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المقّدمة

و�سّلى �هلل على ر�سوله خير �لبرّية �أجمعين محّمد و�آل بيته 

�لطّيبين �لطاهرين �لمظلومين.

�لح�سينّية  و�ل�سعائر  �لّدينّية عمومًا,  �ل�سعائر  مو�سوع  ُيعتبر 

ة ذ�ت �ل�سلة بالم�سمون �لفكرّي  خ�سو�سًا, من �لمو��سيع �لمهمَّ

و�لعقائدّي �لذي تعك�سه مر��سم �إحيائها.

�أو  �لعقائدّية  �سو�ء  �لمختلفة,  �أبعاده  �لمو�سوع  فلهذ� 

�ل�سيا�سّية, �أو �لتاريخّية �أو �الجتماعّية, �أو �لفقهّية �أو �لتربوّية, 

�أو غير ذلك..

�لحركات  كّل  بل  و�لمذ�هب,  �الأديان  كّل  باأّن  نجزم  ونكاد 

و�لتّيار�ت �لفكرّية عبر �لتاريخ و�إلى ع�سرنا �لحا�سر, كان لديها 

من  تعّبر  �لعاد�ت,  �أو  و�لعباد�ت  �لطقو�س  من  مختلفة  �أ�سكال 

�أو غيرها, وتحاول  �لعقائدّية  �أو  �لفكرّية  خاللها عن متبنياتها 

�إي�سالها من خالل ذلك باأ�ساليب و�أ�سكال متعّددة.
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وفي �لّدين �الإ�سالمّي �أي�سًا تنّوعت �ل�سعائر �لّدينّية وتعّددت 

فكان  عقيدة,  �أو  منهج  �أو  فكر  الأّي  �لطبيعّي  �لم�سار  هذ�  وفق 

�الإ�سالمّية  �لعقيدة  تعّبر عن  �لتي  �ل�سعائر  هناك مجموعة من 

من �سالة جمعة �أو جماعة �أو حّج �أو غير ذلك..

وعند �أتباع مدر�سة �أهل �لبيت R �أي�سًا وجدت مجموعة 

 ,R ة باإحياء �أمر �أهل �لبيت من �ل�سعائر �لمذهبّية �لخا�سّ

�قت�ست  حيث   ,Q �لح�سين  باالإمام  يتعّلق  فيما  وخ�سو�سًا 

ًا  خا�سّ �إح��ي��اًء  و��ستثنائّيته  وفظاعته  هناك  �ل��ح��دث  ف���ر�دة 

و��ستثنائّيًا, جاء ��ستجابة لطلب �الأئّمة R �أنف�سهم و�قتد�ًء 

بهم, فقد روي عن �سادق �أهل �لبيت R �أّنه قال لف�سيل �بن 

.
(((

ي�سار: »..اأحيوا اأمرنا يا ف�سيل، فرحم اهلل من اأحيا اأمرنا«

فكانت �ل�سعائر �لح�سينّية تعبيرً� �سادقًا عن �لوالء و�لمحّبة 

و�لفا�سدين  �لظالمين  من  و�لبر�ءة  �لعهد  وتجديد  و�لموّدة 

ين�سب  ال  �لذي  �لع�سق  حر�رة  �ألو�ن  من  ولونًا  و�لمنحرفين, 

�أّنه قال: »اإّن لقتل   Pوال يبرد, كما ُروي عن �ل�سادق �الأمين

.
(((

الح�سين Q حرارة في قلوب الموؤمنين ل تبرد اأبداً«

وحيث كان لمو�سوع �ل�سعائر �لح�سينّية بع�س �لت�ساوؤالت حول 

�سبب وجودها و�أبعاده, وكيفّية �إحيائها و�أ�سكاله, قمنا في معهد 

))) قرب �الإ�سناد, �س 36.

))) م�ستدرك �لو�سائل ج 0), �س 8)3.
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لالإطاللة  كمحاولة  �لكتاب  هذ�  باإعد�د   Q �ل�سهد�ء  �سّيد 

على هذ� �لمو�سوع, �آملين �أن نكون بذلك قد �أ�سدينا خدمة في 

.R طريق �إحياء �أمر �أهل �لبيت

عملنا في الكتاب:

»�ل�سعائر  كتاب:  من  �لكتاب  هذ�  �إعد�د  في  ��ستفدنا  وقد 

بتعريبه  قمنا  �إذ  بالفار�سّية,  وهو  ولماذا؟«,  كيف؟  الح�سينّية، 

بع�س  �إليهما  و�أ�سفنا  �الأ�سا�سّيين,  �لف�سلين  منه  و��ستخرجنا 

�لعناوين و�لرو�يات وحذفنا بع�سًا �آخر مّما ال يتنا�سب و�سيا�ساتنا 

في �لمعهد, و�أ�سفنا �إلى �لكتاب تمهيدً� حول مو�سوع �ل�سعائر, 

و�أ�سرنا �إلى جميع �لم�سادر و�لمر�جع في �لهام�س.

وقد �أ�سميناه: »ال�سعائر الح�سينّية، اإحياوؤها واأبعادها«.

�لقبول,  باأح�سن  مّنا عملنا هذ�  يتقّبل  �أن  ن�ساأل  تعالى  و�هلل 

R, ويجعله ذخرً�  بيته  و�أهل   Pلنبّي� �سفاعة  به  ويرزقنا 

�إاّل من  Q, يوم ال ينفع مال وال بنون  لنا ولمحّبي �لح�سين 

�أتى �هلل بقلب �سليم.

 Q معهد �سّيد �ل�سهد�ء

للمنبر �لح�سينّي
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تمهيد: نظرة حول الشعائر الحسينّية

ال�شعيرة وال�شعائر:

ل من كلمات �للغوّيين وغيرهم �أّن �ل�سعيرة ت�ستعمل  �لمح�سَّ

بكثرة بمعنى �لعالمة و�ال�ستعالم.

وكّل  �لحّج,  �أعمال  �ل�سعائر  ال�سحاح:  في  الجوهرّي  قال 

ما ُجعل َعَلمًا لطاعة �هلل تعالى, و�لم�ساعر: مو��سع �لمنا�سك, 

و�لم�ساعر �لحو��س, و�ل�سعار ما ولي �لج�سد من �لثياب, و�سعار 

و�أ�سعر  بع�سًا,  بع�سهم  ليعرف  عالمتهم  �لحرب:  في  �لقوم 

.
(((

�لرجل هّمًا, �إذ� لزق بمكان �ل�سعار من �لثياب في �لج�سد..

وقد ُت�ساف هذه �لكلمة �إلى لفظ �لجاللة »اهلل« فيقال �سعائر 

�لمذهب,  �أو  �الإ�سالم  �أو  كالّدين  غيرها  �إلى  ُت�ساف  وقد  �هلل, 

�أو �لمذهبّية, وقد ت�ساف  �أو �الإ�سالمّية  فيقال �ل�سعائر �لّدينّية 

�أو �سخ�سّية دينّية, فيقال: �سعائر �لحّج  �إلى معنى دينّي خا�ّس 

مثاًل, �أو �ل�سعائر �لح�سينّية.

))) �ل�سحاح, ج ), �س 699.
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كتاب  من  عديدة  �آيات  في  �ل�سعائر  عن  �لتعبير  ورد  وقد 

قال  منها,  بع�س  بعر�س  نكتفي  مختلفة,  وبتعابير  �لعزيز,  �هلل 

ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ  ہ   ۀ   ۀ    } تعالى: 

. وقال �سبحانه: 
(((

 ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ    ڭ} 
وقال   ,

(((

 { ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   }

ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ    } ��سمه:  تبارك 

 ,
(((

, وقال عّز من قائل: {ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ}
(3(

ھے}
ٴۇ   ۈ       ۈ   ۆ   ۆ   ۇ     ۇ    ڭ    } تعالى:  قال  وكذلك 

, �إلى غير ذلك من �الآيات �لتي بمعناها..
(((

ۋ  ۋۅ} 
فال�سعائر- كما يت�سح من معناها - مجموعة من �الأمور �لتي 

�لمجتمع  و�سر�ئح  �لمجتمع  قبل جميع طبقات  �إقامتها من  يتّم 

دون  مجموعة  �أو  فئة,  دون  بفئة  �خت�سا�س  بدون  �الإ�سالمّي, 

مجموعة, ير�د منها �لتركيز على جانب �الإعالم �لّدينّي, كن�سر 

�لّدين, �أو معنى من معانيه, �أو حكم من �أحكامه, بهدف �إعالء 

�لّدين و�إقامة معالمه في �لنفو�س و�ل�سلوك �الجتماعّي.

))) �سورة �لمائدة, �الآية:  ).

))) �سورة �لحّج, �الآية:  )3.

)3) �سورة �لحّج, �الآية:  36.

))) �سورة �لبقرة, �الآية:  8)).

))) �سورة �لحّج, �الآية:  30.
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فال�سعيرة �لّدينّية تحتوي على ركنين: ركن �لن�سر و�الإعالم, 

وركن �الإعالء و�العتز�ز وحفظ �لهوّية �لّدينّية.

و�ل�سعار�ت  �لرموز  بهذه  �ال�ستهانة  ي�سّح  فال  هنا  ومن 

�لح�سارّية  �لهوّية  تحديد  في  كبيرً�  دورً�  لها  فاإّن  �الإ�سالمّية, 

�سو�ء  �لّدينّية  و�ل�سعائر  �لرموز  هذه  الأّن  �الإ�سالمّية؛  لالأّمة 

�سعائر �لحّج �أو �ل�سعائر �لح�سينّية �أو �سعائر �ل�سالة �أو �سعائر 

�لم�سجد �أو �سعائر قبور �الأئّمة R تعّد بقاء للمعالم �لتاريخّية 

.
(((

و�لح�سارّية للم�سلمين

ال�شعائر الح�شينّية:

وفي هذ� �ل�سياق يقع �لحديث عن �ل�سعائر �لح�سينّية, �لتي 

لها دور مزدوج بالغ �الأهمّية:

فهي اأّوًل: و�سائل للتعبير عن �ن�سد�د �لجمهور �إلى عا�سور�ء 

و�رتباطهم �لعاطفّي بهذ� �لحدث �لمهّم, و�لذي يعتبر من �أهّم 

�أحد�ث �لتاريخ �الإ�سالمّي.

و�لتحريك  �لثورة  جذوة  �إذكاء  في  فاعل  دور  ثانياً:  ولها 

لذكرى هذ� �ليوم �لح�ّسا�س في تاريخ �لم�سلمين.

عو�طف  عن  »�لتعبير«  دور  �لح�سينّية  لل�سعائر  فاإّن  وبذلك 

�ليوم  �لثورّية و�لحركّية لهذ�  �لجمهور, ودور »التفعيل« للحالة 

))) �أنظر: �ل�سعائر �لح�سينّية بين �الأ�سالة و�لتجديد, �س23,22و )3و ما بعدها..
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تاريخ  في  �آخر  يومًا  نعرف  وال  �الإ�سالم.  تاريخ  في  �لخطير 

نفو�سهم  في  ويفّعل  بقّوة  �لجمهور  عو�طف  ي�ستقطب  �الإ�سالم 

�لحالة �لحركّية و�لعاطفّية كهذ� �ليوم. وال �سّك �أّن لهذه �ل�سعائر 

.
(((

قيمة كبيرة في كّل ذلك

كما �أّن لها �أدو�رً� عديدة تت�سل بها هي �أعمق من ذلك و�أكبر 

ن�سير منها �إلى:

�لدور �لعميق في حفظ �لر�سالة �الإ�سالمّية, وبقاء �لّدين . )

�لحّق, �لّدين �لمحّمدّي �الأ�سيل, و�إحيائه من جديد.

نه�سة . ) �أهد�ف  تثبيت  في  �الأ�سا�س  �لدور  لها  كذلك 

و�لمحّبين  �لمو�لين  نفو�س  في   Q �لح�سين  �الإمام 

و�لم�سلمين, كما في �الأمر بالمعروف و�لنهي عن �لمنكر 

مظاهر  �أو�سح  من  �لح�سينّية  �ل�سعائر  �إقامة  تعّد  �لذي 

�إحيائه.

 R �لبيت  �أهل  تثبيت موّدة  �لكبير في  �لدور  لها  �أّن  كما 

�لمفرو�سة على �الأّمة في قوله تعالى: { ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  

�إبر�ز للمحّبة, كما لها دور  , بما تحّققه من 
(((

{ ٺ  ٿ  ٿٿ  
 R لم�سابهم  �لتاأّلم  فاإّن  �أعد�ئهم,  من  �لتبّري  في  �أ�سا�س 

))) �ل�سعائر �لح�سينّية, �إعد�د �ل�سّيد محمود �لغريفي, نقاًل عن مقالة لل�سيخ محّمد مهدي 

�الآ�سفي بعنو�ن: �ل�سعائر �لح�سينّية ودورها �لفاعل في تاريخ �الأّمة, �س 03)- )0).

))) �سورة �ل�سورى, �الآية:  3).



ةهيدي حلرة حوع ال�سعائر احل�سينّيا

- 13 -

و�لحزن لحزنهم هو نوع من �لتوّلي لهم و�لتبّري من �أعد�ئهم, 

بما يك�سفه من ت�سامن معهم و�لوقوف في �سّفهم, فاإّن عالمة 

�لموّدة هي �لفرح لمن توّده, و�لحزن لحزنه, وعالمة �لبغ�ساء 

و�لعد�وة هي �لفرح لحزن �لمبغو�س و�لحزن لفرح �لمبغو�س.

 ,R �الأئّمة  الأمر  �إحياء  �ل�سعائر  هذه  �إقامة  في  وكذلك 

.
(((

,
(((

حيث ورد عنهم �لقول: »رحم اهلل من اأحيا اأمرنا«

ال�شعائر: تنّوعها واأ�شكالها:

حيث  من  �إحيائها  طرق  في  �لح�سينّية  �ل�سعائر  وتختلف 

�ل�سكل و�ل�سورة, وتنق�سم �إلى �أق�سام عديدة: كاإقامة �لمجال�س, 

و�لزيارة,  و�لم�سير�ت,  و�لمو�كب  و�للَّطم,  و�الإبكاء,  و�لبكاء, 

�إلى غير ذلك  للو�قعة,  �لت�سابيه و�لم�سرحّيات و�لتمثيل  و�إقامة 

من �أ�سكال و�ألو�ن و�سور �الإحياء وكيفّيته.

وجّل هذه �لطرق و�الأ�سكال مّما تعارف على �إحيائها و�إقامتها 

في مختلف  �الأزمان,  قديم  من  وتو�رثوها  و�لمو�لون,  �لمحّبون 

و�لفقهاء,  �لعلماء  من  وم�سمع  وبمر�أى  و�لبلد�ن,  �الأماكن 

.
(3(

و�لمحّبين و�الأعد�ء

))) بحار �الأنو�ر, ج )), �س ).

))) �أنظر: �ل�سعائر �لح�سينّية بين �الأ�سالة و�لتجديد, �س38.

)3) �لم�سدر �ل�سابق.
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�إاّل �أّنه ولالأ�سف فقد دخل - وب�سكل محدود - في بع�س �أ�سكال 

وقيمتها,  وقد��ستها  �لح�سينّية  �ل�سعائر  �إلى  ي�سيء  ما  �الإحياء 

وي�سّر باأهد�فها ودورها, ويوؤّدي �إلى نق�س �لغر�س من توظيفها 

في خدمة �لّدين و�أهد�ف �لنه�سة �لح�سينّية �لمباركة, مّما دعا 

�لعلماء �الأعالم على مّر �لع�سور �إلى �لدعوة لتنزيهها عّما يمكن 

�أن ي�سينها وي�سّر بهدفّيتها.

ويعجبنا �أن ننقل هنا بع�سًا مّما جاء في كالم لل�سيخ محّمد 

ح�سين �آل كا�سف �لغطاء يو�سي به �أ�سحاب �لمو�كب و�أهل �إقامة 

�لعز�ء و�ل�سعائر �لح�سينّية:

�إخ��و�ن��ن��ا  ك��اّف��ة  م��ن  وطلبي  ورغ��ب��ت��ي  ون�سيحتي  وو���س��ّي��ت��ي 

�لموؤمنين, �أمر�ن مهّمان: 

ي�سينها  ما  كّل  من  �ل�سريفة  �لح�سينّية  �لمو�كب  تنزيه  الأّول: 

و�لفجيعة,  �لحزن  مظاهر  عنو�ن  عن  بها  ويخرج  ويدّن�سها 

�إذ لي�س �لغر�س من تكر�ر فاجعة �لطّف كّل �سنة بل كّل يوم 

ة من �الأقا�سي�س وعجيبة من �الأعاجيب,  �للهو و�للعب بق�سّ

بل في ذلك من �لحكم �ل�سامية و�الأ�سر�ر �لمقّد�سة ما يق�سر 

عنه �لل�سان وي�سيق به �لبيان, فالالزم تطهير تلك �لمو�كب 

�ل�سريفة عن كّل ما يم�ّس �سرفها وكر�متها حّتى يترّتب عليها 

وفي  �أجلها  من  �لتي  �ل�سريفة,  وغاياتها  �لم�سروعة  �آثارها 

�سبيلها بذل �لح�سين, �أرو�حنا فد�ه, نف�سه و�أفالذ قلبه و�أعّز 
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�أهل بيته و�أ�سحابه, حّتى جرى عليه من زو�بع �لفجايع ما لم 

يجر على ب�سر وال نح�سبه يجري على �أحد من بعده.

الأمر الثاني: ولعّله �أهّم من �الأّول, �أال وهو رف�س هذه �لخالفات 

و�لم�ساجر�ت �لتي ال تعود �إاّل بال�سرر �لمبيد و�ل�سعف �لمهلك 

علينا مع�َسر �لموؤمنين, �إّنما �لالزم �لمحّتم علينا ]ال[ �سّيما 

في مثل هذه �الأع�سار �أن نكون يدً� و�حدة �أمام �لعدّو �لذي ال 

.
(((

يز�ل يجّد ويد�أب في هدم بيوٍت �أذن �هلل �أن ُترفع..

الخطوط العاّمة لتوجيه ال�شعائر الح�شينّية:

�الأ�سا�سّية  و�لعنا�سر  �لخطوط  ر�سم  من  بّد  ال  كان  ولهذ� 

بع�س  ذكره  ما  هنا  ننقل  ونحن  �لح�سينّية,  �ل�سعائر  لتوجيه 

�الأعالم في هذ� �لمجال من خطوط وعنا�سر �أ�سا�سّية, وهي:

�إقامة  في   R �لبيت  �أهل  ورو�يات  بن�سو�س  �لتم�ّسك   .(

وهذه  �لح�سينّية,  �ل�سعائر  و�إقامة  �لح�سينّي  �لعز�ء  مجال�س 

�لرو�يات كثيرة ومنت�سرة في �لكتب �لموثوقة.

�لعلماء  �أيدي  على  �ل�سالح  �سلفنا  من  �لموروثة  �ل�سعائر   .(

�لعاملين منذ ع�سر �لغيبة �إلى �ليوم, و�لتي تلّقاها علماوؤنا 

�لعز�ء  مجال�س  كاإقامة  و�لدعم  بالتاأييد  جيل  بعد  جياًل 

ومو�كب �لعز�ء و�لبكاء و�لزيارة وما �أ�سبه.

))) �الآيات �لبّينات في قمع �لبدع و�ل�سالالت, �س 0)- )).
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�أن ال يكون في هذه �ل�سعائر ما ي�سّبب وهنًا �أو �سعفًا لمذهب   .3

�أهل �لبيت R, وال يعك�س �سورة �سلبّية �أو موهونة لمذهب 

.R أهل �لبيت�

مّرت  �لتي  و�لماآ�سي   R �لبيت  �أهل  ظالمة  تعك�س  �أن   .(

ور�سوله  �هلل  على  وتجّروؤهم  �لظالمين  ظلم  وتعك�س  عليهم 

و�أوليائه.

R وحركتهم وخروجهم على  �أن تعك�س ثورة �أهل �لبيت   .(

�لظالمين وعدم ر�سوخهم لهم.

عا�سور�ء,  لماأ�ساة  و�ن�سد�ده  عاطفته  للجمهور  تحفظ  �أن   .6

وي�سّعد هذه �لعالقة و�الن�سد�د �لنف�سّي لماأ�ساة �لطّف.

ولمو�قفهم  لالإ�سالم  ووعيهم  �لبيت  �أهل  ر�سالة  تعك�س  �أن   .7

وتوجيههم  �الإ�سالم  �إلى  �لنا�س  لدعوة  خ�سبًا  مجااًل  ويكون 

�إلى هدي �أهل �لبيت R ومجااًل خ�سبًا لالأمر بالمعروف 

و�لنهي عن �لمنكر و�لتعريف بمفاهيم �الإ�سالم وهدي �لقر�آن, 

ودعوة �لنا�س �إلى �إقامة �ل�سالة و�سائر فر�ئ�س �هلل �سبحانه.

�إلى توجيه  �لعلماء و�لخطباء د�ئمًا  �أن ي�سعى  وكذلك ينبغي 

برنامج  وفق  و�إقامتها  وتهذيبها  �لح�سينّية  و�لمجال�س  �ل�سعائر 

.
(((

مدرو�س

)))  �ل�سعائر �لح�سينّية,  �إعد�د �ل�سّيد محمود �لغريفي, نقاًل عن مقالة لل�سيخ محّمد مهدي 

�الآ�سفي بعنو�ن: �ل�سعائر �لح�سينّية ودورها �لفاعل في تاريخ �الأّمة, �س  )))- ))).
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الإمام الخمينّي } وال�شعائر الح�شينّية:

على   { �لخمينّي  �لمو�سوّي  �هلل  روح  �الأّمة  �إمام  يوؤّكد 

�إحيائها,  على  و�لمحافظة  �لح�سينّية,  �ل�سعائر  �إحياء  �سرورة 

�أو  �لمنحرفين  �أو  �لم�سّككين  �أ�سو�ت  �إلى  �الإ�سغاء  وعدم 

�الأعد�ء, فيقول }: ينبغي �أن تحافظو� على مجال�س عز�ء 

�لّدينّية  �سعائرنا  هي  �لمجال�س  فهذه   R �الأطهار  �الأئّمة 

�سعائر  هي  �لمجال�س  وهذه  عليها.  نحافظ  �أن  يجب  �لتي 

هوؤالء  بكم  يغّرر  وال  عليها.  �لمحافظة  ينبغي  �أي�سًا  �سيا�سّية 

ذوو  �الأ�سخا�س  هوؤالء  ي�ستغفلكم  وال  باالأقالم  �لمتالعبون 

�أن  يريدون  فهم  �النحر�فّية,  و�الأهد�ف  �لمختلفة  �الأ�سماء 

ياأخذو� منكم كّل �سيء.

يجب �أن تبقى �لمجال�س �لح�سينّية ومو�كب �لعز�ء على حالها, 

 ,Q وينبغي �أن يحيي �لخطباء ذكرى �سهادة �الإمام �لح�سين

بهذه  وليهتّمو�  �الإ�سالمّية,  �ل�سعائر  هذه  قيمة  �ل�سعب  وليِع 

يحيا   Q �ل�سهد�ء  �سّيد  ذكرى  فباإحياء  خ�سو�سًا,  �لماآتم 

.
(((

�الإ�سالم

ويمكن لنا �أن ن�سير �إلى بع�س ما جاء في كلمات �الإمام ر�سو�ن 

�هلل عليه في مجال �ل�سعائر �لح�سينّية, �سمن �لعناوين �الآتية:

))) نه�سة عا�سور�ء, �الإمام �لخمينّي, �س )0)- 06).
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1- التاأكيد على �سرورة اإحياء مجال�س العزاء وال�سعائر 

الح�سينّيا ب�سكل عاّم, 

كونها �لتي �ساهمت في بقاء �الإ�سالم وحفظه, وكذلك �ساهمت 

عنو�ن  تز�ل  وال  وكانت  �لح�سينّية,  �الأهد�ف  تحقيق  في 

مو�جهة ظلم �لظالمين.

يقول }:

نحن  �إلينا  و�سل  حّتى  حّيًا  و�أبقاه  �الإ�سالم  �سان  �لذي  �إّن 

بكّل  �سّحى  �لذي   Q �لح�سين  �الإمام  هو  هنا  �لمجتمعين 

و�الأ�سحاب  بال�سباب  و�سّحى  و�لنفي�س,  �لغالي  م  وقدَّ يملك  ما 

من �أهله و�أن�ساره في �سبيل �هلل عزَّ وجّل, ونه�س من �أجل رفعة 

�الإ�سالم, ومعار�سة �لظلم...

و�لمقيمين  الآثاره,  و�لمقتفين  نهجه  على  �ل�سائرين  ونحن 

و�أئّمة   Q �ل�سادق  �الإمام  بها  �أمرنا  �لتي  �لعز�ء  لمجال�س 

يقوله  كان  ما  ونقول  كان,  ما  عين  نكّرر  �إّنما   ,R �لهدى 

�الإمام ويروم تحقيقه, �أال وهو مكافحة �لظلم.

ونحن وخطباوؤنا �إّنما �سعينا الإبقاء ق�سّية كربالء حّية, ق�سّية 

مو�جهة �لثّلة �لموؤمنة �لقليلة لنظام طاغوتّي متجّبر, ونهو�سها 

بوجهه م�ستمّرة متو��سلة.

�لثورة  جذوة  �تقاد  على  �إبقاًء  ُيعّد  �ل�سهيد  على  �لبكاء  �إّن 

�أو  تباكى  �أو  بكى  َمن  �أّن  من:  �لرو�يات  في  ورد  وما  وتاأّججها, 
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تظاهر بالحزن فاإّن �أجره �لجّنة, �إّنما يف�ّسر بكون هذ� �ل�سخ�س 

.
(((
Q ي�ساهم في �سيانة نه�سة �الإمام �لح�سين

�إّن هذه �لمنابر وهذه �لمجال�س و�لتعازي ومو�كب �للطم هي 

.
(((

�لتي حفظت لنا �الإ�سالم

2- التوّجه اإلى البعد ال�سيا�سّي لمجال�س العزاءي

يقول }�أي�سًا:

�إّن ما �أوّد �أن �أعر�سه على �ل�سادة �لخطباء هنا هو �أّن قيمة 

تدرك  لم  �لعز�ء  �أهّمّية مجال�س  ومدى  به  يقومون  �لذي  �لعمل 

�إّن  تقول:  �لتي  فالرو�يات  بالمّرة,  تدرك  لم  ولرّبما  قلياًل,  �إاّل 

كذ�  �لثو�ب  من  لها   Q �لح�سين  لم�ساب  ُتذرف  دمعة  كّل 

وكذ�, وتلك �لرو�يات �لتي توؤّكد �أّن ثو�ب من بكى �أو تباكى... لم 

�إلى مثل هذ�  Q بحاجة  �أّن �سّيد �لمظلومين  تكن من باب 

�الأجر  هذ�  �لم�سلمين  و�سائر  هم  ينالو�  �أن  لغر�س  وال  �لعمل, 

و�لثو�ب بالرغم من �أّنه محرز وال �سّك فيه حتمًا, ولكن ِلَم ُجعل 

هذ� �لثو�ب �لعظيم لمجال�س �لعز�ء؟ ولماذ� يجزي �هلل تبارك 

وتعالى من بكى �أو تباكى بمثل هذ� �لثو�ب و�لجز�ء �لعظيم؟

))) نه�سة عا�سور�ء, �الإمام �لخمينّي, �س 8-7.

))) �لم�سدر �ل�سابق, �س )9.
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�إّن ذلك يّت�سح تدريجّيًا من ناحيته �ل�سيا�سّية, و�سُيعرف �أكثر 

�س للبكاء ومجال�س  فيما بعد �إن �ساء �هلل. �إّن هذ� �لثو�ب �لمخ�سّ

و�لمعنوّية-  �لعبادّية  �لناحية  على  عالوة   - ُيعطى  �إّنما  �لعز�ء, 

على �لناحية �ل�سيا�سّية, فهناك مغزى �سيا�سّي لهذه �لمجال�س.

لقد قيلت هذه �لرو�يات في وقت كانت هذه �لفرقة �لناجية 

مبتالة بالحكم �الأموّي, و�أكثر منه بالحكم �لعّبا�سّي, وكانت فئة 

قليلة م�ست�سعفة تو�جه قوى كبرى.

لذ� وبهدف بناء هذه �الأقّلّية وتحويلها �إلى حركة متجان�سة, 

�ختّطو� لها طريقًا بّناًء, وتّم ربطها بمنابع �لوحي, وبيت �لنبّوة 

R, فر�حو� يخبرونهم بعظمة هذه �لمجال�س  و�أئّمة �لهدى 

جمع  مّما  �لجزيل  �لثو�ب  فيها  ُتذرف  �لتي  �لدموع  و��ستحقاق 

في  م�ست�سعفة-  �أقّلّية  �آنذ�ك  كونهم  من  �لرغم  على  �ل�سيعة- 

تجّمعات مذهبّية ولرّبما لم يكن �لكثير منهم يعرف حقيقة �الأمر, 

.
(((

ولكن �لهدف كان بناء هيكل هذه �الأقّلّية مقابل �الأكثرّية

3- �سنع النماذج والنخب الديادّيا والجهادّياي

يقول }:

 Q إّن هذه �لمجال�س �لتي تذكر فيها م�سائب �سّيد �لمظلومين�

وتظهر مظلومّية ذلك.. )�الإمام( �لذي �سّحى بنف�سه وباأوالده و�أن�ساره 

))) نه�سة عا�سور�ء, �الإمام �لخمينّي, �س ))- 3).
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في �سبيل �هلل, هي �لتي خّرجت �أولئك �ل�سّبان �لذين يتحّرقون 

بها,  ويفخرون  �ل�سهادة  ويطلبون  �لجبهات  �إلى  للذهاب  �سوقًا 

وتر�هم يحزنون �إذ� هم لم يح�سلو� عليها.

ثّم  �أبناءهّن  يفقدن  �أّمهات  �لتي خّرجت  �لمجال�س هي  هذه 

يقلن باأّن لديهن غيرهم و�أّنهّن م�ستعّد�ت للت�سحية بهم �أي�سًا.

من  �الأدعية  ومجال�س   Q �ل�سهد�ء  �سّيد  مجال�س  �إّنها 

وتبنيها,  �لنماذج  �لتي ت�سنع مثل هذه  دعاء كميل وغيره, هي 

وقد و�سع �الإ�سالم �أ�سا�س ذلك منذ �لبد�ية وعلى هذه �لركائز, 

.
(((

وقّدر �أن يتقّدم وي�سّق طريقه وفق هذ� �لمنهج

ولم يغفل �الإمام ر�سو�ن �هلل عليه عن �لتو�سية بترك بع�س 

�لممار�سات �لخاطئة �لتي ت�سيء �إلى �ل�سعائر فقال:

ينبغي �أن تعلمو� �أّنكم �إذ� �أردتم �لحفاظ على نه�ستكم فيجب 

كانت  �إذ�  فاإّنه  و�ل�سنن, وطبعًا  �ل�سعائر  تحافظو� على هذه  �أن 

�أ�سخا�س  يرتكبها  وخاطئة  منحرفة  وممار�سات  �أعمال  هناك 

غير مّطلعين على �لم�سائل �الإ�سالمّية فيجب �أن تتّم ت�سفيتها, 

.
(((

لكّن �لمو�كب و�لماآتم ينبغي �أن تبقى على قّوتها

))) نه�سة عا�سور�ء, �الإمام �لخمينّي, �س 8).

))) �لم�سدر �ل�سابق, �س )))- ))).
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الإمام الخامنئّي وال�شعائر الح�شينّية:

�الإم���ام  �لم�سلمين  �أم���ر  ول���ّي  ���س��ار  �ل��ط��ري��ق  نف�س   وع��ل��ى 

�لخامنئّي { بالتو�سية باالهتمام باإحياء �لمجال�س و�ل�سعائر, 

تعر�سها  �لتي  �ل�سو�ئب  من  ت�سفيتها  على  �لتنبيه  في  وكذلك 

�أحيانًا.

قال {:

ذكرى عا�سور�ء لي�ست مجّرد ذكر لبع�س �لخو�طر و�لذكريات 

و�الأحد�ث فقط, و�إّنما هي تبيان لحادثة في غاية �الأهّمّية, ولها 

عدد غير محدود من �الأبعاد و�لجو�نب �لتي تركت �أعمق �الآثار 

في حياة �الأّمة �الإ�سالمّية على مّر �لتاريخ.

�إذً� فالتذكير بهذه �لفاجعة هو مو�سوع يمكن �أن يتبلور عنه 

�أّن  تالحظون  لذ�  �الأّمة,  الأبناء  و�لبركات  �لخير�ت  من  كثير 

Q كانت تحتّل  �لح�سين  �الإمام  �لبكاء و�الإبكاء على  ق�سّية 

�أّنه  �أحد  يت�سورّن  فال   .R �الأئّمة  زمن  في  متمّيزة  مكانة 

هي  وما  للبكاء  �لحاجة  هي  فما  و�ال�ستدالل  �لمنطق  وجود  مع 

�لحاجة للبحث في ق�سايا قديمة من هذ� �لقبيل؟

�إّن هذ� �لنوع من �لتفكير بّين �لبطالن الأّن لكلٍّ من هذه �الأمور 

دورً� في بناء �سخ�سّية �الإن�سان وتكامله, فالعو�طف لها دورها 

لها  فالعاطفة  �أي�سًا.  �لمهّم  دورهما  لهما  و�لبرهان  و�لمنطق 



ةهيدي حلرة حوع ال�سعائر احل�سينّيا

- 23 -

دور في حّل كثير من �لم�ساكل و�لمع�سالت �لتي يعجز �لمنطق 

و�ال�ستدالل عن حّلها...

طبعًا فاإّن كّل م�ساعر و�أحا�سي�س �سادقة تنطوي على برهان 

فل�سفّي و��ستدالل عقلّي..

بحر  على  وذ�تها  طبيعتها  في  تنطوي  عا�سور�ء  وحادثة 

نتيجة  جاءت  �لفاجعة  فهذه  �ل�سادقة,  �لعو�طف  من  ز�خر 

�لت�سكيك  يمكن  ال  �إن�سان  ومع�سوم,  عظيم  �إن�سان  لثورة 

بمقد�ر ذّرة في �سخ�سّيته �لمت�سامية, ويقّر جميع �لمن�سفين 

في �لعالم بتعالي هدفه وهو: �إنقاذ �لمجتمع من بر�ثن �لظلم 

و�ال�ستعباد...

يجب  �لتي  �لفائدة  ما هي  هنا:  نف�سه  يطرح  �لذي  و�ل�سوؤ�ل 

�أن ُتجنى من هذه �لذكرى ومن هذه �لمجال�س؟ وما هو �لطريق 

ل�سكر هذه �لنعمة؟

...هذه �لنعمة �لكبيرة هي �لتي تربط �لقلوب بمنابع �الإيمان 

�لطو�غيت  �لحّكام  جعلت  �لتي  وهي  مبا�سرة,  وبالغيب  باهلل 

على طول �لتاريخ يرتجفون خوفًا وفزعًا من عا�سور�ء ومن قبر 

�الإمام �لح�سين Q. فقد بد�أ هذ� �لخوف منذ زمن بني �أمّية 

وتو��سل �إلى يومنا هذ�...

�لرجل  ذلك  عليه-  �هلل  ر�سو�ن  �لر�حل  �إمامنا  عرف  وقد 
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و�ساحب �لنظرة �لثاقبة - كيف ي�ستغّل �أّيام عا�سور�ء من �أجل 

�ل�سعي �إلى تحقيق �أهد�ف �الإمام �لح�سين Q �لعظيمة, فقد 

�لدم على  �نت�سار  �سهر  باأّن محّرم هو  �أعلن ر�سو�ن �هلل عليه 

�لدم  �نت�سر   - محّرم  �سهر  وببركة   - �لمنطق  وبهذ�  �ل�سيف, 

على �ل�سيف في �إير�ن �الإ�سالمّية, وكما خّطط له �الإمام �لر�حل 

ر�سو�ن �هلل عليه...

بتعاليم  تم�ّسكهم  وتعّزز  �هلل  �إلى  �لنا�س  تقّرب  �أمور  هناك 

ما  و�أّن  �لتقليدّية,  �لعز�ء  مر��سم  �الأمور هي  هذه  ومن  �لّدين, 

�لعز�ء  مر��سم  باإقامة  عليه  تعالى  �هلل  ر�سو�ن  �الإمام  �أو�سانا 

�الإمام  ونعي  �لح�سينّية  �لمجال�س  في  �لم�ساركة  هو  �لتقليدّية 

�لح�سين Q, و�لبكاء عليه و�للطم على �ل�سدور في مو�كب 

�لعز�ء, وهي من �الأمور �لتي تعّزز �لم�ساعر �لجّيا�سة �إز�ء �أهل 

.
(((
R لبيت�

لماذا اإقامة ال�شعائر الح�شينّية؟ وكيف تقام؟

و�ل�سوؤ�ل �لذي يطرح نف�سه: 

و�إحياء   Q �لح�سين  �الإمام  على  �لعز�ء  �إقامة  لماذ�  اأّوًل: 

�سعائره؟ 

))) من خطاب له { �ألقاه في جمع من �لعلماء و�لف�سالء بتاريخ 9) ذي �لحّجة �سنة )))) 

هجرّي قمرّي.
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و�أ�سكالها  �أنو�عها  هي  وما  �ل�سعائر  هذه  نحيي  كيف  وثانياً: 

�لمقبولة و�لو�ردة عن �أهل �لبيت R؟

�لف�سلين  �سمن  تباعًا  �ل�سوؤ�لين  هذين  عن  نجيب  و�سوف 

�الآتيين �إن �ساء �هلل تعالى.





 لماذا إقامة العزاء
على سّيد الشهداء Q؟

الفصل األّول:
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تمهيد:

 Q يقع �لت�ساوؤل �أحيانًا عن �سبب تخ�سي�س �الإمام �لح�سين

من قبل �أتباع مدر�سة �أهل �لبيت R باإقامة �لعز�ء, وتطرح 

عادة �إ�سكالّية تقول: لماذ� ال يقام هذ� �لعز�ء على ر�سول �هللP؟ 

�أو غيره من �ل�سخ�سّيات �لمقّد�سة في تاريخ �الإ�سالم؟

ولالإجابة عن هذ� �ل�سوؤ�ل نقول:

اأّوًل: �إّن �أتباع مدر�سة �أهل �لبيت R يقيمون �لعز�ء على م�ساب 

ر�سول �هللP, ويعتبرون �أّن فقدهP من �أعظم �لم�سائب, بل 

�أ�ساب �الأّمة �الإ�سالمّية بما لم ت�سب بمثله �أبدً�, وقد روو� ذلك 

»من  قال:  �أّنه   Q �هلل  عبد  �أبي  فعن   ,R �أئّمتهم  عن 

اأعظم  من  فاإّنه   Pبالنبّي م�سابه  فليذكر  بم�سيبة  اأ�سيب 

بت  �سِ
ُ
اأ »اإن  قال:  �أّنه   Q جعفر  �أبي  وعن   ,

(((

الم�سائب«

بم�سيبة في نف�سك اأو في مالك اأو في ولدك فاذكر م�سابك 

 .
(((

بر�سول اهللP، فاإّن الخالئق لم ي�سابوا بمثله قّط«

))) �لكافي, ج 3, �س 0)).

))) ن.م.
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عليه  جرى  وما   Q �لح�سين  �الإمام  م�سيبة  �إّن  ثانياً: 

�لفاجعة  طبيعة  حيث  من  و�لرز�يا  و�لمحن  �لم�سائب  من 

عليه  �لم�سائب  جميع  و�جتماع  �لقتل  وطريقة  و�لماأ�ساة 

عنه  �لماء  ومنع  وح�ساره  معدودة,  و�ساعات  و�حد  يوم  في 

�الأمور,  لقتله, وغيرها من  �أعد�ئه  �لعدد من  و�جتماع ذلك 

نوعًا  ��ستدعت  �لب�سرّية,  تاريخ  في  ��ستثنائّية  حالة  مّثلت 

�لمطلوب  �الإحياء  طبيعة  عن  يختلف  للمنا�سبة  �الإحياء  من 

من  �الأخرى  �لمقّد�سة  �ل�سخ�سّيات  منا�سبات  جميع  في 

�الأنبياء و�الأولياء و�الأ�سحاب و�الأن�سار, وهذ� ما �أ�سارت �إليه 

�الإمام  فعن   ,R �لبيت  �أهل  �أئّمة  عن  �لو�ردة   �لرو�يات 

, وعن �الإمام 
(((

�لح�سن Q: »ل يوم كيومك يا اأبا عبد اهلل«

.
(((

»Q ل يوم كيوم الح�سين« :Q زين �لعابدين

في  �لح�سين  �الإمام  حملها  �لتي  �الأهد�ف  طبيعة  �إّن  ثالثاً: 

مو�جهة  وفي  و�لجور,  �لظلم  �سّد  �لمباركة,  وثورته  نه�سته 

�لقر�آن  وتعاليم  و�لر�سالة  �لّدين  لحفظ  وطلبًا  �النحر�ف, 

ووجوب   R �لبيت  �آل  بحّق  و�لتذكير   ,Pلنبّي� و�سيرة 

�لمنكر,  عن  و�لنهي  بالمعروف  و�الأمر  و�الإ�سالح  موّدتهم, 

فاإّن  �أخرى  ناحية  ومن  و�لعناوين,  �الأهد�ف  من  وغيرها 

))) �أمالي �ل�سدوق, �س 77).

))) �لم�سدر �ل�سابق, �س  7)).
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على  Q وخطره  �الإمام  يو�جهه  كان  �لذي  �لعدّو  طبيعة 

�الهتمام  من  نوعًا  �فتر�س  ذلك  كّل  و�لر�سالة,  �لّدين  �أ�سل 

 ,Pبالمنا�سبة لما فيه من �إحياء لالإ�سالم �لذي جاء به �لنبّي

�الإ�سالم محّمدّي  قيل:  هنا  ومن  و�أهد�فه,  لم�سيرته  وحفظ 

�لوجود ح�سينّي �لبقاء.

رابعاً: �إّن �الإمام �لح�سين Q هو �بن ر�سول �هللP و�سبطه 

�هلل  ر�سول  �بن  الأّنه  م�سابه  ونبكي  عليه  نحزن  و�إّنما  وحبيبه, 

و�أحد �الأئّمة �لمع�سومين �لذين �أو�سى بهم ر�سول �هللP, وهم 

عترته و�أهل بيته �لذين �أذهب �هلل عنهم �لرج�س وطّهرهم 

لها  كان  �لتي  �لطّيبة  �ل�سل�سلة  �أركان  �أحد  ولكونه  تطهيرً�, 

دور عظيم بعد �لنبّيP في بناء هذ� �لّدين وت�سييد �أركانه, 

�لف�سل  بن  �هلل  عبد  عن  �لرو�ية  �إليه  �أ�سارت  ما  هذ�  ولعّل 

ر�سول  بن  يا   :Q �هلل  عبد  الأبي  قلت  قال:  )�لها�سمّي( 

�هلل, كيف �سار يوم عا�سور� يوم م�سيبة وغّم وجزع وبكاء دون 

�ليوم �لذي قب�س فيه ر�سول �هللP؟ و�ليوم �لذي ماتت فيه 

فاطمة O؟ و�ليوم �لذي قتل فيه �أمير �لموؤمنين Q؟ 

و�ليوم �لذي قتل فيه �لح�سن Q بال�سّم؟ فقال: »اإّن يوم 

قتل الح�سين Q اأعظم م�سيبة من جميع �سائر الأّيام، 

وذلك اأّن اأ�سحاب الك�ساء الذين كانوا اأكرم الخلق على اهلل 
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كانوا خم�سة، فلّما م�سى عنهم النبّي، بقي اأمير الموؤمنين 

وفاطمة والح�سن والح�سين R فكان فيهم للنا�س عزاء 

و�سلوة، فلّما م�ست فاطمة O كان في اأمير الموؤمنين 

والح�سن والح�سين R للنا�س عزاء و�سلوة، فلّما م�سى 

 L منهم اأمير الموؤمنين كان للنا�س في الح�سن والح�سين

في  للنا�س  كان   Q الح�سن  م�سى  فلّما  و�سلوة،  عزاء 

عليه  اهلل  �سّلى  الح�سين  قتل  فلّما  و�سلوة.  عزاء  الح�سين 

لم يكن بقي من اأ�سحاب الك�ساء اأحد للنا�س فيه بعده عزاء 

و�سلوة، فكان ذهابه كذهاب جميعهم، كما كان بقاوؤه كبقاء 

.
(((

جميعهم فلذلك �سار يومه اأعظم الأّيام م�سيبة«

خام�ساً: �إّن �لبكاء على �الإمام �لح�سين Q هو �متثال الأمر 

 �هلل ور�سوله P في �سرورة موّدة �آل بيت �لنبّيP, وتاأ�سّيًا 

Q قبل  �لح�سين  ولده  �لماآتم على  �أقام  بفعلهP حيث 

�سهادته وبكاه في مو��سع عديدة.

من  �الأئّمة  لطلب  ��ستجابة  هو  �الأمر  هذ�  فاإّن  وكذلك 

�الإمام  على  �لعز�ء  �إقامة  على  حّثو�  �لذين   R �لبيت   �أهل 

�لح�سين Q وقامو� هم �أنف�سهم بفعل هذ� �الأمر.

))) بحار �الأنو�ر, ج )), �س 69), عن علل �ل�سر�ئع لل�سدوق.
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وفي هذ� �لف�سل نعر�س لبع�س �لجو�نب �لمهّمة �لتي تو�سح 

�سبب �إحياء هذ� �لمنا�سبة من زو�يا مختلفة:

اإقام��ة ال�شعائر والعزاء على �شّي��د ال�شهداء Qتاأ�شّيًا 

:R واأهل بيته P بر�شول اهلل

:Pالتاأ�ّسي بالنبّي  -

يقول �هلل تعالى في هذ� �لمجال: { وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

.
(((

ۈئ   ېئ  } 
�لنبّي  نّتخذ  باأن  تعالى  �لحّق  من  و�سريح  و��سح  �أمر  وهذ� 

باأخالق  يتخّلق  �أن  يريد  من  فاإّن  ولذ�  لنا,  �أ�سوة   P �الأكرم 

ر�سول �هلل P و�أن يمتلك �إيمانًا و�قعّيًا باهلل تبارك وتعالى ال بّد 

له �أن يّتخذ �لنبّي �الأكرم P مثااًل وقدوًة له.

P كان كثيرً�  �أّن �لنبّي �الأكرم  ويحّدثنا �لتاريخ و�لرو�يات 

Qوعندما  ما يظهر محّبته وعالقته �لقوّية ب�سّيد �ل�سهد�ء 

Qيتغّير  �لح�سين  �الإمام  بمقتل  يتعّلق  �سيء  �أّي  يذكُر  كان 

حاله وكيانه وي�سيبه �لغّم و�لحزن ويبكي ب�سّدة.

ومّما ينبغي �اللتفات �إليه هنا �أّن �لنبّي P كان يقوم بذلك 

�ل�سهد�ء  �سّيد  ��ست�سهاد  قبل  �ل�سنين  من  ونّيف  خم�سين  قبل 

�سالم �هلل عليه.

))) �سورة �الأحز�ب, �الآية: )).
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وفي هذ� �لمجال يروى لنا عبد �هلل بن محّمد �ل�سنعانّي نقاًل 

عن �الإمام �لباقر Q�أّنه قال: »كان ر�سول اهلل P اإذا دخل 

 :Q الموؤمنين  لأمير  وقال  اإليه  Qجذبه  الح�سين 

]الح�سين[  اإليه  اأم�سكه، ثّم يقع عليه فيقّبله ويبكي فيلتفت 

قبِّل مو�سع ال�سيوف 
ُ
ويقول: يا اأبه لم تبكي؟ فيقول: يا بنّي، اأ

.
(((

منك واأبكي«

Q وفي رو�ية �أخرى عن �أبي ب�سير عن �الإمام �ل�سادق

�أّنه قال: »اإّن جبرائيل اأتى ر�سول اهلل P والح�سين يلعب بين 

.
(((

»P يديه فاأخبره اأّن اأّمته �ستقتله، قال فجزع ر�سول اهلل

»لّما  قالت:  �أّنها  �لمطلب  عبد  بنت  �سفّية  عن  �أي�سًا  وروي 

 ...P اإلى النبّي  اأّمه دفعته  Qمن بطن  �سقط الح�سين 

ويقول  يبكي  اإلّي وهو  دفعه  ثّم  بين عينيه،   P النبّي  فقّبل 

.
(((

لعن اهلل قوماً هم قاتلوك يا بنّي قالها ثالثاً...«

وكذلك في �أو�خر لحظات عمر �لنبّي P وقد كان يحت�سر 

�إلى �سدره ور�ح يقّبله وهو  Qليوّدعه ف�سّمه  �أخذ �لح�سين 

.
(((

يقول: »ما لي وليزيد ل بارك اهلل في يزيد«

))) كامل �لزيار�ت, باب )), رقم ), �س6))؛ �لخ�سائ�س �لح�سينّية �س)7 )نقاًل عن بحار 

�الأنو�ر, ج)), �س)6)).

))) نف�س �لم�سدر, باب 7), رقم), �س8)).

)3) بحار �الأنو�ر, ج3), �س3))؛ �لخ�سائ�س �لح�سينّية, �س36؛ �الأمالي لل�سدوق, �س83.

))) �لخ�سائ�س �لح�سينّية, �س37؛ بحار �الأنو�ر, ج)), �س66).
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قال:  Q�أّنه  �ل�سادق  �الإمام  عن  ي�سار  بن  �سعيد  وينقل 

واأخبره   P اهلل  ر�سول  Qعلى  جبرائيل  هبط  اأن  »لّما 

ملّياً  به  Qفخال  علّي  بيد  اأخذ   ،Q الح�سين  بقتل 

عليهما  هبط  حّتى  يتفّرقا  فلم  العبرة،  فغلبتهما  النهار  من 

ويقول:  ال�سالم  يقروؤكما  رّبكما  لهما:  Qفقال  جبرائيل 

.
(((

قد عزمت عليكما لما �سبرتما، قال ف�سبرا«

وقد �أح�سى �لعاّلمة �الأمينّي M في كتابه �سيرتنا و�سّنتنا, 

�أقامها  �أّنه   Pلنبّي� عن  روي  ماأتمًا,  ع�سرين  من  يقرب  ما 

�أهل  ورو�يات  كتب  من  �أخرجها   ,Q �لح�سين  �الإمام  على 

ميالده,  من  �ساعة  �أّول  في  �لميالد  عند  �أقامه  فماأتم  �ل�سّنة: 

على  �أتى  بعدما  �أي  �ل�سنة,  ر�أ�س  في  وماأتم  �لر�سوعة,   وماأتم 

�أّم  �ل�سّيدة  بيت  في  ماآتم  �سبعة  كاملة,  �سنة   Q �لح�سين 

�سلمة �أّم �لموؤمنين, وثالثة ماآتم في بيت �ل�سّيدة عائ�سة, وماأتم 

في بيت �ل�سّيدة زينب بنت جح�س �أّم �لموؤمنين, وماأتم في د�ر 

وماأتم  �ل�سحابة,  Q, وماأتم في ح�سد من  �لموؤمنين  �أمير 

في د�ر ر�سول �هللP, وماأتم يوم عا�سور�ء, وماأتم في كربالء 

.Q أقامه �أمير �لموؤمنين�

))) كامل �لزيار�ت, باب 6), رقم ), �س)))؛ بحار �الأنو�ر, ج)), �س)3).
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:Q التاأ�ّسي باأمير الموؤمنين  -

يقول �هلل تعالى في كتابه �لكريم: { ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  

.
(((

ىئ  ىئ  ی   ی  یی  } 

�أّنه قال: »يا علّي، من اأطاعك فقد   P وعن �لنبّي �الأكرم 

.
(((

اأطاعني، ومن اأطاعني فقد اأطاع اهلل«

 -P وقد و�سل �إلينا �لعديد من �لرو�يات عن �لنبّي �الأكرم

من كتب �لفريقين )�ل�سّنة و�ل�سيعة(- توؤّكد على �أّن �إطاعة �أمير 

�لموؤمنين Qم�ساوية الإطاعة ر�سول �هلل P, و�إطاعة هذين 

�لعظيمين مقارنة الإطاعة �هلل تعالى.

ما  وكّل  و�أفعالهما  �أقو�لهما  كون  �إلى  بو�سوح  ي�سير  وهذ� 

يقومان به ال ينفّك عن �إر�دة �لحّق تعالى و�أّن كّل �سيء عندهما 

هو من عند �هلل.

�أمره  وبعد  �لحكيم  �لقر�آن  في  وتعالى  تبارك  �هلل  فاإّن  ولذ� 

�أمير باإطاعة  ياأمر  فاإّنه   P �هلل  ر�سول  و�إطاعة   باإطاعته 

ة و�لعاّمة باأّن �الآية   �لموؤمنين Qكما ذكر �لمف�ّسرون من �لخا�سّ

.Q لمذكورة قد ف�ّسرت باأّنها و�ردة في �ساأن �أمير �لموؤمنين�

باإطاعة  الأّمته  دعوته  مر�رً�   P �الأكرم  �لنبّي  �أّكد  وقد 

�ل�سيعة  كلمة  معنى  فاإّن  �لو�قع  وفي  و�ّتباعه,  �لموؤمنين  �أمير 

))) �سورة �لن�ساء, �الآية: 9).

))) �ل�سدوق, �الأمالي, �س))).



الف�سل الأوعي ملاذا اإقاما العزاء على �سّيد ال�سهداء Q؟

- 37 -

الأمير  و�الإطاعة  �الّتباع  كان  كّلما  فاإّنه  ولذ�  �لمتابعة   تعني 

ح�سرته  من  �قتربنا  كّلما  وكبيرْين  ْين  قويَّ  Q �لموؤمنين 

ب�سكل �أكبر �أي�سًا.

Q ومن جملة �الأعمال �لتي كان يقوم بها �أمير �لموؤمنين

�إقامة �لعز�ء و�لبكاء على �سّيد �ل�سهد�ء Qولذ� - و�قتد�ًء 

به �سالم �هلل عليه - فنحن نقيم �لعز�ء ونبكي على ولده �لح�سين 

.Q لمظلوم�

Q وينقل عبد �هلل بن ميمون �لقّد�ح عن �الإمام �ل�سادق

من  اأنا�س  في  Qبكربالء  الموؤمنين  اأمير  »مّر  قال:  �أّنه 

اأ�سحابه فاغرورقت عيناه بالبكاء ثّم قال: هذا مناخ ركابهم 

وهذا ملقى رحالهم وهنا تهرق دماوؤهم، طوبى لك من تربة 

.
(((

عليك تهرق دماء الأحّبة«

�أمير  مع  كنت  قال:  عبا�س  �بن  عن  �أخرى  رو�ية  وفي 

�لموؤمنين Qعند خروجه �إلى �سّفين فلّما نزل بنينوى وهو 

هذا  اأتعرف  عّبا�س،  ابن  »يا  �سوته:  باأعلى  قال  �لفر�ت  ب�سّط 

 :Q المو�سع؟«, قلت له: ما �أعرفه يا �أمير �لموؤمنين فقال

»لو عرفته كمعرفتي لم تكن تجوزه حّتى تبكي كبكائي«, قال: 

�سدره  على  �لدموع  و�سالت  لحيته  �خ�سّلت  حّتى  طوياًل  فبكى 

))) كامل �لزيار�ت, باب 88, �لرو�ية ))؛ بحار �الأنو�ر, ج)0), �س6)).



ال�سعائر احل�سينّيا اإحياوؤها واأبعادها

- 38 -

وبكينا معًا وهو يقول: »اأوه اأوه، ما لي ولآل اأبي �سفيان، ما لي 

ولآل حرب حزب ال�سيطان واأولياء الكفر، �سبراً يا اأبا عبد اهلل 

.
(((

فقد لقي اأبوك مثل الذي تلقى منهم...«

:O التاأ�ّسي بال�سّيدة الزهراء  -

ولدها  على  �لعز�ء   O �لزهر�ء  فاطمة  �ل�سّيدة  �أقامت 

�لح�سين Qفي منا�سبات كثيرة و�ستبقى كذلك �إلى يوم �لقيامة 

فعن �الإمام �ل�سادق Q�أّنه قال: »دخلت فاطمة O على 

اإّن  اأبيها ر�سول اهلل P وعيناه تدمع ف�ساألته: ما لك؟ فقال 

اأّمتي تقتل ح�سيناً فجِزَعت و�سّق عليها  اأّن  اأخبرني  جبرائيل 

.
(((

فاأخبرها بمن يملك من ولدها فطابت نف�سها و�سكنت«

»يا  له:  Q�أّنه قال  �ل�سادق  �الإمام  �أبو ب�سير عن  وروى 

جهّنم  فتزفر  وت�سهق  لتبكيه   O فاطمة  اإّن  ب�سير  اأبا 

لذلك  ا�ستعّدوا  وقد  بكاءها  ي�سمعون  الخزنة  اأّن  لول  زفرة 

اأهل  فيحرق  دخانها  ي�سرد  اأو  عنق  منها  يخرج  اأن  مخافة 

باكية ويزجرونها ويوثقون من  دامت  الأر�س فيكبحونها ما 

اأبوابها مخافة على اأهل الأر�س فال ت�سكن حّتى ي�سكن �سوت 

.
(3(

فاطمة«

))) �لخ�سائ�س �لح�سينّية, �س07)؛ بحار �الأنو�ر, ج)), �س))).

))) كامل �لزيار�ت, باب 6), رقم 8, �س))).

)3) نف�س �لم�سدر, باب 6), رقم 9, �س70).
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وفي رو�ية �أخرى ورد �أي�سًا: »فاإّنها ت�سهق كّل يوم �سهقة على 

.
(((

ولدها حّتى ي�سكتها اأبوها«

Q أّنه »يقبل الح�سين� وورد �أي�سًا في و�سف �أحو�ل �لمح�سر 

في  يبقى  ل  �سهقة  �سهقت  )فاطمة(  راأته  فاإذا  بيده  وراأ�سه 

الجمع ملك مقّرب ول نبّي مر�سل ول موؤمن اإّل بكى، ثّم تاأخذ 

في التظّلم وترفع القمي�س بيدها وتقول: اإلهي، هذا قمي�س 

.
(((

ولدي«

 O عن حالة �سّيدة ن�ساء �لعالمين R وقد �أخبرنا �أهل �لبيت

عند �لبكاء على ولدها �ل�سهيد Q بما رو�ه �أبو ب�سير- في 

�لرو�ية �لمتقّدمة- عن �أبي عبد �هلل Q في حديث �أّنه قال 

له:

»يا اأبا ب�سير، اإذا نظرت اإلى ولد الح�سين اأتاني ما ل اأملكه 

 O فاطمة  اإّن  ب�سير،  اأبا  يا  واليهم،  اأبيهم  اإلى  اأتى  بما 

لتبكيه وت�سهق« - �إلى �أن يقول- ثّم قال لي: »يا اأبا ب�سير، اأما 

تحّب اأن تكون فيمن ي�سعد فاطمة O«, فبكيت حين قالها 

.
(3(

فما قدرت على �لمنطق, وما قدرت على كالمي من �لبكاء..

))) �لخ�سائ�س �لح�سينّية, �س86).

�ل�سيخ  عن  نقاًل  �الأمالي  �س)))؛  ج3),  �الأنو�ر,  بحار  90)؛   � �س89)  �لم�سدر,  نف�س   (((

�لمفيد, �س30).

)3) كامل �لزيار�ت, باب 6), رقم 9, �س 69)- 70).
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 Q على ولدها �الإمام �لح�سين O ولو�سوح حزن �لزهر�ء

نرى دعبل �لخز�عّي ين�سد في تائّيته �لمعروفة في مح�سر �الإمام 

:O و��سفًا حال �سّيدة �لن�ساء Q لر�سا�

اًل ��ْي��َن ُم���َج���دَّ َف����اِط����ُم َل����ْو ِخ���ْل���ِت �ْل��ُح�����سَ
َ
�أ

��طِّ ُف�����َر�ِت ��ان��ًا ِب�����سَ َوَق������ْد َم�����اَت َع��ْط�����سَ

ِع���ْن���َدُه َف����اِط����ُم  �ْل����َخ����دَّ  َل���َل���َط���ْم���ِت  �إذً� 

ْج����َرْي����ِت َدْم����َع �ْل��َع��ْي��ِن ف��ي �ْل��َوَج��َن��اِت
َ
َو�أ

َف��اِط��ُم ُق��ْوِم��ْي َي��ا �ْب��َن��َة �ْل��َخ��ْي��ِر َو�ْن��ُدِب��ْي
َ
�أ

(((

ْر������سِ َف�������اَلِة
َ
����َم����اَو�ٍت ِب�����اأ ُن����ُج����ْوَم �����سَ

:L التاأ�ّسي بالإمام الح�سن المجتبى وبكاوؤه على اأخيه  -

ورد في رو�ية عن �الإمام �ل�سادق Qقوله: »اإّن الح�سين 

اإليه  نظر  Qفلّما  الح�سن  اإلى  يوماً  L دخل  علّي  بن 

بكى، فقال له: ما يبكيك يا اأبا عبد اهلل؟ قال: اأبكي لما ُي�سنع 

بك، فقال له الح�سن Q: اإّن الذي يوؤتى اإلّي �سّم يد�س اإلّي 

قتل به ولكن ل يوم كيومك يا اأبا عبد اهلل يزدلف اإليك ثالثون 
ُ
فاأ

األف رجل يّدعون اأّنهم من اأّمة جّدنا محّمد P وينتحلون دين 

الإ�سالم فيجتمعون على قتلك و�سفك دمك وانتهاك حرمتك 

و�سبي ذراريك ون�سائك وانتهاب ثقلك فعندها تحّل ببني اأمّية 

))) بحار �الأنو�ر, ج )), �س 7)).
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اللعنة وتمطر ال�سماء رماداً ودماً ويبكي عليك كّل �سيء حّتى 

.
(((

الوحو�س في الفلوات والحيتان في البحار«

:Q التاأ�ّسي بالإمام ال�سّجاد  -

لّما �نف�سل موكب �ل�سبايا من كربالء طالبين �لمدينة, قال 

 L ب�سير بن حذلم: فلّما قربنا منها نزل علّي بن �لح�سين

ب�سير!  »يا  وقال:  ن�ساءه  و�أنزل  ف�سطاطه  و�سرب  رحله,  فحّط 

منه؟«  �سيء  على  تقدر  فهل  �ساعراً  كان  لقد  اأباك  اهلل  رحم 

�إّني ل�ساعر, قال: »فادخل المدينة  قلت: بلى يا بن ر�سول �هلل 

حّتى  ورك�ست  فر�سي  فركبت  ب�سير:  قال  اهلل«,  عبد  اأبا  وانَع 

دخلت �لمدينة فلّما بلغت م�سجد �لنبّيP رفعت �سوتي بالبكاء 

و�أن�ساأت �أقول:

ْه������َل َي����ْث����ِرَب اَل ُم���َق���اَم َل���ُك���ْم ِب��َه��ا
َ
َي���ا �أ

ْدُم����ِع����ْي ِم�������ْدَر�ُر
َ
���ْي���ُن َف����اأ ُق���ِت���َل �ْل���ُح�������سَ

ٌج ���رَّ ���ُم ِم����ْن����ُه ِب����َك����ْرَب����اَلَء ُم�������سَ �ْل���ِج�������سْ

َو�ْل�����َر�أ������سُ ِم���ْن���ُه َع���َل���ى �ْل���َق���َن���اِة ُي�����َد�ُر

قد  و�أخو�ته  عّماته  مع  �لح�سين  بن  علّي  قلت: هذ�  ثّم  قال: 

�أعّرفكم  �إليكم  ر�سوله  و�أنا  بفنائكم,  ونزلو�  ب�ساحتكم  حّلو� 

))) �لخ�سائ�س �لح�سينّية, �س)))؛ بحار �الأنو�ر, ج)), �س8))؛ �الأمالي لل�سيخ �ل�سدوق, 

�س)0)؛ مثير �الأحز�ن, �س3).
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برزَن  �إاّل  محّجبة  وال  مخّدرة  �لمدينة  في  بقيت  فما  مكانه, 

�سارباٍت   , وجوُههنَّ مخّم�سًة  �سعوُرُهنَّ  مك�سوفًة  خدورهنَّ  من 

ذلك  من  �أكثر  باكيًا  �أر  فلم  و�لثبور,  بالويل  يدعون   , خدوَدهنَّ

�ليوم وال يومًا �أمّر على �لم�سلمين منه, و�سمعت جارية تنوح على 

�لح�سين فتقول:

وَج���َع���ا
َ
���ِدْي َن������اٍع َن����َع����اُه َف���اأ ���يِّ َن����َع����ْى ����سَ

ْف���َج���َع���ا
َ
����ِن����ْي َن������اٍع َن����َع����اُه َف���اأ ْم����َر�����سَ

َ
َو�أ

���ُك���َب���ا ����سْ
َ
ُم����ْوِع َو�أ َف���َع���ْي���َن���يَّ ُج������ْوَد� ِب����اْل����دُّ

َوُج��������ْوَد� ِب����َدْم����ٍع َب���ْع���َد َدْم���ِع���ُك���َم���ا َم��َع��ا

َفَزْعَزَعا �ْلَجِلْيِل  َع��ْر���َس  َدَه��ى  َم��ْن  َعَلْى 

ْج��َدَع��ا
َ

ْي���ُن �أ ��َب��َح َه���َذ� �ْل��َم��ْج��ُد َو�ْل���دِّ ���سْ
َ
َف��اأ

��ه ��يِّ َو���سِ َو�ْب�������ِن  �هلِل  َن���ِب���يِّ  �ْب�����ِن  َع���َل���ْى 

�ْس�َسَعا
َ
�أ �ْل����َد�ِر  ��اِح��َط  ���سَ ��ا  َع��نَّ َك���اَن  َو�إِْن 

ثّم قالت: �أّيها �لناعي جّددت حزننا باأبي عبد �هلل وخد�ست 

مّنا قروحًا لّما تندمل, فمن �أنت رحمك �هلل؟ فقلت: �أنا ب�سير بن 

حذلم, وّجهني موالي علّي بن �لح�سين عليهما �ل�سالة و�ل�سالم 

ون�سائه,  �أبي عبد �هلل  نازل في مو�سع كذ� وكذ� مع عيال  وهو 

قال: فتركوني مكاني وبادرو� ف�سربت فر�سي حّتى رجعت �إليهم 

�أخذو� �لطرق و�لمو��سع فنزلت عن فر�سي  �لنا�س قد  فوجدت 

وكان  �لف�سطاط  باب  من  قربت  حّتى  �لنا�س  رقاب  وتخّطيت 
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L د�خاًل ومعه خرقة يم�سح بها دموعه,  علّي بن �لح�سين 

وخلفه خادم معه كر�سّي فو�سعه له وجل�س عليه, وهو ال يتمالك 

�لجو�ري  وحنين  بالبكاء,  �لنا�س  �أ�سو�ت  و�رتفعت  �لعبرة  من 

و�لن�ساء, و�لنا�س من كّل ناحية يعّزونه ف�سّجت تلك �لبقعة �سّجة 

:Q سديدة فاأوماأ بيده �أن: ��سكتو�, ف�سكنت فورتهم فقال�

الـــرحـــيـــم، مــالــك  الــرحــمــن  الــعــالــمــيــن،  »الــحــمــد هلل ربِّ 

فارتفع في  َبــُعــَد  الــذي  اأجمعين  الخالئق  بــارئ  الــّديــن،  يــوم 

النجوى، نحمده على عظائم  العلى، وقرب ف�سهد  ال�سماوات 

اللواذع،  وم�سا�سة  الفجائع،  واألــم  الدهور،  وفجائع  الأمــور، 

الفادحة  الكاّظة  الفا�سعة،  الم�سائب  وعظيم  الــرزء  وجليل 

الجائحة، اأّيها النا�س! اإّن اهلل - وله الحمد - ابتالنا بم�سائب 

جليلة، وثلمة في الإ�سالم عظيمة، قتل اأبو عبد اهلل وعترته، 

فوق  مــن  البلدان  فــي  براأ�سه  وداروا  و�سبيته،  ن�ساوؤه  و�سبي 

اأّيها النا�س!  عامل ال�سنان، وهذه الرزّية التي ل مثلها رزّية، 

اأّيــــة عــيــن منكم  اأم  ون بــعــد قــتــلــه؟  ــرُّ ــ�ــَس ُي فــــاأّي رجــــالت منكم 

تحب�س دمعها وت�سنُّ عن انهمالها؟ فلقد بكت ال�سبع ال�سداد 

والأر�س  باأركانها،  وال�سماوات  باأمواجها  البحار  وبكت  لقتله، 

البحار  ولــجــج  والــحــيــتــان  باأغ�سانها،  والأ�ــســجــار  بــاأرجــائــهــا، 

النا�س!  اأّيها  اأجمعون،  ال�سماوات  واأهل  المقّربون،  والمالئكة 

اأّي  اأم  اإلــيــه؟  يحّن  ل  فــوؤاد  اأّي  اأم  لقتله؟  ين�سدع  ل  قلب  اأّي 
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�سمع ي�سمع هذه الثلمة التي ثلمت في الإ�سالم، اأّيها النا�س! 

اأ�سبحنا مطرودين م�سّردين مذودين �سا�سعين عن الأم�سار، 

مكروه  ول  اجترمناه،  جــرم  غير  من  وكابل،  تــرك  اأولد  كاأّنا 

في  بهذا  �سمعنا  ما  ثلمناها،  الإ�سالم  في  ثلمة  ول  ارتكبناه، 

اآبائنا الأّولين، اإْن هذا اإّل اختالق واهلل لو اأّن النبّي تقّدم اإليهم 

في قتالنا كما تقّدم اإليهم في الو�ساءة بنا لما ازدادوا على ما 

فعلوا بنا، فاإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون، من م�سيبة ما اأعظمها، 

واأوجعها واأفجعها، واأكّظها، واأفّظها، واأمّرها، واأفدحها، فعند 

.
(((

اهلل نحت�سب فيما اأ�سابنا وما بلغ بنا اإّنه عزيز ذو انتقام«

وقد ورد في �أحو�ل �الإمام �ل�سّجاد Q�أّنه بعد و�قعة كربالء 

ويقيم  �أبيه  م�سيبة  على  يبكي  بقي  �لمبارك  عمره  �آخر  و�إلى 

 -Q �ل�سادق  �الإمام  �لعز�ء عليه حّتى قيل- كما جاء عن 

�إّنه: »ما و�سع بين يديه طعام اإّل بكى على الح�سين، حّتى قال 

له مولى له: ُجعلت فداك يا بن ر�سول اهلل، اإّني اأخاف عليك 

اإلى اهلل  بّثي وحزني  اأ�سكو  اإّنما  الهالكين، قال:  اأن تكون من 

واأعلم من اهلل ما ل تعلمون، اإّني لم اأذكر م�سرع بني فاطمة 

.
(((

اإّل خنقتني العبرة لذلك«

))) بحار �الأنو�ر, ج )), �س 7))- 9)).

))) كامل �لزيار�ت, باب )3, رقم ).
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وفي مو�سع �آخر يقول �الإمام �ل�سادق Q: »وكان جّدي 

اإذا ذكره )الح�سين Q( بكى حّتى تمالأ عيناه لحيته وحّتى 

.
(((

يبكي لبكائه رحمة له من راآه«

وورد في �أحو�له �سالم �هلل عليه بعد ��ست�سهاد و�لده �أّنه: »�إذ� 

.
(((

اأخذ اإناًء لي�سرب ماًء بكى حّتى يمالأه دمعاً«

بل   ,Q �ل�سهيد  �أبي  بالبكاء على   Q �الإمام  يكتف  ولم 

 ,Q كان يحّث �سيعته على �لبكاء ويرّغبهم فيه, فعن �أبي جعفر

موؤمن  اأّيما  يقول:   L الح�سين  بن  علّي  »كان  قال:  �أّنه 

دمعت عيناه لقتل الح�سين بن علّي L دمعة حّتى ت�سيل 

على خّده، بّواأه اهلل بها في الجّنة غرفاً ي�سكنها اأحقاباً، واأّيما 

موؤمن دمعت عيناه حّتى ت�سيل على خّده فينا لأذى م�ّسنا من 

واأّيما  مبّواأ �سدق،  الجّنة  في  بها  اهلل  بّواأه  الدنيا،  في  عدّونا 

موؤمن م�ّسه اأذى فينا فدمعت عيناه حّتى ت�سيل على خّده من 

م�سا�سة ما اأوذي فينا، �سرف اهلل عن وجهه الأذى، واآمنه يوم 

.
(3(

القيامة من �سخطه والّنار«

))) كامل �لزيار�ت, باب 6), رقم 68).

))) �بن �سهر�آ�سوب, �لمناقب, ج), �س66).

)3) كامل �لزيار�ت, باب )3, �لرقم ), �س )0).
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:Q التاأ�ّسي بالإمام الباقر -

»من  Qقال:  �لباقر  جعفر  �أبي  من  �لجهنّي  مالك  عن 

باكياً  عنده  يظّل  حّتى  عا�سوراء  Qيوم  الح�سين  زار 

األف  واألفي  األفي حّجة  بثواب  القيامة  يوم  عزَّ وجلَّ  لقي اهلل 

وغزوة  وعمرة  حّجة  كّل  وثواب  غزوة،  األف  واألفي  عمرة 

الأئّمة  P ومع   كثواب من حّج واعتمر وغزا مع ر�سول اهلل 

الرا�سدين R« قال: قلت: جعلت فد�ك فما لمن كان في ُبْعِد 

�لبالد و�أقا�سيها ولم يمكنه �لم�سير �إليه في ذلك �ليوم؟ قال: 

»اإذا كان ذلك اليوم برز اإلى ال�سحراء اأو �سعد �سطحاً مرتفعاً 

في داره واأوماأ اإليه بال�سالم واجتهد على قاتله بالدعاء و�سّلى 

ثّم  الزوال،  قبل  النهار  �سدر  في  ذلك  يفعل  ركعتين  بعده 

ليندب الح�سين Qويبكيه وياأمر من في داره بالبكاء عليه 

ويقيم في داره م�سيبته باإظهار الجزع عليه ويتالقون بالبكاء 

بم�ساب  بع�ساً  بع�سهم  وليعّزي  البيوت  في  بع�ساً  بع�سهم 

.
(((

»...Q الح�سين

:Q التاأ�ّسي بالإمام ال�سادق -

يروي �أبو �لفرج �الأ�سفهانّي �أّنه عندما ت�سّرف �ل�سّيد �لحميرّي 

Qباإجال�س  Qقام  �ل�سادق  لالإمام  �لمقّد�س  بالمح�سر 

))) كامل �لزيار�ت, باب )7, رقم 9, �س6)3.
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�أهل بيته خلف �ل�ستر وطلب من �لحميرّي �أن ين�سده �أبياتًا في رثاء 

Q... قال: فر�أيت دموع جعفر تنحدر  جّده �لمظلوم �لح�سين 

.
(((

على خّديه و�رتفع �ل�سر�خ من د�ره حّتى �أمره باالإم�ساك فاأم�سك

�أبي عبد  وكذلك ينقل عبد �هلل بن غالب يقول: دخلت على 

�هلل Qفاأن�سدته مرثّية �لح�سين Qفلّما �نتهيت �إلى هذ� 

�لمو�سع:

����ْي����ن����ًا ������ٍة ت���������س����ق����و� ُح���������سَ ِل������َب������ِل������يَّ

���َق���اِة �ْل�����َث�����َرْى َغ����ْي����َر �ْل�����تُّ�����َر�ِب ِب���ِم�������سْ

.
(((

ف�ساحت باكية من ور�ء �ل�ستر: و� �أبتاه

وروي عن �أبي هارون �لمكفوف �أي�سًا �أّنه قال: دخلت على �أبي 

فاأن�سدته, فقال: »ل، كما  Qفقال لي: »اأن�سدني«  عبد �هلل 

تن�سدون وكما ترثيه عند قبره«, قال فاأن�سدته:

���ْي���ِن ْم������������ُرْر َع�����َل�����ْى َج���������َدِث �ْل���ُح�������سَ
ُ
�أ

������ة ِك������يَّ ْع���������ُظ���������ِم���������ِه �ْل������زَّ
َ
َف�������ُق�������ْل اِلأ

ثّم  قال:  فمررت,  »مر«,  فقال:  �أنا,  �أم�سكت  بكى  فلّما  قال: 

قال Q: »زدني«, قال: فاأن�سدته:

َي����ا َم����ْرَي����ُم ُق����ْوِم����ْي َف����اْن����ُدِب����ْي َم������ْواَلِك

���َع���ِدْي ِب��ُب��َك��اِك ����سْ
َ
��ْي��ِن َف���اأ َوَع���َل���ْى �ْل��ُح�����سَ

))) �الأغاني, ج7, �س7؛ �لنقد �لنزيه, �س97) و98).

))) كامل �لزيار�ت, باب 33, رقم 3, �س09) و0)).
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.
(((

قال: فبكى وتهايج �لن�ساء...

وترغيبهم  �لنا�س  ت�سويق  �إلى  م�سافًا  �لرو�يات  هذه  وت�سير 

باإقامة �لعز�ء على �سّيد �ل�سهد�ء �أّنه نف�سه �سالم �هلل عليه �أقام 

.Q مجال�س �لعز�ء وكان يبكي ويتفّجع على �لح�سين

:Q التاأ�ّسي بالإمام الكاظم -

Q ينقل �إبر�هيم بن �أبي محمود رو�ية عن �الإمام �لر�سا

قال فيها: »كان اأبي اإذا دخل �سهر المحّرم ل ُيرى �ساحكاً وكانت 

الكاآبة تغلب عليه حّتى يم�سي منه ع�سرة اأّيام فاإذا كان اليوم 

العا�سر كان ذلك اليوم يوم م�سيبته وحزنه وبكائه ويقول: هو 

.
(((

اليوم الذي قتل فيه الح�سين �سلوات اهلل عليه«

Q الإن�ساد �ل�سعر  ُينقل في ت�سجيع �الإمام �لكاظم  ومّما 

في جّده �الإمام �لح�سين Q, �أّن �لمن�سور تقّدم �إلى مو�سى 

بن جعفر L بالجلو�س للتهنئة- في بع�س �الأعياد- وقب�س 

ما يحمل �إليه... فجل�س ودخلت عليه �لملوك و�الأمر�ء و�الأجناد 

يهّنونه ويحملون �إليه �لهد�يا و�لتحف وعلى ر�أ�سه خادم �لمن�سور 

يح�سي ما يحمل, فدخل في �آخر �لنا�س رجل �سيخ كبير �ل�سّن 

لي,  �إّنني رجل �سعلوك ال مال  ر�سول �هلل  بنت  بن  يا  له:  فقال 

�أتحفك بثالثة �أبيات قالها جّدي في جّدك �لح�سين بن علّي:

))) كامل �لزيار�ت, باب 33, رقم ), �س0)) و))).

))) بحار �الأنو�ر, ج)), �س83) و)8)؛ من وهج �لع�سق �لح�سينّي, �س7)).
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���ُق���ْوٍل َع������اَلَك ِف����ِرْن����ُدُه َع���ِج���ْب���ُت ِل���َم�������سْ

َي�������ْوَم �ْل����َه����َي����اِج َوَق�������ْد َع�������اَلَك ُغ���َب���اُر

َح����َر�ِئ����ٍر ُدْوَن  َن����َف����َذْت����َك  �����ُه�����ٍم  ������سْ
َ
َواِلأ

ُم�������ْوُع ِغ������َز�ُر َك َو�ْل�������دُّ َي������ْدُع������ْوَن َج�������دَّ

َوَع���اَق���َه���ا ���َه���اُم  �ْل�������سِّ ��ِت  �����سَ ��َقَ َت��َق�����سْ اَل 
َ
�أ

ْج����������اَلُل َو�اْلإِْك������َب������اُر ��ِم��َك �اْلإِ َع����ْن ِج�����سْ

Q: »قبلت هدّيتك، اجل�س بارك اهلل فيك«, ورفع  قال 

وعّرفه  الموؤمنين  اأمير  اإلى  »ام�س  وقال:  �لخادم  �إلى  ر�أ�سه 

يقول:  وهو  وعاد  �لخادم  فم�سى  به؟«  ي�سنع  وما  المال  بهذا 

كّلها هبة مّني له يفعل به ما �أر�د, فقال مو�سى Q لل�سيخ: 

.
(((

»اقب�س جميع هذا المال فهو هبة مّني لك«

:Q التاأ�ّسي بالإمام الر�سا -

�سار �الإمام �لر�سا Qفي مورد م�سيبة �سّيد �ل�سهد�ء على 

 R �لمع�سومين  �ل�سالحين  �الأئّمة  �أ�سالفه من  و�سيرة  �سّنة 

دموع  Qيذرف  �لح�سين  جّده  على  �لعز�ء  مجال�س  فاأقام 

�لغّم و�لحزن على م�سابه ويتلو �لمر�ثي عليه ويرّغب غيره في 

�لقيام بذلك.

))) مناقب �آل �أبي طالب ج ), �س 9)3.
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على  قر�أ  دعبل  �أّن  مقامه:  �هلل  �أعلى  �ل�سدوق  �ل�سيخ  يروي 

�الإمام �لر�سا Qق�سيدة �سعرّية ولّما و�سل �إلى قوله:

اًل ��ْي��َن ُم���َج���دَّ َف����اِط����ُم َل����ْو ِخ���ْل���ِت �ْل��ُح�����سَ
َ
�أ

��طِّ ُف�����َر�ِت ��ان��ًا ِب�����سَ َوَق������ْد َم�����اَت َع��ْط�����سَ

ِع���ْن���َدُه َف����اِط����ُم  �ْل����َخ����دَّ  َل���َل���َط���ْم���ِت  �إذً� 

ْج����َرْي����ِت َدْم�����َع �ْل��َع��ْي��ِن ف��ي �ْل���َوَج���َن���اِت
َ
َ�أ

Q لطمت �لن�ساء وعال �سر�خ من ور�ء �ل�ستر وبكى �لر�سا

.
(((

بكاًء �سديدً�..

وفي رو�ية �أخرى يقول �الإمام �لر�سا Qالإبر�هيم بن �أبي 

دموعنا،  واأ�سبل  جفوننا،  اأقرح  الح�سين  يوم  اإّن   ...« محمود: 

اإلى  والبالء  الكرب  اأورثتنا  وبال،  كرٍب  باأر�س  عزيزنا  واأذّل 

يوم النق�ساء، فعلى مثل الح�سين فليبك الباكون، فاإّن البكاء 

.
(((

عليه يحّط الذنوب العظام«

وورد في رو�ية عن �الإمام �لر�سا Q�أّنه قال البن �سبيب: 

»يا بن �سبيب، اإن كنت باكياً ل�سيٍء فابك الح�سين بن علّي بن 

اأبي طالب Qفاإّنه ُذبح كما ُيذبح الكب�س وُقتل مع ثمانية 

.
(3(

ع�سر رجاًل من اأهل بيته ما لهم في الأر�س من �سبيه«

))) �لنقد �لنزيه, �س97), نقاًل عن عيون �أخبار �لر�سا؛ معاهد �لتن�سي�س.

))) بحار �الأنو�ر, ج)), �س83) و)8).

)3) �لخ�سائ�س �لح�سينّية, �س8))؛ بحار �الأنو�ر, ج)), �س86)؛ �أمالي �ل�سدوق, �س)))؛ 

عيون �أخبار �لر�سا Q, ج), �س99).



الف�سل الأوعي ملاذا اإقاما العزاء على �سّيد ال�سهداء Q؟

- 51 -

- التاأ�ّسي باإمام الزمان |:

�إّن �إمام �لزمان ح�سرة بقّية �هلل �الأعظم | مفجوع وم�ساب 

بعز�ء جّده �الإمام �لح�سين �لمظلوم وزيارة �لناحية �لو�ردة عنه 

�سالم �هلل عليه �أف�سل �ساهد على ما نقول.

ففي هذه �لزيارة م�سافًا �إلى �أّنه �سالم �هلل عليه يزور جّده 

ويقوم  به  حّلت  �لتي  �لم�سائب  �إلى  ي�سير  Qفاإّنه  �لح�سين 

ب�سردها ويرثي جّده �لغريب وينوح عليه.

ففي مقطع من هذه �لزيارة يقول �سالم �هلل عليه:

في  المخل�س  بحرمتك  العارف  �سالم  عليك  »ال�سالم 

اأعدائك،  من  البريء  بمحّبتك،  اهلل  اإلى  المتقّرب  وليتك 

بم�سابك مقروح، ودمعه عند ذكرك م�سفوح  قلبه  �سالم من 

�سالم المفجوع الحزين، الواله الم�ستكين، �سالم من لو كان 

ح�سا�سته  وبذل  ال�سيوف،  حّد  بنف�سه  لوقاك  بالطفوف  معك 

بغى  من  على  ون�سرك  يديك  بين  وجاهد  للحتوف،  دونك 

عليك، وفداك بروحه وج�سده وماله وولده، وروحه لروحك 

الدهور وعاقني عن  اأّخرتني  واأهله لأهلك وقاء، فلئن  فداء، 

اأكن لمن حاربك محارباً، ولمن ن�سب  ن�سرك المقدور، ولم 

لك العداوة منا�سباً فالأندبّنك �سباحاً وم�ساًء ولأبكيّن عليك 

وتلّهفاً  دهاك  ما  على  وتاأ�ّسفاً  عليك  ح�سرة  دماً  الدموع  بدل 

ة الكتئاب«. حّتى اأموت بلوعة الم�ساب وغ�سّ
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ومن �لممكن �أن يقال �إّن هذه �لزيارة كّلها بكاء وتفّجع وحرقة 

وذكر للم�سيبة �إاّل �أّننا نقر�أ في مقاطع �أخرى من هذه �لزيارة 

:Q قوله

»فلّما راأوك ثابت الجاأ�س غير خائف ول حا�س، ن�سبوا لك 

غوائل مكرهم، وقاتلوك بكيدهم و�سّرهم، واأمر اللعين جنوده 

النزال،  القتال، وعاجلوك  الماء ووروده، وناجزوك  فمنعوك 

ال�سطالم،  اأكّف  اإليك  وب�سطوا  والنبال،  بال�ّسهام  ور�سقوك 

ولم يرعوا لك ذماماً، ول راقوا فيك اأثاماً في قتلهم اأولياَءك 

ونهبهم رحالك، واأنت مقّدم في الهبوات ومحتمل لالأذّيات، 

فاأحدقوا بك من  ال�سماوات،  َعِجَبْت من �سبرك مالئكة  قد 

الرواح،  بينك وبين  بالجراح، وحالوا  واأثخنوك  الجهات،  كّل 

ن�سوتك  واأنت محت�سب �سابر، تذّب عن  نا�سر،  ولم يبق لك 

الأر�س  اإلى  فهويت  جوادك،  عن  نك�سوك  حّتى  واأولدك، 

جريحاً، تطوؤك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، 

والنب�ساط  بالنقبا�س  واختلفت  جبينك  للموت  ر�سح  قد 

.
(((

�سمالك ويمينك«

هذ�  من  �الأخير  �لق�سم  في  بتمامها  �لزيارة  هذه  و�سنذكر 

�لكتاب.

))) �لدعاء و�لزيارة, �س)68 � )68.
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Q في دعاء �لندبة �أي�سًا بالعز�ء على �لح�سين Q وقد �أمر

و�أهل �لبيت R حيث يقول �لنادبون في هذ� �لدعاء: »فعلى 

الأطائب من اأهل بيت محّمد وعلّي �سّلى اهلل عليهما واآلهما 

َفْلُتْذَرِف  ولمثلهم  النادبون،  فليندب  واإّياهم  الباكون،  فليبك 

الّدموع ولي�سرخ ال�سارخون، وي�سّج ال�ساّجون، ويعّج العاّجون، 

.
(((

اأين الح�سن؟ اأين الح�سين؟ اأين اأبناء الح�سين؟...«

R اإحياٌء لأمر اأهل البيت Q العزاء على �شّيد ال�شهداء

ال �سّك في �أّن حفظ �أحد�ث عا�سور�ء وذكر ف�سائل وم�سائب 

�أمر  الإحياء  �لبارزة  �لم�ساديق  من  Qيعّد  �لح�سين  �الإمام 

�إّن �الأ�سباب  R. وهذ� �الأمر ثابٌت بالوجد�ن �إذ  �أهل �لبيت 

على  حّية  وبقائها  عا�سور�ء  و�قعة  حفظ  على  �لباعثة  �لهاّمة 

للعز�ء, و�لتي قام بها  �لتي تقام  �لتاريخ هو هذه �لمجال�س  مّر 

بترغيبنا  وعملو�  وتكر�رً�  مر�رً�  و�لطهارة  �لع�سمة  بيت  �أهل 

بعا�سور�ء  �لمرتبطة  و�لق�سايا  �الأحد�ث  حفظ  على  وت�سجيعنا 

وكما هو معروف عند �لعلماء فاإّن �الأمر جن�س �الأجنا�س ود�ئرة 

�الأمر �أو�سع من �ل�سيء وعليه فكّل ما يت�سّور من م�ساديق �الأمر 

فاإّنه م�سموٌل له, ولذ� فاإّن �أهل �لبيت R يقولون لنا: �أحيو� 

�أمرنا �أهل �لبيت.

))) �إقبال �الأعمال, م�سباح �لز�ئر؛ جمال �الأ�سبوع؛ بحار �الأنو�ر؛ مفاتيح �لجنان.
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وفي هذ� �لمقام �سنكتفي بذكر ثالث رو�يات فقط:

لف�سيل:  قال  Q�أّنه  �ل�سادق  �الإمام  عن  �الأزدّي  ينقل   � �أ 

»اإّن  قال:  ُجعلت فد�ك.  نعم,  قال:  »تجل�سون وتتحّدثون؟« 

تلك المجال�س اأحّبها، فاأحيوا اأمرنا يا ف�سيل، فرحم اهلل 

من اأحيا اأمرنا، يا ف�سيل، من ذكرنا اأو ُذكرنا عنده فخرج 

كانت  ولو  ذنوبه  له  اهلل  الذباب غفر  عينه مثل جناح  من 

.
(((

اأكثر من زبد البحر«

يقول:  Qحيث  �لباقر  �الإمام  عن  �لثانية  �لرو�ية   � ب 

من  اهلل  رحم  المالئكة،  بكم  َتُحفَّ  وتذاكروا  »اجتمعوا 

.
(((

اأمرنا« اأحيا 

جل�س  »ومن  قال:  Q�أّنه  �لر�سا  �الإمام  عن  �أي�سًا  ورد   � ج 

.
(3(

مجل�ساً يحيا فيه اأمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب«

اإحياء �شعائر �شّي��د ال�شهداء Qمظه��ر تبْلور المحّبة 

R لأهل البيت

ڀ      ڀ     } �لحكيم:  قر�آنه  محكم  في  وتعالى  تبارك  �هلل  يقول 

.
(((

ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  } 

))) بحار �الأنو�ر, ج)), �س)8)؛ قرب �الإ�سناد, �س6).

))) كنوز �لحكم, �س89).

)3) بحار �الأنو�ر, ج)), �س78)؛ �أمالي �ل�سدوق, �لمجل�س 7), رقم ).

))) �سورة �ل�سورى, �الآية: 3).
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ة ومف�ّسروهم على نزول هذه �الآية  �تفق علماء �لعاّمة و�لخا�سّ

في حّق و�ساأن �الآل �الأطهار للنبّي �الأكرم P و�أهل بيت �لع�سمة 

�لموّدة  �متالك  من  �الأّمة  لكّل  بّد  ال  ولذ�   .R و�لطهارة 

.R و�لمحّبة لهوؤالء �لعظماء

وبالتالي فاإّن �إطاعة �أو�مرهم عنو�ن للموّدة و�لمحّبة تجاههم 

وكذلك فاإّن �القتد�ء باأهل بيت �لع�سمة و�لطهارة R عنو�ن 

لموّدتهم ومحّبتهم.

و�أي�سًا فاإّن �لفرح لفرحهم عنو�ن �آخر لموّدتهم ومحّبتهم.

و�أخيرً� فاإّن �لحزن و�لغّم لحزنهم وغّمهم وم�سابهم عنو�ن 

للموّدة و�لمحّبة.

قال:  Q�أّنه  �ل�سادق  �الإمام  عن  ُروي  �لمجال  هذ�  وفي 

بنور  وُعجنوا  طينتنا،  فا�سل  من  ُخلقوا  وقد  مّنا  »�سيعتنا 

ما  ي�سيبهم  �سيعة،  بهم  وَر�سينا  اأئّمة  بنا  وَر�سوا  وليتنا، 

اأ�سابنا، ويبكيهم م�سائبنا، ويحزنهم حزننا، وي�سّرهم �سرورنا. 

معنا  فهم  اأحوالهم،  على  ونّطلع  بتاأّلمهم  نتاأّلم  اأي�ساً  ونحن 

�سيعتنا  اإّن  »اللهّم  قال:  ثّم  نفارقهم«,  ل  ونحن  يفارقوننا  ل 

يعّذبه  اأن  اهلل  ا�ستحيى  لأجلنا  وبكى  م�سابنا  ذكر  فمن  مّنا، 

.
(((

بالّنار«

))) �لخ�سائ�س �لح�سينّية, �س66)؛ منتخب �لطريحّي, �س68).
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 R وال يخفى �أّن �أ�سّد �لم�سائب �لتي �أوجعت قلوب �أهل �لبيت

 .Q �ل�سهد�ء  �سّيد  م�ساب  هو  و�لحزن  �لغّم  عليهم  و�أوردت 

ولذ� يجب علينا باأّي نحو من �الأنحاء �إظهاُر �لحزن و�لتفّجع على 

.R م�سابه, وفي ذلك �إظهاٌر لموّدتنا ومحّبتنا الأهل �لبيت

Qفي مورد زيارة �سّيد  �لباقر  �الإمام  �أخرى عن  وفي رو�ية 

�ل�سهد�ء �الإمام �لح�سين Qنقل عنه �أّنه قال: »... من كان لنا 

 Q فمن كان للح�سينQ محّباً فليرغب في زيارة الح�سين

.
(((

َزّواراً عرفناه بالحّب لنا اأهَل البيت وكان من اأهل الجّنة«

قال:  Q�أّنه  �ل�سادق  �الإمام  عن  ينقل  �آخر  مو�سع  وفي 

»من لم ياأت قبر الح�سين Qوهو يزعم اأّنه لنا �سيعة حّتى 

.
(((

يموت فلي�س هو لنا ب�سيعة...«

و�سوف ياأتي معنا الحقًا �أّن �أحد م�ساديق �ل�سعائر �لح�سينّية 

.Q هو �لذهاب لزيارة �سّيد �ل�سهد�ء

Q �ل��ح�����س��ي��ن  ب���االإم���ام  �ل��م��رت��ب��ط��ة  �إّن �الأم�����ور  ح��ي��ث 

بالخ�سو�س, وكما ُي�ستفاد من �لرو�يتين �ل�سابقتين, �أّنه م�سافًا 

�إلى �إظهار �لمحّبة و�لوّد تجاهه �سالم �هلل عليه فاإّنه �أي�سًا �إظهاٌر 

للمحّبة تجاه �أهل �لبيت R عاّمة.

))) كامل �لزيار�ت, باب 78, رقم ), �س6)3.

))) �لم�سدر �ل�سابق, باب 78, رقم 3, �س6)3.
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�ل�ساحة  تجاه  �سغر  مهما  �أمر  باأّي  �إن�سان  �أّي  قام  لو  ولذ� 

�لمقّد�سة لالإمام �لح�سين Q فكاأّنه �أظهر عالقته ومحّبته 

بكّل �أهل �لبيت R �أي�سًا.

R اإحياء ال�شعائر موجٌب لأداء حّق اأهل البيت

وحيث �إّن �هلل تبارك وتعالى - ببركة وجود �أهل بيت �لع�سمة 

و�لطهارة R و�لذين هم �أف�سل �لمخلوقات و�أكملها و�أقرب 

�الأولياء  �إلى �هلل وخلفائه في �الأر�س- �أفا�س ِنَعَمه �لعظيمة على 

هذه �لدنيا فاألب�سها لبا�س �لوجود و�سملها برحمته �لو��سعة �لتي 

ال حّد لها, ولذ� فاإّن الأهل �لبيت R حقوقًا كبيرة في �أعناقنا 

وال �سّيما الأولئك �لمهتدين �أو �ل�سائرين في طريق �لهد�ية.

ومع   R �الأطهار  �الأئّمة  �أّن  �إلى  �اللتفات  من  بّد  وال 

ت�سليمهم  ورغم  �لدنيا  هذه  في  �لكثيرة  بالم�سائب  �بتالئهم 

�لكامل هلل في �سبيل تح�سيل ر�سا �لحّق تعالى �إاّل �أّن كّل ذلك 

 كان منهم من �أجل هد�ية عباد �هلل وحفظ �لّدين �لنبوّي و�لوالية 

يوم  Qفي  �ل�سهد�ء  �سّيد  به  قام  ما  وهذ�   ,R �لعلوّية 

�سبيل تح�سيل  وفي  الأمر هلل  م�سّلمًا  نف�سه  قّدم  عا�سور�ء حيث 

ر�ساه تبارك وتعالى.

مهجته  »وبذل  قوله:  �الأربعين  زيارة  في  نقر�أ  فاإّننا  ولذ� 

فيك لي�ستنقذ عبادك من ال�ساللة والجهالة والعمى وال�سّك 
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.
(((

والرتياب اإلى باب الهدى من الردى«

�سّيد  ة  وخا�سّ  R �لبيت  الأهل  فاإّن  ذلك  على  وبناًء 

�الإمام  وكالم  �أعناقنا,  في  و�جبًا  كبيرً�  Qحّقًا  �ل�سهد�ء 

�ل�سادق Qموؤّيٌد لهذ� �لمطلب حيث يقول Q: »... اإّن 

.
(((

حّق الح�سين Qفري�سة من اهلل واجبة على كّل م�سلم«

وروي �أي�سًا عن �الإمام �ل�سادق Qقوله البن �أبي يعفور 

كان  من  اأتيت  »فهاّل  له:  قال  و�سيعته,  �أتباعه  من  كان  و�لذي 

منك  حّقاً  علّي  اأعظم  ومن  قلت:  مّني...  عليك  حّقاً  اأعظم 

.
(3(

»...Q قال: الح�سين بن علّي

وبناًء على هذ� �لقول و�أمثاله ال بّد علينا �أن نبذل جهدنا في 

�أد�ء حّق �الأئّمة R وخ�سو�سًا �سّيد �ل�سهد�ء Qو�إدخال 

�ل�سرور على قلوبهم.

باأّي  ما  �أحٌد  قام  لو  �أّنه  �لرو�يات  بع�س  من  ُي�ستفاد  وكذلك 

�أد�ء حّق هذ�  �إلى  Qفاإّنه م�سافًا  �سيٍء تجاه �سّيد �ل�سهد�ء 

 .R الإمام �لعظيم يكون موؤدّيًا لحّق بقّية �الأئّمة �لمع�سومين�

هو  �الأمر  هذ�  لح�سول  �لموجبة  �الأعمال  �أحد  فاإّن  ترديد  وبال 

ة, وب�سكل عاّم كّل عمل باعٍث على  �حياء �ل�سعائر �لح�سينّية خا�سّ

))) كامل �لزيار�ت, باب 79, �س)0), رقم 3).

))) �لم�سدر �ل�سابق, باب 3), رقم ).

)3) �لم�سدر �ل�سابق, باب 69, رقم 8, �س))3.
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ترويج مذهبهم, وبالتالي فاإّن ذكر ف�سائلهم وم�سائبهم و�إحياء 

�أمرهم وما جرى عليهم يعّد من �لم�ساديق �لبارزة الأد�ء حّقهم.

ومثااًل على ذلك فقد ورد عن �الإمام �ل�سادق Qفي مجال 

�لعز�ء و�لبكاء على �سّيد �ل�سهد�ء في �سمن �إحدى �لرو�يات قوله: 

و�أ�سعدها   O فاطمة  و�سل  قد  اإّل  يبكيه  باٍك  من  وما   ...«

.
(((

عليه وو�سل ر�سول اهلل واأّدى حّقنا...«

من  تعّد  Qو�لتي  �ل�سهد�ء  �سّيد  �الإمام  زيارة  باب  وفي 

م�ساديق �ل�سعائر يقول �الإمام �ل�سادق Q: »لو اأّن اأحدكم 

حّج دهره ثّم لم يزر الح�سين بن علّي Qلكان تاركاً حّقاً 

.
(((

»P من )حقوق اهلل و( حقوق ر�سوله

�أه���ل  ح��ق��وق  �أد�ء  ب���اب  ف���ي  ك��ث��ي��رة  رو�ي�����ات  وردت   وق���د 

�لبيت R �إاّل �أّن هذ� �لمخت�سر ال يّت�سع لذكرها.

وال بّد من �اللتفات �إلى �أّن عدم �أد�ء حقوقهم وكذلك �إذ� لم 

نوؤّد- في �سورة �ال�ستطاعة- �أّي خدمٍة لهم فاإّن ذلك ال يعّد ترك 

�أد�ء �لحّق فح�سب, بل يعّد ذلك جفاًء لهم ولحقوقهم و�ل�ساهد 

Q, يقول فيها  على هذ� �لكالم رو�ية عن �الإمام �ل�سادق 

اأبا  تزور  �سدير!  »يا حّنان بن  �سدير:  �أ�سحابه حّنان بن  الأحد 

عبد اهللQفي كّل �سهر مّرة؟

))) كامل �لزيار�ت, باب 6), رقم 8.

))) �لم�سدر �ل�سابق, باب 3), رقم ), �س38).



ال�سعائر احل�سينّيا اإحياوؤها واأبعادها

- 60 -

قال: ال.

قال: ففي كّل �سهرين مّرة؟

قال: ال.

قال: ففي كّل �سنة مّرة؟

قال: ال.

.
(((

قال: ما اأجفاكم ل�سّيدكم!«

بيان قول  �لكبار في  �الأ�ساتذة  بع�س  يقول  �ل�سدد  وفي هذ� 

اخذل  »اللهّم   :Q �ل�سهد�ء  �سّيد  حول   P �الأكرم  �لنبّي 

من خذله«, قال: خذالن حّق �سّيد �ل�سهد�ء Qمعناه �أّنه لو 

��ستطاع �أّي و�حد في �أّي زمان �أد�ء حّق لهذ� �لعظيم فلم يفعل 

وغير  �إطالقًا  فيه  الأّن  خذله«  »من  بقوله:  م�سمواًل  يكون  فاإّنه 

مقّيد بالزمان.

دعاء اأهل البيت R لمقيمي العزاء ومن يحيي ال�شعائر

�إحياًء  يعّد  �لح�سينّية  �ل�سعائر  �إحياء  فاإّن  معنا  تقّدم  كما 

الأمر �أهل �لبيت R ومظهرً� للموّدة و�لمحّبة تجاه �ساحتهم 

�لمقّد�سة وباعثًا الأد�ء حّقهم, ولذ� لو تقّلد �أحدنا بهذه �لقالئد 

على  �ل�سرور  �أدخل  كما  �إّنه  �إذ  بدعائهم  م�سمواًل  �سيكون  فاإّنه 

قلوبهم فاإّنهم يطلبون �لرحمة و�لمغفرة له.

))) كامل �لزيار�ت, باب 96, رقم 7, �س83).
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�إلى �لدعاء �لذي يرويه معاوية بن وهب  ومثااًل على ذلك ن�سير 

�دخل.  لي:  Qفقيل  �هلل  عبد  �أبي  على  »��ستاأذنت  يقول:  حيث 

�سالته  ق�سى  حّتى  فجل�ست  بيته  في  م�ساّله  في  فوجدته  فدخلت 

نا بالكرامة ووعدنا  ف�سمعته يناجي رّبه وهو يقول: اللهّم يا من خ�سّ

نا بالو�سّية واأعطانا علم ما م�سى وعلم ما بقي  بال�سفاعة وخ�سّ

وجعل اأفئدة من النا�س تهوي اإلينا اغفر لي ولإخواني وزّوار قبر 

رغبة  اأبدانهم،  وا�سخ�سوا  اأموالهم،  اأنفقوا  الذين  الح�سين  اأبي 

في بّرنا، ورجاًء لما عندك في �سلتنا، و�سروراً اأدخلوه على نبّيك 

بذلك  اأرادوا  عدّونا  على  اأدخلوه  وغيظاً  لأمرنا،  منهم  واإجابًة 

ر�ساك فكافهم عّنا بالر�سوان واكالأهم بالليل والنهار واخلف على 

اأهاليهم واأولدهم الذين خلفوا باأح�سن الخلف وا�سحبهم واكفهم 

�سّر كّل جّباٍر عنيد وكّل �سعيف من خلقك و�سديد، و�سّر �سياطين 

عن  غربتهم  في  منك  اأّملوا  ما  اأف�سل  واأعطهم  والجّن،  الإن�س 

اأوطانهم، وما اآثرونا به على اأبنائهم واأهاليهم وقراباتهم. اللهّم 

اإّن اأعداءنا عابوا عليهم بخروجهم فلم ينههم ذلك عن ال�سخو�س 

اإلينا خالفاً منهم على من خالفنا فارحم تلك الوجوه التي غّيرتها 

عبد  اأبي  ح�سرة  على  تتقّلب  التي  الخدود  تلك  وارحم  ال�سم�س، 

اهلل الح�سين Q، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة 

تلك  وارحم  لنا،  واحترقت  جزعت  التي  القلوب  تلك  وارحم  لنا، 
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اإّني ا�ستودعك تلك الأبدان وتلك  ال�سرخة التي كانت لنا. اللهّم 

.
(((

الأنف�س حّتى توّفيهم على الحو�س يوم العط�س الأكبر...«

اإحياء ال�شعائ��ر الح�شينّية موجٌب لهداي��ة النا�س وحفظ 

واإحياء ر�شالة عا�شوراء

اإّن  العر�س:  »كتب اهلل في يمين  �ل�سريفة:  �لرو�ية  ورد في 

.
(((

الح�سين م�سباح هدى و�سفينة نجاة«

�إّن �إحدى �لقيم �لمنظورة من خالل �إحياء �ل�سعائر �لح�سينّية 

هد�ية �لب�سر و�إنقاذهم ونجاتهم من �ل�ساللة و�لهالك حيث �إّن 

�سّيد  �أ�سابت  �لتي  و�لم�سائب  و�أحد�ثها  عا�سور�ء  ق�سّية  �أ�سل 

�لغرق  من  �هلل  عباد  نجاة  �أجل  من  كانت  Q�إّنما  �ل�سهد�ء 

و�ل�سر�ط  �لهد�ية  م�سير  �إلى  و�إر�سادهم  و�لجهالة  �ل�ساللة  في 

�لم�ستقيم.

ونقر�أ في �لدعاء قبل زيارته �سالم �هلل عليه: »وبذل مهجته 

فيك لي�ستنقذ عبادك من ال�ساللة والجهالة والعمى وال�سّك 

.
(3(

والرتياب اإلى باب الهدى من الردى«

))) كامل �لزيار�ت, باب 0), رقم ), �س8))؛ و�سائل �ل�سيعة, ج0), �س0)3, باب 37, ح7؛ 

بحار �الأنو�ر, ج)0), �س8, باب ), �لحديث 30, �لكافي )كتاب �لمز�ر(؛ ثو�ب �الأعمال.

))) �لخ�سائ�س �لح�سينّية, �س8)؛ بحار �الأنو�ر, ح3), �س)6)؛ �أمالي �ل�سدوق, �س78), 

�لمجل�س 87.

)3) كامل �لزيار�ت, باب 79, �س)0).
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 Q ولذ� فاإّن حفظ قيم عا�سور�ء و�إحياء فكر �الإمام �لح�سين

و�أهد�فه ور�سالته ي�ستتبع ح�سول هذ� �الأمر �لعظيم و�لكبير.

وبقاء  حفظ  على  و�لباعثة  �أي�سًا  �لمهّمة  �لعو�مل  ومن 

هذه  �إقامة  هو  عام  كّل  في  عا�سور�ء  ر�سالة  و�إحياء  �لقيم  تلك 

و�إقامة  و�ل�سدور  �لروؤو�س  ولطم  و�لم�سيبة  للعز�ء  �لمجال�س 

�أّن  �لتاريخ  مّر  على  قاطع  ب�سكل  ثبت  وقد  �لح�سينّية.  �ل�سعائر 

�لح�سينّية  �ل�سعائر  هذه  ب�سبب  �هتدو�  قد  �لنا�س  من  �لكثير 

ونجو� من �ل�ساللة, ولو �سعى �أحٌد ما لجمع هذه �ل�سو�هد الأّلف 

مًا. كتابًا �سخمًا وقيِّ

اإحياء �شعائر �شّيد ال�شهداء عامٌل لإحياء الّدين

�لب�سر  هد�ية  على  يبعث  ال  �ل�سهد�ء  �سّيد  �سعائر  �إحياء  �إّن 

فح�سب بل يوجب �أي�سًا حفظ و�إحياء �أ�سل �لّدين و�الإ�سالم �لحقيقّي, 

الأّن   ,Q �لمرت�سى  علّي  ووالية   P �الأنبياء  خاتم  �سريعة  �أي 

وحفظه,  �لّدين  ببقاء  قام  Qبا�ست�سهاده  �لح�سين  �الإمام 

ب�سكل  يقم  لم  Qلو  �لح�سين  �الإمام  �أّن  ذلك  في  و�ل�سبب 

قاطع �سّد يزيد لما بقي في �الأ�سا�س ال ��سم �لّدين وال ر�سمه, 

وعليه فمن �لو��سح و�لبديهي �أّن �لمحافظة على ثقافة عا�سور�ء 

�ل�سهد�ء  �سّيد  �سعائر  �إقامة  خالل  من  كربالء  وتاريخ  وقيمها 

�سُت�ساهم في بقاء �لّدين وحفظه �أي�سًا.
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ومع قليل من �لمالحظة و�لتاأمل نرى �لّدين و�لتدّين و�لقيم 

�سغيرة  كانت  )�سو�ء  �الأماكن-  في  وظاهرة  مح�سو�سة  �الإلهّية 

�لتي  و...(-  �لمدن  م�ستوى  على  كبيرة  �أو  �لعائلة  م�ستوى  على 

�لم�سيبة  ومجال�س  عا�سور�ء  وبر�مج  �لح�سينّية  �ل�سعائر  تقيم 

و�لحزن.

وفي �لمقابل فاإّن �لمجتمعات �لتي ال يوجد فيها �أّي ��سٍم وال 

�أّي خبر وال  �أّنه ال يوجد فيها  �إّما  لعا�سور�ء و�سعائرها  �أّي ذكر 

فاإّن  وحتمًا  به.  يعتّد  ال  قليل  فاإّنه  �إذ� وجد  ا  و�إمَّ �لّدين  �أثر عن 

هذ� �لكالم لي�س ر�أينا �ل�سخ�سّي فح�سب, بل �إّن كّل �لدنيا تقبل 

الوجود  محّمدّي  »الإ�سالم  قيل:  ولذ�  �لحقيقة.  لهذه  وتذعن 

وح�سينّي البقاء«.

Qتلبية  ال�شهداء  �شّيد  على  والعزاء  ال�شعائر  اإحياء 

لطلب الن�شرة

�إّن �إقامة �ل�سعائر �لح�سينّية و�إحياءها يحكيان هذ� �لمطلب 

في �لو�قع ومفاده: �أّننا �إذ� لم نكن حا�سرين في كربالء عندما 

طلب �سّيد �ل�سهد�ء �لن�سرة فاإّننا �ليوم نن�سره بحفظ و�إحياء 

ذكر�ه و�أهد�فه �لتي قام من �أجلها.

ومع قليٍل من �لتاأّمل ندرك �أّن بع�س �ل�سعائر ومر��سم �لعز�ء 

�لتي تقام حالّيًا على �سّيد �ل�سهد�ء م�ستوحاة من و�قعة كربالء. 
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روؤو�سهم  على  يلطمون  عندما  �لمو�لين  فاإّن  ذلك  على  ومثااًل 

و�سدورهم يريدون �أن يقولو�: يا ح�سين لم نكن معك لنكون مثل 

�أطفالك �لذين ي�سربهم �الأعد�ء ..

و�لم�سيبة  �لعز�ء  مجال�س  �إلى  �لم�سافات  قطعو�  و�إذ� 

لم  ح�سين  يا  يقولو�:  �أن  يريدون  �ل�سهد�ء  ل�سّيد  زيارة  و�إلى 

لّبيك  نا�سٍر, لّبيك  من  هل  ند�ءك:  لنلبي  عا�سور�ء  في  نكن 

�إليك. وناأتي 

على  �لعز�ء  و�أهل  �لمعّزين  حال  ل�سان  �أّن  هو  �لكالم  ولّب 

متح�ّسرين  نقول  �أّننا  هو  �الأّيام  هذه  Qفي  �لح�سين  �الإمام 

»يا �أبا عبد اهلل يا ليتنا كّنا معك فنفوَز فوزاً عظيماً«.

مظهرة  كونها  �إلى  م�سافًا  و�لمر��سم  �لمجال�س  هذه  �إّن 

للمحّبة و�لع�سق ل�سّيد �ل�سهد�ء Qفاإّنها تو��سي �إمام �لع�سر 

و�لزمان | وتقتدي به, حيث �إّنه �سالم �هلل عليه يخاطب جّده 

في زيارة �لناحية قائاًل له:

ولم  المقدور  ن�سرك  عن  وعاقني  الدهور  اأّخرتني  »فلئن 

منا�سباً  العداوة  لك  ن�سب  ولمن  محارباً  حاربك  لمن  اأكن 

دماً،  الدموع  بدل  عليك  ولأبكيّن  وم�ساًء،  �سباحاً  فالأندبّنك 

بلوعة  اأموت  وتلّهفاً حّتى  دهاك  على ما  عليك وتاأ�ّسفاً  ح�سرة 

ة الكتئاب«. �لم�ساب وغ�سّ
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مواجهة اأعداء اهلل باإقامة ال�شعائر والعزاء

ذكرنا فيما �سبق �أّن �إحياء �ل�سعائر و�إقامة �لعز�ء على �سّيد 

وحفظ  عا�سور�ء  قيم  لبقاء  مهّمًا  عاماًل  Qيعتبر  �ل�سهد�ء 

نف�سه  هذ�  فاإّن  Qولذ�  �لح�سين  �الإمام  و�أهد�ف  �سعار�ت 

يوجب �أي�سًا �الإح�سا�س بالعّزة وعدم �لر�سوخ للظلم عند �الأّمة 

ال  �إّنهم  خا�ّس حيث  ب�سكل  �ل�سيعة  عند  بقّوة   ي�ساهد  ما  وهذ� 

و�إيمانهم, الأّن �ل�سيعّي  دينهم  ونهب  ب�سلب  لليزيدّيين  ي�سمحون 

باأخالق  للتخّلق  ي�سعى  لمواله  ع�سقًا  و�سدَره  ر�أ�َسه  يلطم  �لذي 

�سّيد �ل�سهد�ء Qو�لذي يعتبره �إمامه ومقتد�ه؛ ولذ� فاإّنه ال 

ين�سى كالم �الإمام �لح�سين Qحيث يقول: »من كان مثلي 

ل يبايع مثله )يزيد(«.

يز�ل  وال  ز�ل  ما  Qهذ�  �الإمام  فاإّن كالم  �أي�سًا  وكذلك 

.
(((

يقرع �أ�سماعه, حيث قال: »هيهات مّنا الذّلة«

موؤّثر  �عتر��س  ذ�تها  حّد  في  �ل�سعائر  فاإّن  هذ�  على  وبناًء 

على �ليزيدّيين و�أعد�ء �هلل؛ ولذلك فاإّن �لحكام �لظالمين على 

وحكمهم  �ل�سيعة  روؤو�س  على  للت�سّلط  �سعيهم  وفي  �لتاريخ,  مّر 

بمحاربة  �بتد�ًء  يقومون  فاإّنهم  �ال�ستعمارّية  �أهد�فهم  ولتمرير 

�ل�سعائر ومجال�س �لعز�ء �لح�سينّية.

))) بحار �الأنو�ر, ج)), �س83.
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اإحياء ال�شعائر برجاء الثواب والمغفرة

.
(((

يقول �هلل تعالى: { ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ} 

.
(((

ويقول �أي�سًا: { ھ  ھے } 

لنيل  ومكان  زماٍن  كّل  في  د�ئمًا  ي�سعى  �لموؤمن  �الإن�سان  �إّن 

�ل�سالحة  و�الأعمال  �لثو�ب  وتح�سيل  �الإلهّية  و�لرحمة  �لمغفرة 

رة؛ الأّن �هلل تبارك وتعالى يطلب من عباده �لم�سارعة �إلى  و�لخيِّ

تح�سيل مغفرة �هلل و�لت�سابق �إلى فعل �لخير�ت.

ومن جملة �الأمور �لفّيا�سة بفي�س �هلل د�ئمًا وباب رحمة �لحّق 

�لمفتوح �أبدً� ومنبع �لخير�ت و�لثو�ب �الإلهّي هو باب وطريق �أهل 

Q �ل�سهد�ء  و�سّيد  عمومًا,   R و�لطهارة  �لع�سمة  بيت 

على وجه �لخ�سو�س.

ولذ� فاإّن كّل من له عالقة ما باالإمام �لح�سين Qوكّل من 

�هلل  في�س  بحار  نال   R �الأطهار  �الأئّمة  هوؤالء  باأذيال  تعّلق 

�لو��سعة ورحمة �لحّق تعالى.

Qومن  �ل�سهد�ء  ب�سّيد  لالرتباط  �لطرق  �إحدى  �إّن 

Q �لح�سين  �سعائر  �إحياء  نف�س  هو  له  �لبارزة  �لم�ساديق 

لها, و�سوف  جّدً�  �لكبير  �لثو�ب  �لكثيرة  �لرو�يات  ذكرت  و�لتي 

ن�سير في هذ� �لبحث �إلى بع�س �لنماذج منها:

))) �سورة �آل عمر�ن, �الآية: 33).

))) �سورة �لمائدة, �الآية: 8).
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Qقال: »�أما  � رو�ية م�سمع �لب�سرّي عن �الإمام �ل�سادق  �أ 

قال:  بلى،  Qقلت:  �لح�سين  يعني  به؟  نع  �سُ ما  تذكر 

�أثر  �أهلي  يرى  حّتى  بذلك  و��ستعبر  و�هلل  �إي  قلت:  اأتجزع؟ 

ذلك علّي فامتنع عن �لطعام حّتى ي�ستبين ذلك في وجهي, 

من  يعّدون  الذين  من  اإّنك  اأما  دمعتك،  اهلل  »رحم  فقال: 

اأهل الجزع لنا، والذين يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا 

ِمنَّا، اأما اإّنك �سترى عند موتك ح�سور اآبائي 
َ
وياأمنون اإذا اأ

لك وو�سّيتهم ملك الموت بك، وما يلقونك به من الب�سارة 

الأّم  واأ�سّد رحمة لك من  اأرّق عليك  الموت  اأف�سل، وملك 

اأحٌد رحمة لنا ولما لقينا   ال�سفيقة على ولدها... ما بكى 

اإّل رحمه اهلل قبل اأن تخرج الدمعة من عينيه، فاإذا �سالت 

دموعه على خّده فلو اأّن قطرة من دموعه �سقطت في جهّنم 

، واإّن الموجع قلبه لنا  لأطفاأت حّرها حّتى ل يوجد لها حرٌّ

ليفرح يوم يرانا عند موته فرحة ل تزال تلك الفرحة في 

قلبه حّتى يرد علينا الحو�س، واإّن الكوثر ليفرح بُمحبِّنا اإذا 

ورد عليه حّتى اإّنه ليذيقه من �سروب الطعام ما ل ي�ستهي 

.
(((

اأن ي�سدر عنه...«

))) كامل �لزيار�ت, �س03) و)0).
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ب � في رو�ية �أخرى عن �الإمام �لر�سا Q�أّنه قال الإبر�هيم 

بن �أبي محمود: »... فعلى مثل الح�سين فليبك الباكون فاإّن 

.
(((

البكاء عليه يحّط الذنوب العظام«

�الإم����ام  Qعن  �ل��ح�����س��ي��ن  زي�����ارة  ب����اب  ف���ي  ورد  م���ا   �  ج 

يــوم  Qفي  الــحــ�ــســيــن  زار  »مـــن  ق���ال:   ,Q �ل��ب��اق��ر 

عــا�ــســوراء حــّتــى يــظــّل عــنــده بــاكــيــاً لقي اهلل عــزَّ وجـــلَّ يوم 

واألفي  عمرة،  األــف  واألفي  حّجة  األــف  األفي  بثواب  القيامة 

األف غزوة، وثواب كّل حّجة وعمرة وغزوة كثواب من حّج 

الرا�سدين  الأئــّمــة  ومــع   P اهلل  ر�سول  وغــزا مع  واعتمر 

.
(((

�سلوات اهلل عليهم اأجمعين...«

وفي هذ� �لباب ورد �لثو�ب �لكبير على بع�س �الأعمال �إالّ �أّن 

هذ� �لمخت�سر لي�س مجااًل لذكرها.

 R يوجب ح�ش��ور المع�شومين R اإحي��اء اأمرهم

عند الموت:

حديث  في  �لب�سرّي-  كردين  �لملك  عبد  بن  م�سمع  عن 

)يعني  به  نع  �سُ ما  تذكر  »�أفما  له:  قال  �أّنه  �هلل  عبد  �أبي  عن 

الح�سين Q(؟«, قلت: نعم, قال: »فتجزع؟«, قلت: �إي و�هلل 

))) بحار �الأنو�ر, ج)), �س83).

))) كامل �لزيار�ت, �س))3؛ بحار �الأنو�ر, ج98, �س90).
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و��ستعبر لذلك حّتى يرى �أهلي �أثر ذلك علّي فامتنع من �لطعام 

حّتى ي�ستبين ذلك في وجهي, قال: »رحم اهلل دمعتك، �أما اإّنك 

من الذين ُيعّدون من اأهل الجزع لنا والذين يفرحون لفرحنا 

ا، �أما اإّنك  ِمنَّ
َ
ويحزنون لحزننا، ويخافون لخوفنا وياأمنون �إذ� �أ

�سترى عند موتك ح�سور اآبائي لك وو�سّيتهم ملك الموت بك 

عليك  اأرّق  الموت  اأف�سل، وملك  الب�سارة  من  به  يلقونك  وما 

.
(((

واأ�سّد رحمة لك من الأّم ال�سفيقة على ولدها«

R اإقامة ال�شعائر الح�شينّية موجبة لنيل �شفاعة المع�شومين

�لعز�ء  مقيمي  حال  ت�سمل  �لتي  ة  �لمهمَّ و�لبركات  �الآثار  من 

على �سّيد �ل�سهد�ء Q�أّنه في ذلك �ليوم عندما ي�سود �لخوف 

و�لفزع و�لقلق و�ال�سطر�ب كّل �لخلق في�سعى كّل و�حد �إلى من 

يلجاأ �إليه وي�سفع له, فاإّن مقيمي �لعز�ء على �سّيد �ل�سهد�ء ومحيّي 

�ل�سعائر �لح�سينّية في �أماٍن من ذلك �لخوف و�لفزع و�سينالون 

نذكر  �لمجال  هذ�  وفي   .R �لبيت  و�أهل   P �لنبّي  �سفاعة 

لكم هذه �لرو�ية نقاًل عن �لعالّمة �لمجل�سّي حيث يقول: ُروي �أّنه 

لما �أخبر �لنبّي P �بنته فاطمة بقتل ولدها �لح�سين وما يجري 

عليه من �لمحن بكت فاطمة بكاًء �سديدً�, وقالت: »يا �أبت، متى 

يكون ذلك؟«

))) كامل �لزيار�ت, �لباب )3, �لرقم 7, �س 03)- )0).
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قال: »في زماٍن خاٍل مّني ومنك ومن علّي«.

فا�ستّد بكاوؤها وقالت: »يا �أبت فمن يبكي عليه؟ ومن يلتزم 

باإقامة �لعز�ء له«.

)يبكين(  �أّمتي  ن�ساء  اإّن  فاطمة  »يا   :P �لنبّي  فقال 

بيتي  اأهل  رجال  على  يبكون  ورجالهم  بيتي،  اأهل  ن�ساء  على 

يوم  كان  فاإذ�  �سنة،  كّل  في  جيل  بعد  جياًل  �لعز�ء  ويجّددون 

القيامة ت�سفعين اأنت للن�ساء واأنا اأ�سفع للرجال وكّل من بكى 

منهم على م�ساب الح�سين، اأخذنا بيده واأدخلناه الجّنة.

على  بكت  عين  اإّل  القيامة  يوم  باكية  عين  كّل  فاطمة،  يا 

.
(((

م�ساب الح�سين فاإّنها �ساحكة م�ستب�سرة بنعيم الجّنة«

وروى زر�رة عن �الإمام �ل�سادق Q�أّنه قال: »... ما من عبد 

ُيْح�َسر اإلّ وعيناه باكية اإلّ الباكين على جّدي الح�سين Q، فاإّنه 

ُيْح�َسر وعينه قريرة والب�سارة تلقاه وال�سرور بّيٌن على وجهه 

وهم حّد�ث  يعر�سون  والخلق  اآمنون  وهم  الفزع  والخلق في 

الح�سين Qتحت العر�س وفي ظّل العر�س ل يخافون �سوء 

مجل�سه  ويختارون  فياأبون  الجّنة  ادخلوا  لهم  �لح�ساب، يقال 

.
(((

وحديثه...«

))) بحار �الأنو�ر, ج)), �س)9) و93).

))) كامل �لزيار�ت, باب 6),رقم 8, �س68).
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�أّنه قال له: »يا  Q لم�سمع كردين  وفي حديث �ل�سادق 

م�سمع... وما بكى اأحد رحمة لنا ولما لقينا اإّل M قبل اأن 

اأّن  تخرج الدمعة من عينه، فاإذا �سالت دموعه على خّده فلو 

ل  حّتى  حّرها  لأطفاأت  جهّنم  في  �سقطت  دموعه  من  قطرة 

يوجد لها حّر، واإّن الموجع قلبه لنا ليفرح يوم يرانا عند موته 

فرحة ل تزال تلك الفرحة في قلبه حّتى يرد علينا الحو�س، 

اإّنه ليذيقه من  اإذا ورد عليه حّتى  واإّن الكوثر ليفرح بمحّبنا 

�سروب الطعام ما ل ي�ستهي اأن ي�سدر عنه... )اإلى اأن قال(: 

وما من عين بكت لنا اإّل نعمت بالنظر اإلى الكوثر و�سقيت منه 

 .
(((

من اأحّبنا...«

))) كامل �لزيار�ت, باب )3, �لرقم7, �س )0) - )0).



الفصل الثاني:

 كيفّية إقامة الشعائر والعزاء 
Q على سّيد الشهداء





تمهيد:

�ت�سح مّما �سبق �أّن �إحياء �سعائر �سّيد �ل�سهد�ء Qو�إقامة 

Q �لموؤمنين  و�أمير   P بر�سول �هلل  تاأ�سٍّ  �لعز�ء عليه هو 

.R و�الأئّمة �لطاهرين O وفاطمة �لزهر�ء

للموّدة  وعنو�ن   R �لبيت  �أهل  �أمر  الإحياء  موجبة  و�أّنها 

�لعباد,  لهد�ية  و�سيلة  و�أّنها  لحّقهم  Rو�أد�ٌء  لهم  و�لمحّبة 

و�أّنها عامل لحفظ �لقيم  �إحياء لر�سالة عا�سور�ء و�لّدين  و�أّنها 

�الإلهّية وعنو�ن  �لتاأ�ّسي باالإمام Q, و�أّنها تحّرك �سّد �أعد�ء 

وعناية  �لكر�مات  لنيل  وباعثة  و�لمغفرة  للثو�ب  وموجبة  �هلل 

�لمع�سومين R و�سفاعة �أهل �لبيت R وعنو�ن لتف�سيل 

�أّمة ر�سول �هلل P على �سائر �الأمم.

�ل�سعائر  باإحياء  نقوم  كيف  هو:  هنا  المطروح  وال�سوؤال 

يكون  �سيٍء  �أّي  باأّن  �لقول  من  بّد  ال  �لجو�ب  وفي  �لح�سينّية؟ 

وهذ�  ور�جح,  مطلوب  فاإّنه  �ل�سعائر  لكّلّي  و�قعّيًا  م�سد�قًا 

�إّن  حيث  �لفقهّية,  �لكتب  في  �الأو�مر  من  �لكثير  في  مذكور 

�ل�سارع �لمقّد�س يطلب من �لمكّلف عماًل كّلّيًا �أحيانًا, �سو�ء ذكر 
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م�ساديقه �أو لم يذكرها �أ�ساًل, وعلى كّل حال فاإّن �متثال ذلك 

�لفرد �لجزئّي يكون �متثااًل لكّلّي �لطلب.

�لعز�ء  باإقامة  مرنا 
ُ
�أ فقد  �أي�سًا  و�ل�سعائر  �لعز�ء  باب  وفي 

بنحو كّلّي وقد ُذكرت بع�س م�ساديقه �أحيانًا وعليه لو �ختلفت 

م�ساديق �لعز�ء وكيفّيته بين �الأقو�م و�الأماكن و�لبالد �لمختلفة 

فاإّنها تعّد جميعها من م�ساديق �لعز�ء �إن �ساء �هلل تعالى.

 R ومن َثمَّ فاإّن بع�س هذه �ل�سعائر ُيَعدُّ من �أفعال �لمع�سومين

وبع�سها �الآخر قد �أمرو� به في �لرو�يات �لو�ردة عنهم, و�لبع�س 

منها �أي�سًا مم�سى من قبلهم بداللة �لتقرير, وبع�ٌس منها تعورف 

و�أعاظم  �لفقهاء  تاأييد  ومورد  �ل�سيعة  بين  �لزمان  بمرور  عليه 

�ل�سيعة �أي�سًا.

وثّمة مطلب �آخر ها هنا �أي�سًا, وهو �أّن لهذه �ل�سعائر �أبعادً� 

ُبعد  له  بع�سها  �إّن  حيث  به  �لخا�ّس  ُبْعُده  منها  ولكّل  مختلفة, 

فردّي, وبع�سها له بعد عائلّي, و�لثالث له ُبعد �جتماعّي, و�أخيرً� 

ما له ُبعد عالمّي, وحتمًا فاإّن هذه �الأبعاد قابلة للجمع فيما بينها 

وال ت�سادَّ بينها �أ�ساًل.

لل�سعائر  �لبارزة  �لم�ساديق  من  �إّن  نقول  �لمثال  باب  ومن 

�لفردّية يمكن �الإ�سارة �إلى �لبكاء على م�سائب �سّيد �ل�سهد�ء, 

لل�سخ�س  بالن�سبة  �أّنه  �إاّل  �أي�سًا  �أخرى  �أبعاٌد  له  كانت  و�إن  فاإّنه 
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�لباكي موجب لت�سفية �لروح وتوجه �لقلب و�الطمئنان م�سافًا 

�إلى �لثو�ب �الإلهّي �لكبير �لذي ينتظره �أي�سًا.

مجال�س  باإقامة  له  �لتمثيل  يمكن  �لعائلّي  �لُبعد  مجال  وفي 

�لفكرّي  و�لر�سد  �الرتقاء  على  تبعث  و�لتي  �لبيوت  في  �لعز�ء 

و�لمعنوّي و�العتقادّي الأفر�د �لعائلة باعتبارها مجتمعًا �سغيرً�.

و�أّما في �لبعد �الجتماعّي فاإّن من �لم�ساديق �لبارزة له يمكن 

�لح�سينّية  �لهيئات  وت�سكيل  و�للَّطم  �لعز�ء  مو�كب  �إلى  �الإ�سارة 

و�لتي تبعث على حفظ �لقيم �لّدينّية و�الأخالقّية في �لمجتمع, 

�سو�ء كان على م�ستوى �لمدينة �أم على م�ستوى �لدولة.

و�الأ�سمل  �الأو�سع  �لمجال  ذي  �لدولّي  �لُبعد  في  و�أخيرً� 

�الإمام  �أهد�ف  وتعريف  ن�سر  �لمعا�سر  عالمنا  في  يمكن   فاإّنه 

الأجله,  قام  وما  و�أفكاره  �لعظيمة  و�سخ�سّيته   Q �لح�سين 

عن طريق �لو�سائل �لحديثة كالف�سائّيات و�النترنت وغيرها من 

�سيبعث  �لعمل  فاإّن مثل هذ�  �لمعا�سر. وحتمًا  �الت�سال  و�سائل 

على ن�سر �الإ�سالم �لحقيقّي في �لعالم كّله و�سيكون عاماًل مهّمًا 

في جذب �لنا�س �إلى �الإ�سالم و�لدخول فيه و�إعالن �إ�سالمهم.

بع�س  �إجمااًل  نبّين  �أن  �لمخت�سر  هذ�  في  �الآن  يهّمنا  وما 

فعلينا  �سابقًا  بها  للقيام  ُوّفقنا  �إن  و�لتي  �لح�سينّية,  �ل�سعائر 

�لعمل و�ل�سعي لزيادتها وتو�سيعها, وهي:
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1 � اإقامة مجال�س العزاء

في  عنه  ُروي  فيما   | و�لزمان  �لع�سر  �ساحب  �الإمام  عن 

Q: »واأقيمت  �الإمام �لح�سين  �لناحية مخاطبًا جّده  زيارة 

لك الماآتم في اأعلى عّلّيين«.

�إقامة  كبرى  �أهّمّية  لها  و�لتي  �لح�سينّية  �ل�سعائر  �إحدى  �إّن 

مجال�س �لعز�ء ومجال�س ذكر م�سيبة �سّيد �ل�سهد�ء Qفي 

�أّيام �لعز�ء, خ�سو�سًا وفي باقي �أّيام �ل�سنة عمومًا. وهذ� �الأمر 

له بركاته �لعظيمة �لمعنوّية و�لمادّية الأهل �لمجل�س و�لمقيمين 

له. و�ستوؤّدي هذه �لمجال�س �إلى رفع �لبالء عن �ساحبها و�سموله 

بالخير�ت و�لبركات �الإلهّية.

�أ�سرنا  وكما  �لمجال�س-  هذه  بركات  عن  �لّنظر  وبغ�ّس 

ويزيد  �سيحفظ  �لعائلة  �أفر�د  و�إيمان  تدّين  فاإّن  �سابقًا-  �إليها 

عز�ء  مجل�س  يقام  عندما  ب�ساطة  وبكّل  الأّنه  وقّوة,  ��ستحكامًا 

�لمنزل وتذكر م�سائب �الإمام  في   Q �ل�سهد�ء  على �سّيد 

�لف�ساد  عن  �سُيبعد  �لمنزل  ذلك  فاإّن  Qفيه  �لح�سين 

و�ل�ساللة وُي�سان من �الآفات �لفكرّية و�العتقادّية. ومن َثمَّ فاإّن 

�إقامة �لمجل�س وبغ�ّس �لنظر عن مو�سوعّيته في حّد ذ�ته, فاإّنه 

�سيبعث على ترّتب بع�س �ل�سعائر �الأخرى باالإ�سافة �إليه, ومثااًل 

على ذلك فاإّن �إقامة مجل�س �أهل �لبيت R �سي�ستتبع بنف�سه 
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�سّيد  وم�سائب  ف�سائل  وذكر  و�لبكاء  و�لندبّيات  �لمر�ثي  ذكر 

مجل�سه  في  �لطعام  باإطعام  �لبع�س  يقوم  Qوقد  �ل�سهد�ء 

�أي�سًا.

وال بّد من �الإ�سارة �إلى �أّن هذ� �الأ�سلوب قد و�سل �إلينا ب�سكل 

�إّنهم �سالم  R حيث  �لمع�سومين  �أئّمتنا  قطعّي عن طريق 

Q �لمعّظم  �لعز�ء على جّدهم  �أقامو� مجال�س  �هلل عليهم 

و�أمرونا باإقامتها �أي�سًا و�سّجعونا على ذلك.

يروي اأبو الفرج الأ�سفهانّي: �أّنه لّما دخل �ل�سّيد �لحميرّي 

��ستن�سده  ثّم  �ل�ستر,  خلف  حرمه  �أقعد   ,Q �ل�سادق  على 

�أي   - قال  كثيرًة,  �أبياتًا  Qفاأن�سده  �لح�سين  جّده  رثاء  في 

ر�وي �لحديث - فر�أيت دموع جعفر تنحدر على خّديه, و�رتفع 

.
(((

�ل�سر�خ من د�ره حّتى �أمره باالم�ساك فاأم�سك

على  دخل  �أّنه  �لمكفوف  هارون  �أبو  يذكر  �أخرى  رو�ية  وفي 

في  اأن�سدني  هارون،  اأبا  »يا  له:  فقال   .Q �ل�سادق  �الإمام 

.»Q الح�سين

قال: فاأن�سدته, فبكى.

قال: »اأن�سدني كما تن�سدون- يعني بالرّقة-.

قال: فاأن�سدته:

))) �لنقد �لنزيه, �س97)؛ �الأغاني, ج7, �س7.
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���ْي���ِن ْم������������ُرْر َع�����َل�����ْى َج���������َدِث �ْل���ُح�������سَ
ُ
�أ

ِك������َي������ة ْع���������ُظ���������ِم���������ِه �ْل������زَّ
َ
َف�������ُق�������ْل اِلأ

قال: فبكى.

قال:  �الأخرى,  �لق�سيدة  فاأن�سدته  قال:  »زدني«,  قال:  ثّم 

.
(((

فبكى و�سمعت �لبكاء من خلف �ل�ستر

وتهايج  فبكى  قوله:  هارون  �أبي  عن  ورد  �آخر  مو�سع  وفي 

.
(((

�لن�ساء

وفي رو�ية �أخرى ورد في �سندها �أبو عمارة �لمن�سد )�ل�ساعر( 

قال فيها, قال لي �الإمام �ل�سادق Q: »يا اأبا عمارة اأن�سدني 

في الح�سين Q«, قال: فاأن�سدته فبكى, ثّم �أن�سدته فبكى, 

ثّم �أن�سدته فبكى, قال: فو�هلل ما زلت �أن�سده ويبكي حّتى �سمعت 

.
(3(

�لبكاء من �لد�ر

غالب  بن  �هلل  عبد  �سندها  في  ورد  �أخرى  رو�ية  وفي 

مرثّية  فاأن�سدته  �هلل  عبد  �أبي  على  دخلت  قال:  �أّنه  فيها   ذكر 

�لح�سين Q فلّما �نتهيت �إلى هذ� �لمو�سع:

����ْي����ن����ًا �����ُق�����و ُح���������سَ ������ٍة َت�����������سْ ِل������َب������ِل������يَّ

�����َرى َغ����ْي����َر �ل�����تُّ�����َر�ِب ���َق���اِة �ل�����ثَّ ِب���ِم�������سْ

))) كامل �لزيار�ت, باب 33, �س08), ح).

))) �لم�سدر �ل�سابق, باب 33, �س09), ح).

)3) �لم�سدر �ل�سابق, باب 33, �س09), ح).
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.
(((

ف�ساحت �مر�أة من خلف �ل�ستر: و� �أبتاه

�أن�سد  لّما  علّي  بن  دعبل  �أّن  �أي�سًا  رو�ية  في   وجاء 

�لر�سا Qتائّيته �لم�سهورة و�نتهى �إلى قوله:

اًل ��ْي��َن ُم���َج���دَّ َف����اِط����ُم َل����ْو ِخ���ْل���ِت �ْل��ُح�����سَ
َ
�أ

��طِّ ُف�����َر�ِت ��ان��ًا ِب�����سَ َوَق������ْد َم�����اَت َع��ْط�����سَ

ِع���ْن���َدُه َف����ِاِط����ُم  �ْل����َخ����دَّ  َل���َل���َط���ْم���ِت  �إًِذ� 

ْج����َرْي����ِت َدْم����َع �ْل��َع��ْي��ِن ِف��ي �ْل��َوَج��َن��اِت
َ
َو�أ

�ل�����س��ت��ر وب��ك��ى  �ل��ن�����س��اء وع����ال ����س���ر�خ م���ن ور�ء   ل��ط��م��ت 

.
(((

�لر�سا Qبكاًء �سديدً�..

Qمن مكانه و�سرب �سترً� وقال  �أّنه: فقام  وكذلك روى 

للن�ساء: »اجل�سن وراء ال�ستر«, فاأمر دعبل بالقر�ءة وقال: »من 

القيامة معنا  يوم  ذرفت عيناه على م�ساب جّدي ح�سره اهلل 

.
(3(

في زمرتنا«

 وف���ي رو�ي�����ة �أخ�����رى ي��ن��ق��ل م��ال��ك �ل��ج��ه��ن��ّي ق���ول �الإم����ام 

�لباقر Qفي �سمن �أعمال يوم عا�سور�ء لمن كان بعيدً� عن 

 ,Q �لح�سين  �الإمام  زيارة  فاأر�د  و�لمطّهر  �ل�سريف  �لقبر 

في  ويــاأمــر من  Qويبكيه  الح�سين  ليندب  ثــّم   ...  « قال: 

))) كامل �لزيار�ت, باب 33, �س09), رقم 3.

))) �لنقد �لنزيه, �س97)؛ نقاًل عن �ل�سدوق ومعاهد �لتن�سي�س.

)3) �لخ�سائ�س �لح�سينّية, �س))).
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داره بالبكاء عليه ويقيم في داره م�سيبته باإظهار الجزع عليه، 

ويتالقون بالبكاء بع�سهم بع�ساً في البيوت وليعّزي بع�سهم 

.
(((

»Q بع�ساً بم�ساب الح�سين

ومن �لمقطوع به �أّن �لمجال�س �لح�سينّية تعّد من �أهّم و�أبرز 

تقّدمت  و�لتي   R �لبيت  �أهل  �أمر  �إحياء  مجال�س  م�ساديق 

�لرو�يات في ذكر ف�سلها.

Q �ل�سهد�ء  �سّيد  خ�سائ�س  من  �أّن  ذكره  يجدر  ومّما 

�إقامة مجال�س �لعز�ء عليه في خم�سة �أزمنة ما�سيًا وم�ستقباًل, 

�لخ�سائ�س  كتابه  في  �ل�سو�سترّي  جعفر  �ل�سيخ  ذكرها  وقد 

اًل �إّياها  �لح�سينّية في �لعنو�ن �ل�ساد�س, �لمق�سد �لر�بع مف�سّ

بالبيان �لتالي:

.Q الأّول: قبل خلق �آدم

.Q إلى ما قبل والدة �الإمام �لح�سين�Q الثاني: بعد خلق �آدم

الثالث: بعد والدة �لح�سين Q�إلى ما قبل �سهادته.

.Q الرابع: بعد ��ست�سهاد �الإمام �لح�سين

الخام�س: في يوم �لقيامة.

»المجل�س  ب���اب  ف��ي  �لخ�سائ�س  ���س��اح��ب  ذك���ر  وك��ذل��ك 

�لح�سينّي« �أّنه ُي�ستفاد من �لرو�يات.

ح)؛   ,(( باب  �س90),  ج)0),  �الأنو�ر,  بحار  ح9؛   ,7( باب  �س))3,  �لزيار�ت,  كامل   (((

�لم�سباح, �س))7.
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Q وجود �أربع ع�سرة �سفة لمجل�س عز�ء �سّيد �ل�سهد�ء

وقد عّددها كما يلي:

�أّنه م�سّلى هلل, �أي �أّنه محّل �سلو�ته على �أهله.. )

�أّنه م�سهٌد للمالئكة �لمقّربين.. )

 �أّن����ه م��ح��ّل ن��ي��ل �ل��دع��اء م��ن �ل��ن��ب��ّي و�ل��و���س��ّي و�ل��زه��ر�ء . 3

.R و�لمجتبى

�أهل . ) �إلى  �لح�سين ينظر  �أّن  Q)�أي  �لح�سين  �أّنه منظر 

�لمجل�س وير�هم(.

�أّنه محّل خطابه الأهل �لمجل�س ومكالمته معهم.. )

6 ..Q أّنه محبوٌب لل�سادق�

�أّنه َعَرَفة.. 7

�أّنه �لم�سعر �لحر�م.. 8

�أّنه �لحطيم )�لمو�سع بين باب �لكعبة و�لحجر �الأ�سود(.. 9

�أّنه مطاف لبيت �هلل.. 0)

�أّنه مخّمد للنير�ن �لم�ستعلة.. ))

(( ..Q أّنه قّبة �لح�سين�

�أّنه منبٌع لماء في �لجنان وهو ماء �لحيو�ن.. 3)

في . )) و�آخ��ره��ا  �لخلق  قبل  �أّول��ه��ا  مجال�س  تلو  ي�سير  �أّن���ه 

.
(((

�لمح�سر

))) �لخ�سائ�س �لح�سينّية, �س3) )مقّدمة �لموؤّلف(.
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Q 2 � قراءة الم�شائب والمراثي في عزاء �شّيد ال�شهداء

من �لم�ساديق �لبارزة لل�سعائر �لح�سينّية - و�لتي ال بّد لالإن�سان 

في  �لم�سائب  وذكر  �لمر�ثي  �إن�ساد   - الإقامتها  �لتوفيق  ي�ساأل  �أن 

عا�سور�ء  ذكر ق�س�س  منها  و�لمر�د   Q �ل�سهد�ء  �سّيد  عز�ء 

�لنا�س  لعموم  �الأوفياء  و�أ�سحابه   Q �ل�سهد�ء  �سّيد  ومظلومّية 

 R ليعرفو� ما جرى من ظلٍم على �أهل بيت �لع�سمة و�لطهارة

فتحترق قلوبهم وتذرف دموعهم. ويمكن �لقول ب�سكل قطعّي �إّن ذكر 

هذه �لم�سائب ُيعتبر من �الأمور �لموؤّثرة جّدً� في بقاء عا�سور�ء.

�أّن �هلل تبارك وتعالى قد �أخبر  وقد ورد في بع�س �لرو�يات 

.Q الأنبياء بم�سائب �سّيد �ل�سهد�ء�

 R أخبر �الأنبياء�Q وفي رو�يات �أخرى �أّن جبر�ئيل

بتلك �لم�سائب.

وورد في بع�س �لرو�يات �أي�سًا �أّن �لخم�سة �الأطهار من �أهل 

بتلك  R�أخبرو�  �لمع�سومين  �الأئّمة  وكذلك   R �لبيت 

�لم�سائب وتحّدثو� عنها, و�سوف ن�سير في هذ� �لمخت�سر �إلى 

بع�س مو�ردها:

بم�سيبا   Q اإبراهيم  النب��ّي  يخب��ر  تعال���ى  اهلل 

Q الح�سين

في مقطع من رو�ية عن �الإمام �لر�سا Qقال فيها: »قال 
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اهلل تعالى: يا اإبراهيم، فاإّن طائفة تزعم اأّنها من اأّمة محّمد 

�ستقتل الح�سين ابنه من بعده ظلماً وعدواناً كما يذبح الكب�س 

وتوّجع  لذلك  اإبراهيم  فجزع  �سخطي.  بذلك  وي�ستوجبون 

.
(((

قلبه واأقبل يبكي«

Q والنبّي مو�سى

ونقل �أّن نبّي �هلل مو�سى Qناجى رّبه فقال في مناجاته: 

»يا رّب، اإّن فالناً عبدك الإ�سرائيلّي اأذنب ذنباً وي�ساألك العفو. 

اإّل قاتل الح�سين. قال  اأعفو عّمن ا�ستغفرني  قال: يا مو�سى 

مو�سى: يا رّب ومن الح�سين؟ قال له: الذي مّر ذكره عليك 

بجانب الطور. قال: يا رّب ومن يقتله؟ قال: يقتله اأّمة جّده 

وتحمحم  فر�سه  وتنفر  كربالء  اأر�س  في  الطاغية  الباغية 

اأّمة قتلت  وت�سهل وتقول في �سهيلها الظليمة الظليمة من 

ابن بنت نبّيها فيبقى ملقى على وجه الرمال من غير غ�سٍل 

ول كفن وينهب رحله وي�سبى ن�ساوؤه في البلدان، وُيقتل نا�سره 

مو�سى،  يا  الرماح.  اأطراف  على  راأ�سه  مع  روؤو�سهم  وُت�سهر 

ي�ستغيثون  العط�س وكبيرهم جلده منكم�س  �سغيرهم يميته 

Q ول نا�سر وي�ستجيرون ول خافر. قال: فبكى مو�سى 

وقال: يا رّب، وما لقاتليه من العذاب. قال يا مو�سى: عذاٌب 

))) عيون �أخبار �لر�سا Q, ج), �س09)؛ بحار �الأنو�ر, ج)), �س))) و6)).
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�سفاعة  ول  تنالهم رحمتي  ل  بالّنار،  الّنار  اأهل  منه  ي�ستغيث 

.
(((

جّده ولو لم تكن كرامة له لخ�سفت بهم الأر�س«

Q والإمام الح�سين Q النبّي زكريا

في رو�ية عن �إمام �لع�سر و�لزمان | ي�سير فيها �سالم �هلل 

ة زكريا Qفيقول: »... وذلك اأّن زكريا �ساأل رّبه  عليه �إلى ق�سّ

اأن يعّلمه اأ�سماء الخم�سة فاأهبط عليه جبرائيل Qفعّلمه 

وفاطمة  وعلّياً   P محّمداً  ذكر  Qاإذا  زكريا  فكان  اإّياها 

ا�سم  ذكر  واإذا  كرُبه،  وانجلى  هّمه  عنه  َي  �ُسرِّ  R والح�سن 

Q خنقته العبرة ووقعت عليه البهرة فقالQ الح�سين

ذات يوم: اإلهي، ما بالي اإذا ذكرت اأربعة منهم ت�سّليت باأ�سمائهم 

من همومي واإذا ذكرت الح�سين تدمع عيني وتثور زفرتي؟

 ,
(((

ته فقال: { ٱ} فاأنباأه �هلل تبارك وتعالى من ق�سّ

وهو  يزيد  و�لياء  �لعترة,  هالك  و�لهاء  كربالء,  ��سم  فالكاف 

.
(3(

ظالم �لح�سين Q, و�لعين عط�س, و�ل�ساد �سبره...«

Q بم�سيبا الح�سينQ جبرائيل يخبر النبّي اآدم

Qبعد �أن �أق�سم على �هلل  �أّن �لنبّي �آدم  ورد في �لرو�ية 

�لذي  لجبر�ئيل  قال   R �لخم�سة  باأ�سماء  وتعالى  تبارك 

))) بحار �الأنو�ر, ج)), �س308؛ �لخ�سائ�س �لح�سينّية, �س)9) و96).

))) �سورة مريم, �الآية: ).

)3) �الحتجاج, �س39)؛ بحار �الأنو�ر, ج)), �س78) وج)), �س3)).
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لّقنه �إّياها: »يا اأخي جبرائيل، في ذكر الخام�س ينك�سر قلبي 

بم�سيبة  ي�ساب  هذا  ولدك  جبرائيل:  قال  عبرتي،  وت�سيل 

ت�سغر عندها الم�سائب. فقال: يا اأخي وما هي )م�سيبته(؟ 

ول  نا�سٌر  له  لي�س  فريداً  وحيداً  غريباً  عط�ساَن  ُيقتل  قال: 

معين، ولو تراه يا اآدم وهو يقول: وا عط�ساه، وا قّلة نا�سراه 

يجبه  فلم  كالّدخان،  ال�سماء  وبين  بينه  العط�س  يحول  حّتى 

اأحٌد اإّل بال�سيوف و�سرب الحتوف، فُيذبح ذبح ال�ساة من قفاه 

وينهب رحلَه اأعداوؤه وُت�سهر روؤو�سهم هو واأن�ساره في البلدان 

ومعهم الن�سوان، كذلك �سبق في علم الواحد المّنان. فبكى اآدم 

.
(((

وجبرائيل بكاء الثكلى«

 Q الح�سين  P بم�سيبا  ر�سوع اهلل  جبرائيل يخبر 

في ليلا المعراج

 ,Q ينقلها �الإمام �لح�سن P لة عن ر�سول �هلل في رو�ية مف�سّ

رو�سات  المعراج  ليلة  دخلت  لّما  قال:  جّدي،  »اأخبرني  قال: 

الجّنات ومررت على منازل اأهل الإيمان، راأيت ق�سرين عاليين 

الزبرجد  من  اأحدهما  اأّن  اإّل  واحدة  �سفة  على  متجاورين 

جبرائيل،  يا  فقلت:  الأحمر.  الياقوت  من  والآخر  الأخ�سر 

Qوالآخر  اأحدهما للح�سن  لمن هذان الق�سران؟ فقال: 

))) بحار �الأنو�ر, ج)), �س))) نقاًل عن كتاب �لدّر �لثمين.
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لون  يكونا على  لم  يا جبرائيل: فلم  Q، فقلت  للح�سين 

واحد؟ ف�سكت ولم يرّد جواباً، فقلت: لم ل تتكّلم؟ قال: حياًء 

منك، فقلت له �ساألتك باهلل اإّل ما اأخبرتني، فقال: اأّما خ�سرة 

ق�سر الح�سن فاإّنه يموت بال�سّم ويخ�سّر لونه عند موته. واأّما 

فعند  بالدم.  وجهه  ويحّمر  يقتل  فاإّنه  الح�سين  ق�سر  حمرة 

.
(((

ذلك بكيا و�سّج الحا�سرون بالبكاء والنحيب«

Q وم�سيبا الح�سين P ر�سوع اهلل

�أَنَّ �لنبّي �الأكرم P ومنذ  �لم�ستفاد من �لتاريخ و�لرو�يات 

Qوحّتى  �ل�سهد�ء  ل�سّيد  �لمبارك  للميالد  �الأّول  �ليوم 

ولده  م�سيبة  يذكر  كان  مختلفة  منا�سبات  وفي  �سهادته   يوم 

�لح�سين Qويرثيه �أحيانًا فيبكي عليه.

�الإمام  عن   R �آبائه  Qعن  �لر�سا  �الإمام  ويروي 

�ل�سجاد Qعن �أ�سماء بنت عمي�س قولها: لّما ولدت فاطمة  

�لح�سين Q... دفعته �إلى �لنبّي P في خرقة بي�ساء وبعد 

�أن �سّماه ر�سول �هلل P بكى ومن ثّم قال: �للهّم �لعن قاتله... 

ابني«,  »هلّمي  فقال:   P �لنبّي  جاءني  �سابعه  يوم  كان  ولّما 

فاأتيته به... وعّق عنه... وحلق ر�أ�سه وت�سّدق بوزن �ل�سعر ومن 

اهلل  عبد  اأبا  »يا  قال:  ثّم  حجره  Qفي  �لح�سين  و�سع  ثّم 

عزيٌز علّي ثم بكى«.

))) بحار �الأنو�ر, ج)), �س))).
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فقالت �أ�سماء: باأبي �أنت و�أّمي فعلت في هذ� �ليوم وفي �ليوم 

�الأّول. فما هو؟

فقال P: »اأبكي على ابني هذا تقتله فئة باغية كافرة من 

.
(((

بني اأمّية لعنهم اهلل، ل اأنالهم اهلل �سفاعتي يوم القيامة...«

وفي رو�ية �أخرى عن موالنا �أمير �لموؤمنين Qقال: »خرج 

�لنبّي P اإلى �سفٍر فوقف في بع�س الطريق وا�سترجع { ڄ     

ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     } ودمعت عيناه ف�سئل عن ذلك، فقال: هذا 
كربالء  لها  يقال  الفرات  ب�سّط  اأر�س  عن  يخبرني  جبرائيل 

م�سرعه  واإلى  اإليه  اأنظر  وكاأّني  الح�سين  ولدي  فيها  ُيقتل 

ومدفنه بها. وكاأّني اأنظر اإلى ال�سبايا على اأقتاب المطايا، وقد 

ما  لعنه اهلل- فواهلل  يزيد-   اإلى  الح�سين  ولدي  راأ�س  اأهدي 

اإّل خالف اهلل بين قلبه  اإلى راأ�س الح�سين ويفرح  اأحٌد  ينظر 

ول�سانه وعذبه اهلل عذاباً األيماً.

ف�سعد  حزينًا  كئيبًا  مهمومًا  مغمومًا   P �لنبّي  رجع  ثّم 

�لمنبر و�أ�سعد معه �لح�سن و�لح�سين وخطب ووعظ �لنا�س, فلّما 

فرغ من خطبته و�سع يده �ليمنى على ر�أ�س �لح�سن ويده �لي�سرى 

على ر�أ�س �لح�سين وقال:

�أطايب عترتي وخيار  ور�سولك وهذ�ن  �إّن محّمدً� عبدك  �للهّم 

))) بحار �الأنو�ر, ج)), �س0)) و))) نقاًل عن �أمالي �ل�سدوق.
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�أرومتي و�أف�سل ذّرّيتي ومن �أخلفهما في �أّمتي وقد �أخبرني جبر�ئيل 

�أّن ولدي هذ� مقتوٌل بال�سّم و�الآخر �سهيد م�سّرٌج بالدم �للهّم فبارك 

له في قتله و�جعله من �ساد�ت �ل�سهد�ء. �للهّم وال تبارك في قاتله 

ِلِه حّر نارك و�ح�سره في �أ�سفل درك �لجحيم. �سْ
َ
وخاذله َو�أ

.
(((

قال �أمير �لموؤمنين Q: »ف�سّج النا�س بالبكاء والعويل...«

Q الح�سين  »كان  قال:  Q�أّنه  �ل�سادق  �الإمام  وروي عن 

اهلل  لعن  وقال:   P النبّي  فاأخذه  تحمله   O اأّمه  مع 

قاتلك ولعن اهلل �سالبك، واأهلك اهلل المتوازرين عليك، وحكم 

 :O اهلل بيني وبين من اأعان عليك. قالت فاطمة الزهراء

يا اأبت اأّي �سيٍء تقول؟ قال: يا بنتاه، ذكرت ما ي�سيبه بعدي 

في  يومئٍذ  وهو  والبغي،  والغدر  والظلم  الأذى  من  وبعدك 

اأنظر  وكاأّني  القتل  اإلى  يتهادون  ال�سماء  نجوم  كاأّنهم  ع�سبة 

يا  قالت:  وتربتهم.  رحالهم  مو�سع  واإلى  مع�سكرهم  اإلى 

له:  يقال  الذي ت�سف؟ قال: مو�سع  المو�سع  واأين هذا  اأبة، 

كربالء، وهي دار كرٍب وبالء علينا وعلى الأّمة )الأئّمة( يخرج 

ال�سماوات  له من في  �سفع  اأحدهم  اأّن  لو  اأّمتي،  �سرار  عليهم 

.
(((

والأر�سين ما �سفعوا فيه وهم المخّلدون في الّنار...«

))) بحار �الأنو�ر, ج)), �س7)) و8)).

))) تف�سير فر�ت �لكوفّي, �س)) و6)؛ بحار �الأنو�ر, ج)), �س)6).



Q الف�سل الثايني كيفّيا اإقاما ال�سعائر والعزاء على �سّيد ال�سهداء

- 91 -

Q وم�سيبا �سّيد ال�سهداءQ اأمير الموؤمنين

مع  �سو�ًء  كثيرة  مو�رد  وفي  Q�أي�سًا  �لموؤمنين  �أمير  �إّن 

�أهل بيته �أو مع �أ�سحابه كان يخبرهم عن �لم�ستقبل ويذكر لهم 

.Q م�سيبة �سّيد �ل�سهد�ء

 Q أّنه قال: »مّر اأمير الموؤمنين�Q ُروي عن �الإمام �ل�سادق

بكربالء في اأنا�ٍس من اأ�سحابه، فلّما مّر بها اغرورقت عيناه بالبكاء 

تهرق  وهنا  رحالهم،  ملقى  وهذا  ركابهم،  مناخ  هذا  قال:  ثّم 

.
(((

دماوؤهم، طوبى لك من تربة عليك تهرق دماء الأحّبة«

الإم��ام  اأخيه  ل�سان  Qعلى  الح�سين  الإم��ام  م�سيبا 

Q الح�سن

 ,L جّده  عن  �أبيه  Qعن  �ل�سادق  �الإمام  عن  روي 

 قال: »اإّن الح�سين بن علّي بن اأبي طالب Qدخل يوماً اإلى 

اأبا  اإليه بكى، فقال له: ما يبكيك يا  Qفلّما نظر  الح�سن 

 :Q عبد اهلل؟ قال: اأبكي لما ُي�سنع بك. فقال له الح�سن

قتل به، ولكن ل يوم كيومك 
ُ
اإّن الذي يوؤتى اإلّي �سّم يد�ّس اإلّي فاأ

يا اأبا عبد اهلل، يزدلف اإليك ثالثون األف رجل يّدعون اأّنهم من 

اأّمة جّدنا محّمد P وينتحلون دين الإ�سالم فيجتمعون على 

ون�سائك  ذراريك  و�سبي  حرمتك  وانتهاك  دمك  و�سفك  قتلك 

))) كامل �لزيار�ت, باب 88, رقم )).
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وانتهاب ثقلك فعندها تحّل ببني اأمّية اللعنة وتمطر ال�سماء 

رماداً ودماً ويبكي عليك كّل �سيء حّتى الوحو�س في الفلوات 

.
(((

والحيتان في البحار«

الإمام الح�سين Qيرثي حف�سه

قام �سّيد �ل�سهد�ء Qنف�سه بذكر �لم�سائب �لتي �ستجري 

عليه �أمام �لنا�س, وفي مو��سع عديدة:

منها لّما وّدع قبر جّدهP, خرج �إلى �لقبر ف�سّلى ركعتين, 

نبّيك  قبر  هذا  اإّن  »األلهّم!  يقول:  جعل  �سالته  من  فرغ  فلّما 

محّمد، واأنا ابن بنت محّمد، وقد ح�سرني من الأمر ما قد 

علمت، األلهّم! واإّني اأحّب المعروف واأكره المنكر، واأنا اأ�ساألك 

]اإل[  فيه  ومن  القبر،  هذا  بحّق  والإكرام!  الجالل  ذا  يا 

جعل  ثّم  قال:  ر�سى«.  لك  هو  ما  هذا  اأمري  من  اخترت   ما 

و�سع  �ل�سبح  بيا�س  في  كان  �إذ�  حّتى  يبكي,   Q �لح�سين 

في  �أقبل  قد   P �لنبيَّ فر�أى  �ساعة,  فاأغفى  �لقبر  على  ر�أ�سه 

كبكبة من �لمالئكة عن يمينه وعن �سماله ومن بين يديه ومن 

عينيه  بين  وقّبل  �سدره  �إلى   Q �لح�سين  �سّم  حّتى  خلفه 

مقتوًل  اأراك  قريب  عن  كاأّنك  ح�سين!  يا  بنّي،  »يا   :Pوقال

في  واأنت  اأّمتي،  من  ع�سابة  من  وبالء  كرب  باأر�س  مذبوحاً 

))) �الأمالي لل�سدوق, �لمجل�س )), رقم 3؛ بحار �الأنو�ر, ج)), �س8)).
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ذلك عط�سان ل ُت�سقى وظماآن ل ُتروى، وهم مع ذلك يرجون 

�سفاعتي، ما لهم ل اأنالهم اهلل �سفاعتي يوم القيامة! فما لهم 

عند اهلل من خالق؛ حبيبي يا ح�سين! اإّن اأباك واأّمك واأخاك 

الجّنة  في  لك  واإّن  م�ستاقون،  اإليك  وهم  علّي،  قدموا  قد 

Q ينظر  اإّل بال�سهادة«. فجعل �لح�سين  درجات لن تنالها 

في منامه �إلى جّدهP وي�سمع كالمه, وهو يقول: »يا جّداه! ل 

حاجة لي في الرجوع اإلى الدنيا اأبداً، فخذني اإليك واجعلني 

معك اإلى منزلك«. فقال له �لنبّيP: »يا ح�سين! اإّنه ل بّد لك 

من الرجوع اإلى الدنيا حّتى ترزق ال�سهادة، وما كتب اهلل لك 

فيها من الثواب العظيم، فاإّنك واأباك واأخاك وعّمك وعّم اأبيك 

ُتح�سرون يوم القيامة في زمرة واحدة حّتى تدخلوا الجّنة«. 

Q من نومه... فق�ّس روؤياه على �أهل بيته  فانتبه �لح�سين 

وبني عبد �لمّطلب, فلم يكن ذلك �ليوم في �سرق وال غرب �أ�سّد 

.
(((

غّمًا من �أهل بيت �لر�سولP وال �أكثر منه باكيًا وباكية

وروى �أّنه Q لّما عزم على �لخروج �إلى �لعر�ق قام خطيبًا 

فقال: »الحمد هلل ما �ساء اهلل ول قّوة اإّل باهلل و�سّلى اهلل على 

جيد  على  القالدة  مخّط  اآدم  ُولد  على  الموت  ُخطَّ  ر�سوله، 

يو�سف،  اإلى  يعقوب  ا�ستياق  اأ�سالفي  اإلى  اأولهني  وما  الفتاة، 

ع�سالن  تقّطعها  باأو�سالي  كاأّني  لقيه،  اأنا  م�سرع  لي  وخير 

))) مو�سوعة كلمات �الإمام �لح�سين Q, �س 0)3.
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جّوفاً،  اأكرا�ساً  مّني  النواوي�س وكربالء فيمالأن  بين  الفلوات 

واأجربة �سّغباً ل محي�س عن يوم خّط بالقلم ر�سا اهلل ر�سانا 

لن  ال�سابرين،  اأجر  ويوّفينا  بالئه  على  ن�سير  البيت  اأهل 

ت�سّذ عن ر�سول اهللP ُلحمته وهي مجموعة له في حظيرة 

باذًل  كان  األ ومن  بهم وعده.  وينجز  بهم عينه  تقّر  القد�س 

فينا مهجته وموّطناً على لقاء اهلل نف�سه فليرحل معنا فاإّنني 

.
(((

راحل م�سبحاً اإن �ساء اهلل تعالى«

»اإّني  قال:  �أّنه   L �لعابدين  زين  �لح�سين  بن  علّي  وعن 

يعالج  وهو  عليل  واأنا  الليلة  تلك  في  اأبي  مع  لجال�س  واهلل 

ارتجز  اإذ  الغفارّي  ذرٍّ  اأبي  مولى  جون  يديه  وبين  له  �سهاماً 

:Q الح�سين

َخ���ِل���ْي���ِل ِم�������ْن  َل�������َك  فٍّ 
ُ
�أ َدْه���������ُر  َي������ا 

����ْي����ِل �����سِ
َ
������َر�ِق َو�اْلأ َك����ْم َل����َك ِف����ي �اْلإِ�������سْ

�����اِح�����ٍب َوَم��������اِج��������ٍد َق����ِت����ْي����ِل ِم��������ْن ������سَ

ِب����اْل����َب����ِدْي����ِل َي����ْق����َن����ُع  اَل  ْه��������ُر  َو�ْل��������دَّ

�ْل���َج���ِل���ْي���ِل َل�������ى  �إِ َذ�َك  ِف����ي  ْم������������ُر 
َ
َو�اْلأ

����ِب����ْي����ِل« �����اِل�����ُك �ل���������سَّ َوُك����������لُّ َح��������يٍّ ������سَ

ف�سمعته  عّمتي  واأّما  عبرتي.  ورددت  ف�سمعته  اأنا  »واأّما  قال: 

))) �للهوف على قتلى �لطفوف, �س 38.
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دون الن�ساء فلزمتها الّرّقة والجزع ف�سّقت ثوبها ولطمت وجهها 

وخرجت حا�سرة تنادي: وا ثكاله! وا حزناه! ليت الموت اأعدمني 

الحياة، يا ح�سيناه، يا �سّيداه، يا بقّية اأهل بيتاه، ا�ستقلت ويئ�ست 

من الحياة، اليوم مات جّدي ر�سول اهللP واأّمي فاطمة الزهراء 

واأبي علّي واأخي الح�سن، يا بقّية الما�سين وثمال الباقين. فقال 

لها الح�سين: يا اأختي، »لو ترك القطا لنام«. قالت: »فاإّنما تغت�سب 

نف�سك اغت�ساباً فذاك اأطول لحزني واأ�سجى لقلبي وخّرت مغ�سّياً 

.
(((

عليها فلم يزل ينا�سدها واحتملها حّتى اأدخلها الخباء«

ُقتل  لّما  قالت:  �أّنها   Q �لح�سين  بنت  �سكينة  عن  ونقل 

غمي علّي ف�سمعته يقول:
ُ
�لح�سين Q �عتنقته فاأ

�ِسيَعِتي َما �إِْن �َسِرْبُتم َريَّ عذب فاذُكروني

َفاْندُبوِني �َسهيٍد  �أْو  ِبَغِريٍب  �َسِمْعُتْم  �أْو 

.
(((

حت ماآقيها وهي تلطم خّديها فقامت مرعوبة قد ُقرِّ

O مراثي ال�سّيدة زينب الكبرى 

�الإمام  �أخيها  ��ست�سهاد  بعد   O زينب  �ل�سّيدة  قامت 

م�سائب  بذكر  �لمبارك  عمرها  نهاية  وحّتى   Q �لح�سين 

�أخيها ورثائه وكانت تبكي ويبكي من ح�سر في مجل�سها.

))) مقاتل �لطالبّيين, �س )7.

))) م�سباح �لكفعمّي, �س ))7.



ال�سعائر احل�سينّيا اإحياوؤها واأبعادها

- 96 -

�الإمام  �سهادة  بعد  جرى  ما  �أحد�ث  م�سلم  بن  حميد  يروي 

�لح�سين Qفيقول: فو�هلل ال �أن�سى زينب بنت علّي L وهي 

�سّلى  محّمداه،  »وا  كئيب:  وقلٍب  حزين  ب�سوت  �لح�سين  تندب 

عليك مليك ال�سماء، هذا ح�سين مرّمل بالدماء مقّطع الأع�ساء 

وبناتك �سبايا، اإلى اهلل الم�ستكى واإلى محّمد الم�سطفى واإلى 

هذا  محّمداه،  وا  ال�سهداء.  �سّيد  حمزة  واإلى  المرت�سى  علّي 

ح�سين بالعراء ي�سفي عليه ال�سبا قتيل اأولد البغايا، يا حزناه 

يا كرباه! اليوم مات جّدي ر�سول اهلل يا اأ�سحاب محّمداه، هوؤلء 

ذّرّية الم�سطفى ي�ساقون �سوق ال�سبايا«.

وورد في بع�س �لرو�يات �أّنها قالت: »يا محّمداه، بناتك �سبايا 

وذّرّيتك مقّتلة ت�سفي عليهم ريح ال�سبا، وهذا ح�سين مجزوز 

الراأ�س من القفا، م�سلوب العمامة والرداء، باأبي من ع�سكره 

في يوم الثنين نهبا، باأبي من ف�سطاطه مقّطع العرى، باأبي 

من ل هو غائٌب فيرتجى ول جريح فيداوى، باأبي من نف�سي 

حّتى  العط�سان  باأبي  ق�سى،  حّتى  المهموم  باأبي  الفداء،  له 

م�سى، باأبي من �سيبته تقطر بالدماء، باأبي من جّده ر�سول 

.
(((

اإله ال�سماء، باأبي من هو �سبط نبّي الهدى...«

قال حميد بن م�سلم: فاأبكت و�هلل كّل عدّو و�سديق.

))) بحار �الأنو�ر, ج)), �س8) و9).
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| في عزاء جّده  مراثي الإمام �ساحب الع�سر والزمان 

Q الإمام الح�سين

وذكر  �لمر�ثي  من  بع�ٌس  �الأّول  �لف�سل  في  معنا  تقّدم 

�لم�سائب �لتي جاءت عن �الإمام �لحّجة | في زيارة �لناحية 

�لف�سل  هذ�  في  ن�سير  و�سوف  �لح�سين,  �الإمام  جّده  عز�ء  في 

�إلى بع�س �لمقاطع �الأخرى من هذه �لزيارة �لمفجعة حيث يتابع 

�سالم �هلل عليه �سرده الأحد�ث عا�سور�ء فيقول:

فلّما  باكياً  محمحماً  خيامك  اإلى  �سارداً  فر�سك  »واأ�سرع 

ملوّياً  عليه  �سرجك  ونظرن  مخزّياً  جوادك  الن�ساء  راأين 

برزن من الخدور، .. على الخدود، لطمات الوجوه �سافرات 

وبالعويل داعيات وبعد العّز مذّلالت واإلى م�سرعك مبادرات. 

قاب�س  �سيفه على نحرك  وال�سمر جال�س على �سدرك مولع 

حوا�سك  �سكنت  قد  بمهّنده،  لك  ذابٌح  بيده،  �سيبتك  على 

وخفيت اأنفا�سك، ورفع على القنا راأ�سك، و�سبي اأهلك كالعبيد 

دوا في الحديد فوق اأقتاب المطّيات، تلفح وجوههم حّر  فِّ و�سُ

الهاجرات ي�ساقون في البراري والفلوات اأيديهم مغلولة اإلى 

الأعناق، يطاف بهم في الأ�سواق، فالويل للع�ساة الف�ّساق، لقد 

.
(((

قتلوا بقتلك الإ�سالم...«

))) �لدعاء و�لزيارة, زيارة �لناحية �لمقّد�سة.
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يذكرون  �أنف�سهم  �أّنهم  �إلى  وم�سافًا   R �لبيت  �أهل  �إّن 

و��سطالحًا  عليه,  جرى  وما   Q �ل�سهد�ء  �سّيد  م�ساب 

وي�سمعون  يرون  عندما  �أي�سًا  فاإّنهم  عليه,  �لمجال�س  يقيمون 

�لنا�س بم�سائب  ر  ويذكِّ �لمر�ثي  ويتلو  �لمجال�س  يقيم  �أحدً� ما 

ون بذلك ويفرحون ويحمدون  �الإمام �لح�سين Qفاإّنهم ُي�سرُّ

�هلل تبارك وتعالى على ذلك ويدعون لمن يقيم �لعز�ء وي�سارك 

فيه.

م�سائب  Qذكر  �ل�سادق  �الإمام  �أّن  قولويه  �بن  ينقل 

جّده �الإمام �لح�سين Qلعبد �هلل بن حّماد �لب�سرّي, ومّما 

قاله له: »..فاإّنه غريب باأر�س غربة، يبكيه من زاره، ويحزن 

من  ويرحمه  ي�سهده،  لم  من  له  ويحترق  يزره،  لم  من  له 

اأر�س فالة، ل حميم قربه  ابنه عند رجله في  اإلى قبر  نظر 

الرّدة حّتى قتلوه  اأهل  ول قريب، ثّم منع الحّق وتوازر عليه 

الذي  الفرات  ماء  �سرب  ومنعوه  لل�سباع،  وعّر�سوه  و�سّيعوه 

ي�سربه الكالب، و�سّيعوا حّق ر�سول اهلل P وو�سّيته به وباأهل 

بيته، فاأم�سى مجفّواً في ح�سرته، �سريعاً بين قرابته و�سيعته 

عن  والبعد  الوحدة  في  قربه  اأوح�س  قد  التراب،  اأطباق  بين 

جّده والمنزل الذي ل ياأتيه اإّل من امتحن اهلل قلبه لالإيمان 

وعرف حّقنا...«.



Q الف�سل الثايني كيفّيا اإقاما ال�سعائر والعزاء على �سّيد ال�سهداء

- 99 -

 :Q �ل�سادق  �الإمام  قال  ثّم  حّماد:  بن  �هلل  عبد  قال 

ياأتونه من نواحي الكوفة ونا�ساً من غيرهم  اأّن قوماً  »بلغني 

ون�ساٌء يندبنه وذلك في الن�سف من �سعبان، فمن بين قارئ 

يقراأ، وقا�سٍّ يق�ّس ونادٍب يندب وقائل يقول المراثي«.

فقال له عبد �هلل: فد�ك نف�سي, قد �ساهدت بع�سًا من ذلك.

يفد  من  النا�س  في  جعل  الذي  هلل  »الحمد   :Q فقال 

عليهم  يطعن  من  عدّونا  وجعل  لنا،  ويرثي  ويمدحنا  اإلينا 

ما  ويقّبحون  بهم(  )يهذون  يهدرونهم  وغيرهم  قرابتنا  من 

.
(((

ي�سنعون«

Q 3-الإبكاء في عزاء �شّيد ال�شهداء

�إّن �الإبكاء في عز�ء �سّيد �ل�سهد�ء Qُيعتبر من �ل�سعائر 

�لح�سينّية وله منزلة ومقام كبير جّدً�, و�سو�ء كان هذ� �الإبكاء 

�أوجب  بنحٍو  �لعز�ء  كان  �أو  �لعز�ء  مجال�س  �أو  �لمر�ثي  ب�سبب 

بكاء �لمجتمعين على �لعز�ء و�لمجال�س كلطم �ل�سدور ونحوه, 

 وب�سكل عاّم كّل ما يوجب بكاء �لنا�س وذرف �لدموع على �سّيد 

بن  علّي  عن   M �ل�سدوق  �ل�سيخ  يروي   .Q �ل�سهد�ء 

قال:  Q�أّنه  �لر�سا  �الإمام  عن  �أبيه  عن  ال  ف�سّ بن  �لح�سن 

))) كامل �لزيار�ت, باب 08), رقم)؛ و�سائل �ل�سيعة, ج)), �س99)؛ بحار �الأنو�ر, ج)0), 

�س73؛ م�ستدرك �لو�سائل, ج0), �س))).
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تبكي  يوم  عينه  تبك  لم  واأبكى  فبكى  بم�سابنا  ذّكر  من   ...«

.
(((

العيون...«

وينقل �لعاّلمة �لكبير �لمجل�سّي M عن �ل�سّيد �بن طاوو�س 

�أّنه قال: ُروي عن �آل �لر�سول R �أّنهم قالو�: »من بكى واأبكى 

فينا مائة فله الجّنة، ومن بكى واأبكى خم�سين فله الجّنة ومن 

واأبكى ع�سرين فله  الجّنة، ومن بكى  واأبكى ثالثين فله  بكى 

واأبكى  بكى  ومن  الجّنة،  فله  ع�سرة  واأبكى  بكى  ومن  الجّنة، 

.
(((

واحداً فله الجّنة، ومن تباكى فله الجّنة«

وفي رو�ية قال �الإمام جعفر �ل�سادق Qلجعفر بن عّفان: 

»ما من اأحٍد قال في الح�سين Qفبكى اأو اأبكى اإّل واأوجب 

.
(3(

اهلل له الجّنة وغفر له«

فيها  وت��ع��ال��ى  ت���ب���ارك  ي��ق��ول �هلل  ��ل��ة  م��ف�����سّ رو�ي�����ة   وف����ي 

كتبت  مو�سى،  »يا   :Q �ل�سهد�ء  �سّيد  Qحول  لمو�سى 

رحمة لتابعيه من عبادي واعلم اأّنه من بكى عليه اأو اأبكى اأو 

.
(((

تباكى حّرمت ج�سده على الّنار«

�الأنو�ر,  )؛ بحار  7), رقم  Q, ج), �س)9)؛ �الأمالي, �لمجل�س  �أخبار �لر�سا  عيون   (((

ج)), �س78).

))) عيون �أخبار �لر�سا Q, ج), �س)9)؛ بحار �الأنو�ر, ج)), �س78).

)3) �لخ�سائ�س �لح�سينّية, �س6)).

))) بحار �الأنو�ر, ج)), �س308.
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Q 4-البكاء على م�شائب �شّيد ال�شهداء

من �أبرز مظاهر �لعز�ء على �سّيد �ل�سهد�ء Qو�الأن�سار 

و�الأ�سحاب �الأوفياء لالإمام �لح�سين Qذرف �لدموع و�لبكاء 

على م�سائب �الإمام Qوفي مجال�س �لعز�ء عليه, حيث �إّن 

باالهتمام,  �لجديرة  �لف�سائل  من  �لح�سين  �الإمام  على  �لبكاء 

ولذ� فاإّن من كان من �أهل �لبكاء و�لدمعة ال بّد له �أن يعلم قدر 

ذلك وقيمته و�أن يغبط نف�سه ويفتخر المتالكه هذه �لف�سيلة.

�لو�سعّية  �آثاره  Qله  �لح�سين  م�سائب  على  �لبكاء  �إّن 

�لعالية و�آثار مادّية ومعنوّية دنيوّيًا و�أخروّيًا.

وم�سافًا �إلى هذ� فاإّن �لبكاء على �الإمام �لح�سين Qهو 

�الإك�سير �الأعظم )�أي دو�ء ما ال دو�ء له(, و�أّن �الإن�سان �لموؤمن 

ل  Q�سيح�سِّ �لح�سين  �الإمام  على  �لدموع  لبع�س  بذرفه 

عليه  �لبكاء  �أّن  و�لر�قية ف�ساًل عن  �لعالية  �لمعنوّية  �لمقامات 

�لممتلئ  و�لقلب  �لطاهرة  و�لفطرة  �لعقل  �سالمة  على  عالمة 

بن  علّي  �الإمام  يقول  و�لغيرة,  و�لمروءة  و�لرحمة  بالعاطفة 

مو�سى �لر�سا Q البن �سبيب: »يا بن �سبيب، اإن كنت باكياً 

.
(((

ل�سيء فابك للح�سين بن علّي بن اأبي طالب«

))) �الأمالي لل�سدوق, �س))), �لمجل�س 7), رقم )؛ عيون �أخبار �لر�سا Q, ج), �س99).
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وقال �سالم �هلل عليه الإبر�هيم بن �أبي محمود: »فعلى مثل 

.
(((

الح�سين فليبك الباكون«

للبكاء  قيمة  وف�سائل  �آثاٌر  �لمعتبرة  �لرو�يات  في  ورد  وقد 

و�سوف ن�سير ها هنا �إلى بع�س مو�ردها:

�أ � روى زر�رة عن �الإمام �ل�سادق Q �أّنه قال له: »يا زرارة 

اإّن ال�سماء بكت على الح�سين Q اأربعين �سباحاً بالدم، 

واإّن الأر�س بكت اأربعين �سباحاً بال�سواد، واإّن ال�سم�س بكت 

تقّطعت  الجبال  واإّن  والحمرة،  بالك�سوف  �سباحاً  اأربعين 

اأربعين  وانت�سرت، واإّن البحار تفّجرت، واإّن المالئكة بكت 

بكى  اإذا ذكره  Q... وكان جّدي  الح�سين  على  �سباحاً 

حّتى تمالأ عيناه لحيته وحّتى يبكي لبكائه رحمة له من 

راآه، واإّن المالئكة الذين عند قبره ليبكون فيبكي لبكائهم 

كّل من في الهواء وال�سماء من المالئكة... وما من عين 

اأحّب اإلى اهلل ول عبرة من عين بكت ودمعت عليه، وما من 

عليه  واأ�سعدها   O فاطمة  و�سل  وقد  اإّل  يبكيه  باٍك 

وو�سل ر�سول اهلل P واأّدى حّقنا، وما من عبد يح�سر اإّل 

Qفاإّنه  الح�سين  الباكين على جّدي  اإّل  باكية  وعيناه 

على  بّيٌن  وال�سرور  تلقاه،  والب�سارة  قريرة  وعينه  يح�سر 

))) �الأمالي لل�سدوق, �س))), �لمجل�س 7), رقم )؛ بحار �الأنو�ر, ج)), �س)8).
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يعر�سون  والخلق  اآمنون  وهم  الفزع  في  والخلُق  وجهه، 

وهم حّداث الح�سين Qتحت العر�س وفي ظّل العر�س 

ل يخافون �سوء الح�ساب، يقال لهم: ادخلوا الجّنة فياأبون 

ويختارون مجل�سه وحديثه. واإّن الحور لتر�سل اإليهم: اإّنا 

قد ا�ستقناكم مع الولدان المخّلدين، فما يرفعون روؤو�سهم 

واإّن  والكرامة،  ال�سرور  يرون في مجل�سهم من  لما  اإليهم 

اإلى الّنار، ومن قائٍل  اأعداءهم من بين م�سحوب بنا�سيته 

ما لنا من �سافعين ول �سديق حميم واإّنهم ليرون منازلهم 

واإّن  اإليهم،  ي�سلون  ول  اإليهم  يدنوا  اأن  يقدرون  وما 

خّدامهم  ومن  اأزواجهم  من  بالر�سالة  لتاأتيهم  المالئكة 

على ما اأعطوا من الكرامة، فيقولون: ناأتيكم اإن �ساء اهلل، 

�سوقاً  اإليهم  فيزدادون  بمقالتهم  اأزواجهم  اإلى  فيرجعون 

من  وقربهم  الكرامة  من  فيه  هم  بما  خّبروهم  هم  اإذا 

الفزع  كفانا  الذي  هلل  الحمد  فيقولون:   Q الح�سين 

ويوؤتون  نخاف.  كّنا  مّما  ونّجانا  القيامة  واأهوال  الأكبر 

بالمراكب والرحال على النجائب، في�ستوون عليها وهم في 

الثناء على اهلل والحمد هلل وال�سالة على محّمد واآله حّتى 

.
(((

ينتهوا اإلى منازلهم«

))) كامل �لزيار�ت, �س67), باب 6), ح8؛ بحار �الأنو�ر, ج)), �س07)؛ م�ستدرك �لو�سائل, 

ج0), �س3)3.
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�الإمام  عن  �لب�سرّي  كردين  �لملك  عبد  بن  م�سمع  روى   � ب 

ولما  لنا  رحمة  اأحٌد  بكى  »ما  له:  قال  Q�أّنه  �ل�سادق 

لقينا اإّل رحمه اهلل قبل اأن تخرج الدمعة من عينه، فاإذا 

اأّن قطرة من دموعه �سقطت  �سالت دموعه على خّده فلو 

.
(((

في جهّنم لطفاأت حّرها حّتى ل يوجد لها َحّر«

Qعن  ج � روى محّمد بن م�سلم عن �الإمام محّمد �لباقر 

دمعت  موؤمٍن  »اأّيما  قال:  Q�أّنه  �ل�سّجاد  �الإمام  �أبيه 

ت�سيل  حّتى  دمعة   L علّي  بن  الح�سين  لقتل  عيناه 

اأحقاباً،  ي�سكنها  غرفاً  الجّنة  في  بها  اهلل  اأه  بوَّ ه  خدِّ على 

فينا  ه  خدِّ على  ت�سيل  حّتى  عيناه  دمعت  موؤمٍن  واأّيما 

الجّنة  في  اهلل  بّواأه  الدنيا  في  عدّونا  من  م�ّسنا  لأذى 

عيناه  فدمعت  فينا  اأذى  م�ّسه  موؤمٍن  واأّيما  �سدٍق،  مبّواأ 

حّتى ت�سيل على خّده من م�سا�سة ما اأوذي فينا، �سرف 

اهلل عن وجهه الأذى واآمنه يوم القيامة من �سخطه ومن 

.
(((

الّنار«

Q�أّنه  �ل�سادق  �الإمام  عن  �لمكفوف  هارون  �أبو  روى   � د 

قال: »َوَمْن ُذكر الح�سين Qعنده فخرج من عينيه من 

))) كامل �لزيار�ت, �س)0), باب )3, ح7.

))) �لم�سدر �ل�سابق, باب )3, ح), �س)0)؛ تف�سير �لقّمّي, �س6)6؛ ثو�ب �الأعمال, �س7)؛ 

مقّدمة �للهوف البن طاوو�س.
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 - الدموع مقدار جناح ذباب، كان ثوابه على اهلل - عزَّ وجلَّ

.
(((

ولم ير�س له بدون الجّنة«

اإّن   ...« بكير:  بن  �هلل  Qلعبد  �ل�سادق  �الإمام  قال   � ه� 

ر�سول  منزل  في  واأخيه  واأّمه  اأبيه  مع   Q  الح�سين 

اهلل P ومعه يرزقون ويحبرون واإّنه لعلى يمين العر�س 

متعّلٌق به يقول: يا رّب، اأنجز لي ما وعدتني، واإّنه لينظر 

اآبائهم وما  واأ�سماء  وباأ�سمائهم  بهم  اأعرف  واإّنه  زّواره  اإلى 

في رحالهم من اأحدهم بولده، واإّنه لينظر اإلى من يبكيه 

في�ستغفر له وي�ساأل اأباه ال�ستغفار له، ويقول: اأّيها الباكي، 

واإّنه  حزنت  مّما  اأكثر  لفرحت  لك  اهلل  اأعّد  ما  علمت  لو 

.
(((

لي�ستغفر له من كّل ذنٍب وخطيئة«

قال:  Q�أّنه  �ل�سادق  �الإمام  ي�سار عن  بن  �لف�سيل  روى   � و 

»من ذكرنا عنده ففا�ست عيناه ولو مثل جناح الذباب غفر 

.
(3(

له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر«

Q�أّنه  �ل�سادق  �الإمام  عن  ف�سالة  بن  �لف�سيل  روى   � ز 

قال: »َمْن ُذكرنا عنده ففا�ست عيناه حّرم اهلل وجهه على 

.
(((

الّنار«

))) كامل �لزيار�ت, �س)0), باب )3, ح3؛ بحار �الأنو�ر, ج)), �س)8).

))) �لم�سدر �ل�سابق, �س06), باب )3, ح8؛ بحار �الأنو�ر, ج7), �س300 وج)), �س)9).

)3) �لم�سدر �ل�سابق, �س07), باب )3, ح9؛ بحار �الأنو�ر, ج)), �س)8).

))) �لم�سدر �ل�سابق, �س07), باب )3, ح)).
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ال عن �الإمام �لر�سا Q�أّنه قال: »من  ح � روى �لح�سن بن ف�سّ

تذّكر م�سابنا وبكى لما ارتكب مّنا كان معنا في درجتنا يوم 

ر بم�سابنا وبكى واأبكى لم تبك عيونه يوم  القيامة، ومن ُذكِّ

.
(((

تبكي العيون«

ط � ورد في رو�ية عن �الإمام �ل�سادق Q�أّنه قال: »�سيعتنا مّنا 

وقد ُخلقوا من فا�سل طينتنا وُعجنوا بنور وليتنا وَر�سوا 

بنا اأئّمة وَر�سينا بهم �سيعة، ي�سيبهم ما اأ�سابنا )وُتبكيهم 

اأي�ساً  �سرورنا ونحن  وَي�سّرهم  وُيحزنهم حزننا  م�سائبنا( 

نتاأّلم بتاألّمهم ونّطلع على اأحوالهم، فهم معنا ل يفارقونا 

ونحن ل نفارقهم...«, ثّم قال: »اللهّم اإّن �سيعتنا مّنا فمن 

.
(((

ذكر م�سابنا وبكى لأجلنا ا�ستحى اهلل اأن يعّذبه بالّنار«

Q�أّنه  �لر�سا  �الإمام  �أبي محمود عن  �إبر�هيم بن  � روى  ي 

قال: »اإّن يوم الح�سين اأقرح جفوننا، واأ�سبل دموعنا، واأذّل 

اإلى يوم  اأورثتنا الكرب والبالء  عزيزنا باأر�س كرب وبالء 

البكاء  فاإّن  الباكون  الح�سين فليبك  النق�ساء، فعلى مثل 

.
(3(

عليه يحّط الذنوب العظام«

))) بحار �الأنو�ر, ج)), �س78)؛ نقاًل عن �الأمالي لل�سدوق, �لمجل�س 7)؛ من وهج �لع�سق 

�لح�سينّي, �س07).

))) �لخ�سائ�س �لح�سينّية, �س66)؛ منتخب �لطريحّي, �س68) و69).

)3) �أمالي �ل�سدوق, �لمجل�س 7), رقم )؛ بحار �الأنو�ر, ج)), �س)8).
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ك � روى �لرّيان بن �سبيب عن �الإمام �لر�سا Q�أّنه قال: »... 

الح�سين حّتى ت�سير دموعك  اإن بكيت على  �سبيب،  يا بن 

اأو  كان  �سغيراً  اأذنبته،  ذنٍب  كّل  لك  اهلل  غفر  خّديك  على 

.
(((

كبيراً، قلياًل كان اأو كثيراً«

�لنبّي  �أّن  فيها  ورد  رو�ية  �لمجل�سّي  �لكبير  �لعاّلمة  نقل   �  ل 

�الأكرم P قال البنته �ل�سّيدة �لزهر�ء O: »يا فاطمة، اإّن 

ن�ساء اأّمتي )يبكين( على ن�ساء اأهل بيتي، ورجالهم يبكون على 

رجال اأهل بيتي ويجّددون العزاء جياًل بعد جيل في كّل �سنة، 

فاإذا كان يوم القيامة ت�سفعين اأنت للن�ساء، واأنا اأ�سفع للرجال، 

وكّل من بكى منهم على م�ساب الح�سين اأخذنا بيده واأدخلناه 

الجّنة، يا فاطمة، كّل عين باكية يوم القيامة اإّل عين بكت على 

.
(((

م�ساب الح�سين فاإّنها �ساحكة م�ستب�سرة بنعيم الجّنة«

ن- عن هارون بن خارجة, عن �أبي عبد �هلل Q, قال: »قال 

اإّل  موؤمن  يذكرني  ل  العبرة،  قتيل  اأنا   :Q الح�سين 

.
(3(

بكى«

Q, ج), �س99)؛ بحار  �لر�سا  �أخبار  )؛ عيون  7), رقم  �لمجل�س  �ل�سدوق,  �أمالي   (((

�الأنو�ر, ج)), �س86).

))) بحار �الأنو�ر, ج)), �س93).

)3)كامل �لزيار�ت, ))), باب 36, �لحديث 6.
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�أو  �لدمع,  تجّلب  وهي   :- فال�سكون  بالفتح   - �لعبرة  تو�سيح: 

�أي: �لقتيل  . وقوله: »اأنا قتيل العبرة« 
(((

ترّدد �لبكاء في �ل�سدر

�ّلذي ت�سكب عليه �لعبر�ت, كما قال �سلو�ت �هلل عليه: »اأنا قتيل 

�لقبيل  هذ�  ومن   ,
(((

ا�ستعبر« اإّل  موؤمن  يذكرني  ل  العبرة، 

اإلى الح�سين بن   P النبّي  Q: »نظر  ادق  �ل�سّ �الإمام   قول 

لقتل  اإّن  وقال:  حجره،  في  فاأجل�سه  مقبل،  وهو   L علّي 

 :Q الح�سين حرارة في قلوب الموؤمنين ل تبرد اأبداً، ثّم قال

باأبي قتيل كّل عبرة«, قيل: وما قتيل كّل عبرة يا بن ر�سول �هلل؟ 

, فتكون �إ�سافة �لعبرة �إليه من 
(3(

قال: »ل يذكره موؤمن اإّل بكى«

باب تاأكيد �ل�سلة بين ذكر مقتله وبين �لبكاء, كقول �ل�ساعر:

َف����اب����ِك َدم�������ًا َع����َل����ى َق���ِت���ي���ِل �ل���َع���ْب���َره

��ِه��ي��ِد �ل���ِع���ْت���َره ���ْب���ِط ���سَ ���ِد �ل�������سِّ ���يِّ َو�ل�������سَّ

�����ِق�����ي َع��������ْب��������َرُة ُك��������لِّ ُم��������وؤِم��������ٍن َوُم�����تَّ

���ِق���ي َف����َم����ا َب����َك����ى َب��������اٍك َع����َل����ْي����ِه َف�������سَ

َب����اِك����ي َت������ُك������وَن  �أْن  َي����ُف����ْت����َك  َو�إْن 

(((

ْج���������ُر ِب���ال���َت���ب���اِك���ي
َ
َف����ال َي���ُف���ْت���َك �الأ

)))مجمع �لبحرين, ج 3, �س )39, ماّدة »عبر«.

دوق, �س00), �لمجل�س 8),  )))كامل �لزيار�ت, �س ))), باب 36, �لحديث 3؛ �أمالي �ل�سّ

�لحديث 8.

)3)م�ستدرك �لو�سائل, ج١,٠�س 8)3, باب 9) من �أبو�ب �لمز�ر وما ينا�سبه, �لحديث 3), 

وجامع �أحاديث �ل�سيعة, ج )), �س))), باب )8 من �أبو�ب كتاب �لمز�ر, �لحديث 8).

)))�لمقبولة �لح�سينّية, �س30.
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5 - الجزع والحزن في عزاء �شّيد ال�شهداء

ورد في دعاء �لندبة قوله Q: »فعلى الأطائب من اأهل 

الباكون  فليبك  واآلهما  عليهما  اهلل  �سّلى  وعلّي  محّمد  بيت 

واإّياهم فليندب النادبون، ولمثلهم فلتذرف الدموع ولي�سرخ 

الطالب  اأين  العاّجون...  ويعّج  ال�ساّجون  وي�سّج  ال�سارخون 

العويل  معه  فاأطيل  معين  من  هل  بكربال...  المقتول  بدم 

والبكاء، هل من َجزوع فاأ�ساعد جزعه اإذا خال...؟«.

من مظاهر �لعز�ء على �سّيد �ل�سهد�ء و�لتي لها �أهّمّية كبرى, 

�لجزع على م�سائب �الإمام �لح�سين Q, �إذ وكما ُي�ستفاد من 

ة في �ل�سعائر �لح�سينّية,  �لرو�يات, فاإّن للجزع عليه مكانة مهمَّ

روى مالك �لجهنّي عن �الإمام �لباقر Qقوله في �أعمال يوم 

عا�سور�ء: »... ثّم ليندب الح�سين Q ويبكيه، وياأمر من 

في داره بالبكاء عليه، ويقيم في داره م�سيبته باإظهار الجزع 

.
(((

عليه ويتالقون بالبكاء بع�سهم بع�ساً بم�ساب الح�سين«

وروى علّي بن �أبي حمزة عن �الإمام �ل�سادق Q�أّنه قال: 

»اإّن البكاء والجزع مكروه للعبد في كّل ما جزع، ما خال البكاء 

.
(((

والجزع على الح�سين بن علّي L فاإّنه فيه ماأجور«

))) كامل �لزيار�ت, �س6)3, باب )7, ح9.

))) �لم�سدر �ل�سابق, �س)0), باب )3, ح).
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ومن َثمَّ فاإّن �أهل �لبيت R وفي مورد دعائهم ل�سيعتهم 

�الإمام  على  �لجزع  �أهل  بالذكر  و�  خ�سّ للعز�ء  و�لمقيمين 

�أّن  وهب  بن  معاوية  �سحيحة  في  ورد  فقد   ,Q �لح�سين 

تلك  فارحم   ...« قائاًل:  �هلل  نحو  Qتوّجه  �ل�سادق  �الإمام 

الوجوه التي غّيرتها ال�سم�س، وارحم تلك الخدود التي تقّلبت 

الأعين  تلك  وارحم   ،Q اهلل  عبد  اأبي  )قبر(  حفرة  على 

التي جرت دموعها رحمة لنا وارحم تلك القلوب التي جزعت 

.
(((

واحترقت لنا وارحم ال�سرخة التي كانت لنا«

وروى م�سمع بن كردين �أّن �الإمام �ل�سادق Qقال له: »يا 

اأما تاأتي قبر الح�سينQ؟«  اأهل العراق،  اأنت من  م�سمع، 

يتبع  من  وعندنا  �لب�سرة  �أهل  عند  م�سهور  رجل  �أنا  ال.  قلت: 

اب  �لنُّ�سَّ �أهل �لقبائل من  هوى هذ� �لخليفة, وعدّونا كثير من 

�سليمان  ولد  عند  حالي  يرفعو�  �أن  �آمنهم  ول�ست  وغيرهم 

فيمّثلون بي. قال لي: »اأفما تذكر ما �سنع به؟« قلت: نعم. قال: 

�أثر  �أهلي  »فتجزع؟«, قلت: �إي و�هلل, و��ستعبر لذلك حّتى يرى 

ذلك علّي, فامتنع عن �لطعام حّتى ي�ستبين ذلك في وجهي.قال: 

»رحم اهلل دمعتك، اأما اأّنك من الذين يعّدون من اأهل الجزع 

ويخافون  لحزننا،  ويحزنون  لفرحنا،  يفرحون  والذين  لنا، 

))) و�سائل �ل�سيعة, ج)), �س))), نقاًل عن �لكافي, ج), �س83).
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ِمنَّا، اأما اإّنك �سترى عند موتك ح�سور 
َ
لخوفنا، وياأمنون اإذا اأ

من  به  يلقونك  وما  بك،  الموت  ملك  وو�سّيتهم  لك،  اآبائي 

الب�سارة اأف�سل، وملك الموت اأرّق عليك واأ�سّد رحمة لك من 

.
(((

الأّم ال�سفيقة على ولدها«

�أهل �لجزع على م�سائب  وكما تقّدم معنا فاإّن ر�أ�س �سل�سلة 

و�أّما   ,Pهلل� ر�سول  هو  �سهادته  قبل   Q �ل�سهد�ء  �سّيد 

 ,Qل�سّجاد� �الإمام  �لطريق  هذ�  و��سل  فقد  �سهادته  بعد 

�الإمام  عن  �أبيه  عن  ز�ئدة  بن  قد�مة  َيروي  �ل�سدد  هذ�   وفي 

�ل�سّجادQ: »وقتل من كان معه من ولده واإخوته و�سائر 

الكوفة،  بنا  يراد  الأقتاب،  على  ون�ساوؤه  حرمه  وُحملت  اأهله، 

فجعلت اأنظر اإليهم �سرعى ولم يواروا، فعظم ذلك في �سدري، 

وا�ستّد لما اأرى منهم قلقي، فكادت نف�سي تخرج وتبّينت ذلك 

مّني عّمتي زينب الكبرى بنت علّي L فقالت: ما لي اأراك 

تجود بنف�سك يا بقّية جّدي واأبي واإخوتي؟. فقلت: وكيف ل 

عّمي  وولد  وعمومتي  واإخوتي  �سّيدي  اأرى  وقد  واأهلع  اأجزع 

ل  م�سّلبين  بالعراء،  مرّملين  بدمائهم  م�سّرجين  واأهلي 

ب�سر،  اأحد ول يقربهم  يكّفنون، ول يوارون، ول يعّرج عليهم 

.
(((

كاأّنهم اأهل بيت من الديلم والخزر؟!«

))) كامل �لزيار�ت, �س 03), باب )3, ح 7.

))) �لم�سدر �ل�سابق, �س ))), باب )3.
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قال   ,Qل�سّجاد� �الإمام  عن  رو�ية  �لمفيد  �ل�سيخ  وينقل 

فيها: »اإّني لجال�س في تلك الع�سّية التي قتل اأبي في �سبيحتها 

له...  خباء  في  اأبي  اعتزل  اإذ  تمّر�سني،  زينب  عّمتي  وعندي 

وهو يعالج �سيفه وي�سلحه واأبي يقول:

فٍّ َلَك ِمْن َخِلْيِل...
ُ
َيا َدْهُر اأ

وهي  �سمعت  ما  �سمعت  فاإّنها   )Oزينب( عّمتي  واأّما 

اإليه  انتهت  حّتى  والجزع...  الّرّقة  الن�ساء  �ساأن  ومن  امراأة، 

فقالت: واثكاله! ليت الموت اأعدمني الحياة...

اإلى جيبها ف�سّقته وخّرت مغ�سّياً  ثّم لطمت وجهها وهوت 

.
(((

عليها«

بع�س  ذكر  تقّدم  �لتي   - �لناحية  زيارة  من  وي�ستفاد  هذ� 

مقاطعها - �أّن موالنا �لمظلوم �إمام �لع�سر و�لزمانQوفي 

�لغريب  Qيجزع على جّده  فاإّنه  �لغيبة �لمظلم  ع�سر هذه 

من كثرة �لبكاء و�لتاأّوه و�ألم �لم�سيبة.

Q6 - التباكي على الإمام الح�شين

في  �لحزن  با�ست�سعار  �لبكاء  �إظهار  التباكي:  من  المراد 

�لقلب وحّث �لنف�س على �لبكاء, �أو فعل تكّلف �لبكاء, وليكن ذلك 

بد�فع �لتقّرب �إلى �هلل جلَّ وعال ليكون عبادة, ال بد�فع �لرياء 

))) بحار �الأنو�ر, ج )), �س ).
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من  كالتباكي  هنا  و�لتباكي  يبكي.  �أّنه  �لنا�س  و�إيهام  و�ل�سمعة 

خ�سية �هلل, على ما في و�سّية �لنبّيP الأبي ذّر: »يا اأبا ذّر، من 

اأن يبكي قلبه فليبك، ومن لم ي�ستطع فلي�سعر قلبه  ا�ستطاع 

.
(((

الحزن وليتباك«

�إّن د�ئرة �ل�سعائر �لح�سينّية و��سعة �إلى حّد �سمولها لمن �أظهر 

�لعز�ء و�لتباكي على م�سائب �سّيد �ل�سهد�ءQولذ� فاإّنه يعّد 

وفي  �الإلهّي,  و�لثو�ب  �لرحمة  �سعاع  وي�سمله  �لعز�ء  يقيم  مّمن 

هذ� �لمجال ينقل �لعاّلمة �لمجل�سّي عن �بن طاوو�س رو�ية عن 

�الأئّمة �لطاهرين R قالو� فيها: »من بكى واأبكى فينا مائة 

فله الجّنة... من بكى واأبكى واحداً فله الجّنة، ومن تباكى فله 

.
(((

الجّنة«

وذكر �ل�سيخ جعفر �ل�سو�سترّي في �لخ�سائ�س رو�ية تقول: 

.
(3(

»من بكى اأو اأبكى اأو تباكى وجبت له الجّنة«

لة - تقّدم ذكرها - فاإّن �هلل تبارك  وفي �سمن رو�ية مف�سّ

 ,Qل�سهد�ء� �لنبّي مو�سىQحول �سّيد  وتعالى يخاطب 

حّرمت  تباكى،  اأو  اأبكى  اأو  عليه  بكى  من  اأّن  واعلم   ...« قال: 

.
(((

ج�سده على الّنار«

))) �ل�سعائر �لح�سينّية �لمن�سو�سة, �س )).

))) بحار �الأنو�ر, ج )), �س 88).

)3) �لخ�سائ�س �لح�سينّية, �س 6).

))) بحار �الأنو�ر, ج )), �س 308؛ �لخ�سائ�س �لح�سينّية, �س 96).
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اًل - فاإّن �لحّق تبارك  وفي رو�ية �أخرى - تقّدم ذكرها مف�سّ

وتعالى يخاطب مو�سىQ�أي�سًا, قائاًل له: »... يا مو�سى، ما 

وتعّزى  تباكى  اأو  بكى  الزمان  ذلك  عبٍد، من عبيدي في  من 

.
(((

على ولد الم�سطفى اإّل و كانت له الجّنة ثابتاً فيها«

Q7 - لطم ال�شدور في عزاء �شّيد ال�شهداء

ومن مظاهر �لعز�ء �لتي لها تاأثير مهّم وكبير وم�سهور بين 

�أمر  وهو  �ل�سدور  على  َلْطُم  �لموؤمنين  من  و�لن�ساء  �لرجال 

متعارٌف بين �لكبار و�ل�سغار رجااًل ون�ساًء بل وحّتى عند �الأطفال 

�أّن �للطم من �ل�سعائر �لتي قام بها �أهل �لبيت R في عز�ء 

�أي�سًا �ساركت في  �أّن �لحور �لعين  Qبل ورد  �سّيد �ل�سهد�ء 

.Q للطم على م�سيبة �الإمام �لح�سين�

وينقل �ل�سيخ �لطو�سّي رو�ية عن خالد بن �سدير عن �الإمام 

ولطمن  الجيوب،  �سققن  »ولقد  قال:  Q�أّنه  �ل�سادق 

الخدود الفاطمّيات على الح�سين بن علّي L وعلى مثله 

.
(((

تلطم الخدود وت�سّق الجيوب«

وكذلك يروي �ل�سيخ �ل�سدوق �أّنه عندما �أن�سد دعبل ق�سيدته 

وعندما   ,Qلر�سا� �الإمام  مح�سر  في  �لم�سهورة  �لتائّية 

و�سل �إلى هذ� �لمقطع:

))) مجمع �لبحرين, ج 3, �س 06)؛ م�ستدرك �لو�سائل, ج 0), �س 9)3.

))) تهذيب �الأحكام, ج 8, �س ))3؛ �ل�سعائر �لح�سينّية في �لميز�ن �لفقهّي, �س 96).
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اًل ��ْي��َن ُم���َج���دَّ َف����اِط����ُم َل����ْو ِخ���ْل���ِت �ْل��ُح�����سَ
َ
�أ

��طِّ ُف������َر�ِت  ��ان��ًا ِب�����سَ َوَق������ْد َم�����اَت َع��ْط�����سَ

ِع����ْن����َدهُ  َف����اِط����ُم  �ْل����َخ����دَّ  َل���َل���َط���ْم���ِت  �إِذً� 

ْج����َرْي����ِت َدْم����َع �ْل��َع��ْي��ِن ِف��ي �ْل��َوَج��َن��اِت 
َ
َو�أ

قال: لطمت �لن�ساء وجوههن وعال �ل�سر�خ من ور�ء �ل�ستر 

.
(((

..Qوبكى �لر�سا

�لع�سر �ساحب  لالإمام  �لناحية  زيارة  من  مقطع   وفي 

جوادك  الن�ساء  راأين  فلّما   ...« قوله:  فيها  ورد   | و�لزمان 

مخزّياً، ونظرن �سرجك عليه ملوّياً، برزن من الخدور، .. على 

الخدود لطمات، الوجوه �سافرات وبالعويل داعيات وبعد العّز 

.
(((

مذّلالت واإلى م�سرعك مبادرات«

ويذكر �ل�سّيد �بن طاوو�س في �أحد�ث ع�سر عا�سور�ء قوله: 

.
(3(

»فلّما نظرن الن�سوة اإلى القتلى �سحن و�سربن وجوههن«

�لع�سر  �إمام  عن  �ل�سادرة  �لناحية  زيارة  في  وجاء 

ولطمت  عّلّيين،  اأعلى  في  الماآتم  لك  »واأقيمت  و�لزمان|: 

.
(((

عليك الحور العين«

))) عيون �أخبار �لر�ساQ, ج ), �س 63).

))) �لدعاء و�لزيارة - زيارة �لناحية.

)3) بحار �الأنو�ر, ج )), �س 8).

))) �لدعاء و�لزيارة - زيارة �لناحية.
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�إّن �لرو�يات �لو�ردة في �للطم جاءت على نحوين حيث �سّرح 

بع�سها بلطم �لخّد, و�أّما بع�سها �الآخر فقد ذكر مطلق �للطم.

وقد �أ�سارت كتب �للغة �إلى �أّن �للطم ي�سمل لطم �لخّد ولطم 

من  ووجعًا  �إيالمًا  �أكثر  �لخّد  لطم  �أّن  ذكره  و�لجدير  �ل�سدر. 

لطم �ل�سدر. وال بّد �أن ال نن�سى هذه �لنكتة ومفادها �أّنه يمكن 

�لقول وكما ي�ستفاد من كتب �للغة �أّن �للطم �لو�قعّي ي�سدق على 

�أّي مو�سع �سو�ء كان �لخّد �أو �ل�سدر..

�أبو مخنف: حّدثني  قال  بقوله:  »تاريخه«  �لطبري في  ونقل 

قال:  �لح�سين,  بن  علّي  عن  �ل�سّحاك,  و�أبو  كعب  بن  �لحارث 

»اإّني جال�س في تلك الع�سّية اّلتي قتل اأبي �سبيحتها، وعّمتي 

لـه،  باأ�سحابه في خباء  اأبي  اعتزل  اإذ  زينب عندي تمّر�سني، 

وعنده ُحَوّي، مولى اأبي ذّر الغفارّي وهو يعالج �سيفه وي�سلحه 

واأبي يقول: 

َخ���ِل���ْي���ِل ِم�������ْن  َل�������َك  فٍّ 
ُ
�أ َدْه���������ُر  َي������ا 

����ْي����ِل �����سِ
َ
������َر�ِق َو�اْلأ َك����ْم َل����َك ِف����ي �اْلإِ�������سْ

�����اِح�����ٍب َوَم��������اِج��������ٍد َق����ِت����ْي����ِل ِم��������ْن ������سَ

ِب����اْل����َب����ِدْي����ِل َي����ْق����َن����ُع  اَل  ْه��������ُر  َو�ْل��������دَّ

�ْل���َج���ِل���ْي���ِل َل�������ى  �إِ َذ�َك  ِف����ي  ْم������������ُر 
َ
َو�اْلأ

����ِب����ْي����ِل« �����اِل�����ُك �ل���������سَّ َوُك����������لُّ َح��������يٍّ ������سَ

اأو ثالثاً، حّتى فهمتها، فعرفت ما  قال: »فاأعادها مّرتين، 
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اأراد، فخنقتني عبرتي، فرددت دمعي، ولزمت ال�سكون، فعلمت 

�سمعت، وهي  �سمعت ما  فاإّنها  فاأّما عّمتي  البالء قد نزل،  اأّن 

امراأة، وفى الن�ساء الرّقة والجزع، فلم تملك نف�سها اأن وثبت 

تجّر ثوبها، واإّنها لحا�سرة، حّتى انتهت اإليه، فقالت: وا ثكاله! 

وعلّي  اأّمي،  فاطمة  اليوم ماتت  الحياة!  اأعدمني  الموت  ليت 

قال:  الباقي«.  وِثمال  الما�سي،  خليفة  يا  اأخي،  وح�سن  اأبي، 

»فنظر اإليها الح�سين Q، فقال: يا اأخّية، ل ُيذهبّن ِحلَمِك 

ا�ستقتلت،  اهلل،  عبد  اأبا  يا  واأّمي  اأنت  باأبي  قالت:  ال�سيطان، 

ترك  لو  وقال:  عيناه،  وترقرقت  ته،  غ�سّ فرّد  فداك،  نف�سي 

القطا لياًل لنام، قالت: يا ويلتي، اأفتغ�سب نف�سك اغت�ساباً! 

فذلك اأقرح لقلبي، واأ�سّد على نف�سي، ولطمت وجهها، واأهوت 

.
(((

اإلى جيبها و�سّقته، وخّرت مغ�سّياً عليها«

»اإعالم  في  و�لطبر�سّي  »اإر�ساده«,  في  �لمفيد  �ل�سيخ  ورو�ها 

.
(((

الورى«

و�أّما ما ورد في ذيلها من قول �الإمام �لح�سين Q للعقيلة 

ل  ق�سمي:  فاأبّري  عليك،  اأق�سم  اإّني  اأخّية،  »يا   :O زينب 

علّي  تدعي  ول  وجهاً،  علّي  تخم�سي  ول  جيباً،  علّي  ت�سّقي 

�لحرمة,  الإثبات  اأنا هلكت«, فهو ال ي�سلح  اإذا  والثبور،  بالويل 

))) تاريخ �لطبري, ج), �س 0)).

))) �الإر�ساد, ج ), �س 93, مع �ختالف ي�سير, و�إعالم �لورى, ج ), �س 7)), مع �ختالف 

ي�سير.
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�أو �لكر�هة؛ من جهة �سعف �سنده, ولمخالفته الإجماع �لطائفة, 

�إلى معار�سته لن�سو�س م�سّرحة بجو�ز ذلك في ماأتم  م�سافًا 

.R وغيره من �الأئّمة ,Q الإمام �لح�سين�

هذ�, وقد يقال في توجيه داللته- بحيث يتنا�سب مع �لجو�ز-: 

�أخته و�أهله وعياله,  Q ذلك من باب �سفقته على  �إّن قوله 

 :Q قوله  بقرينة  �الأعد�ء,  �سماتة  من  �لخوف  جهة  من  �أو 

.
(((

»مهاًل، ل ت�سمتي القوم بنا«

Q8- زيارة �شّيد ال�شهداء

مظاهر  و�أكبر  �أهّم  �ل�سهد�ءQمن  �سّيد  زيارة  تعتبر 

�ل�سعائر �لح�سينّية, وقد �هتّم �أهل بيت �لع�سمة و�لطهارة عليهم 

�ل�سالة و�ل�سالم �هتمامًا كبيرً� فذكرو� ف�سائلها, و�أّكدو� عليها 

ورّغبوهم  �لنا�س  وحّثو�  مختلفة,  منا�سبات  وفي  وتكر�رً�  مر�رً� 

فيها و�أ�سارو� �إلى �لكثير من ف�سائلها.

و�إّن تاأكيد �الأئّمةR على �اللتز�م بالزيارة و�سل �إلى حّد 

��ستفاد منه بع�س �لعظماء �لقول بوجوبها مّرة و�حدة في �ل�سنة 

على �لقادرين و�لمي�سورين.

�أّولهما  �أمر�ن:  �لرو�يات  �لم�ستفاد من  �أّن  ومّما يجدر ذكره 

وثانيهما  زمان,  كّل  على  ينطبق  وهذ�  �لزيارة  بمطلق  �الإي�ساء 

)))بحار �الأنو�ر, ج )), �س )39.
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ورود �الأمر بالزيارة في بع�س �لمنا�سبات و�الأّيام �لمخ�سو�سة.

بناًء  �الأ�سحاب  كتب  في  ورد  ما  �إلى  يلي  فيما  ن�سير  و�سوف 

على �لرو�يات �ل�سريفة.

في ليالي �لجمعة.. )

�أّيام �لجمعة.. )

�لليلة �الأولى من �سهر رجب.. 3

�ليوم �الأّول من �سهر رجب.. )

ليلة �لن�سف من �سهر رجب.. )

يوم �لن�سف من �سهر رجب.. 6

�ليوم �لثالث من �سهر �سعبان.. 7

ليلة �لن�سف من �سهر �سعبان.. 8

يوم �لن�سف من �سهر �سعبان.. 9

تمام �أّيام �سهر رم�سان �لمبارك.. 0)

�لليلة �الأولى من �سهر رم�سان.. ))

ليلة �لن�سف من �سهر رم�سان.. ))

ليالي �لقدر.. 3)

�أّيام �لقدر.. ))

�لليلة �الأخيرة من �سهر رم�سان.. ))

�لع�سر �الأو�خر من �سهر رم�سان.. 6)

ليلة عيد �لفطر.. 7)
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يوم عيد �لفطر.. 8)

ليلة يوم عرفة.. 9)

يوم عرفة.. 0)

ليلة عيد �الأ�سحى.. ))

يوم عيد �الأ�سحى.. ))

�أّيام �لت�سريق )�لحادي ع�سر و�لثاني ع�سر و�لثالث ع�سر من . 3)

�سهر ذي �لحّجة(.

 يوم عيد �لغدير.. ))

يوم �لمباهلة.. ))

 يوم نزول �آية هل �أتى.. 6)

ليلة عا�سور�ء.. 7)

يوم عا�سور�ء.. 8)

 يوم �لثالث ع�سر من �لمحّرم.. 9)

يوم �الأربعين.. 30

م�ساء كّل يوم جمعة )ليالي �ل�سبت(.. )3

يوم عيد �لنوروز.. )3

يقرب  ما  لدينا  �ل�سنة  �أّيام  طول  وفي  فاإّنه  هذ�  على  وبناًء 

�الأّيام  هذه  بع�س  تتد�خل  رّبما  نعم  ة.  خا�سّ زيارة   ((0 من 

و�لزيار�ت مع بع�سها �لبع�س �إاّل �أّن �الأثر و�لثو�ب �لخا�ّس على 

ليلة  �سادف  �إذ�  ذلك  على  ومثااًل  معًا.  يترّتب  �لزيار�ت  تلك 

يوم �لثالث و�لع�سرين من �سهر رم�سان �لمبارك )ليلة �لقدر( 



Q الف�سل الثايني كيفّيا اإقاما ال�سعائر والعزاء على �سّيد ال�سهداء

- 121 -

خم�س  ذلك  على  يترّتب  فاإّنه  �لنوروز  عيد  مع  �لجمعة  ليلة  مع 

بعنو�ن  و�لثانية  �لجمعة  ليلة  بعنو�ن  �أّولها  مخ�سو�سة.  زيار�ت 

ليلة �لقدر, و�لثالثة بعنو�ن مطلق �سهر رم�سان و�لر�بعة بلحاظ 

�لع�سر �الأو�خر من �سهر رم�سان و�لخام�سة بلحاظ عيد �لنوروز.

�الإمام  وز�ئر  زيارة  و�آثار  ف�سائل  �أّن  �لو��سح   ومن 

�إّنها  بل  �لمخت�سر  هذ�  ي�سعها  وال  جّدً�  �لح�سينQكبيرة 

تحتاج �إلى كتاب كبير وم�ستقّل لذكرها, ولكن رعاية لالخت�سار 

�سوف ن�سير �إلى بع�سها:

ولو   ...« قال:  �ل�سادقQ�أّنه  �الإمام  عن  رو�ية  في  ورد 

يعلمون ما في زيارته من الخير ويعلم ذلك النا�س لقتتلوا 

.
(((

على زيارته بال�سيوف، ولباعوا اأموالهم في اإتيانه«

ما  »اأهون  ل�سفو�ن:  عليه  �هلل  �سالم  قال  �أخرى  رو�ية  وفي 

ح�سنة،  األف  األف  ح�سنة  كّل  الح�سينQفي  زائر  يك�سب 

»يا  قال:  ثّم  األف؟«.  األف  من  الواحدة  واأين  واحدة،  وال�سيئة 

فاإذا  نور  من  ق�سبان  معها  مالئكة  هلل  فاإّن  اأب�سر  �سفوان، 

قالت  الح�سينQ�سّيئة،  زائر  على  تكتب  اأن  الحفظة  اأراد 

المالئكة للحفظة: ُكّفي، فتكّف، فاإذا عمل ح�سنة، قالت لها: 

.
(((

اكتبي، اأولئك الذين يبّدل اهلل �سيئاتهم ح�سنات«

))) كامل �لزيار�ت, �س 78), باب 7), رقم 9).

))) �لم�سدر �ل�سابق, �س ))), باب 08), رقم 6؛ تاأويل �الآيات ج ), �س 383.



ال�سعائر احل�سينّيا اإحياوؤها واأبعادها

- 122 -

وقال �سالم �هلل عليه في رو�ية �أخرى الأبان بن تغلب: »من زار 

الح�سينQكتب اهلل له بكّل خطوة ح�سنة ومحا عنه بكّل 

.
(((

خطوة �سّيئة، وغفر له ما تقّدم من ذنب وما تاأّخر«

زائر  يعلم  »ولو  ل�سفو�ن:  �أي�سًا  عليه  �هلل  �سالم   وقال 

من  اإليه  ي�سل  وما  اهلل،  ر�سول  على  يدخل  الح�سينQما 

الفرح واإلى اأمير الموؤمنين واإلى فاطمة والأئّمة وال�سهداء مّنا 

ذلك من  في  له  وما  له،  دعائهم  به من  ينقلب  وما  البيت  اأهل 

الثواب في العاجل والآجل، والمذخور له عند اهلل، لأحّب اأن يكون 

ما ثمَّ داره ما بقي. واإّن زائره ليخرج من رحله فما يقع فيوؤه على 

اإّل دعا له، فاإذا وقعت ال�سم�س عليه اأكلت ذنوبه كما تاأكل  �سي ء 

الّنار الحطب، وما تبقي ال�سم�س عليه من ذنوبه �سيئاً فين�سرف 

وما عليه ذنب وقد وقع له من الدرجات ما ل يناله المت�سّحط 

بدمه في �سبيل اهلل، ويوكل به ملك يوم مقامه وي�ستغفر له حّتى 

.
(((

يرجع اإلى الزيارة اأو يم�سي ثالث �سنين اأو يموت«

محّمد  بن  للح�سين  رو�ية  في   Qلر�سا� �الإمام  وقال 

�لقّمي, قال له: »من زار قبر اأبي عبد اهلل Q ب�سّط الفرات 

.
(3(

كان كمن زار اهلل فوق عر�سه«

))) كامل �لزيار�ت, �س 6)), باب 08), رقم 9.

م�ستدرك  �س ))؛  ج )0),  �الأنو�ر,  بحار  رقم 7)؛  باب 98,  �س )9),  �ل�سابق,  �لم�سدر   (((

�لو�سائل, ج 0), �س 3)3.

)3) �لم�سدر �ل�سابق, �س 79), باب 9), رقم )؛ ثو�ب �الأعمال, �س 0))؛ تهذيب �الأحكام, ج 6, 

�س ))؛ و�سائل �ل�سيعة, ج )), �س ))).
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يوم  �ل�سهد�ءQفي  �سّيد  زيارة  ف�سيلة  في  ورد  وكذلك 

ظبيان:  �بن  ليون�س  فيها  قال  �ل�سادق  �الإمام  عن  رو�ية  عرفة 

األف  األف  »من زار قبر الح�سينQيوم عرفة كتب اهلل له 

حّجة مع القائم واألف األف عمرة مع ر�سول اهللP وعتق األف 

و�سماه  اهلل،  �سبيل  في  فار�س  األف  األف  وخمالن  ن�سمة  األف 

اآمن بوعدي وقالت المالئكة،  : عبدي ال�سّديق  اهلل عزَّ وجلَّ

الأر�س  في  و�سّمى  عر�سه  فوق  من  اهلل  زّكاه  �سّديٌق  فالن 

.
(((

»
كروبّياً)1(

�الإمام  زيارة  ف�سيلة  �ل�سادقQحول  �الإمام  عن  وُروي 

قبر  زار  »من  قال:  �أّنه  عا�سور�ء  يوم  في   Qلح�سين� 

ا�ست�سهد  كمن  كان  عنده  بات  اأو  عا�سوراء  الح�سينQيوم 

.
(3(

بين يديه«

كذلك  كثيرة  ف�سائل  لها  بنف�سه  �ل�سخ�س  زيارة  �أّن  وكما 

فاإّن �ال�ستنابة في �لزيارة لها ف�سائلها وثو�بها �أي�سًا كما ذكر 

�أو يوّفق للزيارة  ة لمن ال يقدر  �ل�سيخ جعفر �ل�سو�سترّي وخا�سّ

بنف�سه. وذكر �أّن �ال�ستنابة تارة تكون باإر�سال نائب عنه للزيارة 

))) �لكروبّيون مخّففة �لر�ء, �أي �سادة �لمالئكة.

))) كامل �لزيار�ت, �س ))3, باب 70, رقم 0)؛ و�سائل �ل�سيعة, ج )), �س 60)؛ بحار �الأنو�ر, 

ج )0), �س 88؛ م�ستدرك �لو�سائل, ج 0), �س )8).

�لمتهّجد,  م�سباح  �س 0)؛  �ل�سيعة  م�سار  رقم )؛   ,7( باب  �س 3)3,  �ل�سابق,  �لم�سدر   (3(

�س 3)7؛ بحار �الأنو�ر, ج )0), �س )))؛ و�سائل �ل�سيعة, ج )), �س 77).
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فيوّفق  �سخ�س  الأّي  �ل�سفر  �أ�سباب  بتهيئة  تكون  ثانية  وتارة 

لزيارة �الإمامQ, وتارة ثالثة باأن يزور �الإن�سان زّو�ر �الإمام 

.Qلح�سين�

�سّيد  بزيارة  �الإن�سان  يقوم  �أن  وهو  �آخر  طريق  وهناك 

Qلح�سين� قبر  �إلى  يتوّجه  باأن  بعٍد  �ل�سهد�ءQعن 

زيارة  رو�ية  في  �لمعنى  هذ�  ورد  وقد  عليه.  وي�سّلم  فيزوره 

�إّن �الإمام �لباقرQقال لعلقمة  عا�سور�ء �لمعروفة, حيث 

دارك  الزيارة من  بهذه  يوم  كّل  تزوره في  اأن  ا�ستطعت  »اإن 

.
(((

فافعل فلك ثواب جميع ذلك اإن �ساء اهلل تعالى«

 وفي مقابل كّل ذلك قد ورد �لذم لمن ُيعِر�س عن زيارة �سّيد 

�لمو�سوع  ولمنا�سبة  �لرو�يات  من  �لكثير  في   Qل�سهد�ء�

�سوف ن�سير �إلى �لبع�س منها:

دون  كان  الجّنة  دخل  واإن  الإيمان  منتق�س  »كان   - �أ 

.
(((

الموؤمنين في الجّنة«

ب - »فلي�س هو لنا ب�سيعة، واإن كان من اأهل الجّنة فهو من 

.
(3(

�سيفان اأهل الجّنة«

))) كامل �لزيار�ت, �س  )33, باب )7, رقم 9.

))) �لم�سدر �ل�سابق, �س ))3, باب 78, رقم ).

)3) �لم�سدر �ل�سابق, �س  6)3, باب 78, رقم 3.



Q الف�سل الثايني كيفّيا اإقاما ال�سعائر والعزاء على �سّيد ال�سهداء

- 125 -

.
(((

ج - »من ترك الزيارة من غير عّلة فهو رجل من اأهل الّنار«

د - »من ترك الزيارة وهو قادر على ذلك فقد عّق ر�سول 

.
(((

اهلل P وعّقنا«

تاركاً حّقاً من حقوق اهلل تعالى وحقوق ر�سول  ه� - »كان 

.
(3(

»Pاهلل

.
(((

»Qو - »اأّنه جفاء للح�سين

ز - »من لم يزر قبر الح�سينQفقد حرم خيراً كثيراً، 

.
(((

ونق�س من عمره �سنة«

9- الم�شي اإلى الزيارة

مر�تب  باأعلى  �سرعًا  ر�جح  �لموؤمنين  من  �لعمل  وهذ� 

�لرجحان؛ للرو�يات �لكثيرة �لم�ستفي�سة �لد�ّلة على ذلك: 

عبد  �أبي  على  دخلت  قال:  �لقا�سي,  �سعيد  �أبي  عن  منها: 

عبد  �أبا  ف�سمعت  مر�زم-  وعنده  له-  غريفة  في   Q  �هلل 

�هلل Q يقول: »من اأتى قبر الح�سين Q ما�سياً كتب اهلل 

.
(6(

له بكّل قدم يرفعها وي�سعها، عتق رقبة من ولد اإ�سماعيل«

))) ن.م, �س 7)3, باب 8, رقم )؛ بحار �الأنو�ر, ج )0), �س )؛ و�سائل �ل�سيعة, ج )), �س )3).

))) �لخ�سائ�س �لح�سينّية, �س )30؛ بحار �الأنو�ر, ج 98, �س ).

)3) �لم�سدر �ل�سابق, �س )30.

))) ن.م.

))) بحار �الأنو�ر, ج 98, �س 8).

)6)كامل �لزيار�ت, �س7)), باب 9), �لحديث 9؛ و�سائل �ل�سيعة, ج)), �س ))), باب )) 

من �أبو�ب �لمز�ر وما ينا�سبه, �لحديث 6, مع �ختالف ي�سير.
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 Q �هلل  عبد  �أبا  �سمعت  قال:  �ل�سامت,  �أبي  عن  ومنها: 

وهو يقول: »من اأتى قبر الح�سين Q ما�سياً كتب اهلل له بكّل 

.
(((

خطوة األف ح�سنة، ومحا عنه األف �سّيئة، ورفع له األف درجة«

 ,Q ومنها: عن عبد �هلل بن م�سكان, عن �أبي عبد �هلل

حّتى  يرجع  لم  �سيعتنا  من   Q الح�سين  زار  »من  قال: 

يد  وكّل  خطاها،  خطوة  بكّل  له  ويكتب  ذنب،  كّل  له  يغفر 

األف �سّيئة، وترفع له  األف ح�سنة، ومحي عنه  رفعتها داّبته، 

.
(((

األف درجة«

قال:   ,Q �هلل  �أبي عبد  �لدّهان, عن  ب�سير  ومنها: عن 

»اإّن الرجل ليخرج اإلى قبر الح�سين Q، فله اإذا خرج من 

اأهله باأّول خطوة مغفرة ذنوبه، ثّم لم يزل يقّد�س بكّل خطوة 

�سلني  عبدي  فقال:  تعالى،  اهلل  ناجاه  اأتاه  فاإذا  ياأتيه،  حّتى 

اأعطك، ادعني اأجبك، اطلب مّني اأعطك، �سلني حاجة اأق�سها 

لك«, قال: وقال �أبو عبد �هلل Q: »وحّق على اهلل اأن يعطي 

.
(3(

ما بذل«

�إلى غير ذلك من �الأخبار �لكثيرة �لد�ّلة على ف�سيلة �لم�سي 

.Q لزيارة �لح�سين

)))و�سائل �ل�سيعة, ج)), �س0)), باب )) من �أبو�ب �لمز�ر وما ينا�سبه, �لحديث 3.

)))كامل �لزيار�ت, �س 6)), باب 9), �لحديث 8.

)3)�لم�سدر �ل�سابق, �س3)), باب 9), �لحديث ).
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Q 10 -  نظم ال�شعر والنثر في م�شاب �شّيد ال�شهداء

جذب  في  �لب�سرّي  �لمجتمع  في  �ل�سعر  �أهّمّية  في  ريب  ال 

�الإر�دة  وتحريك  �لن�ساط,  روح  وبّث  �لعقول,  وت�سخير  �لقلوب, 

يعي�س  كاأّنه  يجعله  بحيث  م�ستمعه,  وروح  نف�س  في  �لخاملة 

�إعالمّية,  و�سيلة  بمثابة  فهو  عينيه,  �أمام  ير�ها  وكاأّنه  �لو�قعة, 

وتبيين  �إليه,  �لنا�س  �أنظار  لفت  خاللها  من  �ل�ساعر  ي�ستطيع 

حقيقته,  ولهذ�  وك�سف  �لباطل,  ودح�س  �إليه,  و�لدعوة  �لحّق, 

�لع�سور؛  تلك  في  خ�سو�سًا  و�إعالم,  وتبليغ  دعاية  �أعظم  عّد 

�لّدين, و�سهمًا مغرقًا  �أئّمة  بيد مو�لي  حيث كان �سيفًا �سارمًا, 

في �أكباد �أعد�ء �هلل, ومجّلة دعاية �إلى والء �آل �هلل في كّل �سقع 

وناحية, فعن ر�سول �هلل P- لّما �سئل عن �ل�سعر�ء- قال: »اإّن 

لكاأّنما  بيده  نف�سي  واّلذي  ول�سانه،  ب�سيفه  مجاهد  الموؤمن 

.
(((

ين�سحونهم بالنبل«

وعن �لبر�ء بن عازب, قال: قال ر�سول �هلل P لح�ّسان �بن 

(((

ثابت: »اهج الم�سركين، فاإّن جبرئيل معك«.

))) مجمع �لبيان, ج 7, �س 6)3, تف�سير �سورة �ل�سعر�ء, �الآية: 7))؛ �سير �أعالم �لنبالء, 

ج), �س ))), مع �ختالف ي�سير.

))) م�سند �أحمد, ج), �س 363, �لحديث ))80)؛ �سحيح �لبخاري, ج ), �س )6, �لحديث 

)))), وروى �أي�سًا في مو�سع �آخر: قال �لنبّي P لح�ّسان يوم قريظة:»�هجهم �أو هاجهم 

�س)7),  ج6,  �لم�سّنف,  و�نظر:   ,(((3 �لحديث  �لمتقّدم,  �لم�سدر  معك«.  وجبريل 

�ل�سغير, ج),  �لمعجم  09))؛  �لحديث   ,333 �س  �الأو�سط, ج),  �لمعجم  8)؛  �لحديث 

»�إذ�  و�أ�ساف:   ,799( �لحديث  �س80),   ,3 ج  �لعّمال,  كنز  ي�سير؛  �ختالف  مع  �س), 

حارب �أ�سحابي بال�سالح فحارب �أنت بالل�سان«.
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�أبي  على  دخلت  قال:  �الأ�سدّي,  زيد  بن  �لكميت   وعن 

مال  عندنا  كان  لو  كميت،  يا  »واهلل  فقال:   Q جعفر 

لأعطيناك منه، ولكن لك ما قال ر�سول اهلل P لح�ّسان بن 

.
(((

ثابت: لن يزال معك روح القد�س ما ذببت عّنا«

R قد  �لبيت  �أهل  �أئّمة  �ل�سامية نجد  �لجليلة  �لغايات  ولهذه 

�أولو� هذ� �لمو�سوع �هتمامًا بالغًا, فكانو� يكرمون �سعر�ءهم, ويبذلون 

لهم �لمال مّما يغنيهم به عن �لتك�ّسب و�ال�ستغال بغير هذه �لمهّمة, 

ويقرعون م�سامعهم بتلك �لجمل �ل�سريفة من مدحهم و�لثناء عليهم, 

ويب�ّسرونهم بما �أعّده �هلل تعالى لهم من �الأجر �لمحمود.

جعفر  على  �لكميت  مع  دخلت  قال:  �سهل,  بن  محّمد  فعن 

�أن�سدك؟  �أال  �لت�سريق, فقال: جعلت فد�ءك,  �أّيام  ادق في  �ل�سّ

فاأن�سده  »هات«,  قال:  فيكم,  �إّنها  قال:  اأّيام عظام«,  »اإّنها  قال: 

ق�سيدته... فكثر �لبكاء, و�رتفعت �الأ�سو�ت. فلّما مّر على قوله 

في �لح�سين ر�سي �هلل عنه:

ك���������اأّن ح�������س���ي���ن���ًا و�ل���ب���ه���ال���ي���ل ح���ول���ه

الأ����س���ي���اف���ه���م م�����ا ي���خ���ت���ل���ى �ل��م��ت��ب��ّت��ل

وف����ق����ده ع���ن���ه���م  �هلل  ن�����ب�����ّي  وغ���������اب 

م��ج��ّل��ل ه���ن���اك  م���ا  رزء  �ل���ن���ا����س  ع��ل��ى 

))) �لكافي, ج8, �س89, �لحديث )7, و�ختيار معرفة �لّرجال: �س 79)/)36, مع �ختالف 

ي�سير؛ و�سائل �ل�سيعة, ج)), �س)9), باب )0) من �أبو�ب �لمز�ر وما ينا�سبه, �لحديث ).
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م�����س��ي��ب��ة الأج�������ل  م�����خ�����ذواًل  �أر  ف���ل���م 

و�أوج���������ب م���ن���ه ن�������س���رة ح���ي���ن ي��خ��ذل

»الّلهّم  وقال:  يديه,  عنه  �هلل  ر�سي  ادق  �ل�سّ جعفر  فرفع 

حّتى  واأعطه  واأعلن،  اأ�سّر  وما  واأّخر،  قّدم  ما  للكميت  اغفر 

و�هلل  �لكميت:  له  وك�سوة, فقال  دينار  �ألف  �أعطاه  ثّم  ير�سى«, 

ولكّنني  �أردتها الأتيت من هو في يديه,  ولو  للدنيا,  �أحببتكم  ما 

فاإّني  �أج�سادكم  �أ�سابت  �ّلتي  �لثياب  فاأّما  لالآخرة,  �أحببتكم 

.
(((

�أقبلها لبركتها, و�أّما �لمال فال �أقبله

عبد  �أبو  قال  قال:  �لها�سمّي,  �لف�سل  بن  �هلل  عبد   وعن 

�هلل Q: »من قال فينا بيت �سعر بنى اهلل تعالى له بيتاً في 

.
(((

الجّنة«

�الإمام  بلقاء  ت�سّرف  عّفان  بن  جعفر  �أّن  �لرو�يات   وفي 

جعفر«,  »يا  له:  وقال  جانبه  �إلى  فاأجل�سه   Q �ل�سادق 

في تقول  اأّنك  »بلغني  قال:  فد�ك.  �هلل  جعلني  لبيك,   قال: 

الح�سين Q وتجيد«. قال له: نعم جعلني �هلل فد�ك. قال: 

»قل«. فاأن�سده حّتى بكى �سّلى �هلل عليه ومن حوله, وحّتى �سالت 

�لدموع على وجهه ولحيته.

)))خز�نة �الأدب, ج), �س70.

�ل�سيعة, ج)),  و�سائل  )؛  �لحديث  �لم�سّنف,  مقّدمة  �لّر�سا, ج), �س)),  �أخبار  )))عيون 

�س97), باب )0) من �أبو�ب �لمز�ر وما ينا�سبه, �لحديث ).
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ثّم قال: »يا جعفر، واهلل لقد �سهدت مالئكة اهلل المقّربون 

كما  بكوا  ولقد   Q الح�سين  في  قولك  لي�سمعوا  هنا  ها 

في   - جعفر  يا   - لك  تعالى  اهلل  اأوجب  ولقد  اأكثر،  اأو  بكينا 

�ساعتك هذه الجّنة باأ�سرها وغفر اهلل لك«. ثّم قال: »يا جعفر 

قال في  اأحٍد  »ما من  قال:  �سّيدي.  يا  نعم  قال:  اأزيدك؟«,  األ 

الح�سين Q فبكى اأو اأبكى اإّل واأوجب اهلل له الجّنة وغفر 

.
(((

له«

في  حّماد  بن  �هلل  عبد  ب�سنده عن  قولويه  �بن  ينقل  وكذلك 

رو�ية �أّن �الإمام جعفر �ل�سادق Q قال له: »بلغني اأّن قوماً 

ياأتونه - يعني الح�سين Q- من نواحي الكوفة واأنا�ساً من 

غيرهم ون�ساًء يندبنه، وذلك في الن�سف من �سعبان، فمن بين 

قارئ يقراأ، وقا�سٍّ يق�ّس ونادب يندب وقائل يقول المراثي«. 

له: نعم ُجعلت فد�ك قد �سهدت بع�س ما ت�سف. فقال:  فقلت 

ويمدحنا  اإلينا،  يفد  من  النا�س  في  جعل  الذي  هلل  »الحمد 

ويرثي لنا، وجعل عدّونا من يطعن عليهم من قرابتنا وغيرهم 

.
(((

يهذونهم )يهّددونهم( ويقّبحون ما ي�سنعون«

وكما ترون فاإّن �الإمام Q عندما علم باأّن هناك من يقيم 

وباأّي   Q �ل�سهد�ء  �سّيد  و�لعز�ء على  و�لمجال�س  �لم�سائب 

))) �لخ�سائ�س �لح�سينّية, �س6)).

))) كامل �لزيار�ت, �س39), باب 08), رقم ).
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نحٍو كان فاإّنه �سكر �هلل على ذلك وحمده ومدح هوؤالء �لذ�كرين 

.Q للح�سين

�الإمام  �أمره  بعدما  �أّنه  �لمكفوف  هارون  �أبو   وروى 

�ل�سادق Qباإن�ساد �ل�سعر على جّده �لح�سين Qفاأن�سده 

Q �الإمام  فبكى  �أن�سده  ثّم  ومن   ,Q �الإمام  فبكى 

Q الح�سين  في  اأن�سد  من  هارون،  اأبا  »يا  له:  وقال  �أي�سًا 

في  اأن�سد  ومن  الجّنة،  له  كتبت  ع�سراً  واأبكى  فبكى   �سعراً 

الجّنة،  له  كتبت  خم�سة  واأبكى  فبكى  �سعراً   Q الح�سين 

ومن اأن�سد في الح�سين Q �سعراً فبكى واأبكى واحداً كتبت 

له الجّنة، ومن ُذكر الح�سين Qعنده فخرج من عينه من 

له  ذبابة كان ثوابه على اهلل ولم ير�س  الدموع مقدار جناح 

.
(((

بدون الجّنة«

مر من قبل �الإمام 
ُ
وكذلك ُروي عن �أبي عمارة �لمن�سد �أّنه �أ

 

�ل�سادق Qباإن�ساد �ل�سعر على �سّيد �ل�سهد�ء Qفاأن�سده 

ثالث مّر�ت وفي كّل مّرة كان �الإمام Qيبكي كثيرً� ومن ثّم 

:Q قال له �الإمام �ل�سادق

Q�سعراً  الـــحـــ�ـــســـيـــن  فـــــي  اأنــــ�ــــســــد  مـــــن  عــــــمــــــارة،  ــــــــا  اأب »يـــــــا 

Q فـــاأبـــكـــى خــمــ�ــســيــن فــلــه الـــجـــّنـــة، ومــــن اأنـــ�ـــســـد فـــي الــحــ�ــســيــن

))) كامل �لزيار�ت, �س08), باب 33, ح)؛ بحار �الأنو�ر, ج)), �س88).
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 �ــــســــعــــراً فــــاأبــــكــــى اأربــــعــــيــــن فـــلـــه الــــجــــّنــــة، ومــــــن اأنــــ�ــــســــد فــي 

 الح�سين Q�سعراً فاأبكى ثالثين فله الجّنة، ومن اأن�سد في 

الح�سين Q�سعراً فاأبكى ع�سرين فله الجّنة، ومن اأن�سد في 

الح�سين Q�سعراً فاأبكى ع�سرة فله الجّنة، ومن اأن�سد في 

 الح�سين Q�سعراً فاأبكى واحداً فله الجّنة، ومن اأن�سد في 

اأنــ�ــســد في  الــجــّنــة، ومـــن  فــلــه  فــبــكــى  Q�سعراً   الــحــ�ــســيــن 

.
(((

الح�سين Q�سعراً فتباكى فله الجّنة«

وف��ي رو�ي��ة �أخ��رى ي��روى �أب��و ه��ارون �لمكفوف عن �الإم��ام 

 �ل�����س��ادق Q�أّنه ق��ال ل��ه: »يـــا اأبـــا هـــــارون، مــن اأنــ�ــســد في 

ينق�س  جعل  ثــّم  الــجــّنــة،  فله  ع�سرة  Qفاأبكى  الح�سين 

 واحـــــــداً واحـــــــداً حـــّتـــى بــلــغ الــــواحــــد، فـــقـــال: مـــن اأنـــ�ـــســـد في 

ذكره  من  قــال  ثــّم  الجّنة،  فله  واحـــداً  Qفاأبكى  الح�سين 

.
(((

فبكى فله الجّنة«

�الإبكاء  رو�يات  �إطالق  من  هنا  ها  �ال�ستفادة  يمكن  وكذلك 

و�لتي تقّدم ذكر بع�سها معنا, بمعنى �أّن �الإبكاء مطلوب باأّي نحٍو 

كان.

))) كامل �لزيار�ت, �س09), باب 33, رقم )؛ و�سائل �ل�سيعة, ج)), �س)9)؛ بحار �الأنو�ر, 

ج)), �س)8).

))) �لم�سدر �ل�سابق, �س6)), باب 33, رقم ).
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Q �لر�سا  �الإمام  عن  �لو�ردة  �لرو�ية  ذلك  على  ومثااًل 

حيث قال: »من تذّكر م�سابنا فبكى واأبكى لم تبك عينه يوم 

.
(((

تبكي العيون«

Q 11 - لب�س ال�شواد في عزاء �شّيد ال�شهداء

يعتبر لب�س �ل�سو�د - عند جميع �لب�سر, باختالف طو�ئفهم 

�إلى �الآن-  �لع�سر  �لزمان و�سالف  وفرقهم ودولهم, منذ قديم 

و�لكارثة,  �لم�سيبة  عند  و�لتاأّلم  �لحزن  الإظهار  و�سعارً�  رمزً� 

�إاّل  ذلك  وما  �ل�سو�د,  يلب�سون  تر�هم  حبيب  عندهم  فقد  فاإذ� 

عالمة؛ ليعرف �لناظر �إليهم �أّنهم �أهل م�سيبة وعز�ء.

�للبا�س  يرتدو�  �أن  �لموؤمنين  بجميع  ويليق  يجدر  ومّما 

ة في عز�ء �سّيد   �الأ�سود في �أّيام عز�ء �أهل �لبيت R وخا�سّ

على  �لعز�ء  حالة  عليهم  تظهر  �أن  وبالتالي   .Q �ل�سهد�ء 

�لح�سين Qالأّنه ال م�سيبة �أعظم من م�سيبته وم�سائبهم, 

�إظهار  في  وجهده  و�سعه  يبذل  �أن  �لموؤمن  لالإن�سان  بّد  ال  ولذ� 

�لهّم و�لغّم و�لحزن في عز�ئهم وم�سائبهم R, وليكون من 

م�ساديق قولهم »المهموم لهّمنا«.

عن  �ل�سعار  هذ�  ع�سرّية  �الثنا  �الإمامّية  �ل�سيعة  ورثت  وقد 

و�لمجزرة  �لفاجعة  عظم  عن  منهم  تعبيرً�  R؛  �أئّمتهم 

))) عيون �أخبار �لر�سا Q, ج), �س)9)؛ بحار �الأنو�ر, ج)), �س78).
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و�إظهارً�   ,P  هلل� ر�سول  ريحانة  على  جرت  �ّلتي  �لكبرى 

�أ�سابه  لما  و��ستنكارً�  الأهد�فه,  و�نت�سارً�   ,Q لمظلومّيته 

من �أنو�ع �لبالء و�لمحن.

�لعز�ء  ولبا�س  �ل�سو�د  لب�س  عند  لهم  بّد  ال  كان  هنا  ومن 

�لرو�يات  بع�س  في  ورد  حيث   ,R �لبيت  باأهل  يقتدو�  �أن 

و�أولياء   R و�لع�سمة  �لطهارة  بيت  �أهل  باأحو�ل  �لمرتبطة 

�أّنهم كانو� يلب�سون �ل�سو�د في عز�ء بع�سهم �لبع�س. وفي  �هلل 

هذ� �لمجال ُيروى عن �الأ�سبغ بن نباته �أّنه قال: دخلت م�سجد 

�لكوفة بعد قتل �أمير �لموؤمنين Q ور�أيت �لح�سن و�لح�سين 

.
(((

الب�سي �ل�سو�د

وقال �بن �أبي �لحديد �أي�سًا في �سرح نهج �لبالغة: وكان خرج 

)�لح�سن بن علّي Q( �إليهم- �إلى �لنا�س بعد �سهادة �أبيه- 

.
(((

وعليه ثياب �سود«

لكونه  �لم�ستحّبات؛  في  �ل�سو�د  لب�س  دخول  يمكن  وبذلك 

م�سد�قًا الإظهار �لحزن على م�سابهم R �ّلذي دّلت �الأدّلة 

�ل�سحيحة على رجحانه و��ستحبابه, وكونه موجبًا للتقّرب �إلى 

�هلل �سبحانه وتعالى.

قوله  �إطالق  تحت  �ندر�جه  من  تقّدم:  ما  �أي�سًا  عليه  ويدّل 

))) �لمامقانّي, مجمع �لدرر في �لم�سائل �الثنّي ع�سر, �س).

))) �سرح نهج �لبالغة, ج6), �س))؛ �ل�سعائر �لح�سينّية بين �الأ�سالة و�لتجديد, �س386.
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 ,
(((

تعالى: {ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ}

وقوله Q: »فرحم اهلل من اأحيا اأمرنا«.

�ل�ّسالم: »فرحم اهلل من اأحيى اأمرنا«. 

وجملة من الّن�سو�س:

نا�سح,  بن  ظريف  بن  �لح�سن  عن  �لبرقّي  رو�ه  ما  منها: 

بن  علّي  بن  عمر  عن  زيد,  بن  �لح�سين  عن  �أبيه,   عن 

لب�سن   L لّما قتل �لح�سين بن علّي  Q, قال:  �لح�سين 

�ل�سو�د و�لم�سوح, وكّن ال ي�ستكين من حّر وال  ن�ساء بني ها�سم 

 .
(((

برد, وكان علّي بن �لح�سين L يعمل لهّن �لطعام للماأتم

في  لل�سو�د  لب�سهّن  �أّن  على  د�ّلة  بظاهرها  �لرو�ية  هذه  �إّن 

بمر�أى  كان   Q �لح�سين  �هلل  عبد  �أبي  �الإمام  وعز�ء  ماأتم 

Q, فعدم ردعه عن ذلك  �لح�سين  �الإمام علّي بن  ومنظر 

�أّن  �إلى  م�سافًا  هذ�  ورجحانه,  �لفعل  بهذ�  ر�ساه  عن  يك�سف 

 فعل �ل�سّديقة �ل�سغرى زينب بنت �أمير �لموؤمنين علّي بن �أبي 

مفّهمة,  غير  فهمة  معّلمة,  غير  عالمة  هي  �ّلتي   Q طالب 

و�لدرجات  و�لف�سائل  �لكماالت  في  �لمع�سوم  تلو  وتالية 

بن  علّي  �الإمام  عن  ة  خا�سّ نيابة  لها  كانت  �ّلتي  وهي   �لعالية, 

))) �سورة �لحج, �الآية: )3.

))) �لمحا�سن, ج), �س)9), باب �الإطعام في �لماأتم, �لحديث )6))؛ و�سائل �ل�سيعة, ج3, 

�س38), باب 67 من �أبو�ب �لدفن, �لحديث 0), وفيه: »عن عمرو بن علّي« بدل»عمر بن 

علّي«, و»لب�س ن�ساء« بدل»لب�سن ن�ساء«.
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 ,
(((

و�لحر�م �لحالل  في  �إليها  ُيرجع  وكان   ,Q �لح�سين 

�أهل  ل�سيعة  ود�ستور   ,
ّ

هلل مطلوب  �ل�سو�د  لب�س  �أّن  على  دليل 
 

�لعز�ء  �إقامة  كيفّية  في  ومو�ليهم,  ومحّبيهم   R �لبيت 

.Q ومر��سم �لحزن على �أبي �الأحر�ر �لح�سين �ل�سهيد

رحمة  �لنورّي  و�لمحّدث  �لمجل�سّي  �لعاّلمة  ذكره  ما  ومنها 

ر�سول  بحرم  ��ستدعى  �هلل  لعنه  يزيد  �أّن  عليهما:  تعالى   �هلل 

�لرجوع  �أو  �لمقام عندي  �إليكن  �أحّب  �أّيما  لهّن:  P فقال  �هلل 

 ،Q إلى �لمدينة... قالو�: »نحّب اأّوًل اأن ننوح على الح�سين�

اإّل  قر�سّية  ول  ها�سمّية  تبق  فلم  لكم...  بدا  ما  افعلوا  قال: 

.
(((

»Q ولب�ست ال�سواد على الح�سين

وروى �أبو مخنف �أي�سًا �أّن �لنعمان بن ب�سير عندما �أو�سل خبر 

�لمدينة  في  يبق  فلم  �لمدينة  Q�إلى  �ل�سهد�ء  �سّيد  �سهادة 

مخّدرة �إاّل وبرزت من خدرها, ولب�سو� )�أي �أهل �لمدينة( �ل�سو�د 

.
(3(

و�سارو� يدعون بالويل و�لثبور

وينقل عماد �لّدين �إدري�س �لقر�سّي عن �أبي نعيم �الأ�سفهانّي 

ب�سنده قال: عن �أم �سلمة - ر�سو�ن �هلل عليها - �أّنها لّما بلغها 

في  �سود�ء  قّبة  �سربت   Q علّي  بن  �لح�سين  �الإمام  مقتل 

))) �أنظر: كمال �لّدين, ج), �س)0), باب )), �لحديث 7).

))) بحار �الأنو�ر, ج)), �س96)؛ م�ستدرك �لو�سائل, ج3, �س7)3.

)3) مقتل �أبي مخنف, �س)))؛ �ل�سعائر �لح�سينّية بين �الأ�سالة و�لتجديد, �س388.
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.
(((

م�سجد ر�سول �هلل P ولب�ست �ل�سو�د

وذكر �لعاّلمة �لمجل�سّي M �أّن �ل�سّيدة �سكينة O ر�أت 

بعد �سهادة �أبيها روؤيا ر�أت فيها جّدتها �لزهر�ء O وعليها 

.
(((

ثياب �سود

وروى �بن قولويه ب�سنده عن ه�سام بن �سعد �أّنه قال: �أخبرني 

�لم�سيخة �أّن �لملك �لذي جاء �إلى ر�سول �هلل P و�أخبره بقتل 

ملكًا  �أّن  وذلك  �لبحار,  ملك  كان   ,Q علّي  بن  �لح�سين 

من مالئكة �لفردو�س نزل على �لبحر فن�سر �أجنحته عليها ثّم 

فاإّن  �لحزن,  �أثو�ب  �لب�سو�  �لبحار  �أهل  يا  وقال:  �سيحة,  �ساح 

فرخ ر�سول �هلل P مذبوح ثّم حمل من تربته في �أجنحته �إلى 

�ل�سماو�ت فلم يبق ملك فيها �إاّل �سّمها و�سار عنده لها �أثر ولعن 

.
(3(

قتلته و�أ�سياعهم و�أتباعهم

12 -  تربة �شّيد ال�شهداء Q)التربة الح�شينّية(

من جملة �آثار �سّيد �ل�سهد�ء Q�لتي يجب علينا تقديرها 

تو�سية  مورد  كانت  و�لتي  عليه  �هلل  �سالم  تربته  بها  و�العتقاد 

�أهل �لبيت R, وقد ذكرو� لها �آثارً� وبركات عجيبة.

))) عيون �الأخبار وفنون �الآثار, �س09)؛ �سياهپو�سى در �سوك �أئمه نور R )لب�س �ل�سو�د 

في عز�ء �أئّمة �لنور R(, �س30).

))) بحار �الأنو�ر, ج)), �س)9).

)3) كامل �لزيار�ت, �س3)), باب )), ح3.
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اإّن اإحياء هذا الأثر يتّم عبر عّدة اأمور:

Q ال�سجدة على تربا �سّيد ال�سهداء

روى معاوية بن عّمار �أّنه: كان الأبي عبد �هلل Qخريطة 

ديباج �سفر�ء فيها تربة �أبي عبد �هلل Q, فكان �إذ� ح�سرت 

 :Q قال  ثّم  عليه,  و�سجد  �سّجادته  على  �سّبه  �ل�سالة 

.
(((

»ال�سجود على تربة الح�سين Qيخرق الحجب ال�سبع«

وذكر �ل�سيخ �ل�سدوقM: قال �ل�سادق Q: »ال�سجود 

.
(((

على طين قبر الح�سين Qينّور اإلى الأر�س ال�سابعة«

Q الت�سبيح بتربا �سّيد ال�سهداء

من  الحجير  اأدار  »من   :Q �ل�سادق  �الإمام  عن  ُروي 

تربة الح�سين Qفا�ستغفر مّرة واحدة كتب اهلل له �سبعين 

منها  حّبة  كّل  ففي  بها  ُي�سّبح  ولم  ال�سبحة  اأم�سك  واإن  مّرة، 

.
(3(

�سبع مّرات«

�الإمام  �أ�سحاب  بع�س  عن  رو�ية  في  �لطو�سّي  �ل�سيخ  وذكر 

Q �الإمام  بلقائه فقال  ت�سّرف  Q�أّنه  مو�سى بن جعفر 

له: »ل ت�ستغني �سيعتنا عن اأربع: خمرة ي�سلََََّي عليها، وخاتم 

ُيتختَّم به، و�سواك ُي�ستاك به و�سبحة من طين قبر اأبي عبد 

))) م�سباح �لمتهّجد, �س)))؛ بحار �الأنو�ر, ج98, �س)3).

))) من ال يح�سره �لفقيه, ج), �س68), رقم 9)8.

)3) م�سباح �لمتهّجد, �س)))؛ بحار �الأنو�ر, ج98, �س36).
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قّلبها  متى  حّبة،  وثالثون  ثالث  فيها   ،Q الح�سين  اهلل 

�ساهياً  قّلبها  واإذا  ح�سنة،  اأربعون  حّبة  بكّل  له  كتب  هلل  ذاكراً 

.
(((

يعبث بها كتب له ع�سرون ح�سنة«

كان  »... من   :Q �ل�سادق  قال  �ل�سدوق:  �ل�سيخ  وذكر 

معه �سبحة من طين قبر الح�سين Qُكتب م�سبِّحاً واإن لم 

.
(((

ي�سّبح بها«

Q ال�ست�سفاء بتربا �سّيد ال�سهداء

 Q وردت رو�يات كثيرة في باب �ال�ست�سفاء بتربة �لح�سين

و�سوف ن�سير ها هنا �إلى بع�سها:

Q�أّنه قال:  روى �بن قولويه ب�سنده عن �الإمام �ل�سادق 

»اإّن في طين الحائر الذي فيه الح�سين Q�سفاًء من كّل 

.
(3(

داء واأماناً من كّل خوف«

وروى �أي�سًا ب�سنده عن �الإمام �ل�سادق Q�أّنه قال: »لو اأّن 

مري�ساً من الموؤمنين يعرف حّق اأبي عبد اهلل Qوحرمته 

دواء  له  كان  ميل  راأ�س  على  قبره  طين  من  له  اأخذ  ووليته 

.
(((

و�سفاء«

))) تهذيب �الأحكام, ج6, �س)7؛ بحار �الأنو�ر, ج98, �س)3).

))) من ال يح�سره �لفقيه, ج), �س68), رقم 9)8.

)3) كامل �لزيار�ت, باب )9, �س67), رقم).

))) نف�س �لم�سدر, رقم 6.
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»�إذ�  قال:  �أّنه  Q�أي�سًا  �ل�سادق  �الإمام  عن  رو�ية  وفي 

اأكلته )تراب الح�سين( تقول: اللهّم رّب هذه التربة المباركة 

محّمد  واآل  محّمد  على  �سلِّ  واَرْتُه  الذي  الو�سي  هذا  ورّب 

.
(((

واجعله علماً نافعاً ورزقاً وا�سعاً و�سفاًء من كّل داء«

Q التبّرك بتربا �سّيد ال�سهداء

�الإم���ام  ع��ل��ى  رج���ل  دخ���ل  ق���ال:  �أّن����ه  �لي�سع  �أب���ي  ع��ن   ُروي 

Q �لح�سين  قبر  طين  من  �آخ��ذ  له:  Qفقال  �ل�سادق 

.
(((

يكون عندي, �طلب بركته؟ قال Q: »ل باأ�س بذلك«

وعن �بن �أبي يعفور قال: قلت لل�سادق Q: ياأخذ �الإن�سان 

من طين قبر �لح�سين Qفينتفع به, وياأخذ غيره فال ينتفع 

به؟! فقال: »ل واهلل الذي ل اإله اإّل هو ما ياأخذه اأحٌد وهو يرى 

.
(3(

اأّن اهلل ينفعه به اإّل نفعه اهلل به«

ُي�ستفاد من هذه �لرو�ية �أّن من يريد تناول هذه �لتربة بق�سد 

�ال�ست�سفاء و�النتفاع بها �أو �أن تكون معه ال بّد �أن يعتقد �عتقادً� 

ر��سخًا باأّن �هلل �سيعطيه ب�سبب هذه �لتربة �ل�سفاء و�لنفع لكي 

توؤّثر هذه �لتربة �أثرها.

))) من ال يح�سره �لفقيه, ج), �س)36؛ و�سائل �ل�سيعة, ج)), �س)))؛ كامل �لزيار�ت, باب 

)9, �س77).

))) كامل �لزيار�ت, باب )9, �س66), رقم 3.

)3) نف�س �لم�سدر, باب )9, �س)6), رقم ).
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تربا �سّيد ال�سهداء Qحرز واأمان

�أّن  �لمغيرة  بن  �لحارث  عن  ب�سنده  �لطو�سّي  �ل�سيخ  روى 

غير  اأو  �سلطاناً  خفت  اإذا   ...« له:  Qقال  �ل�سادق  �الإمام 

قبر  طين  من  ومعك  اإّل  منزلك  من  تخرجّن  فال   �سلطان، 

الح�سين Qفتقول: اللهّم اإّني اأخذته من قبر ولّيك وابن 

ولّيك فاجعله لي اأمناً وحرزاً لما اأخاف وما ل اأخاف، فاإّنه قد 

يرى ما ل يخاف«.

قال �لحارث بن �لمغيرة: فاأخذت كما �أمرني, وقلت ما قال 

لي, ف�سّح ج�سمي, وكان لي �أمانًا من كّل ما خفت وما لم �أخف- 

كما قال �أبو عبد �هلل Q- فما ر�أيت مع ذلك- بحمد �هلل- 

.
(((

مكروهًا وال محذورً�

وورد في عّدة رو�يات عن �الإمام �لباقر و�ل�سادق L �أّن 

تربة �لح�سين Q: »اأمان من كّل خوف«.

ومن جملة هذه �لرو�يات ما رو�ه �لعاّلمة �لمجل�سّي عن �بن 

اأخذت  »اإذا  قال:  Q�أّنه  �لباقر  �الإمام  عن  ب�سنده  قولويه 

الموكل  الملك  وبحّق  التربة،  هذه  بحّق  اللهّم  فقل:  الطين 

بها، وبحّق الملك الذي َكَرَبها، وبحّق الو�سي الذي هو فيها، 

�سلِّ على محّمد واآل محّمد، واجعل هذا الطين �سفاًء من كّل 

))) �الأمالي للطو�سّي, ج), �س))3؛ بحار �الأنو�ر, ج98, �س8)).
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داء واأماناً من كّل خوٍف، فاإن فعل ذلك كان حتماً �سفاء له من 

.
(((

كّل داء واأماناً من كّل خوف«

Q تحنيك المولود بتربا �سّيد ال�سهداء

�الإمام  �سمعت  قال:  �لعالء  �أبي  بن  �لح�سين  عن  رو�ية  في 

Q اأولدكم بتربة الح�سين  Qيقول: »حّنكوا  �ل�سادق 

.
(((

فاإّنها اأمان«

و�سع التربا في حنوط الميت وقبره

قال محّمد �لحميرّي: كتبت �إلى �لفقيه �أ�ساأله: هل يجوز �أن 

ي�سّبح �لرجل بطين �لقبر وهل فيه ف�سٌل؟

فاأجاب وقر�أت �لتوقيع ومنه ن�سخت: ت�سّبح به فما من �سيء 

من �لت�سبيح �أف�سل منه, ومن ف�سله �أّن �لم�سّبح ين�سى �لت�سبيح 

ويدير �ل�سبحة فُيكتب له ذلك �لت�سبيح. قال: وكتبت �إليه �أ�ساأله 

عن طين �لقبر يو�سع مع �لميت في قبره هل يجوز ذلك �أم ال؟ 

فاأجاب وقر�أت �لتوقيع, ومنه ن�سخت:

.
(3(

يو�سع مع �لميت في قبره ويخلط بحنوطه �إن �ساء �هلل

Qيقول:  �لح�سن  �أبا  �سمعت  قال:  عي�س  بن  جعفر  وعن 

ي�سع  اأن  بالتراب  وو�ّسده  الميت  دفن  اإذا  اأحدكم  على  »ما 

))) كامل �لزيار�ت, باب 93, �س69), رقم )؛ بحار �الأنو�ر, ج98, �س7)).

))) �لم�سدر �ل�سابق, باب )9, �س66), رقم ).

)3) تهذيب �الأحكام, ج6, �س76؛ بحار �الأنو�ر, ج98, �س)3) و33).



Q الف�سل الثايني كيفّيا اإقاما ال�سعائر والعزاء على �سّيد ال�سهداء

- 143 -

مقابل وجهه لبنة من طين الح�سين Qول ي�سعها تحت 

.
(((

راأ�سه«

تربا كربالء المدّد�سا

روى �ل�سدوق M ب�سنده عن هرثمة بن �أبي م�سلم �أّنه قال: 

»غزونا مع علّي بن اأبي طالب Q�سّفين فلّما ان�سرفنا نزل 

اإليه من تربتها ف�سّمها،  بكربالء، ف�سّلى بها الغداة. ثّم رفع 

ثّم قال: واهاً لك اأّيتها التربة، ليح�سرّن منك اأقوام يدخلون 

.
(((

الجّنة بغير ح�ساب«

Q 13�  �شرب الماء وتذكر عط�س �شّيد ال�شهداء

من م�ساديق �ل�سعائر �لح�سينّية �لتي يجب علينا �لعمل بها 

نتذّكر  �أن  بها  �الآخرين  وتو�سية  عليها  و�لمحافظة  و�حياوؤها 

حيث  �لزالل,  �لماء  �سرب  Qعند  �ل�سهد�ء  �سّيد  عط�س 

�ل�سريف  عمره  �أو�خر  في  بذلك  Q�سيعته  �الإمام  �أو�سى 

بو�ساطة �ل�سّيدة �سكينة قائاًل لها:

�سيعتي ما �إن �سربتم ريَّ عذٍب فاذكروني

(3(

فاندبوني �سهيد  �أو  بغريب  �سمعتم  �أو 

))) م�سباح �لمتهّجد, �س)))؛ بحار �الأنو�ر, ج98, �س36).

))) �الأمالي لل�سدوق, �لمجل�س 7), رقم 6؛ بحار �الأنو�ر, ج)), �س))).

)3) م�سباح �لكفعمّي, �س))7.
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كبير  ثو�ب  ذلك  على  يترّتب  فاإّنه  �لكثيرة  للرو�يات  وطبقًا 

و�سوف ن�سير ها هنا �إلى بع�سها:

عند  كنت  قال:  �لرّقّي  د�وود  عن  ب�سنده  قولويه  �بن  روى 

قد  ر�أيته  �سربه  فلّما  �لماء,  ��ست�سقى  Q�إذ  �هلل  عبد  �أبي 

لعن  داود،  »يا  لي:  قال  ثّم  بدموعه,  عيناه  و�غرورقت  ��ستعبر 

فذكر  الماء  �سرب  عبد  من  فما   ،Q الح�سين  قاتل   اهلل 

األف ح�سنة  مائة  له  اهلل  كتب  اإّل  قاتله  Qولعن  الح�سين 

وحّط عنه مائة األف �سّيئة ورفع له مائة األف درجة وكاأّنما اعتق 

.
(((

مائة األف ن�سمة وح�سره اهلل تعالى يوم القيامة ثلج الفوؤاد«

�سربت  ما  »اإّني  Qقال:  �ل�سادق  �الإمام  رو�ية عن  وفي 

.
(((

»Q ماء بارداً اإّل وذكرت الح�سين

Q 14 � اإطعام الطعام عن روح �شّيد ال�شهداء

في  �لطعام  �إطعام  �أي�سًا  �لح�سينّية  �ل�سعائر  م�ساديق  من 

�آثاٌر  �لح�سينّي  �لطعام  ولهذ�   ,Q �ل�سهد�ء  �سّيد  عز�ء 

�لنا�س  �أكثر  نجد  ولذ�  و�أبد�نهم  �لنا�س  �أرو�ح  على  عجيبة 

 ياأكلون من �سفرة �لح�سين Q فقط وفقط الأّنها با�سم �سّيد 

�لنظر عن هذ�  وبغ�ّس  و�ل�سفاء  للبركة  وطلبًا   Q �ل�سهد�ء 

))) كامل �لزيار�ت, باب )3, �س))), رقم).

))) و�سائل �ل�سيعة, ج7, �س)))؛ �لخ�سائ�س �لح�سينّية, �س7)).
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في  �أّنه  �إاّل  وثو�ب  ف�سيلة  وله  مطلوب  �الإطعام  �أ�سل  فاإّن  �الأمر 

و�أكثر  �آكد  به  �الأمر  ي�سبح  �إليه  ون�سبته  �ل�سهد�ء  �سّيد  عز�ء 

��ستحبابًا..... 

Qب�سنده عن �أمير �لموؤمنين M وروى �ل�سيخ �ل�سدوق

�أّنه قال: »اإّن اهلل - تبارك وتعالى - اطلع اإلى الأر�س فاختارنا، 

ويحزنون  لفرحنا  ويــفــرحــون  ين�سروننا  �سيعة  لنا  واخــتــار 

.
(((

لحزننا ويبذلون اأموالهم واأنف�سهم فينا اأولئك مّنا واإلينا«

وال بّد من �لتذكير ها هنا باأّنه ُي�ستفاد من �لرو�ية �ل�سابقة �أّن بذل 

�لمال و�لنف�س من �أجل �سّيد �ل�سهد�ء و�أهل �لبيت R ال ينح�سر 

�الأطهار  �لعظام  بهوؤالء  يرتبط  �أمٍر  كّل  و�إّن  بل  فقط  �الإطعام  في 

R مطلوب وله �أجره وثو�به من قبيل �لخدمة في مجال�س �لعز�ء 

و�لم�ساعدة في طبخ �لطعام في عز�ء �سّيد �ل�سهد�ء Q و... �لخ.

و�أّنه  �إطعام �لطعام ب�سورة عاّمة,  ��ستحباب  �إ�سكال في  وال 

من �ل�سنن و�لخ�سال �لحميدة �لمندوبة و�لمدعّو �إليها, ووردت 

فيه �الآيات و�الأخبار.

اأّما الآيات:

.
(((

فمنها: قوله تعالى: {ٺ  ٿ   ٿ  ٿ}

ومنها: قوله تعالى: {چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

))) �لخ�سال, حديث �الأربعمائة؛ بحار �الأنو�ر, ج)), �س87).

))) �سورة �الإن�سان, �الآية: 8.
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ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     
.

(((

ک  گگ  گ  گ  ڳ  }
بق�سد  �لطعام  �إطعام  �أمو�له في  ينفق  �أّن من  �سّك في:  وال 

�إحياء �أمر �الأئّمة - قربة �إلى �هلل تعالى - يكون قد �أنفقها في 

�سبيل �هلل تعالى.

الإطعام،  لموارد  عاّمة  نوعين:  على  فهي  الروايات:  واأّما 

ة في الإطعام في الماآتم.  وخا�سّ

اأّما الروايات العاّمة:

فمنها: ما رو�ه محّمد بن جعفر, عن �أبيه, عن �أبي عبد �هلل 

ادق L, قال: »من اأ�سبع جوعة موؤمن  جعفر بن محّمد �ل�سّ

.
(((

و�سع اهلل له مائدة في الجّنة، ي�سدر عنها الثقالن جميعاً«

ومنها: عن ف�سيل بن ي�سار, عن �أبي جعفر Q, قال: »�سبع 

 .
(3(

»Q اأربعة من الم�سلمين يعدل محّررة من ولد اإ�سماعيل

ومنها: عن �أبي ب�سير, عن �أبي عبد �هلل Q, قال: »لأن 

من  اأفقاً  اأطعم  اأن  من  اإلّي  اأحّب  الم�سلمين  من  رجاًل  اأطعم 

))) �سورة �لبقرة, �الآية: )6).

))) ثو�ب �الأعمال, �س 67)؛ و�سائل �ل�سيعة, ج)), �س3)3, باب 3) من �أبو�ب �آد�ب �لمائدة, 

.»Q لحديث ), ولكن فيه »محّمد بن جعفر, عن �أبيه جعفر بن محّمد�

�آد�ب  �أبو�ب  من   (3 باب  �س))3,   ,( ج  �ل�سيعة,  و�سائل  �س67)؛  �ل�سابق,  �لم�سدر   (3(

�لمائدة, �لحديث ), وفيه »من �أ�سبع �أربعة من �لموؤمنين«.
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 .
(((

�لنا�س«, قلت: وما �الأفق؟ قال: »مائة األف، اأو يزيدون«

ة: واأّما الروايات الخا�سّ

 ,Q فمنها: �سحيحة ه�سام بن �سالم, عن �أبي عبد �هلل

 P اهلل  ر�سول  اأمر  طالب  اأبي  بن  جعفر  قتل  »لّما   قال: 

فاطمة O اأن تّتخذ طعاماً لأ�سماء بنت عمي�س ثالثة اأّيام، 

ي�سنع  اأن  ال�سّنة  بذلك  فجرت  اأّيام،  ثالثة  وت�سّليها  وتاأتيها، 

.
(((

لأهل الم�سيبة ثالثة اأّيام طعام«

:Q و�أّما ما ورد بخ�سو�س �الإطعام في ماأتم �الإمام �لح�سين

»لّما  قال:   ,Q �لح�سين  بن  علّي  بن  عمر  معتبرة  فمثل 

ال�سواد  ها�سم  بني  ن�ساء  لب�سن   L علّي  بن  الح�سين  قتل 

بن  علّي  وكان  برد،  ول  حّر  من  ي�ستكين  ل  وكّن  والم�سوح، 

.
(3(

الح�سين L يعمل لهّن الطعام للماأتم«

�هلل  عبد  �أبي  ماأتم  في  �لطعام  �إطعام  �أّن  هذ�:  من  فيتبّين 

�إليه �ل�سرع  �أمر مرغوب فيه, قد ندب   R �لح�سين و�الأئّمة 

�لحنيف, و�أّنه من �لطاعات و�لباقيات �ل�سالحات.

))) �لكافي, ج), �س)0), كتاب �الإيمان و�لكفر, باب )7), �لحديث ).

))) �لمحا�سن, ج), �س93), كتاب �لماآكل, باب �الأحكام في �لماأتم, �لحديث 96), و�لكافي, 

ج 3, �س09), كتاب �لجنائز, باب ما يجب على �لجير�ن الأهل �لم�سيبة و�ّتخاذ �لماأتم, 

�لحديث ), مع �ختالف ي�سير.

)3) �لم�سدر �ل�سابق, �س)9), كتاب �لماآكل, باب �الإطعام في �لماأتم, �لحديث 00)؛ و�سائل 

�ل�سيعة, ج3, �س38), باب 67 من �أبو�ب �لدفن, �لحديث 0).
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15 � ف�شل �شقي الماء:

ة و�لعاّمة تدّل على ف�سله: قد وردت رو�يات كثيرة من �لخا�سّ

ة, فهي على طائفتين: �أّما رو�يات �لخا�سّ

الطائفة الأولى: وهي �ّلتي دّلت باإطالقها على ف�سل �سقي �لماء:

 ,Q �هلل  عبد  �أبي  عّمار, عن  بن  معاوية  رو�ه  ما  منها: 

كمن  كان  الماء  فيه  يوجد  في مو�سع  الماء  �سقى  »من  قال: 

اأعتق رقبة، ومن �سقى الماء في مو�سع ل يوجد فيه الماء كان 

.
(((

كمن اأحيا نف�ساً، ومن اأحيا نف�ساً فكاأّنما اأحيا النا�س جميعاً«

 ,Q ومنها: ما رو�ه �أبو حمزة �لثمالي, عن علّي بن �لح�سين

اأطعم موؤمناً من جوع اأطعمه اهلل من ثمار الجّنة،  قال: »من 

.
(((

ومن �سقى موؤمناً من ظماأ �سقاه اهلل من الرحيق المختوم«

ف�سل  بخ�سو�س  �لو�ردة  �لرو�يات  وهي  الثانية:  الطائفة 

:Q سقي �لماء يوم عا�سور�ء عند قبر �لح�سين�

باإ�سناده,  �لمد�ئنّي  �سّيار  �أبي  بن  محّمد  عن  ورد  ما  منها: 

كان   Q الح�سين  قبر  عند  عا�سوراء  يوم  �سقى  »من  قال: 

.
(3(

كمن �سقى ع�سكر الح�سين Q و�سهد معه«

))) �لكافي, ج), �س8), كتاب �لزكاة, باب )), �لحديث 3؛ من ال يح�سره �لفقيه, ج , �س)6, 

�لحديث ))7)؛ و�سائل �ل�سيعة, ج 9, �س73), باب 9) من �أبو�ب �ل�سدقة, �لحديث 3.

ثو�ب  )؛  �لحديث   ,86 باب  و�لكفر,  �الإيمان  كتاب  �س06),  ج),  �ل�سابق,  �لم�سدر   (((

�الأعمال, �س 66), �لحديث ).

)3) كامل �لزيار�ت, �س))3, باب )7, �لحديث 6.
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خاتمة: 

لزّوار جّده   Q ادق  ال�سّ الإمام  فوائد من دعاء  في 

:Q الإمام الح�سين

ب�سند معتبر, عن معاوية بن وهب, قال:  �لحديث  روي هذ� 

فجل�ست  م�ساّله,  في  وهو   Q �هلل  عبد  �أبي  على  دخلت 

من  »يا  ويقول:  رّبه,  يناجي  وهو  ف�سمعته  �سالته,  ق�سى  حّتى 

وجعلنا  الر�سالة،  وحّملنا  ال�ّسفاعة،  ووعدنا  بالكرامة،  نا  خ�سّ

بالو�سّية،  نا  وخ�سّ ال�سالفة،  الأمم  بنا  وختم  الأنبياء،  ورثة 

واأعطانا علم ما م�سى، وعلم ما بقي، وجعل اأفئدة من النا�س 

 الح�سين بن 
)1(

تهوي اإلينا، اغفر لي ولإخواني وزّوار قبر اأبي

واأ�سخ�سوا  اأموالهم،  اأنفقوا  اّلذين  عليهم،  اهلل  �سلوات  علّي 

اأبدانهم؛ رغبة في بّرنا، ورجاء لما عندك في �سلتنا، و�سروراً 

اأدخلوه على نبّيك محّمد �سّلى اهلل عليه واآله، واإجابة منهم 

ر�سوانك،  بذلك  اأرادوا  عدّونا،  على  اأدخلوه  وغيظاً  لأمرنا، 

فكافهم عّنا بالر�سوان، واكالأهم بالليل والنهار، واخلف على 

وا�سحبهم،  الخلف،  باأح�سن  خّلفوا  اّلذين  واأولدهم  اأهاليهم 

)))  في كامل �لزيار�ت وو�سائل �ل�سيعة: »قبر �أبي عبد �هلل �لح�سين«.
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واكفهم �سّر كّل جّبار عنيد، وكّل �سعيف من خلقك اأو �سديد، 

اأّملوا منك  اأف�سل ما  واأعطهم  الإن�س والجن،  �سياطين  و�سّر 

اأبنائهم واأهاليهم  اآثرونا على  اأوطانهم، وما  في غربتهم عن 

وقراباتهم. الّلهّم اإّن اأعداءنا عابوا عليهم خروجهم، فلم ينههم 

فارحم  عليهم،  خالفاً  اإلينا؛  وال�سخو�س  النهو�س  عن  ذلك 

 ال�سم�س، وارحم تلك الخدود اّلتي 
)1(

تلك الوجوه اّلتي غّيرها

تقّلبت على قبر اأبي عبد اهلل Q، وارحم تلك الأعين اّلتي 

جزعت  اّلتي  القلوب  تلك  وارحم  لنا،  رحمة  دموعها؛  جرت 

واحترقت لنا، وارحم تلك ال�سرخة اّلتي كانت لنا. الّلهّم اإّني 

من   
)2(

ترويهم حّتى  الأبدان  وتلك  الأنف�س  تلك  اأ�ستودعك 

.
(3(

الحو�س يوم العط�س«

وي�ستفاد من هذا الحديث عّدة فوائد:

وجّل,  عّز  �لخلق عند �هلل  �أكرم  R هم  �الأئّمة  �أّن  الأولى : 

ة بهم, وال  و�لكر�مة �ّلتي لهم من �هلل �سبحانه وتعالى مخت�سّ

ي�ساركهم �أحد فيها.

)))  في و�سائل �ل�سيعة»غّيرتها«.

)))  في كامل �لزيار�ت وو�سائل �ل�سيعة »تو�فيهم« بدل »ترويهم«, وفي �لكافي »نو�فيهم«.

 ,3(8 باب  �لحّج,  كتاب  �س79),   , ج  �لكافي,  ))؛  �لحديث  �س))),  �الأعمال,  ثو�ب   (3(

ج)),  �ل�سيعة,  و�سائل  )؛  �لحديث   ,(0 باب  �س8)),  �لزيار�ت,  كامل  ))؛  �لحديث 

�س))), باب 37 من �أبو�ب �لمز�ر وما ينا�سبه, �لحديث 7.
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الثانية: �أّن لالأئّمة �سلو�ت �هلل عليهم �أجمعين  مقام �ل�سفاعة- 

وهذ�  �لموؤمنين,  من  للمذنبين   - و�لن�سر  �لح�سر  يوم  في 

�لمقام مقام تكريم لهم, و�إعظام ل�ساأنهم, و�إظهار ل�سرفهم, 

و�إجالل لمكانهم من قبل �هلل عّز وجّل. 

و�لن�سو�س في �أ�سل �ل�سفاعة متو�ترة بين �لم�سلمين عمومًا 

وخ�سو�سًا:

فمنها: ما رو�ه �لفريقان عنه P من قوله: »اّدخرُت �سفاعتي 

.»
)1(

ّمتي
ُ
لأهل الكبائر من اأ

ب�سفاعتي،  الّنار  من  قوم  »ليخرجّن   :P قوله  ومنها: 

.
(((

ي�سّمون الجهّنمّيين«

ومنها: قوله P: »ي�سفع يوم القيامة ثالثة: الأنبياء، ثّم 

.
(3(

العلماء، ثّم ال�ّسهداء«

)))  �لتبيان في تف�سير �لقر�آن, ج), �س3))؛ تف�سير �سورة �لبقرة, �الآية: 8)؛ بحار �الأنو�ر, 

يوم  �إلى  الأّمتي  �سفاعة  دعوتي؛  »�أوؤّخر  وفيه:  �س)60,  ج),  �أحمد,  م�سند  �س)6,  ج8, 

�لقيامة«؛ �سنن �بن ماجة, ج), �س)))), �لحديث 0)3) وفيه: »�إّن �سفاعتي يوم �لقيامة 

الأهل �لكبائر من �أّمتي«؛ �لم�ستدرك على �ل�سحيحين, ج), �س69, وفيه: »�ل�سفاعة الأهل 

�لكبائر من  الأهل  �سفاعتي  وفيه:»�إّن  نف�سه ج), �س)38,  و�لم�سدر  �أّمتي«,  �لكبائر من 

�أّمتي«, وقال: �سحيح على �سرط �ل�سيخين ولم يخّرجاه.

)))  �سنن �بن ماجة, ج), �س3))), �لحديث))3)؛ �سنن �أبي د�ود, ج), �س36), �لحديث 

0)7), مع �ختالف ي�سير؛ و�لجامع �ل�سغير, ج), �س8)), �لحديث )))7, مع �ختالف 

ي�سير.

)3)  �لم�سدر �ل�سابق, �لحديث 3)3)؛ �لجامع �ل�سغير, ج), �س)3), �لحديث )83), مع 

�ختالف ي�سير, و�لم�سدر نف�سه ج), �س)76, �لحديث ))00) وقال عنه في �لحا�سية: 

�إّنه حديث ح�سن؛ رو�سة �لو�عظين, �س)), مع �ختالف ي�سير.
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ومّما دّل على �سفاعتهم R: قوله P: »ال�سفعاء خم�سة: 

.
(((

القراآن، والرحم، والأمانة، ونبّيكم، واأهل بيت نبّيكم«

�أبا  ومنها: ما ورد في معتبرة معاوية بن وهب, قال: �ساألت 

{ چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ   تعالى:  Q عن  قول �هلل  عبد �هلل 

في  لهم  الماأذون  واهلل  »نحن  قال :   ,
(((

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ}
ذلك اليوم، والقائلون �سواباً«, قلت: جعلت فد�ك, وما تقولون 

نبّينا، ون�سفع  رّبنا، ون�سّلي على  »نمّجد  قال:  تكّلمتم[؟  ]�إذ� 
 .

(3(

ل�سيعتنا، فال يرّدنا رّبنا«

ادق Q: »�سفاعتنا لأهل الكبائر من �سيعتنا،  وقال �ل�سّ

واأّما التائبون فاإّن اهلل عّز وجّل يقول: ما على المح�سنين من 

.
(((

�سبيل«

عبد  الأبي  قلت  قال:   - �أي�سًا   - وهب  بن  معاوية   وعن 

{ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ   قوله:   :Q �هلل 

 .
(((

ال�سافعون« اأولئك  »نحن  قال:  ې   ې  ې  ې} 

)))  بحار �الأنو�ر, ج8, �س3), �لحديث 39, �لجامع �ل�سغير, ج), �س86, �لحديث ))9), 

مع �ختالف ي�سير؛ كنز �لعّمال, ج)), �س390, �لحديث ))390, مع �ختالف ي�سير.

)))  �سورة �لنباأ, �الآية: 38.

�لكافي, ج),  80)؛  �لحديث  �آخذون بحجزتنا,  �سيعتنا  باب  �لمحا�سن, ج), �س)9),    (3(

�س)0), كتاب �لحّجة, �لباب )6), �لحديث )9.

)))  من ال يح�سره �لفقيه, ج3, �س)7), �لحديث )96).

)))  �لمحا�سن, ج), �س)9), باب �سيعتنا �آخذون بحجزتنا, �لحديث )8)؛ تف�سير �لعّيا�سي, 

ج), �س36), تف�سير �سورة �لبقرة, �لحديث 0)), مع �ختالف ي�سير.
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خاةا

�الأ�سول  من   R و�الأئّمة   P �لنبّي  �سفاعة  �أّن  و�لحا�سل: 

�لم�سّلمة في �ل�سريعة �الإ�سالمّية؛ فقد نطق بها �لقر�آن �لكريم, 

�إجماع  من  عليها  �ّدعي  عّما  ف�ساًل  �لمتو�ترة,  و�لن�سو�س 

يحتاج  عنها  و�لحديث  �ل�سليم,  �لعقل  بها  و�عترف  �لم�سلمين, 

�إلى كتاب م�ستقّل, وهو خارج عن نطاق هذ� �لكتاب.

هم  �أجمعين  عليهم  �هلل  �سلو�ت  �لهد�ة  �الأئّمة  �أّن  الثالثة: 

�لمعّينون  بن�ّس ر�سول �هلل P باالإمامة و�لخالفة من بعده؛ 

حيث جعلهم �أو�سياءه �لمنتخبين , وخلفاءه �لمن�سو�سين  في 

�أّمته , وحججًا على �لخلق �أجمعين, فيجب �الإقر�ر باإمامتهم, 

ويكون  بقولهم,  و�الأخذ  الأمرهم,  و�النقياد  لهم,  و�لت�سليم 

�لّر�سول  P, و�لر�ّد على  �لّر�سول  �لر�ّد عليهم كالر�ّد على 

كالر�ّد على �هلل تعالى, وهم �ثنا ع�سر �إمامًا, قد جاء �لن�ّس 

�أحاديث �سحيحة  P في  على عددهم من قبل ر�سول �هلل 

�تفق �لم�سلمون  على رو�يتها. 

فعن جابر بن �سمرة, �أّنه �سمع �لنبّي يقول: »ل يزال الّدين 

قائماً حّتى تقوم ال�ساعة، ويكون عليكم اثنا ع�سر خليفة كّلهم 

.
(((

من قري�س«

)))  �لخ�سال, �س73), باب �الثني ع�سر, �لحديث 9)؛ مناقب �آل �أبي طالب, ج), �س89)؛ 

�لحديث  �س3))),   ,3 ج  م�سلم,  �سحيح  9)03)؛  �لحديث  �س93,  ج6,  �أحمد,  م�سند 

))8)؛ �لمعجم �لكبير, ج), �س99), �لحديث 809)؛ كنز �لعّمال, ج)), �س33, �لحديث 

.338((



ال�سعائر احل�سينّيا اإحياوؤها واأبعادها

- 154 -

وعن عبد �هلل بن م�سعود, عن �لنبّي P, قال: »يكون بعدي 

.
(((

»Q عّدة نقباء مو�سى

وعن �لحمويني باإ�سناده عن عبد �هلل بن عّبا�س, قال: �سمعت 

ر�سول �هلل P يقول: »اأنا وعلّي والح�سن والح�سين وت�سعة من 

.
(((

ولد الح�سين مطّهرون مع�سومون«

بن  جابر  �سمعت  قال:  �لجعفّي,  يزيد  بن  جابر  وعن 

نبّيه  على  وجّل  عّز  �هلل  �أنزل  لّما  يقول:  �الأن�سارّي  �هلل   عبد 

{ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   و�آله  عليه  �هلل  �سّلى  محّمد 

�هلل  عرفنا  �هلل,  ر�سول  يا  قلت:  ىئ  ی   ی  ی}, 

 ور�سوله, فمن �أولو �الأمر �ّلذين قرن �هلل طاعتهم بطاعتك؟ 

فقال Q: »هم خلفائي يا جابر، واأئّمة الم�سلمين ]من[ 

والح�سين،  الح�سن  ثّم  طالب،  اأبي  بن  علّي  اأّولهم  بعدي، 

في  المعروف  علّي  بن  محّمد  ثّم  الح�سين،  بن  علّي  ثّم 

التوراة بالباقر، و�ستدركه يا جابر، فاإذا لقيته فاأقرئه مّني 

ادق جعفر بن محّمد، ثّم مو�سى بن جعفر،  ال�ّسالم، ثّم ال�سّ

)))  �لخ�سال: �س))), �أبو�ب �الثني ع�سر, �لحديث 0)؛ �لغيبة للطو�سي, �س33), �لحديث 

97؛ �لجامع �ل�سغير, ج), �س0)3, �لحديث 97)), مع �ختالف ي�سير؛ كنز �لعّمال, ج6, 

�س89, �لحديث )97)), ولكن ورد فيه: »�إّن عّدة �لخلفاء بعدي«, و�لم�سدر نف�سه )): 

33, �لحديث 9)338, مع �ختالف ي�سير.

دوق في كمال �لّدين  )))  فر�ئد �ل�سمطين, ج), �س99, باب )3, �لحديث ))), ورو�ه �ل�سّ

وتمام �لنعمة, ج), �س80), باب )), �لحديث 8).
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خاةا

ثّم علّي بن مو�سى، ثّم محّمد بن علّي، ثّم علّي بن محّمد، 

ثّم الح�سن بن علّي، ثّم �سمّيي وكنّيي، حّجة اهلل في اأر�سه، 

وبقّيته في عباده، ابن الح�سن بن علّي، ذاك اّلذي يفتح اهلل 

تعالى ذكره على يديه م�سارق الأر�س ومغاربها، ذاك اّلذي 

القول  على  فيها  يثبت  ل  غيبة  واأوليائه  �سيعته  يغيب عن 

باإمامته اإّل من امتحن اهلل قلبه لالإيمان«, قال جابر: فقلت 

غيبته؟  في  به  �النتفاع  ل�سيعته  يقع  فهل  �هلل,  ر�سول  يا   له: 

اإّنهم ي�ست�سيوؤون  بالنبّوة،  واّلذي بعثني  »اإي   :Q فقال 

بنوره، وينتفعون بوليته في غيبته كانتفاع النا�س بال�سم�س 

اهلل،  �سّر  مكنون  من  هذا  جابر،  يا  �سحاب.  تجّللها  واإن 

.
(((

ومخزون علمه، فاكتمه اإّل عن اأهله«

�لو�ردة  �لكثيرة  �لرو�يات  مجموع  في  نظر  من  �أّن  و�لحا�سل: 

ة ال  �أو�سافًا وعناوين خا�سّ �أّنها قد �أخذت  في  هذ� �لمجال يجد: 

تنطبق �إاّل على  �الأئّمة �الثني ع�سر �لمعروفين R, وال ت�سدق 

 P على غيرهم, وهذ� بنف�سه يعّد من معجز�ت �ساحب �لر�سالة

و�إخباره عن �لمغّيبات.

عند  كر�متهم  ورفعة  وف�سلهم,  �ساأنهم  علّو  بمقت�سى  �لر�بعة: 

�هلل عّز وجّل, وكونهم �أئّمًة وهادين للخلق, فقد منحهم �هلل 

ك�سف  �س)8)؛  ج),  �لورى,  �أعالم  3؛  �لحديث   ,(3 باب  �س3)),  ج),  �لّدين,  كمال   (((

�لغّمة, ج), �س)00), مع �ختالف ي�سير.



ال�سعائر احل�سينّيا اإحياوؤها واأبعادها

- 156 -

فوّرثهم علم  �لقيامة,  يوم  �إلى  يكون  وما  كان  ما  تعالى علم 

 ,P �هلل  ر�سول  وعلم  �سيء,  كّل  تف�سيل  فيه  �ّلذي  �لكتاب 

 R أعلم من جميع �الأنبياء و�لمر�سلين فهم� P ولّما كان

�لحديث  في  كما   -P �لنبّي  عن  ورد  وقد  كذلك,  �أي�سًا 

اأراد  فمن  بابها،  وعلّي  العلم  مدينة  »اأنا  قوله:  �لمتو�تر- 

.
(((

العلم فلياأت الباب«

Q يقول:  �أبا عبد �هلل  �أبان بن تغلب, قال: �سمعت  وعن 

»قال ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه واآله: من اأراد اأن يحيا حياتي 

ويموت مماتي ويدخل جّنة رّبي، جّنة عدن غر�سها بيده، فليتوّل 

علّياً، وليتوّل ولّيه، وليعاد عدّوه، ولياأتّم بالأو�سياء من بعده؛ 

وعلمي.  فهمي  اهلل  اأعطاهم  ودمي،  لحمي  من  عترتي  فاإّنهم 

اإلى اهلل اأ�سكو من اأّمتي المنكرين لف�سائلهم، القاطعين فيهم 

.
(((

�سلتي. واأيم اهلل ليقتلّن ابني، ل اأنالهم اهلل �سفاعتي«

{ پ    :Q جعفر  الأبي  قلت  قال:  معاوية,  بن  بريد  وعن 

, قال: 
(3(

پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ}

)))  �سرح �الأخبار, ج), �س89, �لحديث )؛ �لم�ستدرك على �ل�سحيحين, ج3, �س7))؛ �لجامع 

�ل�سغير, ج), �س))), �لحديث )70)؛ كنز �لعّمال, ج)), �س600, �لحديث 890)3.

)))  ب�سائر �لدرجات, ج), �س73, باب)), �لحديث )؛ �لكافي, ج), �س66), كتاب �لحّجة, 

باب ما فر�س �هلل عّز وجّل ور�سوله P من �لكون مع �الأئّمة R, مع �ختالف ي�سير؛ 

كنز �لعّمال, ج)), �س03), �لحديث 98))3, مع �ختالف في بع�س �ألفاظه.

)3)  �سورة �لّرعد, �الآية: 3).
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خاةا

بعد  وخيرنا  اأف�سلنا  وعلّي  اأّولنا،   Q وعلّي  عنى،  »اإّيانا 

.
(((

»P لنبّي�

وعن مثّنى, قال: �ساألته عن قول �هلل عّز وجّل: {ڀ  ٺ  

ر�سول  بعد   Q علّي  في  »نزلت  قال:   ,
(((

 ٺ  ٺ}

 .
(3(

اهلل �سّلى اهلل عليه واآله، وفي الأئّمة بعده«

ي�ستطيع  »ما  قال:  �أّنه   ,Q جعفر  �أبي  عن  جابر,  وعن 

غير  وباطنه-  ظاهره   - كّله  القراآن  جمع  اأّنه  يّدعي  اأن  اأحد 

.
(((

الأو�سياء«

و�لحا�سل: �أّنهم  - �سلو�ت �هلل عليهم �أجمعين - هم �لو�قفون 

ومن�سوخه ,  بنا�سخه  و�لعارفون  وباطنه,  �لكتاب  ظاهر  على 

ه,  وخا�سّ وعاّمه  له,  ومف�سّ ومجمله  ومت�سابهه,  ومحكمه 

�الأنبياء و�لر�سل, وعندهم علم   ومطلقه ومقّيده, وعندهم علم 

جّدهم P, وعندهم �لجفر و�لجامعة وغيرهما, و�الأخبار بذلك 

�أر�دها  فمن  �لتو�تر,  فوق   -R علومهم  �أنو�ع  من  وغيره- 

)))  ب�سائر �لدرجات, ج), �س83), باب ), �لحديث )), و�لم�سدر نف�سه, ج), �س)8), 

باب ), �لحديث 0)؛ �لكافي, ج ), �س86), كتاب �لحّجة, باب �أّن �الأئّمة R عندهم 

�أبي طالب, ج),  �آل  6؛ مناقب  �ّلتي نزلت من عند �هلل عّز وجّل, �لحديث  جميع �لكتب 

�أبو�ب  من   (3 باب  �س)8),  ج7),  �ل�سيعة,  و�سائل  معاوية؛  �بن  يزيد  وفيه:  �س00), 

�سفات �لقا�سي, �لحديث )).

)))  �سورة �لّرعد, �الآية: 3).

)3)  ب�سائر �لدرجات, ج), �س)8), باب ), �لحديث 0).

)))�لم�سدر �ل�سابق, ج), �س6)), باب 6, �لحديث )؛ �لكافي, ج), �س)8), كتاب �لحّجة, 

باب )9, �لحديث ), وفيه: »�إّن عنده جميع �لقر�آن كّله« بدل »�إّنه جمع �لقر�آن كّله«.
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و»�لكافي«   ,
(((

لل�سّفار الدرجات«  »ب�سائر  كتاب  في  فليطلبها 

 , وغيرهما من �لكتب.
(((

للكليني

الخام�سة: �أّن �هلل - تبارك وتعالى - جعل قلوب بع�س �لنا�س- 

بالحّب  �إليهم  تحّن   - �لطاهرون  �لطّيبون  �لموؤمنون  وهم 

و�لوالء, وت�ستاق �إلى لقائهم في �لدنيا و�الآخرة, وهذ� �لحنين 

وعالم  �الأرو�ح,  وعالم  �لّذر,  عالم  من  ن�ساأ  �إّنما  و�ل�سوق 

من  مخلوقة  و�سيعتهم  محّبيهم  و�أرو�ح  �أبد�ن  الأّن  �لطينة؛ 

 .R فا�سل طينتهم

يقول:   Q �أبا جعفر  �لثمالّي, قال: �سمعت  �أبي حمزة  فعن 

»اإّن اهلل عّز وجّل خلقنا من اأعلى عّلّيين، وخلق قلوب �سيعتنا مّما 

اإلينا؛  اأبدانهم من دون ذلك، وقلوبهم تهوي  خلقنا منه، وخلق 

الآية- { ڳ   ڳ  ڱ     ثّم تال هذه  لأّنها خلقت مّما خلقنا منه- 

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ      ۀ     ہ  ہ  
، وخلق عدّونا من �سّجين، وخلق قلوب �سيعتهم مّما 

)3(
ہ   }

خلقهم منه، واأبدانهم من دون ذلك، فقلوبهم تهوي اإليهم؛ لأّنها 

خلقت مّما خلقوا منه- ثّم تال هذه الآية- { ٱ  ٻ  ٻ      ٻ   ٻ  

.
)4(

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ      ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    }

)))  ب�سائر �لدرجات,ج3, �س08)  9)), باب )).

)))  �لكافي, ج), �س)9)  98), كتاب �لحّجة, باب فيه ذكر �ل�سحيفة و�لجفر و�لجامعة 

.O وم�سحف فاطمة

)3)  �سورة �لمطّففين, �الآية: 8) )).

)))  �لكافي, ج), �س6, كتاب �الإيمان و�لكفر, باب طينة �لموؤمن و�لكافر, �لحديث ).



- 159 -

خاةا

وعن حنان بن منذر, عن �أبي عبد �هلل Q, قال: »اإّن اهلل 

عجن طينتنا وطينة �سيعتنا، فخلطنا بهم، وخلطهم بنا، فمن 

.
(((

كان في خلقه �سيء من طينتنا حّن اإلينا، فاأنتم - واهلل- مّنا«

 R �لبيت  �أهل  بين  �لعالقة  �إلى  ت�سير  �ّلتي  و�لرو�يات 

و�سيعتهم كثيرة:

فعن �سالم �لخثعمي, قال: دخلت على �أبي جعفر محّمد بن 

علّي Q, فقلت: يابن ر�سول �هلل, قول �هلل تعالى: {ی  

محّمد،  ال�سجرة  �سالم،  »يا  قال:   ,
(((

ی  ی  ی  جئ}
والح�سين،  الح�سن  والثمر  الموؤمنين،  اأمير  علّي  والفرع 

ولد  من  الأئّمة  الغ�سن  ذلك  و�سعب  فاطمة،   والغ�سن 

.
(3(

فاطمة O، والورق �سيعتنا ومحّبونا اأهل البيت...«

قال:  عوف,  بن  �لّرحمن  عبد  مولى  مينا  �أبي  بن  مينا  وعن 

فرعها،  وفاطمة  ال�سجرة،  »اأنا  يقول:   P �هلل  ر�سول  �سمعت 

وعلّي لقاحها، والح�سن والح�سين ثمرتها«, وز�د عبد �لرّز�ق: 

»و�سيعتنا ورقها. ال�سجرة اأ�سلها في جّنة عدن، والفرع والورق 

.
(((

والثمر في الجّنة«

)))  ب�سائر �لدرجات, ج), �س9), باب 9, �لحديث 8.

)))  �سورة �إبر�هيم, �الآية: )).

)3)  �سو�هد �لتنزيل, ج), �س06), �لحديث 8)).

�س)3؛  ج)3,  �الأنو�ر,  بحار  0)؛  �لحديث   ,(8 �لمجل�س  �س0)6,  �لطو�سي,  �أمالي    (((

ج),  �لتنزيل,  �سو�هد  ي�سير؛  �ختالف  مع  �س60),  ج3,  �ل�سحيحين,  على  �لم�ستدرك 

�س08), �لحديث )3), مع �ختالف ي�سير.
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وعن �لف�سيل, عن �أبي عبد �هلل Q, قال: »من وجد برد 

حّبنا في كبده فليحمد اهلل على اأّول النعم«, قال: قلت: جعلت 

.
(((

فد�ك, ما �أّول �لنعم؟ قال: »طيب الولدة...«

وعن �لوليد بن عبادة بن �ل�سامت, عن �أبيه, قال: كّنا ننور 

�أوالدنا بحّب علّي بن �أبي طالب, فاإذ� ر�أينا �أحدً� ال يحّب علّي بن 

.
(((

�أبي طالب علمنا: �أّنه لي�س مّنا, و�أّنه لغير ر�سده

قال:   P �لنبّي  عن  �الأن�ساري,  �هلل  عبد  بن  جابر  وعن 

»معا�سر الأن�سار، اغدو اأولدكم على محّبة علّي«, قال جابر: 

�أحّبه  فمن  علّي,  بحّب  ]كذ�[  �لحّرة  وقعة  في  �أوالدنا  نبور  كّنا 

.
(3(

علمنا �أّنه من �أوالدنا, ومن �أبغ�سه �أ�سفينا منه

فقال:  خيبر  يوم  علّيًا  �سهر   P �هلل  ر�سول  �أّن  �أن�س:  وعن 

يدعو  ل  علياً  فاإّن  بحّبه؛  اأولدكم  امتحنوا  الّنا�س،  اأّيها  »يا 

اإلى �ساللة، ول يبعد عن هدًى، فمن اأحّبه فهو منكم، ومن 

.
(((

اأبغ�سه فلي�س منكم«

نعر�س  �أن  �هلل:  ر�سول  �أمرنا  جابر:  عن  �لزبير,  �بن  وعن 

.
(((

�أوالدنا على حّب علّي بن �أبي طالب

)0)؛ و�سائل �ل�سيعة, ج9, �س7)),  39, �لحديث  )))  تهذيب �الأحكام, ج), �س))), باب 

باب ) من �أبو�ب �الأنفال, �لحديث 0).

)))  تاريخ دم�سق, ج)), �س87).

)3)  �سو�هد �لتنزيل, ج), �س3)3, �لحديث )7).

)))  تاريخ دم�سق, ج)), �س88).

)))  ميز�ن �العتد�ل, ج), �س06) / )90)؛ ل�سان �لميز�ن, ج), �س)7)/30)).
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خاةا

�الإمام  عباده   على  وخليفته  �أر�سه  في  �هلل  حّجة  �أّن  �ل�ساد�سة: 

بدعاء   Q �لح�سين  قبر  لزّو�ر  دعا  قد   Q ادق  �ل�سّ

خا�ّس لهم, ينبغي للموؤمنين  �أن يغتنموه, وهو يدّل على لزوم 

 ,Q سّدة �الهتمام باإحياء ذكرى ��ست�سهاد �سّيد �ل�سهد�ء�

و�لمو�ظبة على زيارته من قريب وبعيد.

�ل�سابعة: �أّن قوله Q: »رغبة في بّرنا« يدّل على: ��ستحباب 

�أهل  �أئّمة  �إلى  بّر  ب�سلة  يمت  ما  كّل  في  و�لبذل   �الإنفاق  

عموم  بل  غيرها,  �أو  �لزيارة  في  كان  �سو�ء   ,R �لبيت 

�لتعليل في قوله Q: »رغبة في بّرنا، ورجاء لما عندك 

�سامل   »P محّمد  نبّيك  على  اأدخلوه  و�سروراً  �سلتنا،  في 

مجل�س  �إقامة  من  �أ�سكالها,  بمختلف  �لح�سينّية  لل�سعائر 

 ,R لعز�ء, و�إن�ساء �ل�سعر و�إن�ساده في مدحهم وم�سيبتهم�

و�لخروج  �ل�سو�د,  ولب�س  و�ل�سدور,  �لخدود  ولطم  و�لبكاء, 

�ل�سو�رع و�لطرقات على �سكل كر�دي�س منتظمة للداللة  �إلى 

من  ذلك  غير  �إلى  �لت�سابيه,  و�إخر�ج  �لم�ساب,  عظم  على 

�سور و�أ�سكال �لعز�ء �لح�سينّي, و�سموله م�سروط بعدم كون 

�لفعل محّرمًا في نف�سه, �أو م�ستلزمًا لمحّرم, �أو �سار محّرمًا 

بالعنو�ن �لثانوّي.

الثامنة: يدّل قوله Q: »وغيظاً اأدخلوه على عدّونا« على: �أّن 



ال�سعائر احل�سينّيا اإحياوؤها واأبعادها

- 162 -

هذه �لمجال�س و�ل�سعائر �لح�سينّية - �ّلتي فيها ذكر لم�سائب 

محّمد و�آل محّمد P وبيان لمظلومّيتهم - كال�سهام في عيون 

�أعد�ء �آل محّمد P, وكالرماح �لم�سرعة في وجوههم؛ الأّن 

فيها تعريتهم وتقريعهم وخزيهم وف�سيحتهم وك�سف بدعهم 

للطعن  جهدهم  �أق�سى  يبذلون  تجدهم  لذ�  و�نحر�فهم ؛ 

و�ال�ستهز�ء و�ل�سخرية, و�لت�سكيك في هذه �لمجال�س. 

عليهم  عابوا  اأعداءنا  اإّن  »الّلهّم   :Q قوله  يدّل  �لتا�سعة: 

بخروجهم، فلم ينههم ذلك عن النهو�س وال�سخو�س اإلينا« 

P يعيبون  �آل محّمد  و�أعد�ء  �أعد�ء �هلل عّز وجّل  �أّن  على: 

على �سيعة �أهل �لبيت R ومو�ليهم  قيامهم باالأعمال �ّلتي 

�لت�سهير  يوجب  ما  ليرفعو�  R؛  �لبيت  �أهل  لهم  ر�سمها 

و�لتنديد بهم بين �لمالأ جهارً� نهارً�, فهم يريدون ليطفئو� 

نور �هلل بمكرهم, ولكّن �هلل �ساء غير ما ي�ساوؤون, ودّبر غير 

ما يدّبرون, فقد �أر�د �هلل لهذه �لمجال�س �لح�سينّية و�لمو�كب 

�ل�سّديقة  تذكر  كما  �لقيامة,  يوم  �إلى  تبقى  �أن  �لعز�ئّية 

�لطاهرة زينب �لكبرى O بما �سمعته عن �أّم �أيمن, عن 

بن  علّي  �الإمام  تحّدث  وهي  بقولها-   P �هلل  ر�سول  جّدها 

اأبيك  لقبر  Q-: »ين�سبون لهذا الطّف علماً  �لح�سين 

اأثره، ول يعفو ر�سمه، على كرور  �سّيد ال�سهداء، ل يدر�س 



- 163 -

خاةا

ال�ساللة  واأ�سياع  الكفر  اأئّمة  وليجتهدّن  والأّيام،  الليالي 

في محوه وتطمي�سه، فال يزداد اأثره اإّل ظهوراً، واأمره اإّل 

.
(((

علّواً«

.P وفعاًل كان كما �أخبر به

وهذه �إحدى معاجزه �لظاهرة �لد�ّلة على �سدقه, و�أّن ما جاء 

به من عند �هلل تعالى ال من عند نف�سه. 

�أ�سف �إلى ذلك فاإّن زينب �لكبرى O قد �أق�سمت ببقاء 

ذكر �أهل �لبيت عند مخاطبتها يزيد قائلة: »فكد كيدك وا�سع 

�سعيك ونا�سب جهدك فواهلل ل تمحو ذكرنا ول تميت وحينا 

.
(((

ول تدرك اأمدنا«

وعليه فمن �لالزم على �سيعة �أهل �لبيت R ومو�ليهم- 

�لمجال�س,  هذه  �إقامة  من  �الإكثار   - و�سرفًا  عّزً�  �هلل  ز�دهم 

و�لح�سور فيها, و�الإنفاق عليها الأجل ت�سييدها على �أح�سن وجه, 

�إلى ت�سكيكات �لم�سّككين و�أغر��س  و�أتّم نظام, وعدم �الإ�سغاء 

�لمنحرفين.

و�لحمد هلل رّب �لعالمين, و�سّلى �هلل على محّمد و�آله �لطّيبين 

.
(3(

�لطاهرين

)))  بحار �الأنو�ر, ج)), �س79), باب 39, �لحديث 30.

)))  �لم�سدر �ل�سابق, �س)3), باب 39, �لحديث ).

)3)  �لد�وري �ل�سيخ م�سلم, زيارة عا�سور�ء تحفة من �ل�سماء, �س ))3  339  بت�سرف قليل .
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