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 عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ، قال: )مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين ، فإن اتيانه يزيد في الرزق ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء(.

 اهلل  َعْبــِد  َأِبــي  َعَلــى  اْســَتْأَذْنُت  َقــاَل:  َوْهــٍب  ْبــِن  ُمَعاِوَيــَة   َعــْن 
َفَجَلْســُت  َبْيِتــه  يِف  ه  ُمَصــالَّ يِف  َفَوَجْدُتــه  َفَدَخْلــُت  اْدُخــْل  ِلــي  َفِقيــَل 
)َيــا  وَيُقــوُل:  َربَّــه  ُيَناِجــي  وُهــَو  َفَســِمْعُته  َصاَلَتــه  َقَضــى  َحتَّــى 
ــَفاَعَة  الشَّ وَوَعَدَنــا  ِباْلَوِصيَّــِة،  َنــا  وَخصَّ ِباْلَكَراَمــِة،  َنــا  َخصَّ َمــْن 
النَّــاِس  ِمــَن  َأْفِئــَدًة  وَجَعــَل  َبِقــَي،  وَمــا  َمَضــى  َمــا  ِعْلــَم  وَأْعَطاَنــا 
اهلل  َعْبــِد  َأِبــي  َقــرْبِ  وِلــُزوَّاِر  وإِلْخَواِنــي  ِلــي  اْغِفــْر  ِإَلْيَنــا،  َتْهــِوي 
َرْغَبــًة  َأْبَداَنُهــْم  وَأْشــَخُصوا  َأْمَواَلُــْم،  َأْنَفُقــوا  الَِّذيــَن     ِ َســنْ احْلُ
َعَلــى  َأْدَخُلــوه  وُســُرورًا  ِصَلِتَنــا،  يِف  ِعْنــَدَك  مِلَــا  وَرَجــاًء  َنــا  ِبرِّ يِف 
وَغْيظــًا  أَلْمِرَنــا،  ِمْنُهــْم  وِإَجاَبــًة  وآِلــه،  َعَلْيــه  َصَلَواُتــَك  َنِبيِّــَك 
َعنَّــا  َفَكاِفِهــْم  ِرَضــاَك،  ِبَذِلــَك  َأَراُدوا  َعُدوَِّنــا،  َعَلــى  َأْدَخُلــوه 
َأَهاِليِهــْم  َعَلــى  واْخُلــْف  والنََّهــاِر،  ِباللَّْيــِل  واْكأْلُهــْم  ْضــَواِن  ِبالرِّ
واْكِفِهــْم  واْصَحْبُهــْم  َلــِف،  اخْلَ ِبَأْحَســِن  ُخلُِّفــوا  الَِّذيــَن  وَأْوَلِدِهــُم 
َشــِديٍد،  َأْو  َخْلِقــَك  ِمــْن  َضِعيــٍف  وُكلِّ  َعِنيــٍد،  َجبَّــاٍر  ُكلِّ  َشــرَّ 
ُلــوا  َأمَّ َمــا  َأْفَضــَل  وَأْعِطِهــْم   ، ــنِّ واْلِ اإِلْنــِس  َشــَياِطِن  وَشــرَّ 
َأْبَناِئِهــْم  َعَلــى  ِبــه  آَثُروَنــا  وَمــا  َأْوَطاِنِهــْم،  َعــْن  ُغْرَبِتِهــْم  يِف  ِمْنــَك 

وَقَراَباِتِهــْم. وَأَهاِليِهــْم 
َعــِن  َذِلــَك  َيْنَهُهــْم  َفَلــْم  ُخُروَجُهــْم  َعَلْيِهــْم  َعاُبــوا  َأْعَداَءَنــا  ِإنَّ  اللُهــمَّ 
َفاْرَحــْم  َخاَلَفَنــا،  َمــْن  َعَلــى  ِمْنُهــْم  وِخاَلفــًا  ِإَلْيَنــا،  ــُخوِص  الشُّ
ــُدوَد  اخْلُ ِتْلــَك  واْرَحــْم  ــْمُس،  الشَّ َْتَهــا  َغريَّ َقــْد  الَّــِي  اْلُوُجــوه  ِتْلــَك 
ِتْلــَك  واْرَحــْم   ، اهلل  َعْبــِد  َأِبــي  ُحْفــَرِة  َعَلــى  َتَقلََّبــْت  الَّــيِ 
اْلُقُلــوَب  ِتْلــَك  واْرَحــْم  َلَنــا،  ــًة  َرْحَ ُدُموُعَهــا  َجــَرْت  الَّــيِ   َ اأَلْعــنُ
َكاَنــْت  الَّــِي  ْرَخــَة  الصَّ واْرَحــِم  َلَنــا،  واْحَتََقــْت  َجِزَعــْت  الَّــيِ 
َحتَّــى  اأَلْبــَداَن  وِتْلــَك  اأَلْنُفــَس  ِتْلــَك  َأْســَتْوِدُعَك  ِإنِّــي  اللُهــمَّ  َلَنــا 
َســاِجٌد  وُهــَو  َزاَل  َفَمــا  اْلَعَطــِش(  َيــْوَم  ــْوِض  احْلَ َعَلــى  ُنَواِفَيُهــْم 
َلــْو  ِفــَداَك  ُجِعْلــُت  ُقْلــُت:  اْنَصــَرَف  ــا  َفَلمَّ َعــاِء،  الدُّ ِبَهــَذا  َيْدُعــو 
َأنَّ  َلَظَنْنــُت  اهلل  َيْعــِرُف  َل  مِلَــْن  َكاَن  ِمْنــَك  ْعــُت  َسِ الَّــِذي  َهــَذا  َأنَّ 
ُزْرُتــه  ُكْنــُت  َأْن  َتَنَّْيــُت  َلَقــْد  واهلل  َشــْيئًا،  ِمْنــه  َتْطَعــُم  َل  النَّــاَر 
ِمــْن  َنُعــَك  َيْ الَّــِذي  َفَمــا  ِمْنــه،  َأْقَرَبــَك  )َمــا  ِلــي:  َفَقــاَل  َأُحــجَّ  وَلْ 
ُجِعْلــُت  ُقْلــُت:  َذِلــَك؟(  َتــَدُع  ِلَ  ُمَعاِوَيــُة  )َيــا  َقــاَل:  ُثــمَّ  ِإْتَياِنــه؟( 
َمــْن  ُمَعاِوَيــُة  )َيــا  َقــاَل:  ُكلَّــه،  َهــَذا  َيْبُلــُغ  اأَلْمــَر  َأنَّ  َأْدِر  َلْ  ِفــَداَك 
اأَلْرِض(  يِف  َلُــْم  َيْدُعــو  ــْن  ِمَّ َأْكَثــُر  ــَماِء  السَّ يِف  ِلــُزوَّاِره   َيْدُعــو 

الكايف: ج4، ص582.

 لزوار الحسين  دعاء اإلمام الصادق
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قال اإلمام الصادق : )من زار قبر الحسين  وهو يريد اهلل عز وجل َشيَّعه جبرئيل وميكائيل وإسرافيل حتى يرد إلى منزله(.

إذا شئت النجـــاة
أبـا  أن  )ص463(  اجملالـس  كتـاب  يف  التسـتي  القاضـي  يذكـر 
اخللعـي  أبـي حممـد  بـن  العزيـز  عبـد  بـن  علـي  الديـن  احلسـن مجـال 
الـذي   ، البيـت  أهـل  شـاعر  -وهـو  احللـي  املوصلـي  )اخلليعـي( 
نظـم فيهـم فأكثـر، ومدحهـم فأبلـغ، وهـو مـن سـكن احللـة إىل أن 
مـات يف حـدود )سـنة750هـ( ودفـن بهـا ولـه هنـاك قـرب معـروف- ولـد 
مـن أبويـن ناصبيـن، وأن أمـه نـذرت أنهـا إن رزقـت ولـدًا تبعثـه لقطـع 
فلمـا  وقتلهـم    احلسـن  السـبط  اإلمـام  زوار  مـن  السـابلة  طريـق 
بغـض  فيـه  وزرعـت  باألمـر  إبنهـا  عرفـت  أشـده  وبلـغ  ولـدًا  اهلل  رزقهـا 
فأرسـلته   ، احلسـن  زوار  وباخلصـوص    البيـت  أهـل  شـيعة 
 احلسـن  اإلمـام  زوار  علـى  الطريـق  قطـع  مـن  بنذرهـا   للوفـاء 

بل وقتلهم بعد!!!
وبالفعـل ذهـب الولـد لكـي يفـي بنـذر أمـه وتوجـه إىل الطريـق املـؤدي 
قـدوم  ينتظـر  بـدأ  املسـيب  بلـغ ضواحـي  حتـى  املقدسـة،  إىل كربـالء 
النظـر  وأجهـده  السـفر  أعيـاه  لـم  انتظـاره  أثنـاء  ويف  الـزوار،  قوافـل 

القوافـل. طريـق  للنـوم يف  استسـلم  حتـى 
  احلسـن  زوار  حتمـل  كانـت  تسـري  قافلـة  جانبـه  إىل  فمـرت 
وتغطـى  القافلـة  هـذه  مضـت  حتـى  نومـه  مـن  ينتبـه  ل  ولكنـه 

وثيابـه!! وبدنـه  ووجهـه  حليتـه  علـى  وترابهـا  غبارهـا 
فـرأى فيمـا يـراه النائـم كأن القيامـة قـد قامـت وجـاء دوره للحسـاب 
ومـن    البيـت  املبغضـن ألهـل  مـن  ألنـه كان  النـار  إىل  بـه  وأمـر 
أمـرًا  ولكـن   ، احلسـن  اإلمـام  زوار  طريـق  قطـع  أرادوا  الذيـن 
علـى  مـا  ألن  ل حترقـه  النـار  أن  رأى  إذ  النـار،  يدخـل  أن  دون  حـال 
النـار  ينـع  حاجـز  مبثابـة  كان  تلـك  الـزوار  قافلـة  غبـار  مـن  بدنـه 

لبدنـه!!!!! الوصـول  مـن 
يف  الدايـة  روح  بـه  عصفـت  قـد  السـيئة،  نيتـه  عـن  مرتدعـًا  فانتبـه 
مضـى  مـا  ًعلـى  نادمـا  بالبـكاء  فأجهـش  ووجدانـه،  وضمـريه  قلبـه 
مسـرعًا  كربـالء  إىل  فذهـب  العـتة،  ولء  ويعتنـق  يتـوب،  أن  وقـرر 
اهلل  عبـد  أبـي  الشـهداء  سـيد  شـهيد كربـالء  مـن  يعتـذر  تائبـًا  نادمـًا 
تلـك  يف  الشـعر  مـن  بيتـن  عندئـذ  نظـم  إنـه  ويقـال:   . احلسـن 

احلادثـة:
عـن قريـر  اإللـه  تلقـى  لكـي  حسينــــــــــــا    فـزر  النجـاة  شـئت  إذا 
احلسـن زوار  غبـار  عليـــــــــــــه  جسمــــــــــــا    تـس  ليـس  النـار  فـإن 
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وفق فتاوى سامحة آية اهلل العظمى السيد عيل احلسيني السيستاين )دام ظله الوارف(

 قال أبو عبد اهلل الصادق : )من زار قبر الحسين  هلل وفي اهلل أعتقه اهلل من النار وآمنه يوم الفزع األكبر، ولم يسأل اهلل تعالى حاجة من
                                          حوائج الدنيا واآلخرة إال أعطاه(.

يذهب  الذي  الشاب  حكم  ما  السؤال: 
إىل زيارة اإلمام احلسن  سريًا على 
األقدام، ولكن أبويه ينعانه خوفًا عليه 

من التفجريات واألعمال اإلرهابية؟. 
له من باب  أبويه  إذا كان منع  الجواب: 
وأنه  سّيما  ل  اإلطاعة  فعليه  الشفقة، 

يكنه الزيارة يف وقت آخر.
الشباب  ... بعض  السؤال: سيدنا الليل 
مبالبس  املقدسة  العتبات  لزيارة  يأتون 
خمتلفة األشكال، منها رياضية وأخرى 
عليها  مرسوم  وأخرى  للبدن  جمسمة 
صور لعب أو مثل أو مطرب أجنيب أو 
كتب عليها باللغة األجنبية عبارات غري 
أخالقية، وأما حالقة الرأس واللحية فهي 
على طرق الغرب، فما هو رأي ساحتكم 

بهذه األعمال من الناحية الشرعية؟. 
حمرم  بعضها  املذكورة  األمور  الجواب: 
حال  كل  وعلى  مناسبة  غري  وبعضها 
يتيسر  مبا  الزائرين  توجيه  فينبغي 
باحلكمة واملوعظة احلسنة، وينبغي على 
 الشباب األعزاء من أتباع أهل البيت 
الالئقة  غري  املالبس  جتنب  عام  بنحو 
العبارات  أو  الرسم  أو  الضيق  جهة  من 
من  جزٌء  اإلنسان  ُلْبَس  وأنَّ  املكتوبة، 

عقله  على  دليال  ُيَعدُّ  كما  سلوكه، 
وثقافته ونفسيته ووعيه عند العقالء، بل 
قد حيرم لبس بعض تلك األلبسة كما لو 
ترويج  أو  لإلثارة احملرَّمة  موجبة  كانت 
رعاية  خاص  بنحو  ينبغي  كما  الفساد 
قبيل  من  املقدسة،  األماكن  يف  اآلداب 
املساجد واملزارات وحنوها، ولبس األلبسة 
للسكينة  الي تكون مظهرًا  احملتشمة 
والوقار على صاحبها، فإن ذلك جزء من 

أدب الزيارة واهلل املوفق.
املشي  حول  أسئلة  عدة  هناك  السؤال: 

للزيارة:
بعض  يضطر  األحيان  بعض  يف   -1
أيام  يف    احلسن  لإلمام  السائرين 
األماكن  يف  التخّلي  إىل  األربعن  زيارة 
العامة الكبرية الي يصعب معرفة القبلة 
فيها فكيف يكن للمتخلي التعامل مع 

القبلة يف هذه احلالة؟. 
حمافظات  بن  املسافة  طول  بسبب   -2
أقدام  تتقّرح  قد  وكربالء  العراق 
الدم  خروج  إىل  يؤدي  قد  السائرين ما 

فهل جيب غسل األقدام عند الوضوء؟.
حمافظات  بن  املسافة  طول  بسبب   -3
أقدام  تتقّرح  قد  وكربالء  العراق 
ماء  خروج  إىل  يؤدي  قد  ما  السائرين 

فهل هذا املاء طاهر؟. 
الجواب:

وجوبًا  األحوط  السؤال  مفروض  يف   -1
عن  اليأس  بعد  إل  التخّلي  عن  المتناع 
أو  النتظار  إمكان  وعدم  القبلة  معرفة 

كون النتظار حرجيًا أوضرريًا.
2- ل جيب غسلها إذا ل تكن يف حمل 
والقروح  الروح  دم  عن  ويعفى  املسح، 
ولا  بها،  معتدًا  كانت  إذا  الصالة  يف 
الدم  بانقطاع  تربأ  حتى  واستقرار  ثبات 
انقطاع برء وإن زاد حجمها عن الدرهم، 
واألحوط استحبابًا تطهريها إن ل يكن 
الروح  وأما  التطهري،  يف  نوعية  مشقة 
كانت  إذا  إل  تطهريها  فيجب  الزئية 
أقل من الدرهم واألحوط لزومًا القتصار 
عقد  يساوي  ما  على  الدرهم  مقدار  يف 

اإلبهام.
3- إذا ل يكن دمًا فهو طاهر. 

السؤال: يتك الكثري من اإلخوة السائرين 
املأكولت  بعض    احلسن  لإلمام 
داخل  الطريق  يف  عليهم  وزعت  الي 
املوكب  لصاحب  جيوز  فهل  املوكب، 
توزيعها على اآلخرين من اإلخوة السائرين 

لإلمام احلسن  مرة أخرى؟.
تركهم  أّن  أحرز  إذا  جيوز  الجواب: 

فقه الزائرين
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قال اإلمام الكاظم : )من أتى الحسين عارفًا بحقه غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر(.

وإباحة  اإلعراض  حنو  على  كان  لا 
التصرف بها، وأما إذا ل حيرز إعراضهم 
عنها، ويأس من الوصول إليهم ورجوعهم 
ألخذها، فهي جمهولة املالك يتصدق بها 

أو بقيمتها على الفقراء املتدينن. 
املدن  بن  العامة  الطرق  يف  السؤال: 
عامة  مزارع  توجد  وكربالء  املختلفة 
مزروعة باحلنطة أو الشعري أو غريها من 
التغوط  أو  التبول  جيوز  فهل  املزروعات 

فيها؟.
غري  الواسعة  املناطق  يف  جيوز  الجواب: 
املسيجة الي يكون اجتنابها حرجًا على 
العموم، وإل فال جيوز التصرف املذكور 

إل بعد اإلذن.
احلكومي  السائق  حكم  ما  السؤال: 
إذا طلبت منه دائرته الذهاب ألكثر من 
املسافة الشرعية لتوفري الوسائل الصحية 
اإلمام  لزائري  األمن  وتوفري  املاء   أو 
احلسن  هل يصلي قصرًا أم تامًا؟.

الجواب: يقصر يف صالته، إل إذا حتققت 
ضابطة كثري السفر، فيتم.

السؤال: ذكرمت أن املسافر إذا وصل إىل 
حد التخص قصر يف صالته، فهل هذا 

احلكم كذلك يف إيابه؟.
الجواب: ل يعترب حد التخص يف اإلياب 
يبقى  فاملسافر  الذهاب،  يف  يعترب  كما 
بلده  يدخل  القصر يف صالته حتى  على 
وإن  التخص  حد  إىل  بوصوله  عربة  ول 
بتأخري  الحتياط  رعاية  األوىل  كان 
أو  البلد  يف  الدخول  حن  إىل  الصالة 
المع بن القصر والتمام إذا صلى بعد 

الوصول إىل حد التخص.
السؤال: نفهم ما ذكرمت أن املسافر إذا 
وصل إىل حد التخص قبل الظهر وأراد 

أن يصوم فال يصح منه ذلك؟
حتى  الصوم  منه  يصح  ل  نعم  الجواب: 

يدخل بلده قبل الظهر. 
اإلمام  السائرين إىل  أغلب  يقوم  السؤال: 
احلسن  برفع أعالم مكتوب عليها 
أساء اهلل أو أساء املعصومن  وأثناء 
الصالة يقوم بعضهم بفرش هذه األعالم 
فهل  عليها  للصالة  األرض  على  ووضعها 

جيوز ذلك؟.   
الجواب: إذا صار املكتوب حتت األرجل 
فال جيوز ولكن إذا كان يف موضع بعيد 

عن التك، كموضع السجود أو القريب 
منه فال باس. 

السؤال: هل جيــوز الدخول لدورات املياه 
ويف اليب قرآن أو كتيب صغري لبعض 
األدعية والزيارات، حيث إنه من الصعب 
أماكن  وجود  لعدم  اخلارج  يف  تركها 

لذلك؟.
يف  هتكًا  يعترب  ل  إذا  جيوز  الجواب: 

العرف.
السؤال: هل جيوز لي الدخول إىل احلمام 
ويف يدي خامت عقيق عليه آيات قرآنية، 
أهل  أساء  أحد  أو  الاللة  اسم   أو 

البيت ؟. 
الستنجاء  وحيرم  ذلك،  يكره  الجواب: 
عليه  انطبق  إن  اخلامت  فيها  الي  باليد 

عنوان التك أو استلزم التنجيس.
السؤال: ما رأيكم يف ارتداء املرأة حذاء 

يصدر صوتًا ملفتًا ألنظار الرجال؟. 
إذا كان موجبًا إلثارة  الجواب: ل جيوز 

الرجال.
مس  غسل  علّي  كان  إذا  السؤال: 
احلرم  إىل  الدخول  لي  جيوز  فهل  امليت 

الشريف؟.
الجواب: نعم جيوز.

بعض  يأخذ  الزوار  من  البعض  السؤال: 
املقدسة  للمراقد  زيارته  أثناء  املنشورات 
القرآنية  اآليات  على  حتتوي  والي 
النتهاء  وبعد    البيت  أهل  وأحاديث 
يف  أو  الشارع  يف  بها  يرمي  قراءتها  من 
الشرعي  احلكم  فما  املهمالت،  سلة 

جتاه هذه املسألة؟. 
هذه  كانت  إذا  ذلك  حيرم  الجواب: 
أو  الاللة  لفظ  على  حتتوي  املنشورات 

آيات قرآنية. 
السؤال: ُأشاهد هنا أيام الزيارات كثريًا 
من الزوار الكرام ل يعتين بوقوع الطعام 
يأكل  أو  األرض،  على  وغريه  خبز  من 
يف مكان ويتك بقايا الطعام وينصرف 
يداس  وقد  املكان،  تنظيف  دون  من 
باألقدام، فما هو التكليف الشرعي إزاء 

هذه الظاهرة؟. 
وينبغي  الِنَعم  حرمة  هتك  الجواب: حيرم 
احملافظة على قدسية األماكن املقدسة، 
وجيب النهي عن املنكر مع توفر شروطه.

لزيارة  السائرين  إىل  بالنسبة  السؤال: 
بعض  يقوم   ، احلسن  اإلمام 
إىل  اخلطوات  بعض  بإهداء  السائرين 
الوالدين واألهل واألصدقاء، فهل حيصل 
من يهدي ثواب بعض اخلطوات على نفس 

ثواب املهدى إليه؟. 
اهلل  إنشاء  عليه  حيصلون  نعم  الجواب: 

تعاىل.
السؤال: يذهب اإلخوة أصحاب املواكب 
احلسينية كل عام ألجل خدمة السائرين 
لإلمام احلسن  فيبقون يف املوكب 
اسبوعًا  يبقى  فبعضهم  خمتلفة  ملدة 

وبعضهم أكثر ففي مفروض السؤال؟.
1- هل يعد هذا عماًل لم؟. 

2- هل تكون صالتهم قصرًا أم تاما؟. 
الجواب:

1- ل يكفي ذلك للتمام.
إذا  إل  قصرًا،  الصالة  عليهم  جيب   -2
نوى اإلقامة عشرة أيام يف مكان واحد.

السائر  املؤمن  الشباب  بعض  السؤال: 
لإلمام احلسن  قد حيتلم أثناء النوم 

وبعد استيقاظه، هناك حالت خمتلفة:
1- ل يستطيع الغسل من جهة وقوعه يف 
احلرج، بسبب احلياء من ذكر النابة، 

فهل جيوز له التيمم بدل الغسل؟.
2- ل يستطيع الغسل بسبب برودة الو، 
له  املاء احلار، فهل جيوز  أو عدم وجود 

التيمم عندئذ؟.
3- ل جيد املاء احلار يف املوكب، وكان 
موجودًا يف موكب آخر، هل جيب عليه 
الذهاب إىل ذلك املوكب والغتسال؟ أم 

ينتقل األمر إىل التيمم؟.
الجواب: 

1- لحياء يف الدين، بل جيب عليه الغسل 
ملا يشتط فيه الطهارة، كالصالة ودخول 
املساجد، وإذا ل يقدر عليه، بأن ل جيد 
أو  ضرريًا  املاء  استعمال  كان  أو  املاء، 

حرجيًا، حبد يصعب حتمله عليه تيمم.
2- التيمم جائز يف فرض السؤال ويغتسل 

عند زوال العذر.
3- إذا أمكنه الغسل يف املكان اآلخر 
وإل  عليه،  وجب  حرج  أو  من غري ضرر 

جاز له التيمم.
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قال اإلمام الصادق : )من زار قبر الحسين بن علي  عارفًا بحقه كتبه اهلل في أعال عليين(.

قال تعاىل: والَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا اْصِرْف َعنَّا 
َعذاَب َجَهنََّم ِإنَّ َعذاَبها كاَن َغرامًا  ِإنَّها 

ا وُمقامًا ساَءْت ُمْسَتَقرًّ
الي  املؤمنن  صفات  يف  كالمنا  يزال  ل 
ذكرت يف سورة الفرقان ووصلنا إىل الصفة 
الرابعة لم وهي اخلوف من العذاب اإللي، 
والنار  بالنة  آمنوا  أنهم  خوفهم  ومنشأ 
من  فخافوا  وعاينوا،  شاهدوا  مبا  إيانهم 
  هذه، وطمعوا يف تلك، قال اإلمام علي
يف وصفهم: )فهم والنة كمن قد رآها فهم 
فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم 

فيها معذبون(. الكاشف  483/5
يف  وعبادته  اهلل  بذكر  مشتغلون  أنهم  ومع 
الليالي، ويقضون النهار يف إجناز تكاليفهم، 
من  باخلوف  ملوءة  أيضا  قلوبهم  فإن 
املسؤوليات، ذلك اخلوف الباعث على القوة 
أداء  باجتاه  وأفضل  أكثر  احلركة  يف 
من  اإلنسان  يوّجه  اخلوف  فإن  التكاليف، 
داخله كشرطي قوي، فُينجز تكاليفه على 
النحو األحسن دون أن يكون له آمر ورقيب، 
يف ذات الوقت الذي يرى نفسه مقصرا أمام 

اهلل. )األمثل 307/11(
يقول الرازي يف تفسريه108/24: )واعلم أنه 
تعاىل وصفهم بإحياء الليل ساجدين وقائمن، 
ثم عّقبه بذكر دعوتهم هذه إيذانًا بأنهم مع 

اجتهادهم خائفون مبتهلون إىل اهلل يف صرف 
العذاب عنهم كقوله: والذين يؤتون ما أتوا 

وقلوبهم وجلة. املؤمنون: 60
فاآلية دّلت على أنهم مع حسن خمالقتهم مع 
َوِجُلون  احلق،  عبادة  يف  واجتهادهم  اخللق، 
من العذاب، مبتهلون إىل اهلل يف صرفه عنهم، 
على  وثوقهم  ول  بأعمالم،  اعتدادهم  لعدم 

استمرار أحوالم. األصفى 875/2
املصيبة،  مبعنى  األصل  يف  )غرام(  وكلمة 
اإلنسان،  يفارق  ل  الذي  الشديد  واألل 
ألنه  الدائن،  الشخص  على  "الغريم"  ويطلق 

يالزم املدين دائما من أجل أخذ حقه.
والعالقة  العشق  على  أيضا  "الغرام"  ويطلق 
باجتاه  بإصرار  اإلنسان  تدفع  الي  املتوقدة 
عمل أو شئ آخر فيقال :فالن مغرم بفالن 
الكلمة  هذه  وتطلق  وعاشق،  له  مالزم  أي 
على "جهنم" ألن عذابها شديد ودائم ل يزول.

ولعل الفرق بن )مستقرًا( و )مقاما( أن جهنم 
"مقام"،  لم  فهي  للكافرين  دائم  مكان 
"مستقر"،  أي  للمؤمنن،  مؤقت  ومكان 
كال  إىل  أشري  قد  يكون  التتيب  وبهذا 

الفريقن اللذين َيِردان جهنم .
ومستقر  إقامة  أن جهنم حمل  الواضح  ومن 
سئ، وشتان بن الراحة والنعيم وبن النريان 

احلارقة .

و  )مستقرًا(  تكون  أن  أيضًا  احملتمل  ومن 
)مقاما( كالهما ملعنى واحد، وتأكيد على 
دوام عقوبات جهنم، وهو صحيح يف مقابل 
النة، حيث نقرأ عنها يف آخر هذه اآليات 
نفسها خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. 

األمثل 307/11

أسباب وآثار اخلوف والرجاء
بسبب  لتأملها  موجبة  نفسانية  حالة  اخلوف 
توقع مكروه سببه مكن الوقوع أو توقع 

فوات أمر مرغوب فيه .
والرجاء حالة نفسانية موجبة لفرحها بسبب 
أو  متوقع  سببه  مطلوب  أمر  حصول  توقع 

مظنون أو معلوم .
وسبب اخلوف من اهلل معرفته ومعرفة جالله 
وعظمته وكربيائه وغنائه عن اخللق وغضبه 
وعدم  اخللق  على  قدرته  وكمال   وقهره 
عيوب  ومعرفة  وإهالكهم  بتعذيبهم  مبالته 
واألخالق  الطاعات  يف  وتقصريه   نفسه 
اآلخرة  أمر  يف  التفكر  مع  واآلداب 
زاد  املعارف  تلك  زادت  وكلما  وشدائدها، 

اخلوف.
والبدن  القلب  يف  تظهر  اخلوف  ومثرة 
والوارح، إذ باخلوف ييل القلب إىل ترك 
الشهوات والندامة على الزلت، والعزم على 
اخلريات وخيضع ويراقب وحياسب وينظر إىل 

املؤمنون 
               واخلوف من عذاب اهلل
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) عارفًا بحقه كان كمن حج مائة حجة مع رسول اهلل  من أتى قبر الحسين( : قال اإلمام الصادق

الرذائل كالكرب  من  األمور وحيتز  عاقبة 
اللون  ويصفر  البدن  ويذبل  والبخل  واحلسد 
بوظائفها  الوارح  وتشتغل  والسهر  الغم  من 
والزهد  العفة  الشهوات  بتك  له  وحيصل 
يعين  ما  وبتك  التقوى،  احملرمات  وبتك 
الذكر  ودوام  واإلخالص  والصدق  الورع 
ثم  والفكر، ويتقى منها إىل مقام احملبة، 

منه إىل مقام الرضا.
سعة  ومعرفة  تعاىل  معرفته  الرجاء  وسبب 
رحته وفيضه ولطفه ورأفته وإحسانه على 
وباطنه،  ظاهره  عليهم  نعمه  وإجراء  العباد، 
حن  ضرورية  وغري  ضرورية  وخفّية،  جلّية 
سبق  بال  أمهاتهم  بطون  يف  أجنة  كونهم 
يف  والتفكر  إستيهال  تقدم  ول  استحقاق 
عجزهم  مع  وتعذيبهم  عبادتهم  عن  غنائه 
وذلم  إليه  وحاجتهم  وفقرهم  ومسكنتهم 
هذه  قلبه  يف  استقرت  ومن  يديه،  بن 
املعارف حصل له الرجاء بنيل الثواب واملغفرة 

والرحة .
ومثرة الرجاء اإلتيان مبا يوجب الوصول إليها 
ما  ترك  العقوبة  من  اخلوف  مثرة  أن  كما 

يوجب الورود عليها .
َجاِء تعادل اخَلْوِف والرَّ

والرجاء  اخلوف  يكون  أن  للمؤمن  ينبغي 
كالهما كاملن يف نفسه ول تنايف بينهما 
فإن مالحظة سعة رحة اهلل وغنائه وجوده 
إىل  والنظر  الرجاء  عباده سبب  على  ولطفه 
شدة بأس اهلل وبطشه وما أوعد العاصن من 
للخوف مع أن أسباب اخلوف  عباده موجب 
ترجع إىل نقص العبد وتقصريه وسوء أعماله 
والوصال  القرب  مراتب  إىل  الوصول  عن 
والوبال  اخلسران  يوجب  فيما  وانهماكه 
وأسباب الرجاء تؤول إىل لطف اهلل ورحته 
وعفوه وغفرانه ووفور إحسانه، وكل منهما 
ذلك  على  الكمال،ويدل  مدارج  أعلى  يف 

مجلة من الروايات الشريفة منها:
َعْن  َأِبيه  َأْو  املُِغرَيِة  ْبِن  اِرِث  احْلَ لنا  يرويه  ما 
َكاَن  َما  َله:  ُقْلُت  َقاَل:    اهلل  َعْبِد  َأِبي 
يِف َوِصيَِّة ُلْقَماَن َقاَل: )َكاَن ِفيَها اأَلَعاِجيُب 
ِلْبِنه:  َقاَل  َأْن  ِفيَها  َكاَن  َما  َأْعَجَب  وَكاَن 
َخِف اهلل َعزَّ وَجلَّ ِخيَفًة َلْو ِجْئَته ِبرِبِّ الثََّقَلْنِ 
َبَك واْرُج اهلل َرَجاًء َلْو ِجْئَته ِبُذُنوِب الثََّقَلْنِ  َلَعذَّ

َك(، ُثمَّ َقاَل َأُبو َعْبِد اهلل : )َكاَن  َلَرِحَ
َأِبي َيُقوُل ِإنَّه َلْيَس ِمْن َعْبٍد ُمْؤِمٍن ِإلَّ ]َو[ يِف 
َقْلِبه ُنوَراِن ُنوُر ِخيَفٍة وُنوُر َرَجاٍء َلْو ُوِزَن َهَذا 
َيِزْد َعَلى  ُوِزَن َهَذا َلْ  َيِزْد َعَلى َهَذا وَلْو  َلْ 

َهَذا(. الكايف ج2 ص67 ح1
اخلوف يستتبع العمل

ل  اجملرد  اخلوف  أن  الواضحة  األمور  من 
ينفع  ما ل يكن مقتنا بالعمل املرضي عند 
عن  روي  فقد  يسخطه  ما  وترك  تعاىل  اهلل 
: اٍر َقاَل: َقاَل َأُبو َعْبِد اهلل  ِإْسَحاَق ْبِن َعمَّ
)َيا ِإْسَحاُق َخِف اهلل َكَأنََّك َتَراه وِإْن ُكْنَت 
َل  َأنَّه  َتَرى  ُكْنَت  َفِإْن  َيَراَك  َفِإنَّه  َتَراه  َل 
َيَراَك َفَقْد َكَفْرَت وِإْن ُكْنَت َتْعَلُم َأنَّه َيَراَك 
َأْهَوِن  ِمْن  َجَعْلَته  َفَقْد  ِباملَْعِصَيِة  َله  َبَرْزَت  ُثمَّ 
ح2 ص67  ج2  الكايف  ]إليك[(.  َعَلْيَك   النَّاِظِريَن 
 : َزَة َقاَل: َقاَل َأُبو َعْبِد اهلل وَعْن َأِبي َحْ
)َمْن َعَرَف اهلل َخاَف اهلل وَمْن َخاَف اهلل َسَخْت 
ْنَيا -أي تركها-(. الكايف ج2 ص68 ح4  َنْفُسه َعِن الدُّ
ٍد َرَفَعه َقاَل: )ُقْلُت أَلِبي َعْبِد  مَّ وعن َعِليُّ ْبُن حُمَ
وَن ِباملََعاِصي  اهلل  ِإنَّ َقْومًا ِمْن َمَواِليَك ُيِلمُّ
-أي يفعلون املعاصي- وَيُقوُلوَن َنْرُجو، َفَقاَل: 
َحْت  َكَذُبوا َلْيُسوا َلَنا مِبََواٍل ُأوَلِئَك َقْوٌم َتَرجَّ
ِبِهُم اأَلَماِنيُّ -أي أمالتهم األماني عن طريق 
الرشاد إىل سبيل الفساد حيث رجوا الرحة 
مع انتفاء سببها- َمْن َرَجا َشْيئًا َعِمَل َله وَمْن 

َخاَف ِمْن َشْيٍء َهَرَب ِمْنه(. الكايف ج2 ص69 ح6
فإن سعة الرحة حق ولكن ل بد ملن يرجوها 
وترك  حلصولا  املعد  اخلالص  العمل  من 
الستعداد  لذا  املفوت  املعاصي  يف  الوغول 
وهذا هو الرجاء الصادق املمدوح كمن ألقى 
فإنه  الزراعة  بآداب  وأتى  األرض  يف  البذر 
توغل  من  وأما  الناتج،  على  احلصول  يرجو 
ول  الرحة غري مدوح  فرجاء  املعاصي  يف 
معقول كرجاء من ل يزرع أن ينبت اهلل له 

زرعًا.
وَعْن َداُوَد الرَّقِّيِّ َعْن َأِبي َعْبِد اهلل  يِف 
َربِّه  َمقاَم  خاَف  ومِلَْن   : وَجلَّ َعزَّ  اهلل  َقْوِل 
َجنَّتاِن الرحن : 46 َقاَل: )َمْن َعِلَم َأنَّ اهلل َيَراه 
َأْو  َخرْيٍ  ِمْن  َيْعَمُله  َما  وَيْعَلُم  َيُقوُل  َما  وَيْسَمُع 
اأَلْعَماِل،  ِمَن  اْلَقِبيِح  َعِن  َذِلَك  َفَيْحُجُزه  َشرٍّ 

َفَذِلَك الَِّذي َخاَف َمَقاَم َربِّه وَنَهى النَّْفَس َعِن 
اْلََوى(. الكايف ج2 ص70 ح10

َأَبا  ْعُت  َسِ َقاَل  َساَرَة  َأِبي  ْبِن  َسِن  احْلَ وَعِن 
َعْبِد اهلل : )َيُقوُل َل َيُكوُن املُْؤِمُن ُمْؤِمنًا 
َخاِئفًا  َيُكوُن  وَل  َراِجيًا  َخاِئفًا  َيُكوَن  َحتَّى 
اُف وَيْرُجو(.   َراِجيًا َحتَّى َيُكوَن َعاِماًل مِلَا خَيَ

الكايف ج2 ص71 ح11

املؤمن بني خمافتني
ما  إىل  بالنسبة  يكون  كما  اخلوف  إن 
أيضًا،  مضى  ما  إىل  بالنسبة  يكون  يأتي 
كمال  حتقق  يوجبان  اخلوفان  وهذان 
يوجب  مضى  ما  اخلوف  ألن  اإلنسان، 
والتدارك  والستغفار  بالتوبة  العزم  تصميم 
بذكر  القلب  واشتغال  بالتقصري  والعتاف 
الرب، واخلوف ما يأتي من احتمال املعصية 
والغتار ونقصان الدرجة عن درجة األبرار 
وانقالب القلب والغفلة وترك الطاعات يوجب 
واملبادرة  اخلريات  اكتساب  يف  الجتهاد 
ألوقات  واحملافظة  الكمالت  حتصيل  إىل 
العبادات، واخلالي عن اخلوف قاسي القلب 
فاسد العقل َفَوْيٌل لِّْلَقاِسَيِة ُقُلوُبُهم مِّن ِذْكِر 

اهلِل ُأْوَلِئَك يِف َضاَلٍل ُمِبٍن. الزمر22
َأَبا  ْعُت  َسِ َقاَل  َراَن  ُحْ ْبِن  َزَة  َحْ َعْن  روي 
ِمْن  ُحِفَظ  ا  ِمَّ )ِإنَّ  َيُقوُل:    اهلل  َعْبِد 
ِإنَّ  النَّاُس  َأيَُّها  َيا  َقاَل:  َأنَّه  النَّيِبِّ ص  ُخَطِب 
َلُكْم َمَعاِلَ َفاْنَتُهوا ِإىَل َمَعامِلُِكْم وِإنَّ َلُكْم 
ِنَهاَيًة َفاْنَتُهوا ِإىَل ِنَهاَيِتُكْم َأَل ِإنَّ املُْؤِمَن َيْعَمُل 
اَفَتْنِ َبْنَ َأَجٍل َقْد َمَضى َل َيْدِري َما  َبْنَ خَمَ
َيْدِري  َل  َبِقَي  َقْد  َأَجٍل  وَبْنَ  ِفيه  َصاِنٌع  اهلل 
ِمْن  املُْؤِمُن  اْلَعْبُد  َفْلَيْأُخِذ  ِفيه  َقاٍض  اهلل  َما 
ِبيَبِة  ِلَنْفِسه وِمْن ُدْنَياه آِلِخَرِته ويِف الشَّ َنْفِسه 
َفَوالَِّذي  املََماِت  َقْبَل  َياِة  احْلَ ويِف  اْلِكرَبِ  َقْبَل 
ْنَيا ِمْن ُمْسَتْعَتٍب  ٍد ِبَيِده َما َبْعَد الدُّ مَّ َنْفُس حُمَ
النَّاُر(.  َأِو  نَُّة  اْلَ ِإلَّ  َداٍر  ِمْن  َبْعَدَها   وَما 

الكايف ج2 ص70 ح9

َبْنَ  )املُْؤِمُن  َقاَل:    اهلل  َعْبِد  َأِبي  وَعْن 
َصَنَع  َما  َيْدِري  َل  َمَضى  َقْد  َذْنٍب  اَفَتْنِ  خَمَ
اهلل ِفيه وُعُمٍر َقْد َبِقَي َل َيْدِري َما َيْكَتِسُب 
َخاِئفًا وَل  ِإلَّ  ُيْصِبُح  َل  َفُهَو  املََهاِلِك  ِمَن  ِفيه 

ْوُف(. الكايف ج2 ص71 ح12 ُيْصِلُحه ِإلَّ اخْلَ



دنا
اج

س
م

دنا
اج

س
م

1011
بيوت املتقني _ السنة )2(ـ  العدد )17(  لشهر  صفر  1436 هـ

 عن اإلمام الصادق : أّنه سئل عن الزائر لقبر الحسين ، فقال: )من اغتسل في الفرات ثم مشى إلى قبر الحسين ، كان له بكل قدم 
                                                                                         يرفعها ويضعها حجة متقبلة بمناسكها(.

مسجد النقطة:
  احلسني  اإلمام  سيدنا  لرأس  املرّشف  املقام 
دٍم  نقطة  ألّن  النقطة،  مسجد  الناس  يسميه  الذي 
احلََجر  عىل  سقطت  أّنا  ُذكر  الرشيف  الرأس  من 
الذي ُوِضع عليه يف هذا املكان، وهذا احلجر ما زال 
موجودًا داخل املقام ضمن قفٍص مذّهب، وموضع 
بن  حييى  الفضل  أبو  قال  عليه،  باديًا  زال  ما  النقطة 

سالمة احلصكفي:
قوم هلم يف كل أرض مشهـد 

ال بل هلم يف كل قلب مشهد   
سبب إقامة المشهد:

وقد ذكر عن سبب إقامة هذا املشهد أن أهايل حلب 
  احلسني  مقتل  جلريمة  استنكارًا  رفضوا، 
الشهداء  رؤوس  موكب  يستقبلوا  أن  وأنصاره، 
إىل  كربالء  من  طريقه  يف  وهو  والسبايا  واألرسى 
الشام، مع مرافقيه من زبانية يزيد الذين كانوا يتوقون 
أن تستقبلهم حلب بالزينة والرتحاب، ولكن بعدما 
أغلق األهايل أبواب املدينة يف وجههم، اضُطّر هؤالء 
ألن يبيتوا ليلتهم مع الرؤوس واألرسى يف دير يقع 
عىل سفح جبل مطل عىل حلب جلهة الغرب، وهو ما 
ُسّمي فيام بعد بجبل جوشن نسبة إىل اللعني شمر بن 

ذي اجلوشن الذي كان يقود املوكب.
وقد ُذكر أن الراهب النرصاين املسؤول عن الدير مّلا 
علم َمن هم أصحاب الرؤوس والسبايا هاله األمر، 
بعدما  ـ  شمر  من  وطلب  اجلريمة،  هذه  واستفظع 

  أغراه باملال ـ أن يسمح له بوضع رأس احلسني
الليلة، وقد شاهد هذا  ليبيت هو معه تلك  الدير  يف 
الرشيف  للرأس  الكرامات  من  الليل  يف   الراهب 

ـ ومنها نقطة الدم ـ ما جعله يصبح معلنًا إسالمه.
اهتامم  حمل  املوضع  هذا  أصبح  احلني  ذلك  ومنذ 
املسلمني يزورونه ويترّبكون به ويتذّكرون عنده آالم 
أهل البيت ، وقد حتّول من دير إىل مقام ومسجد 
مشهود، كانت تطاله يد العناية يف أزمان واإلمهال يف 

أخرى.
وصف المقام الشريف:

املقام املرّشف قائم عىل سفح جبل يف حي األنصاري، 
وحجارته  بقبابه  ببهاء  يطّل  شامخ  تارخيي  بناء  وهو 
الكلسية الكبرية املنحوتة وبمظّلته القرميدية احلديثة 
من  فراغ  وحوله  الداخلية،  باحته  هبا  فت  ُسقِّ التي 
قديمة  بوابة  من  وندخل  له،  أوقاف  هي  األرض 
غرف  وحوهلا  الرتميم،  حديثة  واسعة  ساحة  فنجد 

بنيت مؤخرًا إليواء الزوار.
املباين  أروع  من  تعترب  كانت  التي  املشهد  عامرة  أما 
عليه  كانت  ما  عىل  وأعيدت  رّمت  والتي  األيوبية 
سابقًا، فتدخلها من باب ترتفع فوقه قنطرة تتدىّل منها 
مقرنصات مجيلة وكتابات قديمة حمفورة بخط نسخي 
أيويب: بسملة.. وعبارة »اللهم صّل عىل حممد النبّي، 
الشهيد  واحلسني  املسموم،  واحلسن  الويّص،  وعيّل 
علم  الباقر  وحممد  العابدين،  زين  وعيّل  املظلوم، 
الكاظم  وموسى  األمني،  الصادق  وجعفر  الدين، 

، وعيّل  الويف، وعيّل الطاهر الريّض، وحممد الرب التقيِّ
اهلادي النقّي، واحلسن العسكرّي، وصاحب الزمان 
الرشيف(،  فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  املهدي  احلجة 

واغفر ملن سعى يف هذا املشهد بنفسه ورأيه وماله«.
ُعّمر  »بسملة..  يوجد:  الداخيل  الباب  نجفة  وعىل 
 يف  مشهد موالنا احلسني بن عيل بن أيب طالب 
أيام دولة امللك الظاهر العامل العادل سلطان اإلسالم 
واملسلمني سيد امللوك والسالطني، أيب مظفر الغازي 
ابن امللك النارص يوسف بن أيوب نارص أمري املؤمنني 

يف شهور سنة ست وتسعني ومخسامئة«.
للباحة  الغربية  الواجهة  الدخول  عند  ويواجهك 
والزجاج،  بالقرميد  حديثًا  سّقفت  التي  الساموية 
تعلو  والتي  البناء  واجلميلة  الفخمة  الواجهة  وهي 
الذي  احلجر  حيمي  الذي  القفص  يضم  عاليًا  عقدًا 
وضع عليه رأس احلسني ، حيث يتحّلق حوله 
عاطفتهم  ويظهرون  الربكة  منه  يلتمسون  الزوار 
من  اهلل  إىل  ويتوجهون   ، البيت  ألهل  وحمّبتهم 
خالهلم لقضاء حوائجهم، وعىل رأس هذه الواجهة 
لوحة كبرية نقشت عليها البسملة وأسامء املعصومني 
األربعة عرش ، والواجهة اجلنوبية حيتلها املصىّل 
ثالث  احلجري  سقفه  تعلو  الذي  الشكل  املستطيل 
قباب، واحدة منها كبرية فوق املحراب، وكلها مزّينة 

بمتدّليات ومقرنصات مجيلة.
عبارة  واجهته  رواق  للصحن  الشاملية  اجلهة  ويف 
عن ثالث قناطر، وتعلو الرواق ثالث قباب كروّية 

مسجد النقطة 
يف حلب 	 	 	 	 	 		

 ساحة مسجد النقطة تتوسطها بوابة فخمة تؤدي إىل القفص الذي يضم احلجر الذي وضع عليه رأس سيد الشهداء
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تستند إىل زوايا مثلثة، ترتكز عىل أكتاف أربع قناطر 
متقابلة داخل الرواق، أما يف اجلهة الرشقية الشاملية 
املطبخ،  إىل  يؤدي  مسقوف  فممّر  الرواق  هذا  من 
وأما اجلهة الرشقية فتضم املدخل وأربع غرف، ويف 
ينتهي  مسقوف  مر  يوجد  الغربية  الشاملية  الزاوية 
وإىل  متكاملة،  معامرية  وحدة  تؤلف  كبرية  قاعة  إىل 
مكتبة  إلقامة  اسُتِغّلتا  غرفتان  الغرب  جلهة  جانبها 
املتعّلقة بأهل  عامة حتتوي جمموعة كبرية من الكتب 

البيت عليهم الّسالم وتعّج بالشباب املطالعني. 
عمارة المسجد:

املسجد واملشهد احلمدانيون،  بعمران هذا  اهتم  من 
وقد شهد جتديدات هامة يف زمن األيوبيني واملامليك 

كرامة  ظهور  وبعد  573هـ  سنة  ففي  والعثامنيني، 
املقام  موضع  يف  احللبيون  شهدها    للحسني 
امللك  بمساعدة  بنائه  إىل  بادروا  دارسًا،  كان  الذي 

الصالح ابن امللك العادل نور الدين. 
وقد زاره صالح الدين يوسف مّلا َمَلك حلب وأطلق 
له عرشة آالف درهم، وملا ملك ولده الظاهر حلب 
نقيَب  وجعل  وقفًا،  عليه  ووقف  باملشهد  اهتم 
بن  أعىل  أبا  الدين  شمس  الشيعي  العامل  األرشاف 
العزيز  ولده  ملك  وملا  عليه.  ناظرًا  احلسيني  زهرة 
يف  اخلّشاب  بن  الدين  هباء  القايض  استأذنه  حلب 
إىل هذا  انقطع  إليها من  يأوي  بيوت  فيه  إنشاء حرم 

املشهد، فأذن له.
استوىل التتار عىل حلب قبل أن يتم البناء، وقد دخل 
وذخائر  نفائس  من  فيه  ما  فأخذوا  املشهد  هؤالء 

وشعثوا بناءه ونقضوا أبوابه.

وأصلحه  جّدده  حلب  الظاهر  السلطان  ملك  وملا 
مدة  ذلك  بعد  وبقي  وقّياًم،  ومؤّذنًا  إمامًا  فيه  ورّتب 
املايض  القرن  أواخر  به  االهتامم  عاد  أن  إىل  مهماًل 
التي  الدينية  االحتفاالت  فيه  تقام  أصبحت  حيث 
واألعيان  العثامنية  احلكومة  رجال  حيرضها  كان 
احلميد ستارًا  السلطان عبد  له  أهدى  والعلامء، وقد 
املحراب،  عىل  ُوِضع  قرآنية  بآيات  مزركشًا  حريريًا 
كام جّدد ترميم أرض الصحن ورّتب له إمامًا ومؤذنًا 

وخادمًا.
والقّيم  املسجد  إمام  اهلل  نرص  إبراهيم  الشيخ  ويذكر 
عىل املقام أن هذا املقام كان قد ُدّمر أكثره بعد احلرب 
من  للذخرية  كمستودع  اسُتعمل  ألنه  األوىل  العاملية 
قبل احللفاء، وبعد انتهاء احلرب يف 22 متوز 1919م 
والذخائر  السالح  ألخذ  الناس  من  األلوف  ذهب 
منه ويف األثناء انفجرت قنبلة فّجرت مجيع الذخائر 

ب املشهد وُقتل املئات حتت الردم. وُخرِّ
الشيعة  املسلمني  قام مجع من علامء  ويف عام 1960 
الذي  ـ  حسني  احلاج  إبراهيم  الشيخ  رأسهم  وعىل 
تويف مؤخرًا وقربه يف باحة املقام اخلارجية ـ والشيخ 
عباس  الشيخ  واملرحوم  حسني،  احلاج  إسامعيل 
بنائه  إعادة  هبدف  مجعية  بتأسيس  خليل،  احلاج 
دائم  وإذن  رخصة  عىل  فاستحصلت  به،  واالهتامم 
من أوقاف حلب باإلرشاف عىل املقام وإعادة بنائه، 
حمسن  السّيد  الديني  باملرجع  اللجنة  اتصلت  وقد 
برصف  هلم  وأذن  الفكرة  شّجع  الذي    احلكيم 
املرحوم  العاّلمة  بذل  كام  عليه،  الرشعية  احلقوق 
السّيد حسني مكي جهودًا يف الشام لتشجيع املؤمنني 
بناء  بإعادة  اجلمعية  وقامت  املرشوع.  عىل  للبذل 
استفاد  وقد  فيه،  دينية  مدرسة  إىل  باإلضافة  املشهد 
اآلثار  دائرة  يف  املوجودة  اخلرائط  من  املهندسون 
بحلب إلعادة البناء عىل ما كان عليه سابقًا، وبذلك 

حافظوا عىل طرازه األيويب القديم.
مشهد المحسن:

جنويب  مرت   300 حوايل  بعد  وعىل  نفسه  اجلبل  عىل 
آخر منسوب آلل  يقوم مشهد    مشهد احلسني 
الذي  املكان  وهو  املحسن.  مشهد  هو   ، البيت 
ُذكر أنه كان »منطرة« للكروم، وقد وضعت فيه السبايا 
وهناك  حلب،  خارج  فيها  بِْتن  التي  الليلة  تلك   يف 
 ـ كام تقول الروايات ـ أسقطت زوجة احلسني 

 الرباب سقطًا ُسّمي باملحسن، وقد أصبح هذا املكان 
مزارًا ملحبي أهل البيت ، ولكن ُطمست معامله 
الدولة  أن سيف  مّرة  أن حدث ذات  إىل  الزمن،  مع 
من  السباق  حلبة  إىل  للنظر  جيلس  كان  احلمداين 

عىل  ينزل  نورًا  فشاهد  املقابل،  اجلبل  عىل  دكة  عىل 
املكان الذي فيه املشهد عدة مرات، فلاّم أصبح ركب 
بنفسه إىل ذلك املكان وحفر فوجد حجرًا عليه كتابة 
 نصها: »هذا قرب املحسن بن احلسني بن عيل ابن أيب 
فجمع  351هـ،  سنة  يف  ذلك  وكان   ،» طالب 
للحسني  كان  هل  وسأهلم  العلويني  الدولة  سيف 
نساء  بعض  إن  له:  فقيل  املحسن؟  اسمه  ولد   
هذا  طرحت  املكان  هذا  وردن  ملا    احلسني 
عىل  بناء  إلقامة  الدولة  سيف  بادر  عندها  الولد، 
اقسنقر  الدولة  قسيم  عليه  أضاف  وقد  املشهد،  هذا 
سنة 582هـ بعض اإلصالحات ووقف عليه بعض 
األوقاف، ويف أيام نور الدين حممود ابن زنكي ُبنيت 

يف صحن املشهد بيوت ينتفع هبا املقيمون به.
وقد ُأحدثت إصالحات وجتديدات يف املشهد يف أيام 
امللك الظاهر غياث الدين غازي ابن صالح الدين، 
ثم يف أيام امللك النارص بن امللك الظاهر، وملا احتل 
التتار حلب ونبوا املشهد وخّربوه أمر امللك الظاهر 

بإصالح املشهد وعنّي له إمامًا وقّياًم ومؤذنًا.
ويتم الدخول إىل املشهد بعد صعود درج طويل من 
الطريق من باب كبري يرتفع فوقه عقد عال تتدىل منه 
املقرنصات والزخارف وعليه كتابة نّصها: » بسملة.. 
أمر بعامرة هذا املوضع املبارك موالنا السلطان امللك 
بن  الغازي  املظفر  أبو  والدين  الدنيا  غياث  الظاهر 

يوسف.. يف سنة تسع وستامئة «.
غرف  تقوم  والغرب  الشامل  جلهة  الصحن  وحول 
الواجهة  وعىل  واملجاورين،  املقام  خلدم  قديمة 
الشاملية من الصحن كتابة قديمة حتتوي عىل الصالة 
الزهراء  وفاطمة  املرتىض  وعيل  املصطفى  حممد  عىل 
األئّمة  مجيع  ذكر  عىل  تأيت  حتى  الكربى..  وخدجية 

. االثني عرش
أما اجلهة اجلنوبية فتحتوي عىل املسجد وعىل الغرفة 
الكبرية التي تضم قرب املحسن  الذي أقيم عليه 
صندوق من خشب عىل جهاته األربع نقوش ملونة 
ورسوم قناديل مدالّة وسورة التوحيد، ويدور حول 
إطار الصندوق من أعاله كتابة باخلط الكويف املزّهر 
غازي  الطاهر  أيام  إىل  تعود  وهي  قراءهتا،  يصعب 
املامليك،  عهد  ألوائل  أو  األيويب  الدين  صالح  بن 
أهايل  من  سواًء  الزائرين  من  املشهد  هذا  خيلو  وال 
البالد  خمتلف  من  القادمني  من  أو  وجوارها،  حلب 

اإلسالمية.

 روي: )إن اهلل تعالى يخلق من عرق زوار قبر الحسين  من كّل عرق سبعين ألف ملك، يسّبحون اهلل ويستغفرون له ولزّوار الحسين  إلى أن 
        تقوم الساعة(.

 احلجر الذي وضع عليه رأس احلسني 
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قال اإلمام الباقر : )خلق اهلل تعالى كربالء قبل أن يخلق الكعبة بأربعة وعشرين ألف عام وقدسها وبارك عليها(.

اهلل  َعْبِد  َأِبي  َعْن  ُكوِنيِّ  السَّ َعِن   -1 
: َقاَل: َقاَل َأِمرُي املُْؤِمِنَن  الصادق 

الَِّذي  ِإىَل  َفَأْسِنُدوه  ِديٍث  حِبَ ْثُتْم  َحدَّ )ِإَذا 
َثُكْم َفِإْن َكاَن َحّقًا َفَلُكْم وِإْن َكاَن  َحدَّ

َكِذبًا َفَعَلْيه(.
كما أّنه ل بّد لك يف نقل منت احلديث 
حتّرزًا  والنقصان  الزيادة  عن  حفظه  من 
بّد  ل  كذلك  والفتاء،  الكذب  عن 
اإلرسال  عن  حفظه  من  سنده  نقل  يف 
وحفظ بعض الوسائط حتّرزًا عنهما )أي: 
الكذب والفتاء( وعن التمويه والتدليس 
الذي ل يليق بالعادل، فإن أردت أن تروي 
حديثًا ل ينايف شيئًا من ضروريات الدين 
بالضرورة  باطاًل  مضمونه  يكون  ول 
واسطة،  بال  به  حّدثك  من  إىل  فأسنده 
فإن كان حّقًا مطابقًا للواقع فلك األجر 
والثواب بنشر العلم واحلديث، وإن كان 

كذبًا فعليه كذبه ل عليك ألّنك صادق، 
من ضروريات  شيئًا  ينايف  ل  قلنا:  وإّنا 
جيوز  ل  لا  منافيًا  لو كان  ألّنه  الدين 
لك نقله عّمن حّدثك أيضًا ل للتحّرز عن 
الكذب، ألّنك يف هذا النقل صادق، بل 

للتحّرز عن نشر الباطل وبّث الهل.
ِلي  َقاَل  َقاَل:  ُعَمَر  ْبِن  ِل  املَُفضَّ َعِن   -2
)اْكُتْب   : الصادق  اهلل  َعْبِد  َأُبو 
وُبثَّ ِعْلَمَك يِف ِإْخَواِنَك، َفِإْن ِمتَّ َفَأْوِرْث 
ُكُتَبَك َبِنيَك َفِإنَّه َيْأِتي َعَلى النَّاِس َزَماُن 

َهْرٍج َل َيْأَنُسوَن ِفيه ِإلَّ ِبُكُتِبِهْم(.
يِف  ِعْلَمَك  وُبثَّ  )اْكُتْب   : قوله 
وانشر  األحاديث  اكتب  يعين:  ِإْخَواِنَك( 
علمت  كما  ليعلموا  إخوانك  يف  علمك 
نشرت،  كما  إخوانهم  يف  وينشروا 

وهكذا إىل قيام الساعة.
ُكُتَبَك  َفَأْوِرْث  ِمتَّ  )َفِإْن   : وقوله 

َبِنيَك( ليقوموا مقامك يف حفظ الكتب 
عّلل  ثّم  العلم،  ونشر  احلديث  وضبط 
)َفِإنَّه  بقوله:  واإليراث  بالكتابة  األمر 
َهْرٍج( الرج بفتح  َزَماُن  النَّاِس  َعَلى  َيْأِتي 
والختالط  الفتنة  الراء  وسكون  الاء 
والقتل، أي: يأتي زمان تكثر فيه الفتنة 
احلّق  احلّق وخيتلط  أهل  فيه  ويضطرب 
الَظَلمة  لواء  لرتفاع  ذلك  والباطل، كّل 
وارتقاء دولتهم وشّدة عداوتهم ألهل احلّق 
أينما  الرّباني  العال  يقتلون  أّنهم  حتى 

وجدوه ومن رجع إليه أينما ثقفوه.
ِإلَّ  ِفيه  َيْأَنُسوَن  )َل   : قال  ثم 
إىل  رجوعهم  إمكان  لعدم  ِبُكُتِبِهْم( 
املعصوم والسماع منه إّما لغيبته أو لشّدة 
  اخلوف والتقّية، وهذا الذي أمر به
وفعله السلف رضوان اهلل عليهم من كتب 
على  الشفقة  كمال  وتدوينها  األحاديث 

 حديث أهل البيت
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قال اإلمام الصادق : )زائر الحسين  مشفع يوم القيامة لمائة رجل كلهم قد وجبت لهم النار ممن كان في الدنيا من المسرفين(.

تائهة  اُلّمة  لكانت  ذلك  لول  إذ  اُلّمة، 
حائرة يف دين احلّق وأحكامه، سّيما يف 
عّنا خري  تعاىل  اهلل  العصر فجزاهم  هذا 

الزاء.
ْبِن  اِد  وَحَّ َساِلٍ  ْبِن  ِهَشاِم  َعْن   -3
اهلل  َعْبِد  َأَبا  ْعَنا  َسِ َقاُلوا  وَغرْيِه   ُعْثَماَن 
َحِديُث  )َحِديِثي  َيُقوُل:    الصادق 
وَحِديُث  ي  َجدِّ َحِديُث  َأِبي  وَحِديُث  َأِبي 
َسْنِ  احْلُ وَحِديُث  َسْنِ  احْلُ َحِديُث  ي  َجدِّ
َحِديُث  َسِن  احْلَ وَحِديُث  َسِن  احْلَ َحِديُث 
َأِمرِي املُْؤِمِنَن  وَحِديُث َأِمرِي املُْؤِمِنَن 
َحِديُث َرُسوِل اهلل  وَحِديُث َرُسوِل اهلل 

.) َقْوُل اهلل َعزَّ وَجلَّ
يتبن من هذا احلديث الشريف أّن حديث 
كّل واحد من األئّمة الطاهرين  قول 
اهلل عّز وجّل ول اختالف يف أقوالم كما 
الحّتاد  تعاىل، وجه  قوله  اختالف يف  ل 
وطبع مستقيم،  له عقل سليم  ملن  ظاهر 
ألّن اهلل عّز وجّل وضع العلم واألسرار يف 
 يف  النيّب  ووضعه    النيّب  صدر 
صدر علّي ، وهكذا من غري تفاوت 
ول  والكيفّية  الكمّية  يف  واختالف 
استعمال آراء وظنون داعية إىل الختالف 

وعلى هذا ظهر معنى الحّتاد.
وهذا كما إذا أورثك آباؤك جوهرًا نفيسًا 
انتقل من واحد بعد واحد إليك، فإذا قلت: 
جوهري هذا جوهر أبي وجوهر أبي جوهر 
جّدي وهكذا إىل أن تبلغ إىل األصل فقد 
بال شبهة،  القول  هذا  كنت صادقًا يف 
إّل أّن بن هذا وما حنن فيه فرقًا، فإّن 
آبائك خبالف  أيدي  عنه  انقطع  الوهر 
العلم فإّنه انتقل من صدر مطّهر إىل صدر 
مطّهر من غري أن يزول عن األّول وينقطع 
الروايات  بعض  يف  وما  فيه،  تصّرفه 
 الصادق  اهلل  عبد  أبي  نقل   من 

  عن أبيه عن جّده إىل أمري املؤمنن
 تصريح مبا هو يف  الرسول  إىل  أو 
علّو  إّما  وفائدته  ضمنًا  ومعلوم  الواقع 
اإلسناد أو رفع ما خيتلج يف قلب السامع 
مبضمون  الهتمام  شّدة  على  التنبيه  أو 

احلديث.
فإن قلت: فعلى هذا جيوز من سع حديثًا 
عن أبي عبد اهلل  أن يرويه عن أبيه، 
أن  جيوز  بل  أجداده،  من  أحد  عن  أو 

يقول: قال اهلل تعاىل؟
من  مستفاد  غري  آخر  حكم  هذا  قلت: 
بعض  من  يستفاد  نعم  احلديث،  هذا 
الروايات جواز ذلك بل أولوّيته، واهلل أعلم.

َخاِلٍد  َأِبي  ْبِن  َسِن  احْلَ ْبِن  ِد  مَّ َعْن حُمَ  -4
 : َشْيُنوَلَة َقاَل ُقْلُت أَلِبي َجْعَفٍر الثَّاِني
َأِبي  َعْن  َرَوْوا  َنا  َمَشاخِيَ ِإنَّ  ِفَداَك  )ُجِعْلُت 
َجْعَفٍر وَأِبي َعْبِد اهلل  وَكاَنِت التَِّقيَُّة 
َعْنُهْم  ُتْرَو  وَلْ  ُكُتَبُهْم  َفَكَتُموا  َشِديَدًة 
َفَقاَل  ِإَلْيَنا  اْلُكُتُب  َصاَرِت  َماُتوا  ا  َفَلمَّ

.) ُثوا ِبَها َفِإنََّها َحقٌّ َحدِّ
ِإنَّ  ِفَداَك  )ُجِعْلُت   : له  الراوي  قول 
َعْبِد  وَأِبي  َجْعَفٍر  َأِبي  َعْن  َرَوْوا  َنا  َمَشاخِيَ
اهلل  وَكاَنِت التَِّقيَُّة َشِديَدًة َفَكَتُموا 
احملّققن:  بعض  قال  ُتْرَو(،  وَلْ  ُكُتَبُهْم 
الواو  بفتح  تروَّ(  )فلم  يقرأ  أن  األصوب 
املشّددة وفتح الراء على صيغة اجملهول، 
أّما بضّم النون للمتكّلم مع الغري أو بضّم 
مبعنى  التوية  من  للغائبة  التأنيث  تاء 

الرخصة.
حلته  أي  تروية  احلديث  رّويته  يقال: 
وضمري  فيها  له  ورخصت  روايته،  على 
واملعنى  للمشايخ،  )عنهم(  يف  المع 
تقع  يعين ل  املشايخ،  ُنروَّ حنن عن  فلو 
رواية كتبهم  قبلهم يف  لنا من  الرخصة 

تروَّ  أو ل  عنهم  األحاديث  من  فيها  وما 
كتبهم وأحاديثها يعين ل تقع الرخصة 
وضبطه  روايتها،  يف  قبلهم  من  لنا 
بعضهم بتخفيف الواو املفتوحة وسكون 
كتبهم  ترو  ل  يعين  التاء،  وضّم  الراء 
إلينا  روايتها  تبلغ  ول  عنهم  وأحاديثهم 
ساعًا أو قراءة أو إجازة أو مناولة أو غري 
وضبطه  احلديث،  حتّمل  طرق  من  ذلك 
وسكون  النون  بفتح  نرو(  )فلو  بعضهم 
صيغة  على  املخّففة  الواو  وكسر  الراء 

املعلوم للمتكّلم مع الغري.
النسخ:  بعض  ويف  تصحيف،  هذا  وقيل: 
املشايخ  يرووا  فلم  يعين  عنهم  يرووا  فلم 
ول    األئّمة  من  كتبهم  أحاديث 
يف  المع  فضمري  الناس،  بن  ينشروها 

. الفعل للمشايخ، ويف عنهم لألئّمة
ِإَلْيَنا(  اْلُكُتُب  َصاَرِت  َماُتوا  ا  )َفَلمَّ قوله: 
املفيدة  بالقرائن  أّنها كتبهم  نعلم  وحنن 

للعلم أو بقول الثقات.
ُثوا ِبَها( عنهم عن  قوله : )َفَقاَل: َحدِّ
شيوخهم إىل املعصوم أو قولوا: روى فالن 

يف كتابه كذا، أو قال فيه كذا.
وما  ثابت   ) َحقٌّ )َفِإنََّها   : قوله 
منقول  معترب  األحاديث  من  فيها   كتبوا 
عنهم ، وفيه دللة على جواز األخذ 
من الكتاب وإن ل يأذن صاحبه األخذ 
منه وجواز العتماد على الكتابة وحله 
على خصوص التقّية لعلمه  حبقيقة 
تلك الكتب كما يشعر به ظاهر التعليل 
العمل  جاز  العموم  تقدير  وعلى  حمتمل، 
الثالثة  احملّمِدين  عن  املشهورة  بالكتب 
رضوان اهلل عليهم، وإن ل يّتصل سلسلة 

السماع من الشيوخ بهم.
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قال اإلمام الصادق : )موضع قبر الحسين  منذ يوم دفن روضة من رياض الجنة(.

اإلمامة
احللقة الثالثة

بسم اهلل الرحن الرحيم 
احلمد هلل رب العاملن وصلى اهلل على خامت 
وآله  حممد  القاسم  أبي  واملرسلن  األنبياء 

املنتجبن.
وجوب  حول  السابقة  احللقة  يف  تكلمنا 
ومن مجلة  تعاىل  اهلل  قبل  من  اإلمام  نصب 
الطائفة  علماء  عليها  استدل  الي  األدلة 

قاعدة اللطف أي: )جيب على اهلل اللطف(.
تعريف قاعدة اللطف: كل فعل من قبل اهلل 
عن  ويبعده  الطاعة  إىل  العبد  يقرب  تعاىل 

املعصية.
من مظاهر اللطف اإلهلي:

إن مظاهر اللطف اإللي كثرية، منها: إنزال 
وتعين  الرسل،  وإرسال  السماوية،  الكتب 
األئمة واحلجج من بعدهم، وبيان التكاليف 

الشرعية. 
من أنواع اللطف:

يكن  فال  املكّلفن،  على  احلّجة  إتام 
أن يعّذب اهلّل أحدًا قبل أن يبّن له ما جيب 
عليه، والعقل حيكم بقبح العقاب بال بيان، 
فكيف يصدر عقاب من اهلّل عّز وجّل بدون 
املكّلفن  على  الواجبة  التكاليف  يبّن  أن 
ذلك  عن  وتعاىل  سبحانه  صريح؟  ظلٌم  وهو 
كتابه  يف  تعاىل  قال  كما  كبريًا.  علّوًا 

اجمليد: َوما َربَُّك ِبَظاّلم ِلْلَعِبيد فّصلت: 46، 
وقال: َوما َظَلْمناُهْم هود: 101، وقال: َول 
الكهف: 49، هذا ما كان   أَحدًا َربَُّك  َيْظِلُم 

من العقل. 
وأّما ما كان من الشرع، فإليك بعض اآليات 
أْنَت  ا  إنَّ عليهم:  احلّجة  بها  تصّرح  الي 
ُمْنِذٌر َوِلُكلِّ َقْوم هاد الرعد: 7، وقال تعاىل: 
 ُرون َيَتَذكَّ َلَعلَُّهْم  الَقْوَل  َلُُم  ْلنا  َوَلَقْد َوصَّ
 ة إّل َخال ِفيها َنِذير القصص:  ،7َوإْن ِمْن ُأمَّ

فاطر: 24. وبعد استعراض هذه اآليات، يّتضح 

الكالم  تقّدم  الذي  اللطف  معنى  بعض  لنا 
عنه. 

معنى وجوب اللطف على اهلل:
ليس املقصود من قولنا: )جيب على اهلّل اللطف( 
هو الوجوب الشرعي، بأن يوجب املخلوق على 
اخلالق وحيكم عليه أن يلطف بعباده، كاّل 
بل معناه: الوجوب العقلي وهو إدراك العقل 
العقل  مثال:  آخر،  شيء  وقبح  شيء  ُحسن 
واإلحسان،  األمانة،  أداء  حبسن  حيكم 
والوفاء بالوعد وأمثال ذلك، وكذلك العقل 
حيكم بقبح اخليانة، والظلم، وخلف الوعد، 
وتعذيب من ل يستحّق العذاب، وأمثال ذلك، 
ولقد ورد يف القرآن الكريم ما يشبه كلمة 
عّز  كقوله  تعاىل،  اهلّل  على  -الوجوب- 

ةاألنعام: 12،  شأنه: َكَتَب َعلى َنْفِسِه الرَّْحَ
ة األنعام: 54،  وَكَتَب َربُُّكْم َعلى َنْفِسِه الرَّْحَ

َنْصُر  َعَلْينا  ًا  َحقَّ َوكاَن  تعاىل:  وقوله 
امُلْؤِمِننالروم: 47، أي أوجب على نفسه إجيابًا 
مؤّكدًا، وقيل: أوجب على نفسه الثواب ملن 
بطالن  ينكشف  املنطلق  هذا  ومن  أطاعه، 
مذهب الرب، الذي يسلب القدرة من العبد 
يف أفعاله، ويسندها إىل اهلّل سبحانه. موسوعة 

املصطفى والعتة: ج9، ص164.

املظفر يف  الشيخ  اللطف  وقد أوضح قاعدة 
عنوان  اإلمامية: ص49 حتت  عقائد  كتابه 
)النبوة لطف( ومبا أن اإلمامة امتداد للنبوة 
حيث    بكالمه  نستدل  أن  فيمكننا 
األطوار،  غريب  خملوق  اإلنسان  إن  قال: 
طبيعته  ويف  تكوينه  يف  التكيب  معقد 
ويف نفسيته ويف عقله، بل يف شخصية كل 
نوازع  فيه  اجتمعت  وقد  أفراده،  من  فرد 
والصالح  اخلري  وبواعث  جهة  من  الفساد 
على  جبل  قد  جهة  فمن  أخرى:  جهة  من 
النفس والوى  والغرائز، من: حب  العواطف 
حب  على  وفطر  الشهوات،  وإطاعة  واألثرة 
التغلب والستطالة والستيالء على ما سواه، 
وزخارفها  الدنيا  احلياة  على  والتكالب 
ومتاعها كما قال تعاىل: ِإنَّ اإِلنَساَن َلِفي 
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قال اإلمام الصادق : )في طين قبر الحسين  الشفاء من كل داء، وهو الدواء األكبر(.

 َكالَّ ِإنَّ اإِلنَساَن َلَيْطَغىالعصر:2 و ُخْسٍر
اَرٌة  َأْن َرآُه اْسَتْغَنىالعلق: 6-7  وِإنَّ النَّْفَس أَلمَّ
اآليات  من  ذلك  غري  إىل    53 وِءيوسف:  ِبالسُّ
املصرحة واملشرية إىل ما جبلت عليه النفس 

اإلنسانية من العواطف والشهوات. 
ومن الهة الثانية، خلق اهلل تعاىل فيه عقال 
اخلري،  ومواطن  الصالح  إىل  يرشده  هاديا 
وضمريا وازعا يردعه عن املنكرات والظلم 
ول  ومذموم.  قبيح  هو  ما  فعل  على  ويؤنبه 
اإلنسانية  النفس  يف  الداخلي  اخلصام  يزال 
يتغلب  فمن  والعقل،  العاطفة  بن  مستعرا 
عقله على عاطفته كان من األعلن مقاما 
يف  والكاملن  إنسانيتهم  يف  والراشدين 
كان  عاطفته  تقهره  ومن  روحانيتهم، 
إنسانية،  واملتدين  منزلة  األخسرين  من 
هذين  وأشد  البهائم  رتبة  إىل  واملنحدرين 
املتخاصمن مراسا على النفس هي العاطفة 
وجنودها فلذلك جتد أكثر الناس منغمسن 
بإطاعة  الداية  عن  ومبتعدين  الضاللة  يف 
َأْكَثُر  َوَما  العواطف  نداء  وتلبية  الشهوات 
النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت مِبُْؤِمِنَنيوسف: 103، على 
أن اإلنسان لقصوره وعدم إطالعه على مجيع 
احلقائق وأسرار األشياء احمليطة به واملنبثقة 
من نفسه، ل يستطيع أن يعرف بنفسه كل 
ما يضره وينفعه، ول كل ما يسعده ويشقيه، 
ل فيما يتعلق خباصة نفسه، ول فيما يتعلق 
ل  بل  وحميطه،  وجمتمعه  اإلنساني  بالنوع 
إدراكا  أو  ويزيد جهال  بنفسه  يزال جاهال 
عنده  العلم  تقدم  كلما  بنفسه،  لهله 
وعلى  املادية.  والكائنات  الطبيعية  باألشياء 
هذا فاإلنسان يف أشد احلاجة ليبلغ درجات 
الالحب  الطريق  له  ينصب  من  إىل  السعادة 
الدى،  وإتباع  الرشاد  إىل  الواضح  والنهج 
من  يتمكن  حتى  العقل  جنود  بذلك  لتقوى 
عندما  اللجوج  اللدود  خصمه  على  التغلب 
يهيئ اإلنسان نفسه لدخول املعركة الفاصلة 
بن العقل والعاطفة. وأكثر ما تشتد حاجته 
إىل من يأخذ بيده إىل اخلري والصالح عندما 
ختادعه العاطفة وتراوغه - وكثريًا ما تفعل 
- فتزين له أعماله وحتسن لنفسه احنرافاتها، 
إذ تريه ما هو حسن قبيحا أو ما هو قبيح 
حسنا، وتلبس على العقل طريقه إىل الصالح 
تلك  له  ليس  وقت  يف  والنعيم،  والسعادة 

املعرفة الي تيز له كل ما هو حسن ونافع، 
منا  واحد  وكل  وضار.  قبيح  هو  ما  وكل 
صريع لذه املعركة من حيث يدري ول يدري 
على  يعسر  هذا  وألجل  اهلل.  عصمه  من  إل 
الوحشي  املثقف فضاًل عن  املتمدن  اإلنسان 
الاهل أن يصل بنفسه إىل مجيع طرق اخلري 
والصالح، ومعرفة مجيع ما ينفعه ويضره يف 
أو  نفسه  خباصة  يتعلق  فيما  وآخرته  دنياه 
مبجتمعه وحميطه، مهما تعاضد مع غريه من 
أبناء نوعه من هو على شاكلته وتكاشف 
معهم، ومهما أقام بالشتاك معهم املؤترات 
واجملالس والستشارات. فوجب أن يبعث اهلل 
تعاىل يف الناس رحة لم ولطفا بهم َرُسوًل 
َوُيَعلُِّمُهْم  يِهْم  َوُيَزكِّ آَياِتِه  َعَلْيِهْم  َيْتُلو  ِمْنُهْم 
عما  وينذرهم   2 ْكَمَةالمعة:  َواحْلِ اْلِكَتاَب 
صالحهم  فيه  مبا  ويبشرهم  فسادهم  فيه 
تعاىل  اهلل  اللطف من  وسعادتهم. إنا كان 
كماله  من  بالعباد  اللطف  فألن  واجبًا، 
املطلق وهو اللطيف بعباده الواد الكريم، 
فإذا كان احملل قاباًل ومستعدًا لفيض الود 
واللطف فإنه تعاىل ل بد أن يفيض لطفه، إذ 
ل خبل يف ساحة رحته ول نقص يف جوده 
وكرمه. وليس معنى الوجوب هنا أن أحدًا 
يأمره بذلك فيجب عليه أن يطيع تعاىل عن 
ذلك، بل معنى الوجوب يف ذلك هو كمعنى 
"أي  الوجود  واجب  إنه  قولك:  يف  الوجوب 

اللزوم واستحالة النفكاك".
ويكن الستدلل على قاعدة اللطف بهذه 
املناظرة الي حدثت بن رجل من أهل الشام 
وهشام بن احلكم -وهو أحد تالمذة اإلمام 
الصادق - حيث قال الشامي لشام: يا 
غالم، سلين يف إمامة هذا -يعين أبا عبد اهلل 
ارتعد،  حتى  هشام  فغضب   - الصادق 
ثم قال له: أخربني يا هذا، أربك أنظر خللقه 

أم هم ألنفسهم؟
فقال الشامي: بل ربي أنظر خللقه، قال: ففعل 
بنظره لم يف دينهم ماذا؟ قال: كلفهم وأقام 
لم حجة ودليال على ما كلفهم، وأزاح يف 
ذلك عللهم. فقال له هشام: فما الدليل الذي 
، نصبه لم؟ قال الشامي: هو رسول اهلل 
قال:  من؟  اهلل  رسول  فبعد  هشام:  له  قال 
نفعنا  فهل  له هشام:  قال  والسنة،  الكتاب 
اليوم الكتاب والسنة فيما اختلفنا فيه، حتى 

رفع عنا الختالف ومكننا من التفاق؟ قال 
الشامي: نعم. قال له هشام: فلم اختلفنا حنن 
أن  وتزعم  الشام ختالفنا  من  وجئتنا  وأنت، 
الرأي طريق الدين، وأنت مقر بأن الرأي ل 
جيمع على القول الواحد املختلفن؟ فسكت 
: الشامي كاملفكر، فقال له أبو عبد اهلل 

ما  إنا  قلت  إن  قال:  تتكلم؟(  ل  لك  )ما 
الكتاب  إن  قلت  وإن  كابرت،  اختلفنا 
والسنة يرفعان عنا الختالف أبطلت، ألنهما 
حيتمالن الوجوه، ولكن لي عليه مثل ذلك، 
فقال أبو عبد اهلل : )سله جتده مليًا(، 
فقال الشامي لشام: من أنظر للخلق، ربهم 
أنظر  ربهم  بل  هشام:  فقال  أنفسهم؟  أم 
لم، فقال الشامي: فهل أقام لم من جيمع 
كلمتهم، ويرفع اختالفهم، ويبن لم حقهم 
الشامي:  قال  نعم.  هشام:  قال  باطلهم؟  من 
الشريعة  ابتداء  أما يف  قال هشام:  من هو؟ 
 النيب  بعد  وأما   ، اهلل   فرسول 
 فغريه، قال الشامي: ومن هو غري النيب 
القائم مقامه يف حجته؟ قال هشام: يف وقتنا 
وقتنا  يف  بل  الشامي:  قال  قبله؟  أم  هذا 
أبا  -يعين  الالس  هذا  هشام:  قال  هذا، 
الرحال،  إليه  تشد  الذي   - اهلل  عبد 
عن  أب  عن  وراثة  السماء،  بأخبار  وخيربنا 
ذلك؟  بعلم  لي  وكيف  الشامي:  قال  جد، 
قال هشام: سله عما بدا لك، قال الشامي: 
قطعت عذري، فعلي السؤال، فقال أبو عبد 
شامي،  يا  املسألة  أكفيك  )أنا   : اهلل 
يوم  خرجت  وسفرك،  مسريك  عن  أخربك 
على  ومررت  كذا،  طريقك  وكان  كذا، 
كذا، ومر بك كذا(. فأقبل الشامي كلما 
وصف له شيئًا من أمره يقول: صدقت واهلل، 
ثم قال له الشامي: أسلمت هلل الساعة، فقال 
له أبو عبد اهلل : )بل آمنت باهلل الساعة، 
يتوارثون  وعليه  اإليان،  قبل  اإلسالم  إن 
قال  يثابون(،  عليه  واإليان  ويتناكحون، 
الساعة أشهد أن ل   الشامي: صدقت، فأنا 
إله إل اهلل وأن حممدًا رسول اهلل وأنك وصي 
األوصياء. اإلرشاد للشيخ املفيد: ج2، ص195. وللكالم 
اهلل  إنشاء  الالحق  العدد  يف  نتناولا  تتمة 

تعاىل. 
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قال اإلمام الباقر : )ما أتاه - أي: الحسين  - عبد فخطا خطوة إال كتب اهلل له حسنة، وحط عنه سيئة(.

ثم  املجوسية،  عىل  أصفهان  يف  سلامن  نشأ 
أعجبته املسيحية فهاجر إىل الشام، وعاش مع 
العراق،  إىل  ذهب  ثم  النصارى،  علامء  كبري 
علامئهم،  كبري  كان  حيث  تركيا،  اىل  ثم 
فأخربه بأنه سيظهر نبي يف بالد العرب، فجاء 
سلامن إىل أرض العرب ينتظر ظهوره، فوجد 
ففي كامل  أيضًا،  ينتظرونه  اليهود  من  مجاعة 
 الصادق  اإلمام  عن   الدين/161، 
  حممد  وبني  عيسى  بني  )كان  قال: 
مخسامئة عام، منها مائتان ومخسون عامًا ليس 
كانوا؟  فام  قلت:  ظاهر،  عامل  وال  نبي  فيها 
 ، عيسى  بدين  متمسكني  كانوا  قال: 
قلت: فام كانوا؟ قال: كانوا مؤمنني، ثم قال: 
وكان  عامل(،  وفيها  إال  األرض  تكون  وال 
سلامن  احلجة  لطلب  األرض  يف  رضب  من 
ينتقل من عامل إىل  يزل  فلم   ، الفاريس 
عامل ومن فقيه إىل فقيه، ويبحث عن األرسار 
سيد  القائم  لقيام  منتظرًا  باألخبار،  ويستدل 
األولني واآلخرين حممد  أربعامئة سنة، 

خرج  بالفرج  أيقن  فلام  بوالدته  برش  حتى 
عبد  أنه  عىل  أخذ  أي  فسبي،  هتامة  يريد 
وباعوه، ووجد سلامن يف املدينة امرأة فارسية 
جاءت قبله تنتظر النبي املوعود ! »قال 
سلامن: ملا قدمت املدينة رأيت امرأة إصبهانية 
كانت قد أسلمت قبيل، فسألتها عن رسول 
التي دلتني عىل رسول اهلل«.    فهي  اهلل 
طبقات املحدثني بأصبهان البن حبان: 123/1، واإلصابة البن 

حجر: 29/8، وأخبار إصبهان: 44/1 

نسبه:
ذكر ابن عساكر يف تاريخ دمشق: ج12: أن 
اسم سلامن الفاريس هو روزبه بن يوذخشان 
بن مورشال بن هببوذان بن فريوز بن شهرك، 
األعراب  من  نفر  مع  اجتمع  ملا  إنه  وقيل: 
"أنا  هذا:  يقول  حيث  نسبه،  عن  فسألوه 
وذاك  قييس"،  "أنا  يقول:  وذاك  قريش"، 

يقول: "أنا متيمي"،  فقال:
أيب اإلسالم ال أب يل سواه

               إذا افتخروا بقيس أو متيـم

عطاؤه املبارك: 
اخلوص  يظفر  مهيبًا،  شيخًا  كربه  يف  كان 
كثرية،  ومكاتل  أوعية  منه  ويصنع  وجيدله، 
آالف  أربعة  بني  وفريًا  عطاؤه  كان  ولقد 
يوزعه  كان  أنه  بيد  العام،  يف  آالف  وستة 
ويقول  درمهًا،  منه  ينال  أن  ويرفض  كله 
أبيعه  ثم  فأعمله  بدرهم،  خوصًا  أشرتي 
وأنفق  فيه،  درمها  فأعيد  دراهم،  بثالثة 
وكان  بالثالث،  وأتصدق  عيايل،  عىل  درمها 
بعد  اإليامن،  درجات  أعىل  يف    سلامن 
املعصومني  ، ففي اخلصال /447، عن 
أبو عبد  قال يل  قال:  القراطييس  العزيز  عبد 
عرش  اإليامن  إن  العزيز،  عبد  )يا   : اهلل 
درجات، بمنزلة السلم، ُيصعد منه ِمْرقاٌة بعد 
مرقاة، فال يقولن صاحب الواحدة لصاحب 
إىل  تنتهي  حتى  شئ،  عىل  لست  االثنتني 
العارشة، وال ُتسقط من هو دونك فُيسقطك 
أسفل  هو  من  رأيت  وإذا  فوقك،  هو  الذي 
منك فارفعه إليك برفق، وال حتملنَّ عليه ما 

 سلمان احملمدي
مرقد سلامن املحمدي وحذيفة بن اليامن - مدينة )املدائن( يف العراق
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 عن اإلمام الصادق : )أن من أدار الحجر من تربة الحسين  فاستغفر به مرة واحدة كتب اهلل له سبعين مرة وإن أمسك السبحة بيده ولم 
                                 يسبح بها ففي كل حبة منها سبع مرات(.

ال يطيق فتكرسه، فإنه من كرس مؤمنًا فعليه 
يف  ذر  وأبو  الثامنة،  يف  املقداد  وكان  جربه، 
رجال  ويف   العارشة(  يف  وسلامن  التاسعة، 
الكيش: محدويه بن نصري، عن أيب احلسني بن 
نوح، عن صفوان، عن ابن بكري، عن زرارة 
أدرك  يقول:   عبد اهلل أبا  قال: سمعت 
سلامن العلم األول والعلم اآلخر، وهو بحر 
ال ُينزح، وهو منا أهل البيت، بلغ من علمه 
أنه مر برجل يف رهط فقال له: يا عبد اهلل تب 
إىل اهلل عز وجل من الذي عملت به يف بطن 
بيتك البارحة، قال: ثم مىض، فقال له القوم: 
لقد رماك سلامن بأمر فام رفعته عن نفسك، 
اهلل  إال  عليه  اطلع  ما  بأمر  أخربين  إنه  قال: 

وأنا. بحار األنوار ج22 ص360 
: حدثنا أمحد بن  وعن اإلمام الصادق 
بن  واحلسني  معروف  بن  العباس  عن  حممد 
بن  احلسني  عن  عيسى  بن  محاد  عن  سعيد، 
 املختار، عن أيب بصري عن أيب عبد اهلل 
سلامن  وكان  حمدثًا    عيل  )كان  قال: 
قال  املحدث  آية  فام  قلت  قال:  حمدثًا، 
وكيت(. كيت  قلبه  يف  فينكت  ملك   يأتيه 

بصائر الدرجات/341 

مؤاخاة النيب  بني سلمان وأبا ذر:
آخى النبي   بينه وبني أيب ذر: »واشرتط 
 عىل أيب ذر أن ال يعيص سلامن« الكايف: 8 /162،

أبو  فسكن  الدرداء،  أيب  وبني  بينه  آخى  كام 
ويتزاوران:  يرتاسالن  وكانا  الشام،  الدرداء 
فإين  بعد  أما  سلامن:  إىل  الدرداء  أبو  »كتب 
اجلهاد،  املقدسة وأرض  األرض  إىل  أدعوك 
قد  فإنك  بعد  أما  سلامن:  إليه  فكتب  قال 
املقدسة  األرض  إىل  تدعوين  إيل  كتبت 
األرض  ما  ولعمري  اجلهاد،  وأرض 
عمله«  يقدسه  املرء  ولكن  أهلها،   تقدس 

مصنف ابن أيب شيبة:182/8.

العلم  »إنام  الدرداء:  أيب  اىل  سلامن  وكتب 
كالينابيع فينفع به اهلل من شاء، ومثل حكمة 
علم  ومثل  له،  الروح  كجسد  هبا  يتكلم  ال 
ومثل  منه،  ينفق  ال  كنز  كمثل  به  يعمل  ال 

العامل كمثل رجل أضاء له مصباح يف طريق، 
له  يدعو  وكل  به  يستضيئون  الناس  فجعل 

باخلري«. مصنف ابن أيب شيبة:121/7
: سلمان واإلمام الصادق

الطويس  جعفر  أبو  اجلليل  الشيخ  روى 
عن  األمايل  كتابه  يف  مشهده(  اهلل  )نور 
منصور بن بزرج أنه قال: قلت أليب عبد اهلل 
ذكر  منك  أسمع  ما  أكثر  ما   :الصادق
سلامن الفاريس فقال: )ال تقل سلامن الفاريس 
ولكن قل: سلامن املحمدي، أتدري ما كثرة 
ذكري له؟( قلت: ال، قال: )لثالث خالل: 
عىل    املؤمنني  أمري  هوى  إيثاره  أحدها 
واختياره  للفقراء  حبه  والثانية  نفسه،  هوى 
الثروة والعدد، والثالثة حّبه  إياهم عىل أهل 
صاحلًا  عبدًا  كان  سلامن  إنَّ  والعلامء،  للعلم 

حنيفًا مسلاًم وما كان من املرشكني(.
كراماته:

أبو ذر عىل سلامن وهو  أنه: دخل  ويف اخلرب 
انكبت  إذا  يتحدثان  فبينام مها  له  قدرًا  يطبخ 
يسقط  فلم  األرض  عىل  وجهها  عىل  القدر 
من مرقها وال ودكها )الدسم( يشء فعجب 
سلامن  وأخذ  شديدًا  عجبًا  ذر  أبو  ذلك  من 
القدر ووضعها عىل وجهها حاهلا األول عىل 
النار ثانية وأقبال يتحّدثان، فبينام مها يتحدثان 
إذا انكبت القدر عىل وجهها فلم يسقط منها 
يشء من مرقها وال ودكها، قال فخرج أبوذر 
فبينا هو متفكر  وهو مذعور من عند سلامن 
إذ لقي أمري املؤمنني ]عىل الباب فقّص 
: )يا  القّصة[، فقال أمري املؤمنني  عليه 
لقلت:  يعلم  بام  حدثك  لو  سلامن  إن  ذر  أبا 
رحم اهلل قاتل سلامن، يا أباذر إنَّ سلامن باب 
اهلل يف األرض من عرفه كان مؤمنًا ومن أنكره 
البيت، وقال  كان كافرًا وإن سلامن منا أهل 
املناقب  البيت(.  أهل  منّا  سلامن   : النبّي 
الرجال ج4 ص424  البن شهرآشوب ج1 ص85، وقاموس 

ص43. الرمحان  ونفس  ص218،  الرفيعة  والدرجات   عنه، 

وفاته رضوان اهلل عليه:
يف  36هـ  سنة  يف  عنه  اهلل  ريض  سلامن  تويف 
بطّي  جنازته  املؤمنني  أمري  وحرض  املدائن 

األرض فغّسله وكّفنه وصىل عليه ثم دفنه.
روى  بوفاته،  يعلم    سلامن  وكان 
بسنده   )194/9( رجاله  يف  اخلوئي:  السيد 
قال:  يزيد،  بن  عمر  عن  عمري  أيب  ابن  عن 
إذا   : اهلل  رسول  يل  قال  سلامن:  »قال 
أقواٌم  حرض  املوت،  أخذك  أو  حرضك 
جيدون الريح وال يأكلون الطعام، ثم أخرج 
رسول  أعطانيها  هبٌة  فقال:  مسك  من  رصة 
ثم  بلها ونضحها حوله،  ثم  قال:   ، اهلل 
فقامت  الباب،  أجيفي  قومي  المرأته:  قال 
ريض  ُقبض  وقد  فرجعت  الباب،  وأجافت 
أنه  شاذان  بن  الفضل  عن  حكي  عنه«،  اهلل 
قال: ما نشأ يف االسالم رجل من كافة الناس 

كان أفقه من سلامن الفاريس.
عن  الرداء  وكشف  دخل  أنه:  رواية  ويف 
  املؤمنني  أمري  إىل  سلامن  فتبّسم  وجهه 
فقال له مرحبًا يا أبا عبد اهلل إذا لقيت رسول 
اهلل فقل له ما مّر عىل أخيك من قومك، ثم 
أخذ يف جتهيزه فلام صىل عليه كنا نسمع من 
وكنت  شديدًا  تكبريًا    املؤمنني  أمري 
رأيت معه رجلني فقال أحدمها جعفر أخي 
، ومع كل واحد منهام  واآلخر اخلرض 
املالئكة يف كل صف ألف  سبعون صفًا من 
ألف ملك، ثم رجع  يف تلك الليلة اىل 

املدينة.
كبري  صحن  يف  املدائن  يف  حاليًا  سلامن  وقرب 
ُذكرت  وقد  واحلارض،  البادي  مزار  وهو 
اجلنان،  ومفاتيح  الزائرين  هدية  يف  زيارته 
أسلم  ويوم  هاجر  يوم  سلامن  عىل  فسالم 
واحلمد  حيًا،  يبعث  ويوم  مات  ويوم  وآمن 

هلل رب العاملني.
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 قال اإلمام الصادق : )إن الرجل ليخرج إلى قبر الحسين  فله إذا خرج من أهله بأول خطوة مغفرة لذنبه، ثم لم يزل يقدس بكل خطوة 
                                  حتى يأتيه...(.

  ل تقتصر روايات مدرسة أهل البيت
على احلّث األكيد على الزيارات، خاّصة 
تلك الي ل شك يف صدورها عنهم، بل 
أتباعهم  لتبية  ذلك  من  أعمق  ذهبت 
باللتزام بذلك، فرست لم مسارًا خاصًا 
صفة  وأعطوها  مراعاتها،  ينبغي  وآدابًا 
الزائر  على  يتعّن  حيث  الزيارة،  آداب 
األكرم  النيب  زيارة  يروم  الذي  املؤمن 
  األطهار  واألئّمة  والزهراء   
يهيَأ  أن  لديهم،  والكرامة  للّزلفة  طلبًا 
عندهم  للحضور  وباطنيًا  ظاهريًا  نفسه 
قد  وهم  عليهم،  والّسالم  التحية  وتأدية 
وضعوا هذه اآلداب لطفًا منهم بنا، ملزيد 
الستفادة من آثار الزيارة وبركاتها املادّية 
  واملعنوية، وإن لزيارة اإلمام املعصوم
آداب  بعد استشهاده،  أم  سواء يف حياته 
تّيزها عن غريها من اللقاءات والزيارات 

وهي عديدة نقتصر على أمور:
األول: الُغسل قبل اخلروج لسفر الّزيارة.

التكّلم  الّطريق  يف  يتجّنب  أن  الّثاني: 

بالّلغو واخلصام والدال.
  األئمة  لزيارة  يغتسل  أن  الّثالث: 
وأن يدعو باملأثورة من دعواته: )ِبْسِم اهلِل 
َوِحْرزًا  َوَطُهورًا  ُنورًا  اْجَعْلُه  َالّلـُهمَّ  َوِباهلِل، 
َوعاَهة،  َوآَفة  َوُسْقم  ِمْن ُكلِّ داء  َوِشفاًء 
َصْدري  ِبِه  َواْشَرْح  َقْليب  ِبِه  َطهِّْر  َالّلـُهمَّ 

َوَسهِّْل لي ِبِه َاْمري(.
األكرب  احلدث  من  الّطهارة  الّرابع: 

واألصغر.
نظيفة  طاهرة  ثيابًا  يلبس  أن  الخامس: 

جديدة وحيسن أن تكون بيضاء.
إىل  خرج  إذا  خطاه  يقصر  أن  الّسادس: 
وعليه  يسري  وأن  املقّدسة،  الّروضة 
خاضعًا  يكون  وأن  والوقار،  الّسكينة 
خاشعًا، وأن يطأطئ رأسه فال يلتفت إىل 

األعلى ول إىل جوانبه.
الّسابع: أن يتطّيب بشيء من الّطيب فيما 

. عدا زيارة احلسن
الّثامن: أن يشتغل لسانه وهو يضي إىل 
احلرم املطّهر بالتكبري والّتسبيح والّتهليل 

والّتمجيد، ويعّطر فاه بالّصالة على حمّمد 
وآله )عليهم أفضل الصالة والسالم(.

الّتاسع: أن يقف على باب احلرم الّشريف 
ويستأذن وجيتهد لتحصيل الّرّقة واخلضوع 
والنكسار والتفكري يف عظمة صاحب 
ذلك املرقد املنّور وجالله، وأّنه يرى مقامه 
ويسمع كالمه ويرّد سالمه، والّتدّبر يف 
لطفهم وُحّبهم لشيعتهم وزائريهم، والّتأّمل 
عليهم  جفائه  ويف  نفسه  حال  فساد  يف 
برفضه ما ل حيصى من تعاليمهم، وفيما 
صدر عنه نفسه من األذى لم أو خلاّصتهم 
إليهم  راجع  أذى  املآل  يف  وهو  وأحبابهم 
)عليهم أفضل الصالة والسالم( فلو التفت 
إىل نفسه التفات تفكري وتدقيق لتوّقفت 
ودمعت  قلبه  وخشع  املسري  عن  قدماه 

عينه، وهذا هو ُلّب آداب الّزيارة كّلها.
العاشر: تقبيل العتبة العالية املباركة.

رجله  للّدخول  يقّدم  أن  عشر:  الحادي 
اليمنى ويقّدم للخروج رجله الُيسرى كما 
يصنع عند دُخول املساجد واخلروج منها.

آداُب

    الزيارة

 يف مدرسة أهل البيت
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قال اإلمام الباقر : )من لم يأت قبر الحسين  من شيعتنا كان منتقص اإليمان منتقص الدين، وإن دخل الجنة كان دون المؤمنين في الجنة(.

الّثاني عشر: أن يقف على الّضريح حبيث 
يكنه اللتصاق به.

مستقباًل  للّزيارة  يقف  أن  عشر:  الّثالث 
ّما  األدب  وهذا  القبلة  ُمستدِبرًا  القرب 
فإذا  الّظاهر،  على  املعصوم  زيارة  خيّص 
فرغ من الّزيارة فليضع خّده األين على 
الّضريح ويدعو اهلل بتضّرع ثّم ليضع اخلّد 
األيسر ويدعو اهلل حبّق صاحب القرب أن 
جيعله من أهل شفاعته ويبالغ يف الّدعاء 
الّرأس  جانب  إىل  يضي  ثّم  واإلحلاح 

فيقف ُمستقبل القبلة فيدعو اهلل تعاىل.
الّرابع عشر: أن يُزور وُهو قائم على َقَدميه 
إل إذا كان له ُعذر مْن ضعف أو وجع أو 

غري ذلك من األعذار.
الخامس عشر: أن يكرّب إذا شاهد القرب 
املطّهر قبل الّشروع يف الّزيارة، ويف رواية: 
أن من كرّب أمام اإلمام  -أي واقفا 
اهلُل  إل  ِالـَه  ل  وقال:  اإلمام-   قرب  امام 
َوْحَدُه ل َشريَك َلُه كتب له رضوان اهلل 

األكرب.
الّسادس عشر: أن يُزور بالّزيارات املأثورة 
ويتك    األنام  سادات  عن  املروّية 
الّزيارات املختعة الي لفقها بعض عوام 

الّناس.
الّزيارة  صالة  يصّلي  أن  عشر:  الّسابع 

وأقّلها ركعتان.
الّثامن عشر: تالوة سورة يس يف الّركعة 
ل  إن  الّثانية  يف  الّرحن  وسورة  األوىل 
مأثورة  الي يصّليها  الّزيارة  تكن صالة 
بعدها  يدعو  وان  خاّصة،  صفة  على 
دينه  أمور  يف  له  سنح  مبا  أو  باملأثور 
إىل  أقرب  فاّنه  الّدعاء  وليعّمم  وُدنياه، 

اإلجابة.
الّتاسع عشر: تقديم صالة الفريضة على 

صالة الزيارة لو صادف دخوله إىل مشهد 
ناظري  وعلى  وقتها.  دخل  وقد  اإلمام 
احلرم )أي: املشرفن على شؤون احلرم( 

أمرهم بذلك.
اهلل(  )رحه  األول  الّشهيد  َعّد  العشرون: 
القرآن  من  تالوة شيء  الّزيارة  آداب  من 
عند الّضريح وإهداؤه إىل املزور، واملنتفع 

بذلك الّزائر وفيه تعظيم للمزور.
الحادي والعشرون: ترك الّلغو وما ل ينبغي 
من الكالم وترك الشتغال بالتكّلم يف 
كّل  يف  قبيح  مذموم  فهو  الّدنيا  أمور 
وجملبة  للّرزق  مانع  وهو  ومكان،  زمان 
للقساوة ل سّيما يف هذه البقاع الّطاهرة 
تعاىل  اهلل  أخرب  الي  الّسامية  والُقباب 
يِف  النور:  سورة  يف  وعظمتها  جباللا 
ُه  ُبُيوٍت َأِذَن اهلُل َأن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيَها اْسُ

ُيَسبُِّح َلُه ِفيَها ِباْلُغُدوِّ َواآْلَصاِل النور: 36
يرفع صوته مبا  ل  أن  والعشرون:  الّثاني 

يزور به.
  اإلمام  يوّدع  أن  والعشرون:  الّثالث 
باملأثور أو بغريه إذا أراد اخلروج من البلد.

اهلل  إىل  يتوب  أن  والعشرون:  الّرابع 
أعماله  جيعل  وأن  ذنوبه،  من  ويستغفره 

وأقواله بعد الّزيارة خريًا منها قبلها.
سدنة  على  اإلنفاق  والعشرون:  الخامس 
أن  لؤلء  وينبغي  الّشريف،  املشهد 
يكونوا من أهل اخلري والّصالح والّدين 
واملرّوة، وأن حيتملوا ما يصدر من الّزوار 
ول حيتدموا  عليهم  يصبوا سخطهم  فال 
احملتاجن،  حبوائج  قائمن  عليهم، 
وباإلمجال  ضّلوا،  إذا  للُغرباء  ُمرشدين 
فاخلدم ينبغي أن يكونوا خدامًا قائمن 
الّشريفة  الُبقعة  تنظيف  من  لزم  مبا 
الّزائرين وغري ذلك  وحراستها وحُمافظة 

من اخلدمات.
الّسادس والعشرون: اإلنفاق على اجملاورين 
واملساكن  الفقراء  من  الُبقعة  لتلك 
املتعّففن واإلحسان إليهم ل سّيما الّسادة 
يف  يعيُشون  الذين  املنقطعن  العلم  وأهل 
الّتعظيم  لواء  يرفعون  وهم  وضيق  ُغربة 
جهات  فيهم  اجتمعت  وقد  اهلل  لشعائر 
إعانتهم  لفرض  إحداها  تكفي  عديدة 

ورعايتهم.
الّشهيد األول: إن  الّسابع والعشرون: قال 
عند  اخُلروج  تعجيل  اآلداب  مُجلة  من 
احُلرمة  لتعظم  الّزيارة  من  الوطر  قضاء 
إذا  الّشوق، وقال أيضًا: والّنساء  وليشتد 
ُزرن فليكّن منفردات عن الّرجال واألوىل 
أن يزرن لياًل وليكّن متنّكرات أي يبدلن 
الّثياب الّنفيسة بالّدانية الّرخيصة لكي 
متسّتات  متخّفيات  وليربزن  يعرفن  ل 
ولو زرن بن الّرجال جاز وإن كره، وأن 
َيُكنَّ يف غاية احلشمة تاركات للتربج، 
ففي الفقيه روى األصبغ بن نباتة عن أمري 
يظهر  يقول:  قال: سعته    املؤمنن 
يف آخر الّزمان واقتاب الّساعة وهو شّر 
األزمنة نسوة كاِشفات عاريات مترّبجات، 
الِفنت،  يف  داخالت  خارجات،  الّدين  من 
إىل  مسرعات  الّشهوات،  إىل  مائالت 
جهّنم  يف  احملّرمات،  مستحاّلت  الّلذات، 

خالدات.
ازدحام  عند  ينبغي  والعشرون:  الّثامن 
الّزائرين للّسابقن إىل الّضريح أن خيّففوا 
بالّدنّو  غريهم  ليُفوز  وينصرفوا  زيارتهم 
من الّضريح الّطاهر كما كانوا هم من 

الفائزين.
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 قال اإلمام الصادق : )إّن أربعة آالف ملك عند قبر الحسين )صلوات اهلل عليه( شعثًا غبرًا يبكونه إلى يوم القيامة، رئيسهم ملك يقال له: منصور، فال 
                                   يزوره زائر إاّل استقبلوه(.

مناسبات شهر صفر

معاوية  بن  يزيد  مجلس  السبايا  دخول 
لعنه اهلل:

يف الثاني من صفر سنة )61هـ(، أدخل ثقل 
احلسن ونساؤه ومن ختلف من أهل بيته 
على يزيد بن معاوية لعنه اهلل، وهم مقرنون 
على  وهم  يديه  بن  وقفوا  فلما  احلبال،  يف 
 :تلك احلال قال اإلمام علي بن احلسن
 أنشدك اهلل يا يزيد ما ظنك برسول اهلل
لو رآنا على هذه الصفة، فأمر يزيد باحلبال 

فقطعت.
ثم وضع رأس احلسن بن يديه، وأجلس 
اإلمام  فرآه  إليه،  ينظرن  لئال  خلفه  النساء 
ملا  فإنها  ...وأما زينب  علي بن احلسن 
يا  القلوب:  يفزع  نادت بصوت حزين  رأته... 
مكة  يابن  اهلل،  رسول  حبيب  يا  حسيناه، 
ومنى، يابن فاطمة الزهراء سيدة النساء، يا 

بن بنت املصطفى. 
قال الراوي: فأبكت واهلل كل من كان يف 

اجمللس، ويزيد عليه لعائن اهلل ساكت. 

إحراق الكعبة:
يف الثالث من شهر صفر سنة )64هـ( أحرق 
مسلم بن عقبة ثياب الكعبة، ورمى حيطانها 
الزبري  ابن  وكان  عن،  فتصد  بالنريان 
من  يومئذ  عقبة حياربه  وابن  بها،  متحصنًا 

قبل يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. 

إخراج زيد بن علي من قبره وصلبه:
 بعد استشهاد زيد بن علي زين العابدين
أخرج  )121هـ(  سنة  صفر  من  الثاني  يف 

جسده الشريف يف الرابع من صفر وعمدوا 
إىل صلبه، فبقي مصلوبًا أربع سنن عريانًا 

حتى نسج العنكبوت عليه وست عورته. 

:والدة اإلمام موسى الكاظم
)128هـ(،  سنة  صفر  شهر  من  السابع  يف 
 ولد اإلمام أبو إبراهيم موسى بن جعفر

باألبواء بن مكة واملدينة. 
لا:  ويقال  حيدة،  لا:  يقال  ولد  أم  أمه 
املصفاة، وكانت مدة إمامته مخسًا وثالثن 

سنة، وقام باألمر وله عشرون سنة. 
القصاب قال: خرجت من مكة  عن منهال 
ولد  وقد  باألبواء  فمررت  املدينة  أريد  وأنا 
إىل  فسبقته    الصادق  اهلل  عبد  ألبي 
ثالثًا،  الناس  فأطعم  بعدي  ودخل  املدينة، 
فكنت آكل فيمن يأكل، فما آكل شيئًا 
إىل الغد حتى أعود فآكل، فمكثت بذلك 
ثالثًا أطعم حتى ارتفق ثم ل أطعم شيئًا إىل 

الغد. 
احلسن،  وأبا  إبراهيم،  أبا  يكنى  وكان 
ويلقب  الصاحل،  بالعبد  ويعرف  علي،  وأبا 

بالكاظم. 
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:وفاة سلمان الفارسي
الثامن من شهر صفر سنة )36هـ( تويف  يف 
من خيار أصحاب  الفارسي، وكان  سلمان 
 ،وخواص أمري املؤمنن ،رسول اهلل
توفى يف املدائن وكان واليًا عليها من قبل 
املؤمنن  أمري  األمر  ولي  أن  إىل  وقام  عمر، 

 .علي بن أبي طالب
وكان عمره 250 سنة، وقيل 350سنة، وهو 
وله  ورتبًة،  زمانًا  اإلسالم  يف  السابقن  من 
فضائل كثرية تدل على علو مقامه وعظمة 
أنه   روى عن رسول اهلل ما  منها  شأنه، 

قال: )سلمان منا أهل البيت(. 
علّي  ثالثة:  إىل  تشتاق  )النة   :وقال

وعمار وسلمان(. 
على  صلوا  الذين  النفر  من  سلمان  وكان 

 .فاطمة بنت رسول اهلل
وروي أن أمري املؤمنن هو الذي حضر 
غسل سلمان وتكفينه والصالة عليه، وكان 
يف  وسلمان  املدينة  يف   املؤمنن أمري 
 ،املدائن، وهذه من معاجز أمري املؤمنن

 . وفضيلة من فضائل سلمان

:مقتل عمار بن ياسر وخزيمة بن ثابت
من  قتل  )37هـ(،  سنة  من صفر  التاسع  يف 
بن  عمار  صفن  يف  املؤمنن  أمري  أصحاب 
ياسر الذي قال له النيب: )ستقتلك الفئة 

الباغية( وخزية بن ثابت ذو الشهادتن. 

املزني  غادية  أبو  عمارًا  قتل  الذي  وكان 
قتل،  حتى  فقاتل  فسقط،  بالرمح،  طعنه 
وتسعن،  أربع  ابن  وهو  يقاتل  يومئذ  وكان 
فلما وقع كب عليه رجل آخر، فاجتز رأسه.

لي  حانت  قد  خزية:  قال  عمار  قتل  فلما 
الصالة ثم اقتب فقاتل حتى قتل.

 وملا قتل عمار حزن عليه أمري املؤمنن
أمري  أن  فروي  عليه،  وبكى  شديدًا  حزنًا 
املؤمنن طاف يف القتلى، فوجد عمارًا ملقى 
 ،بينهم، فجعل رأسه على فخذه ثم بكى

وأنشأ يقول: 
أل أيها املوت الذي لست تاركي

أرحين فقد أفنيت كل خليـــــــــل  
أراك بصريًا بالذيــــــــن أحبهــــــــم

كأنك تأتي حنوهم بدليـــــــــــــــل  
شهد خزية بن ثابت األنصاري المل وهو 
أبدا  أصلي  ل  وقال:  وصفن  سيفا  يسل  ل 
خلف إمام حتى يقتل عمار فانظر من يقتله 
تقتله  يقول:    اهلل  رسول  سعت  فإني 

الفئة الباغية.
:شهادة محمد بن أبي بكر

يف الرابع عشر من شهر صفر سنة )38هـ(، 
شهادة حممد بن أبي بكر بأمر من معاوية 
 وعمرو بن العاص، وكان أمري املؤمنن

قد وله مصر وكتب له عهدًا بذلك. 
فبعث معاوية عمرو بن العاص يف جيوش أهل 
الشام ومعه معاوية بن خديج إىل مصر لقتال 
حممد بن أبي بكر، فاقتتلوا وانهزم أصحاب 
حممد، فقتل ثم أحرق يف جوف حار ميت، 
وحزن أمري املؤمنن  على حممد بن أبي 
بكر حتى رؤي ذلك فيه، وتبن يف وجهه، 
وأثنى  اهلل  فحمد  خطيبًا،  الناس  يف  وقام 
افتتحها  قد  مصر  وإن  )أل  قال:  ثم  عليه، 
صدوا  الذين  والظلم  الور  أولياء  الفجرة 
عن سبيل اهلل، وبغوا اإلسالم عوجًا، أل وإن 
حممد بن أبي بكر قد استشهد رحة اهلل 
عليه، وعند اهلل حنتسبه، أما واهلل لقد كان 
ما علمت ينتظر القضاء، ويعمل للجزاء...(. 

حممد  على  جزعت  لقد   :لعلي وقيل 
)وما  فقال:  املؤمنن،  أمري  يا  بكر  أبي  بن 
ينعين! إنه كان لي ربيبًا، وكان لبين أخًا، 

وكنت له والدًا، أعّده ولدًا(. 

 إلحاق الرأس الشريف لإلمام الحسين
بجسده الطاهر:

يف العشرين من شهر صفر ورود ُحَرم اإلمام 
احلسن من الشام إىل كربالء قاصدين 
املدينة على ساكنها السالم والتحية، ومعهم 
يف  املرتضى  ذكر  ما  على  الشريف  الرأس 
بعض مسائله قال: إن رأس احلسن رد 
إىل بدنه بكربالء من الشام وضم إليه،وهو 
املشهور واملعروف عندنا الشيعة اإلمامية من 
كربالء  إىل  أعيد  قد  الشريف  الرأس  أن 

ودفن مع السد الطاهر.

السنة  وهناك مناسبات أخرى ذكرناها يف 
السابقة نذكرها بشكل خمتصر:

سنة  منه  األول  اليوم  يف  صفن  واقعة   -1
37هـ.

بالد  إىل    البيت  آل  سبايا  دخول   -2
الشام يف اليوم األول منه سنة61هـ.

3- شهادة زيد بن علي بن احلسن  يف 
اليوم الثاني منه سنة 121هـ.

4- ولدة اإلمام الباقر  يف الثالث منه 
سنة 57هـ.

5- شهادة رقية بنت احلسن  يف اليوم 
اخلامس منه سنة 61هـ.

 يف  علي  بن  احلسن  اإلمام  شهادة   -6
اليوم السابع منه سنة 50هـ.

7- واقعة النهروان يف اليوم التاسع منه سنة 
38هـ.

  8- شهادة اإلمام علي بن موسى الرضا
يف اليوم السابع عشر منه سنة 203هـ.

األعظم  الرسول  البشرية  منقذ  شهادة   -9
حممد بن عبد اهلل  يف السابع والعشرين 

منه سنة 11هـ.

 قال اإلمام الرضا : )من أدار الطين من التربة فقال: سبحان اهلل والحمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكبر مع كل حبة منها كتب اهلل له بها ستة 
                                آالف حسنة ومحا عنه ستة آالف سيئة ورفع له ستة آالف درجه وأثبت له من الشفاعة مثلها(.
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 قال اإلمام الصادق : )إن الرجل إذا خرج من منزله يريد زيارة قبر الحسين ، شّيعه سبعمائة ملك من فوق رأسه ومن تحته وعن يمينه وعن 
                                 شماله ومن بين يديه ومن خلفه، حتى ُيبلِّغوه مأمنه، وصحبه ألف ملك عن يمينه وألف ملك عن يساره(.

انطلقت السفينة عرب أحد احمليطات حتمل املئات من البشر يبحثون عن فرص العمل والتجارة ... فجأة ضرب 
ناقوس اخلطر وأدرك الكل أن املياه بدأت تتسرب إىل السفينة، فأنزلوا قوارب النجاة، وحلوا ما استطاعوا من 

الطعام، وانطلقوا إىل جزيرة قريبة جدًا منهم.
اجتمع الكل يف الزيرة الي ل يكن يسكنها أحد، وعرفوا أنهم صاروا يف عزلة عن العال كله، فقد 

امتألت السفينة مبياه احمليط وغطست إىل األعماق.
وقرروا أن يبدؤوا حبرث األرض وزراعتها ببذر احلبوب الي أنقذوها ... وبالفعل بدؤوا بذلك ...

ل يض يومان حتى جاء أحدهم يصرخ متهلاًل : ل حتزنوا سأقدم لكم نبًأ خطريًا ...
حنن يف جزيرة ملوءة مبناجم غنية بالذهب ... سنصري أغنياء جدًا ...

ففرح الكل وتركوا الزراعة وانشغل الكل باستخراج الذهب وصاروا يلكون الكثري من الذهب ...
نفذ الطعام وحّل فصل الشتاء ول جيدوا طعامًا ...

وهنا بدءوا يتفطنون ماذا يفعلون بكل هذا الذهب وهم ل جيدون طعامًا ... صاروا يف حرية ... لكن قد ضاع 
وقت البذر واحلصاد ...

لقد بدأوا خيورون الواحد وراء اآلخر، وأخريًا ماتوا من الوع وانطرحت جثثهم وسط أكوام الذهب الي ل 
تقدر أن ختلصهم ...

العربة من هذه القصة:
هذه قصة الكثريين مّنا، حيث يرفضون السري يف طريق اهلل تعاىل الذي ُيشبع أنفسهم مقدمن أعذارًا واهية أنهم 
مشغولون باألمور الزمنية واحلياة واملشاكل ... لكي تأتي ساعة يكتشفون أن كل ما مجعوه ل ُيشبع نفوسهم 

... وأن الفرصة قد ضاعت وفقدوا حياتهم األبدية ...

مناجم الذهب



 شهادة اإلمام الرضا
17 صفر سنة 203 هـ




