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المقدمة

الم�سطفى  العالمين و�سّلى اهلل على ر�سوله  الحمد هلل ربِّ 

رهم  وطهَّ ج�س  الرِّ عنهم  اهلل  اأذهب  الذين  بيته  اأهل  وعترته 

تطهيرًا.

وبعد...

اإذ  ة,  الخا�سّ اأهّميته  له  الح�سينّية  ال�ّسيرة  عن  البحث  فاإّن 

 هو بحث عن نه�سٍة تتعّلق بالخّط الإلهّي الّربانّي المتمّثل, بعد 

الكتاب,  الذين هم ِعدل   ,R البيت  اأهل  باأئّمة   ,P الّنبي 

 P واأحد الّثقلين الّلذين لن يفترقا حّتى يِردا على ر�سول اهلل

اأو على م�ستوى  المنهج,  الحو�َس, �سواء كان ذلك على م�ستوى 

الّن�س الّثابت, اأو على م�ستوى الّتحليل والّدرا�سة, اأو غيرها من 

الجوانب..



Qجتهيز املع�سوم ودفن الإمام احل�سني

- 6 -

يم�ّس  بل  وفكرية مجّردة,  باأموٍر نظرية  يرتبط  وهو بحث ل 

 جمهور الّنا�س المحّبين والموالين, الذين عا�سوا ع�سق ومحّبة اأهل 

اأفئدتهم  في  وعا�ست  قلوبهم,  اأعــمــاق  ودخلت   ,Rالبيت

وجوارحهم طوال قرون من الزمن, و�سّحوا من اأجلها, وبذلوا- 

الأمــوال  من  حفظها,  �سبيل  في  والّنفي�س  الغالي  يزالون-  وما 

ابرين.. والأنف�س والّثمرات, وب�ّسر ال�سّ

وهو اأمر عمل الأئّمة R, على تر�سيخه وتثبيته في نفو�س 

�سيعتهم وقلوب محبيهم, بالفعل والقول, ف�سار اأمرًا م�ستحكمًا 

ل يتزلزل بنيانه, ول تهوي اأعمدته واأركانه.

-على  عامًا  ع�سرين  منهم  اإمام  يبكي  اأن  معنى  فما 

زين  كاإمامنا   Q ال�ّسهداء  �سّيد  على  الّروايات-   اأقّل 

العابدين Q, وما و�سع الّطعام بين يديه اإل بكى؟!

وراء  حرمهم  وُيجل�سوا   R الأئّمة  يجل�س  اأن  معنى  وما 

ال�ّستر, ويطلبوا من ال�ّسعراء اأن يرثوا الح�سين Q..؟!

من  �سربٍة  كّل  عند  والموالي  المحّب  يذكره  اأن  معنى  وما 

الماء؟!

جميع  وفي  بعيد,  اأو  قريب  من  الّزائر  يزوره  اأن  معنى  وما 

الأوقات والأزمنة, حّتى يوم العيد, يوم الفرحة وال�ّسرور؟!

اإلى غير ذلك من مفردات, يطول بنا المقام لو اأردنا ذكرها 

وتعدادها.



املقمما
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ُروي  -فيما   P الأمين  ادق  ال�سّ به  اأنباأ  ما  هو  الجانب  وهذا 

 P اأّنه قال: »نظر الّنبي ,L عنه- كما عن جعفر بن محمد

حجره  في  ف�أجل�سه  مقبل،  وه�   ،L علّي  بن  الح�سين  اإلى 

وق�ل: اإّن لقتل الح�سين حرارًة في قل�ب الم�ؤمنين ال تبرد اأبداً«.

كّل  قتيل  وما  قيل:  عبرة«,  كّل  قتيل  »ب�أبي   :Q قال  ثم 

.
(((

عبرة, يا بن ر�سول اهلل؟ قال: »ال يذكره م�ؤمن اإال بكى«

فلي�س من ال�ّسهولة بمكان اأن ياأتي �سخ�س للبحث في ال�ّسيرة 

على  ال�ّساهدة  هي  الموؤمنين  قلوب  ُجعلت  اأن  بعد  الح�سينّية, 

�سيرته, والّناظرة اإلى م�سيبته..

عوبات ل تمنع من ال�ّسعي في هذا الّطريق,  غير اأّن هذه ال�سّ

بعد اأن كان اهلل تعالى هو الموّفق لل�سواب, والهادي اإلى �سبيل 

منهٌج  للباحث  يكون  اأن  الم�سمار  هذا  في  والمهّم  الّر�ساد... 

قواعد  تفر�سه  ح�سبما  �سحيحة,  اأ�س�س  على  يعتمد  وا�سٌح, 

البحث العلمّي في اأمثال هذه البحوث.

وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على ما ورد في روايات اأهل بيت 

الع�سمة R, ب�سكل اأ�سا�س, واأ�سفنا اإليه ما جاء في كلمات 

بع�س الموؤرخين واأرباب المقاتل وغيرها من الكتب والم�سادر, 

و�سممنا اإلى ذلك مجموعة من القرائن المفيدة في اإثبات فكرة 

اأو نفيها.

))) المحّدث الّنوري, م�ستدرك الو�سائل, ج 0), �س 8)3.
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هذا الكتاب:

اأيام  الح�سينّية,  ال�ّسيرة  مجال  في  �سيئًا  كتبت  كنت  وقد 

درا�ستي وتح�سيلي العلمّي قبل �سنوات, في مدينة قّم المقّد�سة, 

واأ�سفت اإليها بع�سًا من البحوث والّدرا�سات الأخرى بعد ذلك, 

وو�سعتها جانبًا رجاء اأن ياأتي وقت ال�ستفادة منها, حّتى خ�سيت 

طبعها  على  اأخيرًا  العزم  فعقدت  ياع,  وال�سّ الّتلف  من  عليها 

ون�سرها ِلما راأيت اأّنها ل تخلو من فائدة.

»تجهيز  البحث:  هذا  على  بينها  من  اختياري  وقع  وقد 

هذه  باكورة  ليكون   ,»Q الح�سين  االإم�م  ودفن  المع�س�م 

ال�ّسل�سلة, التي اأرجوه تعالى الّتوفيق لإتمامها..

هذا مع اعترافي بق�سور باعي وقّلة ب�ساعتي, �سائاًل المولى 

�سبحانه اأن يجعله لي ذخرًا يوم فاقتي, واأن يرزقني به �سفاعة 

الّنبي واأهل بيته R, اأئّمتي و�سادتي, اإّنه �سميع مجيب.

Q الّراجي �سفاعة الح�سين

ب�ّسام محّمد ح�سين

بيروت- لبنان

الأحد: 29/ ذو القعدة )43) هـ.

.
(((

الموافق: 7/ ت�سرين الثاني/ 0)20 م

))) وقد جددت فيه النظر ب�سدد اإ�سداره, في �سعبان �سنة 435) للهجرة.
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اإلهداء

اإليك يا قتيل العبرات, ويا اأ�سير الكربات...

ويا حبيب قلب الم�سطفى... وثمرة ف�ؤاد المرت�سى... وفلذة كبد 

الّزهراء... وعزيز اأخيك المجتبى... واأبا الأئّمة الهداة الّنجباء...

في  معك  الم�ست�سهدين  �سائر  واإلى  ال�ّسهداء...  �سّيد  يا  اإليك 

دربك...  على  الّطريق  في  ا�ست�سهدوا  الذين  جميع  واإلى  كربالء... 

هذا  ع�سرنا  في  �سّيما  ل  وخّطك,  نهجك  عن  الّدفاع  في  و�سقط�ا 

الممّهد لظه�ر حفيدك, بقّية اهلل في اأر�سه, عّجل اهلل تعالى فرجه...

اأهدي هذا الجهد المت�ا�سع, راجياً من م�لي التحّنن على عبده, 

والّنظر بعين اللطف والقب�ل...

ب�ّسام
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تمهيد

 :Q جعفر  اأبو  قال  قال:  جابر,  عن  له  ب�سنٍد  الكلينّي  روى 

�سعب  محّمد  اآل  حديث  »اإّن   :P اهلل  ر�س�ل  »ق�ل 

اأو  مر�سل،  نبّي  اأو  مقّرب،  ملك  اإال  به  ي�ؤمن  ال  م�ست�سعب، 

 عبد امتحن اهلل قلبه للإيم�ن، فم� ورد عليكم من حديث اآل 

محّمد P فلَنت له قل�بكم وعرفتم�ه ف�قبل�ه، وم� ا�سم�أّزت 

واإلى  الّر�س�ل  واإلى  اهلل  اإلى  وه  فردُّ واأنكرتم�ه  قل�بكم  منه 

اأحدكم ب�سيء  اأن يحّدث  اله�لك  واإّنم�  اآل محّمد،  الع�لم من 

منه ال يحتمله، فيق�ل: واهلل م� ك�ن هذا، واهلل م� ك�ن هذا، 

.
(((

واالإنك�ر ه� الكفر«

ومن هنا كان الحديث عن اأمرهم و�ساأنهم, ِمّما يحتاج اإلى 

الحذر والحيطة, وعدم الم�سارعة اإلى الّنفي اأو الإنكار, لمجّرد 

ال�ستبعاد اأو طرّو ال�ّسبهة, فاإّن في هذا مزالَّ الأقدام, ما يح�سن 

عنده الإحجام, وترك الخو�س والكالم.

))) الكلينّي, الكافي, ج ), �س )40.
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وقد تتداخل بع�س الأمور التي لها جانب عقائدّي, مع ما لها 

من جانب تاريخّي, كما في م�ساألة تجهيز المع�سوم, اأي تغ�سيله 

وتحنيطه وتكفينه وال�سالة عليه ودفنه.

فاإّن م�ساألة دفن الإمام الح�سين Q وتجهيزه مثاًل, ِمّما 

ذكر  حيث  المباركة,  الح�سينّية  ال�ّسيرة  في  الباحث  ت�ستوقف 

الموؤّرخون في هذا المجال ما يخالف بظاهره المعروف عندنا 

مع�سَر ال�ّسيعة الإمامّية - مذهب اأهل البيت R- اأّن الإمام ل 

يلي اأمره اإل اإمام مثله, فقد َن�سب عدٌد كبيٌر من الموؤّرخين هذا 

 من بني اأ�سد, كانوا نزوًل بالغا�سرّية, واأّنهم تولَّوا 
ٍ
الأمر اإلى قوم

.R دفن الإمام واأهل بيته واأ�سحابه

 Q الح�سين  الإمام  على  يقت�سر  لم  ذكروه  ما  اإّن  ثّم 

...R فح�سب, بل لقد قيل في حّق غيره من المع�سومين

وهو ما ا�ستدعى البحَث في هذه الم�ساألة واإي�ساح بع�ٍس من 

جوانبها, وذلك في �سوء الرجوع اإلى الّروايات الواردة عن اأهل 

بيت الع�سمة, �سلوات اهلل عليهم, والتتّبع في الأقوال والّن�سو�س 

والم�سادر والكتب المعتبرة, التي بين اأيدينا ح�سبما اأمكن.

و�سوف يكون تركيزنا واهتمامنا في هذا البحث على النتيجة 

التي تتعّلق بال�ّسيرة والتاريخ, بدون التركيز على النتيجة المتعّلقة 

بالم�ساألة العقائدّية اأو الفقهّية, فاإّن ذلك يحتاج اإلى مجال اآخر.
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ومن هنا فقد جاء هذا البحث �سمن ف�سول:

• الف�سل االأّول: تجهيز المع�سوم في الّن�سو�س العاّمة.	

• ة.	 الف�سل الّث�ني: تجهيز المع�سوم في الّن�سو�س الخا�سّ

• الف�سل الّث�لث: تجهيز المع�سوم في روايات اأخرى.	

• 	.Q الف�سل الّرابع: دفن الإمام الح�سين

• خ�تمة: في دللة هذا الأمر واأبعاده.	

هذا, واأ�ساأله تعالى اأن تكون وافية باأطراف البحث, اإّنه ولّي 

الّتوفيق.





الفصل األول:

 تجهيز المعصوم
 في الّنصوص العاّمة

الفصل األول:
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اأو  اأمر تجهيز المع�سوم  اأّن  وردت روايات عديدة دّلت على 

يق مثله دون بقّية الأ�سخا�س   اأو �سدِّ
ٍ
يق, يتّم على يد مع�سوم دِّ ال�سِّ

ففي  باأل�سنة مختلفة,  ذلك  الّروايات عن  عّبرت  وقد  والأفراد. 

ديق«, وفي بع�س اآخر:  له اإال ال�سِّ ديق ال يغ�سِّ بع�سها: اأّن »ال�سِّ

اإاّل  اأمره  يلي  »االإم�م ال  اأّن  اأو  اإم�م«,  اإال  له  يغ�سِّ »االإم�م ال  اأّن 

بع�س  وفي  ال��سي«,  اإاّل  اأمره  يلي  ال  »ال��سي  اأّن  اأو  االإم�م«, 

ل  ل بع�سهم بع�س�ً«, اأو اأّن »الحّجة يغ�سِّ اأخر اأي�سًا: »االأئّمة يغ�سِّ

الم�سادر  واأوثق  اأقدم  في  الّروايات  هذه  جاءت  وقد  الحّجة«. 

ما  عليهم,  اهلل  ر�سوان  الأبرار  لعلمائنا  المتقّدمة  الحديثّية 

اأغنانا عن البحث في اأ�سانيدها, لكثرتها و�سّحة �سند بع�سها, 

وا�ستناد الأعالم اإليها كما �سنرى بعد ذلك.

ت�سّمنت  التي  الّروايات  الف�سل,  هذا  في  نعر�س  و�سوف 

الّدللة على تجهيز المع�سوم للمع�سوم ب�سكل عام:

يق: دِّ له إال الصِّ يق ال يغسِّ دِّ الصِّ

بن يحيى, عن  الكافي, عن محّمد  الكلينّي في  ال�ّسيخ  روى   

عن  �سالم,  بن  الرحمن  عبد  عن  عي�سى,  بن  محّمد  بن  اأحمد 
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ل  غ�سَّ َمن   :Q اهلل  عبد  لأبي  قلت  قال:  عمر  بن  ل   مف�سّ

فاطمة O؟ قال: »ذاك اأمير الم�ؤمنين«- وكاأّني ا�ستعظمت 

ذلك من قوله- فقال: »ك�أّنك �سقت بم� اأخبرتك به؟« فقلت: قد 

يقة  كان ذلك جعلت فداك, قال: فقال:»ال ت�سيقن ف�إنه� �سدِّ

لم   O مريم  اأن  علمت  َم� 
َ
اأ يق،  �سدِّ اإال  له�  يغ�سِّ يكن  ولم 

.»
(1(

 Q له� اإال عي�سى يغ�سِّ

لل�سيدة   Q الموؤمنين  اأمير  تغ�سيل  الرواية  علَّلت   فقد 

يقة, وعطفت عليه التعليل باأمر عام  فاطمة O بكونها �سدِّ

ذكر  اإليه  م�سيفة  يق,  ال�سدِّ اإل  يغ�ّسله  ل  يق  ال�سدِّ اأّن  موؤّداه: 

.
(2(
O يقة مريم �ساهد هو تغ�سيل عي�سى Q لأّمه ال�سدِّ

وقريب من هذه الّرواية ما نقله ابن �سهراآ�سوب في المناقب, 

ال�ّسرعّية«:  »االأحك�م  كتاب  في  القّمي  الخّزاز  الح�سن  اأبي  عن 

له� اأمير  لها؟ فقال: »غ�سَّ اأبو عبد اهلل عن فاطمة من غ�سَّ �سئل 

.
(3(

يق« له� اإاّل �سدِّ يقة لم يكن ليغ�سِّ الم�ؤمنين الأّنه� ك�نت �سدِّ

 إمام:
اّ

اإلمام ال يلي أمره إال

حّدثني  قال:  الك�ّسي  ال�ّسيخ  عن  الّرجال,  معرفة  اختيار  في 

محّمد بن م�سعود قال: حّدثنا جعفر بن اأحمد قال: حّدثنا اأحمد بن 

دوق, علل ال�ّسرائع, ج), �س 84). ))) الكلينّي, الكافي, ج ), �س 459, وج 3, �س 59), ال�سّ

تعالى: {ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ}  قال   (2(

)�سورة المائدة الآية 75).

)3) ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج 3, �س 38).
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�سليمان, عن من�سور بن العّبا�س البغدادّي قال: حّدثنا اإ�سماعيل 

بن �سهل قال: حّدثني بع�س اأ�سحابنا و�ساألني اأن اأكتم ا�سمه, قال: 

وابن  اأبي حمزة  Q فدخل عليه علّي بن  الّر�سا  كنت عند 

ال�ّسراج وابن المكارّي.... اإلى اأن قال: قال له علّي: اإّنا روينا عن 

اآبائك R »اأّن االإم�م ال يلي اأمره اإاّل اإم�م مثله«, فقال له 

ْخِبْرِني عن الح�سين بن علي ك�ن اإم�م�ً 
َ
اأبو الح�سن Q: »ف�أ

اأمره؟«  َوِلَي  »فمن  قال:  اإمامًا,  كان  قال:  اإم�م؟«  غيَر  ك�ن  اأو 

الح�سين؟«  بن  علّي  ك�ن  »واأين  قال:  الح�سين,  بن  علّي  قال: 

قال: كان محبو�سًا بالكوفة في يد عبيد اهلل بن زياد, قال: خرج 

اأبو  له  فقال  ان�سرف,  ثّم  اأبيه  اأمر  َوِلَي  حّتى  يعلمون,  ل  وهم 
 

الح�سن Q: »اإن هذا اأمكن علّي بن الح�سين اأن ي�أتي كربل 

بغداد  ي�أتي  اأن  االأمر  يمكن �س�حب هذا  اأبيه، فه�  اأمر  فيلي 

.»
(1(

فيلي اأمر اأبيه ثم ين�سرف ولي�س في حب�س وال اأ�س�ر

وهي �سريحة في الّدللة على اأّن الإمام ل يلي اأمره اإّل اإمام 

ن اهلل تعالى منه الإمام ولو من حيث يخفى  مثله, واأّن ذلك يمكِّ

على النا�س.

ول تخلو من دللة- كما في غيرها من الّروايات اأي�سًا- على اأّن 

هذا الأمر كان مت�سالمًا عليه حتى �سحَّ الحتجاج به على الإمام 

ومثله   ,764 �س   ,2 ج  الك�ّسي,  برجال  المعروف  الّرجال,  معرفة  اختيار  الّطو�سّي,   (((

الم�سعودّي في اإثبات الو�سّية, �س 207- 208.
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الّر�سا Q, خ�سو�سًا من قبل هوؤلء الأ�سخا�س الذين ينتمون 

الإمام على  الإمامة  في  بالوقف  القائلين  الواقفة,  مذهب   اإلى 

.Q الكاظم 

:  الوصياّ
اّ

ال يلي الوصياّ إال

اًل- عن اأبي عبد   وفي الكافي اأي�سًا,- في حديٍث ياأتي مف�سّ

.
(((

اهلل Q: »...وال يلي ال��سّي اإاّل ال��سّي«

وهي وا�سحة في عمومها.

وروى ال�ّسيخ الّطو�سّي في كتاب الغيبة, نقاًل عن كتاب »في 

المو�سوّي  العلوّي  اأحمد  بن  علّي  محّمد  لأبي  ال�اقفة«  ن�سرة 

قال:  البّزاز  محّمد  اأبي  عن  اأ�سحابنا,  بع�س  روى  )و(   قال: 

عن  ال�ّساباطي,  حديد  عن  القّماط,  منهال  بن  عمرو  حّدثنا 

غيبتين:   Qالح�سن الأبي  »اإّن  قال:   Q اهلل  عبد  اأبي 

اأّنه  يزعم  من  يجيئكم  حتى  تط�ل،  واالأخرى  تقّل  اإحداهم� 

م�ت و�سّلى عليه ودفنه ونف�س تراب القبر من يده، فه� في 

ذلك ك�ذب، لي�س يم�ت و�سّي حتى يقيم و�سّي�ً، وال يلي ال��سّي 

اإال ال��سّي، ف�إن َوِلَيه غير و�سي َعِمَي«.

وهذا الحديث - كما ترى- من اأخبار الواقفة, اإل اأّن ال�ّسيخ 

فيه:  واإّنما  بالقول:  به  ال�ستدلل  رّد  اكتفى في   M الّطو�سّي 

))) الكلينّي, الكافّي, ج 8, �س 206, العّيا�سّي, محّمد بن م�سعود, تف�سير العّيا�سّي, ج 2, �س 

.28(
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عى موته قبل اأن يقيم و�سّيًا, وهذا َلعْمري باطل,  تكذيب من ُيدَّ

.
(((

فاأّما اإذا اأو�سى واأقام غيره مقامه فاإّنه لي�س فيه ذكره

 اإلمام:
اّ

له إال اإلمام ال يغسِّ

الكافي, عن الح�سين بن محّمد, عن معّلى بن محّمد,  وفي 

اأو  الحالل  عمر  بن  اأحمد  عن  الو�ّساء,  علّي  بن  الح�سين  عن 

غيره, عن الّر�سا Q قال: قلت له: اإنهم يحاّجونا, يقولون: 

من  ُيدريهم  »م�  فقال:  قال:  الإمام,  اإّل  له  يغ�سِّ ل  الإمام  اإّن 

له؟ فم� قلت لهم؟« قال: فقلت: جعلت فداك, قلت لهم: اإْن  غ�سَّ

له  له تحت عر�س رّبي فقد �سدق, واإن قال: غ�سَّ قال مولي اإّنه غ�سَّ

َدق, قال: »ال هكذا«, ]قال[ فقلت: فما  في تخوم الأر�س َفَقد �سَ

لته«, فقلت: اأقول لهم اإّنك  اإّني غ�سَّ اأقول لهم؟ قال: »قل لهم: 

.
(2(

لته؟ فقال: »نعم« غ�سَّ

له اإّل  وهذه الّرواية �سريحة في الّدللة على اأّن الإمام ل يغ�سِّ

�سّح  حّتى  عليه,  ومت�سالمًا  معروفًا  اأمرًا  كان  ذلك  واأّن  الإمام, 

لأبيه   Q الّر�سا  الإمام  تغ�سيل  واقعة  به في مثل  الحتجاج 

الأمر  هذا   Q الإمام  اأم�سى  وقد   ,Q الكاظم  الإمام 

واأّكد ح�سوله ولو من حيث يخفى على النا�س. 

))) الّطو�سّي, الغيبة, �س 43 و 57.

)2) الكلينّي, الكافي, ج ), �س 384.
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محّمد,  بن  معّلى  عن  محّمد,  بن  الح�سين  عن  اأي�سًا,  وفيه 

�ساألت  قال:  معّمر  اأبو  حدثنا  قال:  جمهور  بن  محّمد   عن 

له الإمام؟ قال: »�سّنة م��سى بن  الّر�سا Q عن الإمام يغ�سِّ

.
(((

»Q عمران

ف�سار  الّتيه,  في  هارون  اأخاه  ل  غ�سَّ فاإّنه  المازندراني:  قال 

.
(2(

ذلك �سّنة م�ستمّرة

اللغوّية:  معانيها  ومن  بال�سّنة-  الّرواية  هذه  في  والّتعبير 

- يدل على كونه اأمرًا عاّمًا جاريًا في الأنبياء 
(3(

 الّطريقة وال�ّسيرة

.Q منذ عهد مو�سى ,R والأو�سياء

 -Q وفيه اأي�سًا, ب�سنده عن يزيد بن �سليط, عن الكاظم

في حديث ياأتي ذكره- اأّن ر�سول اهلل جاءه بخبر الو�سّية وفيها: 

»... ف�إذا اأردت ف�دع علّي�ً فْليغ�ّسْلك و ْليكّفنك، ف�إّنه ُطهر لك، 

.
(4(

وال ي�ستقيم اإاّل ذلك، وذلك �سّنة قد م�ست...«

وهو ك�سابقه من حيث دللة كلمة ال�سّنة على كونه اأمرًا عاّمًا.

دوق في »عي�ن اأخب�ر الّر�س� Q«: حّدثنا  وروى ال�ّسيخ ال�سّ

تميم بن عبد اهلل بن تميم القر�سي ر�سي اهلل عنه, قال: حّدثنا 

اأبي, قال: حّدثني محّمد بن يحيى, قال: حّدثني محّمد بن خلف 

))) الكلينّي, الكافي ج ), �س 384- 385.

)2) المازندرانّي, المولى محّمد �سالح, �سرح اأ�سول الكافي, ج 6, �س 353.

)3) ابن منظور, ل�سان العرب, ج 3), �س 225.

)4) الكلينّي, الكافّي, ج ), �س 3)3- 5)3.
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الطاطري, قال: حّدثني هرثمة بن اأعين, عن الّر�سا Q- في 

حديث طويل ياأتي- قال: »اإّن الم�أم�ن �سيق�ل لك واأنت تغ�سلني: 

األي�س زعمتم اأّن االإم�م ال يغ�ّسله اإاّل اإم�م؟ ف�أجبه وقل له: اإّن 

.
(((

االإم�م ال يجب اأن يغ�ّسله اإاّل اإم�م...«الحديث

وهو ك�سابقه من حيث دللته على العموم, وكذا من حيث كونه 

اأمرًا معروفًا حتى �سحَّ من مثل الماأمون ال�ستناد اإليه للّطعن في 

الإمامة.

ونقل ال�ّسيخ الأربلّي عن كتاب »الّدالئل« لعبد اهلل بن جعفر 

الحميرّي, عن اأبي ب�سير قال: قال اأبو جعفر Q: »ك�ن فيم� 

اأو�سى اأبي اإلّي اأن ق�ل: ي� بنّي اإذا اأن� مّت فل يلي غ�سلي اأحد 

.
(2(

له اإاّل اإم�م...« غيرك، ف�إّن االإم�م ال يغ�سِّ

.
(3(

ومثله في كتاب الخرائج والجرائح للقطب الراوندّي

 :L وفي المناقب, عن اأبي ب�سير: قال مو�سى بن جعفر

فل  متُّ  اأن�  اإذا  بنّي  ي�  ق�ل:  اأن   Q اأبي  اأو�س�ني  »فيم� 

.
(4(

له اإاّل االإم�م...« لني غيرك، ف�إّن االإم�م ال يغ�سِّ يغ�سِّ

دوق, عيون اأخبار الّر�سا Q, ج 2, �س 275- 276. ))) ال�سّ

بحار  المجل�سّي,  عنه   ,349 �س   ,2 ج   ,R الأئّمة  معرفة  في  الغّمة  ك�سف  الأربلّي,   (2(

الأنوار, ج 46 �س 269.

)3) الّراوندّي, قطب الّدين, الخرائج والجرائح, ج ), �س 264.

)4) المجل�سّي, بحار الأنوار, ج 47, �س 27).
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عن  الحّلي  �سليمان  بن  للح�سن  الب�سائر  مخت�سر  وفي 

قال:   ,
(((

�َسّمال اأبي  ابن  اإبراهيم  عن  حكيم,  بن  معاوية 

اأبي  عن  ُروينا  قد  اإّنا   :Q الّر�سا  الح�سن  اأبي  اإلى  كتبت 

بلغنا  وقد  االإم�م«  اإاّل  له  يغ�سِّ االإم�م ال  »اإّن   :Q عبد اهلل 

الذي بلغك ه�  اإلّي: »اإّن  هذا الحديث فما تقول فيه؟ فكتب 

.
(2(

الحّق«...الحديث

:
ً
ل بعضهم بعضا ة يغسِّ األئماّ

اأبي  بن  علي  عن  وروي  للم�سعودّي:  الو�سّية  اإثبات  في  جاء 

الح- يعني  حمزة الثمالي عن اأبي ب�سير قال: �سمعت العبد ال�سّ

 Q يقول: »َلّم� وقع اأب� عبد اهلل -L مو�سى بن جعفر

غ�سلي  يلي  ال  ُبنّي  ي�  لي:  ق�ل  فيه  م�سى  الذي  مر�سه  في 

.
(3(

ل بع�سهم بع�س�ً« لت اأبي، واالأئّمة يغ�سِّ غيرك، ف�إّني غ�سَّ

ل بع�سهم بع�سًا, مع قوله اأّوًل: ل يلي  ة يغ�سِّ والّتعبير باأّن الأئمَّ

غ�سلي غيرك, يوؤّدي نف�س موؤّدى: اإّن الإمام ل يلي غ�سله اإّل اإمام 

مثله.

))) في ن�سخة: »�سّماك«, وفي اأخرى: »�سّباك«.

)2) الحلّي, الح�سن بن �سليمان, مخت�سر الب�سائر, �س 76.

)3) الم�سعودّي, اإثبات الو�سية, �س 98).
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ة: ل الحجاّ ة يغسِّ الحجاّ

اأبي  عن  ب�سنده  الإمامة  دلئل  في  ما  ال�ّسابق  من  وقريب 

ح�سر  »لم�  يقول:   Q الح  ال�سّ العبد  �سمعت  قال:  ب�سير, 

لت اأبي،  اأبي الم�ت ق�ل: ي� بنّي ال يلي غ�سلي غيرك، ف�إّني غ�سَّ

.
(((

ل الحّجة« ل اأبي اأب�ه، والحّجة يغ�سِّ وغ�سَّ

الحّجة  باأّن  الّتعبير  فاإّن  �سابقه,  في  كالكالم  فيه  والكالم 

نف�س  يوؤّدي  غيرك,  غ�سلي  يلي  ل  اأوًل:  قوله  مع  الحّجة,  ل  يغ�سِّ

موؤّدى: اإّن الإمام ل يلي غ�سله اإّل اإمام مثله.

هكذا يجري إلى آخرنا:

بن  اأحمد  حّدثنا  قال:  الّدرجات  ب�سائر  في  فار  ال�سّ روى 

بع�س  عن  يحيى,  بن  القا�سم  عن  اإ�سحاق,  بن  واأحمد  محّمد 

ر�س�ُل  ُقب�س  »َلّم�  قال:   ,Q اهلل  عبد  اأبي  عن   اأ�سحابنا, 

ك�ن�ا  الذين  والّروح  الملئكة  ومعه  جبرئيل  هبط   P اهلل 

 Q يهبط�ن في ليلة القدر، ق�ل: ففتح الأمير الم�ؤمنين

ل�ن  يغ�سِّ االأر�س  اإلى  ال�سم�ات  منتهى  في  فراآهم   ب�سره 

الّنبي P معه، وي�سّل�ن معه عليه، ويحفرون له، واهلل م� حفر 

له غيرهم، حّتى اإذا ُو�سع في قبره نزل�ا مع من نزل ف��سع�ه، 

فتكّلم وفتح الأمير الم�ؤمنين Q �سمعه ف�سمعه ي��سيهم به 

))) الّطبرّي, ابن ر�ستم, دلئل الإمامة, �س 328- 329.
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فبكى، و�سمعهم يق�ل�ن: ال ن�أل�ه جهداً واإّنم� ه� �س�حبن� بعدك، 

اإال اأّنه لي�س يع�ينن� بب�سره بعد مّرتن� هذه، حّتى اإذا م�ت اأمير 

الم�ؤمنين Q راأى الح�سن والح�سين L مثل ذلك الذي 

راأى، وراأي� الّنبي P اأي�س�ً يعين الملئكة مثل الذي �سنع�ه 

ب�لّنبي، حّتى اإذا م�ت الح�سن راأى منه الح�سين مثل ذلك، وراأى 

الّنبي P وعلّي�ً Q يعين�ن الملئكة، حّتى اإذا م�ت الح�سين 

P وعلّي�ً   راأى علّي بن الح�سين منه مثل ذلك، وراأى الّنبي 

بن  علّي  م�ت  اإذا  حّتى  الملئكة،  يعين�ن   L  والح�سن 

 الح�سين L راأى محّمد بن علّي L مثل ذلك، وراأى

L يعين�ن  Q والح�سن والح�سين  P وعلّي�ً  الّنبي   

الملئكة، حّتى اإذا م�ت محّمد بن علّي راأى جعفر مثل ذلك، 

بن  وعلّي  والح�سين  والح�سن   Q وعلّي�ً   P الّنبي  وراأى 

راأى  جعفر  م�ت  اإذا  حّتى  الملئكة،  يعين�ن   R الح�سين 

.»
(1(

م��سى منه مثل ذلك، هكذا يجري اإلى اآخرن�

من  تقّدم  وكّل من  المالئكة  على ح�سور  تدّل  الّرواية  وهذه 

الإمام الذي يقوم  اأنحاء الح�سور, عند  المع�سومين بنحٍو من 

اآخر  اإلى  بتجهيز من �سبقه وروؤيته لهم, واأّن ذلك يجري فيهم 

اإمام, ويبدو اأّن ذلك فرع ح�سور نف�س الإمام عند الّتجهيز, فهي 

.R تدّل على كونه اأمرًا عاّمًا فيهم

))) ال�سّفار, ب�سائر الّدرجات, �س 245.
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 تعليق:

ما تقّدم ذكره من الّروايات واإن اكتفى بع�سها بذكر الّتغ�سيل 

يد  على  تحّقق  قد  التجهيز  اأ�سل  كون  تثبت  اأّنها  اإل  فقط, 

المع�سوم.

يقوم  من  فاإّن  عرفًا,  ذلك  بتالزم  القول  يمكن  اأّنه  على 

على  يقت�سر  واإّنما  عادًة,  ويكّفن  يحّنط  من  هو  بالّتغ�سيل 

تقّدم  ما  يوؤّيده  وربما  واأبرزها.  الأفعال  اأّول  باعتباره  ذكره 

العبد �سمعت  قال:  ب�سير,  اأبي  عن  ب�سنده  الإمامة  دلئل   عن 

بنّي ال  ي�  الم�ت ق�ل:  اأبي  »َلّم� ح�سر  يقول:   Q الح  ال�سّ

ل اأبي اأب�ه، والحّجة  لت اأبي، وغ�سَّ يلي غ�سلي غيرك، ف�إّني غ�سَّ

نته،  وكفَّ اأبي،  غّم�ست  الذي  اأن�  فكنت  ق�ل:  الحّجة.  ل  يغ�سِّ

.»
(1(

ودفنته بيدي

الة فاأمرها �سهل, وقد تح�سل من حيث يخفى على  واأما ال�سّ

الّنا�س.

واأما الّدفن, فاأمره واإن كان اأ�سعب من �سابقيه, اإّل اأّنه يمكن 

اأو  الإمام  اأّن  على  تدّل  التي  العاّمة  الّروايات  خالل  من  اإثباته 

العادة  ح�سب  ال�ّسامل  و�سّي,  اأو  اإمام  اإّل  اأمره  يلي  ل  الو�سّي 

ة  الخا�سّ الّروايات  بع�س  دللة  من  �سياأتي  لما  م�سافًا  للّدفن, 

عليه, ولو من حيث يخفى على الّنا�س وبمعاونة من الآخرين.

))) الّطبرّي, ابن ر�ستم, دلئل الإمامة, �س 328- 329.
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دات لما سبق: مؤياّ

ورد في بع�س الن�سو�س والروايات ما ي�سير اإلى م�ساألة تجهيز 

المع�سوم للمع�سوم ويوؤّيدها, واإن كان بع�سها لي�س وا�سحًا في 

الّدللة على ذلك, اإل اأّننا نذكره لوروده في كلمات بع�س الأعالم:

:Q ادق تجهيز إسماعيل ابن اإلمام الصاّ

دوق, عن اأبيه قال: حّدثنا �سعد بن عبد اهلل,  روى ال�ّسيخ ال�سّ

عن  �سعيد,  بن  الح�سن  عن  عي�سى,  ابن  محّمد  بن  اأحمد  عن 

ال, عن يون�س بن يعقوب,  ف�سالة بن اأّيوب والح�سن بن علّي بن ف�سّ

عن �سعيد بن عبد اهلل الأعرج قال: قال اأبو عبد اهلل Q: »َلّم� 

مرُت به وه� م�سّجى اأن ُيك�سف عن وجهه، فقّبلت 
َ
م�ت اإ�سم�عيل اأ

اك�سف�ا  قلت:  ثّم  فغّطي،  به  مرُت 
َ
اأ ثم  ونحره،  وذقنه  جبهته 

عنه فقّبلت اأي�س�ً جبهته وذقنه ونحره، ثّم اأمرتهم فغّط�ه، ثّم 

ن، فقلت: اك�سف�ا عن  ل، ثّم دخلت عليه وقد ُكفِّ مرُت به فُغ�سِّ
َ
اأ

وجهه، فقّبلت جبهته وذقنه ونحره وعّ�ذته، ثّم قلت: دّرج�ه. 

فقلت: ب�أيِّ �سيء عّ�ذته؟ ق�ل: ب�لقراآن«.

دوق بعد نقله هذا الخبر: قال ال�ّسيخ ال�سّ

اأن  اإلى  الحديث فوائد..  الكتاب: في هذا  قال م�سّنف هذا 

ل ولم يقل  مرُت به فُغ�سِّ
َ
قال: وللخبر فائدة اأخرى وهي اأّنه قال: اأ

لته, وفي هذا الحديث اأي�سًا ما ُيبطل اإمامة اإ�سماعيل, لأّن  غ�سَّ
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.
(((

له اإّل اإمام اإذا ح�سره« الإمام ل يغ�سِّ

ووجه الّتاأييد في هذا الكالم هو: ذلك الو�سوح في هذا الأمر 

دوق M بطالن اإمامة اإ�سماعيل  الذي رتَّب عليه ال�ّسيخ ال�سّ

ر�سوان اهلل عليه.

ة: اووسياّ
اّ
رداّ المفيد على مقالة الن

عن ال�ّسيخ المفيد M- على ما في الف�سول المختارة- في 

مجال رّده على الّناوو�سية فيما ا�ستدلوا به, من حديٍث رواه رجٌل 

ُيقال له: عنب�سة بن م�سعب, عن اأبي عبد اهلل Q اأّنه قال: 

لني وكّفنني ودفنني فل  »اإن ج�ءكم من يخبركم عّني ب�أّنه غ�سَّ

.
(2(

ق�ه« ت�سدِّ

�سوى  الخلق  كّل  بذلك  عنى  اأّنه  وهو:  اآخر  وجه  وله  فقال: 

الإمام  غ�سل  يتوّلى  اأن  يجوز  لي�س  لأّنه  بعده,  القائم  الإمام 

رورة  ال�سّ اأن تدعو  اإل  القائم مقامه,  الإمام  اإل  وتكفينه ودفنه 

اإلى غير ذلك, فكاأّنه Q اأنباأهم باأّنه ل �سرورة تمنع القائم 

.
(3(

من بعده عن توّلي اأمره بنف�سه

دوق, كمال الّدين وتمام الّنعمة, �س )7.  ))) ال�سّ

)2) ال�ّسريف المرت�سى, الف�سول المختارة, �س 305, ج 2 من م�سّنفات ال�ّسيخ المفيد. وقد 

ذكر هناك اأّن هذه الفرقة �سمّيت بالّناوو�سّية, لأّن رئي�سهم في هذه المقالة رجل من اأهل 

الب�سرة, يقال له: عبد اهلل بن ناوو�س.

)3) الم�سدر ال�ّسابق, �س 307.



Qجتهيز املع�سوم ودفن الإمام احل�سني

- 30 -

الأمر  هذا  و�سوح  اأن  بحيث  الّتاأييد,  ك�سابقه من حيث  وهو 

ح به م�سمون  عند ال�ّسيخ المفيد M جعله ياأتي به كوجه ي�سحِّ

الّرواية. 

ة بهذا األمر: استدالل األفطحياّ

لبع�س  تعّر�سه  عند  والّنحل,  الملل  في  ال�ّسهر�ستانّي  ذكر 

اأ�سماُهم بالأفطحّية, حيث قال: قالوا بانتقال  فرق ال�ّسيعة ِمّمن 

ادق اإلى ابنه عبد اهلل الأفطح, وهو اأخو اإ�سماعيل  الإمامة من ال�سّ

من اأبيه واأمه, واأّمهما فاطمة بنت الح�سين بنت الح�سن بن علّي, 

ادق. زعموا اأّنه قال: »االإم�مة في اأكبر اأوالد  وكان اأ�سّن اأولد ال�سّ

جل�س  الذي  وهو  مجل�سي«,  يجل�س  من  »االإم�م  وقال:  االإم�م«. 

له وال ي�سّلي عليه وال ي�أخذ خ�تمه وال  مجل�سه, و»االإم�م ال يغ�سِّ

.
(((

ي�اريه اإال االإم�م«, وهو الذي توّلى ذلك كّله

ووجه الّتاأييد في هذا الكالم ما تقّدمت الإ�سارة اإليه �سابقًا, 

على  نق�سهم  في  اأي�سًا  الواقفة  اإليه  ا�ستند  ِمّما  الأمر  هذا  اأّن 

معروفًا  اأمرًا  كونه  يعّزز  ما  بالإمامة,   Q الّر�سا  اإمامنا 

عليها  المت�سالم  معتقداتهم  جملة  ومن  ال�ّسيعة,  بين  وم�سهورًا 

الفرق  اأ�سحاب  لبع�س  �سحَّ  حّتى  الوقت,  ذلك  في  والمعروفة 

ال�ستناد اإليه والحتجاج به.

))) ال�ّسهر�ستانّي, الملل والّنحل, ج ), �س 48).
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دي: تجهيز سلمان المحماّ

قال المحّدث الّنورّي }: وربما يومىء اإلى و�سايته تغ�سيل 

علّي Q له بعد وفاته ر�سي اهلل عنه, وهو في المدائن واأمير 

بتلك  اأحد  ت�سّرف  يعهد  ولم  المدينة,  في   Q الموؤمنين 

له اإّل  ة غيره, ولعّله ِلَما ورد من اأّن الو�سّي ل يغ�سِّ المكُرمة الخا�سّ

.
(((

نبّي اأو و�سّي..

البيت  اأهل  48, وانظر:   -47 الّنوري, نف�س الرحمان في ف�سائل �سلمان, �س  ))) المحّدث 

في الكتاب وال�ّسنة, للّري�سهرّي �س 559, وهام�س الإحتجاج للطبر�سّي, ج ), �س 49).



Qجتهيز املع�سوم ودفن الإمام احل�سني

نتيجة هذا الفصل:
اإّن هناك مجموعة من الّروايات توؤّكد اأمرًا عاّمًا و�سّنة جارية 

في جميع المع�سومين R, موؤّداها: اأنَّ تجهيز المع�سوم يتّم 

على يد مع�سوم مثله.

ويوؤّيد ذلك معروفّية هذا الأمر عند بع�س الفرق المندر�سة 

كالواقفة   ,R الأئّمة  لزمان  معا�سرة  كانت  والتي  حالّيًا, 

باأمر الإمامة, وكان هذا الأمر  اأحّقيتها  التي اّدعت  والأفطحّية 

ِمّما ا�ستندت اإليه في اإثبات ذلك.

جميع  في  عاّمة  قاعدة  بمثابة  تكون  �سوف  النتيجة  وهذه 

الّن�سو�س  عن  البحث  مجال  في  تفيدنا   ,R المع�سومين 

 ,R منهم  واحٍد  كّل  في  الأمر  هذا  حول  الواردة  ة  الخا�سّ

ليكون ذلك م�ستندًا لنا في حال تعّذر الن�ّس الخا�ّس.



الفصل الّثاني:

 تجهيز المعصوم 
في الّنصوص الخاّصة
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نريد بالّن�س الخا�ّس ما وجدناه من الّن�سو�س والّروايات يدل 

على تجهيز كّل واحد من المع�سومين R, لمن �سبقه وتقّدم 

 ,P عليه منهم, و�سوف نقوم بعر�سها ابتداًء بالّر�سول الأعظم

وختامًا بالإمام المهدّي |:

 :P رسول الله

من   ,P للنبّي   Q علّي  الإمام  تجهيز  م�ساألة  تعّد 

 .P سرورّيات الّتاريخ وبديهّيات �سيرته�

قال المفيد: وَلّما اأراد اأمير الموؤمنين Q غ�سله, �سلوات 

اأن يناوله الماء  اهلل عليه, ا�ستدعى الف�سل بن العّبا�س, فاأمره 

ِقَبل جيبه  ب عينيه-, ثّم �سقَّ قمي�سه من  اأن ع�سّ لغ�سله- بعد 

حّتى بلغ به اإلى �سّرته, وتوّلى Q غ�سله وتحنيطه وتكفينه, 

والف�سل يعطيه الماء ويعينه عليه, فلّما فرغ من غ�سله وتجهيزه 

الة عليه.  تقّدم ف�سّلى عليه وحده, لم ي�سركه معه اأحد في ال�سّ

الة  وكان الم�سلمون في الم�سجد يخو�سون فيمن يوؤّمهم في ال�سّ

وقال   Q الموؤمنين  اأمير  اإليهم  فخرج  يدفن؟!  واأين  عليه 

اإليه ف�ٌج  اإم�من� حّي�ً ومّيت�ً، فيدخل   ،P لهم:»اإّن ر�س�ل اهلل 
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.
(((

ف�ج منكم، في�سّل�ن عليه بغير اإم�م وين�سرف�ن«

خا�سًا  بــابــًا   ,{ الّت�ستري  ال�ّسهيد  القا�سي  عقد  وقــد 

وال�ّستون  الــّرابــع  الباب  عنوان:  تحت  الحّق  اإحقاق  كتابه  في 

اإل  يغ�ّسله  ل  ـــاأن  ب اأو�ــســى   P الــّنــبــي  اأّن  فــي  الــمــائــة,   بــعــد 

الإمام  الّدالة على تغ�سيل  الروايات  Q, وقد ذكر فيه  علّي 

الإمــام  اأّن  وفيها:  كثيرة,  م�سادر  مــن   P لــه   ,Q  علّي 

»اأو�س�ني  يقول:  وكــان  تغ�سيله,  توّلى  ــذي  ال هو   Q  علّيًا 

الّنبي P اأال يغ�ّسله اأحد غيري، ف�إّنه ال يرى اأحد ع�رتي اإال 

طم�ست عين�ه«, وفي بع�س الم�سادر: »ال يحلُّ لرجٍل اأن يراني 

مجّرداً اإال علّي«. فكان الف�سل بن العّبا�س واأ�سامة يناولنه الماء 

.
(2(

من وراء ال�ّستر

وقـــد جـــاء فــي الــّلــغــة اأّن: كـــّل �ــســيء �ــســتــره النــ�ــســان اأنــفــًة 

ل  اأن  الــعــالــم-  واهلل  مــنــه-  فــالــمــراد   ,
(3(

ــــورة ع فهو  حــيــاًء   اأو 

يراه P اأحد مجّردًا اإل الإمام علّي Q, كما ورد ذلك في 

م�سادر اأخرى.

ونقل العالمة المجل�سّي في البحار روايات عديدة تدّل على 

ذلك, منها ما عن كتاب الّطرف لل�سّيد علّي بن طاوو�س, وكتاب 

رير, عن  م�سباح الأنوار باإ�سنادهما اإلى كتاب الو�سّية لعي�سى ال�سّ

))) - المفيد, الإر�ساد, ج), �س 87), ولحظ: الكلينّي, الكافّي, ج ), �س 450- )45.

)2) الّت�سترّي, القا�سي نور اهلل, �سرح اإحقاق الحّق, ج 7, �س 29- 36.

)3) الّطريحّي, مجمع البحرين, ج 3, �س 276.
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مو�سى بن جعفر L قال: »ق�ل لي اأبي: ق�ل علّي Q: َلّم� 

قراأت �سحيفة و�سّية ر�س�ل اهلل P ف�إذا فيه�: ي� علّي غ�ّسلني 

وال يغ�ّسلني غيرك، ق�ل: فقلت لر�س�ل اهلل P: ب�أبي اأنت واأّمي، 

اأن� اأق�ى على غ�سلك وحدي؟ ق�ل: بذا اأمرني جبرئيل، وبذلك 

 اأمره اهلل تب�رك وتع�لى، ق�ل: فقلت له: ف�إن لم اأقَ� على غ�سلك 

وحدي، ف�أ�ستعين بغيري يك�ن معي؟ فق�ل جبرئيل: ي� محّمد 

ف�إّن  ابن عّمك  اأن تغ�ّسل  ي�أمر)ك(  اإّن رّبك   :Q قل لعلّي 

، ال يغ�ّسل االأنبي�ء غير االأو�سي�ء، واإّنم� يغ�ّسل كلَّ 
(1(

هذا ال�سّنة

على   P لمحّمد  اهلل  حجج  من  وه��ي  بعده،  من  ه  و�سيُّ نبّي 

.
(2(

اأّمته فيم� اأجمع�ا عليه من قطيعة م� اأمرهم به...«

:O يدة فاطمة الزهراء الساّ

وقد غ�ّسلها اأمير الموؤمنين Q اأي�سًا و�سّلى عليها ودفنها 

اأو�سته بذلك, وهذا- ك�سابقه- يكاد ل�سّدة  في الليل �سّرًا, كما 

و�سوحه اأن يكون اأمرًا �سرورّيًا.

وفي اأمالي الّطو�سي ب�سنده عن علّي بن محمد الهرمزداني, 

في   -Q الح�سين  اأبيه  عن   ,L الح�سين  بن  علّي  عن 

اأمير  ت  و�سّ ال�ف�ة،  ح�سرته�  »....فلّم�  قال:  اأّنه-  حديٍث 

حيح: فاإّن هذه ال�ّسنة, وفي الهام�س: في الم�سدر: فاإّنها ال�ّسنة. ))) كذا, ولعّل ال�سّ

)2) المجل�سّي, بحار الأنوار, ج 22, �س 546, وانظر في الباب نف�سه �س 503, ما نقله من 

الّروايات حول هذا الأمر.
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ويعّفي  ليًل  ويدفنه�  اأمره�  يت�ّلى  اأن   Q الم�ؤمنين 

وعّفى  ودفنه�   Q الم�ؤمنين  اأمير  ذلك  فت�ّلى  قبره�، 

.
(((

م��سع قبره�...« اإلخ

وتقّدم في الف�سل ال�ّسابق ما يدّل عليه اأي�سًا.

:Q أمير المؤمنين

 L قال المفيد: وتوّلى غ�سله وتكفينه ابناه الح�سن والح�سين

 ,
(2(

هناك.. فَدَفَناه  الكوفة,  نجف  من  الغرّي  اإلى  وحماله  باأمره, 

.
(3(

وذكر غيره الح�سن Q لوحده, وهو الذي �سّلى عليه

:Q اإلمام الحسن

وقد قام بتجهيزه ودفنه اأخوه الإمام الح�سين Q, وذلك 

وحنِّطني  لني  فغ�سِّ مّت،  اأن�  »اإذا  له:  قائاًل   Q منه  بو�سية 

، واحملني اإلى قبر جّدي حّتى تلحدني اإلى  ّني و�سلِّ عليَّ وكفِّ

))) الّطو�سّي, الأمالّي, �س 09), وقريب منه: الكلينّي, الكافي, ج ) �س 458, وانظر: الّطبرّي, 

ابن ر�ستم, دلئل الإمامة, �س 45- 47, الحميرّي, اأبو العّبا�س, عبد اهلل بن جعفر, قرب 

بحار  المجل�سي,  ولحظ:   ,((5 �س   ,2 ج  اليعقوبّي,  تاريخ  اليعقوبّي,   ,88 �س  الإ�سناد 

الأنوار, ج 43, �س 59), و )7), و 72), و 79), و 83), و 84), و 85), و 89), و 90), 

و �س 93), و )20, و 207, و 209, و 0)2, و ))2, و 2)2, و 4)2, و 5)2, عن جملة من 

الم�سادر, والحّر العاملّي, ال�ّسيخ محّمد ح�سن, و�سائل ال�ّسيعة, ج 2, �س 7)7, باب 24 

من اأبواب تغ�سيل الميت, الحديث 5), و 6), و7), و8), و9), و20.  

)2) المفيد, الإر�ساد ج ), �س 0), وانظر: الكلينّي, الكافي, ج ), �س 456, و 458, الم�سعودّي, 

اإثبات الو�سّية, �س 55)- 56), وانظر: ال�ّسافعّي, كمال الدين محّمد بن طلحة, مطالب 

ال�ّسوؤول في مناقب اآل الّر�سول, ج ), �س 266.

)3) الإ�سفهانّي, اأبو الفرج, مقاتل الّطالبيين, �س 54.
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واأبيك  اهلل  ر�س�ل  ك  جدِّ فبحقِّ  ذلك،  من  ُمنعت  ف�إْن  ج�نبه، 

خ��سمك  اإْن  عليك،  وبحّقي  ف�طمة  واأّمك  الم�ؤمنين  اأمير 

محجمة  فيَّ  تهرق  وال  فيه،  ف�دفّني  البقيع  اإلى  ردَّني  اأحٌد 

 دم...«, اإلى اآخر الرواية التي تذكر ما جرى عليه, ودفن الإمام 

.
(((

الح�سين Q له في البقيع

:Q اإلمام الحسين
في  ما  له,   Q العابدين  زين  الإمام  تجهيز  على  ويدّل 

رواية الك�ّسي المتقدمة, وما فيها من �سوؤال علّي بن اأبي حمزة 

البطائني لالإمام الّر�سا Q: اإّنا روينا عن اآبائك R »اأّن 

 :Q االإم�م ال يلي اأمره اإاّل اإم�م مثله«, فقال له اأبو الح�سن

ْخِبْرِني عن الح�سين بن علّي، ك�ن اإم�م�ً اأو ك�ن غيَر اإم�م؟« 
َ
»ف�أ

قال: كان اإمامًا, قال: »فمن َوِلَي اأمره؟« قال: علّي بن الح�سين, 

قال: »واأين ك�ن علّي بن الح�سين؟« قال: كان محبو�سًا بالكوفة 

في يد عبيد اهلل بن زياد, قال: خرج وهم ل يعلمون, حّتى َوِلَي 

اأمر اأبيه ثّم ان�سرف, فقال له اأبو الح�سن Q: »اإن هذا اأمكن 

يمكن  فه�  اأبيه،  اأمر  فَيِلي  كربل  ي�أتي  اأن  الح�سين  بن  علّي 

�س�حب هذا االأمر اأن ي�أتي بغداد فيلي اأمر اأبيه، ثم ين�سرف 

.»
(2(

ولي�س في حب�س وال اأ�س�ر

))) الّطبرّي, ابن ر�ستم, دلئل الإمامة, �س )6- 62, وانظر: الكلينّي, الكافي, ج ) �س 300.

ومثله:   ,764 �س   ,2 ج  الك�ّسي,  برجال  المعروف  الّرجال,  معرفة  اختيار  الّطو�سّي,   (2(

الم�سعودّي في اإثبات الو�سّية, �س 207- 208.



Qجتهيز املع�سوم ودفن الإمام احل�سني

- 40 -

 Q الح�سين  الإمام  تجهيز  حول  للكالم  نفرد  و�سوف 

ًا. ودفنه ف�ساًل خا�سّ

:Q اإلمام زين العابدين

قد  وكان   ,Q الباقر  الإمام  ولده  تجهيزه  توّلى  وقد 

اأو�ساه بذلك- كما تقّدم- قائاًل له: »اإذا اأن� ُمّت فل يلي غ�سلي 

يق�ل  اأن  اإلى  اإم�م...  اإاّل  له  يغ�سِّ ال  االإم�م  ف�إّن  غيرك،   اأحد 

.
(((

لته كم� اأمرني...« الب�قر Q: »..فلم� ق�سى اأبي غ�سَّ

ابنه  اأبو جعفر  له  وغ�سَّ النعمان:  للقا�سي  الأخبار  �سرح  وفي 

.
(2(

محّمد بن علّي...

بن  محّمد  جعفر  اأبــي  عن  الإ�سالم  دعائم  في  اأي�سًا   وروى 

ــــــه: »ل����م����� اأخ�������ذ ف����ي غ�������س���ل اأب����ي����ه ع����ل����ّي ب��ن   عـــلـــّي L اأّن

الح�سين L، اأح�سر معه َمن رع�ه من اأهل بيته، فنظروا 

وب�طن  ركبته، وظ�هر قدميه،  ال�ّسج�د منه في  اإلى م�ا�سع 

.
(3(

كفيه وجبهته، قد غلظت من اأثر ال�ّسج�د...« الحديث

 
(4(
Q وقريب منه ما في الفقه المن�سوب لالإمام الّر�سا

و�سياأتي ذكره.

))) المجل�سّي, بحار الأنوار, ج 46, �س 269, عن الأربلّي, في ك�سف الغّمة في معرفة الأئّمة, 

ج 2, �س 350, بتفاوت ي�سير.

)2) الّتميمّي المغربّي, القا�سي اأبو حنيفة الّنعمان بن محّمد, �سرح الأخبار في ف�سائل الأئّمة 

الأطهار, ج 3, �س 275.

)3) القا�سي الّنعمان, دعائم الإ�سالم, ج 2, �س 330.

.Q 4) المجل�سّي, بحار الأنوار, ج 46, �س 49), نقاًل عن فقه الّر�سا(
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ـــة قــول ـــام ــابــق عـــن دلئــــل الإم ــسّ ــ�  وتـــقـــدم فـــي الــفــ�ــســل ال

.
(((

ل اأبي اأب�ه..« ال�سادق Q- فيما روي عنه- :»..وغ�سَّ

زين الإمام  اأّن  على  يدّل  ما  ال�سابق  الف�سل  في   وتقّدم 

العابدين Q قد اأو�سى ولده الباقر Q بذلك.

:Q اإلمام الباقر

Q بو�سّية منه,  ادق  وقد توّلى تجهيزه ولده الإمام ال�سّ

اإبراهيم, عن محّمد بن عي�سى,  فقد روى الكليني عن علّي بن 

عبد  اأبي  عن  الأعلى  عبد  عن  الرحمن,  عبد  بن  يون�س   عن 

فلّم�  هن�ك،  م�  ا�ست�دعني   Q اأبي  »اإّن  قال:   Q اهلل 

من  اأربعة  له  فدع�ت  �سه�داً  لي  ادع  ق�ل:  ال�ف�ة  ح�سرته 

قري�س، فيهم ن�فع م�لى عبد اهلل بن عمر، فق�ل: اكتب، هذا م� 

اأو�سى به يعق�ب بنيه{ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ    

ڭ ڭ }، واأو�سى محّمد بن علّي اإلى جعفر بن محّمد، 

اأن يكّفنه في برده الذي ك�ن ي�سّلي فيه الجمعة، واأن  واأمره 

واأن  اأ�س�بع،  اأربع  ويرفعه  قبره،  يرّبع  واأن  بعم�مته،  يعّممه 

يحلَّ عنه اأطم�ره عند دفنه، ثم ق�ل لل�ّسه�د: ان�سرف�ا رحمكم 

اهلل، فقلت له: »ي� اأبِت- بعد م� ان�سرف�ا- م� ك�ن في هذا ب�أن 

ت�سهد عليه، فق�ل: ي� بني كرهت اأن تغلب، واأن يق�ل: اإّنه لم 

))) الّطبرّي, ابن ر�ستم, دلئل الإمامة, �س 328- 329.



Qجتهيز املع�سوم ودفن الإمام احل�سني

- 42 -

.
(((

ي��س اإليه، ف�أردت اأن تك�ن لك الحّجة«

اأبي  ابن  عن  اأبيه,  عن  اإبراهيم,  بن  علّي  عن  اأي�سًا:  وروى 

عمير, عن َحّماد بن عثمان, عن اأبي عبد اهلل Q قال: »اإن 

اأبي ق�ل لي ذات ي�م في مر�سه: ي� بنّي اأدخل اأن��س�ً من قري�س 

اأن��س�ً  عليه  ف�أدخلت  ق�ل:  اأ�سهدهم،  حّتى  المدينة  اأهل  من 

منهم، فق�ل: ي� جعفر اإذا اأن� مّت فغ�ّسلني وكّفني، وارفع قبري 

اأربع اأ�س�بع ور�ّسه ب�لم�ء، فلم� خرج�ا قلت: ي� اأبه،  ل� اأمرتني 

بهذا ل�سنعته، ولم ترد اأن اأدخل عليك ق�م�ً ت�سهدهم؟ فق�ل: 

.
(2(

ي� بنّي اأردت اأن ال تن�زع«

بع�س  عن  محّمد,  بن  علّي  عن  الّطو�سّي,  ال�ّسيخ  وروى 

 Q اأ�سحابه, عن الو�ّساء, عن اأبي خيثمة, عن اأبي عبد اهلل

ي�  اأكتب  لي:  وق�ل  ُت�ّفي،  اإذا  اأغ�ّسله  اأن  اأمرني  اأبي  »اإّن  قال: 

بنّي، ثّم ق�ل: اإّنهم ي�أمرونك بخلف م� ت�سنع، فقل لهم: هذا 

ثّم  تبداأ فتغ�سل يديه،  ثّم ق�ل:  اأعدو ق�له،  اأبي ول�ست  كت�ب 

.
(3(

لة، ثّم ت�أخذ م�ًء و�سدراً... الحديث« يه و�س�ء ال�سّ ت��سّ

وروى اأي�سًا: عن علّي بن الحكم, عن يون�س بن يعقوب, قال 

ي� جعفر  الم�ت:  عند  اأو�س�ني  اأبي  »اإّن   :Q اهلل  عبد  اأبو 

ّني في ث�ب كذا وكذا، وث�ب كذا وكذا، وا�ستِر لي برداً واحداً  كفِّ

))) الكلينّي, الكافي, ج ), �س 307, المفيد, الإر�ساد, ج 2, �س )8).

)2) الكلينّي, الكافي, ج 3, �س 200.

)3) الّطو�سّي, تهذيب الأحكام, ج ), �س 303, الإ�ستب�سار, ج ), �س 207.



ا �سوعم ا اعسج جتهيز املع�سوم  ا ا  ج

- 43 -

 .
(((

ِجْدهم�، ف�إّن الم�تى يتب�ه�ن ب�أكف�نهم«
َ
وعم�مة، واأ

عن  اأبيه,  عن  اإبراهيم,  بن  علّي  عن  باإ�سناده  اأي�سًا:  وروى 

 Q ابن اأبي عمير, عن حّماد, عن الحلبّي, عن اأبي عبد اهلل

قال: »كتب اأبي في و�سّيته اأن اأكّفنه بثلثة اأث�اب: اأحده� رداء 

وقمي�س،  اآخر،  وث�ب  الجمعة،  ي�م  فيه  ي�سّلي  ك�ن  حبرة  له 

فقلت الأبي: ِلَم تكتب هذا؟ فق�ل: اأخ�ف اأن يغلبك الّن��س، ف�إن 

نه في اأربعة اأث�اب اأو خم�سة فل تفعل، ق�ل: وعّممني  ق�ل�ا كفِّ

اإّنم� يعّد م� يلّف به  بعم�مة، ولي�س تعّد العم�مة من الكفن، 

 .
(2(

الج�سد«

وقال: اأخبرني جماعة, عن هارون بن مو�سى, عن اأبي العّبا�س 

اأحمد بن محّمد, عن علّي بن الح�سن واأحمد بن عبدون, عن اأبي 

ال,  الح�سن علّي بن محّمد بن الزبير, عن علّي بن الح�سن بن ف�سّ

عن محّمد بن عبد اهلل بن زرارة, عن محّمد بن اأبي عمير, عن 

حّماد بن عثمان, عن عبيد اهلل الحلبّي ومحّمد بن م�سلم, عن 

قبره  ارتف�ع  اأجعل  اأن  اأبي  »اأمرني  قال:   Q اهلل  عبد  اأبي 

وق�ل:  ح�سن،  ب�لم�ء  الّر�س  اأّن  وذكر  مفرج�ت،  اأ�س�بع  اأربع 

 .
(3(

�أ اإذا اأدخلت الميت القبر« ت��سّ

))) الّطو�سّي, تهذيب الأحكام, ج ), �س 449.

)2) الم�سدر ال�سابق, �س 293, الكلينّي, الكافي, ج 3, �س 44).

)3) الّطو�سّي, تهذيب الأحكام, ج ), �س )32.
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وروى الكلينّي, عن علّي بن اإبراهيم, عن اأبيه, عن الّن�سر بن 

�سويد, عن القا�سم ابن �سليمان, عن عبد الحميد بن اأبي جعفر 

اأ�سرا�سه  من  �سر�س  انقلع   Q جعفر  اأبا  اإّن  قال:  الفّراء 

فو�سعه في كّفه, ثم قال: »الحمد هلل، ثم ق�ل: ي� جعفر اإذا اأن� 

مّت ودفنتني ف�دفنه معي، ثّم مكث بعد حين، ثّم انقلع اأي�س�ً 

اإذا مّت  اآخر، ف��سعه على كّفه ثّم ق�ل: الحمد هلل، ي� جعفر 

.
(((

ف�دفنه معي«

بالّتجهيز,  الو�سّية  على  الّدالة  الّروايات  هذه  اإلى  وم�سافًا 

فقد دّلت روايات اأخرى على اأّن الإمام الباقر Q هو من قام 

:Q ادق بتجهيز ولده الإمام ال�سّ

فقد روى الّطو�سي ب�سنده عن محّمد بن يعقوب, عن عّدة من 

اأ�سحابنا, عن �سهل ابن زياد, عن الح�سن بن محبوب, عن علّي 

يغ�ّسل   «:Q اهلل  عبد  اأبو  قال  قال:  الحلبّي  عن  رئاب,  بن 

فيه  ب�لم�ء يطرح  ومّرة  در،  ب�ل�سِّ مّرة  َغ�سلت:  الميت ثلث 

الك�ف�ر، ومّرة اأخرى ب�لم�ء القراح، ثّم يكّفن. وق�ل Q: اإّن 

اأبي كتب في و�سّيته اأن اأكّفنه في ثلثة اأث�اب: اأحده� رداء له 

حبرة، وث�ب اآخر، وقمي�س، قلت: وِلم كتب هذا؟ ق�ل: مخ�فة 

االأر�س  له  و�سققن�  بعم�مة،  ذلك  بعد  بن�ه  وع�سّ الّن��س،  ق�ل 

من اأجل اأنه ك�ن ب�دن�ً، واأمرني اأن اأرفع القبر من االأر�س اأربع 

))) الكلينّي, الكافي, ج 3, �س 262.
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.
(((

اأ�س�بع مفرج�ت، وذكر اأنَّ ر�سَّ القبر ب�لم�ء ح�سن«

عن  ال�ّسابق-  الف�سل  في  تقّدم  كما  الم�سعودّي-   وروى 

.
(2(

لت اأبي...« ادق Q قوله: »... ف�إّني غ�سَّ ال�سّ

.
(3(
Q و�سياأتي مثله اأي�سًا عن دلئل الإمامة عنه

:Q ادق اإلمام الصاّ

روى  فقد   ,Q الكاظم  الإمام  ولده  بتجهيزه  قام  وقد 

الكلينّي عن �سعد بن عبد اهلل, عن اأبي جعفر محّمد بن عمر بن 

�سعيد, عن يون�س بن يعقوب, عن اأبي الح�سن الأول Q قال: 

 ك�ن ُيحرم 
(4(

�سمعته يقول: »اأن� كّفنت اأبي في ث�بين �سط�ّيين

بن  لعلّي  ك�نت  عم�مة  وفي  قم�سه،  من  قمي�س  وفي  فيهم�، 

.
(5(

الح�سين L، وفي برد ا�ستراه ب�أربعين دين�راً«

وفي دلئل الإمامة ب�سنده عن اأبي ب�سير, قال: �سمعت العبد 

بنّي ال  ي�  الم�ت ق�ل:  اأبي  »لم� ح�سر  يقول:   Q ال�سالح 

ل اأبي اأب�ه، والحّجة  لت اأبي، وغ�سَّ يلي غ�سلي غيرك، ف�إّني غ�سَّ

وكّفنته،  اأبي،  غّم�ست  الذي  اأن�  فكنت  ق�ل:  الحّجة.  يغ�ّسل 

.»
(6(

ودفنته بيدي

))) الّطو�سّي, تهذيب الأحكام, ج ), �س 300.

)2) الم�سعودّي, اإثبات الو�سّية, �س 98).

)3) الّطبرّي, ابن ر�ستم, دلئل الإمامة, �س 328- 329.

)4) في هام�س الكافي: �سطا ا�سم قرية بناحية م�سر, تن�سب اإليها الّثياب.

)5) الكلينّي, الكافي, ج ), �س 475.

)6) الّطبرّي, ابن ر�ستم, دلئل الإمامة, �س 328- 329.
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الإمـــام  يـــدّل على و�ــســّيــة  مــا  الــ�ــّســابــق  ــقــّدم فــي الف�سل   وت

ادق Q له بذلك. ال�سّ

:Q اإلمام الكاظم

وقد قام بتجهيزه ولده الإمام الّر�سا Q من حيث يخفى 

رواية  ال�ّسابق في  الف�سل  تقّدم في  ويدّل عليه ما  الّنا�س.  على 

اأمكن علّي  اإن هذا   :Q الح�سن  اأب�  له  »... فق�ل  الك�ّسي: 

بن الح�سين اأن ي�أتي كربل فيلي اأمر اأبيه، فه� يمكن �س�حب 

هذا االأمر اأن ي�أتي بغداد فيلي اأمر اأبيه، ثّم ين�سرف ولي�س في 

.
(((

حب�س وال اأ�س�ر«

وتقّدم اأي�سًا في اإحدى الّروايات عن الّر�سا Q, اأّنه قال 

لته؟  لته«, فقلت: اأقول لهم اإّنك غ�سَّ للراوي: »قل لهم: اإّني غ�سَّ

.
(2(

فقال: »نعم«

Q- في ما رواه من تغ�سيل  وفي الفقه المن�سوب للّر�سا 

الإمام الباقر Q لأبيه الإمام زين العابدين Q-:»وكذلك 

.
(3(

فعلت اأن� ب�أبي«

ومثله:   ,764 �س   ,2 ج  الك�ّسي,  برجال  المعروف  الّرجال,  معرفة  اختيار  الّطو�سّي,   (((

الم�سعودّي في اإثبات الو�سّية, �س 207- 208.

)2) الكلينّي, الكافي, ج ), �س 384- 385.

.Q 3) المجل�سّي, بحار الأنوار, ج 46, �س 49), نقاًل عن فقه الّر�سا(
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اأي  ت�اّله-  اأ�سح�بن�  من  ق�م  »وعند  للّطو�سّي:  الغيبة  وفي 

.
(((

غ�سله- ابنه«

.
(2(
Q وفي دلئل الإمامة للّطبري: وتوّلى اأمره ابنه علّي الّر�سا

الم�سّيب  Q- في حديٍث- عن  الّر�سا  اأخبار  وفي عيون 

اإّن  م�سّيب،  »ي�  له:  فقال  دعاه   Q الكاظم  اأّن   
(3(

زهير بن 

يت�ّلى غ�سلي  اأّنه  �سيزعم  �س�هك  ال�ّسندي )بن(  الّرج�س  هذا 

اإلى  حملت  ف�إذا  اأبداً!  ذلك  يك�ن  اأن  هيه�ت  هيه�ت،  ودفني، 

لِحدوني به�، وال ترفع�ا 
َ
المقبرة المعروفة بمق�بر قري�س ف�أ

�سخ�سًا  راأيت  ثّم  قال:  مفرج�ت...«,  اأ�س�بع  اأربع  ف�ق  قبري 

ب�سّيدي  عهدي  وكان  جانبه,  اإلى  جال�سًا  به  الأ�سخا�س  اأ�سبه 

الّر�سا Q وهو غالم, فاأردت �سوؤاله ف�ساح بي �سيدّي مو�سى 

اأزل �سابرًا  Q فقال: »األي�س قد نهيتك ي� م�سّيب؟!« فلم 

حّتى م�سى وغاب ال�ّسخ�س, ثّم اأنهيت الخبر اإلى الّر�سيد, فوافى 

ال�ّسندي بن �ساهك, فواهلل لقد راأيتهم بعيني وهم يظنون اأّنهم 

لونه فال ت�سل اأيديهم اإليه, ويظّنون اأّنهم يحّنطونه ويكّفنونه  يغ�سِّ

واأراهم ل ي�سنعون به �سيئًا, وراأيت ذلك ال�ّسخ�س يتوّلى غ�سله 

وتحنيطه وتكفينه وهو يظهر المعاونة لهم وهم ل يعرفونه, فلّما 

))) الّطو�سّي, كتاب الغيبة, �س 55 و 59.

)2) الّطبرّي, ابن ر�ستم, دلئل الإمامة, �س 306.

)3) الم�سّيب بن زهير بن عمرو, اأبو م�سلم ال�سّبي, كان من رجالت الّدولة العّبا�سية, وَوِلَي 

�سرطة بغداد في اأيام المن�سور, والمهدّي, والّر�سيد. وقد كان َوِلَي خرا�سان اأّيام المهدّي. 

توفي �سنة 75). )اأنظر: الخطيب البغدادّي, تاريخ بغداد, ج 3), �س 38)- 39)).
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فرغ من اأمره قال لي ذلك ال�ّسخ�س: »ي� م�سّيب، مهم� �سككت 

 فيه فل ت�سّكن فّي، ف�إّني اإم�مك وم�الك وحّجة اهلل عليك بعد

 ،Q ديق  ال�سّ ي��سف  مثل  مثلي  م�سّيب  ي�   ،Q اأبي 

.
(((

ومثلهم مثل اأخ�ته حين دخل�ا فعرفهم وهم له منكرون...«

:Q ضا اإلمام الراّ

اأّن  والمروّي   ,Q الجواد  الإمام  ولده  بتجهيزه  قام  وقد 

ذلك قد ح�سل من حيث يخفى على الّنا�س اأي�سًا:

علّي  بن  محّمد  حّدثنا  قال:  العيون  في  دوق  ال�سّ روى  فقد 

ماجيلويه, ومحّمد بن مو�سى المتوّكل, واأحمد بن زياد بن جعفر 

الهمداني, واأحمد بن علّي بن اإبراهيم بن ها�سم, والح�سين بن 

اأحمد بن ه�سام  اإبراهيم بن  تاتانه, والح�سين بن  اإبراهيم بن 

قالوا:  عنهم,  اهلل  ر�سي  الوّراق,  اهلل  عبد  بن  وعلّي  الموؤّدب, 

لت  ال�سّ اأبي  اأبيه, عن  بن ها�سم, عن  اإبراهيم  بن  علّي  حّدثنا 

الهروّي- في حديث يذكر فيه �سهادته ب�سّم الماأمون له بعنب, 

اإلى اأن قال- :... فخرج Q مغّطى الراأ�س, فلم اأكّلمه حّتى 

على   Q نام  ثّم  فغلق,  الباب  يغلق  اأن  فاأمر  الدار,  دخل 

فرا�سه, ومكثت واقفًا في �سحن الدار مهمومًا محزونًا, فبينما اأنا 

كذلك اإذ دخل علّي �ساب ح�سن الوجه قطط ال�سعر اأ�سبه النا�س 

دوق, عيون اأخبار الّر�سا Q, �س 95. ))) ال�سّ
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والباب  اأين دخلت  له: من  اإليه فقلت  Q, فبادرت  بالّر�سا 

مغلق؟ فقال: »الذي ج�ء بي من المدينة في هذا ال�قت، ه� 

الذي اأدخلني الدار والب�ب مغلق؟« فقلت له: وَمن اأنت؟ فقال 

لت، اأن� محّمد بن علّي«, ثّم  لي: »اأن� حّجة اهلل عليك ي� اأب� ال�سّ

م�سى نحو اأبيه L, فدخل واأمرني بالّدخول معه فلّما نظر 

ل ما  اإليه الّر�سا Q َوَثَب اإليه فعانقه و�سّمه اإلى �سدره وقبَّ

 بين عينيه, ثّم �سحبه �سحبًا اإلى فرا�سه, واأكبَّ عليه محّمد بن 

�سفتي  على  وراأيت  اأفهمه,  لم  ب�سيء  وي�ساّره  يقّبله   Q علّي 

 الّر�سا Q زبدًا اأ�سّد بيا�سًا من الّثلج..., اإلى اأن قال: وم�سى 

لت ائتني  الّر�سا Q, فقال اأبو جعفر Q: »قم ي� اأب� ال�سّ

ب�لمغت�سل والم�ء من الخزانة«, فقلت: ما في الخزانة مغت�سل 

ول ماء, وقال لي: »انتِه اإلى م� اآمرك به«, فدخلت الخزانة فاإذا 

فيها مغت�سل وماء, فاأخرجته و�سّمرت ثيابي لأغ�ّسله, فقال لي: 

ثم  له,  فغ�سَّ غيرك«,  يعينني  من  لي  ف�إّن  لت،  ال�سّ اأب�  ي�  »تنحَّ 

الذي فيه كفنه  ال�ّسفط  اإلّي  ف�أخرج  الخزانة،  »ادخل  لي:  قال 

وحن�طه«, فدخلت, فاإذا اأنا ب�سفط لم اأره في تلك الخزانة قّط, 

فحملته اإليه, فكّفنه و�سّلى عليه, ثّم قال لي: »ائتني ب�لّت�ب�ت« 

الّتابوت, قال: »قم، ف�إّن  اإلى الّنجار حّتى ي�سلح  اأم�سي  فقلت: 

في الخزانة ت�ب�ت�ً«, فدخلت الخزانة فوجدت تابوتًا لم اأره قّط, 

في  فو�سعه  عليه  �سّلى  ما  بعد   Q الّر�سا  فاأخذ  به  فاأتيته 
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.
(((

الّتابوت, و�سّف قدميه و�سّلى ركعتين... اإلى اآخر الحديث

وفيه اأي�سًا قال: حّدثنا تميم بن عبد اهلل بن تميم القر�سّي 

ر�سي اهلل عنه, قال: حّدثنا اأبي, قال: حّدثني محّمد بن يحيى, 

قال: حّدثني محّمد بن خلف الّطاطرّي, قال: حّدثني هرثمة بن 

اأعين قال- في حديث طويل يذكر فيه �سهادة الّر�سا Q وما 

تع�لى  اهلل  اإلى  رحيلي  اأوان  هذا  ي� هرثمة،   ...«  : به-  اأخبره 

ولح�قي بجدي واآب�ئي R، وقد بلغ الكت�ب اأجله وقد عزم 

هذا الّط�غي على �سّمي في عنب ورم�ن مفروك، ف�أّم� العنب 

ال�سّم ويجذبه ب�لخيط ب�لعنب، واأّم�  ال�ّسلك في  ف�إّنه يغّم�س 

الّرم�ن ف�إنه يطرح ال�سّم في كّف بع�س غلم�نه ويفرك الّرم�ن 

بيده ليتلّطخ حّبة ذلك ال�سّم، واأّنه �سيدع�ني في الي�م المقبل 

ينفذ  ثّم  ف�آكله�،  اأكله�،  وي�س�ألني  والعنب  الّرم�ن  اإلّي  ويقّرب 

الحكم ويح�سر الق�س�ء، ف�إذا اأن� مّت ف�سيق�ل اأن� اأغ�ّسله بيدي، 

ال  لي:  ق�ل  اإّنه  وبينه-:  بينك  عّني-  له  فقل  ذلك،  ق�ل  ف�إذا 

تتعّر�س لغ�سلي وال لتكفيني وال لدفني، ف�إّنك اإن فعلت ذلك 

ّخر عنك، وحّل بك األيم م� تحذر، ف�إّنه 
ُ
ع�جلك من العذاب م� اأ

بينك  خّلى  »ف�إذا  قال:  �سيدي,  يا  نعم  فقلت:  قال:  �سينتهي«, 

م�سرف�ً  اأبنيته  من  علّ�  في  فيجل�س  ترى،  حّتى  غ�سلي  وبين 

على م��سع غ�سلي لينظر، فل تتعّر�س ي� هرثمة ل�سيء من 

دوق, عيون اأخبار الّر�سا Q, ج ), �س )27- 274, والأمالي, �س 759- 762. ))) ال�سّ
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رب في ج�نب الدار،  اأبي�س قد �سُ غ�سلي حّتى ترى ف�سط�ط�ً 

ف�سعني  فيه�  اأن�  التي  اأث�ابي  في  ف�حملني  ذلك  راأيت  ف�إذا 

من وراء الف�سط�ط، وِقْف من ورائه ويك�ن من معك دونك، 

وال تك�سف عّني الف�سط�ط حّتى تراني فتهلك، ف�إّنه �سي�سرف 

له  عليك ويق�ل لك: ي� هرثمة، األي�س زعمتم اأّن االإم�م ال يغ�سِّ

وابنه  بن م��سى،  علّي  الح�سن  اأب�  ل  يغ�سِّ مثله، فمن  اإم�م  اإال 

ق�ل  ف�إذا  بط��س؟  ونحن  الحج�ز  بلد  من  ب�لمدينة  محّمد 

يغ�ّسله  اأن  يجب  ال  االإم�م  اإّن  نق�ل  اإّن�  له:  وقل  ف�أجبه  ذلك 

اإال اإم�م مثله، ف�إن تعّدى متعدٍّ فغ�ّسل االإم�م لم تبطل اإم�مة 

االإم�م لتعّدي غ��سله، وال بطلت اإم�مة االإم�م الذي بعده ب�أن 

م��سى  بن  علّي  الح�سن  اأب�  ترك  ول�  اأبيه،  غ�سل  على   غلب 

ابنه محّمد ظ�هراً مك�س�ف�ً،  L ب�لمدينة، لغ�ّسله  الّر�س� 

وال يغ�ّسله االآن اأي�س�ً اإال ه� من حيث يخفى...« اإلى اأن يقول: 

ثّم اأ�سبحنا فجل�س الماأمون للتعزية, ثّم قام فم�سى اإلى المو�سع 

اأريد  اأ�سلحوا لنا مو�سعًا, فاإّني  Q فقال:  الذي فيه �سيدنا 

الغ�سل  ب�سبب  �سيدي  قاله  ما  له  فقلت  منه,  فدنوت  اأغ�ّسله  اأن 

والتكفين والدفن, فقال لي: ل�ست اأعر�س لذلك, ثّم قال: �ساأنك 

يا هرثمة, قال: فلم اأزل قائمًا حّتى راأيت الف�سطاط قد �سرب, 

اأ�سمع الّتكبير  فوقفت من ظاهره وكل َمن في الدار دوني, واأنا 
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 الطيب 
(((

والّتهليل والّت�سبيح وترّدد الأواني و�سّب الماء وت�سّوع

على  اأ�سرف  قد  بالماأمون  اأنا  فاإذا  قال:  منه,  اأطيب  اأ�سمَّ  لم 

بع�س اأعالي داره, ف�ساح: يا هرثمة, األي�س زعمتم اأّن الإمام ل 

يَن محّمد بن علّي ابنه عنه وهو بمدينة 
َ
يغ�ّسله اإّل اإمام مثله؟ فاأ

ر�سول اهلل P وهذا بطو�س خرا�سان؟! قال: فقلت له: يا اأمير 

الموؤمنين اإّنا نقول: اإّن الإمام ل يجب اأن يغ�ّسله اإّل اإمام مثله, فاإن 

تعّدى متعدٍّ فغ�ّسل الإمام,لم تبطل اإمامة الإمام لتعّدي غا�سله, 

ول تبطل اإمامة الإمام الذي بعده باأن ُغلب على غ�سل اأبيه, ولو 

ُترك اأبو الح�سن علّي بن مو�سى الّر�سا Q بالمدينة لغ�ّسله 

ابنه محّمد ظاهرًا, ول يغ�ّسله الآن اأي�سًا اإل هو من حيث يخفى, 

 Q قال: ف�سكت عّني, ثّم ارتفع الف�سطاط, فاإذا اأنا ب�سّيدي

ثّم حملناه ف�سّلى عليه  اأكفانه, فو�سعته على نع�سه,  مدرج في 

.
(2(

الماأمون وجميع من ح�سر, ثم جئنا اإلى مو�سع القبر...الخ

بن  هرثمة  اإلى  ن�سبته  حيث  من  اإ�سكال  الحديث  هذا  وفي 

اأعين, فقد قتل قبل �سهادة الّر�سا Q كما يظهر, ففي ك�سف 

اأبا  راأيت  قال:  مهران  ابن  مو�سى  الّدلئل عن  كتاب  الغّمة عن 

قد  به  »فك�أّني  قال:  هرثمة  اإلى  ونظر  مو�سى  بن  علّي  الح�سن 

.
(3(

حمل اإلى مرو ف�سربت عنقه«, وكان كما قال

))) ت�سّوع الم�سك: انت�سرت رائحته.

دوق, عيون اأخبار الّر�سا Q, ج ), �س 275- 279.  )2) ال�سّ

)3) الأربلّي, ك�سف الغّمة في معرفة الأئّمة, ج 3, �س 94.
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وفاة  حين  حّيًا  هرثمة  يكن  لم  المحّققين:  بع�س  قال  لذا 

يمهله  فلم  مرو,  اإلى  ال�ّسرايا ذهب  اأبي  مقتل  بعد  لأّنه  الإمام, 

فروايته  و�سوله,  من  قالئل  اأّيام  بعد  منه  وتخّل�س  الماأمون, 

لكيفية وفاة الإمام Q ل ت�سّح, اإل اأن يكون هرثمة اثنين.., 

اأبي  ورواية  هرثمة  رواية  بين  الت�سابه  بع�س  ويالحظ  هذا 

لت.., فلعّل الأمر قد ا�ستبه على الّرواي, اأو اأّنه قد ذكر ا�سم  ال�سّ

.
(((

هرثمة لحاجة في نف�سه ق�ساها..

بن  الرحمن  عبد  عن  رواه  للم�سعودّي  الو�سّية  اإثبات  وفي 

, فالحظ.
(2(

يحيى

وفي الخرائج: روى اأحمد بن محّمد, عن اأبي الح�سن بن معّمر 

Q, قال لي بالمدينة: »ي� معّمر  اأبي جعفر  بن خالد, عن 

اركب«, قلت: اإلى اأين؟ قال: »اركب كم� يق�ل لك«. فركبت معه, 

هن�«!  ه�  »ِقْف  فقال:  تّل,  واإلى  وهدٍة,  واإلى  واٍد,  اإلى  فانتهينا 

اأتاني, فقلت: جعلت فداك اأين كنت؟ قال:  فوقفت, وخرج. ثّم 

.
(3(

»دفنت اأبي ال�ّس�عة«, وكان بخرا�سان

مو�سى,  بن  محّمد  الحيرة:  من  والتب�سرة  الإمامة  وفي 

اأّنه   Q عن محّمد بن قتيبة, عن موؤّدب كان لأبي جعفر 

))) العاملّي جعفر مرت�سى, الحياة ال�سيا�سّية لالإمام الّر�سا Q, �س )43, الهام�س.

)2) الم�سعودّي, اإثبات الو�سّية, �س 5)2.

الغّمة في  الأربلّي, ك�سف   ,666 2, �س  والجرائح, ج  الخرائج  الّدين,  الّراوندّي, قطب   (3(

معرفة الأئّمة, ج 3, �س 53), عن كتاب الّدلئل للحميرّي, وفي �سنده )بعد قوله: وعن 

معّمر بن خالد, عن اأبي جعفر(: اأو عن رجل, عن اأبي جعفر, ال�ّسك من اأبي علّي.
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من  اللوح  رمى  اإذ  اللوح,  في  يقراأ  يومًا  يدي  بين  كان  قال: 

يده وقام فزعًا وهو يقول: »اإّن� هلل واإّن� اإليه راجع�ن، م�سى- 

واهلل- اأبي Q«, فقلت: من اأين علمت؟ قال: »دخلني من 

اأعهده«, فقلت: وقد م�سى؟!  اإجلل اهلل وعظمته �سيء لم 

اإليك،  البيت واأخرج  اأدخل  اأن  اإئذن لي  َذا،  فقال: »دْع عنك 

فدخل  بحفظه«,  لك  ِف 
َ
اأ �سئت  القراآن  اأّي  وا�ستعر�سني 

ف�ساألت  عليه,  مّني  اإ�سفاقًا  طلبه  في  ودخلت  فقمت  البيت, 

عنه فقيل: دخل هذا البيت وردَّ الباب دونه, وقال: »ال ت�ؤذن�ا 

اإليكم«, فخرج مغبّرًا وهو يقول: »اإّن�  اأخرج  اأحداً حّتى  عليَّ 

جعلت  فقلت:  اأبي«,  واهلل-  م�سى-  راجع�ن،  اإليه  واإّن�  هلل 

فداك, وقد م�سى؟ فقال: »نعم، ووليت غ�سله وتكفينه، وم� 

.
(((

ك�ن ذلك ِلَيِلي منه غيري«

هو  جعفر  باأبي  المراد  اأّن  ُيعطي  الرواية  ظاهر   اأقول: 

الجواد Q دون الباقر Q, واإن كان هو المن�سرف اإليه 

حين  �سغيرًا  كان   Q الجواد  لأّن  وذلك  التقييد,  عدم  مع 

وفاة اأبيه الّر�سا Q كما هو معروف, وهو الذي يحتمل- لو 

�سّح- جلو�سه عند موؤّدب- ولو ظاهرًا- واأما الباقر Q فقد 

ثمانية  حوالي   Q العابدين  زين  اأبيه  وفاة  عند  عمره  كان 

))) ابن بابويه القّمي, الإمامة والّتب�سرة من الحيرة, �س 85.
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ب ولو ظاهرًا كما  , فال معنى لجلو�سه عند موؤدِّ
(((

وع�سرين عامًا

هو وا�سح.

:Q اإلمام الجواد

ًا �سريحًا في تجهيز الإمام الهادي Q له. لم اأجد ن�سّ

:Q اإلمام الهادي

ـــــده الإمـــــام  ــور ول ـــدة حــ�ــس ـــي روايـــــــات عـــدي ــــد ورد ف  وق

م�سقوق,  وقمي�سه  خــرج  ــه  واأّن جنازته,  في   Q الع�سكرّي 

 Q مو�سى  باأّن  اأجابهم  الّنا�س  بع�س  عليه  اعتر�س  وحينما 

.
(2(
Q قد �سّق على هارون

وجاء في بع�س الّروايات اأّن ولده الإمام الع�سكرّي Q هو 

الذي توّلى تجهيزه, ففي الخرائج: عن اأبي ها�سم الجعفرّي قال: 

لما م�سى اأبو الح�سن Q �ساحب الع�سكر ا�ستغل اأبو محّمد 

احتملوها,  اأ�سياء  اإلى  الخدم  بع�س  واأ�سرع  و�ساأنه,  بغ�سله  ابنه 

اأبو محّمد من �ساأنه �سار  من ثياٍب ودراهم وغيرها. فلّما فرغ 

.
(3(

اإلى مجل�سه, فجل�س, ثّم دعا اأولئك الخدم... اإلخ«

))) المفيد, الإر�ساد, ج 2, �س 37), و�س 58).

)2) الّطو�سّي, اختيار معرفة الّرجال, المعروف برجال الك�ّسي, ج 2, �س 842- 843, الحّر 

العاملّي, و�سائل ال�ّسيعة, ج 2, �س 7)9, عن رجال الك�ّسي, وعن ك�سف الغّمة لالأربلّي.

)3) الّراوندّي, قطب الّدين, الخرائج والجرائح, ج ), �س 420.
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اأحمد, عن  ب�ّسار بن  الكلينّي عن علّي بن محّمد, عن  وروى 

 :Q الح�سن  اأبو  قال  قال:  الأ�سفهانّي  محّمد  بن  اهلل  عبد 

»�س�حبكم بعدي الذي ي�سّلي علّي«, قال: ولم نعرف اأبا محّمد 

.
(((

قبل ذلك, قال: فخرج اأبو محّمد ف�سّلى عليه

:Q ّاإلمام العسكريا

توّلى  الذي  هو   | الحّجة  الإمام  اأّن  الروايات  بع�س  وفي 

دوق: عن اأبي الح�سن علّي  الة عليه, ففي اإكمال الدين لل�سّ ال�سّ

: وحّدث اأبو الأديان قال: كنت اأخدم الح�سن 
(2(

بن محّمد حّباب

بن علّي بن محّمد بن علّي بن مو�سى ابن جعفر بن محّمد بن 

علّي بن الح�سين بن علّي بن اأبي طالب R, واأحمل كتبه اإلى 

الأم�سار, فدخلت عليه في عّلته التي توّفي فيها �سلوات اهلل عليه, 

�ستغيب  ف�إّنك  المدائن،  اإلى  به�  وقال:»ام�ِس  كتبًا  فكتب معي 

خم�سة ع�سر ي�م�ً وتدخل اإلى �ُسرَّ َمن راأى ي�م الخ�م�س ع�سر، 

وت�سمع ال�اعية في داري وتجدني على المغت�سل«.

قال اأبو الأديان: فقلت: يا �سّيدي, فاإذا كان ذلك فَمن؟ قال: 

فقلت:  بعدي«,  من  الق�ئم  فه�  كتبي  بج�اب�ت  ط�لبك  »َمن 

زدني, فقال: »من ُي�سّلي علّي فه� الق�ئم بعدي«, فقلت: زدني, 

))) الكلينّي, الكافي, ج), �س 326, المفيد, الإر�ساد, ج 2, �س 5)3.

)2) في هام�س الكتاب: في بع�س الّن�سخ: »قال اأبو الح�سن محّمد بن علّي بن حّباب«, وفي 

بع�سها: »خ�ّساب«. 



ا �سوعم ا اعسج جتهيز املع�سوم  ا ا  ج

- 57 -

ثّم  بعدي«,  الق�ئم  فه�   
(1(

الهمي�ن في  بم�  اأخبر  »َمن  فقال: 

منعتني هيبته اأن اأ�ساأله عّما في الهميان. 

ودخلت  جواباتها,  واأخذت  المدائن,  اإلى  بالكتب  وخرجت 

اأنا  فاإذا   ,Q لي  كما ذكر  الخام�س ع�سر  يوم  راأى  َمن  �ُسرَّ 

بن  بجعفر  اأنا  واإذا  المغت�سل,  على  به  واإذا  داره,  في  بالواعية 

علّي اأخيه بباب الدار, وال�ّسيعة من حوله يعّزونه ويهّنونه, فقلت 

كنت  لأّني  الإمامة,  بطلت  فقد  الإمام  هذا  يكن  اإن  نف�سي:  في 

 ,
(3(

 ويلعب بالّطنبور
(2(

اأعرفه ي�سرب النبيذ ويقامر في الجو�سق

 
(4(

يت وهّنيت فلم ي�ساألني عن �سيء, ثم خرج عقيد مت فعزَّ فتقدَّ

فقال: يا �سّيدي قد كّفن اأخوك فقم و�سّل عليه, فدخل جعفر بن 

علّي وال�ّسيعة من حوله يقدمهم ال�سّمان والح�سن بن علي قتيل 

المعت�سم المعروف ب�سلمة.

فلّما �سرنا في الّدار اإذا نحن بالح�سن بن علّي �سلوات اهلل 

عليه على نع�سه مكّفنًا, فتقّدم جعفر بن علّي لي�سّلي على اأخيه, 

 ,
(5(

قطط ب�سعره  �سمرة,  بوجهه  �سبّي  خرج  بالتكبير  همَّ  فلّما 

))) الهميان: كي�س للّنفقة ي�سّد في الو�سط.

)2) الجو�سق- بفتح الجيم وال�سين- : الق�سر, معّرب الكو�سك.

)3) الّطنبور: اآلة طرب, ذات عنق طويل, لها اأوتار من نحا�س )فار�سية(.

 ,Q وقام برعاية الإمام الع�ّسكرّي ,Q 4) وهو عقيد الخادم, كان يخدم مولنا الإمام الهادي(

وح�سر وفاته.

)5) اأي �سديد جعودة ال�ّسعر.
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»ت�أّخر  وقال:  علّي  بن  برداء جعفر   
(2(

فجبذ  ,
(((

تفليج باأ�سنانه 

اْرَبدَّ  وقد  فتاأّخر جعفر,  اأبي«,  لة على  ب�ل�سّ اأحّق  ف�أن�  ي� عم، 

 وا�سفّر. 
(3(

وجهه

 ,L بي و�سّلى عليه وُدفن اإلى جانب قبر اأبيه فتقّدم ال�سّ

ثّم قال: »ي� ب�سرّي، ه�ِت ج�اب�ت الكتب التي معك، فدفعته� 

.
(4(

اإليه«, فقلت في نف�سي: هذه بّينتان, بقي الهميان... اإلخ

اإلمام المهدياّ |:

الإمام  هو  اأمره  �سيلي  الذي  اأّن  الّروايات  بع�س   وفي 

الح�سين Q وذلك في الّرجعة:

روى الكلينّي في الّرو�سة, عّدة من اأ�سحابنا, عن �سهل بن زياد, 

الرحمن  عبد  بن  اهلل  عبد  �سّمون, عن  بن  الح�سن  بن  محّمد  عن 

 Q الأ�سّم, عن عبد اهلل بن القا�سم البطل, عن اأبي عبد اهلل

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   {ڇ  تعالى:  قوله  في 

ڈ  ڈ } قال: »قتل علّي بن اأبي ط�لب، وطعن الح�سن« {

{ک ک ک ک}  الح�سين«   »قتل  ژ ژ ڑ}قال: 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ   } الح�سين«:  دم  ن�سر  ج�ء  »ف�إذا 

))) اأي متباعدة, وهو من عالمات الح�سن كما قيل.

)2) اأي جذب, وهو بمعناه.

ر لونه وتغيَّر. )3) اأي تكدَّ

476, عنه: المجل�سّي, بحار الأنوار ج   -474 دوق, كمال الّدين وتمام الّنعمة, �س  )4) ال�سّ

50, �س 342, والّطو�سّي, ابن حمزة, الّثاقب في المناقب, �س 607.
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ڳ ڳ ڱ ڱ} ق�م يبعثهم اهلل قبل خروج الق�ئم فل 

يَدع�ن ِوتراً الآل محّمٍد اإاّل قتل�ه {ڱ ں ں} »خروج 

�سبعين  في  الح�سين  عليهم خروج  الكرة  لكم  رددن�  »ثّم  الق�ئم« 

من اأ�سح�به عليهم البي�س المذّهب، لكّل بي�سة وجه�ن، الم�ؤّدون 

اإلى الّن��س اأّن هذا الح�سين قد خرج حّتى ال ي�سّك الم�ؤمن�ن فيه، 

واإّنه لي�س بدّج�ٍل وال �سيط�ٍن، والحّجة الق�ئم بين اأظهرهم، ف�إذا 

ا�ستقّرت المعرفة في قل�ب الم�ؤمنين اأّنه الح�سين، ج�ء الحّجَة 

الم�ُت، فيك�ن الذي يغ�ّسله ويكّفنه ويحّنطه ويلحده في حفرته 

 .
(1(

الح�سين بن علّي، وال يلي ال��سّي اإال ال��سّي

بتفاوت  �سهل,  بن  �سالح  عن  تف�سيره,  في  العّيا�سي  ورواه 

 .
(2(

ي�سير

 :Q ادق  ال�سّ اهلل  اأبي عبد  الب�سائر عن  وفي مخت�سر 

»ويقبل الح�سين Q في اأ�سح�به الذين قتل�ا معه، ومعه 

فيدفع   ،Q بن عمران  بعث�ا مع م��سى  كم�  نبي�ً  �سبع�ن 

اإليه الق�ئم Q الخ�تم، فيك�ن الح�سين Q ه� الذي 

.
(3(

يلي غ�سله وكفنه وحن�طه وي�اري به في حفرته«

))) الكلينّي, الكافي, ج 8, �س 206, وعنه الحّلي, الح�سن بن �سليمان, مخت�سر الب�سائر, 

�س 64)- 65).

)2)  العّيا�سّي, محّمد بن م�سعود, تف�سير العّيا�سّي, ج2, �س )28.

)3) الحّلي, الح�سن بن �سليمان, مخت�سر الب�سائر, �س 65)- 66).
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نتيجة هذا الفصل:
واأهل  الّنبي  تجهيز  ب�ساأن  الواردة  ة  الخا�سّ الّروايات   اإّن 

بيته R, تفيد باأّن هذا الأمر قد تّم اأو يتّم على يد المع�سوم 

الذي يليه, وذكرنا ما عثرنا عليه من الّروايات في كّل واحٍد منهم, 

با�ستثناء الإمام الجواد Q, حيث لم نعثر على رواية اأو ن�ّس 

.Q خا�ّس يوؤّكد ح�سول الّتجهيز على يد ولده الإمام الهادي

الأّول,  الف�سل  في  عاّمة  ن�سو�س  من  تقّدم  ما  اأّن  اإّل 

تجهيز  م�ساألة  كون  على  دّلت  اإّنها  حيث  ذلك,  موؤنة  تكفينا 

المع�سوم على يد المع�سوم, اأمرًا عاّمًا و�سّنًة جارية في جميع 
 

المع�سومين R بدون ا�ستثناء.



الفصل الّثالث:

 تجهيز المعصوم
 في روايات أخرى مخالفة
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ما تقّدم في الف�سلين ال�ّسابقين, كان عبارة عن الّن�سو�س 

والّروايات التي تثبت تجهيز المع�سوم للمع�سوم, اإّل اأّن بحثنا 

ورد  التي  الأخرى  والّروايات  الّن�سو�س  بمالحظة  اإل  يكتمل  ل 

فيها ما يظهر منه خالف هذا الأمر, اأو ينافيه, وتقديم الأجوبة 

المنا�سبة لها, وهو ما تكّفل به هذا الف�سل.

:O هراء
اّ
يدة الز تغسيل الساّ

 ,Oجاء في بع�س الأخبار ب�ساأن ال�ّسيدة فاطمة الّزهراء

, وهو ينافي بظاهره 
(((

اأّنها اغت�سلت واأو�ست اأن ل يك�سف عنها

ما تقّدم من تغ�سيل اأمير الموؤمنين Q لها.

اإلى  مرفوعًا  روي  قال:  الأربلّي  نقله  ما  الأخبار:  تلك  ومن 

 قالت: كنت عند فاطمة بنت محّمد �سّلى 
(2(

�سلمى اأّم بني رافع

اهلل عليه واآله وعليها, في �سكواها التي ماتت فيها, قالت: فلّما 

اأبي  بن  علّي  فغدا  نراها,  ما  اأخّف  وهي  الأيام  بع�س  في  كان 

كانت,  ما  اأمثل  اأّنها  يومئٍذ  يرى  وهو  في حاجة,   Q طالب 

))) المجل�سّي, بحار الأنوار, ج 43, �س 72), و 87), و 88).

)2) كذا في المطبوع.
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فاغت�سلت  ففعلت,  غ�سًل«,  لي  ا�سكبي  اهلل،  َمَة 
َ
اأ »ي�  فقالت: 

كاأ�سّد ما راأيتها اغت�سلت, ثّم قالت لي: »اأعطيني ثي�بي الجدد«, 

فاأعطيتها, فلب�ست, ثّم قالت: »�سعي فرا�سي وا�ستقبليني«, ثّم 

اإّني مقب��سة  ك�َسفّن، 
ُ
اأ نف�سي فل  قد فرغت من  »اإّني  قالت: 

ت,  فَق�سَ القبلة,  وا�ستقبلت  اليمنى,  يدها  تو�ّسدت  ثّم  االآن«, 

فقال:  فاأخبرته,  عنها  ف�ساأل  ن�سيح,  ونحن   Q علّي  فجاء 

.
(((

»اإذاً واهلل ال ُتك�سف«, فاحُتملت في ثيابها فُغيِّبت

قال ال�ّسيخ الأربلّي M- بعد نقله لهذا الحديث-: اإّن هذا 

الحديث قد رواه ابن بابويه كما ترى.

ثّم روى عن اأحمد بن حنبل في م�سنده حديثًا ي�سبهه, وقال: 

واتفاقهما من طرق ال�ّسيعة وال�ّسنة على نقله مع كون الحكم على 

خالفه عجيب, فاإّن الفقهاء من الّطريقين ل يجيزون الّدفن اإل 

بعد الغ�سل, اإل في موا�سع لي�س هذا منه, فكيف رويا هذا الحديث 

ها على الجواز ول المنع؟ ولعّل هذا  ولم يعّلاله ول ذكرا فقهه ول نبَّ

ها O, واإنما ا�ستدّل الفقهاء على اأّنه يجوز للّرجل  اأمر يخ�سّ

.
(2(

اأن يغ�ّسل زوجته, باأّن علّيًا غ�ّسل فاطمة L, وهو الم�سهور

وعليه, يمكن الّتعليق على ما تقّدم باأمور:

االأّول: اأّن هذه الّروايات يعار�سها روايات اأخرى تدّل على تغ�سيل 

))) الأربلّي, ك�سف الغّمة في معرفة الأئّمة, ج 2, �س 27).

)2) الم�سدر ال�سابق.
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الإمام علّي Q لها O, وقد ا�ستدّل بها الفقهاء على 

معروف  اأمر  وهو  موتها,  بعد  لزوجته  الرجل  تغ�سيل  جواز 

عبارته  في  الأربلّي  به  �سّرح  كما  الفريقين  بين  وم�سهور 

التي  هي   O باأّنها  الّت�سريح  بع�سها  في  بل  المتقدمة. 

. وتلك الّروايات 
(((
Q لها اأمير الموؤمنين اأو�ست اأن يغ�سِّ

اأقوى �سندًا واأ�سرح دللة, فهي المعتمدة.

اإنّما نهت عن الك�سف للتنظيف, ولم تنه   O الثاني: لعّلها 

.
(2(
M عن الغ�سل, كما عّلق به العالمة المجل�سّي

الث�لث: احتمل ال�سيخ الأربلّي في عبارته المتقّدمة اأن يكون هذا 

.O ها اأمر يخ�سّ

وعلى اأّي حال, فاإّنه ل ي�سّر في كون الذي َوِلَي اأمرها هو اأمير 
 

اأمر ما لخ�سو�سّية, كما في  Q, واإن نق�س منه  الموؤمنين 

 Q لأبيه الإمام الح�سين Q دفن الإمام زين العابدين

بال غ�سل ول كفن.

:Q الة على اإلمام الحسن الصاّ
ــام  ــالإم ل تــرجــمــتــه  فـــي  �ــســعــد  ابـــن  اأورده  لــمــا  يــ�ــســغــى   ل 

�سعيد  هو  عليه  �سّلى  الــذي  اأّن  من   ,
(3(

وغــيــره  Q الح�سن 

))) تقّدم ما يدل على ذلك, وانظر: الحّر العاملّي, و�سائل ال�ّسيعة, ج 2, �س 528, باب جواز 

تغ�سيل الّرجل زوجته والمراأة زوجها, وا�ستحباب كونه من وراء الثوب.

)2) المجل�سّي, بحار الأنوار, ج 43, �س 72).

اأهل  طرق  عن   R البيت  اأهل  اأحاديث  مهدّي,  ال�ّسيد  الروحانّي,  الح�سينّي  اأنظر:   (3(

ال�سّنة, �س 443.
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اآنذاك-, واأّن الذي قّدمه هو الإمام  اأمير المدينة  بن العا�س- 

 P م الأئّمة, واأّن ر�سول اهلل الح�سين Q لأّنها �ُسّنة اأن ُتقدَّ

لة«. قال: »االإم�م اأحّق ب�ل�سّ

اللهمَّ اإّل اأن توّجه هذه الّروايات باأّنها كانت في الّظاهر فقط. 

قال العاّلمة المحّقق ال�ّسيد عبد العزيز الّطباطبائّي }:

الإمام  اإل  عليه  ي�سّلي  ول  يجّهزه  ل  الإمام  اأّن  عندنا 

الإمام  اأخوه  جّهزه   Q الح�سن  والإمام  بعده,   الذي 

ليوؤّدي  خفية  عليه  و�سّلى  بعده,  الإمام  وهو   Q الح�سين 

الة  لل�سّ يومئٍذ  المدينة  اأمير  العا�س  بن  �سعيد  وقّدم  عليه,  ما 

في  ياأتي  وما  الّرواية  فهذه  المالأ,  واأمام  الّظاهر  في  عليه 

الة عليه - على  ُقّدم لل�سّ العا�س  اأّن �سعيد بن  الّروايات الآتية 

.
(((

فر�س �سّحتها - ل تنافي ما ذكرنا

ومن هنا عّلَق القا�سي الّنعمان على هذه الرواية: يعني على 

اإذا  بالّنا�س,  الة  لل�سّ اأقامه  من  اأو  ال�ّسلطان  اأّن  الأمر,  ظاهر 

.
(2(

ها الة عليها من وليِّ ح�سر الجنازة كان اأحّق بال�سّ

هذا, مع اأّن هذه الّرواية قد نوق�ست �سندًا ومتنًا:

اأّما �سندًا: فباأّن من رواتها �سالم بن اأبي حف�سة, وقد طعن 

Q من الق�سم غير المطبوع, من كتاب الّطبقات  ))) ابن �سعد, ترجمة الإمام الح�سن 

الكبير, بتحقيق ال�ّسيد عبد العزيز الّطباطبائّي, �س 87- 89.

ف�سائل  في  الأخبار  �سرح  محّمد,  بن  الّنعمان  حنيفة,  اأبو  القا�سي  المغربّي,  الّتميمّي   (2(

الأئّمة الأطهار, ج 3, �س 27).



جتهيز املع�سوم  ا  وا ام اعملا زا جا

- 67 -

... واأّنه كان يقّلب 
(((

عليه اأئّمة الّرجال و�سّرحوا ب�سعفه وزيغه

.
(2(

الأخبار ويهم في الّروايات

 وقال ال�ّسهيد نور اهلل الّت�سترّي }: وثاقة �سالم هذا غير 

م�سّلمة, بل هو معتلٌّ اأجوف غير �سالم عن القدح, لأّنه كان زيدّيًا 

بترّيًا, �ُسّمي هو واأ�سحابه بذلك من قول زيد ر�سي اهلل عنه لهم 

الإمامية  اأ�سحابنا  ل في كتب رجال  ُف�سِّ »بتركم اهلل«, على ما 

وكّذبه   Q ادق  ال�سّ مولنا  لعنه  وقد  تعالى,  اهلل  اأّيدهم 

.
(3(

وكّفره, وق�س على هذا �سائر الأخبار المنقولة عنه لعنه اهلل

ق الخبير ال�ّسيخ المحمودّي:  واأما متنًا: فقد نقل العالمة المحقِّ

اأّن �سعيد بن العا�س كان مختبئًا في ذلك اليوم, تاركًا اأمر دفن 

ه P اإلى مروان بن الحكم, الذي  الإمام الح�سن Q عند جدِّ

جمع في ذلك اليوم األفي مقاتل لمنع هذا الأمر, وكان يقول: ل 

يكون هذا اأبدًا, فاأين كان �سعيد حّتى ي�سّلي على جنازة الإمام 
 

الح�سن Q؟! وعلى فر�س خروجه من النزواء وح�سوره عند 

الجنازة, هل كانت ت�سمح نفو�س بني ها�سم وهم َحِنقون عليه, 

من اأجل دعمه لمروان وتركه اإّياه لمعار�سة بني ها�سم, مع اأّنه 

هو الوالي ومن رعاياه؟! هل مع ذلك يمكن للغيارى الها�سميين 

))) اأنظر: هام�س مطالب ال�ّسوؤول في مناقب اآل الّر�سول لل�ّسافعي, تعليقة المحّقق ماجد بن 

اأحمد العطّية, �س 44- 45. 

)2) ابن حّبان, كتاب المجروحين, ج ), �س 343.

وارم المهرقة, �س 245. )3) الّت�ستري, القا�سي نور اهلل, ال�سّ
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الة على جنازة �سّيد �سباب اأهل  اأن ي�سمحوا له, ويكرموه بال�سّ

.
(((

الجّنة؟!!

ولو تنّزلنا وقبلنا هذه الرواية, فلماذا ل تحمل حينئٍذ على اأّن 

المراد بالإمام فيها هو اإمام الحّق؟ وبالتالي يكون مفادها قريبًا 

من مفاد الروايات ال�سابقة, اأّن: الإمام ل يلي اأمره اإّل اإمام مثله.

))) اأنظر: هام�س كتاب جواهر المطالب في مناقب الإمام علّي بن اأبي طالب, ج 2, �س 99), 

بتحقيق المحمودّي.

 L علّي  بن  الح�سين  اإّن  الم�سادر,  بع�س  تناقلته  ما  على  تعليقًا  بع�سهم-  وقال 

ما  �سّنة  اأّنها  لول  »تقّدم   :Q الح�سن  الإمام  اأخيه  وفاة  يوم  العا�س,  بن  ل�سعيد  قال 

قّدمتك«-: الحّق اأّن هذا الكالم ل اأ�سل له, فقد �سّرح الإمام المّزي في تهذيب الكمال, 

الة زائد, وقال: زاد بع�سهم: )و�سّلى  في ترجمة الح�سن بن علّي L, باأن مقطع ال�سّ

عليه �سعيد بن العا�س وهو اأمير المدينة(.

هذا, وقد �سّرح بع�س العلماء الكبار في م�سادرهم, باأّن الح�سين Q هو الذي �سّلى 

على اأخيه الح�سن Q, )انظر: ربيع الأبرار 4: 304, لباب الأن�ساب ): 339 و�س 396, 

ر�سوخ الأخبار في من�سوخ الأخبار لأبي اإ�سحاق الجعبّي: 322, الإتحاف بحّب الأ�سراف 

لل�ّسبراوّي: 39(. 

وقال المناوي في في�س القدير: 4 : 546 في تكبيرة المالئكة: )وكّبر الح�سن بن علي على 

علّي اأربعًا, وكّبر الح�سين بن علّي على الح�سن اأربعًا(. 

باغ المالكّي في الف�سول المهّمة: 57) اإلى الجمع, وقال: )و�سّلى عليه  وذهب ابن ال�سّ

عليه  و�سّلى  معاوية,  جهة  من  المدينة  على  واليًا  يومئٍذ  كان  فاإّنه  العا�س,  بن  �سعيد 

 .)Q الح�سين

وقال الزرندّي الحنفّي في معارج الو�سول )مخطوط( )اأقول: طبع هذا الكتاب بتحقيق 

محمد كاظم المحمودي اأنظر الم�سدر �س 80( بعد ذكر الخبر: وهذا غريب! بالإ�سافة 

بل  التاريخ,  يذكره  ما  الأ�سراف-  الوالي على  ال�سّنة- �سالة  لهذه  نَر  لم  فاإّنا  اإلى ذلك 

العك�س, فعمر بن الخّطاب )ر�س( �سّلى عليه �سهيب بن �سنان, وعلّي )كّرم اهلل وجهه( 

�سّلى عليه الح�سن وهكذا... 

حيح اأّن اأبا ها�سم عبد اهلل بن محمد بن الحنفّية, هو الذي ذكر هذا القول لأبان  وال�سّ

بن عثمان بن عفان, الذي كان واليًا على المدينة لعبد الملك بن مروان, انظر: الّطبقات 

الكبرى 5: 6)), في ترجمة اأبي ها�سم عبد اهلل بن محّمد بن الحنفّية. ومن خالل هذا 

خطاأ  وهو  )ر�س(  علّي  بن  الح�سين  اإلى  القول  هذا  نقل  الأحداث,  في  الكبير  الت�سابه 

مح�س. واهلل العالم«. انتهى. ) اأنظر: هام�س كتاب مطالب ال�ّسوؤول في مناقب اآل الّر�سول 

لل�سافعي, وتعليقة محّققه: ماجد ابن اأحمد العطّية �س 44- 45).
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:Q تغسيل اإلمام زين العابدين

روى ال�ّسيخ الّطو�سّي باإ�سناده عن محّمد بن اأحمد بن يحيى, 

عن   ,
(((

كلوب بن  غياث  عن  الخ�ّساب,  مو�سى  بن  الح�سن  عن 

 Q اإ�سحاق بن عّمار, عن جعفر, عن اأبيه اأّن: علّي بن الح�سين

.
(2(

لته له اأّم ولد له اإذا مات, فغ�سَّ اأو�سى اأن تغ�سِّ

وهذه الرواية قد ناق�سها علماوؤنا الأبرار ر�سوان اهلل عليهم 

بوجوه عديدة, واإليك نبذة من كلماتهم في هذا المجال ِمّما فيه 

غنًى وكفاية: 

قال ال�ّسيخ الحّر العاملّي M بعد نقل هذا الحديث: اأقول: 

له اإال االإم�م«, فمعنى  المروّي في اأحاديث كثيرة اأّن »االإم�م ال يغ�سِّ

الو�سية هنا الم�ساعدة على الغ�سل والم�ساركة فيه كما مّر في حديث 

 اأ�سماء, اأو بيان الجواز اأو التقّية, واإن كان المتولِّي له باطنًا هو 

.
(3(

الباقر Q, كما وقع الت�سريح به في الأخبار, واهلل اأعلم

))) غياث بن كلوب لم يوّثق �سريحًا في كتب الّرجال, لكن ذكر ال�ّسيخ الّطو�سّي في العّدة اأّنه 

من العاّمة, ولكن عملت الّطائفة باأخباره اإذا لم يكن لها معار�س من طريق الحّق, وقد 

اأّن العمل بخبر من يخالف الحّق في  M من مجموع كالمه,  ا�ستظهر ال�ّسيد الخوئّي 

عقيدته, م�سروط باإحراز وثاقته وتحّرزه عن الكذب, وعليه حكم بوثاقة غياث بن كلوب 

 .)9302 الرقم  254, تحت  4), �س  ج  الحديث,  )اأنظر: معجم رجال  واإن كان عامّيًا. 

اأقول: وهذه الّرواية لو لم يتم توجيهها بما ذكر في المتن, لكانت ِمّما لها معار�س من 

طريق الحّق, وعليه فتكون من الموارد التي لم تعمل الّطائفة بروايته فيها, فالحظ.

)2) الحّر العاملّي, و�سائل ال�ّسيعة, ج 2, �س7)7, باب 25 من اأبواب غ�سل الميت, حديث ).

)3) الم�سدر ال�ّسابق �س 8)7.
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وقال ال�ّسيخ يو�سف البحرانّي M: اأقول: ل يخفى اأّن الّرواية 

ق عندنا من اأّن الإمام ل  المذكورة ل تخلو من الإ�سكال, لما تحقَّ

له اإل اإمام مثله, فال بدَّ من تاأويل الخبر المذكور, اإّما بحمله  يغ�سِّ

الباقر  الإمام  عن  رر  ال�سّ ودفع  للتقّية  بذلك  الو�سية  اأّن  على 

Q, كما ذكره بع�س م�سايخنا, اأو بحملها على المعاونة كما 

يدّل عليه ما في الفقه الر�سوّي حيث قال: »ونروي اأّن علّي بن 

الح�سين Q َلّم� م�ت، ق�ل اأب� جعفر Q: لقد كنت اأكره 

اأن اأنظر اإلى ع�رتك في حي�تك، فم� اأن� ب�لذي اأنظر اإليه� بعد 

ف�أدخلت  له  اأّم ولد  دع�  ثّم  ف�أدخل يده وغ�سل ج�سده،  م�تك، 

.
(((

يده� فغ�سلت مراقه، وكذلك فعلت اأن� ب�أبي«

على  دّل  ما  ينافي  ل  ولعّله   :M الّنجفي  ال�ّسيخ  وقال 

اإعانة  اإرادته  لحتمال  يق«,  �سدِّ اإاّل  له  يغ�سِّ ال  يق  دِّ »ال�سِّ  اأّن 

الباقر Q في بع�س الغ�سل, واإن َبُعد, كما ي�سعر به مع تاأييد 

.
(2(

للحكم ما عن الفقه الر�سوي

طبق  على  الحكم  في   ,M الأن�سارّي  ال�ّسيخ  وا�ست�سكل 

اإ�سكال, فللتوّقف فيها... مجال,  الّرواية قائاًل: والم�ساألة محّل 

.
(3(

والحتياط ل يترك

))) البحرانّي ال�ّسيخ يو�سف, الحدائق الّنا�سرة, ج 4, �س )39- 392.

)2) الّنجفّي ال�ّسيخ محّمد ح�سن, جواهر الكالم في �سرح �سرائع الإ�سالم, ج 3, �س 58.

)3) الأن�سارّي, كتاب الطهارة, ج 2, �س 284.
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اأّن الو�سّية للتقّية,  M: والّظاهر  وقال العاّلمة المجل�سّي 

باطنًا  المق�سود  وكاأّن  مع�سوم,  اإّل  له  يغ�سِّ ل  المع�سوم  لأّن 

رر عن  ال�سّ دفع  الرواية, وظاهرًا  عليه هذه  دّلت  كما  المعاونة 

.
(((

الباقر Q, وعدم ا�ستراك الغير معه في الغ�سل واهلل يعلم

وعّلق ال�ّسيد الحكيم }: هذا والخبر المذكور - مع �سعفه 

له اإاّل اإم�م«,  في نف�سه - مخالف لما دّل على اأّن »االإم�م ال يغ�سِّ

يق,  لها اإّل �سدِّ يقة ول يغ�سِّ وما تقّدم من اأّن فاطمة O �سدِّ

وما ورد في تغ�سيل الباقر Q لأبيه Q, فال مجال للعمل 

 .
(2(

به

الحّر  ال�ّسيخ  } معّلقًا على مناق�سة  الخوئّي  يد  ال�سِّ وقال 

في  تقّدم  وقد  جّدًا,  جّيدة  المناق�سة  وهذه  البحرانّي:  وال�ّسيخ 

يق ل  يقة وال�سدِّ اأخبار تغ�سيل علّي فاطمة L من اأّنها �سدِّ

يق, ويوؤّيد ذلك ما ورد في الفقه الر�سوّي... اإلى  له اإّل �سدِّ يغ�سِّ

مرَّ  كما  ة-  حجَّ تكن  لم  واإن  الر�سوي  الفقه  وروايات  يقول:  اأن 

.
(3(

ة- اإّل اأّنها �سالحة للّتاأييد كما ذكرناه غير مرَّ

.
(4(
Q ادق ويقرب منهما ما في فقه ال�سّ

))) المجل�سّي, بحار الأنوار, ج 78, �س 303.

)2) الحكيم, م�ستم�سك العروة الوثقى, ج 4, �س 89.

)3) الغروّي, الّتنقيح في �سرح العروة الوثقى, ج 8, �س 354.

ادق Q, ج 2, �س )36. )4) الّروحانّي, فقه ال�سّ
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:Q ادق تغسيل اإلمام الصاّ

الخبر  هذا  وفي  الّذكرى:  في   { الأّول  ال�ّسهيد  قال 

.
(((

غرائب

ــذكــرى:اأقــول:  ال فــي  مــا  نقله  بعد  الــبــحــرانــّي  ق  المحقِّ قــال 

ــى تغ�سيل  لــعــّل ذلـــك مــن حــيــث دللــتــه بــظــاهــره عــلــى اأّنــــه تــوّل
 

اإمام  اإّل  له  يغ�سِّ ل  ــه  اأّن الأخبار  من  علم  ما  مع   ,Q الإمــام 

مثله..., اإّل اأّنه يمكن الجواب عن الأّول باأّن ال�سمير في »بطنه« 

يعود اإلى الميت, المفهوم من قرائن المقام, اأو المتقّدم في �سابق 

.
(2(

هذا الكالم, اإذ الّظاهر اأّن هذا كالم مقتطع من حديث قبله

:Q حول تجهيز اإلمام الكاظم

اأو   ,
(3(

جعفر اأبي  بن  �سليمان  اأّن  الأخبار  بع�س  في  ورد  اأّواًل: 

واأّنه  وتكفينه   Q الكاظم  الإمام  غ�سل  توّلى  بع�سهم, 

, وهذا كّله بح�سب الّظاهر, 
(4(

�سّلى عليه ال�ّسندي بن �ساهك

.Q و�سترًا على الإمام الّر�سا

في  دوق  ال�سّ ال�ّسيخ  عن  نقله  تقّدم  ما  ذلك:  على  ويدّل 

 العيون, ب�سنده عن عمر ابن واقد في حديث طويل, يذكر فيه اأّن 

))) ال�ّسهيد الأّول, ذكرى ال�سيعة, ج ), �س 337.

 ,Q ادق )2) البحرانّي, الحدائق الّنا�سرة, ج 3, �س 446, ولحظ: الّروحانّي في فقه ال�سّ

ج 2, �س 370- )37.

دوق, عيون اأخبار الّر�سا Q, �س 97. )3) ال�سّ

دوق, عيون اأخبار الّر�سا Q, �س 92, وكمال الّدين وتمام الّنعمة, �س 38. )4) ال�سّ
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الّرج�س  هذا  اإّن  م�سّيب،  »ي�  للم�سّيب:  قال   Q الكاظم 

اأّنه يت�ّلى غ�سلي ودفني، هيه�ت  ال�ّسندي بن �س�هك، �سيزعم 

اإلى اأن قال: فواهلل لقد راأيتهم  اأبداً...«,  اأن يك�ن ذلك  هيه�ت 

اإليه,  اأيديهم  ت�سل  فال  يغ�ّسلونه  اأّنهم  يظّنون  وهم  بعيني, 

�سيئًا,  به  واأراهم ل ي�سنعون  نونه  ويكفِّ اأّنهم يحّنطونه  ويظّنون 

وراأيت ذلك ال�ّسخ�س يتوّلى غ�سله وتحنيطه وتكفينه وهو يظهر 

المعاونة لهم وهم ل يعرفونه, فلما فرغ من اأمره, قال لي ذلك 

نَّ فّي، ف�إّني اإم�مك  ال�ّسخ�س: »ي� م�سّيب، مهم� �سككت فل ت�سكَّ

 .»
(1(
Q وم�الك وحّجة اهلل عليك بعد اأبي

دوق بعد قوله اأّنه اأورد ما اأورده من الأخبار رّدًا على  قال ال�سّ

 Q ادق الواقفة: ولهم في هذه الأخبار كالم, يقولون: اإّن ال�سّ

له اإاّل االإم�م«, ولو كان الّر�سا Q اإمامًا  قال: »االإم�م ال يغ�سِّ

غ�ّسله   Q مو�سى  اأّن  الأخبار  هذه  وفي  لغ�ّسله,  ذكرتم  كما 

غيره. 

ادق Q اإّنما نهى  ول حّجة لهم علينا في ذلك, لأّن ال�سّ

اأن يغ�ّسل الإمام اإّل من يكون اإمامًا, فاإن دخل من يغ�ّسل الإمام 

في نهيه فغ�ّسله لم يبطل بذلك اإمامة الإمام بعده, ولم يقل: اإّن 

الإمام ل يكون اإّل الذي يغ�ّسل َمن قبله من الأئمة, فبطل تعّلقهم 

علينا بذلك.

دوق, عيون اأخبار الّر�سا Q, �س 97- 98. ))) ال�سّ
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على اأّنا قد روينا في بع�س هذه الأخبار: اأّن الّر�سا Q قد 

غ�ّسل اأباه مو�سى بن جعفر L من حيث خفي على الحا�سرين 

لغ�سله, غير من اّطلع عليه, ول تنكر الواقفية اأّن الإمام يجوز اأن 

يطوي اهلل تعالى له البعد, حّتى يقطع الم�سافة البعيدة في المّدة 

.
(((

الي�سيرة

ندّي  واأّما ما روي: اأّنه Q َلّما ح�سرته الوفاة �ساأل ال�سِّ

بن �ساهك اأن يح�سره مولى له مدنيًا, ينزل عند دار العّبا�س 

وتكفينه,  غ�سله  ليتوّلى   ,
(2(

الق�سب م�سرعة  في  محّمد  بن 

اأ�ساأله في الإذن  ندّي بن �ساهك: وكنت  ال�سِّ ففعل ذلك. قال 

نه فاأبى, وقال: »اإّن� اأهل بيت، مه�ر ن�س�ئن� وحّج  لي في اأن اأكفِّ

كفن،  وعندي  اأم�الن�،  ط�هر  من  م�ت�ن�  واأكف�ن  �سرورتن� 

واأريد اأن يت�ّلى غ�سلي وجه�زي م�الي فلن، فت�ّلى ذلك 

.
(3(

منه

 عن 
(4(

الطو�سي في حّقه ال�سيخ  الذي روى  المولى هو  وهذا 

)اأو  رحيم  اأخبرتني  قال:  العبيدّي,  عبيد  بن  عي�سى  بن  محّمد 

رحيمة( اأّم ولد الح�سين بن علّي بن يقطين- وكانت امراأة حّرة 

اأبي  مولى  �سعيد  عن  حّجة-  وع�سرين  نّيفًا  حّجت  قد  فا�سلة 

))) الم�سدر ال�ّسابق �س 97- 98.

)2) من مناطق بغداد في تلك الأّيام.

)3) المفيد, الإر�ساد, ج 2, �س 243, الّطو�سّي, كتاب الغيبة, �س 30.

)4) كما اأ�سار اإليه ال�ّسيخ محّمد هادي اليو�سفّي الغروّي, في مو�سوعة الّتاريخ الإ�سالمّي, ج 

7, �س 9)5.
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الح�سن Q- وكان يخدمه في الحب�س ويختلف في حوائجه- 

اأّنه ح�سره حين مات كما يموت النا�س, من قّوة اإلى �سعف اإلى 

.
(((
Q اأن ق�سى

فلعّل ذلك من باب اأن يح�سره في الّظاهر من ي�سهد موته, 

واأنه  حّي  باأّنه  وقالوا  ذلك,  اأنكروا  الذين  الواقفة  مقالة  ليرّد 

.
(2(

المهدّي

هو  القول  هذا  اأّن   ,M الّطو�سّي  ال�ّسيخ  نقل  هنا  ومن 

الم�ّسهور لأّنه هو الذي في الّظاهر, في قبال القول الآخر الذي 

ذهب اإليه قوم من اأ�سحابنا- على حّد تعبير ال�ّسيخ الّطو�سّي- 

.
(3(
Q باأّن الذي توّلى غ�سله هو ابنه الإمام الر�سا

ورّبما يوؤيده دللة بع�س ما ذكره ال�ّسيخ الّطو�سي على اأّن من 

.
(4(

اّدعى غير هذين القولين كان كاذبًا

بن  بن مهران, عن محّمد  اأحمد  الكلينّي, عن  ال�ّسيخ  وروى 

علّي, عن اأبي الحكم الأرمنّي قال: حّدثني عبد اهلل بن اإبراهيم 

بن علّي بن عبد اهلل بن جعفر بن اأبي طالب, عن يزيد بن �سليط 

الزيدّي, قال اأبو الحكم: واأخبرني عبد اهلل بن محّمد بن عمارة 

 -Q اإبراهيم  اأبا  الجرمّي, عن يزيد بن �سليط قال: لقيت 

))) الّطو�سّي, كتاب الغيبة, �س 24.

)2) اأنظر: الم�سدر ال�ّسابق, �س 23.

)3) اأنظر: الم�سدر ال�ّسابق, �س 55 و59.

)4) الم�سدر ال�ّسابق.
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 :Q ونحن نريد العمرة- في بع�س الطريق... اإلى اأن قال:  ثّم قال

»اأخبرك ي� اأب� عم�رة اأّني خرجت من منزلي ف�أو�سيت اإلى ابني 

الب�طن،  واأو�سيته في  الّظ�هر،  بني في  واأ�سركت معه  فلن، 

ثمَّ   ،P اهلل  ر�س�ل  بخبره  ج�ءني  ولقد  وحده...  ف�أفردته 

اأحد مّن�  اإلى  اأرانيه واأراني من يك�ن معه، وكذلك ال ي��سى 

اهلل  �سل�ات  علّي  وجّدي   P اهلل  ر�س�ل  بخبره  ي�أتي  حّتى 

عليه...«, اإلى اأن قال: فقال اأبو اإبراهيم Q: »ف�أقبلت على 

ف�أّيهم  واأّمي-  ب�أبي  لي-  جمعتهم  قد  فقلت:   P اهلل  ر�س�ل 

ه�؟ فق�ل: ه� الذي ينظر بن�ر اهلل عز وجل، وي�سمع بفهمه، 

يجهل،  فل  ويعلم  يخطئ،  فل  ي�سيب  بحكمته،  وينطق 

ثّم ق�ل:  ابني-  بيد علّي  واأخذ  وعلم�ً، ه� هذا-  معّلم�ً حكم�ً 

واأ�سلح  ف�أو�ِس  �سفرك  من  رجعت  ف�إذا  معه،  مق�مك  اأقّل  م� 

ف�إّنك منتقل عنهم ومج�ور غيرهم،  اأردت،  ِمّم�  اأمرك وافرغ 

نك، ف�إّنه طهٌر لك، وال  لك و ليكفِّ اأردت ف�دع علّي�ً فليغ�سِّ ف�إذا 

طجع بين يديه  ي�ستقيم اإاّل ذلك، وذلك �سّنة قد م�ست، ف��سّ

و�سفَّ اإخ�ته خلفه وعم�مته، وُمْره فليكّبر عليك ت�سع�ً، ف�إّنه 

قد ا�ستق�مت و�سّيته وَوِلَيك واأنت حي، ثّم اجمع له ولدك من 

�سِهِد اهلل عز وجل وكفى ب�هلل �سهيداً«, 
َ
�سِهد عليهم واأ

َ
بعدهم، ف�أ

قال يزيد: ثّم قال لي اأبو اإبراهيم Q: »اإّني اأوؤخذ في هذه 

.
(((

ال�ّسنة، واالأمر ه� اإلى ابني علّي... الحديث«

))) الكلينّي, الكافي, ج ), �س 3)3- 5)3.
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قال العاّلمة المجل�سي: »ف�إّنه طهٌر لك« اأي تغ�سيله لك في 

حياتك طهٌر لك, وقائم مقام غ�سلك من غير حاجة اإلى تغ�سيل 

اآخر بعد موتك, »وال ي�ستقيم اإاّل ذلك« اأي ل ي�ستقيم تطهيرك اإّل 

له اإل مع�سوم  بهذا الّنحو, وذلك لأّن المع�سوم ل يجوز اأن يغ�سِّ

اإذ ح�سره  Q, وهو غير �ساهد  الّر�سا  مثله, ولم يكن غير 

الموت.

ويرد عليه: اأّنه ينافي ما �سياأتي من اأّن الّر�سا Q ح�سر 

غ�سل والده �سلوات اهلل عليهما في بغداد, ويمكن اأن يكون هذا 

يلزم  يكون  اأو   ,Q ح�سوره  على  يّطلع  لم  من  �سبهة  لرفع 

الأمران جميعًا في الإمام الذي يعلم اأّنه يموت في بلٍد اآخر غير 

المق�سود  بالغ�سل, وقيل:   
(((

الم�سلوب يوؤمر  اأّنه  بلد ولده, كما 

.
(2(

اأّنه �سيوّلى طهرك بعد وفاتك �سّرًا, ول يخفى بعده«

وقال المازندرانّي في �سرحه على الكافي: ...ثّم هذا الّتغ�سيل 

دوق في  ال�سّ رواه  ما  يدّل عليه  بعد موته,  تغ�سيله  يكفي عن  ل 

 .
(3(

كتاب العيون...الخ

تذكر  التي  الم�سّيب  رواية  وهي  الّرواية,  ذكر  تقّدم  اأقول: 

.Q له بعد �سهادته Q تغ�سيل الإمام الّر�سا

))) اأي من يقتل �سلبًا.

)2) المجل�سّي, مراآة العقول في �سرح اأخبار اآل الّر�سول, ج 3, �س 354- 355.

)3) المازندرانّي, المولى محّمد �سالح, �سرح اأ�سول الكافّي )الكافي الأ�سول والرو�سة و�سرح 

جامع(, ج 6, �س 76).
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بن  معّلى  عن  محّمد,  بن  الح�سين  عن  الكافي,  في  روى  ث�ني�ً: 

 محّمد, عن محّمد بن جمهور, عن يون�س, عن طلحة, قال: قلت 

له اإل الإمام؟ فقال: »اأََم� تدرون  للّر�سا Q: اإّن الإمام ل يغ�سِّ

الذين  عنه،  غ�ب  ِمّمن  خير  ح�سره  قد  لغ�سله؟  ح�سر  من 

.»
(1(

ح�سروا ي��سف في الجّب حين غ�ب عنه اأب�اه واأهل بيته

وهذه الّرواية يظهر منها عدم ح�سور الّر�سا Q لتجهيز 

اأبيه الكاظم Q, واأّن من ح�سره هم المالئكة.

ولكن قد تحمل بقرينة الّروايات الأخرى على ظاهر الحال, 

واأّن الّتغ�سيل وقع من حيث يخفى على الّنا�س اأمره, وبما ل ينافي 

ح�سور المع�سوم مع المالئكة اأي�سًا.

الإلتزام  يمكن  ل  �سندها-  عن  الّنظر  بغ�ّس  اأّنها-  على 

 ,Q المع�سوم  على  المالئكة  لتف�سيلها  وذلك  بظاهرها, 

اإّل اأن يقال: باأّن المراد  اأّللهّم  فال بّد من رّد علمها اإلى اأهلها, 

ًا. يَّ , ورّبما يوؤّيده كون الراوي عامِّ
(2(

خير منه بزعمكم

من  تقّية  اأّنها  على   M المجل�سّي  العاّلمة  حملها  ولذا 

المخالفين, بقرينة الّراوي فاإّن طلحة بن زيد عاّمّي- كما ذكره 

قاله  كما  ال�ّسيعة-  من  العقول  نواق�س  من  اأو   -
(3(

الّنجا�سّي

.-
(4(

المجل�سّي

))) الكلينّي, الكافي, ج ), �س 384- 385.

)2) المازندرانّي, المولى محّمد �سالح, �سرح اأ�سول الكافي, ج 6, �س 354.

)3) الّنجا�سّي, رجال الّنجا�سّي, �س 207, رقم 550.

)4) المجل�سّي, بحار الأنوار, ج 48, �س 247.
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:Q الة على اإلمام الجواد الصاّ

المعت�سم  بن  الواثق  اأّن  الّذهب,  مروج  في  الم�سعودّي  ذكر 

, فاإن �سّح ذلك فاإّنما 
(((
Q العّبا�سّي �سّلى على الإمام الجواد

الّتعتيم على  بغية  , وذلك 
(2(

الّظاهر, كما ذكر بع�سهم هو على 

, واإن كان في 
(3(
Q جريمة اأبيه المعت�سم الذي �سمَّ الإمام

.Q الواقع اأّن الذي قام باأمره اأجمع هو ابنه الإمام الهادي

:Q الة على اإلمام الهادي الصاّ

ذكر بع�سهم اأّن المعتمد �سّلى على الإمام الهادي Q, وقد 

كان ذلك بعد �سالة الإمام الع�سكرّي عليه, كما ذكر الم�سعودّي 

في اإثبات الو�سّية, حيث قال: وقد كان اأبو محّمد �سّلى عليه قبل 

خرج المعتمد, ثّم ُدفن في 
ُ
اأن يخرج اإلى الّنا�س, و�سّلى عليه َلّما اأ

.
(4(

دار من دوره

))) الم�سعودّي, مروج الّذهب, ج 3, �س 464.

م ال�ّسيد عبد الّرزاق, وفاة الإمام الجواد Q, �س 70. )2) المقرَّ

)3) القزوينّي, ال�ّسيد محّمد كاظم, الإمام الجواد Q من المهد اإلى الّلحد, �س 388- 

.389

)4) الم�سعودّي, اإثبات الو�سّية, �س 243, والّظاهر اأّن العبارة في المطبوع قد �سابها التغيير 

والتبديل وخطاأ الن�ّساخ, حيث جاء فيها: وقد كان اأبو محّمد �سّلى اهلل عليه )!( َقِبل اأن 

يخرج اإلى النا�س, و�سّلى عليه لما اأخرج المعتمد, ثّم دفن في دار من دوره, وما نقلناه 

في المتن هو المطابق لما اأورده- نقاًل عن اإثبات الو�سّية- ال�ّسيخ عّبا�س القّمي M في 

الأنوار البهّية �س 299, وكذلك ال�ّسيد مح�سن الأمين } في اأعيان ال�ّسيعة, ج 2, �س 

40, فالحظ.
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:Q ّالة على اإلمام العسكريا الصاّ

 L علّي  بن  الح�سن  مات  َلّما  للّطو�سّي:  الغيبة  كتاب  في  جاء 

ح�سر غ�سله عثمان بن �سعيد ر�سي اهلل عنه واأر�ساه, وتوّلى جميع اأمره 

في تكفينه وتحنيطه وتقبيره, ماأمورًا بذلك للّظاهر من الحال التي ل 

.
(((

يمكن جحدها ول دفعها, اإل بدفع حقائق الأ�سياء في ظواهرها

وقد �سّرح فيه ال�ّسيخ الّطو�سّي باأّن ذلك لأجل ظاهر الحال, 

الذي ل يمنع من وقوعه ب�سكل اآخر ومن حيث يخفى على الّنا�س, 

كما تقّدم مرارًا.

يد المرتضى علم الهدى: وقفة مع الساّ

ذهب ال�ّسيد المرت�سى } في جوابه عن بع�س الم�سائل, 

اإلى ا�ستبعاد بل ورّد القول باأّن: غ�سل الإمام وال�سالة عليه موقوف 

على الإمام الذي يتوّلى الأمر من بعده, موّجهًا لها- على فر�س 

�سّحتها- اأّن المراد بها الأكثر الأغلب, ومع الإمكان والقدرة.

ويبتني ما ذكره من الإ�سكال والّتوجيه على اأمور ثالثة:

االأمر االأّول: اإ�سك�ل �سندّي

ال�ّسيعة  روته  قد  الأمر  هذا  باأّن  اعترف  الذي  الوقت  ففي 

الإمامّية, اأورد عليها اأّنها واردة من طريق الآحاد التي ل توجب 

علمًا ول ُيقطع بمثلها.

))) الّطو�سّي, كتاب الغيبة, �س 356.
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اأّن  ُيظهر  الو�سع, مما  اأو  بالكذب  الّروايات  ولم ي�سف هذه 

ذلك منه } على مبنى القدماء في الأخذ بالأخبار, الذين: 

بما  اعت�سد  حديث  كّل  على  حيح  ال�سّ اإطالق  بينهم  تعارف 

يقت�سي اعتمادهم عليه اأو اقترن بما يوجب الوثوق به والّركون 

نقلوها  التي  مائة,  الأربع  الأ�سول  من  كثير  في  كوجوده  اإليه, 

عن م�سايخهم بطرقهم المّت�سلة باأ�سحاب الع�سمة �سالم اهلل 

عليهم, وكانت متداولة لديهم في تلك الأع�سار, م�ستهرة فيما 

اأو  اأ�سل  في  وكتكّرره  الّنهار,  رابعة  في  ال�ّسم�س  ا�ستهار  بينهم 

معتبرة,  واأ�سانيد عديدة  منها ف�ساعدًا بطرق مختلفة  اأ�سلين 

الذين  الجماعة  اأحد  اإلى  النت�ساب  اأ�سل معروف  في  وكوجوده 

اإلى  اأو على ت�سحيح ما ي�سّح عنهم,  اأجمعوا على ت�سديقهم, 

غيرها من القرائن...

اإّل اأّن المتاأّخرين عدلوا عن هذا الأمر, نظرًا لختفاء الكثير 

من تلك القرائن وعدم و�سولها اإلينا, ف�ساروا يطلقون الحديث 

حيح بمعنى اآخر, واإن لم يحتّف بالقرائن التي توجب العلم  ال�سّ

.
(((

ب�سدوره, ِمّما لي�س هنا مو�سع تف�سيله

ر�سائله  اآخر من  المرت�سى كالمًا في مو�سع  لل�ّسيد  اأّن  غير 

في  الإمامّية  علماء  اإيداع  �سبب  فيه  اأو�سح  �سوؤال,  عن  جوابًا 

كتبهم الفقهّية لأخبار الآحاد وكيف اأّنها لم تكن لالإحتجاج بها 

))) اأنظر: الحارثّي العاملّي, ال�ّسيخ بهاء الّدين, م�سرق ال�ّسم�سين, �س 4-3.
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رواه  ما  كّل  لي�س   :M فقال  يرى,  كما  لذلك  ت�سلح  ل  حيث 

اأ�سحابنا من الأخبار واأودعوه في كتبهم, واإن كان م�ستندًا اإلى 

رواة معدودين من الآحاد, معدودًا في الحكم من اأخبار الآحاد, 

.
(((

بل اأكثر هذه الأخبار متواتر موجب للعلم

في  بابًا  اأدرج   M الكلينّي  ال�ّسيخ  اأّن  ذلك,  يوؤّيد  ما  ولعّل 

كتابه الأ�سول من الكافي تحت عنوان: باب اأّن الإمام ل يغ�ّسله 

R, وكان قد و�سف روايات كتابه في 
(2(

اإّل اإمام من الأئّمة 

وال�ّسنن   ,R ادقين  ال�سّ عن  حيحة  ال�سّ بالآثار  المقّدمة 

.
(3(

القائمة التي عليها العمل

دوق وال�ّسيخ المفيد اأي�سًا اعتمادهم  ويظهر من ال�ّسيخ ال�سّ

على تلك الأخبار, وا�ستنادهم اإليها, كما تقّدم في الف�سل الأّول 

نقل كالمهما.

�سّحة  واأوجبت  لهوؤلء  توّفرت  التي  القرائن  فلعّل هناك من 

تلك الأخبار عندهم, مالم يتوّفر لل�ّسيد المرت�سى, ولي�س ذلك 

بعزيز.

االأمر الث�ني: اال�ستح�لة العقلية

بمعنى عدم اإمكان هذا الأمر وا�ستحالته من الّناحية العقلية, 

فه بع�س الأ�سحاب- على حدِّ تعبيره -  حيث لم يرت�س ما تع�سَّ

))) ال�ّسريف المرت�سى, ر�سائل ال�ّسريف المرت�سى, المجموعة الأولى, �س 26. 

)2) الكلينّي, الكافي, ج ), �س 384.

)3) الم�سدر ال�سابق, المقّدمة.
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من: اأّن من غير الممتنع اأن ينقل اهلل تعالى الإمام من المكان 

ال�سا�سع في اأقرب الأوقات, ويطوي له البعيد, فيجوز اأن ينتقل- 

ال�ّسالم  مدينة  اإلى  المدينة  من  مثاًل-   Q الّر�سا  الإمام 

وطو�س في الوقت.

فاإّن ال�ّسيد المرت�سى واإن كان ل يمنع من اإظهار المعجزات 

وخرق العادات لالأئّمة R, اإّل اأنه يقول: اإّن خرق العادة اإّنما 

هو في اإيجاد المقدور دون الم�ستحيل, والج�سم ل يجوز اأن يكون 

ّما اأن 
َ
منتقاًل اإلى الأماكن البعيدة اإل في اأزمنة مخ�سو�سة, فاأ

ينتقل اإلى البعيد من غير زمان فمحال, وما بين المدينة وبغداد 

اأزماٍن, ل يمكن  اإل في  الج�سم  الم�سافة ل يقطعها  وطو�س من 

معها اأن يتوّلى من هو بالمدينة غ�سل من هو ببغداد.

ثّم ذكر لنتقال الإمام من مكان اإلى مكان وجوهًا ثالثة:

به  يطير  جناحًا  له  تعالى  اهلل  يجعل  باأن  الّطيران:  االأّول: 

كالطير...

ورّده: باأّنه ل ينكر ذلك, اإل اأّن الّثقيل الكبير من الأج�سام ل 

يكون طيرانه في الخّفة مثل �سغير الج�سم... فاإذا كان الّطائر 

الخفيف الج�سم ل يمكنه اأن يقطع في يوم واحد من المدينة اإلى 

طو�س, فاأجدر اأن ل يتمّكن من ذلك الإن�سان اإذا كان له جناح.

والث�ني: الإعدام والإيجاد: وذلك باأن يقال: اإّن اهلل تعالى ُيعِدم 

الج�سم من المكان الأّول, ويوجده في المكان الثاني.
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بع�س  عدم  لأّن  اآخر,  وجه  من  م�ستحيل  باأّنه  اأي�سًا:  ورّده 

د الذي هو الفناء, وفناء بع�س الجواهر  الأج�سام ل يكون اإّل بال�سّ

فناء لجميعها, ولي�س يمكن اأن يفنى جوهر مع بقاء جوهر...

والث�لث: النتقال بالّرياح العوا�سف: وذلك باأن ينقل )يحمل( 

العوا�سف  بالّرياح  اإلى طو�س  المدينة  الإمام من  تعالى  اهلل 

التي ل نهاية لها..., ما يزيد معه على �سرعة الطائر الخفيف 

الم�سرع, فينتقل في اأقرب الأوقات.

وهذا الوجه واإن لم يقل بامتناعه عقاًل, اإّل اأّنه اكتفى برّده, 

الأمر  في  الآتّي  بال�ستبعاد  اأي�سًا معه,  ال�ّسابقين  الوجهين  ورّد 

الالحق.

واالأمر الث�لث: اال�ستبع�د

الإمام  غ�ّسل  لو  اإّنه  حيث  الأمر,  هذا  وقوع  ا�ستبعاد   اأي 

الر�سا Q اأباه الإماَم الكاظم Q, ل�ُسوهد وعرف حاله 

لم  هذا  اأّن  والحال  الحا�سرين,  على  يخَف  ولم  خبره,  ونقل 

.
(((

يح�سل, بل لقد �ُسّمي وُعيِّن غيره

:M ا ذكره والجواب عمَّ

اأواًل: اأّن هذا العترا�س ل يبتني على اأ�سا�س متين, فاإّن القائل 

بانتقال الج�سم وحركته من مكاٍن اإلى مكان, ل يقول بذلك 

))) ال�ّسريف المرت�سى, ر�سائل ال�ّسريف المرت�سى, المجموعة الّثالثة, �س 55)- 57).
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هو  بها  ًا  خا�سّ زمانًا  حركة  لكّل  اإّن  بل  الزمان,  عن  مجّردًا 

الحركات  في  والبطء  ال�ّسرعة  لكّن   ,
(((

الحركة تلك  مقدار 

تن�ساآن من مقاي�سة بع�سهما بالبع�س الآخر, َفُهما من المعاني 

ق بالإ�سافة, فاإّن البطيئة تعود �سريعة  الإ�سافّية, التي تتحقَّ

اإذا قي�ست اإلى ما هو اأبطاأ منها, وال�ّسريعة ت�سير بطيئة اإذا 

وقمنا  فر�سنا حركتين  فاإذا  منها.  اأ�سرع  هو  ما  اإلى  قي�ست 

بالمقاي�سة بينهما فاإن ت�ساويا زمانًا فاأكثرهما قطعًا للم�سافة 

يكون اأ�سرعهما, واإن ت�ساويا م�سافة فاأقّلهما زمانًا اأ�سرعهما, 

فال�ّسرعة اإذًا: هي قطع م�سافة كثيرة في زمان قليل, والبطء: 

.
(2(

هو قطع م�سافة قليلة في زمان كثير

و�سرعة انتقال الج�سم لي�ست من الأمور الم�ستحيلة, بل هي 

في نف�سها من الأمور الممكنة, فيكون اإيجادها من قبيل اإيجاد 

المقدور, غاية ما في الأمر اأّنها قد تكون خالف العادة الجارية, 

فيقع خرقها من قبل الإمام على �سبيل المعجزة اأو الكرامة.

على  دلياًل  ي�سّكل  ل  الأمر  هذا  مثل  وقوع  ا�ستبعاد  اإّن  ث�ني�ً: 

على  الّروايات  تلك  بع�س  اإذا حملنا  وقوعه, خ�سو�سًا  عدم 

اإظهار  من  يمنع  ل   M وهو  العادة,  خرق  قبيل  من  اأّنها 

 ,
(3(

المعجزات وخرق العادات لالأئّمة R كما �سّرح بذلك

))) الّطباطبائّي ال�ّسيد محّمد ح�سين, بداية الحكمة, �س 64).

)2) الم�سدر ال�ّسابق, �س 65).

)3) ال�ّسريف المرت�سى, ر�سائل ال�ّسريف المرت�سى, المجموعة الّثالثة, �س 56).



Qجتهيز املع�سوم ودفن الإمام احل�سني

- 86 -

انتقال  واأّن  خ�سو�سًا  الإنكار,  على  دلياًل  لي�س  فال�ستبعاد 

الج�سم من مكاٍن بعيد في زمان قليل قد وقع كثيرًا- والوقوع 

خير دليل على الإمكان كما قالوا- مثل ما هو المعروف من 

انتقال ج�سم الّنبي P من مّكة اإلى بيت المقد�س, ثّم منه 

اإلى مّكة في اأقّل الأزمنة, ومثل عروجه بج�سمه اإلى ال�ّسماوات 

اإلى �سدرة المنتهى, حّتى كان قاب قو�سين اأو اأدنى, ِمّما نطق 

.
(((

به القراآن, فال معنى لال�ستبعاد

ة �سليمان واإتيانه بعر�س بلقي�س, قال تعالى:  ومثل ما في ق�سّ

{ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ک   ک ک     ک گ گ گ  گ  ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱڱ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ   ہ ہ  ہہ 

.
(2(

ھ   ھ ھ ھ     ےے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ  ڭ    }
ث�لث�ً: اإّن ما ذكره من اأمور في كيفّية انتقال الج�سم من مكان 

منها,  �سيء  في  الأمر  هذا  بوقوع  القائل  يلتزم  ل  اآخر,  اإلى 

والح�سر فيها ممنوع, بل اإّن اهلل تعالى قادر على كّل �سيء, 

فقد   ,
(3(

تعالى قدرته  بطرق  الإحاطة  عن  قا�سرة  والعقول 

))) �سّبر ال�ّسيد عبد اهلل, م�سابيح الأنوار في حّل م�سكالت الأخبار, ج 2, �س 254.

)2) �سورة الّنمل الآيات 38- 40.

)3) �سّبر ال�ّسيد عبد اهلل, م�سابيح الأنوار في حّل م�سكالت الأخبار, ج 2, �س 253.
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اإليه  تهتدي  الأمر ل  يقع من خالله هذا  يكون هناك طريق 

عقولنا القا�سرة.

كما لم تكن عقول الب�سر تهتدي اإلى الكثير من الو�سائل التي 

رة في الّزمان ال�ّسابق, وقد اأ�سبحت اليوم من  كانت غير مت�سوَّ

ونحوهما  واريخ  وال�سّ كالّطائرات  والمتعاَرفة,  المعتادة  الأمور 

من الو�سائط التي ينتقل بها الج�سم من مكان اإلى اآخر, في وقت 

قليل وزمان ق�سير, ل يمكن معه قيا�س حركة الأج�سام وانتقالها 

.
(((

في ال�ّسابق على ما هو عليه الآن,{ٹ ٹ ٹ ڤ}

لو  الّتقديرات-  هذه  يبطل  والذي  اأخيرًا:   { قوله  رابع�ً: 

�سّحت اأو �سّح بع�سها- اأّنا قد علمنا اأّن الإمام لو انتقل من 

عليه,  وال�سالة  المتوّفى  لغ�سل  اأو طو�س  بغداد  اإلى  المدينة 

الة, لأّنه ج�سم والج�سم ل بدَّ  ل�ُسوِهد في مو�سع الغ�سل وال�سّ

, وعرف 
(2(

من اأن يراه كلَّ �سحيح العين. ولو �سهد لهم لعلمه

حاله, ونقل خبره, ولم َيخَف على الحا�سرين, فكيف يجوز 

الّتواريخ من توّلى غ�سل هذين الإمامين,  ذلك وقد نقل في 

الأمر على  اأنَّ  وُعيِّن, وهذا يقت�سي  ي  الة عليهما و�ُسمِّ وال�سّ

.
(3(

ما اخترناه

))) �سورة الّنحل الآية 8.

)2) كذا, والّظاهر اأّن ال�سحيح: ولو �سوهد لهم لعلم.

)3) ال�ّسريف المرت�سى, ر�سائل ال�ّسريف المرت�سى, المجموعة الّثالثة, �س 55)- 57).
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وهذا عجيب, وذلك لأّن المفرو�س وقوع هذا الأمر من حيث 

يخفى على الّنا�س, ل عالنية, حّتى ي�ساهد ويعرف وينقل خبره. 

الة اأي�سًا,  على اأّن الإمام قد ُروي اأّنه �سوهد في حال الغ�سل وال�سّ

ة, وذلك لمكان التقّية,  اإّل اأّن الم�ساهدة لم تكن عاّمة بل خا�سّ

لالإمام  زهير  بن  الم�سّيب  م�ساهدة  الّروايات  في  تقّدم  فقد 

وتقّدم   ,Q الكاظم  الإمام  اأباه  ل  يغ�سِّ وهو   Q الّر�سا 

لالإمام  اأعين  بن  وهرثمة  الهروّي  لت  ال�سّ اأبي  م�ساهدة  اأي�سًا 

.Q ل اأباه الإمام الّر�سا الجواد Q وهو يغ�سِّ

لِّي عليه  ل اأو �سُ واأّما الموؤّرخون فال يذكرون عادًة اإل من ُغ�سِّ

ل  الموؤّرخين  ذكر  وعدم  الم�ساهدة  بعدم  فال�ستدلل  ظاهرًا, 

.
(((

وجه له في اأمثال المقام

قال الآغا جمال الّدين الخوان�سارّي } في تعليقاته على 

الّرو�سة البهّية, حول بع�س ما تقّدم من ال�ّسيد المرت�سى: وما 

ذكره من اأّن الج�سم ل بّد اأن يراه �سحيح العين اإّنما هو بح�سب 

ودعوى  الوجوب.  على  دليل  ل  اإذ  فال,  مع خرقها  واأّما  العادة, 

البداهة ممنوعة.

ربما   Q ح�سوره  بعد  و�سالته  الإمام  غ�سل  اأّن  على 

لِّي عليه عالنيًة على ما نقل في واقعة  ل و�سُ ُغ�سِّ ثّم   وقع خفية, 

 Q م�ساهدته  عدم  في  حّجة  فال  وحينئٍذ   .Q الّر�سا 

))) �سّبر ال�ّسيد عبد اهلل: م�سابيح الأنوار في حّل م�سكالت الأخبار, ج 2, �س 253- 254.
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الة, ول فيما نقل من تعيين الغا�سل والم�سّلي  حين الغ�سل وال�سّ

وت�سميته.

 ,Q ح�سور الّر�سا Q وقد ُروي اأي�سًا في واقعة الكاظم

واأّنه با�سر الّتغ�سيل والّتحنيط والّتكفين على وجٍه لم ينتبهوا له..., 

وهو Q ُيظهر المعاونة لهم وهم ل يعرفونه.

الة فاأمرها �سهل, لأّنه اإذا جاز ح�سوره Q على  واأما ال�سّ

وجٍه ل يعرفونه, فيكفي �سالته في جملة الحا�سرين, واإن �سّلى 

.
(((

عليه غيره اأي�سًا..

اللمعة  �سرح  على  الّتعليقات  ح�سين,  بن  محّمد  الدين  جمال  الآغا  الخوان�سارّي,   (((

الحجرّية,  الّطبعة  ولد,  اأم  كانت  لو  نعم  تعليقًا على عبارة:  الّطهارة,  كتاب  الّدم�سقية, 

انت�سارات زاهدّي, قم, اإيران, �س 94.
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نتيجة هذا الفصل:
بع�سه  اأو  الّتجهيز  وقوع  منها  يظهر  رّبما  التي  الّروايات  اإّن 

للتقّية  فقط,  الّظاهر  بح�سب  اأّنها  اإّما  المع�سوم,  غير  يد  على 

كونها غير  اّت�سح  واإّما  المعاونة,  باب  اأّنها من  واإّما  اأو غيرها, 

�سحيحة. وقد اأجبنا عن ال�ّسبهات والإ�سكالت التي اأّدت بال�ّسيد 

المرت�سى M لنفي هذا الأمر اأو ا�ستبعاده.

في  ة,  والخا�سّ العاّمة  الّن�سو�س  عليه  دّلت  ما  يكون  وبهذا 

ما  هناك  لي�س  مثله,  مع�سوم  يد  على  المع�سوم  تجهيز  مجال 

يخالفه اأو ينافيه, وهو اأمر ثابت ل مرية فيه.



الفصل الّرابع:

Q دفن اإلمام الحسين
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من الأمور المهّمة في م�ساألة تجهيز المع�سوم للمع�سوم ق�سية 

 .Q Q لأبيه الإمام الح�سين  دفن الإمام زين العابدين 

ة نظرًا لورود الروايات  تها الخا�سّ وقد اأخذت هذه الم�ساألة اأهميَّ

المختلفة في هذا المجال, و�سوف نرى اأّن في بع�س ما قّدمناه 

من ف�سول ما ي�ساعد في الو�سول اإلى ما نتوّخاه من نتيجة في 

هذا الف�سل.

بنو أسد يدفنون شهداء كربالء:

المعروف بين الموؤّرخين واأرباب ال�ّسير والمقاتل, اأّن بني اأ�سد 

الة على الإمام الح�سين Q ودفنه. هم الذين توّلوا ال�سّ

 قال ال�ّسيخ المفيد M: َلّما رحل ابن �سعد خرج قوم من 

واأ�سحابه رحمة  الح�سين  اإلى  بالغا�سرّية  نزوًل  كانوا  اأ�سد  بني 

قبره  حيث   Q الح�سين  ودفنوا  عليهم  ف�سّلوا  عليهم,  اهلل 

عند   Q  
(((

الأ�سغر الح�سين  بن  علّي  ابنه  ودفنوا  الآن, 

رعوا  رجليه, وحفروا لل�ّسهداء من اأهل بيته واأ�سحابه, الذين �سُ

))) يق�سد علّي ال�ّسهيد بين يدّي اأبيه Q, وهو من القائلين بكونه الأ�سغر, ل الأكبر كما 

هو معروف.
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حوله ِمّما يلي رجلي الح�سين Q وجمعوهم فدفنوهم جميعًا 

معًا, ودفنوا العّبا�س ابن علّي L في مو�سعه الذي ُقتل فيه, 

 .
(((

على طريق الغا�سرّية حيث قبره الآن

وقال ابن نما: وَلّما انف�سل الّنا�س من كربالء, خرج قوم من 

النبوية,  الجثث  على  ف�سّلوا  بالغا�سرّية  نزوًل  كانوا  اأ�سد  بني 

 .
(2(

ودفنوها في تلك التربة الزكّية

الحّر  ودفن  للبهائّي:  الكامل  عن  للقّمّي  المهموم  نف�س  وفي 

بن يزيد في مو�سعه الذي قتل فيه, ودفنه اأقاربه, وقال: اإّن بني 

اأ�سد افتخرت على قبائل العرب باأّنا �سّلينا على الح�سين ودفّناه 

 .
(3(

واأ�سحابه

اأهل الغا�سرّية  اآ�سوب: ودفن جثثهم بالّطّف  وقال ابن �سهر 

من بني اأ�سد, بعد ما قتلوه بيوم, وكانوا يجدون لأكثرهم قبورًا, 

.
(4(

ويرون طيورًا بي�ساء

وورد في بع�س الزيارات: »ال�ّسلم على من ت�ّلى دفنه اأهل 

.
(5(

القرى«

وفي رواية زائدة عن الإمام زين العابدين Q: »ف�إّنه َلّم� 

ك�ن  من  وقتل   ،Q اأبي  وقتل  اأ�س�بن�،  م�  ب�لّطّف  اأ�س�بن� 

))) المفيد, الإر�ساد, ج 2, �س 4)).

)2) الحلّي ابن نما, مثير الأحزان, �س 85.

)3) القّمي ال�ّسيخ عّبا�س, نف�س المهموم, �س 388.

)4) ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج 4 �س 2)).

)5) ابن الم�سهدّي, المزار الكبير, �س 499. 
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ون�س�وؤه  حرمه  وُحملت  اأهله،  و�س�ئر  واأخ�ته  ُولده  من  معه 

على االأقت�ب ُيراد بن� الك�فة، فجعلت اأنظر اإليهم �سرعى ولم 

اأرى منهم قلقي،  ِلَم�  وا�ستّد  ي�اَرْوا، فعُظم ذلك في �سدري، 

 فك�دت نف�سي تخرج، وتبيَّنت ذلك مّني عّمتي زينب الكبرى بنت 

علّي Q، فق�لت: َم� لي اأراك تج�د بنف�سك، ي� بقّية جّدي 

�سّيدي  اأرى  واأهلع وقد  اأجزع  واإخ�تي، فقلت: وكيف ال  واأبي 

بدم�ئهم،  م�سّرجين  واأهلي  عّمي  وُولد  وعم�متي  واإخ�تي 

يعرج  ُي�ارون، وال  يكّفن�ن وال  ب�لَعرى، م�سّلبين، ال  مرّملين 

الّديلم  من  بيت  اأهل  ك�أّنهم  ب�سر،  يقربهم  وال  اأحد،  عليهم 

والخزر، فق�لت: ال يجزعّنك م� ترى ف�اهلل اإّن ذلك َلعهد من 

ك، ولقد اأخذ اهلل ميث�ق  ك واأبيك وعمِّ ر�س�ل اهلل P اإلى جدِّ

وهم  االأّمة،  هذه  فراعنة  تعرفهم  ال  االأّمة،  هذه  من  اأن��س 

االأع�س�ء  هذه  يجمع�ن  اأّنهم  ال�ّسم�وات،  اأهل  في  معروف�ن 

وين�سب�ن  الم�سّرجة  الج�س�م  وهذه  في�ارونه�،  المتفّرقة 

لهذا الّطّف َعلََم�ً لقبر اأبيك �سّيد ال�ّسهداء، ال ُيدر�س اأثره، وال 

يعف� ر�سمه على كرور اللي�لي واالأّي�م، وليجتهدّن اأئّمة الكفر 

اإال  اأثره  يزداد  فل  وتطمي�سه،  مح�ه  في  للة  ال�سّ واأ�سي�ع 

ظه�راً، واأمره اإال علّ�اً...«, اإلى اأن يقول:

عز  اهلل  ت�ّلى  م�س�جعه�،  اإلى  الع�س�بة  تلك  برزت  »ف�إذا 

من  ملئكة  االأر�س  اإلى  وهبط  بيده،  اأرواحه�  قب�س  وجل 

95 	Q دفن الإمام احل�سني 
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ال�ّسم�ء ال�ّس�بعة، معهم اآنية من الي�ق�ت والزمّرد ممل�ءة من 

الجّنة،  الجّنة، وطيب من طيب  ُحلل  وُحلل من  الحي�ة،  م�ء 

فغ�ّسل�ا جثثهم بذلك الم�ء واألب�س�ه� الُحلل، وحّنط�ه� بذلك 

الطيب، و�سّلت الملئكة �سّف�ً �سّف�ً عليهم، ثّم يبعث اهلل ق�م�ً 

من اأّمتك ال يعرفهم الكّف�ر، لم ي�سرك�ا في تلك الّدم�ء بق�ٍل 

لقبر  ر�سم�ً  ويقيم�ن  اأج�س�مهم،  في�ارون  نّيٍة،  وال  فعٍل  وال 

و�سبب�ً  الحّق  الأهل  علَم�ً  يك�ن  البطح�ء،  بتلك  ال�ّسهداء  �سّيد 

.
(((

للم�ؤمنين اإلى الف�ز...«, اإلى اآخر الرواية

:Q حضور اإلمام زين العابدين

 ,Q اأبيه  Q لدفن  اأّما ح�سور الإمام زين العابدين 

فم�سافًا اإلى الّن�سو�س العاّمة التي تثبت هذا الأمر ب�سكل عام, 

فقد دّلت عليه بنحو خا�ّس رواية الك�ّسّي المتقّدمة: ... فقال له 

اأبو الح�سن Q: »ف�أخبرني عن الح�سين بن علّي ك�ن اإم�م�ً 

اأمره؟«  َوِلي  »فمن  قال:  اإمامًا,  كان  قال:  اإم�م؟«  غير  ك�ن  اأو 

قال: علّي بن الح�سين L, قال: »واأين ك�ن علّي بن الح�سين 

L؟« قال: كان محبو�سًا بالكوفة في يد عبيد اهلل بن زياد, قال: 

 خرج وهم ل يعلمون حّتى َوِلي اأمر اأبيه ثّم ان�سرف, فقال له اأبو 

اأن   L الح�سين  بن  علّي  اأمكن  هذا  »اإن   :Q الح�سن 

))) ابن قولويه, كامل الّزيارات, الباب 88, ف�سل كربالء وزيارة الح�سين Q, الهام�س 

�س 444- 448, والحديث طويل, اأخذنا منه مو�سع الحاجة.



- 97 -

اأن  اأبيه، فه� يمكن �س�حب هذا االأمر  اأمر  ي�أتي كربل فَيِلي 

ثّم ين�سرف، ولي�س في حب�س وال  اأبيه  اأمر  ي�أتي بغداد فيلي 

.»
(1(

اأ�س�ر

ومعه  فيها هبوط جبرئيل  التي جاء  الب�سائر  رواية  وكذلك 

المالئكة والّروح, لمعاونة المع�سوم في تجهيز من �سبقه, وفيها: 

».. حّتى اإذا م�ت الح�سين راأى علّي بن الح�سين منه مثل ذلك، 

وراأى الّنبي P وعلّي�ً والح�سن L يعين�ن الملئكة...«.

اآخر  على م�سدر  المتقّدمة  والم�سادر  الكتب  في  اأعثر  ولم 

يدّل على ذلك بنحو خا�ّس.

ومن هنا فال يبعد اأن يكون ح�سور بني اأ�سد في كربالء مقت�سرًا 

 على دفن ال�سهداء غير الإمام الح�سين Q, اأو على معاونة

بع�س  ذلك  حمل  كما  عام,  ب�سكل  وم�ساعدته   Q الإمام 

.
(2(

العلماء

وايات: وقفة مع الراّ

تقع  قد  واأ�سا�س,  ُمِهّم  اأمٍر  اإلى  الإ�سارة  من  بّد  ل  اأّنه  اإّل 

�سريح  ن�ّس  وجود  نتوّقع  ل  اأن  يجب  اأّننا  وهو:  عنه,  الغفلة 

اأو الموؤّرخين, يدّل على تجهيز الإمام زين  الّرواة   ووا�سح عند 

ومثله:   ,764 �س   ,2 ج  الك�ّسّي,  برجال  المعروف  الّرجال,  معرفة  اختيار  الّطو�سّي,   (((

الم�سعودّي في اإثبات الو�سّية, �س 207- 208.

)الّنقد  الفقهّي,  الميزان  في  الح�سينّية  ال�ّسعائر  الح�سين,  عبد  ال�ّسيخ  الحّلي  اأنظر:   (2(

النزيه لر�سالة الّتنزيه(, تحقيق نزار الحائري �س 35.
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هذا  اأّن  والحال   ,Q ال�ّسهداء  �سّيد  لأبيه   Q العابدين 

الأمر قد تّم في الخفاء, اأو بطريق غير عادي, واإذا كان َثّمة رواية 

كما لحظنا,  نادرة,  اأو  قليلة  تكون  اأن  بد  فال  المجال  هذا  في 

فاإّن �ساأن الّرواة – عادًة - اأن يحّدثوا عن الأمور التي �ساهدوها 

الطبيعي  المجرى  و�سمن  الأمر,  ظاهر  في  ووقعت  وراأوها 

لالأحداث, وهذا ما حدث في ق�سّية بني اأ�سد ودفنهم لالأج�ساد 

الّطاهرة, واأّما ما جرى في الواقع, بعيدًا عن اأعين الّنا�س, وبطريق 

اإثباته  غير عادي, فاإّن لهذا الأمر �ساأنًا اآخر, ول بّد اأن ُيرَجع في 

اإلى اأهله - ب�سكل اأ�سا�س - وهم المع�سومون R, وهذا ما دّلت 

.R عليه بع�س الّروايات الواردة عنهم

آخر: بتفسير  كربالء  إلى   Q العابدين  زين  اإلمام  مجيء 

هناك تف�سيران يمكن لنا اأن نفهم من خاللهما كيفّية مجيء 

:Q لدفن اأبيه الإمام الح�سين ,Q الإمام زين العابدين

لالأحداث  الطبيعّي  ال�ّسياق  عن  يخرجه  االأّول:  الّتف�سير 

اأمرًا خارقًا للعادة, وهو الذي يوافق الّظاهر الأّولّي  بحيث يعّد 

ر به كيفية انتقال الإمام زين العابدين Q من  للّرواية, وُف�سِّ

الكوفة اإلى كربالء, ونحن ل ن�ستبعد مثل هذا الأمر, فاإّن �سدور 

الكرامات والمعجزات عنهم R ِمّما ل يمنع منه العقل, وقد 

دّل عليه الّنقل اأي�سًا, قال ال�ّسيخ اأبو عبد اهلل المفيد في اأوائل 

اأي  والأعالم-  الأئّمة,  على  المعجزات  ظهور  فاأّما  المقالت: 
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العالمات-, فاإّنه من الممكن الذي لي�س بواجب عقاًل, ول ممتنٍع 

الّتظاهر  على  الأخبار   R منهم  بكونها  جاءت  وقد  قيا�سًا, 

والنت�سار, وقطعت عليها من جهة ال�ّسمع و�سحيح الآثار, ومعي 

.
(((

في هذا الباب جمهور اأهل الإمامة

والّتف�سير الث�ني: ين�سجم مع �سيا�سة العمل ال�سرّي والتحّرك 

في الخفاء, كما اأ�سار اإلى ذلك عدد من الباحثين المتاأّخرين, 

وجاء في كلمات الإمام ال�ّسيد علّي الخامنئّي { لدى تعّر�سه 

اأهل  اأئّمة  ودور  ال�سّرية,  والتنظيمات  الحركات  عن   للبحث 

البيت R في ت�سكيلها وبنائها.

ولكّننا  واإثباته,  البحث  لهذا  الّتعر�س  ب�سدد  هنا  ول�سنا 

ان�سجامًا مع هذه الّنظرية نقول:

لعّل الإمام زين العابدين Q تمكّن من الخروج من �سجن 

عبيد اهلل بن زياد بالكوفة, عن طريق الخفاء وب�سكل �سّرّي عادّي 

بدون خرق للعادة, ولعّل بع�س ال�ّسيعة والموالين ِمّمن كانوا قد 

اخترقوا جهاز ال�ّسلطة هم من �سّهل له ذلك الطريق.

ل  الحتمال  �سبيل  على  الأمر  هذا  بطرح  هنا  نكتفي  ونحن 

اأكثر, لعدم وجود دليل عليه, دون ا�ستبعاد الّتف�سير الأّول.

اأحد  يدّل على وجود  قد  الفكرة,  لأ�سل  موؤّيدًا  نذكر  اأّننا  اإل 

الخامنئّي حفظه  الإمام  اإليه  اأ�سار  ال�سّريين,  الأ�سخا�س  هوؤلء 

))) المفيد, اأوائل المقالت, �س 40.
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اهلل في بع�س كلماته, وهو ما رواه الطبرّي عن ه�سام عن عوانة 

بن الحكم الكلبّي قال: لما قتل الح�سين وجيء بالأثقال والأ�سارى 

محتب�سون  القوم  فبينا  اهلل,  عبيد  اإلى  الكوفة  بهم  وردوا  حّتى 

اإذ وقع حجر في ال�ّسجن معه كتاب مربوط, وفي الكتاب: خرج 

البريد باأمركم في يوم كذا وكذا اإلى يزيد بن معاوية, وهو �سائر 

كذا وكذا يومًا, وراجع في كذا وكذا, فاإن �سمعتم الّتكبير فاأيقنوا 

قال:  اهلل,  �ساء  اإن  الأمان  فهو  تكبيرًا  ت�سمعوا  لم  واإن  بالقتل, 

لقي 
ُ
اأ اإذا حجر قد  اأو ثالثة  فلّما كان قبل قدوم البريد بيومين 

اأو�سوا  الكتاب:  وفي  ومو�سى,  مربوط  كتاب  ومعه  ال�ّسجن  في 

ولم  البريد  فجاء  وكذا,  كذا  يوم  البريد  ينتظر  فاإّنما  واعهدوا 

.
(((

ي�سمع الّتكبير وجاء كتاب باأن: �سّرح الأ�سارى

يقول الإمام الخامنئّي تعليقًا على هذه الّرواية: عندما ن�سمع 

هذه  اأع�ساء  من  �سخ�س  وجود  جّيدًا  ندرك  ة,  الق�سّ هذه  مثل 

الّتنظيمات داخل الجهاز الحاكم لبن زياد, وهو مّطلع على ما 

.
(2(

يجري, ويمكنه اأن ي�سل اإلى ال�ّسجن ويو�سل �سوته اإليه

رة:
اّ

دفن اإلمام الحسين Q  في الكتب المتأخ

بع�س  اأوردها  اأخرى  رواية   Q الإمام  لدفن  وردت  وقد 

ابن  ع�سكر  ارتحل  لما  اأّنه  قالوا:  المتاأخرة,  المقاتل  اأ�سحاب 

))) الّطبرّي, تاريخ الّطبرّي, ج 4, �س 354.

)2) الّدرو�س العظيمة من �سيرة اأهل البيت R, �س 7)).
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اأ�سد  بنو  نزل  الّروؤو�س  و  بال�ّسبايا  �ساروا  و  كربالء,  من  �سعد 

مكانهم, وبنوا بيوتهم, وذهب ن�ساوؤهم اإلى الماء, واإذا هّن راأين 

قد  جّثة  وبينهن  الفرات,  عن  نائية  وجثثًا  الم�سّناة,  حول  جثثًا 

جّللتهم باأنوارها وعّطرتهم بطيبها, فت�سارخت الّن�ساء, وقلن: 

هذا واهلل الح�سين واأهل بيته عليهم  ال�سالم. فرجعن اإلى بيوتهّن 

وهذا  بيوتكم,  في  جلو�س  اأنتم  بني  اأ�سد,  يا  وقلن:  �سارخات, 

الح�سين واأهل بيته واأ�سحابه مجّزرون كالأ�ساحي على الّرمال, 

ت�سفي عليهم الّرياح, فاإن كنتم على ما نعهده فيكم من المحّبة 

والموالة, فقوموا, وادفنوا هذه الجثث, فاإن لم تدفنوها نتوّلى 

دفنها باأنف�سنا.

وابن  �سعد  ابن  زياد  من  نخ�سى  اإّنا  لبع�س:  بع�سهم  فقال 

فقال  اأحدنا.  يقتلوا  اأو  وينهبونا  خيولهم,  ت�سّبحنا  اأن  فنخاف 

كبيرهم: الراأي اأن نجعل لنا عينًا تنظر اإلى طريق الكوفة, ونحن 

نتوّلى دفنهم. فقالوا: هذا الراأي ال�سديد. ثّم اإّنهم و�سعوا لهم 

عينًا, فاأقبلوا اإلى ج�سد الح�سين Q و�سار لهم بكاء وعويل, 

ثّم اإّنهم اجتهدوا على اأن يحّركوه من مكانه, لي�سّقوا له �سريحًا, 

فلم يقدروا اأن يحّركوا ع�سوًا من اأع�سائه.

اأهل  دفن  في  اأوًل  نجتهد  قالوا:  ترون؟  ما  كبيرهم:  فقال 

فيكم  وما  لهم  دفنهم  يكون  كيف  فقال:  فيه,  راأينا  ونرى  بيته, 

من يعرف َمن هذا, و َمن هذا, وهم كما ترون جثث بال روؤو�س, 
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قد غّيرت محا�سنهم ال�ّسم�س والّتراب, فلربما ن�ساأل عنهم فما 

الجواب.

قال: فبينما هم في الكالم, اإذ طلع عليهم اأعرابي على متن 

الجثث  تلك  عن  انك�سفوا  راأوه  فلّما  لثامه,  �سّيق  وقد  جواده, 

الزواكي.

و�سار  الأر�س,  اإلى  جواده  عن  ونزل  الأعرابي  فاأقبل  قال: 

منحنيًا كهيئة الراكع حتى اأتى ورمى بنف�سه على ج�سد الح�سين, 

فجعل ي�سّمه تارًة ويقّبله اأخرى, وقد بّل لثامه من دموع عينيه, 

ح�ل  وق�فكم  ك�ن  »م�  وقال:  اإلينا,  ونظر  راأ�سه,  رفع  ثّم 

هذا  ك�ن  »م�  قال:  عليها.  لنتفّرج  اأتينا  قالوا:  الجثث؟«  هذه 

ق�سدكم؟« فقالوا: نعم يا اأخا العرب, الآن نطلعك على ما في 

اأن  نقدر  فلم   ,Q الح�سين  ج�سد  لندفن  اأتينا  �سمائرنا, 

اأهل بيته وما  ثّم اجتهدنا في دفن  اأع�سائه,  نحّرك ع�سوًا من 

فينا من يعرف َمن هذا, وَمن هذا, وهم كما ترى جثث بال روؤو�س 

قد غّيرتهم ال�سم�س والتراب. فبينما نحن في الكالم اإذ َطَلْعَت 

اأ�سحاب ابن  زياد, فانك�سفنا عن تلك  اأّنك من  علينا, وخ�سينا 

الجثث. قال: فقام الأعرابي وخّط لنا خّطًا في الأر�س, فقال: 

»احفروا ه� هن�«, ففعلنا, فو�سعنا �سبعة ع�سر جثة, ثم خّط لنا 

خّطًا اآخر, فقال: »احفروا ه� هن�«, ففعلنا, فو�سعنا فيها باقي 

الجثث, وا�ستثنى جّثة واحدة, فاأمرنا اأن ن�سّق لها �سريحًا ِمّما 
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لنعينه  اإليه  اأقبلنا  ثّم  فدفّناها,  ففعلنا,  ال�ّسريف,  الّراأ�س  يلي 

على ج�سد الح�سين Q, واإذا هو يقول لنا بخ�سوع وخ�سوع: 

اأمره؟  اأمره«, فقلنا له: يا اأخا العرب كيف تكفينا  اأكفيكم  »اأن� 

وكّلنا قد اجتهدنا على اأن نحّرك ع�سوًا من اأع�سائه فلم نقدر 

عليه«,  يعينني  »اإّن معي من  وقال:  �سديدًا,  بكاًء  فبكى  عليه؟ 

»ب�سم اهلل  ال�سريف, وهو يقول:  اإّنه ب�سط كّفيه تحت ظهره  ثّم 

وب�هلل، وفي �سبيل اهلل، وعلى مّلة ر�س�ل اهلل P، هذا م� وعد 

وال  ح�ل  ال  اهلل،  �س�ء  م�  ور�س�له،  اهلل  و�سدق  ور�س�له،  اهلل 

اأنزله وحده, ولم ي�سرك معه  اإال ب�هلل العلّي العظيم«. ثّم  قّ�ة 

اأحدًا منا, فراأيناه قد و�سع خّده على نحره ال�ّسريف وهو يبكي, 

اأّم�  ال�ّسريف،  »ط�بى الأر�ٍس ت�سّمنت ج�سدك  و�سمعناه يقول: 

الحزن  اأّم�  م�سرقة،  بن�رك  واالآخرة  مظلمة،  فبعدك  الّدني� 

بيتك  الأهل  اهلل  يخت�ر  حتى  فم�سّهد،  الليل  واأّم�  ف�سرمد، 

بن  ر�س�ل  ي�  ال�ّسلم  مّني  وعليك  به�،  مقيم  اأنت  التي  دارك 

اهلل ورحمة اهلل وبرك�ته«. ثّم اإنه �سّرج عليه الّلبن, واأهال عليه 

باأنامله,  القبر  يخّط  وجعل  القبر,  على  كّفه  و�سع  ثّم  الّتراب, 

وعن بع�س ال�سالحين اأنه كتب: »هذا قبر الح�سين بن علي بن 

اأبي ط�لب الذي قتل�ه عط�س�ن غريب�ً«. ثّم التفت اإلينا, وقال: 

العرب, بقي بطل  اأخا  يا  اأحد؟« فقالوا: نعم  »انظروا هل بقي 

منه  جانبًا  حملنا  وكّلما  جثتان,  وحوله  الم�سّناة  حول  مطروح 
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»ام�س�ا  فقال:  وال�سهام.  ال�سيوف  �سرب  لكثرة  الآخر  �سقط 

بن� اإليه«, فم�سينا, فلّما راآه انكّب عليه يقّبله وهو يقول: »على 

ال�ّسلم  مّني  وعليك  ه��سم!  بني  قمر  ي�  العف�  بعدك  الّدني� 

من �سهيٍد محت�سب ورحمة اهلل وبرك�ته«. ثّم اأمرنا اأن ن�سّق له 

�سريحًا, ففعلنا, ثّم اأنزله وحده ولم ي�سرك معه اأحدًا منا. ثّم 

الجثتين  بدفن  اأمرنا  ثّم  الّتراب,  عليه  واأهال  الّلبن  عليه  �سّرج 

حوله, ففعلنا, ثم م�سى اإلى جواده, فتبعناه ودرنا عليه لن�ساأله 

عن نف�سه, واإذا به يقول لنا: »اأّم� �سريح الح�سين Q فلقد 

اإليه  واالأقرب  بيته  اأهل  ففيه�  االأولى  الحفيرة  واأّم�  علمتم، 

منهم ولده علّي االأكبر، واأّم� الحفيرة الث�نية ففيه� اأ�سح�به، 

و اأّم� القبر المنفرد ِمّم� يلي الراأ�س ال�ّسريف فه� ح�مل راية 

الح�سين Q حبيب بن مظ�هر، واأّم� البطل المطروح ح�ل 

الم�سّن�ة فه� العّب��س بن اأمير الم�ؤمنين Q. واأّم� الجّثت�ن 

فهم� من اأوالد اأميرالم�ؤمنين Q، ف�إذا �س�ألكم �س�ئل بعدي 

الذي  الج�سد  بحّق  ن�ساألك  العرب!  اأخا  يا  له:  فقلنا  ف�أعلم�ه«. 

واريته بنف�سك, ولم ت�سرك معك اأحدًا مّنا, َمن اأنت؟ فبكى بكاًء 

�سديدًا, وقال: »اأن� اإم�مكم علّي بن الح�سين L«. فقلنا له: 

.
(((

اأنت علّي؟ فقال:»نعم«. فغاب عن اأب�سارنا

))) ال�ّساه عبد العظيمّي, ال�ّسيد محّمد علّي, الإيقاد, �س 48)- 49).
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وقفة مع الرواية:

لم ترد هذه الّرواية في الم�سادر المتقّدمة, واإّنما وردت في 

 M بع�س المقاتل المتاأّخرة, فقد نقلها المال اآغا الدربندي

, عن بع�س الّثقات اأّنه روى ال�ّسيد 
(((

في كتابه اأ�سرار ال�سهادات

نعمة الجزائرّي في كتاب مدينة العلم, عن رجاله, عن عبد اهلل 

الأ�سدي.

من  الجزائرّي  اهلل  نعمة  ال�ّسيد  ترجمة  في  نجد  لم  اأّننا  اإّل 

غير  اآخر  لجزائرّي  نعم  العلم,  مدينة  با�سم  م�سّنفًا  له  ذكر 

في  الطهراني  ذكره  ال�سم  هذا  تحت  كتاب  اهلل  نعمة  ال�ّسيد 

تاأويل بع�س  الذريعة, لعله هو المراد, قال: )مدينة العلم( في 

الآيات والأحاديث الم�سكلة, وحّل بع�س العبائر الغام�سة, وذكر 

محّمد  الحاّج  العارف  للمولى  �سريفة,  واأ�سعار  لطيفة  ق�س�س 

موؤمن بن الحاّج محّمد قا�سم بن الحاج محّمد نا�سر بن الحاج 

المعا�سر  وم�سكنًا,  مولدًا  وال�ّسيرازّي  اأ�ساًل  الجزائرّي  محّمد 

في  فهر�ستها  المذكور  الّت�سانيف  و�ساحب  المجل�سّي,  للعاّلمة 

.
(2(

كتابه »طيف الخي�ل« الذي ينقل عنه في »نج�م ال�سم�ء«

ذكره  الحديث«  »مدينة  اأ�سّماه:  كتاب  اهلل  نعمة  ولل�ّسيد 

الغوالي  الجواهر  عنوان:  تحت  الذريعة  في  اأي�سًا  الطهراني 

))) الفا�سل الدربندّي, اإك�سير العبادات في اأ�سرار ال�ّسهادات, ج 3 �س 70).

)2) الّطهرانّي, اآغا بزرك, الّذريعة اإلى ت�سانيف ال�ّسيعة, ج 20 �س 253, الرقم: )283.
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اأّن  ويحتمل   ,
(((

الأح�سائّي جمهور  لبن  الالآلي  عوالي  �سرح  في 

اإلى  ا�ستراك الكتابين في كلمة »مدينة« والموؤلِّفين في الن�سبة 

الجزائر, اأوجب اللتبا�س عند بع�سهم, فن�سب اإليه كتاب مدينة 

العلم مكان مدينة الحديث.

كما نقل الرواية المذكورة, البيرجندي في الكبريت الأحمر, 

ولعله ما   ,
(2(

الحائرّي في مقتله �سعيد بن عبد اهلل  عن محّمد 

اإليه في الذريعة تحت عنوان: )م�سباح المجال�س(, قال  اأ�سار 

مجال�س  من  مجل�سًا  وخم�سين  نّيٍف  على  مرّتب  فار�سّي  عنه: 

علّي  �سّيد  المير  بن  محّمد  ال�سّيد  المجاهد  ال�سّيد  مواعظ 

الطباطبائّي الحائرّي المتوّفى 242), كتبه من اإمالئه وتقريره 

ال�سّيد محّمد �سعيد بن عبد اهلل المو�سوّي البهبهانّي الحائرّي, 

والّن�سخة عند ال�ّسيخ مهدّي الكتبّي الّترك بكربال, تاريخ كتابتها 

.
(3(

(25(

كما نقلها ال�ّسيد عبد العظيمي في الإيقاد بدون ذكر الم�سدر, 

.
(4(

مكتفيًا بقوله: ُروي

))) الّطهرانّي, اآغا بزرك, الّذريعة اإلى ت�سانيف ال�ّسيعة, ج 5 �س 273, الرقم: 289).

)2) اأنظر: القائنّي البيرجندّي, ال�ّسيخ محّمد باقر, الكبريت الأحمر في �سرائط المنبر, ج 2 

�س 509, تعريب وتحقيق: محّمد �سعاع فاخر.

)3) الّطهرانّي, اآغا بزرك, الّذريعة اإلى ت�سانيف ال�ّسيعة, ج )2 �س 9)), الرقم: ))42.

)4) ال�ّساه عبد العظيمّي, ال�ّسيد محّمد علّي, الإيقاد, �س 48).
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 ,
(((

ونقل عن بع�س من تقّدم البهبهانّي في الّدمعة ال�ّساكبة

, وغيرهما...
(2(
Q والمقّرم في مقتل الح�سين

د ما سبق: ما يؤياّ

ورّبما يوؤّيد ح�سور الإمام زين العابدين Q لدفن والده 

عن  �سهراآ�سوب  لبن  المناقب  في  ما   ,Q الح�سين  الإمام 

ظهر  على  وجد  قال:  اأّنه  الخزاعّي,  الرحمن  عبد  بن  �سعيب 

 Q اأثر, ف�ساألوا زين العابدين  الح�سين بن علّي يوم الطف 

عن ذلك, فقال: »هذا ِمّم� ك�ن ينقل الجراب على ظهره اإلى 

.
(3(

من�زل االأرامل واليت�مى والم�س�كين«

الج�سد  من  جماعة  اقتراب  على  دللة  من  تخلو  ل  فاإّنها 

اأّن اقترابهم كان لغر�س العتداء, وقد اأثار  ال�ّسريف, ل يظهر 

ا�ستغرابهم ذلك الأثر الذي �ساهدوه على ج�سده ال�ّسريف, ف�ساألوا 

اأو  اأّنه كان معهم  Q عنه, الذي يبدو  الإمام زين العابدين 

التقوا به في وقت قريب كما ي�سعر بذلك التفريع بال�ّسوؤال, وبنو 

دون  الأمر,  هذا  مثل  عن  ي�ساألوا  اأن  منهم  يتوّقع  من  هم  اأ�سد 

واهلل  و�سدره...  ظهره  على  الخيل  اأجروا  الذين  القوم  اأولئك 

العالم.

))) البهبهانّي, المولى محّمد باقر بن عبد الكريم, الّدمعة ال�ّساكبة ج 5 �س )).

)2) المقّرم ال�ّسيد عبد الّرزاق, مقتل الح�سين Q, �س )32.

)3) ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج 4, �س 66, �سبط ابن الجوزّي, تذكرة الخوا�ّس, 

�س 254, وفيه: »اآثارًا �سودًا« بدل: »اأثرًا«, وانظر: المجل�سّي, بحار الأنوار, ج 44, �س 90).



Qجتهيز املع�سوم ودفن الإمام احل�سني

- 108 -

اأّللهّم اإّل اأن ُيقال: اإّن الّتعبير بيوم الّطّف ل ي�ساعد على هذا 

المراد  يتوّقف على كون  الّدفن قد وقع بعده, فهو  فاإّن  الكالم, 

بيوم الّطف هو زمان الواقعة العام, ل خ�سو�س اليوم العا�سر, 

ولذا جعلناه موؤّيدًا.

د آخر: وما ذكر كمؤياّ
اأ�سد  بني  اأّن  اأي�سًا:  �سبق  لما  كموؤّيد  الباحثين  بع�س  وذكر 

هوؤلء, وهم من اأهل القرى الذين لم ي�سهدوا المعركة, لم يكونوا 

قادرين على الّتحّقق من �سخ�سّية كّل �سهيد من هوؤلء ال�ّسهداء, 

بدون اأن يكون هناك عارف بهوؤلء ال�ّسهداء �سخ�سّيًا ير�سدهم 

كانت  اأج�سادهم  اأّن  خ�سو�سًا  منهم,  واحد  كّل  �سخ�سّية  اإلى 

بال روؤو�س, كما اأّن طريقة دفنهم على الّنحو والّتوزيع المعروف 

لبني  والمت�ساَلم عليه بال خالف, ل يمكن  من خالل قبورهم, 

اأ�سد  لبني  اأمكن  لما  فلوله  اإلى ذلك.  ير�سدهم  اأ�سد بدون من 

وولده   Q الح�سين  الإمام  بين  الّتمييز  الغا�سرّية  اأهل  من 

واأ�سحابه, ولكان الّدفن ع�سوائّيًا, ولم يكن ليتحّقق هذا الف�سل 

وهذا التوزيع بين القبور على ما هي عليه الآن.

اأّن هذا  توؤّكد   ,R البيت  اأهل  الماأثورة عن  الّروايات  اإّن 

العارف الذي اأر�سد بني اأ�سد من اأهل الغا�سرّية وح�سر معهم 

.
(((

...Q عملّية الّدفن, لم يكن �سوى الإمام زين العابدين

))) معهد �سّيد ال�ّسهداء Q, تاريخ الّنه�سة الح�سينّية, �س 295.
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الإمام  اأّن  عا�سوراء,  روايات  بع�س  من  المالحظ  اأّن   اإل 

في   R بيته  اأهل  من  ال�ّسهداء  ي�سع  كان   Q الح�سين 

, مما ي�سّهل عملية تمييزهم ن�سبيًا ِمّما عداهم.
(((

مكان خا�ّس

ل  �سابقًا,  نقلناها  التي   M المفيد  ال�سيخ  عبارة  اأّن  على 

ب�سكل منّظم, حيث قال:  الّدفن قد كان موّزعًا  اأّن  يظهر منها 

ابنه علّي بن  الآن, ودفنوا  Q حيث قبره  الح�سين  ... ودفنوا 

اأهل  من  لل�سهداء  وحفروا  رجليه,  عند   Q الأ�سغر  الح�سين 

 Q بيته واأ�سحابه الذين �سرعوا حوله, ِمّما يلي رجلي الح�سين

وجمعوهم فدفنوهم جميعًا معًا, ودفنوا العّبا�س بن علّي L في 

.
(2(

مو�سعه الذي قتل فيه على طريق الغا�سرية حيث قبره الآن

وقال M في مو�سع اآخر: ... فهوؤلء �سبعة ع�سر نف�سًا من 

بني ها�سم ر�سوان اهلل عليهم اأجمعين, اإخوة الح�سين وبنو اأخيه 

رجلي  يلي  ِمّما  مدفونون  كّلهم  وهم  وعقيل,  جعفر  يه  عمَّ وبنو 

الح�سين Q في م�سهده, ُحفر لهم حفيرة واألقوا فيها جميعًا 

عليه,  اهلل  ر�سوان  علّي  بن  العّبا�س  اإّل  التراب,  عليهم  و�سّوي 

الغا�سرية,  بطريق  الم�سّناة  على  مقتله  مو�سع  في  دفن  فاإّنه 

اأثر,  �سقناهم  الذين  واأهله  اإخوته  لقبور  ولي�س  ظاهر,  وقبره 

واإّنما يزورهم الّزائر من عند قبر الح�سين Q, ويومئ اإلى 

))) �سم�س الّدين ال�ّسيخ محّمد مهدي, اأن�سار الح�سين Q, �س 38).

)2) المفيد, الإر�ساد, ج 2, �س 4)).
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الأر�س التي نحو رجليه بال�ّسالم, وعلّي بن الح�سين L في 

فاأّما   .Q الح�سين  اإلى  دفنًا  اأقربهم  اإّنه  وُيقال:  جملتهم, 

فاإّنهم  معه,  ُقتلوا  الذين  عليهم  اهلل  رحمة  الح�سين  اأ�سحاب 

ل لهم اأجداثًا على الّتحقيق والّتف�سيل,  ُدفنوا حوله, ول�سنا نح�سِّ

اإّل اأّنا ل ن�سّك اأّن الحائر محيط بهم, ر�سي اهلل عنهم واأر�ساهم 

.
(((

واأ�سكنهم جّنات الّنعيم

زماٍن  في  ُعرف  عام  ب�سكل  القبور  تعيين  باأّن  نقل  لم  اإذا  هذا 

.R متاأّخر, كما لعّله قد يظهر ذلك من الّزيارات الواردة عنهم

:M يد األمين مع الساّ

 لل�ّسيد مح�سن 
ٍ
وبعد ما تقّدم, فاإّن من الغريب ما جاء في كالم

الأمين }, اأّن مجيء زين العابدين Q لدفن اأبيه مع بني 

اأ�سد, من الأمور التي لم ترد في كتاب ولم يرد فيها رواية!

(2(

بل ربما يظهر منه اعتبارها من الأكاذيب!!

والجواب عنه يظهر من خالل ما تقّدم, فاإّن بع�س الّروايات 

ذكرت هذا الأمر ب�سكل �سريح كرواية الك�ّسي المتقّدمة, م�سافًا 

اإلى ما �سبق ذكره من الّروايات وال�ّسواهد والقرائن المختلفة, 

فال معنى لنفي ذلك, ف�ساًل عن اعتباره من الأكاذيب!!

))) المفيد, الإر�ساد, ج 2, �س 26).

)2) الأمين ال�ّسيد مح�سن, اأعيان ال�ّسيعة, ج ), �س 376.
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نتيجة هذا الفصل:
الإمام  لأبيه   Q العابدين  زين  الإمام  دفن  م�ساألة  اإّن 

الح�سين Q, قد دّلت عليها بع�س الّروايات واأثبتتها, �سواء 

المقام,  في  الواردة  ة  الخا�سّ اأو  العاّمة  الّن�سو�س  خالل  من 

واأ�سرنا اإلى ما يوؤّيد ذلك اأي�سًا.

تّم  قد  الأمر  هذا  اأّن  الأحداث,  و�سياق  الّروايات  من  ويبدو 

طبيعّي  ب�سكٍل  يكون  اأن  اأي�سًا  احتمل  واإن  عادّي,  غير  بطريق 

�سّري, اإل اأّنه ل يوجد �ساهد وا�سح على ذلك.

111 	Q دفن الإمام احل�سني 
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ون�سير في خاتمة هذا البحث اإلى اأمرين, يرتبطان في دللة 

هذا الأمر واأبعاده:

االأمر االأّول: هناك احتمالن فيما ورد اأّن الإمام اأو الو�سي 

ديق, ل يلي اأمره اإّل من هو مثله: اأو ال�سِّ

الإمام  تجهيز  م�ساألة  اأّن  بمعنى  ت�سريعّيًا,  اأمرًا  يكون  اأن  اأّواًل: 

نيط بالإمام, فتجهيزه من قبل غيره تعدٍّ 
ُ
هي حكم �سرعّي, اأ

على حكم �سرعّي, وعدم ت�سّدي الإمام له ل�سرورة ونحوها 

ل ي�سّر في ثبوت اأ�سل الحكم في حّقه.

وربما يظهر ذلك من بع�س ما تقّدم عن ال�ّسيخ المفيد وال�ّسيد 

المرت�سى قد�س �سرهما, وغيرهما...

ومن هنا احتمل بع�سهم اأّن الأخبار التي وردت باأّن »االإم�م ال 

له اإاّل االإم�م« ل تدّل على وجوب المبا�سرة, اإّنما دللتها على  يغ�سِّ

با�سر  �سواء  بعده,  الذي  الإمام  هو  الّتجهيز  في  الإمام  ولّي  اأّن 

ثّم   .
(((

غاب اإن  بر�ساه  اأو  باإذنه  يفعل  من  اأمر  اأو  بنف�سه  ذلك 

نقلناها  التي  عّمار  بن  معاوية  برواية  احتمله  ما  على  ا�ست�سهد 

دوق, �س )7- 72. ))) اأنظر: هام�س كمال الّدين وتمام الّنعمة, لل�ّسيخ ال�سّ
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ادق Q كيفّية تغ�سيله.  �سابقًا, والتي ي�سرح له فيها ال�سّ

خ�سو�سية  هناك  اأّن  الّروايات  من  كثير  من  الّظاهر  اأّن  اإّل 

في نف�س الّتغ�سيل من قبل المع�سوم, ت�ستدعي قيامه بالّتجهيز 

بنف�سه - كما تاأتي الإ�سارة اإليه -, ل مجّرد كونه من�سبًا ت�سريفّيًا.

اإلى هذا القول, هو بع�س ما تقّدم  األجاأ بع�سهم  ولعّل الذي 

بيّناه �سابقًا  من روايات يظهر منها خالف هذا الأمر, وهو ما 

واأجبنا عنه.

الأعالم  كلمات  ونقل  توجيهها  تقّدم  فقد  عّمار,  رواية  واأما 

فيها.

يخبر عن  اأّنه  بمعنى  اأمٍر خارجّي,  اإخبارًا عن  يكون  اأن  ث�ني�ً: 

واأّن  مثله,  هو  من  يد  على  يق  دِّ ال�سِّ اأو  المع�سوم  تجهيز 

الّروايات  اأكثر  من  الّظاهر  هو  وهذا  �سيقع,  اأو  واقع  ذلك 

له�  »غ�سَّ بع�سها:  في  الوارد  كالّتعليل  عر�سناها,  التي 

اإال  ليغ�ّسله�  يكن  لم  يقة  �سدِّ ك�نت  الأّنه�  الم�ؤمنين  اأمير 

م اأي�سًا. , وغيرها ِمّما تقدَّ
(((

يق« �سدِّ

االأمر الث�ني: رّبما يكون لهذا الأمر دلئل واأبعاد مختلفة: 

ه, فاإنَّ  اأحده�: يرجع اإلى نف�س المع�سوم في �سيره ورجوعه اإلى ربِّ

رهم  ج�س وطهَّ فوة قد اأذهب اهلل تعالى عنهم الرِّ هوؤلء ال�سَّ

رون. �سة اإّل المطهَّ تطهيرًا, فال يم�ّسهم في ذواتهم المقدَّ

))) ابن �سهراآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, ج 3, �س 38).
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م } في مجال الحديث عن هذا الأمر: قال العاّلمة المقرَّ

...لأنَّ المع�سوم Q في �سيره اإلى المبداأ الأعلى �سبحانه, 

بانتهاء اأمد الفي�س الإلهّي بوجوده المبارك, ل يقرب منه من لم 

يكن من اأهل هذه المرتبة, ولي�ست هذه الّدعوى غريبة في الأئّمة 

هم P في  بعد اأن تكّونوا من الحقيقة المحمدّية, و�ساركوا جدَّ

الماآثر كّلها اإّل النبّوة والأزواج, وهذه اأ�سرار ل ت�سل اإليها اأفكار 

الب�سر, ول �سبيل لنا اإلى الإنكار بمجرد بعدنا عن اإدراكها, ما لم 

.
(((

تبلغ حدَّ الإ�ستحالة...

اأّن حفظ حرمة المع�سوم في حالة تجهيزه, ي�ستدعي  الثاني: 

اأن يوكل هذا الأمر اإلى �سخ�سٍ عارف به وبمقامه ومنزلته, 

ولطالما جرى العقالء اإلى يومنا هذا على الو�سّية بالتجهيز 

لأنا�س بعينهم طلبًا لهذا الأمر, و�سيانة للميت عن الت�سّرف 

معه ب�سكل ينافي حرمته.

ينظر  ل  اأّنه  المتقّدمة  الّروايات  بع�س  في  جاء  لهذا,  ولعّله 

واأّن  اأوَعمي,  اإل طم�ست عيناه,  اأحد  ة  الخا�سّ الحالة  بتلك  اإليه 

ب عيني الف�سل بن العّبا�س َلّما اأمره  اأمير الموؤمنين Q ع�سّ

.P اأن يناوله الماء لغ�سل الّنبي

 Q س 330, وانظر: هام�س مقتل الح�سين� ,Q المقّرم, حياة الإمام زين العابدين (((

للمقّرم, �س 335- 336.
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الث�لث: يرجع اإلى بع�س الخ�سو�سّيات في نف�س الّتجهيز, ِمّما 

ل يمكن القيام به لغير المع�سوم اأحيانًا, فقد جاء في بع�س 

بثوٍب  ن  ُكفِّ اأو  جبرئيل,  به  نزل  بحنوط  يتعلق  ما  الّروايات 

ة. خا�ّس, اأو ُدفن بكيفّية خا�سّ

منه�: ما رواه في الكافي علّي بن اإبراهيم, عن اأبيه رفعه قال: 

»ال�سّنة في الحن�ط ثلثة ع�سر درهم�ً وثلث اأكثره، وق�ل: اإّن 

جبرئيل Q نزل على ر�س�ل اهلل P بحن�ٍط، وك�ن وزنه 

اأربعين درهم�ً، فق�ّسمه� ر�س�ل اهلل P ثلثة اأجزاء: جزٌء له، 

 .
(((

»O وجزٌء لعلّي، وجزٌء لف�طمة

الوفاة,  ح�سرته  َلّما  اأّنه   Q الكاظم  عن  ُروي  ما  وتقّدم 

ندّي بن �ساهك اأن يح�سره مولى له مدنّيًا, ينزل عند دار  �ساأل ال�سِّ

وتكفينه,  غ�سله  ليتوّلى  الق�سب,  م�سرعة  في  محّمد  بن  العّبا�س 

ففعل ذلك. قال ال�ّسندي بن �ساهك: وكنت اأ�ساأله في الإذن لي في 

نه فاأبى, وقال: »اإّن� اأهل بيٍت، مه�ر ن�س�ئن� وحّج �سرورتن�  اأن اأكفِّ

واأكف�ن م�ت�ن� من ط�هر اأم�الن�، وعندي كفن، واأريد اأن يت�ّلى 

.
(2(

غ�سلي وجه�زي م�الي فلن«, فتوّلى ذلك منه

))) الكلينّي, الكافي, ج 3, �س )5), عنه: الحّر العاملّي, و�سائل ال�ّسيعة, كتاب الّطهارة, باب 

3 من اأبواب التكفين, الحديث ), واأنظر الأحاديث: 6 و 8 و 9 و 0).

دوق, من ل يح�سره الفقيه, ج ), �س  )2) المفيد, الإر�ساد, ج 2, �س 243, وروى نحوه: ال�سّ

من   34 باب  الّطهارة,  كتاب  ال�ّسيعة,  و�سائل  العاملّي,  الحّر  عنه:   ,577 الحديث   ,(20

اأبواب الّتكفين, الحديث ), الّطو�سّي, كتاب الغيبة, �س 30, الإ�سفهانّي اأبو الفرج, مقاتل 

الطالبيين, �س 7)4.
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وتقّدم في و�سايا بع�س الأئمة R لالإمام الذي بعده, ما 

ة في الغ�سل اأو الّتكفين اأو الّدفن. يدّل على الو�سية بكيفّية خا�سّ

باعتبار ذلك  الّرعّية, وذلك  واإلى  المكّلفين  اإلى  الّرابع: يرجع 

عالمة من العالمات التي ُي�ستدّل بها على الإمام.

فقد روى الكلينّي عن علّي بن اإبراهيم, عن محّمد بن عي�سى, 

عن يون�س بن عبد الّرحمن, عن عبد الأعلى, عن اأبي عبد اهلل 

Q قال: »اإّن اأبي Q ا�ست�دعني م� هن�ك، فلّم� ح�سرته 

ال�ف�ة ق�ل: ادع لي �سه�داً، فدع�ت له اأربعة من قري�س، فيهم 

ن�فع م�لى عبد اهلل بن عمر، فق�ل: اكتب: هذا م� اأو�سى به 

ڭ  ڭ     ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  {ھ  بنيه  يعق�ب 

ڭ }، واأو�سى محّمد بن علي اإلى جعفر بن محّمد، واأمره 

اأن يكّفنه في ُبرده الذي ك�ن ي�سّلي فيه الجمعة، واأن يعّممه 

بعم�مته، واأن يرّبع قبره، ويرفعه اأربع اأ�س�بع، واأن يحلَّ عنه 

اهلل،  رحمكم  ان�سرف�ا  لل�ّسه�د:  ق�ل  ثّم  دفنه،  عند  اأطم�ره 

فقلت له: ي� اأبِت- بعد م� ان�سرف�ا- م� ك�ن في هذا ب�أن ُت�سِهَد 

عليه؟ فق�ل: ي� بنّي، كرهت اأن ُتغلب، واأن يق�ل: اإّنه لم ي��س 

.
(((

اإليه، ف�أردت اأن تك�ن لك الحّجة«

المعتبر  اأّن  لو�سوح  وذلك  ي�ست�سكل في هكذا عالمة,  وربما 

لب�س فيه, كما في  ب�سكل وا�سح ل  العالمة ك�سفها ودللتها  في 

))) الكلينّي, الكافي, ج ), �س 307, المفيد, الإر�ساد, ج 2, �س )8).
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الّن�س اأو المعجزة, والواقع خالفه, حيث اإّنه قد وقع في العديد 

من الموارد من حيث يخفى على الّنا�س, ما يمنع من عالميته 

كما هو وا�سح.

�ساكلة  على  لي�ست  عالميتها  باأّن  ذلك:  عن  يجاب  وقد 

فهي  الإمام,  على  بها  ُي�ستدلُّ  التي  الأخرى  العاّمة  العالمات 

الثانوّية,  العالمات  من  بل  الأ�سا�سّية,  العالمات  من  لي�ست 

الإمام  و�سّك في  اّطلع عليها  اأّن من  بمعنى  اإّما  وكونها عالمة: 

اأ�سار  قد  الإمام  يكون  باأن  واإّما  اأمره,  ولي  الذي  اأّنه  يعلم  مثاًل 

ب�سكل خا�ّس اإلى �سخ�س اأو جماعة بعينها, باأّن الإمام من يلي 

وفيما  ة,  خا�سّ ظروف  في  عالمة  باأّنها  واإّما  وتجهيزي,  غ�سلي 

قّدمناه من الروايات اإ�سارة اإلى بع�س ما ذكرنا.

واآخرًا  اأّوًل  هلل  والحمد  الحال,  بحقيقة  العالم  واهلل  هذا, 

وظاهرًا وباطنًا.
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المصادر والمراجع:

الإمامة . ) الح�سين,  بن  علّي  الح�سن  اأبو  القّمّي,  بابويه  ابن 

الإمام  مدر�سة  ون�سر  تحقيق  الحيرة,  من  والّتب�سرة 

المهدّي | بالحوزة العلمّية, قّم- اإيران.

غير . 2 الق�سم  من   ,Q الح�سن  الإمام  ترجمة  �سعد,  ابن 

المطبوع, من كتاب الّطبقات الكبير, تهذيب وتحقيق ال�سّيد 

R لإحياء  البيت  اآل  الّطباطبائّي, موؤ�ّس�سة  العزيز  عبد 

الّتراث, الّطبعة الأولى, قّم- اإيران.

ابن �سهر اآ�سوب, مناقب اآل اأبي طالب, دار الأ�سواء, بيروت- . 3

لبنان.

ابن قولويه القّمي, ال�ّسيخ الأقدم اأبو القا�سم جعفر بن محّمد, . 4

كامل الّزيارات, تحقيق ال�ّسيخ جواد القّيومّي, ن�سر الفقاهة, 

الطبعة الّثالثة, قّم- اإيران.

اأبو عبد اهلل محّمد بن جعفر, المزار . 5 ال�ّسيخ  الم�سهدّي  ابن 

قّيوم,  ن�سر  الإ�سفهانّي,  القّيومّي  جواد  تحقيق  الكبير, 

الّطبعة الأولى, قّم- اإيران.
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ابن منظور الإفريقّي الم�سرّي, اأبو الف�سل جمال الدين محّمد . 6

بن مكرم, ل�سان العرب, ن�سر اأدب الحوزة, قّم- اإيران.

اأبو الح�سن علّي بن عي�سى, ك�سف الغّمة في معرفة . 7 الأربلّي, 

الأئّمة, دار الكتاب الإ�سالمّي, بيروت- لبنان.

الإ�سفهانّي, اأبو الفرج, مقاتل الطالبّيين, من�سورات ال�سريف . 8

الّر�سّي, الّطبعة الأولى, قّم- اإيران.

للمطبوعات, . 9 الّتعارف  دار  ال�ّسيعة,  اأعيان  مح�سن,  الأمين, 

الّطبعة الأولى, بيروت- لبنان.

الّطهارة, لجنة . 0) ال�ّسيخ الأعظم مرت�سى, كتاب  الأن�سارّي, 

تحقيق تراث ال�ّسيخ الأن�سارّي, الّطبعة الأولى, قّم- اإيران.

بن . )) محّمد  البركات  اأبو  الدين  �سم�س  ال�ّسافعّي,  الباعونّي 

اأحمد الّدم�سقّي, جواهر المطالب في مناقب الإمام علّي بن 

ال�ّسيخ  العالمة  الخبير  المحّقق  تحقيق   ,Q اأبي طالب 

الإ�سالمّية,  الثقافة  اإحياء  مجمع  المحمودّي,  باقر  محّمد 

الّطبعة الأولى, قّم- اإيران. 

اأحكام . 2) في  الّنا�سرة  الحدائق  يو�سف,  ال�ّسيخ  البحرانّي 

العترة الطاهرة, موؤ�ّس�سة الّن�سر الإ�سالمّي الّتابعة لجماعة 

المدّر�سين بقّم الم�سرفة, قّم- اإيران.

الّدمعة . 3) الكريم,  عبد  بن  باقر  محّمد  المولى  البهبهانّي, 

الطبعة  للمطبوعات,  الأعلمي  موؤ�ّس�سة  من�سورات  ال�ّساكبة, 

الأولى, بيروت- لبنان.
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ال�ّسم�سين, . 4) م�سرق  الدين,  بهاء  ال�ّسيخ  العاملّي  الحارثّي 

المطبوع مع كتاب الحبل المتين, من�سورات مكتبة ب�سيرتي, 

الّطبعة الحجرّية, قّم- اإيران.

الحّق . 5) اإحقاق  اهلل,  نور  القا�سّي  ال�ّسيد  ال�ّسهيد  الّت�سترّي, 

ف�سيلة  بقلم  هاّمة,  نفي�سة  تعليقات  مع  الباطل,  واإزهاق 

الأ�ستاذ الفقيه الجامع العاّلمة البارع اآية اهلل ال�ّسيد �سهاب 

الّدين الّنجفّي, من�سورات مكتبة اآية اهلل العظمى المرع�سّي 

الّنجفّي, قّم- اإيران.

المهرقة . 6) وارم  ال�سّ اهلل,  نور  القا�سي  ال�ّسهيد  الّت�سترّي, 

طهران-  الّنه�سة,  مطبعة  المحرقة,  واعق  ال�سّ جواب  في 

اإيران.

اأحمد, . 7) بن  حّبان  بن  محّمد  حاتم  اأبو  الب�ستّي,  التميمّي 

والمتروكين,  عفاء  وال�سّ المحّدثين  من  المجروحين  كتاب 

تحقيق محمود اإبراهيم زايد, دار الباز للّن�سر والتوزيع, مّكة 

المكّرمة- المملكة العربّية ال�ّسعودّية.

دعائم . 8) الّنعمان,  حنيفة  اأبو  القا�سي  المغربّي,  التميمّي 

الإ�سالم, تحقيق اآ�سف بن علّي اأ�سغر في�سّي, دار المعارف, 

القاهرة- م�سر.

التميمّي المغربّي, القا�سي اأبو حنيفة الّنعمان, �سرح الأخبار . 9)

في ف�سائل الأئّمة الأطهار, موؤ�ّس�سة الّن�سر الإ�سالمّي الّتابعة 

لجماعة المدّر�سين بقّم الم�سّرفة, الّطبعة الأولى, قّم- اإيران. 
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ال�ّسيعة . 20 و�سائل  الح�سن,  بن  محّمد  ال�ّسيخ  العاملي,  الحّر 

الّرحيم  عبد  ال�ّسيخ  تحقيق  ال�ّسريعة,  م�سائل  تح�سيل  اإلى 

الّطبعة  العربّي,  الّتراث  اإحياء  دار  ال�ّسيرازّي,  الّربانّي 

الخام�سة, بيروت- لبنان.

اأهــل. )2 اأحـــاديـــث  مـــهـــدّي,  ــيــد  الــ�ــسّ الـــروحـــانـــّي,  الح�سينّي 
 

البيت R عن طرق اأهل ال�سّنة, موؤ�ّس�سة الّن�سر الإ�سالمّي 

الّتابعة لجماعة المدّر�سين بقّم الم�سّرفة, قّم- اإيران.

العروة . 22 م�ستم�سك  الّطباطبائّي,  مح�سن  ال�ّسيد  الحكيم 

الوثقى, موؤ�ّس�سة دار الّتف�سير, الّطبعة الأولى, قّم- اإيران.

مدر�سة . 23 الأحزان,  مثير  نما,  ابن  الجليل  ال�ّسيخ  الحّلّي, 

الإمام المهدّي |, قّم- اإيران. 

الحّلّي ال�ّسيخ عبد الح�سين, ال�سعائر الح�سينية في الميزان . 24

نزار  تحقيق  التنزيه(,  لر�سالة  النزيه  )النقد  الفقهي, 

ال�سيدة  دم�سق  الثانية,  الطبعة  الطف,  مكتبة  الحائري, 

.O زينب

مخت�سر . 25 �سليمان,  بن  الح�سن  الّدين  عّز  ال�سيخ  الحّلّي 

لجماعة  الّتابعة  الإ�سالمي  الّن�سر  موؤ�ّس�سة  الب�سائر, 

المدّر�سين بقّم الم�سّرفة, الّطبعة الأولى, قّم- اإيران.

الإ�سناد, . 26 قرب  بن جعفر,  اهلل  عبد  العّبا�س  اأبو  الحميرّي, 

الأولى,  الّطبعة  الّتراث,  لإحياء   R البيت  اآل  موؤ�ّس�سة 

قّم- اإيران.
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الخطيب البغدادّي, الحافظ اأبو بكر اأحمد بن علّي, تاريخ . 27

بغداد اأو مدينة ال�ّسالم, دار الكتاب العربّي, بيروت- لبنان.

الخوئّي, ال�ّسيد اأبو القا�سم المو�سوّي, معجم رجال الحديث, . 28

الّطبعة الخام�سة, قّم- اإيران.

بــن ح�سين, . 29 ــّديــن محمد  ال جــمــال  الآغـــا  الــخــوانــ�ــســارّي, 

الّطهارة,  كتاب  الّدم�سقّية,  اللمعة  �سرح  على  الّتعليقات 

انت�سارات زاهدّي, قّم- اإيران.

ون�سر . 30 تحقيق  والجرائح,  الخرائج  الّدين,  قطب  الّراوندّي 

موؤ�ّس�سة الإمام المهدّي |, الّطبعة الأولى, قّم- اإيران.

ادق, . )3 ال�سّ فقه  الح�سينّي,  �سادق  محمد  ال�ّسيد  الّروحانّي, 

ادق Q, الطبعة الّثالثة, قّم- اإيران. مدر�سة الإمام ال�سّ

دار . 32 وال�ّسنة,  الكتاب  في  البيت  اأهل  محّمد,  الّري�سهرّي 

الحديث, الّطبعة الّثانية, قّم- اإيران.

نينوى . 33 مكتبة  اإ�سدار  الخوا�ّس,  تذكرة  الجوزّي,  ابن  �سبط 

الحديثة, طهران- اإيران.

�سل�سلة موؤلَّفات ال�ّسيخ المفيد, ال�ّسريف المرت�سى, الف�سول . 34

المختارة, دار المفيد, الّطبعة الّثانية, بيروت- لبنان.

ال�ّسافعّي كمال الدين بن طلحة, مطالب ال�ّسوؤول في مناقب . 35

الّطبعة  والّن�سر,  للّتحقيق  القرى  اأّم  موؤ�ّس�سة  الّر�سول,  اآل 

الأولى, بيروت- لبنان.

تحقيق . 36 الإيقاد,  علّي,  محّمد  ال�ّسيد  العظيمّي,  عبد  ال�ّساه 
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محّمد جواد الّر�سوّي الك�سميرّي, من�سورات الفيروزاآبادي, 

الّطبعة الأولى, قّم- اإيران.

م�سكالت . 37 حّل  في  الأنوار  م�سابيح  اهلل,  عبد  ال�ّسيد  �سّبر 

الأخبار, اإ�سدار مكتبة ب�سيرتي, قّم- اإيران.

دار . 38 ن�سر  المرت�سى,  ال�ّسريف  ر�سائل  المرت�سى,  ال�ّسريف 

القراآن الكريم, قّم- اإيران.

39 . ,Q سم�س الّدين, ال�ّسيخ محّمد مهدي, اأن�سار الح�سين�

الّثالثة,  الّطبعة  والّن�سر,  للدرا�سات  الّدولية  الموؤ�ّس�سة 

بيروت- لبنان.

اهلل . 40 فتح  بن  محّمد  تخريج  والّنحل,  الملل  ال�ّسهر�ستانّي, 

الّثانية,  الّطبعة  الم�سرّية,  الأنجلو  مكتبة  الّنا�سر  بدران, 

القاهرة- م�سر.

العاملّي . )4 مّكّي  الّدين  جمال  بن  محّمد  الأّول,  ال�ّسهيد 

اآل  موؤ�ّس�سة  ال�ّسريعة,  اأحكام  في  ال�ّسيعة  ذكرى  الجّزينّي, 

البيت R لإحياء الّتراث, الّطبعة الأولى, قّم- اإيران.

دوق, اأبو جعفر محّمد بن علّي بن الح�سين بن بابويه . 42 ال�سّ

القّمّي, الأمالي, موؤ�ّس�سة البعثة, الّطبعة الأولى, قّم- اإيران.

دوق, اأبو جعفر محّمد بن علّي بن الح�سين بن بابويه . 43 ال�سّ

القّمّي, كمال الّدين وتمام الّنعمة, موؤ�ّس�سة الّن�سر الإ�سالمّي 

الّثالثة,  الّطبعة  المقّد�سة,  بقّم  المدّر�سين  لجماعة  الّتابعة 

قّم- اإيران.
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دوق, اأبو جعفر محّمد بن علّي بن الح�سين بن بابويه . 44 ال�سّ

القّمّي, علل ال�ّسرائع, موؤ�ّس�سة الأعلمّي للمطبوعات, الّطبعة 

الأولى, بيروت- لبنان.

دوق, اأبو جعفر محّمد بن علّي بن الح�سين بن بابويه . 45 ال�سّ

ال�ّسريف  من�سورات   ,Q الّر�سا  اأخبار  عيون  القّمّي, 

الّر�سّي, قّم- اإيران.

دوق, اأبو جعفر محّمد بن علّي بن الح�سين بن بابويه . 46 ال�سّ

القّمّي, َمن ل يح�سره الفقيه, دار الكتب الإ�سالمّية, الّطبعة 

الخام�سة, طهران- اإيران.

الّدرجات . 47 ب�سائر  فّروخ,  بن  الح�سن  بن  محّمد  فار  ال�سّ

الكبرى, من�سورات الأعلمّي, الّطبعة الّثانية, طهران- اإيران.

ال�ّسيد محّمد ح�سين, بداية الحكمة, تحقيق . 48 الّطباطبائّي, 

الّن�سر  موؤ�ّس�سة  ال�ّسبزوارّي,  الّزارعّي  علّي  عّبا�س  ال�ّسيخ 

قّم-  الم�سّرفة,  بقّم  المدّر�سين  لجماعة  الّتابعة  الإ�سالمّي 

اإيران.

طالب, . 49 اأبي  بن  علّي  بن  اأحمد  من�سور  اأبو  الّطبر�سّي, 

الإحتجاج, من�سورات موؤ�ّس�سة الأعلمّي للمطبوعات, الّطبعة 

الّثانية, بيروت- لبنان.

الأعلمّي . 50 من�سورات  الإمامة,  دلئل  ر�ستم,  ابن  الّطبرّي 

للمطبوعات, الّطبعة الّثانية, بيروت- لبنان.

الّطبرّي . )5 تاريخ  جرير,  بن  محّمد  جعفر  اأبو  الّطبرّي, 
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المعروف بتاريخ الأمم والملوك, من�سورات موؤ�ّس�سة الأعلمّي 

للمطبوعات, الّطبعة الخام�سة, بيروت- لبنان.

تحقيق . 52 البحرين,  مجمع  الّدين,  فخر  ال�ّسيخ  الّطريحّي, 

الآثار  لإحياء  المرت�سوية  المكتبة  الح�سينّي,  اأحمد  ال�ّسيد 

الجعفرية, الّطبعة الأولى, طهران- اإيران.

الّطهراني الآغا بزرك, الّذريعة اإلى ت�سانيف ال�ّسيعة, دار . 53

الأ�سواء, الّطبعة الّثالثة, بيروت- لبنان.

الّطو�سّي اأبو جعفر �سيخ الّطائفة محّمد بن الح�سن, اختيار . 54

وتعليق  ت�سحيح  الك�ّسّي,  برجال  المعروف  الّرجال  معرفة 

المعّلم الّثالث ميرداماد ال�ستراآبادّي, تحقيق ال�ّسيد مهدي 

الّرجائّي, موؤ�س�سة اآل البيت R, قّم- اإيران.

الح�سن, . 55 بن  محّمد  الّطائفة  �سيخ  جعفر  اأبو  الّطو�سّي, 

الّرابعة,  الّطبعة  الإ�سالمّية,  الكتب  دار  ال�ستب�سار, 

طهران- اإيران.

الح�سن, . 56 بن  محّمد  الّطائفة  �سيخ  جعفر  اأبو  الّطو�سّي, 

الأمالي, تحقيق ق�سم الّدرا�سات- موؤ�ّس�سة البعثة, ن�سر دار 

الّثقافة, الّطبعة الأولى, قّم- اإيران.

الّطو�سّي, اأبو جعفر �سيخ الّطائفة محّمد بن الح�سن, تهذيب . 57

الّرابعة, طهران-  الّطبعة  الإ�سالمّية,  الكتب  دار  الأحكام, 

اإيران.

الّطو�سّي, اأبو جعفر �سيخ الّطائفة محّمد بن الح�سن, كتاب . 58
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قّم-  الأولى,  الّطبعة  الإ�سالمّية,  المعارف  موؤ�ّس�سة  الغيبة, 

اإيران.

تف�سير . 59 م�سعود,  بن  محّمد  الّنظر  اأبو  ال�ّسيخ  العّيا�سّي, 

العّيا�سّي, المكتبة العلمّية الإ�سالمّية, طهران- اإيران.

الغروّي ال�سيخ علّي, الّتنقيح في �سرح العروة الوثقى, تقريرًا . 60

لأبحاث الأ�ستاذ الأعظم اآية اهلل العظمى ال�ّسيد اأبو القا�سم 

المو�سوّي الخوئّي, موؤ�ّس�سة اإحياء اآثار الإمام الخوئّي }, 

قّم- اإيران.

ال�ّسيروانّي . )6 عابد  بن  اآغا  ال�ّسيخ  الدربندّي,  الفا�سل 

اأ�سرار ال�ّسهادات, دار ذوي  اإك�سير العبادات في  الحائرّي, 

القربى, الّطبعة الأولى, قّم- اإيران.

القائينّي البيرجندّي, ال�ّسيخ محّمد باقر, الكبريت الأحمر . 62

فاخر,  �سعاع  محّمد  وتحقيق:  تعريب  المنبر,  �سرائط  في 

انت�سارات المكتبة الحيدرّية, الّطبعة الأولى, قّم- اإيران.

القزوينّي, ال�ّسيد محّمد كاظم, الإمام الجواد من المهد اإلى . 63

دق, الّطبعة الأولى, قّم- اإيران. اللحد, من�سورات ل�سان ال�سّ

القّمّي, ال�ّسيخ عّبا�س, نف�س المهموم في م�سيبة �سّيدنا الح�سين . 64

المظلوم Q, من�سورات مكتبة ب�سيرتي, قّم- اإيران.

الكافي, دار . 65 اأبو جعفر محّمد بن يعقوب,  الّرازّي,  الكلينّي 

الكتب الإ�سالمّية, الّطبعة الخام�سة, طهران- اإيران.

الكافي, . 66 اأ�سول  �سرح  �سالح,  محّمد  المولى  المازندرانّي, 
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دار اإحياء الّتراث العربّي, الّطبعة الأولى, بيروت- لبنان.

الجامعة لدرر . 67 الأنوار  باقر, بحار  ال�ّسيخ محّمد  المجل�سّي, 

الّطبعة  العربّي,  الّتراث  اإحياء  دار  الأطهار,  الأئّمة  اأخبار 

الّثالثة الم�سّححة, بيروت- لبنان.

المجل�سّي, ال�ّسيخ محّمد باقر, مراآة العقول في �سرح اأخبار . 68

اآل الّر�سول, دار الكتب الإ�سالمّية, الّطبعة الّثالثة, طهران- 

اإيران.

لالإمام . 69 ال�ّسيا�سية  الحياة  جعفر,  ال�ّسيد  العاملّي,  مرت�سى 

الحوزة  في  المدّر�سين  جماعة  من�سورات   ,Q الّر�سا 

العلمية في قّم المقد�سة, الّطبعة الّثانية, قّم- اإيران.

الو�سّية . 70 اإثبات  الح�سين,  بن  علّي  الح�سن  اأبو  الم�سعودّي, 

الّطبعة  اأن�ساريان,  موؤ�ّس�سة  طالب,  اأبي  بن  علّي  لالإمام 

الّثانية, قّم- اإيران. 

مروج . )7 علّي,  بن  الح�سين  بن  علّي  الح�سن  اأبو  الم�سعودّي, 

الّطبعة  الهجرة,  دار  موؤ�ّس�سة  الجوهر,  ومعادن  الّذهب 

الّثانية, قّم- اإيران.

المفيد, الإر�ساد في معرفة حجج اهلل على العباد, موؤ�ّس�سة . 72

اآل البيت لإحياء الّتراث, الّطبعة الأولى, قّم- اإيران.

معهـــد �سّيـــد ال�ّسهـــداء للمنبـــر الح�سينـــّي, تاريـــخ الّنه�سة . 73

الح�سينّيـــة, ن�ســـر جمعّيـــة المعـــارف الإ�سالمّيـــة الثقافّية, 

الّطبعة الّثانية, بيروت- لبنان.
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زين . 74 الإمام  حياة  المو�سوّي,  الّرّزاق  عبد  ال�ّسيد  المقّرم, 

الّطبعة  الحيدرّية,  المكتبة  انت�سارات   ,Q العابدين 

الأولى, قّم- اإيران.

دار . 75  ,Q الح�سين  مقتل  الّرّزاق,  عبد  ال�ّسيد  المقّرم, 

الّثقافة, الّطبعة الّثانية, قّم- اإيران.

الإمام . 76 وفاة  المو�سوّي,  الّرّزاق  عبد  ال�ّسيد  المقّرم, 
 

الجواد Q, انت�سارات ال�ّسريف الّر�سّي, الّطبعة الأولى, 

قّم- اإيران.

الّنجا�سّي, . 77 رجال  علي,  بن  اأحمد  العّبا�س  اأبو  الّنجا�سّي, 

بقّم  المدّر�سين  لجماعة  الّتابعة  الإ�سالمّي  الّن�سر  موؤ�ّس�سة 

الم�سّرفة, قّم- اإيران.

�سرح . 78 في  الكالم  جواهر  ح�سن,  محّمد  ال�ّسيخ  الّنجفي 

�سرائع الإ�سالم, دار اإحياء الّتراث العربّي, الّطبعة ال�ّسابعة, 

بيروت- لبنان. 

الو�سائل . 79 م�ستدرك  ح�سين,  الميرزا  الطبر�سّي,  الّنورّي 

الّتراث,  لإحياء  البيت  اآل  موؤ�ّس�سة  الم�سائل,  وم�ستنبط 

الّطبعة الأولى, بيروت- لبنان.

في . 80 الّرحمان  نف�س  ح�سين,  الميرزا  الطبر�سّي,  الّنورّي 

الآفاق,  موؤ�ّس�سة  القّيومّي,  جواد  تحقيق  �سلمان,  ف�سائل 

الّطبعة الأولى, طهران- اإيران.

اليعقوبّي, تاريخ اليعقوبّي, دار �سادر, بيروت- لبنان.. )8
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الّتاريخ . 82 مو�سوعة  هادي,  محّمد  ال�ّسيخ  الغروّي,  اليو�سفّي 

قّم- الّثانية,  الّطبعة  الإ�سالمّي,  الفكر  مجمع  الإ�سالمّي, 

اإيران.
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