، بــاب ٢٨، 
الحديــث ٤٨، ولــم يــرد فيــه: mمــن تذّكــر مصابنــا وبكــى لمــا ارتكــب مّنــا كان معنــا فــي 
ــبه،  ــا يناس ــزار وم ــواب الم ــن أب ــاب ٦٦ م ــيعة ١٤: ٥٠٢، ب ــائل الش ــةn، ووس ــوم القيام ــا ي درجتن
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ــي  ــال ل ــال: ق ــالم ق ــه الّس ــادق علي ــوب، عــن الّص ــن يعق وعــن يونــس ب
أبــي عليــه الّســالم: «يــا جعفــر، أوقــف لــي مــن مالــي كــذا وكــذا 

.(١)nــى ــام من ــى أّي ــي عشــر ســنين بمن ــوادب تندبنن لن
وإّنمــا عّيــن عليــه الّســالم ذلــك بمنــى فــي أّيامهــا؛ ألنّــه يجتمع فيهــا الناس 
مــن قريــب وبعيــد علــى اختــالف طبقاتهــم وألســنتهم، وال شــّك حينئــذ فــي 
ــك؟  ــى بذل ــاذا أوص ــأنه؟ ولم ــو ش ــا ه ــدب، وم ــن ين ــاس عّم ــار الن استفس
خصوصــًا فــي هــذه األّيــام، وهــي أّيــام عيــد وســرور، وال يتعــارف فيهــا إقامة 
المآتــم، وليــس ذلــك إّال لكــي ينكشــف الحــّق للمســلمين، فيعرفــون أوليــاء 
اهللا، فيوالونهــم، كمــا يعرفــون أعــداء اهللا ورســوله، فيعادونهــم، ويعلمــون: أّن 
ــى  ــالم ـ عل ــت عليهــم الّس ــر أهــل البي ــن غي ــة ـ م ــرش الخالف ــن تســّنم ع م
باطــل، وأّن األئّمــة مــن آل محّمــد صّلــى اهللا عليــه وآلــه هــم األحــّق بالملــك 

والخالفــة بعــد رســول اهللا صّلــى اهللا عليــه وآلــه.

  

ال ريــب فــي أهّميــة الشــعر فــي المجتمــع البشــرّي فــي جــذب القلــوب، 
وتســخير العقــول، وبــّث روح النشــاط، وتحريــك اإلرادة الخاملــة فــي 
ــا  ــه يراه ــة، وكأّن ــش الواقع ــه يعي ــه كأّن نفــس وروح مســتمعه، بحيــث يجعل
ــا  ــن خالله ــاعر م ــتطيع الش ــة، يس ــيلة إعالمّي ــة وس ــو بمثاب ــه، فه ــام عيني أم

ــون. ــي العي ــا ف ــه كم ــث ٤، وفي الحدي
١ـ الكافــي ٥: ١١١، كتــاب المعيشــة، بــاب ٦٧، الحديــث ١، وتهذيــب األحــكام ٦: ٣٠٤، الحديــث ١٠٢٥، 
.nتندبننيm بــدل nتندبنيm :ووســائل الشــيعة ١٧: ١٢٥، بــاب ١٧ مــن أبــواب مــا يكتســب به، الحديــث ١، وفيــه
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ــه، ودحــض الباطــل،  ــه، وتبييــن  الحــّق، والدعــوة إلي لفــت أنظــار النــاس إلي
وكشــف حقيقتــه،  ولهــذا عــّد أعظــم دعايــة وتبليــغ وإعــالم، خصوصــًا فــي 
تلــك العصــور؛ حيــث كان ســيفًا صارمــًا، بيــد موالــي أئّمــة الديــن، وســهمًا 
مغرقــًا فــي أكبــاد أعــداء اهللا، ومجّلــة دعايــة إلــى والء آل اهللا فــي كّل صقــع 
ــئل عــن الشــعراء ـ  ــا س ــه ـ لّم ــه وآل ــى اهللا علي ــة، فعــن رســول اهللا صّل وناحي
ــده  ــذي نفســي بي ــانه، واّل ــيفه ولس ــد بس ــن مجاه قــال: mإّن المؤم

.(١)nــل ــم بالنب ــا ينضحونه لكأّنم
ــّلم  ــه وس ــى اهللا علي ــال رســول اهللاَّ صّل ــال: ق ــازب، ق ــن ع ــراء ب ــن الب وع

.(٢)nــك ــل مع ــإّن جبرئي ــج المشــركين، ف ــت: mاه لحّســان ابــن ثاب
ــا  ــال: mبين ــالم، ق ــه الّس ــر علي ــي جعف ــن أب ــلم، ع ــن مس ــد ب ــن محّم وع
رســول اهللا صّلــى اهللا عليــه وآلــه ذات يــوم بفنــاء الكعبــة ـ يــوم 
افتتــح مّكــة ـ إذ أقبــل إليــه وفــد فســّلموا عليــه، فقــال رســول اهللا 
صّلــى اهللا عليــه وآلــه: مــن القــوم ؟ قالــوا: وفــد بكــر ابــن وائــل، 
فقــال: فهــل عندكــم علــم مــن خبــر قــّس بــن ســاعدة األيــادّي؟ 

ــع  ــالء ٢: ٥٢٥، م ــالم النب ــير أع ــة: ٢٢٧، وس ــعراء، اآلي ــورة الش ــير س ــان ٧: ٣٢٦، تفس ــع البي ١ـ مجم
ــير. ــالف يس اخت

٢ـ مســند أحمــد ٥: ٣٦٣، الحديــث ١٨٠٥٥، وصحيــح البخــاري ٥: ٦١، الحديــث ٤١٢٤، وروى أيضــًا 
فــي موضــع آخــر: قــال النبــّي صّلــى اهللا عليــه وســّلم لحّســان يــوم قريظــة: mاهجهــم ـ أو هاجهــم ـ 
ــف ٦: ١٧٢، الحديــث  ــكn. المصــدر المتقــّدم، الحديــث ٤١٢٣، وانظــر: المصّن ــل مع وجبري
١٨، والمعجــم األوســط ١: ٣٣٣، الحديــث ١٢٠٩، والمعجــم الصغيــر ٢: ٤ ، مــع اختــالف يســير، 
ــارب  ــي بالســالح فح ــارب أصحاب ــال ٣: ٥٨٠، الحديــث ٧٩٩٥، وأضــاف: mإذا ح ــز العّم وكن

.nأنــت باللســان
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ــوا: مــاتn ثــّم  ــال: فمــا فعــل؟ قال ــا رســول اهللا، ق ــوا: نعــم، ي قال
ســاق الحديــث ـ إلــى أن قــال ـ: mثــّم قــال رســول اهللا صّلــى اهللا عليــه 
وآلــه: رحــم اهللا قّســًا، يحشــر يــوم القيامــة أّمــة وحــده، قــال: هــل 
ــال بعضهــم: ســمعته  فيكــم أحــد يحســن مــن شــعره شــيئًا؟ فق

يقــول:
ــر ــا بصائ ــرون لن ــن الق م
للمــوت ليــس لهــا مصادر
تمضــي األكابــر واألصاغر
غابــر الباقيــن  مــن  وال 
حيــث صــار القــوم صائــر

ــن ــن الذاهبي ــي األّولي ف
مــواردًا رأيــت  لّمــا 
ــا ــي نحوه ــت قوم ورأي
ــيَّ ال يرجــع الماضــي إل
ــة ــي ال محال ــُت أّن أيقن

...n الحديث(١).
وعــن الكميــت بــن زيــد األســدي، قــال: دخلــت علــى أبــي جعفــر عليــه 
الّســالم فقــال: mواّهللا يــا كميــت، لــو كان عندنــا مــال ألعطينــاك منــه، 
ولكــن لــك مــا قــال رســول اّهللا صّلــى اهللا عليــه وآلــه لحّســان بــن 

.(٢)nثابــت: لــن يــزال معــك روح القــدس مــا ذببــت عنــا
ولهــذه الغايــات الجليلــة الســامية نجــد أئّمــة أهــل البيــت عليهــم الّســالم 
قــد أولــوا هــذا الموضــوع اهتمامــًا بالغــًا، فكانــوا يكرمــون شــعراءهم، 

١ـ كمال الدين ١: ١٦٦، باب ١٠، الحديث ٢٢.
٢ـ الكافــي ٨: ٨٩، الحديــث ٧٥، واختيــار معرفــة الّرجــال: ٢٧٩ / ٣٦٥ ، مــع اختــالف يســير، ووســائل 

الشــيعة ١٤: ٥٩٤، بــاب ١٠٤ مــن أبــواب المــزار ومــا يناســبه، الحديــث ٢.
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ــه عــن  التكّســب واالشــتغال بغيــر هــذه  ويبذلــون لهــم المــال مّمــا يغنيهــم ب
ــاء  ــة، ويقرعــون مســامعهم بتلــك الجمــل الشــريفة مــن مدحهــم والثن المهّم

ــى لهــم مــن األجــر المحمــود. ــّده اّهللا تعال ــا أع ــرونهم بم عليهــم، ويبّش

فعــن محّمــد بــن ســهل، قــال: دخلــت مــع الكميــت علــى جعفــر الّصــادق 
فــي أّيــام التشــريق، فقــال: جعلــت فــداءك، أال أنشــدك؟ قــال: mإّنهــا أّيــام 
عظــامn، قــال: إنّهــا فيكــم، قــال: mهــاتn، فأنشــده قصيدتــه... فكثــر البــكاء، 

وارتفعــت األصــوات. فلّمــا مــّر علــى قولــه فــي الحســين رضــي اهللا عنــه:
ألســيافهم مــا يختلــى المتبّتــل
علــى الناس رزء مــا هناك مجّلل
وأوجــب منه نصــرة حين يخذل

كأّن حســينًا والبهاليــل حولــه
ــده ــم وفق ــّي اهللا عنه ــاب نب وغ
فلــم أر مخــذوًال ألجــل مصيبــة

فرفــع جعفــر الّصــادق رضــي اهللا عنــه يديــه، وقــال: mالّلهــّم اغفــر للكميــت 
ــى يرضــىn، ثــّم  مــا قــّدم وأّخــر، ومــا أســّر وأعلــن، وأعطــه حّت
ــا،  ــت: واهللا مــا أحببتكــم للدني ــه الكمي ــار وكســوة، فقــال ل ــف دين أعطــاه أل
ــا  ــي أحببتكــم لآلخــرة، فأّم ــه، ولكّنن ــي يدي ــت مــن هــو ف ــو أردتهــا ألتي ول
ــال  ــال ف ــا الم ــا، وأّم ــا لبركته ــي أقبله ــادكم فإّن ــت أجس ــي أصاب ــاب الّت الثي

ــه(١). أقبل

وعــن عبــد اّهللا بــن الفضــل الهاشــمي، قــال: قــال أبــو عبــد اّهللا عليــه 
الّســالم: mمــن قــال فينــا بيــت شــعر بنــى اّهللا تعالــى لــه بيتــًا فــي 

١ـ خزانة األدب ١: ٧٠.
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.(١)nــة الجّن
وعــن أبــي هــارون المكفــوف، قــال: قــال لــي أبــو عبــد اّهللا عليــه الّســالم: 
ــال:  ــالمn، ق ــه الّس ــين علي ــي الحس ــدني ف ــارون، أنش ــا ه ــا أب mي
فأنشــدته، فبكــى فقــال: mأنشــدني كمــا تنشــدونn ـ يعنــي بالرّقــة ـ قــال: 

فأنشــدته:
الزكّيــه ألعظمــه  فقــل  امــرر علــى جــدث الحســين

ــال:  ــدة األخــرى، ق ــال: فأنشــدته القصي ــيn، ق ــال: mزدن ــّم ق ــال: فبكــى، ث ق
ــي:  ــال ل ــا فرغــت، ق ــال: فلّم ــتر، ق ــف الس ــن خل ــكاء م فبكــى وســمعت الب
ــا هــارون، مــن أنشــد فــي الحســين عليــه الّســالم شــعرًا  ــا أب mي
فبكــى وأبكــى عشــرًا كتبــت لــه الجّنــة، ومــن أنشــد في الحســين 
شــعرًا فبكــى وأبكــى خمســة كتبــت لــه الجّنــة، ومــن أنشــد فــي 
الحســين شــعرًا فبكــى وأبكــى واحــدًا كتبــت لهمــا الجّنــة، ومــن 
ذكــر الحســين عليــه الّســالم عنــده فخــرج مــن عينــه مــن الدمــع 
مقــدار جنــاح ذبــاب كان ثوابــه علــى اّهللا، ولــم يــرض لــه بــدون 

.(٢)nالجّنــة
ــه الّســالم  ــي جعفــر علي ــت إلــى أب ــال: كتب ــي، ق ــي طالــب القّم وعــن أب

١ـ عيــون أخبــار الّرضــا ١: ١٥، مقّدمــة المصّنــف، الحديــث ١، ووســائل الشــيعة ١٤: ٥٩٧، بــاب ١٠٥ 
مــن أبــواب المــزار ومــا يناســبه، الحديــث ١.

٢ـ كامــل الزيــارات: ٢٠٨، بــاب ٣٣، الحديــث ١، وثــواب األعمــال: ١١١، الحديــث ١، مــع اختــالف 
يســير.
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بأبيــات شــعر، وذكــرت فيهــا أبــاه، وســألته أن يــأذن لــي فــي أن أقــول فيــه، 
ــد  ــن القرطــاس: mق ــا بقــي م ــي صــدر م ــب ف ــه، وكت ــعر وحبس فقطــع الش

.(١)nــرًا ــنت، فجــزاك اهللا خي أحس
ــل  ــار: جــواز نظــم الشــعر وإنشــاده، ب ــذي يتحّصــل مــن هــذه األخب واّل
ــم  ــي مصائبه ــم، أو ف ــي فضائله ــا إذا كان ف ــادة، فيم ــه عب ــتحبابه، وكون اس
ــة المتقّدمــة مــن دخــول الشــعراء  ــذي هــو مقتضــى األدّل عليهــم الّســالم، اّل
ــادهم  ــالم، وإنش ــم الّس ــه عليه ــل بيت ــه وأه ــه وآل ــى اهللا علي ــّي صّل ــى النب عل
الشــعر بيــن أيديهــم، بــل وطلبهــم ذلــك  مــن مواليهــم وشــيعتهم  فــي بعــض 
األحيــان، هــذا باإلضافــة إلــى مــا ورد ذكــره فــي كتــب الســير والتاريــخ مــن 

ــه. ــل نظمهــم ل ــالم بالشــعر، ب ــن عليهــم الّس ــة المعصومي استشــهاد األئّم

والســلف مــن أعاظــم فقهائنــا وأكابــر علمائنــا (رضــوان اهللاَّ تعالــى عليهم ) 
ــوا فــي  ــك، فقــد ألّف ــر أئّمتهــم  (صلــوات اّهللا عليهــم أجمعيــن) بذل اقتفــوا أث

هــذا المضمــار كتبــًا، نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، مــا يلــي: 

١ ـ كتاب ما قيل في األئّمة عليهم الّسالم من الشعر، للكليني (٢).

٢ ـ كتاب معاريض الشعر، لمحّمد بن مسعود العّياشي (٣).

١ـ اختيــار معرفــة الّرجــال: ٣١٩ / ٤٥١، والمصــدر نفســه: ٦٠٩ / ١٠٧٥، مــع اختــالف يســير، ووســائل 
الشــيعة ١٤: ٥٩٨، بــاب ١٠٥ مــن أبــواب المــزار ومــا يناســبه، الحديــث ٦، مــع اختــالف يســير.

٢ـ رجال النجاشي: ٣٧٧ / ١٠٢٦.
٣ـ المصدر المتقّدم: ٣٥٠ / ٩٤٤.
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٣ ـ كتاب الشعر، للشيخ الّصدوق (١).
٤ ـ كتــاب مــا قيــل فــي علــّي عليــه الّســالم مــن شــعر ومــن مــدح، لعبــد 

العزيــز الَجُلــودي،  اّلــذي هــو أحــد كبــار الشــيعة اإلمامّيــة(٢).
٥ ـ كتاب مسائل النظم، لمحّمد بن محّمد بن النعمان،  المفيد(٣).

إلى غير ذلك مّما يقف عليه المتتّبع.
ــا: مــن  ــد بمــا ذكرن وال يخفــى أّن اســتحباب إنشــاء الشــعر وإنشــاده مقّي
كونــه مشــتمًال علــى ذكــر فضائــل أهــل البيــت عليهــم الّســالم، أو مصائبهــم، 
أو كان مشــتمًال علــى الحكمــة والموعظــة والزهــد واآلداب الحســنة، ونحــو 
ذلــك، فيجــوز حينئــذ إنشــاؤه وإنشــاده فــي جميــع األزمنــة واألمكنة. نعــم، لو 
كان فــي غيــر ذلــك لــزم القــول بكراهتــه فــي خصــوص جملــة مــن المــوارد: 
ــرام،  ــال اإلح ــرم، وح ــي الح ــهر رمضــان، وف ــة، وش ــوم الجمع ــل، وي كاللي

والمســاجد، وللصائــم.
ــوا  ــد خّص ــا (رضــوان اهللا عليهــم) ق ــق: إّن أصحابن ــال صاحــب الحدائ ق
الكراهــة بالنســبة إلــى كراهــة إنشــاد الشــعر فــي المســجد، أو يــوم الجمعــة، 
أو نحــو ذلــك مــن األزمنــة الشــريفة والبقــاع المنيفــة، بمــا كان مــن األشــعار 
الدنيويــة الخارجــة عــن مــا ذكرنــاه. ومّمــن صــّرح بذلــك شــيخنا الشــهيد فــي 
الذكــرى، والشــهيد الثانــي فــي جملــة مــن شــروحه، والمحّقــق الشــيخ علــي، 

١ـ المصدر المتقّدم: ٣٨٩ / ١٠٤٩.
٢ـ المصدر المتقّدم: ٢٤٠ / ٦٤٠.

٣ـ المصدر المتقّدم: ٣٩٩ / ١٠٦٧.



زيارة عاشوراء تحفة من السماء٢٣٦

والســّيد الســند فــي المــدارك(١).

ــي إباحــة  ــيn: وليــس ف ــي mالمغن ــة ف ــن قدام ــال اب ــد ق ــة، فق ــا العاّم وأّم
الشــعر خــالف، وقــد قالــه الصحابــة والعلمــاء، والحاجــة تدعــو إليــه؛ لمعرفــة 
اللغــة والعربّيــة، واالستشــهاد بــه فــي التفســير، وتعــّرف معانــي كالم اهللا 

ــّلم(٢).  ــه وس ــى اهللا علي ــوله صّل ــى، وكالم رس تعال

وقــال الحافــظ ابــن حجــر فــي mفتــح البــاريn: والّــذي يتحّصــل مــن كالم 
العلمــاء فــي حــّد الشــعر الجائــز: أنّــه إذا لــم يكثــر منــه فــي المســجد، وخــال 
عــن هجــو، وعــن اإلغــراق فــي المــدح والكــذب المحــض، والتغــّزل بمعّيــن 
ال يحــّل، وقــد نقــل ابــن عبــد البــر اإلجمــاع علــى جــوازه إذا كان كذلــك(٣).

وقــال أيضــًا: جــواز قــول الشــعر وأنواعــه خصوصــًا الرجــز فــي الحــرب، 
والتعــاون علــى ســائر األعمــال الشــاّقة؛ لمــا فيه مــن تحريــك الهمم، وتشــجيع 

النفــوس وتحريكهــا علــى معالجــة األمــور الصعبــة(٤).

وقــال القرطبــي فــي mأحــكام القــرآنn: ينظــر إلــى الشــعر: فــإن كان مّمــا 
يقتضــي الثنــاء علــى اهللا ـ عــّز وجــّل ـ أو علــى رســوله صّلــى اهللا عليــه وســّلم، 
أو الــذّب عنهمــا، كمــا كان شــعر حّســان، أو يتضّمــن الحــّض علــى الخيــر 
ــاجد  ــي المس ــن ف ــو حس ــا، فه ــل منه ــا، والتقّل ــي الدني ــد ف ــظ، والزه والوع

١ـ الحدائق الناضرة ١٣: ١٦٢.
٢ـ المغني والشرح الكبير ١٢: ٤٥.

٣ـ فتح الباري ١٠: ٥٥٥.
٤ـ المصدر ا لمتقّدم ٧: ٢٩١.
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وغيرهــا، كقــول القائــل: 
طوفــي يــا نفــس كــي أقصــد فــردًا صمدا                وذريني لســت أبغــي غير ربي أحدا
فهــو أنســي وجليســي ودعــي النــاس فمــا                  إن تجــدي مــن دونــه ملتحــدا(١)

إلــى غيــر ذلــك مــن كلماتهــم الّتــي يظهــر منهــا: إباحــة الشــعر إذا خــال 
مــن األغــراض الفاســدة، بــل وحســنه إذا كان مشــتمًال علــى الثنــاء علــى اهللا 
ــاد،  ــظ واإلرش ــه، أو الوع ــه وآل ــى اهللا علي ــوله صّل ــى رس ــّل، أو عل ــّز وج ع

ونحــوه.
ــه ال إشــكال فــي جــواز الشــعر وإنشــاده، وكــون بعــض  والحاصــل: أّن

ــة. ــا، ومشــهور العاّم أقســامه مــن المســتحّبات، وعلــى ذلــك إجمــاع علمائن



ــالف  طوائفهــم وفرقهــم  ــع البشــر، باخت ــد جمي ــر لبــس الســوادـ عن يعتب
ــعارًا  ــزًا وش ــى اآلن ـ رم ــر إل ــالف العص ــان وس ــم الزم ــذ قدي ــم، من ودوله
إلظهــار الحــزن والتأّلــم عنــد المصيبــة والكارثــة، فــإذا فقــد عندهــم حبيــب 
ــم  تراهــم يلبســون الســواد، ومــا ذلــك إّال عالمــة؛ ليعــرف الناظــر إليهــم أنّه

ــة وعــزاء.  أهــل مصيب
ــذا الشــعار عــن أئّمتهــم  ــا عشــرّية ه ــة االثن ــت الشــيعة اإلمامّي ــد ورث وق
عليهــم الّســالم؛ تعبيــرًا منهــم عــن عظــم الفاجعــة والمجــزرة الكبــرى الّتــي 
جــرت علــى ريحانــة رســول اّهللا  صّلــى اهللا عليــه وآلــه، وإظهــارًا لمظلومّيتــه 

.٣٦ :ດຍ ،ອໟຍ ຓອຳ ຮິ໔ທ ،١٢: ٢٧١ ຒໃຮ໘ໟຍ ຮິ໔ທ ١ـ
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عليــه الّســالم، وانتصــارًا لأهدافــه، واســتنكارًا لمــا أصابــه مــن أنــواع البــالء 
والمحــن. 

وبذلــك يمكــن دخــول لبــس الســواد فــي المســتحّبات؛ لكونــه مصداقــًا 
إلظهــار الحــزن علــى مصابهــم عليهــم الّســالم الّــذي دلّــت األدلّــة الصحيحــة 
علــى  رجحانــه واســتحبابه، وكونــه موجبــًا للتقــّرب إلــى اهللاَّ ســبحانه وتعالــى.

ويــدّل عليــه ـ أيضــًاـ  مــا تقــّدم: مــن اندراجــه تحــت إطــالق قولــه تعالــى: 
ــْم َشــَعائَِر اهللاِ َفإِنََّهــا ِمــْن َتْقــَوى اْلُقُلــوِب] (١)، وقولــه  [َذلِــَك َوَمــْن ُيَعظِّ

  .(٢) nفرحــم اهللا مــن أحيــى أمرنــاm :عليــه الّســالم
وجملة من الّنصوص:

ــن  ــف ب ــن ظري ــح(٣)، عــن الحســن ب ــي الصحي ــّي ف ــا رواه البرق ــا: م منه

١ـ سورة الحّج، اآلية: ٣٢.
٢ـ تقّدم تخريجه في الصفحة: ٢٢٤.

٣ـ أّمــا الحســن بــن ظريــف بــن ناصــح وأبــوه كالهمــا جليــالن، ثقتــان. (رجــال النجاشــي: ٦١ / ١٤٠، 
والمصــدر نفســه: ٢٠٩ / ٥٥٣ ). 

        وأّمــا الحســين بــن زيــد فقــد قــال عنــه فــي mالبيــان والتبييــنn: الحســين بــن زيــد بــن علــي  بــن 
ــى  ــى، وعوتــب عل ــه يحي ــه وأخي ــى أبي ــه عل ــرة بكائ ــك؛ لكث ــة، لّقــب بذل ــب ذا الدمع الحســين، يلّق
ذلــك، فقــال: وهــل تركــت النــار والســهمان لــي مضحــكا ؟ يريــد: الســهمين الّلذيــن أصابــا زيــد ابــن 
علــي ويحيــى بــن زيــد. (البيــان والتبييــن / المجّلــد الثانــي ٣: ١٢٥، وفيــه: الحســن بــن زيــد ابــن 

ــح مــا أثبتنــاه).  علــي بــن الحســين. والصحي
        قــال النجاشــي عنــه: الحســين بــن زيــد بــن علــي بــن الحســين [عليهمــا الّســالم]، أبــو عبــد اهللا، 
ــاه، وزّوجــه ببنــت (بنــت) األرقــط، روى  يلّقــب ذا الدمعــة، كان أبــو عبــد اهللا عليــه الّســالم تبّنــاه ورّب
عــن أبــي عبــد اهللا، وأبــي الحســن عليهمــا الّســالم. وكتابــه تختلــف (يختلــف) الروايــة لـــه. (رجــال 
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ناصــح، عــن أبيــه، عــن الحســين بــن زيــد، عــن عمــر بــن علــي بــن الحســين 
عليــه الّســالم، قــال: لّمــا قتــل الحســين بــن علــي عليهمــا الّســالم لبســن نســاء 
بنــي هاشــم الســواد والمســوح، وكــّن ال يشــتكين مــن حــّر وال بــرد، وكان 

علــي بــن الحســين عليهمــا الّســالم يعمــل لهــّن الطعــام للمأتــم(١).

فــإّن هــذه الروايــة بظاهرهــا دالّــة علــى أّن لبســهّن للســواد في مأتــم وعزاء 
اإلمــام أبــي عبــد اهللا الحســين عليــه الّســالم كان بمــرأى ومنظــر اإلمــام  علــي 
بــن الحســين عليــه الّســالم، فعــدم ردعــه عــن ذلــك يكشــف عــن رضــاه بهــذا 
الفعــل ورجحانــه، هــذا مضافــًا إلــى أّن فعــل الصّديقــة الصغــرى زينــب بنــت 

النجاشــي: ٥٢ / ١١٥ ). 
        وورد في نوادر الحكمة. (تهذيب األحكام ٦: ٢٣٨، الحديث ٧٧٢ ). 

        وروى عنــه المشــايخ الثقــات. (الكافــي ٢: ٤٦٥، كتــاب الدعــاء، بــاب ٤١٦، الحديــث ٥، 
وانظــر: أصــول علــم الّرجــال ٢: ١٨٧). 

        وهو كاف في الحكم بالوثاقة.
        وأّمــا عمــر بــن علــي بــن الحســين، فقــد عــّده الشــيخ مــن أصحــاب اإلمــام الباقــر عليــه الّســالم، 
ــص األشــرف،  ــًال: عمــر بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب عليــه الّســالم، أبــو حف قائ

ــالم. (رجــال الطوســي: ١٣٩ / ١٤٦٧، والمصــدر نفســه: ٢٥٢ / ٣٥٤٠ ). ــه الّس أخــوه علي
ــال  ــي. (رج ــي، تابع ــًال: مدن ــالم قائ ــام الّصــادق عليــه الّس         وكذلــك عــّده مــن أصحــاب اإلم

.(  ٣٥٤٠  /  ٢٥٢ الطوســي: 
       قــال المفيــد فــي mاإلرشــادn: كان عمــر بــن علــي بــن الحســين عليــه الّســالم فاضــًال، جليــًال، 
وولــي صدقــات النبــّي صلــی اهللا عليــه وآلــه، وصدقــات أميــر المؤمنيــن عليــه الّســالم، وكان ورعــًا، 

ســخّيًا. (اإلرشــاد ٢: ١٧٠ ). 
١ـ المحاســن ٢: ١٩٥، بــاب اإلطعــام فــي المأتــم، الحديــث ١٥٦٤، ووســائل الشــيعة ٣: ٢٣٨، بــاب ٦٧ 
ــه: mعــن عمــرو بــن علــيn  بــدل mعمــر بــن علــيn، و mلبــس  مــن أبــواب الدفــن، الحديــث ١٠، وفي

.nلبســن نســاءm بــدل nنســاء
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أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب  عليــه الّســالم ـ الّتــي هــي عالمــة غيــر 
معّلمــة، فهمــة غيــر مفّهمــة، وتاليــة تلــو المعصــوم فــي الكمــاالت والفضائــل 
ــت لهــا نيابــة خاّصــة عــن اإلمــام علــي  والدرجــات العاليــة، وهــي الّتــي كان
ــي  ــي الحــالل والحــرام ف ــالم، وكان ُيرجــع إليهــا ف ــه الّس ــن الحســين علي ب
ــت مــرض االمــام زيــن العابديــن عليــه الّســالم(١) ـ دليــل علــى أّن لبــس  وق
ــت عليهــم الّســالم ومحّبيهــم  الســواد مطلــوب ّهللا،  ودســتور لشــيعة أهــل البي
ــرار  ــي األح ــى أب ــزاء ومراســم الحــزن عل ــة الع ــة إقام ــي كيفّي ــم، ف ومواليه

الحســين الشــهيد عليــه الّســالم.
ومّما دّل على جواز لبس السواد في العزاء: 

مــا رواه الحســن بــن ســليمان الحّلــي فــي كتــاب mالمحتضــرn، نقــًال عــن 
الشــيخ الفاضــل علــي بــن مظاهــر الواســطي، عــن محّمــد بــن العــال الهمدانــي 
ــح البغــدادي، عــن أحمــد بــن إســحاق القّمــي،  الواســطي ويحيــى بــن جري
عــن أبــي الحســن علــي بــن محّمــد العســكري عليهمــا الّســالم، عــن رســول 
اهللا صّلــى اهللا عليــه وآلــه، فــي خبــر طويــل فــي فضــل يــوم التاســع مــن ربيــع 

 .(٢)nويــوم نــزع الســوادm :األّول وأســاميه، وفيــه: قــال عليــه الّســالم
ــي  ــي ف ــن الطريح ــن  فخــر الدي ــائلn ع ــتدرك الوس ــي mمس ــا رواه ف وم
ــه اهللا اســتدعى بحــرم  ــره، مرســًال: أّن يزيــد لعن ــي غي ــره ف mالمنتخــبn، وغي
ــام  ــا أحــّب إليكــّن: المق ــال لهــّن: أّيم ــه، فق ــه وآل ــى اهللا علي رســول اهللا صّل

١ـ أنظر: كمال الدين ٢: ٥٠١، باب ٤٥، الحديث ٢٧.
٢ـ المحتضــر: ٨٩، الحديــث ١٢٦، ومســتدرك الوســائل ٣: ٣٢٦، بــاب ٤٨ مــن أبــواب أحــكام 

المالبــس، الحديــث ٣٠، مــع اختــالف يســير.
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٣النبــّي صّلــى اهللا عليــه وســّلم غــداة وعليــه مــرط(١) مرّحــل مــن شــعر أســود، 
فجــاء الحســن ابــن علــّي فأدخلــه، ثــّم جــاء الحســين فدخــل معــه، ثــّم جاءت 
فاطمــة فأدخلهــا، ثــّم جــاء علــّي فأدخلــه، ثــّم قــال: [إِنََّمــا ُيِريــُد اُهللا لُِيْذِهَب 

ْجــَس َأْهــَل الَْبْيــِت َوُيَطهَِّرُكــْم َتْطِهيــرًا] (٢) (٣). َعْنُكــُم الرِّ
ومنهــا: مــا رواه الّصــدوق فــي mاألمالــيn  عــن األعمــش، عــن الّصــادق 
ــرج  ــال: mخ ــالم، ق ــم الّس ــه عليه ــن آبائ ــه، ع ــن أبي ــد، ع ــن محّم ــر ب جعف
ــتمل  ــد اش ــه خميصــة ق ــه وعلي ــه وآل ــى اهللا علي ــول اهللا صّل رس
بهــا، فقيــل: يــا رســول اهللا، مــن كســاك هــذه الخميصــة؟ فقــال: 
كســاني حبيبــي وصفّيــي، وخاّصتــي وخالصتــي، والمــؤّدي عّنــي، 
ــم  ــالمًا، وأخلصه ــن إس ــي، وأّول المؤمني ــي وأخ ــي ووارث ووصّي
ــد الغــّر  ــاس بعــدي، قائ ــا، ســّيد الن ــاس كّف ــًا، وأســمح الن إيمان
المحّجليــن، إمــام أهــل األرض علــّي بــن أبــي طالــب. فلــم يــزل 

.(٤)nــه ــّل الحصــى مــن دموعــه؛ شــوقًا إلي ــى ابت يبكــي حّت
ومنهــا: مــا رواه ابــن أبــي شــيبة و ابــن عســاكر وغيرهمــا، عــن أّم 
١ـ الِمــْرط: كســاء مــن صــوف أو خــّز كان يؤتــزر بــه. مجمــع البحريــن ٤: ٢٧٣، مــاّدة mمــرطn، وانظــر: 
 ،nــرط ــاّدة mم ــر ٤: ٢٦٦، م ــث واألث ــب الحدي ــي غري ــة ف ــرطn، والنهاي ــاّدة mم ــاح ٣: ١١٥٩، م الصح

.nمــرطm وكتــاب العيــن: ٩٠٥، مــاّدة
٢ـ سورة األحزاب، اآلية: ٣٣.

ــح مســلم ٤: ١٨٨٣، الحديــث ٢٤٢٤، والمســتدرك علــى الصحيحيــن ٣: ١٤٧، مــع اختــالف  ٣ـ صحي
يســير، والســنن الكبــرى للبيهقــي ٢: ١٤٩، والمصّنــف البــن أبــي شــيبة ٧: ٥٠١، فضائــل علــي بــن أبــي 

.nمــرط مرجــلm طالــب، الحديــث ٣٩، وفيــه
٤ـ أمالي الّصدوق: ٢٥٠، المجلس ٣٤، الحديث ٢٧٥.
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ــي بيتهــا ذات  ــا ف ــّلم كان عنده ــلمة: أّن رســول اهللا صّلــى اهللا عليــه وس س
ــي  ــال: تنّحــي ل ــّي وفاطمــة بالســّدة، فق ــت: عل ــوم، فجــاءت الخــادم، فقال ي
عــن أهــل بيتــي، فتنّحــت فــي ناحيــة البيــت، فدخــل علــّي وفاطمــة وحســن 
ــًا بإحــدى يديــه، فضّمــه إليــه،  وحســين، فوضعهمــا فــي حجــره، وأخــذ علّي
وأخــذ فاطمــة باليــد األخــرى، فضّمهــا إليــه وقّبلهمــا، وأغــدف عليهــم 
ــا وأهــل  ــار، أن ــى الن ــك، ال إل خميصــة ســوداء، ثــّم قــال: mالّلهــّم إلي

.(١)nــت ــال: mوأن ــا رســول اهللا ! ق ــا ي ــت: وأن ــه، فقل ــت: فناديت ــيn، قال بيت
ومنهــا: مــا رواه الشــيخ الطبرســي، عــن أبــي ظبيــان الجنبــي، قــال: خــرج 
ــه خميصــة  ــة ـ وعلي ــي الرحب ــالم ـ ونحــن ف ــه الّس ــن علي ــر المؤمني ــا أمي علين

ســوداء(٢).

ــى  ــا توّف ــال: ولّم ــد، عــن المدائنــي، ق ــه ابــن أبــي الحدي ــا نقل ــا: م ومنه
علــّي عليــه الّســالم خــرج عبــد اهللا بــن العّبــاس بــن عبــد المّطلــب إلــى الناس، 
فقــال: إّن أميــر المؤمنيــن عليــه الّســالم توّفــي، وقــد تــرك خلفــًا، فــإن أحببتــم 
ــوا:  ــاس، وقال ــى أحــد، فبكــى الن ــال أحــد عل ــم ف خــرج إليكــم، وإن كرهت
ــا  ــال: mأّيه ــالم، فخطبهــم، فق ــه الّس ــا، فخــرج الحســن علي ــل يخــرج إلين ب
ــا أهــل البيــت  ــا أمراؤكــم وأولياؤكــم، وإّن ــاس، اّتقــوا اهللا، فإّن الن
ْجــَس  اّلذيــن قــال اهللا تعالــى فينــا: [إِنََّمــا ُيِريــُد اهللاَُ لُِيْذِهــَب َعْنُكــُم الرِّ

١ـ المصّنــف ٧: ٥٠١، كتــاب الفضائــل، بــاب ١٨، الحديــث ٤١، وتاريــخ دمشــق ١٤: ١٤٥ ، مــع 
اختــالف يســير، ومســند أحمــد ٧: ٤٣١، الحديــث ٢٦٠٦٠ مــع اختــالف فــي المتــن، وكنــز العّمــال ١٣: 

ــر ٢٣: ٣٩٣، الحديــث ٩٣٩، مــع اختــالف يســير. ٦٤٤، الحديــث ٣٧٦٢٨، والمعجــم الكبي
٢ـ مكارم األخالق: ٩٧، الفصل الثالث.
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َأْهــَل الَْبْيــِت َوُيَطهَِّرُكــْم َتْطِهيــرًا] (١)n، فبايعــه النــاس. وكان خــرج إليهــم 
وعليه ثياب سود(٢).

ــالم،  ــه الّس ــر علي ــي جعف ــر، عــن أب ــي،  عــن جاب ــا رواه الكلين ــا: م ومنه
ــز  ــة خ ــه جّب ــالم وعلي ــه الّس ــّي علي ــن عل ــل الحســين ب قــال: mقت
دكنــاء(٣)، فوجــدوا فيهــا ثالثــة وســّتين مــن بيــن ضربــة بالســيف، 

.(٤)n ــة بالســهم ــح، أو رمي ــة بالرم وطعن
ومنهــا: مــا رواه الكلينــي، عــن ســليمان بــن رشــيد، عن أبيــه، قــال: رأيت 

علــّي بــن الحســين عليه الّســالم وعليــه دّراعــة(٥) ســوداء، وطيلســان أزرق(٦).

ــن  ــا الحســن ب ــال: خطبن ــن، ق ــي رزي ــي، عــن أب ــا رواه الذهب ــا: م ومنه
ــوداء(٧). ــة س ــود، وعمام ــاب س ــه ثي ــّي وعلي عل

ومنهــا: مــا رواه الّصــدوق، عــن داود الرّقــي، قــال: كانــت الشــيعة تســأل 
ــه  ــاه قاعــدًا، علي ــال: فوجدن ــه الّســالم عــن لبــس الســواد، ق ــا عبــد اهللا علي أب
جّبــة ســوداء، وقلنســوة ســوداء، وخــّف أســود مبّطــن بســواد، قــال: ثــّم فتــق 

١ـ سورة األحزاب، اآلية: ٣٣.
٢ـ شرح نهج البالغة ١٦: ١٣.

.nدكنm ٣ـ الدكنة: لون يضرب إلى السواد. الّصحاح ٥: ٢١١٣، ماّدة
٤ـ الكافي ٦: ٤٦٦، كتاب الزي والتجّمل والمروءة، باب ٣٥١، الحديث ٩.

٥ـ الدراعــة والمدرعــة: ضــرب مــن الثيــاب الّتــي تلبــس، وقيــل: جّبــة مشــقوقة المقــّدم. والمدرعــة: 
.nدرعm ضــرب آخــر ال تكــون إّال مــن الصــوف خاّصــة. لســان العــرب ٢: ١٢٥٩، مــاّدة

٦ـ الكافي ٦: ٤٦٤، كتاب الزي والتجّمل والمروءة، باب ٣٤٨، الحديث ٣.
٧ـ سير أعالم النبالء ٣: ٢٦٧، والمصدر نفسه ٣: ٢٧٢.
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ناحيــة منــه، وقــال: mأمــا إّن قطنــه أســود، وأخــرج منــه قطــن أســود، 
.(١) nثــّم قــال: بّيــض قلبــك، والبــس مــا شــئت

ومنهــا: مــا رواه الســّيد ابــن طــاووس فــي كتــاب mفــرج المهمــومn، عــن 
أبــي جعفــر محّمــد بــن جريــر الطبــري بإســناده، عــن محّمــد بــن إســماعيل 
ــة طبيــب  ــي حديــث طويــل يتضّمــن رؤي ــال ف ــه حيــث ق الكاتــب، عــن أبي
ــاب ســود، وموضــع  ــه ثي ــالم وعلي ــه الّس ــّي الهــادي علي ــام عل ــي لإلم نصران
الحاجــة منــه أنّــه قــال: أعلمــك أنّــي لقيتــه منــذ أّيــام وهــو علــى فــرس أدهــم، 

وعليــه ثيــاب ســود(٢).
ــواد  ــس الس ــى: أّن لب ــة عل ــرة الداّل ــار الكثي ــن األخب ــك م ــر ذل ــى غي إل
جائــز، وأنّــه مــوروث عنهــم عليهــم الّســالم، بمــا فيهــم رســول اّهللا صّلــى اهللا 
عليــه وآلــه، ولــم يصــدر منــه وال مــن غيــره مــن األئّمــة عليهــم الّســالم منــع 

ــه، فيكــون داال علــى الجــواز. عــن ذلــك، وهــذا يكشــف عــن إمضائهــم ل
ــي  ــًا، أو ف ــواد مطلق ــس الس ــة لب ــار كراهّي ــض األخب ــي بع ــم، ورد ف نع

الّصــالة. 
منهــا: محســن بــن أحمــد، عّمــن ذكــره، عــن أبــي عبــد اهللاَّ عليــه الّســالم، 
ــا؛  ــال: mال تصــّل فيه ــي القلنســوة الســوداء؟ فق ــي ف ــه: أصّل ــت ل ــال: قل ق

.(٣)nفإّنهــا لبــاس أهــل النــار

١ـ علــل الشــرائع ٢: ٣٤٧، بــاب ٥٦، الحديــث ٥، ووســائل الشــيعة ٤: ٣٨٥، بــاب ١٩ مــن أبــواب لبــاس 
المصّلــي، الحديــث ٩.

٢ـ فرج المهموم: ٢٣٤، الباب العاشر.
٣ـ الكافــي ٣: ٣٩٧، كتــاب الّصــالة، بــاب اللبــاس اّلــذي تكــره الّصــالة فيــه ومــا ال تكــره، الحديــث 
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ومنهــا: عــن أحمــد بــن أبــي عبــد اهللا، عــن بعــض أصحابــه رفعــه، قــال: 
كان رســول اهللا صّلــى اهللا عليــه وآلــه يكــره الســواد إّال فــي ثــالث: الخــف، 

والعمامــة، والكســاء(١).
ــه  ــد اهللاَّ علي ــي عب ــن ســليمان، عــن رجــل، عــن أب ــد ب ومنهــا: عــن محّم
ــلِّ  ــال: mال تص ــوة الســوداء، ق ــي القلنس ــي ف ــه: ُأصّل ــت ل ــال: قل ــالم، ق الّس

.(٢)nــار ــل الن ــا لبــاس أه فيهــا؛ فإّنه
ومنهــا: عــن أبــي بصيــر، عــن أبــي عبــد اهللاَّ عليــه الّســالم، قــال: mحّدثنــي 
أبــي، عــن جــّدي، عــن أبيــه، عــن أميــر المؤمنيــن عليــه الّســالم، 
ــاس  ــه لب ــواد؛ فإّن ــوا الس ــه ـ: ال تلبس ــم أصحاب ــا عّل ــال ـ فيم ق

.(٣)nفرعــون
ومنهــا: عــن الســكوني، عــن أبــي عبــد اهللا عليــه الّســالم، قــال: mأوحــى 
ــل للمؤمنيــن: ال تلبســوا  ــه: ق ــّي مــن أنبيائ ــى نب اهللا عــزّ وجــّل إل
لبــاس أعدائــي، وال تطعمــوا طعــام أعدائــي، وال تســلكوا مســالك 

.(٤) nــي ــي كمــا هــم أعدائ ــي؛ فتكونــوا أعدائ أعدائ
وهــذه الروايــات كّلهــا ضعــاف مــا عــدا الروايتيــن  األخيرتيــن، وال يمكن 

٣٠، وتهذيــب األحــكام ٢: ١٨٩، الحديــث ٨٣٦.
١ـ الكافي ٦: ٤٦٣، كتاب الزي والتجّمل والمروءة، باب ٣٤٨، الحديث ١.

٢ـ علل الشرائع ٢: ٣٤٦، باب ٥٦، الحديث ١.
٣ـ علــل الشــرائع ٢: ٣٤٦، بــاب ٥٦، الحديــث ٢، والخصــال ٢: ٦٧٠، حديــث أربعمائــة، الحديــث ١٠، 

مــع اختــالف يســير.
٤ـ علل الشرائع ٢: ٣٤٨، باب ٥٦، الحديث ٦، ومن ال يحضره الفقيه ١: ٢٥٢، الحديث ٧٧٠.
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إثبــات كراهــة لبــس الســواد بهمــا، فضــًال عــن الحرمــة؛ لكــون النهــي عــن 
ــه لبــاس فرعــون، أو بلبــاس األعــداء إرشــاد إلــى  لبســه فيهمــا، والتعليــل بأّن
النهــي عــن اّتخــاذه زّيــًا وشــعارًا كمــا اّتخــذه فرعــون وأعــداء اهللا عــّز وجــّل 

مــن فراعنــة هــذه األّمــة مــن بنــي العّبــاس. 

ومّمــا يؤّيــد ذلــك: مــا رواه الّصــدوق فــي mالفقيــهn مرســًال، قــال: روي أنّه 
هبــط جبرئيــل عليــه الّســالم علــى رســول اّهللا صّلــى اهللا عليــه وآلــه فــي قبــاء 
ــل،  ــا جبرئي ــه: mي أســود، ومنطقــة فيهــا خنجــر، فقــال صّلــى اهللا عليــه وآل
مــا هــذا الــزي؟n فقــال: زّي ولــد عّمــك العّبــاس، فخــرج النبــّي صّلــى اهللا 
 ،nيــا عــّم، ويــٌل لولــدي مــن ولــدكm :عليــه وآلــه إلــى العّبــاس، فقــال

.(١)nجــرى القلــم بمــا فيــهm :فقــال: يــا رســول اهللا، أفأجــبُّ نفســي؟ قــال
ــت عنــد  ومــا رواه الكلينــي بإســناده عــن حذيفــة بــن منصــور، قال: كن
أبــي عبــد اهللا عليــه الّســالم بالحيــرة، فأتــاه رســول أبــي جعفــر الخليفــة 
يدعــوه، فدعــا بممطــر أحــد وجهيــه أســود، واآلخــر أبيــض، فلبســه، ثــّم قــال 
ــه لبــاس  ــا أعلــم أّن أبــو عبــد اهللا عليــه الّســالم: mأمــا إّنــي ألبســه وأن

.(٢)nــار ــل الن أه
فــإّن قولــه عليــه الّســالم: mأمــا إّنــي ألبســه وأنــا أعلــم أّنــه لبــاس 
١ـ مــن ال يحضــره الفقيــه ١: ٢٥٢، الحديــث٧٦٩، وعلــل الشــرائع ٢: ٣٤٨، بــاب ٥٦، الحديــث ٧، مــع 

اختــالف يســير.
٢ـ الكافــي ٦: ٤٦٣، كتــاب الــزي والتجّمــل والمــروءة، بــاب ٣٤٨، الحديــث ٢، وقــد رواه الّصدوق 
ــاس الخليفــةn بــدل  ــه: mرســول أبــي العّب ــه ١: ٢٥٢، الحديــث ٧٧١، وفي فــي مــن ال يحضــره الفقي

mرســول أبــي جعفــر الخليفــةn، وفــي علــل الشــرائع ٢: ٣٤٧، بــاب ٥٦، الحديــث ٤.
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ــه عليــه الّســالم تلّبــس بلباســهم؛ لغــرض إرادة  ــارn ظاهــر فــي: أّن ــل الن أه
ــًا وشــعارًا  ــاس اّلذيــن اّتخــذوا لبــس الســواد زّي ــض بفراعنــة بنــي العّب التعري
ــه مــن هــذه  ــه الّســالم ل ــة علي ــوان كراهت ــداء بفرعــون، فيكــون عن لهــم؛ اقت

ــة. الجهــة، ال أّن فيــه حــزازة ذاتّي

ــو  ــون [أب ــى المأم ــروج الذهــبn: ووصــل إل ــي mم ــعودي ف ــال المس وق
ــون  ــه المأم ــرو، فأنزل ــة م ــو بمدين ــا، وه ــى الّرض ــن موس ــّي ب ــن] عل الحس
ــه  ــم: أّن ــاء، وأخبره ــواّص األولي ــع خ ــون بجمي ــر المأم ــزال، وأم ــن إن أحس
ــي وقتــه  ــّي رضــي اهللا عنهــم، فلــم يجــد ف ــد عل ــاس وول ــد العّب ــي ول نظــر ف
أحــدًا أفضــل وال أحــّق باألمــر مــن علــّي بــن موســى الّرضــا، فبايــع لــه بواليــة 
العهــد، وضــرب اســمه علــى الدنانيــر والدراهــم، وزّوج محّمــد بــن علــّي بــن 
موســى الّرضــا بابنتــه أّم الفضــل، وأمــر بإزالــة الســواد مــن اللبــاس واألعــالم، 
[وأظهــر ـ بــدًال مــن ذلــك ـ الخضــرة فــي اللبــاس واألعــالم، وغيــر ذلــك](١).

وعليــه فيكــون النهــي عــن لبســه بالعنــوان الثانــوي؛ ألجــل أن ال يحصــل 
التشــّبه بأعــداء اّهللا تعالــى ورســوله صّلــى اهللا عليــه وآلــه واألئّمــة المعصوميــن 
عليهــم الّســالم، ال بالعنــوان األّولــي مــن حيــث كونــه لبســًا للســواد، فتكــون 
النتيجــة: جــواز، بــل رجحــان لبســه؛ لمــا مــّر مــن حديــث لبــس نســاء 
الهاشــمّيات الســواد فــي مأتــم أبــي عبــد اهللا الحســين عليــه الّســالم بعــد قتلــه 

بمــرأى مــن اإلمــام  علــّي بــن الحســين عليهمــا الّســالم.

 nــق ــي mالحدائ ــي ف ــّدث البحران ــره المح ــع  ذك ــر للجم ــه آخ ــا وج وهن

١ـ مروج الذهب ٤: ٢٨.
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بقولــه: ال يبعــد اســتثناء لبــس الســواد فــي مأتــم اإلمــام  الحســين عليــه الّســالم 
ــر بإظهــار شــعائر  ــار مــن األم ــه األخب ــتفاضت ب ــا اس ــار؛ لم مــن هــذه األخب

ــزان (١). األح
والّــذي يســتفاد مــن ظاهــره: أّن اســتثناءه للبــس الســواد فــي مأتــم اإلمــام  
الحســين عليــه الّســالم إّنمــا هــو ألجــل العمومــات والنصــوص الداّلــة علــى 
اســتحباب إظهــار الحــزن والتألّــم علــى اإلمــام  الحســين عليــه الّســالم، ال أنّــه 

اســتثناء مــن الدليــل الخــاص .



يدّل على جواز ذلك بالخصوص عّدة روايات: 
منهــا: مــا رواه الشــيخ فــي mالتهذيــبn ؛ حيــث قــال: وذكــر أحمــد بــن 
محّمــد ابــن داود القّمــي فــي mنــوادرهn قــال: روى محّمــد بــن عيســى، عــن 
أخيــه جعفــر بــن عيســى، عــن خالــد بــن ســدير ـ أخــي حنــان بــن ســدير ـ 
قــال: ســألت أبــا عبــد اهللا عليــه الّســالم عــن رجــل شــّق ثوبــه علــى أبيــه، أو 
ــّق  ــأس بش ــال: mال ب ــه ؟ فق ــى قريــب ل ــه، أو عل ــه، أو علــى أخي ــى أّم عل
ــه هــارون...  ــى أخي الجيــوب؛ فقــد شــّق موســى بــن عمــران عل
وقــد شــققن الجيــوب ولطمــن الخــدود الفاطمّيــات على الحســين 
ابــن علــّي عليهمــا الّســالم، وعلــى مثلــه تلطــم الخــدود، وتشــّق 

.(٢)nــوب الجي
١ـ الحدائق الناضرة ٧: ١١٨.

٢ـ تهذيب األحكام ٨: ٢٩٣، الحديث ١٢٠٧.
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والظاهــر: أنّــه ال خصوصّيــة لّلطــم علــى الخــدود، فيتعــدى منــه إلــى غيــره 
مــن أصنــاف الّلطــم، كالّلطــم علــى الصدور والــرؤوس.

وهــذه الروايــة وإن كانــت مرســلة علــى الظاهــر، إّال أنّهــا مجمع علــى العمل 
ــر الواحــد ـ أخــذ  ــذي ال يعمــل بخب ــى ابــن إدريــس ـ اّل ــا، حّت بهــا بيــن فقهائن
بهــا(١)، وهــذا يكشــف عــن أنّهــا كانــت عنــده مــن األخبــار القطعّيــة الصــدور.

ــدّي  ــام المه ــن اإلم ــة، ع ــة المقّدس ــارة الناحي ــي زي ــا ورد ف ــا: م ومنه
(عّجــل اهللاَّ تعالــى فرجــه )، قــال: mفلّمــا رأيــن النســاء جــوادك مخزّيــًا، 
ــرات  ــدور، ناش ــن الخ ــرزن م ــًا، ب ــه ملوّي ــرَجك علي ــرن س ونظ
ــل  ــى الخــدود، الطمــات الوجــوه، ســافرات، وبالعوي الشــعور عل

.(٢)nــات داعي
ومنهــا: مــا نقلــه الطبــري فــي mتاريخــهn بقولــه: قــال أبــو مخنــف: حّدثني 
ــي  الحــارث بــن كعــب وأبــو الضّحــاك، عــن علــّي بــن الحســين، قــال: mإّن
ــي  ــا، وعّمت ــي صبيحته ــل أب ــي قت ــك العشــّية الّت ــي تل ــس ف جال
ــاء  ــي خب ــه ف ــي بأصحاب ــزل أب ــي، إذ اعت ــدي تمّرضن ــب عن زين
لـــه، وعنــده ُحــَوّي، مولــى أبــي ذر الغفــاري وهــو يعالــج ســيفه 

ــى يقــول:  ويصلحــه وأب

١ـ أنظر: السرائر ٣: ٨٥، وجواهر الكالم ٣٣: ١٨٤.
٢ـ المزار الكبير: ٥٠٤، وبحار األنوار ٩٨: ٣٢٢. 
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ــل ــك باإلشــراق واألصي كــم ل
بالبديــل يقنــع  ال  والدهــر 
nوكّل حــّي ســالك الســبيل

يــا دهــر أّف لــك مــن خليــل
مــن صاحــٍب أو طالــٍب قتيــل
ــل ــى الجلي ــر إل ــا األم وإّنم

قــال: mفأعادهــا مّرتيــن، أو ثالثــًا، حّتــى فهمتهــا، فعرفــت مــا أراد، 
فخنقتنــي عبرتــي، فــرددت دمعــي، ولزمــت الســكون، فعلمــت: أّن 
البــالء قــد نــزل، فأّمــا عّمتــي فإّنهــا ســمعت مــا ســمعت، وهــي 
امــرأة، وفــى النســاء الرّقــة والجــزع، فلــم تملــك نفســها أن وثبــت 
تجــّر ثوبهــا، وإّنهــا لحاســرة، حّتــى انتهــت إليــه، فقالــت: وا ثكاله! 
ليــت المــوت أعدمنــي الحيــاة! اليــوم ماتــت فاطمــة أّمــي، وعلــّي 
أبــي، وحســن أخــي، يــا خليفــة الماضــي، وثِمــال الباقــيn، قــال: 
mفنظــر إليهــا الحســين عليــه الّســالم، فقــال: يــا أخّيــة، ال ُيذهبــّن 
ــد اهللا،  ــا عب ــا أب ــي ي ــت وأّم ــي أن ــت: بأب ــِك الشــيطان، قال ِحلَم
ــال:  ــاه، وق ــه، وترقرقــت عين اســتقتلت، نفســي فــداك، فــرّد غّصت
لــو تــرك القطــا ليــًال لنــام، قالــت: يــا ويلتــي، أفتغصــب نفســك 
ــت  ــي، ولطم ــى نفس ــّد عل ــي، وأش ــرح لقلب ــك أق ــًا! فذل اغتصاب
.(١)nوجههــا، وأهــوت إلــى جيبهــا وشــّقته، وخــّرت مغشــّيًا عليهــا

.(٢)nإعالم الورىm والطبرسي في ،nإرشادهm ورواها الشيخ المفيد في
وأّمــا مــا ورد فــي ذيلهــا مــن قــول اإلمــام الحســين عليــه الّســالم للعقيلــة 

١ـ تاريخ الطبري ٥: ٤٢٠.
٢ـ اإلرشاد ٢: ٩٣، مع اختالف يسير، وإعالم الورى ١: ٤٥٧، مع اختالف يسير.
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زينــب عليهــا الّســالم: mيــا أخّيــة، إّنــي أقســم عليــك، فأبــّري قســمي: 
ال تشــّقي علــّي جيبــًا، وال تخمشــي علــّي وجهــًا، وال تدعــي علــّي 
ــة،  ــات الحرم ــح إلثب ــتn، فهــو ال يصل ــا هلك ــور، إذا أن ــل والثب بالوي
أو الكراهــة؛ مــن جهــة ضعــف ســنده،  ولمخالفتــه إلجمــاع الطائفــة، مضافــًا 
إلــى معارضتــه لنصــوص مصّرحــة بجــواز ذلــك فــي مأتــم االمــام الحســين 

عليــه الّســالم، وغيــره مــن األئّمــة عليهــم الّســالم.
هــذا، وقــد يقــال فــي توجيــه داللتــه ـ بحيــث يتناســب مــع الجــواز ـ : إّن 
قولــه عليــه الّســالم ذلــك مــن بــاب شــفقته علــى أختــه وأهلــه وعيالــه، أو مــن 
جهــة الخــوف مــن شــماتة األعــداء، بقرينــة قولــه عليــه الّســالم: mمهــًال، ال 

.(١)nتشــمتي القــوم بنــا
وأّمــا مــا رواه الشــهيد الثانــي فــي mمســكن الفــؤادn: عــن ابن مســعود، قال: 
قــال رســول اهللا صّلــى اهللا عليــه وآلــه: mليــس مّنــا مــن ضــرب الخــدود، 
ــف الســند باإلرســال،  ــوبn(٢)، فهــو كســابقه: مــن حيــث ضع ــّق الجي وش

وأنّــه محمــول علــى منافاتــه للتســليم والّرضــا بقضــاء اهللا تعالــى. 
وقــد نقــل العاّمــة عــن عائشــة: أنّهــا لطمــت وجههــا عنــد وفــاة رســول اهللا 
 ،nمســنديهماm صّلــى اهللا عليــه وآلــه، فقــد روى ابــن حنبــل وأبــو يعلــى فــي
 nــخ ــي التاري ــل ف ــه mالكام ــي كتاب ــر ف ــن األثي ــي mتاريخــهn، واب ــري ف والطب
ــى  ــال: ســمعت عائشــة تقــول: مــات رســول اهللا صّل ــاد، ق وغيرهــم، عــن عّب

١ـ بحار األنوار ٤٤: ٣٩١.
ــا يناســبه،  ٢ـ مســكن الفــؤاد: ٩٩، ومســتدرك الوســائل ٢: ٤٥٢، بــاب ٧١، مــن أبــواب الدفــن وم

الحديــث ١٢، ومســند أحمــد ١: ٦٣٨، الحديــث ٣٦٥٠.
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ــه أحــدًا،  ــم أظلــم في ــي دولتــي ل ــه وســّلم بيــن ســحري ونحــري وف اهللا علي
فمــن ســفهي وحداثــة ســّني أّن رســول اهللا صّلــى اهللا عليــه وســّلم قبــض وهــو 
ــدم مــع النســاء،  ــت ألت ــت رأســه علــى وســادة وقم ــّم وضع ــي حجــري، ث ف

وأضــرب وجهــي(١).

وااللتدام: ضرب الوجه والصدر(٢).

ــو كان  ــا، فل ــت وجهه ــت وضرب ــة التدم ــى أّن عائش ــة عل ــة داّل والرواي
ــببًا  ــّني س ــة س ــفهي وحداث ــن س ــا: فم ــواء كان قوله ــه، س ــا فعلت ــًا لم محّرم
لوضــع رســول اهللا صّلــى اهللا عليــه وآلــه علــى الوســادة، أو كان ســببًا لاللتــدام 

ــا. ــه، أو لكليهم وضــرب الوج



ــان؛  ــب الرجح ــى مرات ــرعًا بأعل ــح ش ــن راج ــن المؤمني ــل م ــذا العم وه
ــك:  ــى ذل ــة عل ــتفيضة الداّل ــرة المس ــات الكثي للرواي

ــخ  ــث ٤٥٨٦، وتاري ــى ٨: ٦٣، الحدي ــي يعل ــند أب ــث ٢٥٨١٦، ومس ــد ٧: ٣٩٠، الحدي ــند أحم ١ـ مس
ــة ٤:  ــة والنهاي ــرى ٢: ٢٦٢، والبداي ــات الكب ــخ ٢: ٣٢٢، والطبق ــي التاري ــل ف ــري ٣: ١٩٩، والكام الطب

.١٥٥
اللطــم  اللــدم:  المحيــط:  القامــوس  صاحــب  وقــال   ،nلــدمm مــاّدة   ،١٦١  :٦ البحريــن  مجمــع  ٢ـ 
ــاّدة  ــي النياحــة. القامــوس المحيــط ٤: ٢٤٧، م ــت صدرهــا ف والضــرب بشــيء ثقيــل... والمــرأة ضرب
mلــدمn. وقــال ابــن منظــور فــي لســان العــرب: اللَّــدم: ضــرب المــرأة صدرهــا. لدمــت المــرأة 
وجههــا: ضربتــه... والتــدم النســاء إذا ضربــن وجوههــن فــي المأتــم... والتــدام النســاء: ضربهــّن 

.nــدم ــاّدة mل ــرب ٤: ٣٥٦٠، م ــة. لســان الع ــي النياح ــّن ف ــّن ووجوهه صدوره
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منهــا: عــن أبــي ســعيد القاضــي، قــال: دخلــت علــى أبــي عبــد اهللا عليــه 
الّســالم فــي غريفــة لــه ـ وعنــده مــرازم ـ فســمعت أبــا عبــد اهللا عليــه الّســالم 
يقــول: mمــن أتــى قبــر الحســين عليــه الّســالم ماشــيًا كتــب اهللا لــه 
.(١) nبــكّل قــدم يرفعهــا ويضعهــا: عتــق رقبــة مــن ولــد إســماعيل

ومنهــا: عــن أبــي الصامــت، قــال: ســمعت أبــا عبــد اهللا عليــه الّســالم وهــو 
يقــول: mمــن أتــى قبــر الحســين عليــه الّســالم ماشــيًا كتــب اهللا لــه 
ــه  ــكّل خطــوة ألــف حســنة، ومحــا عنــه ألــف ســّيئة، ورفــع ل ب

.(٢)nألف درجــة
ومنهــا: عــن عبــد اهللا بــن مســكان، عــن أبــي عبــد اهللا عليــه الّســالم، قــال: 
ــى  ــم يرجــع حّت ــالم مــن شــيعتنا ل ــه الّس mمــن زار الحســين علي
يغفــر لــه كّل ذنــب، ويكتــب لــه بــكّل خطــوة خطاهــا، وكّل يــد 
رفعتهــا دابّتــه، ألــف حســنة، ومحــي عنــه ألــف ســّيئة، وترفــع لــه 

.(٣)nألف درجــة
ــا: عــن بشــير الدّهــان، عــن أبــي عبــد اهللا عليــه الّســالم، قــال: mإّن  ومنه
الرجــل ليخــرج إلــى قبــر الحســين عليــه الّســالم، فلــه إذا خــرج 
ــّدس  ــزل يق ــم ي ــّم ل ــه، ث ــرة ذنوب ــوة مغف ــأّول خط ــه ب ــن أهل م
ــال:  ــى، فق ــاه ناجــاه اهللا تعال ــإذا أت ــه، ف ــى يأتي ــوة حّت ــكّل خط ب

ــواب  ــن أب ــاب ٤١ م ــائل الشــيعة ١٤: ٤٤١، ب ــث ٩، ووس ــاب ٤٩، الحدي ــارات: ٢٥٧، ب ــل الزي ١ـ كام
ــا يناســبه، الحديــث ٦ ، مــع اختــالف يســير. المــزار وم

٢ـ وسائل الشيعة ١٤: ٤٤٠، باب ٤١ من أبواب المزار وما يناسبه، الحديث ٣.
٣ـ كامل الزيارات: ٢٥٦، باب ٤٩، الحديث ٨.
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عبــدي ســلني أعطــك، ادعنــي أجبــك، اطلب مّنــي أعطك، ســلني 
ــّق  ــو عبــد اهللا عليــه الّســالم: mوح ــال: وقــال أب ــكn، ق ــا ل حاجــة أقضه

.(١) nــذل ــى اهللا أن يعطــي مــا ب عل
إلــى غيــر ذلــك مــن األخبــار الكثيــرة الدالّــة علــى فضيلــة المشــي لزيــارة 

الحســين عليــه الّســالم.



ال إشــكال فــي اســتحباب إطعــام الطعــام بصــورة ّعامــة، وأنّــه مــن 
الســنن والخصــال الحميــدة المندوبــة والمدعــو إليهــا، ووردت فيــه اآليــات 

واألخبــار. 
أّما اآليات: 

َعاَم َعَلى ُحبِِّه] (٢). فمنها: قوله تعالى: [َوُيْطِعُموَن الطَّ
ــبِيِل  ــي َس ــوَن َأْمَواَلهُـــْم ِف ــَن ُيْنفُِق ــُل الَِّذي ــا: قولــه تعالــى: [َمَث ومنه
ــُة َحبَّــٍة َواُهللا  ــْنُبَلٍة مِاَئ ــَنابَِل ِفــي ُكلِّ ُس ــْبَع َس ــْت َس ــلِ َحبَّــٍة َأنَْبَت اهللا َكَمَث

ــٌم] (٣). ــٌع َعلِي ــاُء َواُهللا َواِس ــْن َيَش ــُف لَِم ُيَضاِع
وال شــّك فــي: أّن مــن ينفــق أموالــه فــي إطعــام الطعــام بقصــد إحيــاء أمــر 

األئّمــة ـ قربــة إلــى اهللا تعالــى ـ يكــون قــد أنفقهــا فــي ســبيل اّهللا تعالــى.

١ـ كامل الزيارات: ٢٥٣، باب ٤٩، الحديث ٢.
٢ـ سورة اإلنسان، اآلية: ٨.

٣ـ سورة البقرة، اآلية: ٢٦١.



٢٥٥ القسم الثاني الملحقات

وأّمــا الروايــات: فهــي علــى نوعيــن: عاّمــة لمــوارد اإلطعــام، وخاّصــة فــي 
اإلطعــام فــي المآتــم. 

أّما الروايات العاّمة:

فمنهــا: مــا رواه محّمــد بــن جعفــر، عــن أبيــه، عــن أبــي عبــد اهللا جعفــر 
بــن محّمــد الّصــادق عليهمــا الّســالم، قــال: mمــن أشــبع جوعــة مؤمــن 
.(١)nوضــع اهللا لــه مائــدة فــي الجّنــة، يصــدر عنهــا الثقــالن جميعــًا

ــال:  ــالم، ق ــه الّس ــر علي ــي جعف ــن أب ــار، ع ــن يس ــل ب ــا: عــن فضي ومنه
mشــبع أربعــة مــن المســلمين يعــدل محــّررة مــن ولــد إســماعيل 

 .(٢) nــالم ــه الّس علي
ــال: mألن  ــالم، ق ــه الّس ــد اهللاَّ علي ــي عب ــر، عــن أب ــي بصي ــا: عــن أب ومنه
أطعــم رجــًال مــن المســلمين أحــّب إلــّي مــن أن أطعــم أفقــًا مــن 

 .(٣)nــة ألــف، أو يزيــدون النــاسn، قلــت: ومــا األفــق؟ قــال: mمائ
 nصحيحيهمــاm ومــن طــرق العاّمــة، فقــد روى البخــاري ومســلم فــي
وغيرهمــا مســندًا: عــن عائشــة، أنّهــا قالــت: مــا غــرت علــى أحــد مــن نســاء 
النبــّي صّلــى اهللا عليــه وســّلم مــا غــرت علــى خديجــة، ومــا رأيتهــا، ولكــن 

١ـ ثــواب األعمــال: ١٦٧، ووســائل الشــيعة ٢٤: ٣٢٣، بــاب ٤٣ مــن أبــواب آداب المائــدة، الحديــث ١، 
.nمحّمــد بــن جعفــر، عــن أبيــه جعفــر بــن محّمــد عليــه الّســالمm ولكــن فيــه

٢ـ ثــواب األعمــال: ١٦٧، ووســائل الشــيعة ٢٤: ٣٢٤، بــاب ٤٣ مــن أبــواب آداب المائــدة، الحديــث ٤، 
.nمــن أشــبع أربعــة مــن المؤمنيــنm وفيــه

٣ـ الكافي ٢: ٢٠٥، كتاب اإليمان والكفر، باب ٢٧٢، الحديث ٢.
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ــّم  ــاة ث ــح الش ــا ذب ــا، ورّبم ــر ذكره ــّلم يكث ــه وس ــى اهللا علي ــّي صّل كان النب
يقّطعهــا أعضــاء، ثــّم يبعثهــا فــي صدائــق خديجــة، فرّبمــا قلــت لــه: كأنّــه لــم 
يكــن فــي الدنيــا إّال خديجــة! فيقــول: إنّهــا كانــت وكانــت، وكان لــي منهــا 

ولد(١).
ــا  ــه وســّلم م ــى اهللا علي ــّي صّل ــرأٍة للنب ــا غــرت علــى ام ــت أيضــًا: م وقال
غــرت علــى خديجــة، هلكــت قبــل أن يتزّوجنــي؛ لما كنــت أســمعه يذكرها، 
وأمــره اهللا أن يبّشــرها ببيــت مــن قصــب، وإن كان ليذبــح الشــاة فيهــدي فــي 

خالئلهــا منهــا مــا يســعهّن(٢).
وأّما الروايات الخاّصة: 

فمنهــا: صحيحــة هشــام بــن ســالم، عــن أبــي عبــد اهللا عليــه الّســالم، قــال: 
mلّمــا قتــل جعفــر بــن أبــي طالــب أمــر رســول اهللا صّلــى اهللا عليــه 
وآلــه فاطمــة عليهــا الّســالم أن تّتخــذ طعامــًا ألســماء بنــت عميس 
ثالثــة أّيــام، وتأتيهــا، وتســّليها ثالثــة أّيــام، فجــرت بذلــك الســّنة 

.(٣)n أن يصنــع ألهــل المصيبــة ثالثــة أّيــام طعــام

١ـ صحيــح البخــاري ٤: ٢٧٩، الحديــث ٣٨١٨، وصحيــح مســلم ٤: ١٨٨٨، الحديــث ٧٥، وســنن ابــن 
ماجــه ١: ٦٤٣، الحديــث ١٩٩٧ مــع اختــالف فــي المتــن، والبدايــة والنهايــة ٢: ٣٦٥، وانظــر: المعجــم 

الكبيــر ٢٣: ١١، ومناقــب خديجــة رضــي اهللا عنهــا، الحديــث ١٥.
٢ـ صحيــح البخــاري ٤: ٢٧٨، الحديــث ٣٨١٦، وصحيــح مســلم ٤: ١٨٨٨، الحديــث ٧٤ ، مــع اختــالف 

يســير، ومســند أحمــد ٧: ٨٧، الحديــث ٢٣٧٨٩ ، مــع اختــالف يســير.
٣ـ المحاســن ٢: ١٩٣، كتــاب المــآكل، بــاب األحــكام فــي المأتــم، الحديــث ١٩٦، والكافــي ٣: ٢٠٩، 
ــع  ــث ١، م ــم، الحدي ــة واّتخــاذ المأت ــل المصيب ــران أله ــى الجي ــا يجــب عل ــاب م ــز، ب ــاب الجنائ كت

اختــالف يســير.
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وأّما ما ورد بخصوص اإلطعام في مأتم اإلمام الحسين عليه الّسالم:

فمثــل معتبــرة عمــر بــن علــّي بــن الحســين عليــه الّســالم، قــال: لّمــا قتــل 
الحســين بــن علــّي عليهمــا الّســالم لبســن نســاء بني هاشــم الســواد والمســوح، 
وكــّن ال يشــتكين مــن حــّر وال بــرد، وكان علــّي بــن الحســين عليهمــا الّســالم 

يعمــل لهــّن الطعــام للمأتــم(١).

ــين  ــد اهللا الحس ــي عب ــم أب ــي مأت ــام ف ــام الطع ــذا: أّن إطع ــن ه ــن م فيتبّي
واألئّمــة عليهــم الّســالم أمــر مرغــوب فيــه، قــد نــدب إليــه الشــرع الحنيــف، 

ــات الصالحــات. ــه مــن الطاعــات والباقي وأّن



قد وردت روايات كثيرة من الخاّصة والعاّمة تدّل على فضله:

أّما روايات الخاّصة، فهي على طائفتين:

الطائفة األولى: وهي الّتي دّلت بإطالقها على فضل سقي الماء:
ــالم،  ــه الّس ــد اّهللا علي ــي عب ــن أب ــار، ع ــن عّم ــة ب ــا رواه معاوي ــا: م منه
قــال: mمــن ســقى المــاء فــي موضــع يوجــد فيــه المــاء كان كمــن 
أعتــق رقبــة، ومــن ســقى المــاء فــي موضــع ال يوجــد فيــه المــاء 
ــا النــاس  ــا نفســًا فكأّنمــا أحي ــا نفســًا، ومــن أحي كان كمــن أحي

١ـ المحاســن ٢: ١٩٥، كتــاب المــآكل، بــاب اإلطعــام فــي المأتــم، الحديــث ٢٠٠، ووســائل الشــيعة ٣: 
٢٣٨، بــاب ٦٧ مــن أبــواب الدفــن، الحديــث ١٠.
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.(١)nــًا جميع
ومنهــا: مــا رواه أبــو حمــزة الثمالــي، عــن علّي بــن الحســين عليه الّســالم، 
قــال: mمــن أطعــم مؤمنــًا مــن جــوع أطعمــه اهللا مــن ثمــار الجّنــة، 
.(٢)nومــن ســقى مؤمنــًا مــن ظمــأ ســقاه اهللا مــن الرحيــق المختــوم

الطائفــة الثانيــة: وهــي الروايــات الــواردة بخصــوص فضــل ســقي الماء 
يــوم عاشــوراء عنــد قبــر الحســين عليه الّســالم:

ــال:  ــناده، ق ــي بإس ــّيار المدائن ــي س ــن أب ــد ب ــن محّم ــا ورد ع ــا: م منه
مــن ســقى يــوم عاشــوراء عنــد قبــر الحســين عليــه الّســالم كان كمــن ســقى 

ــه(٣). ــهد مع ــالم وش ــه الّس عســكر الحســين علي

وأّما روايات العاّمة، فهي كثيرة:

منهــا: مــا ورد عــن ســعد بــن عبــادة: أّن أّمــه ماتــت، فقــال: يــا رســول اهللا، 
إّن أّمــي ماتــت، فأتصــّدق عنهــا؟ قــال: mنعــمn، قــال: فــأّي الصدقــة أفضــل؟ 

قــال: mســقي المــاءn، قــال: فتلــك ســقاية آل ســعد بالمدينــة(٤).
ومنهــا: مــا ورد عنــه أيضــًا أنّــه قــال: قلــت: فــأّي الصدقــة أفضــل؟ قــال: 

ــه ٢: ٦٤، الحديــث  ــاب ٤١، الحديــث ٣، ومــن ال يحضــره الفقي ــزكاة، ب ــاب ال ــي ٤: ٥٨، كت ١ـ الكاف
ــة، الحديــث ٣. ــواب الصدق ــاب ٤٩ مــن أب ١٧٢٤، ووســائل الشــيعة ٩: ٤٧٣، ب

٢ـ الكافــي ٢: ٢٠٦، كتــاب اإليمــان والكفــر، بــاب ٨٦، الحديــث ٥، وثــواب األعمــال: ١٦٦، الحديــث 
.٢

٣ـ كامل الزيارات: ٣٢٤، باب ٧١، الحديث ٦.
٤ـ مسند أحمد ٦: ٣٨٥، الحديث ٢١٩٥٣، وسنن النسائي ٦: ٢٥٥.
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.(١)nســقي المــاءm
ومنهــا: مــا رواه القرطبــي فــي mتفســيرهn أّنــه قــد ســئل ابــن عّبــاس: أّي 
ــتغاثوا  ــن اس ــار حي ــى أهــل الن ــروا إل ــم ت ــاء، أل ــال: الم ــة أفضــل؟ فق الصدق
ــا َرَزَقُكــُم اُهللا] ؟(٢)(٣). بأهــل الجنّــة: [َأْن َأفِيُضــوا َعَلْيَنــا مِــَن اْلمَـــاِء َأْو ِممَّ

ــا: مــا رواه القرطبــي أيضــًا: أّن ســعدًا أتــى النبــّي صلــى اهللا عليــه  ومنه
وســلم، فقــال: أّي الصدقــة أعجــب إليــك؟ قــال: المــاء. وفــي روايــة: فحفــر 
ــا رســول اهللا،  ــال ســعد: ي ــال: ق ــس، ق ــرًا، فقــال: هــذه ألّم ســعد. وعــن أن بئ
إّن أّم ســعد كانــت تحــّب الصدقــة، أفينفعهــا أن أتصــّدق عنهــا؟ قــال: نعــم، 
وعليــك بالمــاء. وفــي روايــة: أّن النبــّي صلــى اهللا عليــه وســلم أمــر ســعد بــن 
عبــادة أن يســقي عنهــا المــاء. فــدّل علــى: أّن ســقي المــاء مــن أعظــم القربات 
عنــد اهللا تعالــى. وقــد قــال بعــض التابعيــن: مــن كثــرت ذنوبــه فعليــه بســقي 
المــاء. وقــد غفــر اهللا ذنــوب الّــذي ســقى الكلــب، فكيــف بمــن ســقى رجــًال 

مؤمنــًا موّحــدًا وأحيــاه!(٤).



الصرخــة هــي: صيحــة شــديدة عنــد فزعــة، أو مصيبــة. كمــا نــّص علــى 

١ـ سنن النسائي ٦: ٢٥٤، وروى نحوه أحمد في مسنده ٦: ٣٨٤، الحديث ٢١٩٥٢.
٢ـ سورة األعراف، اآلية: ٥٠.

٣ـ تفسير القرطبي ٧: ٢١٥، تفسير سورة األعراف، اآلية: ٥٠.

٤ـ تفسير القرطبي ٧: ٢١٥، تفسير سورة األعراف، اآلية: ٥٠.
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ذلــك أربــاب اللغــة(١). وهــي مــن األمــور الراجحــة الّتــي نــدب الشــرع إليهــا 
ــال أو  ــن الرج ــواء م ــًا، س ــالم مطلق ــم الّس ــت عليه ــل البي ــب أه ــي مصائ ف

ــة. ــي المجالــس الخاّصــة أو العاّم النســاء، ف

ويــدّل علــى اســتحبابها ومشــروعّيتها مــا ورد فــي صحيحــة معاويــة بــن 
وهــب، قــال: اســتأذنت علــى أبــي عبــد اهللا عليــه الّســالم، فقيــل لــي: أدخــل، 
ــه،  ــى قضــى صالت ــت حّت ــه، فجلس ــي بيت ــي مصــّاله ف ــه ف ــت، فوجدت فدخل
.(٢)nوارحــم الّصرخــة الّتــي كانــت لنا ...m :فســمعته يناجــي ربّــه، ويقــول

ومــا ورد مــن دخــول الشــعراء علــى أهــل البيــت عليهم الّســالم وإنشــائهم 
وإنشــادهم الرثــاء والشــعر فــي الحســين عليــه الّســالم، وبكائهــم وبكاء النســاء 
وارتفــاع أصواتهــّن وصياحهــّن مــن وراء الســتر، بحيــث كان يســمعهّن مــن 

فــي المجلــس. 

ــد اهللا  ــي عب ــى أب ــت عل ــال: دخل ــب، ق ــن غال ــد اهللا ب ــي صحيحــة عب فف
عليــه الّســالم، فأنشــدته مرثيّــة الحســين عليــه الّســالم، فلّمــا انتهيــت إلــى هــذا 

الموضــع: 
بمســقاة الثــرى غيــر التــراب  حســينًا تســقو  لبليــة 

١ـ أنظــر: كتــاب العيــن: ٥١٥، مــاّدة mصــرخn، ولســان العــرب ٢: ٢١٧٤، مــاّدة mصــرخn، وتــاج العــروس 
.nصــرخm ٤: ٢٨٧، مــاّدة

٢ـ الكافــي ٤: ٥٧٩، كتــاب الحــّج، بــاب فضــل زيــارة أبــي عبــد اهللا الحســين عليــه الّســالم، 
.١١ الحديــث 
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 فصاحت باكية من وراء الستر: وا أبتاه (١).

ــد  ــي عب ــى أب ــت عل ــال: دخل ــوف، ق ــارون المكف ــي ه ــرة أب ــي معتب وف
اهللا عليــه الّســالم، فقــال لــي: mأنشــدنيn، فأنشــدته، فقــال: mال، كمــا 

ــدته : ــال: فأنش ــرهn، ق ــد قب ــه عن ــا ترثي ــدون، وكم تنش
الزكّيــه ألعظمــه  فقــل  امــرر علــى جــدث الحســين

ــال:  ــّم ق ــال: ث ــررت، ق ــرn، فم ــال: mم ــا، فق ــكت أن ــى أمس ــا بك ــال: فلّم ق
ــدته : ــال: فأنش ــيn، ق ــي، زدن mزدن

ــكاك  وعلــى الحســين فاســعدي بب ــوالك ــي م ــم قومــي فاندب ــا مري ي

ــا  ــا أب ــي: mي ــال ل ــا أن ســكتن، ق ــال: فلّم ــج النســاء، ق ــال: فبكــى، وتهاي ق
ــالم فأبكــى عشــرة  ــه الّس هــارون، مــن أنشــد فــي الحســين علي
فلــه الجّنــةn، ثــّم جعــل ينقــص واحــدًا واحــدًا حّتــى بلــغ الواحــد، فقــال: 
ــةn، ثــّم قــال:  ــه الجّن mمــن أنشــد فــي الحســين فأبكــى واحــدًا فل

.(٢)nمــن ذكــره فبكى فلــه الجّنــةm
ــوع، وليصــرخ  ــدّر الدم ــم فْلت ــة: mولمثله ــا ورد فــي دعــاء الندب وم

.(٣) nــون ــّج العاّج ــون، ويع ــون، ويضــّج الضاّج الصارخ

١ـ كامل الزيارات: ٢٠٩، باب ٣٣، الحديث ٣.
٢ـ كامل  الزيارات: ٢١٠، باب ٣٣، الحديث ٥.

.nفلتذرف الدموعm :٣ـ المزار الكبير: ٥٧٨، وإقبال األعمال: ٦٠٦، وفيه
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وآلــه؛  عليــه  اهللا  صّلــى  اهللا  برســول  يتأّســى  أن  مســلم  لــكّل  ينبغــي 
ــَنٌة](١)،  ــَوٌة َحَس ــوِل اهللاِ ُأْس ــي َرُس ــْم ِف ــْد َكاَن َلُك لقولــه جــّل وعــال: [َلَق
ومــن مفــردات التأّســي: هــو البــكاء علــى الفقيــد؛ ألنّــه صّلــى اهللا عليــه 
ومواقــف  عديــدة،  مناســبات  فــي  مــرارًا  ذلــك  منــه  تكــّرر  قــد  وآلــه 
ســّيد  حمــزة  عّمــه  وعلــى  إبراهيــم(٢)،  ولــده  علــى  بكــى  فقــد  شــّتى، 
ــي  ــن أب ــّي ب ــن عل ــر المؤمني ــت أســد(٤) أّم أمي ــى فاطمــة بن ــهداء(٣)، وعل الش
ــه  ــن عّم ــى اب ــت وهــب(٥) ، وعل ــة بن ــه آمن ــى ُأّم ــالم، وعل ــه الّس ــب علي طال
ــى ســعد حــال  ــة(٧)، وعل ــن حارث ــد ب ــى زي ــب(٦)، وعل ــي طال ــن أب ــر  اب جعف

١ـ سورة األحزاب: اآلية: ٢١.
ــح البخــاري ٢:  ــن، الحديــث ٨، وصحي ــواب الدف ــاب ٨٧ مــن أب ٢ـ أنظــر: وســائل الشــيعة ٣: ٢٨١، ب
١٠٥، الحديــث ١٣٠٣، وصحيــح مســلم ٤: ١٨٠٧، الحديــث ٢٣١٥، وســنن أبــي داود ٣: ١٩٣، الحديث 

٣١٢٦، وســنن ابــن ماجــه ١: ٥٠٦، الحديــث ١٥٨٩. 
٣ـ أنظر: كمال الدين وتمام النعمة ١: ٧٣، مقّدمة المصّنف.

ــاب  ــة، ب ــاب الحّج ــي ١: ٥٢٥، كت ــث ٩، والكاف ــاب ٧، الحدي ــر الدرجــات ٦: ٣٧٤، ب ــر: بصائ ٤ـ أنظ
مولــد أميــر المؤمنيــن صلــوات اهللا عليــه، الحديــث ٢، وأمالــي الّصــدوق: ٣٩٠، المجلــس ٥١، الحديــث 

.١٤
ــي داود  ــنن أب ــث ٩٧٦ / ١٠٨، وس ــلم ٢: ٦٧١، الحدي ــح مس ــى٢: ٦١٣، وصحي ــر العقب ــر: ذخائ ٥ـ أنظ
ــاب  ــف ٣: ٢٢٣، كت ــث ١٥٧٢، والمصّن ــه ١: ٥٠١، الحدي ــن ماج ــنن اب ــث ٣٢٣٤، وس ٣: ٢١٨، الحدي

ــور، الحديــث ٤ و ٥. ــارة القب ــي زي ــص ف ــز، مــن رّخ الجنائ
ــح  البخــاري ٢: ٩٠،  ــث ٦، وصحي ــن، الحدي ــواب الدف ــن أب ــاب ٨٧ م ــيعة ٣: ٢٨٠، ب ــائل الش ٦ـ وس

ــد الغابــة ١: ٣٤٣. الحديــث ١٢٤٦، وأس
٧ـ أنظــر: مــن ال يحضــره الفقيــه ١: ١٧٧، الحديــث ٥٢٧، ووســائل الشــيعة ٣: ٢٨٠، بــاب ٨٧ مــن 
أبــواب الدفــن، الحديــث ٦، وتفســير القرطبــي ١٤: ١١٩، تفســير ســورة األحــزاب، اآليــة: ٤، 
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مرضه(١)، وغيرهم.

ــا يجــري علــى أهــل  ــد بكــى علــى م ــه ق ــه وآل ــى اهللا علي ــه صّل كمــا أّن
ــة  ــذا أئّم ــل وتشــريد(٢)، وهك ــن قت ــده، م ــد فق ــن بع ــب م ــن المصائ ــه م بيت
ــوا عليهــم  الهــدى عليهــم الّســالم، فقــد اســتمّرت ســيرتهم  علــى هــذا، فكان
ــي إقامــة العــزاء والنــوح علــى ســّيد الشــهداء  ــة واحــدة ف الّســالم علــى حال
عليــه الّســالم، وخصوصــًا إذا هــّل عليهــم شــهر محــّرم الحــرام، فإنّــه يســتولي 
ــوم العاشــر مــن محــّرم الحــرام كان  ــإذا حــّل الي ــة، ف عليهــم الحــزن والكآب

ــوم جزعهــم وبكائهــم.  ذلــك ي

ــالم: mإّن  ــه الّس ــا علي ــال الّرض ــال: ق ــود، ق ــي محم ــن أب ــم ب ــن إبراهي فع
مــون فيــه القتال، فاســُتحّلت  م شــهر كان أهــل الجاهلّيــة يحرِّ المحــرَّ
فيــه دماؤنــا، وهتكــت فيــه حرمتنــا، وســبي فيــه ذرارينــا ونســاؤنا، 
وأضرمــت النيــران فــي مضاربنــا، وانتهــب مــا فيها مــن ثقلنــا، ولم 
تــرع لرســول اهللا صّلــى اهللا عليــه وآلــه حرمــة فــي أمرنــا. إّن يــوم 
ــأرض  ــا ب ــا، وأذلَّ عزيزن ــا، وأســبل دموعن ــرح جفونن الحســين أق
ــوم االنقضــاء.  ــى ي ــالء إل ــرب والب ــا الك ــالء، أورثتن ــرب وب ك
ــكاء عليــه يحــّط  ــك الباكــون؛ فــإّن الب ــل الحســين فليب فعلــى مث
الذنــوب العظــامn، ثــّم قــال عليــه الّســالم: mكان أبــي صلــوات اهللا عليــه 

ــة ٢: ٢٨٤. وأســد الغاب
١ـ صحيح البخاري ٢: ١٠٥، الحديث ١٣٠٤.

٢ـ أمالــي الّصــدوق: ١٧٤، المجلــس ٢٤، الحديــث ٢، والمصــدر نفســه: ١٩١، المجلــس ٢٧، الحديــث 
٣، وأمالــي الطوســي: ١٠٤، المجلــس ٤، الحديــث١٥.
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م ال يــرى ضاحــكًا، وكانــت الكآبــة تغلــب  إذا دخــل شــهر المحــرَّ
عليــه حّتــى يمضــي منــه عشــرة أّيــام، فــإذا كان يــوم العاشــر كان 
ــوم  ــول: هــو الي ــه، ويق ــه وبكائ ــه وحزن ــوم مصيبت ــوم ي ــك الي ذل

 .(١)nــذي قتــل فيــه الحســين صلــوات اهللا عليــه اّل
ــل اهللا تعالــى فرجــه الشــريف):  وفــي زيــارة الناحيــة، يقــول الحّجــة (عجَّ
ــم  ــدور، ول ــي عــن نصــرك المق ــور، وعاقن ــي الده رتن ــن أخَّ mفلئ
أكــن لمــن حاربــك محاربــًا، ولمــن نصــب لــك العــداوة مناصبــًا، 
ــك صباحــًا ومســاء، وألبكيــنَّ عليــك بــدل الدمــوع دمــًا؛  فألندبّن
ــفًا علــى مــا دهــاك، وتلّهفــًا، حّتــى أمــوت  حســرًة عليــك، وتأسُّ

.(٢)n...ــاب بلوعــة المصــاب، وغّصــة االكتي
ــى  ــكاء عل ــي مشــروعّية الب ــالم ـ ف ــواردة عنهــم عليهــم الّس ــار ال واألخب
ــر. ــّد التوات ــد جــاوزت ح ــرة، ق ــهداء بالخصــوص ـ كثي ــّيد الش ــة، وس األئّم

ــالف  ــع اخت ــن: ١٦٩، م ــث ٢، وروضــة الواعظي ــس ٢٧، الحدي ــدوق: ١٩٠، المجل ــي الّص ١ـ أمال
يســير.

٢ـ المزار الكبير: ٤٩٦.
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قــد اســتفاض عــن النبــّي صّلــى اهللا عليــه وآلــه ـ فــي أحاديــث الخاّصــة 
والعاّمــةـ  : أنّــه أخبــر عــن ظالمــة ومقتــل ســبطه اإلمــام الحســين عليه الّســالم، 
ــه،  ــن حول ــى م ــه أبك ــى أّن ــه، حّت ــكاء علي ــن الب ــر م ــه، وأكث ــر مصائب وَذَك
وارتفعــت أصواتهــم بالضجيــج، ثــّم قــام وهــو يقــول: mالّلهــّم إّنــي أشــكو 

.(١)nإليــك مــا يلقــى أهــل بيتــي بعــدي
وقــد تكــّرر ذلــك منــه صّلــى اهللا عليــه وآلــه فــي مناســبات عديــدة: فــي 
ــت فاطمــة  ــي بي ــده، وبعــده، ف ــوم الســابع مــن مول ــه، وقبلهــا، وي ــوم والدت ي

ــض أســفاره(٢). ــي بع ــره، وف ــه، وعلــى منب ــي حجرت عليهــا الّســالم، وف
فمــن طريــق الخاّصــة: مــا رواه جابــر فــي صحيحــه عــن أبــي جعفــر عليــه 
الّســالم، قــال: mقــال أميــر المؤمنيــن عليــه الّســالم: زارنــا رســول اهللا 

١ـ الفضائــل: ٨ ـ ١١، وانظــر: أمالــي الّصــدوق: ١٧٤، المجلــس ٢٤، الحديــث ٢، وإثبــات الهــداة 
١: ٢٨١، الحديــث ١٥٢ و١٥٣، وبحــار األنــوار ٢٨: ٣٧، وفرائــد الســمطين ٢: ٢٤، بــاب ٧، 
ــف  الحديــث ٣٦٦، وذخائــر العقبــى ٢: ١٦٣، ومســند أحمــد ١: ١٣٧، الحديــث ٦٤٩، والمصّن
٨: ٦٣٢، الحديــث ٢٥٨ و ٢٥٩، والمعجــم الكبيــر ٣: ١٠٥، الحديــث ٢٨١١، ومجمــع الزوائــد 

ــث ٣٤٣٢١. ــال ١٢: ١٢٧، الحدي ــز العّم ٩: ١٨٧، وكن
٢ـ أنظــر: كامــل الزيــارات: ١٢١ ـ ١٣٣، بــاب ١٦ و ١٧، وأمالــي الطوســي: ٣١٦، المجلــس ١١، 
الحديــث ٨٩، والمصــدر نفســه: ٣٦٧، المجلــس ١٣، الحديــث ٣٢، وشــرح األخبــار ٣: ١٣٤، الحديــث 

١٠٧٤، وبحــار األنــوار ٤٤: ٢٢٥، ٢٣٠، ٢٣٩، ٢٥١.
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ــدًا  ــًا وزب ــن لبن ــا أم أيم ــدت لن ــد أه ــه وق ــه وآل ــى اهللا علي صّل
وتمــرًا، فقّدمنــا منــه، فــأكل، ثــّم قــام إلــى زاويــة البيــت، فصّلــى 
ركعــات، فلّمــا كان فــي آخــر ســجوده بكــى بــكاء شــديدًا، فلــم 
ــه  ــين علي ــام الحس ــه، فق ــًا ل ــا؛ إجــالًال وإعظام ــد مّن ــأله أح يس
ــا،  ــه، لقــد دخلــت بيتن ــا أب الّســالم وقعــد فــي حجــره، فقــال: ي
فمــا ســررنا بشــيء كســرورنا بدخولــك، ثــّم بكيــت بــكاء غّمنــا، 
فمــا أبــكاك؟ فقــال: يــا بنــي، أتانــي جبرئيــل عليــه الّســالم آنفــًا 
فأخبرنــي: أّنكــم قتلــى، وأّن مصارعكــم شــّتى، فقــال: يــا أبــه، فما 
لمــن يــزور قبورنــا علــى تشــّتتها؟ فقــال: يابنــي، أولئــك طوائــف 
ــك البركــة، وحقيــق علــّي  مــن أّمتــي، يزورونكــم فيلتمســون بذل
أن آتيهــم يــوم القيامــة حّتــى أخّلصهــم مــن أهــوال الســاعة، ومــن 

.(١)nذنوبهــم، ويســكنهم اهللا الجّنــة
ــد اهللا  ــي عب ــا، عــن أب ــض أصحابن ــر، عــن بع ــن بكي ــد اهللا ب ــا رواه عب وم
عليــه الّســالم، قــال: mدخلــت فاطمــة عليهــا الّســالم علــى رســول اهللا 
صّلــى اهللا عليــه وآلــه، وعينــاه تدمــع، فســألته: مــا لــك؟ فقــال: إّن 
جبرئيــل عليــه الّســالم أخبرنــي: أّن أّمتــي تقتــل حســينًا، فجزعــت، 
وشــّق عليهــا، فأخبرهــا بمــن يملــك مــن ولدهــا، فطابــت نفســها 

.(٢)nوســكنت
ومــا رواه المعّلــى بــن خنيــس، قــال: كان رســول اهللا صّلــى اهللا عليــه وآلــه 

١ـ كامل الزيارات: ١٢٥، باب ١٦، الحديث ٩.

٢ـ كامل الزيارات: ١٢٥، باب ١٦، الحديث ٨.
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أصبــح صباحــًا فرأتــه فاطمــة باكيــًا حزينــًا، فقالــت: mمــا لــك يــا رســول 
 ،nال آكل، وال أشــرب، حّتــى تخبرنــيm :فأبــى أن يخبرهــا، فقالــت nاهللا؟
فقــال: mإّن جبرئيــل عليــه الّســالم أتانــي بالتربــة الّتــي يقتــل عليهــا 
غــالم لــم يحمل بـــه بعــدn، ولــم تكـــن تحمــل بالحســين عليــه الّســالم، 

.(١)nوهــذه تربتــهm
وأّما روايات العاّمة:

١ـ  مــا رواه الحاكــم النيســابوري فــي mالمســتدركn، بســنٍد وصفه بالصحيح 
علــى شــرط الشــيخين، عــن أّم الفضــل بنــت الحــارث: أنّها دخلت على رســول 
ــًا منكــرًا  ــت حلم ــي رأي ــول اهللا، إّن ــا رس ــت: ي ــه فقال ــه وآل ــى اهللا علي اهللا صّل
الليلــة، قــال: mومــا هــو ؟n قالــت: إنّه شــديد، قــال: mوما هــو ؟n قالــت: رأيت 
ــال رســول اهللا  ــي حجــري، فق ــت ف ــت ووضع ــن جســدك قطع ــة م كأّن قطع
صّلــى اهللا عليــه وآلــه: mرأيــِت خيــرًا، تلــد فاطمــة إن شــاء اهللا غالمــًا 
ــي حجــري،  ــكان ف ــدت فاطمــة الحســين، ف ــركn، فول ــي حج ــون ف فيك
ــى رســول اهللا  ــًا إل ــت يوم ــه، فدخل ــه وآل ــى اهللا علي ــال رســول اهللا صّل ــا ق كم
صّلــى اهللا عليــه وآلــه فوضعتــه فــي حجــره، ثــّم حانــت مّنــي التفاتــة، فــإذا عينــا 
رســول اهللا صّلــى اهللا عليــه وآلــه تهريقــان مــن الدمــوع، قالــت: فقلــت: يــا نبــّي 
اهللا، بأبــي أنــت وأّمــي، مالــك؟ قــال: mأتانــي جبريــل عليه الّصالة والّســالم 
فأخبرنــي: أّن أّمتــي ســتقتل ابنــي هــذاn، فقلــت: هــذا ؟! فقــال: mنعــم، 

.(٢)nوأتانــي بتربــة مــن تربتــه حمــراء

١ـ كامل الزيارات: ١٣٢، باب ١٧، الحديث ٩.
ــع  ــة: ٧٣، ، م ــل اإلمام ــاد ٢: ١٢٩، ودالئ ــي اإلرش ــن ٣: ١٧٦، ورواه ف ــى الصحيحي ــتدرك عل ٢ـ المس
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٢ـ  مــا رواه الطبرانــي فــي mالمعجــم الكبيــرn، بســنده عــن أّم ســلمة، قالت: 
كان الحســن والحســين رضــي اهللا عنهمــا يلعبــان بيــن يــدي النبــّي صّلــى اهللا 
ــد، إّن  ــا محّم ــه الّســالم، فقــال: ي ــزل جبريــل علي ــي، فن ــي بيت ــه وســّلم ف علي
أّمتــك تقتــل ابنــك هــذا مــن بعــدك، فأومــأ بيــده إلــى الحســين، فبكــى رســول 
اهللا صّلــى اهللا عليــه وســّلم، وضّمــه إلــى صــدره، ثــّم قــال رســول اهللا صّلــى 
ــول اهللا  ــّمها رس ــةn، فش ــذه الترب ــدك ه ــة عن ــّلم: mوديع ــه وس اهللا علي
صّلــى اهللا عليــه وســّلم، وقــال: mويــح كــرب وبالءn. قالــت: وقال رســول اهللا 
صــّلى اهللا عليــه وســّلم: mيــا أّم ســلمة، إذا تحّولــت هــذه التربــة دمــًا 
فاعلمــي أّن ابنــي قــد قتــلn، قــال: فجعلتهــا أّم ســلمة فــي قــارورة، ثــّم 
جعلــت تنظــر إليهــا كّل يــوم، وتقــول: إّن يومــًا تحّوليــن دمــًا ليــوم عظيــم(١).

ــت:  ــلمة، قال ــن أّم س ــدn: ع ــع الزوائ ــي mمجم ــي ف ــره الهيثم ــا ذك ٣ ـ م
ــال:  ــي، ق ــي بيت ــوم ف ــًا ذات ي ــّلم جالس ــه وس ــى اهللا علي ــول اهللا صّل كان رس
ــدn، فانتظــرت، فدخــل الحســين، فســمعت نشــيج  ــّي أح ــل عل mال يدخ
رســول اهللا صّلــى اهللا عليــه وســّلم يبكــي، فاّطلعــت فــإذا حســين فــي حجــره، 
ــا  ــت: واهللا م ــه وهــو يبكــي، فقل ــه وســّلم يمســح جبين ــى اهللا علي ــّي صّل والنب
علمــت حيــن دخــل، فقــال رســول اهللا صّلــى اهللا عليــه وســّلم: mإّن جبريــل 
ــا  ــه؟ قلــت: أّم ــال: أفتحّب ــت، ق ــي البي ــا ف ــالم كان معن ــه الّس علي

ــي  ــي ف ــه الطبران ــع اختــالف يســير، وروى قريــب من ــخ دمشــق ١٤: ١٩٦، ، م اختــالف يســير، وتاري
المعجــم الكبيــر ٢٥: ٢٦ و ٢٧، الحديــث ٤١ و ٤٢.

١ـ المعجــم الكبيــر ٣: ١٠٨، الحديــث ٢٨١٧، ومجمــع الزوائــد ٩: ١٨٩، وتهذيــب التهذيــب ٢: 
.٦١٥/٣٠٠
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فــي الدنيــا فنعــم، قــال: إّن أمتــك ســتقتل هــذا بــأرض يقــال لهــا 
كربــالءn، فتنــاول جبريــل مــن تربتهــا فأراهــا النبــّي صّلــى اهللا عليــه وســّلم، 
فلّمــا أحيــط بحســين حيــن قتــل، قــال: mمــا اســم هــذه األرض ؟n قالــوا: 
ــة:  ــي رواي ــالءn. وف ــرب وب ــوله، ك ــدق اهللا ورس ــال: mص ــالء، فق كرب
 .nــى اهللا عليــه وســّلم، أرض كــرب وبــالء mصــدق رســول اهللا صّل

وقال الهيثمي: رواه الطبراني بأسانيد، ورجال، أحدها ثقات(١).

إلــى غيــر ذلــك مــن الروايــات الكثيــرة ـ الّتــي يقــف عليهــا المتتّبــع فــي 
كتبهــم ـ الدالّــة علــى: أنّــه صّلــى اهللا عليــه وآلــه قــد بكــى علــى ولــده وســبطه 
ــه:  ــالم، بمحضــر األصحــاب، أو والدي ــه الّس ــي علي ــن عل ــام الحســين ب اإلم
أميــر المؤمنيــن علــّي بــن ابــي طالــب، وفاطمــة الزهــراء، صلــوات اهللا عليهــم 

أجمعيــن، أو بــدون محضرهــم. 

ويجــدر هنــا بمــن يّدعــون أنّهــم يتبعــون نبّيهــم محّمــدًا صّلــى اهللا عليــه 
وآلــه: فــي أقوالــه، وأعمالــه، ويهتــدون بهديــه، ويســيرون بإرشــاده، أن 
ــه،  ــه وآل ــى اهللا علي ــده صّل ــذة كب ــى فل ــكاء عل ــعائر الحــزن والب ــروا ش يظه

ــه. ــه وآل ــى اهللا علي ــه صّل ــيًا ب ــه؛ تأّس ــّرة عين وق

١ـ مجمــع الزوائــد ٩: ١٨٨، ورواه فــي المعجــم الكبيــر ٣: ١٠٨، الحديــث ٢٨١٩، وتاريــخ دمشــق ١٤: 
١٩٤، مــع اختــالف يســير، وقــد روى أحاديــث كثيــرة فــي هــذا المضمــون، فراجــع: المصــدر نفســه: 

١٨٨ ـ ١٩٤.
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ــت  ــال: كن ــاس، ق ــن عّب ــن اب ــنده، ع ــيn  بس ــي mاألمال ــدوق ف روى الّص
ــا  ــن، فلّم ــى صّفي ــه إل ــي خروج ــالم ف ــه الّس ــّي علي ــن عل ــر المؤمني ــع أمي م
ــاس،  ــن عّب ــه: mياب ــال بأعلــى صوت ــزَل بنينــوى ـ وهــي شــّط الفــرات ـ ق ن
أتعــرف هــذا الموضــع ؟n فقلــُت لــه: مــا أعرفــُه يــا أميــر المؤمنيــن، فقــال 
ــى  علــّي عليــه الّســالم: mلــو َعرفتــه كمعرفتــي لــم تكــن َتجــوزه حّت
ــاَلت  ــه، وس ــت لحيت ــى اخضّل ــًال حّت ــال: فبكــى طوي ــيn، ق ــي كبكائ تبك
الدمــوع علــى صــدره، وبكينــا معــًا، وهــو يقــول: mأوه أوه، مالــي وآلل أبي 
ســفيان، وآلل حــرب، حــزب الشــيطان، وأوليــاء الكفــر، َصبــرًا يــا 

.(١)nــذي تلقــى منهــم ــل اّل ــا عبــد اهللا، فقــد لقــي أبــوك مث أب
ــه  ــد، عــن أبي ــن محّم ــر ب اح، عــن جعف ــن ميمــون القــدَّ ــد اهللا ب وعــن عب
ــا  عليهمــا الّســالم، قــال: مــرَّ علــّي بكربــالء، فــي اثنيــن مــن أصحابــه، قــال: فلمَّ
ــاخ ركابهــم، وهــذا  مــرَّ بهــا ترقرقــت عينــاه للبــكاء، ثــّم قــال: mهــذا من
ملقــى رحالهــم، وههنــا تهــراق دماؤهــم. طوبــى لــك مــن تربــة، 

.(٢)nعليــك تهــراق دمــاء األحّبــة
ــى  ــي يحي ــن أب ــنده، ع ــاراتn بس ــل الزي ــي mكام ــه ف ــن قولوي وروى اب
ــه  ــادق علي ــر الّص ــد اهللا جعف ــي عب ــن أب ــا، ع ــض أصحابن ــن بع ــّذاء، ع الح
الّســالم، أنّــه قــال: mنظــَر أميــر المؤمنيــن عليــه الّســالم إلــى الحســين، 

١ـ أمالــي الّصــدوق: ٦٩٤، المجلــس ٨٧، الحديــث ٥، ونحــوه فــي كمــال  الديــن ٢: ٥٣٢، بــاب ٤٨، 
ــح ٣: ١١٤٤، الحديــث ٥٦. ــج والجرائ الحديــث ١، والخرائ

٢ـ قرب اإلسناد: ٢٦، الحديث ٨٧.
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فقــال: يــا عبــرة كّل مؤمــن، فقــال: أنــا يــا أبتــاه؟ فقــال: نعــم، يــا 
.(١)nبنــي

وقــال العّالمــة المجلســي: روي فــي بعــض الكتــب المعتبــرة، عــن لــوط 
ــر  ــع أمي ــن غــزا م ــع م ــت م ــال: كن ــس، ق ــن قي ــد اهللا ب ــن عب ــى، ع ــن يحي ب
المؤمنيــن عليــه الّســالم فــي صّفيــن، وقــد أخــذ أبــو أّيــوب األعــور الســلمي 
المــاء وحــرزه عــن النــاس، فشــكا المســلمون العطــش، فأرســل فــوارس علــى 
ــه  ــده الحســين علي ــه ول ــه ل ــن، فضــاق صــدره، فقال ــوا خائبي كشــفه، فانحرف
الّســالم: mأمضــي إليــه يــا أبتــاه؟ فقــال: امــض يا ولــديn، فمضــى مع 
فــوارس، فهــزم أبــا أّيــوب عــن المــاء، وبنــى خيمتــه، وحــطَّ فوارســه، وأتــى 
إلــى أبيــه وأخبــره، فبكــى علــّي عليــه الّســالم، فقيــل لــه: مــا يبكيــك يــا أميــر 
ــح ببركــة الحســين عليــه الّســالم؟ فقــال: mذكــرت  المؤمنيــن، وهــذا أّول فت
أّنــه ســيقتل عطشــانًا بطــفِّ كربــال، حّتــى ينفــر فرســه، ويحمحــم، 

.(٢)nويقــول: الظليمــة الظليمــة ألّمــة قتلــت ابــن بنــت نبيِّهــا
ــث  ــرة الخــواصn، حي ــي mتذك ــي ف ــوزي الَحنف ــن الج ــبط اب وروى س
قــال: وقــد روى الحســن بــن كثيــر وعبــد خيــر، قــاال: لّمــا وصــَل علــّي عليــه 
الّســالم إلــى كربــالء وقــَف وبكــى، وقــال: mبأبــي أغيلمــة ُيقتلــون هــا 
ــذا مصــرُع  ــم، ه ــذا موضــع رحاله ــم، ه ــاخ ركابه ــذا من ــا، ه هن

ــكاؤه(٣). ــّم ازداَد ب الرجــلn، ث

١ـ كامل الزيارات: ٢١٤، باب ٣٦، الحديث ١.
٢ـ بحار األنوار ٤٤: ٢٦٦، باب ٣١، الحديث ٢٣.

٣ـ تذكــرة الخــواص ٢: ١٥٩، البــاب التاســع، وانظــر: الصواعــق المحرقــة: ١٩٣، البــاب الحــادي عشــر، 
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ــّر  ــال: م ــعبي، ق ــن الش ــعد، ع ــن س ــّي، عــن اب ــدوزي الحنف وروى القن
علــّي كــّرم اهللا وجهــه بكربــالء عنــد مســيره إلــى صّفيــن، فبكــى حّتــى بــّل 
األرض مــن دموعــه، فقــال: mدخلــت علــى رســول اهللا صّلــى اهللا عليــه 
ــك؟  ــا يبكي ــي، م ــا رســوَل اهللا، بأبــي وأّم وهــو يبكــي، فقلــت: ي
قــال: كان عنــدي جبرائيــل آنفــًا، وأخبرنــي: بــأّن ولــدي الحســين 
يقتــل بشــاطىء الفــرات، بموضــع يقــال لهــا: كربــال، ثــّم قبــض 
ــك عينــي  ــه وشــممني إياهــا، فلــم أمل ــل قبضــة مــن تراب جبرائي

.(١)nــا أن فاضت

  

ــه،  ــه الّســالم أحّدث ــت عنــد أبــي عبــد اهللا علي ــر، قــال: كن عــن أبــي بصي
ــر  ــال: حّق ــه، وق ــه، وقّبل ــًا، وضّم فدخــل عليــه ابنــه، فقــال لــه: mمرحب
اهللا مــن حّقركــم، وانتقــم مّمــن وتركــم، وخــذل اهللا مــن خذلكــم، 
ــرًا،  ــًا وناص ــًا وحافظ ــم ولّي ــم، وكان اهللا لك ــن قتلك ــن اهللا م ولع
فقــد طــال بــكاء النســاء، وبــكاء األنبيــاء، والصّديقيــن، والشــهداء، 
ومالئكــة الســماءn، ثــّم بكــى وقــال: mيــا أبــا بصيــر، إذا نظــرت إلــى 
ولــد الحســين أتانــي مــا ال أملكــه بمــا أتــى إلــى أبيهــم وإليهــم. 
يــا أبــا بصيــر، إّن فاطمــة عليهــا الّســالم لتبكيــه وتشــهق، فتزفــر 
ــة يســمعون بكاءهــا، وقــد اســتعّدوا  ــوال أّن الخزن ــرة ل ــم زف جهّن

الفصــل  الثالــث، الحديــث ٣٠.
١ـ ينابيع الموّدة ٢: ١٤٤، الباب السّتون.
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لذلــك؛ مخافــة أن يخــرج منهــا عنــق، أو يشــرد دخانهــا، فيحــرق 
أهــل األرض، فيكبحونهــا مــا دامــت باكيــة، ويزجرونهــا، ويوثقــون 
مــن أبوابهــا؛ مخافــة علــى أهــل األرض، فــال تســكن حّتى يســكن 
ــا  ــل بعضه ــق، فيدخ ــكاد أن تنفت ــار ت ــة، وإّن البح ــوت فاطم ص
علــى بعــض، ومــا منهــا قطــرة إّال بهــا ملــك مــوّكل، فــإذا ســمع 
ــى  ــا عل ــس بعضه ــه، وحب ــا بأجنحت ــأ نأره ــا أطف ــك صوته المل
بعــض؛ مخافــة علــى الدنيــا ومــا فيهــا، ومــن علــى األرض، فــال 
تــزال المالئكــة مشــفقين يبكونــه لبكائهــا، ويدعــون اهللا ويتضّرعون 
إليــه، ويتضــّرع أهــل العــرش ومــن حولــه، وترتفــع أصــوات مــن 
المالئكــة بالتقديــس هللا؛ مخافــة علــى أهــل األرض، ولــو أّن صوتــًا 
مــن أصواتهــم يصــل إلــى األرض لصعــق أهــل األرض، وتقّطعــت 
الجبــال، وزلزلــت األرض بأهلهــاn، قلــت: جعلــت فــداك، إّن هــذا األمــر 
عظيــم، قــال: mغيــره أعظــم منــه مــا لــم تســمعهn، ثــّم قــال لــي: mيــا 
ــا  ــة عليه ــعد فاطم ــن يس ــّب أن تكــون فيم ــا تح ــر، أم ــا بصي أب
ــت حيــن قالهــا، فمــا قــدرت علــى المنطــق، ومــا قــدرت  ــالم ؟n، فبكي الّس
ــن  ــت م ــو، فخرج ــى يدع ــى المصّل ــام إل ــّم ق ــكاء، ث ــن الب ــي م ــى كالم عل
عنــده علــى تلــك الحــال، فمــا انتفعــت بطعــام، ومــا جاءنــي النــوم، وأصبحــت 
ــد ســكن ســكنت، وحمــدت اهللا  ــه ق ــا رأيت ــه، فلّم ــى أتيت ــًا وجــًال حّت صائم

حيــث لــم تنــزل بــي عقوبــة(١).

وفــي mتفســير فــرات بــن إبراهيــمn ، عــن أبــي عبــداهللا عليــه الّســالم، قــال: 

١ـ كامل الزيارات: ١٦٩، باب ٢٦، الحديث ٩.
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ــّي  ــذه النب ــه، فأخ ــه تحمل ــع أّم ــالم] م ــه الّس ــين [علي mكان الحس
صّلــى اهللا عليــه وآلــه، وقــال: لعــن اهللا قاتلــك، ولعــن اهللا ســالبك، 
ــن  ــن م ــي وبي ــم اهللا بين ــك، وحك ــن علي ــك اهللا المتوازري وأهل
أعــان عليــك. قالــت فاطمــة [الزهــراء عليهــا الّســالم]: يــا أبــة، أيَِّ 
شــيء تقــول؟ قــال: يــا بنتــاه، ذكــرت مــا يصيــب بعــدي وبعــدك 
ــة  ــذ فــي عصب ــم والبغــي [والغــدر]، وهــو يومئ مــن األذى والظل
كأّنهــم نجــوم الســماء، يتهــادون إلــى القتــل، وكأّنــي أنظــر إلــى 
معســكرهم، وإلــى موضــع رحالهــم وتربتهــم. قالــت: يــا أبــة، وأّنى 
هــذا الموضــع اّلــذي تصــف؟ قــال: موضــع يقــال لـــه: كربــالء، 
ــم]  ــرج [عليه ــة، يخ ــى األّم ــا وعل ــالء، علين ــرب وب ــي دار ك وه
ــي الســماوات  ــن ف ــه م ــو يشــفع ل ــم ل ــي، وأّن أحده ــرار أّمت ش

واألرضيــن مــا شــفِّعوا فيــه، وهــم المخلَّــدون فــي النــار.
ــل  ــا ُقت ــاه، وم ــا بنت ــم، ي ــال: نع ــل؟ ق ــه، فيقت ــا أب ــت: ي قال
َقتلَتــه أحــٌد كان قبلــه، وتبكيــه الســماوات واألرضــون، والمالئكــة 
[والوحــوش]، والنباتــات، والبحــار، والجبــال، ولــو يــؤذن لهــا [مــا 
بقــي] علــى األرض متنفِّــس، ويأتيــه قــوم مــن محّبينــا ليــس فــي 
األرض أعلــم بــاهللا وال أقــوم بحّقنــا منهــم، وليس علــى ظهر األرض 
أحــد يلتفــت إليــه غيرهــم، أولئــك مصابيــح فــي ظلمــات الجــور، 
وهــم الشــفعاء، وهــم واردون حوضــي غــدًا، أعرفهــم إذا [أ] وردوا 
علــيَّ بســيماهم، وكّل أهــل ديــن [يطلبــون أئّمتهــم وهــم] يطلبوننــا 

ال يطلبــون غيرنــا، وهــم قــوام األرض، وبهــم ينــزل الغيــث.
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فقالــت فاطمــة عليهــا الّســالم: يــا أبة، إّنــا هللا، وبكــت، فقــال 
لهــا: يــا بنتــاه، إّن أهــل الجنــان هــم الشــهداء فــي الدنيــا، بذلــوا 
ــبيل اهللا،  ــي س ــون ف ــة، يقاتل ــم الجّن ــأّن له ــم ب ــهم وأمواله أنفس
ــًا(١)، فمــا عنــد اهللا خيــر مــن  فيقتلــون ويقتلــون، وعــدًا عليــه حّق
الدنيــا ومــا فيهــا، قتلــة أهــون مــن ميتتــه، ومــن كتــب عليــه القتل 

خــرج إلــى مضجعــه، ومــن لــم يقتــل فســوف يمــوت. 
يــا فاطمــة بنــت محّمــد، أمــا تحّبيــن أن تأمريــن غــدًا [بأمــر] 
ــن أن  ــا ترضي ــاب؟ أم ــد الحس ــق عن ــذا الخل ــي ه ــن ف فتطاعي
ــه  ــوك يأتون ــن أب ــا ترضي ــرش؟ أم ــة الع ــن حمل ــك م يكــون ابن
يســألونه الشــفاعة؟ أمــا ترضيــن أن يكــون بعلــك يــذود الخلــق 
يــوم العطــش عــن الحــوض، فيســقي منــه أوليــاءه، ويــذود عنــه 
ــار:  ــة و] الن ــك قســيم [الجّن ــن أن يكــون بعل ــا ترضي ــداءه؟ أم أع
يأمــر النــار فتطيعــه، ُيخــرج منهــا مــن يشــاء، ويتــرك مــن يشــاء؟ 
ــماء  ــى أرجــاء الس ــة عل ــى المالئك ــن إل ــن أن تنظري ــا ترضي أم
ينظــرون إليــك وإلــى مــا تأمريــن بــه، وينظــرون إلــى بعلــك [و] 
ــن اهللا  ــا تري ــد اهللا؟ فم ــم عن ــو يخاصمه ــق وه ــد حضــر الخالئ ق
صانــع بقاتــل ولــدك وقاتليــك إذا أفلحــت حّجتــه علــى الخالئــق، 
وأمــرت النــار أن تطيعــه؟ أمــا ترضيــن أن تكــون المالئكــة تبكــي 

١ـ وهــو المســتفاد مــن قولــه تعالــى: [إِنَّ اَهللا اْشــَتَرى  مِــَن اْلمُـــْؤمِنِيَن َأْنُفَســُهْم َوَأْمَواَلهُـــم بِــَأنَّ 
ــًا] ســورة  ــِه َحّق ــدًا َعَلْي ــوَن َوْع ــوَن َوُيْقَتُل ــبِيِل اهللاِ َفَيْقُتُل ــي َس ــوَن ِف ــنََّة ُيَقاتُِل ــُم اْلجَـ َلهُـ

ــة، اآليــة: ١١١. التوب
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ــن أن يكــون مــن  ــا ترضي ــه كّل شــيء؟ أم ــك، ويأســف علي البن
أتــاه زائــرًا فــي ضمــان اهللا، ويكــون مــن أتــاه بمنزلــة مــن حــّج 
إلــى بيــت [اهللا الحــرام] واعتمــر، ولــم يخــل(١) مــن الّرحمــة طرفــة 
عيــن، وإذا مــات مــات شــهيدًا، وإن بقــي لــم تــزل الحفظــة تدعــو 
ــارق  ــى يف ــه حّت ــظ اهللا وأمن ــي حف ــزل ف ــم ي ــي، ول ــا بق ــه م ل
ــى اهللا،  لــت عل ــة، ســلَّمت، ورضيــت، وتوكَّ ــا أب ــا؟ قالــت: ي الدني
فمســح علــى قلبهــا، ومســح [علــى] عينيهــا، فقــال: إّنــي وبعلــك 

.(٢)nــك ــاك، ويفــرح قلب وأنــت وابنــاك فــي مــكان تقــّر عين
وقــال العّالمــة المجلســي: رأيــت فــي بعــض تأليفــات بعــض الثقــات مــن 
ــه فاطمــة  ــه ابنت ــه وآل ــى اهللا علي ــر النبــي صّل ــا أخب ــه لمَّ المعاصريــن: روي أّن
ــكاء  ــه مــن المحــن بكــت فاطمــة ب ــا يجــري علي ــا الحســين وم ــل ولده بقت
ــِت! متــى يكــون ذلــك؟ قــال: فــي زمــان خــال مّنــي  ــت: يــا أب شــديدًا، وقال
ــه؟  ــت! فمــن يبكــي علي ــا أب ــت: ي ــي، فاشــتدَّ بكاؤهــا، وقال ومنــك ومــن عل
ومــن يلتــزم بإقامــة العــزاء لــه؟ فقــال النبــّي: mيــا فاطمــة! إّن نســاء أّمتــي 
يبكــون علــى نســاء أهــل بيتــي، ورجالهــم يبكــون علــى رجــال 
ــل فــي كّل ســنة،  ــًال بعــد جي دون العــزاء جي أهــل بيتــي، ويجــدِّ
ــفع  ــا أش ــاء وأن ــت للنس ــفعين أن ــة تش ــوم](٣) القيام ــإذا كان [ي ف
ــا  ــى مصــاب الحســين أخذن ــم عل ــن بكــى منه للرجــال، وكّل م

١ـ في المصدر mيخلوn، وما أثبتناه هو الصحيح.
٢ـ تفســير فــرات الكوفــي: ١٧١، تفســير ســورة التوبــة، اآليــة: ١١١، الحديــث ٢١٩، وروى بعضهــا ابــن 

قولويــه فــي كامــل الزيــارات: ١٤٤، بــاب ٢٢، الحديــث ٢، مــع اختــالف يســير.
٣ـ غير  موجود في المصدر، وأضفناها الستقامة الكالم.
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بيــده وأدخلنــاه الجّنــة، يــا فاطمــة! كّل عيــن باكيــة يــوم القيامــة 
إالَّ عيــن بكــت علــى مصــاب الحســين، فإّنهــا ضاحكــة مستبشــرة 

.(١)nــة بنعيــم الجّن

 

عــن محّمــد بــن عبــد الّرحمــن، عــن أبيــه، عــن علــّي بــن أبــي طالــب عليه 
الّســالم، قــال: mبينــا أنــا وفاطمــة والحســن والحســين عند رســول اهللا 
صّلــى اهللا عليــه وآلــه إذ التفــت إلينــا فبكــى، فقلــت: مــا يبكيــك 
ــع بكــم بعــدي، فقلــت:  ــا ُيصن ــال: أبكــي مّم ــا رســول اهللا؟ فق ي
ومــا ذاك يــا رســول اهللا؟ قــال: أبكــي مــن ضربتــك علــى القــرن، 
ولطــم فاطمــة خّدهــا، وطعنــة الحســن فــي الفخــذ، والســّم اّلــذي 
ُيســقى، وقتــل الحســين، قــال: فبكــى أهــل البيــت جميعــًا، فقلــت: 
 ، يــا رســول اهللا، مــا خلقنــا ربّنــا إّال للبــالء؟ قــال: أبشــر يــا علــيُّ
فــإّن اهللا عــّز وجــّل قــد عهــد إلــّي أّنــه ال يحّبــك إّال مؤمــن، وال 

.(٢)nيبغضــك إّال منافــق
وروي أّن الحســن عليــه الّســالم لّمــا دنــت وفاتــه، ونفــدت أّيامــه، وجــرى 
الســّم فــي بدنــه، تغّيــر لونــه واخضــّر، فقــال لــه الحســين عليــه الّســالم: mمــا 
لــي أرى لونــك مائــًال إلــى الخضــرة؟n، فبكــى الحســن عليــه الّســالم، 
ــّم  ــكn، ث ــيَّ وفي ــث جــّدي ف ــّح حدي ــد ص ــي، لق ــا أخ ــال: mي وق

١ـ بحار األنوار ٤٤: ٢٩٢، الحديث ٣٧.
٢ـ أمالي الّصدوق: ١٩٧، المجلس ٢٨، الحديث ٢.



زيارة عاشوراء تحفة من السماء٢٧٨

اعتنقــه طويــًال، وبكيــا كثيــرًا. 
فُســئل عليــه الّســالم عــن ذلــك؟ فقــال: mأخبرنــي جــّدي، قــال: لّمــا 
ــازل  ــى من دخلــُت ليلــة المعــراج روضــات الجنــان، ومــررت عل
ــة  ــى صف ــن عل ــن متجاوري ــن عاليي ــت قصري ــان، رأي ــل اإليم أه
ــن  ــر م ــد األخضــر، واآلخ ــن الزبرج ــا م ــدة، إّال أّن أحدهم واح
ــذان القصــران؟  ــل، لمــن ه ــا جبرئي ــت: ي ــر، فقل ــوت األحم الياق
ــالم،  ــا الّس ــين عليهم ــر للحس ــن، واآلخ ــا للحس ــال: أحدهم فق
فقلــت: يــا جبرئيــل، فلِــَم لــم يكونــا علــى لــون واحــد؟ فســكت 
ــك،  ــاء من ــال: حي ــم ؟ ق ــَم ال تتكّل ــت: ِل ــًا، فقل ــرّد جواب ــم ي ول
ــا خضــرة  ــال: أّم ــي، فق ــا أخبرتن ــاهللا إّال م ــألتك ب ــه: س ــت ل فقل
ــه يمــوت بالســّم، ويخضــّر لونــه عنــد موتــه،  قصــر الحســن فإّن
 ،nوأّمــا حمــرة قصــر الحســين، فإّنــه ُيقتــل ويحمــرُّ وجهــه بالــدم

ــب(١). ــكاء والنحي ــا، وضــّج الحاضــرون بالب ــك بكي ــد ذل فعن

  

كان اإلمــام علــّي بــن الحســين عليــه الّســالم بعــد تلــك الواقعــة الداميــة ـ 
الّتــي قتــل فيهــا أبــوه وإخوتــه وبنــو عمومتــه وأصحــاب أبيــه ـ ال يفتــر عــن 
ــه  ــى نفس ــل عل ــريف، ب ــى بصــره الش ــف عل ــى خي ــارًا حّت ــًال ونه ــكاء لي الب
ــاء  المقّدســة، وكان عليــه الّســالم إذا نظــر إلــى المــاء بكــى حّتــى يمــأل اإلن
ــه  ــه مــن دموعــه، وكان علي ــه يبّل ــًا، أو دمعــًا، وإذا وضــع طعــام بيــن يدي دم

١ـ بحار األنوار ٤٤: ١٤٥.
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الّســالم دائــم الذكــر لوالــده وعمومتــه وإخوتــه، ويبكــي عليهــم بــكاء الثكلى 
حّتــى تجــري دموعــه علــى وجهــه ولحيتــه حّتــى عــّد مــن البّكائيــن الخمســة.

فعــن أبــي داود المســترق، عــن بعــض أصحابنــا، عــن أبــي عبــد اهللا عليــه 
الّســالم، قــال: mبكــى علــي بــن الحســين علــى أبيه حســين بــن علي 
عليهمــا الّســالم عشــرين ســنة، أو أربعيــن ســنة، ومــا وضــع بيــن 
يديــه طعامــًا(١) إّال بكــى علــى الحســين حّتــى قــال لــه مولــى لــه: 
ــك أن تكــون  ــي أخــاف علي ــن رســول اهللا، إّن ــداك ياب جعلــت ف
مــن الهالكيــن، قــال: إّنمــا أشــكو بّثــي وحزنــي إلــى اهللا، وأعلــم 
مــن اهللا مــا ال تعلمــون، إّنــي لــم أذكــر مصــرع بنــي فاطمــة إّال 

 .(٢)nخنقتنــي العبــرة لذلــك
وعــن حمــران بــن أعيــن، عــن أبــي جعفــر محّمــد بــن علــّي الباقــر عليهمــا 
الّســالم، قــال: mكان علــّي بــن الحســين عليهمــا الّســالم يصّلــي فــي 
اليــوم والليلــة ألــف ركعــة... ولقــد كان بكــى علــى أبيــه الحســين 
ــام إّال  ــه طع ــن يدي ــا وضــع بي ــنة، وم ــالم عشــرين س ــه الّس علي
ــا آن  ــول اهللا، أم ــن رس ــا اب ــه: ي ــى ل ــه مول ــال ل ــى ق ــى حّت بك
ــّي  ــوب النب ــك، إّن يعق ــه: ويح ــال ل ــك أن تنقضــي ؟ ! فق لحزن
ــدًا  ــه واح ــب اهللا عن ــًا فغّي ــا عشــر ابن ــه اثن ــالم كان ل ــه الّس علي
منهــم فابيّضــت عينــاه مــن كثــرة بكائــه عليــه، وشــاب رأســه مــن 
الحــزن، واحــدودب ظهــره مــن الغــّم، وكان ابنــه حّيــًا فــي الدنيــا، 

.nطعاٌمm ١ـ كذا في المصدر، والصحيح
٢ـ كامل الزيارات: ٢١٣، باب ٣٥، الحديث١.
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وأنــا نظــرت إلــى أبــي وأخــي وعّمــي وســبعة عشــر مــن أهــل 
.(١)n!ــي؟ ــي، فكيــف ينقضــي حزن بيتــي مقتوليــن حول

وعــن محّمــد بــن ســهل البحرانــّي يرفعــه إلــى أبــي عبــد اهللا عليــه الّســالم، 
قــال: mالبــّكاؤون خمســة: آدم، ويعقــوب، ويوســف، وفاطمــة 
ــأّما آدم  ــالم. ف ــم الّس ــين عليه ــن الحس ــّي ب ــد، وعل ــت محّم بن
فبكــى علــى الجّنــة حّتــى صــار فــي خّديــه أمثــال األوديــة، وأّمــا 
ــى قيــل  ــى ذهــب بصــره، وحّت يعقــوب فبكــى علــى يوســف حّت
ــُأ َتْذُكــُر ُيوُســَف َحتَّــى َتُكــوَن َحَرضــًا َأْو َتُكــوَن ِمــَن  لــه: [َتــاهللا َتْفَت
اْلهَـــالِِكيَن] (٢)، وأّمــا يوســف فبكــى علــى يعقــوب حّتــى تــأّذى به 
أهــل الســجن، فقالــوا لــه: إّمــا أن تبكــي الليــل وتســكت بالنهــار، 
وإّمــا أن تبكــي النهــار وتســكت بالليــل، فصالحهــم علــى واحــد 
منهمــا، أّمــا فاطمــة فبكــت علــى رســول اهللا صّلــى اهللا عليــه وآلــه 
ــوا لهــا: قــد آذيتنــا بكثــرة  ــى تــأّذى بهــا أهــل المدينــة، فقال حّت
بكائــك، فكانــت تخــرج إلــى المقابــر ـ مقابــر الشــهداء ـ فتبكــي 
ــا علــّي بــن الحســين  ــّم تنصــرف، وأّم ــى تقضــي حاجتهــا، ث حّت
فبكــى علــى الحســين عليه الّســالم عشــرين ســنة، أو أربعين ســنة، 
مــا وضــع بيــن يديــه طعــام إّال بكــى حّتــى قــال لــه مولــى لــه: 
جعلــت فــداك يــا ابــن رســول اهللا، إّنــي أخــاف عليــك أن تكــون 
ــُم  ــى اهللا َوَأْعَل ــي إَِل ــي َوُحْزِن ــُكو بَثِّ ــا َأْش ــال: [إِنََّم ــن، ق ــن الهالكي م

١ـ الخصال: ٥٦٦، أبواب العشرين وما فوق، الحديث ٤.
٢ـ سورة يوسف، اآلية: ٨٥.
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ِمــَن اهللا َمــا ال َتْعَلُمــوَن] (١)، إّنــي مــا أذكــر مصــرع بنــي فاطمــة إّال 
.(٢)nخنقتنــي لذلــك عبــرة

  

عــن الكميــت بــن أبــي المســتهل، قــال: دخلــت علــى ســّيدي أبــي جعفــر 
ــد  ــي ق ــن رســول اهللا، إّن ــت: ياب ــر عليهمــا الّســالم فقل ــّي الباق ــن عل ــد ب محّم
 ،nإّنهــا أّيــام البيــضm :قلــت فيكــم أبياتــًا، أفتــأذن لــي فــي إنشــادها؟ فقــال

قلــت: فهــو فيكــم خاّصــة، قــال: mهــاتn، فأنشــأت أقــول: 
وألــوان صــرف  ذو  والدهــر 
أكفــان رهــن  جميعــًا  صــاروا 

وأبكانــي الدهــر  أضحكنــي 
غــودروا قــد  بالطــّف  لتســعة 

ــة  ــالم، وســمعت جاري ــه الّس ــد اهللا علي ــو عب ــالم، وبكــى أب ــه الّس فبكــى علي
ــي:  ــى قول ــا بلغــت إل ــاء، فلّم تبكــي مــن وراء الخب

فرســان خيــر  عقيــل  بنــو 
أحزانــي هيّــج  ذكرهــم 

بهــم يتجــازى  ال  وســّتة 
موالهــم الخيــر  علــّي  ثــّم 

فبكــى، ثــّم قــال عليــه الّســالم: mمــا مــن رجــل ذكرنــا أو ذكرنــا عنــده 
ــى اهللا  ــاح البعوضــة إّال بن ــل جن ــو مث ــاء ول ــه م يخــرج مــن عيني
ــن  ــه وبي ــًا بين ــع حجاب ــك الدم ــل ذل ــة، وجع ــي الجّن ــًا ف ــه بيت ل

١ـ سورة يوسف، اآلية: ٨٦.
٢ـ الخصال: ٣٠٢، باب الخمسة، الحديث ١٥.



زيارة عاشوراء تحفة من السماء٢٨٢

.(١)nــار الن
وقــال المســعودي ـ عنــد كالمــه عــن الكميــت رحمــه اهللا ـ: قــدم المدينة، 
فأتــى أبــا جعفــر محّمــد بــن علــّي بــن الحســين بــن علــّي رضــي اهللا عنهــم، 

ــا بلــغ مــن الميمـــّية قولــه: فــأذن لــه ليــًال وأنشــده، فلمَّ
َوَطَغــاِم ُأمَّــة  غوغــاِء  بيــن   غــودر منهــم

ِّ
وقتيــٍل بالطــف

ــا  ــو كان عندن ــت، ل ــا كمي بكــى أبــو جعفــر عليــه الّســالم، ثــّم قــال: mي
مــال ألعطينــاك، ولكــن لــك مــا قــال رســول اهللا صّلــى اهللا عليــه 
ــا  ــدس م ــروح الق ــدًا ب ــت مؤيَّ ــت: ال زل ــن ثاب ــان ب ــه لحسَّ وآل

.(٢)nــل البيــت ــا أه ذببــت عّن

  

ال يخفــى علــى مــن راجــع األخبــار وتصّفــح  أحــوال  اإلمــام الّصــادق  عليه 
الّســالم أنّــه عليــه الّســالم مــا كانــت مجالســه تخلــو عــن ذكــر جــّده الحســين 
عليــه الّســالم، ســواء كان ذكــره بنفســه أو بطلــب ذلــك مّمــن يدخــل عليــه 

مــن شــعرائهم. 

فعــن أبــي هــارون المكفــوف، قــال: قــال أبــو عبــد اهللا عليــه الّســالم: mيــا 
أبــا هــارون، أنشــدني فــي الحســين عليــه الّســالمn، قــال: فأنشــدته، 

١ـ بحار األنوار ٣٦: ٣٩٠، باب ٤٥، الحديث ٢.
٢ـ مروج الذهب ٣: ٢٤٣.



٢٨٣ القسم الثاني الملحقات

فبكــى، فقــال: mأنشــدني كمــا تنشــدونn ـ يعنــي بالرّقــة ـ قــال: فأنشــدته :
ــة فقــل ألعظمــه الزكّي امــرر علــى جدث الحســين

ــال:  ــدة األخــرى، ق ــال: فأنشــدته القصي ــيn، ق ــال: mزدن ــّم ق ــال: فبكــى، ث ق
ــي:  ــال ل ــا فرغــت ق ــال: فلّم ــتر، ق ــف الس ــن خل ــكاء م فبكــى، وســمعت الب
ــا هــارون، مــن أنشــد فــي الحســين عليــه الّســالم شــعرًا  ــا أب mي
فبكــى وأبكــى عشــرًا كتبــت لــه الجّنــة، ومــن أنشــد في الحســين 
شــعرًا فبكــى وأبكــى خمســة كتبــت لــه الجّنــة، ومــن أنشــد فــي 
الحســين شــعرًا فبكــى وأبكــى واحــدًا كتبــت لهمــا الجّنــة، ومــن 
ذكــر الحســين عليــه الّســالم عنــده فخــرج مــن عينــه مــن الدمــوع 
مقــدار جنــاح ذبــاب كان ثوابــه علــى اهللا، ولــم يــرض لــه بــدون 

.(١)nالجّنــة
وعــن أبــي بصيــر، قــال: كنــت عنــد أبــي عبــد اهللا عليــه الّســالم أحّدثــه، 
فدخــل عليــه ابنــه، فقــال لــه: مرحبــًا، وضّمــه وقّبلــه، وقــال: mحّقــر اهللا مــن 
حّقركــم، وانتقــم مّمــن وتركــم، وخــذل اهللا مــن خذلكــم، ولعــن 
اهللا مــن قتلكــم، وكان اهللا لكــم ولّيــًا وحافظــًا وناصــرًا، فقــد طــال 
ــهداء، ومالئكــة  ــاء، والصّديقيــن والّش ــكاء األنبي ــكاء النســاء، وب ب
ــد  ــى ول ــر، إذا نظــرت إل ــا بصي ــا أب ــال: mي ــّم بكــى وق ــماءn، ث الس
.(٢) n...الحســين أتانــي مــا ال أملكــه بمــا أتــى إلــى أبيهــم وإليهــم

١ـ تقّدم تخريجه في الصفحة: ٢٣٣.
٢ـ كامل الزيارات: ١٦٩، باب ٢٦، الحديث ٩.



زيارة عاشوراء تحفة من السماء٢٨٤

ــد  ــي عب ــد أب ــا عن ــال: كّن ــّحام، ق ــد الش ــن زي ــنده، ع ــي بس وروى الكّش
ــان  ــن عّف ــر ب ــن، فدخــل جعف ــالم ونحــن جماعــة مــن الكوفّيي ــه الّس اهللا علي
ــك،  ــال: لّبي ــر»، ق ــا جعف ــال: «ي ــّم ق ــاه، ث ــه وأدن ــد اهللا، فقّرب ــي عب ــى أب عل
ــي الحســين  ــول الشــعر ف ــك تق ــي أّن جعلنــي اهللا فــداك، قــال: «بلغن
عليــه الّســالم، وتجيــد»، فقــال لــه: نعــم، جعلنــي اهللا فــداك، فقــال: «قــل»، 
فأنشــده عليــه الّســالم، فبكــى(١) ومــن حولــه حتّــى صــارت لــه الدمــوع علــى 
ــر، واهللا لقــد شــهدت مالئكــة اهللا  ــا جعف وجهــه ولحيتــه، ثــّم قــال: «ي
ــالم،  ــه الّس ــي الحســين علي ــك ف ــا يســمعون قول ــون هاهن المقّرب

ــر...»(٢). ــا أو أكث ولقــد بكــوا كمــا بكين
ــال:  ــت ـ ق ــهل ـ صاحــب الكمي ــن س ــد ب ــن محّم ــرج ع ــو الف وروى أب
دخلــت مــع الكميــت علــى أبــي عبــداهللا الّصــادق جعفــر بــن محّمــد عليهمــا 
 ،nإّنهــا أّيــام عظــامm :الّســالم، فقــال لــه: جعلــت فــداك، أال أنشــدك؟ قــال
ــه  ــض أهل ــى بع ــداهللا إل ــو عب ــث أب ــاتn، وبع ــال: mه ــم، ق ــا فيك ــال: إنّه ق

ــت: ــى أتــى علــى هــذا البي ــكاء حّت ــر الب فقــرب، فأنشــده، فكث
أوَُّل الغــيَّ  لــه  ســّدى  آخــرًا  فيــا  يصيــُب بــه الرامــون عــن َقــْوِس غيِرهم

فرفــع أبــو عبــداهللا عليــه الّســالم يديــه، فقــال: mالّلهــّم اغفــر للكميــت مــا 
.(٣)nــر، ومــا أســرَّ ومــا أعلــن، وأعطــه حّتــى يرضــى م ومــا أخَّ قــدَّ

١ـ لم ترد في المصدر، ولكن أثبتناه من بعض النسخ.
٢ـ اختيار معرفة الّرجال: ٣٥٦ / ٥٠٨.

٣ـ األغاني ١٧: ٢٤ ـ ٢٥.



٢٨٥ القسم الثاني الملحقات

وعــن عبــداهللا بــن الفضــل، قــال: قلــت ألبــي عبــد اهللا جعفــر بــن محّمــد 
ــت لـــه: يابــن  الّصــادق عليــه الّســالم ـ وذكــر الحديــث، إلــى أن قــال: ـ فقل
ت العاّمــة يــوم عاشــوراء: يــوم بركــة؟ فبكــى عليــه  رســول اهللا، فكيــف ســمَّ
ب النــاس  الّســالم، ثــّم قــال: mلّمــا ُقتــل الحســين عليــه الّســالم تقــرَّ
بالشــام إلــى يزيــد، فوضعــوا لــه األخبــار، وأخــذوا عليهــا الجوائز 
ــه  ــوم، وأّن ــذا الي ــر ه ــه أم ــوا ل ــا وضع ــكان مّم ــوال، ف ــن األم م
ــكاء والمصيبــة  يــوم بركــة، ليعــدل النــاس فيــه مــن الجــزع والب
والحــزن إلــى الفــرح والســرور، والتبــرُّك، واالســتعداد فيــه. حكــم 

.(١)nاهللا بيننــا وبينهــم

 

روى الّصــدوق فــي mاألمالــيn  بســنده، عــن إبراهيــم بــن أبــي محمــود، 
قــال: قــال الّرضــا عليــه الّســالم: mإّن المحــّرم شــهر كان أهــل الجاهلّيــة 
ــه  ــت في ــا، وهتك ــه دماؤن ــتحّلت في ــال، فاس ــه القت ــون في يحّرم
ــي  ــران ف ــاؤنا، وأضرمــت الني ــا ونس ــه ذرارين ــا، وســبي في حرمتن
ــول اهللا  ــرع لرس ــم ت ــا، ول ــن َثَقلن ــا م ــا فيه ــب م ــا، وانته مضاربن
صّلــى اهللا عليــه وآلــه حرمــة فــي أمرنــا. إّن يــوم الحســين أقــرح 
ــالء،  ــرب وب ــأرض ك ــا، ب ــا، وأذّل عزيزن ــبل دموعن ــا، وأس جفونن
ــل  ــى مث ــاء، فعل ــوم االنقض ــى ي ــالء، إل ــرب والب ــا الك أورثتن
 ،nــكاء يحــّط الذنــوب العظــام ــك الباكــون، فــإّن الب الحســين فليب

١ـ علل الشرائع ١: ٢٢٥، باب ١٦٢، الحديث ١.



زيارة عاشوراء تحفة من السماء٢٨٦

ثــّم قــال عليــه الّســالم: mكان أبــي صلــوات اهللا عليــه إذا دخــل شــهر 
ــى  ــه حّت ــب علي ــة تغل ــت الكآب ــكًا، وكان ــرى ضاح ــّرم ال ي المح
يمضــي منــه عشــرة أّيــام، فــإذا كان يــوم العاشــر كان ذلــك اليــوم 
يــوم مصيبتــه وحزنــه وبكائــه، ويقــول: هــو اليــوم اّلــذي قتــل فيــه 

.(١)nــه ــوات اهللا علي الحســين صل
وهــذا الحديــث صريــح فــي: أّن جميــع األئّمــة عليهــم الّســالم قــد بكــوا 
ــكاًء شــديدًا حّتــى تقّرحــت جفونهــم  علــى اإلمــام الحســين عليــه الّســالم ب
عليهــم الّســالم. والقــرح فــي العيــن ال يحصــل إّال بعــد كثــرة البــكاء وشــّدته.

ويظهــر مــن قولــه عليــه الّســالم: mإّن يــوم الحســين أقــرح جفوننــا، 
وأســبل دموعنــاn أّن ذكــر مصــاب اإلمــام الحســين عليــه الّســالم فــي يــوم 
ــي طــول  ــت عليهــم الّســالم وكان الســبب ف ــم يفــارق أهــل البي عاشــوراء ل
ــم،  ــراح جفونه ــبب إق ــا س ــام مم ــول األي ــى ط ــم عل ــرة بكائه ــم وكث حزنه

وإســبال دموعهــم.

   

ــن  ــل ب ــال: ســمعت دعب ــح الهــروي، ق ــن صال ــد الســالم ب روي عــن عب
علــي الخزاعــي يقــول: لّمــا أنشــدت مــوالي الّرضــا عليــه الّســالم قصيدتــي 

الّتــي أّولهــا:

١ـ أمالــي الّصــدوق: ١٩٠، المجلــس ٢٧، الحديــث ٢، وروضــة الواعظيــن ١: ١٦٩، مــع اختــالف 
يســير.
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ــاِت ــُر الَعَرَص ــزُل وحــي ُمْقِف ومن مــدارُس آيــات خلــت مــن تــالوة

ا انتهيت إلى قولي: فلمَّ
ــركاِت يقــوُم علــى اســِم اهللاِ والب
ويجــزي علــى النعمــاء والنَِّقَماِت

خــروُج إمــام ال محالــَة خــارٌج
وباطــل حــّق  كلَّ  فينــا  ــُز 

ِّ
ُيمي

ــي:  ــال ل ــيَّ فق ــع رأســه إل ــّم رف ــكاء شــديدًا، ث ــالم ب ــه الّس بكــى الّرضــا علي
mيــا خزاعــي، نطــق روح القــدس علــى لســانك بهذيــن البيتيــن، 
فهــل تــدري مــن هــذا اإلمــام؟ ومتــى يقــوم؟n فقلــت: ال، يــا ســّيدي، 
ــر األرض مــن الفســاد، ويملؤهــا 

ِّ
إالَّ إّنــي ســمعت بخــروج إمــام منكــم ُيطه

ــد  ــي، وبع ــد ابن ــدي محّم ــام بع ــل، اإلم ــا دعب ــال: mي ــدًال، فق ع
محّمــد ابنــه علــّي، وبعــد علــّي ابنــه الحســن، وبعــد الحســن ابنــه 
ــو  ــوره، ل ــي ظه ــاع ف ــه، المط ــي غيبت ــم، المنتظــر ف ــة القائ الحّج
لــم يبــق مــن الدنيــا إالَّ يــوم واحــد لطــوَّل اهللا ذلــك اليــوم حّتــى 
ــى؟  ــا مت ــت جــورًا وظلمــًا، وأّم يخــرج فيمألهــا عــدًال كمــا ملئ
ثنــي أبــي، عــن أبيــه، عــن آبائــه،  فإخبــار عــن الوقــت، ولقــد حدَّ
ــل  ــه قي ــه وآل ــى اهللا علي ــّي صّل ــالم: أّن النب ــه الّس ــّي علي عــن عل
ــم  ــى يخــرج القائ ــه، مت ــه وآل ــى اهللا علي ــول اهللا صّل ــا رس ــه: ي ل
مــن ذّرّيتــك؟ فقــال: مثلــه مثــل الســاعة [َال ُيَجلِّيَهــا لَِوْقتَِهــا إِالَّ ُهــَو 
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ــًة](١)(٢). ــْم ِإالَّ َبْغَت ــَمَواِت َواالَْْرِض َال َتْأتِيُك ــي السَّ ــْت ِف َثُقَل
ــد رأس الحســين  ــي عن ــة الّت ــن الترب ــال: أخــذت م ــّكار، ق ــي ب ــن أب وع
ــت علــى الّرضــا عليــه  بــن علــّي عليهمــا الّســالم، فإنّهــا طينــة حمــراء، فدخل
ــى  ــّم بكــى حّت ــّمها، ث ــّم ش ــه، ث ــي كّف ــا ف ــه، فأخذه ــا علي ــالم فعرضته الّس

.(٣)nــة جــّدي ــذه ترب ــال: mه ــّم ق جــرت دموعــه، ث

وحكــى دعبــل الخزاعــي، قــال: دخلــت علــى ســّيدي ومــوالي علــّي بــن 
ــه جالســًا جلســة  ــام، فرأيت ــذه األّي ــل ه ــي مث ــالم ف ــه الّس موســى الّرضــا علي
الحزيــن الكئيــب، وأصحابــه مــن حولــه، فلّمــا رآنــي مقبــًال، قال لــي: mمرحبًا 
ــا بيــده ولســانهn، ثــّم إّنــه وّســع لــي  ــًا بناصرن ــل، مرحب ــك يــا دعب ب
فــي مجلســه، وأجلســني إلــى جانبــه، ثــّم قــال لــي: mيــا دعبــل، أحــّب أن 
تنشــدني شــعرًا؛ فإّن هــذه األّيــام أّيــام حــزن كانــت علينــا أهــل 
البيــت، وأّيــام ســرور كانــت علــى أعدائنــا، خصوصــًا بنــي أمّيــة. 
يــا دعبــل، من بكــى وأبكــى علــى مصابنــا ولــو واحــدًا كان أجره 
علــى اهللا. يــا دعبــل، مــن ذرفــت عينــاه علــى مصابنــا وبكــى لمــا 
أصابنــا مــن أعدائنــا حشــره اهللا معنــا فــي زمرتنــا. يــا دعبــل، مــن 
بكــى علــى مصــاب جــّدي الحســين غفــر اهللا لــه ذنوبــه البّتــةn، ثــّم 
ــه عليــه الّســالم نهــض، وضــرب ســترًا بيننــا وبيــن حرمــه، وأجلــس أهــل  إّن

١ـ سورة األعراف، اآلية: ١٨٧.
٢ـ عيــون أخبــار الّرضــا عليــه الّســالم ٢: ٢٩٦، بــاب ٦٦، الحديــث ٣٥، وكمــال الديــن ٢: ٣٧٢، 

بــاب ٣٥، الحديــث ٦.
٣ـ كامل الزيارات: ٤٧٤، باب ٩٣، الحديث ١١.
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بيتــه مــن وراء الســتر؛ ليبكــوا علــى مصــاب جّدهــم الحســين عليــه الّســالم، 
ثــّم التفــت إلــّي وقــال لــي: mيــا دعبــل، ارث الحســين، فأنــت ناصرنــا 
 ،nومادحنــا مــا دمــت حّيــًا، فــال تقّصــر عــن نصرنــا مــا اســتطعت

قــال دعبــل: فاســتعبرت، وســالت عبرتــي، وأنشــأت أقــول: 
ــراِت ــّط ف ــانًا بش ــات عطش ــد م وق أفاطم لو خـلت الــحسين مجّدًال            
إذًا للـطــمـت الخّد فاطـم عـنده     وأجريــت دمــع العيــن فــي الوجنــاِت
فــالة بــأرض  ســماوات  نجــوم  أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي    
صلواتــي نالهــا  بفــّخ  وأخــرى  قبور بكـوفــان وأخـرى بـطـيـبـة  
فــراِت(١) بشــّط  فيهــا  معّرســهم  قبور ببطن الّنهر من جنب كربال  

... إلى آخر القصيدة التائـّية.

  

قــال عّجــل اهللاَّ تعالــى فرجــه الشــريف   ـ مخاطبــًا جــّده ســّيد شــباب أهــل 
الجنّــة فــي الزيــارة المعروفــة بزيــارة الناحيــة المقّدســة ـ: mفألندبّنك صباحًا 
ومســاء، وألبكيــّن لــك بــدل الدمــوع دمــًا؛ حســرة عليك، وتأّســفًا 
علــى مــا دهــاك، وتلّهفــًا، حّتــى أمــوت بلوعــة المصــاب، وغّصــة 
ــاب...n(٢)، وهــذه الكلمــات تــدّل علــى مــدى تأّلــم اإلمــام المهــدّي  االكتئ
ــين  ــام الحس ــّده اإلم ــع ج ــى فجائ ــريف   ـ عل ــه الش ــى فرج ــل اهللاَّ تعال ـ عّج

.٤٥: ٢٥٧ ອຍຍ ອຎຑ ١ـ
٢ـ تقّدم تخريجه في الصفحة: ٢٨٤.
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ــي مــّرت علــى جــّده  ــم الذكــر لتلــك المصائــب الّت ــه دائ ــه الّســالم، وأّن علي
ــوع  ــدل الدم ــدم ب ــكاء مســتمّر علــى جــّده ب ــة ب ــي حال ــه ف ــه، وأّن وأهــل بيت
ــن  ــرح العي ــكاء يوجــب ق ــذا الب ــل ه ــب: أّن مث ــار. وال ري ــل والنه ــي اللي ف
ــه الّســالم: mإّن  ــام الّرضــا علي ــول اإلم وجرحهــا، وهــذا هــو المســتفاد مــن ق
ــاn(١)، فجميــع األئّمــة  ــبل دموعن ــا، وأس ــرح جفونن ــوم الحســين أق ي
عليهــم الّســالم عيونهــم مجروحــة ومقروحــة علــى مصيبــة اإلمــام الحســين 

عليــه الّســالم.

ــت:  أّن البــكاء والنياحــة علــى مصــاب ســّيد الشــهداء،  ــاه يثب ــا قّدمن ومّم
ــه  ــه وآل ــى اهللا علي ــداء برســول اهللاَّ صّل ــو اقت وخامــس أصحــاب الكســاء، ه

ــه عليهــم الّســالم. وأهــل بيت

  

األّول: عــن أبــي هــارون المكفــوف، قــال: قــال أبــو عبــد اهللا عليــه الّســالم 
ـ فــي حديــث طويــل لـــه ـ : mومــن ذكــر الحســين عليــه الّســالم عنــده 
فخــرج مــن عينيــه مــن الدمــوع مقــدار جنــاح ذبــاب، كان ثوابــه 

.(٢)nعلــى اهللا عــّز وجــّل، ولــم يــرض لــه بــدون الجّنــة
الثانــي: عــن ســعيد بــن يســار بّيــاع الســابري، قــال: قلــت ألبــي عبــد اهللا 
عليــه الّســالم: إنّــي أتباكــى فــي الدعــاء، وليــس لــي بــكاء؟ قــال: mنعــم، ولو 

١ـ تقّدم تخريجه في الصفحة: ٣٦٣.
٢ـ كامل الزيارات: ٢٠٢، باب ٣٢، الحديث ٣.
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.(١)nمثــل رأس الذبــاب
ــح: هــذا الحديــث فيــه داللــة علــى اســتحباب التباكــي، وترّتــب  توضي
ثــواب البــكاء عليــه. والتباكــي: هــو تكّلــف البــكاء، والتكيّــف بصورتــه لمــن  
ــر واحتــراق القلــب،  تعّســرت عليــه الدمعــة، فيشــّبه نفســه بالباكــي، مــع التأّث
ــر، فيكــون حكمــه كحكمــه  فيكــون مشــتركًا مــع الباكــي فــي التأّلــم والتأّث
مــن حيــث ترّتــب الثــواب، قــال الّصــادق عليــه الّســالم لعنبســة العابــد: mإن 
لــم يكــن بــك بــكاء فتبــاكn(٢). وعــن صالــح بــن عقبــة، عــن أبــي عبــد 
اهللا عليــه الّســالم، قــال: mمــن أنشــد فــي الحســين عليــه الّســالم بيــت 
شــعر فبكــى وأبكــى عشــرة فلــه ولهــم الجّنــة... مــن أنشــد فــي 
الحســين عليــه الّســالم بيتــًا فبكــىn ـ وأظّنــه قــال: ـ mأو تباكــى فلــه 

.(٣)nالجّنــة
ــث: عــن محّمــد بــن مســلم، عــن أبــي جعفــر عليــه الّســالم، قــال:  الثال
ــن  ــا مؤم ــول: أّيم ــالم يق ــا الّس ــين عليهم ــن الحس ــّي ب mكان عل
ــى  ــى تســيل عل ــالم حّت ــه الّس ــل الحســين علي ــاه لقت دمعــت عين
ــًا،  ــكنها أحقاب ــًا يس ــة غرف ــي الجّن ــا ف ــى به ــّوأه اهللا تعال ــّده ب خ
وأّيمــا مؤمــن دمعــت عينــاه حّتــى تســيل علــى خــّده فيمــا مّســنا 
ــّوأ  ــة مب ــي الجّن ــّوأه اهللا ف ــا ب ــي الدني ــا ف ــن عدّون ــن األذى م م

١ـ الكافي ٢: ٤٥٢، كتاب الدعاء، باب ٢٢٤، الحديث ٩.
٢ـ الكافي ٢: ٤٥٢، كتاب الدعاء، باب ٤٢٤، الحديث ٨.

٣ـ كامــل الزيــارات: ٢١٠، بــاب ٣٣، الحديــث ٤، وثــواب األعمــال: ١١٢، الحديــث ٣ ، مــع اختــالف 
يســير.
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صــدق، وأّيمــا مؤمــن مّســه أذى فينــا فدمعــت عينــاه حّتــى تســيل 
ــه  ــن وجه ــرف اهللا ع ــا، ص ــة أوذي فين ــن مضاض ــّده م ــى خ عل

.(١)nــار ــن ســخطه والن ــة م ــوم القيام ــه ي األذى، وآمن
توضيــح: يــدّل هــذا الحديــث علــى  اســتحباب تحّمــل األذى والمشــاّق 
ــان  ــم، وبي ــم ومناقبه ــر فضائله ــن نش ــالم، م ــم الّس ــة عليه ــبيل األئّم ــي س ف

مصائبهــم، ونحــو ذلــك.

الرابــع: عــن أبــي عمــارة المنشــد، عــن أبــي عبــد اهللا عليــه الّســالم، قــال: 
 ،nــا عمــارة، أنشــدني فــي الحســين عليــه الّســالم ــا أب قــال لــي: mي
ــت  ــا زل ــواهللا، م ــال: ف ــّم أنشــدته، فبكــى، ق ــال: ث ــال: فأنشــدته، فبكــى، ق ق
ــا  ــا أب ــي: mي ــال ل ــدار، فق ــن ال ــكاء م ــمعت الب ــى س ــي حّت ــده ويبك أنش
ــالم  ــا الّس ــّي عليهم ــن عل ــين ب ــي الحس ــد ف ــن أنش ــارة، م عم
ــي الحســين  ــة، ومــن أنشــد ف ــه الجّن شــعرًا فأبكــى خمســين فل
عليــه الّســالم شــعرًا فأبكــى أربعيــن فلــه الجّنــة، ومــن أنشــد فــي 
ــة، ومــن  الحســين عليــه الّســالم شــعرًا فأبكــى ثالثيــن فلــه الجّن
ــه  ــالم شــعرًا فأبكــى عشــرين فل ــه الّس ــي الحســين علي أنشــد ف
ــالم شــعرًا فأبكــى  ــه الّس ــي الحســين علي ــن أنشــد ف ــة، وم الجّن
عشــرة فلــه الجّنــة، ومــن أنشــد فــي الحســين عليــه الّســالم شــعرًا 
ــه  ــين علي ــي الحس ــد ف ــن أنش ــة، وم ــه الجّن ــدًا فل ــى واح فأبك
الّســالم شــعرًا فبكــى فلــه الجّنــة، ومــن أنشــد فــي الحســين عليــه 

١ـ ثواب األعمال: ١١٠.
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.(١)nــة ــه الجّن الّســالم شــعرًا فتباكــى فل
الخامــس: فــي حديــث األربعمائــة: قــال أميــر المؤمنيــن عليــه الّســالم: 
ــوم القيامــة ســاهرة،  ــة، وكل عيــن ي mكّل عيــن يــوم القيامــة باكي
إّال عيــن مــن اختّصــه اهللا بكرامتــه، وبكــى علــى مــا ينتهــك مــن 

.(٢)n الحســين وآل محّمــد عليهــم الّســالم
ــالم  ــه الّس ــام الحســين علي ــكاء علــى اإلم ــه: أّن الب ــح: الظاهــر من توضي
وأهــل البيــت عليهــم الّســالم هــو الضمــان الوحيــد لإلنســان فــي يــوم القيامــة 
مّمــا يحــدث فــي ذلــك اليــوم، مــن أهــوال وشــدائد. وال يســلم أحــد مّمــن 
ــه  ــِك علــى مصائبهــم عليهــم الّســالم مــن تلــك األهــوال، فتبكــي عين ــم يب ل

فــي ذلــك اليــوم، وتســهر لمــا تلقــاه.

ــال الّرضــا عليــه  ــال: ق ــادس: عــن الحســن بــن علــي بــن فّضــال، ق الس
ــا  ــا كان معن ــا ارتكــب مّن ــا وبكــى لم ــر مصابن الّســالم: mمــن تذّك
فــي درجتنــا يــوم القيامــة، ومــن ذّكــر بمصابنــا، فبكــى، وأبكــى 
لــم تبــك عينــه يــوم تبكــي العيــون، ومــن جلــس مجلســًا يحيــى 

.(٣)nفيــه أمرنــا، لــم يمــت قلبــه يــوم تمــوت القلــوب
الســابع: عــن فضيــل بــن يســار، عــن أبــي عبــد اهللا عليــه الّســالم، قــال: 
mمــن ذكرنــا عنــده، ففاضــت عينــاه ولــو مثــل جنــاح الذبــاب، غفر 

١ـ ثواب األعمال: ١١١، الحديث ٢.
٢ـ الخصال: ٦٧٠، حديث األربعمائة.

٣ـ أمالي الّصدوق: ١٣١، المجلس ١٧، الحديث ١١٩.
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.(١)nلــه ذنوبــه، ولــو كانــت مثــل زبــد البحــر
ــالم:  ــه الّس ــن علي ــر المؤمني ــال أمي ــة: ق ــث األربعمائ ــي حدي ــن: ف الثام
mإّن اهللا تبــارك وتعالــى أطلــع إلــى األرض فاختارنــا، واختــار لنــا 
شــيعة، ينصروننــا، ويفرحــون لفرحنــا، ويحزنــون لحزننــا، ويبذلــون 

.(٢)nأموالهــم وأنفســهم فينــا، أولئــك مّنــا، وإلينــا
التاســع: عــن بكــر بــن محّمــد األزدّي، عــن أبــي عبــد اهللا عليــه الّســالم، 
ــال:  ــداك، نعــم، ق ــت ف ــت: جعل ــال: قل ــونn، ق ــون، وتتحّدث ــال: mتجلس ق
ــا أو  ــن ذكرن ــه م ــا؛ إّن ــوا أمرن ــا، فأحي ــس أحّبه ــك المجال mإّن تل
ُذكرنــا عنــده فخــرج مــن عينــه مثــل جنــاح الذبــاب غفــر اهللا لـــه 

.(٣)nذنوبــه، ولــو كانــت أكثــر مــن زبــد البحــر
العاشــر: عــن إبراهيــم بــن أبــي محمــود، قــال: قــال الّرضــا عليــه الّســالم: 
mفعلــى مثــل الحســين فليبــك الباكــون؛ فــإّن البــكاء يحــّط الذنوب 

.(٤) nالعظام
الحــادي عشــر: عــن محّمــد بــن مســلم، عــن أبــي جعفــر عليــه الّســالم، 
قــال: mأّيمــا مؤمــن دمعــت عينــاه لقتــل الحســين عليــه الّســالم دمعة 
حّتــى تســيل علــى خــّده بــّوأه اهللا بهــا غرفــًا فــي الجّنــة، يســكنها 

١ـ كامل الزيارات: ٢٠٧، باب ٣٢، الحديث ٩.
٢ـ الخصال: ٦٧٠، حديث األربعمائة.

 :nفأحيــوا أمرنــاm ٣ـ ثــواب األعمــال: ٢٢٣، وبشــارة المصطفــى ١١: ٤٢٥، الحديــث ١، وفيــه بعــد
.nفرحــم اهللا مــن أحيــى أمرنــاm

٤ـ أمالي الّصدوق: ١٩٠، المجلس٢٧، الحديث ٢.



٢٩٥ القسم الثاني الملحقات

.(١) nأحقابًا
ــال، أي:  ــل قفــل وأقف ــن، مث ــح: أحقــاب جمــع mحقــبn بضّمتي توضي
ماكثيــن فيهــا زمانــًا كثيــرًا. وقيــل: معنــاه أحقابــًا ال انقطــاع لهــا، كّلمــا مضــى 
حقــب جــاء بعــده حقــب آخــر... والحقــب ثمانــون ســنة مــن ســنين اآلخــرة، 
ــًا، كّل  ــبعون خريف ــًا، كّل حقــب س ــون حقب ــة وأربع ــاب ثالث ــل: األحق وقي
ــف  ــوم أل ــًا، كّل ي ــّتون يوم ــة وس ــنة ثالثمائ ــنة، كّل س ــبعمائة س ــف س خري

ســنة(٢).
الثانــي عشــر: عــن الرّيــان بــن شــبيب، قــال: دخلــت علــى الّرضــا عليــه 
ــت  ــبيب، إن كن ــن ش الّســالم فــي أّول يــوم مــن المحــّرم، فقــال: m... ياب
باكيــًا لشــيء، فابــك للحســين بــن علــّي بــن أبــي طالــب عليــه 
ــل معــه مــن أهــل  ــح الكبــش، وقت ــح كمــا يذب ــه ذب الّســالم؛ فإّن
بيتــه ثمانيــة عشــر رجــًال، مــا لهــم فــي األرض شــبيهون، ولقــد 
بكــت الســماوات الســبع واألرضــون لقتله، ولقــد نزل إلــى األرض 
مــن المالئكــة أربعــة آالف لنصــره فلــم يــؤذن لهــم، فهــم عنــد 
قبــره شــعث غبــر إلــى أن يقــوم القائــم عليــه الّســالم، فيكونــون 
ــالم...  ــه الّس ــين علي ــارات الحس ــا لث ــعارهم: ي ــن أنصــاره، وش م

١ـ كامل الزيارات: ٢٠٧، باب ٣٢، الحديث ١١.
٢ـ مجمــع البحريــن ٢: ٤٥، مــاّدة mحقــبn. وقــال ابــن منظــور فــي لســان العــرب: قــال الفــّراء فــي 
ــًا ]، قــال: الحقــب ثمانــون ســنة، والســنة ثالثمائــة وســّتون  ــا َأْحَقاب ــَن فِيَه قولــه تعالــى: [َالبِثِي
ــف ســنة مــن عــدد الدنيــا، قــال: وليــس هــذا مّمــا يــدّل علــى غايــة كمــا يظــّن  يومــًا، واليــوم منهــا أل
بعــض النــاس، وإنّمــا يــدّل علــى الغايــة: التوقيــت خمســة أحقــاب أو عشــرة، والمعنــى: أنّهــم يلبثــون 

.nحقــبm فيهــا أحقابــًا، كّلمــا مضــى حقــب تبعــه حقــب آخــر. لســان العــرب ١: ٨٨٨، مــاّدة
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يابــن شــبيب، إن بكيــت علــى الحســين عليــه الّســالم حّتــى تصير 
ــرًا  ــه، صغي ــب أذنبت ــك كّل ذن ــك غفــر اهللا ل ــى خّدي دموعــك عل
ــّرك أن  ــبيب، إن س ــن ش ــرًا ... ياب ــًال كان أو كثي ــرًا، قلي كان أو كبي
تكــون معنــا فــي الدرجــات العلــى مــن الجنــان، فاحــزن لحزننــا، 
ــا، فلــو أّن رجــًال أحــّب حجــرًا  ــك بواليتن ــا، وعلي وافــرح لفرحن

.(١)nلحشــره اهللا عــّز وجــّل معــه يــوم القيامــة
الثالــث عشــر: عــن فضيــل بــن فضالــة، عــن أبــي عبــد اهللا عليــه الّســالم، 
ــى  ــه عل ــّرم اهللا وجه ــاه ح ــده ففاضــت عين ــا عن ــن ذكرن قــال: mم

.(٢)nــار الن
الرابــع عشــر: عــن محّمــد بــن مســلم، قــال: ســمعت أبــا عبــد اهللا جعفــر 
بــن محّمــد عليهمــا الّســالم يقــول: mإّن الحســين بــن علــي عليهمــا 
الّســالم عنــد رّبــه عــّز وجــّل ينظــر إلــى موضــع معســكره، ومــن 
حّلــه مــن الشــهداء معــه، وينظــر إلــى زّواره، وهــو أعــرف بحالهم، 
وبأســمائهم، وأســماء آبائهــم، وبدرجاتهــم، ومنزلتهــم عنــد اهللا عــّز 
وجــّل مــن أحدكــم بولــده، وإّنــه ليــرى مــن يبكيه، فيســتغفر لـــه، 
ويســأل آبــاءه عليهــم الّســالم أن يســتغفروا لــه، ويقــول: لــو يعلــم 
زائــري مــا أعــّد اهللا لــه لــكان فرحــه أكثــر مــن جزعــه، وإّن زائــره 

ــس ٢٧،  ــدوق: ١٩٢، المجل ــي  الّص ــث ٥٨، وأمال ــاب ٢٨، الحدي ــا ١: ٢٦٨، ب ــار الّرض ــون أخب ١ـ عي
ــع اختــالف يســير. الحديــث ٥، م

٢ـ كامل الزيارات: ٢٠٧، باب ٣٢، الحديث ١٢.
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.(١)nلينقلــب ومــا عليــه من ذنــب
الخامــس عشــر: عــن الحســن بــن فّضــال، عــن أبــي الحســن علــّي بــن 
ــي حوائجــه  ــرك الســعي ف ــن ت موســى الّرضــا عليــه الّســالم، قــال: mم
يــوم عاشــوراء قضــى اهللا لــه حوائــج الدنيــا واآلخــرة، ومــن كان 
يــوم عاشــوراء يــوم مصيبتــه وحزنــه وبكائــه جعــل اهللا عــّز وجــّل 
يــوم القيامــة يــوم فرحــه وســروره، وقــّرت بنــا فــي الجنــان عينــه، 
ومــن ســّمى يــوم عاشــوراء يــوم بركــة، واّدخــر لمنزلــه شــيئًا، لم 
يبــارك لــه فيمــا اّدخــر، وحشــر يــوم القيامــة مــع يزيــد وعبيــد اهللا 
بــن زيــاد وعمــر بــن ســعد، لعنهــم اهللا تعالــى، إلــى أســفل دركــة 

.(٢)nمــن النــار
ــالم:  ــه الّس ــد اهللا علي ــو عب ــال أب ــال: ق ــن زرارة، ق ــر: ع ــادس عش الس
ــن بكــت  ــن عي ــرة، م ــى اهللا، وال عب ــّب إل ــن أح ــن عي ــا م m...وم
ــة  ــل فاطم ــد وص ــه إّال وق ــاك يبكي ــن ب ــا م ــه، وم ــت علي ودمع
عليهــا الّســالم، وأســعدها عليــه، ووصــل رســول اهللا، وأّدى حّقنــا، 
ومــا مــن عبــد يحشــر إّال وعينــاه باكيــة إّال الباكيــن علــى جــّدي 
ــارة  ــرة، والبش ــه قري ــه يحشــر وعين ــالم؛ فإّن ــه الّس ــين علي الحس
تلقــاه، والســرور بـــّين علــى وجهــه، والخلــق فــي الفــزع وهــم 
آمنــون، والخلــق يعرضــون وهــم حــّداث الحســين عليــه الّســالم 

١ـ أمالي الطوسي: ٥٤، المجلس ٢، الحديث ٤٣.
٢ـ عيــون أخبــار الّرضــا ١: ٢٦٧، بــاب ٢٨، الحديــث ٥٧، وعلــل الشــرائع: ٢٢٧، بــاب ١٦٢، الحديــث 

.nدركــةm بــدل nدركm ٢، وفيــه
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تحــت العــرش، وفــي ظــّل العــرش، ال يخافــون ســوء الحســاب، 
يقــال لهــم: ادخلــوا الجّنــة، فيأبــون، ويختــارون مجلســه وحديثــه. 
ــدان  ــع الول ــتقناكم م ــد اش ــا ق ــم: إّن ــل إليه ــور لترس وإّن الح
ــي  ــرون ف ــا ي ــم؛ لم ــهم إليه ــون رؤوس ــا يرفع ــن، فم المخّلدي
مجلســهم مــن الســرور والكرامــة، وإّن أعداءهــم من بين مســحوب 
بناصيتــه إلــى النــار، ومــن قائــل: مــا لنــا مــن شــافعين، وال صديق 
حميــم، وإّنهــم ليــرون منزلهــم، ومــا يقــدرون أن يدنــوا إليهــم، وال 
ــم،  ــم، وإّن المالئكــة لتأتيهــم بالرســالة مــن أزواجه ــون إليه يصل
ومــن خّدامهــم، علــى مــا أعطــوا مــن الكرامــة، فيقولــون: نأتيكــم 
إن شــاء اهللا، فيرجعــون إلــى أزواجهــم بمقاالتهــم، فيــزدادون إليهم 
شــوقًا إذا هــم خّبروهــم بمــا هــم فيــه مــن الكرامــة، وقربهــم مــن 
ــذي كفانــا الفــزع  الحســين عليــه الّســالم، فيقولــون: الحمــد هللا اّل
ــون  ــاف، ويؤت ــا نخ ــا كّن ــا مّم ــة، ونّجان ــوال القيام ــر، وأه األكب
بالمراكــب والرحــال علــى النجائــب، فيســتوون عليهــا، وهــم فــي 
الثنــاء علــى اهللا، والحمــد هللا، والّصــالة علــى محّمــد وآلــه، حّتــى 

.(١)nينتهــوا إلــى منازلهــم
ــه  ــد اهللا علي ــي عب ــن أب ــة، ع ــن خارج ــارون ب ــن ه ــر: ع ــابع عش الس
ــرة، ال  ــل العب ــا قتي ــالم: أن ــه الّس ــين علي ــال الحس الّســالم، قــال: mق

.(٢)nــى ــن إّال بك ــي مؤم يذكرن

١ـ كامل الزيارات: ١٦٧، باب ٢٦، الحديث ٨.
٢ـ كامل الزيارات: ٢١٥، باب ٣٦، الحديث ٦.
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ــح فالســكون ـ : وهــي تجّلــب الدمــع، أو تــرّدد  ــح: العبــرة ـ بالفت توضي
ــذي  ــل اّل ــرةn أي: القتي ــل العب ــا قتي ــه: mأن ــدر(١). وقول ــي الص ــكاء ف الب
تســكب عليــه العبــرات، كمــا قــال صلــوات اهللا عليــه: mأنــا قتيــل العبــرة، ال 
يذكرنــي مؤمــن إّال اســتعبرn(٢)، ومــن هــذا القبيــل قــول اإلمــام الّصــادق 
عليــه الّســالم: mنظــر النبــّي صّلــى اهللا عليــه وآلــه إلــى الحســين بــن 
علــّي عليهمــا الّســالم وهــو مقبــل، فأجلســه فــي حجــره، وقــال: 
 ،nــدًا ــل الحســين حــرارة فــي قلــوب المؤمنيــن ال تبــرد أب إّن لقت
ــل كّل  ــا قتي ــل: وم ــرةn، قي ــل كّل عب ــي قتي ــالم: mبأب ــه الّس ــال علي ــّم ق ث
ــىn(٣)، فتكــون  ــن إّال بك ــره مؤم ــال: mال يذك ــن رســول اهللا؟ ق ــرة ياب عب
إضافــة العبــرة إليــه مــن بــاب تأكيــد الصلــة بيــن ذكــر مقتلــه وبيــن البــكاء، 

كقــول الشــاعر:

العتــره شــهيد  الســبط  والســّيد  فابك دما على قـتـيـل الـعـبره    
فشــقي عليــه  بــاك  بكــى  فمــا  عـبـرة كـّل مـؤمـن ومـّتقـــي   
بالتباكــي(٤) األجــر  يفْتــَك  فــال  وإن يفــتْـَك أن تـكون باكي    

ــال: ســمعت  ــّي، ق ــي عمــارة الكوف ــن أب ــد ب ــن عشــر: عــن محّم الثام

.nعبرm ١ـ مجمع البحرين ٣: ٣٩٤، ماّدة
٢ـ كامــل الزيــارات: ٢١٥، بــاب ٣٦، الحديــث ٣، وأمالــي الّصــدوق: ٢٠٠،  المجلــس ٢٨، 

الحديــث ٨.
ــع  ــث ١٣، وجام ــبه، الحدي ــا يناس ــزار وم ــواب الم ــن أب ــاب ٤٩ م ــائل ١٠: ٣١٨، ب ــتدرك الوس ٣ـ مس

ــث ١٨. ــزار، الحدي ــاب الم ــواب كت ــن أب ــاب ٨٢ م ــيعة ١٢: ٥٥٥، ب ــث الش أحادي

.٣٠ :ດّـິໟຍ ດໟຒ໘ໟຍ ٤ـ
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جعفــر بــن محّمــد عليهمــا الّســالم يقــول: mمــن دمعــت عينــه فينــا دمعة؛ 
لــدم ســفك لنــا، أو حــّق لنــا نقصنــاه، أو عــرض انتهــك لنــا أو 

.(١)nــى بهــا فــي الجّنــة حقبــًا ألحــد مــن شــيعتنا، بــّوأه اهللا تعال
التاســع عشــر: عــن زيــد الشــّحام، قــال: كّنــا عنــد أبــي عبــد اهللا عليــه 
ــى  ــان عل ــن عّف ــر ب ــّيين ـ فدخــل جعف ــن الكوفـ ــة م ــالم ـ ونحــن جماع الّس
أبــي عبــد اهللا، فقّربــه، وأدنــاه، ثــّم قــال: mيــا جعفــرn، قــال: لّبيــك، جعلنــي 
ــه  ــين علي ــي الحس ــول الشــعر ف ــك تق ــي أّن ــال: mبلغن ــداك، ق اهللا ف
 ،nــل ــال: mق ــداك، ق ــي اهللا ف ــم، جعلن ــه: نع ــال ل ــد؟n فق ــالم، وتجي الّس
ــه الدمــوع علــى وجهــه  ــى صــارت ل ــه حّت ــه الّســالم ومــن حول فأنشــده علي
ولحيتــه، ثــّم قــال: mيــا جعفــر، واهللا لقــد شــهدك مالئكــة اهللا المقّربون 
ههنــا، يســمعون قولــك فــي الحســين عليــه الّســالم، ولقــد بكــوا 
كمــا بكينــا، أو أكثــر، ولقــد أوجــب اهللا لــك ـ يــا جعفــر ـ فــي 
ــر، أال  ــا جعف ــكn، فقــال: mي ــر اهللا ل ــرها، وغف ــة بأس ــاعتك الجّن س
ــي  ــال ف ــد ق ــن أح ــا م ــال: mم ــا ســّيدي، ق ــم، ي ــال: نع ــدك؟n، ق أزي
ــة،  ــه الجّن ــه، إّال أوجــب اهللا ل الحســين شــعرًا، فبكــى، وأبكــى ب

.(٢)nــه وغفر ل
العشــرون: عــن مســمع بــن عبــد الملــك كرديــن البصــرّي، قــال: قــال 

ــي الطوســي: ١٩٤، المجلــس ٧، الحديــث  ــد: ١٧٤، المجلــس ٢٢، الحديــث ٥، وأمال ــي المفي ١ـ أمال
٣٢، مــع اختــالف يســير.

٢ـ اختيــار معرفــة الّرجــال: ٣٥٦ / ٥٠٨، ووســائل الشــيعة ١٤: ٥٩٣، بــاب ١٠٤ مــن أبــواب المــزار ومــا 
يناســبه، الحديــث ١، مــع اختــالف يســير.



٣٠١ القسم الثاني الملحقات

لــي أبــو عبــد اهللا عليــه الّســالم: mيــا مســمع، أنــت مــن أهــل العــراق، 
أمــا تأتــي قبــر الحســين عليــه الّســالم؟n، قلــت: ال، أنــا رجــل مشــهور 
ــر  ــا كثي ــع هــوى هــذا الخليفــة، وعدّون ــا مــن يّتب ــد أهــل البصــرة، وعندن عن
مــن أهــل القبائــل مــن النّصــاب وغيرهــم، ولســت آمنهــم أن يرفعــوا حالــي 
 nأفمــا تذكــر مــا صنــع بــه؟m :عنــد ولــد ســليمان، فيمّثلــون بــي، قــال لــي
ــت: إي واهللا، وأســتعبر لذلــك حّتــى يــرى  ــت: نعــم، قــال: mفتجــزع؟n قل قل
أهلــي أثــر ذلــك علــّي، فامتنــع مــن الطعــام حّتــى يســتبين ذلــك فــي وجهــي، 
ــن  ــّدون م ــن يع ــن اّلذي ــك م ــا إّن ــك، أم ــم اهللا دمعت ــال: mرح ق
أهــل الجــزع لنــا، واّلذيــن يفرحــون لفرحنــا، ويحزنــون لحزننــا، 
ــد  ــك ســترى عن ــا إّن ــا(١)، أم ــون إذا آمن ــا، ويأمن ــون لخوفن ويخاف
موتــك حضــور آبائــي لــك، ووصّيتهــم ملــك المــوت بــك، ومــا 
ــك،  ــك المــوت أرّق علي ــه مــن البشــارة أفضــل، ومل ــك ب يلقون
ــّم  ــال: ث ــاn، ق ــى ولده ــفيقة عل ــن األّم الش ــك م ــة ل ــّد رحم وأش
اســتعبر، واســتعبرت معــه، فقــال: mالحمــد هللا اّلــذي فّضلنــا علــى خلقــه 
ــمع، إّن  ــا مس ــة. ي ــت ـ بالّرحم ــل البي ــا ـ أه ــة، وخّصن بالّرحم
األرض والســماء لتبكــي منــذ قتــل أميــر المؤمنيــن عليــه الّســالم؛ 
رحمــة لنــا، ومــا بكــى لنــا مــن المالئكــة أكثــر، ومــا رقــأت دموع 
المالئكــة منــذ قتلنــا، ومــا بكــى أحــد؛ رحمــة لنــا ولمــا لقينــا، إّال 
رحمــه اهللا قبــل أن تخــرج الدمعــة مــن عينــه، فــإذا ســالت دموعــه 
ــم  ــي جهّن ــقطت ف ــه س ــن دموع ــرة م ــو أّن قط ــّده، فل ــى خ عل

.nأِمناm ١ـ هكذا في المصدر، والصحيح
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ألطفــأت حّرهــا حّتــى ال يوجــد لهــا حــّر، وإّن الموجــع قلبــه لنــا 
ليفــرح يــوم يرانــا عنــد موتــه فرحــة، ال تــزال تلــك الفرحــة فــي 
قلبــه حّتــى يــرد علينــا الحــوض، وإّن الكوثــر ليفــرح بمحّبنــا إذا 
ورد عليــه حّتــى أّنــه ليذيقــه مــن ضــروب الطعــام ما ال يشــتهي أن 
يصــدر عنــه. يــا مســمع، مــن شــرب منــه شــربة لــم يظمــأ بعدهــا 
أبــدًا، ولــم يســتق بعدهــا أبــدًا، وهــو فــي بــرد الكافــور، وريــح 
المســك، وطعــم الزنجبيــل، أحلــى مــن العســل، وأليــن مــن الزبد، 
ــر، يخــرج مــن تســنيم،  ــع، وأذكــى مــن العنب ــى مــن الدم وأصف
ــدّر والياقــوت،  ــان، يجــري علــى رضــراض ال ويمــّر بأنهــار الجن
فيــه مــن القدحــان أكثــر مــن عــدد نجــوم الّســماء، يوجــد ريحــه 
ــوان  ــب والفّضــة وأل ــه مــن الذه مــن مســيرة ألــف عــام، قدحان
الجوهــر، يفــوح فــي وجــه الشــارب منــه كّل فائحــة حّتــى يقــول 
الشــارب منــه: يــا ليتنــي تركــت هاهنــا، ال أبغــي بهــذا بــدًال، وال 
عنــه تحويــًال. أمــا إّنــك ـ يــا كرديــن ـ مّمــن تــروي(١) منــه، ومــا 
ــر، وســقيت  ــى الكوث ــا إّال نعمــت بالنظــر إل ــن بكــت لن مــن عي
منــه مــن أحّبنــا، وإّن الشــارب منــه ليعطــي(٢) مــن اللــّذة والطعــم 
ــا، وإّن  ــه فــي حّبن ــا يعطــاه مــن هــو دون ــر مّم ــه أكث والشــهوة ل
علــى الكوثــر أميــر المؤمنيــن عليــه الّســالم، وفــي يــده عصــا مــن 
عوســج، يحطــم بهــا أعداءنــا، فيقــول الّرجــل(٣) منهــم: إّني أشــهد 

.nتروىm ١ـ هكذا في  المصدر، والصحيح
.nليعطىm ٢ـ هكذا في المصدر، والصحيح

٣ـ ورد في المصدر mالّرحلn، وما أثبتناه هو الموافق الستقامة الكالم.
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الشــهادتين، فيقــول: انطلــق إلــى إمامــك فــالن فاســأله أن يشــفع 
ــذي تذكــره، فيقــول: ارجــع  ــي إمامــي اّل ــّرأ مّن ــك، فيقــول: يتب ل
ــق،  ــى الخل ــه عل ــوّاله وتقّدم ــذي كنــت تت ــل لّل ــك فق ــى ورائ إل
ــر  ــإّن خي ــك، ف ــدك أن يشــفع ل ــر الخلــق عن فاســأله إذا كان خي
الخلــق حقيــق أن ال يــرّد إذا شــّفع، فيقــول: إّنــي أهلــك عطشــًا، 
فيقــول لــه: زادك اهللا ظمــأ، وزادك اهللا عطشــًاn، قلــت: جعلــت فــداك، 
ــال:  ــره؟ فق ــه غي ــدر علي ــم يق ــن الحــوض ول ــّو م ــى الدن ــدر عل ــف يق وكي
mورع عــن أشــياء قبيحــة، وكــّف عــن شــتمنا ـ أهــل البيــت ـ إذا 
ذكرنــا، وتــرك أشــياء اجتــرى عليهــا غيــره، وليــس ذلــك لحّبنــا، 
ــه  ــي عبادت ــاده ف ــك لشــّدة اجته ــا، ولكــن ذل ــه لن ــوى من وال له
وتدّينــه، ولمــا قــد شــغل نفســه بــه عــن ذكــر النــاس، فأّمــا قلبــه 
فمنافــق، ودينــه النصــب؛ باّتبــاع أهــل النصــب، وواليــة الماضيــن، 

.(١)nوتقّدمــه لهما علــى كّل أحــد
الحــادي والعشــرون: عــن عبــد اهللا بــن بكيــر، قــال: حججــت مــع أبــي 
ــو  ــن رســول اهللا، ل ــت: ياب ــي حديــث طويــل ـ فقل ــه الّســالم ـ ف ــد اهللا علي عب
ــره  ــي قب ــالم هــل كان يصــاب ف ــا الّس ــّي عليهم ــن عل ــر الحســين ب ــش قب نب
شــيء؟ فقــال: mيابــن بكيــر، مــا أعظــم مســائلك، إّن الحســين عليــه 
ــى اهللا  ــزل رســول اهللا صّل ــه وأخيــه فــي من الّســالم مــع أبيــه وأّم
عليــه وآلــه، ومعــه يرزقــون ويحبــرون، وإّنــه َلَعــْن يميــن العــرش، 
متعّلــق بــه، يقــول: يــا رّب، أنجــز لــي مــا وعدتنــي، وإّنــه لينظــر 

١ـ كامل الزيارات: ٢٠٣، باب ٣٢، الحديث ٧.
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ــم،  ــماء آبائه ــمائهم، وأس ــم ـ وبأس ــرف به ــه أع ــى زّواره، وإّن إل
ومــا فــي رحالهــم ـ مــن أحدهــم بولــده، وإّنــه لينظــر إلــى مــن 
يبكيــه فيســتغفر لـــه، ويســأل أبــاه االســتغفار لــه، ويقــول: أّيهــا 
الباكــي، لــو علمــت مــا أعــّد اهللا لــك لفرحــت أكثــر مّمــا حزنــت، 

.(١)nوإّنــه ليســتغفر لــه مــن كّل ذنــب وخطيئــة

 

١ ـ إّن فيــه نــوع مواســاة للنبــّي صّلــى اهللا عليــه وآلــه وأهــل بيتــه عليهــم 
الّســالم، فإنّهــم محزونــون لقتــل الحســين عليــه الّســالم بــال ريــب. 

ففــي خبــر مســمع بــن عبــد الملــك البصــري، عــن الّصــادق عليــه الّســالم 
أنّــه قــال لــه: mأفمــا تذكــر مــا صنــع بــه؟n ـ يعنــي بالحســين عليــه الّســالم 
ـ قلــت: نعــم، قــال: mفتجــزع؟n قلــت: إي واهللا، وأســتعبر لذلــك حّتــى يــرى 
أهلــي أثــر ذلــك علــّي، فأمتنــع مــن الطعــام حّتــى يســتبين ذلــك فــي وجهــي، 
ــن  ــّدون م ــن يع ــن اّلذي ــك م ــا إّن ــك، أم ــم اهللا دمعت ــال: mرح ق
أهــل الجــزع لنــا، واّلذيــن يفرحــون لفرحنــا، ويحزنــون لحزننــا، 

 .(٢)nويخافــون لخوفنــا، ويأمنــون إذا آمنــا
وفــي خبــر أبــان بــن تغلــب، عــن أبــي عبــد اهللا جعفــر بــن محّمــد عليهمــا 
الّســالم، قــال: mنفــس المهمــوم لظلمنــا تســبيح، وهّمــه لنــا عبــادة، 

١ـ كامــل الزيــارات: ٢٠٦، بــاب ٣٢،  الحديــث ٨، وجامــع أحاديــث الشــيعة ١٢: ٥٥٥، بــاب ٨٢ مــن 
أبــواب كتــاب  المــزار، الحديــث ١٧.

٢ـ تقّدم تخريجه في الصفحة: ٢٩٤. 
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ــه  ــد اهللا علي ــو عب ــال أب ــّم ق ــبيل اهللاn، ث ــي س ــاد ف ــّرنا جه ــان س وكتم
 .(١)nيجــب أن يكتــب هــذا الحديــث بالذهــبm :الّســالم

٢ ـ إّن فيــه مــوّدة ألهــل البيــت عليهــم الّســالم، وهــي أداء ألجــر الّرســالة 
ــَأُلُكْم  ــْل ال َأْس ــه تعالــى: [ُق ــاده بقول ــي فرضهــا اهللا علــى عب ــة الّت المحّمدّي

ــى] (٢). ــِه َأْجــرًا إِالَّ اْلمَـــَودََّة ِفــي اْلُقْرَب َعَلْي
٣ ـ إّن فيــه إحيــاء أمرهــم، وقــد ترّحمــوا عليهــم الّســالم علــى مــن أحيــى 

.(٣)nرحــم اهللاَّ عبــدًا أحيــا أمرنــاm :أمرهــم بقولهــم
فعــن الحســن بــن علــي بــن فّضــال، قــال: قــال الّرضــا عليــه الّســالم: mمــن 
تذّكــر مصابنــا، وبكــى لمــا ارتكــب مّنــا، كان معنــا فــي درجتنــا 
يــوم القيامــة، ومــن ذّكــر بمصابنــا فبكــى، وأبكــى، لــم تبــك عينه 
يــوم تبكــي العيــون، ومــن جلــس مجلســًا يحيــى فيــه أمرنــا، لــم 

 .(٤)nيمــت قلبــه يــوم تمــوت القلــوب
ــا  ــد عليهم ــن محّم ــر ب ــد اهللا جعف ــي عب ــد، عــن أب ــن محّم وعــن بكــر ب
الّســالم، قــال: ســمعته يقــول لخيثمــة: mيــا خيثمــة، أقــرئ موالينا الّســالم، 
وأوصهــم بتقــوى اهللا العظيــم، وأن يشــهد أحياؤهــم جنائــز موتاهم، 
وأن يتالقــوا فــي بيوتهــم، فــإّن لقياهــم حيــاة أمرنــاn، قــال: ثــّم رفــع 

١ـ أمالي المفيد: ٣٣٨، المجلس ٤٠، الحديث ٣، وأمالي الطوسي: ١١٥،  المجلس ٤، الحديث ٣٢.
٢ـ سورة الشورى، اآلية: ٢٣.

٣ـ الكافــي ٢: ١٨٢، كتــاب اإليمــان والكفــر، بــاب ٢٦٣، الحديــث ٢، والخصــال ١: ٤٢، بــاب الواحــد، 
.٧٧ الحديث 

٤ـ أمالي الّصدوق: ١٣١، المجلس ١٧، الحديث ٤.
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.(١)nرحــم اهللا مــن أحيــا أمرنــاm :يــده عليــه الّســالم، فقــال
٤ ـ إّن فيــه تعظيمــًا لشــعائر الديــن، وتعظيمــًا لرســول اهللا، وترويجــًا 
لشــريعته صّلــى اهللا عليــه وآلــه؛ ألّن اإلمــام الحســين عليــه الّســالم وأهــل بيتــه 
وأصحابــه مــن حرمــات اهللا؛ لكونهــم خرجــوا ألجــل حفــظ الديــن وحفــظ 
قوائمــه وبنيانــه عــن الــزوال واالضمحــالل،  فهم المصــداق األكمــل لحرمات 
ــم ُحُرمــاِت اهللا َفُهــَو َخْيــٌر َلــُه ِعْنَد َربِّــه](٢)،  اهللا، قــال تعالــى : [َومــن ُيَعظِّ
ــْم َشــعائَِر اهللا َفإِنَّهــا ِمــْن َتْقــَوى اْلُقُلــوب ](٣).  وقــال تعالــى: [َوَمــْن ُيَعظِّ
ــه وأهــل  ــه وآل ــى اهللا علي ــض حقــوق رســول اهللا صّل ــه أداء لبع ٥ ـ إّن في
ــًال  ــة، وأداء حقوقهــم مــن أعظــم األمــور وأهّمهــا عق ــه العظيمــة والجليل بيت
وشــرعًا، وال يوجــد حــّق أعظــم مــن حقــوق محّمــد وآل محّمــد صّلــى اهللا 
عليــه وآلــه، وخصوصــًا اإلمــام الحســين عليــه الّســالم، اّلــذي لــواله مــا قــام 

للديــن عمــود، ومــا اخضــّر لــه عــود.

ــه، ونصــرة  ــه من ــم، واألخــذ بحّق ــى الظال ــوم عل ــة للمظل ــه إعان ٦ ـ إّن في
للحــّق، وإحيــاء لـــه، وخذالنــًا للباطــل، وإماتــة له، وال شــّك أّن ســّيد الشــهداء 
ــان  ــو لبي ــا ه ــه إّنم ــكاء علي ــزاء والب ــة الع ــًا، وإقام ــل مظلوم ــالم قت ــه الّس علي

ــه.  ــه، وبيــان فجائــع أعمــال الظالميــن ل مظلومّيت

٧ ـ إّن فيه تجديد العهد والميثاق لألئّمة عليهم الّسالم.

١ـ أمالي الطوسي: ١٣٥، المجلس ٥، الحديث ٣١.
٢ـ سورة الحّج، اآلية: ٣٠.
٣ـ سورة الحّج، اآلية: ٣٢.
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٨ ـ إّن فيــه إدخــال الســرور علــى النبــّي صّلــى اهللا عليــه وآلــه وأهــل بيتــه 
عليهــم الّســالم.

ــه، والــوّد  ٩ ـ إّن فيــه إظهــار المحّبــة للنبــّي المختــار صّلــى اهللا عليــه وآل
لألئّمــة عليهــم الّســالم، والبرائــة مــن أهــل الغــّي والعنــاد، ومتابعتهــم. 

فعــن ابــن تغلــب عــن أبــي عبــد اهللا عليــه الّســالم، قــال: mنفــس المهموم 
ــي  ــاد ف ــّرنا جه ــان س ــادة، وكتم ــا عب ــه لن ــبيح، وهّم ــا تس لظلمن
ســبيل اهللاn، ثــّم قــال أبــو عبــد اهللا عليــه الّســالم: mيجــب أن يكتــب هــذا 

 .(١)nالحديــث بالذهــب
وعــن مســمع بــن عبــد الملــك كرديــن البصــري، قــال: قــال لــي أبــو عبــد 
ــد  ــا عن ــوم يران ــرح ي ــا ليف ــه لن اهللا عليــه الّســالم: mوإّن الموجــع قلب
موتــه فرحــة ال تــزال تلــك الفرحــة فــي قلبــه حّتــى يــرد علينــا 

.(٢)nالحــوض
ــى  ــود عل ــرًا يع ــرًا كبي ــًال، وأج ــًا جزي ــرًا، وثواب ــه فضــًال كثي ١٠ ـ إّن في

ــك . ــواردة بذل ــرة ال ــات المتظاف ــن الرواي ــابقًا: م ــاه س ــا ذكرن ــل؛ لم العام

١١ ـ إنّه سبب لغفران الذنوب، وكشف الكروب عن القلوب. 

ــه الّســالم،  فعــن جميــل بــن دّراج، عــن معتــب مولــى أبــي عبــد اهللا علي
ــي  ــّي عّن ــغ موال ــا داود، أبل قــال: ســمعته يقــول لــداود بــن ســرحان: mي

١ـ تقّدم تخريجه في الصفحة: ٣٠٥.

٢ـ تقّدم تخريجه في الصفحة: ٣٠٠.
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الّســالم، وأّنــي أقــول: رحــم اهللا عبــدًا اجتمــع مــع آخــر فتذاكــرا 
ــان  ــع اثن ــا اجتم ــا. وم ــتغفر لهم ــك يس ــا مل ــإّن ثالثهم ــا، ف أمرن
علــى ذكرنــا إّال باهــى اهللا تعالــى بهمــا المالئكــة، فــإذا اجتمعتــم 
ــا،  ــم إحياءن ــم ومذاكرتك ــي اجتماعك ــإّن ف ــر؛ ف ــتغلوا بالذك فاش
.(١)nوخيــر النــاس مــن بعدنــا مــن ذاكــر بأمرنــا ودعــا إلــى ذكرنــا

ــه ـ  ــالم: mوإّن ــه الّس ــد اهللا علي ــو عب ــال أب ــر، ق ــن بكي ــد اهللا ب ــن عب وع
يعنــي الحســين عليــه الّســالم ـ لينظــر إلــى زّواره، وإّنــه أعــرف بهــم ـ 
وبأســمائهم، وأســماء آبائهــم، ومــا فــي رحالهــم ـ مــن أحدهــم 
بولــده، وإّنــه لينظــر إلــى مــن يبكيــه فيســتغفر لـــه، ويســأل أبــاه 
ــا أعــّد اهللا  ــو علمــت م االســتغفار لـــه، ويقــول: أّيهــا الباكــي، ل
ــن كّل  ــه م ــتغفر ل ــه ليس ــت، وإّن ــا حزن ــر مّم ــك لفرحــت أكث ل

.(٢)nــة ــب وخطيئ ذن
١٢ ـ إنّــه ســبب الســتجابة الدعوات، وقضــاء الحاجات، ونيــل الدرجات، 
فعــن إســحاق بــن عّمــار قــال: قلــت ألبــي عبــد اهللا عليــه الّســالم: أكــون أدعــو 
ــي  ــن أهل ــات م ــن م ــض م ــا ذكــرت بع ــي وربم ــكاء وال يجيئن ــتهي الب فأش
فــأرق وأبكــي فهــل يجــوز ذلــك؟ فقــال: mنعــم، فتذّكرهــم فــإذا رققــت 
ــىn(٣)، أضــف إلــى ذلــك أّن الدعــاء  ــارك وتعال ــك تب ــك وادع رّب فاب

مــورد لالســتجابة مــن الباكيــن علــى أبــي عبــد اهللا الحســين عليــه الّســالم.

١ـ أمالي الطوسي: ٢٢٤، المجلس ٨، الحديث ٤٠.
٢ـ تقّدم تخريجه في الصفحة: ٣٠٣. 

٣ـ وسائل الشيعة ٧: ٧٤، باب ٢٩ من أبواب الدعاء، الحديث ١.
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ــذاب  ــرزخ، وع ــة، والب ــوم القيام ــوال ي ــن أه ــاة م ــبب للنج ــه س ١٣ ـ إّن
ــم  ــة عليه ــه، واألئّم ــه وآل ــى اهللا علي ــّي صّل ــفاعة النب ــل ش ــر، وســبب لني القب

ــالم.  الّس

ويدّل عليه حديث مسمع بن عبد الملك المتقّدم(١).

١٤ ـ إّن فيــه عــزاء مــن كّل مصيبــة، وســلوة مــن كّل رزّيــة؛ ألنّــه بتذّكــر 
تلــك المصائــب العظمــى والدواهــي  الكبــرى الّتــي جــرت علــى النبــّي محّمد 
صّلــى اهللا عليــه وآلــه وأهــل بيتــه ، ســادات األنــام، تهــون كّل مصائــب الدنيــا. 

فعــن عمــرو بــن ســعيد الثقفــي، عــن أبــي جعفــر عليــه الّســالم، قــال: قــال: 
mإن أصبــت بمصيبــة فــي نفســك، أو فــي مالــك، أو فــي ولــدك، 
فاذكــر مصابــك برســول اّهللا صّلــى اهللا عليــه وآلــه؛ فــإّن الخالئــق 

. (٢)nلــم يصابــوا بمثلــه قــّط
وعــن ســليمان بــن عمــرو النخعــّي، عــن أبــي عبــد اّهللا عليــه الّســالم، قــال: 
mمــن أصيــب بمصيبــة فليذكــر مصابــه بالنبّي صّلــى اهللا عليــه وآله؛ 

 .(٣)nــب ــم المصائ فإّنه أعظ
وقــد ثبــت: أنّهــم عليهــم الّســالم نفــس النبــّي صّلــى اهللا عليــه وآلــه بنــّص 

١ـ تقّدم تخريجه في الصفحة: ٣٠٠.
٢ـ الكافــي ٣: ٢١٣، كتــاب الجنائــز، بــاب التعــّزي، الحديــث ٢، ووســائل الشــيعة ٣: ٢٦٨، بــاب ٧٩ مــن 

أبــواب الدفــن ومــا يناســبه، الحديــث ٤.
٣ـ الكافــي ٣: ٢١٢، كتــاب الجنائــز، بــاب التعــّزي، الحديــث ١، ووســائل الشــيعة ٣: ٢٦٨، بــاب ٧٩ مــن 

أبــواب الدفــن، الحديــث ٢، مــع اختــالف يســير.
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القــرآن فــي آيــة المباهلــة؛ حيــث قــال تعالــى: [َفُقــْل َتعاَلــْوا َنــْدُع َأبْناَءنــا 
ــى  ــه صّل ــُكْم](١)، ولقول ــنا َوَأْنُفَس ــاَءُكْم َوَأْنُفَس ــاَءنا َونِس ــْم َونِس َوَأبْناَءُك
ــا  ــي إّال أن ــؤّدي عّن ــه، وال ي ــا من ــي، وأن ــيٌّ مّن ــه: mعل ــه وآل اهللا علي
أو علــيّ n(٢)، ولقولــه صّلــى اهللا عليــه وآلــه: mإّنمــا فاطمــة بضعــة مّنــي، 
ــي،  يؤذينــي مــن آذاهــاn(٣)، ولقولــه صّلــى اهللا عليــه وآلــه: mحســين مّن
ــن  ــن أعي ــر ب ــالم لبكي ــه الّس ــادق علي ــينn(٤)، ولقــول الّص ــن حس ــا م وأن

١ـ سورة آل عمران، اآلية: ٦١.
٢ـ المعجــم الكبيــر ٤: ١٦، الحديــث ٣٥١٣، والمصــدر نفســه ١١: ٣١٦، الحديــث١٢١٢٧، مــع اختــالف 
يســير، والعمــدة: ١٩٩، الحديــث ٢٩٩، ومســند أحمــد ٥: ١٧١، الحديــث ١٧٠٥٦، وســنن ابــن ماجــه 
١: ٤٤، الحديــث ١١٩، مــع اختــالف يســير، وســنن الترمــذي ٥: ٦٣٦،  الحديــث ٣٧١٩، ومصنّــف ابــن 
أبــي شــيبة ٧: ٤٩٥، بــاب ١٨، الحديــث ٨، والجامــع الصغيــر ٢: ١٧٧، الحديــث ٥٥٩٥، مــع اختــالف 
ــوار ٢٢: ١٤٨،  ــار األن ــير، وبح ــالف يس ــع اخت ــث ٣٢٩١٣، م ــال ١١: ٦٠٣، الحدي ــز العّم ــير، وكن يس

الحديــث ١٤١، مــع اختــالف يســير.
ــه mفمــن أغضبهــا  ــح البخــاري ٤: ٢٥٢، الحديــث ٣٧١٤ وفي ٣ـ العمــدة: ٣٨٤، الحديــث ٧٥٨، وصحي
أغضبنــيn، وصحيــح مســلم ٤: ١٩٠٣، الحديــث ٢٤٤٩ / ٩٤، والمســتدرك علــى الصحيحيــن ٣: ١٥٩، 
مــع اختــالف يســير، وكنــز العّمــال ١٢: ١٠٧، الحديــث ٣٤٢١٥، مــع اختــالف يســير، وســنن الترمــذي 
٥: ٦٩٨، الحديــث ٣٨٦٩، والســنن الكبــرى للبيهقــي ١٠: ٢٠١، ومصنّــف ابــن أبــي شــيبة ٧: ٥٢٦، بــاب 
٣٣، الحديــث ١ وفيــه mفمــن أغضبهــا أغضبنــيn، والمعجــم الكبيــر ٢٢: ٤٠٤ ـ ٤٠٥، الحديــث ١٠١١ و 
١٠١٣، مــع اختــالف يســير، وتهذيــب التهذيــب ١٢: ٤٦٨ / ٢٨٦٠، والصواعــق المحرقــة: ١٩٠، البــاب 
ــر  ــث ١٥٦٩١، وذخائ ــد ٤: ٥٧١، الحدي ــند أحم ــث ٥، ومس ــث، الحدي ــر، الفصــل الثال ــادي عش الح

العقبــى ١: ١٧٤ ، مــع اختــالف يســير.
٤ـ كامــل الزيــارات: ١١٦، بــاب ١٤، الحديــث ١١، واإلرشــاد ٢: ١٢٧، والعمــدة: ٤٠٦، الحديــث ٨٣٩، 
وبحــار األنــوار ٤٣: ٢٧٠، وســنن الترمــذي ٥: ٦٥٨، الحديــث ٣٧٧٥، ومجمــع الزوائــد ٩: ١٨١، وفيــه 
ــا منــهn، والمصــدر نفســه ٢٢: ٢٧٤،  ــا منــهn، والمعجــم الكبيــر ٣: ٣٢، الحديــث ٢٥٨٦ وفيــه mوأن mوأن
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وقــد قبــض علــى ذراع نفســه عليــه الّســالم: mيــا بكيــر، هــذا واهللاَّ جلــد 
 .(١)n...وهــذا واهللاَّ لحمــه ، ، وهــذه واهللاَّ عــروق رســول اهللاَّ رســول اهللاَّ
ــه، ومظلومّيتهــم مظلومّيتــه، وبالخصــوص اإلمــام  فيكــون مصابهــم مصاب
الحســين عليــه الّســالم؛ فــإّن المصائــب الــواردة عليــه أعظــم مــن مصائبهــم؛ 
ــى  ــا عل ــم يرفعوه ــدان، ول ــن األب ــهم ع ــداء رؤوس ــم يفصــل األع ــم ل ألنّه
ــت  ــنابكها، وال أضرم ــم بس ــل صدوره ــت الخي ــنان، وال وطئ ــاح والس الرم
النيــران فــي بيوتهــم وخيامهــم، وال قتلــوا أوالدهــم وإخوانهــم بمــرأى منهــم، 
ــفيها  ــام، تس ــة أّي ــد ثالث ــه الصعي ــى وج ــة عل ــادهم مطروح ــت أجس وال بقي
الريــاح، وتصهرهــا حــرارة الشــمس، بــال غســل وال كفــن، كمــا حصــل ذلــك 
ــالم، وال منعــوا عــن شــرب المــاء كمــا  ــه الّس ــام الحســين علي ــه مــع اإلم كّل
منــع ســّيد الشــهداء، وهــو إلــى جنــب الشــريعة، ولهــذا يقــول اإلمــام الّرضــا 
ــا،  ــبل دموعن ــا، وأس ــرح جفونن ــوم الحســين أق عليــه الّســالم: mإّن ي
وأذلَّ عزيزنــا، بــأرض كــرب وبــالء، أورثتنــا الكــرب والبــالء إلــى 
يــوم االنقضــاء، فعلــى مثــل الحســين فليبــك الباكــونn(٢)، وقــد ســأل  
عبــد اهللا بــن الفضــل الهاشــمي أبــا عبــد اهللا عليــه الّســالم قائــًال: يابــن رســول 
اهللا، كيــف صــار يــوم عاشــوراء يــوم مصيبــة وغــّم وجــزع وبــكاء دون اليــوم 
الّــذي قبــض فيــه رســول اهللا صّلــى اهللا عليــه وآلــه، واليــوم الّــذي ماتــت فيــه 
فاطمــة عليهــا الّســالم، واليــوم الّــذي قتــل فيــه أميــر المؤمنيــن عليــه الّســالم، 

الحديــث ٧٠٢، وفيــه mوأنــا منــهn، وأســد الغابــة ٢: ٢٠، وميــزان االعتــدال ٢: ١٣٥ / ٣١٧٠، والمســتدرك 
علــى الصحيحيــن ٣: ١٧٧، وقــال: حديــث صحيــح، ولــم يخرجــاه.

١ـ بحار األنوار ٢٦: ٢٨.
٢ـ تقّدم تخريجه في الصفحة: ٢٨٥.
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ــوم  ــال: mإّن ي ــّم ؟ فق ــالم بالس ــه الّس ــن علي ــه الحس ــل في ــذي قت ــوم اّل والي
ــام؛  الحســين عليــه الّســالم أعظــم مصيبــة مــن جميــع ســائر األّي
وذلــك أّن أصحــاب الكســاء اّلذيــن كانــوا أكــرم الخلــق علــى اهللا 
ــه  ــه وآل ــى اهللا علي ــّي صّل ــا مضــى عنهــم النب ــوا خمســة، فلّم كان
بقــي أميــر المؤمنيــن وفاطمــة والحســن والحســين عليهــم الّســالم، 
ــا مضــت فاطمــة عليهــا  ــكان فيهــم للنــاس عــزاء وســلوة، فلّم ف
ــاس  ــين للن ــن والحس ــن والحس ــر المؤمني ــي أمي ــالم كان ف الّس
عــزاء وســلوة، فلّمــا مضــى منهــم أميــر المؤمنيــن عليــه الّســالم 
ــا مضــى  كان للنــاس فــي الحســن والحســين عــزاء وســلوة، فلّم
ــالم  ــه الّس ــي الحســين علي ــاس ف ــالم كان للن ــه الّس الحســن علي
عــزاء وســلوة، فلّمــا قتــل الحســين عليــه الّســالم لــم يكــن بقــي 
مــن أهــل الكســاء أحــد للنــاس فيــه بعــده عــزاء وســلوة، فــكان 
ــم؛  ــاء جميعه ــاؤه كبق ــا كان بق ــم، كم ــاب جميعه ــه كذه ذهاب

.(١)nــك صــار يومــه أعظــم مصيبــة فلذل



هــذا، ولكــّن البعــض اعتــرض علــى بــكاء الشــيعة اإلمامّيــة االثنــي 
عشــرّية؛ اســتنادًا إلــى وجــوه واهيــة:

األّول: بمــا رووه عــن النبــّي صّلــى اهللا عليــه وآلــه، أنّــه قــال: mإنَّ المّيــت 

١ـ علل الشرائع ١: ٢٢٥، باب ١٦٢، الحديث ١.
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ــه  ــكاء أهل ــّذب بب ــت يع ــّيn(١)، أو: «إنَّ المّي ــكاء الح ــّذب بب يع
عليــه»(٢)، أو: « إنَّ المّيــت يعــّذب ببعــض بــكاء أهلــه عليــه»(٣)، أو: 

ــح عليــه»(٤). «المّيــت يعــّذب فــي قبــره بمــا ني
ويرد عليه:

ــو  ــه: فه ــه وآل ــى اهللا علي ــه صّل ــدوره عن ــة ص ــرض صّح ــى ف  أّوًال: عل
ــّص بمــوت اليهــودي؛ فقــد رووا عــن حّمــاد بــن زيــد، عــن هشــام بــن  مخت
ــت يعــّذب  ــال: ذكــر عنــد عائشــة قــول ابــن عمــر: المّي ــه، ق عــروة، عــن أبي
ــم  ــيئًا فل ــان، ســمع ش ــد الّرحم ــا عب ــت: رحــم اّهللا أب ــه، فقال ــه علي ــكاء أهل بب
يحفظــه، إّنمــا مــّرت علــى رســول اّهللا صّلــى اهللا عليــه وســّلم جنــازة يهــودّي 

.(٥)nــّذب ــه ليع ــم تبكــون وإّن ــه، فقــال: mأنت وهــم يبكــون علي
ــا  ــد ذكرن ــه ـ وق ــه وآل ــى اهللا علي ــّي صّل ــل النب ــف لفع ــه مخال ــًا: أّن ثاني
بــكاءه علــى ولــده وعلــى ابنتــه وزوجتــه، وهكــذا علــى عّمــه، وعلــى فاطمــة 
ــة(٧)،  ــل الصحاب ــة(٦) ـ وعم ــار الصحاب ــن خي ــم م ــى غيره ــد، وعل ــت أس بن

ــث  ــح البخــاري ٢: ١٠١، الحدي ــر: صحي ــث ٩٢٧ / ١٨ و ١٩، وانظ ــلم ٢: ٦٣٩، الحدي ــح مس ١ـ صحي
.١٢٩٢

٢ـ صحيح البخاري ٢: ١٠٠، الحديث ١٢٨٦، وصحيح مسلم ٢: ٦٤١، الحديث ٩٢٨.

٣ـ صحيح البخاري ٢: ١٠٠، الحديث ١٢٨٧، وصحيح مسلم ٢: ٦٣٨، الحديث ٩٢٧.
٤ـ صحيح البخاري ٢: ١٠١، الحديث ١٢٩٢، وصحيح مسلم ٢: ٦٣٩، الحديث ٩٢٧ / ١٧.

٥ـ صحيح مسلم ٢: ٦٤٢، الحديث ٩٣١.
٦ـ تقّدم تخريجه في الصفحة: ٢٦٢.

٧ـ صحيح البخاري ٢: ١٠٥، الحديث ١٣٠٤، ومسند الحميدي ١: ١٠٧، الحديث ٢٢٠.
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ــالم(١). ــت عليهــم الّس وعمــل أهــل البي

ــِزُر َواِزَرٌة  ــًا: منافاتــه للعقــل والّنقــل،  ال ســّيما قولــه تعالــى: [َوال َت ثالث
ــهدت  ــك، واستش ــة أنكــرت ذل ــرى: أّن عائش ــك ن ــَرى](٢)، ولذل ِوْزَر ُأْخ
بهــذه اآليــة؛ رّدًا علــى َمــن قــال: إّن المّيــت ليعــّذب ببــكاء أهلــه عليــه، قائلــة: 

ــَرى]. ــِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخ حســبكم القــرآن: [َوال َت
ــه   ــكاء أهل ــّذب بب ــي ويع ــى يعان ــت حّت ــى المّي ــة عل ــأّي جريم ــه ف وعلي
عليــه، واهللا عــّز شــأنه يقــول: [َلهَـــا َمــا َكَســَبْت َوَعَلْيَهــا َمــا اْكَتَســَبْت](٣)، 
ــْن  ــه: [َفَم ــَعى](٤)، وقول ــا َس ــاِن إِالَّ َم ــَس لِإلِْنَس ــى: [َوَأْن َلْي ــه تعال وقول
ةٍ َشــّرًا َيــَرُه](٥)،  & َوَمــْن َيْعَمــْل مِْثَقــاَل َذرَّ ةٍ َخْيــرًا َيــَرُه َيْعَمــْل مِْثَقــاَل َذرَّ
ــّي العظيــم؟ وعلــى هــذا  ــف يعــّذب البــريء  بالســقيم، والحكــم هللا العل فكي
ــن  ــه(٦)، واب ــالم علي ــه الّس ــه علي ــكاء أبي ــل لب ــاء هابي ــن أّول األنبي ــيعّذب اب س
خاتــم األنبيــاء إبراهيــم لبــكاء النبــّي صّلــى اهللا عليــه وآلــه عليــه(٧)، وهكــذا 
ــا  ــى َعمَّ موتــى غيرهمــا مــن األنبيــاء؛ ألنّهــم بكــوا عليهــم [ُســْبَحاَنُه َوَتَعاَل

١ـ راجع: الصفحة: ٢٦٥ ـ ٢٨٩.
٢ـ سورة األنعام، اآلية: ١٦٤.
٣ـ سورة البقرة، اآلية: ٢٨٦.
٤ـ سورة النجم، اآلية: ٣٩.

٥ـ سورة الزلزلة، اآلية: ٧ ـ ٨.
ــال ٢: ٤٠٠، الحديــث ٤٣٥٦،  ــز العّم ــي ١: ٣٢، وكن ــخ اليعقوب ــي ٨: ٩٧، الحديــث ٩٢، وتاري ٦ـ الكاف
ــه الّســالم بعــد أن أهبــط  ــي عهــد آدم علي ــت ف ــي كان وتاريــخ الطبــري ١: ١٤٥، ذكــر األحــداث الّت

ــى األرض. إل
٧ـ تقّدم تخريجه في الصفحة: ٢٦٢.
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ــُم َربُّــَك َأَحــدًًا](٢). ــرًا](١)، [َوال َيْظِل ــّوًا َكبِي ــوَن ُعُل َيُقوُل
الثانــي: صــدور النهــي مــن عمــر بــن الخّطــاب(٣)، وهــو مــن الصحابــة، 
ــًا عنــه لمــا  وآثارهــم مــن أقــوال وأفعــال حّجــة، فلــو لــم يكــن البــكاُء منهّي

نهــى عمــر عنــه! 

ويرد عليه:

أّوًال: إّن هــذا ال يوافــق مــا ذهبــوا إليــه فــي مســألة حّجيــة قــول الصحابــي؛ 
ــف الكتــاب وال الســّنة، ولــم  ــم اشــترطوا فــي حّجيــة قولــه: أن ال يخال لأنّه

ينقــل عــن أحــد مــن الصحابــة خــالف ذلــك(٤).

ــم، ولمــا هــو منقــول عــن  ــاب الكري ــف للكت ــل هــذا االّدعــاء مخال ومث
صاحــب الشــرع صّلــى اهللا عليــه وآلــه، ومنقــوض أيضــًا بمــا اعترضتــه عائشــة 

وأنكرتــه مــن: أّن النبــّي لــم يقــل ولــم يحــّدث بهــذا(٥). 

وقــال ابــن حــزم: وقــد روينــا عــن ابــن عّبــاس: أنّــه أنكــر علــى مــن أنكــر 
البــكاء علــى المّيــت، وقــال: اهللا أضحــك وأبكــى(٦). 

ــى  ــه بكــى عل ــوًال؛ إذ إّن ــًال وق ــه فع ــض قول ــد ناق ــة ق ــًا: أّن الخليف ثاني

١ـ سورة اإلسراء، اآلية: ٤٣.
٢ـ سورة الكهف، اآلية: ٤٩.

٣ـ راجع: كنز العمال ١٥: ٧٣١ , الحديث ٤٢٩٠٩ , والحديث ٤٢٩١٠.
٤ـ مجموعة الفتاوى ١: ٢٠٠، وكتاب األم ٧: ٢٦٥، باب في قطع العبد.

٥ـ تقّدم تخريجه في الصفحة: ٣١٣.
٦ـ المحّلى ٣: ٣٧٤، المسألة ٥٨٩.



زيارة عاشوراء تحفة من السماء٣١٦

النعمــان ابــن ُمقــّرن المزنــي َلّمــا جــاءه نعيــه، فخــرج ونعــاه إلــى النــاس علــى 
ــه  ــا أســفا علــى النعمــان(١)، وإّن ــده علــى رأســه وصــاح: ي ــر، ووضــع ي المنب
ــن  ــدي ب ــي ع ــن بن ــه رجــل م ــاب، وكان صحب ــن الخّط ــد ب ــى زي بكــى عل

ــال:  ــاه، وق ــت عين ــر دمع ــا رآه عم ــة، فلّم ــى المدين كعــب فرجــع إل
وخّلفت زيدًا ثاويًا وأتيتني!(٢)

وأخــرج البخــاري فــي صحيحــه: أّن عمــر أجــاز النياحــة والبــكاء علــى 
خالــد بــن الوليــد، واستحســنه، وقــال: دعهــّن يبكيــن علــى أبــي ســليمان(٣).

ــوا  ــث أقام ــم أيضــًا؛ حي ــم قوله ــف فعله ــد خال ــر ق ــاع عم ــى أتب وحّت
النياحــة والبــكاء والمأتــم علــى جماعــة مــن أكابرهــم(٤).

وفــي mطبقــات الحنابلــةn: قــال محّمــد بــن يحيــى النيســابوريـ  حيــن بلغــه 
مــوت أحمــد بــن حنبــل ـ: ينبغــي ألهــل كّل دار فــي بغــداد أن يقيمــوا علــى 

أحمــد ابــن حنبــل النياحــة في دورهــم(٥). 

وفــي mشــذرات الذهــبn قــال: إّن النــاس قــد أقامــوا النياحــة علــى مــوت 

١ـ أنظر: العقد الفريد ٣: ١٩٧.
٢ـ العقد الفريد ٣: ١٩٨.

٣ـ صحيــح البخــاري ٢: ١٠١، مقّدمــة أحاديــث البــاب ٣٣، وكنــز العّمــال ١٥: ٧٣٠، الحديــث ٤٢٩٠٧، 
و ٤٢٩٠٨، وتاريــخ دمشــق ١٦: ٢٧٧، وفيهمــا: فقــال عمــر: ومــا عليهــن أن يرقــن مــن دموعهــن علــى 
أبــي ســليمان. والعقــد الفريــد ٣: ١٩٨، وســير أعــالم النبــالء ١: ٣٨٣، والبدايــة والنهايــة ٥: ١٣٧، ذكــر 

مــن توّفــي ســنة إحــدى وعشــرين، مــع اختــالف يســير. 
٤ـ أنظر: العقد الفريد ٣: ٢٠١.

٥ـ طبقات الحنابلة ٢: ٥١ / ٥٩٤.



٣١٧ القسم الثاني الملحقات

الملــك إســماعيل بــن الســلطان محمــود حيــن مــات ســنة ٥٧٧ هـــ ، وأكثــروا 
ــوح الثكلــى، وفرشــوا الطريــق  ــه ن ــه،، وناحــوا علي ــكاء والعويــل علي مــن الب

بالرمــاد؛ إظهــارًا للحــزن، وتعظيمــًا للمصــاب(١).

ولّمــا مــات أحمــد بــن الســلطان ملــك شــاه ســنة ٤٨١ هـــ مكــث النــاس 
ــام، ولــم يركــب أحــد فرســًا، والنســاء ينحــن عليــه  ينوحــون عليــه ســبعة أّي

فــي األســواق، وســّود أهــل البــالد أبوابهــم(٢).

ــو عمــر المقدســي الزاهــد  ــن العمــاد الحنبلــي: وفيهــا الشــيخ أب ــال اب وق
محّمــد ابــن أحمــد بــن محّمــد بــن قدامــة بــن مقــدام، الحنبلــي، القــدوة... 
ــه، واســتقبل  ــع األّول جمــع أهل ــا كان عشــّية االثنيــن ثامــن عشــرى ربي ولّم
القبلــة، ووّصاهــم بتقــوى اهللا تعالــى... وتوّفــي رحمــه اهللا، وغّســل فــي 
المســجد، ومــن وصــل إلــى المــاء الّــذي غّســل بــه نشــف النســاء والرجــال بــه 
عمائمهــم، وكان يومــًا مشــهودًا، ولّمــا خرجــوا بجنازتــه مــن الديــر كان يومًا 
ــه  ــه بالســيوف لمــا وصــل مــن كفن ــة أحاطــوا ب ــوال الدول شــديد الحــّر... ول

إلــى قبــره شــيء(٣).

ثالثــًا: إّن الرســول األعظــم صّلــى اهللا عليــه وآلــه قــد نهــى عمــر عــن هــذا 
ــه فــي  القــول واالعتقــاد، وهــو لــم ينســبه إلــى الرســول صّلــى اهللا عليــه وآل

حياتــه، وإّنمــا نســبه إليــه بعــد وفاتــه. 

١ـ أنظر: شذرات الذهب ٤: ٢٥٨.
٢ـ البداية والنهاية ٧: ١٩٢.

٣ـ شذرات الذهب ٥: ٢٧ ـ ٣٠.



زيارة عاشوراء تحفة من السماء٣١٨

فقــد أخــرج النســائّي، وابــن ماجــة، عــن أبــي هريــرة أنّــه قــال: مــات مّيت 
فــي آل رســول اّهللا صّلــى اهللا عليــه وســّلم فاجتمــع النســاء يبكيــن عليــه، فقــام 
عمــر ينهاهــّن ويطردهــّن، فقــال رســول اّهللا صّلــى اهللا عليــه وســّلم: mدعهــّن 
.(١)nيــا عمــر؛ فإّن العيــن دامعــة، والفــؤاد مصــاب، والعهــد قريــب

وأخــرج الحاكــم بإســناد صّححــه علــى شــرط الشــيخين، وأقــّره الذهبــي، 
عــن أبــي هريــرة، قــال: خــرج النبــّي صّلــى اهللا عليــه وآلــه علــى جنــازة ومعــه  
عمــر ابــن الخّطــاب، فســمع نســاء يبكيــن، فزبرهــّن عمــر، فقــال رســول اّهللا 
صّلــى اهللا عليــه وآلــه: mيــا عمــر، دعهــّن؛ فإّن العيــن دامعــة، والنفس 

 .(٢)nمصابــة، والعهــد قريــب
ــى اهللا  ــّي صّل ــرة: أّن النب ــي هري ــن أب ــيبة، ع ــي ش ــن أب وكــذا أحمــد واب
عليــه وســّلم كان فــي جنــازة فــرأى عمــر امــراة، فصــاح بهــا، فقــال رســول اهللا 
صّلــى اهللا عليــه وســّلم: mدعهــا يــا عمــر؛ فــإّن العيــن دامعــة، والنفــس 

 .(٣)nمصابــة، والعهــد حديــث
ــض  ــي بع ــال: توّف ــن األزرق، ق ــرو ب ــن عم ــد ـ أيضــًا ـ ع ــرج أحم وأخ

ــن ماجــة ١: ٥٠٥، الحديــث ١٥٨٧ ،  ــرى للنســائي ١: ٦١٠، الحديــث ١٩٨٦، وســنن اب ــنن الكب ١ـ الّس
مــع اختــالف يســير.

ــير،  ــالف يس ــع اخت ــي ٤: ٧٠ ، م ــرى للبيهق ــنن الكب ــن ١: ٣٨١، والّس ــى الصحيحي ــتدرك عل ٢ـ المس
ومســند أحمــد ٢: ٢٥٢،  الحديــث ٥٨٥٥ ، مــع اختــالف يســير، والجامــع الصغيــر ١: ٦٤٩، الحديــث 

ــح. ــي الحاشــية: حديــث صحي ــال ف ٤٢١٦ وق
٣ـ مســند أحمــد ٣: ١٩١، الحديــث ٩٤٣٨، والمصّنــف ٣: ١٧٠، بــاب ٧١، الحديــث ١ ، مــع اختــالف 

يســير.



٣١٩ القسم الثاني الملحقات

كنائــن مــروان، فشــهدها النــاس، وشــهدها أبــو هريــرة، ومعهــا نســاءيبكين، 
ــى  ــّر عل ــه م ــّن؛ فإّن ــرة: دعه ــو هري ــال أب ــكوت، فق ــروان بالس ــّن م فأمره
رســول اّهللا صّلــى اهللا عليــه وســّلم جنــازة معهــا بــواك،  فنهرهــّن عمــر، فقــال 
ــة،  ــس مصاب ــّن؛ فإّن النف ــه وســّلم: mدعه ــى اهللا علي ــه رســول اّهللا صّل ل

 .(١)nــث ــد حدي ــة، والعه ــن دامع والعي
ــال  ــا، فق ــر، فزبره ــى قب ــراة تبكــي عل ــرة: أبصــر عمــر ام ــو هري ــال أب وق
ــن   ــص؛ فإنّ  العي ــا أباحف ــا ي ــى اهللا عليــه وســّلم: mدعه رســول  اّهللا صّل

.(٢)nــث ــد حدي ــة، والعه ــس مصاب ــة، والنف باكي
الثالــث: البــكاء علــى المّيــت فيــه اعتــراض علــى قضــاء اهللا وقــدره ـ وهو 
يرجــع فــي الواقــع إلــى االعتــراض علــى عــدل اهللا وحكمتــه، حّتــى لــو كان 

الجــازع غافــًال عــن هــذا ـ وهــو حــرام بــال أشــكال.

ــة،  ــه، والصحاب ــه وآل ــى اهللا علي ــّي صّل ــل النب ــوع: بفع ــذا الوجــه مدف وه
ــن بكــى  ــه ـ حي ــه وآل ــى اهللا علي ــه صّل ــالم، وبقول ــت عليهــم الّس ــل البي وأه
علــى ولــده إبراهيــم ـ: «تدمــع العيــن، ويخشــع القلــب، وال نقــول إّال 

ــرّب»(٣).  ــا يرضــي ال م
ــة  ــر االختيارّي ــور غي ــة األم ــن جمل ــد م ــى الفقي ــكاء عل ــع أّن الب ــذا، م ه

١ـ مسند أحمد ٢: ٦٣٧، الحديث ٨١٩٦.
٢ـ كنز العّمال ١٥: ٧٢٨، الحديث ٤٢٨٩٩.

ــح مســلم ٤: ١٨٠٧،  ــوادر، الحديــث ٤٥، وانظــر: صحي ــاب الن ــز، ب ــاب الجنائ ــي ٣: ٢٤٨، كت ٣ـ الكاف
الحديــث ٢٣١٥ ، مــع اختــالف يســير.



زيارة عاشوراء تحفة من السماء٣٢٠

للبعــض، خصوصــًا بالنســبة إلــى القلــوب الرحيمــة، وهــو أمــر قهــرٌي ليــس 
باختيــار اإلنســان منعــه، فيمــا إذا دهمتــه فاجعــة فــي نفســه أو أهلــه وأحّبتــه. 

وقالــوا: إّن مفارقــة األحّبــة مالزمــة لجريــان الدمعــة، ومــن ال يحــزن عنــد 
الفــراق  ففيــه شــعبة مــن النفــاق(١).

وعليــه فالبــكاء علــى المّيــت ليــس ممنوعــًا منــه فــي الشــرع، مــا لــم يكــن 
مقرونــًا بعــدم الّرضــا بقضــاء اهللا عــّز وجــّل، ولــم ينضــّم إليــه محــّرم آخــر، 
وإنّــه ال مالزمــة بيــن البــكاء واالعتــراض علــى إرادة اهللاَّ عــّز وجــّل، كمــا نّبــه 

.nوال نقــول إّال مــا يرضــي الــرّبm : عليــه صّلــى اهللا عليــه وآلــه بقولــه

     

روي هــذا الحديــث بســند معتبــر، عــن معاويــة بــن وهــب، قــال: دخلــت 
ــى قضــى  علــى أبــي عبــد اهللا عليــه الّســالم وهــو فــي مصــّاله، فجلســت حّت
صالتــه، فســمعته وهــو يناجــي ربّــه، ويقــول: mيــا مــن خّصنــا بالكرامــة، 
ووعدنــا الّشــفاعة، وحّملنــا الرســالة، وجعلنــا ورثــة األنبيــاء، وختم 
بنــا األمــم الســالفة، وخّصنــا بالوصّيــة، وأعطانــا علــم مــا مضــى، 
وعلــم مــا بقــي، وجعــل أفئــدة مــن النــاس تهــوي إلينــا، اغفــر 
ــوات  ــّي صل ــن عل ــي(٢) الحســين ب ــر أب ــي وزّوار قب ــي وإلخوان ل
ــة  ــم؛ رغب ــخصوا أبدانه ــم، وأش ــوا أمواله ــن أنفق ــم، اّلذي اهللا عليه

١ـ مهّذب األحكام ٤: ٢٠٧.
.nقبر أبي عبد اهللا الحسينm :٢ـ في كامل الزيارات ووسائل الشيعة
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ــوه  ــرورًا أدخل ــا، وس ــي صلتن ــدك ف ــا عن ــا، ورجــاء لم ــي بّرن ف
علــى نبّيــك محّمــد صّلــى اهللا عليــه وآلــه، وإجابــة منهــم ألمرنــا، 
ــك، فكافهــم  ــك رضوان ــا، أرادوا بذل ــى عدّون وغيظــًا أدخلــوه عل
عّنــا بالرضــوان، واكألهــم بالليــل والنهــار، واخلــف  علــى أهاليهــم 
وأوالدهــم اّلذيــن خّلفــوا بأحســن الخلــف، واصحبهــم، واكفهــم 
شــّر كّل جّبــار عنيــد، وكّل ضعيــف مــن خلقــك أو شــديد، وشــّر 
ــك فــي  شــياطين اإلنــس والجــن، وأعطهــم أفضــل مــا أّملــوا من
ــم  ــم وأهاليه ــى أبنائه ــا عل ــا آثرون ــم، وم ــن أوطانه ــم ع غربته
وقراباتهــم. الّلهــّم إّن أعداءنــا عابــوا عليهــم خروجهــم، فلــم ينههم 
ــًا عليهــم، فارحــم  ــا؛ خالف ــك عــن النهــوض والشــخوص إلين ذل
ــك الخــدود  ــا(١) الشــمس، وارحــم تل ــي غّيره ــك الوجــوه الّت تل
ــم  ــالم، وارح ــه الّس ــد اهللا علي ــي عب ــر أب ــى قب ــت عل ــي تقّلب الّت
ــك  ــا، وارحــم تل ــك األعيــن الّتــي جــرت دموعهــا؛ رحمــة لن تل
ــك الصرخــة  ــا، وارحــم تل ــي جزعــت واحترقــت لن ــوب الّت القل
ــك  ــك األنفــس وتل ــي أســتودعك تل ــا. الّلهــّم إّن ــي كانــت لن الّت

.(٣)nــوم العطــش ــى ترويهــم(٢) مــن الحــوض ي ــدان حّت األب

.nغّيرتهاm ١ـ في وسائل الشيعة
.nنوافيهمm وفي الكافي ،nترويهمm بدل nتوافيهمm ٢ـ في كامل الزيارات ووسائل الشيعة

ــث ١١  ــاب ٣٥٨، الحدي ــّج، ب ــاب الح ــي ٤: ٥٧٩، كت ــث ٤٤، والكاف ــواب األعمــال: ١٢٢، الحدي ٣ـ ث
ــواب  ــن أب ــاب ٣٧ م ــيعة ١٤: ٤١١، ب ــائل الش ــث ٢، ووس ــاب ٤٠، الحدي ــارات: ٢٢٨، ب ــل الزي وكام

ــا يناســبه، الحديــث ٧. المــزار وم



زيارة عاشوراء تحفة من السماء٣٢٢

ويستفاد من هذا الحديث عّدة فوائد:
األولــى : أّن األئّمــة عليهــم الّســالم هــم أكــرم الخلــق عنــد اهللا عــّز وجّل، 
والكرامــة الّتــي لهــم مــن اهللا ســبحانه وتعالــى مختّصــة بهــم، وال يشــاركهم 

أحــد فيهــا.
ــي  ــام الشــفاعة ـ ف ــن  مق ــوات اّهللا عليهــم أجمعي ــة صل ــة: أّن لألئّم الثاني
يــوم الحشــر والنشــر ـ للمذنبيــن مــن المؤمنيــن، وهــذا المقــام مقــام تكريــم 
لهــم، وإعظــام لشــأنهم، وإظهــار لشــرفهم، وإجــالل لمكانهــم مــن قبــل اهللا 

عــّز وجــّل. 
عمومــًا  المســلمين  بيــن  متواتــرة  الشــفاعة  أصــل  فــي  والنصــوص 

: وخصوصــًا
فمنهــا: مــا رواه الفريقــان عنــه صّلــى اهللا عليــه وآلــه مــن قولــه: mاّدخرُت 

.(١)nشــفاعتي ألهــل الكبائر مــن ُأّمتــي
ــار  ــن الن ــوم م ــّن ق ــه: mليخرج ــه وآل ــى اهللا علي ــه صّل ــا: قول ومنه

.(٢)nــن ــّمون الجهّنمّيي ــفاعتي، يس بش

ــوار ٨: ٦٢، ومســند  ــة: ٤٨، وبحــار األن ــرة، اآلي ــي تفســير القــرآن ١: ٢١٣، تفســير ســورة البق ــان ف ١ـ التبي
أحمــد ٢: ٦٠٢، وفيــه: mأؤّخــر دعوتــي؛ شــفاعة ألّمتــي إلــى يــوم القيامــةn، وســنن ابــن ماجــة ٢: 
١٤٤١، الحديــث ٤٣١٠ وفيــه: mإّن شــفاعتي يــوم القيامــة ألهــل الكبائــر مــن أّمتــيn، والمســتدرك 
علــى الصحيحيــن ١: ٦٩، وفيــه: mالشــفاعة ألهــل الكبائــر مــن أّمتــيn، والمصــدر نفســه ٢: ٣٨٢، وفيــه: 

mإّن شــفاعتي ألهــل الكبائــر مــن أّمتــيn، وقــال: صحيــح علــى شــرط الشــيخين ولــم يخّرجــاه.
٢ـ ســنن ابــن ماجــة ٢: ١٤٤٣، الحديــث٤٣١٥، وســنن أبــي داود ٤: ٢٣٦،  الحديــث ٤٧٤٠، مــع اختــالف 

يســير، والجامــع الصغيــر ٢: ٤٤٨، الحديــث ٧٥٥٢، مــع اختــالف يســير.
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ــة:  ــة ثالث ــوم القيام ــه: mيشــفع ي ــه وآل ــى اهللا علي ــه صّل ــا: قول ومنه
 .(١)nــّم الّشــهداء ــّم العلمــاء، ث ــاء، ث األنبي

ــه:  ــه وآل ــى اهللا علي ــه صّل ــالم: قول ــفاعتهم عليهــم الّس ــى ش ــا دّل عل ومّم
ــل  ــة، ونبّيكــم، وأه ــم، واألمان ــرآن، والرح ــة: الق mالشــفعاء خمس

.(٢)nبيــت نبّيكــم
ومنهــا: مــا ورد فــي معتبــرة معاويــة بــن وهــب، قــال: ســألت أبــا عبــد اهللا 
عليــه الّســالم عــن  قــول اهللا تعالــى: [ال َيَتَكلَُّمــوَن ِإّال َمــْن َأِذَن َلــُه الّرحمُن 
َوَقــاَل َصوابــًا](٣)، قــال : mنحــن واهللا المــأذون لهــم فــي ذلــك اليــوم، 
ــون [إذا تكّلمتــم]؟  ــا تقول ــداك، وم ــت ف ــت: جعل ــًاn، قل ــون صواب والقائل
ــال  ــا، ونشــفع لشــيعتنا، ف ــى نبّين ــي عل ــا، ونصّل ــد ربّن ــال: mنمّج ق

 .(٤)nيرّدنــا ربّنــا
وقــال الّصــادق عليــه الّســالم: mشــفاعتنا ألهــل الكبائــر مــن شــيعتنا، 
ــى المحســنين  ــا عل ــول: م ــّز وجــّل يق ــإّن اهللا ع ــون ف ــا التائب وأّم

١ـ ســنن ابــن ماجــة ٢: ١٤٤٣، الحديــث ٤٣١٣، والجامــع الصغيــر ١: ٤٣٤، الحديــث ٢٨٣٤، مــع 
ــه حديــث  ــي الحاشــية: إّن ــه ف ــال عن اختــالف يســير، والمصــدر نفســه ٢: ٧٦١، الحديــث ١٠٠١١ وق

ــير. ــالف يس ــع اخت ــن: ١١، م ــة الواعظي ــن، وروض حس
٢ـ بحــار األنــوار ٨: ٤٣، الحديــث ٣٩، والجامــع الصغيــر ٢: ٨٦، الحديــث ٤٩٤٢، مــع اختــالف يســير، 

وكنــز العّمــال ١٤: ٣٩٠، الحديــث ٣٩٠٤١، مــع اختــالف يســير.
٣ـ سورة النبأ، اآلية: ٣٨.

ــاب  ــي ١: ٥٠١، كت ــث ٥٨٠، والكاف ٤ـ المحاســن ١: ٢٩٢، بــاب شــيعتنا آخــذون بحجزتنــا، الحدي
ــاب ١٦٥، الحديــث ٩١. ــة، الب الحّج
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.(١)nمــن ســبيل
وعــن معاويــة بــن وهــبـ  أيضــًاـ  قــال: قلــت ألبــي عبــد اهللا عليــه الّســالم: 
قولــه [َمــْن َذا الَّــِذي َيْشــَفُع ِعْنــَدُه إِالَّ بِِإْذنِــِه َيْعَلــُم َمــا َبْيــَن َأْيِديِهــْم َوَما 

.(٢) nنحــن أولئــك الشــافعونm :َخْلَفُهْم]قــال
ــم  ــة عليه ــه واألئّم ــه وآل ــى اهللا علي ــّي صّل ــفاعة النب ــل: أّن ش والحاص
ــا  ــق به ــد نط ــالمّية؛ فق ــريعة اإلس ــي الش ــّلمة ف ــول المس ــن األص ــالم م الّس
القــرآن الكريــم، والنصــوص المتواتــرة، فضــًال عّمــا اّدعــي عليهــا مــن 
ــاج  إجمــاع المســلمين، واعتــرف بهــا العقــل الســليم، والحديــث عنهــا يحت

ــاب. ــذا الكت ــاق ه ــن نط ــارج ع ــو خ ــتقّل، وه ــاب مس ــى كت إل

ــة الهــداة صلــوات اّهللا عليهــم أجمعيــن هــم المعّينــون   ــة: أّن األئّم الثالث
بنــّص رســول اّهللا صّلــى اهللا عليــه وآلــه باإلمامــة والخالفــة مــن بعــده؛ حيــث 
ــه ، وحججــًا  ــي أّمت ــن  ف ــاءه المنصوصي ــن ، وخلف ــاءه المنتخبي جعلهــم أوصي
علــى الخلــق أجمعيــن، فيجــب اإلقــرار بإمامتهــم، والتســليم لهــم، واالنقيــاد 
ألمرهــم، واألخــذ بقولهــم، ويكــون الــراّد عليهــم كالــراّد على الّرســول صّلى 
اهللا عليــه وآلــه، والــراّد علــى الّرســول كالــراّد علــى اّهللا تعالــى، وهــم اثنا عشــر 
ــّص علــى عددهــم مــن قبــل رســول اّهللا صّلــى اهللا عليــه  إمامــًا، قــد جــاء الن

وآلــه فــي أحاديــث صحيحــة اتفــق المســلمون  علــى روايتهــا. 

١ـ من ال يحضره الفقيه ٣: ٥٧٤، الحديث ٤٩٦٤.
ــي ١: ١٣٦،  ــير العّياش ــث ٥٨١، وتفس ــا، الحدي ــذون بحجزتن ــيعتنا آخ ــاب ش ــن ١: ٢٩٢، ب ٢ـ المحاس

ــالف يســير. ــع اخت ــث ٤٥٠، م ــرة، الحدي تفســير ســورة البق
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فعــن جابــر بــن ســمرة، أنّــه ســمع النبــّي يقــول: mال يــزال الديــن قائمــًا 
ــا عشــر خليفــة كّلهــم  ــى تقــوم الســاعة، ويكــون عليكــم اثن حّت

.(١)nمــن قريــش
وعــن عبــد اهللا بــن مســعود، عــن النبــّي صّلــى اهللا عليه وآلــه، قــال: mيكون 

.(٢)nبعــدي عــّدة نقباء موســى عليــه الّســالم
وعــن الحموينــي بإســناده عــن عبــداهللا بــن عّبــاس، قــال: ســمعت رســول 
اهللا صّلــى اهللا عليــه وآلــه يقــول: mأنــا وعلّي والحســن والحســين وتســعة 

.(٣)nمــن ولــد الحســين مطّهــرون معصومــون
وعــن جابــر بــن يزيــد الجعفــّي، قــال: ســمعت جابــر بــن عبــد اهللا 
األنصــارّي يقــول: لّمــا أنــزل اهللا عــّز وجــّل علــى نبّيــه محّمــد صّلــى اهللا عليــه 
ــي  ــوَل َوُأوِل ُس ــوا الرَّ ــوا اَهللا َوَأِطيُع ــوا َأِطيُع ــَن آَمُن ــا الَِّذي ــا َأيَُّه وآلــه [َي
اْألَْمــِر مِْنُكــْم]، قلــت: يــا رســول اهللا، عرفنــا اهللا ورســوله، فمــن أولــو األمــر 
اّلذيــن قــرن اهللا طاعتهــم بطاعتــك ؟ فقــال عليــه الّســالم: mهــم خلفائــي يــا 

ــند  ــب ١: ٢٨٩، ومس ــي طال ــب آل أب ــث ٢٩، ومناق ــر، الحدي ــي عش ــاب االثن ــال ٢: ٤٧٣، ب ١ـ الخص
ــر ٢:  ــم الكبي ــث ١٨٢٢، والمعج ــلم ٣: ١٤٥٣، الحدي ــح مس ــث ٢٠٣١٩، وصحي ــد ٦: ٩٣، الحدي أحم

١٩٩، الحديــث ١٨٠٩، وكنــز العّمــال ١٢: ٣٣، الحديــث ٣٣٨٥٥.
ــث  ــة للطوســي: ١٣٣، الحدي ــث ١٠، والغيب ــر، الحدي ــي عش ــواب االثن ٢ـ الخصــال ٢: ٥١١، أب
ــال ٦: ٨٩،  ــز العّم ــير، وكن ــالف يس ــع اخت ــث ٢٢٩٧، م ــر ١: ٣٥٠، الحدي ــع الصغي ٩٧، والجام
ــه ١٢: ٣٣،  ــدر نفس ــديn، والمص ــاء بع ــّدة الخلف ــه: mإّن ع ــن ورد في ــث ١٤٩٧١، ولك الحدي

ــير. ــالف يس ــع اخت ــث ٣٣٨٥٩، م الحدي
٣ـ فرائــد الســمطين ٢: ٩٩، بــاب ٣١، الحديــث ٤٢٥، ورواه الّصــدوق فــي كمــال الديــن وتمــام النعمــة 

١: ٢٨٠، بــاب ٢٤، الحديــث ٢٨.
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ــي  ــن أب ــّي ب ــم عل ــدي، أّوله ــن] بع ــلمين [م ــة المس ــر، وأئّم جاب
ــّم  ــين، ث ــن الحس ــّي ب ــّم عل ــين، ث ــن والحس ــّم الحس ــب، ث طال
محّمــد بــن علــّي المعــروف فــي التــوراة بالباقــر، وســتدركه يــا 
ــر  ــادق جعف ــّم الّص ــالم، ث ــي الّس ــه مّن ــه فأقرئ ــإذا لقيت ــر، ف جاب
بــن محّمــد، ثــّم موســى بــن جعفــر، ثــّم علــّي بــن موســى، ثــّم 
محّمــد بــن علــّي، ثــّم علــّي بــن محّمــد، ثــّم الحســن بــن علــّي، 
ــاده،  ــه فــي عب ــة اهللا فــي أرضــه، وبقّيت ــي، حّج ــّم ســمّيي وكنّي ث
ابــن الحســن بــن علــّي، ذاك اّلــذي يفتــح اهللا تعالــى ذكــره علــى 
ــب عــن شــيعته  ــذي يغي ــا، ذاك اّل ــه مشــارق األرض ومغاربه يدي
وأوليائــه غيبــة ال يثبــت فيهــا علــى القــول بإمامتــه إّال مــن امتحــن 
ــع  ــل يق ــول اهللا، فه ــا رس ــه: ي ــت ل ــر: فقل ــال جاب ــانn، ق ــه لإليم اهللا قلب
ــي  ــذي بعثن لشــيعته االنتفــاع بــه فــي غيبتــه؟ فقــال عليــه الّســالم: mإي واّل
بالنبــّوة، إّنهــم يســتضيؤون بنــوره، وينتفعــون بواليتــه فــي غيبتــه 
ــر، هــذا  ــا جاب كانتفــاع النــاس بالشــمس وإن تجّللهــا ســحاب. ي
.(١)nمــن مكنــون ســّر اهللا، ومخــزون علمــه، فاكتمــه إّال عــن أهلــه

والحاصــل: أّن مــن نظــر فــي مجمــوع الروايــات الكثيــرة الــواردة فــي  
ــق  ــة ال تنطب ــن خاّص ــًا وعناوي ــد أخــذت أوصاف ــا ق هــذا المجــال يجــد: أنّه
إّال علــى  األئّمــة االثنــي عشــر المعروفيــن عليهــم الّســالم، وال تصــدق علــى 
غيرهــم، وهــذا بنفســه يعــّد مــن معجــزات صاحــب الرســالة صّلــى اهللا عليــه 

١ـ كمــال الديــن ١: ٢٥٣، بــاب ٢٣، الحديــث ٣، وأعــالم الــورى ٢: ١٨١، وكشــف الغّمــة ٢: ١٠٠٥، 
مــع اختــالف يســير.
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وآلــه وإخبــاره عــن المغّيبــات.

الرابعــة: بمقتضــى علــّو شــأنهم وفضلهــم، ورفعــة كرامتهــم عنــد اّهللا عــّز 
وجــّل، وكونهــم أئّمــًة وهاديــن للخلــق، فقــد منحهــم اّهللا تعالــى علــم مــا كان 
ــل  ــه تفصي ــذي في ــاب اّل ــم الكت ــة، فوّرثهــم عل ــوم القيام ــى ي ــا يكــون إل وم
ــى اهللا  ــا كان صّل ــه، ولّم ــه وآل ــى اهللا علي ــول اهللاَّ صّل ــم رس كّل شيء، وعل
عليــه وآلــه أعلــم مــن جميــع األنبيــاء والمرســلين فهــم عليهــم الّســالم أيضــًا 
ــث  ــي الحدي ــا ف ــه ـ كم ــه وآل ــى اهللا علي ــّي صّل ــن النب ــد ورد ع ــك، وق كذل
ــا مدينــة العلــم وعلــّي بابهــا، فمــن أراد العلــم  المتواتــر ـ قولــه: mأن

.(١)nــاب فليــأت الب
ــه الّســالم يقــول:  ــا عبــد اهللا علي ــان بــن تغلــب، قــال: ســمعت أب وعــن أب
mقــال رســول اهللا صّلــى اهللا عليــه وآلــه: مــن أراد أن يحيــا حياتــي 
ويمــوت مماتــي ويدخــل جّنــة رّبــي، جّنــة عــدن غرســها بيــده، 
ــاء  ــّم باألوصي ــه، وليعــاد عــدّوه، وليأت ــوّل ولّي ــًا، وليت ــوّل علّي فليت
مــن بعــده؛ فإّنهــم عترتــي مــن لحمــي ودمــي، أعطاهــم اهللا فهمــي 
وعلمــي. إلــى اهللا أشــكو مــن أّمتــي المنكريــن لفضائلهــم، القاطعين 

.(٢)nفيهــم صلتــي. وأيــم اهللا ليقتلــّن ابنــي، ال أنالهــم اهللا شــفاعتي

ــر ١:  ــع الصغي ــن٣: ١٢٧، والجام ــى الصحيحي ــتدرك عل ــث ٢، والمس ــار ١: ٨٩، الحدي ــرح األخب ١ـ ش
ــث ٣٢٨٩٠. ــال١١: ٦٠٠، الحدي ــز العّم ــث ٢٧٠٥، وكن ٤١٥، الحدي

٢ـ بصائــر الدرجــات ١: ٧٣، بــاب٢٢، الحديــث ٥، والكافــي ١: ٢٦٦، كتــاب الحّجــة، بــاب مــا فــرض 
اهللا عّزوجــلّ ورســوله صّلــى اهللا عليــه وآلــه مــن الكــون مــع األئّمــة عليهــم الّســالم، مــع اختــالف يســير، 

وكنــز العّمــال ١٢: ١٠٣، الحديــث ٣٤١٩٨، مــع اختــالف فــي بعــض ألفاظــه.
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ــْل  ــه الّســالم: [ُق ــت ألبــي جعفــر علي ــال: قل ــة، ق وعــن بريــد بــن معاوي
َكَفــى بِــاهللا َشــِهيدًا َبْينِــي َوبَْيَنُكــْم َوَمــْن ِعْنــَدُه ِعْلــُم اْلِكَتــاِب] (١)، قــال: 
mإّيانــا عنــى، وعلــّي عليــه الّســالم أّولنــا، وعلــّي أفضلنــا وخيرنــا 

.(٢)nبعــد النبــّي صّلــى اهللا عليــه وآلــه
وعــن مثّنــى، قــال: ســألته عــن قــول اهللا عــّز وجــّل: [َوَمــْن ِعْنــَدُه ِعْلــُم 
اْلِكَتــاِب] (٣)، قــال: mنزلــت فــي علــّي عليــه الّســالم بعــد رســول اهللا 

 .(٤)nصّلــى اهللا عليــه وآلــه، وفــي األئّمــة بعــده
ــتطيع  ــا يس ــال: mم ــه ق ــه الّســالم، أّن ــي جعفــر علي ــر، عــن أب وعــن جاب
أحــد أن يّدعــي أّنــه جمــع القــرآن كّلــه ـ ظاهــره وباطنــه ـ غيــر 

.(٥)nــاء األوصي
والحاصــل: أنّهــم  ـ صلــوات اّهللا عليهــم أجمعيــن ـ هــم الواقفــون علــى 
ظاهــر الكتــاب وباطنــه، والعارفــون بناســخه ومنســوخه ، ومحكمــه ومتشــابهه، 
ومجملــه ومفّصلــه، وعاّمــه وخاّصــه، ومطلقــه ومقّيــده، وعندهــم علــم األنبياء 

١ـ سورة الّرعد، اآلية: ٤٣.
ــث  ــاب ١، الحدي ــه ٥: ٢٨٤، ب ــدر نفس ــث ١٢، والمص ــاب ١، الحدي ــات ٥: ٢٨٣، ب ــر الدرج ٢ـ بصائ
٢٠، والكافــي ١: ٢٨٦، كتــاب الحّجــة، بــاب أّن األئّمــة عليهــم الّســالم عندهــم جميــع الكتــب الّتــي 
نزلــت مــن عنــد اهللا عّزوجــّل، الحديــث ٦، ومناقــب آل أبــي طالــب ٤: ٤٠٠، وفيــه: يزيــد ابــن معاويــة، 

ووســائل الشــيعة ٢٧: ١٨١، بــاب ١٣ مــن أبــواب صفــات القاضــي، الحديــث ١٥.
٣ـ سورة الّرعد، اآلية: ٤٣.

٤ـ بصائر الدرجات ٥: ٢٨٢، باب ١، الحديث ١٠.
٥ـ بصائــر الدرجــات ٤: ٢٥٦، بــاب ٦، الحديــث ١، والكافــي ١: ٢٨٤، كتــاب الحّجــة، بــاب ٩١، 

.nــه ــرآن كّل ــه جمــع الق ــهn بــدل mإّن ــرآن كّل ــع الق ــده جمي الحديــث ٢، وفيــه: mإّن عن



٣٢٩ القسم الثاني الملحقات

ــر  ــم الجف ــه، وعنده ــه وآل ــى اهللا علي ــم صّل ــم جّده ــم عل ــل، وعنده والرس
ــواع علومهــم عليهــم  ــار بذلــك وغيــره ـ مــن أن والجامعــة وغيرهمــا، واألخب
 nبصائــر الدرجــاتm الّســالمـ  فــوق التواتــر، فمــن أرادهــا فليطلبهــا فــي كتــاب

للصّفــار(١)، و mالكافــيn للكلينــي(٢) ، وغيرهمــا مــن الكتــب.

الخامســة: أّن اّهللا ـ تبــارك وتعالــى ـ جعــل قلــوب بعــض النــاس ـ وهــم 
المؤمنــون الطيّبــون الطاهــرون، اّلذيــن طابــت والدتهــم ـ تحــّن إليهــم بالحّب 
والــوالء، وتشــتاق إلــى لقائهــم فــي الدنيــا واآلخــرة، وهــذا الحنيــن والشــوق 
إّنمــا نشــأ مــن عالــم الــّذر، وعالــم األرواح، وعالم الطينــة؛ ألّن أبــدان وأرواح 

محّبيهــم وشــيعتهم مخلوقــة مــن فاضــل طينتهــم عليهــم الّســالم. 

فعــن أبــي حمــزة الثمالــّي، قــال: ســمعت أبــا جعفــر عليــه الّســالم يقــول: 
ــوب  ــق قل ــن، وخل ــى عّلّيي ــن أعل ــا م ــّل خلقن ــزّ وج «إّن اهللا ع
ــك،  ــن دون ذل ــم م ــق أبدانه ــه، وخل ــا من ــا خلقن ــيعتنا مّم ش
ــه ـ ثــّم تــال  ــا من ــا خلقن ــا خلقــت مّم ــا؛ ألّنه وقلوبهــم تهــوي إلين
ــا  ــا َأْدراَك م ــَن & َوم ــي ِعلِّيِّي ــراِر َلِف ــاَب اَألْب ــةـ [َكالَّ ِإنَّ ِكت هــذه اآلي
ُبوَن] (٣)، وخلــق عدّونــا  ِعلِّيُّــوَن & ِكتــاٌب َمْرُقــوٌم & َيْشــَهُدُه اْلمُـــَقرَّ
مــن ســّجين، وخلــق قلــوب شــيعتهم مّمــا خلقهــم منــه، وأبدانهــم 
مــن دون ذلــك، فقلوبهــم تهــوي إليهــم؛ ألّنهــا خلقــت مّمــا خلقوا 

١ـ بصائر الدرجات ٣: ٢٠٨ ـ ٢١٩، باب ١٤.
ــة والجفــر والجامعــة ومصحــف  ــه ذكــر الصحيف ــاب في ــة، ب ــاب الحّج ــي ١: ٢٩٤ ـ ٢٩٨، كت ٢ـ الكاف

فاطمــة عليهــا الّســالم.
٣ـ سورة المطّففين، اآلية: ١٨ ـ ٢١.
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يٍن & َومــا  ــاِر َلِفــي ِســجِّ منــه ـ ثــّم تــال هــذه اآليــة ـ [َكّال إِنَّ ِكتــاَب الُفجَّ
.(١)n [ــَن بِي ــٍذ لِْلُمَكذِّ ــٌل َيْوَمِئ ــوٌم & َوْي يٌن & ِكتــاٌب َمْرُق َأْدراَك مــا ِســجِّ

ــال: mإّن اهللا  ــه الّســالم، ق ــد اهللا علي ــي عب ــذر، عــن أب ــن من ــان ب وعــن حن
عجــن طينتنــا وطينــة شــيعتنا، فخلطنــا بهــم، وخلطهــم بنــا، فمــن 
ــم ـ واهللا ـ  ــا، فأنت ــّن إلين ــا ح ــن طينتن ــيء م ــه ش ــي خلق كان ف

.(٢)nــا مّن
ــالم  ــت عليهــم الّس ــل البي ــن أه ــة بي ــى العالق ــير إل ــي تش ــات الّت والرواي

ــرة: ــيعتهم كثي وش

فعــن زيــد الشــّحام، قــال: دخــل قتــادة بــن دعامــة علــى أبــي جعفــر عليــه 
ــا  ــك ي ــالم: m... ويح ــه الّس ــر علي ــو جعف ــال أب ــال: فق ــى أن ق ــالم ـ إل الّس
ــة وكــراء حــالل  ــزاد وراحل ــه ب ــن بيت ــن  خــرج م ــك م ــادة، ذل قت
يــروم هــذا البيــت، عارفــًا بحّقنــا، يهوانــا قلبــه، كمــا قــال اّهللا عــّز 
ــَن النَّــاِس َتْهــِوي إَِلْيِهــمْ ](٣)، ولــم يعــن:  ــَدًة ِم ــْل َأْفِئ و جــّل: [َفاْجَع
البيــت، فيقــول: إليــه، فنحــن ـ واّهللا ـ دعــوة إبراهيــم عليــه الّســالم 
الّتــي مــن هوانــا قلبــه قبلــت حّجتــه، وإّال فــال. يــا قتــادة، فــإذا 

.(٤)n...ــوم القيامــة ــم ي ــًا مــن عــذاب جهّن ــك كان آمن كان كذل

١ـ الكافي ٢: ٦، كتاب اإليمان والكفر، باب طينة المؤمن والكافر، الحديث ٤.
٢ـ بصائر الدرجات ١: ٢٩، باب ٩، الحديث ٨.

٣ـ سورة إبراهيم، اآلية: ٣٧.
٤ـ الكافي ٨: ٢٤٥، الحديث ٤٨٥.
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وعــن ســالم الخثعمــي، قــال: دخلــت علــى أبــي جعفــر محّمــد بــن علــّي 
ــٌت  ــا َثاِب ــى: [َأْصُلَه ــول اهللا تعال ــن رســول اهللا، ق ــت: ياب ــالم، فقل ــه الّس علي
ــَماِء] (١)، قــال: mيــا ســالم، الشــجرة محّمــد، والفــرع  َوَفْرُعَهــا فِــي السَّ
ــن  ــين، والغص ــن والحس ــر الحس ــن، والثم ــر المؤمني ــّي أمي عل
ــة مــن ولــد فاطمــة عليهــا  ــك الغصــن األئّم فاطمــة، وشــعب ذل

.(٢)n...ــل البيــت ــا أه ــيعتنا ومحّبون ــورق ش ــالم، وال الّس
وعــن مينــا بــن أبــي مينــا مولــى عبــد الّرحمــن بــن عــوف، قــال: ســمعت 
رســول اهللا صّلــى اهللا عليــه وآلــه يقــول: mأنــا الشــجرة، وفاطمــة فرعهــا، 
ــرّزاق:  ــد ال ــاn، وزاد عب ــين ثمرته ــن والحس ــا، والحس ــّي لقاحه وعل
ــرع  ــدن، والف ــة ع ــي جّن ــا ف ــجرة أصله ــا. الش ــيعتنا ورقه mوش

.(٣)nــة ــي الجّن ــر ف ــورق والثم وال
وعــن الفضيــل، عــن أبــي عبــد اهللا عليــه الّســالم، قــال: mمــن وجــد بــرد 
حّبنــا فــي كبــده فليحمــد اهللا علــى أّول النعــمn، قــال: قلــت: جعلــت 

.(٤)n...طيــب الــوالدةm :فــداك، مــا أّول النعــم؟ قــال

١ـ سورة إبراهيم، اآلية: ٢٤.
٢ـ شواهد التنزيل ١: ٤٠٦، الحديث ٤٢٨.

ــى  ــتدرك عل ــوار ٣٥: ٣١، والمس ــار األن ــث ١٠، وبح ــس ٢٨، الحدي ــي الطوســي: ٦١٠، المجل ٣ـ أمال
ــالف  ــع اخت ــث ٤٣١، م ــل ١: ٤٠٨، الحدي ــواهد التنزي ــالف يســير، وش ــع اخت ــن ٣: ١٦٠، م الصحيحي

يســير.
٤ـ تهذيــب األحــكام ٤: ١٢٥، بــاب ٣٩، الحديــث ٤٠١، ووســائل الشــيعة ٩: ٥٤٧، بــاب ٤ مــن أبــواب 

األنفــال، الحديــث ١٠.
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وعــن أبــي عبــد اهللا عليــه الّســالم، أنّــه قــال: mال يحّبنــا ـ أهــل البيــت 
.(١)nولــد الزنــاm :قالــوا: ومــا المذعــذع؟ قــال ،nـ المذعــذع

وعــن الوليــد بــن عبــادة بــن الصامــت، عــن أبيــه، قــال: كّنــا ننــور أوالدنــا 
بحــّب علــّي بــن أبــي طالــب، فــإذا رأينــا أحــدًا ال يحــّب علــّي بــن أبــي طالب 

علمنــا: أنّــه ليــس مّنــا، وأنّــه لغيــر رشــده(٢).

ــه  ــه وآل ــى اهللا علي ــّي صّل ــد اهللا األنصــاري، عــن النب ــن عب ــر ب وعــن جاب
ــة علــّيn، قــال  ــى محّب قــال: mمعاشــر األنصــار، اغــدو أوالدكــم عل
جابــر: كّنــا نبــور أوالدنــا فــي وقعــة الحــّرة [كــذا] بحــّب علــّي، فمــن أحّبــه 

ــا، ومــن أبغضــه أشــفينا منــه(٣). ــه مــن أوالدن علمنــا أّن

ــًا يــوم خيبــر  وعــن أنــس: أّن رســول اهللا صلــي اهللا عليــه وآلــه شــهر علّي
ــًا ال يدعــو إلــى  ــه؛ فــإّن علي ــوا أوالدكــم بحّب ــاس، امتحن ــا أّيهــا الّن فقــال: mي
ضاللــة، وال يبعــد عــن هــدًى، فمــن أحّبــه فهــو منكــم، ومــن أبغضــه فليــس 

.(٤)nمنكــم

وعــن ابــن الزبيــر، عــن جابــر: أمرنــا رســول اهللا: أن نعــرض أوالدنــا علــى 
حــّب علــّي بــن أبــي طالــب(٥).

.nذعذعm ١ـ النهاية في غريب الحديث ٢: ١٣٨، ماّدة
٢ـ تاريخ دمشق ٤٢: ٢٨٧.

٣ـ شواهد التنزيل ١: ٣٤٣، الحديث ٤٧٥.
٤ـ تاريخ دمشق ٤٢: ٢٨٨.

٥ـ ميزان االعتدال ١: ٥٠٦ / ١٩٠٤، ولسان الميزان ٢: ٢٧١ / ٢٥٣٠.
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السادســة: أّن حّجــة اهللا فــي أرضــه وخليفتــه علــى عبــاده  اإلمــام الّصادق 
عليــه الّســالم قــد دعــا لــزّوار قبــر الحســين عليــه الّســالم بدعــاء خــاّص لهــم، 
ينبغــي للمؤمنيــن  أن يغتنمــوه، وهــو يــدّل علــى لــزوم شــّدة االهتمــام بإحيــاء 
ذكــرى استشــهاد ســّيد الشــهداء عليــه الّســالم، والمواظبــة علــى زيارتــه مــن 

قريــب وبعيــد.

ــى:  ــدّل عل ــاn ي ــي بّرن ــة ف ــالم: mرغب ــه الّس ــه علي ــابعة: أّن قول الس
ــل  ــة أه ــى أئّم ــّر إل ــة ب ــت بصل ــا يم ــي كّل م ــذل ف ــاق  والب ــتحباب اإلنف اس
البيــت عليهــم الّســالم، ســواء كان فــي الزيــارة أو غيرهــا، بــل عمــوم التعليــل 
ــا، ورجــاء لمــا عنــدك فــي  فــي قولــه عليــه الّســالم: mرغبــة فــي بّرن
ــه  ــى اهللا علي ــد صّل ــك محّم ــى نبّي ــوه عل ــرورًا أدخل ــا، وس صلتن
ــة مجلــس  ــف أشــكالها، مــن إقام ــهn شــامل للشــعائر الحســينّية بمختل وآل
ــالم،  ــم الّس ــم عليه ــم ومصيبته ــي مدحه ــاده ف ــعر وإنش ــاء الش ــزاء، وإنش الع
ــوب،  ــّق الجي ــوه، وش ــش الوج ــم الخــدود والصــدور، وخم ــكاء، ولط والب
ولبــس الســواد، والخــروج إلــى الشــوارع والطرقــات علــى شــكل كراديــس 
منتظمــة للداللــة علــى عظــم المصــاب، وإخــراج التشــابيه، إلــى غيــر ذلــك 
مــن صــور وأشــكال العــزاء الحســينّي، وشــموله مشــروط بعــدم كــون الفعــل 
محّرمــًا فــي نفســه، أو مســتلزمًا لمحــّرم، أو صــار محّرمــًا بالعنــوان الثانــوّي.

 nوغيظــًا أدخلــوه علــى عدّونــاm :الثامنــة: يــدّل قولــه عليــه الّســالم
ــي فيهــا ذكــر لمصائــب  ــى: أّن هــذه المجالــس والشــعائر الحســينّية ـ الّت عل
ــهام  ــم ـ كالس ــان لمظلوميّته ــه وبي ــه وآل ــى اهللا علي ــد صّل ــد وآل محّم محّم
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ــاح المشــرعة  ــه، وكالرم ــه وآل ــى اهللا علي ــد صّل ــداء آل محّم ــون أع ــي عي ف
وفضيحتهــم  وخزيهــم  وتقريعهــم  تعريتهــم  فيهــا  ألّن  وجوههــم؛  فــي 
وكشــف بدعهــم وانحرافهــم ؛ لــذا تجدهــم يبذلــون أقصــى جهدهــم للطعــن 

ــس.  ــذه المجال ــي ه ــكيك ف ــخرية، والتش ــتهزاء والس واالس

التاســعة: يــدّل قولــه عليــه الّســالم: mالّلهــّم إّن أعداءنــا عابــوا عليهم 
 nبخروجهــم، فلــم ينههــم ذلــك عــن النهــوض والشــخوص إلينــا
ــه  ــه وآل ــى اهللا علي ــد صّل ــداء آل محّم ــّل وأع ــّز وج ــداء اهللا ع ــى: أّن أع عل
ــت ومواليهــم  قيامهــم باألعمــال الّتــي رســمها  يعيبــون علــى شــيعة أهــل البي
لهــم أهــل البيــت عليهــم الّســالم؛ ليرفعــوا مــا يوجــب التشــهير والتنديــد بهــم 
بيــن المــأل جهــارًا نهــارًا، فهــم يريــدون ليطفئــوا نــور اّهللا بمكرهــم، ولكــّن اّهللا 
شــاء غيــر مــا يشــاؤون، ودبّــر غيــر مــا يدبّــرون، فقــد أراد اّهللا لهــذه المجالــس 
الحســينّية والمواكــب العزائّيــة أن تبقــى إلــى يــوم القيامــة، كمــا تذكــر 
الصّديقــة الطاهــرة زينــب الكبــرى عليهــا الّســالم بمــا ســمعته عــن أّم أيمــن، 
عــن جّدهــا رســول اهللا صّلــى اهللا عليــه وآلــه بقولهــا ـ وهــي تحــّدث اإلمــام 
علــّي بــن الحســين عليــه الّســالم ـ: mينصبــون لهــذا الطــّف علمــًا لقبــر 
ــى  ــره، وال يعفــو رســمه، عل ــك ســّيد الشــهداء، ال يــدرس أث أبي
كــرور الليالــي واألّيــام، وليجتهــدّن أئّمــة الكفــر وأشــياع الضاللــة 
ــره إّال  ــورًا، وأم ــره إّال ظه ــزداد أث ــال ي ــه، ف ــي محــوه وتطميس ف

.(١)nعلــّوًا

١ـ بحار األنوار ٤٥: ١٧٩، باب ٣٩، الحديث ٣٠.



٣٣٥ القسم الثاني الملحقات

وفعًال كان كما أخبر به صّلى اهللا عليه وآله.

ــه  ــا جــاء ب ــه، وأّن م ــة علــى صدق وهــذه إحــدى معاجــزه الظاهــرة الداّل
ــى ال مــن عنــد نفســه.  مــن عنــد اهللا تعال

أضــف إلــى ذلــك فــإّن زينــب الكبــرى عليهــا الّســالم قــد أقســمت ببقــاء 
ذكــر أهــل البيــت عنــد مخاطبتهــا يزيــد قائلــة: mفكــد كيــدك واســع ســعيك 
وناصــب جهــدك فــواهللا ال تمحــو ذكرنــا وال تميــت وحينــا وال تــدرك 

.(١)nــا أمدن

وعليــه فمــن الــالزم علــى شــيعة أهــل البيــت ومواليهــم ـ زادهــم اهللا عــّزًا 
ــاق  ــا، واإلنف ــس، والحضــور فيه ــذه المجال ــة ه ــن إقام ــار م ــرفًا ـ اإلكث وش
عليهــا ألجــل تشــييدها علــى أحســن وجــه، وأتــّم نظــام، وعــدم اإلصغــاء إلــى 

تشــكيكات المشــّككين وأغــراض المنحرفيــن.

العالميــن، وصّلــى اهللا علــى محّمــد وآلــه الطّيبيــن  والحمــد هللا رّب 
الطاهريــن.

١ـ بحار األنوار ٤٥: ١٣٥، باب ٣٩، الحديث ١.







 فهرس مصادر التحقيق* 

 فهرس المحتويات* 







القرآن الكريمـ  ١

اآلداب الشرعّية ـ  ٢
ــح المقدســي (ت ٧٦٣ هـــ)، اعتنــى بــه:  أبــو عبــد اهللا، محّمــد بــن مفل
ماهــر محّمــد ثمــالوي، وعلــي محّمــد زينــو، الناشــر: مؤّسســة الرســالة 

ناشــرون، بيــروت ـ لبنــان، الطبعــة األولــى/١٤٢٦ هـــ ـ ٢٠٠٥ م.

إثبات الهداة بالنصوص والمعجزاتـ  ٣
محّمــد بــن الحســن، الحــر العاملــي (ت ١١٠٤ هـــ)، عّلق عليه وأشــرف 

علــى طبعــه: أبو طالــب التجليــل التبريــزي/١٤٠٤ هـ.

االختصاص ـ  ٤
أبــو عبــد اهللا، محّمــد بــن محّمــد بــن النعمــان، العكبــري، البغــدادي، 
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الشــيخ المفيــد (ت ٤١٣ هـــ)، صّححــه وعّلــق عليــه: علــي أكبــر 
الغفــاري، الناشــر: المؤتمــر العالمــي أللفيــة الشــيخ المفيــد الرقــم ١٢، 

ــى/١٤١٣ هـــ. ــة األول ــد، الطبع ضمــن مصّنفــات الشــيخ المفي

اختيار معرفة الرجال المعروف بـ mرجال الكّشيn ـ  ٥
ــق  ــن الحســن، الطوســي (ت ٤٦٠ هـــ)، تحقي ــد ب ــر، محّم ــو جعف أب
وتصحيــح: محّمــد تقــي فاضــل الميبــدي، والســّيد أبــو الفضــل: 
ــران ـ  ــالمي، طه ــاد اإلس ــة واإلرش ــر: وزارة الثقاف ــويان، الناش الموس

إيــران، الطبعــة األولــى/١٣٨٢ ش.

األدب المفرد الجامع لآلداب النبوّية ـ  ٦
محّمــد بــن إســماعيل، البخــاري (ت ٢٥٦ هـــ)، ضبطــه وأخــرج 
ــة  ــد الّرحمــن العــك، الناشــر: دار المعرف ــد عب ــه: الشــيخ خال أحاديث
ـ ١٩٩٦ م. ـ  ــى/١٤١٦ هــ ــة األول ــان، الطبع ـ لبن ــروت  ــر، بي ــة والنش للطباع

األربعين في إمامة األئّمة الطاهرين ـ  ٧
ــّيد  ــق: الس ــيرازي (ت ١٠٩٨ هـــ)، تحقي ــي، الش ــر، القّم ــد طاه محّم

ــى/١٤١٨ هـــ. ــة األول ــق، الطبع ــر: المحّق ــي، الناش مهــدي الّرجائ

اإلرشاد في معرفة حجج اهللا على العباد ـ  ٨
أبــو عبــد اهللا، محّمــد بــن محّمــد بــن النعمــان، العكبــري، البغــدادي، 



٣٤١ المصادر

الشــيخ المفيــد (ت ٤١٣ هـــ)، نشــر وتحقيــق: مؤّسســة آل البيــت 
عليهــم الّســالم إلحيــاء التــراث، قــم المقّدســة ـ إيــران، الطبعــة 

األولــى/١٤١٣ هـــ.

أساس البالغة ـ  ٩
جــار اهللا، أبــو القاســم، محمــود بــن عمــر، الزمخشــري، الناشــر: 
ـ لبنــان، الطبعــة األولــى/١٩٩٦ م. مكتبــة لبنــان ناشــرون، بيــروت 

االستبصار فيما اختلف من األخبار ـ  ١٠
ــه  ــي (ت ٤٦٠ هـــ)، ضبط ــن، الطوس ــن الحس ــد ب ــر، محّم ــو جعف أب
ــر شــمس  ــد جعف ــه: محّم ــق علي ــه وعّل ــرج أحاديث ــه وأخ وصّحح
ــان/١٤١٢  ــروت ـ لبن ــات، بي ــارف للمطبوع ــر: دار التع ــن، الناش الدي

هـــ ـ ١٩٩١ م.

أسد الغابة في معرفة الصحابةـ  ١١
أبــو الحســن، علــي بــن محّمــد، الجــزري، ابــن األثيــر (ت ٦٣٠ هـــ)، 
تحقيــق وتعليــق: محّمــد إبراهيــم البنــا، ومحّمــد أحمــد عاشــور، 
ومحمــود عبــد الوّهــاب فايــد، الناشــر: مكتبــة الشــعب، القاهــرة ـ 

م. مصــر/١٩٧٠ 
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اإلصابة في تمييز الصحابةـ  ١٢
ــو  ــن أحمــد, أب ــي ب ــن عل ــد ب ــن محّم ــد ب ــن محّم ــي ب ــن عل أحمــد ب
 ,nابــن حجــرm الفضــل, الكنــان, العســقالني, المصــري, المعــروف بـــ
فهارســه:  وضــع  أعالمهــو  ضبــط  و  أصولــه  حّقــق  هـــ)،   ٨٥٢ (ت 
ــان, الطبعــة  علــي محّمــد البجــاوي, الناشــر: دار الجيــل, بيــروت ـ لبن

األولــى/١٩٩٢م.

أصول علم الّرجال بين النظرية و التطبيقـ  ١٣
تقريــرًا لبحــث آيــة اهللا الشــيخ مســلم الــداوري, تأليــف الشــيخ محّمــد 
علــي صالــح المعّلــم, تصحيــح: الشــيخ حســن العبــودي, توزيــع: 
مؤّسســة اإلمــام الّرضــا عليــه الّســالم للبحــث والتحقيــق العلمــي, قــم ـ 

إيــران، الطبعــة الثانيــة/١٤٢٦ هـــ ـ ٢٠٠٥ م. 

إعالم الورى بأعالم الهدىـ  ١٤
أبــو علــي، الفضــل بــن الحســن، الطبرســي، مــن أعــالم القــرن الســادس 
ــاء  ــت عليهــم الّســالم إلحي الهجــري، نشــر وتحقيــق: مؤّسســة آل البي

التــراث، قــم المقّدســة ـ إيــران، الطبعــة األولــى/١٤١٧ هـــ.

أعيان الشيعةـ  ١٥
وأخرجــه:  حّققــه  هـــ)،   ١٣٧١ (ت  األميــن  محســن  الســّيد 
حســن األميــن، الناشــر: دار التعــارف للمطبوعــات، بيــروت ـ 



٣٤٣ المصادر

١٩٨٣م. ـ  هـــ  لبنــان/١٤٠٣ 

األغانيـ  ١٦
أبــو الفــرج، علــي بــن الحســين بــن محّمــد، القرشــي، األمــوي، 
ــداد:  ــد البجــاوي، إع ــي محّم ــق: عل ــي (ت ٣٥٦ هـــ)، تحقي األصفهان
ــم،  ــو الفضــل إبراهي ــي، بإشــراف: محّمــد أب ــة نشــر كتــاب األغان لجن

ــان. ــروت ـ لبن ــي, بي ــراث العرب ــاء الت ــر: دار إحي الناش

إقبال األعمال ـ  ١٧
ــو القاســم, علــّي بــن موســى بــن جعفــر بــن محّمــد بــن طــاووس,  أب
الحســني, الحســيني, قــّدم لــه و عّلــق عليــه: الشــيخ حســين األعلمــي, 
الناشــر: مؤّسســة األعلمــي للمطبوعــات, بيــروت ـ لبنــان, الطبعــة 

١٩٩٦م. ـ  األولــى/١٤١٧ 

األم ـ  ١٨
ــه و  ــى طبع ــن ادريــس الشــافعي ( ت ٢٠٤ هـــ), أشــرف عل ــد ب محّم
باشــر تصحيحــه: محّمــد زهــري الّنجــار, الناشــر: دار المعرفــة للطباعــة 

و النشــر, بيــروت ـ لبنــان, الطبعــة الثانيــة/١٣٩٣ هـــ ـ ١٩٧٣ م.

األمالي ـ  ١٩
ــق:  ــن الحســن، الطوســي (ت ٤٦٠ هـــ)، تحقي ــد ب ــر، محّم ــو جعف أب
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قســم الدراســات اإلســالمية، مؤّسســة البعثــة، الناشــر: دار الثقافــة، قــم 
المقّدســة، الطبعــة األولــى/١٤١٤ هـــ.

األماليـ  ٢٠
ــدوق (ت  ــين، الشــيخ الّص ــن الحس ــي ب ــن عل ــد ب ــر، محّم ــو جعف أب
٣٨١ هـــ)، نشــر وتحقيق: قســم الدراســات اإلســالمّية، مؤّسســة البعثة، 

طهــران ـ إيــران، الطبعــة األولــى/١٤١٧ هـــ.

األمالي ـ  ٢١
العكبــري،  النعمــان،  بــن  محّمــد  بــن  محّمــد  اهللا،  عبــد  أبــو 
البغــدادي، الشــيخ المفيــد (ت ٤١٣ هـــ)، تحقيــق: حســين األســتاد 
ــة  ــي أللفي ــر العالم ــر: المؤتم ــاري، الناش ــر الغف ــي أكب ــي وعل ول
المفيــد،  الشــيخ  مصّنفــات  ضمــن   ،١٣ الرقــم  المفيــد  الشــيخ 

هـــ. ــى/١٤١٣  األول ــة  الطبع

ــه مــن ـ  ٢٢ ــى اهللا عليــه وآل إمتــاع األســماع بمــا للنبــي صّل
ــاع  ــدة والمت ــوال والحف األحــوال واألم

أحمــد بــن علــي بــن عبــد القــادر بــن حمــد، المقريــزي (ت ٨٤٥ هـ)، 
تحقيــق وتعليــق: محّمــد عبــد الحميــد التميمــي، الناشــر: دار الكتــب 

العلمّيــة، بيــروتـ  لبنــان، الطبعــة األولــى/١٤٢٠ هــــ  ١٩٩٩ م.



٣٤٥ المصادر

أمل اآلملـ  ٢٣
محّمــد بــن الحســن، الحــر العاملــي (ت ١١٠٤ هـــ)، تحقيــق: الســّيد 
أحمــد الحســيني، الناشــر: مكتبــة األندلــس، شــارع المتنبــي، بغــداد ـ 

العــراق، الطبعــة األولــى/١٣٨٥ هـــ.

ــار ـ  ٢٤ ــة األطه ــار األئّم ــدرر أخب ــة ل ــوار الجامع ــار األن بح
ــالم ــم الّس عليه

ــر:  ــي، المجلســي (ت ١١١١ هـــ)، الناش ــد تق ــن محّم ــر ب ــد باق محّم
ـ ١٩٨٣ م. ـ  ــة/١٤٠٣ هــ ــة الثاني ــان، الطبع ـ لبن ــروت  ــاء، بي ــة الوف مؤّسس

البداية والنهايةـ  ٢٥
ــق  ــر، الدمشــقي (ت ٧٧٤ هـــ)، تحقي ــن كثي ــظ اب ــداء، الحاف ــو الف أب
وتوثيــق: صدقــي جميــل العّطــار، الناشــر: دار الفكــر، بيــروتـ  لبنــان، 

الطبعــة األولــى/١٤٢٨ هـــ ـ ٢٠٠٨ م.

البرهان في تفسير القرآنـ  ٢٦
ــي (ت١١٠٧هـــ ) ، الناشــر: قســم  ــن ســليمان البحران الســّيد هاشــم ب
الدراســات اإلســالمية مؤسســة البعثــة، قــم ـ إيــران، الطبعــة األولــى/ 

١٤١٦ هـ .
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بشارة المصطفى لشيعة المرتضى عليه الّسالمـ  ٢٧
ــري, (ت  ــي القاســم الطب ــن أب ــد ب ــر, محّم ــو جعف ــن, أب ــاد الدي عم
ــة  ــر: مؤّسس ــي, الناش ــي األصفهان ــواد القّيوم ــق: ج ٥٥٣ هـــ), تحقي
ــى/ ١٤٢٠ هـــ.   ــة األول ــران, الطبع ـ إي ــة  ــم المقّدس ــالمي, ق ــر اإلس النش

بصائر الدرجات في مناقب آل محّمدـ  ٢٨
ــور،  ــة الن ــر: طليع ــار (ت ٢٩٠ هـــ)، الناش ــن، الصّف ــن الحس ــد ب محّم

ش. األولــى/١٣٨٤  الطبعــة 

البلد األمين والدرع الحصين ـ  ٢٩
ــي، الكفعمــي (ت  ــد، العامل ــن محّم ــن الحســن ب ــي ب ــن عل ــم ب إبراهي
٩٠٠ هـــ)، قــّدم لــه وعّلــق عليــه: عــالء الديــن األعلمي، الناشــر: مؤّسســة 
ــى/١٤١٨ هـــ ـ  ــة األول ــان، الطبع ــروت ـ لبن ــات، بي ــي للمطبوع األعلم

م.  ١٩٩٧

البيان والتبيينـ  ٣٠
أبــو عثمــان، عمــرو بــن بحــر، الجاحــظ (ت٢٥٥ هـــ)، وضع حواشــيه: 
موّفــق شــهاب الديــن، الناشــر: دار الكتــب العلمّيــة، بيــروت ـ لبنــان، 

الطبعــة الثانية/١٤٢٤ هـــ ـ ٢٠٠٣ م.



٣٤٧ المصادر

تاريخ بغداد أو مدينة الّسالم ـ  ٣١
أبــو بكــر، أحمــد بن علــي، الخطيــب البغــدادي (ت ٤٦٣ هـ)، دراســة 
ــة،  وتحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، الناشــر: دار الكتــب العلمّي

بيــروت ـ لبنــان، الطبعــة األولــى/١٤١٧ هـــ ـ ١٩٩٧ م.
تاريخ الخلفاء 

جــالل الديــن عبــد الرحمــن الســيوطي (٩١١ هـــ)، الناشــر: دار ابــن 
ــان، الطبعــة األولــى/ ١٤٢٤ هـــ ـ ٢٠٠٣ م . حــزم، بيــروت ـ لبن

تاريخ الخمس ـ  ٣٢
الحســين بــن محّمــد بــن الحســن الدياريكــري، (ت٩٦٦هـــ) الناشــر، 

مؤسّســة شــعبان للنشــر و التوزيــع، بيــرت.

تاريخ الطبري تاريخ األمم والملوكـ  ٣٣
ــد  ــق: محّم ــري (ت ٣١٠ هـــ)، تحقي ــر، الطب ــن جري ــد ب ــر، محّم ــو جعف أب
ــم، الناشــر: دار التــراث، بيــروت ـ لبنــان, الطبعــة  ــو الفضــل إبراهي أب

ــة/١٣٨٧ هـــ ـ ١٩٦٧ م. الثالث

تاريخ مدينة دمشق ـ  ٣٤
اهللا،  عبــد  بــن  اهللا  هبــة  بــن  الحســن  بــن  علــي  القاســم،  أبــو 
دراســة  هـــ)،   ٥٧١ (ت  عســاكر  بابــن  المعــروف  الشــافعي، 
وتحقيــق: علــي شــيري، الناشــر: دار الفكــر، بيــروت ـ لبنــان، 
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م.  ١٩٩٧ ـ  هـــ  األولــى/١٤١٨  الطبعــة 

تأويل اآليات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة ـ  ٣٥
ــن  ــروي، م ــترآبادي، الغ ــيني، االس ــي الحس ــن، عل ــّيد شــرف الدي الس
ــي مــن القــرن العاشــر، تحقيــق: الفاضــل حســين  علمــاء النصــف الثان
ــة/١٤١٧ هـــ. ــة الثاني ــي، الناشــر: مؤّسســة النشــر اإلســالم، الطبع ــتاد ول االس

التبيان في تفسير القرآنـ  ٣٦
ــن, الطبرســي(ت ٤٦٠هـــ) تحقيــق  أبــو جعفــر, محّمــد بــن الحس
وتصحيــح: أحمــد حبيــب قصيــر العاملــي, الناشــر: دار إحيــاء التــراث 

ــان.  ــروت ـ لبن ــي, بي العرب

تحفة الزائر(فارسي) ـ  ٣٧
ــي، المجلســي (ت ١١١١ هـــ)،  ــد تق ــن محّم ــر ب ــد باق ــة محّم العّالم
ــالم, الناشــر:  ــه الّس ــام الهــادي علي ــق: مؤّسســة اإلم ــح وتحقي تصحي
پيــام إمــام هــادي عليــه الّســالم, قــم المقّدســة ـ إيــران, الطبعــة 

ــى/ ١٣٨٦ هـــ ش. األول

تذكرة الحّفاظ ـ  ٣٨
ــي (ت ٧٤٨  ــان، الذهب ــن عثم ــد ب ــن أحم ــد ب ــن، محّم شــمس الدي
ــا عميــرات، الناشــر: دار الكتــب  هـــ)، وضــع حواشــيه: الشــيخ زكري



٣٤٩ المصادر

ــى/١٤١٩ هـــ ـ ١٩٩٨ م. ــة األول ــان، الطبع ــروت ـ لبن ــة، بي العلمّي

التذكرة الحمدونيةـ  ٣٩
ــق: احســان  ــن حمــدون (ت ٦٠٧ هـــ)، تحقي ــن الحســن اب محمــد ب
عبــاس وبكــر عبــاس، الناشــر: دار صــادر للطباعــة والنشــر، بيــروت ـ 

ــى/ ١٩٩٦م. ــة األول ــان، الطبع لبن

تذكرة الخواص من األّمة بذكر خصائص األئّمةـ  ٤٠
يوســف بــن قرغلــي بــن عبــد اهللا، البغدادي، ســبط بــن الجــوزي (ت ٦٥٤ 
هـــ)، تحقيــق: حســن تقــي زاده، الناشــر: مركــز الطباعــة والنشــر للمجمــع 

العالمــي ألهــل البيــت عليهــم الّســالم، الطبعــة األولــى/١٤٢٦ هـ.

ترتيب جمهرة اللغةـ  ٤١
ــد، األزدي (ت ٣٢١ هـــ)،  ــن دري ــن ب ــن الحس ــد ب ــر، محّم ــو بك أب
ــع  ــر: مجم ــدري، الناش ــد الّرحمــن الب ــادل عب ــح: ع ــب وتصحي ترتي
البحــوث اإلســالمّية، مشــهد المقّدســة ـ إيــران، الطبعــة األولى/١٤٢٨ 

هـــ ق ـ ١٣٨٦ هـ ش.

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ـ  ٤٢
زكــي الديــن، عبــد العظيــم بــن عبــد القــوي، المنــذري (ت ٦٥٦ هـ)، 
ضبطــه وخــّرج آياتــه وأحاديثــه: إبراهيــم شــمس الديــن، الناشــر: دار 
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الكتــب العلمّيــة، بيــروت ـ لبنــان، الطبعــة الثالثة/١٤٢٤ هـــ ـ ٢٠٠٣ م.

تظّلم الزهراء من إهراق دماء آل العباء ـ  ٤٣
رضــي الديــن بــن نبــي، القزوينــي (توفــي بعــد ســنة ١١٣٤ هـــ)، طبــع في 

المطبعــة الحيدرّيــة فــي النجف، الطبعة الثانيــة/١٣٧٥ هــــ  ١٩٥٦ م.

تعليقــة الوحيــد البهبهانــي علــى منهــج المقــال (المطبوعة ـ  ٤٤
ضمــن منهــج المقــال فــي تحقيــق أحــوال الّرجال)

محّمــد باقــر، الوحيــد البهبهانــي (ت ١٢٠٥ هـــ) نســخة حجرّيــة 
ــنة ١٣٠٦ هـــ. ــت س طبع

تفسير العّياشي ـ  ٤٥
ــروف  ــلمي, المع ــاش الّس ــن عّي ــعود ب ــن مس ــد ب ــو النضــر, محّم أب
ــق  ــه والتعلي ــى تصحيحــه وتحقيق ــف عل بالعّياشــي (ت ٣٢٠ هـــ) وق
ــة, طهــران ـ  ــة العلمّي ــه: الســّيد هاشــم الّرســولي, الناشــر: المكتب علي

ــران. إي

ــر ـ  ٤٦ ــير الكبي ــتهر بالتفس ــّرازي = المش ــر ال ــير الفخ تفس
ــب  ــح الغي ومفاتي

محّمــد الــّرازي, فخــر الديــن بــن ضيــاء الديــن عمــر, المشــتهر 
ــان,  ــروت ـ لبن ــر، بي ــر: دار الفك ــري(ت ٦٠٤ هـــ ) الناش ــب ال بخطي



٣٥١ المصادر

الطبعــة األولــى /١٤٢٥ هـــ ـ ٢٠٠٥ م.

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآنـ  ٤٧
أبــو جعفــر، محّمــد بــن جريــر، الطبــري (ت ٣١٠ هـــ)، ضبــط وتوثيــق 
وتخريــج: صدقــي جميــل العّطــار، الناشــر: دار الفكــر، بيــروت ـ 

ــان/١٤١٩ هـــ ـ ١٩٩٩ م. لبن

تفسير فرات الكوفيـ  ٤٨
ــالم  ــن أع ــي، م ــرات، الكوف ــن ف ــم ب ــن إبراهي ــرات ب ــم، ف ــو القاس أب
ــة الصغــرى، تحقيــق: محّمــد الكاظــم، الناشــر: مؤّسســة الطباعــة  الغيب
ــران, الطبعــة  ــة واإلرشــاد اإلســالمي، طهــران ـ إي والنشــر وزارة الثقاف

الثانيــة/١٤١٦ هـــ ـ ١٩٩٥ م.

تفسير القرآن العظيم ـ  ٤٩
أبــو الفــداء، إســماعيل بــن كثيــر، القريشــي، الدمشــقي (ت ٧٧٤ هـــ)، 

الناشــر: دار الفكــر، بيــروت ـ لبنــان/١٤٢٨ ـ ١٤٢٩ هـــ ـ ٢٠٠٨ م.

تفسير القرطبي = الجامع ألحكام القرآنـ  ٥٠
أبــو عبــد اهللا، محّمــد بــن أحمــد، األنصــاري، القرطبــي (ت ٣١٠ هـــ)، 
ـ ١٩٨٥ م. ـ  ـ لبنــان/١٤٠٥ هــ الناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت 
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تفسير القّمي ـ  ٥١
أبــو الحســن، علــي بــن إبراهيــم، القّمــي، مــن أعــالم القــرن الثالــث 
الطبعــة  لبنــان،  ـ  بيــروت  األعلمــي،  مؤّسســة  الناشــر:  الهجــري، 

األولــى/١٤٢٨ هـــ ـ ٢٠٠٧ م.

تنقيح المقال في علم الّرجال ـ  ٥٢
الشــيخ عبــد اهللا بــن محّمــد حســن بــن عبــد اهللا، المامقانــي (ت ١٣٥١ 
هـــ)، الناشــر: المطبعــة المرتضوية، النجف األشــرف ـ العــراق/١٣٥٢.

تهذيب األحكام ـ  ٥٣
ــه  ــي (ت ٤٦٠ هـــ)، ضبط ــن، الطوس ــن الحس ــد ب ــر، محّم ــو جعف أب
وصّححــه وخــّرج أحاديثــه وعّلــق عليــه: محّمــد جعفــر شــمس 
ــان/١٤١٢  ــروت ـ لبن ــات، بي ــارف للمطبوع ــر: دار التع ــن، الناش الدي

هـــ ـ ١٩٩٢ م.

تهذيب التهذيب ـ  ٥٤
ــن حجــر، العســقالني (ت ٥٨٢  ــي ب ــن عل ــد ب ــن، أحم ــهاب الدي ش
هـــ)، الناشــر: دار الفكــر، بيــروت ـ لبنــان، الطبعــة األولــى/١٤٠٤ هـــ ـ 

م.  ١٩٨٤
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التوحيد ـ  ٥٥
ــن بابويــه، القّمــي،  ــن الحســين ب ــن علــي ب ــر، محّمــد ب أبــو جعف
الّصــدوق (ت ٣٨١ هـــ)، صّححــه وعّلق عليه: الســّيد هاشــم الحســيني 
ــران/١٣٧٨ هـــ ق. ــة الّصــدوق، طهــران ـ إي ــي، الناشــر: مكتب الطهران

ثواب األعمال وعقاب األعمال ـ  ٥٦
أبــو جعفــر، محّمــد بــن علــي بــن الحســين بــن بابويــه، الشــيخ 
ــيخ  ــه: الش ــق علي ــه وعّل ــّدم لـ ــه وق ــدوق (ت ٣٨١ هـــ)، صّحح الّص
حســين األعلمــي، الناشــر: الناشــر: مؤّسســة األعلمــي، بيــروت ـ لبنان، 

ــة/ ١٤٢٧ هـــ ـ ٢٠٠٦ م. ــة الخامس الطبع

جامع السعادات ـ  ٥٧
محّمــد مهــدي بــن أبــي ذر، النراقــي (ت ١٢٠٩ هـــ)، تصــّدى لنشــره 
والتعليــق عليــه وتصحيحــه: الســّيد محّمــد كالنتــر، الناشــر: مؤّسســة 

األعلمــي، بيــروت ـ لبنــان، الطبعــة الرابعــة.

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير ـ  ٥٨
جــالل الديــن، عبــد الّرحمــن بــن أبــي بكــر، الســيوطي (ت ٩١١ هـــ)، 

الناشــر: دار الفكــر، بيــروت ـ لبنــان.
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الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم ـ  ٥٩
محّمــد بــن فتــوح، الحميــدي (ت ٤٨٨ هـــ)، تحقيــق: الدكتــور علــي 
ــة  ــان، الطبع ــروت ـ لبن ــزم، بي ــن ح ــر: دار اب ــواب، الناش ــين الب حس

األولــى/١٤١٩ هـــ ـ ١٩٩٨ م.

جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالمـ  ٦٠
محّمــد حســن، النجفــي (ت ١٢٦٦ هـــ)، حّققــه وعّلــق عليــه: الشــيخ 
عّبــاس القوچانــي، الناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت ـ 

ــابعة. ــة الس ــان، الطبع لبن

ــب ـ  ٦١ ــي طال ــن أب ــي ب ــب عل ــي مناق ــب ف جواهــر المطال
ــالم  ــه الّس علي

شــمس الديــن، أبــو البــركات، محّمــد بــن أحمــد، الدمشــقي، 
الباعونــي، الشــافعي (ت ٨٧١ هـــ)، تحقيــق: الشــيخ محّمــد باقــر 
المحمــودي، الناشــر: مجمــع إحيــاء الثقافــة اإلســالمّية، قــم المقّدســة 

ــى/١٤١٦ هـــ. ــة األول ــران، الطبع ـ إي

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرةـ  ٦٢
يوســف، البحرانــي (ت ١١٨٦ هـــ)، حّققــه وعّلــق عليــه: محّمــد تقــي 
االيروانــي، الناشــر: دار األضــواء، بيــروت ـ لبنــان، الطبعــة الثانية/١٤٠٥ 

هـ ـ ١٩٨٥ م.
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الخرائج والجرائحـ  ٦٣
ــة  ــق: مؤّسس ــر وتحقي ٥٧٣ هـــ)، نش ــدي (ت  ــن، الراون ــب الدي قط
الطبعــة  إيــران،  ـ  المقّدســة  قــم  الّســالم،  عليــه  المهــدي  اإلمــام 

هـــ. ــى/١٤٠٩  األول

خزانة األدب ولب لباب لسان العربـ  ٦٤
عبــد القــادر بــن عمــر، البغــدادي (ت ١٠٩٣ هـــ)، الناشــر: دار صــادر، 

بيــروت ـ لبنــان.

ــي ـ  ٦٥ ــب ف ــب اللبي ــة الطال ــرى= كفاي ــص الكب الخصائ
خصائــص الحبيــب 

أبــو الفضــل, جــالل الديــن, عبــد الّرحمــن بــن أبــي بكر, الســيوطي(ت 
٩١١ هـــ) الناشــر: دار الكتــب العلميّــة, بيــروت ـ لبنــان, الطبعــة الثالثــة/ 

١٤٢٤ هـ ـ ٢٠٠٣  م.

الخصال ـ  ٦٦
أبــو جعفــر، محّمــد بــن علــي بــن الحســين بــن بابويــه القّمــی، الشــيخ 
الّصــدوق (ت ٣٨١ هـــ)، صّححــه وعّلــق عليــه: علــي أكبــر الغّفــاري، 
الناشــر: مؤّسســة النشــر اإلســالمي،قم المقّدســة ـ إيــران، الطبعــة 

ــة/١٤١٤ هـ. الرابع
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خالصة األقوال في معرفة الّرجال ـ  ٦٧
ــة  ــدي، العّالم ــر، األس ــن المطّه ــف ب ــن يوس ــو منصــور, الحســن ب أب
الحّلــي (ت ٧٢٦ هـــ)، تحقيــق: الشــيخ جــواد القيومي، الناشــر: مؤّسســة 

نشــر الفقاهــة، الطبعــة الثانيــة/١٤٢٢ هـــ.

ــة وأصحــاب ـ  ٦٨ ــى الجهمّي ــرد عل ــاد وال ــال العب ــق أفع خل
ــل  التعطي

أبــو عبــد اهللا, محّمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن المغيــرة، 
ــان،  البخــاري (ت ٢٥٦ هـــ)، الناشــر: مؤّسســة الرســالة، بيــروت ـ لبن

الطبعــة الثالثــة/١٤١١ هـــ ـ ١٩٩٠ م.

الدّر المنثور في التفسير المأثور ـ  ٦٩
ــن، الســيوطي (ت ٩١١ هـــ)، الناشــر: دار  ــد الّرحمــن جــالل الدي عب

ــان/١٤١٤ هـــ ـ ١٩٩٣ م. الفكــر، بيــروت ـ لبن

دالئل اإلمامةـ  ٧٠
أبــو جعفــر، محّمــد بــن جريــر بــن رســتم، الطبري، مــن أعاظــم علماء 
القــرن الرابــع الهجــري، الناشــر: مؤّسســة األعلمــي للمطبوعــات، 

بيــروت ـ لبنــان، الطبعــة الثانيــة/١٤٠٨ هـــ ـ ١٩٨٨ م.



٣٥٧ المصادر

ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربىـ  ٧١
محــّب الديــن، أحمــد بــن عبــد اهللا، الطبــري (ت ٦٩٤ هـ)، وثّــق أصوله 
ــه: ســامي الغريــري، الناشــر: مؤّسســة دار الكتــاب  وحّققــه وعّلــق علي

اإلســالمي، الطبعــة األولــى/١٤٢٨ هـــ ـ ٢٠٠٧ م.

الذريعة إلى تصانيف الشيعةـ  ٧٢
محّمــد محســن، الشــهير بالشــيخ آغــا بــزرگ الطهرانــي، الناشــر: 

ــراق/١٣٥٧ هـــ. ــة الغــري، النجــف ـ الع مطبع

ربيع األبرار ونصوص األخبارـ  ٧٣
ــر  ــد األمي ــق: عب ــري، تحقي ــر الزمخش ــن عم ــود ب ــم محم ــو القاس أب
منهــا، الناشــر: مؤسســة األعلمــي للمبطبوعــات، بيــروت ـ لبنــان، 

الطبعــة األول ١٤١٢ هـــ ـ ١٩٩٢م.

رجال الطوسيـ  ٧٤
ــي (ت ٤٦٠ هـــ)،  ــيخ الطوس ــن، الش ــن الحس ــد ب ــر، محّم ــو جعف أب
النشــر  مؤّسســة  الناشــر:  األصفهانــي،  القّيومــي  جــواد  تحقيــق: 

هـــ. األولــى/١٤١٥  الطبعــة  إيــران،  ـ  المقّدســة  اإلســالمي،قم 

رجال السّيد بحر العلوم، المعروف بالفوائد الرجالّية ـ  ٧٥
ــي (ت ١٢١٢ هـــ)،  ــوم، الطباطبائ ــر العل ــدي بح ــد المه ــّيد محّم الس
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حّققــه وعّلــق عليــه: محّمــد صــادق بحــر العلوم وحســين بحــر العلوم، 
ـ إيــران، الطبعــة األولــى/١٣٦٣ ش. الناشــر: مكتبــة الّصــادق، طهــران 

رجال النجاشيـ  ٧٦
ــاس، النجاشــي،  ــن العّب ــن أحمــد ب ــن علــي ب ــاس، أحمــد ب ــو العّب أب
األســدي، الكوفــي (ت ٤٥٠ هـــ)، تحقيــق: الســّيد موســى الشــبيري 
الزنجانــي، الناشــر: مؤّسســة النشــر اإلســالمی، قــم المقّدســة ـ إيــران، 

الطبعــة الثامنــة/١٤٢٧ هـــ.

رســالة أبــي غالــب الــّزراري إلــى ابــن ابنــه فــي ذكــر ـ  ٧٧
ــري  آل أعيــن, و تكملتهــا ألب عبــد اهللا الغضائ

أبــو غالــب, أحمــد بــن محّمــد بــن محّمــد بــن ســليمان بــن الحســن 
بــن الجهــم بــن بكيــر بــن أعيــن الــّزراري الشــيباني الكوفــي البغدادي 
(ت ٣٦٨ هـــ ), والتكملــة ألبــي عبــد اهللا , الحســين بــن عبيــد اهللا بــن 
إبراهيــم, الواســطي البغــدادي (ت ٤١١ هـــ ) تحقيــق: الســّيد محّمــد 
ــات اإلســالمّية،  ــز البحــوث والتحقيق ــيني, الناشــر: مرك رضــا الحس

قــم المقّدســة ـ إيــران، الطبعــة األولــى/١٤١١ هـــ.

الرواشح السماوّية ـ  ٧٨
ــاد (ت ١٠٤١ هـــ)،  ــر، الحســيني، االســترآبادي، الميردام ــد باق محّم
تحقيــق: نعمــة اهللا الجليلــي, وغــالم حســين قيصريــه هــا، الناشــر: دار 
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الحديــث، الطبعــة األولــى/١٤٢٢ هـــ ـ ١٣٨٠ ش.

روضة الواعظين ـ  ٧٩
ــريف  محّمــد بــن الفتــال، النيســابوري (ت ٥٠٨ هـــ)، الناشــر: الش

ــران/ ١٣٨٦ هـــ. ــة ـ إي ــم المقّدس ــي، ق الرض

رياض العلماء وحياض الفضالءـ  ٨٠
ــي  ــرن الثان ــالم الق ــن أع ــي، م ــدي، األصبهان ــد اهللا أفن ــرزا عب المي
ــق: الســّيد أحمــد  عشــر، باهتمــام الســّيد محمــود المرعشــي، تحقي

الحســيني /١٤٠١ هـــ.

زاد المعاد ويليه كتاب مفتاح الجنان ـ  ٨١
ــي، المجلســي (ت ١١١١ هـــ)، تعريــب  ــد تق ــن محّم ــر ب ــد باق محّم
األعلمــي  مؤّسســة  الناشــر:  األعلمــي،  الديــن  عــالء  وتعليــق: 
م.  ٢٠٠٣ ـ  ـ  هــ األولــى/١٣٢٤  الطبعــة  لبنــان،  ـ  بيــروت  للمطبوعــات، 

السّنة ـ  ٨٢
عبــد اهللا بــن أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق: أبــو هاجــر محّمــد الســعيد 
ــة، بيــروت ـ لبنــان،  بــن بســيوني زغلــول، الناشــر: دار الكتــب العلمّي

الطبعــة الثانيــة/١٤١٤ هـــ ـ ١٩٩٤ م.



زيارة عاشوراء تحفة من السماء٣٦٠

سنن ابن ماجه ـ  ٨٣
ــي (ت ٢٧٥ هـــ)، حّقــق  ــن يزيــد، القزوين ــد ب ــد اهللا، محّم أبــو عب
نصوصــه وعّلــق عليــه: محّمــد فــؤاد عبــد الباقــي، الناشــر: دار الفكــر، 

ــان. ــروت ـ لبن بي

سنن أبي داود ـ  ٨٤
أبــو داود، ســليمان بــن األشــعث، السجســتاني، األزدي (ت ٢٧٥ هـــ)، 
راجعــه وضبــط أحاديثــه وعّلــق حواشــيه: محّمــد محــي الديــن عبــد 

الحميــد، الناشــر: دار الفكــر العربــي.

سنن الترمذي = الجامع الصحيحـ  ٨٥
أبــو عيســى، محّمــد بــن عيســى بــن ســورة، الترمــذي (ت ٢٩٧ هـــ)، 
تحقيــق وتعليــق: إبراهيــم عطــوة عــوض، الناشــر: دار إحيــاء التــراث 

العربــي، بيــروت ـ لبنــان.

سنن الدارمي ـ  ٨٦
ــي، الســمرقندي (ت ٢٥٥ هـــ)،  ــن، الدارم ــد الّرحم ــن عب ــد اهللا ب عب
ــد الســبع  ــي وخال ــواز أحمــد زمرل ــه: ف ــه وأخــرج أحاديث ــق نّص حّق
العلمــي، الناشــر: دار الكتــاب العربــي، بيــروت ـ لبنــان، الطبعــة 

ــى/١٤٠٧ هـــ ـ ١٩٨٧ م. األول



٣٦١ المصادر

السنن الكبرى ـ  ٨٧
أبــو عبــد الّرحمــن، أحمــد بــن شــعيب بــن علــي, الخراســاني, 
ــداري، وســّيد  ــد الغفــار ســليمان البن ــور عب النســائي، تحقيــق: الدكت
كســروي حســن، الناشــر: دار الكتــب العلميّــة، بيــروت ـ لبنــان، 

الطبعــة األولــى/١٤١١ هـــ ـ ١٩٩١ م.

السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي ـ  ٨٨
ــي (ت ٤٥٨ هـــ)،  ــي، البيهق ــن عل ــين ب ــن الحس ــد ب ــر، أحم ــو بك أب

الناشــر: دار الفكــر.

ســنن النســائي بشــرح جــالل الديــن الســيوطي وحاشــية ـ  ٨٩
اإلمــام الســندي

ــو عبــد الّرحمــن، أحمــد بــن شــعيب بــن علــي بــن بحــر، النســائي  أب
ــان. ــروت ـ لبن ــة، بي (ت ٣٠٣ هـــ)، الناشــر: دار الكتــب العلمّي

سير أعالم النبالء ـ  ٩٠
شــمس الديــن، محّمــد بــن أحمــد بــن عثمــان، الذهبــي (ت ٧٤٨ هـ)، 
أشــرف علــى تحقيــق الكتــاب وخــّرج أحاديثــه: شــعيب األرنــؤوط، 
الناشــر: مؤّسســة الّرســالة، بيــروت ـ لبنــان، الطبعــة التاســعة/١٤١٣ هـــ 

ـ ١٩٩٣ م.



زيارة عاشوراء تحفة من السماء٣٦٢

الســيرة الحلبّيــة مــن إنســان العيــون فــي ســيرة األميــن ـ  ٩١
المأمــون 

علــي بــن برهــان الديــن، الحلبــي، الشــافعي، الناشــر: دار إحيــاء 
التــراث العربــي، بيــروت ـ لبنــان.

شذرات الذهب في أخبار من ذهبـ  ٩٢
أبــو الفــالح، عبــد الحــي بــن العمــاد، الحنبلــي (ت ١٠٨٩ هـــ)، الناشــر: دار 

إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت ـ لبنــان.

شرح األخبار في فضائل األئّمة األطهارـ  ٩٣
ــي (ت ٣٦٣ هـــ)،  ــد، التميمــي، المغرب ــن محّم ــة، النعمــان ب ــو حنيف أب
الناشــر: مؤّسســة األعلمــي للمطبوعــات، بيــروت ـ لبنــان، الطبعــة 

ــة/١٤٢٧ هـــ ـ ٢٠٠٦ م. الثاني

شرح أصول الكافي ـ  ٩٤
المولــى محمــد صالــح المازندرانــي، (ت ١٠٨١ هـــ) الناشــر: دار 
ــان،  ــروت لبن ــع، بي ــي للطباعــة  والنشــر والتوزي ــراث العرب ــاء الت إحي

الطبعــة االولــى ١٤٢١ هـــ .



٣٦٣ المصادر

شرح العقيدة الطحاوية ـ  ٩٥
ــي العــز الدمشــقي, (ت  ــن أب ــد ب ــن محّم ــن علــي ب القاضــي علــي ب
ــة  ــه: بشــير محّمــد عيــون, الناشــر: مكتب ــق علي ٧٩٢ هـــ) حققــه و عّل
المؤّيــد, الطائــف ـ الســعودية, و مكتبــة دار البيــان, دمشــق ـ ســوريا, 

الطبعــة الثانيــة/ ١٤٠٨ هـــ ١٩٨٨ م. 

شــرح زيــارة عاشــوراء (المســّمى بشــفاء الصــدور فــي ـ  ٩٦
شــرح زيــارة العاشــور)

أبــو الفضــل، الطهرانــي، الكالنتــري (ت ١٣١٦ هـــ)، ترجمــة: الشــيخ 
علــي اإلبراهيمــي، الناشــر: مؤّسســة البــالغ، دار ســلوني، الطبعــة 

األولــى/١٤٢٧ هـــ ـ ٢٠٠٦ م.

شرح نهج البالغة ـ  ٩٧
ــن  ــد، اب ــن محّم ــد ب ــن محّم ــة اهللا ب ــن هب ــن ب ــّز الدي ــد، ع ــو حام أب
ــد  ــه: محّم ــه وصّحح ــي (ت ٦٥٥ هـــ)، ضبط ــد، المعتزل ــي الحدي أب
عبــد الكريــم النمــري، الناشــر: دار الكتــب العلمّيــة، بيــروت ـ لبنــان، 

ــى/١٤١٨ هـــ ـ ١٩٩٨ م. الطبعــة األول

شفاء الّصدور في شرح زيارة العاشور ـ  ٩٨
ــق:  ــة و تحقي ــي(ت ١٣١٦ هـــ) ترجم ــو الفضــل الطهران ــرزا أب المي
ــة ـ  ــم المقّدس ــة, ق ــة الحيدري ــر: المكتب ــر, الناش ــعاع فاخ ــد ش محّم



زيارة عاشوراء تحفة من السماء٣٦٤

إيــران, الطبعــة األولــى/١٣٨٣ ش ـ ١٤٢٦ م.

 شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضيــل فــي اآليــات النازلــة ٩٩ـ  
فــي أهــل البيــت عليهــم الّســالم 

ــذاء،  ــكاني، الح ــم الحس ــد، الحاك ــن أحم ــد اهللا ب ــن عب ــد اهللا ب عبي
الحنفــي، النيســابوري، مــن أعــالم القــرن الخامــس الهجــري، تحقيــق 
ــع  ــر المحمــودي، الناشــر: مؤّسســة الطب ــد باق ــق: الشــيخ محّم و تعلي
ــران ـ  ــالمي, طه ــراف اإلس ــة و اإلش ــوزارة الثقاف ــة ل ــر التابع و النش

إيــران، الطبعــة األولــى/١٤١١ هـــ ـ ١٩٩٠ م.

الّصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية ـ  ١٠٠
إســماعيل بــن حّمــاد، الجوهــري، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور 
عّطــار، الناشــر: دار العلــم للمالييــن، بيــروت ـ لبنــان، الطبعــة الرابعــة 

م.  ١٩٩٠/

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ـ  ١٠١
عــالء الديــن، علــي بــن بلبــان، الفارســي (ت ٧٣٩ هـ)، حّققــه وأخرج 
أحاديثــه وعّلــق عليــه: شــعيب األرنــؤوط، الناشــر: مؤّسســة الرســالة، 

بيــروت ـ لبنــان، الطبعــة الثانية/١٤١٨ هـــ ـ ١٩٩٧.



٣٦٥ المصادر

صحيح البخاري ـ  ١٠٢
أبــو عبــد اهللا، محّمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن المغيــرة، 
البخــاري، الجعفــي (ت ٢٥٦ هـــ)، حّقــق أصولهــا وأجازهــا: الشــيخ 
عبــد العزيــز بــن عبــد اهللا بــن بــاز، الناشــر: دار الفكــر، الطبعــة 

م.  ١٩٩١ ـ  هـــ  األولــى/١٤١١ 

صحيح مسلم ـ  ١٠٣
أبــو الحســين، مســلم بــن الحّجــاج، القشــيري، النيســابوري (ت ٢٦١ 
هـــ)، تحقيــق وتصحيــح: محّمــد فؤاد عبــد الباقــي، الناشــر: دار الفكر، 

بيــروت ـ لبنان/١٤٠٣ هـــ ـ ١٩٨٣ م.

صحيح مسلم بشرح النووي ـ  ١٠٤
ــووي (ت ٦٧٦ هـــ)،  ــري، الن ــن م ــن شــرف ب ــى ب ــا، يحي ــو زكري أب
ــان/١٤٠٧ هـــ ـ ١٩٨٧ م. ــروت ـ لبن ــي، بي ــاب العرب ــر: دار الكت الناش

ــدع و ـ  ١٠٥ ــل الب ــى أه ــرد عل ــي ال ــة ف ــق المحرق الصواع
ــة  الزندق

أحمــد بــن حجــر, الهيثمــّي, المّكــّي (ت ٩٧٤ هـــ), خــّرج احاديثــه 
ــر:  ــف, الناش ــد اللطي ــاب عب ــد الوه ــه: عب ــدم ل ــيه و ق ــق حواش و عّل
ـ ١٩٦٥ م.  ــة/١٣٨٥ هــ ــة الثاني ـ مصــر, الطبع ــة  ــة القاهــرة , الصنادقي مكتب



زيارة عاشوراء تحفة من السماء٣٦٦

طبقــات أعــالم الشــيعة = األنــوار الســاطعة فــي المائــة ـ  ١٠٦
الســابعة

ــزوي،  ــي من ــي نق ــده عل ــق: ول ــي، تحقي ــزرگ الطهران ــا ب ــيخ إغ الش
ــة. ــة الثاني ــران, الطبع ــة ـ إي ــم المقّدس ــماعيليان, ق ــة اس ــر: مكتب الناش

طبقات الحنابلةـ  ١٠٧
أبــو الحســين، محّمــد بــن أبــي يعلــى، الناشــر: دار المعرفــة، بيــروت ـ 

لبنــان.

الطبقات الكبرى ـ  ١٠٨
ــع( ت ٢٣٠ هـــ ) الناشــر: دار  ــن مني ــن ســعد ب ــد ب ــد اهللا, محّم ــو عب أب

ــان/ ١٤٠٥ هـــ ـ ١٩٨٥ م.  ــروت ـ لبن ــر, بي ــة و النش ــروت للطباع بي

العقد الفريدـ  ١٠٩
أحمــد بــن محّمــد بن عبــد ربّــه، األندلســي (ت ٣٢٨ هـــ)، تحقيق: علي 
شــيري، الناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي، الطبعــة األولــى/١٤٠٩ هـــ 

ـ ١٩٨٩ م.
العقد النضيد والدر الفريد 

محمــد بــن الحســن القمــي، تحقــق: علــي أوســط الناطقي/ المســاعد: 
ــرادي، الناشــر: دار الحديــث  ــف ف ــتاني، ولطي ــم شهرس ــّيد هاش س

ــى/ ١٤٢٣ (ت٥٣٨) للطباعــة والنشــر، الطبعــة األول



٣٦٧ المصادر

علل الشرائعـ  ١١٠
ــه،  ــن بابوي ــن موســى ب ــن الحســين ب ــي ب ــن عل ــد ب ــر، محّم ــو جعف أب
القّمــي، الشــيخ الّصــدوق (ت ٣٨١ هـــ)، قّدم لـــه: العّالمة الســّيد محّمد 
صــادق بحــر العلــوم، الناشــر: المكتبــة الحيدريــة، النجــف األشــرف ـ 

العــراق/١٣٨٥ هـــ ـ ١٩٦٦ م.

عمدة الزائر في األدعية والزيارات ـ  ١١١
آيــة اهللا الســّيد حيــدر، الحســيني، الكاظمــي (ت ١٢٦٥ هـــ)، الناشــر: 
دار التعــارف للمطبوعــات، بيــروت ـ لبنــان، الطبعــة الثالثــة/١٣٩٩ هـــ 

ـ ١٩٧٩م.

ــام ـ  ١١٢ ــب إم ــي مناق ــار ف ــاح األخب ــون صح ــدة عي عم
ــرار  األب

يحيــى بــن الحســن, األســدي, الحّلــي, المعــروف بابــن البطريــق(ت 
٦٠٠ هـــ ) تحقيــق: الشــيخ مالــك المحمــودي, و الشــيخ إبراهيــم 
البهــادرى, الناشــر: مؤّسســة النشــر اإلســالمي, قــم المقّدســة إيــران/ 

هـ.  ١٤٠٧

عيون أخبار الّرضا عليه الّسالم ـ  ١١٣
أبــو جعفــر، محّمــد بــن علــي بــن الحســين بــن بابويــه، القّمــي، الشــيخ 
الّصــدوق (ت ٣٨١ هـــ)، صّححــه وقــّدم له وعّلق عليه: الشــيخ حســين 
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األعلمــي، الناشــر: مؤّسســة األعلمــي للمطبوعــات، بيــروت ـ لبنــان، 
الطبعــة األولى/١٤٠٤ هـــ ـ ١٩٨٤ م.

الغارات ـ  ١١٤
أبــو إســحاق، إبراهيــم بــن محّمــد، الثقفــي، الكوفــي (ت ٢٨٣ هـــ)، 
تحقيــق: الســّيد جــالل الديــن المحــّدث، مكتبــة انجمــن آثــار مّلــي، 

الطبعــة الثانيــة.

الفتاوى الكبرى ـ  ١١٥
ــق  ــق وتعلي ــي (ت ٧٢٨ هـــ)، تحقي ــة، الحّران ــن تيمّي ــن، اب تقــي الدي
ــا،  ــادر عط ــد الق ــى عب ــا ومصطف ــادر عط ــد الق ــد عب ــم: محّم وتقدي
الناشــر: دار الكتــب العلمّيــة، بيــروت ـ لبنــان، الطبعــة األولــى/١٤٠٨ 

هـــ ـ ١٩٨٧ م.

فتح الباري بشرح صحيح البخاري ـ  ١١٦
أحمــد بــن علــي بــن حجــر، العســقالني (ت ٨٥٢ هـــ)، راجعــه: قصــي 
محــّب الديــن الخطيــب، الناشــر: دار الريــان للتــراث، القاهــرة ـ مصر، 

الطبعــة األولــى/١٤٠٧ هـ ـ ١٩٨٧ م.

فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم ـ  ١١٧
رضــي الديــن، أبــو القاســم، علــي بــن موســى بــن جعفــر بــن محّمــد 
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بــن طــاووس، الحســني، الحســيني (ت ٦٦٤ هـــ)، الناشــر: الشــريف 
الّرضــي، قــم المقّدســة ـ إيــران/١٣٦٣ ش.

ــول و ـ  ١١٨ ــل المرتضــى و البت ــي فضائ ــمطين ف ــد الّس فرائ
ــالم ــم الّس ــم عليه ــن ذريته ــة م ــبطين و األئّم الّس

إبراهيــم بــن محّمــد بــن المؤيــد, الجوينــي, الخراســاني( ت ٧٣٠ هـــ) 
ــه: الدكتــور الســّيد عبــد المحســن عبــد اهللا الّســراوي,  حّققــه وقــّدم ل
والشــيخ محّمــد صــادق تــاج, الناشــر: دار الجواديــن للطباعــة والنشــر 

والتوزيــع, ســورية, الطبعــة األولــى/ ١٤٢٩ هـــ.

الفضائلـ  ١١٩
أبــو الفضــل، ســديد الديــن شــاذان بــن جبرائيــل بــن أبــي طالــب، القّمــي 
ــد اهللا  ــيخ عب ــوي, والش ــّيد محّمدالموس ــق: الس (ت ٦٦٠ هـــ)، تحقي
الصالحــي, بإشــراف الســّيد محّمــد الحســيني القزوينــي, الناشــر: 
مؤّسســة ولــي العصــر ( عّجــل اهللا تعالــى فرجــه )قــم المقّدســة ـ 

ــى /١٤٢٢ هـــ. ــة األول ــران, الطبع إي

ــات ـ  ١٢٠ ــظ ـ صف ــع: المواع ــوع م ــل الشــيعة (المطب فضائ
الشــيعة)

أبــو جعفــر، محّمــد بــن علــّي بــن الحســين بــن بابويــه، القّمــي، الشــيخ 
الّصــدوق (ت ٣٨١ هـــ)، تحقيــق: محمــود البــدري، الناشــر: مؤّسســة 
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المعــارف اإلســالمّية، الطبعــة األولــى/١٤٢١ هـ.

فقه الرضا (عليه الّسالم) ـ  ١٢١
المنســوب إلــى اإلمــام الرضــا (عليــه الّســالم)، تحقيــق: الشــيخ رحمــة 
اهللا الرحمتــي، الناشــر: مؤسســة النشــر االســالمي، قــم ـ ايــران، الطبعــة 

.١٤٣١ األولى/ 

ــوم ـ  ١٢٢ ــل الي ــي عم ــائل ف ــاح المس ــائل ونج ــالح الس ف
ــة  والليل

أبــو القاســم، علــي بــن موســى بــن جعفــر بــن محّمــد بــن محّمــد بــن 
ــدي، الناشــر:  طــاووس (ت ٦٦٤ هـــ)، تحقيــق: غــالم حســين المجي

مكتــب اإلعــالم اإلســالمي، الطبعــة األولــى/١٤١٩ هـــ ـ ١٣٧٧ ش.

ــب الشــيعة وأصولهــا وأســماء المصنفيــن ـ  ١٢٣ فهرســت كت
وأصحــاب األصــول 

أبــو جعفــر, محّمــد بــن الحســن, الطوســي( ت٤٦٠ هـــ )تحقيــق: الســّيد 
ــم  ــي, ق ــق الطباطبائ ــة المحّق ــر: مكتب ــي, الناش ــز الطباطبائ ــد العزي عب

المقّدســة ـ إيــران, الطبعــة األولــى/ ١٤٢٠ هـــ.
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الفوائــد الرضويــة فــي أحــوال علمــاء المذهــب ـ  ١٢٤
الجعفريــة = ســر گذشــت عالمــان شــيعه

ــري  ــق: ناصــر باق ــي، تحقي ــاس القّم ــيخ عّب ــن، الش ــة المحّدثي خاتم
ــم ـ  ــة، ق ــوزه علمّي ــالمي ح ــات إس ــر تبليغ ــر: دفت ــدي، الناش بيدهن

إيــران، الطبعــة األولــى/١٣٨٥ ش.

الفوائد الطوسّية ـ  ١٢٥
محّمــد بــن الحســن، الحــر العاملــي (ت ١١٠٤ هـــ)، نّمقــه وعّلــق عليه 
وأشــرف علــى طبعــه: الحــاج الســّيد مهــدي الّالجــوردي الحســيني، 
والشــيخ محّمــد درودي، الناشــر: مکتــبة المحالتــي، قــم المقّدســة 

ـ إيــران/١٤٢٣ هـ.

فيض القدير شرح الجامع الصغير ـ  ١٢٦
محمــد بــن عبــد الــرؤوف المنــاوي (ت١٠٣١)، تحقيــق: أحمــد 
ــة، بيــروت ـ لبنــان، الطبعــة  عليــه الّســالم، الناشــر: دار الكتــب العلمّي

ــى/ ١٤١٥ هـــ ـ ١٩٩٤م. االول

القاموس المحيط ـ  ١٢٧
ــادي(ت ٨١٧ هـــ) الناشــر:دار إحيــاء  محّمــد بــن يعقــوب, الفيروزآب
ـ ١٩٩١م. ـ لبنــان, الطبعــة األولــى/ ١٤١٢ هــ التــراث العربــي, بيــروت 
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القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ـ  ١٢٨
أبــو بكــر, محّمــد بــن عبــد اهللا بــن أحمــد المعافــري, المعــروف بابــن 
العربــي المالكــي( ت ٥٤٣ هـــ )دراســة وتحقيــق: الدكتــور محّمــد بن 
عبــد اهللا ولــد كريــم, الناشــر: دار الغــرب اإلســالمي, بيــروت ـ لبنــان, 

الطبعــة األولــى/ ١٩٩٢ م. 

قرب االسنادـ  ١٢٩
أبــو العّبــاس، عبــد اهللا بــن جعفــر، الحميــري، مــن أعــالم القــرن الثالــث 
ــاء  ــت عليهــم الّســالم إلحي الهجــري، نشــر وتحقيــق: مؤّسســة آل البي

التــراث، الطبعــة األولــى/١٤١٣ هـــ ـ ١٩٩٣ م.

القواعد والفوائد في فقه واألصول والعربية ـ  ١٣٠
أبــو عبــد اهللا, محّمــد بــن مكــي العاملــي, المعــروف بالشــهيد األّول 
(ت ٧٨٦ هـــ ) تحقيــق: الدكتــور الســّيد عبــد الهادي الحكيم, الناشــر: 

مكتبــة المفيــد, قــم المقّدســة ـ إيــران. 

الكافي ـ  ١٣١
ــي (ت ٣٢٨ ـ ٣٢٩ هـــ)،  ــوب، الكلين ــن يعق ــد ب ــة اإلســالم، محّم ثق
التعــارف  دار  الناشــر:  الديــن،  شــمس  جعفــر  محّمــد  تحقيــق: 

م.  ١٩٩٠ ـ  هـــ  لبنــان/١٤١١  ـ  بيــروت  للمطبوعــات، 
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كامل الزيارات ـ  ١٣٢
ــّي(ت ٣٦٨ هـــ )  ــه, القّم ــن قولوي ــد ب ــن محّم ــر ب ــو القاســم, جعف أب
تحقيــق: جــواد القّيمــي, الناشــر: نشــر الفقاهــة, قــم المقّدســة ـ إيــران, 

الطبعــة الرابعــة/ ١٤٢٨ هـــ. 

الكامل في التاريخـ  ١٣٣
أبــو الحســن، علــي بــن أبــي الكــرم محّمــد بــن محّمــد بــن عبــد الكريم 
بــن عبــد الواحد، الشــيباني، الجــزري, ابن األثيــر( ت٦٣٠ هـ )، الناشــر: 
دار صــادر للطباعــة والنشــر، ودار بيــروت للطباعــة والنشــر/١٣٨٥ هـــ ـ 

١٩٦٥م.

كتاب العينـ  ١٣٤
 ١٧٥ (ت  الفراهيــدي  أحمــد،  بــن  الخليــل  الّرحمــن،  عبــد  أبــو 
هـــ)، الناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت ـ لبنــان، الطبعــة 

م.  ٢٠٠٥ ـ  هـــ  الثانيــة/١٤٢٦ 

كتاب الغيبة ـ  ١٣٥
ــق:  ــن الحســن، الطوســي (ت ٤٦٠ هـــ)، تحقي ــد ب ــر، محّم ــو جعف أب
ــر:  ــح، الناش ــد ناص ــي أحم ــيخ عل ــي, والش ــاد اهللا الطهران ــيخ عب الش
الطبعــة  إيــران،  ـ  المقّدســة  قــم  اإلســالمّية،  المعــارف  مؤّسســة 

هـــ. ــى/١٤١١  األول
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كتاب مقتل الحسين (ع)ـ  ١٣٦
المــؤرخ الشــهير لــوط بــن يحيــى بــن ســعيد بــن مخنــف بــن ســليم 
األزدي (ت ١٥٧ هـــ) ، الناشــر: مكتبــة االلفيــن، الطبعــة الثانيــة/ ١٤٠٨ 

هـ ـ ١٩٨٧م.

كشف الغّمة في معرفة األئّمة 
ــي(ت ٦٩٢  ــح, األربل ــي الفت ــن أب ــن عيســى ب ــي ب ــو الحســن, عل أب
ــه: الســّيد أحمدالحســيني, الناشــر: منشــورات الشــريف  ــّدم ل هـــ) ق

ــى/ ١٤٢١ هـــ.  ــة األول ــران, الطبع ــم المقّدســة ـ إي الّرضــي, ق

كمال الدين وتمام النعمة ـ  ١٣٧
أبــو جعفــر، محّمــد بــن علــي بــن الحســين بــن بابويــه، القّمــي، الشــيخ 
الّصــدوق (ت ٣٨١ هـــ)، صّححــه وعّلــق عليــه: علــي أكبــر غّفــاري، 

الناشــر: مؤّسســة النشــر اإلســالمي، قــم المقّدســة ـ إيــران.

الكنى واأللقاب ـ  ١٣٨
الشــيخ عّبــاس القّمــي، الناشــر: المبطعــة الحيدرّيــة، النجــف األشــرف 

ـ العــراق, الطبعــة الثالثة/١٣٨٩ هـــ ـ ١٩٦٩ م.

كنز العّمال في سنن األقوال واألفعال ـ  ١٣٩
ــدي (ت ٩٧٥ هـــ)،  ــن، الهن ــام الدي ــن حس ــي ب ــن، المّتق ــالء الدي ع



٣٧٥ المصادر

ضبطــه وفّســر غريبــه: الشــيخ بكــري حياتــي، وصّححــه ووضــع 
فهارســه ومفتاحــه: الشــيخ صفــوة الســقا، الناشــر: مؤّسســة الّرســالة، 

ــان/١٤٠٩ هـــ ـ ١٩٨٩ م. ــروت ـ لبن بي

اللؤلــؤ النضيــد فــي شــرح زيــارة موالنــا أبــي عبــد اهللا ـ  ١٤٠
الشهيد 

نصــر اهللا بــن عبــد اهللا، التبريــزي، الشبســتري, الناشــر: مكتبــة اإلمــام 
المهــدي عّجــل اهللا تعالــى فرجــه, قــم المقّدســة ـ إيــران/١٣٥٩ هـــ.

لسان العرب ـ  ١٤١
أبــو الفضــل، جمــال الديــن محّمد بــن مكرم، ابــن منظــور، االفريقي، 
المصــري (ت ٧١١ هـــ)، مراجعــة وتدقيــق: الدكتور يوســف البقاعي, 
و إبراهيــم شــمس الديــن, ونضــال علــي, الناشــر: مؤّسســة األعلمــي 

للمطبوعــات، بيــروتـ  لبنــان، الطبعــة األولى/١٤٢٦ هــــ  ٢٠٠٥ م.

لسان الميزانـ  ١٤٢
شــهاب الديــن، أحمــد بــن حجــر، العســقالني (ت ٨٥٢ هـــ)، تحقيــق: عادل 
أحمــد عبــد الموجــود، وعلــي محّمــد معــوض، الناشــر: دار الكتــب 

العلمّيــة، بيــروت ـ لبنــان، الطبعــة األولــى/١٤١٦ هـــ ـ ١٩٩٦ م.
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اللهوف في قتلى الطفوفـ  ١٤٣
الســّيد ابــن طــاووس (ت ٦٦٤ هـــ) الناشــر: أنــوار الهــدى، قــمـ  ايران، 

الطبعــة االولــى / ١٤١٧ .

المجالس السنية في مناقب ومصائب العترة النبويةـ  ١٤٤
الســّيد محســن األميــن العاملــي ( ت ٤٧١ هـــ) ، الناشــر: دار التعــارف 

للمطبوعــات؛ بيــروت ـ لبنــان، الطبعــة الثانيــة/ ١٩٩٢ م.

مجمع البحرين ـ  ١٤٥
ــق: أحمــد الحســيني،  ــن الطريحــي (ت ١٠٨٥ هـــ)، تحقي فخــر الدي
الطبعــة  لبنــان،  ـ  بيــروت  العربــي،  التــراث  إحيــار  دار  الناشــر: 

م.  ١٩٨٣ ـ  هـــ  الثانيــة/١٤٠٣ 

مجمع البيان في تفسير القرآنـ  ١٤٦
أبــو علــي، الفضــل بــن الحســن، الطبرســي، مــن أكابــر علمــاء اإلمامّيــة 
فــي القــرن الســادس، حققــه وعّلــق عليــه: لجنة مــن العلمــاء والمحّققين 
األخصائييــن, الناشــر: مؤّسســة األعلمــي للمطبوعــات، بيــروت ـ لبنــان، 

الطبعــة األولــى/١٤٢٥ هـ ـ ٢٠٠٥ م.

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ـ  ١٤٧
ــر:  ــن، علــي بــن أبــي بكــر، الهيثمــي (ت ٨٠٧ هـــ)، بتحري ــور الدي ن
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العراقــي وابــن حجــر، الناشــر: دار الكتــاب العربــي، بيــروت ـ لبنــان، 
الطبعــة الثالثــة/١٤٠٢ هـــ ـ ١٩٨٢ م.

المجموع شرح المهذبـ  ١٤٨
أبــو زكريــا، محيــي الديــن بــن شــرف، النــووي (ت ٦٧٦ هـــ)، حّققــه 
وعّلــق عليــه وأكملــه بعــد نقصانــه: محّمــد نجيــب المطيعــي، الناشــر: 

مكتبــة اإلرشــاد، جــّدة ـ المملكــة العربيــة الســعودية.

مجموعة الفتاوىـ  ١٤٩
تقــي الديــن، أحمــد بــن تيميــة، الحّرانــي، الناشــر: دار الوفــاء للطباعــة 
ـ ٢٠٠٥ م. ـ  ـ مصــر، الطبعــة الثالثــة/١٤٢٦ هــ والنشــر والتوزيع،المنصــورة 

المحاسنـ  ١٥٠
أبــو جعفــر، أحمــد بــن محّمــد بــن خالــد، البرقــي (ت ٢٧٤ أو ٢٨٠ 
هـــ)، تحقيــق: الســّيد مهــدي الّرجائي، الناشــر: المجمــع العالمي ألهل 

البيت عليهم الّسالم، الطبعة الثانية/١٤١٦ هـ.

المحتضرـ  ١٥١
أبــو محّمــد، الحســن بن ســليمان بــن محّمــد، الحّلــي، من أعــالم القرن 
الثامــن، تحقيــق: ســّيد علي أشــرف، الناشــر: المكتبــة الحيدرّيــة/١٣٨٢ 

شـ  ١٤٢٤ هـ.
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المحّجة البيضاء في تهذيب األحياء ـ  ١٥٢
محّمــد بــن المرتضــى، المدعو بالمولى محســن الكاشــاني (ت ١٠٩١ 
ــاري، الناشــر: مؤّسســة  ــر الغّف ــه: علــي أكب ــق علي هـــ)، صّححــه وعّل
ــة/١٤٠٣ هـــ ـ  ــة الثاني ــان، الطبع ــروت ـ لبن ــات، بي األعلمــي للمطبوع

١٩٨٣ م.

المحلى باآلثارـ  ١٥٣
أبــو محّمــد، علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم، األندلســي، تحقيــق: 
د. عبــد الغّفــار ســليمان البنــداري، الناشــر: دار الفكــر، بيــروت ـ 

لبنــان/١٤٢١ هـــ ـ ٢٠٠١ م.

مختصر تاريخ دمشقـ  ١٥٤
ــق  ــور (ت ٧١١ هـــ)، تحقي ــن منظ ــروف باب ــرم المع ــن مك ــد ب محم
ــع،  ــد مطي ــراد، ومحم ــد م ــد الحمي ــاض عب ــاس، وري ــة النج روحي
الناشــر: دار الفكــر للطباعــة والتوزيــع والنشــر، دمشــق ـ ســوريا، 

ــى/ ١٤٠٢ هـــ ـ ١٩٨٤. ــة االول الطبع

مرآة العقول ـ  ١٥٥
محّمــد باقــر بــن محمــد تقــي، المجلســي (ت ١١١١ هـــ)، الناشــر: دار 

الكتــب اإلســالمية، الطبعــة الثالــث/ ١٤١٤ هـــ .
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مروج الذهب ومعادن الجوهرـ  ١٥٦
أبــو الحســن، علــي بــن الحســين، المســعودي (ت ٣٤٦ هـــ)، تحقيــق: 
ــروت ـ  ــر، بي ــر: دار الفك ــد، الناش ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي محّم

ــان/ ١٤٠٨ هـــ ـ ١٩٨٨ م. لبن

المزار ـ  ١٥٧
محّمــد بــن مّكــي، العاملــي، الجزينــي، الشــهيد األّول (ت ٧٨٦ هـــ)، 
نشــر وتحقيــق: مدرســة اإلمــام المهــدي عليــه الّســالم، قــم المقّدســة 

ـ إيــران، الطبعــة األولــى/١٤١٠ هـــ.

المزار الكبير ـ  ١٥٨
هـــ)،   ٦١٠ (ت  المشــهدي  جعفــر  بــن  محّمــد  اهللا،  عبــد  أبــو 
ــة  ــوم، الطبع ــي، الناشــر: نشــر القي ــق: جــواد القيومــي األصفهان تحقي

هـــ. األولــى/١٤١٩ 

المستدرك على الصحيحين ـ  ١٥٩
أبــو عبــد اهللا, محّمــد بــن عبــد اهللا الحاكــم النيســابوري( ت ٤٠٥ هـــ) 
بإشــراف: الدكتــور يوســف عبــد الّرحمــن المرعشــلي, الناشــر: دار 

المعرفــة, بيــروت ـ لبنــان.



زيارة عاشوراء تحفة من السماء٣٨٠

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ـ  ١٦٠
ــوري، الطبرســي (ت ١٣٢٠ هـــ)، نشــر وتحقيــق:  ــرزا حســين الن المي
ــراث، قــم المقّدســة ـ  ــاء الت ــت عليهــم الّســالم إلحي مؤّسســة آل البي

إيــران، الطبعــة األولــى/١٤٠٧ هـــ.

مســتدركات مقبــاس الهدايــة فــي علــم الدراية(المطبوع ـ  ١٦١
ضمــن كتــاب مقبــاس الهدايــة فــي علــم الدراية)

ــم  ــت عليه ــة آل البي ــق: مؤّسس ــر وتحقي ــي، نش ــا المامقان ــد رض محّم
ــى/١٤١٣ هـــ. ــة األول ــران, الطبع ــة ـ إي ــم المقّدس ــراث، ق ــاء الت ــالم إلحي الّس

مسكن الفؤاد عند فقد األحّبة واألوالدـ  ١٦٢
زيــن الديــن بــن علــي بــن أحمــد، الجبعــي، العاملــي، الشــهيد الثانــي 
(ت ٩٦٥ هـــ)، نشــر وتحقيــق: مؤّسســة آل البيــت عليهم الّســالم إلحياء 

التــراث، الطبعــة الثالثــة/١٤١٢ هـــ ـ ١٩٩١ م.

مسند أبي يعلى الموصلي ـ  ١٦٣
أحمــد بــن علــي بــن المثّنــى، التميمــي (ت ٣٠٧ هـــ)، حّققــه وخــّرج 
ــة، دمشــق ـ  أحاديثــه: حســين ســليم أســد، الناشــر: دار الثقافــة العربّي

ســوريا، الطبعــة األولــى/١٤١٢ هـــ ـ ١٩٩٢ م.
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مسند أحمد بن حنبل ـ  ١٦٤
أبــو عبــد اهللا، أحمــد بــن محّمــد بــن حنبــل، الشــيباني (ت ٢٤١ 
ــة  ــان، الطبع ــروت ـ لبن ــي، بي ــراث العرب ــاء الت ــر: دار إحي هـــ)، الناش

الثانيــة/١٤١٤ هـــ ـ ١٩٩٣ م.

مصابيح األنوار في حّل مشكالت األخبار ـ  ١٦٥
الســّيد عبــد اهللا شــّبر (ت ١٣٤٢ هـــ)، تحقيق: الســّيد علــي نجل الحّجة 
ــف، الناشــر:  ــي الســّيد حســين نجــل المؤّل ــد الســّيد عل الســّيد محّم
ــة/١٤٠٧  ــة الثاني ــان، الطبع ــروت ـ لبن ــور للمطبوعــات، بي مؤّسســة الن

هـ ـ ١٩٨٧ م.

المصبــاح فــي األدعيــة والصلــوات والزيــارات واألحراز ـ  ١٦٦
والعوذات

إبراهيــم بــن علــي بــن الحســن بــن محّمــد, العاملــي, الكفعمــي(ت 
٩٠٠ هـــ) صّححــه وأشــرف علــى طباعتــه: الشــيخ حســين األعلمــي, 
الناشــر: مؤّسســة األعلمــي للمطبوعــات, بيــروت ـ لبنــان, الطبعــة 

األولــى/ ١٤٢٤ هـــ ـ٢٠٠٣ م.

مصباح الزائر ـ  ١٦٧
الســّيد علــي بــن موســى بــن طــاووس (ت ٦٦٤ هـــ)، نشــر وتحقيــق: 
ــراث، قــم المقّدســة ـ  ــاء الت ــت عليهــم الّســالم إلحي مؤّسســة آل البي



زيارة عاشوراء تحفة من السماء٣٨٢

إيــران، الطبعــة األولــى/١٤١٧ هـــ.

مصباح المتهّجدـ  ١٦٨
أبــو جعفــر، محّمــد بــن الحســن، الطوســي (ت ٤٦٠ هـــ)، مخطوطــة 

فــي مكتبــة الســّيد البروجــردي, برقــم ٩٣.

المصّنف في األحاديث واآلثارـ  ١٦٩
عبــد اهللا بــن محّمــد بــن أبــي شــيبة، الكوفــي، العبســي (ت ٢٣٥ هـــ)، 
ــان،  ــروت ـ لبن ــام، الناشــر: دار الفكــر، بي ــد اللّح ــق: ســعيد محّم تحقي

الطبعــة األولــى/١٤٠٩ هـــ ـ ١٩٨٩ م.

ــب الشــيعة وأســماء ـ  ١٧٠ ــم العلمــاء فــي فهرســت كت معال
ــًا  ــًا وحديث ــن منهــم قديم المصّنفي

محّمــد بــن علي بــن شهرآشــوب، المازندرانــي (ت ٥٨٨ هـــ)، راجعه 
ــوم، الناشــر:  ــه: العّالمــة الســّيد محّمــد صــادق آل بحــر العل ــّدم ل وق

دار األضــواء، بيــروت ـ لبنــان.

المعجم األوسطـ  ١٧١
أبــو القاســم، ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب، اللخمــي، الطبرانــي (ت ٣٦٠ 
هـ)، تحقيق: محّمد حســن محّمد حســن إســماعيل الشــافعي، الناشــر: دار 

الكتــب العلميّــة، بيروتـ  لبنــان، الطبعة األولــى/١٤٢٠ هــــ  ١٩٩٩ م.
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المعجم الصغير للطبرانيـ  ١٧٢
أبــو القاســم، ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب، اللخمــي، الطبرانــي (ت 

٣٦٠ هـــ)، دار الكتــب العلمّيــة، بيــروت ـ لبنــان.

المعجم الكبير ـ  ١٧٣
ــه  ــري (ت ٣٦٠ هـــ)، حّقق ــد، الطب ــن أحم ــليمان ب ــم، س ــو القاس أب
وأخــرج أحاديثــه: حمــدي عبــد المجيــد الســلفي، الناشــر: دار إحيــاء 

ــي، الطبعــة الثانيــة/١٤٠٦ هـــ ـ ١٩٨٦ م. التــراث العرب

معجم مفردات ألفاظ القرآن ـ  ١٧٤
أبــو القاســم، الحســين بــن محّمــد، الراغــب األصفهانــي (ت ٥٠٢ هـ)، 
تحقيــق: نديــم مرعشــلي، الناشــر: المكتبــة المرتضوّيــة إلحيــاء اآلثــار 

الجعفرّيــة، طبــع علــى مطبعــة التقّدم العربــي/١٣٩٢ هـــ ـ ١٩٧٢ م.

معرفة الثقات ـ  ١٧٥
أبــو الحســن، أحمــد بــن عبــد اهللا بــن صالــح، العجلــي، الكوفــي (ت 
٢٦١ هـــ)، ترتيــب: نــور الديــن أبــو الحســن علــي بــن أبــي بكــر بــن 
ســليمان الهيثمــي، وتقــي الديــن أبــو الحســن علــي بــن عبــد الكافــي 
الســبكي، دراســة وتحقيــق: عبــد العليــم عبــد العظيــم البســتوي، 
الناشــر: مكتبــة الــدار بالمدينــة المنــّورة، الطبعــة األولــى/١٤٠٥ هـــ ـ 

م.  ١٩٨٥
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المغني والشرح الكبير على متن المقنعـ  ١٧٦
أبــو محّمــد، عبــد اهللا بــن أحمــد بــن قدامــة (ت ٦٢٠ هـــ)، وأبــو الفرج، 
عبــد الّرحمــن بــن أبــي عمــر محّمــد بــن أحمــد بــن قدامــة، المقدســي 

(ت ٦٨٢ هـــ)، الناشــر: المكتبــة التجاريــة، مّكــة المكّرمة ـ الســعودية.

مفاتيح الجنان ـ  ١٧٧
الشــيخ عّبــاس القّمــي، الناشــر: مؤّسســة األعلمــي للمطبوعــات، 

بيــروت ـ لبنــان، الطبعــة األولــى/١٤٢٣ هـــ ـ ٢٠٠٣ م.
مفتاح الكرامة

الســّيد محّمــد جــواد العاملــي (ت ١٢٢٦هـــ ) ، تحقيــق: الشــيخ محمد 
ــران،  ــم ـ اي ــالمي، ق ــر اإلس ــة النش ــر: مؤسس ــي، الناش ــر الخالص باق

الطبعــة الثانيــة/ ١٤٢٦ هـــ .

المقبولة الحسينّيةـ  ١٧٨
ــن جعفــر, كاشــف الغطــاء(ت  ــن علــي ب ــاس ب ــن عّب الشــيخ هــادي ب
١٣٦١ هـــ)، الناشــر: مؤّسســة كاشــف الغطــاء، النجــف األشــرف ـ 

ــراق/١٤٢٠ هـــ ـ ١٩٩٩ م. الع

مقتل الحسين (ع)ـ  ١٧٩
م (ت ١٣٩١ هـــ )، الناشــر:  الســّيد عبــد الــرزاق الموســوي المقــدَّ

الشــريف الرضــي.
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مقتل الحسين (ع)ـ  ١٨٠
موفــق بــن أحمــد المكــي الخوارزمــي (ت ٥٦٨ هـــ ) ، تحقيق: الشــيخ 

محمــد الســماوي، الناشــر: انــوار الهــدى، الطبعة االولــى/ ١٤١٨ هـ .

مكارم األخالقـ  ١٨١
أبــو نصــر، الحســن بــن الفضــل، الطبرســي، مــن أعــالم القــرن الســادس 
الهجــري، حّققــه وقــّدم لـــه: الشــيخ حســين األعلمــي، الناشــر: مؤّسســة 
ــى/١٤١٤ هـــ ـ  ــة األول ــان، الطبع ــروت ـ لبن ــات، بي ــي للمطبوع األعلم

١٩٩٤م.

الملل والنحل ـ  ١٨٢
أبــو الفتــح، محّمد بــن عبــد الكريــم، الشهرســتاني (ت ٥٤٩ هـ)تحقيق: 
إبراهيــم شــمس الديــن, الناشــر: مؤّسســة األعلمــي للمطبوعــات، 

ــان، الطبعــة األولــى/١٤٢٧ هـــ ـ ٢٠٠٦ م. بيــروت ـ لبن

من ال يحضره الفقيهـ  ١٨٣
أبــو جعفــر، محّمــد بــن علــي بــن الحســين بــن بابويــه، القّمــي، الشــيخ 
الّصــدوق (ت ٣٨١ هـــ)، تحقيــق: علــي أكبــر الغّفاري، نشــر: مؤّسســة 

النشــر اإلســالمي، قــم المقّدســة ـ إيــران، الطبعــة الرابعــة/١٤٢٦ هـ.
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مناقب آل أبي طالبـ  ١٨٤
الّســروّي,  آشــوب,  شــهر  بــن  علــي  بــن  محّمــد  جعفــر,  أبــو 
المازندرانــي(ت ٥٨٨ هـــ) عنــى بتصحيحــه ومقابلتــه بالنســخ والتعليق 
عليــه: الحــاج الســّيد هاشــم المحّالتــي, والشــيخ محّمــد حســين 
الدانــش األشــتياني, الناشــر: مؤّسســة انتشــارات عّالمــة, قــم المقّدســة 

ــران. ـ إي

منتهى المطلب في تحقيق المذهبـ  ١٨٥
ــي (ت  ــة الحل ــروف بالعالم ــر المع ــن المطّه ــف ب ــن يوس الحســن ب
ــالمية،  ــوث االس ــع البح ــي مجم ــه ف ــم الفق ــق: قس ٧٢٦ هـــ) ، تحقي
الناشــر: مؤّسســة الطبــع التابعــة لآلســتانة الرضوّيــة المقّدســة، الطبعــة 

ــى/ ١٤٢١ هـــ ـ ١٣٧٩ ش األول

مهذب األحكام في بيان الحالل والحرامـ  ١٨٦
ــة  ــر: مؤّسس ــبزواري (ت ١٤١٤ هـــ)، الناش ــى، الس ــد األعل ــّيد عب الس

ــة/١٤١٦ هـــ. ــة الرابع ــران، الطبع ــة ـ إي ــم المقّدس ــار، ق المن

ميزان االعتدال في نقد الّرجالـ  ١٨٧
أبــو عبــد اهللا، محّمــد بــن أحمــد بــن عثمــان، الذهبــي (ت ٧٤٨ هـــ)، 
ــان. ـ لبن ــروت  ــد البجــاوي، الناشــر: دار الفكــر، بي ــق: علــي محّم تحقي
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النهاية في غريب الحديث واألثرـ  ١٨٨
المبــارك بــن محّمــد، الجــزري، ابــن األثيــر (ت ٦٠٦ هـــ)، تحقيــق: 
الدكتورعبــد الحميــد هنــداوي, الناشــر: المكتبــة العصريــة, بيــروت ـ 

لبنــان، الطبعــة الثانيــة/١٤٢٩ هـــ ـ ٢٠٠٨ م.

نهج البالغة ـ  ١٨٩
مجموعــة خطــب موالنــا أميــر المؤمنيــن عليــه الّســالم وأوامــره وكتبه 
ورســائله وحكمــه ومواعظــه، جمعهــا الشــريف الّرضــي أبــو الحســن 
محّمــد بــن الحســين بــن موســى بــن محّمــد بــن موســى بــن إبراهيــم 
بــن اإلمــام موســى الكاظــم عليــه الّســالم، تعليــق وفهرســة: د. صبحــي 
الّصالــح، تحقيــق: الشــيخ فــارس تبريزّيــان، الناشــر: دار الهجــرة 

للطباعــة والنشــر، الطبعــة األولــى/١٤١٩ هـــ.

ــين ـ  ١٩٠ ــر الحس ــارة قب ــى زي ــي المشــي إل ــن ف ــور العي ن
ــالم  ــه الّس علي

محّمــد حســن االصطهباناتــي، الناشــر: دار الميــزان للطباعــة والنشــر، 
بيــروت ـ لبنــان، الطبعــة األولــى/١٤١٦ هـــ ـ ١٩٩٥ م.

الهداية الكبرى ـ  ١٩١
الحســن بــن حمــدان الخضيبــي (ت ٣٣٤ هـ)، الناشــر: مؤسســة البالغ للطباعة 

والنشــر والتوزيــع، بيروتـ  لبنان، الطبعــة الرابعة/ ١٤١١هــــ  ١٩٩١ م.
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الوافي بالوفياتـ  ١٩٢
صــالح الديــن الصفــدي (ت ١٠٣١هـــ ) ، تحقيق: أحمــد األرناؤوط، 
وتركــي مطصفــى، الناشــر: دار إحيــاء التــراث، بيــروت/ ١٤٢٠ ـ 

٢٠٠٠م.

وســائل الشــيعة = تفصيــل وســائل الشــيعة إلــى ـ  ١٩٣
تحصيــل مســائل الشــريعة 

محّمــد بــن الحســن، الحــر العاملــي (ت ١١٠٤ هـــ)، تحقيــق ونشــر: 
ــراث، قــم المقّدســة ـ  ــاء الت ــت عليهــم الّســالم إلحي مؤّسســة آل البي

إيــران، الطبعــة األولــى/١٤١٢ هـــ.

وقعة صّفين ـ  ١٩٤
ــد  ــرح: عب ــق وش ــري (ت ٢١٢ هـــ)، تحقي ــم، المنق ــن مزاح نصــر ب
ــة ـ  ــم المقّدس ــي، ق ــة بصيرت ــر: مكتب ــارون، الناش ــد ه ــالم محّم الس

ــة/١٣٨٢ هـــ. ــة الثاني ــران، الطبع إي

ينابيع الموّدة ـ  ١٩٥
ســليمان بــن الشــيخ إبراهيــم, الحســينّي, البلخــّي, القنــدوزّي, الحنفّي 
(ت ١٢٩٤ هـــال) الناشــر: مؤّسســة األعلمــي للمطبوعــات, بيــروت ـ 

لبنــان/ الطبعــة األولــى.
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