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 قال اإلمام الرضا : )يا ابن شبيب إن المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته فما عرفت هذه األمة حرمة   
                               شهرها وال حرمة نبيها لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته وسبوا نساؤه وانتهبوا ثقله فال غفر اهلل لهم ذلك أبدًا(

الزيارات ملراقد املعصومني  وأكثرها ثوابًا يف اإلسالم   أن أفضل 
حبسب الروايات الواردة هي زيارة مرقد سّيد الشهداء  يف كربالء، 
ومل ترد مثل هذه التأكيدات والتوصيات بشأن زيارة أي إمام وال حتى 
زيارة قرب الرسول ، وجاء يف بعض األحاديث أن زيارة اإلمام احلسني 
 أفضل وأرجح حتى من زيارة بيت اهلل احلرام، وأن هلا أجرًا وثوابًا 
من حلن  ويتبنّي  وعمرة،  حجة  ألف  بل  مئة  على  يزيد  ما  أجر  يعادل 
الروايات وكأنها تريد اإلحياء إىل أنها يف حّد "الفريضة" على الشيعة، 
وحتّبذ عدم تركها ألي سبب أو خطر أو مانع، وترى يف تركها جفاء 

له سالم اهلل عليه.
• روى الصدوق يف )ثواب األعمال( عن أبيه، عن سعد بن عبد اهلل، 	

عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمري، عن معاوية بن وهب قال: 
استأذنت على أبي عبد اهلل الصادق  فقيل لي: ادخل، فدخلت 
فوجدته يف مصاله، فجلست حتى قضى صالته فسمعته وهو يناجي 
ربه وهو يقول: يا من خصنا بالكرامة، وخصنا بالوصية، ووعدنا 
الشفاعة، وأعطانا علم ما مضى وما بقي، وجعل افئدة من الناس 
تهوي إلينا، اغفر لي وإلخواني ولزوار قرب أبي احلسني صلوات اهلل 
عليه الذين أنفقوا أمواهلم، وأشخصوا أبدانهم رغبة يف برنا ورجاء 
ملا عندك يف صلتنا، وسرورًا أدخلوه على نبيك صلواتك عليه وآله، 
وإجابة منهم ألمرنا، وغيظًا أدخلوه على عدونا، أرادوا بذلك رضاك، 
على  واخلف  والنهار،  بالليل  وأكألهم  بالرضوان،  عنا  فكافهم 
أهاليهم وأوالدهم الذين خلفوا بأحسن اخللف، وأصبحهم وأكفهم 
شر كل جبار عنيد، وكل ضعيف من خلقك أو شديد، وشر شياطني 
اجلن واإلنس، وأعطهم أفضل ما أملوا منك يف غربتهم عن أوطانهم، 
أعدائنا  إن  اللهم  وقراباتهم،  وأهاليهم  أبنائهم  على  به  آثرونا  وما 
عابوا عليهم خروجهم، فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا، وخالفًا 
منهم على من خالفنا، فارحم تلك الوجوه اليت قد غريتها الشمس، 
وارحم تلك اخلدود اليت تقلبت على حفرة أبي عبد اهلل، وارحم تلك 
العني اليت جرت دموعها رمحة لنا، وارحم تلك القلوب اليت جزعت 
واحرتقت لنا، وارحم الصرخة اليت كانت لنا، اللهم إني أستودعك 
تلك األنفس، وتلك األبدان حتى توافيهم على احلوض يوم العطش فما 

 فضــل زيــارة الحســين
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قال اإلمام الرضا : )يا ابن شبيب إن كنت باكيًا لشيء فابك للحسين بن علي بن أبي طالب  فإنه ذبح كما يذبح الكبش( 

زال وهو ساجد يدعو بهذا الدعاء، فلما انصرف قلت: جعلت فداك، 
لو أن هذا الذي مسعت منك كان ملن ال يعرف اهلل لظننت أن النار ال 
تطعم منه شيئًا، واهلل لقد متنيت أني كنت زرته ومل أحج، فقال لي: 
ما أقربك منه، فما الذي مينعك من زيارته؟!.. ثم قال: يا معاوية!.. مل 
تدع ذلك ؟.. قلت: مل أدر أن األمر يبلغ هذا كله، قال: يا معاوية!.. 
من يدعو لزواره يف السماء أكثر ممن يدعو هلم يف األرض، يا معاوية 
ال تدعه، فمن تركه رأى من احلسرة ما يتمنى أن قربه كان عنده، 
له رسول اهلل   يرى اهلل شخصك وسوادك فيمن يدعو  أن  أما حتب 
وعلي وفاطمة واألئمة؟.. أما حتب أن تكون غدًا ممن ينقلب باملغفرة 
ملا مضى ويغفر له ذنوب سبعني سنة؟.. أما حتب أن تكون غدًا ممن 
تصافحه املالئكة؟.. أما حتب أن تكون غدًا فيمن خيرج وليس له 
 ذنب فيتبع به؟.. أما حتب أن تكون غدًا ممن يصافح رسول اهلل؟(.

)ثواب األعمال للصدوق: ج1, ص95. والكايف ج4 , ص582. وسائل الشيعة: ج14, ص412(.

• حممد بن احلسن بإسناده عن حممد بن أمحد بن داود، عن حممد 	
بن احلسن بن أمحد بن الوليد، عن احلسن بن متيل الدقاق وغريه من 
الشيوخ، عن أمحد بن أبي عبد اهلل، عن احلسن بن علي بن فضال، 
   عن أبي أيوب اخلزاز، عن حممد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر
قال: مروا شيعتنا بزيارة قرب احلسني  فإن إتيانه يزيد يف الرزق، وميد 
يف العمر، ويدفع مدافع السوء، وإتيانه مفرتض على كل مؤمن يقر 

له باإلمامة من اهلل.
• وعن حممد بن علي ماجيلويه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن 	

ابن  يا  له:  قال  أنه  ـ   يف حديث  الرضا  بن شبيب، عن  الريان 
شبيب !..إن سرك أن تلقى اهلل وال ذنب عليك فزر احلسني.. يا ابن 
شبيب، إن سرك أن تسكن الغرف املبنية يف اجلنة مع النيب فالعن 
قتلة احلسني.. يا ابن شبيب، إن سرك أن يكون لك من الثواب مثل 
ما ملن استشهد مع احلسني  فقل متى ذكرتهم: يا ليتين كنت معهم 

فأفوز فوزًا عظيمًا.
• وقال اإلمام الصادق  البن بكري الذي يتحدث عن مدى ما لقيه 	

من خوف وهلع يف الطريق إىل زيارة أبي عبد اهلل : أال حتب أن 
يراك اهلل فينا خائفا؟ )وسائل الشيعة: ج10، ص345(. 

• 	 يف جوابه لزرارة حني سأله عن زيارة احلسني  وقال اإلمام الباقر 
على خوف: إن اهلل يكتب له األمان يوم القيامة )كامل الزيارات: ص125. 

وسائل الشيعة: ج10، ص356(.
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وفق فتاوى سامحة آية اهلل العظمى السيد عيل احلسيني السيستاين )دام ظله الوارف(

قال اإلمام الرضا : )يا بن شبيب لقد حدثني أبي عن أبيه عن جده  أنه لما قتل جدي الحسين صلوات اهلل عليه أمطرت السماء دمًا وترابًا أحمر(

مواكب  حول  رأيكم  هو  ما  السؤال: 
العزاء احلسيين اليت أخذت جانب التطرف 

بعيدًا عن أهداف الثورة احلسينية؟
الطريقة  عن  التخطي  ينبغي  ال  الجواب: 
إقامة  يف  الصاحل  السلف  من  املتوارثة 

عزاء سيد الشهداء أرواحنا فداه.
حمرم  يف  الطعام  يطبخ  من  السؤال: 
  الغرض منه أن جيعله ثوابًا للحسني
العمل  هذا  جراء  الشخص  يكسب  هل 

أجرًا وثوابًا؟
من  الطعام  إطعام  فإن  نعم  الجواب: 
يهدي  أن  وللمؤمن  األكيدة،  املستحبات 
ثواب األعمال احلسنة إىل من شاء فيثيبه 
اهلل تعاىل على إحسانه إحسانًا مضاعفًا، 
بثواب  اإلطعام  ذلك  وجوه  أفضل  ومن 

اإلمام احلسني  ملا أشرنا إليه .
السؤال: ما حكم املاء الذي يوضع للشرب 
من قبل أصحاب املواكب احلسينية، هل 

جيوز الوضوء به؟
للشرب فال  إذا كان خمّصصًا  الجواب: 

جيوز الوضوء به.
حصل  إذا  املقدسة  العتبات  يف  السؤال: 
  ألهل  وراٍث  ومصٍل  زائر  بني  تزاحم 
خيتلف  وهل  األولوية؟  تكون  فلمن 

احلال بني احلرم املطهر والرواق املقدس 
احلال  خيتلف  وهل  الشريف؟  والصحن 

بني أوقات الصالة مجاعة وغريها؟
الجواب: ما ثبت كونه مسجدًا فإن كان 
السابق إىل موضع منه هو من يريد أداء 
التعقيب وحنوه  من  يتبعها  ما  أو  الصالة 
مل جتز مزامحته، وإن كان السابق غري 
املصلي فال يرتك االحتياط بتخلية املوضع 

ملن يريد أداء الصالة فيه إن طلب ذلك.
وأما ما مل يثبت كونه مسجدًا فإن كان 
السابق إىل موضع منه هو من يريد أداء 
الزيارة أو ما يتبعها من الصالة أو غريها 
الصالة  بأداء  حتى  مزامحته  جتز  مل 
مجاعة يف أول الوقت، وإن كان السابق 
بتخلية  االحتياط  يرتك  فال  الزائر  غري 
املوضع ملن يريد االنتفاع به يف الزيارة وما 

يلحق بها يف غري أوقات صالة اجلماعة.
 السؤال: يقوم خدمة أتباع أهل البيت 
بطبخ  احلسينية  املواكب  خالل  من 
أثناء    احلسني  اإلمام  لزوار  الطعام 
يتيسر  ما  خالل  من  األربعينية  الزيارة 
هلم من تربعات املؤمنني من املواد العينية 
)الرز، الدهن، السكر، الشاي(، والذي 

مادة  يف  زيادة  توجد  أنه  عندهم  حيصل 
معينة كالرز ونقص يف مواد أخرى مما 
ويف كثري  السوق  من  شرائها  إىل  يؤدي 
من األحيان يبقى قسم من املبلغ دينا يف 
جيوز  فهل  املوكب،  على  القائمني  ذمة 

هلم:
أواًل: بيع ما يتيقن زيادته وشراء املادة اليت 

حيصل فيها نقص؟
ثانيًا: بعد انتهاء مراسيم الزيارة هل جيوز 
الذي  الدين  تسديد  لغرض  تبقى  ما  بيع 

عليهم؟
ثالثًا: بيع ما تبقى وشراء مواد من أواني 

زجاجية وغريها مما حيتاجها املوكب؟
رابعًا: إذا مل جيز أي من الصور املتقدمة 
لو  التلف  من  الغذائية  املادة  على  وخيف 
خزنت إىل السنة القادمة. فماذا يعملون؟

كان  إن  املواد  تلك  إعطاء  إن  الجواب: 
على سبيل التصدق للجهة اخلاصة ـ وهي 
املوكب ـ اقتضى صرفها يف تلك اجلهة، 
وإذا تعذر صرفها يف تلك اجلهة فاألحوط 
صرفها بعينها فيما هو األقرب فاألقرب 
لسائر  فيعطى  اخلاصة  اجلهة  إىل 
املواكب اليت حتتاج مثاًل، ولو تعّذر ذلك 

من فقه الشعائر الحسينية
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قال اإلمام الرضا : )يا بن شبيب إن بكيت على الحسين حتى تصير دموعك على خديك غفر اهلل لك كل ذنب أذنبته صغيراً كان أو كبيراً قلياًل   كان أو كثيرًا(

وخيف التلف على املواد لو ُأبقيت للسنة 
مثل  لشراء  مثنها  واّدخر  بيعت  القادمة 

ذلك يف السنة القادمة.
التمليك  سبيل  على  اإلعطاء  كان  وإن 
املطلق للجهة مع ختويل املتولي يف صرفه 
مصلحة  حسب  تبديله  أو  اجلهة  على 
أي  أو  تبديله  حينئذ  للمتولي  جاز  اجلهة 

تصرف آخر ُفِهَم ختويله فيه.
التوكيل  على سبيل  اإلعطاء  وإن كان 
بالصرف يف تلك اجلهة مل خيرج ما أعطاه 
تعذر صرفه يف اجلهة  فإذا  عن ملكه، 
رضاه  حيرز  فيما  صرفه  جاز  اخلاصة 
رضاه  عدم  احتمل  وإن  فيه،  بالتصرف 
بصرفه يف غريها وجبت مراجعته يف ذلك 
إن كان سبيل ملعرفته، وإاّل كان جمهول 

املالك وتصدق به على الفقراء املتدينني.
اليت  باللطميات  رأيكم  هو  ما  السؤال: 

يقال بأن حلنها من األحلان الغنائية؟
وجوبًا  فاألحوط  ذلك  صح  إذا  الجواب: 

االجتناب؟
لألناشيد  االستماع  جيوز  هل  السؤال: 

اإلسالمية بقصد التمتع بصوت املنشد؟
تكن  مل  إذا  بذلك  بأس  ال  الجواب: 
التلذذ  بقصد  وال  الغنائية  باألحلان 

الشهوي.
املنشدين  أو  املقرئني  بعض  السؤال: 
وينشدون  الفسوق  أهل  أحلان  يأخذون 
بها قصائد يف مدح املعصومني ، هل 

حيرم االستماع؟
الجواب: نعم حيرم ذلك على األحوط.

السؤال: ما هو رأي مساحة سيدنا ومرجعنا 
جعفر  اإلمام  عن  الوارد  احلديث  بصحة 
الصادق : )من بكى أو تباكى على 

احلسني  وجبت له اجلنة(؟
متعددة  أحاديث  يف  ورد  نعم   الجواب: 
- مجلة منها معتربة - الوعد باجلنة ملن 
بكى على احلسني  كما يف بعضها 
مثل ذلك ملن تباكى عليه أو أنشد شعرًا 

فتباكى عليه.
وال غرابة يف ذلك إذ الوعد باجلنة قد ورد 

من  الفريقني يف شأن مجلة  أحاديث  يف 
األعمال، ومن املعلوم أنه ال يراد بذلك أن 
العقوبة حتى  باألمان من  املكلف  يشعر 
احملرمات،  وارتكب  الواجبات  ترك  لو 
وكيف يشعر بذلك مع ما ورد من الوعيد 
املغلظ يف اآليات بالعقوبة على مثل ذلك، 
ضوء  يف  النصوص  هذه  من  املفهوم  بل 
عليه  جيازى  املفروض  العمل  أن  ذلك 
عنده  القبول  موقع  وقوعه  عند  باجلنة 
سبحانه، وتراكم املعاصي قد مينع من 

باجلنة  الفوز  إىل  به  يفضي  قبواًل  قبوله 
والنجاة من النار.

عليه  املوعود  العمل  إن  آخر:  وبتعبري 
وفاعلية  للجنة،  استحقاق  نقطة  ميّثل 
هذه النقطة متامًا منوطة بأن ال يكون 
هناك نقاط مقابلة توجب استحقاق النار 

بارتكاب األعمال اليت أوعد عليها بها.
على  للبكاء  املكانة  هذه  ثبوت  وأما 
احلسني : فألن البكاء يعرب عن تعلقات 
عميقًا،  تعبريًا  نفسه  وكوامن  اإلنسان 
مشاعر  تنامي  أثر  يف  حيدث  إمنا  ألنه 
احلزن وتهّيجها لتؤدي إىل انفعال نفسي 
على  البكاء  فإن  ثم  ومن  اإلنسان،  يهز 
 ميثل الوالء الصادق للنيب  اإلمام 

وأهل بيته األطهار وللمبادئ اليت نادى بها 

ودعا إليها واستشهد ألجلها، ومن املشهود 
أن حركته  قد هزت التاريخ وزلزلت 
اإلسالمية  القيم  الطغاة ورسخت  عروش 
يف قلوب املؤمنني، ومل حيدث ذلك إاّل يف 
نتيجة حث  والتعلق بذكره  التمسك  أثر 
أئمة أهل البيت  مبثل هذه األحاديث.

إظهار  به  املراد  فليس  التباكي  وأما 
مبعنى  هو  بل  اآلخرين  أمام  البكاء 
يراه  ما  على  البكاء  اإلنسان  تكّلف 
جفاف  حلظة  يواجه  ولكنه  به،  حقيقًا 
البكاء  فيتكلف  ومشاعره  قلبه  يف 
عسى أن يستجيب قلبه وتتدفق مشاعره 
لنداء عقله، وبهذا املعنى أيضًا ورد الوعد 
عند ذكر  تباكى  أو  ملن بكى  باجلنة 
غري  عليه  نبه  وتعاىل كما  سبحانه  اهلل 
واحد منهم : العالمة املقرم  يف مقتل 

. احلسني
)العزاء/ التعزية  قطع  السؤال: هل جيب 

)الظهر  الصالة  إىل  واملبادرة  املوكب( 
إمتام  أو  الوقت؟  حيني  عندما  مثاًل( 

مراسم التعزية؟ وأيهما أوىل؟
الجواب: األوىل أداء الصالة يف أول وقتها، 
ومن املهم جدًا تنظيم مراسم العزاء بنحو 

ال يزاحم ذلك.
)وكذا  العزاء  لقارئة  السؤال: هل جيوز 
األناشيد اإلسالمية( إمساع صوتها للرجل 
األجنيب؟ وهل جيوز له االستماع لصوتها؟ 
أقيم  لو  كما  املتعمد  غري  السماع  أو 
جملس للنساء عند اجلريان وهو يف بيته؟

الجواب: جيوز هلا إمساع صوتها لألجنيب 
والتحسني  الرتقيق  عن  خاليًا  كان  إذا 
املهيج له، وجيوز له االستماع إىل صوتها 
ومل  والريبة،  الشهوي  التلذذ  عدم  مع 
احلرام.  يف  الوقوع  نفسه  على  خيف 
بل  الشك،  مواضع  يف  االحتياط  وينبغي 
غري  من  واالستماع  اإلمساع  عدم  األوىل 

ضرورة واهلل العاصم.

التخطــي  ينبغــي  ال 

ــة  ــة املتوارث ــن الطريق ع

مــن الســلف الصالــح 

ســيد  عــزاء  إقامــة  يف 

ــا فــداه الشــهداء أرواحن
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) يا بن شبيب إن سرك أن تلقى اهلل عز وجل وال ذنب عليك فزر الحسين( : قال اإلمام الرضا

من  صفة  عن  السابق  العدد  يف  حتدثنا 
ونفي  التواضع  وهي  أال  املؤمنني  صفات 
الكرب والغرور والتعالي يقول تعاىل: َوِعَباُد 
ِن الَِّذيَن مَيُْشوَن َعَلى اأَلْرِض َهْونًا َوِإَذا  الرَّمْحَ

اِهُلوَن َقاُلوا َسالمًا الفرقان: 63. َخاَطَبُهْم اجْلَ
وقد وصفتهم اآلية بوصفين من صفاتهم: 

الَِّذيَن  قوله:  عليه  اشتمل  ما  أحدهما: 
على  واهلون   َهْونًا اأَلْرِض  َعَلى  مَيُْشوَن 
حينئذ  واألشبه  التذلل،  الراغب  ذكره  ما 
عن  كناية  األرض  على  املشي  يكون  أن 
عيشتهم مبخالطة الناس ومعاشرتهم فهم يف 
للناس،   ومتواضعون  لربهم  متذللون  أنفسهم 
على  مستكربين  غري  اهلل  عباد  أنهم  كما 
اهلل وال مستعلني على غريهم بغري حق، وأما 
التذلل ألعداء اهلل إبتغاء ما عندهم من العزة 

الوهمية فحاشاهم.
وإن كان اهلون مبعنى الرفق واللني فاملراد 

أنهم ميشون من غري تكرب وتبخرت.
َوِإَذا  قوله:  عليه  اشتمل  ما  وثانيهما: 
إذا  أي   َسالمًا َقاُلوا  اِهُلوَن  اجْلَ َخاَطَبُهْم 
خاطبهم اجلاهلون خطاباً ناشئًا عن جهلهم، 
مما يكرهون أن خياطبوا به أو يثقل عليهم 
 - كما يستفاد من تعلق الفعل بالوصف -

وقالوا  القول  من  سامل  هو  مبا  أجابوهم 
هلم قواًل سالمًا خاليًا عن اللغو واإلثم، قال 
َتْأِثيمًا�  َوال  َلْغوًا  ِفيَها  َيْسَمُعوَن  ال  تعاىل: 
26-27، وعدم  الواقعة:   ِقياًل َسالمًا َسالما ِإالَّ 

من  مظهر  هو  باجلهل  اجلهل  مقابلتهم 
اىل  ذلك  ويرجع  الروحية،  عظمتهم  مظاهر 
التحمل وسعة الصدر اللذين بدونهما سوف 
ال يطوي أي إنسان طريق العبودية هلل، ذلك 
بالعقبات، خصوصًا  املمتلئ  الطريق الصعب 
الفاسدون  فيها  يكثر  اليت  اجملتمعات  يف 

واملفسدون واجلهلة.
وهذه - كما قيل - صفة نهارهم إذا انتشروا 
يف الناس وأما صفة ليلهم فهي اليت تصفها 

اآلية التالية:
دًا  ُسجَّ ِلَربِِّهْم  َيِبيُتوَن  َوالَِّذيَن  تعاىل:  قال 
الليل سواء  إدراك  البيتوتة  َوِقَيامًاالفرقان:64، 
دًا(  )ُسجَّ بقوله:  متعلق  و)ِلَربِِّهْم(  ال،  أم  نام 
على  وقائم  ساجد  مجع  والقيام  والسجود 
باخلرور  تعاىل  له  عبادتهم  واملراد  التوالي، 
ومن  السوق،  على  والقيام  األرض  على 

مصاديقه الصالة.
حال  الليل  يدركون  الذين  وهم  واملعنى: 
كونهم ساجدين فيه لربهم وقائمني يرتاوحون 
سجودًا وقيامًا، وميكن أن يراد به التهجد 
بتصرف. ص239.  ج15،  امليزان:  تفسري  الليل.   بنوافل 

وهذه اآلية تناولت خاصيتهم الثالثة اليت هي 
حيث  الليل  عتمة  يف  هلل،  اخلالصة  العبادة 
أعني الغافلني نائمة، وحيث ال جمال للتظاهر 
النوم،  لذة  أنفسهم  على  حرموا  والرياء، 
ونهضوا إىل ما هو ألذ من ذلك، حيث ذكر 
عز  عظمته  يدي  بني  والسجود  والقيام  اهلل 

مناجاة  يف  الليل  من  شطرًا  فيقضون  وجل، 
احملبوب، فينورون قلوبهم وأرواحهم بذكره 

وبامسه.
أنهم  على  دليل  )َيِبيُتوَن(  مجلة  أن  ورغم 
يقضون الليل بالسجود والقيام إىل الصباح، 
لكّن من املعلوم أن املقصود هو شطر كبري 
من الليل، وإن كان املقصود هو كل الليل 

فإن ذلك يكون يف بعض املوارد.
كما أن تقديم )السجود( على )القيام( بسبب 
أهميته، وإن كان القيام مقدمًا على السجود 
 عمليًا يف حال الصالة. تفسري األمثل: ج11، ص306.
الليل  ولعل يف اآلية إشارة إىل أفضلية قيام 

وأنه أرجح من قيام النهار وتؤكده وجوه:
العيون  عن  أسرت  الليل  عبادة  إن  األول: 

فتكون أبعد عن الرياء. 
ونوم  اإلبصار  من  متنع  الظلمة  إن  الثاني: 
القلب  صار  فإذا  السماع،  من  مينع  اخللق 
اخلارجية  باألحوال  االشتغال  عن  فارغًا 
اهلل  معرفة  وهو  األصلي،  املطلوب  إىل  عاد 

وخدمته. 
النوم فرتكه يكون  وقت  الليل  إن  الثالث: 

أشق فيكون الثواب أكثر.
الرابع: قوله تعاىل: ِإنَّ َناِشَئَة اللَّْيِل ِهَي َأَشدُّ 
 َوْطئًا َوَأْقَوُم ِقياًل املزمل:6، تفسري الرازي: ج26، ص250.

فضيلة إحياء الليل بالعبادة
اهلل 	• عبد  أبي  عن  فضيل  عن  مجيل  عن 

الصادق  قال: )أن البيوت اليت يصلى 

املؤمنون 
                  وقيام الليل
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قال اإلمام الرضا : )يا بن شبيب إن سرك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي  فالعن قتلة الحسين(

ألهل  تضئ  القرآن  بتالوة  بالليل  فيها 
ألهل  السماء  جنوم  تضئ  كما  السماء 

األرض( ثواب األعمال: ص42.
أصحابه 	• بعض  عن  عمار  بن  معاوية  عن 

قال:    الصادق  اهلل  عبد  أبي  عن 
نبيكم  سنة  فإنها  الليل  بصالة  )عليكم 
ودأب الصاحلني قبلكم ومطردة الداء عن 

أجسادكم( ثواب األعمال: ص41. 
عن عبد اهلل بن  سنان، عن أبي عبد اهلل 	•

الصادق  قال: )شرف املؤمن قيام الليل 
وعزه استغناؤه عن الناس( الكايف: ج2، ص148.

اإلمام 	• عن  سامل  بن  هشام  وروى 
الصادق أنه قال يف قول اهلل عز وجل: 
َوَأْقَوُم  َوْطئًا  َأَشدُّ  ِهَي  اللَّْيِل  َناِشَئَة  ِإنَّ 
به  يريد  فراشه  عن  الرجل  )قيام   :ِقياًل
به غريه( من ال  يريد  وجه اهلل عز وجل، ال 

حيضره الفقيه: ج1، ص471.

مسعته 	• قال:  النوفلي  حممد  بن  علي  عن 
يقول: )إن العبد ليقوم يف الليل فيميل به 
على  ذقنه  وقع  وقد  النعاس ميينًا ومشااًل 
صدره فيأمر اهلل تعاىل أبواب السماء فتفتح 
ثم يقول للمالئكة: انظروا إىل عبدي ما 
يصيبه يف التقرب إلي مبا مل أفرتض عليه 
راجيًا مين لثالث خصال: ذنبًا أغفره له، 
فيه،  أزيده  رزقًا  أو  له،  أجددها  توبة  أو 
له(  مجعتهن  قد  أني  مالئكيت  اشهدوا 

وسائل الشيعة: ج8، ص151.

عن أبي بصري عن أبي عبد اهلل  قال 	•
حدثين أبي عن جدي عن آبائه عن علي بن 
الليل مصحة  )قيام  قال:    طالب  أبي 
للبدن ورضاء الرب ومتسك بأخالق النبيني 
وتعرض لرمحة اهلل تعاىل( ثواب األعمال: ص41.

أبيه 	• الديلمي، عن  عن حممد بن سليمان 
قال: قال أبو عبد اهلل : )ال تدع قيام 
الليل فإن املغبون من غنب قيام الليل( معاني 

األخبار ص342.

من أراد قيام الليل:
عن عامر بن عبيد اهلل بن جذاعة، عن أبي 
عبد اهلل الصادق  قال: )ما من أحد يقرأ 
آخر الكهف عند النوم إال تيقظ يف الساعة 

اليت يريد( الكايف: ج2، ص540.
اهلل  عبد  أبي  عن  السكوني،  وعن 
الصادق قال: قال النيب : )من أراد 

فليقل:  مضجعه  وأخذ  الليل  قيام  من  شيئًا 
بسم اهلل اللهم ال تؤمين مكرك، وال تنسين 
أقوم  الغافلني،  من  جتعلين  وال  ذكرك، 
ساعة كذا وكذا. إال وكل اهلل عز وجل 
به ملكًا ينبهه تلك الساعة( الكايف: ج2، ص540.

 قيام الليل في اقوال المعصومين
إن قيام الليل من أهم صفات املؤمنني بل من 
فقد  لذا  بها،  يتحلون  اليت  الفضائل  أمهات 
وأقوال  ووصايا  خطب  يف  ذكرها  تكرر 
املعصومني  اليت كانوا يؤدبون شيعتهم 
الصفات  بهذه  التخلق  على  ليحثوهم  بها، 
الكرمية وحنن نذكر هنا نصني وردا عن 
  النيب االكرم  األمة، وهما:  أَبوي هذه 
اخلتام  مسك  ليكون   ، املؤمنني  وأمري 
  اهلل  رسول  بني  فقد  املوضوع،  هذا  يف 
أهم أوصاف املؤمنني يف وصيته البن مسعود، 

حيث روي أنه قال:
)يا ابن مسعود إذا ابتلوا صربوا، وإذا أعطوا 
قالوا  وإذا  عدلوا،  حكموا  وإذا  شكروا، 
أساؤوا  وإذا  وفوا،  عاهدوا  وإذا  صدقوا، 
"َوِإَذا  و  استبشروا  أحسنوا  وإذا  استغفروا، 
اِهُلوَن َقاُلوا َسالمًا"، و"َوِإَذا َمرُّوا  َخاَطَبُهْم اجْلَ
ِلَربِِّهْم  َيِبيُتوَن  "َوالَِّذيَن  ِكَرامًا".  َمرُّوا  ِباللَّْغِو 
دًا َوِقَيامًا".  ويقولون: "ِللنَّاِس ُحْسنًا". يا  ُسجَّ
ابن مسعود والذي بعثين باحلق إن هؤالء هم 

الفائزون( مكارم األخالق: ص446.
شيعته  وصف  فقد    املؤمنني  أمري  وأما 
الذين اقتدوا بقائدهم وائتموا بإمامهم بهذا 

الكالم البليغ: 
أمري  على  أقبل  البكالي:  نوف  قال 
املؤمنني جندب بن زهري والربيع بن خثيم 
أمري  يا  وصفتهم  شيعتكم  )ما مسة  فقاال: 
اتقيا  وقال:  جوابهما،  عن  فتثاقل  املؤمنني؟ 
اهلل أيها الرجالن وأحسنا فإن اهلل مع الذين 

اتقوا والذين هم حمسنون.
فقال همام بن عبادة وكان عابدًا جمتهدًا: 
البيت  أهل  أكرمكم  بالذي  أسألك 
تفضياًل  وفضلكم  وحباكم،  وخصكم 
إال أنبأتنا بصفة شيعتكم، فقال: ال تقسم 
فسأنبئكم مجيعًا... فقال: أال من سأل عن 
عنهم  اهلل  أذهب  الذين  البيت،  أهل  شيعة 
الرجس وطهرهم يف كتابه مع نبيه تطهريًا، 
اهلل،  بأمر  العاملون  باهلل،  العارفون  فهم 
الصواب،  منطقهم  والفواضل  الفضائل  أهل 

وملبسهم االقتصاد، ومشيهم التواضع، خبعوا 
بعبادته،  له  وخضعوا  بطاعته،  تعاىل  هلل 
اهلل  حرم  عما  أبصارهم  غاضني  فمضوا 
عليهم، واقفني أمساعهم على العلم بدينهم، 
نزلت أنفسهم منهم يف البالء كالذي نزلت 
بالقضاء،  اهلل  عن  رضى  الرخاء  يف  منهم 
فلوال اآلجال اليت كتب اهلل هلم مل تستقر 
شوقًا  عني،  طرفة  أجسادهم  يف  أرواحهم 
العقاب  من  وخوفًا  والثواب،  اهلل  لقاء  إىل 
عظم اخلالق يف أنفسهم، وصغر ما دونه يف 
على  فهم  رآها  واجلنة كمن  فهم  أعينهم، 
أرائكها متكئون، وهم والنار كمن ادخلها 
فهم فيها يعذبون، قلوبهم حمزونة وشرورهم 
وحوائجهم  حنيفة،  وأجسادهم  مأمونة، 
يف  ومعونتهم  عفيفة  وأنفسهم  خفيفة، 
اإلسالم عظيمة. صربوا أيامًا قليلة فأعقبتهم 
راحة طويلة، وجتارة مرحبة يسرها هلم رب 
فلم  الدنيا  أرادتهم  أكياس،  أناس  كريم، 

يريدوها، وطلبتهم فأعجزوها.
ألجزاء  تالون  أقدامهم،  فصافون  الليل  أما 
أنفسهم  يعظون  ترتياًل،  يرتلونه  القرآن 
تارة،  بدوائه،  لدائهم  ويستشفون  بأمثاله، 
وركبهم  وأكفهم  جباههم  مفرتشون  وتارة 
على  دموعهم  جتري  أقدامهم،  وأطراف 
وجيأرون  عظيمًا  جبارًا  ميجدون  خدودهم، 
هذا  رقابهم،  فكاك  يف  جالله  جل  إليه 
ليلهم فأما النهار فحلماء علماء بررة أتقياء، 
القداح،  أمثال  فهم  باريهم  خوف  براهم 
بالقوم  وما  مرضى  إليهم  الناظر  حيسبهم 
من مرض، أوقد خولطوا، وقد خالط القوم 
من عظمة ربهم، وشدة سلطانه أمر عظيم. 
عقوهلم،  منه  وذهلت  قلوبهم،  له  طاشت 
فإذا استقاموا من ذلك بادروا إىل اهلل تعاىل 
بالقليل،  له  يرضون  ال  الزاكية،  باألعمال 
ألنفسهم  فهم  اجلزيل،  له  يستكثرون  وال 
زكي  إن  مشفقون،  أعماهلم  ومن  متهمون، 
أعلم  أنا  وقال:  يقولون،  مما  خاف  أحدهم 
ال  اللهم  بي،  أعلم  وربي  من غريي،  بنفسي 
مما  خريًا  واجعلين  يقولون،  مبا  تؤاخذني 
يظنون، واغفر لي ماال يعلمون، فإنك عالم 

الغيوب، وساتر العيوب( حبار األنوار: ج65.
األوصاف  هذه  أن  إىل  التنبه  وينبغي  هذا 
قد ذكرت يف نهج البالغة بعنوان أوصاف 
رويت  احلادثة  نفس  أنها  والظاهر  املتقني 

باختالف يف بعض ألفاظها فالحظ.
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 قال اإلمام الرضا : )يا بن شبيب إن سرك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين بن علي  فقل متى ذكرته: ليتني كنت 
                                معهم فأفوز فوزًا عظيمًا(

دفن  موضع  يف  املؤّرخني  بني  اخلالف  وقع 
  الرأس املطهَّر لإلمام احلسني بن علّي
هل هو يف: كربالء، أم النجف االشرف عند 
القاهرة..  أم  أم دمشق،    املؤمنني  أمري 
أم غريها؟ وإن كان املشهور تارخييًا والذي 
الشريف  الراس  أن  مهمة  روايات  تؤكده 

أرجع إىل اجلسد الطاهر ودفن معه.
السلطة  أّن  االختالف  هذا  السبب يف  ولعّل 
بالرؤوس  ُيطاف  بأن  أَمَرت  الغامشة  اأُلموية 
الشريفة لشهداء كربالء يف البلدان ـ كما 
كّل  ففي  ـ  التاريخ  كتب  ذلك  على  تنّص 
موضٍع ُوضع رأس سيد الشهداء سبط رسول 
اخّتذ  آخر،  مكاٍن  إىل  مُحل  ثّم    اهلل 

َمقامًا  املوضٍع  هذا  يف  املوالون  املؤمنون 
ظليمة  وإىل  واجلهاد  التضحية  إىل  يرمز 
العدد  هذا  يف  والكالم   ،البيت آل 
بقوته تعاىل حول مسجد اإلمام احلسني بن 

علي يف القاهرة مبصر.
مسجد اإلمام احلسني بن علي يقع يف 
القاهرة القدمية يف احلي الذي مسي باسم 
يوجد  أيضًا  املسجد  وجبوار  احلسني  اإلمام 

خان اخلليلي الشهري واجلامع األزهر.
تاريخ املسجد:

 549 سنة  الفاطميني  عهد  يف  املسجد  بين 
حتت  ميالدية   1154 لسنة  املوافق  هجرية 
ويضم  طالئع،  الصاحل  الوزير  إشراف 

املسجد 3 أبواب مبنية بالرخام األبيض تطل 
القبة  جبوار  آخر  وباًبا  اخلليلي،  خان  على 

ويعرف بالباب األخضر.
مراحل العمار والتوسعة:

من  متعددة  مبراحل  املسجد  هذا  مر  لقد 
اإلعمار والتوسعة مؤكدًا بذلك على أهميته 
لديهم،  الكبرية  الناس ومكانته  نفوس  يف 
شأنه شأن كثري من املباني العمرانية اليت 
تنتسب هلذا البيت الطاهر واليت متثل مظهرًا 
الدنيا،  هلم يف  اإلهلي  التكريم  مظاهر  من 
اهلل  عند  الكربى  كرامتهم  عن  فضاًل 
تعاىل، وحنن يف هذا املختصر نعرض مراحل 

التطور الذي شهده هذا املسجد فنقول:
يف سنة 634 هـ أنشأ أبو القاسم ابن حييى 
املشهد  باب  منارة على  السكري  ناصر  بن 
واملتبقي اليوم قاعدتها وعليها ما نّصه: )بسم 
بإنشاء  أوصى  الذي  الرحيم:  الرمحن  اهلل 
هذه املأذنة املباركة على باب مشهد السيد 
اإلسالم  ملنار  ورفعًا  اهلل  إىل  تقربًا  احلسني 
حييى  ابن  القاسم  أبو  اهلل  بيت  إىل  احلاج 
تقبل  بالزرزور  املعروف  السكري  ناصر  بن 
اهلل منه وكان املباشر بعمارتها ولده لصلبه 
بقية  ماله  من  عليها  أنفق  الذي  األصغر 
عمارتها خارجًا عما أوصى به والده املذكور 
أربع  سنة  شوال  شهر  يف  فراغها  وكان 

وثالثني وستمائة (.
ويف سنة 640 هـ احرتق املشهد يف عهد امللك 
الصاحل جنم الدين أيوب بسبب أن أحد خّزان 
الشمع دخل ليأخذ شيئًا فسقطت منه شعلًة، 
فوقف األمري مجال الدين نائب امللك الصاحل 

بنفسه حتى أطفىء كما يرويه املقريزي.
ويف سنة 662هـ زاد فيه امللك الظاهر ركن 
684هـ  سنة  ويف  اململوكي،  بيربس  الدين 
بنى فيه امللك الناصر حممد بن قالوون إيوانًا 

وبيوتًا للفقهاء العلوية.
ويف سنة 740 هـ إحرتق املشهد كما نقله 

جرجي زيدان فأعيَد بناؤه.
سليم  السلطان  أمر  1004هـ  سنة  ويف 
عام  فاستمر حتى  املسجد  بتوسيع  العثماني 

1006هـ.
ويف سنة 1175 هـ قام األمري عبد الرمحن 
كتخدا بإعادة بناء املسجد امللحق بالروضة 

وأضاف إليه إيوانني ورتب للسدنة مرتبات.

  مسجد رأس اإلمام احلسني بن علي 
يف مصر
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ويف سنة 1279 هـ زار السلطان عبد العزيز 
اخلديوي  وأمر  احلسينية  الروضة  العثماني 
عام  حتى  استمرت  اليت  بالعمارة  يقوم  أن 

1290هـ.
حلمي  عباس  أضاف  هـ   1290 سنة  ويف 

الثاني قاعة اآلثار النبوية  إليه.
وسعت  1953م   - هـ   1372 سنة  ويف 
احلكومة املصرية املساحة احمليطة بالروضة 
هلا:  الكلية  املساحة  بلغت  حتى  واملسجد 

3340 مرتًا مربعًا.
ويف سنة 1385 هـ - 1965 م يف أول شوال 
مقصورة  اإلمساعيلية  البهرة  طائفة  أهدت 
من  بفصوص  املرّصعة  الفّضة  من  شّباك 
رأيت  وقد   , الشريف  املشهد  إىل  األملاس 

حجرًا تذكاريًا منصوبًا هناك يفيد ذلك.
وصف املبنى:

وقد أطالت الدكتورة املعاصرة سعاد ماهر 
يستغنى  ال  مبا  واملسجد  الروضة  وصف  يف 
منرب  وباجلامع  نصه:  ما  قالت  ومما  عنه، 
يف  وهو  مذهب  بطالء  مطّلي  بديع  خشيب 
عند  كان  الذي  ازبك  جامع  منرب  األصل 
العتبة اخلضراء , فّلما خترب املسجد نقل إىل 
دكة  املسجد  مؤخرة  ويف  احلسني،  مشهد 
فيحتوي  اجلامع  صحن  أما  كبرية،  تبليغ 
على أربعة وأربعني عمودًا عليها بوائك حاملة 
بزخارف  املطلي  اخلشب  من  وهو   , للسقف 
نباتية وهندسية متعددة األلوان ومذهبة غاية 

ثالث  السقف  وسط  ويف  واإلبداع  الدقة  يف 
منائر مرتفعة مسقوفة كذلك. ويف جدران 
املسجد األربعة يوجد ثالثون شباكًا كبريًا 
يعلوها شبابيك  بالذهب  املطلي  النحاس  من 
أخرى صغرية دوائرها من الرخام, وللمسجد 
وهي  وقدمية  قصرية  إحداهما  مئذنتان 
ناصر  بن  ابن حييى  القاسم  أبو  بناها  اليت 

املعروف  السكري 
بالزرزور سنة 634 هـ 
القّبة  فوق  )1236م( 
مجعية  طوقتها  وقد 
حفظ اآلثار حبزامني 
حمافظة  احلديد  من 
أما  بقائها،  على 
فتقع  الثانية  املئذنة 
املسجد  مؤخر  يف 
وهي مرتفعة ورشيقة 
العثماني  الطراز  على 
املسلة  يشبه  الذي 
الرصاص  القلم  أو 
خبط  لوحان  وعليها 

سنة  كتبهما  خان  اجمليد  عبد  السلطان 
اآلية  األنعام  سورة  من  أحدهما  هـ   1366
 :90ُأْوَلِئَك الَِّذيَن َهَدى اهلُل َفِبُهَداُهْم اْقَتِدِه 
ُقْل ال َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإْن ُهَو ِإالَّ ِذْكَرى 

.ِلْلَعامَلِنَي
وآخر )أحب أهل بييت إلّي احلسن واحلسني(.

عنيت  1953م  سنة  يف  أيضًا:  وقالت 
احلكومة آنذاك عناية خاصة بتجديد 
مساحته  وزيادة   احلسني مسجد 
لزائريه  يتسع  حتى  وإضاءته  وفرشه 
واملصلني به , فقد كان املسجد القديم 
يضيق بهم وخاصًة يف املواسم واألعياد 
مساحته  بلغت  حتى  مساحته  فزيدت 
كانت  أن  بعد  مربعًا  مرتًا   3340
مرتًا   1840 بإضافة  أي  1500مرتًا 

مربعًا إليه(.   
من  على مخسة صفوف  املبنى  يشتمل 
رخامية  أعمدة  على  احملمولة  العقود 
من  صغرية  قطع  من  بين  وحمرابه 
وهو  الرخام  من  بدال  امللون  القيشاني 
منرب  و جبانبه  هـ   1303 عام  مصنوع 
إىل  يؤديان  بابان  جياوره  اخلشب  من 
اليت  املخلفات  يؤدي إىل حجرة  وثالث  القبة 
بنيت عام 1311 هـ. واملسجد مبين باحلجر 
األمحر على الطراز الغوطي أما منارته اليت 
تقع يف الركن الغربي القبلي فقد بنيت على 
منط املآذن العثمانية فهي اسطوانية الشكل 
وللمسجد  مبخروط.  تنتهي  و  دورتان  وهلا 

من  باب  و  الغربية  اجلهة  من  أبواب  ثالثة 
اجلهة القبلية وباب من اجلهة البحرية يؤدي 

إىل صحن به مكان الوضوء.

 قال اإلمام الرضا : )يا بن شبيب إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلى من الجنان فاحزن لحزننا وأفرح لفرحنا وعليك بواليتنا فلو أن رجاًل 
                               أحب حجرًا لحشره اهلل عز وجل معه يوم القيامة(
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قال اإلمام الباقر: )من زار قبر الحسين  ليوم عاشوراء وبات عنده كان كمن استشهد بين يديه( 

ِد ْبِن َخاِلٍد َعْن َعْبِد  مَّ َد ْبِن حُمَ 1- َعْن َأمْحَ
َأِبي  َعْن  ُمْسَكاَن  اْبِن  َعِن  َيى  ْبِن حَيْ اهلل 
َبِصرٍي َعْن َأِبي َعْبِد اهلل الصادق  َقاَل 
ُذوا َأْحباَرُهْم وُرْهباَنُهْم َأْربابًا  َ ُقْلُت َله: )اختَّ
ِمْن ُدوِن اهلل( َفَقاَل: )َأَما واهلل َما َدَعْوُهْم 
ِإىَل ِعَباَدِة َأْنُفِسِهْم وَلْو َدَعْوُهْم َما َأَجاُبوُهْم 
َعَلْيِهْم  ُموا  وَحرَّ َحَرامًا  هَلُْم  َأَحلُّوا  وَلِكْن 

َحاَلاًل َفَعَبُدوُهْم ِمْن َحْيُث اَل َيْشُعُروَن(.
األحبار علماء اليهود، مجع احلرب بالكسر 
أو احلرب بالفتح، وهو العامل، واألّول أشهر 
اللغويني  بعض  رّجحه  والثاني  وأفصح، 
واملعنى عندهم: أّن احلرب بالفتح، ومعناه 
والعلم وحتسينه،  الكالم  بتحبري  العامل 
الراهب،  مجع  النصارى  عّباد  والرهبان 

وهو العابد، والرتّهب التعّبد.
قوله : )َأَما واهلل َما َدَعْوُهْم ِإىَل ِعَباَدِة 
الصوم  بفعل  يأمروهم  يعين مل  َأْنُفِسِهْم( 
هلم  العبادات  وسائر  والسجود  والصالة 

قصدًا للتقّرب منهم.
َأَجاُبوُهْم(  َما  َدَعْوُهْم  )وَلْو   : قوله 
لعلمهم بأّنهم ال يستحّقون العبادة، وإمّنا 
املستحّق هلا هو اهلل تعاىل، وهذا تنبيه من 
اإلمام على نفي  العبادة بشكلها الواضح 
العبادة  خيفى على  من  اخر  لنوع  وبيان 

الناس.
َحَرامًا  هَلُْم  َأَحلُّوا  )وَلِكْن   : قوله 
خطًأ  إّما  وذلك  َحاَلاًل(،  َعَلْيِهْم  ُموا  وَحرَّ
على  الشرعية  األحكام  يف  العتمادهم 
آرائهم الفاسدة فافتوا بآرائهم، أو عمدًا 
الحرتازهم عن نسبة اجلهل إليهم فإذا مل 
 - باحلكم  نعلم  ال  وقالوا  الناس  يفتوا 
كما هو الواقع - تبني جهلهم، أو مليلهم 
وسيلة  ذلك  فجعلوا  ومنافعها  الدنيا  إىل 
للوصول إليها أو لغري ذلك من األغراض 

الفاسدة.
 قوله : )َفَعَبُدوُهْم(، فسمى  ذلك

عبادة لواحد من سببني:
اما لكون عباداتهم مستندة إىل أقواهلم 
أو  اهلل،  إىل  مستندة  وليست  وآرائهم 
لالنقياد هلم والرجوع إليهم وقبول آرائهم 

وأقواهلم من دون اهلل تعاىل.
إّن  َيْشُعُروَن(،  اَل  َحْيُث  )ِمْن   : قوله 
هلم  عبادة  االنقياد  ذلك  أو  العبادة  تلك 
يف احلقيقة، وذلك ألّن مقصودهم عبادة 
واضع تلك األحكام واآلمر بها وتوّهموا 
بالتقليد وعدم التفّكر يف أمر الدين أّن 
واضعها واآلمر بها هو اهلل تعاىل، واحلال 
أّنه غريه وهم األحبار والرهبان، فرجعت 

عبادتهم إىل ذلك الغري وهم ال يشعرون.
أوامرهم  وقبول  هلم  االنقياد  وأّما كون 
ونواهيهم عبادة هلم فألّن من أصغى إىل 
ناطق يؤدِّي من غري اهلل وتبعه على ذلك 
اهلل  ثّم جعل  ومن  عبده،  فقد  به  ورضي 
به  يوسوس  فيما  الشيطان  متابعة  تعاىل 

اإلتباع األعمى
من كتاب الكايف
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عن أبي عبد اهلل  قال: )في طين قبر الحسين  الشفاء من كل داء، وهو الدواء األكبر(

نَّ  عبادة له فقال: َبْل َكاُنوا َيْعُبُدوَن اجْلِ
وقال:   ،41 سبأ:   ُمْؤِمُنوَن ِبِهْم  َأْكَثُرُهْم 
َأمَلْ َأْعَهْد ِإَلْيُكْم َيا َبيِن آَدَم َأْن ال َتْعُبُدوا 
،60 يس:   ُمِبنٌي َعُدوٌّ  َلُكْم  ِإنَُّه  ْيَطاَن   الشَّ

َتْعُبْد  ال  َأَبِت  َيا  الرمحن:  خليل  وقال 
ملن  وتقريع  ذّم  وفيه   ،44 مريم:   ْيَطاَن الشَّ
اّتبع من مل حيكم مبا أنزل اهلل وقّلد من 
بإهلام  بنور إهلي وموّفقًا  مل يكن مؤّيدًا 

رّباني.
أّن  وما تضّمنه هذا احلديث ونظريه من 
جار  هلم  عبادة  املعاصي  ألهل  الطاعة 
العبادة  ألّن  التجّوز،  دون  احلقيقة  على 
ليست إاّل الطاعة واالنقياد، ولذلك جعل 
فقال:  أطاعه  ملن  إهلًا  اهلوى  تعاىل  اهلل 
َذ ِإهَلَُه َهَواُه اجلاثية: 32،  َ َأَفَرَأْيَت َمْن اختَّ
كان  له  عبادة  الغري  إطاعة  كان  وإذا 
ألّنهم  تعاىل  غريه  يعبدون  الناس  أكثر 
الشهوية  والقوى  األّمارة  النفس  يطيعون 
اليت هم عليها  والغضبية، وهي األصنام 
عاكفون، واألنداد اليت هم هلا عابدون، 
اهلل  فنسأل  اخلفي،  الشرك  هو  وهذا 
تعاىل أن يعصمنا عنه ويطّهر نفوسنا منه.
ِد ْبِن ُعَبْيَدَة َقاَل َقاَل ِلي َأُبو  مَّ 3- َعْن حُمَ
َأْنُتْم  ُد  مَّ حُمَ )َيا   : الكاظم  َسِن  احْلَ
َقلَّْدَنا  ُقْلُت  َقاَل  املُْرِجَئُة،  َأِم  َتْقِليدًا  َأَشدُّ 
َفَلْم  َهَذا  َعْن  َأْسَأْلَك  مَلْ  َفَقاَل:  وَقلَُّدوا 
َواِب  اجْلَ ِمَن  َأْكَثُر  َجَواٌب  ِعْنِدي  َيُكْن 
َسِن : ِإنَّ املُْرِجَئَة  اأَلوَِّل، َفَقاَل َأُبو احْلَ
وَقلَُّدوه  َطاَعَته  َتْفِرْض  مَلْ  َرُجاًل  َنَصَبْت 
وَأْنُتْم َنَصْبُتْم َرُجاًل وَفَرْضُتْم َطاَعَته ُثمَّ مَلْ 

ُتَقلُِّدوه َفُهْم َأَشدُّ ِمْنُكْم َتْقِليدًا(.
ُد  مَّ حُمَ )َيا  عبيدة:  بن  حملّمد    قوله 
التقليد:  املُْرِجَئُة؟(  َأِم  َتْقِليدًا  َأَشدُّ  َأْنُتْم 
إتباع الغري يف القول والفعل واألمر والنهي 
الفتاة،  عنق  يف  اليت  وهي  القالدة،  من 
على  املرجئة  ويطلق  التأخري،  واإلرجاء 

علّيًا  يؤّخرون  ألّنهم  للشيعة  مقابلة  فرقة 
مقابلة  فرقة  وعلى  مرتبته،  عن   
اإلسالم  فرق  من  فرقة  وهم  للوعيدّية 
يعتقدون أّنه ال يضّر مع اإلميان معصية 
مّسوا  طاعة،  الكفر  مع  ينفع  ال  كما 
أرجأ  تعاىل  اهلل  أّن  العتقادهم  مرجئة 
عنهم،  أّخره  أي  املعاصي  على  تعذيبهم 
وإطالق  بالسّنة،  العمل  لتأخريهم  وقيل: 
صّرح  مّما  الفرقتني  هاتني  على  املرجئة 
واملراد  والنحل  امللل  يف  الشهرستاني  به 
هنا الفرقة األوىل، وميكن إرادة الفرقة 

الثانية أيضًا.

فقال حممد بن عبيدة: )َقلَّْدَنا وَقلَُّدوا( أي: 
فرق  هناك  وليس  تقليد  منهما  إن كاًل 
الشخص  اختالف  ناحية  من  إال  بينهما 

الذي يقلده كل منا.
ليس  َهَذا(  َعْن  َأْسَأْلَك  )مَلْ   : قوله   
ألّنه  االستعالم  هو  السؤال  من  الغرض 
 أعلم بذلك، بل الغرض منه التقرير 
والتوبيخ، أي محل املخاطب على اإلقرار 
مبا يعرفه وذّمه عليه، ومن كان عارفًا 
الغرض  ليس  أّنه  يعلم  العربية  بالقوانني 
هنا تقرير أصل الفعل - أعين التقليد - 

ألّنه ثابت حمّقق مفروغ عنه، فما أجاب 
به السائل مل يقع السؤال عنه فلذلك قال 
: مل أسألك عن هذا، بل الغرض هو 
الفريقني  أحد  تقليد  أشّدّية  عن  السؤال 

والتقرير عليها.
قوله : )ِإنَّ املُْرِجَئَة َنَصَبْت َرُجاًل( من 

عند أنفسهم إلمارتهم وإمامتهم.
بأمر اهلل  َطاَعَته(  َتْفِرْض  )مَلْ   : قوله 
وال  الواقع  حبسب  رسوله  وأمر  تعاىل 
أن  يّدعوا  أنهم مل  أي  أيضًا،  باعتقادهم 
تعاىل  اهلل  قبل  من  منصوب  هذا  إمامهم 
بل باتفاق منهم عليه، كما أن الواقع أنه 

ليس منصوبًا من قبل اهلل تعاىل.
أفعاله  مجيع  يف  )وَقلَُّدوه(   : قوله 
وأقواله وأوامره ونواهيه املخالفة حلكم 

اهلل وحكم رسوله وكتابه.
وقوله : )وَأْنُتْم َنَصْبُتْم َرُجاًل وَفَرْضُتْم 
وأمر  اهلل  بأمر  أنفسكم  على  َطاَعَته( 

رسوله، وهو دليلكم على اخلريات.
وقوله : )ُثمَّ مَلْ ُتَقلُِّدوه( فيما يأمركم 
به وينهاكم عنه موافقًا للكتاب والسّنة 
مّما يتّم به نظامكم يف الدنيا واآلخرة، 
بل اتبعتم أهوائكم وتركتم احلق الذي 

هو عليه إىل غريه.
وقوله : )َفُهْم َأَشدُّ ِمْنُكْم َتْقِليدًا( فهم 
اتبعوه على ما يعلمون أنه ليس من اهلل، 
وانتم تركتم إتباع ما تعلمون أنه من اهلل، 
ولعّل السّر فيه أّن هلم باعثًا من الشيطان 
يغويهم وحيثهم عليه بعد أن يزينه هلم يف 
نفوسهم، وألهل احلّق زاجر من الشيطان 
يصدهم عنه، فلذلك يتثاقلون يف املتابعة.

  ويف هذا احلديث ترغيب يف متابعته
مّما  وغريها  األحكام  يف  إليه  والرجوع 
املقامة  دار  الكرامة يف  ملزيد  هو سبب 
يف  والتثاقل  عنه  اإلعراض  على  وتوبيخ 

السماع منه.

ــْم  ــا َدَعْوُه ــا واهلل َم َأَم
إَِل ِعَبــاَدِة َأْنُفِســِهْم وَلــْو 
ــْم  ــا َأَجاُبوُه ــْم َم َدَعْوُه
ــْم  َلُ َأَحلُّــوا  وَلكِــْن 
ــوا َعَلْيِهْم  ُم ــًا وَحرَّ َحَرام
ــْن  ــْم ِم ــَاالً َفَعَبُدوُه َح

ــُعُروَن ــُث اَل َيْش َحْي
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عن الحسين بن أبي العالء، قال: سمعت أبا عبد اهلل  يقول: )حنكوا أوالدكم بتربة الحسين  فإنها أمان( 

اإلمامة
احللقة الثانية

بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على خامت 
وآله  حممد  القاسم  أبي  واملرسلني  األنبياء 

املنتجبني.
كان الكالم يف العدد السابق حول اإلمامة 
بشكل  تدخل  أنها  وذكرنا  وأهميتها، 
مباشر يف صحة اعتقاد الفرد املسلم، وهي  
اتضح  كما  اجلاهلية،  ميتة  من  له  حصن 
وجوب  على  يتفقون  بأمجعهم  املسلمني  أن 
اإلمامة، وإمنا وقع اخلالف يف تعيني اإلمام 
وتشخيصه، وبعض األمور األخرى.كما تبني 
ـكما  الدين  اصول  من  اإلمامة  أن  بالدليل 
هو عليه أتباع أهل البيت  ال من فروعه. 
وأنها امتداد النبوة، وانه البد لكل عصر من 
إمام، كما جاء عن أمري املؤمنني: )اللهم 
بلى ال ختلوا األرض من قائم هلل حبجة، إما 
لئال  مغمورًا،  خائفًا  وإما  مشهورًا  ظاهرًا 

تبطل حجج اهلل وبيناته( نهج البالغة، ج4.
مسألة  حول  الكالم  يقع  العدد  هذا  ويف 
خالفية مهمة وهي: على من يكون وجوب 

نصب اإلمام؟ 
حناول  املسألة،  هلذه  التعرض  قبل  ولكن 
أن نتعرف بشكل خمتصر على أهم الفرق 
 الكالمية الرئيسة لدى املسلمني، واليت منها:

 1- الشيعة اإلمامية االثنا عشرية: وهم أتباع
من  بأمر    طالب  أبي  بن  علي  اإلمام 
الطوائف  أقدم  من  فهم  لذا   ،النيب
زمن  يف  ونشأتهم  ووجودهم  اإلسالمية، 
النيب. ومن مجلة اعتقاداتهم أن اإلمامة 
ميكن  ال  تعاىل  اخلالق  وأن  اهلي،  منصب 
وغريها.  ذاته  عني  صفاته  وأن  أبدًا،  رؤيته 
وهذه الطائفة متثل شطرًا من األمة اإلسالمية 

يف وقتنا احلاضر.
2- املعتزلة: وهي من الفرق الكالمية اليت 
ظهرت يف بداية القرن الثاني اهلجري، أسسها 
-131هـ(،  80( عطاء  بن  واصل  حذيفة   أبو 
وذلك عند اعتزاله جملس احلسن البصري، 
عبيد  بن  عمرو  مؤسسيها  من   وكذلك 
)80  -143هـ(. ومن مجلة نظرياتهم املنزلة 
بني املنزلتني، وتقديم املفضول على الفاضل، 
وقضية خلق القرآن وغريها. وكانوا يعتمدون 
الفرقة  هذه  تالشت  وقد  النقل.  دون  العقل 
بعض  ِقبل  من  والتضييق  الضغط  نتيجة 
العباسيني وخصوصًا يف فرتة العباسي امللقب 
بالقادر باهلل )408هـ(. وميكن القول بأنه ال 
وقتنا احلاضر كمذهب  للمعتزلة يف  وجود 
ال  األشخاص  من  جمموعة  إال  بذاته  قائم 
يشكلون النصاب الكايف لعدهم مذهبًا أو 

استمرارًا ملذهب.
زمن  يف  ظهرت  فرقة  وهي  األشاعرة:   -3
متأخر، ومؤسسها أبو احلسن علي بن إمساعيل 
األشعري )260-324هـ( - وهو من أحفاد أبي 
موسى األشعري-. وكان علي األشعري يعد 
من املعتزلة لفرتة طويلة وتتلمذ على أيديهم 
ومن ابرز أساتذته أبو علي اجلبائي املعتزلي 
)235-303هـ(، وملا كان املعتزلة يتعرضون 
العباسية  السلطات  بعض  من  للمضايقة 
أبي  الواضح على  األثر  له  األمر  كان هذا 
احلسن األشعري ولعل هذا هو السبب الذي 
يكمن وراء انقالب هذا الرجل من مذهب 
آخر  كالمي  مذهب  تأسيس  اىل  االعتزال 
الذين  احلديث  أهل  اىل  وانضم  به،  استقل 
وتوافقهم،  تسايرهم  آنذاك  السلطة  كانت 
-وهو  الفهرست  يف  النديم  ابن  ذكر  وقد 
أقدم مصدر يرتجم لألشعري- قضية انقالبه 
وبرائته من االعتزال، حيث قال: ) أبو احلسن 
البصرة كان معتزليًا ثم  األشعري من أهل 
يف  القرآن  وخلق  باالعتزال  القول  من  تاب 
قول  ذكر  ثم  البصرة،  يف  اجلامع  املسجد 
األشعري: من عرفين فقد عرفين... أنا فالن 
بن فالن، كنت قلت خبلق القرآن، وأن اهلل 
ال يرى باألبصار وأن أفعال الشر أنا افعلها. 
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 ) بكى لقتله السماء واألرض واحمرتا، ولم تبكيا على أحد قط إال على يحيى بن زكريا والحسين بن علي  قال: )إن الحسين  عن أبي عبد اهلل

وأنا تائب مقلع معتقد للرد على املعتزلة...(.
ومن مجلة نظريات األشاعرة، رؤية اهلل تعاىل، 
وأن أفعال العباد خملوقة هلل تعاىل، وإنكار 
العقليني وغريها، ويتبع هذه  احلسن والقبح 

الفرقة غالب أبناء العامة.
الكالمية،  الفرق  ألهم  سريعة  إشارة  هذه 
اليوم  املسلمني  بأن  القول  ميكن  ولكن 
أتباع  وهما  رئيستني  فرقتني  على  عقائديا 
املقابلة  واجلهة  )الشيعة(،    البيت  أهل 

يطلق عليها األشاعرة.
أصل  اىل  نعود  املوجز  العرض  هذا  وبعد 
مهم  خاليف  أمر  عن  كان  والذي  البحث، 
وبعبارة  اإلمام؟  ويعنّي  ينّصب  الذي  وهو من 

أخرى:
على من يجب نصب اإلمام؟

وقع اخلالف بني املسلمني يف مسألة من تقع 
بعد  واخلليفة  اإلمام  نصب  مسؤولية  عليه 
بيد  األمر  هذا  قال:  من  فهناك   ،النيب
اخلالق عز وجل، واستدلوا باآليات وأحاديث 
النيب. ومنهم من قال: واجب على األمة، 

واستند اىل فعل الصحابة يف دليله. 
يف كتابه  املظفر  حسن  الشيخ حممد  قال 
الوجه  وكأّن  ص33:  ج1،  الصدق،  دالئل 
يف قول املشهور من "العامة" بكون اإلمامة 
أّن  املكلَّفني:  بأفعال  املتعلَّقة  الفروع  من 
اهلل.  على  ال  األّمة  على  واجب  اإلمام  نصب 
واجب  اإلمام  )نصب  التفتازاني:  السعد  قال 
على اخللق مسعًا عندنا وعند عامة املعتزلة، 
وعقاًل عند بعضهم، وعلى اهلل عند الشيعة... 
العمدة -: إمجاع  ولنا وجوه... األّول - وهو 
الواجبات،  أهّم  ذلك  جعلوا  حّتى  الصحابة، 
واشتغلوا به عن دفن الرسول... شرح املقاصد:5/ 

.236-235

قالوا  اإلمام...ثّم  نصب  بوجوب  قالوا  )إّنهم 
بأّن النيّب  مات بال وصية ! وأنكروا أن 
يكون هناك نّص أو تعيني من اهلل ورسوله 

باإلمامة ألحد من بعده.
املكلَّفني  وظائف  من  نصبه  وجوب  فكان 
راجع: تثبيت اإلمامة ألبي نعيم: 70 - 73 ح 27-30، غياث األمم 

الرازي: 2/  للجويين: 55 - 65، األربعني يف أصول الدين للفخر 

.256 - 255

والدليل العمدة على ذلك: إمجاع الصحابة، 
الواجبات واشتغلوا به  حّتى جعلوا ذلك أهّم 

عن دفن الرسول...
وإذا كان هذا هو العمدة يف األدلَّة، فاألمر 
وجوه  من  نظر  الدليل  هذا  ففي  سهل.. 
النيّب  بعد  اإلمام  نصب  إذا كان  إّنه  منها: 
تركوا  القوم  إّن  حّتى  الواجبات،  أهّم  من 
جنازته على األرض - مع ما فيه من الوهن 
لإلسالم والنيّب - وراحوا يعّينون اخلليفة له 
واإلمام بعده، فلماذا ترك النيّب نفسه )أهّم 
الواجبات(هذا، وترك الدين واملسلمني عرضة 
لألهواء كما يزعمون؟!، أحدها: عدم حتّقق 
هذا اإلمجاع! نعم، ترك أبو بكر وعمر ومن 
األرض،  على    اهلل  رسول  تابعهما جنازة 
وأسرعوا إىل سقيفة بين ساعدة حيث اجتمع 
مجع من األنصار للنظر يف أمر اخلالفة. ثّم 
أقبلوا على بين هاشم ومن بقي معهم حول 

اجلنازة، يطالبونهم البيعة ألبي بكر!
الواجبات...حّتى  أهّم  ذلك  )جعلوا  فالَّذين 
من  طائفة  هم  النيّب(  دفن  على  قّدموه 

الصحابة، وليس كلَّهم.
هذا بناء على أن يكون اجتماع األنصار يف 

السقيفة للنظر يف أمر اخلالفة.
أّما بناء على ما قيل من أّنهم اجتمعوا هناك 
ولالّتفاق  بهم،  اخلاّصة  شؤونهم  يف  للنظر 
املهاجرين..  مع  التعامل  يف  واحد  رأي  على 

وحنو ذلك.. فاألمر أوضح.
وتقول الشيعة:

أواًل: أمر اإلمامة بيد اهلل سبحانه.
ثانيًا: وجيب عليه نصب اإلمام.

أمري  إمامة  يف  اإلفصاح  انظر:  فعل.  قد  وإّنه  ثالثًا: 
 املؤمنني: 27-29، املقنع يف اإلمامة: 47- 54، األلفني: 31- 34.

أّما أواًل: أّن أمرها بيده، فيدّل عليه الكتاب 
والسّنة:

ُلُق  أما الكتاب: فمنه قوله تعاىل:  َوَربَُّك خَيْ
رَيَُة ُسْبَحاَن  َتاُر َما َكاَن هَلُْم اخْلِ َما َيَشاُء َوخَيْ
ا ُيْشِرُكوَن القصص: 68. ومنها  اهلِل َوَتَعاىَل َعمَّ
ْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا  قوله تعاىل: َوَما َكاَن ملُِ
رَيَُة  َقَضى اهلُل َوَرُسوُلُه َأْمرًا َأْن َيُكوَن هَلُْم اخْلِ
ِمْن َأْمِرِهْم َوَمْن َيْعِص اهلَل َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ 

َضالاًل ُمِبينًا سورة األحزاب: 36.
وأما السنة الشريفة: فمن ألطف ما ذكر من 
الباب، ما رواه أرباب السري:  السّنة يف هذا 
)ذكر ابن إسحاق: أّنه صلَّى اهلل عليه ]وآله[ 
وكلب،  كندة  على  نفسه  عرض  وسلَّم 

اهلل،  عبد  بنو  هلم:  يقال  منهم  بطن  إىل  أي 
أبيكم،  اسم  أحسن  قد  اهلل  إّن  هلم:  فقال 
أي: عبد اهلل، فقد قال صلَّى اهلل عليه ]وآله[ 
عبد  وجّل  عّز  اهلل  إىل  األمساء  أحّب  وسلَّم: 
فلم  عليهم  عرض  ثّم  الرمحن.  وعبد  اهلل 
يقبلوا منه ما عرض عليهم. وعرض على بين 
حنيفة وبين عامر بن صعصعة، فقال له رجل 
أمرك،  على  بايعناك  حنن  إن  أرأيت  منهم: 
ثّم أظفرك اهلل على من خالفك، أيكون لنا 
اهلل  إىل  )األمر  له:  فقال  بعدك؟  من  األمر 
العرب  أنقاتل  له:  فقال  شاء(.  حيث  يضعه 
للعرب  حنورنا  أنهدف  رواية:  -ويف  دونك 
دونك، أي: جنعل حنورنا هدفا لنبلهم- فإذا 
أظهرك اهلل كان األمر لغرينا؟! ال حاجة لنا 
بأمرك. وأبوا عليه. السرية النبوية - البن هشام-271/2-

272، السرية احللبية154/2.

فإّن هذا اخلرب جدير باملالحظة الدقيقة..
لقد كان رسول اهلل  - حني عرض نفسه 
على تلك القبيلة ودعاهم إىل التوحيد - يف 
يطلب  كان  إّنه  وأشّقها،  الظروف  أصعب 
من القوم - حسب هذه األخبار - أن يؤمنوا 
وأذاهم.  املشركني  كيد  من  وحيموه  به 
له:  يقولون  الرّد،  أقبح    عليه  )فريّدون 
أسرتك وعشريتك أعلم بك حيث مل يّتبعوك(.
إّنه  كان يعنيه حّتى الرجل الواحد يؤمن 
من  األذى  يلحقه  أن  من  ومينعه  ويّتبعه  به 
طلبت  فلّما  هذا،  ومع كّل  وغريها.  قريش 
منه تلك القبيلة أن يعدهم برئاسة إن أظفره 
بكّل صراحة  أجاب   ! خالفه  من  على  اهلل 
حيث  يضعه  اهلل  إىل  )األمر  ترّدد:  أّي  وبال 
شاء(، أي: ليس أمر خالفته من بعده بيده، 
كما مل يكن أمر نبّوته بيده. إّن هذا اخلرب 
ملن أقوى األدلَّة السمعية على إّن نصب اإلمام 
بيد  األمر  وليس  وتعاىل،  سبحانه  اهلل  بيد 

الرسول فضال عن أن يرتك إىل الناس ! !
اهلل،  على  النصب  جوب  وهو  ثانيًا:  وأّما 

فلوجوه، منها: وجوب اللطف.
، وأّما ثالثًا: أّنه قد نصب اإلمام بعد النيّب 
القرآن  من  الكثرية  اآليات  عليه  فيدّل 
النيّب  عن  القطعية  واألحاديث  الكريم، 
العظيم ، وهذا هو موضوع كتب اإلمامة 
اليت ألَّفها علماء اإلمامية، وسيأتي الكالم 

عنهما  يف احللقة القادمة.
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عن أبي جعفر  قال: )بكت اإلنس والجن والطير والوحش على الحسين بن علي  حتى ذرفت دموعها( 

ــِن  ــيِلِّ ْب ــَى َع ــْنِ ، َوَع ــَى احُلَس ــاُم َع السَّ
احُلَســْنِ ، َوَعــَى أْوالِد احُلَســْنِ ، َوَعــَى 

أْصَحــاِب احُلَســْنِ
ُبرير بن ُخضري اهلمداني وهو أحد شهداء 
كربالء، كان أمنوذجًا مضيئًا ألصحاب 
الوعي والبصرية, وفرسان املّصر، وأبطال 
لنداء  استجابوا  الذين  اخلالدة  املواقف 
متيقنني  احلقيقة،  حنو  وتوجهوا  احلق 
فساروا  إليها،  الطرق  أوضح  يف  بأنهم 
بإدراك ومعرفة ملبني نداء اهلل حتت لواء 
درجات  أعلى  يف  وهم   ، احلسني 
الكلمات  تلك  هلم  سجلت  حتى  اليقني 
لألجيال  قدوة  منهم  اليت جعلت  املشرفة 

ومدرسة لصناعة اإلنسان الكامل.
البيت,  أضاءتها صحبته ألهل  برير  حياة 
  فقد صحب برير اإلمام أمري املؤمنني
ورافقه يف مجيع مشاهده )اجلمل وصفني 
والنهروان(, ثم صحب بعده اإلمام احلسن 
اإلمام  خبروج  مسع  وملا   ، اجملتبى 
الكوفة  إىل  مكة  من    احلسني 
خرج برير من الكوفة حتى التحق باإلمام 
احلسني يف كربالء ليختم فصول حياته 

املشرفة بأشرفها وهي الشهادة.

نسبه:
)وبنو  املشرقي  اهلمداني  بن خضري  برير 

مشرق بطن من همدان(.
وهو خال أبي إسحاق اهلمداني السبعي. 
احلصني،  بن  برير  هو  قال:  وبعضهم 
هو   كما  خضري،  ابن  أنـّه  والظاهر 

مشهورهم.
سريته رضوان اهلل عليه:

قارئًا  ناسكًا،  تابعيًا  شيخًا  برير  كان 
القراء، ومن أصحاب  للقرآن، من شيوخ 
أشراف  من  وكان   ، املؤمنني  أمري 

أهل الكوفة من اهلمدانيني.
وله كتاب القضايا واألحكام يرويه عن 
أمري املؤمنني وعن احلسن ، وكتابه 
تنقيح  من ااُلصول املعتربة عند األصحاب. 

املقال / املامقاني: ج1 , ص167

 قال أهل السري: أنه ملا بلغ خرب احلسني 
ليجتمع  مكة  إىل  الكوفة  من  سار 

باحلسني  فجاء معه حتى استشهد.
الثبات على احلق 

 مجع  ملا ضيق احلر على احلسني 
يقول  اليت  خبطبته  فخطبهم  أصحابه 
تغريت  قد  الدنيا  فإن  بعد،  )أما  فيها: 
يبق  مل  حتى  واستمرت  معروفها  وأدبر 
أال  اإلناء...  كصبابة  صبابة  إال  منها 

ترون أن احلق ال يعمل به، وأن الباطل ال 
يتناهي عنه، لريغب املؤمن يف لقاء اهلل، 
وإني ال أرى املوت إال سعادة واحلياة مع 

الظاملني إال برما...(
فقام إليه مسلم ونافع فقاال ما قاال، ثم 
قام برير فقال: واهلل يا بن رسول اهلل لقد 
يديك،  بني  نقاتل  أن  علينا  بك  اهلل  َمنَّ 
تقطع فيك أعضاؤنا، حتى يكون جدك 
فال  لنا،  شفيعًا  أيدينا  بني  القيامة  يوم 
أفلح قوم ضيعوا ابن بنت نبيهم، وويل هلم 
ينادون  يوم  به اهلل، وأف هلم  يلقون  ماذا 
بالويل والثبور يف نار جهنم. تاريخ الطربي: ج3 

,ص 318.و ابن عساكر: ص 314

ما قاله اإلمام احلسني عن أصحابه 
مجع  )ملا   : السجاد  اإلمام  قال 
املساء،  قرب  عند  أصحابه   احلسني
ذاك  إذ  وأنا  هلم،  يقول  ما  دنوت ألمسع 
بعد،  أما  يقول:...  أبي  فسمعت  مريض، 
فإني ال أعلم أصحابًا أوفى وال خريًا من 
أصحابي، وال أهل بيت أبر من أهل بييت، 

فجزاكم اهلل عين خريًا.
فانطلقوا  لكم،  أذنت  قد  وإني  أال، 
ذمام،  عليكم مين  ليس  مجيعًا يف حل 
فاختذوه مجاًل(  قد غشيكم  الليل  هذا 

اإلرشاد للمفيد: ص 231.

من شذى كربالء

           برير بن ُخضري اهلمداني 
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عن أبي عبد اهلل  قال: )من ذكرنا عنده ففاضت عيناه حرم اهلل وجهه على النار( 

ففي ذلك الظرف، ال دور - إذن - لألمر 
باملعنى  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف 
كانت  احملدقة  األخطار  ألن  الفقهي، 
للغاية،  ومتفاقمة  ومتيقنة  ملموسة، 
كل  ذلك  أدرك  التحمل.وقد  حد  تفوق 
من اطلع على أحداث ذلك العصر، قبل 
العراق،  إىل    احلسني  اإلمام  اجتاه 
بتصرحياتهم،  التاريخ  لنا  احتفظ  ممن 
  احلسني  اإلمام  رافق  مبن  فكيف 
إىل مكة  املدينة  من  الطويل  مسريه  يف 
بيته  وأهل  أوالده  ومن  كربالء،  وإىل 
جزئيات  عليهم  ختفى  ال  الذين  خاصة؟ 
احلركة وأبعادها وأصداؤها وما قارنها 
لإلمام،  الكويف  اجليش  زعزعة  من 
ومسعوا اإلمام  يصرح بالنتائج املهولة 
واألخطار اليت تنتظر حركته ومن معه! 
حتى وقت تلك اخلطبة مساء يوم التاسع، 

أو ليلة عاشوراء؟
 فلقد عرف من بقي مع اإلمام احلسني
يف كربالء، بأن ما يقوم به اإلمام ليس 
إىل  اإلسالم  وتضحية، حلاجة  فداءا  إال 
واليقظة  ووقود،  فتيل  إىل  والثورة  إثارة، 
عماد  إىل  والنهضة  ورنني،  جرس  إىل 
وسناد، والقيام إىل قائد ورائد، واحلياة 
ودم.واإلمام  روح  إىل  الكرمية  احلرة 
مهجته يف  ليبذل  تهيأ  قد    احلسني 
لتكوين كل  األسباب  سبيل كل هذه 

تلك املسببات.
ينربي برير ليسجل امسه حبروف من نور, 
أبا  يا   : احلسني  لإلمام  يقول  حني 
وحنن  باقية  الدنيا  كانت  لو  اهلل،  عبد 
فانية  اآلخرة  وكانت  لَّدون،  خُمَ فيها 
وحنن فيها ميتون، آلثرنا الفناء معك على 

اخللود يف الدنيا.
شجاعته ومواقفه رضوان اهلل عليه:

الذي  الشهيد  اهلمداني،  بن خضري  برير 
التسعني عن  الذي جاوز  مل مينعه عمره 
اجلهاد يف سبيل احلق واحلقيقة ومقارعة 

الفساد واإلفساد األموي.
يف مقتل السّيد املقّرم : »ونادى يزيد 
بن معقل: يا برير، كيف ترى صنع اهلل 
بك؟ فقال: صنع اهلل بي خريًا، وصنع بك 
اليوم  وقبل  كذبت  يزيد:  فقال  شّرًا، 

كنت  يوم  أتذّكر  كّذابًا،  كنت  ما 
تقول:  وأنت  لوذان"،  "بين  يف  ُاماشيك 
كان معاوية ضاالًّ وأّن إمام اهلدى علّي 
أّن  أشهد  بلى  برير:  قال  طالب  أبي  بن 
هذا رأيي، فقال يزيد: وأنا أشهد أّنك من 
الضاّلني، فدعاه برير إىل املباهلة، فرفعا 
أيديهما إىل اهلل سبحانه يدعوانه أن يلعن 
الكاذب ويقتله، ثّم تضاربا، فضربه برير 
على رأسه ضربة  قّدت املغفر والدماغ، 
فخّر كأمّنا هوى من شاهق، وسيف برير 
ثابت يف رأسه وبينا هو يريد أن خيرجه إذ 
محل عليه رضي بن منقذ العبدي واعتنق 
بريرًا واعرتكا فصرعه برير وجلس على 
صدره، فاستغاث رضي بأصحابه، فذهب 
كعب بن جابر بن عمرو األزدي ليحمل 
بن  زهري  بن  عفيف  به  برير فصاح  على 
أبي األخنس: هذا برير بن خضري القارئ 
جامع  يف  القرآن  يقرؤنا  كان  الذي 
بريرًا  وطعن  إليه  يلتفت  فلم  الكوفة، 
وعّض  رضي  على  برير  فربك  ظهره  يف 
وجهه وقطع طرف أنفه وألقاه عنه كعب 

برحمه وضربه بسيفه فقتله«.
مقتل احلسني  / السّيد املقّرم: 249.

)سيد  برير  هو  من  يعرف  اجلميع  كان 
القراء( لذا صاح أحد أفراد جيش ابن سعد 
األخنس(  أبي  بن  زهري  بن  )عفيف  وهو 
جبابر: )هذا برير بن خضري القارئ الذي 
وال  الكوفة(  جامع  يف  القرآن  يقرؤنا 
أدري ملاذا مل ينصح عفيف نفسه مبقالته 

تلك فيقتدي بربير؟ 
سوى  هذه  ملقولته  تفسري  هناك  ليس 
ذلك  استشرى يف  قد  النفاق  وألن  النفاق 
يفعل  مبا  يأبه  أحدهم  يعد  فلم  اجليش 
وكأنهم قد سلخت منهم آدميتهم فصاروا 
كالوحوش ففعلوا يف كربالء ما يندى 

له جبني اإلنسانية.
لقد قاتل برير دون احلسني إىل آخر رمق 
فكان مصداقًا حقيقيًا هلذه اآلية: ِمَن 
اهلَل  َعاَهُدوا  َما  َصَدُقوا  ِرَجاٌل  املُْؤِمِننَي 
َمْن  َوِمْنُهْم  َبُه  حَنْ َقَضىٰ  َمْن  َفِمْنُهْم  َعَلْيِه 

ُلوا َتْبِدياًل األحزاب:23. َيْنَتِظُر َوَما َبدَّ
بن  برير  برز  »ثّم  شهرآشوب:  ابن  قال 

خضري اهلمداني، وهو يقول: 

أنا برير وأبي خضيــــــــــــــــــــر
     ليث يروع األسد عند الزئــــر

يعرف فينا اخلري أهل اخليـر
     أضربكم وال  أرى من ضري

وادركوا الفتح: 
فإن  بعد  )أما   : االمام احلسني  قال 
من حلق بي استشهد، ومن مل يلحق بي 
مل يدرك الفتح( كامل الزيارات: بن قولويه ,ص157.

وحبار االنوار: ج45,ص87.

لقد كان أصحاب احلسني  رضوان 
وسادة  يومئذ  البشرية  صفوة  عليهم  اهلل 
فهم بني صحابي مسع حديث  املسلمني، 
تابعي خمض  وبني  ووعاه،    الرسول 
أمري  مشاهد  حضر  وجلهم  احلقيقة، 
منزلتهم  ذلك  إىل  إضافة    املؤمنني 
املسلمني  زعمـاء  فهم  االجتماعية، 
وجهابذتها،  األمة  وعلماء  وفرسانهم، 

وسادة الناس.
املوت  على  تصميمهم  كان  فقد 
واستبشارهم بالشهادة مل يعهد يف جيش 
هذا  يكن  ومل  اإلسالم  جيوش  من 
منهم من قبيل املصادفة بل كان صدًى 
ثابتة  لعقيدة راسخة ووالء صادق، وقدم 
عن  اهلل  فجزاهم  واجلهاد،  اإلميان  يف 

اإلسالم خريًا.
وهنيئًا  احلسنة،  العاقبة  تلك  هلم  وهنيئًا 
قول  وهو  أال  العظيم  الوسام  ذلك  هلم 
أعلم  ال  )فإني  حبقهم:    املعصوم 
أصحابًا أوفى وال خريًا من أصحابي، وال 
أهل بيت أبر من أهل بييت، فجزاكم اهلل 
عين خريًا(. نعم فهم قوم وضعوا قلوبهم 

على أكفهم، أو كما قال الشاعر: 
قوم إذا نودوا لدفع ملمـــــــــــــــــــــة

واخليل بني مدعس ومكــــــردس  
لبسوا القلوب على الدروع وأقبلوا

يتهافتون على ذهاب األنفـــــــــــــس   
يوم ولدوا ويوم استشهدوا  فسالم عليهم 

وسالم عليهم يوم يبعثون.
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 عن أبي جعفر  قال: كان علي بن الحسين  يقول: )أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين بن علي  دمعة حتى تسيل على خده بوأه اهلل 
                                                                         بها في الجنة غرفًا يسكنها أحقابًا( 

شّرع اهلل هلذه اأُلمة من الّشرائع أيسرها 
ثوابًا،  وأعظمها  فعاًل،  وأسهلها  عماًل، 
الفرائض  هذه  أجّل  ومن  خريًا،  وأعمها 
فوق  من  فرضت  اليت  الصالة  فريضة 
ثم خففت  سبع مساوات مخسني صالة، 
فضاًل من اهلل ونعمة وتيسريًا ورمحًة إىل 
صالة  والليلة:  اليوم  يف  صلوات  مخس 
العصر،  صالة  الظهر،  صالة  الفجر، 
 صالة املغرب، صالة العشاء. وهي مخس 

يف العدد ومخسون يف األجر.
بالصلوات  اخلطايا  ميحو  تعاىل  اهلل  إن 
واآلخرة،  الدنيا  يف  نور  وهي  اخلمس، 
وسبب  للرزق،  وجالبة  للرمحة  ُمنزلة 
ورفع  احلسنات  وزيادة  السيئات  لتكفري 

الدرجات. 
الِة  َوالصَّ رْبِ  ِبالصَّ َواْسَتِعيُنوا  تعاىل:  قال 
سورة   اِشِعنَي اخْلَ َعَلى  ِإالَّ  َلَكِبرَيٌة  َوِإنََّها 
البقرة: آية45، املراد بالصرب الصوم، وفائدة 

وهوى  بالّشره  يذهب  أنه  به  اإلستعانة 
ما  بالصالة،  اإلستعانة  وفائدة  النفس، 
ملعانيه  والتدبر  للقرآن  تالوة  من  فيها 
بأوامره  واإلئتمار  مبواعظه  واإلتعاظ 
لقاء  عن  فضاًل  نواهيه،  عن  واإلنزجار 

اهلل تعاىل والتعرض ألنوار رمحته ومغفرته 
تقوية  من  اليومي  اللقاء  هذا  ميثله  وما 
كل  هلا  واليت  وربه  العبد  بني  العالقة 
اإلنسان  ينغمس  ال  حتى  الدنيا  يف  األثر 
وكان  اآلخرة،  وينسى  الدنيا  عامل  يف 
النيب إذا أحزنه أمر إستعان بالصالة 
والصوم، وخص اهلل الصالة بالذكر يف 
منه،  لقربها  "كبرية"  بـ  الكرمية  اآلية 
وألنها األهم واألفضل، وهلا آداب وسنن: 
واك: فعن أبي عبد اهلل الصادق،  1- السِّ
 :قال: قال الرسول اهلل : عن آبائه
َسبعنَي  ِمن  أفَضُل  ِبِسواٍك  )َركَعتاِن 

َركَعًة ِبَغرِي ِسواٍك( احملاسن: ص561. 
مّلا   الصادق اإلمام  قال  الّزيَنة:   -2
ُخذوا  َتعاىل:  َقوِلِه  َعن  َبصرٍي  أبو  َسَأَلُه 
)هو  قال:   َمسِجٍد ُكلِّ  ِعنَد  زيَنَتُكم 
وناِفَلٍة(  َفريَضٍة  َصالِة  ُكلِّ  ِعنَد  امَلشُط 

حبار األنوار: ج73، ص116.

)ال   :النيب عن  اإلسالم  دعائم  ويف 
ُتَصلِّي امَلرَأُة إاّل وَعَليها ِمَن احَللي ُخرٌص 
َدُه(. دعائم  )احللقة( َفما َفوَقُه، إاّل أن ال جَتِ

اإلسالم: ج2، ص162.

احلاِرِث:  بِن  اهلِل  َعبُد  عن  الّطيب:   -3

قاروَرُة   احُلَسنِي بِن  ِلَعليِّ  )كاَنت 
الِة أَخَذ  ِمسٍك يف َمسِجِدِه، َفِإذا َدَخَل ِللصَّ

َح ِبه( الكايف: ج6، ص515. ِمنُه َفَتَمسَّ
ُيعَرُف  )كاَن   :الرضا اإلمام  وعن 
ِبطيِب   ِاهلِل َعبد  أبي  ُسجوِد  َموِضُع 

رحِيِه( الكايف: ج6، ص511.
وعن اإلمام الصادقر: )َركَعتاِن ُيَصّليِهما 
ٌر أفَضُل ِمن َسبعنَي َركَعًة ُيَصّليها  ُمَتَعطِّ

ٍر( ثواب األعمال: ص40. َغرُي ُمَتَعطِّ
4- التََّختُّم: عن احلسني بن علي أنه 
تَّم  قال: قال لي رسول اهلل: )يا ُبيَنَّ، خَتَ
ُمباَرٌك،  َميموٌن  َفِإنَُّه  والَعقيِق،  ِبالياقوِت 
َيزيُد  َوجِهِه  إىل  فيِه  ُجُل  الرَّ َنَظَر  َفُكلَّما 
دعائم  َصالًة(  َسبعوَن  فيِه  الُة  َوالصَّ نوًرا، 

اإلسالم: ج2،ص164.

)َخَرَج  قال:  أنه   املؤمنني أمري  وعن 
َيِدِه خامت فّضة  اهلِل ويف  َرسوُل  َعَلينا 
َجزٌع مَيانيٌّ َفَصّلى ِبنا، َفَلّما َقضى َصالَتُه 
تَّم ِبِه يف مَييِنَك  َدَفَعُه إَليَّ وقاَل: يا َعليُّ خَتَ
الَة يِف اجَلزِع  وَصلِّ فيِه أَوما َعِلمَت أنَّ الصَّ

َسبعوَن َصالًة؟!( عيون أخبار الرضا:ج2، ص140.
 5- الصالة أوَِّل الَوقِت: قال رسول اهلل
الِة أفَضُل ِمَن  قال: )الَوقُت اأَلوَُّل ِمَن الصَّ

آداُب

ــالة     الصَّ
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 قال اإلمام الصادق : )ما من عبد شرب الماء فذكر الحسين  ولعن قاتله إال كتب اهلل له مائة ألف حسنة، وحط عنه مائة ألف سيئة، ورفع 
                                 له مائة ألف درجة، وكأنما أعتق مائة ألف نسمة، وحشره اهلل تعالى يوم القيامة ثلج الفؤاد(

نيا(  الَوقِت اآلِخِر َكَفضِل اآلِخَرِة َعَلى الدُّ
الكايف: ج3، ص274.

إَذا  الَة  الصَّ )إنَّ   :الباقر اإلمام  وعن 
ارَتَفَعت يف أوَِّل َوقِتها َرَجَعت إىل صاِحِبها 
َحِفظَتين  َتقوُل:  ُمشِرَقٌة  َبيضاُء  وهَي 
َوقِتها  َغرِي  يف  ارَتَفَعت  وإَذا  اهلُل،  َحِفَظَك 
وهَي  صاِحِبها  إىل  َرَجَعت  ُحدوِدها  ِبَغرِي 
َسوداُء ُمظِلَمٌة َتقوُل: َضيَّعَتين َضيََّعَك اهلُل( 

الكايف: ج3، ص268.

َقوِلِه  يف  قال   الصادق اإلمام  وعن 
َعْن  ُهْم  الَِّذيَن  ِلْلُمَصلِّنَي�  َفَوْيٌل  َتعاىل: 
َعن  الِة  الصَّ )تأخرُي   :َساُهوَن َصالِتِهْم 
أوَِّل َوقِتها ِلَغرِي ُعذٍر( يف تفسري القمي ج2ص444.

6- أداُء الَفريَضِة يِف امَلسِجِد: عن جاِبُر بُن 
الِة   َقوًما يِف الصَّ َعبِد اهلِل: )َفَقَد النَّيبُّ
الِة؟ قالوا: حِلاء  َفقاَل: ما َخلََّفُكم َعِن الصَّ
َبيَننا، َفقاَل: ال َصالَة جِلاِر  )نزاع( كاَن 
ج1، ص92. التهذيب:  امَلسِجِد(  يِف  إاّل   امَلسِجِد 
ُجِل  الرَّ )َصالُة   :الصادق اإلمام  وعن 
وِعشريَن  أرَبًعا  َتعِدل  مَجاَعًة  َمنِزِلِه  يف 
ُجِل مَجاَعًة يِف امَلسِجِد  َصالًة، وَصالُة الرَّ
يِف  ُمضاَعَفًة  َصالًة  وأرَبعنَي  مَثانَي  َتعِدُل 
َفرًدا  امَلسِجِد  يِف  الَة  الصَّ إنَّ  امَلسِجِد... 
الُة يف َمنِزِلَك  ِبأرَبٍع وِعشريَن َصالًة، والصَّ
اهلِل  إىَل  ِمنُه  َيصَعُد  ال  َمنثوًرا  َهباًء  َفرًدا 
َرغَبًة  َبيِتِه مَجاَعًة  ٌء، وَمن َصّلى يف  َشي 
َصّلى  مِلَن  وال  َلُه  َصالَة  َفال  امَلسِجِد  َعِن 
وسائل  امَلسِجِد(  ِمَن  مَتَنُع  ِعلٍَّة  ِمن  إاّل  َمَعُه 

الشيعة: ج5، ص240.

عاُء قبل البدء بالصالة: عن اإلمام  7- الدُّ
منه:  املراد  هذا  حديث  يف   الصادق
َيقوُل أِلَصحاِبِه:   امُلؤِمننَي )كاَن أمرُي 
حُيِرَم  أن  َقبَل  وقاَل  الَة  الصَّ أقاَم  َمن 
َ: يا حُمِسُن َقد أتاَك امُلسيُء وَقد  وُيَكربِّ
أَمرَت احمُلِسَن أن َيَتجاَوَز َعِن امُلسيِء، وأنَت 
وآِل  ٍد  مَّ َفِبَحقِّ حُمَ ُء،  امُلسي  وأَنا  احمُلِسُن 
ٍد وجَتاَوز  مَّ ٍد وآِل حُمَ مَّ ٍد َصلِّ َعلى حُمَ مَّ حُمَ
َعن َقبيِح ما َتعَلُم ِميّن، َفَيقوُل اهلُل َتعاىل: 
َعنُه  َعَفوُت  َقد  أّني  اشَهدوا  َمالِئَكيِت 
 وأرَضيُت َعنُه أهَل َتِبعاِتِه( فالح السائل: ص155.

إىَل  ُقمَت  )إذا   :الصادق اإلمام  وعن 
إَليَك  ُم  ُاَقدِّ إّني  الّلُهمَّ  َفُقل:  الِة،  الصَّ
ِبِه  ُه  وأَتَوجَّ حاَجيت  َيَدي  َبنَي   ًدا مَّ حُمَ

نيا  إَليَك، َفاجَعلين ِبِه َوجيًها ِعنَدَك يِف الدُّ
ِبِه  َصالتي  اجَعل  امُلَقرَّبنَي،  وِمَن  واآلِخَرِة 
ِبِه  وُدعائي  َمغُفوًرا،  ِبِه  وَذنيب  َمقبوَلًة، 
ُمسَتجاًبا، إنََّك أنَت الَغفوُر الرَّحيُم( الكايف: 

ج3، ص309.
8- ااِلسِتعاَذة: عن َحناُن بُن َسديٍر: )َصلَّيُت 
َخلَف أبي َعبدِ اهلِل َفَتَعوََّذ ِجهارًا: أعوُذ 
يطاِن الرَّجيِم،  ميِع الَعليِم ِمَن الشَّ ِباهلِل السَّ
وأعوُذ ِباهلِل أن حَيُضروِن...( وسائل الشيعة: ج6، 

ص135.
اإلمام  عن  ِبالَبسَمَلِة:  اجَلهُر   -9
 اهلِل َرسوُل  )كاَن  قال:   الصادق
إذا َصّلى ِبالّناِس َجَهَر ِبِبسِم اهلِل الرَّمحِن 

الرَّحيِم( حبار األنوار: ج82، ص74.
وعن اإِلمام الرِّضا أنه قال: )اإلجهار 
مجيع  يف  الرَّحيِم  الرَّمحِن  اهلِل  ِبِبسِم 

الصلوات سنة( وسائل الشيعة: ج6، ص76.  
 :10- ُسكوُن اأَلطراِف: قال رسول اهلل
الِة ُسكوُن اأَلطراِف( اجلامع  )ِمن مَتاِم الصَّ

الصغري: ج2، ص543.
 :الصادق اإلمام  قال  التََّأّني:   -11
َفِإنََّها  الَة  الصَّ َفَأِطِل  َوحَدَك  َصلَّيَت  )إذا 

الِعباَدُة( دعائم اإلسالم: ج1، ص152.
من  وهي  القلب:  وحضور  اخلشوع   -12
قال  مراعاتها  ينبغي  اليت  األمور  أهم 
إىل  أحدكم  قام  )إذا   :املؤمنني أمري 
الصالة فليصّل صالة موّدع( اخلصال: ص625. 
إستقبلت  )إذا   :الصادق اإلمام  وعن 
القبلة فإنس الدنيا وما فيها، واخللق وما 
شاغل  عن كل  قلبك  إستفرغ  فيه،  هم 
يشغلك عن اهلل، وعاين بسّرك عظمة اهلل، 
تبلو كل  يوم  يديه  بني  وقوفك  وأذكر 
موالهم  اهلل  إىل  وُرّدوا  أسلفت  ما  نفس 
والرجاء(  اخلوف  قدم  على  وقف  احلق، 

مستدرك الوسائل: ج4، ص95.
 :الباقر اإلمام  13- إرغاُم اأَلنِف: عن 
َسبَعِة  َعلى  جوُد  السُّ  :اهلِل َرسوُل  )قاَل 
والرُّكَبَتنِي  والَيَديِن  اجَلبَهِة  أعُظٍم: 
ا  َفأمَّ إرغاًما.  ِبَأنِفَك  وُترِغُم  واإِلبهاَمنِي، 
ا اإِلرغاُم ِباأَلنِف  بَعُة، وأمَّ الَفرُض َفهِذِه السَّ
َفُسنٌَّة ِمَن النَّيبِّ ( وسائل الشيعة: ج6، ص343.

أو  والقدر  التوحيد  سورتي  قراءة   -14
اجلحد يف الفرائض:

عن أبي عبد اهلل الصادق): )إن اهلل أوحى 
إىل نبيه صلى اهلل عليه وآله ليلة اإلسراء 
اهلل  هو  قل  اقرأ  أن  األوىل  الركعة  يف 

إليه  أوحى  ثم  ونعميت  فإنها نسبيت  أحد 
يف الثانية بعد ما قرأ احلمد أن اقرأ إنا 
أنزلناه يف ليلة القدر فإنها نسبتك ونسبة 
أهل بيتك إىل يوم القيامة( وسائل الشيعة: ج6، 

ص78.
وعنه: )من قرأ إنا أنزلناه يف فريضة 
قد  اهلل  عبد  يا  مناٍد:  ناد  الفرائض،  من 
العمل(  فاستأنف  مضى  ما  لك  غفرُت 

وسائل الشيعة: ج6، ص79.
عن  آبائه  عن   الرضا اإلمام  وعن 
 اهلل رسول  بنا  )صلى  قال:   علي
صالة السفر فقرأ يف األوىل اجلحد ويف 
التوحيد ثم قال قرأت لكم ثلث  الثانية 

القرآن وربعه( وسائل الشيعة: ج6، ص82.
ختامه مسك:

بهذه  وجوارحنا  وقلوبنا  أبصارنا  منتع 
الرواية اجلامعة آلداب الصالة فقد سئل 
بعض العلماء من آل حممد حيث قيل 
يف  الصالة  معنى  ما  فداك  )جعلت  له: 
احلقيقة؟ قال: صلة اهلل للعبد بالرمحة، 
وطلب الوصال إىل اهلل من العبد إذا كان 
يدخل بالنية، ويكرب بالتعظيم واإلجالل، 
ويقرء بالرتتيل، ويركع باخلشوع، ويرفع 
واخلضوع،  بالذل  ويسجد  بالتواضع، 
ويسلم  األمل  مع  باإلخالص  ويتشهد 
باخلوف  وينصرف  والرغبة،  بالرمحة 
والرجاء، فإذا فعل ذلك أداها باحلقيقة، 
حضور  قال:  الصالة؟  أدب  ما  قيل:  ثم 
بني  املقام  وذل  اجلوارح،  وإفراغ  القلب، 
يدي اهلل تبارك وتعاىل، وجيعل اجلنة عن 
ميينه، والنار يراها عن يساره، والصراط 

بني يديه، واهلل أمامه.
وقيل: إن الناس متفاوتون يف أمر الصالة، 
فعبد يرى قرب اهلل منه يف الصالة وعبد 
يرى قيام اهلل عليه يف الصالة، وعبد يرى 
قيام  يرى  وعبد  الصالة،  يف  اهلل  شهادة 
اهلل له يف الصالة، وهذا كله على مقدار 

مراتب إميانهم.
وقيل: إن الصالة أفضل العبادة هلل، وهي 
أداها  فمن  اهلل،  خلقها  صورة  أحسن 
بكماهلا ومتامها فقد أدى واجب حقها، 
حبار  وجهه(  بها  ضرب  فيها  تهاون  ومن 

األنوار: ج81، ص246.
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عن إسماعيل ابن جابر، عن أبي عبد اهلل قال: سمعته وهو يقول: )إن الحسين  قتل مكروبًا، وحقيق على اهلل أن ال يأتيه مكروب إال رده اهلل مسرورًا( 

مناسبات شهر حمرم احلرام

بدء أيام العزاء الحسيني: 
احلرام، شهر  أيام شهر حمرم  من  يوم  أول 
احلزن والعزاء الذي حيييه املسلمون وخباصة 
سيد  مصاب  بذكر    البيت  أهل  شيعة 
بيته  وأهل  احلسني  اهلل  عبد  أبي  الشهداء 
 وأصحابه امليامني الكرام، الشهر الذي 
وشيعة  ومالئكته  ورسله  اهلل  أنبياء  أحزن 
يف  تعقد  حيث  وحمبيهم،    البيت  أهل 
هذا الشهر جمالس العزاء على أبي عبد اهلل 
احلسني ، واليت حتول هذه اجملالس إىل 
مراكز إشعاع إلرشاد الناس وبيان عقائدهم 
وأمور دينهم، فضاًل عما يتحدث به خطباء 
من  فيها  جرى  وما  الطف  واقعة  عن  املنرب 

بطوالت وتضحية وإيثار. 

غزوة ذات الرقاع: 
يف األول من شهر حمرم احلرام سنة )4هـ( 
غزا النيب  غزوة ذات الرقاع، وهي الغزوة 
اليت صلى فيها صالة اخلوف بعسفان حني 
أتاه اجلن من السماء مبا هم به املشركون. 
املدينة، فأخرب  قادمًا قدم  أن  وكان سببها 
قد  وثعلبة  أمنارًا  أن    النيب  أصحاب 
  مجعوا هلم اجلموع، فبلغ ذلك رسول اهلل
أربعمائة، وقيل سبعمائة، فمضى  فخرج يف 
الرقوع، وهي جبل،  حتى أتى حماهلم بذات 
إىل  األعراب  وهربت  النسوة...  إال  فلم جيد 
يغريوا  أن  املسلمون  فخاف  اجلبال.  رؤوس 
عليهم، فصلى بهم صالة اخلوف، وكان أول 

ما صالها، وانصرف راجعًا إىل املدينة. 

لقي  أنه  الغزوة:  هذه  يف    معاجزه  ومن 
رجاًل من حمارب يقال له عاصم، فقال له: 
الغيب  يعلم  ال  قال:  الغيب؟  أتعلم  يا حممد 

إال اهلل. 
قال: واهلل جلملي هذا أحب إلي من إهلك. 

قال : لكن اهلل أخربني من علم غيبه أنه 
تعاىل سيبعث عليك قرحة يف مسبل حليتك 
إىل  -واهلل-  فتموت  دماغك  إىل  تصل  حتى 
فأخذت  القرحة  اهلل  فبعث  فرجع،  النار، 
حليته حتى وصلت إىل دماغه، فجعل يقول: 
هلل در القرشي إن قال بعلم، أو زجر فأصاب...

إلى  الطريق  بيته في  وأهل  الحسين  اإلمام 
كربالء: 

اليوم األول من هذا الشهر سنة )61هـ(  يف 
مقاتل،  بين   قصر  اإلمام احلسني  نزل 
فإذا هو بفسطاط مضروب، فقال: ملن هذا؟ 
فقال:  اجلعفي،  احلر  بن  اهلل  لعبيد  فقيل: 
فسلم  عليه  دخل  حتى  إلي...فجاء  ادعوه 
وجلس، ثم دعاه إىل اخلروج معه.. فاستقاله 
فإن مل   :فقال احلسني إليه،  دعاه  مما 
تنصرنا فاتق اهلل أن تكون ممن يقاتلنا. واهلل 
ال يسمع واعيتنا أحد ثم ال ينصرنا إال هلك...

ليلة  وأصحابه   الحسين اإلمام  إحياء 
عاشوراء بالعبادة: 

يف هذه الليلة ليلة العاشر من حمرم احلرام 
بات اإلمام احلسني  وأصحابه  وهلم 

دوي كدوي النحل، ما بني راكع وساجد، 
وقائم وقاعد. 

 : فضل ليلة عاشوراء وزيارة الحسين
قال ابن طاووس: أعلم أن هذه الليلة أحياها 
وأصحابه  عليه  اهلل  صلوات  احلسني  موالنا 
بالصلوات والدعوات، وقد أحاط بهم زنادقة 
اإلسالم ليستبيحوا منهم النفوس املعظمات، 
نسائهم  ويسبوا  احلرمات،  منهم  وينتهكوا 
الليلة  هذه  أدرك  ملن  فينبغي  املصونات، 
وآية  املباهلة  آية  لبقايا  مواسيًا  يكون  أن 

التطهري. 
قال: وأما فضل احيائها: فقد رأينا يف كتاب 
 ، دستور املذكورين( بإسناده عن النيب(
ليلة  أحيا  )من   : اهلل  رسول  قال  قال: 
مجيع  عبادة  اهلل  عبد  فكأمنا  عاشوراء 
املالئكة، وأجر العامل فيها كأجر سبعني 

سنة...(. 
وعن أبي عبد اهلل  قال: )من بات عند 
قرب احلسني  ليلة عاشوراء لقى اهلل يوم 
يف  معه  قتل  كأمنا  بدمه،  ملطخًا  القيامة 
عرصة كربالء(. وسائل الشيعة: ج14، ص477. 

 :شهادة أبي عبد اهلل الحسين
)61هـ(  سنة  احلرام  حمرم  من  العاشر  يف 
قتل فيه سيد الشهداء أبو عبد اهلل احلسني 
 مظلومًا عطشانًا، وقتل أصحابه وأهل 
بيته، واحتز رأسه الشريف ورؤوس مجيع من 
قتل معه ووضعت على الرماح، وسلبت بنات 
ما كان يف  وانتهبوا  النبوة،  وحرم  الرسالة 

 . رحله وخيامه
)أصيب  قال:    الباقر  جعفر  أبي  عن 
ثالمثائة  به  ووجد   ، علي  بن  احلسني 
ضربة  أو  برمح،  طعنة  وعشرون  وبضعة 
كانت  أنها  فروي  بسهم،  رمية  أو  سيف، 
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ال  كان    ألنه    مقدمه  يف  كلها 
يولي(.

 ، قد أخرب مبقتله  وكان رسول اهلل
يقتل  اليت  بالرتبة  أتاه  املالئكة  أحد  وأن 

فيها، وانه  أخرب أم سلمة بذلك. 
من  عظيمًا  إن  قال:  مالك  بن  أنس  فعن 
 ، النيب  زيارة  يف  ربه  استأذن  املالئكة 
عليه  دخل  إذ  عنده  هو  فبينما  له،  فأذن 
يف  وأجلسه   ، النيب  فقبله  احلسني، 
أشّد  أجل  قال:  أحتبه؟  امللك:  فقال  حجره، 
احلب، إنه ابين. قال: إن أمتك ستقتله، قال: 
أميت تقتل ولدي؟ قال: نعم، إن شئت أريتك 
الرتبة اليت يقتل عليها، قال: نعم، فأراه تربة 
دمًا  صارت  إذا  فقال:  الريح،  طيبة  محراء 

عبيطًا فهو عالمة قتل ابنك هذا. 
امللك  أن  أخربت  اجلعد:  أبي  بن  سامل  قال 

 . كان ميكائيل
  قال: كان النيب  وعن أبي عبد اهلل
علّي  يدخل  ال  هلا:  فقال  سلمة،  أم  بيت  يف 
أحد، فجاءه احلسني  وهو طفل.. حتى 
دخل على النيب ، فدخلت أم سلمة على 
وإذا  صدره،  على    احلسني  فإذا  أثره، 
يقلبه،  يده شيء  وإذا يف  يبكي    النيب 
فقال النيب : يا أم سلمة، إن هذا جربئيل 
اليت  الرتبة  وهذه  مقتول،  هذا  أن  خيربني 
يقتل عليها، فضعيها عندك، فإذا صارت دمًا 

فقد قتل حبييب. 
أبيه عن  وعن جعفر بن حممد الصادق عن 
أصبحت  أنها    سلمة  أم  عن    آبائه 
يومًا تبكي، فقيل هلا: ما لك؟ فقالت: لقد 
رسول  رأيت  وما   ، احلسني  ابين  قتل 
اهلل منذ مات إال الليلة، فقلت: بأبي أنت 
وأمي، مالي أراك شاحبًا! فقال: مل أزل منذ 

الليلة أحفر قرب احلسني وقبور أصحابه. 

ظهور اإلمام المهدي #: 
يف العاشر من احملرم، ظهور اإلمام املهدي#، 
روي عن أبي جعفر الباقر  قال: )يظهر 
املهدي يف يوم عاشوراء، وهو اليوم الذي قتل 
يوم  به  ، وكأني  فيه احلسني بن علي 
السبت العاشر من احملرم قائم بني الركن 
وميكائيل  ميينه،  عن  وجربائيل  واملقام، 
أطراف  من  شيعته  إليه  وتسري  يساره،  عن 

األرض، تطوى هلم طيًا حتى يبايعوه، فيملؤ 
بهم األرض عداًل كما ملئت جورًا وظلمًا(. 

القائم  )إن  قال:    اهلل  عبد  أبي  وعن 
ثالث  ليلة  بامسه  ينادى  عليه  اهلل  صلوات 
وعشرين، ويقوم يوم عاشوراء، يوم قتل فيه 

 .) احلسني بن علي
وفاة أم سلمة )أم المؤمنين(: 

 -62( سنة  احلرام  احملرم  من  العاشر  يف 
أم  توفيت  خمتلفني(،  قولني  )على  63هـ( 
املؤمنني أم سلمة  وامسها هند بنت أمية، 

وأمها عاتكة بنت عبد املطلب. 
وكانت تزوجت ابن خالتها أبو سلمة عبد اهلل 
بن عبد األسد بن املغرية، وأسلمت وهاجرت 
من  رجوعهم  وبعد  احلبشة،  إىل  زوجها  مع 
أحد،  يف  جرح  بعد  زوجها  تويف  احلبشة 
فتزوجها رسول اهلل ، وكانت من أفضل 
نسائه بعد خدجية ، وهلا فضائل كثرية. 

وفاة علي بن الحسن بن الحسن بن علي:
والعشرين من شهر حمرم من  السادس  ويف 
املثلث  )146هـ(، تويف علي بن احلسن  سنة 
بن احلسن املثنى بن احلسن السبط  بن علي 
بن أبي طالب  يف سجن املنصور، وكان 
وعلي  األغر،  وعلي  اخلري،  علي  له:  يقال 

العابد. 
يف  حبسنا  قال:  اهلل  عبد  بن  موسى  وعن 
إال  الصالة  أوقات  نعرف  كنا  فما  املطبق 
بأجزاء يقرؤها علي بن احلسن بن احلسن. 

وهو ساجد يف  بن احلسن  تويف علي  وقال: 
فارق  هو  فإذا  فحركوه  جعفر،  أبي  حبس 

الدنيا. 

إلى  المدينة  من    الجواد  اإلمام  إحضار 
بغداد:

يف الثامن والعشرين من شهر حمرم احلرام 
العباسي  املعتصم  أشخص  )220هـ(  سنة 
بغداد،  إىل  املدينة  من    اجلواد  اإلمام 
ذي  آخر  يف    إستشهد  حتى  بها  فأقام 
القعدة من هذه السنة، فدفن عند جده أبي 

 . احلسن موسى بن جعفر
وفاة حذيفة بن اليمان:

يف الثامن والعشرين من شهر حمرم احلرام 
سنة )36 هـ( تويف حذيفة بن اليمان صاحب 
املؤمنني  أمري  خواص  وأحد    اهلل  رسول 

على  صلوا  الذين  السبعة  وأحد   ،
...، الصديقة الطاهرة الزهراء

يعرف  كان  أنه  الفريقني  عند  صح  وقد 
عرفهم  وأشخاصهم،  بأعيانهم  املنافقني 
بناقة  ينفروا  أن  أرادوا  حني  العقبة  ليلة 
تبوك،  من  منصرفهم  يف   اهلل رسول 
بزمام  أخذ  قد  الليلة  تلك  حذيفة  وكان 
الناقة يقودها، وكان عمار من خلف الناقة 

يسوقها. 
كانوا  العقبة  أصحاب  أن  اجلمهور:  وروى 
اثين عشر، وإنهم كانوا مجيعًا من األنصار. 
وعندنا أنهم كانوا من املهاجرين واألنصار. 
  تويف يف املدائن بعد خالفة أمري املؤمنني
وسعيدًا  ابنه صفوان  وأوصى  يومًا،  بأربعني 
فكانا  واتباعه،    املؤمنني  أمري  بلزوم 
معه بصفني وقتال بني يديه، وسأله عمر: أيف 
عمالي أحد من املنافقني؟ قال: نعم، واحد، 
قال: من هو؟ قال: ال أذكره، قال حذيفة: 
فعزله كأمنا دّل عليه. وكان عمر إذا مات 
الصالة  فإن حضر  يسأل عن حذيفة،  ميت 
مل  حيضر  مل  وإن  عمر،  عليه  صلى  عليه 

يصل عليه...
السنة  وهناك مناسبات أخرى ذكرناها يف 

السابقة نذكرها بشكل خمتصر:
1- بداية حماصرة النيب  يف شعب أبي 
الثامنة من  اليوم األول منه السنة  طالب يف 

بعثة النيب على رواية.
2- دخول اإلمام احلسني  أرض كربالء 

يف اليوم الثاني منه سنة 61هـ. 
3- دخول سبايا أهل البيت إىل الكوفة يف 

اليوم الثاني عشر منه سنة 61هـ.
4- دفن أجساد شهداء الطف يف اليوم الثالث 

عشر منه سنة 61هـ. 
5- خروج سبايا أهل البيت إىل الكوفة إىل 
الشام يف اليوم التاسع عشر منه سنة 61هـ.  
اإلمامني  حرم  بتفجري  األثيم  االعتداء   -6
العسكريني  يف اليوم الثالث والعشرين 

منه سنة 1427هـ.
 7- شهادة اإلمام علي بن احلسني السجاد
يف اليوم اخلامس والعشرين منه سنة 95هـ 

على رواية. 
    

عن المعلى بن محمد، عن محمد بن جمهور العمي، عمن ذكره، عنهم: قال: )من زار قبر الحسين  يوم عاشوراء كان كمن تشحط بدمه بين يديه( 
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بيوت املتقني _ السنة )2(ـ  العدد )16(  لشهر  حمرم احلرام  1436 هـ

وروى محمد بن أبي سيار المدايني باسناده، قال: )من سقى يوم عاشوراء عند قبر الحسين  كان كمن سقي عسكر الحسين  وشهد معه( 

كان جنكيز خان من القادة املعروفني بالشجاعة والقوة وكان فارسًا كبريًا ومشهورًا وكان له صقر يالزم 
ذراعه فيخرج به ويطلقه على فريسته ليطعم منها ويعطيه ما يكفيه، صقر جنكيز خان كان مثااًل للصديق 
املخلص حتى وإن كان صامتًا، خرج جنكيز خان يومًا يف اخلالء لوحده ومل يكن معه إال صديقه الصقر 
انقطع بهم املسري وعطشوا أراد جنكيز خان أن يشرب املاء فبحث عن املاء حتى وجد ماًء ينحدر من ينبوع يف 
اجلبل إىل األسفل، مأل كوزه وحينما أراد شرب املاء جاء الصقر وانقض على الكوز ليسكبه! حاول مرة أخرى 

ولكن الصقر مع اقرتاب الكوز من فم جنكيز خان يقرتب ويضربه جبناحه فيطري الكوز وينسكب املاء!.
تكررت احلالة للمرة الثالثة استشاط غضبًا منه جنكيز خان وأخرج سيفه وحينما اقرتب الصقر ليسكب املاء 

ضربه ضربة واحدة فقطع رأسه ووقع الصقر صريعًا.
أحس باألمل حلظة وقوع السيف على رأس صاحبه وتقطع قلبه ملا رأى الصقر يسيل دمه وقف للحظة وقد زال 
عنه غضبه فتأمل يف سبب تصرف الصقر هذا، فصعد إىل منبع املاء فوجد بركًة كبرية خيرج من بني ثنايا 

صخرها املاء وفيها حيٌة كبرية ميتة وقد مألت الربكة بالسم!.
أدرك جنكيز خان كيف أن صاحبه كان يريد منفعته لكنه مل يدرك ذلك إال بعد أن سبق السيف عذل نفسه.
أخذ صاحبه ولفه يف خرقه وعاد جنكيز خان حلرسه وسلطته ويف يده الصقر وقد فارق احلياة، أمر حرسه 

بصنع صقر من ذهب.. متثااًل لصديقه وينقش على جناحيه: )صديُقك يبقى صديَقك ولو فعل ما ال يعجبك(.

عاقبة الغضب





يصدر قريبًا ...
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