تجهيز المعصوم
ودفن اإلمام الحسين

Q

ا� � �س � �ـ ��م ال� �ك� �ـ� �ـ� �ت ��اب :جتهيز املع�صوم ودفن الإمام احل�سني
ت � � � � � � � ��أل � � � � � � � �ي� � � � � � � ��ف :ال�شيخ ب�سام حممد ح�سني
ال� � � � � �ط� � � � � �ب� � � � � �ع � � � � ��ة :الأوىل 2014م 1435 -هـ

Q

©جميع احلقوق حمفوظة للم�ؤلف
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المقدمة
رب العالمين و�ص ّلى اهلل على ر�سوله الم�صطفى
الحمد هلل ِّ
وعترته �أهل بيته الذين �أذهب اهلل عنهم ال ِّرج�س وط َّهرهم
تطهير ًا.
وبعد...
الخا�صة� ,إذ
ال�سيرة الح�سين ّية له �أه ّميته
ّ
ف�إنّ البحث عن ّ
ّ
باني المتم ّثل ,بعد
هو بحث عن نه�ض ٍة تتع ّلق
إلهي ال ّر ّ
بالخط ال ّ
ال ّنبي  ,Pب�أئ ّمة �أهل البيت  ,Rالذين هم ِعدل الكتاب,
يردا على ر�سول اهلل P
و�أحد ال ّثقلين ال ّلذين لن يفترقا حتّى ِ
َ
الحو�ض� ,سواء كان ذلك على م�ستوى المنهج� ,أو على م�ستوى
ال ّن�ص ال ّثابت� ,أو على م�ستوى التّحليل وال ّدرا�سة� ,أو غيرها من
الجوانب..
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يم�س
وهو بحث ال يرتبط ب�أمو ٍر نظرية وفكرية مج ّردة ,بل ّ
جمهور ال ّنا�س المح ّبين والموالين ,الذين عا�شوا ع�شق ومح ّبة �أهل
البيت ,Rودخلت �أع��م��اق قلوبهم ,وعا�شت في �أفئدتهم
و�ضحوا من �أجلها ,وبذلوا-
وجوارحهم طوال قرون من الزمنّ ,
وما يزالون -الغالي وال ّنفي�س في �سبيل حفظها ,من الأم��وال
والأنف�س وال ّثمراتّ ,
ال�صابرين..
وب�شر ّ
وهو �أمر عمل الأئ ّمة  ,Rعلى تر�سيخه وتثبيته في نفو�س
�شيعتهم وقلوب محبيهم ,بالفعل والقول ,ف�صار �أمر ًا م�ستحكم ًا
ال يتزلزل بنيانه ,وال تهوي �أعمدته و�أركانه.
فما معنى �أن يبكي �إمام منهم ع�شرين عام ًا -على
�أق ّل ال ّروايات -على �س ّيد ّ
ال�شهداء  Qك�إمامنا زين
العابدين  ,Qوما و�ضع ّ
الطعام بين يديه �إال بكى؟!
وما معنى �أن يجل�س الأئ ّمة  Rو ُيجل�سوا حرمهم وراء
ال�ستر ,ويطلبوا من ّ
ال�شعراء �أن يرثوا الح�سين ..Q؟!
ّ
المحب والموالي عند ك ّل �شرب ٍة من
وما معنى �أن يذكره
ّ
الماء؟!
وما معنى �أن يزوره الزّائر من قريب �أو بعيد ,وفي جميع
وال�سرور؟!
الأوقات والأزمنة ,حتّى يوم العيد ,يوم الفرحة ّ
�إلى غير ذلك من مفردات ,يطول بنا المقام لو �أردنا ذكرها
وتعدادها.
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مدقملا

ال�صادق الأمين - Pفيما ُروي
وهذا الجانب هو ما �أنب�أ به ّ
عنه -كما عن جعفر بن محمد � ,Lأ ّنه قال« :نظر ال ّنبي P
علي  ,Lوهو مقبل ،ف�أجل�سه في حجره
�إلى الح�سين بن ّ
وقال� :إ ّن لقتل الح�سين حرار ًة في قلوب الم�ؤمنين ال تبرد �أبداً».
ثم قال « :Qب�أبي قتيل ك ّل عبرة» ،قيل :وما قتيل ك ّل
عبرة ,يا بن ر�سول اهلل؟ قال« :ال يذكره م�ؤمن �إال بكى»(((.
ال�سيرة
ال�سهولة بمكان �أن ي�أتي �شخ�ص للبحث في ّ
فلي�س من ّ
الح�سين ّية ,بعد �أن ُجعلت قلوب الم�ؤمنين هي ّ
ال�شاهدة على
�سيرته ,وال ّناظرة �إلى م�صيبته..
ال�سعي في هذا ّ
الطريق,
غير �أنّ هذه ّ
ال�صعوبات ال تمنع من ّ
بعد �أن كان اهلل تعالى هو المو ّفق لل�صواب ,والهادي �إلى �سبيل
والمهم في هذا الم�ضمار �أن يكون للباحث منه ٌج
ال ّر�شاد...
ّ
وا�ض ٌح ,يعتمد على �أ�س�س �صحيحة ,ح�سبما تفر�ضه قواعد
العلمي في �أمثال هذه البحوث.
البحث
ّ
وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على ما ورد في روايات �أهل بيت
الع�صمة  ,Rب�شكل �أ�سا�س ,و�أ�ضفنا �إليه ما جاء في كلمات
بع�ض الم�ؤرخين و�أرباب المقاتل وغيرها من الكتب والم�صادر,
و�ضممنا �إلى ذلك مجموعة من القرائن المفيدة في �إثبات فكرة
�أو نفيها.
((( المحدّث ال ّنوري ,م�ستدرك الو�سائل ,ج � ,10ص .318
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هذا الكتاب:

ال�سيرة الح�سين ّية� ,أيام
وقد كنت كتبت �شيئ ًا في مجال ّ
قم المق ّد�سة,
درا�ستي وتح�صيلي
العلمي قبل �سنوات ,في مدينة ّ
ّ
و�أ�ضفت �إليها بع�ض ًا من البحوث وال ّدرا�سات الأخرى بعد ذلك,
وو�ضعتها جانب ًا رجاء �أن ي�أتي وقت اال�ستفادة منها ,حتّى خ�شيت
عليها من التّلف ّ
وال�ضياع ,فعقدت العزم �أخير ًا على طبعها
ون�شرها ِلما ر�أيت �أ ّنها ال تخلو من فائدة.
وقد وقع اختياري من بينها على هذا البحث« :تجهيز
المع�صوم ودفن الإمام الح�سين  ,»Qليكون باكورة هذه
ال�سل�سلة ,التي �أرجوه تعالى التّوفيق لإتمامها..
ّ
هذا مع اعترافي بق�صور باعي وق ّلة ب�ضاعتي� ,سائ ًال المولى
�سبحانه �أن يجعله لي ذخر ًا يوم فاقتي ,و�أن يرزقني به �شفاعة
ال ّنبي و�أهل بيته � ,Rأئ ّمتي و�سادتي� ,إ ّنه �سميع مجيب.
ال ّراجي �شفاعة الح�سين
ب�سام مح ّمد ح�سين
ّ
بيروت -لبنان
الأحد /29 :ذو القعدة  1431هـ.
الموافق /7 :ت�شرين الثاني 2010 /م(((.
Q

((( وقد جددت فيه النظر ب�صدد �إ�صداره ،في �شعبان �سنة  1435للهجرة.
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ءادهإلا

اإلهداء
�إليك يا قتيل العبرات ,ويا �أ�سير الكربات...
ويا حبيب قلب الم�صطفى ...وثمرة ف�ؤاد المرت�ضى ...وفلذة كبد
ال ّزهراء ...وعزيز �أخيك المجتبى ...و�أبا ال ّأئمة الهداة ال ّنجباء...
�إليك يا �س ّيد ال�شّ هداء ...و�إلى �سائر الم�ست�شهدين معك في
كربالء ...و�إلى جميع الذين ا�ست�شهدوا في ّ
الطريق على دربك...
الدفاع عن نهجك ّ
وخطك ,ال �س ّيما في ع�صرنا هذا
و�سقطوا في ّ
عجل اهلل تعالى فرجه...
المم ّهد لظهور حفيدك ,بق ّية اهلل في �أر�ضهّ ,
�أهدي هذا الجهد المتوا�ضع ,راجياً من موالي التح ّنن على عبده,
وال ّنظر بعين اللطف والقبول...
ب�سام
ّ
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تمهيد
ب�سند له عن جابر ,قال :قال �أبو جعفر :Q
روى
الكليني ٍ
ّ
«قال ر�سول اهلل ّ �« :Pإن حديث �آل مح ّمد �صعب
نبي مر�سل� ,أو
م�ست�صعب ,ال ي�ؤمن به �إال ملك مق ّرب� ,أو ّ
عبد امتحن اهلل قلبه للإيمان ،فما ورد عليكم من حديث �آل
مح ّمد  Pفال َنت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه ،وما ا�شم�أ ّزت
منه قلوبكم و�أنكرتموه فردُّوه �إلى اهلل و�إلى ال ّر�سول و�إلى
العالم من �آل مح ّمد ,و�إ ّنما الهالك �أن يحدّث �أحدكم ب�شيء
منه ال يحتمله ،فيقول :واهلل ما كان هذا ,واهلل ما كان هذا،
والإنكار هو الكفر»(((.
ومن هنا كان الحديث عن �أمرهم و�ش�أنهمِ ,م ّما يحتاج �إلى
الحذر والحيطة ,وعدم الم�سارعة �إلى ال ّنفي �أو الإنكار ,لمج ّرد
اال�ستبعاد �أو طر ّو ّ
ال�شبهة ,ف�إنّ في هذا َّ
مزال الأقدام ,ما يح�سن
عنده الإحجام ,وترك الخو�ض والكالم.
الكليني ,الكافي ,ج � ,1ص .401
(((
ّ
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عقائدي ,مع ما لها
وقد تتداخل بع�ض الأمور التي لها جانب
ّ
تاريخي ,كما في م�س�ألة تجهيز المع�صوم� ,أي تغ�سيله
من جانب
ّ
وتحنيطه وتكفينه وال�صالة عليه ودفنه.
ف�إنّ م�س�ألة دفن الإمام الح�سين  Qوتجهيزه مث ًالِ ,م ّما
ال�سيرة الح�سين ّية المباركة ,حيث ذكر
ت�ستوقف الباحث في ّ
الم�ؤ ّرخون في هذا المجال ما يخالف بظاهره المعروف عندنا
مع�ش َر ّ
ال�شيعة الإمام ّية  -مذهب �أهل البيت � -Rأنّ الإمام ال
يلي �أمره �إال �إمام مثله ,فقد َن�سب عد ٌد كبي ٌر من الم�ؤ ّرخين هذا
قوم من بني �أ�سد ,كانوا نزو ًال بالغا�ضر ّية ,و�أ ّنهم تو َّلوا
الأمر �إلى ٍ
دفن الإمام و�أهل بيته و�أ�صحابه .R
ثم �إنّ ما ذكروه لم يقت�صر على الإمام الح�سين Q
ّ
فح�سب ,بل لقد قيل في حقّ غيره من المع�صومين ...R
بع�ض من
وهو ما ا�ستدعى البحثَ في هذه الم�س�ألة و�إي�ضاح ٍ
جوانبها ,وذلك في �ضوء الرجوع �إلى ال ّروايات الواردة عن �أهل
بيت الع�صمة� ,صلوات اهلل عليهم ,والتت ّبع في الأقوال وال ّن�صو�ص
والم�صادر والكتب المعتبرة ,التي بين �أيدينا ح�سبما �أمكن.
و�سوف يكون تركيزنا واهتمامنا في هذا البحث على النتيجة
بال�سيرة والتاريخ ,بدون التركيز على النتيجة المتع ّلقة
التي تتع ّلق ّ
بالم�س�ألة العقائد ّية �أو الفقه ّية ,ف�إنّ ذلك يحتاج �إلى مجال �آخر.
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يهمت

ومن هنا فقد جاء هذا البحث �ضمن ف�صول:
•الف�صل الأ ّول :تجهيز المع�صوم في ال ّن�صو�ص العا ّمة.
الخا�صة.
•الف�صل ال ّثاني :تجهيز المع�صوم في ال ّن�صو�ص
ّ
•الف�صل ال ّثالث :تجهيز المع�صوم في روايات �أخرى.
•الف�صل ال ّرابع :دفن الإمام الح�سين .Q
•خاتمة :في داللة هذا الأمر و�أبعاده.
ولي
هذا ,و�أ�س�أله تعالى �أن تكون وافية ب�أطراف البحث� ,إ ّنه ّ
التّوفيق.
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الفصل األول:

تجهيز المعصوم
العامة
في ال ّنصوص
ّ

وردت روايات عديدة د ّلت على �أنّ �أمر تجهيز المع�صوم �أو
مع�صوم �أو �صدِّ يق مثله دون بق ّية الأ�شخا�ص
يتم على يد
ِّ
ال�صدِّ يقّ ,
ٍ
والأفراد .وقد ع ّبرت ال ّروايات عن ذلك ب�أل�سنة مختلفة ,ففي
ال�صديق» ,وفي بع�ض �آخر:
يغ�سله �إال ِّ
بع�ضها� :أنّ ِّ
«ال�صديق ال ِّ
يغ�سله �إال �إمام»� ,أو �أنّ «الإمام ال يلي �أمره �إلاّ
�أنّ «الإمام ال ِّ
الإمام»� ,أو �أنّ «الو�صي ال يلي �أمره �إلاّ الو�صي» ,وفي بع�ض
يغ�سل
يغ�سل بع�ضهم بع�ضاً»� ,أو �أنّ
«الحجة ِّ
ّ
�أخر �أي�ض ًا« :الأئ ّمة ِّ
الحجة» .وقد جاءت هذه ال ّروايات في �أقدم و�أوثق الم�صادر
ّ
الحديث ّية المتق ّدمة لعلمائنا الأبرار ر�ضوان اهلل عليهم ,ما
و�صحة �سند بع�ضها,
�أغنانا عن البحث في �أ�سانيدها ,لكثرتها ّ
وا�ستناد الأعالم �إليها كما �سنرى بعد ذلك.
و�سوف نعر�ض في هذا الف�صل ,ال ّروايات التي ت�ض ّمنت
ال ّداللة على تجهيز المع�صوم للمع�صوم ب�شكل عام:
يغسله إال ِّ
ِّ
الص ِّديق ال ِّ
الص ِّديق:

روى ّ
الكليني في الكافي ,عن مح ّمد بن يحيى ،عن
ال�شيخ
ّ
�أحمد بن مح ّمد بن عي�سى ،عن عبد الرحمن بن �سالم ،عن
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ّ
غ�سل
مف�ضل بن عمر قال :قلت لأبي عبد اهلل َ :Qمن َّ
فاطمة O؟ قال« :ذاك �أمير الم�ؤمنين» -وك�أ ّني ا�ستعظمت
ذلك من قوله -فقال« :ك�أ ّنك �ضقت بما �أخبرتك به؟» فقلت :قد
كان ذلك جعلت فداك ،قال :فقال«:ال ت�ضيقن ف�إنها �صدِّيقة
يغ�سلها �إال �صدِّيق� ,أَ َما علمت �أن مريم  Oلم
ولم يكن ِّ
يغ�سلها �إال عي�سى .»((( Q
ِّ
فقد ع َّللت الرواية تغ�سيل �أمير الم�ؤمنين  Qلل�سيدة
فاطمة  Oبكونها �صدِّ يقة ,وعطفت عليه التعليل ب�أمر عام
يغ�سله �إال ال�صدِّ يق ,م�ضيفة �إليه ذكر
م�ؤ ّداه� :أنّ ال�صدِّ يق ال ّ
�شاهد هو تغ�سيل عي�سى  Qلأ ّمه ال�صدِّ يقة مريم .(((O
وقريب من هذه ال ّرواية ما نقله ابن �شهر�آ�شوب في المناقب,
عن �أبي الح�سن الخزّاز الق ّمي في كتاب «الأحكام ّ
ال�شرع ّية»:
«غ�سلها �أمير
غ�سلها؟ فقالَّ :
�سئل �أبو عبد اهلل عن فاطمة من َّ
ليغ�سلها �إلاّ �صدِّيق»(((.
الم�ؤمنين لأ ّنها كانت �صدِّيقة لم يكن ِّ
اّ
اإلمام ال يلي أمره إل إمام:

ال�شيخ ّ
في اختيار معرفة ال ّرجال ,عن ّ
الك�شي قال :ح ّدثني
مح ّمد بن م�سعود قال :ح ّدثنا جعفر بن �أحمد قال :ح ّدثنا �أحمد بن
ال�صدوق ,علل ّ
ال�شرائع ,ج� ,1ص .184
(((
الكليني ,الكافي ,ج � ,1ص  ,459وج � ,3ص ّ ,159
ّ
((( قال تعالى} :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ{
(�سورة المائدة الآية .)75
((( ابن �شهر�آ�شوب ,مناقب �آل �أبي طالب ,ج � ,3ص .138
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زيهت
ةّماعلا صوصّنلا يف  موصعملا ج

البغدادي قال :ح ّدثنا �إ�سماعيل
�سليمان ,عن من�صور بن الع ّبا�س
ّ
بن �سهل قال :ح ّدثني بع�ض �أ�صحابنا و�س�ألني �أن �أكتم ا�سمه ,قال:
علي بن �أبي حمزة وابن
كنت عند ال ّر�ضا  Qفدخل عليه ّ
علي� :إ ّنا روينا عن
ال�سراج وابن
ّ
ّ
المكاري� ....إلى �أن قال :قال له ّ
�آبائك ّ �« Rأن الإمام ال يلي �أمره �إلاّ �إمام مثله» ،فقال له
�أبو الح�سن « :Qف�أَ ْخ ِب ْرنِي عن الح�سين بن علي كان �إماماً
�أو كان غي َر �إمام؟» قال :كان �إمام ًا ,قال« :فمن َول َِي �أمره؟»
علي بن الح�سين؟»
علي بن الح�سين ,قال« :و�أين كان ّ
قالّ :
قال :كان محبو�س ًا بالكوفة في يد عبيد اهلل بن زياد ،قال :خرج
وهم ال يعلمون ,حتّى َو ِل َي �أمر �أبيه ّثم ان�صرف ،فقال له �أبو
علي بن الح�سين �أن ي�أتي كربال
الح�سن �« :Qإن هذا �أمكن ّ
فيلي �أمر �أبيه ،فهو يمكن �صاحب هذا الأمر �أن ي�أتي بغداد
فيلي �أمر �أبيه ثم ين�صرف ولي�س في حب�س وال �أ�سار(((».
وهي �صريحة في ال ّداللة على �أنّ الإمام ال يلي �أمره � اّإل �إمام
مثله ,و�أنّ ذلك يم ِّكن اهلل تعالى منه الإمام ولو من حيث يخفى
على النا�س.
وال تخلو من داللة -كما في غيرها من ال ّروايات �أي�ض ًا -على �أنّ
�صح االحتجاج به على الإمام
هذا الأمر كان مت�سالم ًا عليه حتى َّ
((( ّ
و�سي ,اختيار معرفة ال ّرجال ,المعروف برجال ّ
الك�شي ,ج � ,2ص  ,764ومثله
الط ّ
الم�سعودي في �إثبات الو�ص ّية� ,ص .208 -207
ّ

- 19 -

جتهيز املع�صوم ودفن الإمام احل�سني

Q

ال ّر�ضا  ,Qخ�صو�ص ًا من قبل ه�ؤالء الأ�شخا�ص الذين ينتمون
�إلى مذهب الواقفة ,القائلين بالوقف في الإمامة على الإمام
الكاظم .Q
ّ اّ
ّ
الوصي:
الوصي إل
ال يلي

مف�ص ًال -عن �أبي عبد
وفي الكافي �أي�ض ًا -,في
ٍ
حديث ي�أتي ّ
الو�صي �إلاّ
الو�صي»(((.
اهلل ...« :Qوال يلي
ّ
ّ
وهي وا�ضحة في عمومها.
ال�شيخ ّ
وروى ّ
و�سي في كتاب الغيبة ,نق ًال عن كتاب «في
الط ّ
المو�سوي
العلوي
علي بن �أحمد
ّ
ّ
ن�صرة الواقفة» لأبي مح ّمد ّ
قال( :و) روى بع�ض �أ�صحابنا ,عن �أبي مح ّمد البزّاز قال:
ال�ساباطي ,عن
ح ّدثنا عمرو بن منهال الق ّماط ,عن حديد ّ
�أبي عبد اهلل  Qقالّ �« :إن لأبي الح�سن Qغيبتين:
�إحداهما تق ّل والأخرى تطول ,حتى يجيئكم من يزعم �أ ّنه
مات و�ص ّلى عليه ودفنه ونف�ض تراب القبر من يده ,فهو في
الو�صي
و�صي حتى يقيم و�ص ّياً ,وال يلي
ّ
ذلك كاذب ,لي�س يموت ّ
الو�صي ,ف�إن َو ِل َيه غير و�صي عَمِ َي».
�إال
ّ
وهذا الحديث  -كما ترى -من �أخبار الواقفة� ,إال �أنّ ّ
ال�شيخ
ّ
و�سي  Mاكتفى في ر ّد اال�ستدالل به بالقول :و�إ ّنما فيه:
الط ّ
ا�شي ,ج � ,2ص
الكليني,
(((
ا�شي ,مح ّمد بن م�سعود ,تف�سير الع ّي ّ
الكافي ,ج � ,8ص  ,206الع ّي ّ
ّ
ّ
.281
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تكذيب من ُي َّدعى موته قبل �أن يقيم و�ص ّي ًا ,وهذا َلع ْمري باطل,
ف�أ ّما �إذا �أو�صى و�أقام غيره مقامه ف�إ ّنه لي�س فيه ذكره(((.
اّ
اإلمام ال ِّ
يغسله إل اإلمام:

وفي الكافي ,عن الح�سين بن مح ّمد ،عن مع ّلى بن مح ّمد،
علي ّ
الو�شاء ،عن �أحمد بن عمر الحالل �أو
عن الح�سين بن ّ
يحاجونا ,يقولون:
غيره ،عن ال ّر�ضا  Qقال :قلت له� :إنهم ّ
يغ�سله � اّإل الإمام ,قال :فقال« :ما ُيدريهم من
�إنّ الإمام ال ِّ
غ�سله؟ فما قلت لهم؟» قال :فقلت :جعلت فداك ,قلت لهم� :إنْ
َّ
غ�سله
غ�سله تحت عر�ش ر ّبي فقد �صدق ,و�إن قالَّ :
قال موالي �إ ّنه َّ
في تخوم الأر�ض َف َقد َ�ص َدق ,قال« :ال هكذا»[ ,قال] فقلت :فما
غ�سلته» ،فقلت� :أقول لهم �إ ّنك
�أقول لهم؟ قال« :قل لهم� :إ ّني َّ
غ�سلته؟ فقال« :نعم»(((.
َّ
يغ�سله � اّإل
وهذه ال ّرواية �صريحة في ال ّداللة على �أنّ الإمام ال ِّ
�صح
الإمام ,و�أنّ ذلك كان �أمر ًا معروف ًا ومت�سالم ًا عليه ,حتّى ّ
االحتجاج به في مثل واقعة تغ�سيل الإمام ال ّر�ضا  Qلأبيه
الإمام الكاظم  ,Qوقد �أم�ضى الإمام  Qهذا الأمر
و�أ ّكد ح�صوله ولو من حيث يخفى على النا�س.
((( ّ
و�سي ,الغيبة� ,ص  43و .57
الط ّ
الكليني ,الكافي ,ج � ,1ص .384
(((
ّ
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وفيه �أي�ض ًا ,عن الح�سين بن مح ّمد ،عن مع ّلى بن مح ّمد،
عن مح ّمد بن جمهور قال :حدثنا �أبو مع ّمر قال� :س�ألت
يغ�سله الإمام؟ قال�« :س ّنة مو�سى بن
ال ّر�ضا  Qعن الإمام ِّ
عمران .(((»Q
غ�سل �أخاه هارون في التّيه ,ف�صار
قال المازندراني :ف�إ ّنه َّ
ذلك �س ّنة م�ستم ّرة(((.
والتّعبير في هذه ال ّرواية بال�س ّنة -ومن معانيها اللغو ّية:
ّ
وال�سيرة((( -يدل على كونه �أمر ًا عا ّم ًا جاري ًا في الأنبياء
الطريقة ّ
والأو�صياء  ,Rمنذ عهد مو�سى .Q
وفيه �أي�ض ًا ,ب�سنده عن يزيد بن �سليط ,عن الكاظم -Q
في حديث ي�أتي ذكره� -أنّ ر�سول اهلل جاءه بخبر الو�ص ّية وفيها:
يغ�س ْلك و ْليك ّفنك ،ف�إ ّنه ُطهر لك،
« ...ف�إذا �أردت فادع عل ّياً ف ْل ّ
وال ي�ستقيم �إلاّ ذلك ,وذلك �س ّنة قد م�ضت.(((»...
وهو ك�سابقه من حيث داللة كلمة ال�س ّنة على كونه �أمر ًا عا ّم ًا.
وروى ّ
ال�صدوق في «عيون �أخبار ال ّر�ضا  :»Qح ّدثنا
ال�شيخ ّ
تميم بن عبد اهلل بن تميم القر�شي ر�ضي اهلل عنه ،قال :ح ّدثنا
�أبي ,قال :ح ّدثني مح ّمد بن يحيى ،قال :ح ّدثني مح ّمد بن خلف
الكليني ,الكافي ج � ,1ص .385 -384
(((
ّ
المازندراني ,المولى مح ّمد �صالح� ,شرح �أ�صول الكافي ,ج � ,6ص .353
(((
ّ
((( ابن منظور ,ل�سان العرب ,ج � ,13ص .225
الكافي ,ج � ,1ص .315 -313
الكليني,
(((
ّ
ّ
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الطاطري ،قال :حدّثني هرثمة بن �أعين ،عن ال ّر�ضا  -Qفي
حديث طويل ي�أتي -قال�« :إ ّن الم�أمون �سيقول لك و�أنت تغ�سلني:
يغ�سله �إلاّ �إمام؟ ف�أجبه وقل لهّ � :إن
�ألي�س زعمتم � ّأن الإمام ال ّ
يغ�سله �إلاّ �إمام»...الحديث(((.
الإمام ال يجب �أن ّ
وهو ك�سابقه من حيث داللته على العموم ,وكذا من حيث كونه
�صح من مثل الم�أمون اال�ستناد �إليه ّ
للطعن في
�أمر ًا معروف ًا حتى َّ
الإمامة.
ونقل ّ
أربلي عن كتاب «الدّالئل» لعبد اهلل بن جعفر
ال�شيخ ال ّ
الحميري ,عن �أبي ب�صير قال :قال �أبو جعفر « :Qكان فيما
ّ
بني �إذا �أنا متّ فال يلي غ�سلي �أحد
إلي �أن قال :يا ّ
�أو�صى �أبي � ّ
يغ�سله �إلاّ �إمام.(((»...
غيرك ,ف� ّإن الإمام ال ِّ
ومثله في كتاب الخرائج والجرائح للقطب
الراوندي(((.
ّ
وفي المناقب ,عن �أبي ب�صير :قال مو�سى بن جعفر :L
بني �إذا �أنا متُّ فال
«فيما �أو�صاني �أبي � Qأن قال :يا ّ
يغ�سله �إلاّ الإمام.(((»...
يغ�سلني غيرك ,ف� ّإن الإمام ال ِّ
ِّ

ال�صدوق ,عيون �أخبار ال ّر�ضا  ,Qج � ,2ص .276 -275
((( ّ
R
ة
م
أئ
ل
ا
معرفة
في
ة
م
الغ
ك�شف
,
أربلي
المجل�سي ,بحار
عنه
,349
�ص
,2
ج
,
ّ
ّ
((( ال ّ
ّ
الأنوار ,ج � 46ص .269
اوندي ,قطب الدّين ,الخرائج والجرائح ,ج � ,1ص .264
((( ال ّر ّ
المجل�سي ,بحار الأنوار ,ج � ,47ص .127
(((
ّ
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وفي مخت�صر الب�صائر للح�سن بن �سليمان الح ّلي عن
معاوية بن حكيم ،عن �إبراهيم ابن �أبي َ�س ّمال((( ،قال:
كتبت �إلى �أبي الح�سن ال ّر�ضا � :Qإ ّنا قد ُروينا عن �أبي
يغ�سله �إلاّ الإمام» وقد بلغنا
عبد اهلل �« :Qإنّ الإمام ال ِّ
إلي�« :إنّ الذي بلغك هو
هذا الحديث فما تقول فيه؟ فكتب � ّ
الحقّ »...الحديث(((.
ً
ّ
األئمة ِّ
يغسل بعضهم بعضا:

للم�سعودي :وروي عن علي بن �أبي
جاء في �إثبات الو�ص ّية
ّ
ال�صالح -يعني
حمزة الثمالي عن �أبي ب�صير قال� :سمعت العبد ّ
مو�سى بن جعفر  -Lيقولَ « :ل ّما وقع �أبو عبد اهلل Q
ني ال يلي غ�سلي
في مر�ضه الذي م�ضى فيه قال لي :يا ُب ّ
يغ�سل بع�ضهم بع�ضاً»(((.
غ�سلت �أبي ,والأئ ّمة ِّ
غيرك ,ف�إ ّني َّ
يغ�سل بع�ضهم بع�ض ًا ,مع قوله �أ ّو ًال :ال يلي
والتّعبير ب�أنّ الأئ َّمة ِّ
غ�سلي غيرك ,ي�ؤ ّدي نف�س م�ؤ ّدى� :إنّ الإمام ال يلي غ�سله � اّإل �إمام
مثله.

((( في ن�سخة�« :س ّماك» ,وفي �أخرى�« :س ّباك».
الحلي ,الح�سن بن �سليمان ,مخت�صر الب�صائر� ,ص .76
((( ّ
الم�سعودي� ,إثبات الو�صية� ,ص .198
(((
ّ
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ّ
ّ
الحجة ِّ
الحجة:
يغسل

ال�سابق ما في دالئل الإمامة ب�سنده عن �أبي
وقريب من ّ
ال�صالح  Qيقول« :لما ح�ضر
ب�صير ،قال� :سمعت العبد ّ
غ�سلت �أبي،
بني ال يلي غ�سلي غيرك ،ف�إ ّني َّ
�أبي الموت قال :يا ّ
الحجة»(((.
وغ�سل �أبي �أباه،
يغ�سل ّ
والحجة ِّ
ّ
َّ
الحجة
والكالم فيه كالكالم في �سابقه ,ف�إنّ التّعبير ب�أنّ
ّ
الحجة ,مع قوله �أو ًال :ال يلي غ�سلي غيرك ,ي�ؤ ّدي نف�س
يغ�سل ّ
ِّ
م�ؤ ّدى� :إنّ الإمام ال يلي غ�سله � اّإل �إمام مثله.
هكذا يجري إلى آخرنا:

ال�صفار في ب�صائر ال ّدرجات قال :ح ّدثنا �أحمد بن
روى ّ
مح ّمد و�أحمد بن �إ�سحاق ،عن القا�سم بن يحيى ،عن بع�ض
ُ
ر�سول
�أ�صحابنا ،عن �أبي عبد اهلل  ،Qقالَ « :ل ّما ُقب�ض
اهلل  Pهبط جبرئيل ومعه المالئكة وال ّروح الذين كانوا
يهبطون في ليلة القدر ,قال :ففتح لأمير الم�ؤمنين Q
يغ�سلون
ب�صره فر�آهم في منتهى ال�سموات �إلى الأر�ض ِّ
ال ّنبي  Pمعه ،وي�ص ّلون معه عليه ،ويحفرون له ،واهلل ما حفر
له غيرهم ,ح ّتى �إذا ُو�ضع في قبره نزلوا مع من نزل فو�ضعوه،
فتك ّلم وفتح لأمير الم�ؤمنين � Qسمعه ف�سمعه يو�صيهم به
((( ّ
بري ,ابن ر�ستم ,دالئل الإمامة� ,ص .329 -328
الط ّ
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فبكى ،و�سمعهم يقولون :ال ن�ألوه جهداً و�إ ّنما هو �صاحبنا بعدك،
�إال �أ ّنه لي�س يعايننا بب�صره بعد م ّرتنا هذه ،ح ّتى �إذا مات �أمير
الم�ؤمنين  Qر�أى الح�سن والح�سين  Lمثل ذلك الذي
ر�أى ،ور�أيا ال ّنبي � Pأي�ضاً يعين المالئكة مثل الذي �صنعوه
بال ّنبي ،ح ّتى �إذا مات الح�سن ر�أى منه الح�سين مثل ذلك ،ور�أى
ال ّنبي  Pوعل ّياً  Qيعينان المالئكة ،ح ّتى �إذا مات الح�سين
علي بن الح�سين منه مثل ذلك ،ور�أى ال ّنبي  Pوعل ّياً
ر�أى ّ
علي بن
والح�سن  Lيعينون المالئكة ،ح ّتى �إذا مات ّ
علي  Lمثل ذلك ،ور�أى
الح�سين  Lر�أى مح ّمد بن ّ
ال ّنبي  Pوعل ّياً  Qوالح�سن والح�سين  Lيعينون
علي ر�أى جعفر مثل ذلك،
المالئكة ،ح ّتى �إذا مات مح ّمد بن ّ
وعلي بن
ور�أى ال ّنبي  Pوعل ّياً  Qوالح�سن والح�سين ّ
الح�سين  Rيعينون المالئكة ،ح ّتى �إذا مات جعفر ر�أى
مو�سى منه مثل ذلك ،هكذا يجري �إلى �آخرنا(((».
وهذه ال ّرواية ّ
تدل على ح�ضور المالئكة وك ّل من تق ّدم من
المع�صومين بنح ٍو من �أنحاء الح�ضور ,عند الإمام الذي يقوم
بتجهيز من �سبقه ور�ؤيته لهم ,و�أنّ ذلك يجري فيهم �إلى �آخر
�إمام ,ويبدو �أنّ ذلك فرع ح�ضور نف�س الإمام عند التّجهيز ,فهي
ّ
تدل على كونه �أمر ًا عا ّم ًا فيهم .R
((( ال�ص ّفار ,ب�صائر الدّرجات� ,ص .245
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تعليق:

ما تق ّدم ذكره من ال ّروايات و�إن اكتفى بع�ضها بذكر التّغ�سيل
فقط� ,إال �أ ّنها تثبت كون �أ�صل التجهيز قد تح ّقق على يد
المع�صوم.
على �أ ّنه يمكن القول بتالزم ذلك عرف ًا ,ف�إنّ من يقوم
بالتّغ�سيل هو من يح ّنط ويك ّفن عاد ًة ,و�إ ّنما يقت�صر على
ذكره باعتباره �أ ّول الأفعال و�أبرزها .وربما ي�ؤ ّيده ما تق ّدم
عن دالئل الإمامة ب�سنده عن �أبي ب�صير ،قال� :سمعت العبد
بني ال
ّ
ال�صالح  Qيقولَ « :ل ّما ح�ضر �أبي الموت قال :يا ّ
والحجة
وغ�سل �أبي �أباه،
ّ
غ�سلت �أبيَّ ،
يلي غ�سلي غيرك ،ف�إ ّني َّ
الحجة .قال :فكنت �أنا الذي غ ّم�ضت �أبي ،وك َّفنته،
يغ�سل
ّ
ِّ
ودفنته بيدي(((».
ال�صالة ف�أمرها �سهل ,وقد تح�صل من حيث يخفى على
و�أما ّ
ال ّنا�س.
و�أما ال ّدفن ,ف�أمره و�إن كان �أ�صعب من �سابقيه � ,اّإل �أ ّنه يمكن
�إثباته من خالل ال ّروايات العا ّمة التي ّ
تدل على �أنّ الإمام �أو
و�صيّ ,
ال�شامل ح�سب العادة
الو�صي ال يلي �أمره � اّإل �إمام �أو ّ
ّ
الخا�صة
لل ّدفن ,م�ضاف ًا لما �سي�أتي من داللة بع�ض ال ّروايات
ّ
عليه ,ولو من حيث يخفى على ال ّنا�س وبمعاونة من الآخرين.
((( ّ
بري ,ابن ر�ستم ,دالئل الإمامة� ,ص .329 -328
الط ّ
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ّ
مؤيدات لما سبق:

ورد في بع�ض الن�صو�ص والروايات ما ي�شير �إلى م�س�ألة تجهيز
المع�صوم للمع�صوم وي�ؤ ّيدها ,و�إن كان بع�ضها لي�س وا�ضح ًا في
ال ّداللة على ذلك� ,إال �أ ّننا نذكره لوروده في كلمات بع�ض الأعالم:
تجهيز إسماعيل ابن اإلمام ّ
الصادق :Q

روى ّ
ال�صدوق ,عن �أبيه قال :ح ّدثنا �سعد بن عبد اهلل،
ال�شيخ ّ
عن �أحمد بن مح ّمد ابن عي�سى ،عن الح�سن بن �سعيد ،عن
علي بن ّ
ف�ضال ،عن يون�س بن يعقوب،
ف�ضالة بن �أ ّيوب والح�سن بن ّ
عن �سعيد بن عبد اهلل الأعرج قال :قال �أبو عبد اهلل َ « :Qل ّما
مات �إ�سماعيل �أَ ُ
م�سجى �أن يُك�شف عن وجهه ,فق ّبلت
مرت به وهو ّ
مرت به ّ
جبهته وذقنه ونحره ،ثم �أَ ُ
فغطي ،ث ّم قلت :اك�شفوا
عنه فق ّبلت �أي�ضاً جبهته وذقنه ونحره ،ث ّم �أمرتهم ّ
فغطوه ،ث ّم
�أَ ُ
مرت به ف ُغ ِّ�سل ,ث ّم دخلت عليه وقد ُك ِّفن ,فقلت :اك�شفوا عن
وجهه ،فق ّبلت جبهته وذقنه ونحره وع ّوذته ،ث ّم قلت :د ّرجوه.
فقلت :ب�أيِّ �شيء ع ّوذته؟ قال :بالقر�آن».
قال ّ
ال�صدوق بعد نقله هذا الخبر:
ال�شيخ ّ
قال م�ص ّنف هذا الكتاب :في هذا الحديث فوائد� ..إلى �أن
قال :وللخبر فائدة �أخرى وهي �أ ّنه قال� :أَمرتُ به ف ُغ ِّ�سل ولم يقل
غ�سلته ,وفي هذا الحديث �أي�ض ًا ما ُيبطل �إمامة �إ�سماعيل ,لأنّ
َّ
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يغ�سله � اّإل �إمام �إذا ح�ضره»(((.
الإمام ال ِّ
ووجه ال ّت�أييد في هذا الكالم هو :ذلك الو�ضوح في هذا الأمر
الذي رتَّب عليه ّ
ال�صدوق  Mبطالن �إمامة �إ�سماعيل
ال�شيخ ّ
ر�ضوان اهلل عليه.
ّ
ّ
ّ
اووسية:
رد المفيد على مقالة الن

عن ّ
ال�شيخ المفيد  -Mعلى ما في الف�صول المختارة -في
حديث رواه رج ٌل
مجال ر ّده على ال ّناوو�سية فيما ا�ستدلوا به ,من ٍ
ُيقال له :عنب�سة بن م�صعب ,عن �أبي عبد اهلل � Qأ ّنه قال:
غ�سلني وك ّفنني ودفنني فال
«�إن جاءكم من يخبركم ع ّني ب�أ ّنه َّ
ت�صدِّقوه»(((.
فقال :وله وجه �آخر وهو� :أ ّنه عنى بذلك ك ّل الخلق �سوى
الإمام القائم بعده ,لأ ّنه لي�س يجوز �أن يتو ّلى غ�سل الإمام
وتكفينه ودفنه �إال الإمام القائم مقامه� ,إال �أن تدعو ّ
ال�ضرورة
�إلى غير ذلك ,فك�أ ّنه � Qأنب�أهم ب�أ ّنه ال �ضرورة تمنع القائم
من بعده عن تو ّلي �أمره بنف�سه(((.
ال�صدوق ,كمال الدّين وتمام ال ّنعمة� ,ص .71
((( ّ
ال�شريف المرت�ضى ,الف�صول المختارة� ,ص  ,305ج  2من م�ص ّنفات ّ
((( ّ
ال�شيخ المفيد .وقد
ّ
ذكر هناك �أنّ هذه الفرقة �سم ّيت بالناوو�س ّية ,لأنّ رئي�سهم في هذه المقالة رجل من �أهل
الب�صرة ,يقال له :عبد اهلل بن ناوو�س.
ال�سابق� ,ص .307
((( الم�صدر ّ
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وهو ك�سابقه من حيث ال ّت�أييد ,بحيث �أن و�ضوح هذا الأمر
عند ّ
ي�صحح به م�ضمون
ال�شيخ المفيد  Mجعله ي�أتي به كوجه ِّ
ال ّرواية.
ّ
األفطحية بهذا األمر:
استدالل

ذكر ّ
هر�ستاني في الملل وال ّنحل ,عند تع ّر�ضه لبع�ض
ال�ش
ّ
فرق ّ
ال�شيعة ِم ّمن �أ�سماهُ م بالأفطح ّية ,حيث قال :قالوا بانتقال
ال�صادق �إلى ابنه عبد اهلل الأفطح ,وهو �أخو �إ�سماعيل
الإمامة من ّ
علي,
من �أبيه و�أمه ,و�أ ّمهما فاطمة بنت الح�سين بنت الح�سن بن ّ
ال�صادق .زعموا �أ ّنه قال« :الإمامة في �أكبر �أوالد
وكان �أ�سنّ �أوالد ّ
الإمام» .وقال« :الإمام من يجل�س مجل�سي» ,وهو الذي جل�س
يغ�سله وال ي�ص ّلي عليه وال ي�أخذ خاتمه وال
مجل�سه ,و«الإمام ال ِّ
يواريه �إال الإمام» ,وهو الذي تو ّلى ذلك ك ّله(((.
ووجه ال ّت�أييد في هذا الكالم ما تق ّدمت الإ�شارة �إليه �سابق ًا,
�أنّ هذا الأمر ِم ّما ا�ستند �إليه الواقفة �أي�ض ًا في نق�ضهم على
�إمامنا ال ّر�ضا  Qبالإمامة ,ما يعزّز كونه �أمر ًا معروف ًا
وم�شهور ًا بين ّ
ال�شيعة ,ومن جملة معتقداتهم المت�سالم عليها
�صح لبع�ض �أ�صحاب الفرق
والمعروفة في ذلك الوقت ,حتّى َّ
اال�ستناد �إليه واالحتجاج به.
((( ّ
هر�ستاني ,الملل وال ّنحل ,ج � ,1ص .148
ال�ش
ّ
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ّ
المحمدي:
تجهيز سلمان

وري { :وربما يومىء �إلى و�صايته تغ�سيل
قال المح ّدث ال ّن ّ
علي  Qله بعد وفاته ر�ضي اهلل عنه ,وهو في المدائن و�أمير
ّ
الم�ؤمنين  Qفي المدينة ،ولم يعهد ت�ش ّرف �أحد بتلك
يغ�سله � اّإل
المك ُرمة
الخا�صة غيره ،ولع ّله ِل َما ورد من �أنّ
ّ
الو�صي ال ِّ
ّ
و�صي.(((..
نبي �أو ّ
ّ

((( المحدّث ال ّنوري ,نف�س الرحمان في ف�ضائل �سلمان� ,ص  ,48 -47وانظر� :أهل البيت
للطبر�سي ,ج � ,1ص .149
ي�شهري �ص  ,559وهام�ش الإحتجاج
وال�سنة ,لل ّر
ّ
في الكتاب ّ
ّ
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نتيجة هذا الفصل:

�إنّ هناك مجموعة من ال ّروايات ت�ؤ ّكد �أمر ًا عا ّم ًا و�س ّنة جارية
يتم
في جميع المع�صومين  ,Rم�ؤ ّداها� :أنَّ تجهيز المع�صوم ّ
على يد مع�صوم مثله.
وي�ؤ ّيد ذلك معروف ّية هذا الأمر عند بع�ض الفرق المندر�سة
حال ّي ًا ,والتي كانت معا�صرة لزمان الأئ ّمة  ,Rكالواقفة
والأفطح ّية التي ا ّدعت �أح ّقيتها ب�أمر الإمامة ,وكان هذا الأمر
ِم ّما ا�ستندت �إليه في �إثبات ذلك.
وهذه النتيجة �سوف تكون بمثابة قاعدة عا ّمة في جميع
المع�صومين  ,Rتفيدنا في مجال البحث عن ال ّن�صو�ص
واحد منهم ,R
الخا�صة الواردة حول هذا الأمر في ك ّل ٍ
ّ
الخا�ص.
الن�ص
ّ
ليكون ذلك م�ستند ًا لنا في حال تع ّذر ّ

الفصل ّ
الثاني:

تجهيز المعصوم
الخاصة
في ال ّنصوص
ّ

الخا�ص ما وجدناه من ال ّن�صو�ص وال ّروايات يدل
نريد بال ّن�ص
ّ
على تجهيز ك ّل واحد من المع�صومين  ,Rلمن �سبقه وتق ّدم
عليه منهم ,و�سوف نقوم بعر�ضها ابتدا ًء بال ّر�سول الأعظم ,P
المهدي |:
وختام ًا بالإمام
ّ
رسول الله :P

علي
تع ّد م�س�ألة تجهيز الإمام ّ
�ضرور ّيات التّاريخ وبديه ّيات �سيرته .P
قال المفيد :و َل ّما �أراد �أمير الم�ؤمنين  Qغ�سله� ,صلوات
اهلل عليه ,ا�ستدعى الف�ضل بن الع ّبا�س ,ف�أمره �أن يناوله الماء
ع�صب عينيهّ ,-ثم �شقَّ قمي�صه من ِق َبل جيبه
لغ�سله -بعد �أن ّ
حتّى بلغ به �إلى �س ّرته ,وتو ّلى  Qغ�سله وتحنيطه وتكفينه,
والف�ضل يعطيه الماء ويعينه عليه ,فل ّما فرغ من غ�سله وتجهيزه
ال�صالة عليه.
تق ّدم ف�ص ّلى عليه وحده ,لم ي�شركه معه �أحد في ّ
ال�صالة
وكان الم�سلمون في الم�سجد يخو�ضون فيمن ي�ؤ ّمهم في ّ
عليه و�أين يدفن؟! فخرج �إليهم �أمير الم�ؤمنين  Qوقال
لهمّ �«:إن ر�سول اهلل � ,Pإمامنا ح ّياً وم ّيتاً ,فيدخل �إليه فو ٌج
Q
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فوج منكم ,في�ص ّلون عليه بغير �إمام وين�صرفون»(((.
وق��د عقد القا�ضي ّ
ال�شهيد التّ�ستري { ,ب��اب�� ًا خا�ص ًا
وال�ستون
في كتابه �إحقاق الحقّ تحت عنوان :الباب ال�� ّراب��ع ّ
يغ�سله �إال
ب��ع��د ال��م��ائ��ة ,ف��ي �أنّ ال�� ّن��ب��ي � Pأو���ص��ى ب����أن ال ّ
علي  ,Qوقد ذكر فيه الروايات ال ّدالة على تغ�سيل الإمام
ّ
علي  ,Qل��ه  Pم��ن م�صادر كثيرة ,وفيها� :أنّ الإم��ام
ّ
عل ّي ًا  Qهو ال��ذي تو ّلى تغ�سيله ,وك��ان يقول�« :أو�صاني
يغ�سله �أحد غيري ،ف�إ ّنه ال يرى �أحد عورتي �إال
ال ّنبي � Pأال ّ
طم�ست عيناه» ,وفي بع�ض الم�صادر« :ال ُّ
يحل لرجلٍ �أن يراني
علي» .فكان الف�ضل بن الع ّبا�س و�أ�سامة يناوالنه الماء
مج ّرداً �إال ّ
ال�ستر(((.
من وراء ّ
وق���د ج���اء ف��ي ال�� ّل��غ��ة �أنّ  :ك��� ّل ���ش��يء ���س��ت��ره االن�����س��ان �أن��ف�� ًة
�أو ح��ي��ا ًء فهو ع����ورة((( ,ف��ال��م��راد م��ن��ه -واهلل ال��ع��ال��م� -أن ال
علي  ,Qكما ورد ذلك في
يراه � Pأحد مج ّرد ًا �إال الإمام ّ
م�صادر �أخرى.
المجل�سي في البحار روايات عديدة ّ
تدل على
ونقل العالمة
ّ
ذلك ,منها ما عن كتاب ّ
علي بن طاوو�س ،وكتاب
الطرف لل�س ّيد ّ
م�صباح الأنوار ب�إ�سنادهما �إلى كتاب الو�ص ّية لعي�سى ّ
ال�ضرير ،عن
الكافي ,ج � ,1ص .451 -450
الكليني,
(((  -المفيد ,الإر�شاد ,ج� ,1ص  ,187والحظ:
ّ
ّ
ّ�ستري ,القا�ضي نور اهلل� ,شرح �إحقاق الحقّ  ,ج � ,7ص .36 -29
((( الت ّ
((( ّ
ريحي ,مجمع البحرين ,ج � ,3ص .276
الط ّ
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علي َ :Qل ّما
مو�سى بن جعفر  Lقال« :قال لي �أبي :قال ّ
غ�سلني
علي ّ
قر�أت �صحيفة و�ص ّية ر�سول اهلل  Pف�إذا فيها :يا ّ
يغ�سلني غيرك ،قال :فقلت لر�سول اهلل  :Pب�أبي �أنت و�أ ّمي,
وال ّ
�أنا �أقوى على غ�سلك وحدي؟ قال :بذا �أمرني جبرئيل ،وبذلك
�أمره اهلل تبارك وتعالى ،قال :فقلت له :ف�إن لم �أق َو على غ�سلك
وحدي ,ف�أ�ستعين بغيري يكون معي؟ فقال جبرئيل :يا مح ّمد
تغ�سل ابن ع ّمك ف� ّإن
لعلي ّ � :Qإن ر ّبك ي�أمر(ك) �أن ّ
قل ّ
يغ�سل ك َّل
يغ�سل الأنبياء غير الأو�صياء ،و�إ ّنما ّ
هذا ال�س ّنة((( ,ال ّ
نبي و�ص ُّيه من بعده ،وه��ي من حجج اهلل لمح ّمد  Pعلى
ّ
�أ ّمته فيما �أجمعوا عليه من قطيعة ما �أمرهم به.(((»...
ّ
السيدة فاطمة الزهراء :O

غ�سلها �أمير الم�ؤمنين � Qأي�ض ًا و�ص ّلى عليها ودفنها
وقد ّ
في الليل �س ّر ًا ,كما �أو�صته بذلك ,وهذا -ك�سابقه -يكاد ل�ش ّدة
و�ضوحه �أن يكون �أمر ًا �ضرور ّي ًا.
وفي �أمالي ّ
علي بن محمد الهرمزداني,
الطو�سي ب�سنده عن ّ
علي بن الح�سين  ,Lعن �أبيه الح�سين  -Qفي
عن ّ
و�صت �أمير
ٍ
حديث �أ ّنه -قال....« :فل ّما ح�ضرتها الوفاةّ ,
ال�سنة.
((( كذا ,ولع ّل ّ
ال�سنة ,وفي الهام�ش :في الم�صدر :ف�إ ّنها ّ
ال�صحيح :ف�إنّ هذه ّ
المجل�سي ,بحار الأنوار ,ج � ,22ص  ,546وانظر في الباب نف�سه �ص  ,503ما نقله من
(((
ّ
ال ّروايات حول هذا الأمر.
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الم�ؤمنين � Qأن يتو ّلى �أمرها ويدفنها لي ً
ال ويع ّفي
قبرها ,فتو ّلى ذلك �أمير الم�ؤمنين  Qودفنها وع ّفى
مو�ضع قبرها� »...إلخ(((.
ال�سابق ما ّ
يدل عليه �أي�ض ًا.
وتق ّدم في الف�صل ّ
أمير المؤمنين :Q
قال المفيد :وتو ّلى غ�سله وتكفينه ابناه الح�سن والح�سين L

الغري من نجف الكوفة ,فدَ َف َناه هناك,(((..
ب�أمره ,وحماله �إلى ّ
وذكر غيره الح�سن  Qلوحده ,وهو الذي �ص ّلى عليه(((.
اإلمام الحسن :Q

وقد قام بتجهيزه ودفنه �أخوه الإمام الح�سين  ,Qوذلك
فغ�سلني وح ِّنطني
بو�صية منه  Qقائ ًال له�« :إذا �أنا متّ ِّ ,
علي ,واحملني �إلى قبر جدّي ح ّتى تلحدني �إلى
وك ِّف ّني و�ص ِّل َّ
الكليني ,الكافي ,ج � 1ص  ,458وانظرّ :
((( ّ
بري,
أمالي� ,ص  ,109وقريب منه:
الط ّ
ّ
و�سي ,ال ّ
الط ّ
الحميري� ,أبو الع ّبا�س ,عبد اهلل بن جعفر ,قرب
ابن ر�ستم ,دالئل الإمامة� ,ص ,47 -45
ّ
اليعقوبي ,ج � ,2ص  ,115والحظ :المجل�سي ,بحار
اليعقوبي ,تاريخ
الإ�سناد �ص ,88
ّ
ّ
الأنوار ,ج � ,43ص  ,159و  ,171و  ,172و  ,179و  ,183و  ,184و  ,185و  ,189و ,190
و �ص  ,193و  ,201و  ,207و  ,209و  ,210و  ,211و  ,212و  ,214و  ,215عن جملة من
ال�شيخ مح ّمد ح�سن ,و�سائل ّ
العامليّ ,
ال�شيعة ,ج � ,2ص  ,717باب 24
الم�صادر ,والح ّر
ّ
من �أبواب تغ�سيل الميت ,الحديث  ,15و  ,16و ,17و ,18و ,19و.20
الم�سعودي,
الكليني ,الكافي ,ج � ,1ص  ,456و ,458
((( المفيد ,الإر�شاد ج � ,1ص  ,10وانظر:
ّ
ّ
ّ
افعي ,كمال الدين مح ّمد بن طلحة ,مطالب
�إثبات الو�ص ّية� ,ص  ,156 -155وانظر :ال�ش ّ
ال�س�ؤول في مناقب �آل ال ّر�سول ,ج � ,1ص .266
ّ
إ�صفهاني� ,أبو الفرج ,مقاتل ّ
الطالبيين� ,ص .54
((( ال
ّ
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جانبه ,ف� ْإن ُمنعت من ذلك ,فبح ِّق جدِّك ر�سول اهلل و�أبيك
�أمير الم�ؤمنين و� ّأمك فاطمة وبح ّقي عليكْ � ,إن خا�صمك
في محجمة
�أح ٌد ر َّدني �إلى البقيع فادف ّني فيه ,وال تهرق َّ
دم� ,»...إلى �آخر الرواية التي تذكر ما جرى عليه ,ودفن الإمام
الح�سين  Qله في البقيع(((.
اإلمام الحسين :Q

ّ
ويدل على تجهيز الإمام زين العابدين  Qله ,ما في
رواية ّ
علي بن �أبي حمزة
الك�شي المتقدمة ,وما فيها من �س�ؤال ّ
البطائني للإمام ال ّر�ضا � :Qإ ّنا روينا عن �آبائك ّ �« Rأن
الإمام ال يلي �أمره �إلاّ �إمام مثله» ،فقال له �أبو الح�سن :Q
علي ,كان �إماماً �أو كان غي َر �إمام؟»
«ف�أَ ْخ ِب ْرنِي عن الح�سين بن ّ
علي بن الح�سين,
قال :كان �إمام ًا ,قال« :فمن َول َِي �أمره؟» قالّ :
علي بن الح�سين؟» قال :كان محبو�س ًا بالكوفة
قال« :و�أين كان ّ
في يد عبيد اهلل بن زياد ،قال :خرج وهم ال يعلمون ,حتّى َو ِل َي
�أمر �أبيه ّثم ان�صرف ،فقال له �أبو الح�سن �« :Qإن هذا �أمكن
علي بن الح�سين �أن ي�أتي كربال ف َيلِي �أمر �أبيه ،فهو يمكن
ّ
�صاحب هذا الأمر �أن ي�أتي بغداد فيلي �أمر �أبيه ,ثم ين�صرف
ولي�س في حب�س وال �أ�سار(((».
((( ّ
الكليني ,الكافي ,ج � 1ص .300
بري ,ابن ر�ستم ,دالئل الإمامة� ,ص  ,62 -61وانظر:
الط ّ
ّ
((( ّ
و�سي ,اختيار معرفة ال ّرجال ,المعروف برجال ّ
الك�شي ,ج � ,2ص  ,764ومثله:
الط ّ
الم�سعودي في �إثبات الو�ص ّية� ,ص .208 -207
ّ
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و�سوف نفرد للكالم حول تجهيز الإمام الح�سين
خا�ص ًا.
ودفنه ف�ص ًال ّ

Q

اإلمام زين العابدين :Q

وقد تو ّلى تجهيزه ولده الإمام الباقر  ,Qوكان قد
�أو�صاه بذلك -كما تق ّدم -قائ ًال له�« :إذا �أنا ُمتّ فال يلي غ�سلي
يغ�سله �إلاّ �إمام� ...إلى �أن يقول
�أحد غيرك ,ف� ّإن الإمام ال ِّ
غ�سلته كما �أمرني.(((»...
الباقر ..« :Qفلما ق�ضى �أبي َّ
وغ�سله �أبو جعفر ابنه
وفي �شرح الأخبار للقا�ضي النعمانَّ :
علي.(((...
مح ّمد بن ّ
وروى �أي�ض ًا في دعائم الإ�سالم عن �أب��ي جعفر مح ّمد بن
ع���ل ّ���ي � Lأ ّن������ه« :ل� �م ��ا �أخ� � ��ذ ف� ��ي غ �� �س��ل �أب � �ي� ��ه ع� �ل � ّ�ي ب��ن
الح�سين � ,Lأح�ضر معه َمن رعاه من �أهل بيته ،فنظروا
ال�سجود منه في ركبته ,وظاهر قدميه ,وباطن
�إلى موا�ضع ّ
ال�سجود »...الحديث(((.
كفيه وجبهته ،قد غلظت من �أثر ّ
(((Q
وقريب منه ما في الفقه المن�سوب للإمام ال ّر�ضا
و�سي�أتي ذكره.
أربلي ,في ك�شف الغ ّمة في معرفة الأئ ّمة,
(((
المجل�سي ,بحار الأنوار ,ج � ,46ص  ,269عن ال ّ
ّ
ج � ,2ص  ,350بتفاوت ي�سير.
المغربي ,القا�ضي �أبو حنيفة ال ّنعمان بن مح ّمد� ,شرح الأخبار في ف�ضائل الأئ ّمة
ّميمي
ّ
((( الت ّ
الأطهار ,ج � ,3ص .275
((( القا�ضي ال ّنعمان ,دعائم الإ�سالم ,ج � ,2ص .330
(((
المجل�سي ,بحار الأنوار ,ج � ,46ص  ,149نق ًال عن فقه ال ّر�ضا .Q
ّ
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وت���ق���دم ف���ي ال��ف�����ص��ل ال��� ّ��س��اب��ق ع���ن دالئ����ل الإم���ام���ة ق��ول
..«:وغ�سل �أبي �أباه.(((»..
ال�صادق  -Qفيما روي عنه-
َّ
وتق ّدم في الف�صل ال�سابق ما ّ
يدل على �أنّ الإمام زين
العابدين  Qقد �أو�صى ولده الباقر  Qبذلك.
اإلمام الباقر :Q

ال�صادق  Qبو�ص ّية منه,
وقد تو ّلى تجهيزه ولده الإمام ّ
علي بن �إبراهيم ،عن مح ّمد بن عي�سى،
فقد روى الكليني عن ّ
عن يون�س بن عبد الرحمن ،عن عبد الأعلى عن �أبي عبد
اهلل  Qقالّ �« :إن �أبي  Qا�ستودعني ما هناك ،فل ّما
ح�ضرته الوفاة قال :ادع لي �شهوداً فدعوت له �أربعة من
قري�ش ،فيهم نافع مولى عبد اهلل بن عمر ,فقال :اكتب ،هذا ما
�أو�صى به يعقوب بنيه}ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
علي �إلى جعفر بن مح ّمد,
ﯕ ﯖ { ,و�أو�صى مح ّمد بن ّ
و�أمره �أن يك ّفنه في برده الذي كان ي�ص ّلي فيه الجمعة ،و�أن
يع ّممه بعمامته ،و�أن ير ّبع قبره ،ويرفعه �أربع �أ�صابع ,و�أن
يح َّل عنه �أطماره عند دفنه ،ثم قال ّ
لل�شهود :ان�صرفوا رحمكم
اهلل ،فقلت له« :يا �أبتِ  -بعد ما ان�صرفوا -ما كان في هذا ب�أن
ت�شهد عليه ,فقال :يا بني كرهت �أن تغلب ,و�أن يقال� :إ ّنه لم
((( ّ
بري ,ابن ر�ستم ,دالئل الإمامة� ,ص .329 -328
الط ّ
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Q

الحجة»(((.
يو�ص �إليه ،ف�أردت �أن تكون لك ّ
علي بن �إبراهيم ،عن �أبيه ،عن ابن �أبي
وروى �أي�ض ًا :عن ّ
عمير ،عن َح ّماد بن عثمان ،عن �أبي عبد اهلل  Qقال�« :إن
بني �أدخل �أنا�ساً من قري�ش
�أبي قال لي ذات يوم في مر�ضه :يا ّ
من �أهل المدينة ح ّتى �أ�شهدهم ،قال :ف�أدخلت عليه �أنا�ساً
فغ�سلني وك ّفني ,وارفع قبري
منهم ،فقال :يا جعفر �إذا �أنا متّ ّ
�أربع �أ�صابع ّ
ور�شه بالماء ,فلما خرجوا قلت :يا �أبه ,لو �أمرتني
بهذا ل�صنعته ،ولم ترد �أن �أدخل عليك قوماً ت�شهدهم؟ فقال:
بني �أردت �أن ال تنازع»(((.
يا ّ
ال�شيخ ّ
وروى ّ
علي بن مح ّمد ،عن بع�ض
و�سي ,عن ّ
الط ّ
الو�شاء ،عن �أبي خيثمة ،عن �أبي عبد اهلل Q
�أ�صحابه ،عن ّ
أغ�سله �إذا ُتو ّفي ,وقال لي� :أكتب يا
قالّ �« :إن �أبي �أمرني �أن � ّ
بني ،ث ّم قال� :إ ّنهم ي�أمرونك بخالف ما ت�صنع ,فقل لهم :هذا
ّ
كتاب �أبي ول�ست �أعدو قوله ،ث ّم قال :تبد�أ فتغ�سل يديه ,ث ّم
ّ
ال�صالة ،ث ّم ت�أخذ ما ًء و�سدراً ...الحديث»(((.
تو�ضيه و�ضوء ّ
علي بن الحكم ،عن يون�س بن يعقوب ,قال
وروى �أي�ض ًا :عن ّ
�أبو عبد اهلل ّ �« :Qإن �أبي �أو�صاني عند الموت :يا جعفر
ك ِّف ّني في ثوب كذا وكذا ,وثوب كذا وكذا ,وا�شت ِر لي برداً واحداً
الكليني ,الكافي ,ج � ,1ص  ,307المفيد ,الإر�شاد ,ج � ,2ص .181
(((
ّ
الكليني ,الكافي ,ج � ,3ص .200
(((
ّ
ّ
و�سي ,تهذيب الأحكام ,ج � ,1ص  ,303الإ�ستب�صار ,ج � ,1ص .207
((( الط ّ
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وعمامة ,و�أَجِ دْهما ,ف� ّإن الموتى يتباهون ب�أكفانهم»(((.
علي بن �إبراهيم ،عن �أبيه ،عن
وروى �أي�ض ًا :ب�إ�سناده عن ّ
الحلبي ،عن �أبي عبد اهلل Q
ابن �أبي عمير ،عن ح ّماد ،عن
ّ
قال« :كتب �أبي في و�ص ّيته �أن �أك ّفنه بثالثة �أثواب� :أحدها رداء
له حبرة كان ي�ص ّلي فيه يوم الجمعة ,وثوب �آخر ,وقمي�ص،
فقلت لأبيِ :ل َم تكتب هذا؟ فقال� :أخاف �أن يغلبك ال ّنا�س ,ف�إن
قالوا ك ِّفنه في �أربعة �أثواب �أو خم�سة فال تفعل ,قال :وع ّممني
بعمامة ,ولي�س تع ّد العمامة من الكفن� ,إ ّنما يع ّد ما ّ
يلف به
الج�سد»(((.
وقال� :أخبرني جماعة ،عن هارون بن مو�سى ،عن �أبي الع ّبا�س
علي بن الح�سن و�أحمد بن عبدون ،عن �أبي
�أحمد بن مح ّمد ،عن ّ
علي بن الح�سن بن ّ
ف�ضال،
علي بن مح ّمد بن الزبير ،عن ّ
الح�سن ّ
عن مح ّمد بن عبد اهلل بن زرارة ،عن مح ّمد بن �أبي عمير ،عن
الحلبي ومح ّمد بن م�سلم ،عن
ح ّماد بن عثمان ,عن عبيد اهلل
ّ
�أبي عبد اهلل  Qقال�« :أمرني �أبي �أن �أجعل ارتفاع قبره
�أربع �أ�صابع مفرجات ،وذكر � ّأن ال ّر�ش بالماء ح�سن ،وقال:
ّ
تو�ض�أ �إذا �أدخلت الميت القبر»(((.
((( ّ
و�سي ,تهذيب الأحكام ,ج � ,1ص .449
الط ّ
الكليني ,الكافي ,ج � ,3ص .144
((( الم�صدر ال�سابق� ,ص ,293
ّ
((( ّ
و�سي ,تهذيب الأحكام ,ج � ,1ص .321
الط ّ
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Q

علي بن �إبراهيم ،عن �أبيه ،عن ال ّن�ضر بن
وروى
الكليني ,عن ّ
ّ
�سويد ،عن القا�سم ابن �سليمان ،عن عبد الحميد بن �أبي جعفر
الف ّراء قال� :إنّ �أبا جعفر  Qانقلع �ضر�س من �أ�ضرا�سه
فو�ضعه في ك ّفه ،ثم قال« :الحمد هلل ،ثم قال :يا جعفر �إذا �أنا
متّ ودفنتني فادفنه معي ،ث ّم مكث بعد حين ,ث ّم انقلع �أي�ضاً
�آخر ,فو�ضعه على ك ّفه ث ّم قال :الحمد هلل ،يا جعفر �إذا متّ
فادفنه معي»(((.
وم�ضاف ًا �إلى هذه ال ّروايات ال ّدالة على الو�ص ّية بالتّجهيز,
فقد د ّلت روايات �أخرى على �أنّ الإمام الباقر  Qهو من قام
ال�صادق :Q
بتجهيز ولده الإمام ّ
فقد روى ّ
الطو�سي ب�سنده عن مح ّمد بن يعقوب ,عن ع ّدة من
علي
�أ�صحابنا ,عن �سهل ابن زياد ,عن الح�سن بن محبوب ,عن ّ
يغ�سل
بن رئاب ,عن
الحلبي قال :قال �أبو عبد اهلل ّ «:Q
ّ
بال�سدر ,وم ّرة بالماء يطرح فيه
الميت ثالث َغ�سالت :م ّرة ِّ
الكافور ,وم ّرة �أخرى بالماء القراح ,ث ّم يك ّفن .وقال ّ � :Qإن
�أبي كتب في و�ص ّيته �أن �أك ّفنه في ثالثة �أثواب� :أحدها رداء له
حبرة ,وثوب �آخر ,وقمي�ص ,قلت :ولِم كتب هذا؟ قال :مخافة
وع�صبناه بعد ذلك بعمامة ,و�شققنا له الأر�ض
قول ال ّنا�سّ ,
من �أجل �أنه كان بادناً ,و�أمرني �أن �أرفع القبر من الأر�ض �أربع
الكليني ,الكافي ,ج � ,3ص .262
(((
ّ

- 44 -

زيهت
ةّصاخلا صوصّنلا يف  موصعملا ج

�أ�صابع مفرجات ,وذكر �أ َّن َّ
ر�ش القبر بالماء ح�سن»(((.
ال�سابق -عن
وروى
ّ
الم�سعودي -كما تق ّدم في الف�صل ّ
غ�سلت �أبي.(((»...
ال�صادق  Qقوله ...« :ف�إ ّني َّ
ّ
و�سي�أتي مثله �أي�ض ًا عن دالئل الإمامة عنه .(((Q
اإلمام ّ
الصادق :Q

وقد قام بتجهيزه ولده الإمام الكاظم  ,Qفقد روى
الكليني عن �سعد بن عبد اهلل ,عن �أبي جعفر مح ّمد بن عمر بن
ّ
�سعيد ,عن يون�س بن يعقوب ,عن �أبي الح�سن الأول  Qقال:
�سمعته يقول�« :أنا ك ّفنت �أبي في ثوبين �شطو ّيين((( كان ُيحرم
لعلي بن
فيهما ,وفي قمي�ص من قم�صه ,وفي عمامة كانت ّ
الح�سين  ,Lوفي برد ا�شتراه ب�أربعين ديناراً»(((.
وفي دالئل الإمامة ب�سنده عن �أبي ب�صير ،قال� :سمعت العبد
بني ال
ال�صالح  Qيقول« :لما ح�ضر �أبي الموت قال :يا ّ
والحجة
وغ�سل �أبي �أباه،
ّ
غ�سلت �أبيَّ ،
يلي غ�سلي غيرك ،ف�إ ّني َّ
الحجة .قال :فكنت �أنا الذي غ ّم�ضت �أبي ،وك ّفنته،
يغ�سل
ّ
ّ
ودفنته بيدي(((».
((( ّ
و�سي ,تهذيب الأحكام ,ج � ,1ص .300
الط ّ
الم�سعودي� ,إثبات الو�ص ّية� ,ص .198
(((
ّ
((( ّ
بري ,ابن ر�ستم ,دالئل الإمامة� ,ص .329 -328
الط ّ
((( في هام�ش الكافي� :شطا ا�سم قرية بناحية م�صر ,تن�سب �إليها ال ّثياب.
الكليني ,الكافي ,ج � ,1ص .475
(((
ّ
ّ
بري ,ابن ر�ستم ,دالئل الإمامة� ,ص .329 -328
((( الط ّ
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وت��ق�� ّدم ف��ي الف�صل ال��� ّ��س��اب��ق م��ا ي ّ
���دل على و���ص�� ّي��ة الإم���ام
ال�صادق  Qله بذلك.
ّ
اإلمام الكاظم :Q

وقد قام بتجهيزه ولده الإمام ال ّر�ضا  Qمن حيث يخفى
على ال ّنا�سّ .
ال�سابق في رواية
ويدل عليه ما تق ّدم في الف�صل ّ
ّ
علي
الك�شي ...« :فقال له �أبو الح�سن � :Qإن هذا �أمكن ّ
بن الح�سين �أن ي�أتي كربال فيلي �أمر �أبيه ،فهو يمكن �صاحب
هذا الأمر �أن ي�أتي بغداد فيلي �أمر �أبيه ,ث ّم ين�صرف ولي�س في
حب�س وال �أ�سار»(((.
وتق ّدم �أي�ض ًا في �إحدى ال ّروايات عن ال ّر�ضا � ,Qأ ّنه قال
غ�سلته؟
للراوي« :قل لهم� :إ ّني َّ
غ�سلته» ،فقلت� :أقول لهم �إ ّنك َّ
فقال« :نعم»(((.
وفي الفقه المن�سوب لل ّر�ضا  -Qفي ما رواه من تغ�سيل
الإمام الباقر  Qلأبيه الإمام زين العابدين «:-Qوكذلك
فعلت �أنا ب�أبي»(((.

((( ّ
و�سي ,اختيار معرفة ال ّرجال ,المعروف برجال ّ
الك�شي ,ج � ,2ص  ,764ومثله:
الط ّ
الم�سعودي في �إثبات الو�ص ّية� ,ص .208 -207
ّ
الكليني ,الكافي ,ج � ,1ص .385 -384
(((
ّ
Q
ً
المجل�سي ,بحار الأنوار ,ج � ,46ص  ,149نقال عن فقه ال ّر�ضا
(((
.
ّ
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وفي الغيبة ّ
و�سي« :وعند قوم من �أ�صحابنا تولاّ ه� -أي
للط ّ
غ�سله -ابنه»(((.
وفي دالئل الإمامة ّ
علي ال ّر�ضا .(((Q
للطبري :وتو ّلى �أمره ابنه ّ
حديث -عن الم�س ّيب
وفي عيون �أخبار ال ّر�ضا  -Qفي
ٍ
بن زهير((( �أنّ الكاظم  Qدعاه فقال له« :يا م�س ّيبّ � ,إن
ال�سندي (بن) �شاهك �سيزعم �أ ّنه يتو ّلى غ�سلي
هذا ال ّرج�س ّ
ودفني ,هيهات ,هيهات �أن يكون ذلك �أبداً! ف�إذا حملت �إلى
المقبرة المعروفة بمقابر قري�ش ف�أَلحِ دوني بها ,وال ترفعوا
قبري فوق �أربع �أ�صابع مفرجات ,»...قالّ :ثم ر�أيت �شخ�ص ًا
�أ�شبه الأ�شخا�ص به جال�س ًا �إلى جانبه ,وكان عهدي ب�س ّيدي
�سيدي مو�سى
ال ّر�ضا  Qوهو غالم ,ف�أردت �س�ؤاله ف�صاح بي ّ
 Qفقال�« :ألي�س قد نهيتك يا م�س ّيب؟!» فلم �أزل �صابر ًا
حتّى م�ضى وغاب ّ
ال�شخ�صّ ,ثم �أنهيت الخبر �إلى ال ّر�شيد ,فوافى
ال�سندي بن �شاهك ,فواهلل لقد ر�أيتهم بعيني وهم يظنون �أ ّنهم
ّ
يغ�سلونه فال ت�صل �أيديهم �إليه ,ويظ ّنون �أ ّنهم يح ّنطونه ويك ّفنونه
ِّ
و�أراهم ال ي�صنعون به �شيئ ًا ,ور�أيت ذلك ّ
ال�شخ�ص يتو ّلى غ�سله
وتحنيطه وتكفينه وهو يظهر المعاونة لهم وهم ال يعرفونه ,فل ّما
((( ّ
و�سي ,كتاب الغيبة� ,ص  55و .59
الط ّ
((( ّ
بري ,ابن ر�ستم ,دالئل الإمامة� ,ص .306
الط ّ
((( الم�س ّيب بن زهير بن عمرو� ،أبو م�سلم ال�ض ّبي ,كان من رجاالت الدّولة الع ّبا�سية ,و َو ِل َي
المهدي.
والمهدي ،وال ّر�شيد .وقد كان َو ِل َي خرا�سان �أ ّيام
�شرطة بغداد في �أيام المن�صور،
ّ
ّ
البغدادي ,تاريخ بغداد ,ج � ,13ص .)139 -138
توفي �سنة �( .175أنظر :الخطيب
ّ
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فرغ من �أمره قال لي ذلك ّ
ال�شخ�ص« :يا م�س ّيب ,مهما �شككت
وحجة اهلل عليك بعد
في ,ف�إ ّني �إمامك وموالك ّ
فيه فال ت�ش ّكن ّ
ال�صديق ,Q
�أبي  ,Qيا م�س ّيب مثلي مثل يو�سف ّ
ومثلهم مثل �أخوته حين دخلوا فعرفهم وهم له منكرون.(((»...
اإلمام ّ
الرضا :Q

وقد قام بتجهيزه ولده الإمام الجواد ,Q
والمروي �أنّ
ّ
ذلك قد ح�صل من حيث يخفى على ال ّنا�س �أي�ض ًا:
علي
فقد روى ّ
ال�صدوق في العيون قال :ح ّدثنا مح ّمد بن ّ
ماجيلويه ,ومح ّمد بن مو�سى المتو ّكل ,و�أحمد بن زياد بن جعفر
علي بن �إبراهيم بن ها�شم ,والح�سين بن
الهمداني ,و�أحمد بن ّ
�إبراهيم بن تاتانه ,والح�سين بن �إبراهيم بن �أحمد بن ه�شام
وعلي بن عبد اهلل الو ّراق ,ر�ضي اهلل عنهم ,قالوا:
الم�ؤ ّدبّ ,
ال�صلت
علي بن �إبراهيم بن ها�شم ,عن �أبيه ,عن �أبي ّ
ح ّدثنا ّ
ب�سم الم�أمون له بعنب,
ّ
الهروي -في حديث يذكر فيه �شهادته ّ
�إلى �أن قال ...: -فخرج ّ Q
مغطى الر�أ�س ,فلم �أك ّلمه حتّى
دخل الدار ,ف�أمر �أن يغلق الباب فغلقّ ,ثم نام  Qعلى
فرا�شه ,ومكثت واقف ًا في �صحن الدار مهموم ًا محزون ًا ,فبينما �أنا
علي �شاب ح�سن الوجه قطط ال�شعر �أ�شبه النا�س
كذلك �إذ دخل ّ
ال�صدوق ,عيون �أخبار ال ّر�ضا � ,Qص .95
((( ّ
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بال ّر�ضا  ,Qفبادرت �إليه فقلت له :من �أين دخلت والباب
مغلق؟ فقال« :الذي جاء بي من المدينة في هذا الوقت ,هو
الذي �أدخلني الدار والباب مغلق؟» فقلت لهَ :ومن �أنت؟ فقال
علي»ّ ,ثم
حجة اهلل عليك يا �أبا ّ
لي�« :أنا ّ
ال�صلت� ,أنا مح ّمد بن ّ
م�ضى نحو �أبيه  ,Lفدخل و�أمرني بال ّدخول معه فل ّما نظر
�إليه ال ّر�ضا َ Qو َث َب �إليه فعانقه و�ض ّمه �إلى �صدره وق َّبل ما
أكب عليه مح ّمد بن
بين عينيهّ ,ثم �سحبه �سحب ًا �إلى فرا�شه ,و� َّ
علي  Qيق ّبله وي�سا ّره ب�شيء لم �أفهمه ,ور�أيت على �شفتي
ّ
ال ّر�ضا  Qزبد ًا �أ�ش ّد بيا�ض ًا من ال ّثلج� ,...إلى �أن قال :وم�ضى
ال�صلت ائتني
ال ّر�ضا  ،Qفقال �أبو جعفر « :Qقم يا �أبا ّ
بالمغت�سل والماء من الخزانة» ،فقلت :ما في الخزانة مغت�سل
وال ماء ,وقال لي« :انت ِه �إلى ما �آمرك به» ,فدخلت الخزانة ف�إذا
أغ�سله ,فقال لي:
فيها مغت�سل وماء ,ف�أخرجته و�ش ّمرت ثيابي ل ّ
فغ�سله ,ثم
«تن َّح يا �أبا ّ
ال�صلت ،ف� ّإن لي من يعينني غيرك»َّ ,
ال�سفط الذي فيه كفنه
إلي ّ
قال لي« :ادخل الخزانة ,ف�أخرج � ّ
وحنوطه» ،فدخلت ،ف�إذا �أنا ب�سفط لم �أره في تلك الخزانة ّ
قط,
فحملته �إليه ،فك ّفنه و�ص ّلى عليهّ ,ثم قال لي« :ائتني بال ّتابوت»
فقلت� :أم�ضي �إلى ال ّنجار حتّى ي�صلح التّابوت ,قال« :قم ,ف� ّإن
في الخزانة تابوتاً» ,فدخلت الخزانة فوجدت تابوت ًا لم �أره ّ
قط,
ف�أتيته به ف�أخذ ال ّر�ضا  Qبعد ما �ص ّلى عليه فو�ضعه في
- 49 -

جتهيز املع�صوم ودفن الإمام احل�سني

Q

التّابوتّ ,
و�صف قدميه و�ص ّلى ركعتين� ...إلى �آخر الحديث(((.
القر�شي
وفيه �أي�ض ًا قال :ح ّدثنا تميم بن عبد اهلل بن تميم
ّ
ر�ضي اهلل عنه ،قال :ح ّدثنا �أبي ،قال :ح ّدثني مح ّمد بن يحيى،
قال :ح ّدثني مح ّمد بن خلف ّ
اطري ,قال :ح ّدثني هرثمة بن
الط ّ
�أعين قال -في حديث طويل يذكر فيه �شهادة ال ّر�ضا  Qوما
�أخبره به ...« : -يا هرثمة ,هذا �أوان رحيلي �إلى اهلل تعالى
ولحوقي بجدي و�آبائي  ،Rوقد بلغ الكتاب �أجله وقد عزم
هذا ّ
الطاغي على �س ّمي في عنب ورمان مفروك ،ف� ّأما العنب
ال�سلك في ال�س ّم ويجذبه بالخيط بالعنب ,و�أ ّما
ف�إ ّنه يغ ّم�س ّ
ال ّرمان ف�إنه يطرح ال�س ّم في ّ
كف بع�ض غلمانه ويفرك ال ّرمان
بيده ّ
ليتلطخ ح ّبة ذلك ال�س ّم ,و�أ ّنه �سيدعوني في اليوم المقبل
إلي ال ّرمان والعنب وي�س�ألني �أكلها ,ف�آكلها ,ث ّم ينفذ
ويق ّرب � ّ
أغ�سله بيدي,
الحكم ويح�ضر الق�ضاء ,ف�إذا �أنا متّ ف�سيقول �أنا � ّ
ف�إذا قال ذلك ,فقل له ع ّني -بينك وبينه� :-إ ّنه قال لي :ال
تتع ّر�ض لغ�سلي وال لتكفيني وال لدفني ,ف�إ ّنك �إن فعلت ذلك
عاجلك من العذاب ما �أُ ّخر عنك ,وح ّل بك �أليم ما تحذر ,ف�إ ّنه
�سينتهي» ،قال :فقلت :نعم يا �سيدي ,قال« :ف�إذا خ ّلى بينك
وبين غ�سلي ح ّتى ترى ,فيجل�س في عل ّو من �أبنيته م�شرفاً
على مو�ضع غ�سلي لينظر ,فال تتع ّر�ض يا هرثمة ل�شيء من
ال�صدوق ,عيون �أخبار ال ّر�ضا  ,Qج � ,1ص  ,274 -271والأمالي� ,ص .762 -759
((( ّ
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غ�سلي ح ّتى ترى ف�سطاطاً �أبي�ض قد ُ�ضرب في جانب الدار,
ف�إذا ر�أيت ذلك فاحملني في �أثوابي التي �أنا فيها ف�ضعني
من وراء الف�سطاط ,وق ِْف من ورائه ويكون من معك دونك,
وال تك�شف ع ّني الف�سطاط ح ّتى تراني فتهلك ,ف�إ ّنه �سي�شرف
يغ�سله
عليك ويقول لك :يا هرثمة� ,ألي�س زعمتم � ّأن الإمام ال ِّ
علي بن مو�سى ,وابنه
�إال �إمام مثله ،فمن ِّ
يغ�سل �أبا الح�سن ّ
مح ّمد بالمدينة من بالد الحجاز ونحن بطو�س؟ ف�إذا قال
يغ�سله
ذلك ف�أجبه وقل له� :إ ّنا نقول � ّإن الإمام ال يجب �أن ّ
فغ�سل الإمام لم تبطل �إمامة
�إال �إمام مثله ,ف�إن تعدّى متع ٍّد ّ
الإمام لتعدّي غا�سله ,وال بطلت �إمامة الإمام الذي بعده ب�أن
علي بن مو�سى
غلب على غ�سل �أبيه ,ولو ترك �أبو الح�سن ّ
لغ�سله ابنه مح ّمد ظاهراً مك�شوفاً,
ال ّر�ضا  Lبالمدينةّ ,
يغ�سله الآن �أي�ضاً �إال هو من حيث يخفى� »...إلى �أن يقول:
وال ّ
ّثم �أ�صبحنا فجل�س الم�أمون للتعزيةّ ،ثم قام فم�شى �إلى المو�ضع
الذي فيه �سيدنا  Qفقال� :أ�صلحوا لنا مو�ضع ًا ,ف�إ ّني �أريد
أغ�سله فدنوت منه ،فقلت له ما قاله �سيدي ب�سبب الغ�سل
�أن � ّ
والتكفين والدفن ,فقال لي :ل�ست �أعر�ض لذلكّ ،ثم قال� :ش�أنك
يا هرثمة ,قال :فلم �أزل قائم ًا حتّى ر�أيت الف�سطاط قد �ضرب,
فوقفت من ظاهره وكل َمن في الدار دوني ,و�أنا �أ�سمع التّكبير
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و�صب الماء وت�ض ّوع((( الطيب
والتّهليل والتّ�سبيح وتر ّدد الأواني ّ
أ�شم �أطيب منه ,قال :ف�إذا �أنا بالم�أمون قد �أ�شرف على
لم � َّ
بع�ض �أعالي داره ,ف�صاح :يا هرثمة� ,ألي�س زعمتم �أنّ الإمام ال
علي ابنه عنه وهو بمدينة
ّ
يغ�سله � اّإل �إمام مثله؟ ف�أَينَ مح ّمد بن ّ
ر�سول اهلل  Pوهذا بطو�س خرا�سان؟! قال :فقلت له :يا �أمير
يغ�سله � اّإل �إمام مثله ,ف�إن
الم�ؤمنين �إ ّنا نقول� :إنّ الإمام ال يجب �أن ّ
فغ�سل الإمام,لم تبطل �إمامة الإمام لتع ّدي غا�سله,
تع ّدى ٍّ
متعد ّ
وال تبطل �إمامة الإمام الذي بعده ب�أن ُغلب على غ�سل �أبيه ،ولو
لغ�سله
علي بن مو�سى ال ّر�ضا  Qبالمدينة ّ
ُترك �أبو الح�سن ّ
يغ�سله الآن �أي�ض ًا �إال هو من حيث يخفى،
ابنه مح ّمد ظاهر ًا ,وال ّ
ثم ارتفع الف�سطاط ,ف�إذا �أنا ب�س ّيدي Q
قال :ف�سكت ع ّنيّ ,
مدرج في �أكفانه ,فو�ضعته على نع�شهّ ,ثم حملناه ف�ص ّلى عليه
الم�أمون وجميع من ح�ضر ,ثم جئنا �إلى مو�ضع القبر...الخ(((.
وفي هذا الحديث �إ�شكال من حيث ن�سبته �إلى هرثمة بن
�أعين ,فقد قتل قبل �شهادة ال ّر�ضا  Qكما يظهر ,ففي ك�شف
الغ ّمة عن كتاب ال ّدالئل عن مو�سى ابن مهران قال :ر�أيت �أبا
علي بن مو�سى ونظر �إلى هرثمة قال« :فك�أ ّني به قد
الح�سن ّ
حمل �إلى مرو ف�ضربت عنقه» ,وكان كما قال(((.
((( ت�ض ّوع الم�سك :انت�شرت رائحته.
ال�صدوق ,عيون �أخبار ال ّر�ضا  ,Qج � ,1ص .279 -275
((( ّ
أربلي ,ك�شف الغ ّمة في معرفة الأئ ّمة ,ج � ,3ص .94
((( ال ّ
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لذا قال بع�ض المح ّققين :لم يكن هرثمة ح ّي ًا حين وفاة
ال�سرايا ذهب �إلى مرو ,فلم يمهله
الإمام ,لأ ّنه بعد مقتل �أبي ّ
الم�أمون ,وتخ ّل�ص منه بعد �أ ّيام قالئل من و�صوله ,فروايته
ت�صح� ,إال �أن يكون هرثمة اثنين,..
لكيفية وفاة الإمام  Qال ّ
هذا ويالحظ بع�ض الت�شابه بين رواية هرثمة ورواية �أبي
ال�صلت ,..فلع ّل الأمر قد ا�شتبه على ال ّرواي� ,أو �أ ّنه قد ذكر ا�سم
ّ
هرثمة لحاجة في نف�سه ق�ضاها.(((..
للم�سعودي رواه عن عبد الرحمن بن
وفي �إثبات الو�ص ّية
ّ
يحيى((( ,فالحظ.
وفي الخرائج :روى �أحمد بن مح ّمد ،عن �أبي الح�سن بن مع ّمر
بن خالد ,عن �أبي جعفر  ،Qقال لي بالمدينة« :يا مع ّمر
اركب» ,قلت� :إلى �أين؟ قال« :اركب كما يقال لك» .فركبت معه،
واد ،و�إلى وهد ٍة ،و�إلى ت ّل ,فقال« :ق ِْف ها هنا»!
فانتهينا �إلى ٍ
فوقفت ،وخرجّ .ثم �أتاني ،فقلت :جعلت فداك �أين كنت؟ قال:
ال�ساعة» ،وكان بخرا�سان(((.
«دفنت �أبي ّ
وفي الإمامة والتب�صرة من الحيرة :مح ّمد بن مو�سى،
عن مح ّمد بن قتيبة ،عن م�ؤ ّدب كان لأبي جعفر � Qأ ّنه
العاملي جعفر مرت�ضى ,الحياة ال�سيا�س ّية للإمام ال ّر�ضا � ,Qص  ,431الهام�ش.
(((
ّ
الم�سعودي� ,إثبات الو�ص ّية� ,ص .215
(((
ّ
أربلي ,ك�شف الغ ّمة في
((( ال ّر ّ
اوندي ,قطب الدّين ,الخرائج والجرائح ,ج � ,2ص  ,666ال ّ
للحميري ,وفي �سنده (بعد قوله :وعن
معرفة الأئ ّمة ,ج � ,3ص  ,153عن كتاب الدّالئل
ّ
مع ّمر بن خالد ,عن �أبي جعفر)� :أو عن رجل ,عن �أبي جعفرّ ,
علي.
ال�شك من �أبي ّ
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قال :كان بين يدي يوم ًا يقر أ� في اللوح� ،إذ رمى اللوح من
يده وقام فزع ًا وهو يقول « :إ� ّنا هلل و�إ ّنا �إليه راجعون ,م�ضى-
واهلل� -أبي  ,»Qفقلت :من �أين علمت؟ قال« :دخلني من
�إجالل اهلل وعظمته �شيء لم �أعهده» ,فقلت :وقد م�ضى؟!
فقال« :د ْع عنك َذا� ،إئذن لي �أن �أدخل البيت و�أخرج �إليك،
وا�ستعر�ضني � ّأي القر�آن �شئت �أَ ِف لك بحفظه» ,فدخل
البيت ،فقمت ودخلت في طلبه �إ�شفاق ًا م ّني عليه ،ف�س�ألت
عنه فقيل :دخل هذا البيت ور َّد الباب دونه ،وقال« :ال ت�ؤذنوا
علي �أحداً ح ّتى �أخرج �إليكم» ,فخرج مغب ّر ًا وهو يقول�« :إ ّنا
َّ
هلل و�إ ّنا �إليه راجعون ،م�ضى -واهلل� -أبي» ,فقلت :جعلت
فداك ،وقد م�ضى؟ فقال« :نعم ,ووليت غ�سله وتكفينه ،وما
كان ذلك ِل َيلِي منه غيري»(((.
�أقول :ظاهر الرواية ُيعطي �أنّ المراد ب�أبي جعفر هو
الجواد  Qدون الباقر  ,Qو�إن كان هو المن�صرف �إليه
مع عدم التقييد ,وذلك لأنّ الجواد  Qكان �صغير ًا حين
وفاة �أبيه ال ّر�ضا  Qكما هو معروف ,وهو الذي يحتمل -لو
�صح -جلو�سه عند م�ؤ ّدب -ولو ظاهر ًا -و�أما الباقر  Qفقد
ّ
كان عمره عند وفاة �أبيه زين العابدين  Qحوالي ثمانية
((( ابن بابويه الق ّمي ,الإمامة والتّب�صرة من الحيرة� ,ص .85
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وع�شرين عام ًا((( ,فال معنى لجلو�سه عند م�ؤدِّب ولو ظاهر ًا كما
هو وا�ضح.
اإلمام الجواد :Q

ن�ص ًا �صريح ًا في تجهيز الإمام الهادي  Qله.
لم �أجد ّ

اإلمام الهادي :Q

وق����د ورد ف���ي رواي�������ات ع���دي���دة ح�����ض��ور ول�����ده الإم�����ام
الع�سكري  Qفي جنازته ,و�أ ّن��ه خ��رج وقمي�صه م�شقوق,
ّ
وحينما اعتر�ض عليه بع�ض ال ّنا�س �أجابهم ب�أنّ مو�سى Q
قد �شقّ على هارون .(((Q
الع�سكري  Qهو
وجاء في بع�ض ال ّروايات �أنّ ولده الإمام
ّ
الجعفري قال:
الذي تو ّلى تجهيزه ,ففي الخرائج :عن �أبي ها�شم
ّ
لما م�ضى �أبو الح�سن � Qصاحب الع�سكر ا�شتغل �أبو مح ّمد
ابنه بغ�سله و�ش�أنه ،و�أ�سرع بع�ض الخدم �إلى �أ�شياء احتملوها,
ثياب ودراهم وغيرها .فل ّما فرغ �أبو مح ّمد من �ش�أنه �صار
من ٍ
�إلى مجل�سه ،فجل�سّ ،ثم دعا �أولئك الخدم� ...إلخ»(((.
((( المفيد ,الإر�شاد ,ج � ,2ص  ,137و�ص .158
((( ّ
ّ
و�سي ,اختيار معرفة ال ّرجال ,المعروف برجال الك�شي ,ج � ,2ص  ,843 -842الح ّر
الط ّ
ال�شيعة ,ج � ,2ص  ,917عن رجال ّ
العاملي ,و�سائل ّ
أربلي.
الك�شي ,وعن ك�شف الغ ّمة لل ّ
ّ
اوندي ,قطب الدّين ,الخرائج والجرائح ,ج � ,1ص .420
((( ال ّر ّ
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Q

علي بن مح ّمد ،عن ّ
ب�شار بن �أحمد ،عن
وروى
الكليني عن ّ
ّ
أ�صفهاني قال :قال �أبو الح�سن :Q
عبد اهلل بن مح ّمد ال
ّ
علي» ،قال :ولم نعرف �أبا مح ّمد
«�صاحبكم بعدي الذي ي�ص ّلي ّ
قبل ذلك ،قال :فخرج �أبو مح ّمد ف�ص ّلى عليه(((.
ّ
العسكري :Q
اإلمام

الحجة | هو الذي تو ّلى
وفي بع�ض الروايات �أنّ الإمام ّ
علي
ال�صالة عليه ,ففي �إكمال الدين ّ
ّ
لل�صدوق :عن �أبي الح�سن ّ
بن مح ّمد ح ّباب((( :وح ّدث �أبو الأديان قال :كنت �أخدم الح�سن
علي بن مو�سى ابن جعفر بن مح ّمد بن
علي بن مح ّمد بن ّ
بن ّ
علي بن �أبي طالب  ,Rو�أحمل كتبه �إلى
علي بن الح�سين بن ّ
ّ
الأم�صار ,فدخلت عليه في ع ّلته التي تو ّفي فيها �صلوات اهلل عليه,
وقال«:ام�ض بها �إلى المدائن ,ف�إ ّنك �ستغيب
فكتب معي كتب ًا
ِ
خم�سة ع�شر يوماً وتدخل �إلى ُ�س َّر َمن ر�أى يوم الخام�س ع�شر,
وت�سمع الواعية في داري وتجدني على المغت�سل».
قال �أبو الأديان :فقلت :يا �س ّيدي ,ف�إذا كان ذلك ف َمن؟ قال:
« َمن طالبك بجوابات كتبي فهو القائم من بعدي» ،فقلت:
علي فهو القائم بعدي» ،فقلت :زدني،
زدني ،فقال« :من ُي�ص ّلي ّ
الكليني ,الكافي ,ج� ,1ص  ,326المفيد ,الإر�شاد ,ج � ,2ص .315
(((
ّ
ّ
علي بن ح ّباب» ,وفي
بن
د
م
مح
الح�سن
أبو
�
«قال
�سخ:
ن
ال
بع�ض
في
الكتاب:
هام�ش
في
(((
ّ
ّ
ّ
بع�ضها« :خ�شاب».
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فقالَ « :من �أخبر بما في الهميان((( فهو القائم بعدي»ّ ،ثم
منعتني هيبته �أن �أ�س�أله ع ّما في الهميان.
وخرجت بالكتب �إلى المدائن ,و�أخذت جواباتها ,ودخلت
ُ�س َّر َمن ر�أى يوم الخام�س ع�شر كما ذكر لي  ,Qف�إذا �أنا
بالواعية في داره ,و�إذا به على المغت�سل ,و�إذا �أنا بجعفر بن
علي �أخيه بباب الدارّ ,
وال�شيعة من حوله يعزّونه ويه ّنونه ،فقلت
ّ
في نف�سي� :إن يكن هذا الإمام فقد بطلت الإمامة ،لأ ّني كنت
�أعرفه ي�شرب النبيذ ويقامر في الجو�سق((( ويلعب ّ
بالطنبور(((،
(((
فتق َّدمت فعزَّيت وه ّنيت فلم ي�س�ألني عن �شيء ،ثم خرج عقيد
فقال :يا �س ّيدي قد ك ّفن �أخوك فقم و�ص ّل عليه ,فدخل جعفر بن
علي ّ
وال�شيعة من حوله يقدمهم ال�س ّمان والح�سن بن علي قتيل
ّ
المعت�صم المعروف ب�سلمة.
علي �صلوات اهلل
فل ّما �صرنا في ال ّدار �إذا نحن بالح�سن بن ّ
علي لي�ص ّلي على �أخيه،
عليه على نع�شه مك ّفن ًا ,فتق ّدم جعفر بن ّ
�صبي بوجهه �سمرة ،ب�شعره قطط(((،
فل ّما َّ
هم بالتكبير خرج ّ
((( الهميان :كي�س لل ّنفقة ي�ش ّد في الو�سط.
((( الجو�سق -بفتح الجيم وال�سين : -الق�صر ,مع ّرب الكو�شك.
((( ّ
الطنبور� :آلة طرب ,ذات عنق طويل ,لها �أوتار من نحا�س (فار�سية).
Q
Q
,
الع�سكريّ
((( وهو عقيد الخادم ,كان يخدم موالنا الإمام الهادي  ,وقام برعاية الإمام ّ
وح�ضر وفاته.
ّ
((( �أي �شديد جعودة ال�شعر.
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Q

علي وقال« :ت� ّأخر
ب�أ�سنانه تفليج((( ،فجبذ((( برداء جعفر بن ّ
يا عم ,ف�أنا � ّ
بال�صالة على �أبي» ،فت� ّأخر جعفر ،وقد ا ْر َب َّد
أحق ّ
وجهه((( وا�صف ّر.
ال�صبي و�ص ّلى عليه ودُفن �إلى جانب قبر �أبيه ,L
فتق ّدم ّ
ّثم قال« :يا ب�صريّ  ,هاتِ جوابات الكتب التي معك ،فدفعتها
�إليه» ،فقلت في نف�سي :هذه ب ّينتان ,بقي الهميان� ...إلخ(((.
ّ
المهدي |:
اإلمام

وفي بع�ض ال ّروايات �أنّ الذي �سيلي �أمره هو الإمام
الح�سين  Qوذلك في ال ّرجعة:
الكليني في ال ّرو�ضة ,عدّة من �أ�صحابنا ،عن �سهل بن زياد،
روى
ّ
عن مح ّمد بن الح�سن بن �ش ّمون ،عن عبد اهلل بن عبد الرحمن
أ�صم ،عن عبد اهلل بن القا�سم البطل ،عن �أبي عبد اهلل Q
ال ّ
في قوله تعالى} :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
علي بن �أبي طالب ,وطعن الح�سن» }
ﮈ ﮉ { قال« :قتل ّ
ﮊ ﮋ ﮌ{قال« :قتل الح�سين» }ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ{
«ف�إذا جاء ن�صر دم الح�سين» } :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
((( �أي متباعدة ,وهو من عالمات الح�سن كما قيل.
((( �أي جذب ,وهو بمعناه.
((( �أي تكدَّر لونه وتغ َّير.
ّ
المجل�سي ,بحار الأنوار ج
عنه:
,476
-474
�ص
عمة,
ن
ال
وتمام
ّين
ال�صدوق ,كمال الد
((( ّ
ّ
ّ
ّ
و�سي ,ابن حمزة ,الثاقب في المناقب� ,ص .607
� ,50ص  ,342والط ّ
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ﮘﮙﮚﮛ{ قوم يبعثهم اهلل قبل خروج القائم فال
يدَعون ِوتراً لآل مح ّمدٍ �إلاّ قتلوه }ﮝ ﮞ ﮟ{ «خروج
القائم» «ث ّم رددنا لكم الكرة عليهم خروج الح�سين في �سبعين
من �أ�صحابه عليهم البي�ض المذهّب ,لك ّل بي�ضة وجهان ,الم�ؤدّون
�إلى ال ّنا�س �أ ّن هذا الح�سين قد خرج ح ّتى ال ّ
ي�شك الم�ؤمنون فيه,
والحجة القائم بين �أظهرهم ,ف�إذا
بدجالٍ وال �شيطانٍ ,
ّ
و�إ ّنه لي�س ّ
الحج َة
ا�ستق ّرت المعرفة في قلوب الم�ؤمنين �أ ّنه الح�سين ,جاء ّ
ُ
يغ�سله ويك ّفنه ويح ّنطه ويلحده في حفرته
الموت ,فيكون الذي ّ
الو�صي(((.
الو�صي �إال
علي ,وال يلي
ّ
ّ
الح�سين بن ّ
ورواه الع ّيا�شي في تف�سيره ,عن �صالح بن �سهل ,بتفاوت
ي�سير(((.
ال�صادق :Q
وفي مخت�صر الب�صائر عن �أبي عبد اهلل ّ
«ويقبل الح�سين  Qفي �أ�صحابه الذين قتلوا معه ,ومعه
�سبعون نبياً كما بعثوا مع مو�سى بن عمران  ,Qفيدفع
�إليه القائم  Qالخاتم ,فيكون الح�سين  Qهو الذي
يلي غ�سله وكفنه وحنوطه ويواري به في حفرته»(((.
الكليني ,الكافي ,ج � ,8ص  ,206وعنه الح ّلي ,الح�سن بن �سليمان ,مخت�صر الب�صائر,
(((
ّ
�ص .165 -164
ا�شي ,ج� ,2ص .281
ي
الع
تف�سير
م�سعود,
بن
د
م
ّ
ا�شي ,مح ّ
ّ
((( الع ّي ّ
((( الح ّلي ,الح�سن بن �سليمان ,مخت�صر الب�صائر� ,ص .166 -165
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نتيجة هذا الفصل:

الخا�صة الواردة ب�ش�أن تجهيز ال ّنبي و�أهل
�إنّ ال ّروايات
ّ
يتم على يد المع�صوم
بيته  ,Rتفيد ب�أنّ هذا الأمر قد ّتم �أو ّ
واحد منهم,
الذي يليه ,وذكرنا ما عثرنا عليه من ال ّروايات في ك ّل ٍ
ن�ص
با�ستثناء الإمام الجواد  ,Qحيث لم نعثر على رواية �أو ّ
خا�ص ي�ؤ ّكد ح�صول التّجهيز على يد ولده الإمام الهادي .Q
ّ
� اّإل �أنّ ما تق ّدم من ن�صو�ص عا ّمة في الف�صل الأ ّول,
تكفينا م�ؤنة ذلك ,حيث �إ ّنها د ّلت على كون م�س�ألة تجهيز
المع�صوم على يد المع�صوم� ,أمر ًا عا ّم ًا و�س ّن ًة جارية في جميع
المع�صومين  Rبدون ا�ستثناء.

الفصل ّ
الثالث:

تجهيز المعصوم
في روايات أخرى مخالفة

- 62 -

ال�سابقين ,كان عبارة عن ال ّن�صو�ص
ما تق ّدم في الف�صلين ّ
وال ّروايات التي تثبت تجهيز المع�صوم للمع�صوم � ,اّإل �أنّ بحثنا
ال يكتمل �إال بمالحظة ال ّن�صو�ص وال ّروايات الأخرى التي ورد
فيها ما يظهر منه خالف هذا الأمر� ,أو ينافيه ,وتقديم الأجوبة
المنا�سبة لها ,وهو ما تك ّفل به هذا الف�صل.
ّ
تغسيل ّ
السيدة الزهراء :O

ال�سيدة فاطمة الزّهراء,O
جاء في بع�ض الأخبار ب�ش�أن ّ
�أ ّنها اغت�سلت و�أو�صت �أن ال يك�شف عنها((( ,وهو ينافي بظاهره
ما تق ّدم من تغ�سيل �أمير الم�ؤمنين  Qلها.
أربلي قال :روي مرفوع ًا �إلى
ومن تلك الأخبار :ما نقله ال ّ
�سلمى �أ ّم بني رافع((( قالت :كنت عند فاطمة بنت مح ّمد �ص ّلى
اهلل عليه و�آله وعليها ,في �شكواها التي ماتت فيها ,قالت :فل ّما
كان في بع�ض الأيام وهي � ّ
علي بن �أبي
أخف ما نراها ,فغدا ّ
يومئذ �أ ّنها �أمثل ما كانت,
طالب  Qفي حاجة ,وهو يرى ٍ
المجل�سي ,بحار الأنوار ,ج � ,43ص  ,172و  ,187و .188
(((
ّ
((( كذا في المطبوع.
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فقالت« :يا �أَ َم َة اهلل ,ا�سكبي لي غ�س ً
ال» ,ففعلت ,فاغت�سلت
ك�أ�ش ّد ما ر�أيتها اغت�سلتّ ,ثم قالت لي�« :أعطيني ثيابي الجدد»,
ف�أعطيتها ,فلب�ستّ ,ثم قالت�« :ضعي فرا�شي وا�ستقبليني»ّ ,ثم
قالت�« :إ ّني قد فرغت من نف�سي فال �أُ َ
ك�شفنّ � ,إ ّني مقبو�ضة
تو�سدت يدها اليمنى ,وا�ستقبلت القبلة ,ف َق َ�ضت,
الآن»ّ ,ثم ّ
علي  Qونحن ن�صيح ,ف�س�أل عنها ف�أخبرته ,فقال:
فجاء ّ
«�إذاً واهلل ال ُتك�شف» ,فاحتُملت في ثيابها ف ُغ ِّيبت(((.
قال ّ
أربلي  -Mبعد نقله لهذا الحديث� :-إنّ هذا
ال�شيخ ال ّ
الحديث قد رواه ابن بابويه كما ترى.
ّثم روى عن �أحمد بن حنبل في م�سنده حديث ًا ي�شبهه ,وقال:
واتفاقهما من طرق ّ
وال�سنة على نقله مع كون الحكم على
ال�شيعة ّ
خالفه عجيب ،ف�إنّ الفقهاء من ّ
الطريقين ال يجيزون ال ّدفن �إال
بعد الغ�سل� ،إال في موا�ضع لي�س هذا منه ،فكيف رويا هذا الحديث
ولم يع ّلاله وال ذكرا فقهه وال ن َّبها على الجواز وال المنع؟ ولع ّل هذا
ّ
ا�ستدل الفقهاء على �أ ّنه يجوز لل ّرجل
يخ�صها  ،Oو�إنما
�أمر ّ
غ�سل فاطمة  ،Lوهو الم�شهور(((.
يغ�سل زوجته ،ب�أنّ عل ّي ًا ّ
�أن ّ
وعليه ,يمكن التّعليق على ما تق ّدم ب�أمور:
الأ ّول� :أنّ هذه ال ّروايات يعار�ضها روايات �أخرى ّ
تدل على تغ�سيل
أربلي ,ك�شف الغ ّمة في معرفة الأئ ّمة ,ج � ,2ص .127
((( ال ّ
((( الم�صدر ال�سابق.
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ّ
ا�ستدل بها الفقهاء على
علي  Qلها  ,Oوقد
الإمام ّ
جواز تغ�سيل الرجل لزوجته بعد موتها ,وهو �أمر معروف
أربلي في عبارته
وم�شهور بين الفريقين كما �ص ّرح به ال ّ
المتقدمة .بل في بع�ضها التّ�صريح ب�أ ّنها  Oهي التي
يغ�سلها �أمير الم�ؤمنين  .(((Qوتلك ال ّروايات
�أو�صت �أن ِّ
�أقوى �سند ًا و�أ�صرح داللة ,فهي المعتمدة.
الثاني :لع ّلها � Oإن ّما نهت عن الك�شف للتنظيف ,ولم تنه
عن الغ�سل ,كما ع ّلق به العالمة
المجل�سي .(((M
ّ
أربلي في عبارته المتق ّدمة �أن يكون هذا
الثالث :احتمل ال�شيخ ال ّ
يخ�صها .O
�أمر ّ
وعلى � ّأي حال ,ف�إ ّنه ال ي�ض ّر في كون الذي َو ِل َي �أمرها هو �أمير
الم�ؤمنين  ,Qو�إن نق�ص منه �أمر ما لخ�صو�ص ّية ,كما في
دفن الإمام زين العابدين  Qلأبيه الإمام الح�سين Q
بال غ�سل وال كفن.
ّ
الصالة على اإلمام الحسن :Q

ال ي�����ص��غ��ى ل��م��ا �أورده اب���ن ���س��ع��د ف���ي ت��رج��م��ت��ه ل�ل�إم��ام
الح�سن  Qوغ��ي��ره((( ,من �أنّ ال��ذي �ص ّلى عليه هو �سعيد
العاملي ,و�سائل ّ
ال�شيعة ,ج � ,2ص  ,528باب جواز
((( تقدّم ما يدل على ذلك ,وانظر :الح ّر
ّ
تغ�سيل ال ّرجل زوجته والمر�أة زوجها ،وا�ستحباب كونه من وراء الثوب.
المجل�سي ,بحار الأنوار ,ج � ,43ص .172
(((
ّ
ال�سيد
,
الروحاني
الح�سيني
أنظر:
�
(((
مهدي� ,أحاديث �أهل البيت  Rعن طرق �أهل
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ال�سنة� ,ص .443
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بن العا�ص� -أمير المدينة �آنذاك ,-و�أنّ الذي ق ّدمه هو الإمام
الح�سين  Qلأ ّنها ُ�س ّنة �أن ُتق َّدم الأئ ّمة ,و�أنّ ر�سول اهلل P
قال« :الإمام � ّ
بال�صالة».
أحق ّ
توجه هذه ال ّروايات ب�أ ّنها كانت في ّ
الظاهر فقط.
َّ
اللهم � اّإل �أن ّ
ال�سيد عبد العزيز ّ
باطبائي {:
الط
قال العلاّ مة المح ّقق ّ
ّ
عندنا �أنّ الإمام ال يج ّهزه وال ي�ص ّلي عليه �إال الإمام
الذي بعده ,والإمام الح�سن  Qج ّهزه �أخوه الإمام
الح�سين  Qوهو الإمام بعده ,و�ص ّلى عليه خفية لي�ؤ ّدي
لل�صالة
ما عليه ,وق ّدم �سعيد بن العا�ص �أمير المدينة ٍ
يومئذ ّ
عليه في ّ
الظاهر و�أمام الملأ ,فهذه ال ّرواية وما ي�أتي في
لل�صالة عليه  -على
ال ّروايات الآتية �أنّ �سعيد بن العا�ص ُق ّدم ّ
�صحتها  -ال تنافي ما ذكرنا(((.
فر�ض ّ
ومن هنا ع ّلقَ القا�ضي ال ّنعمان على هذه الرواية :يعني على
لل�صالة بال ّنا�س� ,إذا
ال�سلطان �أو من �أقامه ّ
ظاهر الأمر� ,أنّ ّ
بال�صالة عليها من ول ِّيها(((.
ح�ضر الجنازة كان �أحقّ ّ
هذا ,مع �أنّ هذه ال ّرواية قد نوق�شت �سند ًا ومتن ًا:
�أ ّما �سند ًا :فب�أنّ من رواتها �سالم بن �أبي حف�صة ,وقد طعن
((( ابن �سعد ,ترجمة الإمام الح�سن  Qمن الق�سم غير المطبوع ,من كتاب ّ
الطبقات
ال�سيد عبد العزيز ّ
باطبائي� ,ص .89 -87
الط
الكبير ,بتحقيق ّ
ّ
المغربي ,القا�ضي �أبو حنيفة ,ال ّنعمان بن مح ّمد� ,شرح الأخبار في ف�ضائل
ّميمي
ّ
((( الت ّ
الأئ ّمة الأطهار ,ج � ,3ص .127
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عليه �أئ ّمة ال ّرجال و�ص ّرحوا ب�ضعفه وزيغه((( ...و�أ ّنه كان يق ّلب
الأخبار ويهم في ال ّروايات(((.
وقال ّ
ّ�ستري { :وثاقة �سالم هذا غير
ال�شهيد نور اهلل الت ّ
م�س ّلمة ,بل هو معت ٌّل �أجوف غير �سالم عن القدح ،لأ ّنه كان زيد ّي ًا
بتر ّي ًا�ُ ,س ّمي هو و�أ�صحابه بذلك من قول زيد ر�ضي اهلل عنه لهم
«بتركم اهلل» ,على ما ُف ِّ�صل في كتب رجال �أ�صحابنا الإمامية
ال�صادق  Qوك ّذبه
�أ ّيدهم اهلل تعالى ,وقد لعنه موالنا ّ
وك ّفره ,وق�س على هذا �سائر الأخبار المنقولة عنه لعنه اهلل(((.
و�أما متن ًا :فقد نقل العالمة المح ِّقق الخبير ّ
المحمودي:
ال�شيخ
ّ
�أنّ �سعيد بن العا�ص كان مختبئ ًا في ذلك اليوم ,تارك ًا �أمر دفن
الإمام الح�سن  Qعند جدِّ ه � Pإلى مروان بن الحكم ,الذي
جمع في ذلك اليوم �ألفي مقاتل لمنع هذا الأمر ,وكان يقول :ال
يكون هذا �أبد ًا ,ف�أين كان �سعيد حتّى ي�ص ّلي على جنازة الإمام
الح�سن Q؟! وعلى فر�ض خروجه من االنزواء وح�ضوره عند
الجنازة ,هل كانت ت�سمح نفو�س بني ها�شم وهم َح ِنقون عليه,
من �أجل دعمه لمروان وتركه �إ ّياه لمعار�ضة بني ها�شم ,مع �أ ّنه
هو الوالي ومن رعاياه؟! هل مع ذلك يمكن للغيارى الها�شميين
ال�س�ؤول في مناقب �آل ال ّر�سول ّ
لل�شافعي ,تعليقة المح ّقق ماجد بن
((( �أنظر :هام�ش مطالب ّ
�أحمد العط ّية� ,ص .45 -44
((( ابن ح ّبان ,كتاب المجروحين ,ج � ,1ص .343
ال�صوارم المهرقة� ,ص .245
((( التّ�ستري ,القا�ضي نور اهللّ ,
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بال�صالة على جنازة �س ّيد �شباب �أهل
�أن ي�سمحوا له ,ويكرموه ّ
الج ّنة؟!!(((.
حينئذ على �أنّ
ولو تنزّلنا وقبلنا هذه الرواية ،فلماذا ال تحمل ٍ
المراد بالإمام فيها هو �إمام الحقّ ؟ وبالتالي يكون مفادها قريب ًا
من مفاد الروايات ال�سابقة� ،أنّ  :الإمام ال يلي �أمره � اّإل �إمام مثله.
علي بن �أبي طالب ,ج � ,2ص ,199
((( �أنظر :هام�ش كتاب جواهر المطالب في مناقب الإمام ّ
المحمودي.
بتحقيق
ّ
علي L
ً
وقال بع�ضهم -تعليقا على ما تناقلته بع�ض الم�صادر� ,إنّ الح�سين بن ّ
قال ل�سعيد بن العا�ص ,يوم وفاة �أخيه الإمام الح�سن « :Qتقدّم لوال �أ ّنها �س ّنة ما
قدّمتك» :-الحقّ �أنّ هذا الكالم ال �أ�صل له ،فقد �ص ّرح الإمام المزّي في تهذيب الكمال,
ال�صالة زائد ,وقال :زاد بع�ضهم( :و�ص ّلى
علي  ,Lب�أن مقطع ّ
في ترجمة الح�سن بن ّ
عليه �سعيد بن العا�ص وهو �أمير المدينة).
هذا ,وقد �ص ّرح بع�ض العلماء الكبار في م�صادرهم ,ب�أنّ الح�سين  Qهو الذي �ص ّلى
على �أخيه الح�سن ( ،Qانظر :ربيع الأبرار  ،304 :4لباب الأن�ساب  339 :1و�ص ،396
بحب الأ�شراف
ر�سوخ الأخبار في من�سوخ الأخبار لأبي �إ�سحاق
الجعبي ،322 :الإتحاف ّ
ّ
ّ
براوي.)39 :
لل�ش ّ
وقال المناوي في في�ض القدير 546 : 4 :في تكبيرة المالئكة( :وك ّبر الح�سن بن علي على
علي على الح�سن �أربع ًا).
علي �أربع ًا ,وك ّبر الح�سين بن ّ
ّ
المالكي في الف�صول المه ّمة� 157 :إلى الجمع ,وقال( :و�ص ّلى عليه
ال�صباغ
وذهب ابن ّ
ّ
�سعيد بن العا�ص ,ف�إ ّنه كان يومئذٍ والي ًا على المدينة من جهة معاوية ،و�ص ّلى عليه
الح�سين .)Q
الحنفي في معارج الو�صول (مخطوط) (�أقول :طبع هذا الكتاب بتحقيق
الزرندي
وقال
ّ
ّ
محمد كاظم المحمودي �أنظر الم�صدر �ص  )80بعد ذكر الخبر :وهذا غريب! بالإ�ضافة
�إلى ذلك ف�إ ّنا لم ن َر لهذه ال�س ّنة� -صالة الوالي على الأ�شراف -ما يذكره التاريخ ,بل
العك�س ,فعمر بن ّ
وعلي (ك ّرم اهلل وجهه)
الخطاب (ر�ض) �ص ّلى عليه �صهيب بن �سنانّ ,
�ص ّلى عليه الح�سن وهكذا...
وال�صحيح �أنّ �أبا ها�شم عبد اهلل بن محمد بن الحنف ّية ,هو الذي ذكر هذا القول لأبان
ّ
بن عثمان بن عفان ,الذي كان والي ًا على المدينة لعبد الملك بن مروان ،انظرّ :
الطبقات
الكبرى  ,116 :5في ترجمة �أبي ها�شم عبد اهلل بن مح ّمد بن الحنف ّية .ومن خالل هذا
علي (ر�ض) وهو خط�أ
الت�شابه الكبير في الأحداث ,نقل هذا القول �إلى الح�سين بن ّ
ال�س�ؤول في مناقب �آل ال ّر�سول
مح�ض .واهلل العالم» .انتهى� ( .أنظر :هام�ش كتاب مطالب ّ
لل�شافعي ,وتعليقة مح ّققه :ماجد ابن �أحمد العط ّية �ص .)45 -44
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تغسيل اإلمام زين العابدين :Q

ال�شيخ ّ
روى ّ
و�سي ب�إ�سناده عن مح ّمد بن �أحمد بن يحيى،
الط ّ
عن الح�سن بن مو�سى ّ
الخ�شاب ،عن غياث بن كلوب((( ،عن
علي بن الح�سين Q
�إ�سحاق بن ع ّمار ،عن جعفر ،عن �أبيه �أنّ ّ :
فغ�سلته(((.
�أو�صى �أن ِّ
تغ�سله �أ ّم ولد له �إذا ماتَّ ,
وهذه الرواية قد ناق�شها علما�ؤنا الأبرار ر�ضوان اهلل عليهم
بوجوه عديدة ,و�إليك نبذة من كلماتهم في هذا المجال ِم ّما فيه
غنى وكفاية:
ً
قال ّ
العاملي  Mبعد نقل هذا الحديث� :أقول:
ال�شيخ الح ّر
ّ
يغ�سله �إال الإمام» ،فمعنى
ّ
المروي في �أحاديث كثيرة �أنّ «الإمام ال ِّ
الو�صية هنا الم�ساعدة على الغ�سل والم�شاركة فيه كما م ّر في حديث
�أ�سماء� ،أو بيان الجواز �أو التق ّية ،و�إن كان المتو ِّلي له باطن ًا هو
الباقر  ،Qكما وقع الت�صريح به في الأخبار ,واهلل �أعلم(((.

ال�شيخ ّ
((( غياث بن كلوب لم يو ّثق �صريح ًا في كتب ال ّرجال ,لكن ذكر ّ
و�سي في العدّة �أ ّنه
الط ّ
من العا ّمة ,ولكن عملت ّ
الطائفة ب�أخباره �إذا لم يكن لها معار�ض من طريق الحقّ  ,وقد
M
الخوئي
ال�سيد
من مجموع كالمه� ,أنّ العمل بخبر من يخالف الحقّ في
ا�ستظهر ّ
ّ
عقيدته ,م�شروط ب�إحراز وثاقته وتح ّرزه عن الكذب ,وعليه حكم بوثاقة غياث بن كلوب
و�إن كان عام ّي ًا�( .أنظر :معجم رجال الحديث ,ج � ,14ص  ,254تحت الرقم .)9302
�أقول :وهذه ال ّرواية لو لم يتم توجيهها بما ذكر في المتن ,لكانت ِم ّما لها معار�ض من
طريق الحقّ  ,وعليه فتكون من الموارد التي لم تعمل ّ
الطائفة بروايته فيها ,فالحظ.
العاملي ,و�سائل ّ
ال�شيعة ,ج � ,2ص ,717باب  25من �أبواب غ�سل الميت ,حديث .1
((( الح ّر
ّ
ال�سابق �ص .718
((( الم�صدر ّ
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وقال ّ
البحراني � :Mأقول :ال يخفى �أنّ ال ّرواية
ال�شيخ يو�سف
ّ
المذكورة ال تخلو من الإ�شكال ,لما تح َّقق عندنا من �أنّ الإمام ال
يغ�سله �إال �إمام مثله ,فال ب َّد من ت�أويل الخبر المذكور� ,إ ّما بحمله
ِّ
على �أنّ الو�صية بذلك للتق ّية ودفع ّ
ال�ضرر عن الإمام الباقر
 ,Qكما ذكره بع�ض م�شايخنا� ,أو بحملها على المعاونة كما
ّ
علي بن
يدل عليه ما في الفقه
ّ
الر�ضوي حيث قال« :ونروي � ّأن ّ
الح�سين َ Qل ّما مات ,قال �أبو جعفر  :Qلقد كنت �أكره
�أن �أنظر �إلى عورتك في حياتك ,فما �أنا بالذي �أنظر �إليها بعد
موتك ،ف�أدخل يده وغ�سل ج�سده ,ث ّم دعا �أ ّم ولد له ف�أدخلت
يدها فغ�سلت مراقه ,وكذلك فعلت �أنا ب�أبي»(((.
وقال ّ
ال�شيخ ال ّنجفي  :Mولع ّله ال ينافي ما ّ
دل على
يغ�سله �إلاّ �صدِّيق» ،الحتمال �إرادته �إعانة
�أنّ
ِّ
«ال�صدِّيق ال ِّ
الباقر  Qفي بع�ض الغ�سل ,و�إن َب ُعد ،كما ي�شعر به مع ت�أييد
للحكم ما عن الفقه الر�ضوي(((.
وا�ست�شكل ّ
أن�صاري  ,Mفي الحكم على طبق
ال�شيخ ال
ّ
ال ّرواية قائ ًال :والم�س�ألة مح ّل �إ�شكال ,فللتو ّقف فيها ...مجال,
واالحتياط ال يترك(((.
البحراني ّ
ال�شيخ يو�سف ,الحدائق ال ّنا�ضرة ,ج � ,4ص .392 -391
(((
ّ
جفي ّ
ّ
ال�شيخ مح ّمد ح�سن ,جواهر الكالم في �شرح �شرائع الإ�سالم ,ج � ,3ص .58
ن
ال
(((
ّ
أن�صاري ,كتاب الطهارة ,ج � ,2ص .284
((( ال
ّ
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المجل�سي ّ :M
والظاهر �أنّ الو�ص ّية للتق ّية،
وقال العلاّ مة
ّ
يغ�سله � اّإل مع�صوم ،وك�أنّ المق�صود باطن ًا
لأنّ المع�صوم ال ِّ
المعاونة كما د ّلت عليه هذه الرواية ،وظاهر ًا دفع ّ
ال�ضرر عن
الباقر  ،Qوعدم ا�شتراك الغير معه في الغ�سل واهلل يعلم(((.
ال�سيد الحكيم { :هذا والخبر المذكور  -مع �ضعفه
وع ّلق ّ
في نف�سه  -مخالف لما ّ
يغ�سله �إلاّ �إمام»،
دل على �أنّ «الإمام ال ِّ
يغ�سلها � اّإل �صدِّ يق،
وما تق ّدم من �أنّ فاطمة � Oصدِّ يقة وال ِّ
وما ورد في تغ�سيل الباقر  Qلأبيه  ,Qفال مجال للعمل
به(((.
الخوئي { مع ّلق ًا على مناق�شة ّ
ال�شيخ الح ّر
ال�سيد
وقال ِّ
ّ
ّ
البحراني :وهذه المناق�شة ج ّيدة ج ّد ًا ,وقد تق ّدم في
وال�شيخ
ّ
علي فاطمة  Lمن �أ ّنها �صدِّ يقة وال�صدِّ يق ال
�أخبار تغ�سيل ّ
الر�ضوي� ...إلى
يغ�سله � اّإل �صدِّ يق ,وي�ؤ ّيد ذلك ما ورد في الفقه
ّ
ِّ
حجة -كما م َّر
�أن يقول :وروايات الفقه الر�ضوي و�إن لم تكن َّ
غير م َّرة � -اّإل �أ ّنها �صالحة لل ّت�أييد كما ذكرناه(((.
ال�صادق .(((Q
ويقرب منهما ما في فقه ّ

المجل�سي ,بحار الأنوار ,ج � ,78ص .303
(((
ّ
((( الحكيم ,م�ستم�سك العروة الوثقى ,ج � ,4ص .89
الغروي ,التّنقيح في �شرح العروة الوثقى ,ج � ,8ص .354
(((
ّ
Q
ال�صادق
 ,ج � ,2ص .361
وحاني ,فقه ّ
((( ال ّر ّ
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تغسيل اإلمام ّ
الصادق :Q

قال ّ
ال�شهيد الأ ّول
غرائب(((.
ق��ال المح ِّقق ال��ب��ح��ران ّ��ي بعد نقله م��ا ف��ي ال��ذك��رى�:أق��ول:
ل��ع�� ّل ذل���ك م��ن ح��ي��ث دالل��ت��ه ب��ظ��اه��ره ع��ل��ى �أ ّن����ه ت��و ّل��ى تغ�سيل
يغ�سله � اّإل �إمام
الإم��ام  ,Qمع ما علم من الأخبار �أ ّن��ه ال ِّ
مثله � ,...اّإل �أ ّنه يمكن الجواب عن الأ ّول ب�أنّ ال�ضمير في «بطنه»
يعود �إلى الميت ,المفهوم من قرائن المقام� ,أو المتق ّدم في �سابق
هذا الكالم� ،إذ ّ
الظاهر �أنّ هذا كالم مقتطع من حديث قبله(((.
{

في ال ّذكرى :وفي هذا الخبر

حول تجهيز اإلمام الكاظم :Q

�أ ّو ًال :ورد في بع�ض الأخبار �أنّ �سليمان بن �أبي جعفر(((� ,أو
بع�ضهم ,تو ّلى غ�سل الإمام الكاظم  Qوتكفينه و�أ ّنه
ال�سندي بن �شاهك((( ,وهذا ك ّله بح�سب ّ
الظاهر,
�ص ّلى عليه ّ
و�ستر ًا على الإمام ال ّر�ضا .Q
ّ
ويدل على ذلك :ما تق ّدم نقله عن ّ
ال�صدوق في
ال�شيخ ّ
العيون ,ب�سنده عن عمر ابن واقد في حديث طويل ,يذكر فيه �أنّ
((( ّ
ال�شهيد الأ ّول ,ذكرى ال�شيعة ,ج � ,1ص .337
ال�صادق ,Q
(((
وحاني في فقه ّ
البحراني ,الحدائق ال ّنا�ضرة ,ج � ,3ص  ,446والحظ :ال ّر ّ
ّ
ج � ,2ص .371 -370
ال�صدوق ,عيون �أخبار ال ّر�ضا � ,Qص .97
((( ّ
Q
ّ
ال�صدوق ,عيون �أخبار ال ّر�ضا
� ,ص  ,92وكمال الدّين وتمام النعمة� ,ص .38
((( ّ
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الكاظم  Qقال للم�س ّيب« :يا م�س ّيبّ � ,إن هذا ال ّرج�س
ال�سندي بن �شاهك� ,سيزعم �أ ّنه يتو ّلى غ�سلي ودفني ,هيهات
ّ
هيهات �أن يكون ذلك �أبداً� ,»...إلى �أن قال :فواهلل لقد ر�أيتهم
يغ�سلونه فال ت�صل �أيديهم �إليه,
بعيني ,وهم يظ ّنون �أ ّنهم ّ
ويظ ّنون �أ ّنهم يح ّنطونه ويك ِّفنونه و�أراهم ال ي�صنعون به �شيئ ًا,
ور�أيت ذلك ّ
ال�شخ�ص يتو ّلى غ�سله وتحنيطه وتكفينه وهو يظهر
المعاونة لهم وهم ال يعرفونه ,فلما فرغ من �أمره ,قال لي ذلك
ّ
في ,ف�إ ّني �إمامك
ال�شخ�ص« :يا م�س ّيب ,مهما �شككت فال ت�ش َّك َّن ّ
وحجة اهلل عليك بعد �أبي .»(((Q
وموالك ّ
ال�صدوق بعد قوله �أ ّنه �أورد ما �أورده من الأخبار ر ّد ًا على
قال ّ
ال�صادق Q
الواقفة :ولهم في هذه الأخبار كالم ,يقولون� :إنّ ّ
يغ�سله �إلاّ الإمام» ,ولو كان ال ّر�ضا � Qإمام ًا
قال« :الإمام ال ِّ
غ�سله
لغ�سله ,وفي هذه الأخبار �أنّ مو�سى ّ Q
كما ذكرتم ّ
غيره.
ال�صادق � Qإ ّنما نهى
وال ّ
حجة لهم علينا في ذلك ,لأنّ ّ
يغ�سل الإمام
يغ�سل الإمام � اّإل من يكون �إمام ًا ,ف�إن دخل من ّ
�أن ّ
فغ�سله لم يبطل بذلك �إمامة الإمام بعده ,ولم يقل� :إنّ
في نهيه ّ
يغ�سل َمن قبله من الأئمة ,فبطل تع ّلقهم
الإمام ال يكون � اّإل الذي ّ
علينا بذلك.
ال�صدوق ,عيون �أخبار ال ّر�ضا � ,Qص .98 -97
((( ّ
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على �أ ّنا قد روينا في بع�ض هذه الأخبار� :أنّ ال ّر�ضا  Qقد
غ�سل �أباه مو�سى بن جعفر  Lمن حيث خفي على الحا�ضرين
ّ
لغ�سله ,غير من ّ
اطلع عليه ,وال تنكر الواقفية �أنّ الإمام يجوز �أن
يطوي اهلل تعالى له البعد ,حتّى يقطع الم�سافة البعيدة في الم ّدة
الي�سيرة(((.
ندي
ال�س ّ
و�أ ّما ما روي� :أ ّنه َ Qل ّما ح�ضرته الوفاة �س�أل ِّ
بن �شاهك �أن يح�ضره مولى له مدني ًا ,ينزل عند دار الع ّبا�س
بن مح ّمد في م�شرعة الق�صب((( ،ليتو ّلى غ�سله وتكفينه،
ندي بن �شاهك :وكنت �أ�س�أله في الإذن
ال�س ّ
ففعل ذلك .قال ِّ
لي في �أن �أك ِّفنه ف�أبى ،وقال�« :إ ّنا �أهل بيت ،مهور ن�سائنا وح ّج
�صرورتنا و�أكفان موتانا من طاهر �أموالنا ،وعندي كفن،
و�أريد �أن يتو ّلى غ�سلي وجهازي موالي فالن ,فتو ّلى ذلك
منه(((.
وهذا المولى هو الذي روى ال�شيخ الطو�سي في ح ّقه((( عن
العبيدي ,قال� :أخبرتني رحيم (�أو
مح ّمد بن عي�سى بن عبيد
ّ
علي بن يقطين -وكانت امر�أة ح ّرة
رحيمة) �أ ّم ولد الح�سين بن ّ
حجة -عن �سعيد مولى �أبي
حجت ن ّيف ًا وع�شرين ّ
فا�ضلة قد ّ
ال�سابق �ص .98 -97
((( الم�صدر ّ
((( من مناطق بغداد في تلك الأ ّيام.
((( المفيد ,الإر�شاد ,ج � ,2ص ّ ,243
و�سي ,كتاب الغيبة� ,ص .30
الط ّ
((( كما �أ�شار �إليه ّ
إ�سالمي ,ج
الغروي ,في مو�سوعة التّاريخ ال
اليو�سفي
ال�شيخ مح ّمد هادي
ّ
ّ
ّ
� ,7ص .519
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الح�سن  -Qوكان يخدمه في الحب�س ويختلف في حوائجه-
�أ ّنه ح�ضره حين مات كما يموت النا�س ,من ق ّوة �إلى �ضعف �إلى
�أن ق�ضى .(((Q
فلع ّل ذلك من باب �أن يح�ضره في ّ
الظاهر من ي�شهد موته,
حي و�أنه
لير ّد مقالة الواقفة الذين �أنكروا ذلك ,وقالوا ب�أ ّنه ّ
المهدي(((.
ّ
ال�شيخ ّ
ومن هنا نقل ّ
و�سي � ,Mأنّ هذا القول هو
الط ّ
الم�شهور لأ ّنه هو الذي في ّ
ّ
الظاهر ,في قبال القول الآخر الذي
ال�شيخ ّ
ذهب �إليه قوم من �أ�صحابنا -على ح ّد تعبير ّ
و�سي-
الط ّ
ب�أنّ الذي تو ّلى غ�سله هو ابنه الإمام الر�ضا .(((Q
ال�شيخ ّ
ور ّبما ي�ؤيده داللة بع�ض ما ذكره ّ
الطو�سي على �أنّ من
ا ّدعى غير هذين القولين كان كاذب ًا(((.
وروى ّ
الكليني ,عن �أحمد بن مهران ،عن مح ّمد بن
ال�شيخ
ّ
أرمني قال :ح ّدثني عبد اهلل بن �إبراهيم
علي ،عن �أبي الحكم ال ّ
ّ
علي بن عبد اهلل بن جعفر بن �أبي طالب ،عن يزيد بن �سليط
بن ّ
الزيدي ،قال �أبو الحكم :و�أخبرني عبد اهلل بن مح ّمد بن عمارة
ّ
الجرمي ،عن يزيد بن �سليط قال :لقيت �أبا �إبراهيم -Q
ّ
((( ّ
و�سي ,كتاب الغيبة� ,ص .24
الط ّ
ال�سابق� ,ص .23
((( �أنظر :الم�صدر ّ
ال�سابق� ,ص  55و.59
((( �أنظر :الم�صدر ّ
ال�سابق.
((( الم�صدر ّ
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ونحن نريد العمرة -في بع�ض الطريق� ...إلى �أن قالّ :ثم قال :Q
«�أخبرك يا �أبا عمارة �أ ّني خرجت من منزلي ف�أو�صيت �إلى ابني
فالن ،و�أ�شركت معه بني في ّ
الظاهر ،و�أو�صيته في الباطن،
ف�أفردته وحده ...ولقد جاءني بخبره ر�سول اهلل  ،Pث َّم
�أرانيه و�أراني من يكون معه ,وكذلك ال يو�صى �إلى �أحد م ّنا
علي �صلوات اهلل
ح ّتى ي�أتي بخبره ر�سول اهلل  Pوجدّي ّ
عليه� ,»...إلى �أن قال :فقال �أبو �إبراهيم « :Qف�أقبلت على
ر�سول اهلل  Pفقلت :قد جمعتهم لي -ب�أبي و� ّأمي -ف�أ ّيهم
هو؟ فقال :هو الذي ينظر بنور اهلل عز وجل ,وي�سمع بفهمه,
وينطق بحكمته ,ي�صيب فال يخطئ ،ويعلم فال يجهل،
علي ابني -ث ّم قال:
مع ّلماً حكماً وعلماً ،هو هذا -و�أخذ بيد ّ
أو�ص و�أ�صلح
ما �أق ّل مقامك معه ،ف�إذا رجعت من �سفرك ف� ِ
�أمرك وافرغ مِ ّما �أردت ،ف�إ ّنك منتقل عنهم ومجاور غيرهم،
ف�إذا �أردت فادع عل ّياً
فليغ�سلك و ليك ِّفنك ،ف�إ ّنه طه ٌر لك ،وال
ِّ
ي�ستقيم �إلاّ ذلك ,وذلك �س ّنة قد م�ضتّ ،
فا�ضطجع بين يديه
َّ
و�صف �إخوته خلفه وعمومته ،و ُم ْره فليك ّبر عليك ت�سعاً ،ف�إ ّنه
قد ا�ستقامت و�ص ّيته و َو ِل َيك و�أنت حي ،ث ّم اجمع له ولدك من
بعدهم ،ف�أَ�شهِد عليهم و�أَ�شهِدِ اهلل عز وجل وكفى باهلل �شهيداً»،
قال يزيدّ :ثم قال لي �أبو �إبراهيم �« :Qإ ّني �أ�ؤخذ في هذه
علي ...الحديث»(((.
ّ
ال�سنة ,والأمر هو �إلى ابني ّ
الكليني ,الكافي ,ج � ,1ص .315 -313
(((
ّ
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قال العلاّ مة المجل�سي« :ف�إ ّنه طه ٌر لك» �أي تغ�سيله لك في
حياتك طه ٌر لك ,وقائم مقام غ�سلك من غير حاجة �إلى تغ�سيل
�آخر بعد موتك« ,وال ي�ستقيم �إلاّ ذلك» �أي ال ي�ستقيم تطهيرك � اّإل
يغ�سله �إال مع�صوم
بهذا ال ّنحو ,وذلك لأنّ المع�صوم ال يجوز �أن ِّ
مثله ,ولم يكن غير ال ّر�ضا  ,Qوهو غير �شاهد �إذ ح�ضره
الموت.
ويرد عليه� :أ ّنه ينافي ما �سي�أتي من �أنّ ال ّر�ضا  Qح�ضر
غ�سل والده �صلوات اهلل عليهما في بغداد ,ويمكن �أن يكون هذا
لرفع �شبهة من لم ّ
يطلع على ح�ضوره � ,Qأو يكون يلزم
بلد �آخر غير
الأمران جميع ًا في الإمام الذي يعلم �أ ّنه يموت في ٍ
بلد ولده ,كما �أ ّنه ي�ؤمر الم�صلوب((( بالغ�سل ,وقيل :المق�صود
�أ ّنه �سيو ّلى طهرك بعد وفاتك �س ّر ًا ,وال يخفى بعده»(((.
...ثم هذا التّغ�سيل
وقال
المازندراني في �شرحه على الكافيّ :
ّ
ال يكفي عن تغ�سيله بعد موتهّ ,
ال�صدوق في
يدل عليه ما رواه ّ
كتاب العيون...الخ(((.
�أقول :تق ّدم ذكر ال ّرواية ,وهي رواية الم�س ّيب التي تذكر
تغ�سيل الإمام ال ّر�ضا  Qله بعد �شهادته .Q
((( �أي من يقتل �صلب ًا.
المجل�سي ,مر�آة العقول في �شرح �أخبار �آل ال ّر�سول ,ج � ,3ص .355 -354
(((
ّ
الكافي (الكافي الأ�صول والرو�ضة و�شرح
أ�صول
�
�شرح
�صالح,
د
م
مح
المولى
,
المازندراني
(((
ّ
ّ
ّ
جامع) ,ج � ,6ص .176
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ثانياً :روى في الكافي ,عن الح�سين بن مح ّمد ،عن مع ّلى بن
مح ّمد ،عن مح ّمد بن جمهور ،عن يون�س ،عن طلحة ,قال :قلت
يغ�سله �إال الإمام؟ فقال�« :أَمَا تدرون
لل ّر�ضا � :Qإنّ الإمام ال ِّ
من ح�ضر لغ�سله؟ قد ح�ضره خير مِ ّمن غاب عنه ,الذين
الجب حين غاب عنه �أبواه و�أهل بيته(((».
ح�ضروا يو�سف في ّ
وهذه ال ّرواية يظهر منها عدم ح�ضور ال ّر�ضا  Qلتجهيز
�أبيه الكاظم  ,Qو�أنّ من ح�ضره هم المالئكة.
ولكن قد تحمل بقرينة ال ّروايات الأخرى على ظاهر الحال,
و�أنّ التّغ�سيل وقع من حيث يخفى على ال ّنا�س �أمره ,وبما ال ينافي
ح�ضور المع�صوم مع المالئكة �أي�ض ًا.
على �أ ّنهاّ -
بغ�ض ال ّنظر عن �سندها -ال يمكن الإلتزام
بظاهرها ,وذلك لتف�ضيلها المالئكة على المع�صوم ,Q
لهم � اّإل �أن يقال :ب�أنّ المراد
فال ب ّد من ر ّد علمها �إلى �أهلها� ,أ ّل ّ
عام َّي ًا.
خير منه بزعمكم((( ,ور ّبما ي�ؤ ّيده كون الراوي ِّ
ولذا حملها العلاّ مة
المجل�سي  Mعلى �أ ّنها تق ّية من
ّ
المخالفين ,بقرينة ال ّراوي ف�إنّ طلحة بن زيد عا ّم ّي -كما ذكره
جا�شي(((� -أو من نواق�ص العقول من ّ
ال�شيعة -كما قاله
ال ّن ّ
المجل�سي(((.-
ّ
الكليني ,الكافي ,ج � ,1ص .385 -384
(((
ّ
المازندراني ,المولى مح ّمد �صالح� ,شرح �أ�صول الكافي ,ج � ,6ص .354
(((
ّ
ّ
ّ
جا�شي� ,ص  ,207رقم .550
ن
ال
رجال
,
جا�شي
ن
ال
(((
ّ
ّ
المجل�سي ,بحار الأنوار ,ج � ,48ص .247
(((
ّ
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ّ
الصالة على اإلمام الجواد :Q

الم�سعودي في مروج ال ّذهب� ,أنّ الواثق بن المعت�صم
ذكر
ّ
�صح ذلك ف�إ ّنما
ا�سي �ص ّلى على الإمام الجواد  ,(((Qف�إن ّ
الع ّب ّ
هو على ّ
الظاهر ,كما ذكر بع�ضهم((( ,وذلك بغية التّعتيم على
�سم الإمام  ,(((Qو�إن كان في
جريمة �أبيه المعت�صم الذي َّ
الواقع �أنّ الذي قام ب�أمره �أجمع هو ابنه الإمام الهادي .Q
ّ
الصالة على اإلمام الهادي :Q

ذكر بع�ضهم �أنّ المعتمد �ص ّلى على الإمام الهادي  ,Qوقد
الم�سعودي
الع�سكري عليه ,كما ذكر
كان ذلك بعد �صالة الإمام
ّ
ّ
في �إثبات الو�ص ّية ,حيث قال :وقد كان �أبو مح ّمد �ص ّلى عليه قبل
�أن يخرج �إلى ال ّنا�س ,و�ص ّلى عليه َل ّما �أُخرج المعتمدّ ,ثم دُفن في
دار من دوره(((.
الم�سعودي ,مروج ال ّذهب ,ج � ,3ص .464
(((
ّ
ال�سيد عبد ال ّرزاق ,وفاة الإمام الجواد
� ,ص .70
((( المق َّرم ّ
(((
ال�سيد مح ّمد كاظم ,الإمام الجواد  Qمن المهد �إلى ال ّلحد� ,ص -388
القزوينيّ ,
ّ
.389
الم�سعودي� ,إثبات الو�ص ّية� ,ص ّ ,243
والظاهر �أنّ العبارة في المطبوع قد �شابها التغيير
(((
ّ
ّ
َ
الن�ساخ ,حيث جاء فيها :وقد كان �أبو مح ّمد �صلى اهلل عليه (!) ق ِبل �أن
والتبديل وخط�أ ّ
يخرج �إلى النا�س ,و�ص ّلى عليه لما �أخرج المعتمدّ ,ثم دفن في دار من دوره ,وما نقلناه
في المتن هو المطابق لما �أورده -نق ًال عن �إثبات الو�ص ّيةّ -
ال�شيخ ع ّبا�س الق ّمي  Mفي
ال�سيد مح�سن الأمين { في �أعيان ّ
ال�شيعة ,ج � ,2ص
الأنوار البه ّية �ص  ,299وكذلك ّ
 ,40فالحظ.
Q
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ّ
ّ
العسكري :Q
الصالة على اإلمام

جاء في كتاب الغيبة ّ
علي
و�سيَ :ل ّما مات الح�سن بن ّ
للط ّ
ح�ضر غ�سله عثمان بن �سعيد ر�ضي اهلل عنه و�أر�ضاه ,وتو ّلى جميع �أمره
في تكفينه وتحنيطه وتقبيره ,م�أمور ًا بذلك ّ
للظاهر من الحال التي ال
يمكن جحدها وال دفعها� ,إال بدفع حقائق الأ�شياء في ظواهرها(((.
ال�شيخ ّ
وقد �ص ّرح فيه ّ
و�سي ب�أنّ ذلك لأجل ظاهر الحال,
الط ّ
الذي ال يمنع من وقوعه ب�شكل �آخر ومن حيث يخفى على ال ّنا�س,
كما تق ّدم مرار ًا.
L

وقفة مع ّ
السيد المرتضى علم الهدى:

ال�سيد المرت�ضى { في جوابه عن بع�ض الم�سائل,
ذهب ّ
�إلى ا�ستبعاد بل ور ّد القول ب�أنّ  :غ�سل الإمام وال�صالة عليه موقوف
موجه ًا لها -على فر�ض
على الإمام الذي يتو ّلى الأمر من بعدهّ ,
�صحتها� -أنّ المراد بها الأكثر الأغلب ,ومع الإمكان والقدرة.
ّ
ويبتني ما ذكره من الإ�شكال والتّوجيه على �أمور ثالثة:
الأمر الأ ّول� :إ�شكال �سنديّ
ففي الوقت الذي اعترف ب�أنّ هذا الأمر قد روته ّ
ال�شيعة
الإمام ّية� ,أورد عليها �أ ّنها واردة من طريق الآحاد التي ال توجب
علم ًا وال ُيقطع بمثلها.
((( ّ
و�سي ,كتاب الغيبة� ,ص .356
الط ّ
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ولم ي�صف هذه ال ّروايات بالكذب �أو الو�ضع ,مما ُيظهر �أنّ
ذلك منه { على مبنى القدماء في الأخذ بالأخبار ,الذين:
ال�صحيح على ك ّل حديث اعت�ضد بما
تعارف بينهم �إطالق ّ
يقت�ضي اعتمادهم عليه �أو اقترن بما يوجب الوثوق به وال ّركون
�إليه ,كوجوده في كثير من الأ�صول الأربع مائة ,التي نقلوها
عن م�شايخهم بطرقهم المتّ�صلة ب�أ�صحاب الع�صمة �سالم اهلل
عليهم ,وكانت متداولة لديهم في تلك الأع�صار ,م�شتهرة فيما
بينهم ا�شتهار ّ
ال�شم�س في رابعة ال ّنهار ,وكتك ّرره في �أ�صل �أو
�أ�صلين منها ف�صاعد ًا بطرق مختلفة و�أ�سانيد عديدة معتبرة,
وكوجوده في �أ�صل معروف االنت�ساب �إلى �أحد الجماعة الذين
ي�صح عنهم� ,إلى
�أجمعوا على ت�صديقهم� ,أو على ت�صحيح ما ّ
غيرها من القرائن...
� اّإل �أنّ المت� ّأخرين عدلوا عن هذا الأمر ,نظر ًا الختفاء الكثير
من تلك القرائن وعدم و�صولها �إلينا ,ف�صاروا يطلقون الحديث
ال�صحيح بمعنى �آخر ,و�إن لم ّ
يحتف بالقرائن التي توجب العلم
ّ
ب�صدورهِ ,م ّما لي�س هنا مو�ضع تف�صيله(((.
لل�سيد المرت�ضى كالم ًا في مو�ضع �آخر من ر�سائله
غير �أنّ ّ
جواب ًا عن �س�ؤال� ,أو�ضح فيه �سبب �إيداع علماء الإمام ّية في
كتبهم الفقه ّية لأخبار الآحاد وكيف �أ ّنها لم تكن للإحتجاج بها
ال�شيخ بهاء الدّين ,م�شرق ّ
العامليّ ,
ال�شم�سين� ,ص .4-3
الحارثي
((( �أنظر:
ّ
ّ
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حيث ال ت�صلح لذلك كما يرى ,فقال  :Mلي�س ك ّل ما رواه
�أ�صحابنا من الأخبار و�أودعوه في كتبهم ,و�إن كان م�ستند ًا �إلى
رواة معدودين من الآحاد ،معدود ًا في الحكم من �أخبار الآحاد،
بل �أكثر هذه الأخبار متواتر موجب للعلم(((.
ولع ّل ما ي�ؤ ّيد ذلك� ,أنّ ّ
الكليني � Mأدرج باب ًا في
ال�شيخ
ّ
يغ�سله
كتابه الأ�صول من الكافي تحت عنوان :باب �أنّ الإمام ال ّ
� اّإل �إمام من الأئ ّمة ((( ,Rوكان قد و�صف روايات كتابه في
وال�سنن
ال�صحيحة عن ّ
المق ّدمة بالآثار ّ
ال�صادقين ّ ,R
القائمة التي عليها العمل(((.
ال�صدوق ّ
ويظهر من ّ
وال�شيخ المفيد �أي�ض ًا اعتمادهم
ال�شيخ ّ
على تلك الأخبار ,وا�ستنادهم �إليها ,كما تق ّدم في الف�صل الأ ّول
نقل كالمهما.
�صحة
فلع ّل هناك من القرائن التي تو ّفرت له�ؤالء و�أوجبت ّ
لل�سيد المرت�ضى ,ولي�س ذلك
تلك الأخبار عندهم ,مالم يتو ّفر ّ
بعزيز.
الأمر الثاني :اال�ستحالة العقلية
بمعنى عدم �إمكان هذا الأمر وا�ستحالته من ال ّناحية العقلية,
تع�سفه بع�ض الأ�صحاب -على حدِّ تعبيره -
حيث لم يرت�ض ما َّ
ال�شريف المرت�ضى ,ر�سائل ّ
((( ّ
ال�شريف المرت�ضى ,المجموعة الأولى� ,ص .26
الكليني ,الكافي ,ج � ,1ص .384
(((
ّ
((( الم�صدر ال�سابق ,المقدّمة.
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من� :أنّ من غير الممتنع �أن ينقل اهلل تعالى الإمام من المكان
ال�شا�سع في �أقرب الأوقات ,ويطوي له البعيد ،فيجوز �أن ينتقل-
ال�سالم
الإمام ال ّر�ضا  Qمث ًال -من المدينة �إلى مدينة ّ
وطو�س في الوقت.
ال�سيد المرت�ضى و�إن كان ال يمنع من �إظهار المعجزات
ف�إنّ ّ
وخرق العادات للأئ ّمة  � ,Rاّإل �أنه يقول� :إنّ خرق العادة �إ ّنما
هو في �إيجاد المقدور دون الم�ستحيل ,والج�سم ال يجوز �أن يكون
منتق ًال �إلى الأماكن البعيدة �إال في �أزمنة مخ�صو�صة ,ف�أَ ّما �أن
ينتقل �إلى البعيد من غير زمان فمحال ،وما بين المدينة وبغداد
أزمان ,ال يمكن
وطو�س من الم�سافة ال يقطعها الج�سم �إال في � ٍ
معها �أن يتو ّلى من هو بالمدينة غ�سل من هو ببغداد.
ّثم ذكر النتقال الإمام من مكان �إلى مكان وجوه ًا ثالثة:
الأ ّولّ :
الطيران :ب�أن يجعل اهلل تعالى له جناح ًا يطير به
كالطير...
ور ّده :ب�أ ّنه ال ينكر ذلك� ,إال �أنّ ال ّثقيل الكبير من الأج�سام ال
يكون طيرانه في الخ ّفة مثل �صغير الج�سم ...ف�إذا كان ّ
الطائر
الخفيف الج�سم ال يمكنه �أن يقطع في يوم واحد من المدينة �إلى
طو�س ،ف�أجدر �أن ال يتم ّكن من ذلك الإن�سان �إذا كان له جناح.
والثاني :الإعدام والإيجاد :وذلك ب�أن يقال� :إنّ اهلل تعالى ُي ِعدم
الج�سم من المكان الأ ّول ,ويوجده في المكان الثاني.
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ور ّده �أي�ض ًا :ب�أ ّنه م�ستحيل من وجه �آخر ,لأنّ عدم بع�ض
الأج�سام ال يكون � اّإل ّ
بال�ضد الذي هو الفناء ,وفناء بع�ض الجواهر
فناء لجميعها ,ولي�س يمكن �أن يفنى جوهر مع بقاء جوهر...
والثالث :االنتقال بال ّرياح العوا�صف :وذلك ب�أن ينقل (يحمل)
اهلل تعالى الإمام من المدينة �إلى طو�س بال ّرياح العوا�صف
التي ال نهاية لها ,...ما يزيد معه على �سرعة الطائر الخفيف
الم�سرع ،فينتقل في �أقرب الأوقات.
وهذا الوجه و�إن لم يقل بامتناعه عق ًال � ,اّإل �أ ّنه اكتفى بر ّده,
ال�سابقين �أي�ض ًا معه ,باال�ستبعاد ال ّآتي في الأمر
ور ّد الوجهين ّ
الالحق.
والأمر الثالث :اال�ستبعاد
غ�سل الإمام
�أي ا�ستبعاد وقوع هذا الأمر ,حيث �إ ّنه لو ّ
إمام الكاظم ُ ,Q
ل�شوهد وعرف حاله
الر�ضا � Qأباه ال َ
ونقل خبره ,ولم َ
يخف على الحا�ضرين ,والحال �أنّ هذا لم
وع ِّين غيره(((.
يح�صل ,بل لقد ُ�س ّمي ُ
والجواب َّ
عما ذكره :M

�أو ًال� :أنّ هذا االعترا�ض ال يبتني على �أ�سا�س متين ,ف�إنّ القائل
مكان �إلى مكان ,ال يقول بذلك
بانتقال الج�سم وحركته من ٍ
ال�شريف المرت�ضى ,ر�سائل ّ
((( ّ
ال�شريف المرت�ضى ,المجموعة ال ّثالثة� ,ص .157 -155
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خا�ص ًا بها هو
مج ّرد ًا عن الزمان ,بل �إنّ لك ّل حركة زمان ًا ّ
ال�سرعة والبطء في الحركات
مقدار تلك الحركة((( ,لكنّ ّ
تن�ش�آن من مقاي�سة بع�ضهما بالبع�ض الآخرَ ,ف ُهما من المعاني
الإ�ضاف ّية ,التي تتح َّقق بالإ�ضافة ,ف�إنّ البطيئة تعود �سريعة
وال�سريعة ت�صير بطيئة �إذا
�إذا قي�ست �إلى ما هو �أبط�أ منهاّ ,
قي�ست �إلى ما هو �أ�سرع منها .ف�إذا فر�ضنا حركتين وقمنا
بالمقاي�سة بينهما ف�إن ت�ساويا زمان ًا ف�أكثرهما قطع ًا للم�سافة
يكون �أ�سرعهما ,و�إن ت�ساويا م�سافة ف�أق ّلهما زمان ًا �أ�سرعهما,
فال�سرعة �إذ ًا :هي قطع م�سافة كثيرة في زمان قليل ,والبطء:
ّ
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 �إيجادها من قبيل �إيجاد
المقدور ,غاية ما في الأمر �أ ّنها قد تكون خالف العادة الجارية,
فيقع خرقها من قبل الإمام على �سبيل المعجزة �أو الكرامة.
ثانياً� :إنّ ا�ستبعاد وقوع مثل هذا الأمر ال ي�ش ّكل دلي ًال على
عدم وقوعه ,خ�صو�ص ًا �إذا حملنا بع�ض تلك ال ّروايات على
�أ ّنها من قبيل خرق العادة ,وهو  Mال يمنع من �إظهار
المعجزات وخرق العادات للأئ ّمة  Rكما �ص ّرح بذلك(((,
((( ّ
ال�سيد مح ّمد ح�سين ,بداية الحكمة� ,ص .164
الط
باطبائي ّ
ّ
ال�سابق� ,ص .165
((( الم�صدر ّ
ّ
ّ
((( ّ
ال�شريف المرت�ضى ,ر�سائل ال�شريف المرت�ضى ,المجموعة الثالثة� ,ص .156
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فاال�ستبعاد لي�س دلي ًال على الإنكار ,خ�صو�ص ًا و�أنّ انتقال
مكان بعيد في زمان قليل قد وقع كثير ًا -والوقوع
الج�سم من ٍ
خير دليل على الإمكان كما قالوا -مثل ما هو المعروف من
انتقال ج�سم ال ّنبي  Pمن م ّكة �إلى بيت المقد�سّ ,ثم منه
ال�سماوات
�إلى م ّكة في �أق ّل الأزمنة ,ومثل عروجه بج�سمه �إلى ّ
�إلى �سدرة المنتهى ,حتّى كان قاب قو�سين �أو �أدنىِ ,م ّما نطق
به القر�آن ,فال معنى لال�ستبعاد(((.
ق�صة �سليمان و�إتيانه بعر�ش بلقي�س ,قال تعالى:
ومثل ما في ّ

}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

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ {(((.
ثالثاً� :إنّ ما ذكره من �أمور في كيف ّية انتقال الج�سم من مكان
�إلى �آخر ,ال يلتزم القائل بوقوع هذا الأمر في �شيء منها,
والح�صر فيها ممنوع ,بل �إنّ اهلل تعالى قادر على ك ّل �شيء,
والعقول قا�صرة عن الإحاطة بطرق قدرته تعالى((( ,فقد
ال�سيد عبد اهلل ,م�صابيح الأنوار في ح ّل م�شكالت الأخبار ,ج � ,2ص .254
((( �ش ّبر ّ
((( �سورة ال ّنمل الآيات .40 -38
ال�سيد عبد اهلل ,م�صابيح الأنوار في ح ّل م�شكالت الأخبار ,ج � ,2ص .253
((( �ش ّبر ّ
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يكون هناك طريق يقع من خالله هذا الأمر ال تهتدي �إليه
عقولنا القا�صرة.
كما لم تكن عقول الب�شر تهتدي �إلى الكثير من الو�سائل التي
ال�سابق ,وقد �أ�صبحت اليوم من
كانت غير مت�ص َّورة في الزّمان ّ
الأمور المعتادة والمتعا َرفةّ ,
وال�صواريخ ونحوهما
كالطائرات ّ
من الو�سائط التي ينتقل بها الج�سم من مكان �إلى �آخر ,في وقت
قليل وزمان ق�صير ,ال يمكن معه قيا�س حركة الأج�سام وانتقالها
ال�سابق على ما هو عليه الآن},ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ{(((.
في ّ
رابعاً :قوله { �أخير ًا :والذي يبطل هذه التّقديرات -لو
�صح بع�ضها� -أ ّنا قد علمنا �أنّ الإمام لو انتقل من
ّ
�صحت �أو ّ
المدينة �إلى بغداد �أو طو�س لغ�سل المتو ّفى وال�صالة عليه,
ُ
وال�صالة ،لأ ّنه ج�سم والج�سم ال ب َّد
ل�ش ِ
وهد في مو�ضع الغ�سل ّ
من �أن يراه ك َّل �صحيح العين .ولو �شهد لهم لعلمه((( ,وعرف
حاله ,ونقل خبره ,ولم َي َ
خف على الحا�ضرين ،فكيف يجوز
ذلك وقد نقل في التّواريخ من تو ّلى غ�سل هذين الإمامين,
وع ِّين ،وهذا يقت�ضي �أنَّ الأمر على
و�س ِّمي ُ
ّ
وال�صالة عليهما ُ
ما اخترناه(((.
((( �سورة ال ّنحل الآية .8
((( كذاّ ,
والظاهر �أنّ ال�صحيح :ولو �شوهد لهم لعلم.
ّ
ّ
((( ّ
ال�شريف المرت�ضى ,ر�سائل ال�شريف المرت�ضى ,المجموعة الثالثة� ,ص .157 -155
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وهذا عجيب ,وذلك لأنّ المفرو�ض وقوع هذا الأمر من حيث
يخفى على ال ّنا�س ,ال عالنية ,حتّى ي�شاهد ويعرف وينقل خبره.
وال�صالة �أي�ض ًا,
على �أنّ الإمام قد ُروي �أ ّنه �شوهد في حال الغ�سل ّ
خا�صة ,وذلك لمكان التق ّية,
� اّإل �أنّ الم�شاهدة لم تكن عا ّمة بل ّ
فقد تق ّدم في ال ّروايات م�شاهدة الم�س ّيب بن زهير للإمام
يغ�سل �أباه الإمام الكاظم  ,Qوتق ّدم
ال ّر�ضا  Qوهو ِّ
الهروي وهرثمة بن �أعين للإمام
ال�صلت
ّ
�أي�ض ًا م�شاهدة �أبي ّ
يغ�سل �أباه الإمام ال ّر�ضا .Q
الجواد  Qوهو ِّ
و�أ ّما الم�ؤ ّرخون فال يذكرون عاد ًة �إال من ُغ ِّ�سل �أو ُ�ص ِّلي عليه
ظاهر ًا ,فاال�ستدالل بعدم الم�شاهدة وعدم ذكر الم�ؤ ّرخين ال
وجه له في �أمثال المقام(((.
الخوان�ساري { في تعليقاته على
قال الآغا جمال ال ّدين
ّ
ال�سيد المرت�ضى :وما
ال ّرو�ضة البه ّية ,حول بع�ض ما تق ّدم من ّ
ذكره من �أنّ الج�سم ال ب ّد �أن يراه �صحيح العين �إ ّنما هو بح�سب
العادة ,و�أ ّما مع خرقها فال� ,إذ ال دليل على الوجوب .ودعوى
البداهة ممنوعة.
على �أنّ غ�سل الإمام و�صالته بعد ح�ضوره  Qربما
و�ص ِّلي عليه عالني ًة على ما نقل في واقعة
وقع خفيةّ ,ثم ُغ ِّ�سل ُ
حجة في عدم م�شاهدته Q
ال ّر�ضا .Q
ٍ
وحينئذ فال ّ
ال�سيد عبد اهلل :م�صابيح الأنوار في ح ّل م�شكالت الأخبار ,ج � ,2ص .254 -253
((( �ش ّبر ّ
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وال�صالة ,وال فيما نقل من تعيين الغا�سل والم�ص ّلي
حين الغ�سل ّ
وت�سميته.
وقد ُروي �أي�ض ًا في واقعة الكاظم  Qح�ضور ال ّر�ضا ,Q
و�أ ّنه با�شر ال ّتغ�سيل وال ّتحنيط وال ّتكفين على وج ٍه لم ينتبهوا له,...
وهو ُ Qيظهر المعاونة لهم وهم ال يعرفونه.
ال�صالة ف�أمرها �سهل ,لأ ّنه �إذا جاز ح�ضوره  Qعلى
و�أما ّ
وجه ال يعرفونه ,فيكفي �صالته في جملة الحا�ضرين ,و�إن �ص ّلى
ٍ
عليه غيره �أي�ض ًا.(((..

الخوان�ساري ,الآغا جمال الدين مح ّمد بن ح�سين ,التّعليقات على �شرح اللمعة
(((
ّ
الطهارة ,تعليق ًا على عبارة :نعم لو كانت �أم ولدّ ,
الدّم�شقية ,كتاب ّ
الطبعة الحجر ّية,
زاهدي ,قم� ,إيران� ,ص .94
انت�شارات
ّ

- 89 -

جتهيز املع�صوم ودفن الإمام احل�سني

Q

نتيجة هذا الفصل:

�إنّ ال ّروايات التي ر ّبما يظهر منها وقوع التّجهيز �أو بع�ضه
على يد غير المع�صوم� ,إ ّما �أ ّنها بح�سب ّ
الظاهر فقط ,للتق ّية
�أو غيرها ,و�إ ّما �أ ّنها من باب المعاونة ,و�إ ّما اتّ�ضح كونها غير
�صحيحة .وقد �أجبنا عن ّ
بال�سيد
ال�شبهات والإ�شكاالت التي �أ ّدت ّ
المرت�ضى  Mلنفي هذا الأمر �أو ا�ستبعاده.
والخا�صة ,في
وبهذا يكون ما د ّلت عليه ال ّن�صو�ص العا ّمة
ّ
مجال تجهيز المع�صوم على يد مع�صوم مثله ,لي�س هناك ما
يخالفه �أو ينافيه ,وهو �أمر ثابت ال مرية فيه.

الرابع:
الفصل ّ

دفن اإلمام الحسين

Q
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من الأمور المه ّمة في م�س�ألة تجهيز المع�صوم للمع�صوم ق�ضية
دفن الإمام زين العابدين  Qلأبيه الإمام الح�سين .Q
الخا�صة نظر ًا لورود الروايات
وقد �أخذت هذه الم�س�ألة �أهم َّيتها
ّ
المختلفة في هذا المجال ,و�سوف نرى �أنّ في بع�ض ما ق ّدمناه
من ف�صول ما ي�ساعد في الو�صول �إلى ما ّ
نتوخاه من نتيجة في
هذا الف�صل.
بنو أسد يدفنون شهداء كربالء:

ال�سير والمقاتل� ,أنّ بني �أ�سد
المعروف بين الم�ؤ ّرخين و�أرباب ّ
ال�صالة على الإمام الح�سين  Qودفنه.
هم الذين تو ّلوا ّ
قال ّ
ال�شيخ المفيد َ :Mل ّما رحل ابن �سعد خرج قوم من
بني �أ�سد كانوا نزو ًال بالغا�ضر ّية �إلى الح�سين و�أ�صحابه رحمة
اهلل عليهم ,ف�ص ّلوا عليهم ودفنوا الح�سين  Qحيث قبره
علي بن الح�سين الأ�صغر(((  Qعند
الآن ,ودفنوا ابنه ّ
رجليه ،وحفروا ّ
لل�شهداء من �أهل بيته و�أ�صحابه ,الذين ُ�صرعوا
علي ّ
يدي �أبيه  ,Qوهو من القائلين بكونه الأ�صغر ,ال الأكبر كما
ال�شهيد بين ّ
((( يق�صد ّ
هو معروف.
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حوله ِم ّما يلي رجلي الح�سين  Qوجمعوهم فدفنوهم جميع ًا
علي  Lفي مو�ضعه الذي ُقتل فيه,
مع ًا ,ودفنوا الع ّبا�س ابن ّ
على طريق الغا�ضر ّية حيث قبره الآن(((.
وقال ابن نما :و َل ّما انف�صل ال ّنا�س من كربالء ،خرج قوم من
بني �أ�سد كانوا نزو ًال بالغا�ضر ّية ف�ص ّلوا على الجثث النبوية,
ودفنوها في تلك التربة الزك ّية(((.
للبهائي :ودفن الح ّر
وفي نف�س المهموم للق ّم ّي عن الكامل
ّ
بن يزيد في مو�ضعه الذي قتل فيه ,ودفنه �أقاربه ,وقال� :إنّ بني
�أ�سد افتخرت على قبائل العرب ب�أ ّنا �ص ّلينا على الح�سين ودف ّناه
و�أ�صحابه(((.
وقال ابن �شهر �آ�شوب :ودفن جثثهم ّ
بالط ّف �أهل الغا�ضر ّية
من بني �أ�سد ,بعد ما قتلوه بيوم ،وكانوا يجدون لأكثرهم قبور ًا،
ويرون طيور ًا بي�ضاء(((.
«ال�سالم على من تو ّلى دفنه �أهل
وورد في بع�ض الزياراتّ :
القرى»(((.
وفي رواية زائدة عن الإمام زين العابدين « :Qف�إ ّنه َل ّما
�أ�صابنا ّ
بالط ّف ما �أ�صابنا ,وقتل �أبي  ,Qوقتل من كان
((( المفيد ,الإر�شاد ,ج � ,2ص .114
الحلي ابن نما ,مثير الأحزان� ,ص .85
((( ّ
ّ
((( الق ّمي ال�شيخ ع ّبا�س ,نف�س المهموم� ,ص .388
((( ابن �شهر�آ�شوب ,مناقب �آل �أبي طالب ,ج � 4ص .112
الم�شهدي ,المزار الكبير� ,ص .499
((( ابن
ّ

- 94 -

دفن الإمام احل�سني Q

95

وحملت حرمه ون�سا�ؤه
معه من ُولده و�أخوته و�سائر �أهلهُ ،
على الأقتاب ُيراد بنا الكوفة ،فجعلت �أنظر �إليهم �صرعى ولم
يوا َر ْواُ ،
فعظم ذلك في �صدري ,وا�شت ّد ِل َما �أرى منهم قلقي،
فكادت نف�سي تخرج ،وتب َّينت ذلك م ّني ع ّمتي زينب الكبرى بنت
علي  ،Qفقالتَ :ما لي �أراك تجود بنف�سك ,يا بق ّية جدّي
ّ
و�أبي و�إخوتي ،فقلت :وكيف ال �أجزع و�أهلع وقد �أرى �س ّيدي
و�إخوتي وعمومتي و ُولد ع ّمي و�أهلي م�ض ّرجين بدمائهم،
مر ّملين بال َعرى ،م�س ّلبين ،ال يك ّفنون وال ُيوارون ،وال يعرج
عليهم �أحد ،وال يقربهم ب�شر ،ك�أ ّنهم �أهل بيت من الدّيلم
والخزر ،فقالت :ال يجزع ّنك ما ترى فواهلل � ّإن ذلك َلعهد من
ر�سول اهلل � Pإلى جدِّك و�أبيك وع ِّمك ،ولقد �أخذ اهلل ميثاق
�أنا�س من هذه الأ ّمة ,ال تعرفهم فراعنة هذه ال ّأمة ،وهم
ال�سماوات� ,أ ّنهم يجمعون هذه الأع�ضاء
معروفون في �أهل ّ
المتف ّرقة فيوارونها ،وهذه الج�سوم الم�ض ّرجة وين�صبون
لهذا ّ
الط ّف َعلَ َماً لقبر �أبيك �س ّيد ّ
ال�شهداء ،ال ُيدر�س �أثره ,وال
ّ
وليجتهدن �أئ ّمة الكفر
يعفو ر�سمه على كرور الليالي والأ ّيام،
و�أ�شياع ّ
ال�ضاللة في محوه وتطمي�سه ،فال يزداد �أثره �إال
ظهوراً ،و�أمره �إال عل ّواً� ,»...إلى �أن يقول:
«ف�إذا برزت تلك الع�صابة �إلى م�ضاجعها ,تو ّلى اهلل عز
وجل قب�ض �أرواحها بيده ،وهبط �إلى الأر�ض مالئكة من
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ال�سابعة ,معهم �آنية من الياقوت والزم ّرد مملوءة من
ال�سماء ّ
ّ
وحلل من ُحلل الج ّنة ,وطيب من طيب الج ّنة،
ماء الحياةُ ،
الحلل ،وح ّنطوها بذلك
فغ�سلوا جثثهم بذلك الماء و�ألب�سوها ُ
ّ
الطيب ,و�ص ّلت المالئكة �ص ّفاً �ص ّفاً عليهم ،ث ّم يبعث اهلل قوماً
من � ّأمتك ال يعرفهم الك ّفار ,لم ي�شركوا في تلك الدّماء بقولٍ
وال فعلٍ وال ن ّيةٍ ،فيوارون �أج�سامهم ,ويقيمون ر�سماً لقبر
الحق و�سبباً
�س ّيد ّ
ال�شهداء بتلك البطحاء ،يكون علَماً لأهل ّ
للم�ؤمنين �إلى الفوز� ,»...إلى �آخر الرواية(((.
حضور اإلمام زين العابدين :Q

�أ ّما ح�ضور الإمام زين العابدين  Qلدفن �أبيه ,Q
فم�ضاف ًا �إلى ال ّن�صو�ص العا ّمة التي تثبت هذا الأمر ب�شكل عام,
خا�ص رواية ّ
الك�ش ّي المتق ّدمة ... :فقال له
فقد د ّلت عليه بنحو ّ
علي كان �إماماً
�أبو الح�سن « :Qف�أخبرني عن الح�سين بن ّ
�أو كان غير �إمام؟» قال :كان �إمام ًا ,قال« :فمن َولِي �أمره؟»
علي بن الح�سين
علي بن الح�سين  ,Lقال« :و�أين كان ّ
قالّ :
L؟» قال :كان محبو�س ًا بالكوفة في يد عبيد اهلل بن زياد ،قال:
خرج وهم ال يعلمون حتّى َو ِلي �أمر �أبيه ّثم ان�صرف ،فقال له �أبو
علي بن الح�سين � Lأن
الح�سن �« :Qإن هذا �أمكن ّ
((( ابن قولويه ,كامل الزّيارات ,الباب  ,88ف�ضل كربالء وزيارة الح�سين  ,Qالهام�ش
�ص  ,448 -444والحديث طويل� ,أخذنا منه مو�ضع الحاجة.
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ي�أتي كربال ف َيلِي �أمر �أبيه ،فهو يمكن �صاحب هذا الأمر �أن
ي�أتي بغداد فيلي �أمر �أبيه ث ّم ين�صرف ,ولي�س في حب�س وال
�أ�سار(((».
وكذلك رواية الب�صائر التي جاء فيها هبوط جبرئيل ومعه
المالئكة وال ّروح ,لمعاونة المع�صوم في تجهيز من �سبقه ,وفيها:
علي بن الح�سين منه مثل ذلك,
« ..ح ّتى �إذا مات الح�سين ر�أى ّ
ور�أى ال ّنبي  Pوعل ّياً والح�سن  Lيعينون المالئكة.»...
ولم �أعثر في الكتب والم�صادر المتق ّدمة على م�صدر �آخر
ّ
خا�ص.
يدل على ذلك بنحو ّ
ومن هنا فال يبعد �أن يكون ح�ضور بني �أ�سد في كربالء مقت�صر ًا
على دفن ال�شهداء غير الإمام الح�سين � ,Qأو على معاونة
الإمام  Qوم�ساعدته ب�شكل عام ,كما حمل ذلك بع�ض
العلماء(((.
وقفة مع ّ
الروايات:

أمر ُم ِه ّم و�أ�سا�س ,قد تقع
� اّإل �أ ّنه ال ب ّد من الإ�شارة �إلى � ٍ
ن�ص �صريح
الغفلة عنه ,وهو� :أ ّننا يجب �أن ال نتو ّقع وجود ّ
ووا�ضح عند ال ّرواة �أو الم�ؤ ّرخينّ ,
يدل على تجهيز الإمام زين
((( ّ
و�سي ,اختيار معرفة ال ّرجال ,المعروف برجال ّ
الك�ش ّي ,ج � ,2ص  ,764ومثله:
الط ّ
الم�سعودي في �إثبات الو�ص ّية� ,ص .208 -207
ّ
ّ
ّ
ّ
الفقهي( ,ال ّنقد
الميزان
في
ة
ي
الح�سين
عائر
ال�ش
الح�سين,
عبد
يخ
ال�ش
ي
ل
الح
((( �أنظر:
ّ
ّ
النزيه لر�سالة التّنزيه) ,تحقيق نزار الحائري �ص .35
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العابدين  Qلأبيه �س ّيد ّ
ال�شهداء  ,Qوالحال �أنّ هذا
الأمر قد ّتم في الخفاء� ,أو بطريق غير عادي ,و�إذا كان َث ّمة رواية
في هذا المجال فال بد �أن تكون قليلة �أو نادرة ,كما الحظنا,
ف�إنّ �ش�أن ال ّرواة – عاد ًة � -أن يح ّدثوا عن الأمور التي �شاهدوها
ور�أوها ووقعت في ظاهر الأمر ,و�ضمن المجرى الطبيعي
للأحداث ,وهذا ما حدث في ق�ض ّية بني �أ�سد ودفنهم للأج�ساد
ّ
الطاهرة ,و�أ ّما ما جرى في الواقع ,بعيد ًا عن �أعين ال ّنا�س ,وبطريق
رجع في �إثباته
غير عادي ,ف�إنّ لهذا الأمر �ش�أن ًا �آخر ,وال ب ّد �أن ُي َ
�إلى �أهله  -ب�شكل �أ�سا�س  -وهم المع�صومون  ,Rوهذا ما د ّلت
عليه بع�ض ال ّروايات الواردة عنهم .R
مجيء اإلمام زين العابدين  Qإلى كربالء بتفسير آخر:

هناك تف�سيران يمكن لنا �أن نفهم من خاللهما كيف ّية مجيء
الإمام زين العابدين  ,Qلدفن �أبيه الإمام الح�سين :Q
الطبيعي للأحداث
ال�سياق
ال ّتف�سير الأ ّول :يخرجه عن ّ
ّ
بحيث يع ّد �أمر ًا خارق ًا للعادة ,وهو الذي يوافق ّ
الظاهر الأ ّو ّلي
لل ّرواية ,و ُف ِّ�سر به كيفية انتقال الإمام زين العابدين  Qمن
الكوفة �إلى كربالء ,ونحن ال ن�ستبعد مثل هذا الأمر ,ف�إنّ �صدور
الكرامات والمعجزات عنهم ِ Rم ّما ال يمنع منه العقل ,وقد
دل عليه ال ّنقل �أي�ض ًا ,قال ّ
ّ
ال�شيخ �أبو عبد اهلل المفيد في �أوائل
المقاالت :ف�أ ّما ظهور المعجزات على الأئ ّمة ,والأعالم� -أي
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ممتنع
العالمات ,-ف�إ ّنه من الممكن الذي لي�س بواجب عق ًال ،وال ٍ
قيا�س ًا ،وقد جاءت بكونها منهم  Rالأخبار على التّظاهر
ال�سمع و�صحيح الآثار ،ومعي
واالنت�شار ،وقطعت عليها من جهة ّ
في هذا الباب جمهور �أهل الإمامة(((.
ال�سري والتح ّرك
وال ّتف�سير الثاني :ين�سجم مع �سيا�سة العمل
ّ
في الخفاء ,كما �أ�شار �إلى ذلك عدد من الباحثين المت� ّأخرين,
الخامنئي } لدى تع ّر�ضه
علي
وجاء في كلمات الإمام ّ
ّ
ال�سيد ّ
للبحث عن الحركات والتنظيمات ال�س ّرية ,ودور �أئ ّمة �أهل
البيت  Rفي ت�شكيلها وبنائها.
ول�سنا هنا ب�صدد التّعر�ض لهذا البحث و�إثباته ,ولك ّننا
ان�سجام ًا مع هذه ال ّنظرية نقول:
لع ّل الإمام زين العابدين  Qتمكنّ من الخروج من �سجن
عادي
عبيد اهلل بن زياد بالكوفة ,عن طريق الخفاء وب�شكل �س ّر ّي ّ
بدون خرق للعادة ,ولع ّل بع�ض ّ
ال�شيعة والموالين ِم ّمن كانوا قد
ال�سلطة هم من �س ّهل له ذلك الطريق.
اخترقوا جهاز ّ
ونحن نكتفي هنا بطرح هذا الأمر على �سبيل االحتمال ال
�أكثر ,لعدم وجود دليل عليه ,دون ا�ستبعاد التّف�سير الأ ّول.
�إال �أ ّننا نذكر م�ؤ ّيد ًا لأ�صل الفكرة ,قد ّ
يدل على وجود �أحد
الخامنئي حفظه
ه�ؤالء الأ�شخا�ص ال�س ّريين� ,أ�شار �إليه الإمام
ّ
((( المفيد� ,أوائل المقاالت� ,ص .40
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الطبري عن ه�شام عن عوانة
اهلل في بع�ض كلماته ,وهو ما رواه
ّ
الكلبي قال :لما قتل الح�سين وجيء بالأثقال والأ�سارى
بن الحكم
ّ
حتّى وردوا بهم الكوفة �إلى عبيد اهلل ,فبينا القوم محتب�سون
ال�سجن معه كتاب مربوط ,وفي الكتاب :خرج
�إذ وقع حجر في ّ
البريد ب�أمركم في يوم كذا وكذا �إلى يزيد بن معاوية ,وهو �سائر
كذا وكذا يوم ًا ,وراجع في كذا وكذا ,ف�إن �سمعتم التّكبير ف�أيقنوا
بالقتل ,و�إن لم ت�سمعوا تكبير ًا فهو الأمان �إن �شاء اهلل ,قال:
فل ّما كان قبل قدوم البريد بيومين �أو ثالثة �إذا حجر قد �أُلقي
ال�سجن ومعه كتاب مربوط ومو�سى ,وفي الكتاب� :أو�صوا
في ّ
واعهدوا ف�إ ّنما ينتظر البريد يوم كذا وكذا ,فجاء البريد ولم
ي�سمع التّكبير وجاء كتاب ب�أن� :س ّرح الأ�سارى(((.
الخامنئي تعليق ًا على هذه ال ّرواية :عندما ن�سمع
يقول الإمام
ّ
الق�صة ,ندرك ج ّيد ًا وجود �شخ�ص من �أع�ضاء هذه
مثل هذه ّ
التّنظيمات داخل الجهاز الحاكم البن زياد ,وهو ّ
مطلع على ما
ال�سجن ويو�صل �صوته �إليه(((.
يجري ,ويمكنه �أن ي�صل �إلى ّ
دفن اإلمام الحسين Q

ّ
في الكتب المتأخرة:

وقد وردت لدفن الإمام  Qرواية �أخرى �أوردها بع�ض
�أ�صحاب المقاتل المت�أخرة ,قالوا� :أ ّنه لما ارتحل ع�سكر ابن
بري ,تاريخ ّ
((( ّ
بري ,ج � ,4ص .354
الط ّ
الط ّ
((( الدّرو�س العظيمة من �سيرة �أهل البيت

� ,ص .117

R
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بال�سبايا و ال ّر�ؤو�س نزل بنو �أ�سد
�سعد من كربالء ،و �ساروا ّ
مكانهم ،وبنوا بيوتهم ،وذهب ن�سا�ؤهم �إلى الماء ،و�إذا هنّ ر�أين
جثث ًا حول الم�س ّناة ،وجثث ًا نائية عن الفرات ،وبينهن ج ّثة قد
ج ّللتهم ب�أنوارها ّ
وعطرتهم بطيبها ،فت�صارخت ال ّن�ساء ،وقلن:
هذا واهلل الح�سين و�أهل بيته عليهمال�سالم .فرجعن �إلى بيوتهنّ
�صارخات ،وقلن :يا بني �أ�سد� ,أنتم جلو�س في بيوتكم ,وهذا
الح�سين و�أهل بيته و�أ�صحابه مجزّرون كالأ�ضاحي على ال ّرمال،
ت�سفي عليهم ال ّرياح ،ف�إن كنتم على ما نعهده فيكم من المح ّبة
والمواالة ،فقوموا ،وادفنوا هذه الجثث ،ف�إن لم تدفنوها نتو ّلى
دفنها ب�أنف�سنا.
فقال بع�ضهم لبع�ض� :إ ّنا نخ�شى من ابن زياد وابن �سعد
فنخاف �أن ت�ص ّبحنا خيولهم ،وينهبونا �أو يقتلوا �أحدنا .فقال
كبيرهم :الر�أي �أن نجعل لنا عين ًا تنظر �إلى طريق الكوفة ،ونحن
نتو ّلى دفنهم .فقالوا :هذا الر�أي ال�سديدّ .ثم �إ ّنهم و�ضعوا لهم
عين ًا ،ف�أقبلوا �إلى ج�سد الح�سين  Qو�صار لهم بكاء وعويل,
ّثم �إ ّنهم اجتهدوا على �أن يح ّركوه من مكانه ،لي�ش ّقوا له �ضريح ًا،
فلم يقدروا �أن يح ّركوا ع�ضو ًا من �أع�ضائه.
فقال كبيرهم :ما ترون؟ قالوا :نجتهد �أو ًال في دفن �أهل
بيته ،ونرى ر�أينا فيه ،فقال :كيف يكون دفنهم لهم وما فيكم
من يعرف َمن هذا ،و َمن هذا ،وهم كما ترون جثث بال ر�ؤو�س,
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قد غ ّيرت محا�سنهم ّ
ال�شم�س والتّراب ،فلربما ن�س�أل عنهم فما
الجواب.
قال :فبينما هم في الكالم� ,إذ طلع عليهم �أعرابي على متن
جواده ،وقد �ض ّيق لثامه ,فل ّما ر�أوه انك�شفوا عن تلك الجثث
الزواكي.
قال :ف�أقبل الأعرابي ونزل عن جواده �إلى الأر�ض ،و�صار
منحني ًا كهيئة الراكع حتى �أتى ورمى بنف�سه على ج�سد الح�سين,
فجعل ي�ش ّمه تار ًة ويق ّبله �أخرى ،وقد ب ّل لثامه من دموع عينيه،
ّثم رفع ر�أ�سه ،ونظر �إلينا ،وقال« :ما كان وقوفكم حول
هذه الجثث؟» قالوا� :أتينا لنتف ّرج عليها .قال« :ما كان هذا
ق�صدكم؟» فقالوا :نعم يا �أخا العرب ,الآن نطلعك على ما في
�ضمائرنا� ,أتينا لندفن ج�سد الح�سين  ،Qفلم نقدر �أن
نح ّرك ع�ضو ًا من �أع�ضائهّ ،ثم اجتهدنا في دفن �أهل بيته وما
فينا من يعرف َمن هذاَ ،ومن هذا ،وهم كما ترى جثث بال ر�ؤو�س
قد غ ّيرتهم ال�شم�س والتراب .فبينما نحن في الكالم �إذ َط َل ْع َت
علينا ،وخ�شينا �أ ّنك من �أ�صحاب اب ن زياد ,فانك�شفنا عن تلك
وخط لنا ّ
الجثث .قال :فقام الأعرابي ّ
خط ًا في الأر�ض ,فقال:
«احفروا ها هنا» ,ففعلنا ,فو�ضعنا �سبعة ع�شر جثة ،ثم ّ
خط لنا
ّ
خط ًا �آخر ،فقال« :احفروا ها هنا» ،ففعلنا ،فو�ضعنا فيها باقي
الجثث ،وا�ستثنى ج ّثة واحدة ،ف�أمرنا �أن ن�شقّ لها �ضريح ًا ِم ّما
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يلي ال ّر�أ�س ّ
ال�شريف ،ففعلنا ،فدف ّناهاّ ,ثم �أقبلنا �إليه لنعينه
على ج�سد الح�سين  ,Qو�إذا هو يقول لنا بخ�ضوع وخ�شوع:
«�أنا �أكفيكم �أمره» ,فقلنا له :يا �أخا العرب كيف تكفينا �أمره؟
وك ّلنا قد اجتهدنا على �أن نح ّرك ع�ضو ًا من �أع�ضائه فلم نقدر
عليه؟ فبكى بكا ًء �شديد ًا ،وقالّ �« :إن معي من يعينني عليه»,
ّثم �إ ّنه ب�سط ك ّفيه تحت ظهره ال�شريف ،وهو يقول« :ب�سم اهلل
وباهلل ,وفي �سبيل اهلل ،وعلى م ّلة ر�سول اهلل  ،Pهذا ما وعد
اهلل ور�سوله ,و�صدق اهلل ور�سوله ,ما �شاء اهلل ،ال حول وال
العلي العظيم»ّ .ثم �أنزله وحده ،ولم ي�شرك معه
ق ّوة �إال باهلل ّ
�أحد ًا منا ،فر�أيناه قد و�ضع خ ّده على نحره ّ
ال�شريف وهو يبكي،
أر�ض ت�ض ّمنت ج�سدك ّ
ال�شريفّ � ،أما
و�سمعناه يقول« :طوبى ل ٍ
الدّنيا فبعدك مظلمة ,والآخرة بنورك م�شرقةّ � ،أما الحزن
ف�سرمد ،و�أ ّما الليل فم�س ّهد ,حتى يختار اهلل لأهل بيتك
ال�سالم يا بن ر�سول
دارك التي �أنت مقيم بها ،وعليك م ّني ّ
اهلل ورحمة اهلل وبركاته»ّ .ثم �إنه �ش ّرج عليه ال ّلبن ،و�أهال عليه
التّرابّ ،ثم و�ضع ك ّفه على القبر ،وجعل ّ
يخط القبر ب�أنامله،
وعن بع�ض ال�صالحين �أنه كتب« :هذا قبر الح�سين بن علي بن
�أبيطالب الذي قتلوه عط�شان غريباً»ّ .ثم التفت �إلينا ،وقال:
«انظروا هل بقي �أحد؟» فقالوا :نعم يا �أخا العرب ،بقي بطل
مطروح حول الم�س ّناة وحوله جثتان ،وك ّلما حملنا جانب ًا منه
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�سقط الآخر لكثرة �ضرب ال�سيوف وال�سهام .فقال« :ام�ضوا
انكب عليه يق ّبله وهو يقول« :على
بنا �إليه» ,فم�ضينا ,فل ّما ر�آه ّ
ال�سالم
الدّنيا بعدك العفا يا قمر بني ها�شم! وعليك م ّني ّ
من �شهيدٍ محت�سب ورحمة اهلل وبركاته»ّ .ثم �أمرنا �أن ن�شقّ له
�ضريح ًا ،ففعلناّ ،ثم �أنزله وحده ولم ي�شرك معه �أحد ًا مناّ .ثم
�ش ّرج عليه ال ّلبن و�أهال عليه التّرابّ ،ثم �أمرنا بدفن الجثتين
حوله ,ففعلنا ،ثم م�ضى �إلى جواده ،فتبعناه ودرنا عليه لن�س�أله
عن نف�سه ،و�إذا به يقول لناّ �« :أما �ضريح الح�سين  Qفلقد
علمتم ،و�أ ّما الحفيرة الأولى ففيها �أهل بيته والأقرب �إليه
علي الأكبر ،و�أ ّما الحفيرة الثانية ففيها �أ�صحابه،
منهم ولده ّ
و �أ ّما القبر المنفرد مِ ّما يلي الر�أ�س ّ
ال�شريف فهو حامل راية
الح�سين  Qحبيب بن مظاهر ،و�أ ّما البطل المطروح حول
الم�س ّناة فهو الع ّبا�س بن �أمير الم�ؤمنين  .Qو�أ ّما الج ّثتان
فهما من �أوالد �أميرالم�ؤمنين  ،Qف�إذا �س�ألكم �سائل بعدي
ف�أعلموه» .فقلنا له :يا �أخا العرب! ن�س�ألك بحقّ الج�سد الذي
واريته بنف�سك ،ولم ت�شرك معك �أحد ًا م ّناَ ,من �أنت؟ فبكى بكا ًء
علي بن الح�سين  .»Lفقلنا له:
�شديد ًا ،وقال�« :أنا �إمامكم ّ
علي؟ فقال«:نعم» .فغاب عن �أب�صارنا(((.
�أنت ّ
((( ّ
علي ,الإيقاد� ,ص .149 -148
ال�شاه عبد
العظيميّ ,
ال�سيد مح ّمد ّ
ّ
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وقفة مع الرواية:

لم ترد هذه ال ّرواية في الم�صادر المتق ّدمة ,و�إ ّنما وردت في
بع�ض المقاتل المت� ّأخرة ,فقد نقلها المال �آغا الدربندي M
ال�سيد
في كتابه �أ�سرار ال�شهادات((( ,عن بع�ض ال ّثقات �أ ّنه روى ّ
الجزائري في كتاب مدينة العلم ,عن رجاله ,عن عبد اهلل
نعمة
ّ
الأ�سدي.
الجزائري من
ال�سيد نعمة اهلل
ّ
� اّإل �أ ّننا لم نجد في ترجمة ّ
لجزائري �آخر غير
ذكر له م�ص ّنف ًا با�سم مدينة العلم ,نعم
ّ
ال�سيد نعمة اهلل كتاب تحت هذا اال�سم ذكره الطهراني في
ّ
الذريعة ,لعله هو المراد ,قال( :مدينة العلم) في ت�أويل بع�ض
الآيات والأحاديث الم�شكلة ,وح ّل بع�ض العبائر الغام�ضة ,وذكر
الحاج مح ّمد
ق�ص�ص لطيفة و�أ�شعار �شريفة ،للمولى العارف
ّ
الحاج مح ّمد قا�سم بن الحاج مح ّمد نا�صر بن الحاج
م�ؤمن بن ّ
الجزائري �أ�ص ًال ّ
يرازي مولد ًا وم�سكن ًا ،المعا�صر
مح ّمد
وال�ش ّ
ّ
المجل�سي ،و�صاحب التّ�صانيف المذكور فهر�ستها في
للعلاّ مة
ّ
كتابه «طيف الخيال» الذي ينقل عنه في «نجوم ال�سماء»(((.
ولل�سيد نعمة اهلل كتاب �أ�س ّماه« :مدينة الحديث» ذكره
ّ
الطهراني �أي�ض ًا في الذريعة تحت عنوان :الجواهر الغوالي
الدربندي� ,إك�سير العبادات في �أ�سرار ّ
ال�شهادات ,ج � 3ص .170
((( الفا�ضل
ّ
((( ّ
ّ
ّ
هراني� ,آغا بزرك ,الذريعة �إلى ت�صانيف ال�شيعة ,ج � 20ص  ,253الرقم.2831 :
الط ّ
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في �شرح عوالي اللآلي البن جمهور ال
أح�سائي((( ,ويحتمل �أنّ
ّ
ا�شتراك الكتابين في كلمة «مدينة» والم�ؤ ِّلفين في الن�سبة �إلى
الجزائر� ,أوجب االلتبا�س عند بع�ضهم ,فن�سب �إليه كتاب مدينة
العلم مكان مدينة الحديث.
كما نقل الرواية المذكورة ,البيرجندي في الكبريت الأحمر,
الحائري في مقتله((( ,ولعله ما
عن مح ّمد �سعيد بن عبد اهلل
ّ
�أ�شار �إليه في الذريعة تحت عنوان( :م�صباح المجال�س) ,قال
فار�سي مرتّب على ن ّي ٍف وخم�سين مجل�س ًا من مجال�س
عنه:
ّ
علي
مواعظ ال�س ّيد المجاهد ال�س ّيد مح ّمد بن المير �س ّيد ّ
الحائري المتو ّفى  ,1242كتبه من �إمالئه وتقريره
الطباطبائي
ّ
ّ
الحائري،
البهبهاني
المو�سوي
ال�س ّيد مح ّمد �سعيد بن عبد اهلل
ّ
ّ
ّ
وال ّن�سخة عند ّ
الكتبي التّرك بكربال ،تاريخ كتابتها
مهدي
ال�شيخ ّ
ّ
.(((1251
ال�سيد عبد العظيمي في الإيقاد بدون ذكر الم�صدر,
كما نقلها ّ
مكتفي ًا بقولهُ :روي(((.

((( ّ
هراني� ,آغا بزرك ,ال ّذريعة �إلى ت�صانيف ّ
ال�شيعة ,ج � 5ص  ,273الرقم.1289 :
الط ّ
البيرجنديّ ,
ال�شيخ مح ّمد باقر ,الكبريت الأحمر في �شرائط المنبر ,ج 2
القائني
((( �أنظر:
ّ
ّ
�ص  ,509تعريب وتحقيق :مح ّمد �شعاع فاخر.
((( ّ
هراني� ,آغا بزرك ,ال ّذريعة �إلى ت�صانيف ّ
ال�شيعة ,ج � 21ص  ,119الرقم.4211 :
الط ّ
((( ّ
علي ,الإيقاد� ,ص .148
ال�شاه عبد
العظيميّ ,
ال�سيد مح ّمد ّ
ّ
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ال�ساكبة(((,
ونقل عن بع�ض من تق ّدم
البهبهاني في ال ّدمعة ّ
ّ
والمق ّرم في مقتل الح�سين  ,(((Qوغيرهما...
ما ّ
يؤيد ما سبق:

ور ّبما ي�ؤ ّيد ح�ضور الإمام زين العابدين  Qلدفن والده
الإمام الح�سين  ,Qما في المناقب البن �شهر�آ�شوب عن
الخزاعي� ,أ ّنه قال :وجد على ظهر
�شعيب بن عبد الرحمن
ّ
علي يوم الطف �أثر ,ف�س�ألوا زين العابدين Q
الح�سين بن ّ
عن ذلك ,فقال« :هذا مِ ّما كان ينقل الجراب على ظهره �إلى
منازل الأرامل واليتامى والم�ساكين»(((.
ف�إ ّنها ال تخلو من داللة على اقتراب جماعة من الج�سد
ّ
ال�شريف ,ال يظهر �أنّ اقترابهم كان لغر�ض االعتداء ,وقد �أثار
ا�ستغرابهم ذلك الأثر الذي �شاهدوه على ج�سده ّ
ال�شريف ,ف�س�ألوا
الإمام زين العابدين  Qعنه ,الذي يبدو �أ ّنه كان معهم �أو
بال�س�ؤال ,وبنو
التقوا به في وقت قريب كما ي�شعر بذلك التفريع ّ
�أ�سد هم من يتو ّقع منهم �أن ي�س�ألوا عن مثل هذا الأمر ,دون
�أولئك القوم الذين �أجروا الخيل على ظهره و�صدره ...واهلل
العالم.
ال�ساكبة ج � 5ص .11
(((
البهبهاني ,المولى مح ّمد باقر بن عبد الكريم ,الدّمعة ّ
ّ
Q
ال�سيد عبد ال ّرزاق ,مقتل الح�سين
� ,ص .321
((( المق ّرم ّ
الخوا�ص,
((( ابن �شهر�آ�شوب ,مناقب �آل �أبي طالب ,ج � ,4ص � ,66سبط ابن الجوزيّ  ,تذكرة
ّ
المجل�سي ,بحار الأنوار ,ج � ,44ص .190
�ص  ,254وفيه�« :آثار ًا �سود ًا» بدل�« :أثر ًا» ,وانظر:
ّ

- 107 -

جتهيز املع�صوم ودفن الإمام احل�سني

Q

لهم � اّإل �أن ُيقال� :إنّ التّعبير بيوم ّ
الط ّف ال ي�ساعد على هذا
�أ ّل ّ
الكالم ,ف�إنّ ال ّدفن قد وقع بعده ,فهو يتو ّقف على كون المراد
بيوم ّ
الطف هو زمان الواقعة العام ,ال خ�صو�ص اليوم العا�شر,
ولذا جعلناه م�ؤ ّيد ًا.
ّ
كمؤيد آخر:
وما ذكر

وذكر بع�ض الباحثين كم�ؤ ّيد لما �سبق �أي�ض ًا� :أنّ بني �أ�سد
ه�ؤالء ,وهم من �أهل القرى الذين لم ي�شهدوا المعركة ,لم يكونوا
قادرين على التّح ّقق من �شخ�ص ّية ك ّل �شهيد من ه�ؤالء ّ
ال�شهداء,
بدون �أن يكون هناك عارف به�ؤالء ّ
ال�شهداء �شخ�ص ّي ًا ير�شدهم
�إلى �شخ�ص ّية ك ّل واحد منهم ,خ�صو�ص ًا �أنّ �أج�سادهم كانت
بال ر�ؤو�س ,كما �أنّ طريقة دفنهم على ال ّنحو والتّوزيع المعروف
من خالل قبورهم ,والمت�سا َلم عليه بال خالف ,ال يمكن لبني
�أ�سد بدون من ير�شدهم �إلى ذلك .فلواله لما �أمكن لبني �أ�سد
من �أهل الغا�ضر ّية التّمييز بين الإمام الح�سين  Qوولده
و�أ�صحابه ,ولكان ال ّدفن ع�شوائ ّي ًا ,ولم يكن ليتح ّقق هذا الف�صل
وهذا التوزيع بين القبور على ما هي عليه الآن.
�إنّ ال ّروايات الم�أثورة عن �أهل البيت  ,Rت�ؤ ّكد �أنّ هذا
العارف الذي �أر�شد بني �أ�سد من �أهل الغا�ضر ّية وح�ضر معهم
عمل ّية ال ّدفن ,لم يكن �سوى الإمام زين العابدين .(((...Q
((( معهد �س ّيد ّ
ال�شهداء  ,Qتاريخ ال ّنه�ضة الح�سين ّية� ,ص .295
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�إال �أنّ المالحظ من بع�ض روايات عا�شوراء� ,أنّ الإمام
الح�سين  Qكان ي�ضع ّ
ال�شهداء من �أهل بيته  Rفي
خا�ص((( ,مما ي�س ّهل عملية تمييزهم ن�سبي ًا ِم ّما عداهم.
مكان ّ
على �أنّ عبارة ال�شيخ المفيد  Mالتي نقلناها �سابق ًا ,ال
يظهر منها �أنّ ال ّدفن قد كان مو ّزع ًا ب�شكل ّ
منظم ,حيث قال:
علي بن
 ...ودفنوا الح�سين  Qحيث قبره الآن ,ودفنوا ابنه ّ
الح�سين الأ�صغر  Qعند رجليه ،وحفروا لل�شهداء من �أهل
بيته و�أ�صحابه الذين �صرعوا حولهِ ,م ّما يلي رجلي الح�سين Q
علي  Lفي
وجمعوهم فدفنوهم جميع ًا مع ًا ,ودفنوا الع ّبا�س بن ّ
مو�ضعه الذي قتل فيه على طريق الغا�ضرية حيث قبره الآن(((.
وقال  Mفي مو�ضع �آخر ... :فه�ؤالء �سبعة ع�شر نف�س ًا من
بني ها�شم ر�ضوان اهلل عليهم �أجمعين� ,إخوة الح�سين وبنو �أخيه
وبنو ع َّميه جعفر وعقيل ،وهم ك ّلهم مدفونون ِم ّما يلي رجلي
الح�سين  Qفي م�شهدهُ ,حفر لهم حفيرة و�ألقوا فيها جميع ًا
علي ر�ضوان اهلل عليه,
و�س ّوي عليهم التراب � ،اّإل الع ّبا�س بن ّ
ف�إ ّنه دفن في مو�ضع مقتله على الم�س ّناة بطريق الغا�ضرية,
وقبره ظاهر ،ولي�س لقبور �إخوته و�أهله الذين �سقناهم �أثر،
و�إ ّنما يزورهم الزّائر من عند قبر الح�سين  ,Qويومئ �إلى
((( �شم�س الدّين ّ
ال�شيخ مح ّمد مهدي� ,أن�صار الح�سين � ,Qص .138
((( المفيد ,الإر�شاد ,ج � ,2ص .114
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وعلي بن الح�سين  Lفي
الأر�ض التي نحو رجليه ّ
بال�سالمّ ،
جملتهم ،و ُيقال� :إ ّنه �أقربهم دفن ًا �إلى الح�سين  .Qف�أ ّما
�أ�صحاب الح�سين رحمة اهلل عليهم الذين ُقتلوا معه ،ف�إ ّنهم
نح�صل لهم �أجداث ًا على التّحقيق والتّف�صيل،
دُفنوا حوله ,ول�سنا ِّ
� اّإل �أ ّنا ال ّ
ن�شك �أنّ الحائر محيط بهم ,ر�ضي اهلل عنهم و�أر�ضاهم
و�أ�سكنهم ج ّنات ال ّنعيم(((.
زمان
هذا �إذا لم نقل ب�أنّ تعيين القبور ب�شكل عام ُعرف في ٍ
مت� ّأخر ,كما لع ّله قد يظهر ذلك من ال ّزيارات الواردة عنهم .R
مع ّ
السيد األمين :M

لل�سيد مح�سن
كالم ّ
وبعد ما تق ّدم ,ف�إنّ من الغريب ما جاء في ٍ
الأمين {� ,أنّ مجيء زين العابدين  Qلدفن �أبيه مع بني
�أ�سد ,من الأمور التي لم ترد في كتاب ولم يرد فيها رواية!
(((
بل ربما يظهر منه اعتبارها من الأكاذيب!!
والجواب عنه يظهر من خالل ما تق ّدم ,ف�إنّ بع�ض ال ّروايات
ذكرت هذا الأمر ب�شكل �صريح كرواية ّ
الك�شي المتق ّدمة ,م�ضاف ًا
�إلى ما �سبق ذكره من ال ّروايات ّ
وال�شواهد والقرائن المختلفة,
فال معنى لنفي ذلك ,ف�ض ًال عن اعتباره من الأكاذيب!!
((( المفيد ,الإر�شاد ,ج � ,2ص .126
ال�سيد مح�سن� ,أعيان ّ
ال�شيعة ,ج � ,1ص .376
((( الأمين ّ
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نتيجة هذا الفصل:

�إنّ م�س�ألة دفن الإمام زين العابدين  Qلأبيه الإمام
الح�سين  ,Qقد د ّلت عليها بع�ض ال ّروايات و�أثبتتها� ,سواء
الخا�صة الواردة في المقام,
من خالل ال ّن�صو�ص العا ّمة �أو
ّ
و�أ�شرنا �إلى ما ي�ؤ ّيد ذلك �أي�ض ًا.
ويبدو من ال ّروايات و�سياق الأحداث� ,أنّ هذا الأمر قد ّتم
طبيعي
ب�شكل
بطريق غير ّ
عادي ,و�إن احتمل �أي�ض ًا �أن يكون ٍ
ّ
�س ّري� ,إال �أ ّنه ال يوجد �شاهد وا�ضح على ذلك.
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خاتمة:

في داللة هذا األمر وأبعاده

ون�شير في خاتمة هذا البحث �إلى �أمرين ,يرتبطان في داللة
هذا الأمر و�أبعاده:
الأمر الأ ّول :هناك احتماالن فيما ورد �أنّ الإمام �أو الو�صي
ال�صديق ,ال يلي �أمره � اّإل من هو مثله:
�أو ِّ
�أ ّو ًال� :أن يكون �أمر ًا ت�شريع ّي ًا ,بمعنى �أنّ م�س�ألة تجهيز الإمام
تعد
هي حكم
�شرعي� ,أُنيط بالإمام ,فتجهيزه من قبل غيره ٍّ
ّ
�شرعي ,وعدم ت�ص ّدي الإمام له ل�ضرورة ونحوها
على حكم
ّ
ال ي�ض ّر في ثبوت �أ�صل الحكم في ح ّقه.
وربما يظهر ذلك من بع�ض ما تق ّدم عن ّ
وال�سيد
ال�شيخ المفيد ّ
المرت�ضى قد�س �سرهما ,وغيرهما...
ومن هنا احتمل بع�ضهم �أنّ الأخبار التي وردت ب�أنّ «الإمام ال
يغ�سله �إلاّ الإمام» ال ّ
تدل على وجوب المبا�شرة� ,إ ّنما داللتها على
ِّ
ولي الإمام في التّجهيز هو الإمام الذي بعده� ,سواء با�شر
�أنّ ّ
ذلك بنف�سه �أو �أمر من يفعل ب�إذنه �أو بر�ضاه �إن غاب(((ّ .ثم
ا�ست�شهد على ما احتمله برواية معاوية بن ع ّمار التي نقلناها
((( �أنظر :هام�ش كمال الدّين وتمام ال ّنعمةّ ,
ال�صدوق� ,ص .72 -71
لل�شيخ ّ
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ال�صادق  Qكيف ّية تغ�سيله.
�سابق ًا ,والتي ي�شرح له فيها ّ
� اّإل �أنّ ّ
الظاهر من كثير من ال ّروايات �أنّ هناك خ�صو�صية
في نف�س التّغ�سيل من قبل المع�صوم ,ت�ستدعي قيامه بالتّجهيز
بنف�سه  -كما ت�أتي الإ�شارة �إليه  ,-ال مج ّرد كونه من�صب ًا ت�شريف ّي ًا.
ولع ّل الذي �ألج�أ بع�ضهم �إلى هذا القول ,هو بع�ض ما تق ّدم
من روايات يظهر منها خالف هذا الأمر ,وهو ما بي ّناه �سابق ًا
و�أجبنا عنه.
و�أما رواية ع ّمار ,فقد تق ّدم توجيهها ونقل كلمات الأعالم
فيها.
خارجي ,بمعنى �أ ّنه يخبر عن
أمر
ثانياً� :أن يكون �إخبار ًا عن � ٍ
ّ
ال�صدِّ يق على يد من هو مثله ,و�أنّ
تجهيز المع�صوم �أو ِّ
ذلك واقع �أو �سيقع ,وهذا هو ّ
الظاهر من �أكثر ال ّروايات
«غ�سلها
التي عر�ضناها ,كالتّعليل الوارد في بع�ضهاَّ :
ليغ�سلها �إال
�أمير الم�ؤمنين لأ ّنها كانت �صدِّيقة لم يكن ّ
�صدِّيق»((( ,وغيرها ِم ّما تق َّدم �أي�ض ًا.
الأمر الثاني :ر ّبما يكون لهذا الأمر دالئل و�أبعاد مختلفة:
�أحدها :يرجع �إلى نف�س المع�صوم في �سيره ورجوعه �إلى ر ِّبه ,ف�إنَّ
ال�صفوة قد �أذهب اهلل تعالى عنهم ال ِّرج�س وط َّهرهم
ه�ؤالء َّ
يم�سهم في ذواتهم المق َّد�سة � اّإل المط َّهرون.
تطهير ًا ,فال ّ
((( ابن �شهر�آ�شوب ,مناقب �آل �أبي طالب ,ج � ,3ص .138
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قال العلاّ مة المق َّرم { في مجال الحديث عن هذا الأمر:
...لأنَّ المع�صوم  Qفي �سيره �إلى المبد�أ الأعلى �سبحانه,
إلهي بوجوده المبارك ,ال يقرب منه من لم
بانتهاء �أمد الفي�ض ال ّ
يكن من �أهل هذه المرتبة ,ولي�ست هذه ال ّدعوى غريبة في الأئ ّمة
بعد �أن تك ّونوا من الحقيقة المحمد ّية ,و�شاركوا ج َّدهم  Pفي
الم�آثر ك ّلها � اّإل النب ّوة والأزواج ,وهذه �أ�سرار ال ت�صل �إليها �أفكار
الب�شر ,وال �سبيل لنا �إلى الإنكار بمجرد بعدنا عن �إدراكها ,ما لم
تبلغ ح َّد الإ�ستحالة.(((...
الثاني� :أنّ حفظ حرمة المع�صوم في حالة تجهيزه ,ي�ستدعي
�شخ�ص عارف به وبمقامه ومنزلته,
�أن يوكل هذا الأمر �إلى
ٍ
ولطالما جرى العقالء �إلى يومنا هذا على الو�ص ّية بالتجهيز
لأنا�س بعينهم طلب ًا لهذا الأمر ,و�صيانة للميت عن الت�ص ّرف
معه ب�شكل ينافي حرمته.
ولع ّله لهذا ,جاء في بع�ض ال ّروايات المتق ّدمة �أ ّنه ال ينظر
�إليه بتلك الحالة
أوعمي ,و�أنّ
الخا�صة �أحد �إال طم�ست عيناهَ � ,
ّ
ع�صب عيني الف�ضل بن الع ّبا�س َل ّما �أمره
�أمير الم�ؤمنين ّ Q
�أن يناوله الماء لغ�سل ال ّنبي .P

((( المق ّرم ,حياة الإمام زين العابدين � ,Qص  ,330وانظر :هام�ش مقتل الح�سين
للمق ّرم� ,ص .336 -335
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الثالث :يرجع �إلى بع�ض الخ�صو�ص ّيات في نف�س التّجهيزِ ,م ّما
ال يمكن القيام به لغير المع�صوم �أحيان ًا ,فقد جاء في بع�ض
بثوب
ال ّروايات ما يتعلق بحنوط نزل به جبرئيل� ,أو ُك ِّفن ٍ
خا�صة.
خا�ص� ,أو دُفن بكيف ّية ّ
ّ
علي بن �إبراهيم ،عن �أبيه رفعه قال:
منها :ما رواه في الكافي ّ
«ال�س ّنة في الحنوط ثالثة ع�شر درهماً وثلث �أكثره ،وقالّ � :إن
جبرئيل  Qنزل على ر�سول اهلل P
بحنوط ,وكان وزنه
ٍ
فق�سمها ر�سول اهلل  Pثالثة �أجزاء :جز ٌء له,
�أربعين درهماًّ ,
لعلي ,وجز ٌء لفاطمة .(((»O
وجز ٌء ّ
وتق ّدم ما ُروي عن الكاظم � Qأ ّنه َل ّما ح�ضرته الوفاة,
ندي بن �شاهك �أن يح�ضره مولى له مدن ّي ًا ,ينزل عند دار
ال�س ّ
�س�أل ِّ
الع ّبا�س بن مح ّمد في م�شرعة الق�صب ،ليتو ّلى غ�سله وتكفينه،
ال�سندي بن �شاهك :وكنت �أ�س�أله في الإذن لي في
ففعل ذلك .قال ّ
�أن �أك ِّفنه ف�أبى ،وقال�« :إ ّنا �أهل بيتٍ  ،مهور ن�سائنا وح ّج �صرورتنا
و�أكفان موتانا من طاهر �أموالنا ،وعندي كفن ،و�أريد �أن يتو ّلى
غ�سلي وجهازي موالي فالن» ,فتو ّلى ذلك منه(((.
ال�شيعة ,كتاب ّ
العاملي ,و�سائل ّ
الطهارة ,باب
الكليني ,الكافي ,ج � ,3ص  ,151عنه :الح ّر
(((
ّ
ّ
 3من �أبواب التكفين ,الحديث  ,1و�أنظر الأحاديث 6 :و  8و  9و .10
ال�صدوق ,من ال يح�ضره الفقيه ,ج � ,1ص
((( المفيد ,الإر�شاد ,ج � ,2ص  ,243وروى نحوهّ :
ّ
ّ
العاملي ,و�سائل ال�شيعة ,كتاب الطهارة ,باب  34من
 ,120الحديث  ,577عنه :الح ّر
ّ
�أبواب التّكفين ,الحديث ّ ,1
إ�صفهاني �أبو الفرج ,مقاتل
ل
ا
,30
�ص
الغيبة,
كتاب
,
و�سي
ّ
الط ّ
الطالبيين� ,ص .417
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وتق ّدم في و�صايا بع�ض الأئمة  Rللإمام الذي بعده ,ما
ّ
خا�صة في الغ�سل �أو التّكفين �أو ال ّدفن.
يدل على الو�صية بكيف ّية ّ
ال ّرابع :يرجع �إلى المك ّلفين و�إلى ال ّرع ّية ,وذلك باعتبار ذلك
عالمة من العالمات التي ُي ّ
�ستدل بها على الإمام.
علي بن �إبراهيم ،عن مح ّمد بن عي�سى،
فقد روى
الكليني عن ّ
ّ
عن يون�س بن عبد ال ّرحمن ،عن عبد الأعلى ,عن �أبي عبد اهلل
 Qقالّ �« :إن �أبي  Qا�ستودعني ما هناك ،فل ّما ح�ضرته
الوفاة قال :ادع لي �شهوداً ,فدعوت له �أربعة من قري�ش ،فيهم
نافع مولى عبد اهلل بن عمر ,فقال :اكتب :هذا ما �أو�صى به
يعقوب بنيه }ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ{ ,و�أو�صى مح ّمد بن علي �إلى جعفر بن مح ّمد ,و�أمره
�أن يك ّفنه في ُبرده الذي كان ي�ص ّلي فيه الجمعة ،و�أن يع ّممه
بعمامته ،و�أن ير ّبع قبره ،ويرفعه �أربع �أ�صابع ,و�أن يح َّل عنه
�أطماره عند دفنه ،ث ّم قال ّ
لل�شهود :ان�صرفوا رحمكم اهلل،
فقلت له :يا �أبتِ  -بعد ما ان�صرفوا -ما كان في هذا ب�أن ُت�ش ِه َد
بني ,كرهت �أن ُتغلب ,و�أن يقال� :إ ّنه لم يو�ص
عليه؟ فقال :يا ّ
الحجة»(((.
�إليه ،ف�أردت �أن تكون لك ّ
وربما ي�ست�شكل في هكذا عالمة ,وذلك لو�ضوح �أنّ المعتبر
في العالمة ك�شفها وداللتها ب�شكل وا�ضح ال لب�س فيه ,كما في
الكليني ,الكافي ,ج � ,1ص  ,307المفيد ,الإر�شاد ,ج � ,2ص .181
(((
ّ
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ال ّن�ص �أو المعجزة ,والواقع خالفه ,حيث �إ ّنه قد وقع في العديد
من الموارد من حيث يخفى على ال ّنا�س ,ما يمنع من عالميته
كما هو وا�ضح.
وقد يجاب عن ذلك :ب�أنّ عالميتها لي�ست على �شاكلة
العالمات العا ّمة الأخرى التي ُي�ستد ُّل بها على الإمام ,فهي
لي�ست من العالمات الأ�سا�س ّية ,بل من العالمات الثانو ّية,
وكونها عالمة� :إ ّما بمعنى �أنّ من ّ
اطلع عليها ّ
و�شك في الإمام
مث ًال يعلم �أ ّنه الذي ولي �أمره ,و�إ ّما ب�أن يكون الإمام قد �أ�شار
خا�ص �إلى �شخ�ص �أو جماعة بعينها ,ب�أنّ الإمام من يلي
ب�شكل ّ
خا�صة ,وفيما
غ�سلي وتجهيزي ,و�إ ّما ب�أ ّنها عالمة في ظروف ّ
ق ّدمناه من الروايات �إ�شارة �إلى بع�ض ما ذكرنا.
هذا ,واهلل العالم بحقيقة الحال ,والحمد هلل �أ ّو ًال و�آخر ًا
وظاهر ًا وباطن ًا.
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المصادر والمراجع:
علي بن الح�سين ,الإمامة
1.1ابن بابويه الق ّم ّي� ,أبو الح�سن ّ
والتّب�صرة من الحيرة ,تحقيق ون�شر مدر�سة الإمام
قم� -إيران.
ّ
المهدي | بالحوزة العلم ّيةّ ,
2.2ابن �سعد ,ترجمة الإمام الح�سن  ،Qمن الق�سم غير
المطبوع ،من كتاب ّ
الطبقات الكبير ,تهذيب وتحقيق ال�س ّيد
عبد العزيز ّ
الط
باطبائي ,م� ّؤ�س�سة �آل البيت  Rلإحياء
ّ
التّراثّ ,
قم� -إيران.
الطبعة الأولىّ ,
3.3ابن �شهر �آ�شوب ,مناقب �آل �أبي طالب ,دار الأ�ضواء ,بيروت-
لبنان.
4.4ابن قولويه الق ّميّ ,
ال�شيخ الأقدم �أبو القا�سم جعفر بن مح ّمد,
كامل الزّيارات ,تحقيق ّ
ومي ,ن�شر الفقاهة,
ال�شيخ جواد الق ّي ّ
قم� -إيران.
الطبعة ال ّثالثةّ ,
الم�شهدي ّ
ال�شيخ �أبو عبد اهلل مح ّمد بن جعفر ,المزار
5.5ابن
ّ
إ�صفهاني ,ن�شر ق ّيوم,
ومي ال
ّ
الكبير ,تحقيق جواد الق ّي ّ
ّ
قم� -إيران.
الطبعة الأولىّ ,
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الم�صري� ,أبو الف�ضل جمال الدين مح ّمد
إفريقي
ّ
6.6ابن منظور ال ّ
قم� -إيران.
بن مكرم ,ل�سان العرب ,ن�شر �أدب الحوزةّ ,
علي بن عي�سى ,ك�شف الغ ّمة في معرفة
أربلي� ,أبو الح�سن ّ
7.7ال ّ
إ�سالمي ,بيروت -لبنان.
الأئ ّمة ,دار الكتاب ال
ّ
إ�صفهاني� ,أبو الفرج ,مقاتل الطالب ّيين ,من�شورات ال�شريف
8.8ال
ّ
�ضيّ ,
قم� -إيران.
الطبعة الأولىّ ,
ال ّر ّ
9.9الأمين ,مح�سن� ,أعيان ّ
ال�شيعة ,دار التّعارف للمطبوعات,
ّ
الطبعة الأولى ,بيروت -لبنان.
ال�شيخ الأعظم مرت�ضى ,كتاب ّ
أن�صاريّ ,
الطهارة ,لجنة
1010ال
ّ
أن�صاريّ ,
تحقيق تراث ّ
قم� -إيران.
ال�شيخ ال
ّ
الطبعة الأولىّ ,
الباعوني ّ
افعي� ,شم�س الدين �أبو البركات مح ّمد بن
1111
ال�ش ّ
ّ
علي بن
م�شقي ,جواهر المطالب في مناقب الإمام ّ
�أحمد ال ّد ّ
�أبي طالب  ,Qتحقيق المح ّقق الخبير العالمة ّ
ال�شيخ
المحمودي ,مجمع �إحياء الثقافة الإ�سالم ّية,
مح ّمد باقر
ّ
ّ
قم� -إيران.
الطبعة الأولىّ ,
البحراني ّ
ال�شيخ يو�سف ,الحدائق ال ّنا�ضرة في �أحكام
1212
ّ
إ�سالمي التّابعة لجماعة
العترة الطاهرة ,م� ّؤ�س�سة ال ّن�شر ال
ّ
قم� -إيران.
بقم الم�شرفةّ ,
المد ّر�سين ّ
البهبهاني ,المولى مح ّمد باقر بن عبد الكريم ,ال ّدمعة
1313
ّ
ال�ساكبة ,من�شورات م� ّؤ�س�سة الأعلمي للمطبوعات ,الطبعة
ّ
الأولى ,بيروت -لبنان.
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ال�شيخ بهاء الدين ,م�شرق ّ
العاملي ّ
ال�شم�سين,
الحارثي
1414
ّ
ّ
المطبوع مع كتاب الحبل المتين ,من�شورات مكتبة ب�صيرتي,
ّ
قم� -إيران.
الطبعة الحجر ّيةّ ,
ّ�ستريّ ,
القا�ضي نور اهلل� ,إحقاق الحقّ
ال�سيد
1515الت ّ
ال�شهيد ّ
ّ
و�إزهاق الباطل ,مع تعليقات نفي�سة ها ّمة ,بقلم ف�ضيلة
ال�سيد �شهاب
الأ�ستاذ الفقيه الجامع العلاّ مة البارع �آية اهلل ّ
المرع�شي
جفي ,من�شورات مكتبة �آية اهلل العظمى
ّ
ال ّدين ال ّن ّ
قم� -إيران.
جفيّ ,
ال ّن ّ
ّ�ستريّ ,
ال�صوارم المهرقة
1616الت ّ
ال�شهيد القا�ضي نور اهللّ ,
ال�صواعق المحرقة ,مطبعة ال ّنه�ضة ,طهران-
في جواب ّ
�إيران.
الب�ستي� ,أبو حاتم مح ّمد بن ح ّبان بن �أحمد,
التميمي
1717
ّ
ّ
كتاب المجروحين من المح ّدثين ّ
وال�ضعفاء والمتروكين,
تحقيق محمود �إبراهيم زايد ,دار الباز لل ّن�شر والتوزيع ,م ّكة
ال�سعود ّية.
المك ّرمة -المملكة العرب ّية ّ
المغربي ,القا�ضي �أبو حنيفة ال ّنعمان ,دعائم
التميمي
1818
ّ
ّ
في�ضي ,دار المعارف,
علي �أ�صغر
ّ
الإ�سالم ,تحقيق �آ�صف بن ّ
القاهرة -م�صر.
المغربي ,القا�ضي �أبو حنيفة ال ّنعمان� ,شرح الأخبار
التميمي
1919
ّ
ّ
إ�سالمي التّابعة
في ف�ضائل الأئ ّمة الأطهار ,م� ّؤ�س�سة ال ّن�شر ال
ّ
بقم الم�ش ّرفةّ ,
قم� -إيران.
الطبعة الأولىّ ,
لجماعة المد ّر�سين ّ
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ال�شيخ مح ّمد بن الح�سن ,و�سائل ّ
2020الح ّر العامليّ ,
ال�شيعة
ال�شريعة ,تحقيق ّ
�إلى تح�صيل م�سائل ّ
ال�شيخ عبد ال ّرحيم
العربيّ ,
باني ّ
الطبعة
يرازي ,دار �إحياء التّراث
ال�ش ّ
ّ
ال ّر ّ
الخام�سة ,بيروت -لبنان.
���دي� ,أح���ادي���ث �أه��ل
2121
الح�سيني ال���روح���ان ّ���ي ,ال��� ّ��س��ي��د م���ه ّ
ّ
إ�سالمي
البيت  Rعن طرق �أهل ال�س ّنة ,م� ّؤ�س�سة ال ّن�شر ال
ّ
قم� -إيران.
بقم الم�ش ّرفةّ ,
التّابعة لجماعة المد ّر�سين ّ
ال�سيد مح�سن ّ
باطبائي ,م�ستم�سك العروة
الط
2222الحكيم ّ
ّ
الوثقى ,م� ّؤ�س�سة دار التّف�سيرّ ,
قم� -إيران.
الطبعة الأولىّ ,
2323الح ّل ّيّ ,
ال�شيخ الجليل ابن نما ,مثير الأحزان ,مدر�سة
الإمام
قم� -إيران.
ّ
المهدي |ّ ,
2424الح ّل ّي ّ
ال�شيخ عبد الح�سين ,ال�شعائر الح�سينية في الميزان
الفقهي( ,النقد النزيه لر�سالة التنزيه) ,تحقيق نزار
الحائري ,مكتبة الطف ,الطبعة الثانية ,دم�شق ال�سيدة
زينب .O
2525الح ّل ّي ال�شيخ ع ّز ال ّدين الح�سن بن �سليمان ,مخت�صر
الب�صائر ,م� ّؤ�س�سة ال ّن�شر الإ�سالمي التّابعة لجماعة
بقم الم�ش ّرفةّ ,
قم� -إيران.
الطبعة الأولىّ ,
المد ّر�سين ّ
الحميري� ,أبو الع ّبا�س عبد اهلل بن جعفر ,قرب الإ�سناد,
2626
ّ
م� ّؤ�س�سة �آل البيت  Rلإحياء التّراثّ ,
الطبعة الأولى,
قم� -إيران.
ّ
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علي ,تاريخ
2727الخطيب
ّ
البغدادي ,الحافظ �أبو بكر �أحمد بن ّ
العربي ,بيروت -لبنان.
ال�سالم ,دار الكتاب
بغداد �أو مدينة ّ
ّ
المو�سوي ,معجم رجال الحديث,
ال�سيد �أبو القا�سم
2828
ّ
الخوئيّ ,
ّ
ّ
قم� -إيران.
الطبعة الخام�سةّ ,
��اري ,الآغ���ا ج��م��ال ال�� ّدي��ن محمد ب��ن ح�سين,
2929ال��خ��وان�����س ّ
التّعليقات على �شرح اللمعة ال ّدم�شق ّية ,كتاب ّ
الطهارة,
قم� -إيران.
انت�شارات
ّ
زاهديّ ,
اوندي قطب ال ّدين ,الخرائج والجرائح ,تحقيق ون�شر
3030ال ّر ّ
المهدي |ّ ,
م� ّؤ�س�سة الإمام
قم� -إيران.
ّ
الطبعة الأولىّ ,
ال�صادق,
ال�سيد محمد �صادق
الح�سيني ,فقه ّ
وحانيّ ,
ّ
3131ال ّر ّ
قم� -إيران.
ال�صادق  ,Qالطبعة ال ّثالثةّ ,
مدر�سة الإمام ّ
وال�سنة ,دار
3232ال ّر
ّ
ي�شهري مح ّمد� ,أهل البيت في الكتاب ّ
الحديثّ ,
قم� -إيران.
الطبعة ال ّثانيةّ ,
الخوا�ص� ,إ�صدار مكتبة نينوى
الجوزي ,تذكرة
�3333سبط ابن
ّ
ّ
الحديثة ,طهران� -إيران.
ال�شيخ المفيدّ ,
�3434سل�سلة م�ؤ َّلفات ّ
ال�شريف المرت�ضى ,الف�صول
المختارة ,دار المفيدّ ,
الطبعة ال ّثانية ,بيروت -لبنان.
ّ 3535
ال�س�ؤول في مناقب
افعي كمال الدين بن طلحة ,مطالب ّ
ال�ش ّ
�آل ال ّر�سول ,م� ّؤ�س�سة �أ ّم القرى للتّحقيق وال ّن�شرّ ,
الطبعة
الأولى ,بيروت -لبنان.
ّ 3636
علي ,الإيقاد ,تحقيق
ال�شاه عبد
العظيميّ ,
ال�سيد مح ّمد ّ
ّ
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الك�شميري ,من�شورات الفيروز�آبادي,
�ضوي
ّ
مح ّمد جواد ال ّر ّ
ّ
قم� -إيران.
الطبعة الأولىّ ,
ال�سيد عبد اهلل ,م�صابيح الأنوار في ح ّل م�شكالت
�3737ش ّبر ّ
قم� -إيران.
الأخبار� ,إ�صدار مكتبة ب�صيرتيّ ,
ال�شريف المرت�ضى ,ر�سائل ّ
ّ 3838
ال�شريف المرت�ضى ,ن�شر دار
قم� -إيران.
القر�آن الكريمّ ,
�3939شم�س ال ّدينّ ,
ال�شيخ مح ّمد مهدي� ,أن�صار الح�سين ,Q
الم� ّؤ�س�سة ال ّدولية للدرا�سات وال ّن�شرّ ,
الطبعة ال ّثالثة,
بيروت -لبنان.
ّ 4040
هر�ستاني ,الملل وال ّنحل ,تخريج مح ّمد بن فتح اهلل
ال�ش
ّ
بدران ,ال ّنا�شر مكتبة الأنجلو الم�صر ّيةّ ,
الطبعة ال ّثانية,
القاهرة -م�صر.
ّ 4141
العاملي
ال�شهيد الأ ّول ,مح ّمد بن جمال ال ّدين م ّك ّي
ّ
ال�شيعة في �أحكام ّ
ّيني ,ذكرى ّ
ال�شريعة ,م� ّؤ�س�سة �آل
الجز ّ
البيت  Rلإحياء التّراثّ ,
قم� -إيران.
الطبعة الأولىّ ,
علي بن الح�سين بن بابويه
ّ 4242
ال�صدوق� ,أبو جعفر مح ّمد بن ّ
الق ّم ّي ,الأمالي ,م� ّؤ�س�سة البعثةّ ,
قم� -إيران.
الطبعة الأولىّ ,
علي بن الح�سين بن بابويه
ّ 4343
ال�صدوق� ,أبو جعفر مح ّمد بن ّ
إ�سالمي
الق ّم ّي ,كمال ال ّدين وتمام ال ّنعمة ,م� ّؤ�س�سة ال ّن�شر ال
ّ
بقم المق ّد�سةّ ,
الطبعة ال ّثالثة,
التّابعة لجماعة المد ّر�سين ّ
قم� -إيران.
ّ
- 126 -

عجارملاو رداصملا

علي بن الح�سين بن بابويه
ّ 4444
ال�صدوق� ,أبو جعفر مح ّمد بن ّ
أعلمي للمطبوعاتّ ,
الق ّم ّي ,علل ّ
الطبعة
ال�شرائع ,م� ّؤ�س�سة ال ّ
الأولى ,بيروت -لبنان.
علي بن الح�سين بن بابويه
ّ 4545
ال�صدوق� ,أبو جعفر مح ّمد بن ّ
الق ّم ّي ,عيون �أخبار ال ّر�ضا  ,Qمن�شورات ّ
ال�شريف
قم� -إيران.
�ضيّ ,
ال ّر ّ
علي بن الح�سين بن بابويه
ّ 4646
ال�صدوق� ,أبو جعفر مح ّمد بن ّ
الق ّم ّيَ ,من ال يح�ضره الفقيه ,دار الكتب الإ�سالم ّيةّ ,
الطبعة
الخام�سة ,طهران� -إيران.
ال�صفار مح ّمد بن الح�سن بن ف ّروخ ,ب�صائر ال ّدرجات
ّ 4747
أعلميّ ,
الطبعة ال ّثانية ,طهران� -إيران.
الكبرى ,من�شورات ال ّ
ّ 4848
ال�سيد مح ّمد ح�سين ,بداية الحكمة ,تحقيق
الط
باطبائيّ ,
ّ
ّ
بزواري ,م� ّؤ�س�سة ال ّن�شر
ال�س
ّ
ّارعي ّ
علي الز ّ
ال�شيخ ع ّبا�س ّ
قم-
ال
بقم الم�ش ّرفةّ ,
إ�سالمي التّابعة لجماعة المد ّر�سين ّ
ّ
�إيران.
ّ 4949
علي بن �أبي طالب,
بر�سي� ,أبو من�صور �أحمد بن ّ
الط ّ
أعلمي للمطبوعاتّ ,
الطبعة
الإحتجاج ,من�شورات م� ّؤ�س�سة ال ّ
ال ّثانية ,بيروت -لبنان.
ّ 5050
أعلمي
الط ّ
بري ابن ر�ستم ,دالئل الإمامة ,من�شورات ال ّ
للمطبوعاتّ ,
الطبعة ال ّثانية ,بيروت -لبنان.
بري� ,أبو جعفر مح ّمد بن جرير ,تاريخ ّ
ّ 5151
بري
الط ّ
الط ّ
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أعلمي
المعروف بتاريخ الأمم والملوك ,من�شورات م� ّؤ�س�سة ال ّ
للمطبوعاتّ ,
الطبعة الخام�سة ,بيروت -لبنان.
ّ 5252
ريحيّ ,
ال�شيخ فخر ال ّدين ,مجمع البحرين ,تحقيق
الط ّ
الح�سيني ,المكتبة المرت�ضوية لإحياء الآثار
ال�سيد �أحمد
ّ
ّ
الجعفريةّ ,
الطبعة الأولى ,طهران� -إيران.
ّ 5353
الطهراني الآغا بزرك ,ال ّذريعة �إلى ت�صانيف ّ
ال�شيعة ,دار
الأ�ضواءّ ,
الطبعة ال ّثالثة ,بيروت -لبنان.
و�سي �أبو جعفر �شيخ ّ
ّ 5454
الطائفة مح ّمد بن الح�سن ,اختيار
الط ّ
معرفة ال ّرجال المعروف برجال ّ
الك�ش ّي ,ت�صحيح وتعليق
ال�سيد مهدي
المع ّلم ال ّثالث ميرداماد اال�ستر� ّ
آبادي ,تحقيق ّ
قم� -إيران.
جائي ,م�ؤ�س�سة �آل البيت ّ ,R
ال ّر ّ
و�سي� ,أبو جعفر �شيخ ّ
ّ 5555
الطائفة مح ّمد بن الح�سن,
الط ّ
اال�ستب�صار ,دار الكتب الإ�سالم ّيةّ ,
الطبعة ال ّرابعة,
طهران� -إيران.
و�سي� ,أبو جعفر �شيخ ّ
ّ 5656
الطائفة مح ّمد بن الح�سن,
الط ّ
الأمالي ,تحقيق ق�سم ال ّدرا�سات -م� ّؤ�س�سة البعثة ,ن�شر دار
ال ّثقافةّ ,
قم� -إيران.
الطبعة الأولىّ ,
و�سي� ,أبو جعفر �شيخ ّ
ّ 5757
الطائفة مح ّمد بن الح�سن ,تهذيب
الط ّ
الأحكام ,دار الكتب الإ�سالم ّيةّ ,
الطبعة ال ّرابعة ,طهران-
�إيران.
و�سي� ,أبو جعفر �شيخ ّ
ّ 5858
الطائفة مح ّمد بن الح�سن ,كتاب
الط ّ
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الغيبة ,م� ّؤ�س�سة المعارف الإ�سالم ّيةّ ,
قم-
الطبعة الأولىّ ,
�إيران.
ا�شيّ ,
ال�شيخ �أبو ال ّنظر مح ّمد بن م�سعود ,تف�سير
5959الع ّي ّ
ا�شي ,المكتبة العلم ّية الإ�سالم ّية ,طهران� -إيران.
الع ّي ّ
علي ,التّنقيح في �شرح العروة الوثقى ,تقرير ًا
6060
ّ
الغروي ال�شيخ ّ
ال�سيد �أبو القا�سم
لأبحاث الأ�ستاذ الأعظم �آية اهلل العظمى ّ
الخوئي ,م� ّؤ�س�سة �إحياء �آثار الإمام
المو�سوي
الخوئي {,
ّ
ّ
ّ
قم� -إيران.
ّ
ال�شيخ �آغا بن عابد ّ
الدربنديّ ,
يرواني
6161الفا�ضل
ّ
ال�ش ّ
الحائري� ,إك�سير العبادات في �أ�سرار ّ
ال�شهادات ,دار ذوي
ّ
القربىّ ,
قم� -إيران.
الطبعة الأولىّ ,
البيرجنديّ ,
ال�شيخ مح ّمد باقر ,الكبريت الأحمر
القائيني
6262
ّ
ّ
في �شرائط المنبر ,تعريب وتحقيق :مح ّمد �شعاع فاخر,
انت�شارات المكتبة الحيدر ّيةّ ,
قم� -إيران.
الطبعة الأولىّ ,
ال�سيد مح ّمد كاظم ,الإمام الجواد من المهد �إلى
6363
القزوينيّ ,
ّ
ال�صدقّ ,
قم� -إيران.
الطبعة الأولىّ ,
اللحد ,من�شورات ل�سان ّ
6464الق ّم ّيّ ,
ال�شيخ ع ّبا�س ,نف�س المهموم في م�صيبة �س ّيدنا الح�سين
قم� -إيران.
المظلوم  ,Qمن�شورات مكتبة ب�صيرتيّ ,
ازي� ,أبو جعفر مح ّمد بن يعقوب ,الكافي ,دار
6565
الكليني ال ّر ّ
ّ
الكتب الإ�سالم ّيةّ ,
الطبعة الخام�سة ,طهران� -إيران.
المازندراني ,المولى مح ّمد �صالح� ,شرح �أ�صول الكافي,
6666
ّ
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العربيّ ,
الطبعة الأولى ,بيروت -لبنان.
دار �إحياء التّراث
ّ
المجل�سيّ ,
ال�شيخ مح ّمد باقر ,بحار الأنوار الجامعة لدرر
6767
ّ
العربيّ ,
الطبعة
�أخبار الأئ ّمة الأطهار ,دار �إحياء التّراث
ّ
الم�صححة ,بيروت -لبنان.
ال ّثالثة
ّ
المجل�سيّ ,
ال�شيخ مح ّمد باقر ,مر�آة العقول في �شرح �أخبار
6868
ّ
�آل ال ّر�سول ,دار الكتب الإ�سالم ّيةّ ,
الطبعة ال ّثالثة ,طهران-
�إيران.
ال�سيا�سية للإمام
6969مرت�ضى
ال�سيد جعفر ,الحياة ّ
العامليّ ,
ّ
ال ّر�ضا  ,Qمن�شورات جماعة المد ّر�سين في الحوزة
قم المقد�سةّ ,
قم� -إيران.
الطبعة ال ّثانيةّ ,
العلمية في ّ
علي بن الح�سين� ,إثبات الو�ص ّية
7070
ّ
الم�سعودي� ,أبو الح�سن ّ
علي بن �أبي طالب ,م� ّؤ�س�سة �أن�صاريانّ ,
الطبعة
للإمام ّ
قم� -إيران.
ال ّثانيةّ ,
علي ,مروج
7171
ّ
علي بن الح�سين بن ّ
الم�سعودي� ,أبو الح�سن ّ
ال ّذهب ومعادن الجوهر ,م� ّؤ�س�سة دار الهجرةّ ,
الطبعة
قم� -إيران.
ال ّثانيةّ ,
7272المفيد ,الإر�شاد في معرفة حجج اهلل على العباد ,م� ّؤ�س�سة
�آل البيت لإحياء التّراثّ ,
قم� -إيران.
الطبعة الأولىّ ,
7373معه���د �س ّي���د ّ
���ي ,تاري���خ ال ّنه�ضة
ال�شه���داء للمنب���ر الح�سين ّ
الح�سين ّي���ة ,ن�ش���ر جمع ّي���ة المع���ارف الإ�سالم ّي���ة الثقاف ّية,
ّ
الطبعة ال ّثانية ,بيروت -لبنان.
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المو�سوي ,حياة الإمام زين
ال�سيد عبد ال ّر ّزاق
ّ
7474المق ّرمّ ,
العابدين  ,Qانت�شارات المكتبة الحيدر ّيةّ ,
الطبعة
قم� -إيران.
الأولىّ ,
ال�سيد عبد ال ّر ّزاق ,مقتل الح�سين  ,Qدار
7575المق ّرمّ ,
ال ّثقافةّ ,
قم� -إيران.
الطبعة ال ّثانيةّ ,
المو�سوي ,وفاة الإمام
ال�سيد عبد ال ّر ّزاق
ّ
7676المق ّرمّ ,
�ضيّ ,
الجواد  ,Qانت�شارات ّ
الطبعة الأولى,
ال�شريف ال ّر ّ
قم� -إيران.
ّ
جا�شي,
جا�شي� ,أبو الع ّبا�س �أحمد بن علي ,رجال ال ّن ّ
7777ال ّن ّ
بقم
م� ّؤ�س�سة ال ّن�شر ال
إ�سالمي التّابعة لجماعة المد ّر�سين ّ
ّ
قم� -إيران.
الم�ش ّرفةّ ,
7878ال ّنجفي ّ
ال�شيخ مح ّمد ح�سن ,جواهر الكالم في �شرح
العربيّ ,
ال�سابعة,
�شرائع الإ�سالم ,دار �إحياء التّراث
الطبعة ّ
ّ
بيروت -لبنان.
الطبر�سي ,الميرزا ح�سين ,م�ستدرك الو�سائل
وري
7979ال ّن ّ
ّ
وم�ستنبط الم�سائل ,م� ّؤ�س�سة �آل البيت لإحياء التّراث,
ّ
الطبعة الأولى ,بيروت -لبنان.
الطبر�سي ,الميرزا ح�سين ,نف�س ال ّرحمان في
وري
8080ال ّن ّ
ّ
ومي ,م� ّؤ�س�سة الآفاق,
ف�ضائل �سلمان ,تحقيق جواد الق ّي ّ
ّ
الطبعة الأولى ,طهران� -إيران.
اليعقوبي ,دار �صادر ,بيروت -لبنان.
اليعقوبي ,تاريخ
8181
ّ
ّ
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الغرويّ ,
ال�شيخ مح ّمد هادي ,مو�سوعة التّاريخ
اليو�سفي
8282
ّ
ّ
إ�سالميّ ,
قم-
إ�سالمي ,مجمع الفكر ال
ال
الطبعة ال ّثانيةّ ,
ّ
ّ
�إيران.
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