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     وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إالّ اهلل فأووا إىل الكهف ينشر لكم ربّكم من

 (.16)الكهف/ هيّئ لكم من أمركم مرفقاًرمحته وي

     واتلُ عليهم نبأ نوحٍ إذ قال لقومه يا قوم إن كان كَبــُرَ عليكم مقامي وتذكريي بآيات

اهلل فعلى اهلل توكَّلــْتُ فأَجْمِعوا أمركم وشركاءَكم ثمّ ال يكن أمرُكُم عليكم غُمّة ثمّ 

ا سألتكم من أجرٍ إنْ أجري إالّ على اهلل وأُمِرتُ اقضوا إيلَّ وال تُنظِرون، فإنْ تولّيتم فم

 (.72ــ  71)يونس/ أنْ أكون من املسلمني

    ًالّذين يبلّغون رساالت اهلل وخيشونه وال خيشَون أحداً إالّ اهلل وكفى باهلل حسيبا 

 (.39)األحزاب/
 وكلبهم ابسط ذراعيه ابلوصيد                                                                    

 تراب أقدام أهل البيت عليهم الّسالم
 العبد حممَّد                                                                               
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 إهداء...

عليـــع وعلـــ   اب ـــع  ،ســـّيدم ويـــوجم    ّجـــة ه علـــ  نلقـــه    ســـ  بـــ  علـــ ّ     
ــــالم    ديعــــة كــــلّم عــــارف  ويســــتو   يــــ   ــــع املطهــــر   يــــ   جوأبنا ف التحّيــــة والسَّ

د كلّم يظلوم   ذنر املستضعف  وأيل احملـروي  واملضطهد    سـّيدم نيبغضيع    س
اتـع فلـم  نوـرويف  وج  ـااظ الظلـم قـيط بقضـيتع يأ ها الوتر املوتور  لقـد للمـويف ح  
ملقدَّســـة ليميـــت وهجـــع املتوقـــد يـــ   ـــعا  القـــد  الكـــلي لينفـــمو الســـمومو بشـــعا ريف ا

ـم، أهـدم كتـاا هـْا دفاعـا  عـ    لاهم
ـم وامل  لاهو

اإلهلـ   ىل  عليا ـع أ هـا اإليـام القا ـد الفـْ امل
ْكريا  بعا ــورا ع الداييــة يــحمب ع وير ــد ع الّــْ   أصــبغوا رووســهم وصــدورهم بــديا هم تــ

خص األبوــــار وتنخلــــ  فيــــه  ــــومو تشــــ _  ســــندم ويــــددم  _واحلا نــــة  فك  م وهلــــم 
 ـــفيعا  ويعينـــا ، والوـــرض علـــ  يبغضـــيع ح احليـــاة الـــدليا و ـــوم  قـــوم  ،العقـــوظو األفئـــدة 

األ ـــهاد  يوجم    قبلـــة ه تعا   أســـدلع أنا تـــدلي  يـــ  قربـــع أك ـــر فـــدك ر ألكـــون 
  ب القــد  تتوقــد  أرجويف ىلقبلــجمنــوض  كبــع، ي تـويَّمــا  بوصــاظ ق دســع    يــ  عليــه جيــو 

 ح رجعتع أللتقم لع   أسري الكرابت    بييب    س    أل كَّر
 عبديف بفنا ع  قر  ابب ىل سالع

 حممَّد                                                                           
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 _ ســــالم علـــ  أ ــــرف الكا نــــاتواحلمـــد ب رّب اقال ــــق ألعـــ ، والّوــــالة وال        

واللعنــة الدا مـة الســريد ة علـ  أعــدا هم أعـداء ه يــ   _سـّيدض حمّمــد و لـه الغــّر امليـاي  
 األّول  واآلنر   ىل  قيام  وم الّد     

 وبعد       
ـــة  )*(ح أّوظ  ـــهر حمـــّرم     يـــ  أوانـــر كـــّل عـــام تبـــدأ احلمـــالت املســـعورة يـــ  قمبوـــل العاّي

الشــيعة ّــّد عا ــوراء ويــا  تالــه يــ  يشــاعر وعوا ــي قــّل لظريهــا ح بقّيــة  وأذضهبــم يــ 
املناســـبات، بغيـــة تشـــو هها، وتشـــكيع القواعـــد الشـــيعّية لضـــايينها عـــل ىل رة الشـــبهات 
 وهلا بدءا  ابلبكاء والتهاءا  ابلتطبري والضرب ابلسالسل واللطم، فتبدأ احملاّـرات وىللقـاء 

ـــــر الوـــــحفيون كو ل  ـــــ ء ىلـــــّت ىل  عا ـــــوراء، و   اقطـــــب هنـــــا وهنـــــايف ليشـــــككوا بكـــــ شّم
أبقاليهـم املـدجورة وألسـنتهم ليفرتسـوا  كّل سنة  املطاي  واملطايح ع  ألياهبم املنافقون ذوو

                                                 
 عتقـــد املخـــالفون، بــل هـــو الشـــهر احلـــادم عشــر يـــ   ـــهور العـــام  ــهر حمـــرَّم لـــيس رأ  الســـنة اهلجر ّــة كمـــا  )*(

كالــت ح أّوظ ربيــ  أّوظ ابتفــاِّ احملقّمقمــ  يــ  علمــاء اإليايّيــة، فحــّرف بنــو أيّيــة   اهلجــرمأل ألّن هجــرة النــيب 
شــيعة ولكا ــة  ابل التــار ا اهلجــرم الوــحيح وجعلــو  ح أّوظ حمــّرم فر ــا  وســرورا  وااتــة  لقتــل اإليــام احلســ  

الّْ    قيمون  عا ر احلان ح حمرَّم، وقـد الطلـت اللعبـة األيو ّـة علـ  البسـطاء يـ  أهـل العملاـم أو الّـْ   ح قلـوهبم 
 يرٌض فواروا  سا رون العاّية لا  عتقدون، وىلليهم ىليلون  
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ـــــة والعـــــْراء، فيحـــــاولون افتضاّـــــها  ةحيحاحل ـــــداد الشـــــ تلكـــــم املراســـــم العا ـــــورا ّية الل ئ
هر حمـّرم احلـرام، فلـيس  ّـة انتالوها لشـ واغتواهبا لينّفسوا ع   هواهتم ولاواهتم اليت  املا

 ح حمرَّم سوي يراسم عا وراء، ىلذ ليس وراء عبادان قر ة    ينكر أو فساد
املفــّو     وج فــال  عجــبهم  ــ ء يــ   ــعا ر عا ــوراء، فــال قــارب العــااء وج اقطيــب     

الطــي راســم أللــه  ــداف  عــ  يأ هلــم أو  ســرتقون ألفكــار      مو  ِّ ــرو  البا ــم النحر ــر
يــو  األ ــرار اإليــام  كــربالءو ــربط النــا  أب ــرف قضــّية وأعظــم رز ّــة أج وهــ    الشــجيَّة

وراء  ـداوة ملراســم عا ـــ، فلمــاذا كــّل هــْا الكيــد بــل النوــب والعــاحلســ  بــ  علــّ  
 اءهم وانتلســـت أيـــواهلم  كـــالّ، وىلتـــا ألنـــا تنتمـــ  ل يـــام احلســـ  ـبـــ ت ـقتلـــ اأألّنـــ

 يبا ـرة  عقـوهلم، فلـم  سـتطيعوا أنا قـاربوا اإليـام احلسـ   صوـعوقوتا م و فدرعبـت قلـوهب
كمـــا  اربـــه أعـــداء عوـــر ، فحـــاربوا املراســـم والشـــعا ر امللتوـــقة بـــه، ولـــو كـــالوا صـــادق  

ـا  ــاربوا يراوــه و ــعا ر  الـيت تقــّرب النــا  ىل  أهدافــه،  لحبـتهم ل يــام احلســ   لومو
ويوـ  أ ـّب  خوـا  أ ـبَّ كـّل يـا  نتسـب ىلليـه، يـ  ، وتشّدهم ىل  اإللتسـاب ىلليـه 

 ون ليل :ـا قيل  عرا  ع  جمنـهن
 ولك   ّب يو  ح الد ر            ويا  ّب الد ر  غي قليب 

وأقوــ  يراتبهــا،  هــ  ح ينتهــ  درجــات املظلوييّــة ىلّن يظلوييّــة اإليــام احلســ      
ْكرها   ري العوا  ـي واأل ـجان والعـلات، و لـ  األفئـدة تتضاءظ أيايها كّل يظلويّية، ف

كمـا تـّدع    _ وهتّا املشاعر واملـداريف، ولـو أّن أّيـة  اإلسـالم أ بَّـتا اإليـام احلسـ  
ــرة يــ  بســط يفــاهيم اإلســالم ولشــر ر تــه وعدلــه علــ   _ جســتطاعوتا عــل ذكــرا  العوطم

اإلفـرل  فحسـب لقـدار يـا  وج أع  ابملستعمر   ،العالوم  ولوتوحرَّروتا ي  لري املستعمر  
 شمل هْا املوطلح كـّل يوـ   ر ـد للبا ـل أنا  هـيم  و نتشـر، وهـل  ّـة اب ـل أعظـم يـ  
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يـــ  املخـــالف  ج  ر ـــون صـــغريض وج  ـــوقّمرون   عوـــابةٌ  _حنـــ  الشـــيعة  _ أنا  ـــتحّكم بنـــا
ح كبـــريض، وج  ريـــة ألعراّـــنا وأيوالنـــا لـــد هم، فـــنح  بنظـــرهم  ا فـــة يـــ  اليهـــود تســـتبا 

ــنا وديـاوض علــ   ـّد تعبــري ىلبـ  تيميّــة وأذضبـه اليــوم غغ وهـل  ـّـة لـا  غا ــم   أيوالنـا وأعّر
ح بقيــ  املد نــة و ــاولوا هــدم قبــورهم ح العــراِّ  كدولئــع الّــْ   هــديوا قبــور أ متنــا 

 م غغ2004/ـه1424ح اآلولة األنرية وابلضبط ح أ م حمّرم احلرام ي  العام 
ـــا  لـــع يـــ  أجـــلذكـــّل       ـــور ا متن ـــاري ح صـــحراء  أّن قب ينـــارات تنـــري دروب احلي

الشــر فة  ــعار ىلهلــ    قــّ  يضــاج  أولئــع الظــامل ، فرا ــوا  قــابراملــادة، وألّن هاتيــع امل
جينّـــدون كـــّل  اقـــاهتم، وقشـــدون عمال هـــم لضـــرب الشـــعا ر احلســـينّية وكـــّل يـــا ىلـــّت ىل  

  بفضـل متاسـع املـوال  وجهـود بوـلة، لكـّ  جهـودهم ابءت ابلفشـل الـْر  أ متنـا 
ج الّـــــْ    ا فـــــون علـــــ  بطـــــونم ىل   العلمـــــاء العـــــايل  العـــــارف  أبيـــــر  ظ البيـــــت 

ـــة  املخـــالف  ويـــا أك ـــرهم اليـــوم  يـــم ابتـــوا  عافـــون علـــ  وتـــر  نـــر وهـــو تشـــو ه يظلويّي
لسـبة الشـيعة ىل  العنـي والقسـوة، وهـو سـالٌح فتّـايف  نلي  عارو يعتهم  األ ّمة 
 ا ، فهـــو يـــ  جهـــة  نخـــر ح يفاهيمنـــا ليهشـــمها  ـــيئا  فشـــيئا  بنفـــم الشـــبهات ذو  ـــدَّ 

 ســّيما يــا  تنــاوظ املالــب املدســاوم الّــْم تعــّرض لــه أ متنــا  ج والتشــكيكات  وهلــا
يـــ  قمبوـــل  واغيـــت عوـــرهم، ويـــ  جالـــب  نـــر  نعـــت القواعـــد الشـــيعّية ابلتخلـــي عـــ  

لــيت رــرر املسـلم يــ  ربقـة اإللقيــاد واإللوــيا  يواكبـة احلداةــة وتـرو   الفتــاوي الرتنيوـّية ا
اوة والشـهوة واإلسرتسـاظ ح اإلاب ـة، وكـدّن احلداةـة ـللحكم الشرع  الداع  ىل  تقييد الن

بنظــر هــْا الفر ــق وذايف هــو أنا  لــ  عــ  لفســع كــلَّ قــدأ ســو ء أكــان  كمــا  أم  ــعارا  
 ن واأل كـام، واألعجـب يـ  و تما   ي  أصـوظ األد وتقليدا  أقرته األعراف والشرا  ،

ذلــع أّن قبــوهلم لكــلّم جد ــد   بقــا  ملفهــوم احلداةــة عنــدهم هــو أّن بعــ  يراســم عا ــوراء 
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ورغبـات املخـالف  املعـاد   ليس قدىلا  جّدا  ويـ  هـْا  رفضـوله أللـه  توافـق يـ  توجهـات 
 نقطــ ، يــا عا ــوراء، لــْا فــهّن هــْ  القــوارض البشــر ّة ح ةغــاء يســتمر، وةغمــم  ج  ملواكــب

 دايت الشعا ر واملراسم    
ح القــر ن املعجــاة،  ، فايتــداد الّرســوظ األكــرم  لكــّل رســوظ ووصــ  ىليتــداد بعــد    

ـــداد أيـــري املـــ ين  علـــّ   ـــه ويواقفـــه املشـــرّمفة،  وايت ـــا وبطوجت ـــْم روـــه لن ح نجـــه اّل
 اإليام احلسـ   وايتداد سّيدة النساء بورنتها الكلي بوجه الظا  املستبد، وايتداد

ىلتـا  كفظه ملواحل امل ين  و فقته عل  عاّية املستضعف ، وايتداد اإليام احلسـ  
ي  األوليـاء الطـاهر    يو  سبقهخيتلي ع  أدوار  كان ب ورته عل  الظامل ، فدور  

بشــــكل عــــام،  يــــم كــــان دور  العظــــيم ح اإللقضــــاض املبــــارويف علــــ  املبــــادب الفاســــدة 
لبــا رة املرتســخة ح جمتمــ  املا ــرة العربيّــة، فــدور  ةــورة، وهــ  كاجــة ىل  ىل يــاء واملفــاهيم ا

وــا د واقطــب قبكــّل أبعادهــا ويرافقهــا ح واقــ  احليــاة، وج ىلكــ  أنا ريــا ابحلفــالت وال
ْكري وج تولح ألن  لق  ـعلة  ةور ّـة   ألّن ذلع  ولح أنا  كون ممسكا  إللتاج عطاء ال

لل ـــورة األم، فالشـــعلة هـــ  الو يـــدة القـــادرة علـــ  أنا متـــّوج احليـــاة  هـــ  ح الواقـــ  ىليتـــداد
وتالــاظ األرض بعــروس املســتكل   ولــو كــالوا بعمــا م رجــاظ د ــ ، وتــنف  عنهــا التيجــان 
املا رة، وتنتا  القيادات ي  األ ـدم القـْرة، لتضـعها ح أ ـدم الّـْ   ج  ر ـدون علـوا  ح 

ي  نالظ اإليتداد الـواقع   ة اإليام احلس  األرض وج فسادا ، والكفيل بْلع ةور 
هلــا وهـــو جممـــو  يـــا  فعلـــه الشـــيعة الكــرام ح بالدهـــم ا م عا ـــوراء يـــ  املراســـم احلســـينّية 
املتنوعة كالتطبري واللّـدم واللطـم ويـا  ـاكل ذلـع يـ  األيـور الـيت تعيـد ىل  األذهـان واقـ  

بكـــّل ّـــجيجها وتوترهـــا اكـــب عا ـــوراء و ، فماملدســـاة الـــيت عا ـــها غر ـــب كـــربالء 
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والفعاهلــا هــ  الو يــدة الــيت تنقلنــا يــ  أجوا نــا املعقَّــدة واهلا لــة ىل  جــّو ال ــورة الــيت عا ــها 
 ح صحراء العراِّ  غر ب الطي 

هــا جهــة سياســّية أو وال ــورة احلســينّية لــا متلكــه يــ  زنــم عقيــدم ج ىلكــ  أنا تاعاع    
وج  ،ا التنظــيم خيتــاضن أفكــارا  وتوجهــات، يهمــا كالــت هــْ  املهــة وهــْتنظــيم اجتمــاع 

بوجـــه املـــّد ال ـــورم احلســـي ، يـــ  هنـــا نشـــيها األعـــداء واألقـــرابء  ىلكـــ  أن تقـــي جهـــةٌ 
لبقّيــــة األيــــم جســــتدرت ينهــــا  اقــــات ت هلهــــا  _هــــْ  ال ــــورة  _األدعيــــاء، ولــــو كالــــت 

ع  لـدي للسيطرة عل  األرض، لكّ  األّية اإلساليّية تبخسها  قهـا هلبـوم يسـتوي الـو 
يـ  نـالظ  قيادهتـا، فـال تسـتفيد ينهـا ابملقـدار املمكـ  الّـْم  ر ـد  ينـا أهـل البيـت 

ْكري     ىل ياء ال
فعلــ  املخلوــ  يــ  أفــراد األّيــة أنا  وــّعدوا درجــة اإلنــالل ىل  يراســم هــْ  ال ــورة     

ألّيـــة لعـــّل عاّيـــة األفـــراد   وبـــون ىل  ر ـــدهم  ويـــا  يـــا ليبنـــوا كيـــانم يـــ  جد ـــد، ولـــو أّن ا
أو فّر ـوــتا ح يراوـــه املقدَّســـة حلكمـــت  تغافلـــت أو تناســـت ةـــورة اإليـــام احلســـ  

عل  لفسها ويستقبلها ابملوت الّرو   والنفس  والفكرم، ىلذ قد تكون قـد سـّدت علـ  
األجيــاظ الطالعــة أغــار يواردهــا، ولــو اســتيقظت  ويــا  يــ  األ م فــال تقــدر علــ  النهــوض 

ْ  يقّويا  ت النهوض والّومود ىلذ ج جتد  ينئ
وايتــــدادها احلقيقـــ  لكونـــا أيالــــة   علينـــا أنا حنـــافث علـــ  ةــــورة اإليـــام احلســـ      

 ّــــا  كـــلي ايتحننــــا ه تعــــا  هبــــا، فكمــــا ىلّن أجـــدادض وأســــالفنا  ــــافوظوا عليهــــا ابأل
وم، والقراب  الك رية  ىت تناقلتها أجياٌظ فدجيـاظ ىل  أنا وصـلوتا ىل  جيلنـا املنكـو  امللغـ

مها ىل  نــه أنا  ســلّم عليهــا بكــّل يــا أوو يــ  قــّوة ليمكفيجــب علــ  هــْا امليــل أنا قــافث 
 األجياظ بعد  
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كويف شـإبلقـاء ال وقد  اوظ األعداء أنا خيرّبوا عل  يفاهيم ةـورة اإليـام احلسـ      
ابءوا  وهلــا فلــم  فلحــوا، فغــرّيوا  ــر قتهم ح احملاروبــة، فحــايوا  ــوظ املراســم لكــنهم أ ضــا  

ـــدّ  ىل  لـــدّ   نـــر، فكالـــت نســـارهتم يضـــمولة  ـــْر  ، ألّن  ـــرهبم كالـــت يـــ  ل ابلفشـــل ال
ل الوــــي الشــــيع  ليحــــارب أنا تكــــون احلــــرب هــــْ  املــــرّة يــــ  دانــــ النتــــا  ، لــــْا ار وا

 الشــعا ر بـــدج  عـــنهم، ونـــري بـــد ل هلـــم هـــو أنا خيرتعـــوا يرجعيـــات ناّصـــة هبـــم أو أ ـــااب
الّــــْم أرادوا، فتحركــــت هــــْ  املرجعيــــات والقيــــادات رقــــق أهــــدافهم، وكــــان  وينظمــــات

التنظيميّـــة لضـــرب يراســـم عا ـــوراء بكـــّل يوـــاد قها وتنوّعهـــا رـــت لـــالظ  جـــ  واهيـــة  
 كبيت العنكبوت 

هـ  الوـخرة الو يـدة ح سـبيل  لقد اعتقد املخالفون "أبّن ةـورة اإليـام احلسـ      
ــــيت ــــدة الوــــايدة ال ــــل هــــ  القلعــــة الو ي ــــ  احنســــار اإلســــالم وتقــــّدم  تقــــّدم اإلســــالم ب متن

بـال واسـطة أو يـ   _اإلستعمار، واأل ااب الـيت تتلقـ  اإلقـاء واأليـواظ يـ  املسـتعمر   
ج ىلكــ  أنا  ــالي اإلقــاء يــا دايــت رــاذر أنا تنقطــ  عنهــا األيــواظ، و يــم  _واســطة 

 كمـــا تفعـــل  _ لعقيـــدة تناقضـــها ىلّن هـــْ  األ ـــااب ج رـــارب ةـــورة اإليـــام احلســـ  
ىلرادة املســــتعمر   فيهــــا لتقــــب  عمولتهــــا، ج  تنفيــــْ وىلتــــا رــــاوظ _األ ــــااب اإلحلاد ّــــة 

تستند ح  رهبا ىل  دليل يع ، وىلتا تنتها كّل  ق واب ـل لضـرب هـْ  ال ـورة املقدَّسـة، 
فمـــرّة تســـتدظ ابآلراء الشـــاذة لـــبع  املـــ لف ، بينمـــا هـــ  ج تعـــرتف أبولئـــع املـــ لف  وج 

ر ىلجّ للتسـرّت أبوـا هم فحسـب، و ـورا  تتـْر  أبّن األعـداء  ضـحكون ينـا، ابملراج  الكبا
رْر أن  ضحع ينها األعداء واألصدقاء عنديا جعلت ي  لفسـها أصـاب   ج ما ه يف

 يعــة ل ســتعمار    ىلّن يوقفنــا يــ  الشــعا ر احلســينّية  رتكــا علــ  قاعــدة فكر ّــة و يــدة، 
ّـحع األعـداء  لكـيّ قـوي العـا و ّـّدها، وهـل  ليس لنا اإلحنـراف عنهـا، وىلنا تظـاهرتا 
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ســــتعراض فضــــا حهم  ــــىت  نكمشــــوا علــــ   ــــاز هم وج علينــــا ابلتخلــــ  عــــ  واقعنــــا أو إب
 تطاولوا عل  يقّدساتنا  وهل لنا أنا أننْ لا  ر ـد  األعـداء أو لـا ىلليـه علينـا واقعنـا   ّ 

ضـــطرب يوقفنـــا لجـــّرد ّـــحع اظ اإلســـالم  وملـــاذا  ـوي تنكـــريا  أم أبطــــل األعـــداء أقــــهـــ
ـــا أب متنـــا  فعلينـــا ىلذن أنا لنبـــْ  األعـــداء  وىلذا كالـــت ةقتنـــا ابألعـــداء أكـــل يـــ  ةقتن

أك ــر يــ  أعــدا نا  اإلســالم كّلــه، ولعتنــق يبــادب األعــداء غغ وىلنا كنــا لــ ي  أب متنــا 
م أّن     علينــا أنا لعلوــذا ج لتمّســع بتعــاليم أ متنــا افلمــاذا لتبــ  أفعــاظ أعــدا نا  وملــ

األعـــداء  رتّبوـــون بنـــا فيشـــجعون التوافـــه و ضـــحكون علـــ  العظـــا م  ـــىت لـــرتيف العظـــا م 
ولعـــــي  التوافـــــه، واألعـــــداء عنـــــديا  ضـــــحكون يـــــ   ـــــ ء فهتـــــا  ضـــــحكون بعقـــــوهلم ج 
بعـــــوا فهم، فـــــال  ضـــــحكون أبـــــدا  علـــــ  لقـــــام الضـــــعي ألنـــــم ج خيـــــافون ينهـــــا، وىلتـــــا 

هابونــا، فيحــاولون القضــاء عليهــا، فعلينــا يــىت  ضــحكون دا مــا  علــ  لقــام القــّوة ألنــم  
ـــا بنظـــرة يســـتقلة تعـــ  يكاســـبها ونســـا رها، وج تلتفـــت  أردض الســـيادة أنا لســـتلهم واقعن

    (1) يطلقا  ىل  يا  فعله األعداء"
ح وســــط جمتمعنــــا فئــــة هلــــا نلفيــــات عاييــــة، تســــع  دا مــــا  لتحطــــيم القــــيم الد نيـــــة     

ات برّاقة  نخد  هبا جيل اليوم، ورـت لـّل هـْ  الشـعارات وال وابت التارخيية رت  عار 
 ســــهل الرتبّــــ  علــــ  ســــّدة القيــــادة واملرجعيّــــة الــــيت اصــــطنعوها أللفســــهم إل ــــدا  تغيــــري 
جــْرمّ  ح األّيــة بتغيــري يفاهيمهــا وعقا ــدها ىل  يفــاهيم وعقا ــد غر بــة عــ  التشــي ، بــل 

ة قوييّـة، ترفـ   ـعار اإلسـالم بيـد ،  ىللشاء  كويـ ه  ح الواق  يفاهيم أ عر ّة تطمح ىل
 واملنجل بيد  أنري لتحود كّل  الي  هلا أو يشاكس  لتوجهاهتا 
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ىلّن علينـــا ىلزاء املواقـــي املتشـــنجة علـــ  املراســـم العا ـــورا ّية ويفاهيمنـــا الد نيـــة واجـــب     
، يـ  التدكيـد علـ  عنوـر الومود املرتكا عل  الوجء احلقيق  ألهل بيـت العوـمة 

  ة ي  أعدا هم اللا
ا ه تعـا  ج  كـون ىلجّ لقـدار تعلقنـا لظ البيـت        كما ج  فوتنا أنا لعلوم أّن ّر

ـــاء الغـــري يهالـــة و ـــرام ـــا  ،والـــْود عـــنهم، وىلّن رـــرأ  ـــ ء ألجـــل ىلّر وأّن يوـــ  قـــّدم ّر
 املخلوِّ عل  سخط اقالق هو يلعون 

سـبب لتـوه  املـْهب وىلسـاءة  لسـمعته   رام ألجـل ألـه وعليه فمو  توّور أّن التطبري    
 طئ، وجيب أنا  راج  تووراته اليت بىن عليها دليله عل  احلرية، فـهّن اإلعـرتاف ابقطـد 
فضـيلة، واإللوـيا  للحــق يكريـة، ألّن يوـ  زهــد ابحلـق، زوا  ه تعـا  عــ  املنـة فددنلــه 

 النار وبئس القرار 
وعا  هايـا  أج وهـو املراسـم احلسـينّية وي  هنا جاءت هْ  الّدراسة العلمّية      لتعاجل يّو

م  دور  وله جـداظ يـ  قمبوـوابألنّص التط  ل جهـات  حمـدودة، لـْا يسـت احلاجـةبري الّْ
و  بطر قة  استدجلية  متيط الل ام عـ   قيقـة احلكـم الشـرع  للتطبـري يـ   ىل  يعاملة املّو

ـــــدي الشـــــيعة جســـــتجالء احلكـــــم ال ـــــة املعتـــــلة ل ـــــو  يـــــ  نـــــالظ األدّل شـــــرع  علـــــ  يّو
وعات   املّو

وأنيـل يــ  القــارب الكـرأ أنا  طــال  الكتــاب بدقّـة وأنا جيعلــه يوــدرا  لـه  ينمــا تعييــه     
و  البحم، وذلع لتميا   علـ   الفقهيّـة سـتعراض األدلـةإباملْاهب ل ستدجظ عل  يّو

سـتدجم الّـْم  عتمـد  املسدلة سلبا  وىلجيااب  والّرّد عل  يا ج  توافق يـ  املـنه  الفقهـ  اإل
فقهــــاء اإلياييّــــة قــــدىلا  و ــــد  ا ، لــــْا جــــاءت الّدراســــة فر ــــدة ح نجهــــا العلمــــ  وســــريها 
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وب املّنة واحلمد، وألوليا ه الشكر املا ل الّـْ   يـنهم لسـتمّد وعـنهم  الفمقه  اإلستدجم
 وقد جاءت ّم  ةالةة فووظ: لْود وألجلهم حنيا وتوت،

  لهوظ عرض األنبار الدالة عل  البكاء واملنا ئ احملفّماة  الفصل األّول:     
  وظ يشروعّية البكاء الثاين:  الفصل    
ــــــري، وأدلّــــــة ا ــــــوّمز  ، ودعــــــاوي احملــــــرّمي  الفصللللللل الثاللللللل :       ــــــوظ يشــــــروعّية التطب

 ويناقشتها 
ابــعو ابــعو فــهّن   اللهـّم اجعلــ  يــ  جنــديفو فـهّن جنــديف هــم الغــالبون، واجعلـ  يــ      

، واجعل  ي  أوليا عو فـهّن أوليـاءيفو ج نـوف علـيهم وج هـم قالـون، اللهـّم فلمحونهم امل
ـــبا م كمـــاظ  فـــال جتعلـــ  ممـــ  صـــروفاتو عنـــه وجهـــع و جبـــه ســـهو  عـــ  عفـــويف، ىلهلـــ  هو
اإللقطا  ىلليع وأولمرا أبوار قلوبنـا بضـياء لظرهـا ىلليـع  ـىت  ـرِّ أبوـار القلـوب  جـب 

ىلهلــ  واجعلــ  ممّــ   ،العظمــة وتوــري أروا نــا يعلَّقــة بعــّا قدســع النــور، فتوــل ىل  يعــدن
ــضد تــه فدجابــ اللهللّ   لللّ  رّا  وعمــل لــع جهــرا   ع، وج ظتــه فوــعق ملاللــع فناجيتــه سم

ْل فَلَرَجه  والعن أعداءه .  على حمّمٍد وآل  حمّمد وعجّ 
 ـه1424حمرَّم/1/12بريوت: 

 حمّمد ليل ّ ود العايل                                                                    
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 عرض األخبار الدالة على البكاء

 لهواملناشئ احملفِّزة 

 

 



  21.............................)البكاء والتطبير( ردّ الهجوم عن شعائر اإلمام الحسين المظلوم 

 

 

 
 
 
 
 
 

 ولبحم فيه  وظ أير   يهم :
عرض األنبار الدالة عل   ووظ البكاء ي  أعالم األلبياء األمر األول:     

   د ه احلس  واملرسل  عل  اإليام أا عب
 فلسفة البكاء ووجو  احل س  فيه األمر الثاين:     
كّل نلق   نّ فقد دّلت األنبار اليت بلغت  ّد التواتر لرات عل  أأّما األمر األّول:     

، وهْا أير يسّلم به ي  النا ية التارخيّية،كما قد ه تعا  قد بكا  بعد  هادته 
 املال كة واأللبياء  لق ه تعا  همة ي  نلّ ة بكا  قبل يوته 

 احلس  اإليام لستعرض قسما  ي  هْ  األنبار توةيقا  ملسدلة البكاء عل  يوجض    
دفعد  للتوّورات اقا ئة والتشكيكات الّوادرة ي  جهات هلا نلفّيات  

قّم  ح عايّية،ي  هْ  األنبار يا أورد  الفقيه امل رّخ أبو القاسم جعفر ب  قولو ه ال
 كتابه كايل الا رات   ي  أبواب
 الرواية األوىل:  
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قاظ:  ّدة  حمّمد ب  احلس  ب  أا  ،د ب  جعفر الرزاز القر   الكوحع  حممّ     
قاظ:وعت أاب عبد ه  ع  سعيد اب   سار أو غري ، ع  حمّمد ب  سنان، اقطاب،
 :قوظ  

أنْ بيد عل   ل احلس  بقت عل  رسوظ ه  ملا ان هبط جلا يل 
 _ به يلّيا  ي  النهار،فغلبتهما العلة فلم  تفرقا  ىّت هبط عليهما جلا يل  فخال

فقاظ هلما:ربكما  قروكما السالم و قوظ:قد عايت  _أو قاظ: رسوظ رب العامل  
  (2)قاظ:فولا   عليكما ملا صلمتا،

 الرواية الثانية:   
د ب  حمّمد ب  عيس ،ع  احلس  ب  ع  أ  د ه،ع  سعد ب  عب  دة  أا،    

 ع  أا عبد ه ع  أا سلمة سا  ب  يكرم، ع  أ د ب  عا ْ، عل  الو اء،
 قاظ:
 نّ ىل فقاظ:  ىل  رسوظ ه ملا  لت فا مة ابحلس  جاء جلا يل      

 له  تـفلما  لت فا مة ابحلس  كره يتع ي  بعديف،أتقتله  فا مة ستلد ولدا  
عه،   قاظ أبو عبد ه ـو ي عته كرهت ّو : هل رأ تم ح الدليا أّيا  تلد   ّو

قاظ: وفيه لالت هْ  اآل ة  ،غاليا  فتكرهه،ولكنها كرهته ألّنا علمت أله سي قتل
 ه له وفصالله ُكرهًا ومحللأمُّه ُكرهًا ووضعتوو ينا اإلنسان بوالديه حسنًا محلته
  (3)(15 قاف/)األ راً لون شهلثالث
 الرواية الثالثة:   

حممد ب   اد،ع  أنيه أ د ب  ، ع  ع  سعد ب  عبد ه ، دة  أا     
  قوظ:    اد،ع  حمّمد ب  عبد ه،ع  ابيه،قاظ: وعت أاب عبد ه
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فقاظ له: السالم عليع   حمّمد أج أبشريف   ىل  رسوظ ه أت  جلا يل 
قاظ:فالق  ىل  السماء   عاد  فقاظ:ج  اجة م فيه،   بعديف،بغالم تقتله أيتع ي

فالعرج ىل  السماء  ّ الق  ىلليه  ج  اجة م فيه، فقاظ: ىلليه ال الية فقاظ له ي ل ذلع،
فقاظ:ان ربع جاعل الوصيه ح   اجة م فيه، ج اظ:ـال ال ة فقاظ ي ل ذلع،فق

( فقاظ هلا:ان فا مة )فدنل عل    عقبه،فقاظ: لعم،ّ  قام رسوظ ه
أاتين فبشرين بغالم تقتله أييت ي  بعدم،فقالت: ج  اجة م فيه، فقاظ  جلا يل

اظ ه تعا  عند ذلع قاظ: فالالوصية ح عقبه، فقالت: لعم اذن،  هلا: ان را جاعل
 ها بقتله، ىلل ـعالم جلا يىلملّو   مَحََلْتُه ُأمًُّه ُكْرَهًا َوَوضَعْتُه ُكْرَهاً :هْ  اآل ة

عته كرها  أللّ    (4)يقتوظ هفحملته كرها  أبله يقتوظ، وّو
 الرواية الرابعة:   

و دة  حمّمد ب  جعفر الرزاز،قاظ: دة  حمّمد ب  احلس  ب  أا اقطاب،ع      
حمّمد ب  عمرو ب  سعيد الاّ ت، قاظ:  دة  رجل ي  أصحابنا،ع  أا عبد 

 :ه
الم و بشريف ن ه  قرأ عليع السَّ ىلفقاظ:   حمّمد   ظ عل  حمّمدن جلا يل لا ىل    

فقاظ:   جلا يل وعل  را  يتع ي  بعديف،أتقتله  () لولود  ولد ي  فا مة
ىل   السالم ج  اجة م ح يولود تقتله اييت ي  بعدم،قاظ:فعرج جلا يل 

رّا السالم ج  اجة م  وعل  فقاظ:   جلا يل   هبط فقاظ له ي ل ذلع، السماء،
ييت ي  بعدم  فعرج جلا يل ىل  السماء   هبط فقاظ له:  حممد ان أح يولود تقتله 

ة والوصية، فقاظ:قد ـة والوج ـ ته اإليايويف السالم و بشريف أله جاعل ح ذر ربع  قر 
يت   ّر
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ي   ( ان ه  بّشرين لولود  ولد ينع تقتله اييترسل ىل  فا مة )أ       
بعدم،فارسلت ىلليه ان ج  اجة م ح يولود  ولد ي  تقتله ايتع ي  بعديف،فارسل 
يت، "  اليها ىلّن ه جاعل ح ذر ته اإلياية والوج ة والوصية،فارسلت اليه أين قد ّر
عته كرها  و له وفواله ةالةون  هرا   ىّت اذا بلغ ا ّد  وبلغ أربع   فحملته كرها  وّو

وعل  والدّم وأن اعمل  وزع  أن أ كر لعمتع اليت ألعمت عل َّ رب ا :قاظ سنة،
ا  واصلح م ح ذر يت"، ت ذر ته كلهم ـلكال فلو أله قاظ: اصلح م ذر يت، صاحلا  تّر

 أ مة 
فيض    و   ّر  احلس  ي  فا مة وج ي  ال   لكنه كان   ت  به النيب     
نبت حلم احلس  ف كفيه اليوي  وال الةة،ا يا  ـح فيه فيمص ينه ]ىلصبعه:خ ظ[اهبايه 
 وديه ي  ديه، و   ولد يولود لستة أ هر ىلجّ عيس  ب      حلم رسوظ هـي

يرأ واحلس  ب  عل 
(5)  

 مالحظة هامة:
وه   ،ة( أن هْ  النوول يستفيضج خيف  عل  اقبري ح أنبار  ظ حمّمد )    

كغريها   ىلذا اصطدينا لدلوهلا رّدها، ىلجة ج جيوز جَّ ا اصطلح عليه الرجاليون    ـكسب ي
ة اليت  فف  هْ  احلاظ ج بد  قد ج  تفق بعضها ي  البع  اآلنر،ي  اجنبار املتعاّر

 و تّم ذلع عل أيور:  ي  عالجها،
وىلّيا ابألنْ بتلكم  ا عل  األنري،ـىل داه حوىلّيا برتجي ا،ـالفها ه  و ـىلّيا بطر ه    

 تخالفة يعا  الروا ت امل
فال جيوز  رح كل هْ  األنبار جستلاايه  رح أنبارهم الوادرة  أما األمر األول    

ن ىلفال  وح أ ضا  ىلذ أما األمر الثاين عنهم وه   الفة قطعية ملا صدر ينهم، و
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الرتجيح بال يرجح قبيح، ّرورة ان ترجيح ىل دي الطا فت  عل  األنري ج بد أن 
 فهن مّت ففيه الر اد وىلجّ فال  وح     ألراجح   كون لياان وأير  

، أيا ح ضف  ت و بم جيب العمل به ح  اظ كان التخالي ب  ي  ا  أّما األمر الثال      
 اظ كان ب  ي بتات،فال  وح بل ج جيوز الطرح يا دينا قادر   عل  املم  بتدو ل  

وظ ـاملقّررة كسب األصو  املم  ـه ذلع ي  وجـأو برّد العام ىل  اقال ويا  اب
 الرتجيحّية 

وذلع ألّن األير األوظ  ،وح هْ  احلاظ جيب العمل ابألير ال الم دون األول      
ا ـها بعض  املنجَّ   قتض   رحو أنبارهم وهو بدور   يعا    ستلام  رح أنبار الطا فت 

 ا، وردها ينهٌ  عنه كتااب  وس نَّة  ـنح  قّم 
اين وهو ترجيح ىل دي الطا فت  عل  األنري ىلّتا  وح ح  اظ كان وأّيا األير ال     

فهّن تقدأ األنبار الّدالة  الرتجيح بدليل يعتل أو قر نة تعّ  املطلوب،وح يقاينا هنا،
كاألنبار اليت سقنا قسما    _عل  عدم جهلهم أوفر  ظّا  ي  اليت تنسب ىلليهم املهل  

فة ل  القات القر لّية  فا  ىل  أّن هْ  األنبار  الم ّدية عل  هْ  ،يضاقفتلع ي _ينها 
واملهل ي  أبرز يواد ق  الّدالة عل   هارهتم ي  الرجس، ــج سّيما   ة التطهري  ــ

 الرجس 
ة يو  النافية بعدم القدرة عل   و ل الطا فة يشرومٌ  يا قدَّينا  كل           ـاملتعاّر

لا  تناسب  ــ كما سوف ترون ــ ادرون عل   و لهاولكننا ق األنبار امل بتة أو ابلعكس،
 واملقررات الشرعّية فيجب املوري ىل  األير ال الم وهو املطلوب 

 :يف أتويل الرواية الرابعة التأويل الصحيح
، وكّل ي   ــ بغّ  النظر ع   و لنا القادم هلا يةو ة ىل  األنبار املتقدّم دا بو ال نظرة  ال     

 وذلع لأليور التالية: ،الروا ة الرابعة رتم علينا  رحو  ــنَّا كتب عنه تلقفه ي
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وابنته الّوّد قة لقضاء ه و كمه وهو  رف  النيبّ   ـ  ابمت ىلن ذايف اقل)األول(:     
    توفان هبما  نالف التسليم والعومة الّلْ

يل  ىت جاء جلا  عدم يعرفتهما لا سيجرم عل  اإليام احلس  )الثاين(:    
ت اآل ت واألنبار عل  أعلميتهما ـوقد قاي ا،ـفيوبح جلا يل أعلم ينهم ،وأنلمها

     املال كة ألع  وينهم جلا يل ـي
وولد هما والْر ة  ا وع  اإليام أيري امل ين  متكْ ب يا ورد عنه )الثال (:    

لون  هلّم حون و ي  كونم أوظ نلق ه كالوا  سبّم  ي  صلب اإليام احلس  
مون املال كة كيفية العروج،فرّدمها ملولود سي قتل   عتل تكْ با  لتلكم ون و علّم و كلّم 

  املتواترة النوول الورقة القطعية
ح  ي  الوّد قة الطاهرة فا مة  يضافا  ىل  أّن وجود اإليام احلس      

قبل  م احلس  بولدها اإليا العوا  األو   ستلام يعرفة الوّد قة فا مة 
تتعارض ي  ذايف  املدلوظ عليها ابقل املتواتر وجدته املسمالّية ح األرض، وهْ  املعرفة

الداظ عل  عدم يعرفتها بوجود ولد  هلا هو اإليام احلس ، وعند  املستفي  اقل
 ألوارا   التعارض ج بّد ي  تقدأ األنبار املتظافرة بل املتواترة الدالة عل  كونم 

  عّلمون املال كة كيفّية السري ىلليه تعا   عرس ه  ظ و 
هْ  القرا   ال ال   نْ أبعناقنا لوج وجود قر نة ح ّم  هْ  األنبار تورف     

م  ستدع   رح ذلع اقل تلكم القرا   ع  النظر البدوم   الّْ
 مة ي  صلبه،وهْ  القر نة ه :وجوب اجياد  ألجل اإلياية والوج ة ونروج األ     

فيكون وجود  واجبا  بشرم   ء وهو الْر ة  فلوج اإلياية واأل مة ج  اجة هلما فيه،
فيكون النف  عل   شرم عدم الْر ة والوج ة،بم أوعدم احلاجة فيه بشرم ج  واجياية،
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والقبوظ والتسليم عل  حنو الشرم الالزم املتحقق بوجود  حنو عدم وجود املشروم،
قوهلما " ج  ج املشروم ج ىلك  اجياد الشرم ورققه  وبعبارة فنية أنري:فلو  املشروم،

و ، ذر ة  له م ج  اجة لنا فيه ىلنا   تك أ اجة م فيه" عل  حنو السالبة ابلتفاء املّو
صاحلة ل ياية، لكّ  اإلياية جزية له ولعقبه، ىلذا  ج بّد ي  وجود  والتسليم به، ي  

ن رّبع جاعل الوصية ىل ا قاظ له جلا يل:ملّ   قوله لم والراب ال اهنا ورد ح اقل 
يت السّيدة املعظَّمة فا مة  ح عقبه،فقاظ: لعم، وكْا قالت  : لعم قد ّر

ح نل عبد الر ان ب  ك ري  وهْا يا أ ار ىلليه أ ضا  يوجض اإليام الوادِّ     
 : ع  جلا يل قاظ له  اهلاا  ع  رسوظ ه

 قة الطاهرة:"ج إلبنته الودّم  وقولهولد  اجياية والوراةة واقاالة"كون فيه وح له  "ىل
يت ع  ه"بد ي  أن  كون و كون فيه اإلياي   (6)ة والوراةة واقاالة فقالت له:"ّر

 : ٍ وهْ  عُ فْ دَ   
عته كرها   بقا  ملا  ورد ح تلكم األنبار أّن الود قة الطاهرة       لته كرها  وّو
عتهور   لتلكم فتكون اآل ة الشر فة ي كّمدة كرها " د بقوله تعا  : "و لته أّيه كرها  وّو

، فعلمها لعلمها أله سي قتل له  سّيدة النساءة وجدة ـعل  كراه الداّلة األنبار
 بشهادته  كون سببا  وعّلة  اتّية لكراهة وجدته 

لكون كراهتها لوجدته  لطاهرةح  ق يوجتنا ا جا الكّنه توّور نا  ء بل غري     
لقضاء  نالف التسليم _أم الكراهة  _بسبب يا سوف  رتتب عليه ي  القتل وه  

  ة التطهري فيحرم األنْ بظاهر  عنه بنصّ  وعدم التسليم رجس لّاهها  ،ه تعا 
  الظلم وهضم ـي هْا القوظ اللهم ىلّج ىلذا قلنا أنا كرهت يا سيلحقه ي  األعداء

 ر يضاف :أم كرهت الظلم الْم سيلحقه ـون هنايف تقد ـفيك وِّ،ـاحلق
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أم  اض  عليه    لكّنه يردود لكون هْا  محلته كرهاً ىلّن يعىن قد يُدَّعى:     
  تقبل به   ّ  قوبملوت به  التفسري عل  نالف يا جاء ح األنبار الدالة عل  أنا 

  ستكوضن ي  صلب ىلبنها اإليام أبّن الوصا ة والوراةة  ملّا أعلمها أبوها 
، ان هْ  األنبار ج دجلة فيها عل   ووظ البكاء ابست ناء اقل األّوظإن قيل:     

  _فد ته بنفس   _فكيي تستدلون هبا عل  جواز البكاء عليه 
 ،  يم ىلّن كراهتها لوجدته متن  ي  البكاء عليه،صحيح يا أفاد  اج كاظقلنا:     

أوردها ىلب  قولو ه ح لفس الباب ي  كتاب  تلكم األنبار  ي  سناأنري  لكّ  أنبارا  
وه   عل  ىلبنها  كايل الا رات وقد دلَّتا عل  بكاء سّيدة لساء العالوم  

عبد ه ب  بكري ع  بع  أصحابنا ع    ايٌل به، ج سّيما يا جاء ح صحيحة
ه وعينا  تدي ، فسدلته قاظ: دنلت فا مة عل  رسوظ  يوجض اإليام الوادِّ 

 يا لع  فقاظ: _وس اهلا ج ي  جهل بل جتاهل لتعليم اآلنر    _
 _وج يالزية ب  ىلنبار جلا يل ولسبة املهل ىل  رسوظ ه  _ىلن جلا يل أنلين     

ان اييت تقتل  سينا ،فجاعت و ّق عليها،فدنلها ل  ىللع ي  ولدها ،فطابت لفسها 
  (7)وسكنت

 واية اخلامسة:الر   
حممد ب  احلس  ب  أ د ب  الوليد،ع  سعد ب  عبد ه،ع  حمّمد ب   ع     

عيس ،ع  صفوان ب  قىي، ع  احلس  ب  أا غندر،ع  عمرو ب  ار، ع  جابر، 
 :،قاظ: قاظ أيري امل ين  ع  أا جعفر 

فدكل    فقدينا ينه، ،هدت لنا أم أىل  لبنا  وزبدا  ومترا  أوقد  زارض رسوظ ه      
فلم  فول  ركعات، فلما كان ح  نر سجود  بك  بكاء  د دا ، قام ىل  زاو ة البيت،
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به أفقاظ:    ،وقعد ح  جر  ىلجالج  وىلعظايا  له، فقام احلس   ا سدله أ د ينّ 
فما  ،بكيت بكاء غّمنالقد دنلت بيتنا فما سررض بش ء كسرورض بدنولع   

وأّن يوارعكم   نلين الكم قتل لفا  فد :  ب  أاتين جلا يل  ظفقا ، أبكايف
   ىت
فقاظ:   ب  أولئع  وا ي ي   ، به فما مل   اور قبورض عل  تشّتتهاأفقاظ:        

أّييت  اورولكم فيلتمسون بْلع اللكة، و قيق علّ  ان اتيهم  وم القياية  ىّت أنّلوهم 
  (8)م، و سكنهم ه املّنةي  أهواظ الساعة وي  ذلوهب

 الرواية السادسة:  
 دة  حممد ب  احلس  ب  أ د ب  الوليد،قاظ:  دة  حممد ب  أا القاسم     

عبيد ب  قىي ال ورم،ع  حممد ب  احلس    ياجيلو ه، ع  حمّمد ب  عل  القر  ، ع 
 ،قاظ:ب  عل  ب  احلس ،ع  أبيه،ع  جد ، ع  عل  ب  أا  الب 

صحفة ي  أّم أىل  ذات  وم فقدينا ىلليه  عايا  واهدت ىللينا   زارض رسوظ ه    
متر وقعبا  ي  لنب وزبد،فقدينا اليه،فدكل ينه،فلما فرغ قمت وسكبت عل   دم رسوظ 

ياء، فلما غسل  د ه يسح وجهه وحليته ببلة  د ه،   قام ىل  املسجد ح   ه
ي يّنا اظ البكاء،   رف  رأسه، فما اجرت ك  وأ جالب البيت وصّل  ونّر ساجدا  فب

 أهل البيت أ د  سدله ع    ء 
، فدنْ برأسه   درج  ىّت صعد عل  فخْم رسوظ ه فقام احلس      

، فقاظ له:   ب  ىلين  به يا  بكيعأ،   قاظ:    ه ظوّو  ذقنه عل  رأ  رسو 
ط ىلّم جلا يل فدنلين ـي له قط، فهب رَّ سو م سرورا    أ  ـلظرت اليكم اليوم فسررت بك

 ألكم قتل  وان يوارعكم  ىّت، فحمدت ه عل  ذلع وسدلت لكم اقرية 
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فقاظ له:   ابه فم   اور قبورض و تعاهدها عل  تشتتها،قاظ:  وا ي ي  أييت     
  ر دون بْلع بّرم وصليت، أتعاهدهم ح املوقي وأنْ أبعضادهم فاجنيهم ي  أهواله

  (9)و دا د 
 :حول معىن تعاهد قبوره  الشريفة مالحظة هاّمة  
ق يتعّددة ينها: أنا قافث امل ي  عل  ـيفهوم التعاهد لقبورهم الشر فة ذو يواد     

ز رهتا ي  بعيد أو قر ب، وينها: احلفاظ عليها ي   روء النجاسة فيها فال  دنلها 
وينها: الدفا  عنها وا رتايها بتشييدها ورف  يتنجس ال وب والبدن والف اد ىلّج للتوبة، 

  الشيعة هل دافعنا ع  تلكم املشاهد الشر فة والعتبات ـو سدلنا ألفسنا حنـيناراهتا، ول
املنيفة ح بقيعنا احلا   ي  يا تلع ي  قدرات و اقات ياد ة ويعنو ّة ولعيات 

م أصاهبا ينْ وي سَّسات وأ ااب وتنظيمات ووو    هل رفعنا عنها الضيم وا هلتع الّْ
از غغ وهل أّن املطالبة ابسرتداد جاء  سري ي  أرض ـدت الدولة الوهابّية ح احلجـلش

فلسط  أو قري  بعا أهم وأو  ي  تكرار املنا دة وصيحات اإلستنكار عل  تلع 
العوابة ح صحراء احلجاز  وهل ىللفاِّ يال   الدوجرات ي  أجل رر ر قر ة أو يد نة 

يط أو اعرتاض جس صّدام  س  ح جنوب ىل ران أهم وأوجب ي  استنكار بسي  ر 
   ل غغ  عةكبري ح حمفل دوم عل  تلع املما

اليت ج تعرف قيمة للمقدَّسات وعا و امل
م تّو  عليه الاهور وتقي   ك  قبور أ متنا تول كم ل ّر ح املندم ا هوظ الّْ

رتية وج  ّة يو   طالب اب رتايها ويساواهتا الرجاظ بتواّ  ونشو ، فال قبورهم حمعليه 
لا فـوروجوه  بضر ح املندم ا هوظ، فا   الشيعة ىلذن  وىل  أ   هم صا رون  اللهّم عجّم

لمع أعداء     وأها
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 لرواية السابعة:ا    
أ د ب  حمّمد ب  أا ، ع  أ د ب  حمّمد، ع  سعد ب  عبد ه، ع   دة  أا    

 رأ ب  لور،ع  عبد الكرأ اب  عمرو،ع  املعل  ب  ننيس، قاظ:لور،ع  عبد الك
 نا ، فقالت: يا لع   رسوظ أصبح صبا ا  فرأته فا مة ابكيا   ا   كان رسوظ ه

 ن جلا يل ىل فقالت: ج  كل وج أ رب  ىّت  لين، فقاظ: ، أن خيلهادىبف ،ه
وهْ     قمل احلس  ـه بعد، و  تكـأاتين ابلرتبة اليت  قتل عليها غالم   قمل ب

  (10)تربته
 الرواية الثامنة:  

، حممد ب  عيس  ب  عبيد اليقطي ، ع  سعد ب  عبد ه، ع   دة  أا     
أا سعيد القمام،ع  اب  أا  عفور،ع  أا عبد ه ، ع  حممد ب  سنانع  
:جر  ىلذ بك  واحلس  ح  اظ فا مةـح ين  بينما رسوظ ه ،قاظ  

نّر ساجدا    قاظ:   فا مة   بنت حممد ان العل  األعل  تراءي م ح بيتع هْا و 
، ح ساعيت هْ  ح أ س  صورة وأهيا هيئة،وقاظ م :   حممد أرب احلس  

 _  حممد  فقلت: لعم قرة عي  ورقاليت و رة ف ادم وجلدة يا ب  عي ، فقاظ م:
بركاو وصلواو ور يت  بوريف ي  يولود عليه _ احلس   وّو   د  عل  رأ 

واين، لعنيت وسخط  وعْاا ونا   ولكام عل  ي  قتله وضصبه وضوا  وضزعه،أيا  وّر
  (11)احلد م وذكر _ألّه سيد الشهداء ي  األول  واآلنر   ح الدليا واآلنرة 

 وآله؟ عليه هللا  لى  األعظ للرسول األعلى العليّ  يرتائى كيف هاّمة: مالحظة
 غا ة ع  كنا ة  كون أنا  وىليا جلا يل  كون أنا  ىلّيا أيور: األعل  العل  ترا   ي  املراد    

 ح جاء يا بقر نة األّوظ األير ىل  سبيل ج ،الّر ة ىلفاّة ع  كنا ة وىلّيا العلم ، الظهور
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 أساسه والنكاظ والعْاب والّر ات   واللعنات والولوات اللكات أنّ  ي  الّروا ة لفس
 يستحقيهما  عل  والعْاب الّر ة إبلااظ يديورا   عبدا   لكوله جلا يل وليس اإلهلّية القدرة

 هلا األوظ و الفة عندض، واللاه  لألدّلة ملوافقتهما وال الم ال اين األير هو فاألرجح    
 الفلسف  الواق  ح احلس  ا  الرت  ألنّ   دلهأل عال يهما كان ألمّ   تعا  ه  رتا   ج ىلذ

 بطالله، عل  القطعّية األدّلة قايت وقد اإلهلّية، للْات جتسيم هو اإليايّية حن  عندض
 األ اعرة اّدعا  ويا واآلنرة، الدليا ح البور ّة الرو ة  ـي عقل  يال  ةـ  ذلع ىل  يضافا  

 كتبنا بع  ح ذلع ىل  أ رض ما سب وتفويال   للة   اب ال    عتل البور ّة الرو ة جواز ي 
  )*(فلرتاج 

 التاسعة: الرواية  
 سا ،ع  ب  حممد ب  عل  ع  ،أبيه ع  احلمريم جعفر ب  ه عبد ب  حممد  دة     

 اجصم،ع  الر ان عبد ب  ه عبد البورم،ع   اد ب  ه عبد نالد،ع  ب  حممد
 أيه ي   احلس  كان قاظ ، ه عبد أا امللع،ع  عبد ب  يسم 

 هولع  ه سالبيع، وأهلع  فقاظ: لع  ه قاتليع،  ه رسوظ رمله،فدنْ 
املتوازر   عليع،و كم ه بي  وب  ي  اعان عليع،فقالت فا مة:   ابه أم   ء 
تقوظ، فقاظ:   بنتا  ذكرت يا  ويبه بعدم وبعديف ي  األذي والظلم والغدر 

ظر ىل  لوكدين أ ْ ح عوبة كدنم جنوم السماء  تهادون ىل  القتل،والبغ ،وهو  ويئ
فقالت:   ابه وأ   هْا املّو  الْم  يعسكرهم وىل  يّو  ر اهلم وتربتهم 

توي،قاظ: يّو   قاظ له كربالء،وه  ذات كرب وبالء علينا وعل  األية،خيرج 
ّر  يا  فعوا فيهم أ دهم  ف  له ي  ح السماوات واأل نّ عليهم  رار أييت، ولو أ

                                                 
)*(
 الطبعة الثانية. 1/126الفوائد البهيّة في شرح عقائد اإلمامّية:  
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ي   دٌ  أ تهويا قتل قتل قاظ: لعم   بنتا ، به فيقتل،أقالت:   ،وهم املخلدون ح النار
ون واملال كة والو   واحليتان ح البح قبله، اظ، لو ـار واملبـوتبكيه السماوات واألّر

م ابب األرض أعل ح  األرض يتنفس،و تيه قوم ي  حمبينا ليس ـا بق  علـ ذن هلا يـ 
ح ح ـأولئع يوابي، ىلليه غريهم توليس عل  لهر األرض أ د  لتف كقنا ينهم،

أعرفهم ىلذا وردوا علّ   ا ،د ّو  غ وهم واردون الشفعاء، مـوه للمات املور،
قوام  مبسيماهم، وأهل كل د    طلبون أ متهم وهم  طلبولنا وج  طلبون غريض، وه

  (12)د م بطولهوذكر احل _اظ الغيم ـهبم  ن األرض،
 :حول عل  اإلمام املعظَّ  احلسني عليه السالم بشهادته يف كربالء إشارة هاّمة  
ا بشهادته ح كربالء، لْا ملّ  ام احلس  ـم اإليـارة هاّية ىل  عملا ـح احلد م ىل     
ْج، وىلتا كالت  ذ هب ىل  العراِّ    ك  قاصدا  الكوفة  سبما توّور ذلع بع  الس

 :غا ته وهدفه، وكيي  قود الكوفة وقد علم خبيالة أهلها وغدرهم ي  ض يت كربالء 
  عقيل  يم علم  بشهادته ـ  عّمه يسلم بـيا فعلو  أببيه وأنيه واباألوىل:     

، يضافا  لعدم توفر الظروف بعد التاس  ي  ذم احلجة أب م عل  أقو  األقواظ كيدا  
وعّية اليت تساعد عل  الْهاب  ىل  الكوفة  املّو

م  با  به عاّلم الغيوب، ىلذ ج بّد ي  التدكيد عل  هْا الثانية:      عملام الغيب الّْ
، فنح  عنديا لعتقد أبّن اإليام املالب الغييب لدي  ّجة ه اإليام احلس  

 ّجة ه تعا  عل  نلقه ونليفته ح بالد  ج بّد لنا ي  اإلعتقاد  املعووم 
تقود  ىل  أ س  النتا   لئاّل  كون غري   ّجة  عليه ح  اليت غيبيةال ل وساالفر وابت

ال جيوز الوراة  عل  أبعد تقد ر، ف تورّفاته وينطلقاته وأفعاله، يضافا  ىل  علمه 
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ْ  ىلبعاد هْ   النوا  ،   والعناصر الغيبّية ع   ياة  ج  ه عل  نلقه  ينئ
   )*( هْا الشدنوملا د ي  البحم فلرياج  يا  ققنا  ح

 الرواية العاشرة:
 دة  احلس  ب  عبد ه ب  حممد ب  عيس ،ع  ابيه،ع  احلس  ب  حمبوب،ع       

عل  ب   جرة،ع  سالم املعف ، ع  عبد ه ب  حممد الونعاين، ع  أا جعفر 
:قاظ ، 
جْبه ىلليه    قوظ أليري امل ين   ىلذا دنل احلس    ان رسوظ هك    
  :فيقوظ:   ب  اقّبل   تبك  به  مو أ:أيسكه،ّ   ق  عليه فيقّبله و بك   قوظ

قتل، قاظ: أم وه وأبويف وأنويف وألت، أ  به و أقاظ:   ، ّو  السيوف ينع وابك ي
قاظ:   أبه فموارعنا  ىت، قاظ: لعم   ب ، قاظ: فم   اورض ي  أيتع، قاظ: ج 

  (13)ت ىلجّ الّوّد قون ي  أييتايف وأل اورين و اور أابيف وأن
ولاعة يشاخي ، ع    دة  أا قاظ ىلب  قولو ه:  الرواية احلادية عشرة:     
 اب   اد ع  سعيد، ب  احلس  ع  عيس ، ب  حمّمد ب  أ د ع  ه، عبد ب  سعد

 يا قاظ: ، ه عبد أا ع   سار، ب  الفضيل ع  ه، عبد ب  ربع  ع  عيس ،
 قل  عند  بكون يلع  آلف أربعة فهنّ  _  احلس  اإليام قل  ع  _  توله ج لكم
  (14)القياية  وم ىل 
 أا ب  احلس  ب  حمّمد ع  الرزاز، جعفر ب  حمّمد ع  عشرة: الثانية الرواية     

 ع  الكليب، أابن ب  عمر ع  القاسم، ب  ه عبد ع  سعدان، ب  يوس  ع  اقطاب،
  ر دون هبطوا يلع  آلف أربعة ىلنّ  : ه عبد أبو اإليام قاظ قاظ: غلب،ت ب  أابن

 قتل وقد فهبطوا اإلستيْان ح فرجعوا القتاظ، ح هلم   ذن   ، احلس  ي  القتاظ

                                                 
)*(
 بنفسه في  التهلكة ودحضها. اء المعصوم كتاب شبهة إلق  
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 له:  قاظ يلع ر يسهم القياية،  وم ىل   بكوله غل م ع قل  عند فهم ، احلس 

  (15)املنوور
 ع  يشاخيه، ي  ولاعة  والد  ع  القم  قولو ه ىلب  ع  عشرة: الثالثة الرواية     
 ب  الفضيل ع  ربع ، ع  عيس ، ب  اد  ع  ىلواعيل، ب  عل  ع  ه، عبد ب  سعد
 احلس  اإليام قل  ع  _  توله ج لكم يا : ه عبد أبو اإليام قاظ قاظ:  سار،

 _  ّ(16)القياية  وم ىل  عند   بكون يلع  آلف أربعة فهن  
 حمّمد ع  احلس ، ب  حمّمد ع  الرزاز، جعفر ب  حمّمد ع  عشرة: الرابعة الرواية     
 ع  بوري، أا ع  العطار، يعّمر ب  قىي ع  السرّاج، ىلواعيل أا ع  ىلواعيل، ب 

  (17)القياية  وم ىل   بكوله غ ل   عم  يولوع  آلف أربعة قاظ: ، جعفر أا يوجض
 احلس  ب  عل ّ  وع   أبيه ع  القّم  قولو ه ىلب  ع  عشرة: اخلامسة لروايةا     

 ع  احلكم، ب  عل ّ  ع  عيس ، ب  حمّمد ب  أ د ع  ه، عبد ب  سعد ع  ليعا ،
 ابإليام تعا  ه وّكل قاظ: ، ه عبد أا ع  بوري، أا ع   اة، أا ب  عل ّ 

ا     ع  ا    وم كل ليهع  ولون يلع، ألي سبع   احلس   ىل   ق تمل  وم ينْ غ ل 

 القا م قيام بْلع  ع   _ ه  اء يا
(18)  

 ةعلبة، ع  فضاظ، ىلب  ع  ها م، ب  ىلبراهيم ع  سعد، ع  عشرة: السادسة الرواية
 اإليام قل عند : ه عبد ابو م قاظ قاظ: قيس، ب  حمّمد ع  العطار، يباريف ع 

، م  ع   يلع  آلف اربعة  احلس    (19)القياية  وم ىل   بكوله غ ل 
 وعل ّ  احلس  ب  وحمّمد  أبيه ع  القم  قولو ه ىلب  ع  عشرة: السابعة الرواية      
 ب  احلس  ع  عيس ، ب  حمّمد ب  أ د ع  ه، عبد ب  سعد ع  ليعا ، احلس  ب 
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 عبد أا اإليام ع  هارون،  ع براهيم، ىل ب  ىلسحاِّ ع  حمّمد، ب  القاسم ع  سعيد،

،   ع م يولوع  آلف أربعة به ه لو كَّ وو  قاظ: ، ه   (20)القياية  وم ىل   بكوله غ ل 
 حمّمد ع  الوفار، احلس  ب  حمّمد ع  احلس ، ب  حمّمد ع  عشرة: الثامنة الرواية     
 أ دمها ع  ،الفضيل ع   ر ا، ع  قىي، ب  صفوان ع  اقطاب، أا ب  احلس  ب 

،   ع م يولوع  آلف أربعة  احلس  قل عل  ىلنّ  قاظ: ،   وم ىل   بكوله غ ل 

  (21)قرسوله يسلم: ب  حمّمد قاظ اية،القي
 عبد ب  سعد ع  تعا ،  أبيه ع  القم  قولو ه ىلب  ع  عشرة: التاسعة الرواية     
 ع  عيس ، ب   ّاد ع  يعروف، ب  العبا  ع  عيس ، ب  حمّمد ب  أ د ع  ه،

 أليس فقاظ: الشهداء، قبور أ   ابملد نة:  ه عبد أا ل يام قلت قاظ: ربع ،
  بكوله غ ل   م  ع   يولوع  آلف أربعة  وله ىلنّ  بيد  لفس  والْم عندكم، الشهداء أفضل

  (22)القياية  وم ىل 
 ب  العبا  ع  الوفار،  احلس ب  حمّمد ع  احلس ، ب  حمّمد ع  العشرون: الرواية    

  (23)ي له إبسناد  يعروف
 والعشرون: احلادية الرواية  
 حمّمد ع  اقطاب، أا ب  احلس  ب  حمّمد  دة  قاظ: الرزاز، جعفر ب  حمّمد ع     
 بوري، أا ع  العطار، يعّمر ب  قىي ع  السراج، ىلواعيل أا ع  با  ، ب  ىلواعيل ب 
 ىل   احلس   بكون غ ل     ع م يولوع  آلف أربعة قاظ: ، جعفر أا اإليام ع 
 ىلجّ  أ د ىلوت وج عادو ، ىلجّ  أ د ىلرض وج استقبلو ، ىلجّ  أ د أيتيه فال القياية،  وم

   (24) هدو 
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     والعشرون: الثانية الرواية   
 ب  عل ّ  ب  احلس  ع  ه، عبد ب  سعد ع  ، أبيه ع  القّم  قولو ه ىلب  ع     
 يوجض ع  ال مام، ة ا  أا ع  ن،أاب ع  عاير، ب  العبا  ع  املغرية، ب  ه عبد

 يلع  آلف أربعة  احلس  اإليام بقل لو كَّ وو  ه ىلنّ  قاظ: ، ه عبد أا اإليام
 أربعة هبط الشمس زالت فهذا الشمس، زواظ ىل  الفجر  لو  ي   بكوله غ ل     ع م
 احلد م وذكر  ــ الفجر  طل   ىت  بكوله  اظ فلم يولوع،  آلف أربعة وصعد يولوع  آلف

(25)  
 والعشرون: الثالثة الرواية  
 جعفر ىلب  ه عبد ع  ه، عبد ب  وحمّمد  أبيه ع  القّم  قولو ه ىلب  ع     

 سمالقا ع  القاسم، أا ع  يها ر، ب  عل ّ  أنيه ع  يها ر، ب  ىلبراهيم ع  احلمريم،
 وأض  ه عبد أاب رجل سدظ قاظ: هارون، ع  ىلبراهيم، ب  ىلسحاِّ ع  حمّمد، ب 

  ىت ه  تا كو بو  ،صيبأ   ملّا  احلس  ىلنّ  فقاظ:  ، احلس  قل زار مل  يا فقاظ: عند 
ا     ع  ا   يولوع  آلف أربعة به ه فوكل البالد،  احلد م وذكر ــ القياية  وم  ىل  بكوله غ ل 

(26)  
 والعشرون: الرابعة الرواية  
 ىلب  حمّمد ع  ه، عبد ب  سعد ع  تعا ،  أبيه ع  القم  قولو ه ىلب  ع     

اء، صباح ع  حمبوب، ب  احلس  ع  احلس ، ّْ  ه عبد أا ع  يروان، ب  حمّمد ع  احل
، :احلس  زوروا  قوظ: وعته قاظ  قهك عارفا   أات  يو  كلّ  فهنّ  سنة، كلّ  ولو 
 ه ىلنّ  عاجل، بفرج ه وأات  واسعا ، رزقا   ورزِّ املنة، غري عوض له  ك    جا د   غري
 ىل  زار  يو  و شّيعون  بكوله كّلهم يولوع  آلف أربعة  عل ّ  ب  احلس  بقل وكلّ 
   (27)عليه والرتّ م له ابإلستغفار زتهجنا  هدوا يات وىلنا  عادو ، يرض فهنا  أهله،
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 والعشرون: اخلامسة الرواية    
 إبسناد  حمبوب ب  احلس  ع  أبيه، ع  عيس ، ب  حمّمد ب  ه عبد ب   س  ع     
  (28)ي له
 عبد ب  سعد ع  ، بيهأ ع   القمّ  قولو ه ىلب  ع والعشرون: الّسادسة الرواية    

 حمّمد، ب  بكر ع  عمرية، ب  سيي ع  أبيه، ع  عيس ، ىلب  حمّمد ب  أ د ع  ه،
 قاظ: ، ه عبد أا اإليام يوجض ع 
ا     ع  ا   يولوع ألي سبع   احلس  اإليام بقل ه وّكل      القياية  وم ىل   بكوله غ ل 

  كون  ،اآلديي صالة ي  الةص ألي تعدظ صالهتم ي  الوا دة الّوالة عند ،  وّلون
  ذلع وأجر صالهتم ةواب

و
 قل  زار مل

(29)  
 والعشرون: الّسابعة يةالروا    

 ب  صفوان ع  اقطّاب، أا ىلب  احلس  ب  حمّمد ع  الرزّاز، جعفر ب  حمّمد ع     
 وّكل ه ىلنّ  قاظ: ، ه عبد أا ع  امله ، يالع ع  سد ر، ب   نان ع  قىي،
 ه و دعون ّوار لا  و ستغفرون  بكوله يولوع،  آلف ربعةأ ح يولوكا    احلس  ابإليام

    (30)هلم
 والعشرون: الثامنة الرواية  
م، جعفر ب  ه عبد ب  حمّمد ع      ريو  ع  سا ، ب  حمّمد ب  عل ّ  ع  أبيه، ع  احلمما

 قاظ: األصم، الر ان عبد ب  ه عبد ع  البورم  ّاد ب  ه عبد ع  لد،نا ب  حمّمد
 قاظ: ، ه عبد أا إلياما ع  يقرن، ب  امللع عبد ع  واقد، ب  اهلي م  دةنا

 ي  والنهار الليل يال كة وىلنّ  نري، ي  ىلجّ  الّومت فالايوا  ه عبد أاب زرمت ىلذا    
 فينتظرونم البكاء  دة ي  جييبونا فال فتوافحهم ابحلا ر الْ   املال كة رضر احلفظة
 السماء، أير ي  اءأ ي ع  و سدلونم  كلمونم  ّ  الفجر، نور  و ىت الشمس، تاوظ  ىت
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  شغلونم وج والدعاء، البكاء ع   فرتون وج  نطقون ج فهنم الوقت  هْ   ب  يا فديا
 ويا فدايف ج عملات   قلت:  لطقتم ىلذا بكم م غله فهتا أصحاهبم،  ع الوقت  هْ   ح

 احلا ر أهل : قاظ احلا ر ، أهل أو احلفظة صا به  سدظ وأ هم عنه  سدلونم الْم
   وتوعد اظـتن واحلفظة  ل ون ج املال كة ي  احلا ر أهل ألنّ  احلوفوظوة،  سدلون

    :  صا ب إبواعيل عرجوا ىلذا ىلّرون ىلنم : قاظ عنه غ،  سدلونم ت ري فما قلت 

 يض  يو  ، واأل ّمة واحلس  واحلس  فا مة وعند النيب وافقوا فرّلا اهلواء،
 فتقوظ بدعا كم، بّشروهم و قولون: احلا ر ينكم  ضر وعّم  أ ياء ع  فيسدلونم نهم،ي

 وادعوا عليهم ابرمكوا هلم:  فيقولون كالينا،  سمعون ج وهم لبّشرهم كيي احلوفوظوة:
 وىلضّ  يكالكم، قّسوا  ىت أبجنحتكم، فحّفوهم الورفوا فهذا ينا، البشارة فه  عنا، هلم

  ودا عه  تضي  ج الْم لستودعهم
 ابلسيوف، ز رته عل  جقتتلوا النا  ذلع و علم اقري ي  ز رته ح يا  علموا ولو    

 صّد ق ليوأ ليبّ  الي ويعها ىلليهم لظرت ىلذا  فا مة وىلنّ  ىلتياله، ح أيواهلم ولباعوا
 فال  هقة، لتشهق وىلنا البكاء، عل   سعدونا ألي ألي  الكّروبي وي   هيد وألي

  النيب أيتيها  ىت تسك  ويا لووهتا، ر ة بك  ىلجّ  يولوع السماوات ح بق  
  ىت فكّف  والتقد س التسبيح ع  و غلتهم الّسماوات أهل أبكيتم  قد بنّية   فيقوظ:
 نري، كلّ  ي  هلم ه فتسدظ ينكم،  ضر يو  ىل  لتنظر وىلنا أير ، ابلغ ه فهنّ   قدّمسوا،

  (31)ق اوو  أنا  ي  أك ر ىلتياله ح اقري فهنّ  له،ىلتيا ح تاهدوا وج
 والعشرون: التاسعة الرواية  
م، جعفر ب  ه عبد ب  حمّمد ع      ريو  ع  سا ، ب  حمّمد ب  عل ّ  ع  أبيه، ع  احلمما

 قاظ: األصّم، الّر ان عبد ب  ه عبد ع  البورم،  ّاد ب  ه عبد ع  نالد، ب  حمّمد
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 له: قلت   قاظ: ، ه عبد أا اإليام يوجض ع   ر ا، ع  البااز، عبيدة ابو  ّدةنا
 هْا  اجة ي  بع  ي  بعضها  جالكم وأقرب البيت أهل بقاوكم أقلّ  يا فدايف ج عملات  
  : فقاظ ىلليكم، اقلق
 يا ض الق فهذا يّدته، ح به  ـ عامول أنا  ىلليه ق اتواج   يا فيها صحيفة يّنا وا د   لكلّ  ىلنّ     
 نع  ىلليه لفسه وأنل  لا له   النيب وأات   ضر، قد أجولوه أنّ  ف عر به أ يمرو  ممّا فيها

قرأ صحيفته اليت أ عاطمياها وفّسر له يا أيو ويا  بق ، وبق   عند ه، وأّن احلس  
  فكالت تلع األيور اليت بقيت أّن املال كة ، فخرج ىل  القتاظ م ينها أ ياء   تنق

لت ه ح لورته، فدوذمنو هلم، فمك ت تستعّد للقتاظ و ّهبوتا لْلع  ىت ق تملو سد
الت املال كة وقد القطعت يّدته وق تمل ـ، فن فقالت املال كة:   رّب أذملاتو ،

لنا ابإلحندار وأذملاتو لنا ح لورته فاحندرض وقد قبضته، فدو   ه تباريف وتعا  ىلليهم 
 ىت تروله وقد نرج فالورو ، وابكوا عليه وعل  يا فاتكم ي  لورته، أن الايوا قّبته 

ا فاهتم ي، فبكت املال كة  اض  وجواوعا  عل  وىللكم ن وموات م بنورته والبكاء عليه 
  (32) كولون ألوار  ، فهذا نرج ي  لورة احلس  

 به يف مدته". "إّن لكّل منا  حيفة فيها ما ُُيتاج إليه أْن يُعمل :تنبيه هام    
تاج ىلليه أنا   عمل به ح يدته" ىل ارة  يا : "ىلّن لكّل ينا صحيفة فيهاقوله      ق 

ج ىلك  أن  تخطوا يّدهتا، ي  هنا  ىل  أّن ولا فهم ويهايهم يوكلة ىلليهم ي  قبله 
 كالوا  قديون عل  األكل ي  الطعام املسموم ي  علمهم بْلع، و شهد له أيران:

عدم وجود ألوار  ْودون  منها:ىلّن ه عّا اوه أيرهم بْلع لعلل ك رية،  األّول:    
فضح أعدا هم وىللهار ومنها: ، دف   بهة الغلو عنهمومنها: داء، ـم اقووم واألعـعنه

 سرا رهم 
وعّية ناّصة أبهل الثاين:      ىلّن لكّل ىليام يّدة وأجول ج ىلك  أنا  تخطا  مللرات يّو

ا اظ ل يام الال ق العمل لا أير  ه به بعد  هادة السابق، ىلذ لو   زيانم، وإلفساح
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ْ  تقتض  احلكمة اإلهلّية  كان ي  املولحة بقاء السابق ملا كان  ّة يلر ملوته بل  ينئ
كما هو  اصل ابلنسبة ملوجض اإليام صا ب   _ر املعجاة ـه عبـبقاء  واحلفاظ علي

ىلذا كان عظيما  وراجحا  ج بّد للحكمة اإلهلّية أن ىلذ ىلّن اهلدف  الايان املهدم 
 رافث عل  يقدياته واألسباب اليت رقق وجود  

" اباب   نر  وظ بكاء كايل الا راتهْا وقد أورد ىلب  قولو ه القّم  ح كتابه "    
، وحن  هنا لورد   وقىي ب  زكرّ   الّسماء واألرض عل  قتل اإليام احلس  

وطالوب، وهو كاآلو:كايال  إلةب
 ات امل

تعا ، ولاعة ي  يشاخينا،  ع  ىلب  قولو ه القّم ، ع  أبيه الّرواية األوىل:    
علّ  ب  احلس  وحمّمد ب  احلس ، ع  سعد ب  عبد ه، ع   عقوب ب   ا د، ع  
أ د ىلب  احلس  اهلي م ، ع  علّ  األزرِّ، ع  احلسو  ب  احلوكوم النخع ، ع  رجل، 

فما وهو  قوظ ح الّر بة، وهو  تلو هْ  اآل ة:   وعت  أيري امل ين   ظ:قا
ي   ، ونرج عليه احلس  الّسماء واألرض وما كانوا ُمْنَظرين عليه  بكت

تول وتبك  علي   (33)ه الّسماء  واألرضبع  أبواب املسجد، فقاظ : أيوا ىلّن هْا سيـ قا
الرزّاز ع  حمّمد ب  احلس ، ع  احلوكوم ب  ع  حمّمد ب  جعفر الّرواية الثانية:  

يسك ، ع  داود ب  عيس  األلوارم، ع  حمّمد ب  عبد الّر ان ب  أا ليل ، ع  
فجلس ح املسجد واجتم  أصحابه  نرج أيري امل ين   ىلبراهيم النخع ، قاظ:
ىلّن  ىت قام ب   د ه، فّو   د  عل  رأسه فقاظ:   بّ    وله، وجاء احلس  

فما بكت عليه  الّسماء واألرض وما كانوا ه عل أقوايا  ابلقر ن، فقاظ: 
  (34)، وأأ ه ليقتلّنع بعدم  ّ تبكيع الّسماء واألرضُمْنَظرين
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ع  ىلب  قولو ه القّم  ع  أبيه، ع  سعد ب  عبد ه، ع  حمّمد ب  الّرواية الثالثة:    
  (35)ي لهسناد  احلس  ىلب  أا اقطّاب إب

ع  حمّمد ب  جعفر، ع  حمّمد ب  احلس ، ع  وهيب ب   فص الّرواية الّرابعة:   
بك   ، قاظ: ىلّن احلس  النّحا ، ع  أا بوري، ع  يوجض أا عبد ه 

لقتله الّسماء واألرض وا ّرات، و  تبكيا عل  أ د  قّط ىلّج عل  قىي ب  زكرّ  واحلس  
  (36)ب  علّ  

  ، ع  سعد ب  عبد ه، عع  ىلب  قولو ه القّم  ع  أبيه الّرواية اخلامسة:   
  (37)حمّمد ىلب  احلس  إبسناد  ي له

ع  علّ  ب  احلس  ب  يوس  ب  اببو ه وغري ، ع  سعد ب  الّرواية الّسادسة:    
ب  عبد ه، ع  حمّمد ب  عبد املّبار، ع  احلسو  ب  علّ  ب  فّضاظ، ع   ّاد 

 قوظ: ىلّن الّسماء  اب عبد ه أع مان، وع  عبد ه ب  هالظ، قاظ: وعت  
، و  تبعم عل  أ د  غريمها، وقىي ب  زكرّ   بكت عل  احلس  ب  علّ  

قلت: ويا بكاومها ، قاظ: يك وا أربع   ويا  تطل  الشمس كمرة وتغرب كمرة، قلت: 
  (38): لعمفْايف بكاومها ، قاظ 

تعا ، ع  سعد ب  عبد ه،  ع  ىلب  قولو ه القّم ، ع  أبيه الرواية الّسابعة:    
ع  عبد ه ىلب  أ د، ع  عمر ب  سهل، ع  علّ  ب  يسهر القر  ، قاظ:  دةت  

   ق تمل، قالت: فمك نا سنة  وتسعة أ هر  جّدو أنا أدركوتا احلس  ب  علّ  
  (39)لّدم، يا تري الّشمسلوقة، ي ل اوالّسماء ي ل العو 

ع  علّ  ب  احلس  ب  يوس ، ع  علّ  ب  ىلبراهيم ب  ها م، ع  الّرواية الثامنة:    
أبيه، ع  ىلب  فّضاظ، ع  أا ليلة، ع  حمّمد ب  علّ  احلليب، ع  يوجض اإليام أا 
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فما بكت عليه  الّسماء واألرض وما كانوا ح قوله تعا :  عبد ه 
  ىت ق تمل :   تبعم الّسماء عل  أ د  ينْ ق تمل قىي ب  زكرّ  ، قاظ رينُمْنظَ 

   (40)، فبكت عليهاحلس   اإليام
ع  حمّمد ب  جعفر الّرزاز القر  ، قاظ:  دة  حمّمد ب  احلس  الّرواية الّتاسعة:    

م أا عبد ه ب  أا اقطّاب، ع  صفوان ب  قىي، ع  داود ب  فرقد، ع  يوجض اإليا
  قاظ: ىل رَّتا الّسماء    ق تملو احلس ،  سنة وقىي ب  زكرّ ، و رهتا

  (41)بكاوها
تعا ، ع  سعد ب  عبد ه،  ع  ىلب  قولو ه القّم  ع  أبيه الّرواية العاشرة:     

ع  أ د ىلب  حمّمد ب  عيس ، ع  احلسو  ب  علّ  ب  فّضاظ، ع  ىلب  بكري، ع  
مل جيعْل له  قوظ:  ة، ع  عبد اقالق ب  عبد رب ه، قاظ: وعت  أاب عبد ه زرار 

   ،    ك  له ي  قبل وّيا ، وقىي ب  زكرّ  احلس  ب  علّ   من قبل مسّياً 
: يا   ك  له ي  قبل وّيا ، و  تبعم الّسماء ىلّج عليهما أربع  صبا ا ، قاظ: قلت 

  (42)تطل   راء وتغرب  راء: كالت بكاوها ، قاظ 
ع  علّ  ب  احلس  ب  يوس ، ع  علّ  ب  ىلبراهيم الّرواية احلادية عشرة:      

وسعد ب  عبد ه ليعا ، ع  ىلبراهيم ب  ها م، ع  علّ  ب  فّضاظ، ع  أا ليلة، 
، قاظ: يا بكت الّسماء عل  أ د بعد ع  جابر ع  يوجض اإليام أا جعفر 

  (43)بكت عليه أربع   ويا   هنا، فزكر  ىلجّ عل  احلس  ب  علّ  قىي ب  
ع  حمّمد ب  جعفر الرزّاز الكوح، ع  حمّمد ب  احلس  ب  الّرواية الثانية عشرة:    

أا اقطّاب، ع  جعفر ب  بشري، ع  كليب ب  يعاو ة األسدم، ع  أا عبد ه 
:(44) ب  علّ  وقىي ب  زكرّ   تبعم الّسماء ىلجّ عل  احلس  ، قاظ  
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وعنه، ع  حمّمد ب  احلس ، ع  لور ب  ياا م، ع  عمرو الرواية الثالثة عشرة:    
ةوهب  سعيد، ع  قاظ: ملَّا ق تملو احلس  ب  علّ     حمّمد ب  سولومة، عّم   دَّ

   (45)أيطرت الّسماء ترااب  أ را  
ب  داود ب   كيم، ع  سلمة ب  اقطّاب، ع  ع   كيم  الّرواية الّرابعة عشرة:    

حمّمد ب  أا عمري، ع  احلس  ب  عيس ، ع  اسلم ب  القاسم، قاظ: أنلض عمرو 
، قاظ: ىلّن الّسماء   تبعم ب  ةبيت، ع  أبيه، ع  يوجض اإليام علّ  ب  احلس  

عوتا ىلّج عل  قىي ب  زكرّ   ّم ّم   ء  ، قلت: أواحلس  ب  علّ   ينْ و 
ال وب  به أةر اللاغيم ي  كان بكاوها ، قاظ: كالت ىلذا استقبلت ب وب وق  عل  

  (46)الّدم
وعلّ  ب  احلس ، ع   ع  ىلب  قولو ه القّم  ع  أبيه الّرواية اخلامسة عشرة:    

سعد ب  عبد ه، ع  أ د ب  حمّمد ب  عيس ، ع  يوس  ب  الفضل، ع   نان، 
ع  فهله بلغنا  : يا تقوظ ح ز رة قل أا عبد ه ه  ا عبدقلت أل قاظ:

بعضهم انا تعدظ  جة وعمرة، قاظ: ج تعجب يا أصاب ي   قوظ هْا كّله، ولك  
ّ ، وعليهما زر  وج جتفه، فهله سّيد الشهداء وسّيد  باب أهل املّنة و بيه قىي ب  زكر 

  (47)بكت الّسماء واألرض
ع  ىلب  قولو ه القّم  ع  أبيه وحمّمد ب  احلس  ب  دسة عشرة:الّرواية الّسا    

  سد ر، ـ نان ب، ع  الوليد، ع  حمّمد ب  احلس  الوّفار، ع  عبد الّومد ب  حمّمد
  (48)ي له سواء د ه ـ  يوجض اإليام أا عبـع
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ع   ولاعة يشاخيه، ع  ىلب  قولو ه القّم  ع  أبيه الّرواية الّسابعة عشرة:     
سعد ب  عبد ه، ع  أ د ب  حمّمد ب  عيس ، ع  حمّمد ب  ىلواعيل ىلب  با  ، ع  

  (49)ي له  نان ب  سد ر، ع  يوجض اإليام أا عبد ه 
وهبْا اإلسناد ع  أ د ب  حمّمد ب  عيس ، ع  غري وا د،  الّرواية الثامنة عشرة     

قل، ع  احلس  ب  ز د، ع  يوجض ع  جعفر ب  بشري، ع   ّاد، ع  عاير ب  يع
 ، قاظ:اإليام أا عبد ه 

ولد زض، و  تبعم الّسماء  ولد زض، وقاتل احلس   كان قاتل قىي ب  زكرّ  
ل  الّشمس ح  رة : تطعل  أ د ىلّج عليهما، قاظ: قلت: وكيي تبك  ، قاظ 

  (50)وتغيب ح  رة
، ع    احلس ـحمّمد ب  جعفر القر  ، ع  حمّمد ب  ـع الّرواية التاسعة عشرة:    

  (51)جعفر ب  بشري إبسناد  ي له
ع  ىلب  قولو ه القّم  ع  أبيه وعلّ  ب  احلس  ر هما ه الّرواية العشرون:     

ليعا ، ع  سعد ب  عبد ه، ع  أ د ب  حمّمد ب  عيس ، ع  احلس  ب  علّ  
  عبد ه ب  هالظ، ع  يوجض اإليام أا عبد ه الوّ اء، ع   ّاد ب  ع مان، ع

  قاظ: وعته  قوظ:ىلّن الّسماء بكت عل  اإليام احلس ،   ّوقىي ب  زكر
  ويا بكاومها ، قاظ : : يك وا أربع   ويا  و  تبعم عل  أ د  غريمها، قلت 

: فْايف بكاوها ، قاظ     (52): لعمتطل  الّشمس كمرة وتغرب كمرة، قلت 
وعنهما، ع  سعد ب  عبد ه، ع  أ د ب  حمّمد، الّرواية احلادية والعشرون:     

ع  اللق  حمّمد ب  نالد، ع  عبد العظيم ب  عبد ه احلس ، ع  احلس  ىلب  احلكم 
 النخع ، ع  ك ري ب   هاب احلارة ، قاظ:
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عليـــه،  احلســـ  ح الر بـــة ىلذ  لـــ   بينمـــا حنـــ  جلـــو  عنـــد أيـــري املـــ ين      
فملا ّحكا   ىت بدت لواجْ ،  ّ قاظ: ىلّن ه ذكـر قويـا  وقـاظ:  فضحع علّ  

، والّـــْم فلـــق احلبّـــة وبـــرأ النســـمة بكلللت علللليه  الّسلللماء واألرض وملللا كلللانوا منظلللرين
  (53)ليقتلّ  هْا ولتبكّ  عليه الّسماء واألرض

أبيــه، عــ  ســعد بــ  عبــد  ه، عــ  عــ   عــ  ىلبــ  قولو ــهالّروايللة الثانيللة والعشللرون:     
أ ــد ىلبــ  حمّمــد، عــ  اللقــ ، عــ  عبــد العظــيم، عــ  احلســ ، عــ  أا ســلمة، قــاظ: قــاظ 

: يــــا بكــــت الســــماء واألرض ىلجّ علــــ  قــــىي بــــ  زكــــرّ  واحلســــ  جعفــــر بــــ  حمّمــــد 
(54)  

بـــ  عـــ  أبيـــه ر همـــا ه، عـــ  أ ـــد  ىلبـــ  قولو ـــهعـــ  الّروايلللة الثالثلللة والعشلللرون:      
 ك  ب  علّ  البوفك ، قاظ:ر ىلدر س وحمّمد ب  قىي ليعا ، ع  العم

ع  علـّ ، عـ  صـفوان املّمـاظ،  _ وكان ح ندية أا جعفر ال اين  _ ّدةنا قىي 
 ، قاظ:ع  أا عبد ه 

ســـالته ح  ر ـــق املد نـــة وحنـــ  لر ـــد يّكـــة، فقلـــت:  بـــ  رســـوظ ه يـــا م أرايف كئيبـــا      
ا ، فقــــاظ: لــــو تســــم  يــــا أوــــ  لشــــغلع عــــ  يســــدليت، قلــــت: فمــــا الّــــْم  ا نــــا  ينكســــر 

،   علـ  قتلـة أيـري املـ ين  وقتلـة احلسـ تسم  ، قـاظ: ىلبتهـاظ املال كـة ىل  ه 
ــد يــ  هــْا بطعــام أو  ولـوــواح املــّ  وبكــاء املال كــة الّــْ    ولــه و ــّدة جــاعهم، فمــ   تهّن

  (55)وذكر احلد م _بشراب أو لوم 
عــ  أبيــه ر همــا ه، عــ  ســعد بــ   ىلبــ  قولو ــهعــ   لّروايللة الّرابعللة والعشللرون:ا       

عــ  أ ــد بــ  حمّمــد بــ  عيســ ، عــ  حمّمــد بــ   ه وعبــد ه بــ  جعفــر احلمــريم عبــد 
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ـــ  عبـــد ه احلســـ  العلـــوم، عـــ  احلســـ  بـــ  احلكـــم  ـــد العظـــيم ب ـــد اللقـــ ، عـــ  عب نال
 النخع ، ع  ك ري ب   هاب، قاظ:

، قـــاظ: ابلّر بـــة ىلذ  لـــ  احلســـ   ا حنـــ  جلـــو  عنـــد  أيـــري املـــ ين  بينمـــ    
فملا بكلت بدت لواجد ،  ّ قالع ىلّن ه ذكر قويا ، فقـاظ:   ىّت  فضحع علّ  

،والّـْم فلـق احلبّـة وبـرأ النسـمة ليقـتلّ  هـْا عليه  السَّماء واألرض وما كلانوا منظَلرين
  (56)ولتبكّ  عليه الّسماء واألرض

عـــ  لوــر بـــ  يــاا م، عـــ  عمـــر ]عمــرو[ بـــ  ســـعد، الّروايللة اخلامسلللة والعشلللرون:     
أيطـــرت الســــماء  قـــاظ:  ـــّدة  أبـــو يعشــــر، عـــ  الّاهـــرم، قـــاظ: ملـّـــا ق تمـــلو احلســـ  

  (57)ديا  
ع  عمر ]عمرو[ ب  سعد: و ّدة  أبـو يعشـر، عـ  الّرواية الّسادسة والعشرون:      

ــدو رت   الّاهــرم، قــاظ: ملّــا ق تمــلو احلســ ا دم هــ   بــقو ح بيــت املقــد   وــاة ىلجّ و جم
  (58) )*(عبيط
عــ  أبيــه، عــ  حمّمــد بــ  احلســ  بــ   ىلبــ  قولو ــهعــ   الّروايللة الّسللابعة والعشللرون:      

ة بــ  أ ــوب، يهــا ر، عــ  أبيــه، عــ  علــّ  بــ  يهــا ر، عــ  احلســ  بــ  ســعيد، عــ  فضــال
  قوظ:   وعت  ااب عبد ه ع  داود ب  فرقد، قاظ:

ولــد زض، والّــْم قتــل قــىي بــ  زكــرّ  ولــد زض،  كــان الّــْم قتــل احلســ  بــ  علــّ       
وقاظ: ا ّرت الّسـماء  ـ  ق تمـلو احلسـ  بـ  علـ  سـنة،  ّ قـاظ: بكـت السـماء واألرض 

  (59)و رهتا بكاوها   ب  علّ  وعل  قىي ب  زكر ّ عل  احلس
***** 

                                                 
 ط: نالٌص  رم  بيدم ع  )*(
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 ء بشكلٍ عاماملناشئ الباطنية للبكا
ظ املتفلســف  الّــْ   ئ األنبــار الوــحيحة واملوةَّقــة لســدســتعراض القــّيم ل لــبعــد هــْا اإل  

ــوا علــ  البكــاء هــل أّن كــّل هــْ  األنبــار و  توــدر  بنظــرهم غــري صــحيحة املتــواترة اعرّت
كــــان كــــْلع فكيــــي   اوىلذ ويــــا الــــدليل علــــ  عــــدم صــــحتها  يــــ  أ ّمــــة  ظ البيــــت 
األنــري الــيت دلّــت علــ  يســا ل أنــري غــري يســدلة البكــاء   املتــواترة لوــّدِّ ىلذا  األنبــار

الغفــري يــ  األنبــار الّدالّــة علــ  البكــاء، فــال بــّد  مّ هذا وصــلت الّنوبــة ىل  رفــ  ذايف املــفــ
ْ  ي  رف  األنبـار األنـري الّدالّـة علـ  غـري يسـدلتنا لوجـود يالزيـة بـ  ك ـرة هـْ    ينئ

ايـا  كوجــود يالزيـة بـ  بقيّـة األنبـار وتعيـ  الولــا ي األنبـار وبـ  يشـروعّية البكـاء، مت
 األنبار املتواترة  رو عمبـا الشرعّية 

  عتـــل فوـــال  بـــال دليـــل ري نـــيســـدلة يعيَّنـــة دون يســـدلة أ   حفـــرف  األنبـــار املتـــواترة     
 ونالف الضرورة واإللا  

  ام احلسـ  عل  اإليـ ح ذه  كّل يتسا ل: ملاذا البكاء ي  هنا  نقدح الس اظ    
 وملاذا بكت السماء واألرض واملماد واحليوان عل  ذايف اإليام اهلّمام 

وقبـــل اإلجابـــة التفوـــيلّية عـــ  املنشـــد البـــا   للبكـــاء، أقـــوظ: ىلّن البكـــاء علـــ  اإليـــام     
هـو علـ  أقـّل تقـد ر كالبكـاء علـ  فقيـد  أو غـاظ  علـ  قلـب البـاك ، فهــل  احلسـ  

عـ   نيـه وزجـر بك  عل  فقيديف أو الغام عل  قلبـع  هـل ىلكـ  ىلك  أنا لسدله ملاذا ت
 غبع  املشكّمكم صّورها البكاء أللّه  الٌة غري  ضار ّة كما 

للنكتــة الــيت ذكــرض، ج  وــّح بطر ــق  أو    كــا فــهذا    وــح اإلعــرتاض علــ  بكــاء ال    
، وهـــل املدليّـــة دليـــةابلرجعيّـــة أو عـــدم احلضـــارة وامللعـــت البكـــا   علـــ  اإليـــام احلســـ  
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ىلّن يوـ  ج  بكـ  علـ  فقيـد  غـاظ    غفقيـد  أو  بيبـه  واحلضارة أنا ج  بك  اإللسان علـ
إْن هل  كاألنعلام بلل هل  هو قطعا  و ٌ  قا   قلبـ ه، ج  عـرف  ـيئا  يـ  الّر ـة والرّقـة: 

ا ملللا إّن مللن احلجللارة ملللا يتفجللر منلله امنللار وإّن منهلل(، 44)الفرقــان/ أضللّل سللبيالً 
 ( 74)البقرة/ من خشية هللا طيهب
، ىلليـهح ينا ـئ البكـاء واألسـباب الّداعيـة أحدمها وهنا ج بّد ي  البحم ح أير  :     

البكـــاء علـــ  اإليـــام املظلـــوم ىل   ـــوم  ح الوجـــو  واملوـــاحل الّداعيـــة ىل  اســـتمرار ّةوأخلللر  
 القياية 

كونـا علـ  حلـاظ   دون ـــة للبكاء بشـكل  عـام أّيا املنا ئ البا نّية واألسباب احملفا *     
ج ىلنـــ  تقييـــد  ابللحـــاظ اقـــال ىلدراجـــا   عـــام   حلـــاظٌ  و، وهـــاإليـــام الســـبط املظلـــوم 

ْكر ينها:ري ك ف ــ للموداِّ ح املفهوم العام  ة ل
 ،العلقـــة اقاّصـــة يـــ  صـــا ب العـــااء لكولـــه  بيبـــا  أو رفيقـــا  أو والـــدا   املنشلللأ األّول:    
ْكرأعي   وه  لكونمـا علّـة اإلجيـاد  سـّيما الوالـد  ج هـ جء  ظم األسباب الّداعية ىل  ت

وقضلى ربّل   :الوورم أو املعنوم، ي  هنا قرن ه  ّق الوالد   ابلتو يـد، فقـاظ 
  (23)اإلسراء / إمّ إّّيه وابلوالدين إحسانً  واأمّ تعبد

ـــالــد   فاآل ــة املباروكــة وىلنا أوجبــت اإل ســان ىل  الو      ـــولــو كــاض كــافرو    ـ لكونمــا عّلــة  ـ
لكـ ا ذلـع ج ىلنـ  يـ  التعـّدم ىل  علّـة اإلجيـاد  _وهو القـدر املتـيق   _اإلجياد الّوورم 

املعنــوم، لعــىن ألّــه ىلذا جــاز اإل ســان ىل  الوالــد   النســبي  ألجــل كونمــا علّــة ح ىلجيــاد 
ونمــا ينعمــ  علــ  الولــد ابملعــارف الولــد املعلــوظ، جــاز بطر ــق أو  اإل ســان ىلليهمــا لك

 ه ابلد لة الوحيحة لواإلعتقادات احلّقة ي   يم تربيتهما لْايف الوليد وتغْ تهما 
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هبـْا  أووا و كان  ّق عّلة اإلجياد الّوورم واملعنوم هبـْ  املرتبـة، فعلّـة اإلجيـاد   يا  فهذا     
أ ضـا  ابلوالـد   احلقيقيـ  املنعمـ   احلّق، لعىن أّن عّلة اإلجياد الّوورم واملعنـوم يتحققـة

والوصــّ  أو اإليايــة والوج ــة، فــاألو  يتم لــة ابلنــيّب والوصــ ،  ابلوج ــة والنجــاة ومهــا النــيب  
وال اليــــة يتم لــــة ابلوــــّد قة الكــــلي فا مــــة الاهــــراء رو ــــ  فــــداها، فهــــ  أينــــا احلقيقّيــــة، 

ــا عرفنــا ه   ه يــا ع ــرمفو  "ولــوجهموعبــدض  كمــا أراد واإليــام أبــوض احلقيقــ ، ىلذ لوجمهــا لومو
ولــوجض يــا ، "وبعبادتنــا ع بمــدو ه عــّا وجــّل (60)وهبــم ا ــتّ  ه تبــاريف وتعــا  علــ  نلقــه"

ـدو ه، "بنا ع بمدو ه وبنا ع رمفو ه(61)"ع بمدو ه ، "بنـا أ ـرت (62)تبـاريف وتعـا " ، وبنـا و  ّم
اظ غيـم السـماء و نبـت عشـب األرض، ـاألنار وبنا  ن األ جار وأ نعت ال مار، وجرت

 .(63)وبعبادتنا ع بمدو ه ولوج حن  يا ع بمدو ه"
وج ر ــب أّن "فالوالــدان احلقيقيــان أ ــق هبــْا احلــق، فقضــ  ربّــع ابإل ســان ىلليهمــا      

اء وسـّيدة النسـ ىل سـان ىل  النـيّب والوصـ  ىلقاية العـااء والبكـاء علـ  اإليـام احلسـ  
ـــــه تعـــــا :  فا مـــــة ـــــل ح بعـــــ  الـــــّروا ت ح تفســـــري قول الاهـــــراء صـــــلوات ه علـــــيهم، ب
 ًوابلواللللللدين إحسلللللان   فالبكـــــاء احلســـــ  واحلســـــ   مهـــــا اإليايـــــان أّن الوالـــــد ،

اإل ســان ىل وــاظ أّن ن ىل  الوالــد ابتــداءا ، والوجــه ح أّن البكــاء ىل ســان، اىل ســ مــاعليه
ولـــْا ســـدظ  اإل ـــرتام، والبكـــاء ىلعـــااز لأليـــوات واملقتـــول النفـــ ، وعمـــدة النفـــ  اإلعـــااز و 

لسـاء األلوـار  نـدب  علــ   ربّـه ىلبنـة تبكيـه بعـد يوتـه، وملــا وـ  النـيب   ىلبـراهيم 
ــد قــاظ: وأّيــا  ــاة فــال بــواك  لــه، فــدير األلوــار لســاءهم أن  نــدب  علــ   ــاة،  قتلــ  أ   

  (64)فسم  ذلع النيب فدعا هلّ "
الّـْم هـو يـ  أعظـم القرابـة، لظـري املـرض  الرّقة واحلنـان لعلقـة اإللتحـام ين:املنشأ الثا    

الّــْم  عــرض علــ  اإللســـان، فــهّن أفــراد األســرة كّلهـــم  توجعــون و تــدملون لتوّجــ  املـــر   



  51.............................)البكاء والتطبير( ردّ الهجوم عن شعائر اإلمام الحسين المظلوم 

 

 

ــةالقر ــب هلــم،  ــة بســبب اإللتحــام وهــو القرابــة والّر ّي ويــ  هــْ   ،ويــا ذايف ىلجّ لعلقــة الرّق
ـــان الـــيت هـــ  دار  ولطمهـــّ  علـــ  اإليـــام احلســـ   املهـــة بكـــاء احلـــور العـــ  ح املن

السرور، وذلع أّن املخلوقات  يم كان لكـّل ينهـا يـاّدة، فقـد نلقـت احلـور العـ  يـ  
، فه  يلتحمة به، ويـ  ذلـع كيـي ىلكـ  أنا  كـون واقعـا  علـ  لور اإليام احلس  

 اد  ي قـوب، وكبـد  األرض رت سنابع اقيل ورأسه علـ  الـّريح وديـه علـ  األرض وفـ
ألنم ن لمقوا ي  فاّـل  ينـة فيقروح، وقلبه حمرتِّ    والّشيعة  ينما  بكون عل  اإليام 

:  ـــيعتنا ينـــا وقـــد ن لمقـــوا يـــ  فاّـــل لروا ـــة اإليـــام الوـــادِّ  اإليـــام احلســـ  
ــينا هبــم  ــيعة،  وــيبهم يوــابنا وقــانم  ــوا بنــا أ ّمــة وّر نــوا بنــور وج تنــا، ّر  ينتنــا وع جم

ـــا و ســـّرهم ســـرورض وحنـــ  أ ضـــا  لتـــد ّ   ـــدّلمهم، الن ـــ  علـــ  أ ـــواهلم بت فهـــم يعنـــا ج  ،ولطّل
 فارقوض وحن  ج لفارقهم،  ّ قـاظ: اللهـّم ىلّن  ـيعتنا ينـا فمـ  ذكـر يوـابنا وبكـ  ألجلنـا 

به ابلنار   ّْ  استح   ه أنا  ع
ارض وانتـار لنـا  ـيعة قـاظ: ىلّن ه انتـ وح  د م األربعما ة عـ  أيـري املـ ين      

ـــا   نوـــرولنا و فر ـــون بفر نـــا وقالـــون حلالنـــا و بـــْلون ألفســـهم وأيـــواهلم فينـــا، أولئـــع يّن
 وىللينا 
الرقّــــة علــــ  املوــــيبة لكــــون املوــــاب صــــا ب  ــــق علــــ  البــــاك ،  املنشللللأ الثاللللل :    

لـه   ّق اإلجياد وهو  ّق الوالد   واألجداد، واإليام احلس   منها:واحلقوِّ ك رية، 
، وينهــا:  ــق اإلســالم واإلىلــان وهــو علينــا هــْا احلــقأل فــهّن وجــودض و اب نــا بلكــة وجــود 

 بــت لكــّل يســلم ألنيــه املســلم يــ  جهــة املشــاركة ح اإلســالم، فكيــي  كــون  ــق يــ  
لفســه إل يــاء التو يـــد  يقــد فــد صــار ســببا  هلــدا تنا ىل  اإلىلــان، فاإليــام احلســ  

لــو    تحمــل هــْ  املوــا ب    ظهــر د ــ  للشــيعة، فاإليــام ود ــ  ه، ويعــىن ذلــع ألــه 



  52.............................)البكاء والتطبير( ردّ الهجوم عن شعائر اإلمام الحسين المظلوم 

 

 

هـــو الســـبب التـــام إل يــاء د ـــ  ه، وكـــّل يـــ ي   عبــد ه ىلتـــا بلكـــة ديـــاء  احلســ  
الاكيّـة وتضـحياته العظمـ  الـيت عجـات عنهـا  يـاظ األلبيـاء واملرسوـل  وليــ   اإليـام 

    األولياء والواحل 
وهـو علـ  ىلـ    ـد  ـوّد  ـيعته ي ـل اإليـام احلسـ  اد، فهـل أدو  ـق الـومنهلا:     

 ـــّق التعـــب، ولـــو أّن أ ـــدا  أصـــابه فيـــع ومنهلللا: العـــرس  نظـــر ىل  زّوار  والبـــاك  عليـــه  
 صدا  أو جرح  سري لكنت نجال  ينه أبدا  وتتمىن أن تنعم عليه لا جيب  

وـاب الكبـري نووصـا  ىلذا الرّقة عل  املواب أللـه كبـرٌي وجليـل فـهّن مل املنشأ الّرابع:    
عويل يعه لا  ناح جاللتـه نووصـّية توجـب رقّـة القلـوب عليـه ولـو كـان أجنبيـا  بـل ولـو  

لكـــ ا ج جيـــوز البكـــاء عليـــه ألّن البكـــاء ر ـــة واســـتغفار ج جيـــوز أنا  _ كـــان كـــافرا  عـــدّوا  
وبــْلع جــرت ســرية امللــويف يــ  أعــدا هم أ ضــا  كمــا ح  _ وــدران يــ  يــ ي  علــ  كــافر 

قضّية ذم القرل  يـ  دارا بـ  دارا، وقـد جـري  كـم الشـار  أ ضـا  علـ  ذلـع ولـْا ريـ  
ةوبه لعدم ىلب   امت  ـ  كفـر  لـيجلس عليـه وقـاظ: أكريـوا عا ـا قـوم ذظ،   النيب 

ةيـاب عمـرو بـ  عبـد ود ملّـا قتلـه بـل وج لـا   علـّ   أيري امل ين  وي  هْا    سلب
: ىللـه كبـري ح قويـه ويـا أ ـب قيـل لـه ح ذلـع فقـاظ درعه ي  أله    ك  له لظـري ف

هتــع  ريتــه ح بقا ــه عــار  ، وكــْلع قــد جعــل الشــار  لبنــات يلــويف الكفــار ىلذا أســرن 
ـــ  علـــ  البيـــ  ح األســـواِّ واســـرتقق   ، كمـــا   نـــر يـــ  اإل ـــرتام وأنـــّ  خيـــرّين وج  عّر

بـري هتكـت  ريتـه وسـلب ألله جليل وك لهأل فهلّموا لبك  عليه بكاء العبد لسّيد  وبكاء
ةوبه ود ر بعياله يـ  بلـد  ىل  بلـد  معـوا فـيهّ  كـاملوارم فمـ  ج  بكيـه كـْلع ج  عـرف 

 قدر أ د وج يرتبة له 
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الرّقة عل  يو  كان ذا صفات   يدة فهّن  سـ  الوـفات وحممود تهـا  املنشأ اخلامس:  
اب رتايـه ولـو كـان كـافرا    توجب الرّقة عل  ذم الوفات وىلنا   تعرفـه بـل وقـد ورد الشـر 

ج تقتل السايرم فهله سـخ  ، وكـْلع بعـ  أسـراء الكفـار  كما أو   ىل  يوس  
الطعام فمواب صا ب الوـفات  ي  ه ابلنه  ع  قتله فهله  طعم لاظ جلا يل 

احلســـنة  ـــ ةر ح القلـــب نووصـــا  يوـــاب تقابـــل الوـــفات فـــهذا رأ ـــت يـــ  كـــان  هـــب 
قمة نبا  سدظ هلا رِّ قلبع عليه ابقوول وي  كـان ذا  يـاء األلوف قد ا تاج ىل  ل

ىلذا رأ تــه يهــاض  ح يــأل النــا  كالــت لرقّــة القلــب عليــه نووصــّية وهكــْا فــهذا ج ظــت 
صفات سّيد الشهداء ونووصياهتا ولظـرت ىل  التطـابق وبـ  نووصـيات يوـابه كـان 

علـــ   ا  بكـــ  عليـــه بكـــاءذلـــع يوجبـــا  لرقّـــة ناّصـــة عليـــه وبكـــاء  وـــول عليـــه، فهلّمـــوا ل
 صفاته احلميدة     

ــة فهلــه قــد  تحقــق تبعــا   املنشللأ الّسللاد :     للبــاك  يــ  قطــ  النظــر عــ  البكــاء للتبعّي
فلكم فيه أسوة  سـنة ج بـل تبعـا  لأللبيـاء واألوصـياء   املبك  عليه فابعم تبعا  للنيب

ــ  أو الو ــوس أو  الطيــور أو ا بــعم تبعــا  لأل ــجار أو تبعــا  ج بــل تبعــا  للســماوات واألّر
لأل جـار فـدّم قلـب  هـو اقســ  يـ  احلجـر أو تبعـا  للحد ــد فـهّن ح قّوـة يسـمار ســفينة 

 أله بك  ديا  فابعم ديعا  تبعا  له   لوح 
الرتّ م للجنسّية فهنا توجب الرقّـة يـ  قطـ  النظـر عـ  كـّل صـفة و ـق  املنشأ السابع:  

ـــ   يـــ ال  ىلذا وعـــت أّن رجـــال   ،وعالقـــة ّـــة ويعـــه أوجد  ـــباب وّر بـــال تقوـــري أتـــ  ىل  برّ 
رتِّ قلبـع بـل ولـو وعــت  ـيـا جـري جوىلنـوان وأنـوات واصـحاب فجـري عليـه ولسـاء 

أّن رجــال  يقّوــرا  أو حملــال  للحــرام أو حمريــا  للحــالظ أو عــدوا  لــع أو كــافرا  ابب صــن  بــه  
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أو  ــر عة  اســتملكته و لــاظقتلتــه أ تيــل  ه ولقــد كــان  قــوظ: هــل تطــالبوين بقكــْلع لر تــ
 بّدلتها 
ــا كنــتو يســتحقا  ملــا وقــ  عليــعأقللول     فليســت   غ: فــدايف لفســ  لــو كنــت كــْلع لومو

فم  ج  بكيه كـْلع ج  ،، فهلّموا لبك  عليه بكاء ترّ م عليهاهنايف جنا ة هْ  عقوبته
  (65)يرّوة له
والـــديف  احلســـ   اإليـــامالبكـــاء لكـــّل هـــْ  الوـــفات أبلعهـــا ف املنشلللأ الثلللامن:   

 قيقــة وألــت يلــتحم بــه وهــو كبــري ح الســماوات واألرض صــا ب كــّل احلقــوِّ عليــع 
لوـفات احلميـدة بكـ  عليـه ليـ  اقلــق وهـو يـ  البشـر وج ذلـب لـه وج جــرم صـا ب ا

فابكوا عليه ملمي  ذلع فم  ج  بكيـه كـْلع فهـو عـاِّ  ـاِّ بـال  ،وقد وق  عليه ذلع
  درا  وج يرّوة له وهو نارج ع  احلقيقة اإللسالّيةوفاء وبال  قوِّ وج  عرف ق

يضـــافا  ىل  ذلـــع فـــهّن  بيعـــة البكـــاء يبا ـــة، بـــل وتستكشـــي حمبوبيتهـــا يـــ  بعـــ      
ــة القلــب ونشــوعه لكولــه  ــنم   _اآل ت  اّلــْم  كشــي  _ خبــالف الضــحع _ عــ  رّق

مبللا كللانوا  اءً كوا قللليالً وليبكللوا كثلل اً جلل  فليضللحقــاظ تعــا :  _ عــ  الغفلــة والقســوة
الفّساِّ ابلضحع الك ري والبكاء القليـل،  فقد وصي ه  (،82)التوبة/ يكسبون

قلل آم نلوا بله أو م ولكّ  امل ين  األبرار مميَّاون بك رة البكاء قاظ تعا   اكيا  عـنهم: 
تؤمنللوا بللله إّن الّلللاين أوتلللوا العلللل  ملللن قبلللله إل يتللللى علللليه    لللّرون ل لقلللان سلللّجداً 

قولللون سللبحان ربنللا إْن كللان وعللد ربّنللا ملفعللوًم  و للّرون ل لقللان يبكللون وي يللده  وي
ــــ 107)اإلســـراء/ خشلللوعاً  ملللن لريّلللة إبلللراهي  وإسلللرائيل ...و (  وقـــاظ تعـــا : 109ـ

 ( 58)يرأ/ وممن هدينا واجتبينا إل تتلى عليه  آّيت الّرمحان خّروا سّجداً وبكّياً 
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علـ  جــواز البكـاء يـ  نشـية ه تعــا  ولـيس فيهـا دجلــة   ت دلّـتىلّن اآلإْن قيلل:     
 عل  صّحته ابلنسبة لفقدان عا ا و بيب 

دجلتها عل  يا ذكر  اإل كاظ صحيحة لكّنها ج تنف  يشروعّية البكاء سـواء قلنا:     
أم  بّـا  لـه أم  ـيئا   نـر كمفـروض املسـدلة، فـاآل ت وىلنا كالـت  أكان نوفا  يـ  ه 

 ـــة األو  ح يقـــام يـــدح اقا ـــع  لكنهـــا ج تنفـــ  أصـــل املشـــروعّية ولـــو كـــان  ســـوي اآل
، ويــا دايــت اآل ت كــْلع لوصــل ىللينــا ل ــة أنــري أو كــد م لبــومّ  ويــا  ــاكل ذلــع

 ح بيان يقام اقا ع  البكا   فيستلام ذلع يشروعّية البكاء 
قشـــو  ب تعـــا ، يـــ  يوـــاد ق ا ضهيـــع عـــ  أّن البكـــاء علـــ  اإليـــام املظلـــوم     

يـ    ت الّر ـان    فاأل ّمـة وهل هنايف   ة أفضل وأعظم يـ  اإليـام احلسـ  
يـ   ،كيم لو تليت يظلوييتهم علـ  اقا ـع  خيـّرون لألذقـان  بكـون و ا ـدهم نشـوعا  

ــا ورد تعقيبــا   التدكيــد علــ  أّن الســماء واألرض بكــت علــ  اإليــام احلســ    بقــا  لممو
ـــه تعـــا  فـــهذا يـــا بكـــت الســـماء  فملللا بكلللت علللليه  السلللماء واألرض..: علـــ  قول

واألرض عل  اإليـام فلمـمو ج  بكيـه املـّ  واإللـس، وبكـاء السـماء واألرض  سـتلام رقتهمـا 
 و انما عل  األتقياء فكيي لو  كالوا أولياءا غ

علـــ  ىلبنـــه ىلبـــراهيم وبكـــاء  عقـــوب علـــ   عـــالوة  علـــ  ذلـــعأل فـــهّن بكـــاء النـــيب     
ي أعظم دجلة عل  يشروعّية البكاء ي  أجـل فقـدان  بيـب، فكيـي ىلذا كـان هـْا  وس

  احلبيب ل ابة سّيد اقلق احلس  الشهيد 
البكــاء و ــّج  عليــه، و بيعــ  أنا  قــّر ذلــع ملــا  رتتّــب علــ   علــ  اإلســالم أّكــدلقــد     

الـيت  عجـا العلـم نفسّية البكاء ي    ر ىلجيابّية ج لدريف ىلجّ بعضها، ينها أله قّل العقد ال
احلـــد م عـــ  يعاملتهـــاأل ألّن األزيـــات واقســـا ر الـــيت توـــدم اإللســـان، ترتّســـب ح قلبـــه 
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عل   كل عقد، ج قّلها سوي اإللتقام، ممّ  سّبب لـه تلـع النكبـة، وىلذا كـان اإلسـالم 
م الـيت  رغـب د نا  يتسـاحما  ج التقاييّـا ، وىلذا كـان اإللسـان جـا را  ح ك ـري يـ  ألـوان اإللتقـا

تلـع فيها بطبيعته احليوالّية، وتتظافر األد ن والقوال  عل  صّد  ع  ممارستها، فـال جتـد 
س اللـــْ    رّو ـــان عنــه، بـــل تظـــّل ح أعمـــاِّ الـــنفس،  كـــل العقــد جمـــاج  للتعبـــري والتنفـــي

بعضـــها و كـــل اإللســـان،  ـــىت تنقلـــب رـــت الكبـــت الطو ـــل، ىل   قـــد  جيعـــل صـــا به 
، كيـم ج أ ضـا  الوقيعـة ح كـّل أ ـد ، بعـد أنا كـان  ر ـد اإللتقـام يـ  نوـمه   ر را  قـبّ 

 شـــعر ابلرّا ـــة ىلجّ ىلذا رأي الـــّدياء الل ئـــة تـــراِّ، وديـــو  ال كلـــ  تســـفح وج  طمـــئّ  بغـــري 
األّضت املرقــــة، واآلهــــات البــــاردة، ووجــــود احلقــــد ح النفــــو  بــــالٌء ىلذا أصــــاب جمتمعــــا  

س، وج  نجـــو يـــ  و التـــه جمـــرم وج بـــرمء، فـــال بـــّد يـــ  ىلزالتـــه  لتهـــب فيـــه الّر ـــب واليـــاب
وـــ  علـــ  العـــالج، واإلســـالم  يـــم  وصـــ  عختلـــي الطـــرِّ، قبـــل أنا  ســـتفحل و ستل

تتحــّوظ فابلبكـاء وقـاوظ  ـّل العقـد النفسـّية قبــل أنا ترتّسـب ح النفـو ، وتعـاين الكبـت 
 رتّسـب  ،ناقضـات دا  والتألعل  أّن النفو  اليت تعي  ح أجواء يفعمة اب ،ىل   قد

أل ألّن هاعليهـا غبـار املعـاريف ح صـورة عقــد، وىلنا   تشـتبع يوـاحلها اقاّصـة يـ  نوــوي
ــه  ــ   عــي  ح لّل يــ   يــم  شــعر أو ج  ــــاملــّو اإلجتمــاعّ   فــرض رواســبه علــ  كــّل يو

ــتـ   ةوالعقــد النفســيّ  ، ــىت علــ  ا ــّد النــا   ــْرا  يــ  عواقبــه ــــ  شــعر  علــ  اصــحاهباض رو فا
يـــ   يــــم خييّــــل ىللــــيهم أنــــم ج  ســــتجيبون لعقــــدهم النفســــّية، وىلتــــا  لبّــــون لــــداء العقــــل 
والّضمري، فتنعكس العقد  ْوذا  ح توـرّفاهتم، والبكـاء و ـد  هـو الـّدواء الو يـد، الّـْم 
 ـــْ ب العقـــد، قبـــل أن تســـتحوذ علـــ  العقـــل البـــا  ، وتتســـّلل اجتاهاهتـــا ىل  التوـــرّفات 

 اقارجّية 
الســبب تكــون النســاء أقــّل عقــدا  يــ  الّرجــاظأل ألنــّ  ج  عــال  أزيــة لفســّية ىلجّ  وهلــْا    

ـهم َّ العقـد قبـل أنا ترتّكـا، وأّيـا الّرجـاظأل  و فرّمجا و ع  ألفسهم َّ ابلبكاء، فينفمضا و عـ  ألفسم
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وـــ  الـــّدي  ح عفـــهنم  يـــم  ســـتنكفون عـــ  التوّســـل ابلـــديو  ملعاملـــة قضـــا هم، و ست
ح  _ج جيــــدون اقــــالل ينهــــا  _تمّســــح ابأل ــــدم، فتخلــــي كــــّل أزيــــة  يــــاقهم دون ال

ألفســهم عقــدة  نــْ جمراهــا ىل  توــرّفاهتم، رو ــدا  رو ــدا ، فيدنــْ الّشــْوذ بتوــرّفاهتم، يــ  
  يم  ظّنون أنم عباقرة  نكرهم ا تم  

فالـــّدي  هـــو املعـــ  الّـــْم  غســـل الـــنفس، عـــ  العقـــد الـــيت ترتّســـب عليهـــا يـــ  غبـــار     
ملعاريف واأل دا ، وي  اقطد ىللفـة الّرجـل عـ  ذرف الـّديو  ىلذا هاجـت بـه الع قـد، فلـم ا

جيــد عنهـــا يوـــرفا ، فالّوـــفة الكرىلـــة للّرجـــل هــ  أنا  كـــون جلـــدا  رابـــط املـــدس، ج  هـــي  
 _ ج أنا  كبت لفسـه ىلذا هاجـت، وهلـْا كـان األلبيـاء واأل ّمـة  ،ابإل رات الطفيفة

 ـــل العليـــ
 
ســـت أبـــدا ، بجج  كفكفـــون ديـــوعهم ىلذا ال _ا ل لســـان الفاّـــل الّـــْ   هـــم امل
ي  يســــيل  ح كالــــة  يار ــــة ،  ــــىت صــــن  الــــدّ  يــــ  املنّــــة روجــــهبكــــ  ق فــــالنيّب  دم 

نّد ــه، والنــيّب  عقــوب بكــ  علــ  فــراِّ ىلبنــه  وســي  ــىت ابيضَّــتا عينــا  فعمــ ، والنــيّب 
ـــه الســـجن ـــه  عقـــوب ح الســـج   ـــىت ّـــاِّ ب اء يعـــه، وىلّن النـــيّب  وســـي بكـــ  علـــ  أبي

 ــىت كــان  _وقــد تــو  عــ   اليــة عشــر  ــهرا   _األعظــم حمّمــد بكــ  علــ  ولــد  ىلبــراهيم 
ينكبـــا   نفضـــان، فســــدله النـــا  عــــ  ســـبب بكا ـــه وهــــو أييـــرهم ابلوــــل علـــ  النــــوازظ، 
"، وىلّن يوجتنــــا  ــــب  الــــرَّبَّ فدجــــاهبم أبّن "القلــــب قــــرتِّ والــــّدي  جيــــرم وج لقــــوظ يــــا  ـ غاضم

ىلليـه  ـىت ياتـت بغّوـتها،  قبضـه ه  الّاهراء بكت عل  أبيهـا رسـوظ ه  ـ فا مة 
 فلــم تـ ــرو بعــد أبيهــا ىلجّ ابكيــة العــ ، يعّوــبة الــرّأ ، ينهــّدة الــرّك ، واإليــام الســّجاد 

   ســـنة، وقيـــل: بقيّـــة  ياتـــه، فقيـــل:  ـــس وعشـــر  بكـــ  علـــ  أبيـــه اإليـــام احلســـ  
 ق األعل  أربع  سنة،  ىت التحق ابلرّفي
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عند ه وح ليـ  األد ن سـواء أكـان يـ  نشـية ه أو علـ  لكبـة،  بٌ و فالبكاء حمب    
وياسـاة الطّـي ابلـْاتأل فهلـه يسـتحب  وعليـه  وأّيا البكاء عل  يآس  أهـل البيـت 

ةــواب عظــيم  ســبما جــاء ح األنبــار املتــواترة والــيت ج جيــوز ىللكارهــا أو  لهــا علــ  غــري 
 لاهرها 
 تر األخبار على فضل البكاء على اإلمام املعظَّ  أيب عبد هللا احلسني توا
ـــايف أنبـــارا  ك ـــرية  تـــدّظ علـــ  أّن ه       ـــا   كمـــا ىلّن هن    بعـــم علـــ  وجـــه األرض لبّي

فبكــ  عليــه قبــل استشــهاد  وهكــْا فعــل  ووصــّيا  ىلجّ وذكــر  لوــاب اإليــام احلســ  
ج ســـّيما يـــوجض اإليـــام املهـــدّم احلّجـــة  ة األ ّمـــة النّـــيب وابنتـــه الوـــّد قة فا مـــة وبقيّـــ

املنتظـــــر رو ـــــ  فـــــدا  الّـــــْم  بكـــــ  جـــــّد  الشـــــهيد بقولـــــه  ســـــبما ورد ح ز رة النا يـــــة 
املقدَّســة: "ولــئ  أّنــرت  الــّدهور، وعــاق  عــ  لوــريف املقــدور فأللــدبّنع صــبا ا  ويســاءا  

أنبار ك رية تدّظ علـ  فضـل البكـاء  وألبكّ  عليعو بدظ الّديو  ديا "  يضافا  ىل  وجود
 ، لستعرض قسما  ينها:عل  اإليام الشهيد 

حلول ثلواب  32ابب 201(: ما أورده إبن قولويه يف كتابه كامل الل ّيرات:)أّومً     
 :َمن بكى على اإلمام احلسني 

 ــدة  احلســ  بــ  عبــد ه بــ  حممــد بــ  عيســ ، عــ  أبيــه، عــ  احلســ  بــ  لللل ( 1)    
قـاظ: كـان علـ   ، ع  العالء ب  رز  ، ع  حممد ب  يسـلم، عـ  أا جعفـر حمبوب

ديعـة  ـىت   قوظ: أىلا ي ي  ديعت عينا  لقتل احلسـ  بـ  علـ   ب  احلس  
وأىلا يـ ي  ديعـت عينـا   ـىت   سكنها أ قااب   تسيل عل  ند  بوأ  ه هبا ح املنة غرفا  

 ،الـدليا بـوأ  ه هبـا ح املنـة يبـوأ صـدِّ   تسيل عل  ند  فينـا ألذي يسـنا يـ  عـدوض ح
م فينــا فــديعت عينــا   ــىت تســيل علــ  نــد  يــ  يضاّــة يــا أوذ ه أذي  يّســ وأىلــا يــ ي   

    ع  وجهه األذي و ينه  وم القياية ي  سخطه والنار فينا صرف ه
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، عـــ  ســـعد بـــ  عبـــد ه، عـــ  أا عبـــد ه املـــايوراين، عـــ   ـــدة  أا للللل ( 2)    
قــاظ: وعتــه  قــوظ: ىلن  ســ  بــ  علــ  بــ  أا  ــاة، عــ  أبيــه، عــ  أا عبــد ه احل

البكاء واملا  يكرو  للعبد ح كل يا جا  يـا نـال البكـاء واملـا  علـ  احلسـ  بـ  علـ  
 فهله فيه يدجور    
 ــدة  حممــد بــ  جعفــر الــرزاز، عــ  نالــه حممــد بــ  احلســ  الــا ت، عــ  و لللل( 3)    

ع  صاحل ب  عقبة، ع  أا هـارون املكفـوف قـاظ: قـاظ أبـو عبـد ه  حممد ب  ىلواعيل،
 ويـ  ذكـر احلســ   :ح  ـد م  و ـل لــه   عنـد  فخـرج يــ  عينيـه يـ  الــديو

   و   رض له بدون املنة كان ةوابه عل  ه   ،يقدار جناح ذابب
نا بكـار  دة   كيم ب  داود ب  احلكيم، ع  سلمة ب  اقطاب قاظ:  ـدةللل ( 4)    

وظ بــ  ىلبــراهيم، عــ  الربيــ  بــ  ينــْر، قســام واحلســ  بــ  عبــد الوا ــد، عــ   ــبــ  أ ــد ال
 : قوظ ع  أبيه قاظ: وعت عل  ب  احلس  

يـــ  قطــــرت عينــــا  فينـــا قطــــرة وديعــــت عينـــا  فينــــا ديعــــة بـــوأ  ه هبــــا ح املنــــة غرفــــا     
     سكنها أ قااب  

ـــ  عبـــد ه، عـــ  أ ـــد بـــ   ولاعـــة يشـــاخي ،  ـــدة  أا للللل ( 5)     عـــ  ســـعد ب
حممد، ع   ـاة بـ  علـ  األ ـعرم، عـ  احلسـ  بـ  يعاو ـة بـ  وهـب عمـ   دةـه، عـ  

 قــوظ: وذكــر ي ــل  ــد م حممــد بــ   قــاظ: كــان علــ  بــ  احلســ   أا جعفــر 
   جعفر الرزاز سواء

عـ   دة  حممد ب  جعفر القر  ، ع  حممـد بـ  احلسـ  بـ  أا اقطـاب، للل ( 6)    
احلس  ب  عل ، ع  اب  أا عمري، ع  عل  ب  املغـرية، عـ  أا عمـارة املنشـد قـاظ: يـا 

ح  ـوم قـط فر ـ  أبـو  عند أا عبد ه جعفر ب  حممد  ذكر احلس  ب  عل  
    ىل  الليل ح ذلع اليوم يتبسما   عبد ه 
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عــ  علــ  بــ  حممــد  ــدة  حممــد بــ  عبــد ه بــ  جعفــر احلمــريم، عــ  أبيــه، لللل ( 7)    
بــ  ســا ، عــ  حممــد بــ  نالــد، عــ  عبــد ه بــ   ــاد البوــرم، عــ  عبــد ه بــ  عبــد 

 الر   األصم، ع  يسم  ب  عبد امللع كرد   البورم قاظ:
     يسم  ألت ي  أهل العراِّ أيا  و قل احلس   :قال يل أبو عبد هللا 

 يـ   تبــ  هـوي هـْا اقليفـة وعــدوض  ج أض رجـل يشـهور عنـد أهــل البوـرة وعنـدض :قللت
ك ـــري يـــ  أهـــل القبا ـــل يـــ  النوـــاب وغـــريهم ولســـت  يـــنهم أن  رفعـــوا  ـــام عنـــد ولـــد 

ْكر يا صن  بـه :قال يل سليمان فيم لون ا  :قللت  فتجـا  قلال:  لعـم :قللت  أفما ت
ىلم وه وأسـتعل لــْلع  ـىت  ــري أهلــ  أةـر ذلــع علـ  فــديتن  يــ  الطعـام  ــىت  ســتب  

   ح وجه  ذلع
والـْ    فر ـون  ،ون يـ  أهـل املـا  لنـار م ه ديعتع أيا ىللـع يـ  الـْ    عـد  قال:   

أيــا ىللــع ســرتي عنــد يوتــع  ،اّنــوأيينــون ىلذا أيم  ،وخيــافون قوفنــا ،وقالــون حلالنــا ،لفر نــا
 ضور  اب ـ  لـع ووصـيتهم يلـع املـوت بـع ويـا  لقولـع بـه يـ  البشـارة أفضـل ويلـع 

  وأ د ر ة لع ي  األم الشفيقة عل  ولدها املوت أرِّ عليع
احلمــــد ب الــــْم فضــــلنا علــــ  نلقــــه  :فقــــاظ ،  اســــتعل واســــتعلت يعــــه قللللال:   

  يســم  ىلن األرض والســماء لتبكــ  ينــْ قتــل أيــري  ،ابلر ــة ونوــنا أهــل البيــت ابلر ــة
كــة ينــْ ر ــة لنــا ويــا بكــ  لنــا يــ  املال كــة أك ــر ويــا رقــدت ديــو  املال  املــ ين  

قبـل أن  ــرج الديعــة يـ  عينــه فــهذا  ر ــه هويــا بكــ  أ ـد ر ــة لنــا وملـا لقينــا ىلج  ،قتلنـا
هـــا ســـالت ديوعـــه علـــ  نـــد  فلـــو أن قطـــرة يـــ  ديوعـــه ســـقطت ح جهـــنم أل فـــدت  رّ 

وىلن املوجـ  لنـا قلبـه ليفـرح  ـوم  ـراض عنـد يوتـه فر ـة ج تـااظ تلـع  ، ىت ج  وجد هلا  ـرّ 
وىلن الكــوةر ليفــرح لحبنــا ىلذا ورد عليــه  ــىت ألــه  ، ــىت  ــرد علينــا احلــوضالفر ــة ح قلبــه 
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  يسـم  يـ   ـرب ينـه  ـربة   ،ليْ قه ي  ّروب الطعام يا ج  شته  أن  ودر عنـه
ـــدا   ـــدا    ظمـــد بعـــدها أب و عـــم  ،ور ـــح املســـع ،وهـــو ح بـــرد الكـــافور ،و   ســـتق بعـــدها أب

خيـرج  ،وأذك  ي  العنـل ،وأصف  ي  الدي  ،وأل  ي  الابد ،أ ل  ي  العسل ،الاجنبيل
ــراض الــدر واليــاقوت ،وىلــر أبنــار املنــان ،يــ  تســنيم فيــه يــ  القــد ان  ،جيــرم علــ  ّر

قد الـــه يـــ  الـــْهب  ، وجـــد رقـــه يـــ  يســـرية ألـــي عـــام ،أك ـــر يـــ  عـــدد جنـــوم الســـماء
 : فـوح ح وجـه الشـارب ينـه كـل فا حـة  ـىت  قـوظ الشـارب ينــه ،والفضـة وألـوان املـوهر

 يأيــا ىللــع   كــرد   ممــ  تــرو  ،وج عنــه رــو ال     ليتــ  تركــت هاهنــا ج أبغــ  هبــْا بــدج  
وىلن  ،  أ بنــاويــا يــ  عــ  بكــت لنــا ىلج لعمــت ابلنظــر ىل  الكــوةر وســقيت ينــه يوــ ،ينــه

 ،  هـو دولـه ح  بنـاالشارب ينه ليعط  ي  اللْة والطعم والشهوة له أك ـر ممـا  عطـا  يوـ
وح  ـد  عوـا يـ  عوسـ  قطـم هبـا أعـداءض فيقـوظ  ري املـ ين  وىلن عل  الكـوةر أيـ

الطلــق ىل  ىليايـع فــالن فاســدله أن  شــف   :فيقــوظ غغىلين أ ــهد الشـهادت  :الرجـل يــنهم
ْكر  فيقـــوظ  :لـــع فيقـــوظ ارجـــ  ىل  ورا ـــع فقـــل للـــْم كنـــت  :تـــلأ يـــ  ىليـــاي  الـــْم تـــ

فــهن نــري  ألديف أن  شــف  لــعتتــوج  وتقديــه علــ  اقلــق فاســدله ىلذا كــان نــري اقلــق عنــ
زاديف  :فيقــوظ لــه فيقــوظ ىلين أهلــع عطشــا   [ قيــق أن ج  ــرد ىلذا  ــف ]اقلــق يــ   شــف  

 وزاديف ه عطشا   ه لمد  
  جعلت فدايف وكيي  قدر عل  الدلو ي  احلوض و   قدر عليه غري  :قلت
اء اجـرتي وتـريف أ ـي ،ور  ع  أ ياء قبيحة وكي ع   تمنا أهل البيت ىلذا ذكرض :فقال

ولكـ  ذلـع لشـدة اجتهـاد  ح عبادتـه  ،وج هلـوي ينـه لنـا ،وليس ذلع حلبنـا ،عليها غري 
فديــا قلبـه فمنــافق ود نـه النوــب وأتباعــه  ،وتد نـه وملــا قـد  ــغل لفســه بـه عــ  ذكـر النــا 

    أهل النوب ووج ة املاّ  وتقديه هلما عل  كل أ د
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  بــ  أابن، عــ  احلســ  بــ  ســعيد، ، عــ  احلســ  بــ  احلســ ــدة  أا لللل ( 8)    
عـــ  عبـــد ه بـــ  املغـــرية، عـــ  عبـــد ه بـــ  عبـــد الـــر   األصـــم، عـــ  عبـــد ه بـــ  بكـــري 

، عــ  ســعد بــ  عبــد ه، عــ  حممــد بــ  احلســ ، عــ  حممــد و ــدة  أا  ،األرجــاين
: بـ  عبــد ه بــ  زرارة، عـ  عبــد ه بــ  عبــد الـر   األصــم، عــ  عبـد ه بــ  بكــري قــاظ

  ابـ  رسـوظ ه لـو لـب  قـل  :ح  ـد م  و ـل فقلـت  ججت ي  أا عبد ه 
  ابـــ  بكـــري يـــا أعظـــم  :ء فقـــاظ هـــل كـــان  وـــاب ح قـــل   ـــ  احلســـ  بـــ  علـــ  

ويعــه  رزقــون  اظ رســوظ ه ـيــ  أبيــه وأيــه وأنيــه ح ينــ يســا لع ىلن احلســ  
  رب أجنـا م يـا وعـدت  وىللـه لينظـر ىل  ىل  العرس يتعلـق بـه  قـوظ:   ا عو وقلون وىلله لو 

زوار  وىللـــه أعـــرف هبـــم وأبوـــا هم وأوـــاء  اب هـــم ويـــا ح ر ـــاهلم يـــ  أ ـــدهم بولـــد  وىللـــه 
أ هـــا البـــاك  لــــو  :لينظـــر ىل  يـــ   بكيــــه فيســـتغفر لـــه و ســــدظ أاب  اجســـتغفار لـــه و قــــوظ

   لب ونطيئةعلمت يا أعد ه لع لفر ت أك ر مما  الت وىلله ليستغفر له ي  كل ذ
 دة   كيم ب  داود، ع  سلمة، ع   عقوب ب   ا د، عـ  ابـ  أا عمـري، لل ( 9)    

قــاظ: يـ  ذكـرض عنــد   عـ  بكـر بـ  حممــد، عـ  فضـيل بــ   سـار، عـ  أا عبـد ه 
ـــة  غفـــر لـــه ذلوبـــه ولـــو كالـــت ي ـــل زبـــد  [الـــْابب]ففاّـــت عينـــا  ولـــو ي ـــل جنـــاح بعّو

  البحر
ه، ع  أبيه، ع  أ ـد بـ  أا عبـد ه اللقـ ، عـ  أبيـه، عـ   دة  حممد ب  عبد     

    ي له بكر ب  حممد، ع  أا عبد ه 
 دة   كيم ب  داود، ع  سلمة ب  اقطاب، عـ  احلسـ  بـ  علـ ، عـ  لل ( 10)    

قـــاظ: أىلـــا يـــ ي   العـــالء بـــ  رز ـــ  القـــالء، عـــ  حممـــد بـــ  يســـلم، عـــ  أا جعفـــر 
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ديعـة  ـىت تسـيل علـ  نـد  بـوأ  ه هبـا غرفـا ح املنـة  سـ  ديعت عينـا  لقتـل احل
   سكنها أ قااب  

عنه، ع  سلمة، ع  عل  ب  سـيي، عـ  بكـر بـ  حممـد، عـ  فضـيل بـ  و لل (11)    
قاظ: ي  ذكرض عنـد  ففاّـت عينـا   ـرم ه وجهـه علـ   فضالة، ع  أا عبد ه 

    النار
يضللاً تشلل  إىل ع ظَلل  الثللواب علللى َمللن قللال شللعراً وهنللاأ أخبللار كثلل ة أ)اثنيللاً(:     

يف كتابلله الشلريف كامللل اللل ّيرات  إبللن قولويله القّملليفبكلى أو أبكللى  منهلا مللا أورده 
 :شعراً فبكى وأبكى  وهو كاآليت يف َمن قال يف اإلمام احلسني  33بابال

  حممـد  دةنا أبو العبا  القر   عـ  حممـد بـ  احلسـ  بـ  أا اقطـاب عـ _( 1)    
 ب  ىلواعيل ع  صاحل ب  عقبة ع  أا هارون املكفوف قاظ: 

    أاب هارون ألشدين ح احلس   :قال أبو عبد هللا 
   فدلشدته فبك  قال:
  ــ   ع  ابلرقة ــ ألشدين كما تنشدون : فقال
 :  فدلشدته قال:

 فقل ألعظمه ال كية               ر على جدث احلسني رُ مْ ا

  فدلشدته القويدة األنري قال:  فبك    قاظ: زدين قال:
    فبك  ووعت البكاء ي  نلي السرت قال:
فبكـ    ـعرا   اب هـارون يـ  ألشـد ح احلسـ  أ   :م  قـاظ  فلمـا فرغـت قال:

فبكـ  وأبكـ   سـة كتبـت لـه    ألشد ح احلسـ   ـعرا  ويو  ،بت له املنةتم ك    وأبك  عشرا  
ويــ  ذكــر  ،كتبــت هلمــا املنــة  فبكــ  وأبكــ  وا ــدا   حلســ   ــعرا    ألشــد ح اويوــ ،املنــة
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يــ  الــديو  يقــدار جنــاح ذابب كــان ةوابــه  [عينيــه]عنــد  فخــرج يــ  عينــه  احلسـ  
   عل  ه و   رض له بدون املنة

  دة  أبو العبا  ع  حممد ب  احلس  ع  احلس  ب  عل  بـ  أا ع مـان _( 2)    
قـاظ: قـاظ  غرية ع  أا عمارة املنشد ع  أا عبد ه ع   س  ب  عل  ب  أا امل

قـــاظ: فدلشـــدته فبكــــ    ألشـــدته فبكــــ     اب عمـــارة ألشـــدين ح احلســــ  أ   :م
 ألشــدته فبكــ  قــاظ: فــو ه يــا زلــت ألشــد  و بكــ   ــىت وعــت البكــاء يــ  الــدار فقــاظ

 ويوـ ،فلـه املنـة فـدبك   سـ   ـعرا     ألشـد ح احلسـ    أاب عمارة يوـ :م  
ـــ ،فـــدبك  أربعـــ  فلـــه املنـــة ألشـــد ح احلســـ   ـــعرا   فـــدبك     ألشـــد ح احلســـ   ـــعرا  ويو

  ألشــد ح ويوــ ،فــدبك  عشــر   فلــه املنــة   ألشــد ح احلســ   ــعرا  ويوــ ،ةالةــ  فلــه املنــة
 فـدبك  وا ـدا    ـعرا     ألشـد ح احلسـ  ويوـ ،فـدبك  عشـرة فلـه املنـة احلس   ـعرا  

ــ ،نــةفلــه امل ويــ  ألشــد ح احلســ   ،فبكــ  فلــه املنــة  ــعرا     ألشــد ح احلســ  ويو
   فتباك  فله املنة  عرا  
 ــدة  حممــد بــ  جعفــر عــ  حممــد بــ  احلســ  عــ  ابــ  أا عمــري عــ  عبــد  _( 3)    

أا  ــعبة عـ  عبــد ه بـ  غالــب قــاظ: دنلـت علــ  أا عبــد  [ابــ ]ه بـ   ســان عـ  
   :فلما التهيت ىل  هْا املّو  احلس   فدلشدته يرةية ه 

 مبسقاة الثر  غ  الرتاب                       تسقوا حسيناً  لبليةٍ 

    وا أبتا  :فوا ت ابكية ي  وراء السرت
عنه ع  حممد بـ  احلسـ  عـ  حممـد بـ  ىلواعيـل عـ  صـاحل بـ  عقبـة عـ  و _( 4)    

يـت  ـعر فبكـ  وأبكـ  عشـرة فلــه ب   ألشـد ح احلسـ  قـاظ: يوـ أا عبـد ه 
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فبكـ  وأبكـ  تسـعة فلـه وهلـم املنـة فلـم  ـاظ  ـىت    ألشـد ح احلسـ  بيتـا  ويوـ ،وهلم املنـة
   فبك  وألنه قاظ: أو تباك  فله املنة قاظ: ي  ألشد ح احلس  بيتا  

 دة  حممد ب  احلس  ع  حممد ب  احلس  الوـفار عـ  حممـد بـ  احلسـ   _( 5)    
ىلواعيـل عـ  صـاحل بـ  عقبـة عـ  أا هـارون املكفـوف قـاظ: دنلـت علـ   ع  حممـد بـ 
كمـا تنشـدون وكمـا   ،: ج ألشدين فدلشدته فقـاظ :م  فقاظ أا عبد ه 

  :ترةيه عند قل  قاظ: فدلشدته
 ال كية   ه  م  فقل ألعظُ                        احلسني ث  دَ امرر على جَ 

   :ير فمررت قاظ:   قاظ: زدين زدين قاظ: فدلشدتهقاظ: فلما بك  أيسكت أض فقاظ: 
 على احلسني فاسعدي ببكاأ  و          ّي مرمي قومي فانديب مومأ  

ــأ   :م  قــاظ: فبكــ  وهتــا   النســاء قــاظ: فلمــا أن ســك  قــاظ   ألشــد اب هــارون يو
 ـىت بلـغ الوا ـد  وا ـدا   فدبك  عشـرة فلـه املنـة   جعـل  ـنقص وا ـدا   ح احلس  

     ذكر  فبك  فله املنةفله املنة   قاظ: يو    ألشد ح احلس  فدبك  وا دا  فقاظ: يو 
   ء ةواب ىلج الديعة فينا قاظ: لكل    روم ع  أا عبد ه و _( 6)    
 دة  حممد ب  أ د ب  احلس  العسكرم ع  احلس  ب  عل  بـ  يهـا ر  _( 7)    

بـ  ىلواعيـل عـ  صـاحل بـ  عقبـة عـ  أا عبـد ه  ع  أبيه ع  حممد ب  سنان ع  حممد
ــ  ــ ،  ألشــد ح احلســ  بيــت  ــعر فبكــ  وأبكــ  عشــرة فلــه وهلــم املنــةقــاظ: يو   ويو

ــ ألشــد ح احلســ  بيتــا     ألشــد فبكــ  وأبكــ  تســعة فلــه وهلــم املنــة فلــم  ــاظ  ــىت قــاظ: يو
   فبك  وألنه قاظ: أو تباك  فله املنة ح احلس  بيتا  
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قتيللل العللالة  م  (: مللا ورد يف األخبللار الكثلل ة مللن أّن اإلمللام احلسللني )اثلثللاً     
 يف كتابلله كامللل اللل ّيرات إبللن قولويللهيللاكره مللؤمن إمّ بكللى  ودللن نللورد هنللا مللا أورده 

 :اآليت  وهي 36بابال
وعلـ  بـ  احلسـ  وحممـد بـ  احلسـ  ر هـم   ـدة  أا قاظ ىلب  قولو ه: :( 1)    

سعد ب  عبد ه، ع  أ ـد بـ  حممـد بـ  عيسـ ، عـ  سـعيد بـ  جنـاح، ، ع  ه ليعا  
قاظ: لظـر أيـري املـ ين   ع  أا قىي احلْاء، ع  بع  أصحابنا، ع  أا عبد ه 

  قاظ: لعم   ب   ىل  احلس  فقاظ:   علة كل ي ي  فقاظ: أض   أبتا    
عطـار، عـ  احلسـ  بـ  عبـد ه،  دة  لاعة يشاخي ، ع  حممد ب  قـىي ال:( 2)    

ع  احلس  ب  عل  ب  أا ع مان، ع  احلس  ب  عل  بـ  عبـد ه بـ  املغـرية، عـ  أا 
أبــو   ــ ح  ــوم قــط فر  عنــد أا عبــد ه  عمــارة املنشــد قــاظ: يــا ذكــر احلســ  

علة كـل   قوظ: احلس   ح ذلع اليوم ىل  الليل وكان  يتبسما   عبد ه 
    ي ي 
 ـــدة  أا، عـــ  ســـعد بـــ  عبـــد ه، عـــ  احلســـ  بـــ  يوســـ  اقشـــاب، عـــ   :(3)    

 :ىلواعيل ب  يهران، ع  علـ  بـ  أا  ـاة، عـ  أا بوـري قـاظ: قـاظ أبـو عبـد ه 
ْكرين ي ي  ىلج استعل :قاظ احلس  ب  عل       أض قتيل العلة ج  

حلســ  بــ  يوســ ، عــ  حممــد ، عــ  ســعد بــ  عبــد ه، عـ  ا ـدة  أا : ( 4)    
أض  :قــاظ: قــاظ احلســ   بــ  ســنان، عــ  ىلواعيــل بــ  جــابر، عــ  أا عبــد ه 

    قتيل العلة
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ــــرزاز، عــــ  حممــــد بــــ  احلســــ ، عــــ  احلكــــم بــــ   :(5)      ــــدة  حممــــد بــــ  جعفــــر ال
أض قتيــل  :قــاظ: قــاظ احلســ  بــ  علــ  يســك ، عــ  أا بوــري، عــ  أا عبــد ه 

    العلة
 ــدة  حممــد بــ  احلســ ، عــ  حممــد بــ  احلســ  الوــفار، عــ  أ ــد بــ  حممــد  :(6)    

ب  عيس ، عـ  حممـد بـ  نالـد اللقـ ، عـ  أابن األ ـر، عـ  حممـد بـ  احلسـ  اقـااز، 
ْكرض احلســـ   عـــ  هـــارون بـــ  نارجـــة، عـــ  أا عبـــد ه   قـــاظ: كنـــا عنـــد  فـــ
ا قـــاظ:   رفـــ  رأســـه فقـــاظ: قـــاظ وبكينـــ وعلـــ  قاتلـــه لعنـــة ه فبكـــ  أبـــو عبـــد ه 

ْكرين ي ي  ىلج بك  :احلس       وذكر احلد م   أض قتيل العلة ج  
 ـــدة  علـــ  بـــ  احلســـ  الســــعد ابدم قـــاظ:  ـــدة  أ ـــد بـــ  أا عبــــد ه  :(7)    

قـاظ:  اللق ، ع  أبيه، ع  اب  يسكان، ع  هارون بـ  نارجـة، عـ  أا عبـد ه 
قـط  أن ج أيتيـ  يكـروبٌ  و قيـق علـ َّ  قتيـل العـلة قتلـت يكـرواب   أض :قاظ احلس  

    ه وأقلبه ىل  أهله يسرورا  ىلج ردّ 
 ــدة   كــيم بــ  داود، عــ  ســلمة بــ  اقطــاب، عــ  حممــد بــ  عمــرو، عــ   :(8)    

    ي له هارون ب  نارجة، ع  أا عبد ه 
 شــّجعون علــ  البكــاء علــ  اإليــام  لعلوــم أنــم كــالوا منبــار ا الســرد اجيــ  نــالظ هــْ    

بكــــّل يــــا أيكــــنهم يــــ  أســــاليب، بــــل كــــالوا  ــــدعون للبــــاك  علــــ  ســــّيد  احلســــ  
 :ع  يوس  ب  عمـر عـ   سـان البوـرم عـ  يعاو ـة بـ  وهـب قـاظ الشهداء، فقد ورد

ادنــل فــدنلت فوجدتــه ح يوــال  ح بيتــه  :فقيــل م اســتدذلت علــ  أا عبــد ه 
 :ه فسمعته  ناج  ربه وهو  قوظفجلست  ىت قض  صالت

وأعطــاض علــم يــا  ،ونوــنا ابلوصــية ،ووعــدض ابلشــفاعة ،اللهــم   يــ  نوــنا ابلكرايــة    
اغفـر م وإلنـواين وزوار قـل أا  ،وجعل أفئدة ي  النا  هتوم ىللينا ،يض  وعلم يا بق 
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نــديف ح صــلتنا ملــا ع احلســ  الــْ   ألفقــوا أيــواهلم وأ خوــوا أبــدانم رغبــة ح بــرض ورجــاء  
أدنلــو  علــ  عــدوض أرادوا بــْلع  يــنهم أليــرض وغيظــا   أدنلــو  علــ  لبيــع وىلجابــة   وسـرورا  

ـــوان واكألهــم ابلليـــل والنهــار وانلـــي ــايف فكـــافهم عنــا ابلّر علــ  أهـــاليهم وأوجدهـــم  ّر
واصـحبهم واكفهــم  ــر كــل جبـار عنيــد وكــل ّــعيي يــ   ،فــوا أب ســ  اقلــيالـْ   نلّ 

وأعطهــم أفضــل يــا أيلــوا ينــع ح غــربتهم  ،  اإللــس واملــ نلقــع و ــد د و ــر  ــيا 
اللهـم ىلن أعـداءض عـابوا علـيهم  ،ع  أو انم ويا  ةروض به عل  أبنا هم وأهاليهم وقراابهتم

فـار م تلـع  ،ينهم عل  ي  نالفنا خبروجهم فلم  نههم ذلع ع  الشخول ىللينا نالفا  
رة أا عبـــد ه فـــيت تتقلـــب علـــ     الوجـــو  الـــيت غريهتـــا الشـــمس وار ـــم تلـــع اقـــدود الـــ

وار ــم تلــع القلــوب  ،وار ــم تلــع األعــ  الــيت جــرت ديوعهــا ر ــة لنــا ،احلســ  
اللهــم ىلين أســـتودعع  ،وار ــم تلـــع الوــرنة الـــيت كالــت لنـــا ،الــيت جاعـــت وا رتقــت لنـــا

فمـا زاظ  ـدعو وهـو  ،فيهم عل  احلوض  ـوم العطـ اتلع األبدان وتلع األلفس  ىت تو 
جعلــت فــدايف لــو أن هــْا الــْم وعــت ينــع   :ْا الــدعاء فلمــا الوــرف قلــتســاجد هبــ

وه لقـد متنيـت أين  ، أبـدا   لظننـت أن النـار ج تطعـم ينـه  ـيئا   كان مل  ج  عرف ه 
 :   قـاظ  يا أقربع ينـه فمـا الـْم ىلنعـع يـ  ز رتـه :كنت زرته و  أ   فقاظ م

 : أن األيـر  بلـغ هـْا كلـه فقـاظ رم د  أ جعلـت فـدايف :قلـت  تـد  ذلـع   يعاو ة  مو 
ــ  )كايــل الــا رات:    ــدعو لــاوار  ح الســماء أك ــر ممــ   ــدعو هلــم ح األرض  يعاو ــة يو

 ( 2/ح40ابب 228
بــ  عبــد ه، عــ  يوســ  بــ  عمــر، عــ   وعــ  ىلبــ  قولو ــه أ ضــا  عــ  أبيــه عــ  ســعد    

 ظ: قاظ م: قا  سان البورم، ع  يعاو ة ب  وهب، ع  أا عبد ه 
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ــ  تركــه رأي يــ  احلســرة يــا    يعاو ــة ج تــد  ز رة قــل احلســ       قــوفأل فــهّن يو
 تمىن ان قل  كان عند ، أيا رب أن  ري ه  خوع وسـواديف فـيم   ـدعو لـه رسـوظ 

 نقلب ابملغفـرة ملـا يضـ   ا رب أنا تكون مم ، أيو وعلّ  وفا مة واأل ّمة  ه 
ا رب أنا تكون مم  خيرج ي  الـدليا ولـيس عليـه ذلـب ع  سنة، أيو ذلوب سب و غفر لع
  (66)ا رب أنا تكون غدا  مم   وافحه رسوظ ه تتب  به، أيو 

ع   كـيم بـ  داود، عـ  سـلمة بـ  اقطـاب، عـ  احلسـ  ىلبـ  علـّ  الو ـاء، عمـ  و     
  د، قـــاظ: ىلّن فا مـــة بنـــت حمّمـــذكـــر ، عـــ  داود بـــ  ك ـــري، عـــ  أا عبـــد ه 

   (67)فتستغفر هلم ذلوهبم رضر لاوار قل ابنها احلس  
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يشــــروعيته وألّـــه لــــيس أيــــرا  و بحـــم ح األدلّــــة علـــ  جــــواز البكـــاء لح هـــْا الفوــــل و     

اعتبا ّيا  أو عادة ورةها الشيعة الكرام ي   اب هم وأجدادهم أو  الة ىلهتااز ّـة أو ا تقاليّـة 
 ــنّفس يــ  نالهلــا البــاك  عــ   ــاون رو ــه  ســبما  عــّل املشــكّمكون ح يســدلة البكــاء 

  عل  املظلوم الشهيد 
ــة يركــو بــل البكــ     ــة اإللســان  عــّل هبــا عــ  الّشــوِّ والتعــا ي ز اء  الــة وجدالّي ة ح جبّل

 والتضاي  ي  املظلوم الشهيد، وله فلسفات قد ذكرض بعضا  ينها ح الفول األّوظ 
ـــة ك ـــرية تـــدّظ علـــ  يشـــروعّية البكـــاء علـــ  ســـّيد      وابإلّـــافة ىل  ذلـــع،  ّـــة أدلّـــة لقلّي

 الشهداء، ينها:

ىلّن ح البكاء علـ  اإليـام احلسـ  توقّـ  ال ـواب يـ  ه تعـا ، وقـد ّول: الوجه األ *   
قــاء وردت بــْلع عشــرات  بــل يئــات  األ اد ــم الوــحيحة الســندم واملوةّقــةم واحلســنة، وىلل

م صــدِّ يــا قلنــا ج ســّيما كتــاب كايــل الــا رات، ففيــه لظــرة علــ  كتــب األ اد ــم  ـ عالــ
ـــيّب حمّمـــديئـــات األ اد ـــم الوـــحيحة الّدالـــة علـــ  أ وعرتتـــه الطـــاهرة بكـــوا اإليـــام  ا  ّن الن

لعــ  قاتليــه، وكــْا بكــا  األلبيــاء واملرســلون وأيــروا  ــيعتهم ابلبكــاء عليــه وب احلســ  
ّدع  أّن البكــاءو عليــه نرافــة ونــالف يواكبــة العوـــر  ــ، ويوــ  قبــل أنا  ولــد اإليــام 

 ْ   قتلهم جهل هم وعناد هم الفهله ي  احلمق  واملهلة 
قد ل  ح كتابه الشر ي كايـل الـا رات يا ـة  ـه368فهب  قولو ه القّم  املتوّ  عام     

و اليــــة أبــــواب وكــــّل ابب فيــــه العشــــرات يــــ  النوــــول واألنبــــار ح ةــــواب ز رة اإليــــام 
والبكــاء عليــه، بــل هنــايف ســّتة أبــواب فيهــا العشــرات يــ  األ اد ــم بعملــمم  احلســ  
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ه وبكـــاوهم عليـــه، بـــل ىلنـــم زاروا كـــربالء وتلّكـــوا برتبتهـــا ألنـــا األلبيـــاء بقتلـــه ولعـــنهم لقاتلـــ
  تنتسب ىل  املو  أا عبد ه احلس  

وهْ  األ اد م كل ها صـحيحة يـ  النا يـة الّسـند ّة وعمـل هبـا أعـالم الطا فـة، قـاظ     
هلـمَّ ]فد ـغلت الفكـرو فيـه وصـرفت  ا كايـل الـا رات:ىلب  قولو ه ح يقّديـة كتابـه الشـر ي  

ه عــ  األ ّمــة صــلوات ه ا  العــون عليــه  ــىت أنرجت ــه  ولعت ــىلليــه وســدلت  ه تبــاريف وتعــ
كــان فيمــا رو نــا    ا  روم عــ  غــريهم ىلذاعلــيهم ألعــ  يــ  أ ــاد  هم، و  أ نــرج فيــه  ــد 

ه عليهم كفا ـة عـ   ـد م غـريهم، وقـد علمنـا أّض ج حنـيط   تعنهم ي   د  هم صلوا
وم عــنهم ح هــْا املعــىن وج ح غــري ، لكــ  يــا وقــ  لنــا يــ  جهــة ال قــاتم يــ  جبميــ  يــا ر  
اذ يــ  الّرجــاظ،  ــ ةور أصـحابنا  ّْ ر هــم ه بر تــه، وج أنرجـت  فيــه  ــد  ا  روم عــ  الشـ

ْكور   غري املعروف  ابلّروا ة، املشهور   ابحلد م والعلم[  ىلذن    ـروم  ذلع عنهم ع  امل
كســـب يـــا وصـــلنا يـــ   تٌ ، وفعـــال  كـــل  رواة كتابـــه ةقـــاالـــّرواة ال قـــات    قولو ـــه ىلجّ عـــ ىلبـــ

لعـارض    ع  احلكم بو قة ي   هد ىلب  قولو ه بتوةيقـه، اللهـّم ىلجّ أن  بتلـ مما ،ترالهم
وهكـــــْا روي صـــــا ب  البحـــــار ح املـــــاء الرّابـــــ  واألربعـــــ  عشـــــرات األنبـــــار  ح كتابـــــه،

وصـا ب البحـار  ،وبكا هم عليـه  أللبياء لقتلهالوحيحة واملوةقة الدالة عل  علم ا
ــة الوــحيحة وهــا حنــ  هنــا لــروم  ، ينمــا روي هــْ  األنبــار ىلتــا لقلهــا يــ  كتبنــا التارخيّي

   :كايل الا راتو  ع  البحار بع و األ اد م
 صــحيحة واعــة بــ  يهــران عــ  اإليــام أا عبــد ه الوــادِّ  يــا ورد حمنهللا:     

كان ب رسوج  لبيا  تسّلط عليـه قويـه فقّشـروا جلـدة وجهـه وفـروة ــ  اعيل أم ىلوــ  قاظ: ىللّه
يف الّسـالمو و قـوظ: قـد رأ ـت  يـا ّب العـالوم  فقـاظ لـه: ربـ ع  قـرو رأسه، فدات  رسوٌظ ي  ر 

ـــ م م  :  كـــون م ابحلســـ   ـــئت، فقـــاظ  لـــا  و بـــع وقـــد أيـــرين بطاعتـــع فمـــرينص 
  (1)أسوة
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أســـوة إلواعيـــل  ســـتلام أنا  كـــون ىليايـــا  لـــه،  ســـ  يال ظـــة هاّيـــة: كـــون املـــو  احل
 فتدّيل 
يــــا ورد ح صــــحيحة بر ــــد بــــ  يعاو ــــة العجلــــ ، قــــاظ: قلــــت ألا عبــــد ه ومنهللللا:     

:  بــــ  رســــوظ ه أنــــلين عــــ  ىلواعيــــل الّــــْم ذكــــر  ه ح كتابــــه  يــــم  قــــوظ: 
 ًنبيلللاً والكلللر يف الكتلللاب إمساعيلللل إنللله كلللان  لللاد  الوعلللد وكلللان رسلللوم أكـــان ،

ىلّن  :، فـهّن النـا   اعمـون ألـه اواعيـل بـ  ىلبـراهيم، فقـاظ ىلواعيل ب  ىلبراهيم 
قا مـا  صـا ب  ـر عة، فـه   كّلهـا  ىلواعيل يات قبـل ىلبـراهيم، وىلّن ىلبـراهيم كـان  ّجـة ب

: ذايف ىلواعيـل بـ  يو  أرسـل ىلواعيـل ىلذن، فقلـت: جعلـت فـدايف فمـ  كـان  قـاظ 
ه ىل  قويــه فكـــْبو  فقتلــو  وســـلخوا وجهــه، فغضـــب ه لــه علـــيهم   اقيــل النــيب، بع ـــه

فوّجه ىلليه اسطا ا يل يلع العْاب، فقاظ له:   ىلواعيـل أض أسـطا ا يل يلـع العـْاب 
، فقــاظ لــه ىلواعيــل: ج  ّْب قويــعو أبلــوا  العــْاب ىلنا  ــئتو وجهــ  ىلليــعو رّب العــاّة ألعــ

  اجة م ح ذلع 
ما  اجتع   ىلواعيل، فقاظ:   رّب ىللع أنـْتو املي ـاِّ لنفسـع فدو   ه ىلليه ف    

ابلربوبيّــة وحملّمــد ابلنبــّوة وألوصــيا ه ابلوج ــة وأنــلت نــري نلقــع لــا تفعــل أيتــه ابحلســ  
ىل  الـــدليا  ـــىت   أنا تكـــرَّ  يـــ  بعـــد لبيهـــا، وىللّـــعو وعـــداتو احلســـ   بـــ  علـــّ  

أن تكـرين ىل  الـدليا  ـىت ألـتقم ممـ  فعـل بـه فحـاجيت   رب   نتقم بنفسه مم  فعـل ذلـع
    (2)ا كما تكّر احلس   ذلع
عــــــ   و ــــــل  عــــــ  ســـــعد بــــــ  عبـــــد ه قــــــاظ: ســــــدلت  القـــــا مو يــــــا ورد  منهلللللا:و     
 كلليهع  قــاظ ّ   ّهــْ  احلــروف يــ  البــاء الغيــب أ لــ  ه عليهــا عبــد  زكــر :

ــــالم ــــه السَّ  ســــدظ ه ربّــــه أنا  عّلمــــه أوــــاء وذلــــع أّن زكــــر ّ  قّوــــها علــــ  حمّمــــد عليــــه و ل
ـــا   فعّلمـــه ىل هـــا، اقمســـة، فـــدهبط عليـــه جلا يـــل  فكـــان زكـــرّ  ىلذا ذكـــر حمّمـــدا  وعلّي
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وفا مـــة واحلســـ  س ـــرّممو عنـــه مهّـــه واجنلــــ  كربـــه، وىلذا ذكـــر ىلســـم احلســـ  ننقتـــه العوــــلة، 
يـنهم تســّليت   ذات  ـوم: ىلهلـ  يـا ابم ىلذا ذكـرت  أربعـة   ووقعـت عليـه الب هـرة، فقـاظ 

أبوـــا هم يـــ  مهـــوي ، وىلذا ذكـــرت احلســـ  تـــدي  عيـــ  وت ـــور  زفـــرو  فدلبـــا  ه تبـــاريف 
، فالكــاف ىلسـم كـربالء واهلـاء هـاليف العـرتة، واليــاء كهليع وتعـا  عـ  قوـته فقـاظ: 

فلّما و  ذلـع زكـر     فـارِّ يسـجد   ، والع  عطش ه، والّواد  صل   ، ا د لا  احلس 
فيهّ  النا  ي  الدنوظ عليه، وأقبل عل  البكاء والنحيب وكان  رةيـه:   ة أّ م، وينةالة

الرز ّـة بفنا ـه  ىلهلـ  أتلــبس اظ بلـوي هـْ  ـنــتبوولـودم م  ىلهلـ  أ نلقـعىلهلـ  أتفجـ  نـريو ليـ  
   ّ كـــان علّيـــا  وفا مـــة ةيـــاب هـــْ  املوـــيبة  ىلهلـــ  أرـــل  كربـــة هـــْ  املوـــيبة بســـا تهما 

، فـهذا رزقتنيـه فـافتّ  كبّـه،  ّ افجعـ  بـه   قوظ: أهل   ارزق  ولـدا  تقـّر بـه عيـ  علـ  الكمـلو
 كما تفج  حمّمدا   بيبع بولد ، فرزقه ه قىي وفجعه به، وكـان  ـل قـىي سـّتة  أ ـهر ،

  (3)كْلع    و ل  احلس
ــة األنبــار املتــواترة عــ  بكــاء النــيبّم  وروت املوــادر        إليــام احلســ  علــ  ا التارخيّي

   :يْ كان صغريا  ينها
قـــاظ: كـــان النـــيّب ح بيـــت أّم  يـــا ورد عـــ  أا املـــارود عـــ  اإليـــام أا عبـــد ه     

ــت  يعــه  ســلمة فقــاظ هلــا: ج  ــدنل علــ َّ أ ــٌد، فجــاء احلســ   وهــو  فــل فمــا يولوكا
صـدر   علـ   يئا   ىت دنل عل  النيّب، فدنلت أّم سلمة عل  أةر ، فـهذا احلسـ  

ـلين  وىلذا النيّب  بك  وىلذا ح  د    ء  قّلبه  فقاظ النيّب:   أّم سلمة ىلّن هـْا جلا يـل خي 
، فـهذا صــارت ديــا   ]فضـعيها[ أّن هـْا يقتــوٌظ وهـْ  الرتبــة الـيت   قتــل عليهـا فضــعيه عنــديفم

  ــدف  ذلــع عنــه  قــاظ: قــد ســلمة:   رســوظ ه ســل ه أن فقــد ق تمــلو  بيــيب، فقالــت أمّ 
ــــه  ــــيعة   فعلــــت  فــــدو   ه  ــــه درجــــة ج  ناهلــــا أ ــــٌد يــــ  املخلــــوق ، وىلّن ل ىلمَّ أّن ل
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  شّفعون فيشفعون، وىلن املهدّم ي  ولد  فطوىب مل  كان يـ  أوليـاء احلسـ  و ـيعته هـم 
  (4)وه الفا اون  وم القياية

وىلّيـــا ةـــواٌب دليـــوم وهــْ  الّدرجـــة ىلّيـــا أنـــا ك ـــرة ال ـــواب ح اآلنـــرة وز دة األلطـــاف،     
  لعىن ك رة ذكر  متيياا  له ع  بقّية األ ّمة وهو أيٌر يلحوظ عند امل ين 

هــو عــّدة أيــور  ّســرها ه تعــا  نــالظ األعــوام واألجيــاظ املتــدنرة وال ــواب الــدليوم     
أجـل   ع  يقتلـه، ولعتقـد أّن ه  ّسـرها ملوـلحة األجيـاظ، وىلجّ فـهّن اإليـام احلسـ  

   قوـــــد ح    أنا تنالـــــه الفا ـــــدة ينهـــــا بقليـــــل وج بك ـــــريأل ألّن اإليـــــام احلســـــ  يـــــ
 قينــا ، وىلتــا  وــلتا ألجــل املوــلحة تضــحيته أمَّ  ــ ء  يــ  أيــور الــّدليا ممــا قــّل أو كو  ــر 

 وهدا ة اآلنر   ج أك ر 
ا  عنـد ه تعـ يـ  نـالظ الّدرجـة الـيت لـه  وي  هْ  األيور الـيت  ّسـرها ه     

 ه  أيور:
  اإليام احلس   أنيه ىلّن اإلياية ح ذر ته ج ح ذر ةاألمر األّول:     
يـ  قاتليـه ألفسـهم ىل  األجيـاظ  بتـداء    س  الظـ  بـه نـالظ األجيـاظ ااألمر الثاين:     

ولــْا لســم  قاتلــه  ،املتــدنرة عنــه ىل   ــوم القيايــة  ــىت ح ّــما ر األعــداء وغــري املســلم 
 م األيوم بعد التهاء الواقعة عل  يا ورد: قوظ للحاك

ّْاب                      ىليأل ركاا فضة  وذهبا    أين قتلت  السّيدو امله
 قتلت  نري الّنا  أّيا  وأاب                         

 ةـري تضـحيته املسـيمة ح هدا ــة النـا  وتكـايلهم ىلىلـاض  كـل   ســب األملر الثالل :     
ــدو الفــرد ىل   ــوم القيايــة أو يهمــا كالــت لقطــة البدا ــة اســتحقاقه ح أ م يكــان  وزيــان  وجم

  ىت ولو كان كافرا ، بل  ىت ولو كان يعالدا  أ ياض  
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هْ  احلرارة اليت ح قلـوب املـ ين  يـ  حمبيـه والـيت أوجبـت تاا ـد ذكـرا  األمر الّرابع:     
 بالء  وتاا د اللوعة عل  يا أّدا  ي  تضحيات ويا عاض  ي 

 فـيهم النـيب  لـ  ىلّن ذكر أّم يعووم غـري اإليـام احلسـ  األمر اخلامس:     
ح أمّم جملـــــس  يـــــ  جمـــــالس حمبيـــــه وح أم يناســـــبة للحـــــد م ســـــواٌء  واإليـــــام علـــــّ  
ـية  للقلـوب  ج غريوهـا فهنـا ميوعظـة  أ منطبـة  أ مأكالت يدمتا  أ تكـاد تكـون اتّيـة  وج يّر

ْكر اإل  والتدّ  ملوابه  يام احلس  يا   تقرتن ب
، جيل وىلقاية املآمت والشـعا ر عليـهالبكاء عليه لدي حمبيه جيال  بعد األمر الساد :     

م ذكر  بع  النا  كهـدف  يسـتقلّ   وهـو ىلتـا  وـلح كنتيجـة  بيعيّـة وفّـق  ،وهْا هو الّْ
 ه  سبحاله وتعا  حمّبيه ىلليها ألجل يولحتهم وهدا تهم  

: زارض قــاظ: قــاظ أيــري املــ ين   صــحيحة جــابر عــ  اإليــام أا جعفــر  وح    
ينــه، فدكــل  ّ قــام ىل  زاو ــة  رســوظ ه وقــد أهــدت لنــا أّم أىلــ  لبنــا  وزبــدا  ومتــرا ، فقــّدينا

، فلّمــا كــان ح  نــر ســجود  بكــ  بكــاء   ــد دا ، فلــم  ســدله أ ــٌد  البيــت فوــّل  ركعــات 
وقعــد ح  جــر  فقــاظ:   ابــه لقــد دنلــتو  قــام احلســ  ينــا ىلجــالج  وىلعظايــا  لــه، ف

بيتنــا فمــا ســررض بشــ ء كســرورض بــدنولع  ّ بكيــتو بكــاء  غّمنــا، فمــا أبكــايف  فقــاظ:   
بــ  أاتين جلا يــل  لفــا  فــدنلين ألكــم قتلــ  وأّن يوــارعكم  ــىّت  فقــاظ:   أبــه فمــا ملــ  

 وا ـــي يـــ  أيـــيت  ـــاورولكم فيلتمســـون  أولئـــع فقـــاظ:   بـــ َّ   علـــ  تشـــت تها قبـــورض  ـــاور
بْلع اللكـة، و قيـٌق علـ َّ أنا  تـيهم  ـوم القيايـة  ـىت أنّلوـهم يـ  أهـواظ الّسـاعة ويـ  

ذلوهبم و  سكنهم ه املّنة
(5)  

قــاظ: كــان  وهكــْا جــاء ح صــحيحة حمّمــد بــ  يســلم عــ  يــوجض اإليــام البــاقر     
ديعـة  بـ  علـّ   لقتل احلسـ  تا عينا ديع قوظ: أىلا ي ي    ب  احلس   عل   
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غرفــا   ســكنها أ قــااب ، وأىلــا يــ ي   ديعـــتا  ح املنّـــة   بــّوأ  ه هبــا ــىت تســيلو علــ  نــدّ 
ح املّنــة هبــا عينــا   ــىت تســيل علــ  نــّد  فينــا ألذي  يّســنا يــ  عــدّوض ح الــّدليا بــّوأ  ه 

، وأىلــــا يــــ ي   يّســــه أذي  فينــــا فــــديعت عينــــا    ــــىت تســــيل علــــ  نــــّد  يــــ  يبــــّوأ صــــدِّ 
خطه جهــــه األذي و ينــــه  ــــوم القيايــــة يــــ  ســــيضاّــــة يــــا أوذم فينــــا صــــرف ه عــــ  و 

  (6)والنار
قاظ: ىلّن البكـاءو واملـا  يكـروٌ   وح يوةقة أا  اة ع  أبيه ع  اإليام الوادِّ     

 فهلـــه فيـــه للعبــد ح كـــل )يــا( جـــا  يـــا نــال البكـــاء  واملـــا   علــ  احلســـ  بـــ  علــّ  
  (7)يدجور
ح  ـــد م   عبــد ه  ووح صــحيحة أا هــارون املكفــوف قــاظ: قـــاظ اإليــام أبــ    

يو  ذ كمرو احلس  عنـد  فخـرج يـ  عينيـه يـ  الـّديو  يقـدار جنـاح ذابب،     و :  و ل  له
  (8)، و   رضو له بدون املّنةكان ةوابه عل  ه 

ــ     ّْكر ي ا وح نــل ىلبــ  فّضــاظ عــ  يــوجض اإليــام الرّّ ــ  تــ ابنا فبكــ  وــقــاظ: )يو
ي فيـه أيـرض   ىلـت قلبـ ه   ـومو   وأبك    تبعم عينه  ومو تبك  العيون، ويو  جلس جملسا  ق 

 متوت  القلوب  
ــا      ح  ــد م قــاظ: )  ابــ   ــبيب  وح نــل الــّر ن بــ   ــبيب عــ  اإليــام الرّّ

ذ بـمحو كمـا  ـ ْبوح  الكـب ، وق تمـلو يعــه  ىلنا كنـتو ابكيـا  لشـ ء  فابـعم للحسـ  بـ  علـّ  فهلّـه
، ولقـــــد بكـــــت ] ـــــبيهون[ يــــ  أهـــــل بيتـــــه  اليـــــة عشــــر رجـــــال  يـــــا هلـــــم ح األرض  ــــبيه

ـون السَّـبا م لقتلـه  كـة أربعـة  آلف ولقـد لـاظ ىل  األرض يـ  املال السماوات السـب  واألّر
، فيكولــون يــ  لنوــر ، فوجــدو  قــد ق تمــل، فهــم عنــد قــل   ــعم غ ــل  ىل  أنا  قــوم القــا م

  (9)ألوار ، و عارهم "  ل ارات احلس "
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قــاظ: لفــس املهمــوم لظلمنــا  وعــ  اابن بــ  تغلــب عــ  يــوجض  اإليــام الوــادِّ     
  (10)تسبيح، ومه ه لنا عبادة، وكتمان سّرض جهاٌد ح سبيل ه

ْكرين ي ي  ىل وع  يوجض سّيد الشهداء        (11)ّج بك قاظ: أض قتيل العوبـاروة ج  
فقــاظ م:  وح صــحيحة أا هــارون املكفــوف قــاظ: دنلــت  علــ  أا عبــد ه     

 ألشدين  فدلشدته، فقاظ: ج، كما تنشدون وكما ترةيه عند قل ، قاظ: فدلشدته:
 أمرر على جدث احلسني               فقل ألعظمه ال كّية

: زدين زدين، اإليـام الّوـادِّ  فلّمـا بكـ  أيسـكت  أض، فقـاظ: يـر، فمـررت،  ّ قـاظ
        قاظ: فدلشدته:
 على احلسني فاسعدي ببكاأو       ّي مرمي قومي فانديب مومأ  

ــأ   :م  قــاظ: فبكــ  وهتــا   النســاء قــاظ: فلمــا أن ســك  قــاظ   ألشــد اب هــارون يو
 ـىت بلـغ الوا ـد  وا ـدا   فدبك  عشـرة فلـه املنـة   جعـل  ـنقص وا ـدا   ح احلس  
ــــ ــــ   ألشــــد ح احلســــ  فــــدبك  وا ــــدا  فقــــاظ: يو   ذكــــر  فبكــــ  فلــــه فلــــه املنــــة   قــــاظ: يو

  (12)املنة
ـــرة  بكـــ  اإليـــام احلســـ   بـــل ىلّن رســـوظ ه      قبـــل أن رمـــل الســـّيدة املطوهَّ

 ، ففـــس صـــحيحة املعّلـــ  بـــ  ننـــيس قـــاظ: كـــان رســـوظ ه بـــه  فا مـــة 
نــا ، فقالـــت: يــا لـــع   رســوظ ه، فـــدىب أنا ابكيـــا   ا  أصــبح صــبا ا  فرأتـــه فا مــة 

 : ىلّن جلا يــل : ج  كــل وج أ ــرب  ــىت  ــلين، فقــاظ خيلهــا، فقالــت 
ـــه بعـــد، و  تكـــ  رمـــل ابحلســـ   ، أاتين ابلرتبـــة الـــيت  قتـــل عليهـــا غـــالم   قمـــل ب

  (13)وهْ  تربته
 ء والتباك  واإلبكاء هْا غي  ي  في  الّروا ت الدالة عل  فضيلة وةواب البكا    
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هـــو التدّســـ   يـــ  وجـــو  صـــّحة البكـــاء علـــ  اإليـــام احلســـ  الوجللله الثلللاين:  *    
ـــل  واملال كـــة واملـــ ّ   برســـوظ ه واأل ّمـــة األ هـــار بـــل الكا نـــات  ،واأللبيـــاء واملرسو

لقللد  بكــت علــ  قتلــه، والتدّســ  ابلّرســوظ و لــه أيــٌر حمبــوٌب ويرغــوٌب فيــه عقــال  و ــرعا  
 قل إْن كنت  حتّبون هللا فاتبعوين ُيبلبك  هللا لك  يف رسول هللا أسوة حسنةكان 

  ربتا قلبو رسوظ ه واأل ّمـة األ هـارك يم ىلنا أ ويظلويّية اإليام الشهيد 
ــا فكيـي ج تكـرب قلوبنــا وقـد  "ىلّن احملـرَّم  ــهٌر   :ألـه قــاظ ورد عــ  اإليـام علـّ  الرّّ

ـــة قرّميـــو  و فيـــه ذرار نـــا كـــان أهـــل املاهلّي ـــيبم تا فيـــه ديـــاوض، وس  ّلّ  و ن فيـــه القتـــاظ فاســـت حم
ــرميوتا النــريان ح يضــاربنا، والتهــت يــا فيهــا يــ  ةقلنــا، و  تــر  لرســوظ ه  ّا ولســاوض، وٌأ

، وأذّظ عا ــاض أبرض  قــرح جفولنــا وأســبل ديوعنــاأىلّن  ــوم احلســ   ، ريــة ح أيــرض 
  وم اإللقضاء، فعل  ي ل احلس  فليبعم البـاكون كرب  وبالء، أورةتنا الكرب والبالء ىل 
 فهنَّ البكاء عليه قط  الْلوب العمظام  

: كـان أا ىلذا دنـل  ـهر احملـرَّم ج  ـ ري ّـا كا ، وكالـت الكآبـة تغلـب  ّ قاظ     
عليه  ىت ىلض  ينه عشرة أ م، فهذا كان  وم العا ر كان ذلع اليوم  وم يويبته و الـه 

م ق تملو فيه احلس  صّل  ه عليه"وبكا ه و ق    (14)وظ: هو اليوم الّْ
ألــه دعــا ملســم  بــ  عبــد امللــع البّكــاء علــ  اإليــام  الّوــادِّ وورد عــ  اإليــام     

فقاظ له: "ر م ه ديعتع أيوا ىلّلع ي  الّْ    عـّدون يـ  أهـل املـا  لنـا،  احلس  
وح روا ـــة الـــر ن بـــ   ـــبيب عـــ  يـــوجض  ،(15)والّـــْ    فر ـــون لفر نـــا، وقالـــون حلالنـــا"

ا  سـّريف أنا تكـون يعنـا ح الـدرجات العلـ  يـ   قاظ له:  ب   ـبيب ىلن اإليام الرّّ
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املنــان، فــا ان حلالنــا وافــرح لفر نــا، وعليــعو بوج تنــا، فلــو أّن رجــال  أجــّب  جــرا  حلشــر  
  (16)ه يعه  وم القياية

قاظ: "ىلّن ه تبـاريف وتعـا   يري امل ين  علّ  وح  د م األربعما ة الوارد ع  أ    
ا ّلـــ  ىل  األرض فانتـــارض وانتـــار لنـــا  ـــيعة  نوـــرولنا و فر ـــون لفر نـــا وقالـــون حلالنـــا 

  (17)و بْلون أيواهلم وألفسهم فينا، أولئع يّنا وىللينا   "

بكــاء أّن ال يــ  وجــو   ســ  البكــاء علــ  اإليــام أا عبــد ه الوجلله الثاللل : *     
وتعا ا  عظمته، وتكـرأ  يقايـه إبلهـار التفّجـ  عليـه ولـبس  عليه هو تعظيم لشعا ر  

لعقــالء ابلبكــاء علــ  فقيــدهم ولــبس الســواد عليــه اةــوب األ ــاان  يــ  هنــا جــرت ســرية 
 ملّـا رأي النـيّب ألّـه لْا، أيام النا ، وكلما عظم أير الفقيد عند النا  كلما زاد ىلعاازهم له

ـــ ـــة واقاّصـــة  _   ـــاة ج بـــواك  عل ألّن  ـــاة    _ ســـبما ورد ح الوـــحاح عنـــد العاّي
ــّدار  بكــ  عليــه، أيــر  ْ   كــ  عنــد  أ ــٌد ح ال ــ تــه النســاءو أنا  بكــ و  ــاة وقــاظ كلم  ينئ

 البواك   املشهورة: عل  ي ل  اة فلتبعم 
دىلا  و ـد  ا ، والبكـاء  ي  هـْا املنطلـق   عتـل البكـاء تعظيمـا  للميّـت أيـرا  ألمفوـه  النّـا   قـ    

كل  ح قولـه:  تعظيما  للفقيد عل  فضا له اليت قّديها سـابقة قر ليّـة أ ـار ىلليهـا ه 
ٍروٍن ومقللللاٍم كللللرمٍي ونعمللللٍة كللللانوا فيهللللا فللللاكهني  كللللال   تركللللوا مللللن جنللللاٍت وعيللللوٍن و
 وأورثناهلللا قوملللاً آخلللرين  فملللا بكلللت علللليه  الّسلللماء واألرض وملللا كلللانوا منظَلللرين

اِّ والكـافر   ىلذا يـاتوا ج  بكــ  سَّـوِّ اآل ـة هــو أّن الف  طـأم أّن ين (29 _25ان/)الـدن
وج أ ــــد يــــ  يال كــــة األرض، ويفهويهــــا أّن التقــــ َّ  يــــ  يال كــــة الســــماء علــــيهم أ ــــدٌ 

 الواحل تبك  عليه املال كة والنا  
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ــرو  هلــم: بنيــه فقــاظ   علــّ  بــ  أا  الــب أيــري املــ ين  أوصــ و     ا   بــّ  عا م
  (18)يعا رة  ىلنا عمشتم  ّنوا ىلليكم وىلنا يّتم بكوا عليكم النا  ابملعروف

 ت ستدجر له لوادب بعـد يوتـه  نـدب  أله أوص  أنا  وورد ع  يوجض اإليام الباقر     
عليــه لــىن يــ  يّكــة أّ مو يوســم احلــّ  وملــّدة عشــر ســنوات ىللهــارا  ملقايــه املليــل وا هــوظ 

  بب للم األيوّ   واّطهادهم له لدي عاّية الّنا  بس
 األصـحابالة الفقيـد بـ  النـا  ج سـّيما ـفدم  وسيلة ىلك  أنا  عّل هبا ع  عظيم ين    
ـح  تعبـريا  عـ   احملّب و  ح تعبريا  يـ  البكـاء عليـه،  ّ أم  لـاهرة  ادظ  وأّو أقوي دجلة  وأّو

لـاهرة البكـاء عليـه وجـر ن  أصـدِّ يـ   د د  ّب الشيعة ملوجهم اإليام احلسـ  
  الّديو  جستشهاد  

بــ  أنا  بكــ  اإللســان علــ  فقيــد   ِّفــر   ـّـة يــا قلــتم  عتــل صــحيحا  لكــ قللد يُقللال:     
  ويــا  أو اةنـــ  أو  ــهرا  أو ســـنة ، وبــ  أنا  بكيـــه  ــواظ عمـــر  ج ســّيما وأّن اإليـــام 

 يض  عليه يئات  السن  
ــة اإلواجلللواب:      ا جــّد  وأبيــه وأّيــه ديــام احلســ  تفــوِّ عظمــة كــلّم عظــيم عــىلّن عظومو

وأنيه، لكّنه ملّا ق تل بكيفيّـة رـّا القلـوب كيـم     فتقـد عليهـا  ـىت اآلن أم فقيـد  قـط، 
جا عـا  عطشـاض   ـع ا  يغـلّا  غر بـا  و يـدا  يكـرواب  يستضـعوفا   _ فد تـه بنفسـ  _فقد ق تـل 

ـــ ار، و ســـتع  فـــال   عـــان،  ســـم  ّـــجي  عيالـــه  ســـتغيم فـــال   غـــا ، و ســـتجري فـــال جي 
 وصراخ ا فاله، وهم ب  اآلآلف ي  األعداء  نتظرون ينهم كلَّ يكرو  

 سب زعم املسيحي  قبـل ألفـ  عـام، وهـا   لقد ص لب املسيح عيس  ب  يرأ    
ه وقالـــون، وقـــد يـــلعهـــم املســـيحيون ج  االـــون جيـــّددون ذكـــري صـــلبه كـــلَّ عـــام  و بكـــون 

ــــات ا ــــ ــــه فــــوِّ كــــّل امل سَّســــات واملمعي ْوا يــــ  نشــــبة صــــلبه  ــــعارا  عايــــا  هلــــم  رفعول
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والكنـــا س يعلنـــ  بـــْلع اســـفهم و ـــانم علـــ  يوـــابه ويدســـاته، يـــ  العلـــم أبّن يدســـاة 
فلمــاذا   ــالم الشــيعة  ،يدســاة اإليــام احلســ  ســّيد الشــهداء  جنــباملســيح قليلــة ح 

ْ  علـــ   ـــانم وبكـــا هم مل وج   ـــالم غـــري هم علـــ  احلـــان  ام احلســـ  ســـاة اإليـــد ينئـــ
  والبكاء ملدساة سا ر العظماء 

ٍبدة املقال:    و
 و ـ  صـفحاهتا، ىلّن هنايف  خوّيات و واد  ح العا و ج  ستطي  التـار ا هضـمها    
ــم    ســتطي  وج الّايــان ىلســداظ الســتار عليهــا وج األجيــاظ لســيانا لســبب  بســيط  وهــو ع قا

تيـــان ل لهـــا، وح  ليعـــة تلـــع الشخوـــّيات هـــ   خوـــّية اإليـــام احلســـ  األّ م عـــ  اإل
 وح  ليعة تلع احلواد   ادةة عا وراء ، 

هــو أّن البكــاء  يــ  وجــو   ســ  البكــاء علــ  اإليــام احلســ  الوجلله الّرابللع: *     
ظلــم  يـد ةورتــه املباروكـة، وىلعــالن ال ـورة العا فيّــة علـ  ال ريــا ىل    _ رو ــ  فـدا  _ عليـه

جّم  ةورة الغضـب علـ  الظـالمم أل ألّن البـاك  ج تنحـدر  ديوعـه والظامل ، ألّن البكاء أي 
 ولّــد  ىلجّ ىلذا كــان يتــاةرا  بشخوــيته، فهــْا التــدةر علــ  يظلوييّــة اإليــام  علــ  الفقيــد

 أثرا  له ي  أعدا ه والرّاّ  بظلمه 

حلسـ  هـو أّن البكـاء عليـه ي  وجـو   سـ  البكـاء علـ  اإليـام االوجه اخلامس: *     
ـدم ا ـالس  ولّـمد  ـعورا  ابلتضـاي  حنـو يظلوييّـة اإليـام احلسـ   الّـْم  ي  نـالظ عوقا

 استشــهد يــ  أجــل احلــّق، وقتلــو  أللــه أيــرهم ابحلــّقأل وأللّــه ىلبــ   أيــري املــ ين  علــّ  
ملظلويّيــة ، وهــْا الشــعور املمــاع  ابفا مــة الّاهــراء ســّيدة لســاء أهــل املّنــة يوجتنــا و 

    ولّمد  عورا  ابإللتقام ي  الظالمم  
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عقال ـ   ولـاهرٌة فطر ّـٌة و فالبكاء لكّل وا د  ي  هْ  األهداف والغا ت أير  بيعـ       
ـــرم  ـــروٌة يـــ  لـــواهر  الفطـــرة الســـليمة الـــيت وقاهـــا ه يـــ  لكســـة القســـاوة والغلظـــة ورج  نيّـ

 ،رافات الّرو ّية اليت  تعّرض هلـا بعـ  األفـرادالضمري وه  أنطر األيراض النفسّية واإلحن
أّن  خوــا  لظــر ىل  تلــع املآســـ  املســام الــيت وقعـــت  _ أنــ  القـــارب _ وهــل تتوــّور

و له ي  الوغار والكبار والّرجـاظ والنسـاء وج  نكسـر قلبـ ه وج  عل  اإليام احلس  
ســليم الفمطــرة  كيــي وقــد قــاظ   تــاةّر وجدالــه وج  تحــّريف ّــمري   ّ تعتــل    ىللســاض   بيعيّــا  

ــه  ح املــدةور عنــه: "أض قتيــل العوــ ة يــا ذ كــرت  عنــد يــ ي  ىلجّ اســتعل" لا اإليــام احلســ  لفس 
جّفــــت الــــّديو  ىلجّ لقســــوة  قــــاظ: يــــا عــــ  أيــــري املــــ ين  علــــّ  وجــــاء ح احلــــد م 

  (19)القلوب، ويا قوسوتا القلوب ىلّج لك رة الْلوب"

جالبـا  تربـوّ    ـ ّدم ىل   ىلّن ح البكـاء علـ  اإليـام احلسـ  : الوجه الّسلاد *     
رّيــــا البــــاك  ل يــــام ويعــــاداة أعدا ــــه، فتهــــي  ينــــه ال ــــورة علــــ  الظــــا  واإل ــــفاِّ علــــ  

اة ددون يعـــا ، وذلـــع ألّن التعـــا ي الفكـــرم والنفســـ  يـــ  اإليـــام احلســـ  املظلـــوم
ــــ  بظلمــــهل أعدا ــــه ج  ولّــــد  ــــافاا   لقوــــد  جلــــتقص يــــ   ــــيعته، و ا وأ لتقــــام ممــــ  ّر

وكتبنلللا علللليه  فيهلللا أّن اللللنفس ابللللنفس ابإللتقـــام أن  كـــون عشـــوا يا  وبـــال  ســـاب 
 والعلللني ابلعلللني واألنلللف ابألنلللف واأللن ابأللن والسلللن ابلسلللن واجللللرو  قصلللا 

 فَمن اعتد  علليك  فاعتلدوا عليله مبثلل ملا اعتلد  علليك  _ بـل جيـب أنا  كـون
تظمــا   بقــا  ملــواز   الشــر  املبــ ، كمــا ج بــّد أن  كــون ابلكلمــة الطيبــة أم اإللتقــام _ ين

ـــح املـــ ي  الّرســـام فضـــا ل أهـــل البيـــت وي الـــب أعـــدا هم _  ّ  ابليـــد أوج  _ كيـــم  ّو
 ليــا  عنــديا ج  كــون للكمــة يوقــ  ىلكــ  يــ  ناللــه دفــ  الظلــم عــ   ــيعتهم، فــال بــّد 

ْ  أن تنطلق األ دم لتْود ع   رأ   الد   وقواعد  امل ينة به  ينئ
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 األدلّة على جواٍ البكاء

 

 األدلّة الّروائّية على لل  كث ة جّداً منها:* 

يب وةــة ح   ــــ  ســابقا  وقــد رو نــا  ــطرا  ينهــا ــــ  األنبــار الــيت هــ  فــوِّ  ــّد التــواتر(:1)    
وــادر كتــب األنبــار الوــحيحة عنــدض أي ــاظ كايــل الــا رات والبحــار الّــْم لقــل عــ  امل

هبــا  لفقهــاء ابلقبـوظ واإلعتمـاد والعمـلوهـْ  األنبـار علــ  ك رهتـا تلّقاهـا عاّيـة  ا  ،املوةوقـة
ــ   والف تيــا علــ  أساســها، فهــ  بدرجــة عاليــة يــ  الو قــة واإلعتبــار الشــرع  والعملــ ، ويو
  ّكع لضايينها أو أساليدها ج أعتقد عند   س  الفقاهة أو ىللع  يئا  ي  الفقاهة 

يداليل ويضاي  هْ  األنبـار هـو اإلسـتحباب امل وكَّـد للبكـاء واإلبكـاء علـ   :( 2)    
 سّيد الشهداء، ويا  رتّتب عليهما ي  األجر العظيم عند  سبحاله 

، فعــ  األزدم عــ  يــوجض اإليــام ىلّن البكــاء ىل يــاٌء أليــر اإليــام احلســ   :( 3)    
ــــد  ه الوــــادِّ  ــــاظ لفضــــيل: جتلســــون  أا عب ــــاظ: لعــــم، جعملــــت  ق وتتحــــدةون  ق

: ىلّن تلــع ا ـــالس أ ب هــا فـــد يوا أيــرض   فضـــيل، فــر م ه يوـــ  أ يـــا فــدايف، قـــاظ 
الـْابب غفـر ه لـه  حأيروض،   فضيل يو  ذكرض أو ذ كمرض عند  فخرج يـ  عينـه ي ـل جنـا 

ء أيــرهم بقولــه: وألبّــه هنـا ىل  أّن األيــر إب يــا  (20)ذلوبـه ولــو كالــت أك ــر يـ  زبــد البحــر
 ، فه يـاء األيـريـا   تقـم قر نـة علـ  نالفـه "أ يوا أيرض"  فيد الوجوب الشـرع  والعقلـ 

واجــٌب، والبكــاء يــ  يراتــب األيــر الشــرع  اّلــْم  نقســم ىل  واجــب   إبلهــار لاليــاهتم
 .ويستحبّ  
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 عتـل  وقايـت القر نـة علـ  عـدم وجوبـه األير ءفكل أير   وو ب  ح نالة ىل ياوعليه؛     
عقـــال  و ـــرعا  وينـــه املـــا  واحلـــان والتطبـــري  ـــاض  أو جاعـــا  علـــ  ســـّيد  ويســـتحبا   راجحـــا  

الشهداء يوداٌِّ ي  يواد ق ىل ياء األير ي  جهة كوله سببا  قو   ي  أسباب اإلبكـاء 
ـــٌد لـــاهريم  واســـٌ   ـــ ّدم ىل  التشـــار ذكـــر  ،علـــ  اإليـــام احلســـ   ففـــ  التطبـــري بـ عا

 لكون هْا الفعل ذا يياة  عا فّية  ت ري الشجون واأل اان  اإليام احلس  
ىلّن البكـاء علـ  فقيـد  أيـٌر فطـرم   فعلـه كـّل البشـر ىلجّ يوـ  رّجـر قلبـه فـال هتمــل  :( 4)  

عينه بديعة عل  فقد  بيب  أو قر ـب، فالبكـاء جـرت عليـه السـرية العقال يّـة، ودّظ علـ  
 اإللا  لّوا  وفتوي  واألنبار املستفيضة، ينها: جواز  عل  املّيت قبل الّدف  وبعد :

، عـ  حم ومَّـدم بـا م احلاوسوـ م، عـ  الوَّــفَّارم، للوـدوِّ ر ـه ه حم اقامووـاظم يـا جـاء  :( 1)    
ـــدم ا َّم قوـــا ّم  ـورافـوع ـــه  ىلم و أوام عوبا ـــرواينم ل  الابوحا ـــها ـــدم باـــ م سو ، عـــ  حم ومَّ ـــر وف  : عـــ  الاعوبَّـــا م باـــ م يوعا ظو

، وفوا مموة  بمناتالابوكَّاء ونو  واسوٌة  دوم ، و ـوعاق و  ، و  وس ي  م  ، وعولمـ   بـا حم ومَّد   ب  احلا سوـ ا
  ـــوب دم وـــةم، وأيـــا  ـوعاق  ووا ـــارو حم نودَّ اـــهم أويا وـــاظ  األا ـــىتَّ صو ـــ  عولوـــ  املاونَّـــةم  و ، فوديـــا  دوم  فـوبوكو

ـــبو بو  ـــىتَّ ذوهو ـــيو  و ـــ  عولوـــ    وس  ـــىتَّ فـوبوكو ـــيو  و ْاك ر    وس  ـــ   توـــ تـو ـــىتَّ قميـــلو لوـــه : اتو َّم تـوفا ـــر   ، و و وو
ــىتَّ  ووذَّي بمــهم  ــوبو  و ــ  عولوــ   ـوعاق  ــي  فـوبوكو ــالمكم و، وأيــا   وس  ــ و اهلا ــونو يم ــونو  وروّــا  أوا توك  توك 

ــــارم، لنـَّهو ــــك تو ابم ــــجا م فـوقوـــال وا ىليــــا أونا تـوباكمــــ و اللَّياـــلو، وتوسا ـــل  السّم ،  أوها ــــارو وىليـــا أونا تـوباكمــــ و النـَّهو
ـة   ـا، ووأيـا فوا ممو نـاه مو ـد  يم للَّياـلم فوووـاحلووه ما عولوـ  ووا م فـوبوكوـتا عولوـ  روس ـوظم ا َّم  وتوساك تو ابم

، وكوالـوتا  واـر ج    ل  الامودم نوةم فـوقوال وا هلووا: قـودا  ذو اتمنوـا بمكو ـاـروةم ب كوا ـمعم ىلم و   وىتَّ  ووذَّي هبموا أها
م  ، وأيـا عولمـ   بـا   احلا سوـ ا ـا   َّ تـوناووـرمف  تـوهو ـ و  واجو اءم فـوتـوباكم   وـىتَّ تـوقاضم الاموقوابمرم يوقوابمرم الش هودو

  م و  ودو ـاهم  وعوـاٌم ىلمج  فـوبوكو  عولو  احلا سو ا ّم و بـوـ ا رم  و سونوة  أووا أورابوعم و سونوة  يا و  عمشا
:  بوكو   وىتَّ قواظو  ـ و اهلاـوالمكم و قـواظو ايفو ىلميّنم أونواف  عولوياعو أونا توك ـونو يم لوه  يووا   لوه : ج عملات  فمدو
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ـــرو و بوـــ م  ـــرا يووا ـــونو ىلميّنم  وا أوذاك  ـــ و ا َّم يـــاج تـوعالوم  ـــااينم ىلم و ا َّم، وأوعالوـــم  يم ـــك وا بـو ّمـــ ، و   ـــد أ ا ىلمتَّ
ْو  نـوقوتا م لم  لمعو عوبـاروٌة  فوا مموةو ىلمج نو

ــدم بـاـ م      ، عــ  أوبميــهم، عــ  أو اـوـدو باــ م حم ومَّ م بـاـ م أو اـوـدو باــ م ىلمدارم ــسو ــ ا ، عــ  احلا سو يــامم وحم األا
عميسو ، ع  الاعوبَّا م با م يوعار وف  يم ـالوه  
(21)    

د ، عـ  احلاوسوـ م بـا م  :( 2)     ، عـ    وياـدم بـا م زم و حم ومَّـدم بـا م ووواعوـةو، عـ   حم ومَّد  بـا    ـوعاق ـوبو
وا  ــدممهم ــري ، عـــ  أو و ، عـــ  أوام بووم ن  ـــد ، عــ  أوابو ــا ياتوـــتا ر قـويَّــة  ابـانوـــة   غوــريام ووا م : لومَّ  )*(قوـــاظو

ــــوظم ا َّم  ــــوظ  ا َّم  روس  ، قوــــاظو روس  ــــانو باــــ م يوظاع ــــون  ــــلوفمنوا الوَّــــالمحم ع  امو ــــ  بمسو : ىلحلاوقم
، عولو   وفمريم الاقولام تـوناحودمر  د ي وع هوا حم الاقولام احلاودم مو  وفوا مموة   وأوصاحوابمهم قواظو

(22)    

    (3 ):  ، ْوممّم ــد  اهلا ــ ــدم املاوبَّــارم، عــ  أوام حم ومَّ ــدم باــ م عوبا ، عــ  حم ومَّ ــعورممّم و ا وعوــ ا أوام عولمــ ّ  األا
، ع  حم و  :  وـكووات  ىلم و ع  ىلمبـارواهميمو با م نوالمد  الاقوطَّانم ، ع  أوبميهم قواظو مَّدم با م يوناو ور  الوَّيـاقولم

: ىلمذوأ  أوام عوباــدم ا َّم  ــاظو لمــ  فـوقو ــت  عولوــ  عوقا فا ــىتَّ نم ت ــه  عولوــ  اباــ   مم هولوــعو  و ــدا  ووجودا ووجا
ا  و ا  ْو    (23)ٌء فودوفم ا يم ا د ي وعمعو فوهملَّه   وساك    عوناعو  أصوابوعو يم ا هو

ــد ، عــ  ابـاـ م  :( 4)     د ، عــ  جوعافوــرم باــ م حم ومَّ لم بـاـ م زم و ــها ــحوابمنودعو ا سو ــ ا أوصا وعوــ ا عمــدَّة  يم
، عــ  أوام عوباــدم ا َّم  ــا يــاتو ىلمبـاــرواهميم  باــ  روس ــوظم ا َّم  الاقوـدَّاحم : لومَّ ــدم م  قوــاظو  حم  و
ــــوظم ا َّم  لــــد ي   مهوولوــــتا عوــــ ا  روس  ــــوظ  ا َّم ابم يو   الاعوــــ ا ، وقواــــاون  و م   َّ قوــــاظو روس  : توــــدا

ا ول ونو  احلاودم مو  ، وىلمضَّ بمعو  و ىلبـارواهميم  لوموحا ط  الرَّبَّ ، وج لـوق وظ  يوا   ساخم     (24)الاقولاب 

                                                 
)*(
بنيا  مين مونانيا أّم المينمنين ةدسجية ييوة يييّدا نسياء العيالّمين الصيدّسقة  هو أنه ليس للنبيّي والتحقيق:   

ميرسن: _ ن سخلو مين أ ، وعليه فما جاء في هذا الخبر _ على فرض صّحة صدوره عن أهل البيت فاطمة 

ـاعها لعلهيا ابنتيه مين الناحيية السيببية أب بسيب  الثاني؛ لكونها عاشت في كنفه وظلّه.  إّن رقيّة ابنته األّول؛  ّر
ــاعة، وه أعلــم  راجــ  كتــاب أهبــ  املــداد ح  ــرح يــ متر   يـ  الســّيدة ندجيــة صــارت بنتــا  لرســوظ ه ابلّر

 علماء بغداد  
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: قوــاظو الوَّــادمِّ   :( 5)     م قوــاظو ــد  باــ   عولمــ ّم باــ م احلا سوــ ا ــاحم ومَّ  يــا تو ىلمبـاــرواهميم  باــ  : لومَّ
ـــوظم ا َّم  ـــوظ  ا َّم  روس  ـــاون  قوـــاظو روس  ـــابمر ونو، قوا ـــرواهميم ، وىلمضَّ لووو ـــاوض عولوياـــعو  و ىلبـا :  و

ط  الرَّبَّ  يو   الاعو ا ، وج لـوق وظ  يوا   ساخم ، وتودا    (25)الاقولاب 

: وقوـــــاظو  :( 6)     ـــــوظو ا َّم قـوـــاظو ـــــ : ىلمنَّ روس  ـــــرم باـــــ م أوام  م  و جواءوتاــــه  ووفوـــــاة  جوعافو
يّنم  ـاضو ق وـدّم و ـّدا  وو ـوق ـوظ  كو ـاو    عولوياهممواجم توـه  كو ـ ـرو ب كو ـلو بـويـا ، وزو ادم با م  وارمةوةو كوانو ىلمذوأ دونو ،  والمب 

بوا لوميعا   هو ْو و ـ  المسوايّنم فو
(26)  

ــــ    :( 7)     ــــد  الط وسم ــــ   باــــ   حم ومَّ حم أيالميــــهم، عــــ  أوبميــــهم، عــــ  اباــــ م  والوــــد ، عــــ  اباــــ م احلاوسو
، عـــ  ىلمبـاـــرواهميمو باـــ م أوام  نوـــان  ـــد ، عـــ   و ـــ  باـــ م حم ومَّ ـــر ، عـــ  ي وسو ، عـــ  أو اوـــدو باـــ م بمشا ـــموايفم السّم

ــةو،  ، عــ  اباــ م أوام ي لوياكو ــانو باــ م أوام الاك فوــاتم ــالاعوام ــام، عــ  ع  امو : لومَّ ــةو قوالوــتا تو ا يــاعــ  عوا مشو
ـــ  النَّـــيبم   ـــرواهميم  بوكو ـــوظو ا َّم  ىلمبـا ـــروتا د ي وع ـــه  عولوـــ  حلمايوتمـــهم، فوقميـــلو:  و روس  ـــىتَّ جو   و

ــ  تـونـاهو
ــ ا ج )*( ْم م رو اوــٌة، ويو ــ ــاء ، وىلمتَّوــا هو ا ب كو ْو ــ : لوــياسو هو ــاظو ــاءم، وأولاــتو تـوباكمــ   فـوقو ، عــ  الاب كو

 ـورا وما ج  ـ را وما 
(27)   

وعوناه ، ع  أوبميهم، ع  الام فميدم، ع  ابا م ق ولووو ـاهم، عـ  أوبميـهم، عـ  سوـعاد ، عـ  أو اـودو  :( 8)    
، عـ   ـب  ، عـ  ي عواوم ـوةو بـا م ووها ولاووـارممّم ، عـ  أوام حم ومَّـد  األا با م حم ومَّد ، ع  احلاوسو م با م حمواب وب 

: ك ل   أوام عوبادم ا َّم  ـاءم عولوـ   حم  ودم م  قواظو ، والاب كو ووي املاواو م ر وٌ  سم ، والاب كواءم يوكا املاواو م
م  احلا سو ا

(28)  
، عـــ   :( 9)     لوــ  الط ف ــوفم ــ  بـاـ م  ـوـاو    حم كمتوـــابم الامولاه ــوفم عولوــ  قـوتـا عولمــ   بـاـ   ي وسو

لـ ه  فـوهمذوا أونَّ زو ا و الاعوابمدم  و بوكو  عولو  أوبميـهم أورابوعمـ و  الوَّادمِّم  ـار    قوا ممـا  لويـا ـنوة  صوـا مما  لـوهو  سو
: ك ــلا  و يوــواجمو  ــوظ  و  ودو ـاـهم، فـويـوق  ــروابمهم، فـويوضوــع ه  بـوــ ا ــهم و و ــاءو غ الي ــه  بمطوعوايم فاطـوـار  جو ــرو اإلام  وضو

                                                 
)*(
 صبر معه، وما عداه فجائز. البكاء المنهي عنه هو ما ن  
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ـــ فـويـوق ــوظ  ق تمــلو اباـــ   روس ــوظم ا َّم  ــانو[ فوـــال جوا معــا ، ق تمـــلو ابـاـ   روس ــوظم ا َّم عوطاشو اض  ]عوطاشو
، و ـوباكم   وىتَّ  ب ـواواظ    كو  لمعو رّمر  ذولمعو ْو ـ لَّ  وعواي ه  بمد ي وعمهم، وىل ااوجو  ورواب ه  بمد ي وعمهم فـولوـما  ـوـاوظا كو

 وىتَّ حلومقو ابم َّم 
(29)    

رواءم  :( 10)     ـروجو  ـووايـا  ىل و الوَّـحا : نو تـ ه  قـودا سوـجودو وعو ا بـوعاـ م يوووالميـهم قـواظو فـوتوبمعاتـ ه  فـوووجودا
ـــوو  ووـــيات  لوـــه  أولاـــيو يوـــرَّة  وه  ـــاءو  ، وأو ا ـــهميقوه  وب كو ، وأوضو أواوـــ و  و ـــت  ـــنوة  فـوووقـوفا ـــاروة  نوشم جو عولوـــ   م

،  تـوعوب ــدا  وورمقّــا ، ج ىللـوهو ىلمج ا َّ   ّقــا  ج ىللـوهو ىلمج ا َّ : ج ألوــهو ىلمج ا َّ   وّقا  و قا ،   َّ  ـوق ـوظ  ــدا  ىلمىلوــاض  ووصم
:  و  نـوياــهم، فـوق لاــت  ــ ا د ي ــو م عويـا ــاءم يم لامو ــروا ابم ــه  قوــدا غ مم هو ــ ا س ــج ودم م، وىلمنَّ حلمايـوتوــه  وووجا ــه  يم روفوــ و روأاسو

: ووقاوــعو ىلمنَّ  ـوعا  ــ و ولمب كوا ـمـعو أونا  وقمــلَّ  فـوقوــاظو مم ــيّمدمم يوــا  نو حلم االـمـعو أونا  ـونـاقوضم ق ــوبو باـــ و سو
ــنـاه ما  ــدا  يم ــرو ابانــا  فـوغويَّــبو ا َّ  ووا م ــانو لوــه  اةـانوــا عوشو ، وكو  ّ ــا  ىلباــ و لوــيبم ــانو لوبمّي ــرواهميمو كو ــحواِّو باــ م ىلمبـا  ىلمسا
ـاءم، وابـا  ـ و الاب كو ، وذوهوبو بووور    يم ر    يم و الاغومّم واهلاومّم دووادوبو لوها ، وا ا نـ ه  فوشوابو روأاس ه  يم و احلا اانم

ت ـــولم و  ـــراعو  يوقا ـــيتم صو ـــلم بـويا ـــ ا أوها ـــرو يم ـــبـاعوةو عوشو ـــ  وسو لـايوا ووأوضو روأو اـــت  أوام وأونم ـــ   حم دوارم الـــد   و
هوب  ب كوا م  ْا ، و و فوكويايو  ـونـاقوضم    ااينم
(30)   

لم با م  :( 11)     ، ع  عمدَّة  يم ا أوصاحوابمنودعو ا سوها د ، وعوـ ا عولمـ ّم بـا م حم ومَّد  با    ـوعاق وبو زم و
ــ م  : وومعاــت  أوابو احلاوسو ، عــ  عولمــ ّم باــ م رمأوب  قوــاظو ــرواهميمو، عــ  أوبميــهم لوميعــا ، عــ  ىلباــ م حمواب ــوب  ىلمبـا

ووَّظو  ـانو  ـوعابـ د   األا وراضم الَّيتم كو : ىلمذوا ياتو الام  ايم   بوكوتا عولوياهم الاموال مكوة ، وبمقوا   األا   ـوق وظ 
ـالمم ج وس ـد   ـٌة حم اإلامسا ـا ووة لمـمو ةـ لامو الـ ه  فميهو ـعود  أوعامو ـانو  ووا هوا ا َّو عولويـاهوا ووأوبـاـوواب  السَّـمواءم الَـّيتم كو

ونَّ الام  ايمنم و   و ون  اإلامساالمم كوح و ونم س ورم الامودم نوةم هلووا   و ا   ٌء ألم

ــريومم  حم قـ ــرابم      م لوميعــدعو م  وروووا   احلامما ــ ا ــدم باــ م احلا سو ــد ، وحم ومَّ ــنوادم، عــ  أو اوــدو باــ م حم ومَّ سا اإلام
احلاوسو م با م حمواب وب  يم ـالوه  
(31)   
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ــد  باــ  :( 12)     ــوظ  ا َّم  حم ومَّ ــروفو روس  ــا الاوو : لومَّ م قوــاظو ــ ا ــ ا ووقـاعوــةم  عولمــ ّم باــ م احلا سو يم
ــ ا دوارم أ   ـد  ىلم و الامودم نوـةم وومـ ـمو ا يم ـاء ، و وا  وسا ـا قوتميـٌل لـووا ــا  ووب كو لمهو ــ ا أوها ــ ا ك ـلّم دوار  ق تمـلو يم  و يم
ـــاظو  ـــهم فـوقو ـــوأعولو   واـــاوةو عومّم ـــل  الامودم نوـــةم أونا ج  ـون و   : لوكمـــ َّ  واـــاوةو جبـوـــوواكم و لوـــه ، فوـــآ و أوها

وما  ، وج ـوباك و    وىتَّ  ـوبادوء وا كم اوةو فـويـون و  وا عولوياهم، و ـوباك و   فـوه ما ىلم و الايـووامم عولو  ذولمعو يويّمت 
(32)   

ــد  باــ  :( 13)     ، عــ   حم ومَّ ــمم ــد ، عــ  عولمــ ّم باــ م احلاوكو ــنوادم م، عــ  أو اوــدو باــ م حم ومَّ ــ م إبممسا احلاوسو
 ، طم ّم نم با م ع  اموانو، ع  حم ومَّدم با م احلاوسو م الاوواسم : ىلمنَّ ىلمبـاـرواهميمو  ع  أوام عوباـدم ا َّم أوابو قـواظو

تمهم  نولميلو الرَّ او م  سودوظو روبَّه  أونا  ـوراز قوه  ابـانوة  تـوباكميهم بـوعادو يووا
(33)  

، عـ  ابـا م ل اه ـور ، عـ  أوبميـهم،  حم ومَّد  با  :( 14)      ، ع  أو اودو با م حم ومَّد  الاك ـوحمّم  ـوعاق وبو
، عـ  أوام عوباـدم ا َّم ع   ـرو ، عـ  الام فوضَّـلم بـا م ع مو ـنوان  ، عـ  حم ومَّدم بـا م سم وصوـمّم ، وعوـ م األا

، عـ  أوام عوباــدم ا َّم  ــلمم  ــدم بـا م ي سا :   ورم ـا ، عـ  حم ومَّ : قوــاظو أويمـري  الام ــ ايمنم و     قـواظو
ــ م عمناــدو  ــواظم احلاوسو لاقو ــالميوك ما ابم تـاهوا بـونوــات  ي ــر وا أهو ــعودو ــا أسا ــةو لوّمــا ق ــبم و أوب وهو ــوااتوك ما فوــهمنَّ فوا ممو يو

لد عواءم   ادو، وعولوياك  َّ ابم ، فـوقوالوتم اتـار كا و التـَّعادو م   هوا م

ـــــد  باـــــ      ـــــنوادم م، عـــــ  عولمـــــ ّ   حم ومَّ ـــــاظم إبممسا م حم اقاموو ـــــ ا ـــــدم مم  عولمـــــ ّم باـــــ م احلا سو حم  و
ورابوعممما  وةم يم ـالوه  األا

(34)   

ــعادم باــ م عوباــدم ا َّم، عــ  أو اوــدو باــ م  :( 15)     ــاظم الــدّم  م، عــ  أوبميــهم، عــ  سو مو وحم كمتوــابم ىلمكا
م  ، عــ  احلا سوــ ا ــح  ، عــ  لورم ـيم باــ م ضوصم ــدم بـا م ىلمواواعميــلو باــ م بوام ــ   حم ومَّـدم باــ م عميسوــ ، عــ  حم ومَّ

 :  با م  وام دو قواظو
وام عوبادم ا َّم      ـنوة   يواتوتم ابـانوٌة ألم ـر  فـونوـاحو عولوياـهم سو فـونواحو عولويـاهوا سونوة    َّ يواتو لوه  وولوٌد  نو

وام عوباـدم ا َّم  : فوقميـلو ألم :   َّ يواتو ىلمواواعميل  فوجوام و عولوياهم جواوعا   ودم دا  فـوقوطو و النـَّواحو، قواظو
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ـــوظو ا َّم أ ـ نوـــاح  حم دو  : ىلمنَّ روس  ـــاظو ـــا يـــاتو  واـــاوة : لوكمـــ َّ  واـــاوةو جبـوـــوواكم و  ارميفو  فـوقو قوـــاظو لومَّ
لوه  
(35)  
ـــةو  :( 16)     ـــ وادم أونَّ فوا ممو ـــكّم م الاف  ـــدّم  م حم ي سو ـــياا  زو اـــ   ال ـــتا عولوـــ   وروووي الشَّ ضو و

لنـَّواحم عولو   وا أوبميهوا وو  اوةو أولَّه  أويورو ابم
(36)  

، ع  بـوعا م أوصاحوابمنودعو ا حم ومَّدم بـا م  وسَّـانو، عـ  حم ومَّـدم بـا م  حم ومَّد  با  :( 17)      ـوعاق وبو
، ع  عوبادم ا َّم با م ىلمبـاـرواهميمو بـا م حم ومَّـد  املاوعافوـرم  ورايو مّم ، عـ  زوجناووو اهم، ع  عوبادم ا َّم با م احلاوكومم األا مّم

ــا نودمجيوــ ــدم م   ووم ــل  أولَـّهو م باــ م عولمــ ّم باــ م أوام  والمــب  حم  و ــ ا ــرو باــ م عولمــ ّم باــ م احلا سو ةو بمناــتم ع مو
ـــدو باـــ و عولمـــ ّ   ـــ  حم ومَّ : وومعاـــت  عومّم ـــدامتوم ىلم و  قوالوـــتا ـــراأوة  حم الامو : ىلمتَّوـــا رواتوـــاج  الامو ـــوو  ـوق ـــوظ  وه 

يلو دوياعوتـ هو  ـةو النـَّواحم لمتوسم ـا اللَّياـل  فـوال تـ ـ اذمم الاموال مكو را  فـوهمذوا جواءوهو بوغم  هلووا أنا تـوق وظو ه جا ا ووج ـونـا
لنـَّواحم  ابم
(37)  
ــد  بـاـ  :( 18)     : س ــئملو الوَّــادمِّ   حم ومَّ م قـوـاظو ــ ا ــةم عولمــ ّم بـاـ م احلا سو ــرم النَّا محو ، عــ  أوجا

: جأبوا و بمهم قودا لميحو عولو  رو  س وظم ا َّم فـوقواظو
(38)  

ج ىل ـــــكاظ ح البكـــــاء فتــــوي  ولّوـــــا  كمـــــا صــــرّح بـــــه  األصـــــحاب، وىلتـــــا وابجلملللللة:     
اقــالف ح جــواز النــوح، فاملشــهور بــ  األصــحاب جــواز  يــا    ســتلام حمرَّيــا  يــ  كــْب  
ْ  وقـام عليـه اإللـا ، لعـم  سـت ىن  أو صراخ  عاظ  أو لطم الوجو  و شـها فهلـه  ـرام  ينئـ
ـــا يـــا ورد يـــ   يـــ  الوـــراخ املـــا ا واللطـــم واقمـــ  يـــا قوـــل علـــ  ســـّيد الشـــهداء، وأّي
ــا، وهــو يــا  ـ عوــلَّ  األنبــار الناهيــة عــ  النيا ــة فمحمولــة علــ  تــريف الوــل والتســليم ابلرّّ

، لبا ــل" املشــتمل علــ  احملــرَّم  ســبما أفــاد ح النها ــةاب: "النــوح ـعنــه ح بعــ  األنبــار بــ
كالت كْلع غالبا ، لْا ورد  النه  عنها ابلكيفّية اليت ذكـرض، أّيـا النـوح   وليا ة املاهلّية

ابحلّق ويا ج  رتّتب عليه حمـرَّم، فجـا ا بـال ىل ـكاظ وأ ّدتـه األنبـار املستفيضـة وقـام علـ  
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صــحته اإللــا ، بــل   ســتفاد يــ  جــواز البكــاء جــواز النــوح ملالزيتــه لــه غالبــا  علــ   ــّد 
 تعبري صا ب املواهر 
 ملخالفون يفتون جبواٍ البكاء على امليتا

الك ـــرية الّدالـــة علـــ  جـــواز البكـــاء علـــ   األنبـــارو  هــْا وقـــد ذكـــر املخـــالفون العمر ـــون    
امليـــت، لـــْا ىللـــ  أتعّجـــب كيـــي  ســـتنكرون علـــ  الشـــيعة بكـــاءهم علـــ  اإليـــام احلســـ  

 يــ  أّن النــيّب بكــ  علــ  ىلبنــه ىلبــراهيم ، الكــلي  ، فقــد أورد البيهقــ  ح الســن
 أ اد م ك رية، ينها:

ـ  ه عنهمـا قـاظ: أتـ  النـيب صـّل   ل( 1)     البيهقـ  ح ىلسـناد  عـ  أسـاية بـ  ز ـد ّر
ه عليه ]و له[ وسلَّم اببنة ىلبنته ولفسها تقعق  كدنا ح   ، فقـاظ رسـوظ ه صـّل  ه 

ـــل  ي "ب يـــا أنـــْ: عليـــه ]و لـــه[ وســـلَّم ســـّم " قـــاظ: وبكـــ ، وب يـــا أعطـــ  وكـــل  ىل  أجو
أتبكــ  وقــد نيــت عــ  البكــاء  فقــاظ رســوظ ه عبــادة:   رســوظ ه  فقــاظ لــه ســعد بــ 

صّل  ه عليـه ]و لـه[ وسـلَّم: "ىلتـا هـ  ر ـة جعلهـا ه ح قلـوب عبـاد ، وىلتـا  ـر م ه 
  (39)ي  عباد  الّر اء"

يعاو ـة، وأنرجـه البخـارم  روا  يسلم ح الوحيح ع  أا بكر ب  أا  يبة عـ  أا    
 ي  أوجه ع  عاصم األ وظ 

إبسناد  ىل  ألس ب  يالع قاظ: قاظ رسوظ ه صّل  ه عليه ]و لـه[ وسـلَّم:  لل( 2)    
"ولــد م الليلــة غــالم فســميته ىلبــراهيم"  ّ دفعــه ىل  أّم ســيي ىليــرأة قــ  ابملد نــة  قــاظ لــه 

]و لـه[ وسـلَّم  ـاور  والطلقـت ىل  أا سـيي أبو سيي فالطلق رسـوظ ه صـّل  ه عليـه 
وهو  نفا بكري ، قاظ: والبيت ممتلئ دنـاض ، قـاظ: فدسـرعت املشـ  بـ   ـدم رسـوظ ه 
صـــّل  ه عليـــه ]و لـــه[ وســـلَّم فدتيـــت أاب ســـيي فقلـــت: جـــاء رســـوظ ه صـــّل  ه عليـــه 

]و لـــه[ وســـلَّم  ]و لـــه[ وســـلَّم أيســـع أيســـع، فديســـع فجـــاء رســـوظ ه صـــّل  ه عليـــه
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فــدعا ابلوــيب فضــّمه ىلليــه، وقــاظ يــا  ــاء ه أنا  قــوظ، قــاظ ألــس: فلقــد رأ تــه بــ   ــدم 
رسوظ ه صـّل  ه عليـه ]و لـه[ وسـلَّم وهـو  كيـد بنفسـه فـديعت عينـا رسـوظ ه صـّل  

قـان ه عليه ]و له[ وسلَّم فقاظ رسوظ ه صـّل  ه عليـه ]و لـه[ وسـلَّم: "تـدي  العـ  و 
  (40)القلب وج لقوظ ىلّج يا   ّر  ربّنا وه   ىلبراهيم ىلّض بع حملاولون"

ة و ـيبان عـ  سـليمان، وأنرجـه البخـارم يـ  وجـه بـروا  يسلم ح الوـحيح عـ  هد    
  نر ع   بت قاظ: روا  يوس  ع  سليمان 

[ وســـلَّم بعبـــد عـــ  جـــابر بـــ  عبـــد ه قـــاظ: نـــرج النـــيب صـــّل  ه عليـــه ]و لـــه للللل( 3)    
ــعه ح  جــر  ففاّــت  الّر ــان بــ  عــوف ىل   النخــل فــهذا ابنــه ىلبــراهيم جيــود بنفســه فّو
عينــا ، فقــاظ عبــد الّر ــان بــ  عــوف: أتبكــ  وألــتو تنهــ  النــا  ، قــاظ: "ىلين   ألــهو عــ  

ـــد لغمـــة هلـــو ولعـــب،  تالبكـــاء ىلتـــا نيـــ عـــ  النـــوح صـــوت  أ قـــ  فـــاجر  : صـــوت عن
وصوت عند يويبة    وجو  و ّق جيوب ورلة وهْا ر ـة ويوـ  ج وياايري الشيطان، 

 ور م ج  ـ ر م،   ىلبـراهيم لـوج ألـه أيـر  ـق ووعـد صـدِّ وأّن  نـرض سـيلحق أبولنـا حلـاض 
 بـع حملاولـون، تبكـ  العـ  وقـان القلـب وج لقـوظ يـا عليع  اض  هو أ ّد ي  هْا وىلضّ 

  (41) سخط الّرب"
 ب  عمر قاظ: ا تك  سعد بـ  عبـاد  ـكوي لـه فـدات  رسـوظ ه ع  عبد ه لل( 4)    

صـــّل  ه عليـــه ]و لـــه[ وســـلَّم  عـــود  يـــ  عبـــد  الّر ـــان بـــ  عـــوِّ وســـعد بـــ  أا وقـــال 
وجــد  ح غشــية فقــاظ: أقــد قضــ ، فقــالوا: ج    عليــهوعبــد ه بــ  يســعود فلّمــا دنــل 

وسلَّم فلّما رأي القوم بكاء رسـوظ ه  رسوظ ه، فبك  رسوظ ه صّل  ه عليه ]و له[
ّْب بــدي  العــ   صــّل  ه عليــه ]و لــه[ وســلَّم بكــوا، فقــاظ: "أج تســمعون أّن ه ج  عــ

ّْب هبْا    (42)أو  ر م" _وأ ار ىل  لساله  _وج كان القلب ولك   ع
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م قـل أّيـه فبكـ  ع  أا هر رة قاظ: زار رسوظ ه صـّل  ه عليـه ]و لـه[ وسـلَّ  للل( 5)    
ــ   ولــه  ّ قــاظ: "اســتدذلت را أن أزور قلهــا فــدذن م، اســتدذلته ىلن اســتغفر  وأبكــ  يو

ّْكر املوت"   (43)هلا فلم أيذن م، فاوروا القبور فهنا ت
ذ ـل اقـل  تعـارض يـ  صـدر ، ىلذ كيـي قـّرم علـ  النـيّب أن  سـتغفر مالحظة هاّملة:     
 ّ ح لفس الوقت  ـاور قلهـا و بكـ  هـو ويوـ  يعـه، ويعلـوم  ــة بنظر العايّ ــ ه املشركة أليّ 

وم تقل  عللى قلاله أّن الوقوف عل  قل املشريف ينه   عنه  سـبما ورد ح قولـه تعـا : 
النــيب  يــ   ريــة الوقــوف علــ  قــل  ( فلــم   ســت  و 84)التوبــة/ إنلل  كفللروا ابس ورسللوله

عليهـا  الرقةيه  يضافا  ىل  أّن بكاء  عل  أّيه  ستلام ا زار أاملشريف، فكيي است    هنا ملَّ 
وهــــ  ح الواقـــ   لــــب غفـــرانأل ألّن اإلســــتغفار هـــو  لــــب الّر ـــة يــــ  ه،  ،ر ـــة هلـــاالو 

 املتقدّمم  7149رقم األوظ والبكاء  لب ر ة  سبما أ ار احلد م
ىلبـــ  عمـــر عـــ  حمّمـــد بـــ  عمـــر ألـــه أنـــل أّن ســـلمة بـــ  األزرِّ كـــان جالســـا  للللل ( 6)    

ابلســوِّ فمـــر جبنـــازة  بكـــ  عليهــا، قـــاظ: فعـــاب ذبـــع ابــ  عمـــر والتهـــره ، قـــاظ: فقـــاظ 
ســلمة: ج تقــل ذلــع   أاب عبــد الّر ــان فد ــهد علــ  أا هر ــرة لســمعته  قــوظ: يــّر علــ  
ـ  ه عنـه  النيب صّل  ه عليه ]و لـه[ وسـلَّم جبنـازة وألـه يعـه ويعـه عمـر بـ  اقطّـاب ّر

ه  فقـاظ لــه النــيب صــّل  ه عليــه ]و لــه[ وســلَّم: يهــا فابــرهّ  عمــر والتهــر ء  بكــ  علولسـا
"دعهّ    عمر فهّن الع  دايعة والنفس يوابة والعهد  د م" قالوا: ألت وعتـه  قـوظ 

    هْا 
   قاظ: لعم

  (44)قاظ اب  عمر: فاب ورسوله أعلم يرّت 
ـــ  ه عنهـــا فجعـــل عمـــر عـــ  ىلبـــ  عبّـــا  قـــاظ: بكـــت النســـاء علـــ  رقيّـــللللل ( 7)     ة ّر

 نهــاهّ ، فقــاظ رســوظ ه صــّل  ه عليــه ]و لــه[ وســلَّم: "يــه   عمــر"  ّ قــاظ: "ىل كــّ  



  99.............................)البكاء والتطبير( ردّ الهجوم عن شعائر اإلمام الحسين المظلوم 

 

 

 الّر ــة، ويــا  كــون يــ  اللســانلــه يهمــا  كــ  يــ  العــ  والقلــب فمــ  ولعيــق الشــيطان فه
ــ  ه عنهــا  واليــد فمــ  الشــيطان" قــاظ: وجعلــت ة، تبكــ  علــ   ــفري قــل رقّيــفا مــة ّر

جههــا ابليــد أو قــاظ: و فجعـل رســوظ ه صــّل  ه عليــه ]و لـه[ وســلَّم ىلســح الــّديو  عـ  
  (45)ابل وب
ــ  ربّــه يــا  عــ  ألــس أّن ]يوجتنــا[ فا مــة لللل ( 8)     بكــت أابهــا فقالــت:   أبتــا  يم

  (46)أدض    أبتا  ىل  ىلجلا يل ألعا    أبتا  جّنة الفردو  يدوا 
اد بــ  ز ــد عــ   بــت،   أبتـا  أجــاب راّب  دعــا ، ويــ  ذلــع الوجــه أنرجــه  ّــ هزاد فيـ    

  (47)البخارم ح الوحيح
ع  حمّمد ب  ىلواعيل ب  أا فد ع قاظ: قاظ أنـلض حمّمـد بـ  أا  يـد عـ   لل( 9)    

ىلب  املنكدر قاظ: أقبل رسوظ ه صّل  ه عليه ]و لـه[ وسـلَّم، يـ  أ   ـد، فمـّر علـ  بـ  
األ هل، ولساء األلوـار  بكـ  علـ  هلكـاه ّ   نـدبنهم، فقـاظ رسـوظ ه صـّل  ه  عبد

عليــه ]و لــه[ وســلَّم: "ولكــّ   ــاة ج بــواك  لــه"، قــاظ: فــدنل رجــاظ يــ  األلوــار علــ  
لسا هم فقالوا:  ّول  بكاءكّ  ولدبكّ  عل   اة فقام رسـوظ ه صـّل  ه عليـه ]و لـه[ 

م ،  ّ الورف فقام عل  املنل ي  الغـد فنهـ  عـ  النيا ـة كد ـّد وسلَّم فطاظ قيايه  ست
  (48)يا ن  ع    ء قط، وقاظ: "كّل ضدبة كاذبة ىلجّ ضدبة  اة"

أنلض  كـيم بـ  سـليمان قـاظ: وعـت حمـارب قـاظ:ع  يسـلم بـ  ىلبـراهيم  _( 10)    
ْكر، قــاظ: ملـّـا ق تــل  ــاة بــ  عبــد املطّلــب جعــل النــا    بكــون علــ  قــتالهم، ىلبــ  د ر  ــ

فقاظ النيّب صّل  ه عليـه ]و لـه[ وسـلَّم: "لكـّ   ـاة ج بـواك  لـه"، قـاظ فسـمعت ذلـع 
لساءهم فبك  عليه، فجاءت ىليرأة واّـعة  ـدها علـ  رأسـها تـرّن، فقـاظ  وااأللوار فدير 

رســوظ ه صــّل  ه عليــه ]و لــه[ وســلَّم: "فعلــتم فعــل الشــيطان  ــ  أ هــبط ىل  األرض 
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 قـدو   (49)ّ   د  عل  رأسه  رّن، وىلله ليس ينا يو   لق وج ي  نرِّ وج يو  سـلق"و 
َّْب ببكـــاء أهلـــهح يوـــادر العاّيـــة ورد أ ضـــا   ، فقـــد روي البيهقـــ  ح يـــ  أّن امليـــت  عـــ

يـا ورد عـ  عمـر بـ  اقطـاب قـاظ: قـاظ النـيب: "ىلّن  :السن  الكلي أنبارا  يتضافرة ينهـا
وعـــ  عمـــر بـــ  اقطـــاب أ ضـــا  قـــاظ: قـــاظ النـــيب:  ليـــه ح قـــل " امليّـــت  عـــْب ابلنيا ـــة ع

 بوجو :  وهْ  األنبار يردودة (50)"املّيت  عْب ببكاء احلّ "
ح  وعمــــر بــــ  اقطّــــاب ة عــــ  عا شــــةتلكــــم األنبــــار يرو ــــأك ــــر ىلّن الوجلللله األّول:     

اعتـد  و  ونمـا للمـا أهـل البيـت ويا  رو ن ج  جية فيـه عنـدض لك ،يوادر العاّية
، وهـو أيـٌر واّـٌح اترخييـا  كمـا ج خيفـ  علـ  علـيهم اليت أسـبغها املـو   عل   قوقهم

 املتتب  
ـــة غريهـــا يـــ  الوجللله الثلللاين:      ـــة عـــ  البكـــاء عـــ  يعاّر ـــّروا ت الناهي قوـــور تلكـــم ال

 األنبار الدالة عل  جواز البكاء عل  امليت 
وم تلل ر والنقــل ج ســّيما قولــه تعــا : ينافــاة تلكــم األنبــار للعقــل الوجلله الثاللل :     

ٍر أخر  ٍرة و ، ويا ذلب املّيت  ىت   عاقب ىلذا بك  عليه احلّ ، بل هو للـم علـ   وا
اَّ  عـ  كـّل ـاملّيت، وه عّا  دله ج  ظلم أ دا  لكولـه يـ  لـوازم الفقـر واإل تيـاج وهـو ينـ

 ذلع 
ـــل علـــ  ال     بكـــاء املشـــتمل علـــ  علـــّو الوـــوت وأّيـــا األنبـــار الناهيـــة عـــ  البكـــاء فت حمو

ا بقضاء ه تعا  أو غري ذلع  والنوح ابلبا ل  أو املتضمّم  للجا  وعدم الرّّم
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يــ   ــــأفــدض ســابقا   و ســبما ــــ أّن البكــاء علــ  اإليــام املظلــوم الشــهيد  ج ر ــب     

الّدالّـة علـ  اسـتحباب البكــاء  أهـّم يـا وعـد عليــه  ه ابل ـواب لقتضـ  النوـول املتــواترة
هليّــة الــيت  ــّم عليهــا البــارم والتبــاك  واإلبكــاء، بــل ىلّن هــْ  األيــور يــ  أهــّم الشــعا ر اإل

   وه  عبادة ب لكونـا تقـر اب  ىلليـه عـل وسـيلته الكـلي  ـهيد احلـّق اإليـام احلسـ  بـ
ـــل   رتّ ـــح يـــ  هـــْ  الشـــعرية كضـــرب الّسالســـل وجـــرح الـــّروو  علـــّ    _، وكـــل  فمعا

املظلـوم  والعجي  والّضـجي  وقـرح العيـون بـل واملـوت غّوـة  و رقـة  علـ  اإليـام _التطبري 
 ــاب املــرء املســلم عليهــا ابتفــاِّ فقهــاء    ، كــل  ذلــع دانــل ّــم  تعظــيم الشــعا ر و 

تلكم  األيـور ج بـاألّية بال يناز  سوي يا صدر يـ  بعـ  أدعيـاء العملاـم  يـم  ـّككوا 
ينـــاف  حلضـــارة  ـــــكســـب يـــا اّدعـــوا  ـــــســـّيما ّـــرب الـــّروو  والنّـــدب واللطـــمأل فـــهّن ذلـــع 

 ء ي  ذلع دانال  ح تعظيم الشعا ر بل ليس    ،اإلسالم
وج ر ب أّن التطبري أ د  يواد ق تعظيم الشـعا ر احلسـينّية بـل صـار يالزيـا  للشـعا ر     

 احلسينّية ح أك ر البلدان الشيعّية 
 وهنا أوّد البح  يف أموٍر ثالثٍة:

 ياهّية الشعرية لغة  واصطال ا  األمر األّول:     
 دلّة عل  يشروعّية التطبري ويا  ابه ذلع األاألمر الثاين:     
  وتفنيدها دعاوي احملرّمي  للتطبرياألمر الثال :     
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 األمر األوّل

 ماهيّة الشعرية لغةً واصطالحاً

 
، والشـعرية ينهــا      ـعورو ـع ر  أو ا ــعورو  وشا الشـعا ر لغـة  لـ   ــعرية، وينهـا ا ـتـ قَّت األفعـاظ:  و

عار، والشعري ويشعورا  ويأ ضا : الّشعر، الشعور، ا ـعر والشـاعر واملشـاعر شلشّم عوراء والشم
عور   واملمشا

، وجيمعهـا يعـىن  وا ـد  تقر بـا  هـو اإلعـالم      ولكـّل يفـردة يـ  هـْ  املفـردات عـّدة  يعـان 
  (1)والشعور واإل سا 

عرم فالض  يا صـن يُقال:      : أم  وعورو به: عولممو أو أ ّس به، و عر له: فط ، وليت  م
 ليت   عرت  وعلمات  لا صن  

ـــعر جســـد اإللســـان دون يـــا ســـوا  يـــ   ال يـــاب، وح امل ـــل: هـــم      ـــعار: يـــا وم  و والشّم
ْكور هــــو البطالــــة  الشــــعار دون الــــد ر،  وــــفهم ابملــــوّدة والقــــرب، فالشــــعار ح امل ــــل املــــ

ويــــ   ،ارال ــــوب الّــــْم فــــوِّ الشــــع يــــ  يعــــاين الــــد ر:واقاّصــــة، والــــّد ر هــــم النــــا ، و 
العاليــــة ح احلــــرب وغريهــــا، و ــــعار العســــاكر: العاليــــة الــــيت  نوــــبونا ليعــــرفو  :الشــــعار

ــت أيــتغ  الّرجــل  هبــا رفيقوــه، قيــل ىلّن  ــعار أصــحاب النــيّب كــان ح الغــاو:   ينوــور أيم
و ـعار القـوم عاليـتهم ح  الّسـفر، وأ ـعر القـوم ، وهو تفاوظ ابلنوـر بعـد األيـر ابإلياتـة

علوا أللفسهم  عارا ، واإل عار: اإلعالم، والشعار العالية، قـاظ األزهـرم: ح سفرهم: ج
: أعلمهــا وهــو أنا ةلوــدو وج أدرم يشــاعر احلــّ  ىلجّ يــ  هــْا ألنــا عاليــات لــه، وأ ــعر البو 
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والبدلـــة هـــ  اهلـــدم ىل    ، شـــّق جلـــدها أو  طعنهـــا ح أســـنمتها ح أ ـــد املـــالب  لبضـــ 
ـــــدي، بيـــــت ه احلـــــرام، تقـــــوظ: أ ـــــعر  ـــــكا  أم جعلتهـــــا  ـــــعرية هت  لوـــــة ب ل سا ت  هـــــْ  البودو

ف أنـا بدلـة عاـرو و ـ  وىل عارها  أنا  وجئو أصل سـنايها بسـك ، فيسـيل الـّدم  علـ  جنبهـا، 
  (2)هدم
عمرو الّرجل : أ صيبو كجر  عل  رأسه فساظ ديـه، وتقـوظ العـرب للملـويف ىلذا ق تلـوا:      وأ  ا

عمرة ألي بعري،  ر دون د ّة امللويفأ  عروا، وكالوا ح املاهلّية   شا
   قولون: د ّة امل

 كد دة، قاظ أ دهم: جئ  و هو اإلدياء بطع   أو ري   أو  فاإل عار    
يو م لو عليها وملّا  بلغا ك لَّ ج هدها         وقد أ عراها ح أ  ّل ويودا

 ألشد أبو عبيدة:وأ عراها: أديياها و عناها،     
 ال ، تراهم              عا رو ق رابن  هبا  ـ تـوقورَّب  يال  فجيجلقتّمل ه م 

يوـــتا بـــْلع أللّـــه  ـــ ةر فيهـــا ابلعاليـــات، و ـــعار احلـــّ :       هـــداة، و ّم
لوـــة امل والشـــعرية: البودو

 يناسكه وعالياته و  ر  وأعماله 
يـ  كـالوقوف والطـواف والسـع  والرّ   والشعرية أ ضا  كّل يا ج عملو عولوما  لطاعة ه     

ـــر أّيتـــع أنا  رفعـــوا  ـــيّب فقـــاظ: ي  ـــه احلـــد م ىلّن جلا يـــل أتـــ  الن بح وغـــري ذلـــع، وين ّْ ـــ وال
ــــة فهنــــا يــــ   ــــعا ر احلــــ   تـوعوبَّــــد،  ،أصــــواهتم ابلتلبي

ــــعور وهــــو املعالوــــم وامل ويــــ  الشــــعرية املشا
ه واملشــاعر: املعابــد الــيت لــدب ه ىلليهــا وأيــر ابلقيــام عليهــا، وينــه وــ  املشــعر احلــرام أللّــ

 وهو املادلفة  فالكروا هللا عند املشعر احلراميوعالوم للعبادة ويّو ، قاظ تعا : 
قـــاظ الفـــراء:   ّي أيهلللا الّلللاين آَمنلللوا م حُتلُّلللوا شلللعائر هللاا ل قولـــه تعـــا : ـوح التنـــ    

كالــــت العــــرب عاّيــــة ج  ــــرون الوــــفا واملــــروة ح الشــــعا ر وج  طوفــــون بينهمــــا فــــدلاظ ه 
 ـعا ر: يناسـع احلـّ ، ل أم ج تسـتحّلوا تـريف ذلـع، وقيـ م حتّلوا شلعائر هللا تعا :

ـــيت أ ـــعرها ه أم جعلهـــا  ـــ  يتعبـــدات ه ال وقـــاظ الاجـــاج ح  ـــعا ر ه:  عـــ  هبـــا لي
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ىلعاليـــا  لنـــا، وقيـــل  ـــعا ر لكـــّل عملـــم  ممـــا تـ ع بّمـــدو بـــه ألّن قـــوهلم  ـــعرت  بـــه: علممت ـــه ، فلهـــْا 
  (3)ليت ه  يتعبدات ه تعا   عا رويت األعالم ا

وعالوــم اللــْان أيــر يللتلّخ  ممّللا سللب :     
أّن اإل ــعار والشــعرية مهــا اإلديــاء والعاليــة أو امل

ه تعا  ابلقيام هبما ولـدب ىلليهمـا، فـهذا يـا كـان الشـعار والشـعرية مهـا اإلديـاء والعاليـة 
وعالوم، فولممو ج  كون التطبري والندب واللد

م يوعلوما  وعالية  علـ  يظلوييّـة اإليـام احلسـ  وامل
يعلمــا  يــ  يعــا   يــة والوقــوف علــ  عرفــة وريــ  املمــاروأصــحابه املنتجبــ ، فكمــا أّن التلب

ــدم عا ــا  ج ســّيما  احلــ ، وكمــا أّن البكــاء  ــعرية  وعاليــة  تــدّظ علــ  احلــان العميــق علــ  فـوقا
م أ ضــا  يــ  املعــا  والشــعا ر الــيت تــدّظ ، فلمــمو ج  كــون التطبــري واللــدىلياينــا احلســ  

  غغوعالية  عل  احلان واألس  عل  اإليام املظلوم  عل  يظلويّية اإليام 
 :التطب  من الشعائر اإلهليَّة  

واحلـــــان عليـــــه  ّن التطبـــــري يـــــ  الشـــــعا ر اإلهليّـــــة الدالّـــــة علـــــ  اإليـــــام احلســـــ  ىل     
ْكري هبـــا واإللتقـــام لـــه واإلحنيـــاز ىلليـــه، بـــل ىلّن عا  ـــوراء يـــ  األ م الـــيت أيـــر ه تعـــا  ابلتـــ

والضــرب ابلسالســل ويــا  ــابه  بكــّل وســيلة توصــل ىل  ذلــع كــالتطبريبواســطة البكــاء و 
بكــــوا  ــــىت أقــــرح البكــــاء  جفــــونم،  ذلــــع، فقــــد ورد ح األنبــــار املستفيضــــة أنــــم 

لنفسـه  قـد أجـاز _ رو ـ  فـدا  _  بكـ  بـدظ الـديو  ديـا ، فهـو  وصا ب الّايان
: "  جـّدا  فلـئ  أّنـرت  الـّدهور ىلدياء الع  بل ومتـىّن لنفسـه املـوت ح ذلـع بقولـه 

ـ  لوـب لـع العـداوة يناصـبا  
و
   اربعو حماراب ، ومل

و
وعاق  ع  لورتع املقدور و  أك  مل

عليـعو و ّسـفا  علــ   حسللرةً فأللـدبّنع صـبا ا  ويسـاء  وألبكـّ  عليــعو بـدظ الـّديو  ديـا  
  (4)  "حىت أموَت بلوعة املصاب وغّصة اإلكتئابايف يا ده
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ىلقــــراح العــــ  وســــكب الــــدم بــــدظ الــــدي  هــــو أ ــــّد يــــ  ّــــرب الّوــــدر أّن  ويعلــــومٌ     
  ويــا  ــابه، قطــورة العــ  علــ  ابقــ  األعضــاءأل ألّن العــ  هــ  أابلسالســل وىلديــاء الــرّ 

وت بسـبب لوعـة املوـاب احلارسة لألعضاء يـ  أنا  ناهلـا أذي  أو يكـرو ، بـل ىلّن متـّ  املـ
واٌّح عل   ليـة يـا دولـه أو أقـلَّ ينـه ّـررا ، بـل قـد ورد ح ةـال  روا ت ىلجـازة  اإليـامم 

 :اهلاليف ح قضّية اإليام احلس   الوادِّ 
:  بــ  رســوظ ه ىلّن بيننــا وبــ  قــل جــّديف ســدظ ســا ٌل اإليــام الوــادِّ  األوىل:    

: ج أب  فهنــا ىلنا ا الســفينة ح البحــر  فقــاظ لبحــرا  ورّلــا الكفــدت بنــ احلســ  
  (5)الكفدت، ىللكفدت ح املّنة

ح غرفـة وعنـد   د القاّ  قاظ: دنلـت علـ  أا عبـد ه يع  أا سعالثانية:     
يا ــيا  كتــب ه لــه    قــوظ: يوــ  أتــ  قــل احلســ  يــرازم، فســمعت أاب عبــد ه 

 هبــم كفــدتىلواعيــل، ويوــ  أات  ح ســفينة ف يــ  ولــدبكــّل قــدم   رفعهــا و ضــعها عتــق رقبــة 
  (6)سفينتهم ضدي يناد  ي  السماء  بتم و ابت لكم املّنة

: عــ  حمّمــد بــ  عاصــم عــ  عبــد ه النجــار قــاظ: قــاظ م أبــو عبــد ه الثالثللة:     
ـــتو أنـــا ىلذا الســـف   فقلـــت: لعـــم، قـــاظ  نوتركبـــو  تـــاورون احلســـ   ـــا علمما : أيو

  (7)م لود تم: أج  بتم و ابت لكم املّنةالكفت بك
ركوب سفينة لتوصل راكبوها ىل  ز رة اإليـام احلسـ   فقد أجاز اإليام الوادِّ     
  ولكنهـــا قـــد تنكفـــئ بـــه فتـــ ّدم ىل  هالكـــه، ويـــ  هـــْا فهنـــا ىلنا الكفـــدت فســـوف

ام احلســ  ممــا  قتضــ  القــوظ اّن كــل وســيلة تــ ّدم ىل  اإلتوــاظ ابإليــ ،تنكفــئ ىل  املنــة
 ــــ ــــ  ـــىت وىلنا   تكـــ  يضـــمولة الّســـالية ـ لـــه  نقلـــب ىل  فـــهّن صـــا بها لـــو يـــات فه ـ

يـــ   ـــعرية  يـــ   ـــعا ر ه تعـــا  ىلذ ىلّن اإليـــام احلســـ   املنــة، ويـــا ذلـــع ىلج ألّن الاا ـــر ق 
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ـا بقـ    عرية عظم  ي  الشعا ر اإلهلّية، فهو أهم  ي   عا ر احلـ  ويناسـكه ىلذ لـوج  لومو
، ي  هنا ورد ح املتضافر ع  أ متنا       : بـ   الـّد   علـ  واقال وج أم  أير  عبادمّ 

: الّوــــالة،  الّوــــوم، احلــــّ ، الاّكـــاة، والوج ــــة ويــــا لــــودم بشـــ ء أعظــــم ممــــا لــــودم   ـــس 
 ابلوج ة 

ألّن الوج ــــة هــــ  ذلــــع أل أعظــــم التكــــاليي عنــــد ه  وج ــــة  ظ البيــــت ىلن      
ــدو الطر ــق الو يــد مل عرفــة تلكــم التكــاليي والواجبــات "لــوجض يــا ع ــرمفو ه، لــوجض يــا و  ّم

ــــات يــــ  يوــــاد ق  ــــة الفــــروض والواجب ــــة، وبقّي ــــت هــــم الشــــعا ر اإلهلّي ه" فد ّمــــة  ظ البي
ملا الشعا ر وج ىلك  قووار  الشعا ر عل  الواجبات املنوول عليهـا ح الكتـاب الكـرأ 

أطيعلوا هللا وأطيعلوا الّرسلول وأويل    عنله فلانتهواآاتك  الّرسول فخلاوه وملا نلاك
  األمر منك 

فالشــعرية هــ  ح األصــل إلعــالم الطاعــة واإلرتبــام ابب تعــا ، وج  ــّع أّن الشــعا ر     
احلسينّية بكّل لوازيها دون است ناء تنّبه وتر د ىل  اإلرتبام بسف  النجـاة يـ   ظ حمّمـد، 

 ب السفينة السر عة عل   ـّد تعبـري اإليـام الوـادِّ صا نووصا   اإليام احلس  
  كّلنا سف  جناة ىلّج أنّ  سفينة اإليام احلس" :  " أسر 
ا ب وـّْكر للسالسـل والتطبـري ويـا  ـابه ذلـع ممـا  ـ فاملراسم احلسينّية ي  الضرب اب    

ّْكر ض بشخوــــه الكــــرأ، لــــْا  نطبــــق علــــ  هــــْ اإليــــام احلســــ    ، فهــــ  ج حمالــــة تــــ
 الشعا ر عنواضن قر ليان مها: 

 ( 32)احل / لل  وَمن يعّظ  شعائر هللا فإنا من تقو  القلوبقوله تعا :     
 ّباٍر شللللللكورم هللا إّن يف لللللللل  آلّيٍت لكللللللّل  للللللّيولكّ للللللْره  أوقولــــــه تعــــــا :     

  (5)ىلبراهيم/
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كــــاء واللطــــم هــــ   ــــعا ر ه تعــــا  لعّظمهــــا ابلب يوــــا ب اإليــــام احلســــ  ىلن     
كــّل ذلــع   ــــ ســبما ورد ح دعــاء الندبــة  ــــواللــدم والضــرب والوــراخ والضــجي  والعجــي  

دانل ح يفهوم تعظيم الشعا ر، بل لفسها هْ  الشعا ر هـ   ريـات ه تعـا  كمـا ح 
 لللل  وَمللن يعظّلل  حرمللات هللا فهللو خلل  للله عنللد ربّللهيــ  ســورة احلــ :  30اآل ــة 

 ت يـــ  تعظـــيم البيـــت العتيـــق ابلطـــواف  ولـــه والّوـــالة وذكـــر ه بقر نـــة يـــا جـــاء ح اآل
، يضـــافا  ىل  أّن احل رايوـــة هــــ  يـــا ج جيـــوز التهاكهـــا وجيـــب علــــ   تعـــا  ح أ م  يعلويـــات 

لـدٌب ىل  تعظـيم  خل   لله ووَملن يعظّل  حرملات هللا فهلالعباد رعا تها، فقوله تعـا : 
رب دونا  دودا  ين  ع  تعّد ها واقـرتاف يـا  ريات ه وه  األيور اليت ن  عنها  ّو

وراءوها، وتعظيمها الكّي ع  التجاوز ىلليها
(8)  

لكــونم  وأهــل بيتــه وأصــحابه يــ   ريــات ه  وج ر ــب أّن اإليــام احلســ      
ــة الــيت ج جيــوز التعــّدم  نرجــوا إل يــاء د ــ  ه، فهــم املوــداِّ األكمــل للحريــات اإلهلّي

لد نــه، والتعــّدم عليهــا  تعظيمهــا تعظــيم ب تعــا  وىل يــاءٌ  عظيمهــاأل ألنّ عليهــا بــل جيــب ت
: "لعـ  تعدّ  عل  ه وهـو عـ  التهـايف  ريتـه، يـ  هنـا ورد ح ز رة اإليـام احلسـ  

وقـد الت همكوـت  ريـة  (9)ه أّية  اسـتحّلتا ينـع احملـارم والتهكـتا فيـعو  ريـة اإلسـالم  "
فقــد ا ــار  العبــد الوــاحل العبــا  بــ  أيــري املــ ين  علــّ  اإلســالم أ ضــا  بقتــل املــو  

"ولعللن هللا أّمللًة اسللتحلَّْت منللَ   اتللارم وانتهكللْت يف : ىل  ذلــع بقولــه املعوــوم 
قتللللَ  حرملللة اإلسلللالم فلللن عَ  األه الصلللابر ا اهلللد اتلللامي واأله اللللدافع علللن أخيللله 

ٍهلد فيله غل ه ملن  الثلواب اجل يلل والثنلاء اجلميلل ا يل  إىل طاعلة ربّله الّراغل  فيملا 
  (10)فأحلقَ   هللا بدرجة آآبئ  يف دار النعي  إنه مجيد  جميد"
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ـــت  ريـــة     والعبـــد الوـــاحل  اإليـــام احلســـ   املـــو  اإلســـالم بقتـــل ىلذن لقـــد الت همكو
تعــــّدي  ـــدود ه و   ــــرا م  لـــا ٌ كــــافر قـــد والقاتـــل هلمــــا، املـــو  العبــــا  بـــ  علــــّ  

وَملن ( 229)البقـرة/ وَمن يتعّد حدود هللا فأولئل  هل  الظلاملوندَّسـة،  رياته املق
 يعللللل  هللا ورسلللللوله ويتعلللللّد حلللللدوده يدخلللللله نراً خاللللللداً فيهلللللا ولللللله علللللااب  ُمهلللللني

 غغغ(4)ا ادلة/ وتل  حدود هللا وللكافرين عااب  ألي ( 14)النساء/
ابه هـــم املوـــداِّ األكـــل وأهـــل بيتـــه وأصـــح فـــهّن اإليـــام احلســـ   :عليلللهبنلللاًء و     

 ل الةة يفاهيم أ ار ىلليها القر ن الكرأ:
 احلريات املفهوم األّول:     
 الشعا ر املفهوم الثاين:     
 األ م املفهوم الثال :     
، أّيــا األّوجن فواّــحان ممــا ســبق، وأيــا أنــم "األ م" فــألّن الطاعــة يــ  أ م ه تعــا     

قولـه تعـا :  قـاظ:  سبما ورد ع  يوجض اإليام الوـادِّ  لعمهوأ م ه ي   ج ه و 
ولّكللره  أّيم هللا :وج  ــّع أّن اإليــام احلســ    (11) عــ  لعمــه ءم هلج أم 

 ويو  يعه هم اآلآلء والنعم اإلهلّية اليت تفضَّلو هبا عل  عاّية النا  
 قـوظ: أ م ه:  ـوم  قـوم  ر  وورد أ ضا  عـ  ي ـىن  احلنـام قـاظ: وعـت  أاب جعفـ    

  (12)القا م و وم الكرّة و وم القياية
  (13)وع  جابر ب  عبد ه األلوارم أّن النيّب قاظ: أّ م ه لعماو ، وبال ه ببال ه    
وح نـــــل علـــــّ  بـــــ  ىلبـــــراهيم قـــــاظ: أ م ه ةالةـــــة:  ـــــوم القـــــا م و ـــــوم املـــــوت، و ـــــوم     

  (14)القياية
ْ   كان  وم القا م فهذا       يـ   ـــو وم املوت   ىلخل ي  ا م ه تعا  فـال  ـّع  ينئـ

ح  ـــي كـــربالء يـــ  أ م ه   احلســـ  اإليـــامأنا  كـــون  ـــوم ـــــ ابب تنقـــيح املنـــام 
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يــــ  أعظــــم أ م ه  تعــــا  قطعــــا  وبطر ــــق األولو ّــــة أ ضــــا  ألّن  ــــوم اإليــــام احلســــ  
ــا كــان هنــايف أّ م أ   تعــا ، بــل لــوج اإليــام احلســ   ــلومو لــه  رو ــ  ــــ ر ب تعــا ، هــونو

ح عا و التكو   برفـ  صـوت احلـّق بتلـع الكيفيّـة العظيمـة والّرز ّـة  واملتفرّمد الو يد ــ الفداء
يا جقا  ي  املوا ب واحمل  والـّرزا     لقـه لـيب  أو رسـوٌظ أو ىليـام علـ   ىلنّ  الكلي  يم

 ا مبــا  أنــا  اإليــام احلســ   يــام املظلــوم احلســ  ا تــ  اإل ــالِّ، يــ  هنــا قــاظ اإل
 ـــ: "ج  وم كيويعو   أاب عبد ه" لعم ج  وم كيويه ابلّرزا  واحملـ  واملوـا ب، فهـو 

وتٌر يوتور أ ٌد ج  ر ع لـه،    سـبقه سـابق ولـ   لحقـه ج ـٌق،  ــوعيام فد ته بنفس  
ـــة واهل ـــ  كـــان هبـــْ  الوـــفة الرابلّي ـــة، يئـــة الوـــمدالّية، والـــّروح العلو ّـــةفمو ، والـــنفس الفا مّي

يـ   ـــ وه ـــج  كون ي  أ م ه تعا   بـل هـو  واهليبة  احلسنّية، وال ورة املهدو ّة، كيي
  يـــوجض اإليـــام عـــأعظـــم تلـــع األّ م وأفضـــلها عنـــد ه تعـــا ، فقـــد جـــاء ح املســـتفي  

قــــاظ:  لكرنــــ  أ ــــد يــــوام اإليــــام وقــــد ســــدله صــــقر بــــ  أا دلــــي ا اهلــــادم 
قلت:سّيدم  د م  روي ع  النيّب ج أعرف يعنا ، قـاظ: ويـا هـو  فقلـت: قولـه صـّل   

: لعـم، األ م حنـ  ه عليه و له وسلَّم: "ج تعادوا األ م فتعاد كم" يا يعنا   فقاظ 
، فالسبت  ىلسـم رسـوظ ه، واأل ـد كنا ـٌة عـ  أيـري املـ ين   يا قايت السماوات  واألرض 

   واإلةنــ  احلســ  واحلســ ، وال ل ــاء علــ   بــ  احلســ  وحمّمــد بــ  علــّ  وجعفــر بــ
حمّمد، واألربعاء يوس  بـ  جعفـر وعلـّ  بـ  يوسـ  وحمّمـد بـ  علـّ  وأض، واقمـيس ىلبـ  

مــ  عوــابة احلــق وهــو الــْم ىلألهــا قســطا   هاحلســ  بــ  علــّ ، واملمعــة ىلبــ  ىلبــ ، وىلليــ جت 
يلئــت للمــا  وجــورا ، فهــْ  يعــىن األ م، فــال تعــادوهم ح الــّدليا فيعــادوكم ح  وعــدج  كمــا

: ودّم ا وانر ج، فال  يو   عليعو اآلنرة،  ّ قاظ 
(15)  
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ْكري أب م ه      بتعظيمهـا، لـْا ورد عـ   ج  ـتّم ىلجّ بواسـطة ىل يـاء أيـرهم  فالت
ما يــا  تنــاوظ فجيعــة كــربالء ويــا أنبــار ك ــرية رــّم علــ  ىل يــاء أيــرهم ج ســيّ  أ متنــا 

جـــري علـــ  الّســـبط الشـــهيد فيهـــا، فقـــد ورد عـــ  ىلبـــ  فّضـــاظ عـــ  أبيـــه قـــاظ: قـــاظ اإليـــام  
ا  ّْكر يوابنا فبك  وأبك    تبعم عين ه  وم تبك  العيـون، ويوـ  جلـس الرّّ : يو  ت

ىيو فيه أيرض   ىلت قلبه  وم متوت القلوب   (16)جملسا  ق 
ىلســحاِّ عــ  بكــر بــ  حمّمــد عــ  املــو  أا عبــد ه جعفــر بــ  حمّمــد وعــ  أ ــد بــ      

قـاظ بكــر: وعت ــه   قــوظ ق يمــة:   ن يمــة أقاــرمأ يوالينــا السَّــالم، وأوصــهم بتقــوي ه   
، وأنا  شهد ىل ياوهم جنا ا يـواتهم، وأنا  تالقـوا ح بيـوهتم فـهّن لقيـاهم  يـاة  العظيم 

مو ه  ايرءا  أ يا أيرضفقا أيرض، قاظ:  ّ رف   د   ظ: رو م
(17)  

قاظ: وعتـه  قـوظ لـداود بـ   وع  ليل ب  درّاج، ع  يعتب يو  أا عبد ه     
ـــالم وأيّن أقـــوظ: ر ـــم ه عبـــدا  ىلجتمـــ  يـــ   نـــر  ســـر ان:   داود أبلمـــغا يـــوامَّ عـــّ  السَّ

ـرمضو ىلجّ ابهـ  ه فتْاكر أيرض فهّن  ل همـا يولوـع  سـتغفر هلمـا، ويـا اجتمـ  اة نـان علـ  ذمكا
ْكرأل فـــهّن ح اجتمـــاعكم ويـــْاكرتكم  تعـــا   هبمـــا املال كـــة، فـــهذا اجتمعـــتم فا ـــتغلوا ابلـــ

  (18)ىل ياوض، ونري النا  ي  بعدض يو  ذكر أيرض ودعا ىل  ذكرض
ّْكر لوــا بهم الــيت    طــ ىل  فه يــاء أيــرهم  ــتّم بكــّل يــا  قــّرب     ق ذواهتــم الشــر فة و ــ

ْكري   لهــــا لــــيب  أو رســــوٌظ، والشــــعا ر احلســــينّية بكــــّل يوــــاد قها دانلــــة ح يفهــــوم التــــ
نـا يـ   ـعا ر ااألير، فال   وغ  للشبهات الـيت ت  ـار  ـوظ أك ـر املوـاد ق وهـل  ءم وىل يا

ْكري هبــا أو ليســت ينهــاأل فهنــا ج تعــدو   ه أو يــ  يوــاد ق أ م ه الــيت ج بــّد يــ  التــ
كغريهــا يــ    ،يطالّية تر ــد ىلبعــادو النــا  عّمــا  قــّرهبم يــ   ظ البيــت كونــا لف ــات  ــ

 الشبهات اليت وقعت ح الفرتة األنرية عل  بع  الضرورّ ت ال ابتة ح عقيدتنا 
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ٍبدة املخض:     الشـعا ر اإلهليّـة بـل ويـ  أعظـم  ىلّن يراسم عا وراء ي  أهـّم يوـاد ق و
العا ــورا ية  أم املراســمــــ  يــ  اإللــد ر، وكــْا تلعــبيــاء الــّد   و فظــه أ م ه أةــرا  ح ىل 

دورا  يهمــا  ح  فـث جهـود األلبيــاء واملرسوـل ، بـل ورــافث علـ  ىلنـاض أيــرهم  ـــ املقدَّسـة
ْكري به   م أ يمروا إب يا ه والت  الّْ

رب األكتاف ابلّسالسـل، قـد جـاء علـ  سـبيل التعظـيم واإل يـاء      والتطبري واللطم ّو
ّككون، وعليـــه فيكـــون  األيـــر  هبـــْ  الّوـــفة شـــ  غا ـــٌة أنـــري  ســـبما  تـــوّهم املولـــيس وراءو 
 والضــرب ابلّسالســل ويــا  ــابه ذلــع التفّجــ  وج  شــرتم ح  لّيــة التطبــري حمبــواب  ب 

ابملوـــاب و رقـــة األفئـــدة بتلـــع الّرز ّـــة بـــل  كفـــ  فيهـــا الظهـــور علـــ  تلـــع الوـــفة وهـــ  
، وكـّل ىل ياء لألير، وكّل ذلع  عتـل حمبـواب  ب بنفسها تعظيم للشعا ر و ريات ه و 

حمبـــــوب عبـــــادة   ـــــاب عليهـــــا  املـــــ ي ، بـــــل ىلكـــــ  القـــــوظ ىللـــــه ج  شـــــرتم اإلنـــــالل ح 
ــا قلنـــا يـــا ورد ح األنبــار املتظـــافرة الدالـــة علــ  اســـتحباب التبـــاك   ىللهارهــا، و شـــهد لممو

اء، ىلذ هـو تظـاهٌر ابلبكـاء، وىلنا    قدر عل  البكاء، ويعلوم أّن التباك  خيتلي ع  البك
وقد  كون التظاهر دون لّية اإلنالل وهو نـالف  اإلنـالل، ويـ  هـْاأل فـهّن ال ـواب 

التظـاهر ابلبكـاء أ ضـا  لكولـه  علـ  كما ىلله  رتتب عل  لفس البكاء  قيقة ، كـْا  رتتـب
ــ  والتفاعــل النــوع  يــ  املوــيبة، بــل املطلــوب لفــس التظــاهر ابحلــ عا  علــ  التفج  ان يشــجّم

ـــّية، وكـــْلع احلـــاظ ح املراســـم احلســـينّيةأل فـــهّن  ال ـــواب واألســـ  ـــة الواصـــفات عّر ، وبقّي
 اصـــٌل ملقـــيم املراســـم احلســـينّية بكافّـــة يوـــاد قها، لكـــون ال ـــواب علـــ  لفـــس فمعاـــلم هـــْ   

 األير  ءم ت وىل ياااأليور اليت ه  يوداٌِّ ابرٌز ملفهوم تعظيم الشعا  ر واحلري
 دعو  ورّد:  
وجود يرا   وينحرف  ح يسريات التطبري   ةر سلبا  علـ   الشـعا ر احلسـينّية ممـا ىلّن     
 ي  ىلزالتها دفعا  للمحْور املتقدّمم  ها ح دا رة احملرَّيات الشرعّية، فال بدَّ ل  نم   دا 
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 :يرد على الدعو  املتقدّ مة ابإليرادات اآلتية        
ـــــكــــالتطبري يــــ ال  ــــــ   ا ر احلســــينّيةالشــــع بعــــ  ليســــت(: اإليللللراد األول)     يــــ  األيــــور  ـ

ــــ    الــــيت التعبد َّــــة التوقيفيّــــة بــــل هــــ  يــــ  األيــــور  ،تعــــا  ح صــــحتها لّيــــة القربــــة ب م  رو تـو شا
ح رققـه  التـَّووصلّية اليت  كف  فيها رّقق الفعل اقارج  دون أنا تكونو لّية  القربة دنيلـة  

هنمـا يطلـوابن يـ  أجـل نـروج الـدم دفعـا  للمـرض، لظري ذلع احلجاية والفوـد ف ىلةباات ،
 يرا يـا  رقـق املطلـوب، الـدمو  بـل لـو أنـرج احملـتجم   تعـا ، وج  شرتم فيهما اإلنـالل ب

يســدلة التبــاك  كيــم  تظــاهر املــ ي  ابلبكــاء لكولــه غــري قــادر   أ ضــا   ويــ  هــْا  القبيــل
ــــ عليـــه، والتظـــاهر ل ح البكـــاء، ويـــ  هـــْا فقـــد نـــالف اإلنـــال ـــــ ســـبما قلنـــا ســـابقا   ــ
  ح لوول  ك رية فاقت التواتر به الشرعيَّة وردت الّرنوة

العباد ّــة الــيت  املراســم احلســينّية يــ  املســا ل بعــ  علــ  فــرض كــون (:)اإليللراد الثللاين    
 ـــكالوالة والوـوم وبقيّـة العبـادات املنووصـة لكنهـا تعا   اإلنالل ب   شرتم فيها لّية

ْكورة  أم املراســم ـــاملــ ابه ذلــع، خبــالف  ــ ء ويــا ر م بطــروء عنــوان  حموــرَّم عليهــا كــالر ج رواــ ـ
العبــادات املنووصـــة فهنـــا تبطـــل بطـــروء عنـــوان  حموــرَّم  عليهـــا كـــالّر ءأل فهلـــه يبطـــل للوـــالة 

ــة العبــادات  يــم ورد الــنص عليــه ـــ والّوــوم وبقّي ـــأم الــّر ء  ـ ح العبــادات اقاّصــة دون  ـ
علـــ  بطالنـــا عنـــاو   كالعجـــب، ودون العبـــادات الـــيت لـــّص الشـــار  املقـــدَّ  غـــري  يـــ  ال

املنووصـة  ء ح التطبـري واملسـريات احلسـينّية علـ  العبـادات بضميمة  الـر ء، فقيـا   الـر 
يـ   يـم ىلّن األو  ج تبطـل بطـروء الـر ء عليهـا، خبـالف  وذلـع ِّ،هو قيـا  يـ  الفـار 

 م عنه لغري   عتل قياسا  حمرَّيا  ابإلتفاِّ ال الية لورود النص بْلع، فالتعد
 ىلّن وجــود يــرا   أو ينحــرف  ح يسـريات عا ــوراء ج جيــوّمز ىللغــاءو (: )اإليلراد الثاللل     

كالوـوم  ـ ــ لساقنا األيـر ىل  ىللغـاء ك ـري يـ  العبـادات املنووصـة الشعا ر ي  أساسها وىلج
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ــوالوــالة وغريهــا ممــا     ــة القــرىب م  رو تـو شا ـــ فيــه لّي ــة  الــر ء والتظــاهر  ـ لــو أتــ  هبــا اإللســان بنّي
نو  تلع الواجباتاب  ألّن بعضهم  را   فيها غ لعبادة، فهل مت 

ج ألـــ   فقيهـــا   قـــوظ بـــْلع، فطـــروء العنـــاو   غـــري الشـــرعّية علـــ  األيـــور العباد ّـــة ج     
رجها ع  ياهيتها، وج  ستلام ذلع  ريتها ي  األسا    خي 

علــــ  فــــرض وجــــود أفــــراد يــــرا   ح صــــفوف املطــــلّمم   واملواكــــب (: بللللع)اإليللللراد الرا    
ألّن ذلـع احلسينّية فال  ستلام أنا  كون كّل املطـولّمم   يـرا  ، بـل ج جيـوز لعـتـ ه م بـْلعأل 

ْكورةأل  الوجــــــدانو واإلةبــــــاتو اقــــــار  ّْب الــــــدعوي املــــــ أغلــــــب املطــــــل    أنَّ رغــــــم جّ   كــــــ
ج  ـــعلـ  فـرض وجـود  ـــ  ووجـود بعـ  املـرا   وأصحاب املواكب هم أهـل تقـوي وور ،

ىلّن الظـّ  ج ينهيّـا  عنـه، ىلذ  لكولـه رلـا   ابلغيـب بـل لنّـا   ىلك  تعميم احلكم عل  املميـ 
   غ  ي  احلّق  يئا  

وا علــ  أولئــع املــرا   املتســرت   ح  ألّــه جيــدر أبصــحاب الــدعوي أنا  ســرت يضــافا  ىل     
أل وألّن فضاحوهم  راٌم لكوله يـ  الغيبـة الـيت نـ  عنهـا  املـو   املواكب احلسينّيةأل ألنّ 

  والو فمعالم املسلم عل  الوّحة ي  ص ل بم أ كاينا الد نّية 
ــــه(: )اإليللللراد اخلللللامس     ــــيس يــــ  وليفــــة الفقي ــــات ل ــــان املا ي ــــّ   ،بي ــــه أنا  ب ــــل علي  ب

اسـتقرأ لفـو  كـلّم  صـا ب الـّدعويالكليات وليس له  أنا  فّت  ع  لوا  النـا ، وهـل 
 ـىت  كـم علـ  بعضـهم ابلـر ء  املواكـب احلسـينّية ح ليـ   األقطـاراملطلّمم   وأصحاب 

  غغوالفسق
ــــل وفّســــاِّ يــــارق  ح املســــريات احلســــينّية      وعلــــ  فــــرض وجــــود يــــرا   وينحــــرفم  ب

لــه  قتضــ  ىللغــاءو  املقدَّســةأل فــهّن ذلــع ج  ســوقنا ىل  الــّدعوة ىل  ىللغــاء الشــعا ر بر يَّتمهــاأل أل
 ــــراوون ح بعضــــها  ك ــــري  يــــ  املراســــم العباد ّــــة الــــيت أيــــرت هبــــا الشــــر عة  ــــّرد أّن لاعــــة  

فيتظــاهرون ابلعبــادة والتقــ ، وهــل تنــ  احلــ َّ ألّن بعضــهم  را ــ  فيــه غ وهــل تنــ  الوــوم 
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ذلـع ج  والوالة ألجل ذلع أ ضا  غ كالّ،  بل علينا أن ُن المصو النوا  ولـدعو النـا  ىل 
ســّيما ىل يــاء الشــعا ر  يــم ىلّن اإلنــالل ح ىلتيانــا هــو الغا ــة املنشــودة الــيت يــ  أجلهــا 
ا ذوم لــوا   ــرّمعوت املواكــب احلســينّية كغريهــا يــ  الشــعا ر اإلهلّيــة، فكلمــا كــان أصــحاهب    
 ســـنة  ـــاهرة كّلمـــا ترقّـــوا ح يـــدارج الكمـــاظ احلســـي  الّـــْم  ـــاء ه تعـــا  أنا  كـــون 

 للسالك  ىلليه تعا   يعراجا  
ج  وجـب ررىلهـا  ــ عل  فرض وقوعه ــفهّن استلاام الشعا ر للفساد أ ياض   وابجلملة:    

لبطلــت الشــر عة  ،يطلوقــا  وأبــدا ، ولــو أّن كــّل راجــح  ســتلام حمرَّيــا  أو  قــ  فيــه حمــرَّم تركنــا 
ّوتا دعا م الّد   املواكـب احلسـينّية ج  سـتوجب فرتوتـ ب بعـ م اآل ر السـلبّية علـ   ،وقوّم

يــا  قــ    ريــة أل فــهّن  ريــة الشــ ء ج توجــب ــرعا   الــرّاجح  ريــةو ىلنــراج الــدم يــ  الــرأ 
ـــ  تغـــىّن ح  التغـــ  ابلقـــر ن  ـــرام، قـــر ن ج   قـــاظ لـــه ىلّن قـــراءة القـــر ن  ـــرام بـــل الفيـــه، ويو
ح املواكــــب بــــل احلــــرام هــــو اآل ر الســــلبّية احلاصــــلة عمــــدا   ، رايــــا   فلــــيس ىلنــــراج الــــدم

 احلسينّية أ نما كالت 
 

***** 
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 األمر الثاني
 األدلّة على مشروعّية التطب 
 )معىن التطب  لغًة وا طالحًا(

التطبري عل  وزن تفعيل وهو جرح الـّروو  ابلقايـات والسـيوف  ـوم العا ـر يـ  حمـّرم     
" أم قفــا وانتبــد  ــرو وانتفــ ، ووقعــوا ح احلــرام، وهــو ىلســم يوــدر، ينــه ا ــتّق الفعــل " بـو

: لـو  قـدأ يـ  الّسـالح   شـبه  وبوار أم داهية، والط بَّار: ّرٌب ي  التـ  األ ـر، والطَّبـوـر 
    (19)رسّية وه  لو  ي  الّسالحالفد ،  قاظ ىلّن الطَّلو فا

  فالتطبري كسب اإلستقراء فيه ةالةة أوصاف: الّسالح واحلمرة واملويبة "الّداهية"    
األوصــاف جمتمعــة  ج روــل ىلجّ ح احلــروب  يــم ت شــاظ فيهــا الــّروو  علــ   وهــْ      

هــــْا اللفــــث  أ  لمــــقو األســـّنة و الّريــــاح، فيوــــاب ذووهــــا ابملوــــا ب والكـــرب واحلــــان، لــــْا 
ابقوول عل  يراسم عا وراء وعل  وجه التدكيد ح اليوم العا ـر ينـه  يـت تسـتعمل 

جتللهـــا را ت بـــوظ واألبـــواِّ ح يواكـــب يهيبـــة األســـّنة والّريـــاح والقايـــات والوـــنوج والط
 ـــراء،   لـــبس أصـــحاهبا األكفـــان  تقـــّديهم يشـــاعل  ـــراء فينفخـــون ابألبـــواِّ و قرعـــون 
الطبــوظ والوــنوج بقــّوة وعنــي و هتفــون يــ  صــميم أفئــدهتم: " ســ     يدر  " بطــور 

ّْمكر يفو تلــع اللحظــات امل ، فتشــعمر  هلــا امللــود  وتــ رعبــة بلحظــات اليــوم  ــراّ   الــاظ األرضو
وذر تـه وىلنوتـه  عل  اإليام احلس   األعداء  الكفار   تكاتيالعا ر ي  حمرَّم عنديا 

 وأصحابه املياي  
ىلّن يواكـــب التطبـــري ح عا ـــوراء  ـــعار ها الـــدم، فـــال تـــري ىلجّ رووســـا   ضـــوبة بـــدياء     

، فدصــحاهبا لــوم اســتئْان اســفا  و ــاض  علــ  اإليــام املظ مماوجــة بــديو  تتحــادر بــال
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ىلجّ ىلنم و ّنوا ألفسهم عل  لوـرة يباد ـه و ـعاراته  وىلنا كالوا    دركوا لورة اإليام 
ــروة  وعظــات  ح عقلــه ج  اقالــدة، فتـوــرويفو التطبــري  ح قلــب كــلّم يطوــلّم  ةــورة  علــ  البا ــل، وعمبـا

 ئة مت اسوح  يهما عووويو هبا الّدهر وتوببتا عليها كار الظلم واقطي
ىل  احليــاةأل ألّن  ويواكــب التطبــري هــ  األقــدر علــ  ىلعــادة ةــورة اإليــام احلســ      

اليت تقطر ديـا ، والـّروو   بوظ، والونوج، واألبواِّ، والسيوفيا ح احلرب: الط فيها كلّ 
ــة  الــيت ق اــدمة ها يو   التطبــري ج ق اــدمة ها أم  نطيــب  كــب  ا املخضَّــبة واألكفــان احلمــراء، واهلياجو

الـيت لجـّرد أنا وج يوكب  مت يل، فمواكب  التطبري غنّيٌة ابلواقعيّـة بسـبب الـّروو  املخضَّـبةم 
ـــر  الّديعـــة يـــ  عينـــه فرتّكـــا ال ـــورة ح األعمـــاِّ دون تركيـــبم يقـــّديات    شـــاهدها املـــرء  تطافو

 ل قنا م واإلعتقادم 

***** 
 األدلّة على مشروعّية التطب :  

يـ  جمموعـةم األدلّـةم الشـرعّيةم دلـيال  وا ـدا  علـ   ريـة التطبـري فلـيس  ج جند فيما لد نا    
لــد نا دليــٌل نــال   قــوظ: ىلّن التطبــري  ــراٌم، كمــا ج  وجــد دليــٌل عــام  يــ  قاعــدة أصــولّية 
ـــة  شـــري ىل   ريـــة التطبـــري يـــ  قر ـــب  أو بعيـــد ، بـــل العكـــس هـــو الوـــحيح  وأنـــري فقهّي

، ونضــعت لــه أســا   امللّــة وأعــالم  يــم ىلّن التطبــري قــد يــّرت عليــه الــدّ  هور  واأل قــاب 
ــه يعــرتمٌض، وهــو لــرأي  الشــر عة ح ليــ  األعوــار واألدوار، فمــا ألكــر  ينكــٌر وج اعرّت
ينهم ويسـم  وينتـدي وجممـ ، وقـد كـان جيـرم ح القـرن املاّـ  أزينـة السـّيد كـر العلـوم 

الــيت كالــت تســّم  "الــدا رة"  قــّد  ه أســرارهم يــ  التشــبيهات وغريمهــا وكا ــي الغطــاء
يـــا هـــو أوســـ  وأ ـــي ، وأك ـــر وأوفـــر، ممـــا جيـــرم ح هـــْ  العوـــور، ففضـــال  عـــ  ســـكوت 
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كــالوا ىلــّدونم ابملســاعدة و عضــدونم ابحلضــور واملشــاهودة، ويــ    ، فقــدأولئــع األســا  
 ه  التام:  رعّيةو عل   ّلّيةم التطبري ك ريةٌ هْا كلّمه فهّن اجدلّةو الش

 األّولالدليل 
 أ ل اإلابحة حال الشّ  يف احلرمة

اظ عدم وجود أصل اإلاب ة  الّداظ عل   لّية  التطبري  اظ الّشع ح  ريتها، أو  
يس ح يوادرض الفمقهّية املوجودة أب د نا، دليٌل عل   رية املرح أو لصّ  عل  احلرية، ول

 اإلدياء 
لوجـــوب، احلريـــة، اإلســـتحباب، واإلاب ـــة أ ـــد ألـــوا  احلكـــم الشـــرع  وهـــو  ســـة: ا    

الكراهــة، اإلاب ــة، و  طلوــق عليهــا اإلاب ــة الشــرعّية، و ـّـة ىلاب ــة عقلّيــة وهــ  الــيت  بيحهــا 
 العقل عند فقدان النص أو الشع بوجود  بعد اليد  ي  الع ور عليه 

ف ، وكافّـيـواإلاب ة بكمالو قسميها تشمل كافة األفعاظ واألقواظ الوادرة      ة   املكـلَّ و
األ ــــياء املوجــــودة ح يتنــــاوظ العبــــاد، فكــــّل عمــــل  أو قــــوظ  أو  ــــ ء ،  ج بــــّد أنا  كــــون 
حمكويـــا  أب ـــد هـــْ   األ كـــام اقمســـة، ىلذ    ـــرتيف الشـــار  املقـــدَّ  للمكلَّـــي عمـــال  أو 

ــة قــوج  أو  ــيئا   نــر   قكــم عليــه ككمــه، و   وــدر  ىل  املكلَّفــ  ولــو ح ّــم   األدّل
 وجد له  كـم يـ  األ كـام األربعـة، فهـو يبـاٌح  ـرعا   جّية املقرَّرة، فكل  يا الفقهّية العا

 وعقال  لألدلّة األربعة الدالة عل  الرتنيص: الكتاب، السنة، اإللا ، والعقل 
 عّدة   ت  ينها قوله تعا : فمن الكتاب الكرمي     
م يكّلف  هللاُ نفساً إمّ ما آاتها /ِّ( 7)الطال 
  كنا معاّ بني حىت نبع  رسومً وما /(  15)اإلسراء 
وما كان هللا ليضّل قوماً بعد إل هداه  حىت يبنّي هل  ما يتقون /( 115)التوبة 
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ليهل  من هل  عن بّينة وُيىي َمن حّي عن بّينة /( 42) األلفاظ   
ـْ العبـ     ادو علـ   ـ ء   والقدر املاي  هلـْ  اآل ت هـو أّن ه تعـا  ج ىلكـ  أنا   انم

ــْة للمــا   تنــ احلكــيم املتعــاظ الغــ   القــد ر، وىلتــا قتــاج  ىل   ااّ  عنهـــ بّينــه هلــم، لكــون امل انو
 الظلمم الفقري  احملتاج، الضعيي احلقري املسك  الْليل 

 ويَّةنَّة النبويَّة والَولَ أخبار السُ 
 ومن السُّّنة أخبار  كث ة منها ما ورد:

ح املشـــهور كـــد م الرفـــ : "رفمـــ و عـــ  أيـــيت تســـعة: اقطـــد  كـــرم عـــ  النـــيب األ    
ويــا أكرهــوا عليــه ويــا ج  طيقــون ويــا ج  علمــون، ويــا  اّــطرو ىلليــه، واحلســد،  والنســيان

  (20)والطرية، والتفكر ح الوسوسة ح اقلق يا    نطق بشفة"
ـوٌ  قاظ: يا  جـب ه علمـه عـ  العبـا وع  يوجض اإليام الوادِّ      د فهـو يّو
  (21)عنهم
: كــل  ــ ء  كــون فيــه  ــرام عبــد ه  أبــووعــ  عبــد  ه بــ  ســنان قــاظ: قــاظ     

  (22)و الظ فهو لع  الظ أبدا   ىت تـوعاروفو احلرامو ينه بعينه فتدعه
قــاظ: األ ــياء  وعــ  احلســ  بــ  أا غنــدر عــ  أبيــه عــ  يــوجض اإليــام الوــادِّ    

يــٌر ونــٌ ، وكــل  ــ ء  كــون فيــه  ــالٌظ و ــراٌم فهــو لــع  ــالٌظ يطلقــة يــا    ــرد عليــع أ
  (23)أبدا  يا   تعرف احلرام ينه فتدعه

  (24)قاظ: كل   ء يطلوق  ىت  ردو فيه ن ٌ  وعنه     
  (25)قاظ: كل   ء يطلوق  ىت  رد فيه لص وعنه     
  (26)كان  قوظ: أهبموا يا أهبمه ه  قاظ: ىلن عليا   وعنه     
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ــ     عــرف  ــيئا  هــل  وعــ  عبــد األعلــ  بــ  أعــ  قــاظ: ســدلت أاب عبــد ه      يو
  (27)عليه   ء  قاظ: ج

، فــديل  علــ َّ  وعــ   ــاة بــ  الطيــار عــ  يــوجض اإليــام الوــادِّ      : قــاظ: أكتــبا
  (28)فهم""   ىلن ه قت  عل  العباد لا  اتهم وعرَّ 

  يـــحة الدجلــة علـــ  ىلاب ــة يــا    ـــرد فيــه نــٌ  ىلن هــْ  األ اد ـــم واّــ :احلا لللو     
صـــالة اإلاب ـــة الشـــرعية جار ـــة ح كـــل  ـــ ء    وـــل ىل  العبـــاد أوأن  ، الشـــار  املقـــدَّ 

ــرب األكتــاف ابلسالســل ويــا  ــابه   كـم ىللاايــ  ح  ــدله، ويــ  هــْا القبيــل التطبـري ّو
 ذلع مما جيرم ح يراسم عا وراء 

علــ   ليـة التطبــري، فلـيس  ـة ىللــا  علـ  ذلــعأل ألن  اإللـا وأملا املللدرأ الثالل :     
املسدلة ي  املستحد ت، فلم تك  يعهودة  ح  العور   األيوم والعباس ، لْا ه  يـ  

، ، فاألصــل ح املســدلة اإلاب ــةاملشــهورات عنــد املتــدنر  ، بــل يــ  ا مــ  عليهــا عنــدهم
يلنــا األدلــةو الــيت اعتمــدوها ذا  نووصــا  ىل ــــرأ  عتــل  ــواذا  وفتــوي وا ــد أو اةنــان ابلتحــ

ـــوهــ  ح الواقــ  دعــاوي كاجــة ىل  ىلةبــات  يــ   ر ــه لقــوظ  دَّ والشــاذ ج نــري فيــه وج ب ــ ـ
 : "نْ لا ا تهر ب  أصحابع ود  الشاذ النادر" يوجض اإليام الوادِّ 

ين، فــالتطبري يــ  املشــهورات الــيت راجــت ح األوســام الشــيعية ح بدا ــة العهــد الع مــا    
أيا بقية الشعا ر املقدسة فقد بدأ رواجها ينْ عهد الشيا املفيد  سبما ذكـر ذلـع ىلبـ   

 _ ـوراء أم يراسـم عا _حملـرَّم عملـت يـدمتهم ك ـري  ح اترخيـه يـ  "أن الشـيعة ح عا ـر ا
ــــت املســــوح، ونرجــــتا النســــاء  ــــتا اجســــواِّ وعلقو وبــــدعتهم علــــ  يــــا تقــــدم قبــــل، وغلقو

ــ و وجــوهوه  ح األســـواِّ واألزقــة علــ  اإليـــام  ســافرات  ض ــرات   ــعوره ،  ـــنمح و و لطمما
  "   (29)احلس  
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ا يـا كـان  قيمـه الشـيعة يـ  املراسـم العلو ـة  يـم  بل ىلن ىلب  األةري وابـ  نلـدون ذكـر     
ْكور   ـــــ كــالوا ىل لــون نــروج عا شــة  ــوم املمــل علــ  اإليــام علـــ   ــــ  ســب دعــوي املــ

 (30)  
يا ـة يـ  الن ـــأم الشـيعة  ـــنـ  الـرواف   "أبن عميدو امليوس قد يوكما صرح ىلب  ك ري    

ح عا ـــوراء ويـــا  تعا ولـــه يـــ  الفـــرح ح  ـــوم  يـــ  عشـــر يـــ  ذم احلجـــة الـــْم  قـــاظ 
    (31)له:غد ر نم"

بل ىلن يواكب عا وراء ح عهد يلويف  ظ بو ه كالت زاهية فرتة لشام الشـيا املفيـد     
ـــ  واملرتضـــ  والطوســـ ، ولـــوج نـــروج املواكـــب ىل  د وىلبـــ  قولو ـــه القمـــ  والســـيّم    الّر

ْكار احلســي ، بــل غالطرقــات لبطلــت ال ا ــة وفســدت ال مــرة والتفــ  الغــرض املهــم يــ  التــ
 ق ح األسرار اإلهلية وي  الشهادة احلسينية كما  عرفه كل يتعمّ 

 جـة ح عوــر فـهّن الشـعارات احلســينّية كالنيا ـة واللطـم والتم يــل كالـت راوابجلمللة؛     
ـــ  جـــاء بعـــدهم  ـــ  واملرتضـــ  و   فـــتم أ ـــد يـــنهم وج يو املفيـــد والطوســـ  والســـّيد   الرّّ
كرية تلكم الشعارات الـيت كـان  تـدذي ينهـا املخـالمفون بـل ىلّن احلنابلـة أك ـروا يـ   القتـل 

علـ  أ ـد املسـاجد  تا بو عل  لو ة ول وم  بوتا ح  يعة الكرخ ألنم رفضوا  ْف عبارة ك تم 
فلــم  ــادهم ىلجّ ىلصــرارا  وصــمودا  ويواجهــة  و   بــالوا  (32)"حمّمــد وعلــّ  نــري البشــر" وهــ :

ابلنتا   السلبّية اليت حلقتهم يا دايوا ي  احلّق جياهرون به  ىت لو أّدي ذلـع ىل  ىلابدهتـم 
 يو  كان ي  احلّق، كان احلّق يعه ع  بكرة أبيهمأل  فهّن 

لـه قكــم بقــبح العقـاب بــال بيــان واصـل  يــ  الشــر عة، العقــلأل فهوأّملا املللدرأ الّرابللع:     
فــال دليــل بــ  أ ــد نا   بــت  ريــة  التطبــري، ويــا اّدعــا  أولئــع املرجفــون يــ  وجــود ّــرر 
علـــ  الـــنفس يـــ  جـــرّاء التطبـــري لـــْا فهـــو  ـــرام، يـــردود كمـــا ســـوف أيو يعنـــا ح فوـــل 

 دعاوي احملرّمي  للتطبري 
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 ٍبدة املخض:      
ـرب ال ىلّن القواعد     ل واللطـم واللـدم سـالسواألصـوظ األوليّـة تقضـ  إباب ـة التطبـري ّو
ــــ ا اّدعاهــــا جيــــب أنا  قــــيم الــــّدليل علــــ   ويــــا  ــــابه ذلــــع، ىلذ ج دليــــل علــــ  احلريــــة، ويو

 :ويطالبتــه ابلــدليل علــ  نــالف القاعــدة املشــهورة ،املــدَّع ، واألصــل يــ  املنكــر للحريــة
ّن األصــل فيهــا احللّيــة وهــو بْاتــه بّينــة، اا بمــف "حللــيالبّينــة علــ  املــدَّع  وعلــ  املنكمــر ا"

فعلــ  ينكمـــر احلليّــة الـــّدليل أ ضــا أل أللـّــه كمـــا ىلّن اإلةبــات كاجـــة  ىل  دليــل، فـــالنف  أ ضـــا  
 كاجة ىل  دليل   بمت  يقتضا  

ـــهأل فـــهّن التطبـــري يبـــاٌح لقتضـــ  أصـــل اإلاب ـــة بقســـميها املتقـــدّميو ، بـــل راجـــح      وعلي
ودانــٌل ح ابب املــا    ــعا ر احلــان علــ  ســّيد الشــهداء بقوــد ىلعــالن ويســتحوب  

 وهو ممّا ج ر ب ابستحبابه وال واب عليه  واحلان عل  اإليام احلس  املظلوم 
ـــتا      ّو ـــن ه، فـــهذا عرو سّم يضـــافا  ىل  أّن املبـــاح  بقـــ  يبا ـــا  ىلذا   تعـــرض عليـــه جهـــاٌت ر 

ـــنوة فينقلـــ  ســـنة فيوـــري  _أم املهـــة  _ب ىلليهـــا، فـــهنا كالـــتا عليـــه تلـــع املهـــات احملوسّم
 يوري قبيحا  ف سونوا ، وىلنا كالت قبيحة 

***** 
 الّدليل الثاين

 ضرّب الرؤو  والظهور ابلسيوف والسالسل هو نون مواساة لسّيد الّشهداء 
 
ســــــل يواســــــاٌة لســــــّيد أهــــــل اإلابء ىلّن ّــــــرابو الــــــّروو  و الظهــــــور ابلســــــيوف والّسال     

ـر يـ  األنبـار الشـر فة يس أصونا حاب العبا، بل هو بْاته جاٌ  وتله ـٌي علـيهم، و ظهو
ح يوـــا به فد ـــريف بعـــ  ألبيا ـــه ح  أّن ه تعـــا  أ ـــّب يواســـاةو اإليـــام  احلســـ  
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لفســــــه ح التهلكــــــة  أوردض  ح كتابنــــــا " ـــــبهة ىللقــــــاء املعوـــــوم ضـــــها، ينهــــــا يـــــا بع
 ود ضها" ع  ةّلة ي  احملدة :

   ـرو  ــّوا، فوـار  طــوف األرض ح يـا روم يــ  أن  دم ملـا هــبط ىل  األرض  للل( 1)    
اِّ صدر  ي  غري سبب، وع ر ح املّو  الّـْم قتـل فيـه   لبها، فمّر بكربالء فاغتّم ّو

،  ىت ساظ الّدم يـ  رجلـه، فرفـ  رأسـه ىل  السَّـماء وقـاظ: ىلهلـ  هـل اإليام احلس  
 فـت ليـ  األرض، ويـا أصـاب  سـوء ي ـل يـا   د  ي  ذلـب  نـر فعـاقبت  بـه  فـهين

 أصاب  ح هْ  األرض 
فــدو   ه تعـــا  ىلليـــه:    دم يــا  ـــد  ينـــع ذلــب، ولكـــ    قتـــل ح هـــْ  األرض     

:   رّب أ كــون اإليــام ولــديف احلســ  للمــا  فســاظ ديــع يوافقــة  لديــه، فقــاظ  دم 
: ويوــ  القاتــل لـــه ، ، فقـــاظ لبيّــا ، قــاظ: ج، ولكنّـــه ســبط النــيّب حمّمــد احلســ  

: فــدّم  ــ ء أصــن    قــاظ: قاتلــه  ا ــد لعــ  أهــل الّســماوات واألرض، فقــاظ  دم 
جلا يــل  فقــاظ: ىللعنــه    دم فلعنــه أربــ  يــرّات ويشــ  نطــوات ىل  جبــل عرفــات فوجــد 

   ّوا هنايف
 إشارات هاّمة:    
 اإلشارة األوىل:    
ــ   للل  أســاظ دم  دم أ ــار احلــد م ىل  أّن ه تعــا       يــم جعلــه  ع ــر ح املّو

، قة  لســيالن دم اإليــام احلســ  ـيوافــ للل الّــْم سيستشــهد فيــه اإليــام احلســ  
الّدياء ي  ب   دم يوافقة  لـدم اإليـام املظلـوم الشـهيد،  تسيلويعىن هْا أّن ه قّب أنا 

جــاز أنا   ســيل ه  دم  دم ملــا ممّــا  عــ  جــواز التطبــري علــ  الّســبط الشــهيد املظلــوم، فــهذا 
ــــل  يوافــــ لللللذكــــرض  قة  ـولممــــا ســــرتي ح اقــــل اآلو كيــــي أّن ه أســــاظ ديــــاء بعــــ  املرسو
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جــاز للمــ ي  أنا جيعــل ىلرادتــه ح ىلنــراج الــّدم يــ  رأســه أو  للللســيالن دم اإليــام املظلــوم 
    دم  قدملهر  يوافمقة  إلرادة ه تعا  إبنراج الّدم ي  

 شارة الثانية:اإل  
ـــّوة اإلصـــطال ّية ابألنـــّص، ج العاّيـــة،      ـــة ح احلـــد م هـــ  النب ـــّوة املنفّي ـــراد يـــ  النب

 
امل

ففرٌِّ ب  النبـّوة التشـر عّية وبـ  النبـّوة التسـد د ّة، فال اليـة كالـت  بتـة بـال جـداظ ل يـام 
ـــالم يـــ  الوـــّد قة الطــاهرة فا مـــة  احلســ   الاهـــراء عليهـــا ولبقيّـــة األ ّمـــة علــيهم السَّ

 السَّالم، دون األو   
 اإلشارة الثالثة:  

ىلّن لع  قاتله  وجب تيسري األيور، وقضاء احلوا  ، وج خيف  يـا ح العـدد أربعـة يـ      
رون كقا ق التشر  ، وأسرار التكو  أل واحلمد ب    يعىن  عميق،  فهمه املتبوّم

ـــّدر ال مـــ  ح تفســـري للللل ( 2)     ـــه تعـــا وروي صـــا ب ال فتلّقلللى آدم ملللن ربّللله   :قول
ألّــه رأي ســاِّ العــرس وأوــاء النــيب واأل مــة علــيهم ( 37)البقــرة/ فتللاب عليلله كلمللات

،   فـا ر كـق فا مـة، الم فلّقنه جلا يل قـل:    يـد كـق حمّمـد،   عـام كـّق علـ ّ السَّ 
   كق احلس  واحلس  وينع اإل سان   حمسم 

ســالت ديوعــه ونشــ  قلبــه، وقــاظ:   أنــ  جلا يــل ح   احلســ  اإليــام فلّمــا ذكــر
: ولـديف هـْا  وـاب لوـيبة   و  قاظ جلا يـلرو بـا ذكر اقايس  نكسر قليب وتسيل عو 

قاظ:  قتـل عطشــاض  غر بـا  و يـدا  فر ــدا   فقـاظ:   أنـ  ويــا هـ   توـغر عنـدها املوــا ب،
عطشــا  وا قلّـة ضصـرا ،  ــىّت  لـيس لـه ضصــر و ج يعـ ، ولـو تــرا     دم و هـو  قـوظ: وا

و ـرب احلتـوف  قوظ العط  بينه و ب  الّسماءكالّدنان، فلم جيبه أ ـد ىلجّ ابلّسـيوف،
في ـــْبح ذبـــح الّشـــاة يـــ  قفـــا ، و نهـــب ر لـــه أعـــداو ، وت شـــهر رووســـهم هـــو وألوـــار  ح 
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بكـاء  البلدان، ويعهم الّنسوان، كْلع سبق ح علم الوا د املّنان، فبك   دم و جلا يـل
 الّ كل   

وهــــو راكــــب فرســــا   يـــّر ح أرض كــــربالء يـــا ر وم يــــ  أّن النّــــيب ىلبــــراهيم لللللل ( 3)    
ىلهلـ  أّم  فع رت به وسـقط ىلبـراهيم و ـّ  رأسـه و سـاظ ديـه، فدنـْ ح اإلسـتغفار وقـاظ:

كــ  لاظ ىلليــه جلا يــل و قــاظ:   ابــراهيم يــا  ــد  ينــع ذلــب، و ـ ــ ء  ــد  يــّ   فنــ
قــاظ     األلبيــاء و ابــ  نــامت األوصــياء، فســاظ ديــع يوافقــة لديــه هنــا  قتــل ســبط نــامت

ـــ  و القلــم جـــري علـــ   جلا يــل ويـــ   كــون قاتلـــه  قــاظ لعـــ  أهـــل الّســماوات و األّر
 الّلوح بلعنه بغري ىلذن ربّه، فدو   ه تعا  ىل  القلم ىلّلع استحققت ال ناء هبْا الّلع   

 ـــد لعنـــا  ك ـــريا  و أّيـــ  فرســـه بلســـان فوـــيح فقـــاظ  د ـــه و لعـــ   ا  فرفـــ  ىلبـــراهيم      
فقــاظ:   ىلبـــراهيم أض أفتخـــر   ــىت تـــوّي  علــ  دعـــا   ت ىلبــراهيم لفرســـه: أّم  ــ ء عرفـــ

 و كـان سـبب ذلـع يـ  يتفلّما ع رت وسـقطت عـ  لهـرم عظمـت نجلـ بركوبع عل َّ 
 عا  ت  ا د لعنه ه

ان ألّـه ملّـا وصـل ىل  كـربالء ع ـرت بـه وروم أ ضا  ع  النيب ىلبراهيم نليـل الر ـلل ( 4)    
 :ىلهلـــ  يـــا  ـــد  يـــّ  فدنـــْ فرســـه  قـــوظ :فرســـه وســـقط عـــ  الفـــر  و ـــّ  رأســـه فقـــاظ

فقللد سللال عظمــت نجلــيت ينــع والســبب ح ذلــع ألــه هنــا  قتــل ســبط نــامت األلبيــاء 
 دم  موافقًة لدمه. 

لــون، فلّمــا  كــان ذات  ــوم ســا را  ويعــه  و ــ  بــ   وروم أّن النــيب يوســ   ــــ (5)    
ــــ ســـعنـــل احلدجـــاء ىل  أرض كـــربالء اُنـــرِّ لعلـــه، والقطـــ   ـــراكه، و  ح  ـــــ أم الشـــويف ـ

رجليه، وساظ ديه، فقاظ: ىلهل  أّم   ء  د  يّ   فدو   ىلليـه أن هنـا  قتـل احلسـ  
 فقيـل  ا  سفع ديه، فساظ ديع يوافقة لديه فقاظ: رب وي   كـون احلسـ ،نوه
، فقيــل:  ، وابــ  علــ ّ  املرتضــ ، فقــاظ: ويــ   كــون قاتلــههــو ســبط املوــطف  حمّمــد  لــه:
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هــو لعــ  الّســمع ح البحــار، والو ــوس ح القفــار، والطــري ح اهلــواء، فرفــ  النــيب يوســ  
  د ه ولع   ا د ودعا عليه وأّي   و   ب  لون عل  دعا ه ويض  لشدله  

فرة وقــد كسـته الو ــ ر   ىلســرا يل  يسـتعجال   وروم أ ضـا  أّن النــيب يوسـ  للل ( 6)    
  لـيّب  :م ألّه قد دعـ  للمناجـاة فقـاظلم فعو  ،وعينه غا رة ،وجسمه يقشعر ،ترجي فرا وه

 :ه قد أذلبت ذلبا  عظيما  فسـدظ ربّـع أن  عفـو عـّ  فلمـا وصـل ىل  يقايـه وضجـ  قـاظ
وســ    ي :رّا ألــت العــا  قبــل لطقــ  فــهّن فــالض  عبــديف أذلــب ذلبــا  و ســدلع العفــو قــاظ

الّــْم يــّر  :  رب ويــ  احلســ   قــاظ :قــاظ غفــر ملــ  اســتغفرين ىلجّ قاتــل احلســ  أ
 قتلــه أّيـــة جــّد  الباغيــة الطاغيـــة ح  :ويــ   قتلـــه  قــاظ :ذكــر  عليــع جبالــب الطّـــور قــاظ

الظليمـة الظليمـة يـ  أّيـة  قتلـت ابـ   :أرض كربالء وتنفر فرسه وتوهل وتقوظ ح صـهيله
ق  عل  الرياظ بغري غسـل  وج كفـ  و نهـب ر لـه وتسـ  لسـا ه ح فيبق  يل ،بنت لبّيها

  يوسـ  صـغريهم  ،البلدان و قتل ضصرو  وتشهر رووسهم ي  رأسه علـ  أ ـراف الريـاح
فبكـ   ،ىليته العط  وكبريهم جلد  ينكم   ستغي ون فـال ضصـر و سـتجريون فـال نـافر

أو أبكــــ  أو تبــــاك     يوســــ  ىلعلــــم ألـّـــه يــــ  بكــــ  عليــــه :فقــــاظ ســــبحاله يوســـ  
  ّريت جسد  ع  الّنار  

ــا لللل ( 7)     عــ   اب ــه علــيهم الّســالم قــاظ:  وروم أبســاليد ةالةــة عــ  اإليــام الرّّ
قــاظ رســوظ ه صــّل  ه عليــه و  لــه و ســّلم: ىلّن يوســ  بــ  عمــران ســدظ ربّــه عــّا وجــّل 

ىلليــه:   يوســ  لــو  فقــاظ:   رّب ىلن أنــ  هــارون يــات فــاغفر لــه، فــدو   ه عــّا وجــلّ 
ســدلت  ح األّولــ  و اآلنــر   ألجبتــع يــا نــال قاتــل احلســ  بــ  علــ  عليهمــا الّســالم 

  قاتله  فهيّن ألتقم له ي 
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وعـ  ســعد بـ  عبـد ه القّمــ  ح  ـد م  لــه يـ  اإليـام أا حمّمــد احلسـ  بــ  للل ( 8)    
ىلســحاِّ ىل    ــّوق  أ ــد بــ  :قــاظ: يــا جــاء بــع   ســعد فقلــت علــ  العســكرم 

: واملســـا ل الـــيت أردت أن تســـدظ عنهـــا   لقـــاء يـــوجض، قـــاظ:  ،عل   اهلـــا   يـــوجمقلـــت 
ــلا  :قــاظ ، وذكــر املســا ل ىل  أن  قــرّة عيــ  عّمــا بــدا لــع وأويــد بيــد  ىل  الغــالم  فوسو
فــدنلين  بــ  رســوظ ه عــ   و ــل كهــيعص  قــاظ: هــْ  احلــروف يــ  ألبــاء  :قلــت :قــاظ

 صــــّل  ه عليــــه و لــــه وســــلَّم  عبــــد  زكــــرّ  عليهــــا  ّ قّوــــها علــــ  حمّمــــدالغيــــب أ لــــ  ه
فعّلمــه  فــدهبط عليــه جلا يــل  ،وذلــع : ىلن زكــر  ســدظ ربّــه أن  عّلمــه أوــاء اقمســة

ــ وكــان زكــر  ىلذا ذكــر حمّمــدا  وعلّيــا  وفا ،ىلّ هــا الم ســري عنــه مهّــه مــة واحلســ  علــيهم السَّ
ذات  فقـاظ  ،ننقتـه العـلة ووقعـت عليـه البهـرة  احلسـ  واجنل  كربه وىلذا ذ كـر

ىلهلـ  يـا م ىلذا ذكـرت أربـ  يـنهم تسـّليت أبوـا هم يـ  مهـوي  وىلذا ذكـرت احلسـ   : وم
   تــدي  عيــ  وت ــور زفــرو فدلبــد  ه تعــا  عــ  قّوــته فقــاظ كهــيعص: فالكــاف ىلســم

  هــو لــا  اإليــام احلســ كــربالء واهلــاء هــاليف العــرتة الطــاهرة، واليــاء  ا ــد لعنــه ه و 
ْلع زكــر     فــارِّ يســجد  ةالةــة أّ م وينــ  بــصــل  فلمــا وــ   دوالعــ  عطشــه، والوــا

ىلهلـ  أتفجـ   ، وكالـت لدبتـه:وأقبـل عليـه البكـاء والنحيـب ،الّدنوظ عليـه ي  الّنا  افيه
هــْ  ىلهلــ  أتلــبس عليّــا  وفا مــة ةيــاب  ا ــهأتنــاظ بلــوي هــْ  الرز ــة بفن ،نــري نلقــع بولــد 

ارزقـ  ولـدا  تقـّر بـه  ىلهلـ  :بسـا تهما،  ّ كـان  قـوظالفجيعة املويبة ىلهل  أرّل كربة هْ  
فـهذا رزقتنيـه  ، واجعلـه وار   ووصـّيا ، واجعـل حملّـه يـ  حمـّل احلسـ  عي  علـ  الكـل

ــهففــد  بولــد  صــّل  ه عليــه و لــه وســلَّم  بيبــع  ّ افجعــ  بــه كمــا تفجــ  حمّمــدا   ،تّ  كّب
 كْلع      وفجعه به وكان  ل قىي سّتة أ هر و ل احلس   فرزقه ه قىي 
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يــا جــري علــ  لــيّب ه ىلواعيــل، ففــ  صــحيحة واعــة بــ  يهــران عــ  اإليــام لللل ( 9)    
ــا  تســلط عليــه قويــه فقشــروا جلــدة وجهــه  قــاظ: أا عبــد ه  ألــه كــان ب رســوج  لبّي

 تب العامل  فقاظ له: ربع  قرويف السالم و قوظ: قد رأ ـوفروة رأسه، فدات  رسوظ ي  ر 
 كـــون م ابحلســـ   : يـــا صـــن  بـــع وقـــد أيـــرين بطاعتـــع فمـــرين لـــا  ـــئت، فقـــاظ

 سوة أ  

:   بــ  رســوظ قلــت ألا عبــد ه   وح صــحيحة بر ــد العجلــ  قــاظ:لللل ( 10)    
والكلللر يف الكتلللاب ه أنـــلين عـــ  ىلواعيـــل الّـــْم ذكـــر  ه ح كتابـــه  يـــم  قـــوظ: 

،  كـان ىلواعيـل بـ  ىلبـراهيم أ، إمساعيل إنّه كان  اد  الوعد وكلان رسلومً نبيّلاً 
 :فهّن الّنا   اعمون ألّه ىلواعيل ب  ىلبراهيم، فقاظ 

ىلّن ىلواعيــل يــات قبــل ىلبــراهيم، وىلّن ىلبــراهيم كــان  ّجــة ب كّلهــا قا مــا  صــا ب  ــر عة ، 
 ، فقلت: جعلت فدايف فم  كان  ىلواعيل ىلذا   لو رسم   أ  فه  يو 

بو  فقتلـــــو  ذايف ىلواعيــــل بـــــ   اقيــــل النــــيب  :قــــاظ  ّْ ، بع ـــــه ه ىل  قويــــه فكــــ
وسـلخوا وجهــه، فغضــب ه لــه علــيهم فوّجــه ىلليـه ىلســطا ا يل يلــع العــْاب، فقــاظ لــه : 
ّْب قويــع أبلــوا     ىلواعيــل أض ىلســطا ا يل يلــع العــْاب وّجهــ  ىلليــع رّب العــاّة ألعــ

فــدو   ه ىلليــه فمــا   م : ج  اجــة م ح ذلــع ب ىلن  ــئت، فقــاظ لــه ىلواعيــلالعـْا
أنـْت املي ـاِّ لنفسـع ابلرّبوبيّـة وحملّمـد ابلّنبـّوة  عو  اجتع   ىلواعيل، فقـاظ:   رب ىللـ

وأنــــلت نــــري نلقــــع لــــا تفعـــل أّيتــــه ابحلســــ  بــــ  علــــ  عليهمــــا  ،وألوصـــيا ه ابلوج ــــة
ىل  الـّدليا  ـىت  ]لعلّـه:  كـّر[ كرّ تأن  دت احلس  السالم ي  بعد لبّيها، وأّلع وع

 نــتقم بنفســه ممّــ  فعــل ذلــع بــه، فحــاجيت ىلليــع   رب أن تكــّرين ىل  الــّدليا  ــىّت ألــتقم 
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، فوعــد ه ىلواعيــل بــ   اقيــل  ذلــع، فهــو ممّــ  فعــل ذلــع ا كمــا تكــّر احلســ  
  كّر ي  احلس  

  

قـاظ: ىلّن ىلواعيـل الّـْم قـاظ ه تعـا  ح    وروم ي له ع  أا عبد هلل ( 11)    
، أنــْ فســلخت فــروة والكللر يف الكتللاب إمساعيللل إنّلله كللان  للاد  الوعللد كتابــه:

وجهـــه ورأســـه فـــآات  يلـــع فقـــاظ :ىلّن ه بع ـــ  ىلليـــع فمـــرين لـــا  ـــئت، فقـــاظ:م أســـوة 
    ابحلس  ىلب  عل  عليهما السالم 

   شـرب العبـا  بـ  أيـري املـ ين  علـّ   املعظَـّم  وورد أ ضا  ابملستفي  أّن املـو     
  (33)املاء رغم وصوله ىلليه أسوة  أبنيه اإليام احلس  

 _وح هــْ  اجنبــار ىل ــعاٌر واّــٌح أبّن ه تعــا  أ ــّب أنا ت ــراِّو الــّدياء يــ  األلبيــاء     
هـ جء العظـامم  ىت لو كان ىلنراج  الّدمم يـ   أسوة  ابإليام احلس   _فكيي بغريهم 

لكـّ  ه جـّل وعـال أنرجهـا هلـم عـ  قوـد وانتيـار، ويـا انتـار   ع  غري قود  وانتيار،
يــــة للّدجلــــة علــــ  فافتكــــون هــــْ  األنبــــار كه لأللبيــــاء فســــنفعله لرجحالــــه واســــتحبابه، 

 رجحان التطبري واستحبابه يواساة  قايس أهل العباء وأصحابه الطيب  
 

***** 
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 الثال الّدليل 
 

  دور اإلدماء من املعصومني 
 

ج ر ـــب أّن اإلديـــاء بنفســـه لـــيس  رايـــا  بـــل هـــو يـــ  املبا ـــات األصـــلّية ولكنـــه قـــد      
جيـب اترة  وقــد قــرم أنــري ومهــا عنــواضن  ـارأن عليــه ابلعنــاو   ال الو ـّـة، فيجــب كمــا لــو 

لـــدم فكـــاد ح  ـــاظ هـــاج بـــه ا توقفـــت الوـــحة علـــ  ىلنراجـــه كمـــا ح الفوـــد واحلجايـــة
ْ  اإلنــراج دفعــا  حملــْور التهلكــة ــ ، وقــرم كمــا لــو كــان يوجبــا  للضــرر  قتلــه، فيجــب  ينئ

واقطــر يــ  يــرض أو يــوت، وقــد  كــون يســتحبا  وراجحــا  كمــا لــو كــان بقوــد املواســاة 
 ألهل أصحاب الكساء 

ــل  واألوليــاء امل     قــرَّب  وهنــا عــّدة أنبــار دلّــت علــ  صــدور اإلديــاء يــ  األلبيــاء واملرسو
 :ه  يا  ل  ، ىلكننا تقسيمها ىل   وا ي

 
 الطائفة األوىل

 حصول اإلدماء من بعض األنبياء واملرَسلني
 
ـــت تلكـــم األنبـــار علـــ  صـــدور      وقـــد تقـــّدم  ـــطٌر ينهـــا ح الـــّدليل ال ـــاين،  يـــم دّل

بــــل ه ســــبحاله أراد أنا  كولــــوا  ،اإلديــــاء يــــ  بعــــ  األلبيــــاء دون قوــــد  يــــنهم لــــْلع
عملّيـــة التدســـ  جتعـــل يـــنهم قـــدوة  أل وكـــدنّ دســـ  لـــوجهم اإليـــام احلســـ  املظلـــوم يت
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أل ألّن كـلَّ ذلـع  سنة ألممهم، وت ظهـر األسـ  واحلـان علـ  سـّيدهم اإليـام احلسـ  
أو ألــه  كيــد هلــم أبّن اإليــام  قتضــ  تطهــري لفوســهم يــ  تــريف األو و اّلــْم أ صــيبوا بــه، 

ـــة أهـــل أفضـــل يـــنهم، ىلذ يـــا صـــ احلســـ   ـــاِّ علـــيهم بوج  ـــاءا  ىلجّ أبنـــْ املي  اروا ألبي
ــــْا علــــيهم أنا  تدّســــوا بــــه، وج ىلكــــ   ســــبما جــــاء ح األنبــــار املتــــواترة البيــــت  ، ل

 التدس  ابألدون واألدىن بل دا ما  التدس  ابألكمل واألفضل، فتدّيل 
 

 الطائفة الثانية
 حصول اإلدماء من أئمتنا املعصومني 

واملقـــرَّب  ىللـــيهم، واإلديـــاء الّوـــادر يـــنهم   ديـــاء يـــ  بعـــ  أ متنـــا لقـــد صـــدر اإل    
ـر يـ  بعـ  األنبـار  وـوظ ىلديـاء   رِّ: الرّأ  والعيـون والوجـو   ةكان عمبـارو ةالة و ظهو

ـا ورد ح نـل ىلبـراهيم بـ  أا حممـود عـ  يـوجض اإليـام  ح العيون يـ  كـّل األ ّمـة  لممو
ـــا  وأذظَّ أقـــرح جفولنـــا، وأســـبل ديوعنـــا،  ســـ  ألـــه قـــاظ: "   ىلّن  ـــوم احل الرّّ

عا ــاض أبرض كــرب  وبــالء ، وأورةنــا الكــرب والــبالء ىل   ــوم اإللقضــاء، فعلــ  ي ــل احلســ  
وىلقـراح املفـون يعنـا  ىلدياوهـا  (34)فيبعم الباكونأل فهّن البكاء عليه قط  الـْلوب العمظـام"

 خبروج الّدم ينها بدظ الّدي  فتدّيل 
ـــه اإلديـــاء  لســـ  ح جـــالء العيـــون أّن اإليـــام ز ـــ  العابـــد   وروي ا      صـــدر ين

  (35)رب،  بك   ىت ىلأل  ديا ": "ىلذا أنْ ىلضءا   ليش يم ىلله 
  (36)بك   ىت نيي عل  عينيه أله  مو ور      
كمــا ح ز رة النا يــة املقدَّســة   وكــْا  وــدر اإلديــاء يــ  اإليــام املهــدّم املنتظــر     

  ي: بقوله الشر 
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"فلئن أّخرتين اللّدهور  وعلاقين علن نصلرأ املقلدور  ومل أكلن ملَلن حاربلَ  حملارابً      
للباً  ف نللدبّن   للباحاً ومسللاًء وألبكللنيّ  لللَ  لعليللَ    وملَللن نَصللَ  لللَ  العللداوة منا  

حسللرًة عليلل  وأتسللفاً علللى مللا دهللاأ وتلهفللاً حللىت أمللوت بلوعللة بللدل الللّدمون دمللاً 
 .(37)"املصاب وغّصة اإلكتئاب

أنا  بكــ  ديــا  بــدج  يــ  الــّدي  لك ــرة األلــ  واحلــان  فــهذا جــاز ل يــام املهــدّم     
وفيه ي  الضرر يا ج خيف  عل  عاقل  يـم  ـ ّدم البكـاء الك ـري ج سـّيما ىلذا كـان ديـا  

فلمـمو ج    سبّمب تضّرر الع  مما   ّدم ىل  عدم الّرو ة، فهذا جـاز ذلـع ملـوجض احلّجـة 
التطبــري علــ  الــرأ  اّلــْم ج  ــ ّدم ىل  ّــرر كمــا ز لشــيعته ذلــع أو أدىن ينــه وهــو جيــو 

 قول ح العين  
  و   ّد يا ذكرض يـا جـاء ح دعـاء الندبـة الشـر ي الّـْم روا  السـّيد ىلبـ   ـاوو     

ح كــار   ح ىلقبــاظ األعمــاظ ويوــباح الاّا ــر ولــاظ األســبو ، وكــْا الشــيا ا لســ  
"فعلللى األطايلل  مللن أهللل بيللت حمّمللٍد وعللليٍّ فليبلل    :اإليــام احلّجــة قــاظ: قــاظ 

البللاكون  وإّيهلل  فلينللدب النللادبون  وملللثله  فلتللارف الللّدمون وليصللره الصللارخون 
 ّ ويضّج الضاّجون ويعلّج العلاّجون  أيلن احلسلن ايلن احلسلني أيلن أبنلاء احلسلني..." 

ـــا  ضدماب : ه العويلللل والبكلللاء؟ هلللل ملللن َجللل وٍن "هلللل ملللن معلللنٍي فأطيلللُل معللل  قـــوظ يناجي
ليلَ  ّي ى القلا ؟ هلل إفأساعد ج عه إلا خال؟ هل َقا َيت علني  فسلاَعَدْاا عيلين علل

اعَدْاا سل"هلل قَلا َيْت علني  ف :فلينظر امل ي  ىل  قولـه ابن أمحَد سبيل  فتُلْلَقى..." 
ـــا  وـــيب  العـــ و يـــ  ّـــرر القـــْيعيلللين عللللى القلللا "  ـــه ىل ـــارة واّـــحة لممو أم   _ ففي

الشــوكة أو الــرتاب اللــْان  وــيبان العــ  فيســّببان هلــا اإل ــرار ولــاوظ الــّدم بســبب متــّاِّ 
األغشـية، أو أنا  كـونو لــاوظ  الـّدم بسـبب تــدّفق الـدي  كيـم ج ت تــاح الفرصـة للـدم  ــىت 
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  نقلب ديعـا أل ألّن الـّدي  هـو خبـار الـّدم، فـهذا قلّـت الّر وبـة وك ـر البكـاء أك ـر يـ  قابليّـة
 تبّخر ر وابت الّدمأل فهّن الّدمو لفسوه جيرم ي  عروِّ املفون 

جـــواز  فـــدا  ىل   _ رو ـــ  _ : "هـــل قـــْ وتا عـــٌ   " دعـــوٌة يفتو ـــٌة ينـــهفقولـــه     
العـــ   فوـــارت هتمـــ  ديـــا  بـــدج  يـــ  الـــّدي ، فـــهذا جـــاز  ك ـــرة البكـــاء  ـــىت ولـــو تضـــّررت

ىل  العمـــ ، فلمـــمو ج جيـــوز يـــم  ـــ ّدم تضـــر ر العـــ  ابلبكـــاء، وقـــد  كـــون ّـــرر ها كبـــريا  ك
م ج   ّدم قطعا  ىل  ّرر  كضررم البكاء غغ  التطبري الّْ

***** 
 الطائفة الثالثة

 حصول اإلدماء من أهل بيت الّسبط الشهيد 
 

ســيّمدة  أي ــاظ يوجتنــا فقــد دلّــت هــْ  الطا فــة املباروكــة أّن عــددا  يــ  أهــل البيــت     
صــدر يــنهّ  اإلديــاء يــ  وجتنــا رقيّــة ويوجتنــا الــّرابب وي ز نــب  النســاء احلــوراء

املوت  سرة  عل  فراقه ويا جري عليـه، وكـْا  وهووالوجو  بل صدر يا هو أعظم الرّأ  
بــــةٌ  يــــا ورد يــــ  أهــــل املد نــــة  يــــم   تبــــقو فيهــــا  ــــدَّرةٌ  ىلجّ بــــروزانو يــــ  نــــدورمهم َّ  وج حموجَّ

ــ و وجــوهوه  ، ويــ  املعلــوم أّن  واــ تغــرّي لــون البشــرة  و الوجــه ســبب إلديا ــه، وكــْا و شا
كمـــا  وـــل   ـــــ ابمللـــو  رـــت الشـــمس، وتقّشـــر الوجـــه بســـبب الـــلودة ح فوـــل الشـــتاء

ـــملوجتنــا الــّرابب  يــم  لــت علــ  لفســها أنا ج تســتظلَّ رــت ســقي   ــىت ياتــت  فهلــه  ـ
العــــارف  ســـبب إلنــــراج الــــّدم لتفّســــا امللــــد ولبــــو  الــــدم يــــ  رتــــه كمــــا ج خيفــــ  علــــ 

 اللبيب 
ْكر بع  األنبار الّدالّة عل  املطلوب      :ه  يا  ل  وهنا ل
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فف  نل أورد  العالّية ا لس  أعلـ  ه يقايـه أّن يوجتنـا أّم كل ـوم أنرجـتا لل ( 1)    
ْوت ســـبّية ىل  الكوفـــة فقالـــت هلـــم: صـــه   أهـــل الكوفـــة تقتلنـــا  ـــ رأســـها يـــ  احملمـــل ملـّــا أ نم

فوــــل القضــــاء، فبينــــا هــــ   لســــاوكم  فاحلــــاكم بيننــــا وبيــــنكم  ه  ــــومو  رجــــالكم وتبكينــــا
، فـــهذا هـــم أتـــوا ابلـــّروو   تقـــّديهم رأ  اإليـــام احلســـ    ـــا بهم ىلذا بضـــّجة  قـــد ارتفعـــتا
وهــو رأ  زهــرم  قمــرم  أ ــبه اقلــق برســوظ ه وحليتــه كســواد الّســب  )وهــو  جــر  

( اقضــــاب، ووجهــــه دارة قمــــر  ــــال  اينهــــ  ـــد د الّســــواد( قــــد التوــــل ينهــــا )أم نـــرج
ـــتا  فـــرأتا رأ  أنيهـــا  والـــّريح تلعـــب هبـــا ىلينـــا  واـــاج  فالتفتـــتا ز نـــب  فنطحو

ليـه خبرقـة وجعلوـتا م خيـرج يـ  رـت قناعهـا وأويـدتا ىلجبينها لقدَّم احململ،  ـىت رأ نـا الـدّ 
 تقوظ:

 (38)غاله خسفه فأبدا غروابملّا  استتّ  كماًم           ّي هالًم 

ذلـع ج سـّيما  ودجلة اقل واّحة عل  ىلاب ة ىلدياء الرأ  لفعل يوجتنا ز نب     
و   نهها ع  اإلدياء ممـا  ـدّظ علـ   وأّن ذلع صدر لرأي ي  اإليام ز   العابد   

ذلـــع   عتـــل بنفســـه  املوافقــةأل ألّن تقر ـــر   ّجـــة، يضـــافا ىل  أّن فمعاـــلو الوــّد قة ز نـــب 
ـة، فـهذا يـا كـان عمـل املتشـرّمعة  املعووية املطهَّرة  ّجة لكونا العالممة والفوهمموة غـري املفهَّمو

 ّجـــة فبطر ـــق  أو   كـــون عملهـــا  ّجـــة  ـــرعّية  ـــىت لـــو    كـــ  هنـــايف يعوـــوم  قـــرّمر 
ةــة عليمــة  ، فموجتنــا ز نــب   ســة يعوــوي عملهــا، كيــي غ وهــ  وصــّية  حمدَّ

هوبب وْا
ةـة يـ   والتحد م  ستلام ضرورة امل العومة الْاتيـة ج اإلكتسـابية، هـ  كديهـا حمدَّ

  قمبول ه عّا وجلّ 
بنــت ىليــرب القــيس زوجــة يــوجض  ذكــر بعــ  املــ رّمن  أّن يوجتنــا الــّرابب  لللل (2)    

قــــد بقيوــــتا ســــنة بعــــد  ــــهادة اإليــــام  وهــــ  أّم ىلبنتــــه ســــكينة  اإليــــام احلســــ  
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وعاهــدت لفســها أن ج تســتظّل رـــت ويــا بر ــت عــ  البكــاء والنحيــب  احلســ  
يطرو ـا  علـ  األرض وج ىلنعـه  ـ ء يـ  أ ـّعة  لّل ملّا رأت جسـم اإليـام احلسـ  

بليت وياتت كمـدا ، وقيـل: ىلنـا أقايـت علـ  قـل  سـنة وعـادت ىل  املد نـة  الشمس  ىت
  (39)فماتت أسفا  عليه

 ـىت قـاظ  وسـكينة  قّبهـا هـ  كمدا  وقـد كـان اإليـام  ّق هلا أنا تستشهد     
 فيهما:

 ابلة والّربلحتّل هبا سكينّ  داراً          لعمرأ إين ألحل
 ابلأحبهما وأبال ُجّل مايل           وليس لعاتٍ  عندي عت

، فبطر ـق  كاف  ح جواز املوت كمدا  عل  اإليـام   فما فعلته السّيدة رابب     
ســّيما وألــه أ ضــا     ــرد نــٌ  يــ  املعوــوم هلــا  أو  جيــوز األدىن ينــه وهــو اإلديــاء وغــري  ج

 ع  ذلع العملأل فتدّيلا 
و ـ  الوجـو   ورود األدلّة ملواز    الوجو  ح يويبة اإليام احلس   لل (3)    

فقـد جـاء عـ  اإليـام الّوـادِّ   الزم اإلدياء، فهذا جاز    الوجـه، فقـد جـاز اإلديـاء 
مو  لف ي ــل احلســ   ح يوةقــة ســد ر ألــه قــاظ: "   علــ   ــق امليــوب ولــت خا ت شو
  (40)ولاتـ لاطوم اقدود"الوجو  

    مو خا للـة" ولـت  يـ  ّـمّم  اليت ب  أ ـد نا : لقد نلت املوادر احلد  يةإشكال  وحل      
ا كجــة نلــو النوــول يــ  هــْ  يــ  هنــا  ــاوظ بعــ  البرت ــ  التشــو   علينــ الوجــو "،
    غغالفقرة  

 ىلن هْ  الدعوي ساقطة ي  أساسها بوجه  مها يا  ل : أن   قاظ:التحقيق  ولك َّ     
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العاليــــة الرا ــــل الســــيّمد  ســــ  الشــــريازم ر ــــه ه ذكــــر اململــــة  ىلن: )الوجلللله األول(  
ْكورة ح كتابـــــه " هجـــــرم 1384اجو   يـــــ  الطبعـــــة 143" الشـــــعا ر احلســـــينية ل  املـــــ

ْكرها اعتمــادفيبــدو ألــه لقلهــا يــ  يوــدر  طــوم ا  علــ  ةقتنــا ابلعاليــة الرا ــل ، وحنــ  لــ
بنقلهـا يـ   ، وأم  غضاّـةي  جهـة، وبرجـاء كونـا صـادرة يـ  املعوـوم يـ  جهـة  أ نـري

وهنــايف  يوــدر   لطلــ  عليــه وقــد ع ــر عليــه العاليــة الرا ــل يــ  دون ذكــر يوــدر    غ
ات التارخييـة املتعلقـة بظاليـات أهـل البيـت صـلو و  الفقهية والعقا د َـّة الك ري ي  النوول

ا ع ر عليهـا األكـابر يـ   ه عليهم ليس هلا ذكٌر ح املوادر احلد  ية اليت ب  أ د نا، وىلتَّ
، ة  ح يوـــادر أ نـــري كالـــت يســـتورة عـــ  عيـــون الك ـــري   يـــ  الفقهـــاء واألعـــالماحملـــدّم 

الفقهيـة وغريهـا يـ  الكتـب العقا د ـة  فموادرض احلد  ية ليست حموورة ابلكتـب األربعـة
قـد ن فيوـتا علينـا  املئات ي  يوـادر احلـد مية املشهورة، بل هنايف العشرت، بل والتارخي

، فددَّي ذلـع ىل  بسبب عوايل التقية وىلمهاظ القّيم  عل  احلوزات العلميَّة قدىلا  و د  ا  
ــو  بريَّ  ح كتابنــا القــيّمم "ىلرــاف ذوم اجنتوــال  هم تمــغياهبــا عنَّــا قســرا ، وقــد لّقحنــا املّو

 نل يسلم املوَّال" وهو  تناوظ لطح يوجتنـا املطهـرة احلـوراء ز نـب سـالم ابلتحقيق ح
ح   دةـــة الـــنطحلقـــدَّم احملمـــل، وقـــد وجـــد العاليـــة احملـــّد   ا الشـــر ي رأســـها ه عليهـــا

    كتاب  يعتل
، ح النوول لظري  بل وأعظم ينـه   وقد جاءج غرابة ح    الوجو : )الوجه الثاين(  

أســها لقــّدم احملمــل،  جتنــا املطهــرة ز نــب ســالم ه عليهــا قــد لطحــت ر يو  أنّ  ردو  يــم 
لسوة املد نة  وشا و وجوهه  ملّا وعوا خبـري  ـهادة اإليـام  كما جاء ح األنبار أ ضا  أن

ــل لنــا ولــو خبــل ّــعييو   احلســ   نــاهّ  عــ   أّن اإليــام ز ــ  العابــد      نقو
 لْلع، وتقر ر   ّجة ابإللا   ام ذلع، مما  قتض  املواز لتقر ر اإلي
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 :عود  على بدء    
قــد روي السـّيد ىلبـ   ـاوو  ح كتـاب "اللهــوف" تتميمـا  ملـا أ ـرض ىلليـه  لفـا  لقوظ:ل      

أّن بشري ب   ْ  ملّا أنل أهل املد نـة لقتـل اإليـام احلسـ  ورجـو  اإليـام ز ـ  العابـد   
جَّبة ىلجّ برزن ي  ندوره  يكشـوفة  ـعوره ، : "فما بقيت ح املد نة  دَّرة وج حم

  (41)ابلو ل وال بور   "  مشة  وجوهه  ّارابت ندوده   دعونَّ 
وورد أ ضـــا  ألـّـــه ملـّـــا نطبــــت يوجتنــــا ز نـــب ح أهــــل الكوفــــة، "ّــــّ  النــــا  ابلبكــــاء      

ـ و و  و الـرّتاب علـ  رووسـهم َّ و شا جـوهه  والنحيب والنوح، ولشر النساء  عورهّ  و  ـو ا
ولطما و ندوده  ودعون ابلو ل وال بور وبك  الّرجاظ ولتفوا حلاهم   "
(42)  

أي ـاظ يوجتنـا فا مـة  املد نـة بعـ  الفا ميـات الطـاهرات حوج خيف  عل  اللبيـب أنَّ   
وأ ّم سـلم  علـيه َّ السـالم، وهـ جء  بنت اإليام احلس  عليهما السالم ويوجتنا أ ّم البن 

ـــة  ـــرعيَّةقات وعملهـــ َّ    النســـوة صـــّد  ج ســـيَّما يوجتنـــا الطـــاهرة فا مـــة بنـــت اإليـــام  جَّ
ـــو  ح الوجـــه الرابـــ  يـــ   احلســـ  ويوجتنـــا أم البنـــ  عليهمـــا الســـالم، وقـــد لقَّحنـــا املّو

" ىلرـاف ذوم اجنتوـال ابلتحقيـق كتابنـا املد ـد  ـوظ  ـعرية التطبـري  الفول ال اين ح
 اج  ح نل يسلم املوَّال" فلاري  

فــهذا جـــاز  ـــ   الوجــو م ولتـــي  اللحـــ  وفيهمــا يـــا فيهمـــا يــ  األذ ـّــة ج ســـّيما لتـــي     
جــاز اإلديــاء  ،بقــّوة   دة  لــاوظ الــّدياء نــالظ لتــي الشــعراللحــ  عنــد الّرجــاظ ىلذ  ــالزم عــا

 أبمّم كيفية  كالت 
د جـاز    ّدم ىل  بشاعةم ينظر الّرجل، وي  هْا فقـ : ىلن لتيو اللح مضافاً إىل لل    

 جاعا  و  ااض  عل  فراقه  اإليام احلس   سيّمد الشهداء كّل ذلع ح سبيل
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 وحّل: إشكال         
اب وـــ: ىلّن األنبـــار املتقّديـــة الدالـــة علـــ  جـــواز  ـــ  الوجـــو  علـــ  يإْن قيلللل لنلللا     

 ينمــا ودّ  عيالــه  لخــل املــروم عــ  اإليــام احلســ  ة لّــي عارم  وم ظلــاإليــام امل
: "  أنتـا    أّم كل ــوم وألـتم   ز نـب وألــتم   رقيّـة وألــتم   تـه وبناتـه فقــاظ وأنوا

ـ و علـ َّ وجهـا   فا مة وألتم   رابب أ لظرانو ىلذا أض ق تملات  فال تشق قا و عل َّ جيبـا  وج  مشا
وج تقلا و عل َّ هجرا "
(43)  

م بُللدَّ مللن  أنَّلله ليللة التطبلل لقللد ادَّعللى النللافون حلف املفللروض  ارض  وبنللاًء علللى التَعلل  
  املثبتة جلواٍ اخلمش.تقدمي اخلال الناهي عن مخش الوجوه على األخبار 

 :بثالثة وجوهٍ  واجلواب  
ىلّن نــل النهــ  عــ   ــّق امليــوب و ــ  الوجــو  ج  قــاوم األنبــار (: الوجلله األول)    

ا علـ  نـل النهـ  عـ  األنري الدالّة عل  جواز اقم ، لك رة تلـع األنبـار وأرجحيتهـ
اقمــ  ىلذ هــو نــٌل وا ــٌد ج  ـ عوــوَّظ  عليــه ح يقابــل األنبــار املتضــافرة بــل واملوةقــة كخــل 
سد ر وغري  ي  األنبار الدالة عل  يا هو أعظم يـ   ـ  الوجـو  وهـو القتـل ح سـبيل 

علــ   را   تــدعم اقــل الــداظقــفكــّل هــْ  األيــور  ،ز رتــه واملــوت كمــدا  و ــاض  علــ  فراقــه
جـــواز  ـــ  الوجـــو ، ويعـــه كيـــي ىلكـــ  أنا  ـــرتجح ذايف اقـــل الشـــاذ علـــ  هـــْ  القـــرا   

 الورقة واألنبار الوحيحة غغغ
مــل نــل النهــ  علــ  فــرتة زينّيــة يعيَّنــة وهــ  بدا ــة ســبيهّ   يــم (: )الوجلله الثللاين     ق 

ــــّدعوة ىل  ه تعــــا  وىل  اإليــــام امل ــــاظ واأل فــــاظ وال ــــوم ألــــيط هبــــّ   فــــث العي ، ظل
تتنــا  يــ  ىللهــار املــا  املتم ــل  بشــّق امليــوب  ويعلــوٌم أّن الــّدعوة ىل  ةــورة اإليــام 
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يــ  البكــاء لكولــه أرقــ  درجــات تبليــغ يظلويّيــة  و ــ  الوجــو ، و  ىلــنعهّ  اإليــام 
  اإليام احلس  

ر  ليــة املــ دم ىل   ــرح أنبــا القــا       طلعنــا النــافون علــ  الــدليل )الوجلله الثاللل (: 
   فلم لرو سوي تبجحات يبنية عل  أقيسة واستحساضت  غغاقم 

صــولية هــو أن  فتــوا بكراهــة  ــ  الوجــو  لعــا  بــ  ىلن يقتضــ  الوــناعة الفقهيــة واأل   
ــة وج يعــىن لطــرح األنبــار ا ــّوزة للخمــ  الــيت فاقــت عــددا  علــ  نــل  األنبــار املتعاّر

   لوم أا عبد ه احلس النه  ع     الوجو  عل  اإليام املظ
 

 الّدليل الّرابع
 التطب  والضرب ابلسالسل مها من ابب إظهار اجل ن

 على اإلمام احلسني املظلوم 
 

، ىلّن  التطبــري والضــرب ابلسالســل يــ  ابب ىللهــار املــا  علــ  اإليــام املظلــوم     
هـو  ا  لغـة  وامل وقد وردت ح  دن استحبابه أنبار صحيحة ويوةقة كما سوف أيتيع،

 ودر يـ  صـا ب املوـيبة   عـلّم بـه  لقي  الول ابتفاِّ يعاجم اللغة، لْا فهّن كّل فعل  
  درجـة ا ع  عدم رم له وع   ة ر  الشد د فهو يوداٌِّ ي  يواد ق املا ، ولـيس للجـ

حمـــدَّدة  ـــىت   قـــاظ أّن  طّيهـــا يوجـــٌب للحريـــة دون يـــا ســـواها، وذلـــع ألّن  قيقتـــه هـــو 
يي  كون له  د  يع َّ ونال  بـه غ ويـا كف  ــ  سبما أ ار اللغو ونــ    دوداحلان بال

جيـــرم ح  يراســـم عا ـــوراء املقدَّســـة يـــ  الضـــجي  والعجـــي  والّوـــراخ والبكـــاء يوـــحواب  
رب الرّأ  و ـبلطم الوج ِّ يـ  يوـاد ق املـا  لدم الّودر ويا  ـابه ذلـع هـو يوـداه ّو

، وأّيــا املرتبــة لضــعيفة للجــا  علــ  ســّيد الشــهداء لغــة  وعرفــا  بــل هــو يــ  املراتــب  ا
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األعل  واأل د فه  اإللقاء ح اهللكة وتلي الـنفس سـواء أكـان التلـي  اصـال  ابنتيـار 
املكلّــي أم كــان بغــري انتيــار  كمــ     قوــد ىلهــاليف لفســه لكّنــه لشــّدة  الــه فـوقوــدو توازلــه 

بنها ـة  ياتـه لـو فعـل لـرتّبص  ظـ وهـو   فقتل لفسه، أو أله ذهـب ىل  ز رة اإليـام 
وملــا جــري علــ  الشــيعة يــ  القتــل ح عهــد  )*(الظــامل  بــه  ســبما ورد ح نــل ىلبــ  زا ــدة

 ترجيحــــا   ح عوـــرض احلاّـــر اإليـــام البـــاقر يـــ  أجـــل ز رة جــــد ، وىلنا كـــان األو  الـــرتيف
يــا وىلجّ  أجنــ  وأقــرب ل يــام احلســ  أل فــهّن ذلــع لنوــرة اإليــام احلّجــة املنتظــر 

ج  ولـرتيف  فيـد   يعىن أنا لقتل ألفسنا ابنتيـارض جاعـا  علـ  اإليـام  احلسـ  
اإليــام املعظَّــم ومّم العوــر   تيـام ح زيــ  غيبــةلــه وج ي عــ أل فــهّن ذلــع نــالف اج ضصـر

  عّجل ه تعا  فـوروجه الشر ي املهدّم املوعود
 عليه مستح   شرعاً  اجل ن على اإلمام املعظَّ  سيّ د الشهداء سالم هللا

وعلــ  كـــّل  ــاظأل فـــهّن املــا  بكـــّل يراتبــه جـــا ا بــل يســـتحب  علــ  اإليـــام املظلـــوم      
 و شهد له األنبار التالية: 

 اخلال األّول: *

يـا روا  ىلبــ  قولو ــه القّمــ  ح صــحيحة قدايــة بــ  زا ــدة عــ  أبيــه عــ  ىلياينــا الّســجاد     
وق تـل يوـ  كـان يعـه يـ   أصابنا وقتل أا  أصابنا ابلطي يا اقاظ: "   فهله ملّ  

تا     ـــلا و ه ولســـاو  علـــ   األقتـــاب  ـــراد بنـــا الكوفـــة، ي ـــرو ولـــد  وانوتـــه وســـا ر أهلـــه و  م
ألظر ىلليهم صرع  و   واروا، فعظم ذلع ح صدرم وا تّد ملا أري ينهم قلقـ ،  فجعلت  

فقالــت:   عّمــيت ز نـب الكــلي بنـت علــ ّ  ذلــع يـ  وتبّينـتا  فكلادت نفسللي  للرج
فقلــت: وكيــي ج أجــا  وأهلــ    بقّيــة جــّدم وأا وىلنــوو غ  جتللود بنفسلل َ يــا م ارايفو 

                                                 
)*(
 وإْن كان ظاهر الخبر علم إبن زائدا بالهالك فتأمل. 88باب 445كامل الزسارا :  
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عمــ  وأهلــ  يوــرع  بــديا هم يــريَّل  ابلعــري  دي ســّيدم وىلنــوو وعمــوييت وولــوقــد أر 
   (44)يسلَّب   "

: "كـــادت لفســـ   ـــرج" و"يـــام أرايفو جتـــود والفمقـــرات الّســـابقة ح اقـــل كقولـــه     
" و"كيـــي ج أجـــا  العـــرب، فمعـــىن "كـــادت  غـــةوج أهلـــ " واّـــحة املعـــا  ح ل  بنفســـعو

" أم كـدين  لفس   رج" أم أو كت  علـ  املـوت أو اهلـاليف، ويعـىن "أرايفو جتـود بنفسـعو
 أرايف ح النفس األنري وكدّن املوت و يكا  ينعو 

ــا فعلــه اإليــ  فــاملا      ىلذ اإليــام   ام الســّجاد واهللــ  لــو    كــ  حمبــواب  ويســتحبَّا  لومو
يـا  فعلـه، فـال  ج  فعل  املباح ح أك ر  اجته، وجمـّرد كولـه يبا ـا  ج   ـلّر ل يـام 

وهــو علــ  أقــّل تقــد ر  ،بــّد يــ  القــوظ ابســتحبابهأل ألّن املبــاح ج  تقــّدم علــ  اإلســتحباب
، فيــدور بــل املتــيق  يــ  األدلّــة وجــوب احملافوظــة علــ   ياتــه  يــاة اإليــام الســّجاد 

، فيتقــــّدم الواجــــب علــــ  املســــتحب، لعلمــــه أبّن املــــا  ســــتحباأليــــر بــــ  الواجــــب وامل
بـل هـو جـاء علـة، فيتعـارض الواجـب يـ   ح يوتـه التايـة املستحّب ل   كون العّلةو 

 املستحب، فيـ قودَّم  الواجب  عل   املستحب لكوله أهّم ي  املستحّب 
أجــــا  وأهلــــ " صــــر ح ح اســــتحباب املــــا  : "وكيــــي ج وابململــــةأل فــــهّن قولــــه     

، يـ  هنـا صـرّح الفقيـه  احملقّمـق (45)وأفضليته بل اهلل  هو أفح  ي  املا  ح لغة العـرب
ح كتابــــه "أبــــواب املنــــان" قــــا ال : "الّــــْم  العفكــــاوم  )*(الشــــيا نضــــر بــــ   ــــالظ

املظلـــوم     ســـتفاد يـــ  جممـــو  الّنوـــول وينهـــا األنبـــار الـــواردة ح ز رة اإليـــام احلســـ 

                                                 
 عطيه   ام أيري امل ين  نلقل  الشيا  غا  رتريف ح الْر عة:  أبّن الشيا نضر ب   الظ رأي ح امل  )*(

ْكور "أبواب  املنان" قلما ، فلّما استيقث وجد القلم ح  د ، فدّلي به كتابه   .امل



  147.............................)البكاء والتطبير( ردّ الهجوم عن شعائر اإلمام الحسين المظلوم 

 

 

كيفمـا    ولو ي  اقوف عل   النفس جبواز اللطم واملا  عل   اإليـام احلسـ   
 ، وحن  ل  د  ح هْ  املسدلة كان  ىت لو عولممو أبله ىلوت ح لفس الوقت"

ــــ  اإليــــام  احلســــ       ــــة  ــــّدة    تضــــح ممــــا تقــــّدم أّن املــــا  عل ــــب يتفاوت ذو يرات
ـــعفا ، أّـــعفها الوـــراخ والعو ـــل و  النحيـــب والبكـــاء املتواصـــل يـــ  لـــدم الوـــدور ولطـــم ّو

ـــرب الـــرّأ  ابليـــد وغريهـــا، وأقواهـــا قـــد  ـــ ّدم ىل  هـــاليف الـــنفس واإلّـــرار  يـــا الوجـــه ّو
ا، وبــ  الشــّدة والضــعي يراتــب تقــ  ح احلــّد الوســط بينهمــا، ويــا التطبــري ىلجّ هبــالشــد د 

فة املتقدّميــة، وىلجّ فــد    قــ  يرتبــة يــ  هــْ  املراتــب، ىلنا    كــ  يرتبــة  يــ  املراتــب الضــعي
 ــ   قــوظ: "فكــادت لفســ   ــرج" وهــو  جــا   التطبــري يــ  جــا  ىلياينــا الســّجاد 

اروبة ىلذ هـو قـوظ  يوـ  املبالوغة أو املو ي   قوٌظ  طابق  الواق  يا ة  ح املا ة  ليس فيه أدىن  دّ 
طئ أبـدا   يريلد هللا ليُلاه َ   إمنلا شلديد القلو  هإْن هلو إمّ وحلي  يلوحى علََّملج خي 

أطيعللوا هللا وأطيعللوا الّرسللول وأويل  عللنك  الللّرجس أهللل البيللت ويطهللرك  تطهلل اً 
ــــه يبالوغــــةأل ألّن املبالوغــــة نــــالف الواقــــ     فقــــوظ املعوــــوم األمللللر مللللنك  لــــيس في

ا  عنـــه التقـــ  الـــور  فكيـــي  بســـّيد ـواحلقيقـــة، ويـــا كـــان نـــالف احلقيقـــة فهـــو كـــْب  تنـــ
  غغمل ين  السّجاد ب  احلس  ب  علّ  األتقياء وىليام ا

يــــا هــــو ىلجّ يرتبــــة   وابململــــةأل فــــهّن التطبــــري  ــــاض  وجاعــــا  علــــ  ســــّيد الشــــهداء     
ـــتا ابســـتحبابه  ويوـــداقا  يـــ  يوـــاد ق املـــا  علـــ  اإليـــام احلســـ   والّـــْم  كومو

 وـوي  الشر عة عل  حنو التدكيـد ولـدبت ىلليـه أهـلو اإلىلـان كـ   قتـدوا أب مـتهم املع
، و   ّد يا ذكـرض الّْ   جاعوا  ىت كادت لفوسهم أنا  رج ألجل  اإليام احلس  

"فعلللللى  يعلّممــــا  لنــــا كيــــي لنــــاجيهم قــــاظ: يــــا ورد ح دعــــاء الّندبــــة الشــــر ي بقولــــه 
األطايللل  ملللن أهلللل بيلللت حمّملللٍد وعلللليٍّ فليبللل   البلللاكون  وإّيهللل  فلينلللدب النلللادبون  
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ليصره الصلارخون ويضلّج الضلاّجون ويعلّج العلاّجون  أيلن وملثله  فلتارف الّدمون و 
 احلسن اين احلسني أين أبناء احلسني...".

فالضـــ   والعوـــ   أم الوَّـــخوب  ورفـــ  الوـــوت بشـــّدة أو ك ـــرة الغبـــار يـــ   ـــّدة احلركـــة،     
ــْ    نــدبون و ــْرفون الــّديو  يــ  الّوــراخ والّوــخب و ــّدة رفــ  الوــوت  واملعــىن أ ــ  اّل

    ابلبكاء
العوـ ّم والضـ ّم أ ضـا ، وكـْا هـو يوـداِّ يـ   عليه فـهّن التطبـري يوـداِّ يـ  يوـاد قو     

يــ  أسـباب اإلبكــاء الّـْم أّكــدوتا عليــه  قـو    يوـاد ق ىل يــاء األيـر يــ  جهـة كولــه ســببا  
 األنبار املقدَّسة 

 اخلال الثاين: *

وابنتـــه  ابب يوجتنـــا الـــرّ  يـــا دّظ يـــ  األنبـــار يـــ  أّن زوجـــة اإليـــام احلســـ      
ا   )*(، كل هــ وأنتهــا أّم كل ــوم  ، وكــْا يوجتنــا ز نــب يوجتنــا رقّيــة  ــدو و كومو ــ ا يم

ا  و سـرة  و اض  عل  اإليـام احلسـ   ـدو ومهـا سـببان قـو ن ح  ـــ، فـهذا جـاز املـوت كومو

                                                 
أيا وفاة السّيدة رابب صلوات ه عليهـا، فقـد اتفـق عاّيـة املـ رن  علـ  أنـا ياتـت كمـدا  و ـاض  علـ  زوجهـا  )*(

، وأيا السّيدة رقّية فقد توفت عل  رأ  أبيها وفمها عل  فمـه الشـر ي ملّـا أ ضـرو  هلـا وهـو اإليام احلس  
يـ  العمـر أربـ  سـن ، وقيـل  ـس سـن ، وقيـل سـب  سـن ، وأيهـا  ـا  زضن علـ   شـت يـ  ذهـب، وكـان هلـا 

 يـ  املد نة    نـرج ىل      بنت كسري نرجت ي  أبيها اإليام احلس  
لقـــال  عـــ  البهـــا  ، وقـــاظ احلـــا رم ح  456ولفـــس املهمـــوم: 2/214كـــربالء  ســـبما جـــاء ح يعـــام الســـبط :

فال خيتلي اةنان عل  أّن سبب يوهتـا كـان  ـاض   لشام  وأيا يوجتنا ز نب يعام السبط : ىلّن رقّية توفيت اب
بعــد  ــهادته أبربعــة  فقــد توفيــت  ــاض  علــ  أنيهــا  ، وكــْا أنتهــا أّم كل ــوم وكمــدا  علــ  أنيهــا 

 أ هر 
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تو قطعـا  وهـو جـاز بطر ـق  أووا و األنـّي ينـه والّـْم ج  سـبّمب  املـو  ـــتعجيل املنّية واهلاليف 
 التطبري والضرب ابلسالسل 

 :إشكال  عوي   وحل      
 وأّم كل ـــوم ىلّن يـــا جــري علـــ   أولئــع الفاّـــالت أي ـــاظ يوجتنــا ز نـــبإْن قيللل لنلللا:     

ان واألسـ  ورقّية والّرابب عليهّ  السَّالم،    ك  أيرا  ىلنتيارّ   أم أّن يـا أصـاهبّ  يـ  احلـ
   كــــ  ابنتيــــارهّ ، خبــــالف التطبــــري املــــ ّدم ىل   املــــوت و ســــتلام للهــــاليف أو املــــوت امل

اهلــاليف أو الضــرر البــالغأل فهلــه أيــٌر ىلنتيــارم  قابــٌل للــرتيف، فقيــا  ىل ــدي القضــّيت  علــ  
 وجود فارِّ األنري ي  

صحيح أّن يقدّميات التطبري ىلنتيار ّة لكّ  املـوت احلاصـل أو أقـّل ينـه كالضـرر قلنا:     
ض  ووهلما وىلنا كنّـا   لـرو و  لسـم  أّن أ ـدا  تضـّرر أو يـات يـ  جـرّاء عل  فر  ــالبليغ 
ــه أيــٌر غــري انتيــا ــــذلــع  رم لعــىن أّن املطــلّم املبــالمغ ح تطبــري     قوــد بــْلع ىلهــاليفو لفسم

وىلتــــا قوــــل  وــــل اهلــــاليف ابلعوــــروض، و وــــوله ابلعــــرض ج  ســــوّغ ررىلــــه يطلوقــــا ، يــــ  
إلنتيار ّـة يبا ـٌة  سـبما أ ـرض سـابقا ، فـهذا يـا كالـت كـْلع التدكيـد علـ  أّن يقّدياتـه ا

فلمـــمو تكـــون النتيجـــة  رايـــا  يـــا دام ج  وجـــد دليـــل قـــا    ـــدّظ علـــ   ريـــة التطبـــري بكـــّل 
علـــ   ليتـــه بـــل  ـــــ  ســـبما أســـلفنا ـــــ فقـــد دلّـــت األدلّـــة ،يقّدياتـــه ولتا جـــه، بـــل العكـــس

   واستحبابه ويطلوبيته
الت  الشـــر فات كـــان إبيكـــانّ  الّوـــل أولئـــع النســـوة  الفاّـــا  ىل  ذلـــع أّن يضـــاف    

علـ   املوــيبة بعـدم التفكــر هبـا لــئالّ  ـ دم ذلــع ىل  هيـاج عــوا فهّ  املسـتلامم لك ــرة اهلــّم 
 ابعتبـار أنــ  قـد وصـل  ىل  يقايـات  ـا ة ح املعرفــةواهلـاليف،  املـ د ن ىل  املـوتوالغـّم 

 يـ  وعليـه فيكـون الوـل   أهل بيت  ليس هلـّ  لظـري،بل ىلنّ  ي اليق  والور  والتقويألو 
انو  ليعــا   نو املقــديات اإلنتيار ّــة متايـــا  كــالتطبري، فيتســـاو  ـــلم يـــ  هــْ  احلي يّـــة، فلّمــا    ووا
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املـا  املـ ّدم ىل  املـوت واهلـاليف، دّظ ذلـع علـ  حمبوبيّـة  عل  فراِّ اإليام احلسـ  
ب ويوجتنـــا الوـــّد قة ســـّيدة النســـاء، وكـــْا وقـــس عليهـــا قضـــّية النـــيب  عقـــوب والنـــيّب  ـــعي

ـــرّة يـــوجض اإليـــام  الّســـجاد واحلّجـــة املنتظـــر 
 
أل فـــهّن يـــا جـــري علـــيهم يـــ  النتـــا   امل

بســبب يقــّديات احلــان واألســ  يــا ج خيفــ  علــ  يتفقــه عــدا عــ  فقيــه، وكــان إبيكــانم 
دّظ ذلـــع علـــ  أّن  الوـــل علـــ  تلـــع املقـــّديات تســـليما  أليـــر ه تعـــا ، وملـّــا    وـــلوا

املــا  يطلــوٌب  ــرعا ، ىلذ لــو    كــ  يطلــواب  يــا فعلــه بعــ  األوليــاء العظــام أي ــاظ ســّيدة 
 و فيـــدها اإليـــام ز ـــ   العابـــد    وابنتهـــا الوـــّد قة ز نـــب  العـــا و فا مـــة 
ري يقـرتن  لـا دام غـ وغريهم، بل ىللهار املا  ج خيـالي يفهـوم الوـل يـا وأنته رقّية 

وأ ـ  هـْا يـ  بكـاء وجـا  هـ جء  فق ي  ىلرادة ه تعا  وبعدم التسـليم أليـر  ج  توا
  غغاألياجد اجكارم 

 اخلال الثال :* 

جاء ح نل بـل أنبـار عد ـدة ي كّمـدة  لـ  ت الـيت دلّـت علـ  ىللهـار النـيّب  عقـوب     
،  ــىت أّدي جاعــه عليــه ىل  ابيضــاض عينيــه  بنــه  وســيعــه وهلعــه علــ  اا ج 

    )أم فقداله لبور (
ويضـــافا  ىل  ذلـــع فقـــد ابـــيّ   ـــعر  وتقـــّو  لهـــر  وأســـر  ىلليـــه اهلـــرم  ـــىت قـــاظ عنـــه     

     سدلو  عّما بلـغ يـ   ـان  عقـوب علـ   وسـي  يوجض اإليام الوادِّ 
   (46):  ان سبع  ةكل   ّريقاظ 
   عقـــوب وكــان ذلــع ينــه يــ  علمـــه كيــاة ولــد ، ويــ  هـــْا فقــد قضــ  لــيّب ه    

سنينه ح احلان العظيم واملـا  الشـد د  ـىت أحلقـه بـْلع ّـرٌر عظـيم وهـو فقـدان البوـر 
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م هو أعّا   ء ح وجه اإللسـان، والبوـر لعمـة ج تـ قوـدَّر لـاظ ملـا هلـا يـ  أمهيّـة علـ   الّْ
يــ  القــرابت ىل  ه  الوــعيد النفســ  والــدليوم، ولــو    كــ  املــا  علــ   عقــوب 

ـــــ ـــــا قـــــرر  املـــــو   ا فعلـــــه النـــــيب  عقـــــوب تعـــــا  لومو ح عـــــّدة   ت ح القـــــر ن  ولومو
أنا  لحــق الضــرر جبســمه لغيــاب ىلبنــه احلــ ،  الشــر ي، فــهذا جــاز لنــيبّم ه  عقــوب 

ْ  ىلهتام املطل    اض  وجاعا  عل  اإليام احلس   أبنـم أيتـون ببدعـة   فهل جيوز  ينئ
ي القاصـ  والـداين أّن أ ـدا     تضـّرر ابلتطبـري وج ألنـا و رتكبون  رايا ، بعـد أنا تبـّ  لـد

ــد فهــو ممــا ج   عتوــد  بــه، وأ ــ   قــ  ّــرر التطبــري  وعنــا أ ــدا  يــات بســبب ذلــع، وىلنا و جم
 عل  فرض وجود  ي  ّرر العم  وفقدان البور غ

اظ    الشـرفاء األبطـالقدوة احلسـنة جـاز للمطـل  فلّما جاز هْا لنيّب ه  عقوب     
ـــات  ابألولو ّـــةأل ألّن التطبـــري يـــ  أجـــل اإليـــام الشـــهيد املظلـــوم   ـــدنل ّـــم   ي ّي

  عل  ىلبنه  وسي  وجهات متّيا  ع   ي ّية جا  و ان  النيّب  عقوب 
 :احليثيات اليت متيّ   ج ن املطالّ  عن غ ه   
ىلنــالل  ينقطــ  ىلىلاليــة عاليـة و  عــ  غـري  يــ  أقرالـه بوــفات احلســي  ىلن يـا ىليّمــا املـ ي   

ــــة ويســــلكه ، كمــــا رــــيط بــــه القــــوأ احلكــــيم وينطقــــه الوــــحيح النظــــري ح اعتقاداتــــه احلقَّ
 هْ  احلي ّيات ه  التام:و  ت كد ىلىلاله الوحيح،  ي يات
عنـــد  ه تعـــا  فـــال   قـــا  بـــه  الة اإليـــام احلســـ  ـعظـــيم ينـــ: (احليثيّلللة األوىل)    

ســـوٌظ صـــا ب  ـــر عة، ىلذ هـــو أفضـــل يـــ  األلبيـــاء أ ـــد يـــ  النـــا  ج لـــيب  يقـــرَّب وج ر 
ففـرٌِّ بـ   ،واملرسول   سـبما جـاء ح األدلّـة القا عـة يـ  الكتـاب الكـرأ والس ـّنة املطوهَّـرة

هــو لفــس النــيب حمّمــد  ، ىلذ ىلّن اإليــام احلســ  وســّيد الشــهداء   وســي 
س هــو لفــ فاإليــام احلســ    "حسللني   ملليّن وأن مللن حسللني": لقولــه  
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و وســـي و عقـــوب  وملللا أرسللللناَأ إمّ رمحلللًة للعلللاَلمني املبعــو  ر ـــة  للعـــالوم  
 ي  ّم  العالوم   وكّل األلبياء واملرسول   
وبـ  يـا جـري  ج ىلك  قيا  يا جري عل  الوّد ق  وسي : (احليثّية الثانية)    

تشــبه    أنا تعــادظ أوة ح عــا و التكــو ، ىلذ ج ىلكــ  أل ّــه رز ّــعلــ  غر ــب الطفــوف 
علـ  ىلذ ه  فـرد ج   ـر عو هلـا  رز ّة ويويبة اإليام احلس  ب  علّ  ب  أا  الب 

 اإل الِّ 
بــ  يالبســات القضــّيت  و  رمهــا، فكيــي   وجــد فـوــراٌِّ كبــرٌي جــّدا  : (احليثيّللة الثالثللة)     

وا ـد   ـد  ح بيـت  ب  واألبـ  ىلنـوة   التحاسـد   قا  ب  قضّية عا لّية حمـدودة، جوهرهـا
هــّات يشــاعر كــّل  لــيبّ  قبــل أنا  ولــد صــا بها، وبكــا  كــل   وعا لــة  وا ــدة ، وبــ  قضــّية  

    ىللسان   رّ  وابألنّص  األلبياء واملرسول  
أهــــــدافها و جيهــــــا و ياهلــــــا  لّم قالــــــدة بكــــــّل أبعادهــــــا ولروفهــــــا، بكــــــهــــــْ  القضــــــّية ا    

  (47)دّونت العقوظ عل األجياظ والعوور وتضحياهتا، ويآسيها املسام القاسية،
 و فوة القول:   
وهــو  لــور بوــر  عقــوب  ئــاأ ف ىلذا كــان البكــاء واملــا  علــ  فــراِّ  وســي     

ــا فيــه يـ  وــوّم هـدف  وجليــل م لفـ   وجا ــلم فا ــدة   ّـرر يتــيق  أجازلـه الشــر عة املقدَّسـة لممو
الـــّروو  ابلقايـــات والســـيوف، ي مـــرة ، فكيـــي احلـــاظ ببكـــاء وجـــا   ســـتلام عـــادة  ّـــرب 

ـــرب الظهـــور وا ســـتلايات املـــا  علـــ  اإليـــام لوـــدور ابلسالســـل والكفـــوف يـــ  أّن يّو
لــيس فيهــا أم  ّــرر  واقعــ ّ  أصــال ، ويــا   شــا  يــ  الضــرر واإلّــرار هــو جمــّرد وهــم   

 نوسراب  ج  قيقة له، والتجربة الطو لـة ملواكـب التطبـري ح أصـقا  بـالدض الشـيعّية كـه را
تشهد با ـي الـّدعوي  م ي  البلدان،والعراِّ ولبنان والشام وغريه وابكستان واهلند وتركيا
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كسـب  املابورة، وعليهأل فـهذا جـاز ىلحلـاِّ الضـرر ابلـنفس  ـاض  وجاعـا  علـ   وسـي 
التطبــــري  ، فكيــــي ســــيكون  القــــوظ ح يســــدلةاء ح قّوــــة  عقــــوب و وســــي يــــا جــــ

علـ  الـنفس ىلذا   فعـالم  شـّوس هـ جء الغوغـا ّيون  ار فيـهم ج ّـرر وج ىلّـر ْاحلسي  الـ
 أم عللى هللا تفلرتونس ألن لكل  ءآقلل ي  بع  أهل العلم علـ  يواكـب التطبـري، 

يوسلَف  قلالوا اتس تفتلؤا تلاكر( غغ وه جء كهنوة  وسي ىلذ قـالوا ألبـيهم 59/لس) و 
 إىل هللا وأعلل  حىت تكون حرضاً أو تكلون ملن اهللالكني  قلال إمنلا أشلكو بثلي وحل ين

 (   86 _ 85) وسي/ من هللا ما م تعلمون
ينــــارة  تضــــ ء للنــــا  ليعــــا   ــــىت لأللبيــــاء  وأقــــوظ ي كّمــــدا  أبّن اإليــــام احلســــ      

ــــل   ــــرة[ واملرسو ، )*(]أ ــــهد ألّــــعو كنــــتو لــــورا  ح األصــــالب الشــــا ة واألر ــــام املطهَّ
ــ  ة العــرس وبكــ  لــه ليــ  اقال ــق]وأ ــهد أّن ديــع ســك  ح  اقلــد واقشــعرت لــه ألّل

ون السب  ويـا فـيهّ  ويـا بيـنهّ  ويـ   تقلـب ح املنـة  وبكت له السماوات السب  واألّر
ــتا  ريــة  (48)[والنــار يــ  نلــق ربنــا، ويــا   ــري ويــا ج   ــري وأ ــهد أّن ح قتلــع ]الت همكو

وهتلـع النفـو  جاعـا  ور بـل ـظهــدور  والـوــّروو  والـ  الــا  أنا ت ديــيبــفلـيس عج اإلسـالم[
 ص  وســي يعليــه، كمــا لــيس يــ  الغر ــب علــ  القــدرة اإلهلّيــة الــيت جعلــت يــ  قمــ

 س فمعو عليـه دم سـّيد ْمأنا جتعل ي  تراب الغاّر ّة ال سببا  لرّد بور أبيه  عقوب 
                                                 

 فلم  ك  لورا  دون أنا  رتتب عل  هْا النور غا ة وهدف، فالغا ة ي  وجود  النور ح األصالب )*(
العـايود الفقـرم ل لسـان،  هـو الشا ة ه  تسـد د  تلـع األصـالب الطـاهرة وتقوىلهـاأل ألّن الوـلب

م لوج  لوموا استقام جسم اإللسان، واملـواد الدانليّـة هـ  املـاء املقـوّمم  للعـايود، وكلمـا كـان املـاء  الّْ
 اإليــام احلســ   لوراليــا  وقــوّ   كلمــا  اســتقام وقــوم، فكيــي ىلذا كالــت هــْ   األجــااء هــ  لــور

    غغ وأهل بيته الطاهر  
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،  ــفاء  يـــ  كــّل داء، فـــهذا الضــيم وأهـــل بيتــه وصـــحبه األوفيــاء  أاّم  الشــهداء 
راب الّـْم هـو تـ اإليـام احلسـ   خوـا  وا ـدا أل فـهّن قمـيص   ف  قميص  وسـي  

الغاّــر ّة  ــف  املال ــ  وج  ــااظ  شــف ، فــريّد البوــر والبوــرية، وجيلــ  العقــوظ والنفــو  
 _ىلذن  _و رفــ  ابلــنفس اإللســالّية ىل  أوج  الكمــاظ والعظمــة، فكيــي  قــا  واألفئــدة، 

،  واأل ّمـة  ورّب حمّمـد وعلـّ  وفا مـةألدلّـة غغ كـال، عظيٌم كهْا أبدون ينه ابتفـاِّ ا
  احلس  و بيب احلس غغغكال، ورّب نالق احلس  ويرّا 

 دعو  ورّد:    
كبيـاض   أبّن األّـرار الـيت تعـّرض هلـا النـيّب  عقـوب  ىلّدع  فقيٌه ــ كما  اعمون ـــ     

  كــ  عــ  ســابق قوــد  وعملــم  بــل  وــلت فجــدة ، خبــالف األّــرار الناجتــة عــتالبوــر   
 التطبري فهنا ع  سابق توميم وعلم، لْا جاز لألوظ دون ال اين 

 :هاه الدعو  فاسدة وابطلة بوجهني   
 فلـيس  ّـة دليـٌل قطعـ   ىلنـ  يـ   اصال  للمطلّم   ىت لو كان الضرر(: )الوجه األول    

ذلــع، وابلغــّ  عــ  كــّل هــْا فهــل اســتقرأ هــْا الفقيــه كــلَّ  ــاجتم املطــل    ــىت  وــل 
لــ  علـــم  يـــنهم أبنـــم  قوـــدون اإلّـــرار أبلفســـهم  فقـــد نلـــط املشـــكّمع بـــ  الوـــغري ع

والكــلي فجعــل التطبــري يضــرّا ، يــ  أّن التطبــري لــيس فيــه  ــ ء يــ  الضــرر، وعلــ  فــرض 
ىلجّ وجــود ّــرر ىلجّ ألــه نــارج  و وــا  عــ  الضــرر احملــرَّم، وعلــ  فــرض أنــم قوــدوا ذلــع 

ان الضــرر فيــه قيــد أو يــات يــ  جــرّاء التطبــريأل ألّن عنــو ضــرر ىللنــا   لشــاهد أ ــدا  يــنهم ت
 ـــ كـون  الي عند فـرد فـرض  ووظ تلتالف ي  جرّاء  التطبري، وعل  فاإلتالف، وج ىل

  ْ     عل  كافة املطلّم   كمها سرمينا ا   لقاعدة عاّية   ــ  ينئ
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علـ  الـرّأم  لكـ ا بنـاء   لتطبري املضّر  ـراٌم،القا ل أبّن ا سا دم العل  الرأ هْا بناء         
اآلنر القا ل ابحللّية واملواز بل اإلستحباب لكوله ي  يواد ق املا  املستحب وىل يـاء 

 األير  فال ىل كاظ ح الب  وهو األلهر 
ىل   كاجـة   ،   كـ  قاصـدا  اإلّـرار بنفسـه دعـوي أّن  عقـوب (: )الوجه الثاين    

ــــه، بــــل العكــــس هــــو دليــــل  قطعــــ ّ  كــــان جيــــب أنا  قّديــــه لنــــا ذا ــــ  ب يف الفقيــــه  ــــىت لقتن
الوحيح، ىلذ ىلّن املتدبّر ل ت الكتاب الكرأ ج سّيما سورة  وسـي  ـري أّن قولـه تعـا  

تللؤا تللاكر يوسللف حللىت تكللون فاتس ت اكيــا  عــ  أوجد  وســي يــ   أبــيهم بقــوهلم لــه 
ـــنهم أمَّ ّـــرر  وأ ملللن اهللللالكني تكلللون حرضلللاً أو      لحقـــه  يـــم كـــالوا  ـــرون أبّم أعي

     فدعوي أّن  عقـوب بنفسه بسبب  وقه و اله وجاعه عل  ولد   وسي 
  ك   قود الضرر دونا نرم القتادغغغ

 اخلال الّرابع:* 

 ســتنه  هبــا النــا   ــ  ورد  عــ  أيــري املــ ين  علــّ   ة  يــا ورد ح نطبــة  ــر ف    
أّيـا بعـدأل فـهّن املهـاد ابٌب يـ  : ]نل غاو األلبار جبي  يعاو ة لعنه ه، ومما قاظ 

أبـــواب املنّـــة، فتحـــه ه قاّصـــة أوليا ـــه وهـــو لبـــا   التقـــوي، ودر    ه احلوـــينة وج نـَّتـ ــه 
ْ ظّم   ىل  أنا قـاظ  : وهـْا أنـو غايـد  الوةيقة، فمو  تركه رغبة  عنه ألبسـه ه ةـوبو الـ

وأزاظ نــــيلكم عــــ  وقــــد وردت نيلــــه األلبــــار وقــــد قتــــل  ّســــان بــــ   ّســــان البكــــرم، 
يســـــاحلها، ولقـــــد بلغـــــ  أّن الّرجـــــل يـــــنهم كـــــان  ـــــدنل علـــــ  املـــــرأة املســـــلمة، واألنـــــري 

ــــــدة، فينتــــــا   م  جا  ينــــــه ىلجّ ابإلســــــرت  هــــــا يــــــا متتنــــــ   ها ور ع و هــــــا وقـ لابوهــــــا وقال ــــــدو لو جا املعاهم
لاـــٌم وج أ ر ـــق هلـــم دٌم، فلـــو أنّ   أ  ايـــرم  واإلســـرت ام،  ّ الوـــرفوا وافـــر   يـــا ضظ رجـــال  يـــنهم كو

  (49)يسلما  يات ي  هْا أسفا  يا كان به يلويا  بل كان به عندم جد را    [
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ـــدبر ح كـــالم اإليـــام       ج  لـــوم ، ىليـــام الكـــالم، واّـــح الدجلـــة، ىلذ هـــو الت
ـدة ســيسـلما  يــات  ــاض  أو أســفا  علــ  ا لمبوتا و ء أكالــت  هود ـّـة أم لوــرالّية س ــيــرأة يعاهم

، فكيـي لـو  يـات  ـاض  وبرسـوظ ه حمّمـد  كـافرة بـه    لّيها و قال دها وه 
أو ألــه ّــرب رأســه بشــ ء صــلب  جاعــا  وأســوة   وأســفا  علــ  يــوج  اإليــام احلســ  

وقـد فعلـه  ، فهل   تـ ري  كـون يلويـا  عنـد  اإليـام أيـري املـ ين  علـّ  ابإليام 
ـــد  ا وكـــالّ أنا  غ  ا ـــاملـــ ي   بّـــا  لـــه وإلبنـــه اإليـــام احلســـ    تســـاوي املـــ ي  واملعاهم

الّـْم  ـدور احلـّق يعـه  ي مـا دار، فـهذا جـاز املـوت   املـ ين  علـّ  الكافر عند أيري
أسفا  يـ  أجـل ىليـرأة كـافرةأل فـهّن جـرح  الـرّأ  ويسـتلاياته  كـون جـا اا  بطر ـق  أووا و لعـدم 

طـلّم  قوـد وجـه ه دام امل األ يـأ ضـا   استلاايه املـوت، بـل ولـو اسـتلام املـوت  كـون جـا اا  
 تعا  بتعظيم  ججه الطاهر  ، ويو   عظّم  عا ر هأل فهنا ي  تقوي القلوب  

 مالحظة هاّمة:    
يعاهـــدة جســـتلاايه لكونـــا  لـــيس علـــ  املـــرأة املعاهـــدة ىلّن  ّســـي أيـــري املـــ ين      

 ا ـــا ل يـــام علـــ  كـــافرة وقــد قايـــت األدلـــة القر ليــة والنبو ـــة علـــ   ريتــه، و  )*(التدســي
أنا  فعله، بل التدسـي عليهـا ألنـا ل لمموـت، فالتدسـي وقـ  علـ  املظلوييّـة لـا هـ   
ملسـلم ، فلّمـا ل  تتوي هبا، يضافا  ىل  أّن الْيية املعاهدة رت رعا ة و ا ـة ا جه  

فكــدّن يــا أصــاهبّ   علــ  يــا أصــاهب َّ  اســتلام أن  تدســي اإليــام   ّ قّوــروا عــ   ــا ته
 ا ر املسلمات  ـه وسابـأص

                                                 
التدسي هو التلهي أم احلان والتحس ر، ومها ي  لوازم الّرقة والّر ة ي  أّن الكافر ج  ستحقها بسبب كفر   )*(

    به رسوله الكرأ ءولا جا ابب تعا 
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 اخلامس: اخلال* 

يــا ورد ح اقــل املســتفي  بــل املتضــافر يــ  اســتحباب ز رة اإليــام املظلــوم أا عبــد     
، يــ  اقــوف علــ  الــنفس ووجــود املخــا ر العظيمــة امل د ــة ىل  املــوت ه احلســ  

 وهنا لستعرض عدةو أنبار تشري ىل  ذلع ينها:
ح غر فـة لـه  قاّ  قاظ: دنلت  عل  أا عبد ه ال دصحيحة أا سعي :(1)    

ـــ غرفــة  توــغري ــــ ــ  أتــ  قــ  قــوظ: اب عبــد ه وعنــد  يــرازم، فســمعت  أ ـ ل احلســ  يو
يا يا  كتب ه له بكّل قدم   رفع ها و ضع ها عتق رقبة يـ  ولـد ىلواعيـل، ويوـ  أات   

ضدي ينـاد   يـ  السـماء:  بـتم و ابـت هبـم سـفينتهم، ـــ أم القلبوـتا  ـــح سفينة فكفدت 
  (50)لكم املّنة

: تـــاورون وح صـــحيحة عبـــد ه بـــ  النجـــار قـــاظ: قـــاظ م أبـــو عبـــد ه  :(2)    
: لعـم، قـاظ  احلس   ـتو أنـا ىلذا الكفـدوتا وتركبون  السف   فقلـت   ـــ: أويـا علمما

  (51)املّنة : أج  بتم و ابت لكمبكم لود تم ا ــم ق لمبوتا عل  وجههأ
علــ  جــواز بــل واســتحباب الــا رة  ــىت ولــو أّدتا ىل   اقــلان الشــر فان  ــدّجن انهــْ    

اهلـــــاليفأل ألّن العـــــادة جـــــرت ح تلـــــع  األزينـــــة أنا تنكفـــــئ الســـــف  أبهلهـــــا لعـــــدم متّكـــــ  
صــالعيها  ويــْايف يــ  ىلتقــان صــن  الســف  كيــم تكــون قــادرة  علــ  رمــل الــّر ح العاتيــة 

بــل يظنولــه، ويــ  هــْا تال مــة، فكــان ركوهبــا فيــه  ــ ء يــ  ىل تمــاظ  الضــرر واأليــواج امل
املعتـــد بـــه عنـــد العقـــالء ح  رّمـــل ذلـــع الضـــرر فقـــد أجـــاز يـــوجض اإليـــام الوـــادِّ 

ــا قلنــا، يــا ورد عــ  بعضــهم ألــه قــاظ: قيــل ســبيل ز رة اإليــام احلســ   ، و شــهد لممو
لبحــرا ،  بــ  قــل جــّديف احلســ  :  بــ  رســوظ ه، ىلّن بيننــا و ل يــام الوــادِّ 

ـــا الســـفينة )أم يـــ  احملتمـــل أنا تنقلـــب بنـــا الســـفينة( ح البحـــر  فقـــاظ  ـــا الكفـــدتا بن ورّل
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 ِّىللكفــدوتا ح املنــة  فــهذا أجــاز اإليــام الوــاد ،  : ج أب أل فهنــا ىلنا الكفــدوتا
از ، جــســلويف  ر ــق اقطــر املــ دم ىل  هــاليف الــنفس ح ســبيل ز رة اإليــام احلســ  

م ج  ول لسـتوا  ىل   ـّد  الضـرر  البـالغ فضـال  عـ  اهلـاليف، طلنا ب ر ق أو  التطبري الّْ
 فيكون فعله جا اا  بل يستحبا  بطر ق أو  

اباب   م جعفــر بــ  حمّمــد بــ  قولو ــه القمــ القاســ وعقــد ال قــة املليــل الشــيا أبــ  :(3)    
   ينها:سلطان الايان،  عل  نوف ي  ناصا  ح ةواب يو  زار اإليام احلس  

: يـــا تقـــوظ فـــيم  زار جـــاء ح صـــحيحة زرارة قـــاظ: قلـــت ألا جعفـــر يـــا ( 1)    
ـــه ه  ـــوم الفـــا  األكـــل وتلّقـــا  املال كـــة ابلبشـــارة، أابيف علـــ  نـــوف   قـــاظ  :   ين

م فيه فوزيف   (52)و قاظ له: ج  ي وج ران هْا  ويع الّْ
، ســــدله ىلبــــ  بكــــري ض اإليــــام الوــــادِّ وح صــــحيحة ىلبــــ  بكــــري عــــ  يــــوج( 2)    

وقلـيب  نـازع  ىل  قـل أبيـع، فـهذا  _ يد نـة يـ  بـالد فـار  _فقاظ: ىلين ألـاظ  األّرجـان 
ــــعاة وأصـــــحاب  ، فقلــــيب وجــــٌل يشــــفمٌق  ــــىت أرجــــ  نوفــــا  يــــ   الســــلطان والس  نرجــــت 

تعلــم ألـّـه يوــ   ا نا فــا   أيــاـرايف ه فينـــ:   ابــ  بكــري أيــا رــب أنا  ــفقــاظ  )*(املســاحل
، و يونـه ه سالعـر  رـت ناف قوفنا ألّله ه ح لّل عر ـه، وكـان حمدّمةـه احلسـ  

روتاــها  وقيــ  أفــاا   ــوم القيايــة،  فــا  النــا  وج  فــا ، فــهنا فــ
املال كــة وســكَّنوتا قلبــه  )*(

  (53)ابلبشارة
يعاو ــة ج قــاظ:     وح صــحيحة يعاو ــة بــ  وهــب عــ  يــوجض الوــادِّ ( 3)    

أل فهّن يو  تركـه رأي يـ  احلسـرة يـا  تمـىن أّن قـل  كـان  تد  ز رة قل احلس   قوف 

                                                 
   رتب فيها أصحاب السالح  يسلحة وه  ال غور اليت  ل )*(
)*(
  ّدةته املال كة وقرته:   
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ع وسوادويف فيم   دعو له رسوظ ه وعل   و فا مـة  خوو  عند ، أيوا رّب أنا  ري ه  
  أيوا رّب  أنا تكون مم   نقلب ابملغفرة ملا يض  و غفـر لـه ذلـوب سـبع  واأل ّمة 
أيوا رّب أ نا تكـون ممّـ  خيـرج يـ   الـّدليا ولـيس عليـه ذلـب  تبـ  بـه  أيوـا رـّب أنا سنة  

  (54)تكون غدا  مم   وافحه رسوظ ه 
حممد ب  عبد ه ب  جعفر احلمريم، ع  أبيه، عـ  علـ  بـ   وح الوحيح ع ( 4)    

ه بــ   حممــد بــ  ســا ، عــ  حممــد بــ  نالــد، عــ  عبــد ه بــ   ــاد البوــرم، عــ  عبــد
نرجـت ىل  املد نـة وأض  : دةنا يدجل، ع  حممد بـ  يسـلم قـاظ :عبد الر   األصم قاظ

يـ  غـالم يغطـ    ـرااب   أبو جعفر  فدرسل ىلمَّ  ،حممد ب  يسلم وج  :ل لهيوج  فق
 ربه فهله قد أيرين أن ج أبرح  ىت تشربه فتناولته فـهذا ىل :وقاظ م ،لند ل فناولنيه الغالم

 قــوظ لــع  :فلمــا  ــربته قــاظ م الغــالم ينــه وىلذا بشــراب  يــب الطعــم ابرد   ســعرا حــة امل
ففكـرت فيمـا قـاظ م ويـا أقـدر علـ  النهـوض قبـل ذلـع علـ   ،ىلذا  ربته فتعـاظ م:يوج
فدتيـت اببـه فاسـتدذلت  ،ا استقر الشـراب ح جـوح فكدتـا لشـطت يـ  عقـاظفلمّ  ،رجل 

  دنلأصح املسم  :ت اعليه فووّ 
ويـا  بكيـع    :فقـاظ م ،فسـلمت عليـه وقبلـت  ـد  ورأسـه ،عليـه وأض ابيف   فـدنلت    
د الشــقة وقلـــة القــدرة علــ  املقـــام عاــجعلــت فـــدايف أبكــ  علــ  اغـــرتاا وبـ   :قلــت  ،حممــد

أيـــا قلـــة القـــدرة فكـــْلع جعـــل ه أوليـــاءض وأهـــل يودتنـــا  :فقـــاظ م ،عنـــديف ألظـــر ىلليـــع
يــ  الغربــة فــهن املــ ي  ح هــْ  الــدليا غر ــب  وأيــا يــا ذكــرت ،وجعــل الــبالء ىللــيهم ســر عا  

عـد وأيـا يـا ذكـرت يـ  ب   ،وح هْا اقلق املنكو   ىت خيرج يـ  هـْ  الـدار ىل  ر ـة ه
ـــا ابلفـــرات ض يـــة   أســـوة أبرض   الشـــقة فلـــع أبا عبـــد ه  يـــ   وأيـــا يـــا ذكـــرتو  ،عن

   قلبع وجااويف عليهقربنا والنظر ىللينا وألع ج تقدر عل  ذلع فاب  علم يا ح عو  بّ 
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يــا   :فقــاظ ،ووجــل   علــ  نــوف   ،لعــم :قلــت  هــل  و قــل احلســ   :  قــاظ م    
ــ ،كــان ح هــْا أ ــد فــال واب فيــه علــ  قــدر اقــوف   نــاف ح ىلتيالــه أيــ  ه روعتــه ويو

 النــيب    ـوم  قـوم النـا  لـرب العـامل  والوــرف ابملغفـرة وسـلمت عليـه املال كـة وزار 
وان ه ي  ه وفضل   القلب بنعمة  و  ،ودعا له ،ويا  ون      ىلسسه سوء واتب  ّر

أ ـــهد ألكـــم أهـــل بيـــت الر ـــة وألـــع  :فقلـــت  كيـــي وجـــدت الشـــراب  :  قـــاظ م    
ولقـد   ،ولقد أاتين الغالم لا بع ته ويا أقدر علـ  أن أسـتقل علـ  قـدي  ،وص  األوصياء

فمــا وجــدت ي ــل رقــه وج أ يــب يــ   ،فنــاول  الشــراب فشــربته ،يــ  لفســ  كنــت   ســا  
ىللـــه أيـــرين أن أقـــوظ لـــع ىلذا  : ـــربته قـــاظ م الغـــالم فلمـــا ،ذوقـــه وج  عمـــه وج أبـــرد ينـــه

 ،ىلليـــه ولـــو ذهبـــت لفســـ  ألذهـــنبَّ  :فقلـــت ،يـــا ا ةو  ـــدّ  وقـــد علمـــتو  ل ىلمَّ قبمـــد ـــربته ف
 ،فاحلمـــد ب الـــْم جعلكـــم ر ـــة لشـــيعتكم ،فدقبلـــت ىلليـــع فكـــدين لشـــطت يـــ  عقـــاظ

وهـو أفضـل يـا  ،  حممد ىلن الشراب الـْم  ـربته فيـه يـ   ـ  قـل احلسـ   :قاظف
 :فقلـت لـه ، لسـقيه صـبيالنا ولسـاءض فنـري فيـه كـل نـري  فـهضّ  ،عـدظ بـهلفـال  ،استشف  بـه

أينـْ  الرجـل فيخرجـه يـ  احلـا ر وقـد  :فقاظ ، لندنْ ينه ولستشف  بهفدايف ىلضّ  ت  لا عم ج  
ب بركتـه ْهو فتوـ ه  ء فيـه  فـة ىلج اَـّ به عاهة وج دابة وج  ـ  امل ّ ي   أب د  مرَّ ـ ألهر  فال 

ولــوج يــا ذكــرت لــع يــا ىلســح بــه  ،فيوــري بركتــه لغــري  وهــْا الــْم  تعــاجل بــه لــيس هكــْا
جر األسـود أات  صـا ب احلء ىلج أفاِّ ي  ساعته ويا هـو ىلج كـ ء وج  رب ينه      

ـاه أ د ىلج أفاِّ وكـان كـدبي   قوتـة فالعاهات والكفر واملاهلية وكان ج  تمسح ب  دّ وو سا
توـن  بـه  : فقـاظ  فـدايف وكيـي أصـن  بـه ت  لاـعم ج   :فقلـت ، ىت صـار ىل  يـا رأ ـت

يــــ  ىللهــــاريف ىل   يــــا  وــــن  غــــرييف تســــتخي بــــه فتطر ــــه ح نرجــــع وح أ ــــياء دلســــة 
لــيس أينــْ   : قــاظ ،صــدقت جعلــت فــدايف :فقلــت ،فيــْهب يــا فيــه ممــا تر ــد  لــه
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جعلـت فـدايف وكيـي م أن  :فقلـت ،أبنْ  وج  كـاد  سـلم ابلنـا  هو جاهلٌ ىلج و  أ دٌ 
ىلذا  : قــــاظ ،لعـــم :فقلــــت أعطيـــع ينــــه  ـــيئا   : فقــــاظ م   نـــْ  كمــــا  نـــْ 

  جتعلـــه ء   ح أم  ـــ  : فقـــاظ ،أذهـــب بـــه يعـــ  :فقلـــت  أنْتـــه فكيـــي توـــن  بـــه
ــــاا :فقلــــت ــــاظ ،ح ةي ــــت توــــن  : ق ــــىلم  ،فقــــد رجعــــت ىل  يــــا كن ــــد با رو  ا ض ينــــه عن

ممـا   فسقاين ينه يرت  فما أعلم أين وجـدت  ـيئا   ،فهله ج  سلم لع أل اجتع وج رمله
   (55)كنت أجد  ىت الورفت

 ـدة  أبـو  :القاسم جعفر ب  حممد بـ  قولو ـه قـاظ ع  أا ا  وح الوحيح أ ض( 5)    
ع مـان   ـدة  أبـو :عيس  عبيد ه ب  الفضل ب  حممد ب  هـالظ الطـا   البوـرم قـاظ

 ـدة  أ ـد  :الكوح قـاظ [سيار] دةنا حممد ب  سالم ب   سار  :سعيد ب  حممد قاظ
 ـدة  لـوح بـ  دراج  : دة  عيس  ب  أا  يبة القاّ  قـاظ :ب  حممد الواسط  قاظ

بلغـ    زا ـدة  :قـاظ علـ  بـ  احلسـ   : دة  قداية ب  زا دة، ع  أبيه قـاظ :قاظ
 فقـاظ م ،عو غوـا بلو موـكو ىلن ذلـع لو  :فقلت ،أ ياض    احلس  تاور قل أا عبد ه ألعو 

علــ  حمبتنــا  فلمــاذا تفعــل ذلــع ولــع يكــان عنــد ســلطالع الــْم ج قتمــل أ ــدا   :
وه يا أر د بـْلع  :فقلت  فضا لنا والواجب عل  هْ  األية ي   قنا رم كا وتفضيلنا وذم 

يف  لللدري مكلللروه ينلللالين  وم يكلللال  وم أحفلللل بسلللخط ملللن سلللخطىلج ه ورســـوله 
 وه ىلن ذلـع لكـْلع  قوهلـا ةـال    :فقلـت ،وه ىلن ذلـع لكـْلع : فقاظ  بسببه

ــــ: فقــــاظ وأقوهلــــا ةــــال    ــــأبشم ــــر   أبشم كــــان عنــــدم ح النخــــب   ر فألنللــــع خبــــل  ر   أبشم
   كـان يعـه يـ  ولـد يوـ لو تمـوق   أا  لو تمـفهله ملا أصـابنا ابلطـي يـا أصـابنا وق   ألاملخاون

 ريــه ولســاو  علــ  األقتــاب  ــراد بنــا الكوفــة فجعلــت ألظــر  تا لوــوىلنوتــه وســا ر أهلــه و  م 
فكلادت نفسلي ذلع ح صدرم وا تد ملا أري ينهم قلق   مو ظ  ىلليهم صرع  و   واروا فعو 
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ملا يل أراأ  : فقالـت ذلـع يـ  عمـيت ز نـب الكـلي بنـت علـ   تا نوـوتبيـَّ   لرج
وكيـــي ج أجـــا  وأهلـــ  وقـــد أري  :فقلـــت ؟وإخلللويتجتلللود بنفسللل  ّي بقيلللة جلللدي وأيب 

ب  يسـلَّ  مل  ابلعـر يـريَّ  ،  بـديا همجرَّ ضـسيدم وىلنـوو وعمـوييت وولـد عمـ  وأهلـ  ي
كـدنم أهـل بيـت يـ  الـد لم   ج  كفنون وج  ـوارون وج  عـرج علـيهم أ ـد وج  قـرهبم بشـرٌ 

ىل   رسـوظ ه يـ   ج جياعنع يـا تـري فـوه ىلن ذلـع لعهـدٌ  : فقالت ،واقار
يـ  هـْ  األيـة ج تعـرفهم فراعنـة هـْ   ولقـد أنـْ ه املي ـاِّ أض ٌ  ،جديف وأبيع وعمـع

وهـــم يعروفـــون ح أهـــل الســـماوات أنـــم جيمعـــون هـــْ  األعضـــاء املتفرقـــة فيوارونـــا  ،األيـــة
    رو دا لقــل أبيــع ســيد الشــهداء ج   ــ جة و نوــبون هلــْا الطــي علمــا  وهــْ  املســوم املضــرَّ 

وليجتهـدن أ مـة الكفـر وأ ـيا  الضـاللة ح  ،علـ  كـرور الليـام واأل م ه  وج  عفو روا   أةر 
ويـا هـْا العهـد ويـا هـْا  :فقلـت ،وأيـر  ىلج علـوا   حمو  وتطميسه فـال  ـاداد أةـر  ىلج لهـورا  

ح  اظ فا مـة ـزار ينـ  دةت  أم أىلـ  أن رسـوظ ه  ،لعم : فقالت  اقل
فـدتيتهم  :فيـه متـر   قالـت أم أىلـ  بطبـق   لت له  ر رة وأات  علـ  ي  األ م فعم  وم  

يــ   وعلــ  وفا مــة واحلســ  واحلســ   فيــه لــنب وزبــد فدكــل رســوظ ه  بعــسّ  
  أكــل وأكلــوا يــ  ذلــع  ،و ــربوا يــ  ذلــع اللــنب تلــع احلر ــرة و ــرب رســوظ ه 

فلمـا فـرغ يـ   ،املـاء  وب عليه   د  وعل      غسل رسوظ ه  ،التمر والابد
عرفنـا بـه  لظـرا     لظـر ىل  علـ  وفا مـة واحلسـ  واحلسـ   ،غسل  د  يسح وجهـه

ـ هو   وجَّـ ،السرور ح وجهـه   ريـق بطرفـه حنـو السـماء يليـا   بلـة وبسـط  د ـه حنـو القم  ه  وجهو
وهــو  نشـ  فد ــاظ النشـوج وعــال حنيبـه وجــرت ديوعـه   رفــ  رأســه  ودعـا   نــر سـاجدا  

و احلســـ   ىل  األرض وديوعـــه تقطـــر كدنـــا صـــوب املطـــر فحالـــت فا مـــة وعلـــ    وأ ـــرِّ
ــيعهــم لم  ت  لاــو ام  واحلســ   وهبنــا  أن لســدله  ــىت ىلذا  ، ا رأ نــا يــ  رســوظ همو
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ج أبكـ    يا  بكيـع   رسـوظ ه: وقالت له فا مة    اظ ذلع قاظ له عل 
بكم وقاظ يـاا م  ت  را   أن  سرم  :فقاظ ،فقد أقرح قلوبنا يا لري ي   الع ،ه عينيع

يـا سـررت ي لـه     بيـيب ىلين سـررت بكـم سـرورا   :ب  عبد الوار  ح  د  ـه هاهنـا فقـاظ
   :فقـاظ جل يـل   َّ لو ىلذ هبط عو  ،قط وىلين أللظر ىلليكم وأ د ه عل  لعمته فيكم

وابنتـــع حممـــد ىلن ه تبـــاريف وتعـــا  ا لـــ  علـــ  يـــا ح لفســـع وعـــرف ســـروريف أبنيـــع 
جعلهم وذر هتم وحمبيهم و يعتهم يعـع  العطية أبنا  يفو دو وسبطيع فدكمل لع النعمة وهنّ 

ـ  وفـوِّ  ،قبون كما رب و عطون كما تعطـ  ،وبينهم بينعو  ِّا ح املنة ج  فرّم   ـىت تّر
ــا علــ  بلــوي ك ــرية تنــاهلم ح الــدليا   نتحلــون يلتــعو  ويكــار  توــيبهم أب ــدم أض    ،الّر

 ، ــىت يوــارعهم ،قــتال   وقــتال   نبطــا   يــ  ه وينــع نبطــا   بــراءٌ  ،عو تمــيــ  أيَّ  و اعمـون أنــم
 ،بقضــا ه علــ  نريتــه وارضو  فا ــد ه  ،يــ  ه هلــم ولــع فــيهم نــرية   ،قبــورهم ض يــة  

ّم  هو  ت  فحمدا    بقضا ه لا انتار  لكم ت  يا ور
 ،علــ  أيتــع بٌ يغلــو  ،بعــديف دٌ   حممــد ىلن أنــايف يضــطهو  :   قــاظ م جل يــل    

 كــون  ، قتلــه أ ــر اقلــق واقليقــة وأ ــق  الل ــة بعــديفو    يقتــوظٌ  ،يــ  أعــدا عو  يتعــوبٌ 
وفيـه علـ  كـل  ،وهو يغر   ـيعته و ـيعة ولـد  ،تكون ىلليه هجرته لظري عاقر الناقة ببلد  

   اظ  ك ر بلواهم و عظم يواهبم
يــ  ذر تــع وأهــل  بة  ح عوــا يقتــوظٌ  هــْا وأويــد بيــد  ىل  احلســ   وىلن ســبطعو     

يـ  أجلهـا  ك ـر الكـرب  ، قـاظ هلـا كـربالء بيتع وأنيـار يـ  أيتـع بضـفة الفـرات أبرض  
 ،والــبالء علــ  أعــدا ع وأعــداء ذر تــع ح اليــوم الــْم ج  نقضــ  كربــه وج تفــىن  ســرته

فـهذا كـان ذلـع اليـوم  ،وأنا ي  بطحـاء املنـة ،وأعظمها  رية   ،وه  أ يب بقا  األرض
تاعاعـت األرض  ألل فيه سبطع وأهلـه وأ ا ـت بـه كتا ـب أهـل الكفـر واللعنـةقتو الْم    
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وياجـــت  ،واصـــطفقت البحـــار أبيواجهـــا ،ويـــادت املبـــاظ وك ـــر اّـــطراهبا ،يـــ  أقطارهـــا
 ملـا  نتهـع يـ   ريتـع ولشـرّم  لع   حممد ولـْر تع واسـتعظايا   السماوات أبهلها غضبا  

ح لوـرة  يـ  ذلـع ىلج اسـتدذن ه  ءٌ  وج  بقـ   ـ  ،ا  به ح ذر تـع وعرتتـعكو يا ت  
فيــو   ه ىل   ،الــْ   هــم  جــة ه علــ  نلقــه بعــديف ألأهلــع املستضــعف  املظلــوي 

ــ   فــيه  ىلين أض ه امللــع القــادر الــْم ج  فوتــه الســماوات واألرض واملبــاظ والبحــار ويو
 و وجــالم ألعــْب َّ وعــا  ،هــارب وج  عجــا  ممتنــ  وأض أقــدر فيــه علــ  اجلتوــار واجلتقــام

ج   ريتـه وقتـل عرتتـه ولبـْ عهـد  وللـم أهـل بيتـه عـْااب     والتهـعو   وتر رسوم وصـفيّ يو 
ـ  بلعاـ فعنـد ذلـع  ضـ  كـل  ـ  ،ي  العـامل  أعْبه أ دا     يوـ  م ء ح السـماوات واألّر

 تلـــع العوـــابة ىل  يضـــاجعها تـــو  ه  تا فـــهذا بـــرزو  ،عرتتـــع واســـتحل  ريتـــع مو لوـــلو 
ـــ ـــد أروا م   و با قـو ـــة يـــ   وهـــبط ىل  األرض يال كـــة ،هـــا بي يـــ  الســـماء الســـابعة يعهـــم  لي

الياقوت والايرد مملوة ي  ياء احلياة و لل ي   لل املنة و يب ي   يـب املنـة فغسـلوا 
 صـفاو    املال كـة صـفا   تا ج  هم بْلع املاء وألبسوها احللل و نطوها بْلع الطيب وصلَّ 

   أيتــع ج  عــرفهم الكفــار    شــركوا ح تلــع الــدياء بقــوظ  يــ    بعــم ه قويــا   ،علــيهم
بتلـــــع   لقــــل ســـــيد الشــــهداء فيـــــوارون أجســــايهم و قيمـــــون روــــا   وج ليــــة   وج فعــــل  

 وــاء   يــ  كـلّم  ه يال كـةٌ للمـ ين  ىل  الفــوز ورف ـ ألهـل احلـق وســببا   البطحـاء  كـون علمــا  
بحون ه عنـد  و سـتغفرون ه ملـ  و ولون عليـه و سـ ،يا ة ألي يلع ح كل  وم وليلة

ىل  ه تعــا  وىلليــع بــْلع وأوــاء  يــ  أيتــع يتقــراب   زار  و كتبــون أوــاء يــ  أيتيــه زا ــرا  
هـْا زا ـر قـل نـري  : اب هم وعشا رهم وبلدانم و ووون ح وجوههم ليسـم لـور عـرس ه

وجـوههم يـ  أةـر  فهذا كان  وم القيايـة سـط  ح ، واب  نري األلبياء  الشهداء
وكــدين بــع   حممــد بيــ   ،بــه ونو ف ــرو عا ذلــع امليســم لــور تغشــ  ينــه األبوــار  ــدظ علــيهم و ـ  
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هم وحنـ  للـتقط يـ    عـدد  ووـياينـا ويعنـا يـ  يال كـة ه يـا ج ق ا ا وب  ييكا يل وعل   
ذلــع امليســم ح وجهــه يــ  بــ  اقال ــق  ــىت  نجــيهم ه يــ  هــوظ ذلــع اليــوم و ــدا د  

لع  كم ه وعطاو  ملـ  زار قـليف   حممـد أو قـل أنيـع أو قـل سـبطيع ج  ر ـد بـه وذ
عللليه  اللعنللة مللن هللا والسللخط أن يعفللوا  تْ وسلليجتهد أن  ممللن حقَّلل، غــري ه 

  قـاظ  فلال جيعلل هللا تبلارأ وتعلاىل هلل  إىل للل  سلبيالً   هلل  القال وميحلوا أثلرَ   َ سْ رَ 
فلمـا ّـرب ابـ  يلجـم لعنـه : قالـت ز نـب  ، وأ ال فهْا أبكاين :رسوظ ه 
  أبـة  ـدةت  أم أىلـ  بكـْا وكـْا وقـد  :ينه قلت له عليه أةر املوت ورأ ت   ه أا 

   بنيـــة احلـــد م كمـــا  ـــدةتع أم أىلـــ  وكـــدين بـــعم  : أ ببـــت أن أوعـــه ينـــع فقـــاظ
 صـلا   فولا   ،خطفكم النا  افون أن  ت ،ء نا ع جّ أهلع سبا  هبْا البلد أذم  وبنساءم 

ْ   فوالــْم فلــق احلبــة وبــرأ النســمة يــا ب علــ  لهــرم  غــريكم وغــري حمبــيكم  وم   األرض  ويئــ
ىلن ىلبلـيس لعنـه ه ح  : ـ  أنـلض هبـْا اقـل ولقد قاظ لنـا رسـوظ ه  ،و يعتكم

 ـــــر   يعا :فيجـــــوظ األرض كلهـــــا بشـــــيا ينه وعفار تـــــه فيقـــــوظ ذلـــــع اليـــــوم  طـــــري فر ـــــا  
الشيا   قد أدركنا ي  ذر ة  دم الطلبـة وبلغنـا ح هالكهـم الغا ـة وأورةنـاهم النـار ىلج يـ  
اعتوـــم هبـــْ  العوـــابة فــــاجعلوا  ـــغلكم بتشـــكيع النـــا  فــــيهم و لهـــم علـــ  عــــداوهتم 

ولقــد  ،وىلغـرا هم هبـم وأوليــا هم  ـىت تسـتحكم ّــاللة اقلـق وكفـرهم وج  نجــو يـنهم ضج  
كــْوب ألــه ج  نفــ  يــ  عــداوتكم عمــل صــاحل وج  ضــر يــ  صــدِّ علــيهم ىلبلــيس وهــو  

بعــد أن    قــاظ علـ  بـ  احلسـ   :حمبـتكم ويـواجتكم ذلـب غــري الكبـا ر قـاظ زا ـدة
لكــــان  نــــْ  ىلليــــع يــــا لــــو ّــــربت ح  لبــــه  ابم اإلبــــل  ــــوج   : ــــدة  هبــــْا احلــــد م

   (56)قليال  
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ح  ــد م   و ــل    أا عبــد ه اإليــام هشــام بــ  ســا ، عــ  وح صــحيحة( 6)    
: لعـــم، قـــاظ: أات  رجـــل فقـــاظ لـــه:   ابـــ  رســـوظ ه هـــل  ـ ـــاوار  والـــديف  قـــاظ: فقـــاظ 

 :   وولَّ  نلفه وج  ـ تـوقودَّم عليه و  وولَّ  عند ، وقاظ 

 فما مل  أات   قال:
 ة ىلن كان أيمّت به  املنّ  :قال 
و  تركه رغبة  عنه   قال:

 فما مل
 حلسرة  احلسرة  وم ا :قال 
  أقام عند  قال:

و
   فما مل

 كل  وم أبلي  هر   :قال 
 فما للمنفق ح نروجه ىلليه واملنفق عند   قال:
 درهم أبلي درهم  :قال 
  يات ح سفر  ىلليه  قال:

و
 فما مل

ــ :قللال  ــ  تشــّيعه املال كــة و تيــه ابحلنــوم والكســوة يــ  املّن ة، وتوــل  عليــه ىلذ ك فّم
وتفــرس لــه الرقــان رتــه، وتــدف  األرض  ــىت توــور يــ  بــ   د ــه  وتكفّمن ــه فــوِّ أكفالــه،

يسرية ةالةة أيياظ وي  نلفـه ي ـل ذلـع وعنـد رأسـه ي ـل ذلـع وعنـد رجليـه ي ـل ذلـع، 
 ة ىل  قل ، و دنل عليه رو ها ورقانا  ىت تقوم الساعة و  فتوح له ابب ي  املنَّ 

 فما مل  صل  عند   قلت:
      سدظ ه تعا   يئا  ىلج أعطا  ىل   يو  صل  عند  ركعت :قال 
  اغتسل ي  ياء الفرات   أات  قلت:

و
   فما مل
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ىلذا اغتســل يــ  يــاء الفــرات وهــو  ر ــد  تســاقطت عنــه نطــا   كيــوم ولدتــه  :قللال 
 أيه 

  تويبه ة: فما مل  جيها ىلليه و  خيرج لعلقال: قلت
يـ  احلسـنات، وخيلـي عليـه أّـعاف  عطيه ه بكل درهـم  ألفقـه ي ـل أ   ـد  :قال 

 يا ألفقه و ورف عنه ي  البالء مما قد لاظ ليويبه، و دف  عنه، وقفث ح ياله  
 فما مل  قتل عند ، جار عليه سلطان فقتله   قال: قلت:

ــل   ينتــه الــيت ن لمــقو ينهــا  :قللال  ــر  لــه هبــا كــّل نطيئــة ، وتـوغاسم أوظ قطــرة يــ  ديــه  ـ غافو
كما نلوت األلبياء املخلوـ  و ـْهب عنهـا يـا كـان نالطهـا يـ    املال كة  ىت  لص

ـــأل ىلىلـــاض ، فيلقـــ ه وهـــو   أجنـــا   ـــ  أهـــل الكفـــر، و غســـل قلبـــه، و شـــرح صـــدر ، وىل 
 لــص يــ  كــل يــا  الطــه األبــدان والقلــوب، و كتــب لــه  ــفاعة ح أهــل بيتــه وألــي يــ  

ملوت، و  ت  بكفنه و نو ـه يـ  ىلنواله، وتو  الوالة عليه املال كة ي  جل يل ويلع ا
ــ  لــه يوــابيح ح قــل ، و فــتح لــه ابب يــ  املنــة، و تيــه  املنــة، و وســ  قــل  عليــه، و ّو
املال كــة ابلطــرف يــ  املنــة، و رفــ  بعــد  اليــة عشــر  ويــا  ىل   ظــرية القــد ، فــال  ــااظ 

نفخـــة ال اليـــة فيهـــا يـــ  أوليـــاء ه  ـــىت توـــيبه النفخـــة الـــيت ج ت بقـــ   ـــيئا ، فـــهذا كالـــت ال
واألوصــياء  وأيــري املــ ين   ونــرج يــ  قــل  كــان أوظ يــ   وــافحه رســوظ ه 

قم  يو  أ ب  و بشروله و قولون له الاينا   و قيموله عل  احلوض فيشرب ينه و وسا
 فما مل   بس ح ىلتياله  قلت:
ح  ىل   ـوم القيايـة، فـهن ّـرب بعـد احلـبس ةفر ـ ،له بكل  وم قـبس و غـتم :قال 

ىلتيالـــه، كـــان لـــه بكـــل ّـــربة  ـــوراء وبكـــل وجـــ   ـــدنل علـــ  بدلـــه ألـــي ألـــي  ســـنة، 
هبا عنه ألي ألي سيئة، و رف  له هبا ألي ألي درجة، و كون ي  حمـدة  رسـوظ   وىلح
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 ــىت  فــرغ يــ  احلســاب فيوــافحه  لــة العــرس و قــاظ لــه: ســل يــا أ ببــت،  ه 
ء و  نــْ بضــبعيه  ــىت  قتســب بشــ  ء وج ضــاربه للحســاب فــال   ســدظ عــ   ــ بو  ــ ت  

ــ  علــ    نتهــ  بــه ىل  يلــع قبــو  و  تحفــه بشــربة يــ  احلمــيم و ــربة يــ  الغســل  و ّو
ي ـاظ ]يقـاظ[ ح النـار فيقـاظ لـه: ذ ِّا لـا قـودَّيوتا  ـدايف فيمـا  تيـت ىل  هـْا الـْم ّــربته 

الظـــر ىل   تـــ  ابملضـــروب ىل  ابب جهـــنم و قـــاظ لـــه:با  ىل  وفـــد ه ووفـــد رســـوله، وأيســـب
ّــاربمعو وىل  يــا قــد لقــ  فهــل  ــفيت صــدريف وقــد اقــتّص لــع ينــه  فيقــوظ: احلمــد ب 

  (57)الْم التور م ولولد رسوله ينه
حممد ب  عبد ه ب  جعفر احلمريم، ع  أبيه، عـ  علـ  بـ   وح الوحيح ع ( 7)    

د ه بــ  حممــد بــ  ســا ، عــ  حممــد بــ  نالــد، عــ  عبــد ه بــ   ــاد البوــرم، عــ  عبــ
قـاظ م أبـو عبـد ه  :عبد الر   األصم، ع  يسم  ب  عبد امللـع كـرد   البوـرم قـاظ

      يسم  ألت ي  أهل العراِّ أيا  و قل احلس   :
   تبـ  هـوي هـْا اقليفـة وعـدوض  عنـد أهـل البوـرة وعنـدض يوـ أض رجل يشهورٌ  ،ج :قلت

لســـت  يـــنهم أن  رفعـــوا  ـــام عنـــد ولـــد ك ـــري يـــ  أهـــل القبا ـــل يـــ  النوـــاب وغـــريهم و 
    سليمان فيم لون ا

ْكر يا صن  به : قاظ م    أفما ت
   لعم :قلت
   فتجا  : قاظ
فــديتن  يــ  الطعــام  ــىت  ىلم وه وأســتعل لــْلع  ــىت  ــري أهلــ  أةــر ذلــع علــ َّ  :قلــت

     ستب  ذلع ح وجه 
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ـــ ،ر ـــم ه ديعتـــع : قـــاظ أهـــل املـــا  لنـــا والـــْ    ا ىللـــع يـــ  الـــْ    عـــدون يـــ أيو
أيـــا ىللـــع ســـرتي عنـــد  ،انّـــ فر ــون لفر نـــا وقالـــون حلالنـــا وخيـــافون قوفنـــا وأيينـــون ىلذا أيم 

يوتع  ضـور  اب ـ  لـع ووصـيتهم يلـع املـوت بـع ويـا  لقولـع بـه يـ  البشـارة أفضـل 
   اسـتعل :قـاظ ،املوت أرِّ عليع وأ د ر ة لع ي  األم الشـفيقة علـ  ولـدها ع  لو مو ولو 

احلمــد ب الــْم فضــلنا علــ  نلقــه ابلر ــة ونوــنا  : فقــاظ ،اســتعلت يعــهو  
 و الســماء لتبكـ  ينـْ قتــل أيـري املــ ين   ىلن األرض :أهـل البيـت ابلر ــة   يسـم 

ويـا بكـ   ،تلنـاويا رقدت ديو  املال كـة ينـْ ق   ،ويا بك  لنا ي  املال كة أك ر ،لنا ر ة  
ه ه قبــل أن  ــرج الديعــة يــ  عينــه فــهذا ســالت ديوعــه لنــا وملــا لقينــا ىلج ر ــ ر ــة   أ ــدٌ 

هـا  ـىت ج  وجـد هلـا عل  ند  فلـو أن قطـرة يـ  ديوعـه سـقطت ح جهـنم أل فـدت  رّ 
ــيـو وىلن املوجــ  لنــا قلبــه لو  ، ــر   ج تــااظ تلــع الفر ــة ح قلبــه   ــراض عنــد يوتــه فر ــة   ح  ــومو رو فا

ـــا احلـــوض ـــا ىلذا ورد عليـــه  ـــىت ألـــه ليْ قـــه يـــ  بّ حم فـــرح ل  يو وىلن الكـــوةر لو  ، ـــىت  ـــرد علين ن
   ظمـــد     ـــرب ينـــه  ـــربة    يســـم  يوـــ ،ّـــروب الطعـــام يـــا ج  شـــته  أن  وـــدر عنـــه

 ،وهـــو ح بـــرد الكـــافور ور ـــح املســـع و عـــم الاجنبيـــل ،و   ســـتق بعـــدها أبـــدا   بعـــدها أبـــدا  
سـنيم خيـرج يـ  ت ،أ ل  ي  العسل وألـ  يـ  الابـد وأصـف  يـ  الـدي  وأذكـ  يـ  العنـل

راض الـدر واليـاقوت ،وىلر أبنار املنان فيـه يـ  القـد ان أك ـر يـ  عـدد  ،جيرم عل  ّر
قد الـــه يـــ  الـــْهب والفضـــة وألـــوان  ، وجـــد رقـــه يـــ  يســـرية ألـــي عـــام ،جنـــوم الســـماء

  ليتــ  تركــت  : فــوح ح وجــه الشــارب ينــه كــل فا حــة  ــىت  قــوظ الشــارب ينــه ،املــوهر
 ينـه ويـا يـ  عـ    يرو أيـا ىللـع   كـرد   ممـ  تـ  ،عنـه رـو ال   وج هاهنا ج أبغ  هبْا بدج  

وىلن الشـارب ينـه ليعطـ   ،بكت لنا ىلج لعمت ابلنظر ىل  الكوةر وسقيت ينه يـ  أ بنـا
ــ وىلن علــ  الكــوةر  ،  هــو دولــه ح  بنــايــ  اللــْة والطعــم والشــهوة لــه أك ــر ممــا  عطــا  يو



  170.............................)البكاء والتطبير( ردّ الهجوم عن شعائر اإلمام الحسين المظلوم 

 

 

ىلين  :فيقـوظ الرجـل يـنهم ،أعـداءضوح  د  عوا ي  عوس  قطم هبا  أيري امل ين  
 :فيقـوظ ،الطلق ىل  ىليايع فـالن فاسـدله أن  شـف  لـع : فيقوظ ،أ هد الشهادت 

ْكر   ارجــ  ىل  ورا ــع فقــل للــْم كنــت تتــوج   : فيقــوظ ،تــلأ يــ  ىليــاي  الــْم تــ
يـــه علـــ  اقلـــق فاســـدله ىلذا كـــان نـــري اقلـــق عنـــديف أن  شـــف  لـــع فـــهن نـــري اقلـــق وتقدّم 

 زاديف ه لمـــد   :لـــه  فيقـــوظ ،ىلين أهلـــع عطشـــا   :ج  ـــرد ىلذا  ـــف  فيقـــوظ  قيـــق أن
جعلــت فــدايف وكيــي  قــدر علــ  الــدلو يــ  احلــوض و   قــدر  :قلــت ،وزاديف ه عطشــا  

كـــرض وتـــريف ور  عـــ  أ ـــياء قبيحـــة وكـــي عـــ   ـــتمنا أهـــل البيـــت ىلذا ذ   :غـــري  فقـــاظ عليـــه
ي ينـه لنـا ولكـ  ذلـع لشـدة اجتهـاد  أ ياء اجرتي عليها غري  وليس ذلـع حلبنـا وج هلـو 

فأملللا قلبللله فمنلللاف  ودينللله ح عبادتـــه وتد نـــه وملـــا قـــد  ـــغل لفســـه بـــه، عـــ  ذكـــر النـــا  
 .(58) النص  وأتباعه أهل النص  وومية املاضني وتقدمه هلما على كل أحد

 إشارة هاّمة حول ماهية النا يّب.  
هـو كـّل يوـ  قـّدم الشـيخ  علـ  ذ ل هْ  الوحيحة دجلة واّحة عل  أّن الناصيب     

فحسـب، بـل ىلّن ذلـع  العـداوةوليس الناصيب  يو  ألهر  اإليام علّ  ب  أا  الب 
ــــت ـ، فللنوــــب درجــــداوة هلــــم ـب والعـــــأعلــــ  درجــــات النوــــ ات: أوهلــــا تقــــدأ املب

، و ل هـا والطاغوت، و ليهما ىللهار العـداوة للشـيعة ألنـم  عتقـدون إبيايـة األ ّمـة 
وهْا هـو املفهـوم الوـحيح ملفهـوم النوـب وهـو يـا تيـل ىلليـه  العداوة لأل ّمة  ىللهار

تبعا  ل لّـة يـ  حمققـ  اإلياييّـة أي ـاظ الشـهيد ال ـاين واحملـدّم  البحـراين و نـر  ، وه أعلـم 
 كقا ق األيور 

 تبعـــد هــــْا  اإلســــهاب الضــــخم يــــ  الــــّروا ت الوــــحيحة الــــيت رواهــــا حمــــّدةون ةقــــا    
ح لنا األيور التالية:أجاّلء    تّو



  171.............................)البكاء والتطبير( ردّ الهجوم عن شعائر اإلمام الحسين المظلوم 

 

 

 ىلستحباب ىلحلاِّ الضرر ابلنفس لو كـان ذلـع ح سـبيل ز رة اإليـام(: )األمر األول    
  احلس   املعظَّم
الة والا لفــ  والق ــرىب يــ  ه تعــا  ـعظــيم ال ــواب واألجــر، وعظــيم املنــ(: )األمللر الثللاين    

أو  ــا ر عظيمــة قــد تــودم كياتــه ح بســبب يــا  تحّمل ــه  اإللســان يــ  أّــرار  تلحــق  بــه، 
  سبيل ز رة اإليام احلس  

الب عــــد الرتبــــوم والعقا ـــدم اللــــْان  فيضــــان علينـــا العمــــلة واألســــوة (: )األملللر الثاللللل     
، يضــافا  ىل  متتــ  وتوةيــق الرّابطــة الوــحيحة بــ  املمــاهري احلســنة ابإليــام احلســ  

ـــــعلة احلـــــق إب يـــــاء القضـــــّية  ّمـــــة وقـــــادهتم الـــــرابلي  احلقيقيـــــ  وهـــــم األ ، وىلذكـــــاء   
احلســينّية يــ  التدكيــد علــ   أّن الــا رة علــ  نــوف تقتضــ  اإللشــداد أك ــر ىل  املعوــوم 

ــــر  ــــبَّ اإللتوــــاِّ الّرو ــــ  ابإليــــام   ــــ  الاا  ورّســــس اآلآلم يعــــه، ممــــا   ضــــف  عل
  احلس  

 ـــىت  احلســـ   بـــد هاملعظَّـــم أا ع يـــ  نـــالظ هـــْا التدكيـــد علـــ  ز رة اإليـــام    
ة ح ورّمـــل األّـــرار واملخـــا ر الكبـــري  علـــ  نـــوف  تضـــح لنـــا ألـــه ىلذا جـــاز قتـــل الـــنفس

، بــل  ظهــر اإلســتحباب بشــكل  واّــح  يــ  تلكــم ســبيل ىل يــاء أيــر اإليــام احلســ  
ري  ـــاض  هلـــ ّم علـــ  فـــراضم وجـــود  ح التطبـــ، وعليـــهأل فمـــا قيمـــة الضـــرر ااملتـــواترةالـــّروا ت 
  ىلذا   عل  سّيد  باب أهل املنة وجاعا  

 ٍبدة املخض:
 ونطبــة أيــري املــ ين   عرفنــا يــ  كــّل يــا تقــّدم )ســو ء يــ  قوــة  وســي     

والتقـّرب ىل   وتلكم األنبار الشر فة( أّن اإلّرار ابلنفس ألجـل أوليـاء  ه  تعـا  
رتكب هــا، فــدعوي أّن   عتــل يــ   األيــور املســتحّبة  ــرعا  و  ــاب ي ه ابملــا  علــيهم 
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ـــــه فقـــــد ســـــبق  ـــــة املتقّديـــــة ، وعلي ـــــنفس  ـــــرام ج توـــــمد أيـــــامو تلكـــــم  األدل اإلّـــــرار ابل
هداء ىلدراجا  له رت العنـاو   اإلستدجظ عل  جواز بل استحباب التطبري عل  سّيد الش

 والشعا ر  وإحياء األمرواهلل ،  اإلابحة واجل ن الةة املابورة: أصالة ال
ـها نـالظ التعـّرض ألدلّـة احملـرّميم  وردّمهـا ح  األيـر ال الـم ىلنا  و ّة أدلّـة     أنـري سنعّر

    اء ه تعا  
***** 

 

 األمر  الثالث

 دعاوى احملرِّمِني للتطبري ودحضها

 
يراســـم عا ـــوراء يـــ  البكـــاء  ةر ـــب فيـــه عنـــد الشـــيعة اإلياييّـــة اســـتحباب ىلقايـــ ممـّــا ج    

والضـجي  والعجـي  والضـرب علـ   الـّروو  واألكتـاف  والتباك  واللطـم واللـدم والوـراخ
 سـبما  ـــابلسالسل والقايات، وكـّل ذلـع   عتـل يـ  يراسـم عا ـوراء، ىلذ كّلهـا يوـاد ق 

ملفهــوم املــا  واإل يــاء، وبعــ  هــْ  املوــاد ق كالضــرب ابلســيوف علــ   ــــأسـلفنا ســابقا  
ــ  فعلهــا  ـــالــّروو  وىلنا كالــت يســتحدةة، ىلذ أّوظ يو ّــربوا رووســهم  الّــْ  واب  التــ بعــد ـ

هـم األتـرايف الشـيعة  ّ التشـرت هـْ   ـــ ابحلجارة لديا  عل  نْجنم ل يام احلس  
  ـ، كـل  ذلـع لـرأي يـابكستان واهلند وغـريهمالشعرية ىل  ىل ران وينها ىل  العراِّ ولبنان و 

   و ـدعمونم فقهاء عظام ويراج  كبار و   ستنكر أ ٌد ينهم بل كالوا  شّجعون املطـل 
ّْ عــ   ــ   ــ و نفقــون األيــواظ علــيهم و بــاركون هلــم تلــع األعمــاظ، ويــ  هــْا فــهّن أّوظ يو
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ري لنــا  ينــه ألــه  وجــب ىلســا ة فحــّرم التطبــ هــو  الســّيد حمســ  األيــ    ذلــع اإللــا 
فريـوا يوـ   فعـل ذلـع ابملهـل والتخلّـي، ويـ   للمْهوب والتشي ،  ّ نطـ   ر قـه بعـ ٌ 

ــ   فعــل ذلــع ح عا ــوراء أبســلوب  يا ــد  يــ   اإلصــ ــرار علــ  التشــني  علــ  يو رّ  وكر ــه ي 
و ــر ، خيتــان ح  ياتــه  الك ــري يــ  احلقــد والضــغينة علــ  تلــع الشــعرية وأتباعهــا، لــيس 

ـاءا  للعاّيـة املخـالف  التنفـيس عنهـا هبـْ   ـــهـْا الـبع   ـــ أراد ،غميـاروة  علـ  الـّد   وىلتـا ىلّر
لو كان استنكار  غرية  ور ة  علـ  الـدّم   فلمـمو  لعـت  الّد  ، وىلج قة وه  الغرية عل  الطر 

املطــل   العــراقي   أبنــم  شــربون اقمــر ليلــة العا ــر ل  ــاء، و مو لعــت املطــل   ابملهــل 
أفتـوا هلـم  حاب  دم ـ   وورو   و قلّـدون يراجـ أصـ ـــعل  أقّل تقـد ر  ــواحلمق ي  أّن أك رهم 

 كلّية التطبري 
ها فقهيّــا  ليتضــح شــوعلــ  كــّل  ــاظ، ج بــّد لنــا يــ  اســتعراض دعــاوي احملــرّميم   ّ لناق    

 احلّق ح املسدلة، وتلع الّدعاوي ه  التام: وجه  
 

 الّدعو  األوىل

ح كتابـــه عنهـــا  ىلّن التطبـــري  ـــراٌم لكولـــه ىللقـــاءا  للـــنفس ح التهلكـــة الـــيت نـــ  ه     
 الكرأ ح   ت  كرىلت :

وأنفقلللللللوا يف سلللللللبيل هللا  وم تلقلللللللوا أيلللللللديك  إىل قولـــــــه تعـــــــا : اآليلللللللة األوىل:     
 ( 195)البقرة/ التهلكة..
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فليحلار الّلاين  لالفون علن أملره أْن تصليبه  فتنلة أو قولـه تعـا : اآلية الثانيلة:     
 ( 63)النور/ يصيبه  عااب  ألي 

ر يــــ   الفــــة هــــْا  فاآل ــــة     ّْ األو  تنهــــ  عــــ  اإللقــــاء ح التهلكــــة، واآل ــــة ال اليــــة رــــ
ـــه فـــهّن التطبـــري أ ـــد يوـــاد ق اإللقـــاء ح التهلكـــة لكولـــه  قتضـــ  اإلّـــرار  النهـــ ، وعلي
ابلنفس وهو ينه   عنه كسب دجلة اآل ة، فمو  فعله فقد نالي أيـر  تعـا ، ويوـ  فعـل 

 ذلع سيق  ح العْاب األليم 
 : يراد على الدعو  املتقّدمة ابلوجوه اآلتيةاإل
 التهلكـــة احملرَّيـــة هـــ  الـــيت ج  رتتـــب عليهـــا لفـــٌ  دليـــوم  أو أنـــروم   (:الوجللله األول)    

فعلـه غا ـة ينشـودة يـ  لوـرة  ـقّ  أو دفـ   وراء م عليها عاب ـا  ج  بتغـ  يم  كون املقد
ْكري أبيـر يهـمّ  اب ل  أو أير  لعروف ون   ع  ينكر، أو ج  رتتب  عليها ىل ياء أير أو تـ

يضت عليـه السـنون والقـرون، ويسـدلة التطبـري لـيس فيهـا  ـ ء يـ  العب يّـة بـل دانلـة ح  
با ـل وأذضبـه وىل يـاء األيـر كّل يا ذكرض  ي  املواد ق الدالـة علـ  لوـرة احلـق ورفـ  ال

ــرة، وأنــاملتم ْكري بــْواهتم وأوايــرهم الشــر فة املطهَّ م أض  فــوِّ يســتوي يــا  ــل لظ ه وتــ
البشــر ح األلبيــاء واملرسوـل  والقــادة اإلهليــ  وأنــم  ـردوا وللمــوا واعت ــدم علــيهم    توـور 

و    را و هلم  رية يـ  جاللـة ذواهتـم الشـر فة وقرهبـا يـ  املبـدأ الفيـاض جلّـت قدرتـه وعـال 
  دله 
هــو اإللفــاِّ ح  تهلكللةوم تلقللوا أيللديك  إىل الىلّن يــورد   ــة: (: )الوجلله الثللاين    

ســبيل املهــاد و ر ــق الــد  ، فــرتيف اإللفــاِّ ح هــْا الســبيل  ــ ّدم ىل  تغلّــب العــدو علــ  
ىلّن املــــراد: ج تقتحمــــوا  عقــــاب ه تعــــا  ح اآلنــــرة، وقيــــل ل املــــ ين ، و عــــّرض املــــ ين

واز ة ح العـدو وج قــدرة علــ  دفاعــه، وح اآل ـة أ ضــا  دجلــة علــ  جــ ــاحلـرب يــ  غــري لكا
"الوــلح يــ  الكفــار و البغــاة ىلذا نــاف اإليــام علــ  لفســه أو علــ  املســلم  كمــا فعلــه 
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يـ   بوـف  وفعلـه اإليـام احلسـ   احلد بيّـة وفعلـه أيـري املـ ين  رسوظ ه عام 
ة ملّ    (59)ا تشّتت أير  وناف عل  لفسه و يعته"يعاو ة ي  املواحلو

نــرة بســبب عــدم اإللفــاِّ ح ســبيل ه تعــا ، فمــورد اآل ــة ضلــر ىل  التهلكــة ح اآل    
فالتعـــدم عنـــه ىل  غـــري  كاجـــة ىل  قر نـــة واّـــحة ت بـــت املـــدَّع ، يـــ  ىللـــه ىلكـــ  تعمـــيم 

ْ  ىل يـــاء  (60)"ســبيل ه" ىل  "كـــّل يـــا أيـــر ه بـــه يـــ  اقـــري وأبـــواب الـــل" فيشـــمل  ينئـــ
ْكري أب م ه تعـــا ، فيكـــون التطبـــري دانـــال  ح  ذلـــع، يضـــافا  ىل  دنولـــه الشـــعا ر والتـــ

رـــت عنـــوان املـــا ، فـــرتيف اإل يـــاء بكـــّل لوازيـــه قـــد  ـــ ّدم ىل  التهلكـــة، فبمـــا أّن يراســـم 
عا ــوراء هــ  يــ  أ م ه، وهــ   ــعرية يــ   ــعا ر ، فهمهاهلــا والتشــكيع هبــا  ــ ّدم ىل  
اهلاليف األنرومأل ألّن اهلاليف ج  نحور برتيف الواجـب، بـل  نسـحب ىل  تـريف املسـتحب 

ــــه، ــــة علي ــــار الدال ــــة واهلــــدف و ــــرح األنب أو أّن اهلــــاليف لعــــىن  ىلذا أدي التشــــكيع ابلغا 
وىلنا أبيــتو ىلجّ اإلقتوــار علــ   نســران ال ــواب، فيكــون أعــّم يــ  كولــه ناصــا  ابلعقــابأل

و  البحم للة  وتفويال   ــوهو املهاد  ــاملورد اقال  ْ  نارجة ع  يّو  فاآل ة  ينئ
ـــري ــة ىل  وجــو  الــل واقــوالقــوظ بتعمــيم اآل     وينهــا يراســم عا ــوراء بكــّل يوــاد قها   ـ

رج التطبري ي  عنوان التهلكـة  ووـا   ـىت يـ  وجـود الضـرر متايـا  كاملهـاد ــ  املشروعة خي 
والـّدفا  عـ  األهـل واملـاظ والـو   ويـا  ـابه ذلـع ممـا    عتـل هالكـا  للـنفس لكنـه حمبـوب 

ـــ   عنـــد ه تعـــا ، وعليـــه فـــ  "ه الِّ القـــوظ أبّن: "يطلوـــق اإللقـــاء ح التهلكـــة  ـــرامويّر
  ْ  وــص لــا ذكــرض، بــل ىلّن كــّل يــا قــام الــدليل اقــال أو العــام علــ  ةبوتــه،  كــون  ينئــ

 نارجا   كما  ع  عنوان التهلكة 
ــرب األكتــاف ابلسالســل ولــو أّدي ىل  ّــرر ابلــغ   كــون      وابململــةأل فــهّن التطبــري ّو

لقــاء ح التهلكــة بــل ىلكــ  ىلدراجــه رــت عنــوان املــا  املخوــول نارجــا  عــ  يفهــوم اإل
، فكمــا اّن بســّيد الشــهداء، ىلذ كــّل جــا   ــرام يــا نــال املــا  علــ  ســّيد الشــهداء 



  176.............................)البكاء والتطبير( ردّ الهجوم عن شعائر اإلمام الحسين المظلوم 

 

 

جهــــاد األعــــداء واملشــــرك  والــــّدفا  عــــ  األهــــل والــــو   واجــــب، كــــْا املــــا  لوــــاد قه 
غــري يلــام  لكــّ  ىلمهالــه يــ   املتفاوتــة  كــون قر بــا  يــ  الواجــب وهــو املســتحب لكولــه أيــرا  

 ح الدليا واآلنرة اء قرأ    دم ىل  التهلكة الرو ّية والنفسّية بل ىل  الش
بــل   شــمل  ــىت  رد اآل ــة أعــّم يـ  اإللفــاِّ الواجــب ــــ أقوــد املهـاد ــــوعليـهأل فــهّن يــو     

 ـد  املستحبات امل كدة، ىلذ ىلّن يورد اإللفاِّ ذو يواد ق يتعّددة ج ىلكـ   وـرها ح وا
دون البقيّــة، كمــا ىلّن يفهــوم التهلكــة عــام ج ىلكــ  قوــر  علــ  عــدم املهــاد فحســب بــل 
 تعدا  ىل  بقّية املواد ق املعتلة اليت قـام الـدليل اقـال والعـام علـ  ةبوتـه وىلدراجـه رـت 

فكمـا ىلّن التهلكـة قـد روـل يـ  تـريف الواجـب، قـد روـل أ ضـا  يـ  تـريف يفهويه العام، 
علـ  نطيئتـه وهـ  تـوـرايف األو  سـن  يتماد ـة  بك  يوجض  دم املستحب، ي  هنا 

وهو  طلب الغفران ي  ربه  ـىت اتب عليـه بلكـة األوـاء املقدَّسـة يـ  أصـحاب الكسـاء 
األو  متايا  كمـا  سـتغفر املـْلبون يـ   يفي  تـورا  ود و ولس ، وهكْا استغفر دا

ـعفا ، أقل هـا وأّـعفها تـورايف الواجب أو فمعال احلرام، فاهلاليف ذو يوـاد  ق يتفاوتـة  ـّدة  ّو
 املستحب أو تـورايف األو  

لو سّلمنا أّن اآل ة تنه  ع  اهلاليف املّدع  وهو النه  ع  التطبـري (: )الوجه الثال     
ّْابن ذايف اإلّدعـــاء، ىلذ  ــــبـــاعمهم ـــــ  جســتلاايه الضـــرر الشــد د لكـــّ  الواقـــ  والوجــدان  كـــ
ار  عملّية التطبري، و  لسم  و  لـرو أ ـدا  يـات لتيجـة ّـرب ليس  ّة يو   تضرر مم  ىل

ا  نطـريا  أو غـري نطـري أو  الرّأ  ابلقايات ويا  ابه ذلع، بل   لسم  أ دا  يرض يّر
ــه يــ  نــالظ ذلــع، بــل العكــس هـو الوــحيحأل فــهّن يوــ   عــاين يــ  أيــراض  الـه ازداد يّر

، ا  ـّلوا علـ  اإليـام املظلـوم ياينة وفتاكة كالسـر ان والّسـل والطـاعون قـد   ـفوا ملّـ
وىللــ   خوــّيا  أ ــّل كــّل ســنة يــ  أوجدم ولــ  يــ  ىلنــواين املــ ين  املــوال  فلــم  تضــرر 

ينا عل  اإل الِّ، بل ىللنا   ـفينا يـ  أيـراض يستعوـية كالـت يالزيـة لنـا ينـْ أيوـد   أ دٌ 
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جــّدا   خفضــا  ممــ  كــان يســتوي الــدم لد ــه ين األصــدقاءبعيــد، وقــد رأ ــت   خوــيا  أ ــد 
وـح أنا حنّريـه ألّن فـردا   ج  هلكنه ملّا  ّل تعا  واآلن هو ح صّحة جّيدة، يضافا  ىل  ألّ 

تضــرروا ىلذ ج تعــدو  ــاجت   ــاذة ج   عبــد هبــا، ــــ علــ  فــرض وجــودهم ــــ  أو أفــرادا  قليلــ 
 تنوــبّ  وج ىلكــ  علــ  أساســها أنا  قــوم احلكــم الشــرع  العــام، ىلذ األ كــام الشــرعّية ج

عل  احلاجت الشاذة، ىلذ الشاذ ككم املعدوم ج  ولح أنا  قـوم عليـه  كـم  ـرع  عـام 
، ولو اتفق  ووظ ّـرر ح  ـاجت ضدرة فـهّن ذلـع ج  وجـب  سرم عل  كّل املكلَّف 

التحــرأ أصــال ، ىلذ هــو ج  عــدو أيــرا  ضدرا  قــد تكـــون لــه أســبابه اقاّصــة الــيت ج ربــط هلـــا 
ري، بــل رلــا  كــون  وــوظ التضــرر بســبب  ــ ء  نــر غــري التطبــري، وعلــ  لمارســة التطبــ

فرض أّن الضرر  وـل يـ  التطبـري فـال  كـون يـلرا  إللشـاء  كـم كريـة التطبـري  سـبما 
ـــ  تضـــرر بطعـــام أكلـــهأل فـــهّن ذلـــع ج  ـــدعوض ىل  رـــرأ ذايف  أ ـــرض ســـابقا ، فهـــو متايـــا  كمو

  لنحر ر الطعام ي  األصل كما ج خيف  عل  الفقيه ا
أّيـا اآل ــة ال اليـة وهــ :   ىلذن يـا اعتمــدو  يـ  اإلســتدجظ ل ـة التهلكــة غـري اتم أصــال      
..فليحللللار الّللللاين  للللالفون عللللن أمللللره  ــــوب ىلذ ىلّن فهــــ  أ ضــــا  ج تــــدّظ علــــ  املطل

التحـــْ ر يـــ  العـــْاب ىلتـــا  كـــون  بتـــا  ح  ـــق املكلَّـــي فيمـــا لـــو نـــالي  كمـــا  يـــا ورد 
العــام علــ  تشــر عه، وأ ــ  هــْا يــ   كــم التطبــري الّــْم تســتند  ليتــه الــدليل اقــال أو 

ْكري أب م ه تعــــا   علــــ  الــــدليل العــــام وهــــو أصــــل اإلاب ــــة وعنــــوان ىل يــــاء األيــــر والتــــ
  سبما أفدض سابقا  

فــالتطبري لــيس دانــال  ح يفهــوم اإللقــاء ح التهلكــة، فمــورد اآل تــ  اللتــ  وابجلملللة؛     
علـــ   ريــــة التطبـــري يوردمهـــا العـــْاب اإلهلــــ  ح اآلنـــرة، وليســـا ح يقــــام اســـتدّلوا هبمـــا 

 سيس أو ىللشاء  كم عل   ريـة التطبـريأل ألّن ه تعـا  عنـديا قـْر النـا  لفسـه ىلتـا 
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قـــْرهم يـــ  العـــْاب الّـــْم  ـــواجههم بـــه ح اآلنـــرة، وكـــْا الفتنـــة ليســـت هالكـــا  ويـــوات ، 
 فالتطبري ليس هالكا  وليس فتنة 

ىلّن اآل ــة ح يقــام تعليــل  الفــة أوايــر ه تعــا ، واملخالفــة ســبب ح ىلصــابة إْن قيللل:     
 ، فمستحقه  ستوجب العْاب العْاب األليم، والتطبري  الي ألواير ه 

ىلّن اآل ــة ليســت ح يقـام ىللشــاء  كـم علــ   ريــة التطبـري بشــكل نــال، وىلنا  قلنلا:     
ملــو  بعــد ةبوهتــا بــدليل نــال أو عــام، و يــم ىلّن كالــت كــْلع ح يقــام  الفــة أوايــر ا

التطبــري    قــم الــدليل اقــال والعـــام علــ   ريتــه فيبقــ  علـــ  أصــالة احلليــة فــال تشـــمله    
 _ ىلذا  _ اآل ة املباركة 

 الّدعو  الثانية
 التطب  وضرب األكتاف ابلسالسل

 مضران ابلصحة والنفس  وكلُّ إضراٍر ابلنفس حرام   
 عقالً وشرعاً 
 

ــرب األكتــاف ابلسالســل     يضــر  ابلوــّحة وابلــنفس، وكــل   ــ ء   ضــر   ىلّن التطبــري ّو
ــــة  ابلــــنفس  عتــــل حمرَّيــــا   ــــرعا  وعقــــال ، وأصــــحاب الــــّدعوي رّكبــــوا صــــغري وكــــلي ينطقّي
يعوّجــة، فالوــغري هــ : ىلّن التطبــري يضــر  ابلــنفس، والكــلي هــ : ىلّن كــّل يضــر ابلــنفس 

 تطبري  رام ألله يضر  ابلنفس  رام، فالنتيجة: اّن ال
 :يرد على الدعو  املتقّدمة ابلوجوه اآلتية

ليـــت أصـــحاب الـــّدعوي لّقحـــوا لنـــا الوـــغري الـــيت اّدعوهـــا و أ ـــ  (: )الوجللله األول    
م   لحقه التطبري ابلنفس والوحة غغ أهو   ت ري ح لفـس اإلديـاء   كون هْا الضرر الّْ

ــــْا الضـــان هـــهنا كـــ  فــ  اإلديـــاءأم هــو ح جــرح الــرأ  املشتمـــل علـــ ـــ بنظــرهم ـ  رر احملــرَّم ـ
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 ــّرد نــروج الــّدم، فلــم لســم  أ ــدا  يــ  الفقهــاء قا بــة  أفــىت كريتــه، ىلذ ىلّن جمــّرد نــروج 
الـدم يـ  البـدن أو ىلنراجــه بسـك  أو للـة بطبيعتـه لــيس حمرَّيـا  أو علّـة  ح احلريـة، ىلذ  ـّـة 

 يــم أوصــ  هبمــا أ متنــا األ هــار  الفوــد واحلجايــة،يــوارد  رتتــب عليهــا نــروج الــدم ك
، وقــد فعلــو  يــرارا  وتكــرارا  أيــام أعــ  أصــحاهبم وذو هــم، وقــد أنــلوض صــلوات را 
عليهم ع  املناف  الوحّية  الك رية هلـْ   األيـر  ، وقـد أّكـد الطـب  احلـد م علـ  فوا ـد 

ـــرج يقـــدارا   يـــ  الـــّدم بـــ  الفينـــة واألنـــري احلجايـــة والفوـــد وألـــه  نبغـــ  ل لســـان أنا خي 
ألجــل ّــّا دم  جد ــد  ح بــدن اإللســان، وذلــع أّن ه تعــا  أعطــ  بــدن اإللســان قــدرة  
عل  توليـد دم  جد ـد   بعـم  النشـام ح بـدن اإللسـان  ينمـا  فقـد يقـدارا  يـ  ديـه، لـْا 

لقـــاد ر يـــ   فهلنـــا لـــري ك ـــريا  يـــ   النـــا   بـــادرون ىل  املستشـــفيات أو بنـــويف الـــّدم للتـــلّ 
ـــدة الوـــحية هلـــم، هـــْا يضـــافا  ىل  أّن اإللســـان لطاملـــا  ديـــا هم كســـب يـــا فيـــه يـــ  الفا 
 تعــرض ح  ياتــه لك ــري  يــ  احلــواد  الــيت قــد  فقــد فيهــا يقــدارا  ك ــريا  يــ  ديــه وج  ــ ةّر 
ذلـع عليــه وج علــ  قدراتــه، ىلذ سـرعان يــا  رجــ  ىل   التــه األو ، يـ  هنــاأل فــهّن فقــدان 

ملقدار  ي  الدم ج   عد  ّررا  بل  رتتب عليـه لفـ  وفا ـدة، لـْا فـال   عـد  هـْا األيـر املسم 
،  يـــم ىلّن احملـــرّمي  للتطبــري   كـــدون علــ  يســـدلة التـــلّ  هبشــ ء نووصـــا  فيمــا حنـــ  فيــ

ابلـــّدم بـــدج  يـــ  التطبـــري، يـــ  ألـــه  ـّــة لقـــاس يعهـــم ح أصـــل يشـــروعّية التـــلّ  ابلـــدم الـــيت 
ــا  عــ  التطبــري الــيت هــ  ح الواقــ  كاحلجايــة، وج ىلكــ  اســتبداظ أجازوهــا وجعلو  هــا عّو

الفود ابحلجاية ىلذ بينهما بوٌن  اس ، فاحلجايـة هـ  ىلنـراج الـدم الفاسـد يـ  الشـرا   
الدقيقـة وتسـتحب ح الــرأ  والكتفـ ، والفوــد ىلنـراج الــدم يـ  العــروِّ الغليظـة، ويــورد 

لـــّدهوضت الاا ـــدة ح املســـم، ويـــورد ال ـــاين األوظ هـــو تنظيـــي املســـم يـــ  الرتاكمـــات وا
ـــدم النظيـــيت ـــ  أراد  قليـــل لســـبة ال

و
ـــْا ج  وـــّح  اقلـــط بينهمـــا، فـــال   قـــاظ مل الفـــا  ، ل



  180.............................)البكاء والتطبير( ردّ الهجوم عن شعائر اإلمام الحسين المظلوم 

 

 

ـ  أراد تقليـل الرتاكمـات عليـعو 
و
 فيي ّغط الدم، ىلّن عليعو ابحلجايـة، كمـا ج   قـاظ مل

 ي  النا ية الشرعّية والطبية ابلفود أو التلّ  ابلّدمأل ألّن أ دمها ج قّل يكان اآلنر 
هــْا كلّــه بنــاءا  علــ  أنا تكــون  ريــة التطبــري  ــّرد نــروج الــّدم يــ  الــرأ ، وقــد أ ــرض     

علــ  اإل ــالِّ، أّن لفــس نروجــه لــيس فيــه  ــ ء يــ  احلريــة و  قّريــه أ ــد يــ  الفقهــاء 
ْكر   ـــْم قـــد  ـــ ـــاءا  علـــ  أّن احلريـــة ىلتـــا هـــ   ـــّرد جـــرح الـــرأ  اّل ـــا بن ـــبع  عنـــواض  وأّي ال

ل هْا الضرر بل األ ـّد ينـه قـد أجـاز  الفقهـاء بـرّيتهم يـا  للضرر، فريد عليه أ ضا : ىلّن ي
دام ج   ــ ّدم ىل   ــلل  ح أ ــد أعضــاء البــدن، وج  كــون  ســببا  لقطــ  تلــع  األعضــاء 

ة  يــ   واســه، وج  وــيبه بــداء أو فســادها، وج  فقــد اإللســان قــدرة  يــ  قدراتــه أو  اّســ
  قعــد  عــ  احلركــة و العمــل ىلذ أجــازوا ممارســة الر ّــات العنيفــة  يــاي    اظ أو يــرض  ضــعم 

غ بوكســينغ وغريهــا يــ  يــا نــي ــل املوــاروعة واملالكومــة واملــودو والكراتيــه والكولــغ فــو والكي
ــوض والكســور غــري البالغــة، بــل أجــازوا يــا  تســببه يــ  اآلآلم الشــد دة واملرا ــات و الرّّ
 التدر بات العسكر ّة ألجل هتيئة امليوس وىلعـدادها للـّدفا  وقـت  هو األك ر ي  ذلع ح

 احلاجــة عــ  الــّد   والــو   أو الــنفس واملوــاحل املهّمــة، كمــا ىلنــم أجــازوا الر ّــات الــيت
ة كســباِّ اقيــل والــدراجات النار ّــة والســيارات والــاوارِّ  رتتــب عليهــا أّــرار ابلغــة يتيّقنــ
طــرة يــ  القفــا يــ   اإلرتفاعــات العاليــة ىل  غريذلــع يـــ  الســر عة، والتــاجل ح املنــا ق اق
 صرعات هْا العور وجنوله 

هــْ    ليـت  ــعرم كيــي جييــا القـا لون كريــة التطبــري  ــاض  علـ  اإليــام احلســ      
ْم هـو األيور الـيت تقـدَّيوتا يـ  يـا فيهـا يـ  الضـرر، وح لفـس الوقـت قّريـون التطبـري الّـ

لعـاب الر ّـّية غ ألـيس عجيبـا  وغر بـا  أنا قلّـل هـ جء األلعـاب أقّل ّررا  ي  ك ري ي  األ
به يــ  أّــرار ابلغـة علــ  فاعليهــا، ولكـ  عنــديا  وــل الــدور يــ  يـا تســبّم  الر ّـّية العنيفــة
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ْكريا  أب م ه  رجفون ـوا  ىل  التطبري ت و تتلجلجون بشعارات التحرأ واإللكـار  لقـد أّر
يان هتد ه" املخالمفم  وأسخطوا الطاهمرم      وصدِّ امل ل السا ر: "قد ّّل يو  كالت العمما

ويو  كان ي  العاّية كقاب قوسـ  أو أدىن فقلمـه ولسـاله ج  رع ـي  ىلجّ ابلشـر، فم لـه     
ــ  جعــل ىل ــدي  د ــه ســطحا ، ويــأل األنــري ســل ج  عــاق ون ا ، لعــم، ىلنــم يتهتكــونحكمو

  فيه، فعليه أنا جيّدد التوبةويو  كان عاقا  فال نري  ، بالون وج خيافون
يضــر  ابلوــحة  ىلّن الوــغري املنطقّيــة وهــ : "ىلّن  التطبــري  ــراٌم أللــه(: )الوجلله الثللاين    

والــنفس" ليســت يــ  يهــام وولــا ي الفقيــه، بــل وليفتــه كغــري  يــ  املكلَّفــ  بيــان رد ــد 
ّــررا  ابلغــا  الكــلي املنطقيّــة والعمــل علــ  ّــو ها وهــ : "كــّل يــا  ضــّر ابلوــحة والــنفس 

ويـا جـري علـ  هـ جء احملـرّمي  للتطبـري أنـم  ي د   ىل  اهلاليف أو تلي عضو فهـو  ـرام" 
وقعـــوا ح ا ـــتبا  نلـــط الوـــغري ابلكـــلي، فرتكـــوا ال اليـــة وعملـــوا ابألو ، يـــ  أّن ياهّيـــة 

الفقهــاء هــ  أنا خيــلوا عــ  احلكــم  الوــغري ليســت يــ  ولــا فهم و ــ ونمأل  ألّن وليفــة
يـــق احلكـــم علـــ  لفســـه أو علـــ  ه، واملكلَّـــي هـــو الّـــْم  تـــو  تطب  و كشـــفوا عنـــالشـــرع

يــورد ، فعلــ  الفقيــه أنا  قــوظ: ىلّن كــّل يــا   ضــّريف أ هــا املكلَّــي عليــع اجتنابــه" واملكلَّــي 
هو بنفسه  توّ  تطبيـق ذلـع، أّيـا أنا  قـوم الفقيـه بتطبيـق ذلـع عـ  املكلَّـي، فـْايف أيـر 

ـــوعا  يـــ  املواّـــي  الـــيت  تســـاوي    ـــدّظ الـــدليل الشـــرع   فيـــه عليـــه، لكـــون التطبيـــق يّو
ـم علـ  ّـو ه  و ّدد وبقّية املكلَّف ، وعل  فرض أّن الفقيه  ّخص هالفقي و  و وكو املّو

 ّجـة علـ  لفسـه، أب د األ كام اقمسةأل فهّن تشخيوه ج  كون  ّجة  عل  غري  بـل 
ـــيس فهـــو متايـــا  كتشـــخيص الفقيـــه هلـــالظ  ـــهر ريضـــان أو  ـــو  اظأل فـــهّن رو تـــه للهـــالظ ل

غا  لعاّيــة يقلّمدم ــه بوجــوب الوــيام أو اإلفطــار لكولــه فــردا  وا ــدا  ج بــّد يعــه يــ  فــرد يســوّ 
 نــــر عـــــادظ، تكــــون  ـــــهادهتما يســـــّوغا   ــــرعّيا  لوـــــيام أو ىلفطـــــار يوــــ    ـــــق بعـــــدالتهما 

علـ  لفسـه التطبري لظري يسدلة رو ة الفقيه للهـالظأل فـهّن ذلـع  ّجـة  ويسدلة وو قتهما،
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ةر ح تطبيـق املـورد علـ  اآلنـر  ، وج هـ    وليس لوفة اإلجتهاد والفقاهة أوج تعّم غري 
 يا ة توجب تقدىله عل  غري  

 إشكال وحّل:  
: ىلّن كــون  الفقيــه  اكمــا  توجــب يا ــة لــه فتجــب ىل اعتــه فيمــا لــو رأي يــ  إْن قيللل    

  املولحة املن  ع  التطبري أو بع  األ كام والشعا ر
قلنـــــا: ىلّن احلكويـــــة ىلتـــــا تكـــــون  ّجـــــة  علـــــ  املقلّمـــــد ح يـــــورد الفتـــــوي والقضـــــاء بـــــ       

ىلبــ   نظلــة وج ىلكــ  التعــّدم عــ  هــْ   املــورد     ســنةاملتنــازعو   ســبما دلّــت عليــه 
  (61)ح بع  كوةنا الفقهّية فلرتاج  ذلع ىل  غريمها أصال ، وقد فّولنا

 عود  على بدء:    
وز للفقيه أنا  فرض  الوـغري علـ  املكلَّفـ  بـل عليـه ابلكـلي، ولـو سـّلمنا ىلذن ج جي   

أبّن لــه احلــق ح رد ــد الوــغريأل فــهّن الواقــ  العملــ   شــهد بعــدم ترتــب أم ّــرر علــ  
املطلّمم  ، وج ألّ  ذا وجدان صاف   نكر ذلع، بل يو  كان ير ضا   شـف  ابلتطبـري وقـد 

يــ  الــبع  وب احلمــد، ففــ  كــّل عــام يــ   ــهر  ج ظنــا ذلــع يــ  نــالظ يــا  ــاهدض 
و  لشـاهد أ ـدا  يـنهم  حمرَّم  طّل املئات بل اآلآلف ي  حميّب اإليام سّيد الشـهداء 

ح علـ  رووسـهم وتبـارميف أبكفهـم يات أو تضّرر ي  التطبـري بـل ىلّن  ـد القـدرة اإلهليّـة متسـ
عظم    ـــوم يـــوجض أا عبـــد ه  هبـــا  ضـــربون رووســـهم ا رو ـــة تعظيمـــا  ليـــوم ه األالـــيت

    املظلوم 
نا وجود ّرر  لحق     بسبب التطبري فال  كون يلّمرا  ودلـيال  كافيـا  أو  اإللسان ولو فّر

يالكـــا  اتّيـــا  للتحـــرأ واملنـــ ، ىلذ يـــىت  ّريـــتم الشـــر عة كـــّل عمـــل   ســـبّمب الضـــرر ل لســـان 
ويــا  قــ  بــ  هــْ   يــ  يراتــب   ،و املــوتابتــداءا  يــ  اقد ــة الوــغرية والتهــاءا  ابلقتــل أ
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قـد  الضـرر احلاصـل لـبع  املطـلّمم   ـــ علـ  فـرض وجـود  ـــ  ك رية للضرر ابلنفس  بـل ىلنّ 
  ْ تكـون لــه أسـبابه  اقاّصــة الــيت ج ربـط هلــا لمارسـة التطبــري، ولعــّل الضـرر احلاصــل  ينئــ

ه للهـواء ح سـاعقد  كون بسبب  عام  أكله ا ابردة أو  ـارّة   أو لعـدم  ةملطلّم أو بتعّر
 وـل يــ  التطبــريأل يراعاتـه لــبع  قـوال  الوــّحة، فظــّ  أولئـع املشــكّمكون أبّن التضــرر 

 ـاظ التطبـري هـو بسـببه، لكـ ا  رر  ّـهّن سوء اعتقادهم ابلتطبري أّدي ىل  أنا  نسـبوا كـّل ف
ــــة ، و  ــــا عــــ  كــــّل عيــــب  كليل ــــ  أولئــــع املــــاهل  الغــــافل ، فعــــ  الرّّ عــــ   ج عتــــب عل

ولـــو أنـــم أ ســـنوا الظـــ  أبولئـــع الشـــرفاء الّـــْ     رجعـــون ح  ،الّســـخط تبـــدم املســـاو 
يسدلة التطبري ىل  علماء ويراجـ  أفتـوا هلـم ابحلليّـة لكـان نـريا  هلـم وأفضـل  سـيا  واقتـداءا  

"ّــ  أيــر أنيـع علــ  أ سـنه  ــىت أيتيـع يــا  غلبــع : لـا قالــه أيـري املــ ين  علـّ  
 ،(62)بكلمـــة  نرجـــت يـــ  أنيـــع ســـوءا  وألـــت جتـــد هلـــا ح اقـــري حممـــال " ينـــه، وج تظـــّن ّ 

قـاظ: قلـت لـه: يـا  ـّق املـ ي   وع  أا املديون احلارة  ع  يوجض اإليـام الوـادِّ 
بــه،  ّْ علــ  املــ ي   قــاظ: يــ   ــّق املــ ي  علــ  املــ ي  املــوّدة لــه، ىل  أنا قــاظ: وأنا ج  ك

  وعـ  يـوجض (63)ىلان ح قلبه كما  نمـات امللـح ح املـاءتات اإلاىل  أنا قاظ: وىلذا اهتمه 
   (64)قاظ: "ىل كم والطع  عل  امل ين " أا جعفر 

أنــم وجــدوا نلــال  و عيبــا  ح يواكــب التطبــري فســرتوا عليــه وغطّــو  صــوض  لتلــع  ولــو    
ا  أجــرا  املواكــب الشــر فة يــ  أنا  وــمها األعــداء ابلعــار والشــنار لكــان هلــم عنــد ه تعــ

ْكروا قوظ الشاعر:عظيما ،   وليت
 إْن جتد عيباً فسّد اخللال              جّل َمن م عيَ  فيه وعال

لـــيس ح الشـــعا ر احلســـينّية يـــا  ضـــّر ابلوـــّحة والـــنفس، فـــالتطبري ج  ا ـــد وابجلمللللة؛     
علــ  جــرح الــرأ  ببضــ  جرا ــات ولــاف كميــة حمــدودة يــ  الــدم ج  ضــّر ابملســم، بــل 
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فعــه متايــا  كاحلجايــة والفوــد، بــل ىلكــ  القــوظ أّن التطبــري هــو  جايــة دون أنا  قوــد  ن
، ت ستحب ح الـرّأ   سـبما ورد  املطلّم ذلعأل  ألله كما تستحب احلجاية عل  الكتف

   :ح األنبار اليت ينها
يعاين األنبـار، عـ  أبيـه، عـ  سـعد بـ  عبـد ه، عـ  أ ـد بـ  أا عبـد ه  _( 1)    
ح  ا ـتجم النـيب  :قـاظ ، ع  أبيه فعه ىل  أا عبد ه جعفر ب  حممد ر 

ـــــه وح قفـــــا  ةـــــال    ـــــة ،وـــــ  وا ـــــدة النافعـــــة ،رأســـــه وبـــــ  كتفي ـــــة  ،واألنـــــري املغي  وال ال 
    (65)املنقْة
أ ـــد بـــ  أا عبـــد ه، عـــ  احلســـ  بـــ  علـــ ، عـــ  أ ـــد بـــ   إبســـناد  ىل و _( 2)    

 :قـاظ عبـد ه  أبو ندجية واوه سا  بـ  يكـرم، عـ  أاعا ْ، ع  أا سلمة وهو 
وكـان رسـوظ  ،ي  بـ  احلـاجب  )*(وفرت ،احلجاية عل  الرأ  عل   ل ي   رف األلي

قــتجم  كــان رســوظ ه   : وح  ــد م  نــر قــاظ   ســميها ابملنقــْة ه 
  (66)عل  رأسه و سميه املغي ة أو املنقْة

بــ  بكــري، عــ  ىلد بــ  حممــد، عــ  أبيــه حممــد بــ  نالــد، عــ  وينــه، عــ  أ ــ _( 3)    
 :قــاظ رســوظ ه  : قــوظ وعــت أاب جعفــر حممــد بــ  علــ  البــاقر  :زرارة قــاظ

   (67)مااحلجاية ح الرأ   فاء ي  كل داء ىلج السّ 
وينه، ع  اقضـر بـ  حممـد، عـ  اقـراذ  ، عـ  أا حممـد بـ  اللدعـ ، عـ   _( 4)    

وا ــدة ينهــا  ألقــتجم ةالةــة كــان رســوظ ه   :قــاظ عبــد ه صــفوان، عــ  أا 
ة[ يةح الرأ   سميها املتقدّم  ْو ووا ـدة بـ   ،ووا ـدة بـ  الكتفـ   سـميها النافعـة ،]املنقم
   (68)الورك   سميها املغي ة

                                                 
 الفرت: يا ب   رف اإلهبام و رف السبابة ىلذا فتحهما   )*(
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ــــرأ   ــــفاء يــــ  ســــب وقــــاظ  _( 5)     ــــون أل: احلجايــــة ح ال  ،واملــــْام ،يــــ  املن
   (69)والودا  ،وللمة الع  ،ووج  الضر  ،والنعا  ،واللل

ح رأسـه وبـ  كتفيـه وقفـا  ووـ   رسـوظ ه  مو جو  ـتو ىل :قـاظ وعنه  _( 6)    
وح روا ـة أنـري: ألـه ا ـتجم وسـط   (70)الوا دة النافعة واألنري املغي ـة وال ال ـة املنقـْة

 رأسه 

املغي ــة والــيت ح  )*(يت ح النقــرةالــيت ح الــرأ  املنقــْة والــ وّــ  وح غــري هــْا احلــد م     
   (71)الكاهل النافعة وروم املغي ة

الكاح، ع  عدة ي  أصحابه، ع  سهل ب  ز د، عـ  احلسـ  بـ  علـ  بـ   _( 7)    
احلجايـة ح الــرأ  هـ  املغي ــة تنفـ  يــ    :قــاظ فضـاظ عمــ  ذكـر ، عــ  أا عبـد ه 

  (72)هاهنا : لغ ىلهبايه   قاظو ل ي  احلاجب  ىل   يم ب ،كل داء ىلج السام
ـــرّأ  يســـتحبةأل فـــهّن فيهـــا  ـــفاءا  يـــ  كـــّل داء ىلجّ أّن الفـــرِّ بـــ       ىلذن احلجايـــة ح ال

التطبــري وبــ  احلجايــة ح الــرّأ ، أّن األّوظ  جايــة غــري يقوــودة، لعــىن أّن يوــ   طــّل ج 
يـــ  الـــرأ ، أّيـــا   قوـــد احلجايـــة املســـنولة وىلنا كالـــت النتيجـــة وا ـــدة وهـــ  نـــروج الـــّدم

أيـــر يقوـــود، وكالمهـــا وا ـــد لكونمـــا  وـــبان ح  _ال اليـــة وهـــ  احلجايـــة عنـــد احلّجـــام 
هــدف وا ــد  وهــو ىلنــراج الــدم يــ   الــرأ ، لكــّ  التطبــري  ا ــد  احلجايــة بك ــرة ال ــواب 
ْكري النـا  هبـا، خبـالف احلجايـة فـهّن صـا بها  جقرتاله بتعظـيم يوـيبة اإليـام احلسـ  وتـ

     الشخو ، و تان ب  يو   قود التعظيم ويو   قود النف  الشخو غ قود النف
وأّيا ّرب األكتاف ابلسالسلأل فهله ج  ضّر األكتاف بل  سّبب قـّوة جلـدها، لـْا     

فهّن ر ّ   الكولغفـو والكاراتيـه واملالكومـة  تعّمـدون ّـرب أ ـد هم وأكتـافهم لتكتسـب 
                                                 

 النقرة: ةقٌب ح وسط الوريف ح أسفل العايود الفقرم   )*(
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م، خوــقو ّــة يــ  اقوــم أو لتا ــد يــ  قــّوة الضــربة لليناعــة  وقــّوة  ىلكنهــا تلّقــ  الضــرابت ال
ــــه امللــــد و عطيــــه قــــّوة وصــــالبة ويناعــــة فــــدم  فضــــرب  األكتــــاف ابلسالســــل وغريهــــا  نّب
ــنا أّن فــردا  تضــّرر بوا ــدة يــ  هــْ  الشــعا ر   ْ   رتتّــب علــ  ذلــع  ولــو فّر ىل ــكاظ  ينئــ

رب األكتاف ابلسالسل كيم   ّدم ىل  هاليف لفسه أو  ر  ف يـ  أ رافـه كالتطبري ّو
، ولكـّ  هــْا دانـل ح العنــاو   ال الو ّـة الــيت ج )*(فهلـه قــرم عليـه ابلنســبة ىل  لفسـه فقــط

ـــو  البحـــم غ فكـــّل  ـــ ء ىلذا  تـــ ةر علـــ  أ كـــام العنـــاو   األولّيـــة، وأ ـــ  هـــْا يـــ  يّو
نا ا أْر لنــا هــلّ ّوم واجبــا  كالوــوم واحلــ ، فهــل  ــأصــبح ّــرورمّ   قــر م وىلنا كــان بعنوالــه األ

 لقوظ: ىلّن الووم واحلّ  حمرَّيان ألنما قد   د ن ىل  ّرر غغ
 _علــ  فـرض  وــوله ووجــود   _ىلّن الضــرر احلاصـل يــ  التطبـري (: )الوجله الثاللل     

ليس ي  القبا ح الْاتية اليت ج ىلك  أنا تطـرأ عليـه العنـاو   ال الو ّـة األنـري، فهـو لـيس 
عنــوان جيعلــه  ســنا  ولــيال  بــل  بقــ  علــ  صـــفة كــالظلم الّــْم ج ىلكــ  أنا  طــرأ عليــه 

م تقتضيه  بيعته، بل التضرر  لتطبري هـو يـ  قبيـل الكـْب الّـْم  طـرأ عليـه ابالقبح  الّْ
ـــعنـــوان  لـــوم جيعلـــه  ســـنا  كمـــ   كـــْب لينجـــ  ي ينـــا  يـــ  القتـــل، فهـــو  و  لطـــروء   ٌ سو

 ــــة عليــــه، فقــــد عنــــوان النجــــاة عليــــه، فــــالتطبري ناّــــ  ح  ســــنه وقبحــــه للعنــــاو   الطار 
 قس ، وقد  قبح ىلنا عرض عليه يا  قّبحه، وقد  كون راجحا ، وأنري يرجو ا  

رأسه وىل الم لفسـه لـيس قبيحـا  ذاتيـا  كمـا هـو احلـاظ ح الظلـم، ىلذ لـو  لفجرح اإللسان     
ـة،  ّن عاّيــة يـ  أكـان كـْلع   جيـا احلكـم  ــرعا  وعقـال  جبـواز املـرح  ــىت ح يقـام املعاملو

 أفتوا ابملواز لدف  حمْور اهلاليف أو تلي عضو  نر  الفقهاء

                                                 
عل  قوظ يو  قاظ كرية التطبري ىلذا أّدي ىل  ّرر، وأّيـا بنـاءا  علـ  الـرأم اآلنـر القا ـل ابحلليّـة  ـىت  هْا بناء   )*(

  .فاألير واّح جل   سبما أ رض سابقا  هو  األلهر واألقوي عندض ح  اظ الضرر كما 
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ج  وجــد أم  دليــل  فقهــ ّ     بــت أّن كــلَّ ّــرر حمــرٌَّم، بــل املتــيق  يــ  (: )الوجلله الرابللع    
األدلة الشرعّية هو  رية الضرر امل ّدم ىل  اهلاليف، أو يا كان ّررا  ابلغـا   وـل بوـا به 

 ض عضاظ ىل   ّد قط  عضو أو التسّبب كدو  ير 
فالضـــرر الّـــْم قـــر م رم لـــه ابتفـــاِّ علمـــاء اإليايّيـــة ي  ـــدا  ابلعقـــل هـــو الضـــرر الّـــْم     

 كــون بــال هــدف عقال ــ  صــحيح، وأّيـــا ىلذا كــان  ألجــل هــدف  عقال ــ  صــحيح فـــال 
 وجد روا ة أو قاعدة عاّية تدّظ علـ   ريتـه، يـ  هنـا جـرت السـرية العقال يّـة واملتشـرعّية 

ــــل ــــع قــــواهم، ورّمــــل  علــــ  جــــواز رم  املراتّــــ  ك ــــريا  يــــ  املشــــّقات املضــــنية الــــيت  ت نهم
أصــحاب احلمــروف  الشــاقة صــعوابت تــلم أجســايهم، وت ضــعي ليــ  أجهــاهتم العضــلّية 

 دون أنا  كون حمرَّيا  عليهم 
ّـــة ىلنا    كـــ  ح ليعهـــا ح فاحلقيقـــة أّن اإللســـا     ـــة والدليو  ـــه الد نّي ن ح أغلـــب  اجت

حلاِّ الضرر ابلـنفس علـ  انـتالف يراتبـه، أولـيس أفضـل األعمـاظ أ اهـاأل وىلّن يعرض ىل
 غ لـْا تعلـو درجـات العبـاد ال واب علـ  قـدر املشـّقة  سـبما جـاء عـ   املعوـويم  

بقــدر يــا  لقــون يـــ  أذي  وعنــت  ح ســبيل ه تعــا ، ولعـــّل  املهــاد واملرابطــة ح ســـبيله 
 ح يواد ق ىلحلاِّ الضرر الشـ د د ابلـنفس، فيكـون واجبـا  ح أ يـان و كـون ي  أّو

يستحبا  ح أ يان أنـري لـه األولو ّـة علـ  كـّل عمـل  نـر، وهكـْا فـهّن السـع  للوقـوف 
ــر ح  بوجــه الظــالممم   و لــب ىلصــالح ا تمــ ، وكــْلع األيــر ابملعــروف والنهــ  عــ  املنكو

ىلحلـاِّو الضـرر الشـد د بع  درجاته العليا، ولشر د   ه تعا ، كل  ذلع وغـري   سـتلام 
بـــــل اهلـــــاليف واملـــــوت ح بعـــــ  املراتـــــب والـــــّدرجات، وج  قـــــي األيـــــر عنـــــد هـــــْا احلـــــّد، 

يشــيا  علــ  األقــدام كمــا  فعلــه  ــيعة العــراِّ  فالــْهاب ىل  احلــّ  وز رة  املعوــوي  
وىل ــــران ســــّددهم املــــو ، وجتّشــــم املتاعــــب الوــــعبة واملعــــاضة الشــــد دة ح تلكــــم األســــفار 
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ممــا   ّــت وأّكــدت عليــه  ــر عة ه  تعــا ، وقمــسا علــ  ذلــع يــا  لحــق اإللســانو البعيــدة 
بــل يــا سيســّبب املــوت ح أك ــر املختلفــة لعــالج األيــراض، يــ  أّــرار اســتعماظ األدو ّــة 

األ يــان كاملوــل الكيميــا   ملعاملــة الســر ان، وكــْا أّــرار العمليــات املرا ّيــة، وأّــرار 
ن امللوَّةـة، وأّـرار ك ـرة املـواد الكيمياو ـة الـيت أنـْت تـدنل تلّو  البيئة، والعي  ح املـد
أّـرار األصـوات علـ  املـّا والقلـب واملهـاز العوـيب، و  لنباو،ح أجااء  عاينا احليواين وا

وأّــرار التــدن  واســتعماظ األدو ــة املهدّم ــة ىل   نــر يــا هنالــع يــ  ألــوا  األّــرار الــيت 
األيــواظ ح أ يـــان  ك ـــرية ألجـــل الوصـــوظ ىلليهـــاأل  رــيط بنـــا ولســـع  ىلليهـــا أبلفســـنا ولبـــْظ

ويـــ  هـــْا القبيـــل  أّـــرار التـــدن  ويـــدي  ةـــري  علـــ  الوـــحة واإلقتوـــاد، ويـــ  هـــْا   
طـّل  ، يـا   ـري يشـكلة ّـّد املـدنن  كمـا   ريهـا ّـّد امل أ دا  ي  أولئع احملرّمي  لسم 

ـــل تـــري هـــ جء  ســـكتون عـــ  الســـرقة و   بـــدوا أمَّ اللـــوام والســـحاِّ والـــاض والســـفور و  ب
ـرات يــ  أّن أّـرارها الّرو يّـة والنفسـّية واإلقتوـاد ّة واإلجتماعيّــة  اعـرتاض علـ  هـْ  املنكو

ــنا وجـود  ـــوالوـحية تفـوِّ أّـرار التطبــري  أّـعافا  يضــاعوفة ويـ  هـْا    نبســوا  ـــ لـو فّر
ْكورة فــد   اإللوــاف   ت ــري غ فتلــع مببنــت  ــفة عــ  أّــرار تلكــ ــرات  األيــور املــ املنكو

ــتهم هلــا ج تبلــغ  ــوها فــهّن يعاّر ــها أ ــد، و ــىت لــو عاّر بكــّل ّــررها القطعــ  ج  عاّر
ـــتهم للتطبـــري  ـــاض  وجاعـــا  علـــ  اإليـــام  ـــه ح يعاّر ـــة ممـــا أبـــدو  و بدول لســـبة وا ـــد ابملا 

  احلس  
 املقدَّســة دليــٌل نــال  قــوظ: "ىلّن كــلَّ يــا  ضــر   لــيس ح  ــر عتنا(: )الوجلله اخلللامس    

ابلوّحة  رام"  ىت  وـّح  التمّسـع بعمويـه، بـل كـل يـا  وجـد ح هـْا البـاب هـو قولـه 
وأ اد ــٌم لــٌة ت فيــد: أبّن ىلهــاليف الــنفس أو  وم تلقللوا أيللديك  إىل التهلكللةتعــا : 

ىلهـــاليف أ ـــد األ ـــراف  ـــراٌم، وج أ ـــد يـــ  الفقهـــاء  نـــاق  ح  ريـــة ىلهـــاليف الـــنفس أو 
ـ  التحـر أو   ـّل أ ـدو أعضـا ه فقـد اقـرتف جرىلـة كبـرية، لكـ   سـت ىن أ د األ راف، فمو



  189.............................)البكاء والتطبير( ردّ الهجوم عن شعائر اإلمام الحسين المظلوم 

 

 

عـ  ي  ذلع بع  املوارد اليت دّظ عليهـا الـدليل اقـال أو العـامأل فهنـا نارجـة  ووـا  
يــة اإلهــاليف واإلتــالف، وعليــه فلــيس كــل  يــا  ضــر  ابلوــّحة دانــال  ح عنــوان ىلهــاليف  ر 

 النفس أو الطرف 
 إشكال وحل:    
: "ج ّـرر وج ّـرار ح اإلسـالم" حلد م الـوارد عـ  رسـوظ ه : ىلّن  اإْن قيل    

 داظ  عل   رية ىللقاء النفس ح الضرر، فيكون ممسكا  حلرية التطبري 
ْكور ح املـــورد املتنـــاز  عليـــه وهـــو "التطبـــري" قلنلللا     : ج  وـــّح اإلســـتدجظ ابحلـــد م املـــ

 وذلع ألير  :
ْكور األّول: األملللر      ج   شـــمل املـــواردو الـــيت فيهـــا ّـــرٌر قطعـــا ، فهـــو ىلّن احلـــد م  املـــ

نــارج  كمـــا  عـــ  هــْ   املـــوارد كاملهـــاد واحلـــ  واقتــان وةقـــب األلـــوف واآلذان لتعليـــق 
ــــراماقــــاا م  ــــنفس يــــ  احلــــدود والقوــــال واألق ، وكــــْا دفــــ  اقمــــس والاكــــاة ومتكــــ  ال

ــل املــرأة والتعا ــرات، والوــل علــ  املوــا ب وجماهــدة الــنفس بــرتيف األنــالِّ الرد ئــ ة، ورم 
وجــا  احلمــل والــوجدة ويــا  ــابه ذلــع كاحلجايــة والفوــد و ــّق ســنام اإلبــل ح احلــ ،  أل

 كــّل ذلــع  تضــّم  جر ــا  وىلديــاءا  وأملــا  أيــر الشــار  املقــدَّ  بفعلــه  ألجــل غا ــة وهــدف،
الشـــار   أجازهـــاقــد    الّـــْم  رتتــب عليـــه غا ــة وهـــدف، ري يــ  هـــْا  النــو ويســدلة التطبـــ

ىلنا     كــــ   ـــــعلـــ  أقـــّل تقــــد ر ــــــ    بنحـــو الــــدليل العـــام ج ســـّيما أصــــل اإلاب ـــةاملقـــدَّ 
ْكري  يســـتحبا   ســـبما ا ـــرض ســـابقا  ىلدنـــاج  لـــه رـــت عنـــوان املـــا  وتعظـــيم الشـــعا ر والتـــ
أب م ه تعــا ، فكمـــا ىلّن تلكـــم األيــور قـــام الـــدليل اقــال علـــ  وجوهبـــا أو اســـتحباهبا،  

العــام علــ  جــواز  أو اســتحبابه، فــال فــراِّو يــ  النا يــة الفمقهّيــة    كــْا التطبــريأل قــام الــدليل
و  ي   وعات ح عوـ اإلستنبا ّية ب  الدليل  احلاكيـو ا لتشر    كم عل  يّو ر املّو
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ـــه الشـــر ي غيبـــة يـــوجض  اإليـــام املغيَّـــب صـــا ب الّايـــان ـــرو ه و  عّجـــل ه تعـــا  فـوروجو ك َـّ
 أعواله وألوار  

ْكور  شــــــري ىل  ألــــــهثللللللاين: األمللللللر ال     ج توجــــــد أ كــــــام ّــــــرر ة ح  ىلّن احلــــــد م املــــــ
ـــل الّضـــرر يطلوقـــا ، وهلـــْا ج قـــ، وج  شـــري ىل   ريـــة ر)*(اإلســـالم رم لـــْر صـــوم الـــدهر م 

ــوء والتــاام ليــ  النوافــل والســع  ــــ  ح  والفطــرســوي العيــد   ــــ األّــ وج قــرم ىلدايــة الّو
ســة وىل يــاء الليــام ابلعبــادة، يضــافا  ىل  وجــود أدلّــة تــدّظ يا ــيا  ىل  احلــ  والعتبــات املقدَّ 

كـــالوا  تحّملـــون الضـــرر بـــل   لحقولـــه أبلفســـهم لوجـــه ه   علـــ  أّن أ متنـــا الطـــاهر   
تعا  و قّررون رّمل الضرر لغريهم، وكـْا يـا فعلـه األلبيـاء واملرسوـلون، فهـا هـو  النـيّب  دم 

    ح نّد ـه ىلنـدود  ، والنـيّب  عقـوب بك  عل  فـراِّ املنّـة  ـىت فـتح  الـّدي 
 ـــــىت ســـــدم أوجد  يـــــ  بكا ـــــه الّـــــْم أّدي ىل   ىللتحـــــب علـــــ  فـــــراِّ ابنـــــه  وســـــي 
ح وجنتيــه  ــىت   فــرت نــّد الــّدي    بــ  زكــر ّ  ابيضــاض عينيــه، وهــا هــو النــيّب قــىي

عت أ ّيه عليهما لبدا ،  وبكـ   النـيّب  ـعيب  هـو   بّـا  ب  ـىت فـوقوـدو بوـر ، وهـا ّو
وقــي ح حمرابــه  ــىت توّريــت قــديا ، وكــْا يوجتنــا ســّيدة العــا و  لبّينــا الكــرأ حمّمــد 

ابلقمربـــة  صـــّلت ح حمراهبـــا  ـــىت توّريـــت قـــدياها الشـــر فتان، واســـتقت  فا مـــة 
 ــــىت جملــــت  ــــداها ــــــ  فــــد تها بنفســــ ــــــ   ــــىت أةـّـــر ذلــــع ح صــــدرها املقــــدَّ ، و حنــــت

ربـّــه كـــّل ليلـــة  ـــىت تعرت ـــه يـــ  ه  كـــان  نـــاج    عليّـــا  الطـــاهرت ، وىلّن أيـــري املـــ ين 
أيكــل املشــب واقبــا اليــابس  ــىت  تعــا  غشــوة خيــر  ينهــا كاقشــبة اليابســة وكــان 

                                                 
 فـال خيفــ  ّـررها أك ــر يـ  لفعهـا، بــل املنفعـة غالبـة علــ  الضـرر وىلج لعـىن ألّـه ج توجــد أ كـام )*(

 قليل  سبما أ رض   وجود أ كام  رتتب عليها ّرر كالقوال واملهاد ولكنه ّرر
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ر    ّجــة  والنجا ــب  ســة  وعشــ ــّ  يا ــيا   ّن  اإليــام احلســ  وأو ّــع يو جســد ، 
 ـل علـ  كتفـه  احلسـ  ّن اإليـام أوقد توّريت قديا  ي  ك رة املش ، و  هت قاد نلف

اليتــاي  واملســاك   ــىت وجــد علــ  كتفــه الشــر ي بعــد  ــهادته جــرٌح    املــراب ىل  دور
 أبله أةـر املـراب، وأّن أهـل الكسـاء   عرفه األعداء وعرّفه اإليام ز   العابد   
لــدهر، ملــاء، فقــّدر ه عــّا وجــّل ىل  ــارهم بســورة ااصــايوا ةالةــة أ م دون  أنا  فطــروا بغــري 

 ــوظ عمـــر  وقـــد  اإليـــام احلســـ  بكــ  والتحـــب علـــ  أبيــه  اد إليــام الســـجّ او 
عاس دا م  السقم واحلان حنيي  البـدن، واصـفّر لولـه ابإلسـتداية علـ  العبـادة وعمشـت 

يـ  ك ـرة العبـادة  ـىت   ع يو ّوـعينا  ي  السهر ودبـرت جبهتـه ونـر م ألفـه يـ  السـجود، و 
: ج أزاظ بر األلوــارم البقـاء علــ  لفســه، أجابــه له جــاررّمك ــه، وملّـا ســد كالـت الــر ح

قـــد هـــاظ يـــ   علـــ  ينهـــاج أبـــومَّ يتســـيا  بســـنتهما  ـــىت ألقامهـــا، واإليـــام  الكـــالم 
 ــىت صــار كالشــ   البــام يــ  العبــادة، وكــان ىلذا ســجد بــدا وكدلــه ةــوب يطــروٌح العبــادة 

عينيـــه بـــدج  يـــ    تحـــادر الـــدم يـــ  بكـــ   ـــىت  ّن اإليـــام املهـــدّم أعلـــ  األرض، و 
 لـــت علـــ  لفســـها بعـــد رجوعهـــا ىل   ّن  الـــّرابب زوجـــة اإليـــام احلســـ  أ، و الـــّديو 

 املد نة أنا ج  تستظّل رت سقي   ـىت تقّشـر جلـدها يـ  وهـ  الشـمس وعا ـت 
، وهكــْا ياتــت  كمــدا  و ســرة  علــ  زوجهــا    ّ ياتــت  ســنة بعــد اإليــام 

النظــــا ر الدالــــة علــــ   تلــــعىل  غــــري   قة ز نــــب كمــــدا  يوجتنــــا رقّيــــة والعقيلــــة الوــــدّ 
 ووظ الضرر ي  أولياء ه تعا  ي  أجل هدف أو  وغا ة لبيلة، مما  عطينـا الطباعـا  
ناصا  وتوورا  عايا  عل  أّن جمّرد اإلّرار ابلوّحة غـري حمـرَّم ح اإلسـالم، بـل هـو حممـود 

: "ىلىلـــا يـــ ي   يّســـه أذي  فينـــا ىلنا كـــان ح ســـبيل ه، يـــ  هنـــا قـــاظ اإليـــام الوـــادِّ 
    " صرف ه ع  وجهه األذي
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ي  كّل هْا لهر أّن كّل يـا  ضـّر ابلوـّحة و الـنفس لـيس  رايـا  بشـكل يطلوـق كمـا     
ـ  نـالفهم لسـيامبقـّوة  احلد ـد والنـار واملَّلاـد اب بدو لبع  املرتأس  عل  الشيعة 

و
، بـل مل

بما أ ــرض، حة  كــون يطلــواب  عرفــا  و ــرعا   ســىلنّ  بعــ  يراتــب  اإلّــرار ابلــنفس والوــ
ري ج ّــرر فيهــا أصــال   ســبما  ــهدت بــه التجربــة ودلّــت عليــه و يــم ىلّن يواكــب التطبــ

فه  جا اة _  سـبما أ ـرض سـابقا  _ ، لْا سرية الشيعة الكرام ح كّل عام  أ م عا وراء
 بل ويستحّبة  رعا ، فتدّيل 

 
 

 
 الّدعو  الثالثة

 والضرب ابلسالسل مل يكن معهوداً  التطب 
ٍمن اإلئّمة املعصومني   يف 

 
ح زيــ  األ ّمــة  أو لــيس لــه ســابقة    كــ  يعهــودا  "ىلّن التطبــري والضــرب ابلسالســل     

ـــر    أو أ ّـــدوها بشـــكل   أيـــروا هبـــا، ، و   ـــرد ح  ـــد م أنـــم املعوـــوي  املطهَّ
بعـــ  الشـــيعة ح الشـــعا ر، وكـــل   أقحمهـــافهـــ  ىلذن بدعـــة  (73)نـــال وج بشـــكل  عـــام"

 بدعة  ّاللة، وكل  ّاللة ح النار 
ىلّن البدعـــة هــ  ىلّــافة  ـــ ء جد ــد ىل  الــد   يـــا هــو يــ  الـــد   وبتوضلليٍح آخللر:     

 أصال  وج فرعا ، والتطبري هو ىلدناظ   ء ح الد   هو ح األصل ليس ي  الد   



  193.............................)البكاء والتطبير( ردّ الهجوم عن شعائر اإلمام الحسين المظلوم 

 

 

عــــة أن صــــا ب الــــدعوي املتقدّميــــة قــــد والظــــاهر لنــــا يــــ  نــــالظ تتبعنــــا ملفهــــوم البمدا      
أنْها ي  علماء املخالف  الْ    رون أن البمدعة ه :" كّل حمدةة    رد فيهـا لـص  عـ  

 النيبّم األكرم صل  ه عليه و له 
  :ابلوجوه اآلتيةاملتقدّ مة يرد على هاه الدعو      
ك ــــري يــــ  األ كــــام حلكمنــــا علــــ    لــــيس كــــّل جد ــــد بدعــــة، وىلجّ (: األول )اإليللللراد    
ـــار بشـــرعّية ابلال ـــه دعـــة ابعتب ـــ  تـــرد فيهـــا رواأل ـــدليل العـــام   ة ناصـــة، وىلتـــا دّظ عليهـــا  ال

ة عبارة عـ  تشـر    كـم  ىلقرتا ـ      كـ  ح الـّد   وج  والقواعد العاّية، فالبدعة املبغّو
د  ، بـل هـ  ي  الـد  ، واألنبـار الـواردة ح ذم البدعـة واملبتـد  ضلـرة ىل  التشـر   ح الـ

واردة يورد  كم العقل بقبح التشر   ي  غري املشرّ  بعنـوان ألـه  ـر  ىلهلـ  ويسـتمد يـ  
الــو   الســماوم، وىلجّ فــد   حمــّل الشــبهات احلكميــة الــيت وردت الــروا ت ابلــلاءة فيهــا 

 و كم العقل بقبح العقاب عليها 
ــة الشــعا ر ممــا ا ــت هرت عنــدض حنــ  الشــيعة     عنــد  ، ويــا  ا ــتهر وتعــارففــالتطبري وبقّي

لـيس ممـا نـ  عنـه الشـر  أو  كـم بقبحـه العقـل وىلجّ حلكمنـا علـ  عاّيـة   اقوال والعوام
يو ا  ّرم التطبـري ولـوعوـتو فاعلـه الفقهاء املتدنر   أبنم أصحاب بدعة، و  سفنا أّن بع  

ري أبنــم أصــحاب بــْلع كــّل الفقهــاء الّــْ   أفتــوا كليّــة التطبــ ابملبــد  ح الــّد  ، قــد لعــت
 بدعة 
يضافا  ىل  أّن عـدم ورود   يـد يـ  املعوـوم للتطبـري بشـكل نـال وعـام   عتـل يا ـة      

ج  كــاد  وــّدقها يتفقــه عــدا عــ  فقيــه، ىلذ كيــي  ــرد فيهــا لــص نــال وهــ  كغريهــا يــ  
واإلستنسـاخ ـــ  يـ ال   ليل عل  ىلةبات  كمها، فشرب التـ  ـــاحلواد  الطار ة اليت قام الد

جــوازا   ـــــوزر  األعضــاء وغريهــا يــ  املواّــي  الــيت قــام الــدليل العــام علــ   ىلةبــات  كمهــا 
، فلـــو أّن كـــّل  ـــ ء    كـــ    تكـــ  يعهـــودة أو هلـــا ســـابقة ح عوـــورهم  ـــــأو ينعــا  
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ـوعات  يعهودا  أو    رد فيه   يد ينهم ح عوـرهم  فيحـرم، ىلذا  حلـرم ك ـري يـ  املّو
 رع  والـيت أفـىت هبـا عاّيـة فقهـاء اإلياييّـة، وملـا أيكـ  لوـا ب  اليت  رتتب عليها  كم

ــوعات الــيت   تكــ  ســابقة ح عوــورهم  هلــا الــّدعوي املابــورة أنا  فــيت كليّــة ك ــري يــ  املّو
ْ  أنا  فيت ابحلرية لكونا ج سابقة هلا     بل عليه  ينئ

لـه سـابقة ألّن ذلـع    كـ  ْا الكالم   عتـل ركـوب الطـا رة أ ضـا   رايـا  ه فعل  ّوء    
 فلممو  فتم صا ب الّدعوي ملقّلد ه جبواز ركوهبا غغ ح عوورهم 

ىلّن القــوظ كليــة التطبــري ج  عــ  ألــه صــار جــاءا  أصــيال  يــ  الــّد  ، (: الثللاين )اإليللراد    
أم  ينمـــا لقـــوظ كليـــة التطبـــريأل فهلنـــا ج جنعلـــه يـــ  األركـــان الـــيت لالـــت علـــ  رســـوظ ه 

ج ىلكــ  أنا جنعلــه يوــداقا  يــ  يوــاد ق يفهــوم البدعــة املتقــّدمأل ألّن التطبــري  ، بــل
ـــه، ىلذ غا ـــة األيـــر أّن التطبـــري يظهـــٌر يـــ   ـــيس ين ج  ضـــيي  ـــيئا  ىل  د ـــ  ه ممـــا هـــو ل

اللــــْ   أّكــــدت عليهمــــا ســــنة األ ّمــــة  يظــــاهر احلــــان واملــــا  علــــ  ســــّيد الشــــهداء 
ـــيس نفيـــا أل فـــ األ هـــار  ، يتعـــددة هّن احلـــان واملـــا  علـــ  يراتـــبوأوصـــت هبمـــا، ول

خيتلي التعبري عنها ي  ىللسان  آلنر كسب الفعاله و ةر ، فقد  كون التعبـري عـ  احلـان 
أو  ابلتحّســــر والتوجــــ  أو ابإلك ــــار يــــ  اإلســــرتجا  واحلوقلــــة، أو ابلســــكوت واإللطــــواء،

ـــــداء ال يـــــاب الّســـــوداء ـــــ بـــــرتيف امللـــــْات واملســـــرات ابرت ب أو ابلوـــــراخ أو ابلبكـــــاء والنحي
والعو ل، أو بلطم الوجه ولدم الوـدر، أو بضـرب الـرأ  أو املسـد ابليـد أو ابحلجـر كمـا 

، أو بضــــرب لفســــه ابألرض ىل   نــــر يــــا فعــــل التوابــــون ح عهــــد اإليــــام الســــّجاد 
هنالع ي  يظاهر يتنوعـة ح ىللهـار احلـان واملـا ، ويـا التطبـري  ـاض  وجاعـا  علـ  اإليـام 

ىلجّ يرتبة ي  تلكم املراتب اليت  راها احملبّـون أنـا وسـيلة للتعبـري عـ   الشهيد املظلوم 
ْكري أب م ه تعــا    ــانم وجــاعهم هلــْ  املوــيبة العظمــ  والرز ـّـة الكــلي بــل هــ  لــو  تــ
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 ســبما أســلفنا ســابقا ، فــد   وجــه تســمية التطبــري ووصــفه أبلــه بدعــة ىلذن  ألــيس األو   
أل أبلـه أتـ  ببدعـة، ة يـ  دون دليـل يـ  الكتـاب والسـنةدعـ كم بكولـه ب  أن  لوي يو 

بــل    كتــيم بــْلع  ــىت ريــ  فقهــاء اإلياييّــة " فــث ه الــورع  يــنهم ور ــم املاّــ " 
 أبنم أصحاب بدعة 

دلـيال  وا ـدا     لرو ككم يا لد نا يـ  األدلّـة الشـرعّية اإلسـتنبا ّية (: الثال  )اإليراد    
 ل  خبـولـو  ، فلم  ورمد ح النوـول الشـرعّية الـواردة عـ  أ متنـا  دّظ عل   رية التطبري

 قـــوظ: ىلّن التطبـــري  ـــرام أو أّن اللطـــم  ـــرام، فـــهذا    وجـــد أم  لـــصّ   ـــرع ّ  قـــّرم  وا ـــد  
  ْ  علـ   أصــالة احلليـة الــيت عمـل هبــا فقهـاء اإلياييّــة _أم التطبــري  _التطبـري فيبقــ   ينئـ

: "كـــّل  ـــ ء لـــعو  ـــالظ  ـــىت تعلـــم املســـنولة عـــنهم  قـــدىلا  و ـــد  ا   بقـــا  للقاعـــدة
ح أصـوظ اسـتنبا اهتم لأل كـام علـ  األصـل  احلرام بعينه فتدعه"، فيعتمـد عاّيـة الفقهـاء

يـــ   العملـــ  عنـــد فقـــدان الـــنص اقـــال، و يـــم ىللنـــا وبنحـــو قطعـــ  ج تلـــع لوـــا  أبـــدا  
ْا وجـب ، لـسـ  كتاب وج ي  سنة ىلن  ي   التطبـري  ـاض  وجاعـا  علـ  اإليـام احل
ح  ــاظ   لع ــر  علينــا واحلــاظ هــْ  أنا لتمّســع أبصــل احلليــة الّــْم ســّنه لنــا أ متنــا 
 _وهــ   أصــالة احلــل  _علــ  دليــل نــال، وعليــه فــالتطبري  ــالظ  بقــا  للقاعــدة العاّيــة 

 شرع  إلستنبام الاملنوول عليها ح أصوظ الفقه واملعتمودة ح عملّية ا
أم عالّقــة أو يالزويــة بــ   ــرعّية الشــ ء وبــ  قديــه أو  داةتــه، (: عالرابلل )اإليللراد    

 ـــراٌم ىل   ـــوم القيايـــة   ـــالٌظ ىل   ـــوم القيايـــة، و رايـــه  فحـــالظ رســـوظ  ه 
، و  ّن احلــالظ هــو يــا كــان يتعارفــا  ح عهــود األ ّمــة أبأ ضــا ، فمــ  الســخي القــوظ 

م أِّ، لعــم، املخــالفون ىليلــون ىل  هــْا الــر  تفــّو  بــه أ ــد يــ  فقهــاء اإلياييّــة علــ  اإل ــال
 الفاسد ويو  سار عل   ر قهم ي   واذ  الشيعة 
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 دعــــوي أّن يواكـــب التطبـــري  ــــاض  علـــ  اإليـــام  احلســــ  (: اخللللامس )اإليلللراد    
ها لــة جــّدا ، ىلذ عــدم يعهود تهــا ح  حمرَّيــةأل ألنــا   تكــ  يعهــودة ح عوــور األ ّمــة 

ـــــة  ـــــريا  يـــــ  األيـــــور بســـــبب عـــــدم ج  ســـــت عوـــــور األ ّم ـــــا ك  لام  ريتهـــــا وىلجّ حلّرين
، يضــافا  ىل  أّن يواكــب التطبــري هبــْ  اهليئــة يعهود تهــا ح عوــور األ ّمــة األ هــار 

لســبب جــدا  واّــح وهــو التقّيــة  املعروفــة ح زيالنــا   تكــ  يوجــودة ح أزينــة األ ّمــة 
علـ  أّن األصـوظ النظر ـة هلـْ   و ـيعتهم، يـ  التدكيـد الشد دة اليت عا ـها  أ متنـا 

يئــة يعيَّنــة هلــا جتيــا لنــا كــّل وســيلة يشــروعة ىلكــ  يــ  املواكــب الشــر فة يــ  دون رد ــد هل
أل فـــهّن لـــْلع يدنليّـــة ح ىل يـــاء نالهلـــا ىللهـــار احلـــان واملـــا  علـــ  ســـّيد الشـــهداء 

تدكيـــد القضـــّية احلســـينّية الشـــر فة وىلذكـــاء وقودهـــا وتوهجهـــا ح العقـــوظ والقلـــوب، يـــ   ال
ابحلجــارة أ م التــواب ،    ،وو ىل  لطــح الــر   علــ  يــا صــدر يــ  البكــاء ديــا  و ــ  الوجــو 

 كّل ذلع ىل ارات ودججت عل   لية التطبري واستحبابه 
بعــد  أنا  ج يالزيــة بــ  ىلاب ــة التطبــري وبــ  يعهود ّتــه ح عوــورهم وابجلملللة:     

نا أّن أ اد  هم  لتعبري عـ  احلـان واملـا  علـ  سـّيد الشـهداء   رّدد لنا  ر قة ا علمما
علـــ  حنـــو يعـــ َّ أو كيفيّـــة  ووصـــة، بـــل فتحـــت البـــاب و  جتعـــل األيـــر توقيفيـــا   

بتدكيــــد يعــــىن املــــا  واســــتحبابه واســــتحباب ىللهــــار  علــــ  اإليــــام أا عبــــد ه احلســــ  
وـــيبة ، ويـــا التطبـــري ىلجّ يوـــداقا  يـــ  يوـــاد ق ىللهـــار املـــا  واحلـــان ألجـــل هـــْ  امل

العظمــ  والّرز ـّـة الكــلي الــيت لــيس هلــا  ــر ع ولظــري ح عــا و املال ــم ولــ   كــون هلــا ي ــل 
 هْ  الرتاجيد  األليمة 

ىلن الشـــيعة ح عوـــور األ مـــة األ هـــار ســـالم ه علـــيهم كـــالوا : السلللاد ( )اإليلللراد    
جــود أي ــاظ ، فعــدم و  عيشــون التقيــة امللايــة علــيهم حلفــث وجــودهم يــ  اإللــد ر واهلــاليف
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هْ  الشعا ر املباركة ح عهودهم الشر فة ـــ بسـبب عـدم قـدرهتم علـ  ىلقايتهـا ـــ ج  سـتلام 
املرقـة الـيت ألعـم ه تعـا  هبـا علينـا كشـيعة حنيـ   ـعا ر  عدم يشروعيتها ح هْ  األزينة

ـحو لـأ متنا الطاهر   علـيهم السـالم، و  هـْ  للشـيعة  ويـْايف كمـا ف سـح هلـم ح  ا ـاظ و ف سم
  األزينة ملا قوَّروا ح ىلقاية الشعا ر بكّل يواد قها

***** 
 

 الّدعو  الّرابعة
 هاه الشعائر توج  استه اء األجان  بنا

 
ىلّن التطبري  وجب استهااء األجالب ابلشـيعة، بـل ىلّن ا تمـ  الّـْم تـدور فيـه يواكـب    

  (74)التطبري جمتمٌ  نراح  وغري ينطق 
 :دعو  ابلوجوه اآلتيةرد على هاه النور   
املـــراد ابقرافـــة هـــو أّن التطبـــري    كـــ  لـــه وجـــود ح عوـــر ىلنا كـــان (: األول )اإليلللراد    

الــنص، ىلذا   ّــة الك ــري يــ  األ كــام املســتنبطة ج وجــود هلــا ح  الشــر عة أصــال  ح عوــر 
بـــه   الــنص، وىلنا كـــان املــراد ينهـــا هـــو ألــه  لـــيس ملتعلقهــا وجـــود ح اقـــارج، فهــو أيـــرٌ  ّْ  ك

الوجـــدان، ىلذ ىلّن التطبـــري لـــه وجـــود نارجـــا  و توـــي أبوصـــاف   ـــىت، فتـــارة  وصـــفنا  أبلـــه 
، ويـــرّة  وصـــفنا  أبلـــه تعظـــيم يظهـــٌر يـــ  يظـــاهر احلـــان واملـــا  علـــ  ســـّيد الشـــهداء 

ْكري أب م ه تعــــا ، وهــــْ  األوصــــاف ال الةــــة كلهــــا  قيقــــة  ــــ ــــه ت للشــــعا ر، وأنــــري أبل
 رج ، فد   اقرافة اليت ج وجود هلا بيننا غغيوجودة ح الواق  اقا
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وىلنا كان املراد ابقرافة أّن التطبري هو جاء ي  الّد   فهو أيـر اب ـل وج أ ـد  عتقـد      
مم   قوظ كلية التطبـري، بـل هـو وسـيلة تعبري ّـة عـ  احلـان واملـا  وتعظـيم  الشـعا ر، وكـّل 

ْ  لوصي التطبري أبله نرافة ج  قيقة لـه ذلع أيرت به الشر عة املقدَّسة، فال يعىن  ين ئ
ح اقــارج، ألــيس األو  أنا لوــي ي ــل هــْا الكــالم ابقرافــةأل أللــه رــد  عــ  يعــىن  ج 
ــمو عليــه بشــ ء  ج وجــود لــه أصــال ، واحلقيقــة أّن هــْا الكــالم هــو اقرافــة  أســا  لــه، و وكو

 بعينها 
ه يراســـم  و ـــه،  عمـــل أتباعـــه هبـــا يـــا يـــ  د ـــ   أو يـــْهب  ىلجّ ولـــ(: الثلللاين )اإليلللراد    

و فخــرون علــ  غــريهم ابلتســاهبم ىلليهــا، ويــا تلــع ج ىللكــه غــريض، ىلذ ىلّن واقعــة الطــي ج 
تم يـــل يـــا جـــري علـــ  صـــا بها عليـــه لظـــري هلـــا ح عـــا و اإليكـــان، فتعظـــيم تلـــع الواقعـــة ب

ْكري العـا و ل ج الـيت ج  سـاته دف التحّية والسالم إبلهار كـّل وسـا ل احلـان عليـه لتـ
تعتــل ح  الواقــ  يــ  أهــّم يــا  نبغــ  أنا  فعلــه املســلم ح زيالنــا هــْا وح  ،تضــاهيها يدســاة

كــّل زيــ  ، يــ  التدكيــد علــ  أّن البكــاء أ ضــا   وجــب اســتهااء األجالــب بنــا فلمــمو ج قّريــه 
يـه، وأي الـه يـ  ألـه قـد دلّـت األنبـار الك ـرية علـ  اسـتحبابه واحلـّم عل يو صا ب الـّدع

ح كـّل عـام أيـام  وه جء  احملرّميـون ألفسـهم  تظـاهرون ابلبكـاء علـ  اإليـام احلسـ  
اآلآلف يــ  أتبــاعهم، فهــالّ  ّريــوا البكــاء أ ضــا   ــىت ج  كــون وصــمة عــار  علــيهمأل ألّن 

 األجالب  ستها ون ابلبكاء عل  رجل  يات ينْ يئات السن  غغغغ
ــر وج  تغــرّي ابســتهااء  لقــوظ ألولئــع الّــْ   خيجلــون يــ   ــع     جو ا رهم: ىلّن الــّد   ج  ـ ها

املعالــــد أو األجنــــيب، بــــل علينــــا  أنا لســــخر حنــــ  ممــــ   ــــري الــــدعارة فخــــرا  والغــــدر هــــوي  
 واللوام واملنا ة تقد يا   ّ  ّتهمنا ابلرجعّية واهلمجّية والتخل ي 

ْج ىل  ســـخر ة األعــــداء(: الثاللللل  )اإليلللراد     واســــتهاا هم  كيــــي  وـــغ  هــــ جء الســــ
و وـــّدقونم ح اســـتهاا هم وقـــد نـــاض ه تعـــا  عـــ  توـــد ق الفاســـق  والكـــافر   بقولـــه 
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تصيبوا قوماً جبهالة فتصبحوا على ملا فعللت   أنْ جاءك  فاس   بنبأ فتبّينوا  إنْ تعا : 
يات غري سليمة، فكيـي له نلف ،فسخر تهم واستهاا هم هو لبدٌ  (6)احلجرات/ ندمني
 اإلصــــغاء ىل  الفاســــق  والكــــافر   يــــ  أنــــم  ــــّدعون أنــــم أوليــــاء  احملــــرّميم  ولئــــعجيــــوز أل

فهـــل جيـــوز اإلصـــغاء ىل  هـــ جء،   لأليـــور و قفـــون يوقفـــا  ســـلبيا  يـــ  الكفـــار والفاســـق 
أبنـم يبتـدعون ورجعيـونأل ألّن األجالـب  ابملـواز املطلّمم   والعلماء الّْ   أفتـوا هلـم عتول

  اّر ع  ساعد  حملاربة الكّفار واملنـافمقم  أنا  لـتمس  ستها ون ابلتطبري
و
 غغ وهل جيوز مل

 األعْار هلم وقرّمم  عرية  ألّنا ت سخطهم وتعكّمر عليهم صفو عيشهم غغغ
للن ترضلى عنلَ  اليهلود وم النصلار  حلىت صدِّ ه العلّ  العظـيم  ينمـا قـاظ:     

ئن اتّبعلَت أهلواءه  بعلد الّلاي جلاَءَأ ملن تّتبع مّلته  قلل إّن هلد  هللا هلو اهللد  ولل
 ( 120)البقرة/ الع ْل  ما لَ  من هللا من ويلٍّ وم نص 

ـــه األعـــداء  ّققـــه      ، وســـ النا هلـــ جء: يـــىت كـــان اســـتهااء بعـــ  العلمـــاءفمـــا عجـــا عن
األعداء وسخر تهم دليال  عل  ررأ احلالظ ورليل احلرام غغغ ويو  هم ه جء املسـتهرتون 

ستها ون السانرون  ويا قيمة سخر تهم واستهاا هم بنـا  ويـا هـو قـدرهم و ـدنم عنـد امل
 ه تعا   ىت لقيم جستهاا هم وزض  غ 

ىلّن أعداء ه تعا  ي  املخـالمف  واملعالـد   واملنـافق  واملشـرك  يـْ كـالوا وج  االـون     
الشــــرعّية وعباداتنــــا ويناســــكنا دا مــــا   ســــخرون و ســــتها ون بــــد ننا وعقا ــــدض وأ كاينــــا 

 وأعرافنا واترخينا، فهل  كون استهااوهم يلرا  لرتيف وهجران د ننا و اترخينا غغ
ىلّن اإلســتهااء والســخر ة يــ  األيــور الــيت واجهــت كــّل وّم ورســوظ ويوــلمح  علــ  يــّر     

ء عـادة  الدهور والعوـور، وهـا هـو القـر ن الكـرأ قـّدةنا أبجلـ    تـه كيـي كـان اإلسـتهاا
 ورسل ه قبله، لْا قاظ تعا : يتدّصلة ابلكافر    نعتون به النيب 
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    (1 )_ بله ولقد استه ئ بُرسٍل من قبل  فحا  ابّلاين سخروا ملنه  ملا كلانوا 
 ( 10)األلعام/ يسته ءون

    (2 )_   ولقد استه ئ برسل من قبل  فأمليت للاين كفروا مث أخلاُا  فكيلف
 ( 32لّرعد/)ا كان عقاب

    (3 )_  ولقد أرسلنا من قبل  يف شيع األولني  وما أيتيه  من رسلوٍل إمّ كلانوا
 ( 11_10)احلجر/ به يسته ءون

    (4 )_   وإلا رآأ اّلاين كفروا إن يتخاون  إمّ ه واً أهاا اّلاي يلاكر آهللتك
 ( 36)األلبياء/ وه  باكر الّرمحان ه  كافرون

    (5 )_  أوأ إن يتخللللللاون  إمّ هلللللل واً أهللللللاا الّللللللاي بعلللللل  هللا رسللللللومً وإلا ر 
 (   41)الفرقان/

    (6 )_ روا م يللللللللاكرون وإلا رأوا آيللللللللًة خرون  وإلا لُّكللللللللسللللللللبللللللللل عجبللللللللت وي
 ( 14_12)الوافات/ يستسخرون

    (7 )_  ًلللللللل  جلللللل اؤه  جهللللللن  مبللللللا كفللللللروا وا للللللاوا آّييت ورسلللللللي هللللللل وا 
 ( 106)الكهي/

    (8 )_ لخرّّيً أم  وقالوا ما لنا م نر  رجامً ُكنّلا نعُلدُّه  ملن األشلرار ا لانه  س 
 ( 63و 62)ل/ ٍاغت عنه  األبصار

    (9 )_ وبللللدا هللللل  سلللليئات مللللا كسللللبوا وحللللا  هبلللل  مللللا كللللانوا بلللله يسللللته ءون 
 ( 48)الاير/
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 هـو ميـنهفالكافرون كالوا  سـتهاءون ابلّرسـل، و   عبـد الّرسـل  هبـم، فـاملوقي الشـرع      
كما ابتعـدوا عـ    أن لسخر ي  يقالتهم كما سخروا ينا، وأن لبتعد ع  جمالسهم وأقواهلم

 قاظ تعا : جمالسنا،
    (1 )_   كّلملللا ملللّر عليللله مللل   ملللن قومللله سلللخروا منللله قلللال إْن و ويصلللنع الفلللل

 ( 38)هود/ تسخروا منا فإّن نسخر منك  كما تسخرون
    (2 )_ اب أن إلا مسعلت  آّيت هللا يكفلُر هبلا وُيسلته أ وقد نّ ل عليك  يف الكتل

هبللا فللال تقعللدوا معهلل  حللىت  وضللوا يف حللدي  غلل ه  إنكلل  إلاً مللثله   إّن هللا جللامع 
 ( 140)النساء/ املنافقني والكافرين يف جهّن  مجيعاً 

    (3 )_  ّي أيهلللا الّلللاين آَمنلللوا م تتخلللاوا الّلللاين اّ لللاوا ديلللنك  هللل واً ولعبلللاً ملللن
 ين أوتللللوا الكتللللاب مللللن قللللبلك  والكفللللار أوليللللاء واتقللللوا هللا إْن كنللللت  مللللؤمننيالّللللا

 ( 57)املا دة/
 يعـــــرض ّن كـــــّل الّرســـــل واألوليـــــاء كـــــالوا حىلّن كـــــالم ه تعـــــا   وـــــد  ح أواعنـــــا أب    

استهااء وسخر ة الكافر   واملنافق  والفاسق  فما كان يـنهم ىلجّ ال بـات واإلصـرار، ويـا  
ر   وازدرا هـــم يـــا دايـــوا علـــ   ر ـــق احلـــق وح ســـبيل ه نطنـــات الســـاندون بطكـــالوا  عبـــ

 فتـــون ح يقابـــل كـــالم ه تعـــا ، فـــهنا   يويـــا قـــريين هـــو أّن أولئـــع املـــّدع  كيـــ تعـــا غ
 كالوا جاهل  بتلكم اآل ت فتلع يويبة وىلنا كالوا عالممم  فاملويبة أعظمغغ

ـــه القا ـــد الّـــْم جيعـــل لفســـهوبطر ـــق أو  ـــــ  ىلّن علـــ  املـــ ي      قّيمـــا  علـــ  احلالـــة  الفقي
ــــ يـــ  الوج ـــة اإلســـاليية بـــل  عتـــل أّن لـــه يـــا للنـــيّب والعـــرتة  أيـــام أن  وـــل و وـــمد  ـ

سخر ة األعداء و قي ينهم يوقي الشاجب والراف  جستهاا هم ابإلبتعاد عـنهم ج أنا 
 ـالظ كّجـة أنـم  سـتهاءون بنـا،  سا رهم وجيار هم فيقلب احلالظ ىل   رام، واحلرام ىل  
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ولتسللمعّن مللن الّللاين أوتللوا الكتللاب مللن لتُبلللوّن يف أمللوالك  وأنفسللك  قــاظ تعــا : 
 ألً  كث اً وإْن تصالوا وتتقوا فلإّن للل  ملن عل م األملور قبلك  ومن اّلاين أشركوا

ها  ،  (، هْ  اآل ـة وأي اهلـا تبـّ  لنـا كيـي جيـب أنا لتوـّرف يـ  املسـت186) ظ عمران/
كمـــا انـــا  يـــرض أبجّ لتخـــْهم أوليـــاء وللقـــ  ىللـــيهم ابملـــوّدة، وتوصـــينا ابل بـــات والوـــل ح 
يواجهـــة أذاهـــم وســـخر تهم، فلـــيس ح كتـــاب ه   ـــة  يـــر املـــ ي  ابلتنـــازظ عـــ  د نـــه ح 

فـال جمـاظ أنا ل لغـ  بسـبب اإلسـتهااء والسـخر ة يـا هـو صـحيح ح  اظ استهاأ به كافر، 
وجا ا كسب القواعد العاّية اإلستنبا ّية اليت سار عل  نجها عاّيـة فقهـاء  لفسه ويباحٌ 

أليـري املـ ين  علـّ   سـاي  أولئـع احملـرّميم   يـا قالـه رسـوظ ه ياإليايّية، أ   طرِّ 
ـــرا أوليـــاءويفو وحمبّمياـــعو يـــ  النعـــيم وقـــرّة العـــ  لـــا ج عـــٌ  رأتا وج أذٌن  ـــرا وبشّم : "فدبشم

 نوطوــرو علــ  قلــب بشــر، ولكــّ    الــة  يــ  النــا   عــرّيون زّوار قبــوركم بــا رتكم  ومعوــتا وج
  (75)كما تعرّي الاالية باضها، أولئع  رار أّييت ج أضهلم ه  فاعيت وج  ردون  ّو "

بقولــه:  ح ســجود  لــاّوار جـّد   اإليــام احلســ   لقـد دعــا اإليــام الوـادِّ     
ووعدض ابلشفاعة ونّوـنا ابلوصـّية، وأعطـاض عملاـمو يـا يضـ   لكراية"اللهّم   يو  نّونا اب

ىلغافمــرا م وإلنــواين وزّوار قــل أا عبــد وعملاــمو يــا بقــ ، وجعــل أفئــدة  يــ  النــا  هتــوم ىللينــا 
ـا عنـديفو  ه احلسـ   الّـْ   ألفقـوا أيـواهلم وأ خوـوا أبـدانم رغبـة  ح بـمرّمض ورجـاء  لممو

، وىلجابــة  يــنهم أليــرض وغيظــا  أدنلــو  علــ  دنلــو  علــ  لبّيــعو ح صــلتنا، وســرورا  أ
ـــايف ـــوان، واكألهـــم ابلليـــل والنهـــار عـــدّوض، أرادوا بـــْلع ّر وانلـــي ، فكـــافهم عنـــا ابلّر

كــل جبــار   فــوا أب ســ  اقلـي، واصــحبهم واكفهــم  ـرَّ علـ  أهــاليهم وأوجدهــم الـْ   نلَّ 
س واملـ ، وأعطهـم أفضـل يـا  ـيا   اإللـ عنيد، وكل ّعيي ي  نلقـع و ـد د و ـرَّ 

أيلــوا ينــع ح غــربتهم عــ  أو ــانم ويــا  ةــروض بــه علــ  أبنــا هم وأهــاليهم وقــراابهتم، اللهــم 
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ىلن أعداءض عابوا عليهم خبروجهم فلم  نههم ذلع ع  الشـخول ىللينـا نالفـا  يـنهم علـ  
قلــب ار ــم تلــع اقــدود الــيت تتتلــع الوجــو  الــيت غريهتــا الشــمس ، و يــ  نالفنــا، فــار م 

لنـا،  ، وار م تلـع األعـ  الـيت جـرت ديوعهـا ر ـة  رة أا عبد ه احلس  فعل   
وار ــم تلـــع القلــوب الـــيت جاعــت وا رتقـــت لنــا، وار ـــم تلــع الوـــرنة الــيت كالـــت لنـــا، 

افيهم علــــ  احلــــوض  ـــــوم و تــــاللهــــم ىلين أســــتودعع تلــــع األبــــدان وتلــــع األلفــــس  ــــىت 
   العط  

ْا الدعاء فلما الورف قلت: جعلت فـدايف لـو أن هـْا فما زاظ  دعو وهو ساجد هب    
الــْم وعــت ينــع كــان ملــ  ج  عــرف ه عــا وجــل لظننــت أن النــار ج تطعــم ينــه  ــيئا 
أبــدا  وه لقــد متنيــت أين كنــت زرتــه و  أ ــ  فقــاظ م: يــا أقربــع ينــه فمــا الــْم ىلنعــع 

  أرو أن األيـر  بلـغ هـْا  ي  ز رته    قاظ:   يعاو ة   تد  ذلع  قلت: جعلت فـدايف 
    (76)كله، فقاظ:   يعاو ة ي   دعو لاوار  ح السماء أك ر مم   دعو هلم ح األرض

ــ   وأ ضــا  عــ  يــوجض اإليــام الوــادِّ      قــاظ: "احلمــد ب الّــْم جعــل ح النــا  يو
 هــْون   وفمــد  ىللينــا وىلــد نا و رةــ  لنــا، وجعــل عــدّوض يوــ   طعــ  علــيهم يــ  قرابتنــا وغــريهم

  (77))ن خ:  هْونم( و قّبحون يا  ونعون" ــ أم  سخرون هبم ــهبم 
: يــا ألقــ  يــ  قــوي  ويــ  بــّ  ىلذا وعـ  ذر ــح احملــارا قــاظ: قلــت ألا عبــد ه     

بوين و قولـون: ىللّـعو تكـْب  أض أنلهتم لا ح ىلتيان قل احلس   ّْ ي  اقري ىلنم  كـ
 ذر ــح د  النــا   ــْهبون  يــم  ــاووا، وهم، ىلّن :  غ قــاظ علــ  جعفــر بــ  حمّمــد

، و وولوـــة عر ـــه املال كـــة املقرَّبــون، والوافـــد  فــد  ه ليبــاه  باا ـــر احلســ  بـــ  علــّ  
أتــو   ــوقا  ىلليــه وىل  فا مــة بنــت   ــىت ىللــه ليقــوظ هلــم: أيــا تــرون زوار قــل احلســ  
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اييت وألدنلنهم جنيت الـيت أعـددهتا رسوظ ه، أيا وعاو وجالم وعظميت ألوجنّب هلم كر 
 ألوليا   وأللبيا   ورسل  

  يال كــــيت هــــ جء زوار احلســــ   بيــــب حمّمــــد رســــوم وحمّمــــد  بيــــيب، ويــــ  أ بــــ      
ـــ   ـــ  أبغـــ   بيـــيب أبغضـــ ، ويو ـــ  قّبـــه، ويو ـــ  أ ـــبَّ  بيـــيب أ ـــبَّ يو أ ـــبَّ  بيـــيب، ويو

به أب ّد عْاا، و  ّْ أ رقه كـّر ضرم، وأجعـل جهـّنم يسـكنه أبغض  كان  قا  عل َّ أنا أع
به عْااب  ج أعْبه أ دا  ي  العالوم  ّْ   (78)"ويدوا ، وأع

ــوابجلملللة؛      رفــ  األ ــدم عــ  األ كــام الشــرعّيةأل  لّرانفــهّن اإلســتهااء والســخر ة ج  
ألّن ســــخر ة األعــــداء ليســــت يعيـــــارا  وينا ــــا  للحــــالظ واحلـــــرام، ويوــــ   ــــاوظ يســـــا رهتم 

اءهم وللئن سيكون ح يقابل كتاب ه تعـا  اآليـر لخالفـة الفاسـق  والكـافر    وىلّر
 ويلٍّ وم نصللل  ملللن اتبعلللت أهلللواَءه  بعلللد الّلللاي جلللاءأ ملللن الع لللل  ملللا لللل  ملللن هللا

 ( 120)البقرة/
ـاء  أراد ه جء احملّريون تنكيس التطبري     م هـو  ـعرية  سـينّية ىلّر لكـّ   ،لألجالـب  الّْ

 نا  ــــتّم لــــور  ولــــو كــــر  الكــــافرون، وصــــدِّ يــــا روم عــــ  يوجتنــــا ز نــــب ه أىب ىلجّ أ
قالـــت: فـــوه ىلّن ذلـــع لعهـــٌد يـــ  رســـوظ ه ىل  جـــّديفو وأبيـــع وعّمـــع، ولقـــد أنـــْ ه 

ج تعـــــرفهم فراعنـــــة هـــــْ  األّيـــــة، وهـــــم يعروفـــــون ح أهـــــل  يي ـــــاِّ أض   يـــــ  هـــــْ  األّيـــــة
وارونـــــا، وهـــــْ  املســـــوم املضـــــرَّجة الســـــماوات ىلنـــــم جيمعـــــون هـــــْ  األعضـــــاء املتفرقـــــة في

رو  أةـر  وج  عفـو ر  سـّيد الشـهداء هلْا الطـي عولومـا  لقـل أبيـع  و نوبون ه وـج  ـ دا
عل  كرور الليام واأل م، وليجتهدّن أ ّمة الكفـر وأ ـيا  الضـاللة ح حمـو  وتطميسـه فـال 

  (79) اداد أةر  ىلجّ لهورا  وأير  ىلجّ علّوا "
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ا حمــــو ذكــــر  و ــــعا ر  فــــال  ــــاداد أةــــر  ىلجّ لهــــورا  وأيــــر  ىلجّ علــــّوا  ولــــو كــــر  لعــــم، أرادو     
 املشركون   والكافرون   واملنافقون    واملشكّمكون 

ىلّن ســـخر ة واســـتهااء األجالـــب أو املخـــالمفم  ج  غـــرّي األ كـــام الشـــرعّية  واخلال لللة:    
ــلون واألوليــاء  وســريهتم وعبــاداهتمأل ألّن األعــداء قــد أوايــرهم وىلجّ لغــرّي األلبيــاء واملرسو

هبم وسخروا ينهم، وقبل أنا  سخر ينا األعـداء، فليسـخروا يـ  ألفسـهم اقبي ـة  ااستهاأو 
لــيهم أنا  ــروا يــا عنــدهم يــ  اقسيســة، وقبــل أنا  لمــاوا بنــا، عوعــاداهتم التعيســة وأفعــاهلم 

ة ي   يا ينهم وعفـار تهم، وذيلتو ة، و رِّ صوفّية يدن وأقيسة   جّ  عقا د عفنة وفقه  يعوو 
وهــ جء  ،علــيهم امل ــل الــرا  :  ــري الْاببــة ح عــ  غــري  وج  ــري اقشــبة ح عينــه وصــدِّ

لظــري ر هــم بنــت اقــارج  يــم عــرّيت ّــرهتا بعيــب كــان فيهــا، فقالــت هلــا الضــرّة: ريتــ  
 بدا ها والسلَّتا  

إلســالم د نــا ، فــهّن يــا لــد هم فديــا األجالــب الغربيــون والشــرقيون  الّــْ   ج  لتايــون اب    
و كفــ  يــا  تضــحع ينهــا ال كلــ ، والوــوفّية والعــادات الغر بــة يــايــ  الطقــو  الد نيّــة 

م يــــ  صــــلب بعــــ  النــــا   يــــم   بتــــونم ابملســــايري أب ــــد هم  فعلولــــه ح أســــبو  اآلج
وىللهــارا  للحــان وتعبــريا   وأرجلهــم علــ  األنشــاب وهــم أ يــاء ، و عتــلون ذلــع تقد ســا  

م لـــيّب ه عيســـ   الّـــْم صـــلبه اليهـــود كســـب زعمهـــم، وملـــاذا  ج  ـــرون اللـــوام  ج عـــ 
تــد  بف يــ  النــا  املبتهجــ  رز الســهام فيهـا أيــام  جغــوالسـحاِّ والــاض وحماربــة ال ــريان و 

، وج أ ــد  عتلهــا مهجيّــة و لفــا  بــل  عتلونــا ال ــور وهــو  وــار  يغــرورا  ج ر ــة ح قلبــه
ـــا  أصـــيال  تقـــّديا  و ضـــار  فلمـــمو ج  اإلســـباليون والفرلســـيون بشـــكل  عـــام غغ   فتخـــر بـــهة  وفّن

ا نالف احلضارة والشفقة والرفق ابحليوان، ولئالّ  بتعد املسلمون عـ  ىلنعها اجسبان ألن
 املسيحّية لو    قضوا عليها غ
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ـــة وال     عقيد ّـــة وأيـــا املخـــالفون فحـــّد  وج  ـــرجأل فـــهّن ىللقـــاء لظـــرة علـــ  كتـــبهم الفقهّي
نا  ســخروا املليئــة ابقرافــات واقــاعبالت يــا  كــون كافيــا  أبن  ســخروا يــ  ألفســهم قبــل أ

ــــة يــــ  قــــبلهم علــــ  يراســــم  بغــــريهم، فلمــــاذا لستســــلم ــــــ ىلذن ــــــ حلمــــالت  التشــــني  املغّر
عا وراء، وه   الت  ف  وراءها توجهـات عدا يّـة لتحطـيم أفضـل  ـعرية ح اإلسـالم 

 )*(،  يـــم ىللـــه  ـــ جّم  ضر الغضـــبلبكـــاء علـــ  ســـّيد  الشـــهداء أج وهـــ  احلمـــداد وا
 يـم  ولّـد تكاتفـا   ، و لز العشـق ل يـام احلسـ  عل  أعداء أ متنا األ هار 

 ــوظ قضــّيته الكــلي الــيت أساســها تــدعيم أصــوظ العقيــدة وال ــورة علــ  الظلــم والظــامل ، 
سـعوا و سـعون دا مـا  لتحر ـع فئـات  وهْان أيران ج قب  أعداء ض أنا لّتوـي هبمـا، لـْا

سياسـّية و ابيّـة تتظـاهر وتتمظهـر ب ـوب الــّد   وهلـا بسـٌط وهيمنـة ح األوسـام الشــيعّية، 
لتوّدر الفتاوي واأل كام ح ررأ كّل يا ج  تناسب والفكر األ ـعرم املخـالمي للشـيعة 

ـرب األكتـا ف ابلسالسـل أصوج  وفروعا ، وأعظم  ـ ء  قـ   يضـاجعهم هـو التطبـري ّو
، يــ  هنــا ابتــوا  ريــون املطــل   والبكــا   ابملهــل والتخلــي واهلمجيّــة والقســوة، ســياموال

و   و   ، فكالــت لــد هم أســاليب  تلفــة ح املكــر واقد عــة واحملاربــة كيــم  ــرون أنــا 
تـــ ةر ح ىلّـــعافنا وىلســـقام ىلرادتنـــا وىلصـــرارض علـــ  ىلقايـــة الشـــعا ر برّيتهـــا دون أنا لســـت   

 ة  ينها وا د

                                                 
فقــاظ:  دعــا لــاوار اإليــام احلســ   بــ  وهــب أّن اإليــام الوــادِّ  ورد ســابقا  ح صــحيحة يعاو ــة  )*(

ــا عنــديف ح صــلتنا، وســرورا  أدنلــو  علــ   اللهــم    اغفــر م وإلنــواين وزوار قــل أا عبــد ه احلســ     رجــاء  لممو
ـوالع  "أل فهدنـاظ الغـيث علـ   األعـداء ـــ  لبيع وىلجابة  ينهم أليـرض، وغيظـا  أدنلـو  علـ  عـدّوض أرادوا بـْلع ّر

ـــ يطلـوب  ـرعا  كسـب يـا جـاء ح هــْ    ح بعـ  األ يـان ج سـّيما ح يراسـم يـوجض اإليـام أا عبـد ه 
 الوحيحة املباروكة 
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ولــو أردض أنا لســا رهم فيمــا  فــرتون وُنضــ   ألجــوا هم اململــوءة ابملكــر واقد عــة، ىلذا      
لكنــا ألغينــا ينــْ أيــد  بعيــد  أغلــب تلكــم الشــعا ر املقدَّســة وعلــ  راســها البكــاء والتطبــري، 

ـان لماايـا  علينـا أنا  لل غـ  الك ـري ولو أردض أ ضا  أنا ُنض  ألجواء السـخر ة واإلسـتهااء لوكو
األجالــب، فكــان يــ  الــالزم ىللغــاء عقوبــة رجــم الااليــة يــ  يــ  األ كــام الــيت ج تتناســب 

احملوــنة واحملوــ  ألّن ذلــع حمــّرم عنــد األجالــب، وكــْا علينــا أنا للغــ  قطــ   ــد الســارِّ 
ألله سرِّ رب  د نار، وغري ذلع ي  التشر عات الـيت  رفضـها العلمـاليون للـة  وتفوـيال ، 

والتشــكيع  ــوظ يراســم عا ــوراء بــار  الشــبهات     البســطاء يــ  النــاو شو ــون علــ
 هبا 
أّن بعــ  النــا   شــعرون ابقــوف والّرهبــة عنــديا  شــاهدون الــّدياء تســيل ودعللو      

يــ  روو  املطــّل  ، لــْا ج بــّد يــ  يراعــاة  ــاهلم ج ســّيما ىلذا  أّدت يشــاهدهتم للتطبــري 
 ي  ين  التطبري  رصا  عل  ذلع األير  الودود ع  التفكري ابإلسالم لْا ج بدّ 

  قتضــــ  أنا جنّمــــد كّمــــا  هــــا ال  يــــ  األ كــــام ىلّن ذلــــع ىلذ :مللللردودة هللللاه الللللدعو    
الفئـــة يـــ  النـــا أل ألّن يشـــاهدة بعضـــها  ـــ دم ىل   الشـــرعّية الـــيت ج تتناســـب يـــ  تلـــع

ت أو اإل ســا  ابقــوف والّرهبــة لظــري يــا  رتتــب علــ  رجــم احملوــنة ابحلجــارة  ــىت املــو 
اليت  رتتب عليها   ر ديو ّـة  يفـة ويرعبـة، وكمـا بقط   د السارِّ وغريمها ي  األ كام 

ــ د  األ كــام الشــرعّية الواجبــة، كــْا ج جيــوز لنــا أنا جنّمــد املســتحبات ج جيــوز لنــا أن جنمّم
   تضرر بفعلها ّررا  ىلنعـه يـ  

و
ىلجّ ىلذا أّدت ىل  ّرر عظيم عل  فاعلها، فيجوز تركها مل

أداء الواجــب، أيــا أنا  كــون املســتحب ســببا  ح جلــب اإلســتهااء والســخر ة فلــيس هــْا 
 ــ دم ىل  اإلســتهااء والســخر ة   قــد أو املبــاح املســتحب انَّ كمــا   وذلــعيــلرا  كافيــا  لرتكــهأل 

كــْا الواجــب  ــ دم ىل  الســخر ة يــ  األعــداء واملخــالف ، فمــا دام  التطبــري قــام الــدليل 
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ـــــد  العقـــــل ىلذ ج  ـــــري قبحـــــه فلمـــــاذا الشـــــرع  علـــــ   ليتـــــه و  ـــــه تـــــوه  ىلأ  ذن  كـــــون في
 للمْهب غغ

 ٍبدة املخض:  
دولـه نـرم القتـاد،  ىلّن يا استند ىلليه يو   ّرم التطبري  اض  علـ  سـّيد الشـهداء     

ــــ  وقـــد رأ ـــت تلـــع الـــدعاوي وأنـــا ج ت بـــت أيـــام النقـــد والنقـــاس لوهنهـــا ـــــ  أنـــ  القـــاربـ
ــعفها و الفتهــا لوــر  ح احلــق، لــْا ج ىلكــ  أنا تكــون أساســا  أو يســتندا  ويالكــا  اتيــا  ّو

لودور فتوي  رعّية صحيحة أبّم وجه ي  الوجو ، وعل  هْاأل فهّن يا تومهـو  دلـيال  يـا 
هو ىلجّ بدعة ي  بد  املخالف  واملا ل  ىلليهم  رويـون يـ  نالهلـا ىلبعـاد املـ ين  الطيبـ  

 له  قّ  يضاجعهم و قّوض عرو هم الاا فة أل احلس  ع  اإلرتبام ابإليام 
ـــة ىل  تـــريف الشـــعا ر احلســـينّية  ـــّرد ّـــحع      ـــّدعاوي الداعي ىلّن اإللوـــيا  وراء تلـــع ال

ــــة ابلغــــة ح لفــــو  هــــ جء املتحــــاب  ألفكــــار  األعــــداء وســــخر تهم،  كشــــي عــــ  اناايّي
ون اجتـــا  العاّيـــة، كمـــا  ـــدّظ و كشـــي عـــ  وجـــود عقـــد لفســـّية عنـــد هـــ جء جتعلهـــم  قفـــ

يوقــــيو الســــانر   يــــ    قفــــون وابألنــــص التطبــــري يوقفــــا  ســــلبيا  بــــل املراســــم احلســــينّية 
ْكرهم بقولـه تعـا :  ّي ايهلا الّلاين آَمنلوا م يسلخر قلوم  ملن املطل   الشـرفاء، وحنـ  لـ

قوم عسى أْن يكونلوا خل اً ملنه  وم نسلاء  ملن نسلاٍء عسلى أْن يكلّن خل اً ملنهّن وم 
ك  وم تناب وا ابأللقاب بلئس اإلسل   الفسلو  بعلد اإلميلان وَملن مل يتل  تلم وا أنفس
 ( 11)احلجرات/ ظاملونفأولئ  ه  ال

  ، واللمـــا هـــو التعييـــب علـــ  املـــ ين  ر الســـخر ة هـــ  اإلزدراء واإلســـتهااء ابآلنـــىلنَّ     
  أيـــام النـــا ، واآل ـــة الشـــر فة نـــت عـــ  كـــّل ذلـــع، فهـــالّ ارتـــد  أولئـــع املرجفـــون الّـــْ 

ــوان ه تعــا  وح ســبيل و   لمـاون  ســخرون ابملطــل   الّــْ   يــا فعلـوا ذلــع ىلجّ ابتغــاء ّر
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ْكر وال نــاء العطــر، أهــالوا علــيهم اإليــام احلســ   ، فبــدج  يــ  أنا  وكافــدوا جبميــل الــ
  بئس اإلس  الفسو  بعد اإلميانقاب احملرَّية ووو   للشتا م واألاب

 

 

**** 
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يــ   اإلســتدجظ علــ   ريــة التطبــري والضــرب ابلسالســل  بعــد أنا عجــا أدعيــاء العملــم    

و  تنج  وتنجح يعهم كّل الوسا ل اليت استخديوها ملن  تلكم املظـاهر املقدَّسـة ىلنا كـان 
بواسـطة التكليــي الشــرع  الــوج يت أو ابلقمــ  والقســر والضــرب بــل واحلــبس، أو بواســطة 

نــر ج  قــّل  هوم والوــفات الْييمــة والقبيحــة، عمــدوا ىل  أســلوب  التفســيق وىللوــاِّ الــتـ  
مهجّية  ع  سابقاته وهوىللقاء الشبهات والتشكيكات عل  يراسـم عا ـوراء ليسـهل النيـل 

وىل فـــــاء وهجهـــــا املتوقّـــــد ممـــــا  عـــــرّمض قضـــــّية عا ـــــوراء للضـــــمور واإلّـــــمحالظ ح ينهـــــا 
ة كبيـــت يـــوواه واهنـــةات وىلنا كالـــت الوجـــدان العـــام لأليـــة  ـــيئا  فشـــيئا ، فهـــْ  التشـــكيك

العنكبـــــوت ىلجّ أّن الـــــّرّد عليهـــــا واجـــــٌب لكولـــــه دفاعـــــا  عـــــ  املـــــ ين  امللتـــــاي  ابلشـــــعا ر 
احلسينّية، ولئالّ   ّدم عـدم الـّرّد ىل  ىلّـعاف الشـعا ر املقدَّسـة وابلتـام ىلّـعاف املـ ين  

العلمـ  بفضـل  بهـا ابلتفنيـد  غ وىلليكم أهم تلكم التشكيكات  َّ لعقهبا والتهّكم عليهم 
 ه تعا  وبركة النيب وأهل بيته األ هار سالم ه عليهم:

 
 التشكي  األول

 
النــا  ح النبطّيــة كــّل عــام ألوجدهــم الوــغار، يــ  ألــه ج جيــوز للوالــد أنا   طــّل بعــ       

كيــي  توــّرف ببــدن ولــد ، بــل ورد ألــه لــو ّــربه فاســوّد امللــد أو انضــّر فعليــه الد ــة، ف
لـوــ   قشــــر جلــــد ولــــد  الوــــغري، وهــــْا عــــ  يــــا  فعلــــه املطــــلون  يــــم  قشــــرون جلــــود 
ـــ   طـــلون علـــ  رأســـه فـــهّن علـــيهم الد ـــة كمـــا هـــو يلحـــوظ ح ابب  رووســـهم أو جلـــد يو
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الــد ت، ففــ  احلارصــة وهــ  الــيت تقشــر امللــد فيهــا بعــري، والداييــة وهــ  الــيت  نــْ يــ  
عليـه الد ـة لكولــه  ألوعليـه فـهّن يوـ   طـّل  ،وفيهـا عشــرة اللحـم  سـريا  فيهـا بعـريان، واهلااـة

 ارتكب  رايا  
 :لوجوه اآلتيةعلى هاا التشكي  اب نورد     
 (: )الوجلله األول    

 
ــوا ىلّن جــرح رأ  الطفـل ابمل بــل  ،وغــري  لــيس  رايــا   ــــ  لــة  ــادة ــــ  سو

ــنة، فــهنّ  جــرح الــرّأ  ح  هــو يبــاح كمــا أســلفنا ســابقا ، واملبــاح قــد تعــرض لــه جهــات حمسّم
وىللهارا  للتفّج  والتلهـي عليـه  لسّيد أهل اإلابء  يواساة    وم عا وراء راجح لكوله

جــــري علــــيهم يــــ  ىلســــالة الــــدياء علــــ  وجــــوههم  ابتم يــــل يــــ صــــحبهوعلــــ  أهــــل بيتــــه و 
وأجســـــايهم، بـــــل ىلّن الضـــــرب ابلســـــيوف أو اقنـــــاجر واإلديـــــاء للوـــــغار والكبـــــار يبـــــاح 

اجــٌح بقوــد ىلعــالن الشــعا ر لأل ــاان احلســينّية، وعلــ  هــْا لقتضــ  أصــل اإلاب ــة بــل ر 
ّْ عـــــ   ر قـــــة  ظ البيـــــت  ـــــ   ـــــ وســـــلع يـــــنه   أفـــــىت عاّيـــــة فقهـــــاء اإليايّيـــــة ىلجّ يو

 أعدا هم 
ىلتـــا ت بـــت الد ـــة علـــ  الضـــارب فيمـــا لـــو جنـــا  ىللســـان علـــ   نـــر (: )الوجللله الثلللاين    

أو بغـري  ألجـل هـدف رو ـ  وفكـرم عدواض  وللما  وعب ا  ج يا ىلذا فعله اإللسان بنفسـه 
ويـادم، وىلجّ أ ـ   قـ   كـم احلجايـة يــ  احلارصـة والداييـة واهلااـة، وهـل علـ  احلّجــام 

ج د ّـــة عليـــه يـــ  أّن احلجايـــة لفعهـــا يـــاّدم  قـــام اإللـــا   أنا  ـــدف  الد ـــة للمحـــتجم أو
لتطبـري قــام ، وكـْا ابعـدم دفـ  الد ـة وذلـع ملشـروعية احلجايـة وقيــام الـدليل اقـال عليهـا

ْ  للمـا  وعـدواض   ،عل   ليته ويشروعيتهــ وهو أصل اإلاب ة  الدليل العام ــ فال  عّد  ينئ
يـ   ل اجعضـاء، فلـم  فـتم أ ـدٌ ـق األبـر ح املسـم وجتميــ  تار ــوعب ا ، وكْا يا تعارف ي

لقوـــور األدلـــة علـــ  وجـــوب دفـــ  الد ـــة ح  املتـــدنر   بوجـــوب دفـــ  الد ـــة علـــ  الطبيـــب
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وكــّل ذلــع  رتتــب عليــه  _، فــهذا جــاز الرتقيــ  والتجميــل وتار ــق اجبــر ظ هــْ  املــواردأي ــا
ْكريا   ىلدياء وتقشري للجلد ملولحة املـر   املاد ـة، جـاز بطر ـق أو  جـرح الـرأ   ـاض  وتـ

، يـ  ىلّن اهلـدف الّرو ـ  اوـ  وأفضـل لا جري علـ  اإليـام املظلـوم سـّيد الشـهداء 
 ي  اهلدف املاّدم  

التطبـــــري ابلـــــرأ  للطفـــــل دانـــــل ح ابب احلجايـــــة، وقـــــد ورد ح (: )الوجللللله الثالللللل     
ابملغي ــة  األنبــار اســتحباب احلجايــة ح الــرأ  للوــغار والكبــار، وقــد وّاهــا النــيب 

قـاظ: قـاظ رسـوظ ه  واملنقْة، ي  هْ  األنبار يـا ورد عـ  يـوجض اإليـام الوـادِّ 
ـــ   ـــ  وأ ــار بيــد  ىل  رأســهـ ابملغي ــة، فهنــا تنفــ  يــ  املنــون واملــْام والــلل  علــيكمـ
  (1)ووج  األّرا ــ  السر انــ  واآلكلة

م اقــــاظ: احلجايــــة ح الــــرأ   ــــفاء يــــ  ســــب : يــــ  املنــــون واملــــْ وعنــــه أ ضــــا      
    (2)واللل والنعا ، ووج  الضر ، وللمة الع ، والودا 

  (3)احلافث  فظا   : احلجاية تا د العقل وتا دوعنه أ ضا  قاظ     
م، ا: احلجايــة ح الــرأ  هــ  املغي ــة، تنفــ  يــ  كــّل داء ىلجّ الّســوعنــه أ ضــا  قــاظ     

  (4)و ل ي  احلاجب  ىل   يم بلغ ىلهبايه
: ىلذا بلــغ الوــيب أربعــة ا ــهر فــا تجمو  ح كــّل  ــهر يــرّة ح وعنــه أ ضــا  قــاظ     

  (5)وجسد  النقرة فهله جيفي لعابه و هبط ابحلّر ي  رأسه
ىلذن  ســتحب احلجايــة للطفــل لفا ــدهتا وأمهيتهــا ســو ء أكالــت ح النقــرة وهــ  ةقــب     

ــــرأ  ــــوريف أم كالــــت ح ال ل  القــــات الدالــــة علــــ  اســــتحباب و  للخــــل املتقــــدم وســــط ال
ــــار ليســــت ح صــــدد تقييــــد  ــــار ألّن األنب ــــرأ  وهــــ   ــــايلة للوــــغار والكب احلجايــــة ابل

ـــان لوـــب قر نـــة، ويـــ  عـــدم  عوـــوم احلجايـــة ابلكبـــار، ولـــو أراد امل الكبـــار فقـــط لوكو
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ح يقـام البيـان يـ   النوب  بق  اللفـث ينعقـدا  ح اإل ـالِّ ج سـّيما وأّن املعوـوم 
ــــة، وعليــــه  عــــالم  شــــوّمس املرجفــــون يــــ  دعــــاة الو ــــدة علــــ  تطبــــري الكبــــار فارتفــــا  التقّي

 مــــاذا ســــيجيبولنا عــــ فبوالوــــغار غغ فــــهذا كــــان التطبــــري للوــــغار عمــــال  مهجيــــا  بنظــــرهم 
ولكـــاح األيهـــات واألنـــوات واللـــوام املشـــرَّ  ح قـــوالينهم اغتوـــاب األ فـــاظ ح الغـــرب 

ّردون لهالـة التطبـري عـل يتغاّون عنه، و تفسكّل ذلع    غغ أو أنّ وكْا السحاِّ وو   
ســـوي أنــــا تنتســـب ابإلســــم والعنـــوان ىللــــيهم  عمـــا م    كمـــل ىلىلانــــا أبهـــل البيــــت 

 ، ظ حمّمـــد   ـــيعة ا بعـــ  الســـادة املشـــكّمك  واملنتقوـــ  يـــ  أيـــرج ســـّيم ،
ــــوا  يــــا ورد عــــ  بعــــ  أ متنــــا علــــيهم وصــــدِّ  ــــوا الســــفياين واتّق ح الوــــحيح: "ىلتّق

 الشْاذ ي  وملادم  ظ حمّمد"  
 أتبان الوحدة! م نْ  حاار      
طــاءا  لقــد ا ــْ هــ جء يــ   ــعار الو ــدة اإلســاليّية واحلفــاظ علــ  يوــلحة األيــة غ    

و ــعا رهم املقدَّسـة واألنبــار الدالـة علــ   للطعـ  ابملهتمــ  بدراسـة اتر ــا  ظ حمّمـد 
ـــلاءة يـــ  أعـــدا هم، كّجـــة أّن ىل رة احلـــد م  ـــوظ كـــّل ذلـــع  ـــ دم ىل  ىل رة  الوج ـــة وال
اإلنتالفات اإلساليّية التارخيّية الدفينـة واحلساسـيات الد نيّـة واملْهبيّـة القدىلـة، وبـدعوي 

هــْا اللــون يــ  اإل رة الفكر ـّــة  ســاهم ح نلــق أجــواء الفرقـــة بــ  املســلم  و كـــّر  أّن 
 اإلنتالف املْهيب ح األّية 

ونالصـة اإلجابـة علـ  هـْا املوقـي السـليب يـ  األنبـار الوـادرة عـ  عـرتة  ظ حمّمـد     
ه جــّل ألــه  ســتبط  اعرتاّــا  صــرقا  علــ  ه تعــا ، و ســتلام لســبة اللغــو والعب ّيــة لــ 

ألنم املودر احلقيقـ  هلـْ  األنبـار، وألنـم املبلغـون األينـاء   دله ولرسوله واأل ّمة 
ــا كــان  يــلّمر   ــةهلــا عــ  ه تعــا ، فلــو   توجــد هنــايف يوــلحة ىلهلّيــة واقعّيــة ح بيانــا، لومو
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بتبليغهــا ىل  األّيــة، فمــ  الغر ــب العجيــب أنا  واأل ّمــة  لتكليــي نــامت الّرســل 
ح الــّدعوة لو ـــدة األّيــة ســـببا  للنهــ  عـــ  اإللفتــاح علـــ  ةقافــة األنبـــار الدالــة علـــ  توــب

ــتا بعــالج أســباب التمــّاِّ   ــواد  ســبقت، و ــواد  ســتكون، هــْ  األنبــار الــيت اهتمَّ
يـ  بيتهـا والفتنة، لكـ ا يـا أ ـبه اليـوم ابأليـس  ـ  أدركـت عا شـة نطدهـا ح نروجهـا 

ب احلــــوأب أةنــــاء ســــريها ىل  البوــــرة، حتهــــا كــــالىل  البوــــرة ح  ــــرب املمــــل عنــــديا لب
ْكرت رــــْ ر رســــوظ ه  تنبحهــــا كــــالب   َّ ك   ــــتأهلــــا ولنســــا ه  ــــوم قــــاظ هلــــّ : " فتــــ

ويــا أن وعــت عا شــة بنبــاح الكــالب  ــىت  (6)احلــوأب، ىل يفم أنا تكــوين ألــتم    ــرياء"
قـــاظ هلـــا عـــادت ىل  صـــواهبا وصـــرنت أبعلـــ  صـــوهتا: "أرجعـــوين، أرجعـــوين، أرجعـــوين" ف

 ّ  (7)الـــابري: "أوللحـــرب جئـــتم   أّم املـــ ين ، وىلتـــا نرجـــت ل صـــالح بـــ  املســـلم "
جاءهــــا  لحــــة خبمســــ  رجــــال   قســــمون هلــــا أّن الكــــالب الــــيت تنبحهــــا ليســــت كــــالب 

  (8)احلوأب
وهكــْا فــتح  لحــة والــابري ابب اإل تيــاظ علـــ  املغيبــات ابســم الــّد   ورــت غطـــاء     

األّيــة ويراعــاة يوــلحة املســلم ، وجــاء يــ  بعــدهم يعاو ــة وأي الــه،  احلفــاظ علــ  و ــدة
 وقد سبقه ىل  ذلع نلفاء املور الّْ   تقمووا اقالفة بغري  قّ  

ـــا  الـــنه  العمـــرم والـــابريم واأليـــوم     ـــرم   أتب يـــ   واحملـــْر   والعباســـ  لقـــوظ للمعاصم
ج ســّيما الــيت دّلــت علــ  فتنــة ، ىلّن هــْ  األنبــار نطــورة األنبــار وةقافــة التــوم والتــلم
قتتـــاظ يـــ  أجلهـــا ج زالـــت  ـــىت اليـــوم، مت ـــل حمـــور اقالفـــة والوـــرا  السياســـ  عليهـــا واإل

ليــ  الفــ  واإلنتالفــات القا مــة ح األّيــة، وىلّن يــا تعاليــه األّيــة يــ  انــتالف عقا ــدم 
يـر ه وتشر ع  وتشرذم يْهيب وصرا  سياس  ىلتا  عود سببه األسـا  لعـدم رجوعهـا أل
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فيمــا خيــّص هــْ  الفــ ، ولعــدم ركيمهــا لرســالة الغيــب اإلســاليّية  تعــا  ورســوله 
 اليت اهتمَّتا بعالج لي  اإلنتالفات الواقعة ح األّية بعد وفاة لبيها  ىت قيام الساعة 

والواقـــ  ىلّن اإللفتـــاح الفكـــرم الـــواع  علـــ  ةقافـــة اإلســـالم املتم لـــة ابألنبـــار اقاصـــة     
هو و ـد  الطر ـق الشـرع   يشاكل األّية وفتنها وانتالفاهتا بعد رسوظ ه بعالج 

والسياســــــ  اإلســــــالي  الوــــــحيح ح يــــــنه  الــــــّدعوة ىل  و ــــــدة األّيــــــة واحلفــــــاظ علــــــ  
يولحتها وكيانا العقا دم والتشر ع  والسياس ، وي  نالظ هـْا املسـلع ىلكـ  لألّيـة 

النبو ّــة  يبــدأ التحــاكم ىل  القــر ن والســّنةعلــ  انــتالف يــْاهبها أنا تعــود يــ  جد ــد ىل  
 ا ح أير الد   والدليا اللْ     ّينان يولحتها وقققان و دهت

و ّتان يا ب  و دة عقا د ّة تشر عّية تقوم عل  أ سـس قر ليّـة ولبو ّـة، تباركهـا  ـد ه     
املنــاف  ، وبــ  و ــدة تنطلــق يــ  اعتبــارات سياســّية ترقيعيّــة يوقتــة ركمهــا ورســوله

  ةالدليو ّة واملواحل السياسّية املاد 
 إشكال وحّل:    
رأ  ىلبنـــه،  حح اإلّـــرار ابلطفـــل فـــال جيـــوز لـــه أنا جيـــر  بىللّـــه ج وج ـــة لـــأل إْن قيلللل:    

  (9)وألله تعْ ب و ش  للطفولة
ج وج ة لألب عل  الطفل ح األيور الـيت تـ دم ىل  اهللكـة واإلّـرار املعتـد بـه  قلنا:    
يـــا دون ذلــــع فلـــألب الوج ــــة عليـــه لألصــــل، وللســـرية القا مــــة بـــ  املتــــد ن  ج ســــّيما و 

املتشــرعة يــنهم،  يــم لــألب الوج ــة علــ  الطفــل ح األيــور املــا اة  ــرعا  كمــا لــو أيــر  
بكــنس الــدار و ــراء األغــراض واحلاجيــات يــ  الــدكان ويــا  رتتــب عليهــا يــ  ّــرر غــري 

م ألـــوفهم و ذانـــم ونتـــان خـــر   تطبـــري األ فـــاظ متايـــا  كعنـــد العقـــالء، يضـــافا  ىل بـــه يعتـــدّ 
ْكور يــنهم ونفـــ  اإلض ، فبمــا أّن هـــْا جــا ا  ــرعا  وج  وـــّح اإل ــكاظ أن  ريـــ   الــ
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ّْب  فله ألله عمل و ش  كْا ج  وّح له أنا  ري  يو   طـّل لطفلـه أللـه  فاعله أبله  ع
باهبا  ـــىت للوـــبيان أوجد أربعـــة ح الواقـــ  ل ابـــة احلجايـــة الـــيت دلّـــت األنبـــار علـــ  اســـتح

 عتقـد بقـرارة لفسـه و    بـد  لنـا  صـا ب اإل ـكاظأ ـهر كمـا أسـلفنا، اللهـم ىلجّ ىلذا كـان 
ْكور أيـر و شـ  وتعــْ ب  أّن احلجايـة ونـرم اآلذان واأللـوف ونفـ  املــوارم ونـ  الـ

 لأل فاظ قرم عل  األهل أنا  فعلوا ذلع أببنا هم غغ
ويـــا  أب فـــاظ اإليـــام احلســـ   ري بعـــ  اآلابء ألبنـــا هم أســـوة  تطبـــ يضـــافا  ىل  أنّ     

أصـاهبم  ـوم العا ـر يـ  حمـّرم فيـه أجـر عظـيمأل ألّن ال ـواب علـ  النيـة، والنيـة أفضـل وأهـّم 
)اإلسـراء/  قل كلل  يعملل عللى شلاكلتهي  العمل  سبما ورد ح تفسري قوله تعا : 

ة أفضـــل يـــ  العمـــل    ّ تـــال قولـــه قـــاظ: النيـــ (  وعـــ  يـــوجض اإليـــام الّوـــادِّ 84
ـا  ، ع  عل  ليته كل  يعمل على شاكلتهتعا :  وح  ـد م عـ  يـوجض اإليـام الرّّ
قياية أوقي امل ي  ب   د ـه، فيكـون هـو الّـْم  تـو   سـناته لقاظ: ىلذا كان  وم ا 

، وترتعـد يئاته فيتغـري لـْلع لولـهسـفيعرض عليه عمله، فينظر ح صحيفته، فدّوظ يـا  ـري 
فرا وه وتفا  لفسه،  ّ  ري  سناته فتقّر عينه، وتسّر لفسه، وتفرح رو ـه،  ّ  نظـر ىل  
يـــــا أعطـــــا   ه يـــــ  ال ـــــواب فيشـــــتّد فر ـــــه،  ّ  قـــــوظ ه عـــــّا وجـــــّل للمال كـــــة: هلّمـــــوا 

عملوهـا، قـاظ: فيقر هـا، فيقولـون: وعاتـع ىلّض لـنعلم  ابلوحي الـيت فيهـا األعمـاظ الـيت   
و تموها فكتبناها لكم،  ّ    ابون عليهال  لعمل ينها  يئا ، فيقوظ: صدقتم  أضّ 

(10)  
فهذا كان ال ـواب علـ  جمـّرد النيـة كسـب يـا جـاء ح اقـل، فكيـي ىلذا كالـت يقرولـة      

ْكريا  لوــابه ويــا   غ ويــ  هــْا القبيــل التطبــري  ــاض  علــ  اإليــام الوــاحل  ابلعمــل وتــ
النيـة أبعظـم يوـاب  وعياله، فال  ّع أّن ال واب سيتضاعي جقرتانجري عليه وأ فاله 

 أل رف  لوِّ 
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 التشكي  الثاين
 التطبري   ّدم ىل  ّرر اإلغماء لْا فهو  رام

 
 :على هاا التشكي  مبا يلييرد       
ررا  يعتــّدا  بــه، فاإلغمــاء بنفســه لــيس  رايــا ، ىلذ قــد   غمــ  ّــىلّن لفــس اإلغمــاء لــيس     

لســان بســبب ك ــرة احلــان أو الفــرح واإللتــْاذ املنســ  أو ك ــرة الــرّك  ويــا  ــابه علــ  اإل
ذلع و  قرّمم أ د ي  الفقهاء الفرح واإللتْاذ والرّك ، ىلخل    والّـْ     غمـ  علـيهم يـ  

 كـون لتيجـة عـدم  ـــعل  فرض  وـوله وىلجّ   لسـم  أ ـدا  أ غمـ  عليـه يـنهم ــ    املطلّم 
التطبري أو بسبب  نر ج عالقـة لـه ابلتطبـري، وىلجّ قـد  غمـ  علـ  غـري  تناوله للطعام قبل

   ممــ   تلعــون ابلــدم فيوــابون ابإلعيــاء والـّدوار، ويــ  هــْا   لســم  هــ جء  ّريــوا املطـلّم 
التــلّ  ابلــّدم بــل لــراهم  شــّجعون عليــه و ــدعون ابقــري لفاعلــه ولــو أّدي ىل  يوتــه، وعلــ  

التطبـري فلـيس  ّـة يـا  ـدّظ علـ   ريتـه لعـدم كولـه ّـررا   فرض أّن اإلغماء  ول بسبب
يعتــدا  بــه، وعلــ  األقــل جنــرم فيــه أصــل اإلاب ــة عنــد الشــع ح احلريــة ج ســّيما وألــه ج 
 رتتب عليه يوت أصال  وج عطب عضو ويا  ابه ذلع، ولو سّلمنا بوجود ّـرر بسـببه 

ْ  عل  لفس الشخص وليس يالكـا  اتيـا  و  ينا ـا  كـايال  إللشـاء  كـم عـام فهله قرم  ينئ
س  الفقاهة  فيت كرية ذلعأل فتدبّر   ابحلرية، وج ألّ  فقيها  لد ه  م

ـا      أ غمـ  عليـه يـرّت   يضافا  ىل  أّن  ّة أنبارا  صحيحة تشري ىل  أّن اإليام الرّّ
 " ات يتــــه املشــــهورة الــــيت فيهــــا: "ىلذا  للطمــــت اقــــّد فــــا م عنــــد    ملـّـــا ألشــــد  دعبــــل 

ا    فلطمت النساء وعال الوراخ ي  وراء السرت وبك  اإليام الرّّ
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ـــا      ابنتيـــار  وقدرتـــه علـــ   )*(أنا  تعـــرض لســـبب اإلغمـــاء فـــهذا جـــاز ل يـــام الرّّ
ة ه ويعـدن علمـه، قـاب قوسـ  أو أدىن، وهـو حمـّل يشـيئعدم اإلغماء لكوله يـ  ربـه ك

م الوــــدور وأي اهلــــا ممــــا هــــو دون فلمــــاذا ج جيــــوز لشــــيعته ّــــرب الــــّروو  والظهــــو  ر ولوــــدا
ـا  اإلغماء بك ري، بل  ىت لـو أّدي ىل  اإلغمـاء غـري اإلنتيـارم غغ فـهذا جـاز ل يـام الرّّ

 إلغماء غري اإلنتيارم بطر ق أو  اإلغماء اإلنتيارم فيجوز لشيعته ا 
   غغري انتيارم فيجوز له دون يا قول لبع  املطل  : ىلّن ىلغماء  لنا ولو قيل   

ىلذ كــّل   ســتلام العبــم ح أفعــاظ املعوــوم  : ىلّن القــوظ بعــدم انتيــار  قلنللا    
  ْ ــــ ــــْلع فيتســــاوي  ينئ ــــو ســــّلمنا ب ــــه ل ــــ ، يضــــافا  ىل  أل  ــــ ء أ وــــا  ه ح ىليــــام  يب

جيـوز  ح يسـدلة اإلغمـاء غـري اإلنتيـارم، فـهذا جـاز ل يـام  يـ  غـري  املعووم 
ة وأســوة  ســنة جيــب اتباعــه ح ذلــع، فهلنــا لفعــل يــا قــدو  لغــري  بطر ــق  أو  لكولــه 
قللل  مللا آاتكلل  الّرسللول فخللاوه ومللا نللاك  عنلله فللانتهواو  فعلــه، ولــرتيف يــا  رتكــه 

  أطيعوا هللا وأطيعوا الّرسول وأويل األمر منك 
 

 
 

  
 

                                                 
 بقـا   اإلغماء ىلذا كان لعىن فقدان اإلدرايف والعقـل فهـو لقـص وعيـب ورجـس  تنــاّ  عنـه اإليـام املعوـوم  )*(

 ـة التطهــري، وىلذا كـان لعــىن التجلـ  وز دة الفــي  والكرايـة فهــو  ـق  ج ر ــب فيـه بــل لألدلّـة القطعّيــة الـيت ينهــا  
   هو املتع ّم ي  اإلغماء 
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 التشكي  الثال  

 
ة، ج  لتايــون ابأل كــام    واملشــارك  ح يواكــب التطبــري فســقة فجــر ىلّن أك ــر املطــلّم     

والواجبـــات الشـــرعّية، "لـــْا لر ـــد توـــفية هـــْ  احملافـــل يـــ  كـــل يـــا علـــق هبـــا يـــ  يظـــاهر 
  (11)التخّلي"

 :نورد على هاا التشكي  ابلوجوه اآلتية  
ليس ي  وليفـة الفقيـه أنا  فـّت  عـ  أ ـواظ النـا  ولـوا هم فلـيس (: )الوجه األول    

، وفــالن  را ــ   طــّل، بــل عليــه أنا  بــّ   كــم ه ح كــّل لــه أنا  قــوظ: فــالن فاســق  طــّل 
ظ عنهـــا ولـــيس يطالوبـــا  أنا  فـــّت  عـــ  يقاصـــدهم وأهـــدافهم، عليـــه أنا  قـــوظ: دســـ   واقعـــة 

ـــارون الطـــرِّ عظّممـــوا  ـــعا ر ه، وأ يـــوا أيـــر أهـــل البيـــت  ، والنـــا  هـــم الّـــْ   خيت
 صـا ب وقيون األير، هْا ىلنا كـان واملسالع والكيفّية اليت ي  نالهلا  عّظمون الشعرية

 عتقــد أبّن التطبــري والضــرب ابلسالســل  ــعرياتن يــ  الشــعا ر احلســينّية،  اإل ــكاظ هــْا
ـــ  وىلنا    عتقــد ـــ  وهــو األرجــح  ســبما صــرّح ذلــع ح بعــ  كتبــه ـ بكونمــا كــْلع فــال ـ
ا  جييـاون هلـم نعت يو   فعلهما ابلتخّلي لكون ه جء املطل    قلّـدون فقهـاءقّق له أنا  

ذلع، مما  قتض  لعت ه جء الفقهاء ابلتخلي واهلمجّية وهو لو  اسـتعالء وكـل بـل ح 
فـهذا يـا كـان التطبـري لـو  " لّـي  ،الواق  هـو مهجيّـة ح القـوظ و لـي ح الفكـر واملعتـوقوـد

  فلمــاذا ج  شــّو  ّــرب الولــد للوالــد   صــورة التشــيّ  (12)و شــّو  صــورة الشــيعة ح العــا و"
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ْكوربل  ملقّلد ه ذلع، ألـيس هـْا  لفـا  ومهجيّـة ونالفـا   )*(صورة اإلسالم عنديا أجاز امل
م أيـر ابإل سـان ىل  الوالـد  ، واإل سـان ىلليهمـا أنا ج تقـل هلمـا أفّ   للقر ن الكرأ الّْ

والضرب نـالف اإل سـان أللـه أعظـم بك ـري يـ  كلمـة ة،  سبما جاء ح اآل ت الكرىل
، ىلله اج تهاد ح يقابل كتاب ه تعا ، لكنه تقّدم و ضارة بنظر  أللـه كـْلع بنظـر أفّ 

 الغربي  املتحضر  ، وسيعلم الّْ   للموا أّم ينقلب   نقلبون والعاقبة للمتق  
وعلــ  فــرض وجــود فّســاِّ ح يواكــب التطبــري فــهّن ذلــع ج  ســوقنا (: )الوجلله الثللاين    

ـــــدعوض ىل  ىللغـــــاء الشـــــعا ر احلســـــينيّ  ـــــات كالوـــــوم و  ـــــع ىل  ىللغـــــاء الواجب ة وىلجّ ألّدي ذل
ألّن قســما  يــ  النــا  فســقة و وــّلون و وــويون    ىلخل،والوــالة واحلــّ  والاكــاة واقمــس

بشـهوة، فهــل ىلّن فعـل بعــ   النسـاءوقجـون لكـنهم  الــون و شـربون اقمـر و نظــرون ىل  
ــــ  ح احملرَّيــــات  ســــوّغ ملرتكبيهــــا أنا ج  وــــّلوا أو  وــــويوا ىلخل   كمــــ ــــ  كــــان  را  ا ىلّن يو

فهل  سوغ لنا أنا لقوظ له: قرم عليع الوالة أللع ترا   ح صـالتع أو قـرم صالته، 
ـــة املكّلفـــ  أن  وـــّلوا ألّن ز ـــدا   را ـــ  ح صـــالته غغ ج أ ســـب أّن فقيهـــا  يـــ   علـــ  بقّي

   ـري  نيفة جّوز ذلع ي  يا عند  ي  الفتاوي الرتنيوّية اهلا لة، فكيـي لـو أافقهاء 
إبلوـــاِّ األلقـــاب  واملرجـــ  الـــد   األعلـــ  و غـــام أتباعـــهلفســـه زعـــيم احلالـــة اإلســـاليّية 

و تعجبـون يـ   ح    أنم  ستحقرون يناو يه ي  أهل العملام، واألووة عليه كاّخ املطر،
 كللرمي    إمّ مللل    ااس مللا هللاا بشللراً إْن هلل حللا َ  صــبا ا  ويســاءا   ا ــر قــا ل غعلمـه ال
 ( 31/) وسي

                                                 
: ىلذا توقي أير الوالد   ابملعروف ي  قمبوـل الولـد علـ  اإلغـالظ ح القـوظ 1/632قاظ ح كتابه فقه الشر عة:  )*(

به، ألّن ذلع ي  يواد ق الـّل هبمـا  " فعلـ  اآلابء ىلذن أو الضرب أو احلبس أو حنو ذلع جاز أو وجب القيام 
أنا  نتبهـــوا ىل  أبنـــا هم عنـــديا  رتكـــب اآلابء  األنطـــاءو ألّن أبنـــاءهم هلـــم ابملرصـــاد كســـب فتـــوي يقّلـــدهم الســـيد 

ْكورغغغ  امل
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   ابلفســـق والفجـــور هـــو ح الواقـــ  املطـــلّم ىلّن احلكـــم علـــ  بعـــ  (: )الوجللله الثالللل     
ىلسا ة ل ، وىلّن الظ  ج  غ  ي  احلّق  يئا ، بل األجدر واألوجب علـ  يوـ  ألوـق هبـم 
هــْ  الفر ــة أنا قملهــم علــ  الوــحة و ســرت علــيهم ألّن ه قــّب الســرت علــ  عبيــد  كمــا 

هم علــ  بعــ ، فــد   قاعــدة  ــل املســلم علــ  الوــحة الــيت دا مـــا  جيــب أن  ســرت بعضــ
 فــهنم نــارجون   رم علــ  ليــ  النــا  يــا عــدا املطــلّم ســ رفعونــا و نــادون هبــا، هــل ىلنــا ت

وعا  غ ْكورة  كما  ويّو  ع  القاعدة امل
أن ســـتلام  ج ىلّن وجـــود فســـقة ح بعـــ  يواكـــب التطبـــري أو كلهـــا (: )الوجللله الرابلللع    
ك ــرٌي ممــ    لتطبــري وحنّريـه، أللــه ىلذا كالــت القاعـدة اّن كــّل عمـل صــحيح ىلارســه لـ ٌ تنـ  ا

 سـيئون التوـرف ح أعمــاظ أنـري ج بــّد يـ  ينعـه والوقــوف ّـدَّ  فهلــه سـينجر  ج حمالــة 
  كــّل يــا هــو ليــل وصــحيح ح  يــاة النــا ، وابلتــام  ــ دم بنــا ىل  تعطيــل األ كــام ىل

ــــد عقباهــــا، فلــــو أّن ىللســــاض  أســــاء وعــــةو  والواجبــــات، وح ذلــــع يفســــدة مو عظيمــــة ج ر 
ـرجهم يـ  الـّد   غ ولـو  امل ين  أبفعاله احملرَّية هل ىلك  أنا لّتهم بسببه عاّية املـ ين  وُن 
أســـاء ىللســـاٌن أداء بعـــ  املراســـم الد نيّـــة فهـــل  ســـتلام هـــْا أنا حنـــّرم تلـــع املراســـم ألجـــل 

م أساء ىلليها غ ج ألّ  عاقال    : لعم بـ جييب الّْ
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 التشكي  الّرابع
 

فـــالتلّ  هبـــا  كـــون  ىلّن التطبـــري ىلســـراف وذلـــع إلهـــدار كميّـــة يـــ  الـــدياء دون فا ـــدة،    
ــ ، فيكــون التــلّ  ابلــّدم أيــرا   يالعــا  ل ســراف واهلــدر، وســببا  عظيمــا  ليســتفيد ينهــا املّر

  (13) ضار  ، "والتطبري لوعا  ي  ألوا  التخّلي"
 :اآلتية نورد على هاا التشكي  ابإليرادات  
عنـد التـدقيق ح كلمـة ىلســراف وهـدر  تضـح أّن اسـتعماهلا ح يــورد (: األول )اإليلراد    

التطبــري غــري صـــحيح كســب اإلصـــطالحأل ألّن تعر ــي اإلســراف أو اهلـــدر هــو لعـــىن أن 
أيــري املــ ين  علــّ  تتلــي يــاج  لــه قيمــة وينفعــة دون أنا روــل علــ  فا ــدة يرجــّوة، قــاظ 

ــــ  كــــان لــــه يــــاظ فــــه   والفســــاد، فــــهّن ىلعطــــاءويف املــــاظ ح غــــري  جهــــه تبــــْ ر و : "يو
: "ىلتــا اإلســراف فيمــا أتلــي املــاظ وأّــّر ، وقــاظ اإليــام الوــاّدِّ (14)وىلســراف   "

  (15)ابلبدن"
ففــ  اإلســـراف قيـــدان: التلـــي واإلّـــرار، ويوـــ  قـــاظ ىلّن التطبـــري لـــيس فيـــه لفـــ   ويـــا     
يمــة قــوظ يوــ  قــاظ ىللــه لــيس فيــه لفــ   بــل التطبــري فيــه لفــٌ  يــاّدم  ويعنــوم ، أّيــا النفــ  ق

ىللــه ل ابــة  جايــة غــري يقوــودة، وأّيــا النفــ  املعنــوم  _فحســبما قلنــا ســابقا   _املــاّدم 
ْكري أب م ه تعــا ، وقـــد قلنــا ىلّن األ ّمـــة أفك ــري، و كفـــ   هــم ا م ه تعـــا   لــه تـــ
اٍر ولّكره  ابّيم هللا إّن يف لل  آلّي ٍت لكلّل  لبَّ  سبحاله وتعا  هبم اليت أوص  ه

أعظـم  ـعرية  ( بل هو تعظيم  لشعا ر هأل ألّن اإليام احلس  5)ىلبراهيم/ شكور
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ـا  عنـد ه تعـا ، واملراسـم املتعلقـة بـه كـالتطبري والضـرب ابلسالسـل وغريمهـا هـو تعظـيم لممو
 إببراز يظلويّيته  ير  وتفخيٌم أل جري عليه 

ّن ابب املنــاف  واملقاصــد املعنو ّــة أوســ  بك ــري يــ  ابب املــاد ت ج ســّيما ح  يــاة ىل    
علـ  اوف يـ  روو  احملـاول  ـأهل اإلىلان والور  والتقوي، وعليه فكيي  كون الدم املنـ

ويـا  نف ــه   هـدرا  دون قيمـة يعنو ّـة تتناســب واملقـام احلسـي  العظـيم سـّيد الشـهداء 
أولئــــع املوــــوّمرون والوــــحفيون ويراســــلو األنبــــار واملعمَّمــــون املشــــكّمكون أتبــــا  الو ــــدة 

ـــْ   ح قلـــوهبم ز ـــٌغ ويـــرض،  ج  ـــرون فا ـــدة ح يواكـــب التطبـــري،  رـــت دعـــوي أنـــمواّل
ــــع ج قيمــــة لكاليهــــم، وج اعتبــــار لــــوزنم، ىلنــــم و ــــاو ط الليــــل خيــــافون الضــــجي   أولئ

ــــور النهــــار يغــــاراوالعجــــي  فيلجــــدون ىل  ــــرون ل ــــال   ــــه  عمــــ  أبوــــارهم  هتم املظلمــــة ف ألل
 وبوا رهم 

ىلّن لـــــااف يقـــــدار يـــــ  الـــــّدياء ا م عا ـــــوراء  ألجـــــل ترســـــيا القيمـــــة املعنو ـّــــة لواقعـــــة      
الطــــي، ج  ــــدريف قــــدرها ىلجّ ناّصــــة أوليا ــــه، وعليــــه فكيــــي  كــــون ىلســــرافا  وهــــدرا  كمــــا 

ح لـااف الـدم يـ  الـرأ  فوا ـد  بيّـة لّـة،   ّدعون غ بـل العكـس هـو الوـحيح  يـم ىلنّ 
ـــرأ  والبـــدن ج  ـــة أّن ك ـــريا  يـــ   األيـــراض املستعوـــية ح ال  يـــم ذكـــروتا التقـــار ر العلمّي
ىلكــــ   الشــــفاء ينهــــا ىلجّ بواســــطة جــــرح الــــرأ ، وقــــد ذكــــرض يــــا ورد ح بعــــ  األنبــــار 

ْام والـــــلل الّدالـــــة علـــــ  أّن احلجايـــــة تشـــــف  يـــــ  اآلكلـــــة واملـــــ  املقدَّســـــة عـــــنهم 
والشــقيقة وهــ  أيــراض عجــا عــ  عالجهــا أكــابر األ بــاء قــدىلا  و ــد  ا ، يــ  هنــا أدريف  

وــــا ي  ح العلمــــاليون املــــاد ون أمهّيــــة  احلجايــــة، فدلشــــدوا يعاهــــد ناّصــــة لتخــــر   األن
ف ي  املّر  عل  العالج هبا يـ  السـر اليات واجيـراض اقطـرية احلجاية، و  قبل اآلج

وقـــد  ـــاهدت   خوـــيا  أ ـــد العـــراقي  تعـــا  يـــ  ســـر ان اإليعـــاء بعـــد أنا املستعوـــية، 
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وهــو ممــ  أ  ــب قــد تعــا   ين   نــوة املــعجــا أ بــاء  هــران عــ   ــفا ه، كمــا اّن أ ــد اج
ســـتعص  بعـــد أنا  ـــّلض ســـو ّة علـــ  ســـطح دارم، وقمـــسا عليهـــا يـــا جيـــرم ح يـــ  يـــرض  ي

، فـا   الضـرر   تـ ري  اإليام احلسـ  النبطّية وغريها ي  األياك  اقاّصة بعا وراء 
، فليخسـد املرجفـون فـهّن بل وه ىلنا يعجاة ي  يعاجا اإليام أا عبد ه احلس  

 يوعدهم الوبح أليس الوبح بقر ب غغ
ىلن التــل  ابلــدم ج  وــلح أن  كــون بــد ال  عــ   ــ ّم الــرأ ، وذلــع  (:الثللاين )اإليللراد    

  واد ق الشعا ر احلسينية عرفا  ألن التل  ابلدم ليس ي  ي
التلّ  ابلّدم ىلتا  تّم بواسطة العـروِّ الغليظـة وهـو دم لظيـي نـاظ  الثال ( : )اإليراد    

يــ  الّرواســب الــيت  املــا تكــون ح الــّدم املتواجــد ح الشــرا   الدقيقــة الــيت  ــرج بواســطة 
أم يـ  غـري األوردة   ـــ الدقيقـة را  احلجاية، لْا أّكد األ باء أّن الّدم ىلذا نرج يـ  الّشـ

تتجّدد اقال ، و ي  الرواسب املتواجـدة ح الـدم، لـْا فـهّن وليفـة الكملـ  هـ   الغليظة ــ
تكر ــر الـــّدم يـــ  األوســـاخ وتنقيتـــه يـــ  الرواســب العالقـــة بـــه، يـــ  هنـــا ىلذا تعطّلـــت كليـــيت 

ـــة غســـل الـــّدم ح كـــّل أســـبو  أو أســـبوع فـــهّن وعليللله؛    اإللســـان فهلـــه كاجـــة ىل  عملّي
احلجايـــة أو التطبــــري  فيــــدان املســــم و عينــــان الكملـــ  علــــ   د ــــة يهايهــــا بشــــكل أســــر  
وأفضــــل، لــــْا أوصــــت األنبــــار املقدَّســــة ابحلجايــــة ألمهيتهــــا الكــــلي ح ســــالية املســــم 
بشــكل  عــام، ولــو تــلّ  ىللســاٌن ابلــّدم فــال  غنيــه عــ  احلجايــة قطعــا أل ألّن احلجايــة  ــ ء، 

ط بينهمــا، ويــا املــال  أنا  طــّل اإللســان ابلّســنة لــلــدم  ــ ء  نــر، وج ىلكــ  اقوالتــلّ  اب
   كيفما  شاء ىلنا كان قادرا  عل  التلّ  غغّل ت يرّة،  ّ بقّية الّسنة 
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 :مضرات التالن ابلدم     
 فــــهّن ح  التــــلّ  ابلــــّدم  ســــبما  ــــدَّع  املشــــكّمكون ــــــ  ــــــ وىلذا كــــان ح التطبــــري يضــــرّة    

 :ه  اآلو ،واألنوا ي  ذكرها األ باء يضرّات عد دة
ىلّن الـّدم املتـلَّ  بـه للبنـويف سـيكون فاسـدا  بعـد ةالةـة أ ـهر، ج سـّيما : املضرة األوىل    

ىلذا كالــت البنــويف ليســت كاجــة ىل  هــْ  الــّدياء، فيــتّم  ا نهــا ملــورد احلاجــة، ممــا  قتضــ  
  القوظ بوجود ىلسراف  قيقة  ح  التلّ 

ىللــه قــد  ـ توــلَّ  بــدياء ك ــرية يــ  فوــيلة يعيَّنــة أك ــر يــ  القــدر اّلــْم  :املضللرة الثانيللة    
ظ يـ   ْو تاج ىلليـه، وبـْلع سـتْهب هـدرا  بعـد يـّدة اقـان املعلويـة، يضـافا  ىل  أّن يـا   بـ ق 
أيــواظ  وجهــود  يــ  قمبوــل امل سَّســات وبنــويف الــدم ح أدا هــم لعملهــم هــْا، ســواء ح احلفــث 

ان أو ح اإلتالف بعد ذلع    فساد تلـع  الـدياء أو بسـبب عـدم احلاجـة ىلليهـا، واق
ىلذ ىلّن عمليّـــة اإلتـــالف كاجـــة أ ضـــا  ىل  جهـــد  ويتابوعـــة، ويـــاذا  فعـــل دعـــاة التـــل  ابلـــدم 
بدج  ي  احلجاية عنديا تـنجح يسـاع  األ بـاء ح اسـتحدا  دم اصـطناع  بـد ال  عـ  

ا هم الوسـخة بسـبب أروا هـم النتنـة ح دانـل أجسـايهم الدم الطبيع  غ هل  بقـون بـدي
ألّن ىلنراجها يستحب فقط إللقاذ ير   أم أنم  سعون بكـّل جهـدهم إلنراجهـا لـئالّ 

 تسّبب هلم أنطارا  ت ّدم ىل  هالكهم ىلنا  اء ه تعا  غ
 الت علــ  الــّدياء املتـوبـوــرَّ  هبــا قــد  ســتفيد ينهــا أض  جيــرون الــو  ىلنّ : املضللرة الثالثللة    

قطعــا  عنــد أك ــر املتلعــ   لٌ صــجمتمعـاهتم و كولــون ســببا  ل جــرام واإلفســاد، وهــو أيـر  ا
ابلــّدم  يــم ج  ال ظــون هــْا األيــر، فــهّن اإلعالــة علــ  اإل   ــرام، وهــل  ـّـة ىل  أعظــم 

  ي  ىلعطاء الدم  رم فينتع  وجيّدد لشا ه ل جرام والّرذ لة غ
فيات الــيت   تــلّ  ىلليهــا ابلــّدم، تســتفيد األيــواظ الطا لــة بســبب يضــافا  ىل  أّن املستشــ    

بي  هْ   الّدياء دون متييا ب  الغ  والفقري، بل ج   عط  حملتاجه ىلجّ بدف   نه، يـ  ألـه 
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دٌم وهبــه صـــا به حملتاجـــه، فبــْا  كـــون املتـــل  ابلـــدم يســهما  ح تقو ـــة الضـــالظ والفســـاد 
ج   راعــ  فيهــا  ريــة لفقــري  أو يســك ، وكدنــا أ لشــدت  املتفشــ  ح تلــع األيــاك   الــيت

لألغنياء فقط ي  أنم ج  تلعون بديا هم  فظا  هلا لتكون سببا  إلفسـادهم وللمهـم ىلجّ 
 يو  ر م را وهم قليل   

ويــ  وجــود هــْا اإل تمــاظ املعتوــد بــه ســيقوي ا تمــاظ اإلســراف واإلهــدار ح الــّدياء     
أك ــر يــ  ا تمــاظ هــدر  ح يواكــب التطبــري، بــل  ســبما قلنــا ج ىلهــدار املتــلَّ  هبــا بنحــو 

ح ديـــاء التطبـــري ألنـــا ديـــاء فاســـدة، نروجهـــا  بعـــم النشـــام ح نـــال  املســـم، فـــد    
 اإلسراف ىلذن  غ

ــدة ابلتطبــري فهلــه  وعلــ  فــرض ت     ْ  ــــ علــ  أقــّل تقــد ر ــــرتــب ّــرر ويفسو  تســاوي  ينئــ
ْ  دون التـلّ  ابلـدم   عتـلو  ي  الضرر املرتتب عل  عملية التل  ابلدم، فتحرأ التطبري  ينئـ

، بــــــل ىلّن التــــــلّ  ل نــــــر   ج ســــــّيما املفســــــد   وا ــــــري   ررىلــــــا  يــــــ  دون دليــــــل  قــــــا   
بـل هـو ح  ،واملخالف    عتل  رايا  وجرىلة عظم  ونيالـة ح  ـّق  اآلينـ  واملستضـعوف 

فســاد، فالواجــب علــ  أولئــع املشــكّمك  أنا  نهــوا عــ  الواقــ  ىل يــاء للجرىلــة والظلــم واإل
 التلّ  ابلّدم لكّل  ارد  ووارد ج أنا  تكاتفوا عل  ّرب الشعا ر وررىلها غ

ـعرم كيـي  شـجب هـ جء الّـْ   ألوـقوا أبلفسـهم الفقاهـة       واملرجعيّــة الكـلي ليـت  م
ون ىللفــاِّ األيــواظ عليهــا التطبــري والضــرب ابلسالســل و عتــل  يســدلةو  العظمــ  علــ  األّيــة

ا ة علــ   ر ــق ســ رايــا  وجرىلــة  ح  ــ  جييــاون ىللفــاِّ األيــواظ الطا لــة علــ  اســرتا ة ال
ا ة" سـ"ال ـمـه الشـهري بـفخـارة أةر ّـة ىلجّ وز ّـ  هبـا يطعيطار بريوت الّدوم  يـم    ـرتيف 

ّْكريف بقوـور هـارون الّر ـيد واملـديون العباسـ ، كمـا جييـا لنفسـه ىلل فـاِّ األيــواظ والّـْم  ـ
عل  النساء الفاتنات املقرَّابت ىل  أذضبه وأعواله  تمتعـون هبـّ  و توـببون بغـرايهّ ، وهـل 

علــ  احلــدا ق الغنّـــاء  والوــدقات وســـهم الســادة يــ  الشــر  أنا  نفــق ســهم اإليــام 
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ويــدن املالهــ  واملطــاعم وفنــادِّ األربعــة جنــوم بــل و ســة وج جييــا الوــدقات املنــدوابت 
يئات واملواكب احلسينّية اليت تورف جاء ي  تلـع األيـواظ علـ   ـ ون التطبـري "عل  اهل

ــــرب السالســــل" ـــــفي (16)ّو ـــــ  بنظــــر  جــــوز ـ يوــــاحله  صــــراف الســــهم  الشــــر فو ا علــــ ـ
النســاء الفاتنــات وج كحراســه وأعوالــه وأقراب ــه ويــا  نفقولــه علــ  بــه   لــوذالشخوـّية ويوــ   

 ا  أّن ح الفنـادِّ واملالهـ  أيـر سـوي نّية ج لشـ ء جيوز صرف الودقة عل  اهليئات احلسـي
 بعـــم النشـــام ح القـــّوة املنســـّية و ـــدعو ىل  التحلـــل والرذ لـــة واإللغمـــا  ابلـــدليا، وكـــّل 
ذلــــع ينفــــ   ح املواكــــب احلســــينّية، فلــــيس فيهــــا ســــيقان الفاتنــــات ولــــيس فيهــــا يالهــــ  

ّْكريف ابلـــدلي ـــ ا، وأّيـــا اآلنـــرة فـــال  ر ـــد ويقـــاه  البعيـــد   عـــ  التقـــ  والبعيـــدات، ىللـــه   
ألتباعه أنا  عيشـوها يـ  نـالظ البكـاء "ألّن اإلسـتغراِّ ح املدسـاة ابلطر قـة البكا يّـة ىلـأل 
ـــوح الرو ـــة ح النظـــر ىل  العناصـــر  الـــنفس ابلك ـــري يـــ  الـــدنان العـــا ف  الّـــْم ىلنـــ  ّو

   (17)احلقيقّية   "
ب عا ــوراء ألّن بعضــا  ينهـــا يواكــ  عجبــا  يــ  أض   قّريــون  ــىت الوـــدقات علــوا    

 طــّل وح لفــس الوقــت  ــرون يــا   نفــق يـــ   األيــواظ الطا لــة ويــ  جهــود ىللســالّية ها لـــة 
 ت بــْظ يــ  يــا  رافقهــا يــ  ا تمــاجت األّــرار الوــحّية كالتــدر بات العســكر ّة والّر ّــّية

الـدور ت  وبْظ املهود اإلعالييّـة اهلا لـة ألجـل أنا  شـرتيف فر ـق كـرة القـدم ح دورم يـ 
الر ّــّية  ـــىت وىلنا    وـــل ىل  الفـــوز، بـــل وتكّلفـــه يقابلـــة ىلعالييّـــة ح صـــحيفة أو علـــ  

و كفـ  للتـدليل  ،ق فضا   ح بع  األ يان يبالغ ابهظة ي  أجـل أن  وصـل صـوتهب 
فــه يبــالغ ّـــخمة ىلنا كــان علـــ  صــعيد الـــلاي  ىلذاعتـــه ح بــريوت  يـــم تكلّ علــ  ذلــع 

ـــّم ىل  البلـــداواملـــولف ، أو علـــ  صـــعيد  ن ا ـــاورة تقو ـــة احملطـــات اقاصـــة املتعلقـــة ابلب
يــ  أجــل تســو ق أفكــار ، و  عتــل املســامهون ح دعمهــا يــدجور   للبنــان، كــّل ذلــع جــا ا 

وي اب  وهلم ي  وا ته صّع اللا ـة يـ  النـار متايـا  كمـا  فعـل القساوسـة عنـديا  عـرتف 
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ـــهغغغ ـــه وذلب ـــ املـــاين جبرىلت ـــوا املوجـــة وا أســـفا  علـــ  أّي ة  ابعـــت عقلهـــا ورو هـــا ألض  ركب
ــة تر ــد أن ترجــ  عهــد الّدولــة  وجــاءت هبــم أ ــااب وينظَّمــات الب قــت يــ  أ ــااب عاّيّي

 الع مالّية والقويّية العربّية اليت  ّيد بنيانا عمر ب  اقطّابغغ
جـــا ا ة ويقهـــ  فالتـــاز  وفر ـــق  املـــلّة الّر ّـــ  ســـا لعـــم، ىلّن اإللفـــاِّ علـــ  يطعـــم ال    

ويــــــدجور فاعلــــــه، أّيــــــا اإللفــــــاِّ علــــــ  املواكــــــب احلســــــينّية فحــــــرام ح ينطــــــق املتقــــــدي  
 احلضار      غ

ىلّن يوكــب عا ــوراء بلبلــت أفكــارهم ولّغوــت عيشــهم ألنــا متــأل الــنفس ابلك ــري يــ      
ألّن البكــاء والتطبــري وبقّيــة املراســم لــيس فيهــا  عهــود ــــ ســب تعبــري امل ــــ الــدنان العــا ف 

م قّبه أولئع املت   ء ، ىلنم  ر دون للفـرح واللهـو حّضروني  الرتف واللعب واللهو الّْ
، ولــــو ســــنحت هلــــم أنا  نطلقــــان بــــدج  يــــ  الــــديو  واحلســــرة علــــ  اإليــــام املظلــــوم 

نعــوا الك ــري يــ  يفــاهيم اإلياييّــة ويعتقــداهتا لكونــا تعــارض توجهــاهتم الظــروف امل ا تيــة لومو
ــة والسياســّية و  الكبــاهبم علــ  الــّدليا وزنارفهــا، ىلنــم أضٌ  يتلولــون، جيــب أنا رــْر احلابّي

، ج ســـّيما العلمــاء األتقيــاء واقطبـــاء  يــنهم القواعــد الشــيعّية املواليـــة للعمــرتة الطــاهرة 
ّْكر قــرّاء العــااء احلســي ،  يــم علــيهم أنا جينّــدوا  اقــاهتم قديــة  الوــاحلون، وأنــص  ابلــ

ْكر يـ  العلمـاء أك ـر فـدك ر بـ  ظ البيت  دف  الشـبهات يـ  نـالظ يراجعـة أهـل الـ
ـــك  خبـــّط  ظ البيـــت  ، وأنا ج  ســـتكلوا علـــ  الـــتعّلم والســـ اظ ألّن الـــورع  املتمسّم

ّر ىل  ىللكـار اإليايـة يـ  أصـلها ذلع قجب عـ  قبـوظ احلـق واإللوـيا  ىلليـه، وابلتـام جيـ
 قامتة واملوري أعاذض ه تعا  ولي  امل ين  األتقياء ي  سوء ا

  عطــ  صــورة يشــوَّهة  " ىلّن ىل رة احلــان ابلوســا ل املتعاروفــة ح  ــوم عا ــوراء إْن قيللل:     
ي ح التعبـري عـ  احلـان رـت عنـوان خل  تع  اإلسالم واملسلم  ي   يم دجلته عل  ال
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دم للجر ـ  يـ   ـتّم ابلوسـا ل اإللسـالّية احلضـار ّة والتـل  ابلـاملواساة، بل ىل رة احلان ىلتـا 
رو ـه، فــهّن ح  عـ وتقديـة لـه وصـدقة  ا اهـد   والفقـراء ريّـة لـدم اإليـام احلســ  
  (18)ذلع اسلواب   ضار   عل  يستوي اإلىلان  "

لقـــد أ ـــرض ســـابقا  ىل  الفـــرِّ بـــ  التـــلّ  ابلـــّدم وبـــ  التطبـــري أو احلجايـــة، وج قلنلللا:     
كـون الوسـا ل املتعارفـة ح ىل يـاء املراسـم العا ـورا ّية ىلك  استبداظ أ دمها ابآلنـر، وأّيـا  

أيــــرا  غــــري  ضــــارم، فهــــو أيــــر اعتــــدض علــــ  واعــــه ينــــْ ســــن ، و   قتوــــر األيــــر غــــري 
احلضارم عل  ّرب الّروو  بل تعّدا  ىل  اللطم واللدم والبكاء  يم اعتـل  ح سـالي 

حلضـارة الـيت  كررهـا دا مـا  ح األ م ويـا  ـااظ أيـرا  غـري  ضـارم، وحنـ  لسـدله: يـا يعـىن ا
نطاابته ووسا ل اإلعالم الـيت تلهـم وراء كـّل رنـيص  ـّرد دراهـم خبـس  غ هـل هـ  الـيت 
 عتقد هبا العلماليون  أو ه  كّل جد د  طرأ عل   السا ة املاد ـة املعاصـرة  فـهنا كالـت 

لعلمـاليون هـو غـري احلضارة ه  املعـىن األوظ، ىلذا  جيـب أن لعتـل كـلَّ يـا  رفضـه الغربيـون ا
وىلنا    ضارم، فوالتنا وصوينا و ّجنا غري  ضارم أللـه ج  توافـق يـ  يفـاهيم الغـرب 

كالت احلضارة ه  املعىن ال اين، ىلذا  جيـب أنا للغـ  ك ـريا  يـ  األ كـام الشـرعّية القدىلـة، 
ــ  الــراه ، وهــو أيــر نطــري يــ  النا يــة  ولســتبدهلا أب كــام أك ــر تطــورا  لتتوافــق يــ  الّو
الد نّية، و ستلام لسي الد   وأ كايه ي  األسا ، وهو عل   ـّد الشـريف ابب والكفـر 

 بشرا عه املقدَّسة 
ىلّن احلضــارة هــ  أنا تلتــام نــّط الــد  ، ىلنا كــان ح الواجبــات أو كــان ح املســتحبات     

واملكروهـــــات واملبا ـــــات، فــــــال  كـــــون املســـــتحب  ضــــــار   ىلجّ ىلذا توافـــــق يـــــ  املوــــــاحل 
ــــها وصــــاديها ووقــــي الشخوــــيّ  ة والّرغبــــات الدليو ّــــة، وج  كــــون  ضــــار   ىلذا يــــا عاّر
  غبوجهها
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 ضارة الشرِّ هـ  بقيمـه ويباد ـه، و ضـارة الـد   ىلتـا هـ  إبقايـة أ كايـه  ـىت لـو     
ــت املوــاحل والتوجهــات واألضليــات، وليســت احلضــارة هــ  الــيت  ــ ي  هبــا الغربيــون  عاّر

 تلول  املشكّمكم  أو تتوافق ي  رغبات أولئع امل
ىلّن يفهــوم احلضــارة ح وســا ل عا ـــوراء هــو يــا مت لــه تلـــع الوســا ل يــ  التعبــري عـــ      

، والوســـا ل  تلـــي بـــ  األقـــوام واألد ن، فرلـــا احلـــان العميـــق علـــ  ســـّيد الشـــهداء 
ــ  ىلكليــل يــ  الــورد علــ  قــل فقيــد، ورلــا  ـ عوــلَّ عنــه   عــّل عــ  احلــان بلــبس الّســواد وبّو

جمهــوظ، ورلــا ابلوــلب علــ  نشــبة ويــا  ــابه إبلقــاء رّيــة عســكر ّة علــ  ّــر ح جنــدم 
ــــري عــــ  احلــــان، وج أ ــــد  نعــــتهم أبنــــم ليســــوا  ذلــــع، فكــــّل قــــوم  تخــــْون وســــيلة للتعب
 ضار  ، وهل ي  احلضارة أن ج لنجا أ كام د ننـا أللـه ج  لتقـ  يـ  احلضـارة املاد ـة 

تبدظ بعـــ  املراســـم العفو ـــة الـــيت  فعلهـــا امل ينـــون وهـــل يـــ  احلضـــارة أن لســـ  غاملعاصـــرة
الطيبــــون بوســــا ل أنــــري يوــــطونوعة فيهــــا الك ــــري يــــ  الــــّر ء والتوــــّن  والا ــــي والكــــْب 

  غوالنفاِّ واقدا  ويا ىل  ذلع   
ىلّن احلضــارة هــ  أنا لعــّل عــ  أ اسيســنا ويشــاعرض اإللســالّية بطر قــة عفو ــة صــافية     

لمــو  ر والــّر ء، فالوســيلة الــيت ُنتارهــا للتعبــري بعفو ــة نالوــة لونالوــة يــ  اقــدا  واملكــ
ـــــد ه احلســـــ   ـــــيت تعـــــلّم عـــــ  املفهـــــوم األصـــــيل للحضـــــارة  أا عب ـــــدة ال هـــــ  الو ي

ويـا  اإلساليّية، أم أّن يفهوم احلضارة هو ذايف التعا ي ي  قضّية اإليام احلسـ  
 عاض  ي  للم و يي وكرب ي  أعداء األلسالّية 

م جتّسد   الوسيلة، والْهنّية الوـافية والر ـيدة الـيت رتضـ  ذ     يف افاملعىن اإللساين الّْ
املفهــــوم، مهــــا القّمــــة ح احلضــــارت  الد نيّــــة واملاد ّــــة، وهــــل يــــ  احلضــــارة الــــيت  تغــــىن هبــــا 
املرجفون أنا  شرَّ  اللوام والاض والسحاِّ والتعـرم أيـام اآلآلف يـ  املشـاهد   والـدعارة 
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عّيـــة ويـــا ىل  ذلـــع ممـــا  عتـــل  الغـــرب يـــ  قّمـــة احلضـــارة الـــيت توصـــل ىلليهـــا عبـــاقرهتم املما
وواســــرهتم ولســــاوهم الــــداعرات الفاتنــــات املــــا الت غغ فــــهذا كالــــت  احلضــــارة هـــــ  أنا 

م يـ  تطـورات  العوـر، فـهّن الـاّم الـد   للسـّيد املعهـود كالعمايـة  لنسي كّل يا ج  ـتال
  ضارم لكوله تقليدا  قدىلا  أكل الدهر عليه و رب، في فـروض والعباءة والوا ة  يئا  غري

عليــه أنا  ضــ   ،تبد لــه بــامّ   نــر ىلفرجنــ   واكــب احلضــارات احلد  ــة، فبــدج  يــ  العمايــة
عل  راسه القبعة اإلفرجنيّـة، وبـدج  يـ  العبـاءة والوـا ة أو امل بَّـة عليـه أنا  رتـدم البنطلـون 

 قرب ىل  احلداةة والتطور ي  لبا  العباءة والعماية  والسرتة واملاكيتأل ألّن ذلع أ
ــة ل يــام احلســ       وصــدقة  ودعــوا  أبّن التــلّ  ابلــّدم للجر ــ  يــ  ا اهــد   رّي

 روح اإليـام احلسـ  عـ    لدقةع  رو ه ه   نر صرعات افكـار ، ىلذ ىلّن التـلّ  
عــ  ابلــدم عــ  روح بســبب ىلهــداء املتل  غفــران الــْلوب عــ  اإليــام احلســ  ب ــو   
، وهـــــل الوـــــدقة ســـــوي وســـــيلة يـــــ  وســـــا ل التطهـــــري يـــــ  أوســـــاخ الغفلـــــة اإليـــــام 

كاجـــة ىل  تطهـــري  ـــىت  كـــون التـــلّ  ابلـــدم صـــدقة عـــ   والـــْلوب غ وهـــل اإليـــام 
يـ  ألـّد  ا ـىت لـو كـالو  ـــ  سبما أفىت بْلع ــ سلم رو ه غ وهل التلّ  ابلدم  لبع  امل

، فيـــه ةـــواب وأجـــر أيـــري املـــ ين  علـــّ  وأوجدمهـــا الطـــاهر   أعـــداء يوجتنـــا فا مـــة و 
ح  ـ  أّن التـلّ  ابلوـدقات ىل  يواكـب التطبـري  ـراٌم وفيـه وزٌر  و اعـة ب رّب العـامل 

   يتلولون   يتســكعون علــ  أبــواب املخــالف   غ اللهــّم ا ــهد أنــم يفرتونوعــْاٌب ألــيم
 لوب   نقلبون ، وسيعلم الّْ   للوموا أّم ينقو الظامل 
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 التشكي  اخلامس
 

ىلّن التطبــري  شــوّم  الــّد  ، و شــهد هلــْا يــا فعلــه الشــيوعيون ح دوظ اإلرــاد الســفياو     
الســابق،  يــم ينعــوا ح لهور ــة  ذربيجــان لحــو  يــ  املعــا م اإلســاليّية بعــد تســلطهم 

والوـاجت الد نيّـة ىل   ـازن  عل  ينطقة  ذربيجان، فقايوا بتبد ل املساجد واحلسـينيات
ويراكا  كويّية ويا  ـابه ذلـع و   بقـوا أم أةـر ل سـالم والتشـّي  ولكـنهم أجـازوا  ـيئا  

لنــ  املســلم  يــ  وا ــدا  فقــط وهــو التطبــريغ فكــان زعمــاء الشــيوعّية أييــرون جالوزهتــم 
و  الد نيّـة ولكـنهم  وصالة املماعة وقراءة القر ن وىلقاية التعا ة ولي  الطقىلقاية الّوالة 

كـــــالوا جيـــــّوزون التطبـــــريغ ملـــــاذا  ألّن التطبـــــري ح  ـــــّد ذاتـــــه كـــــان وســـــيلة لتشـــــو ه الـــــّد   
  (19)والتشّي 
 :يرد على التشكي  املتقدّ م بوجهني    
ـــه  شـــوّم  املـــْهب)الوجللله األول(:      ، فاملـــْهب هـــو   قـــارب الشـــيوعيون التطبـــري ألل

ج يلحـــدون  ون بتشـــو ه املـــْهب بشـــعرية التطبـــري وهـــمرجعيـــة ج أمهيـــة فيـــه، وكيـــي   ينـــ
حملاربــة التطبــري هــو عــدم بــل ىلن ســبب تــركهم    أو يــْهب   غغ عرتفــون بشــ ء  ىلوــه د ــ

قـدرهتم علــ  ينعــه والوــّد عنــه، وقــد  ــاولوا ك ــريا  ّــربو الشــعا ر احلســينية املباركــة بكافــة 
 عوا التغلب والقضاء عليها ألواعها لكنهم    ستطي

فلمــاذا وــح القــادة  ،لتشــو ه الــد   والتشــي  ىلذا كــان التطبــري وســيلة   الوجلله الثللاين( :)   
اإل راليون ملوا نيهم عاّية وللعراقي  ناّصة ابلتطبـري ح ينطقـة أصـفهان، كمـا ىلّن ةلّـة يـ  
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العــراقي  كــالوا  طــّلون ح قــم عنــد الفجــر لــرأي يــ  الســلطات، ألــيس التطبــري ح ينطقــة 
وجه اقوول   ري  فيظة اليهود والنواري فيهـا و بعـدهم عـ  اإلسـالم  أصفهان عل  

وىلذا يـــا كــــان التطبـــري هبــــْ  الدرجـــة يــــ  البشــــاعة، فلمـــاذا    ســــتنكر عليهـــا يراجــــ  قــــم 
وأصــفهان، بــل ملــاذا   قريوهــا علــ  يقلــد هم أو علــ  األقــل أنا  بعــدوا النــا  عنهــا عــ  

  ر ق اإلر اد والنوح غغ
كــان التطبــري هبــْ  الدرجــة يــ  التشــو ه والبشــاعة فلمــاذا ىلذن   : ىلذا لللل مضللافاً إىل     

  علــــ  أراّــــيهم غ وهــــل أّن تشــــو ه التشــــّي  ح وــــح القــــادة اإل راليــــون أن   شــــّو  التشــــي  
 ذربيجان  رام، وح أصفهان  ـالظ  ويـا وجـه الفوـل بـ  احلكمـ  ح بلـد    تلفـ  

وىلذا يـــا كـــان التطبـــري ح أصـــفهان وقـــم وغريمهـــا  ح السياســـة ويتفقـــ  ح التوجـــه الـــد   
 ـالج  ملوــلحة يــا، فلــتك  هــْ  املوـلحة يــلّمرا  للقــادة اآلذرابجيــالي  ح الســماح للشــيعة 

طبري، ي  األنـْ بنظـر اإلعتبـار أّن النتيجـة وا ـدة وهـ  تشـو ه الـّد   بسـبب التطبـري ابلت
ـــكمــالو البلــد     نارجــا  وىلنا انتلفــت املقاصــد ح الســماح ابلتطبــري ح ـــ ىل ــران و ذربيجــان ـ  ـ

احلسـنة أو السـيئة،   والنـوا قاصـدىلك  أنا تغـرّي  امل فما دام التطبري   دم ىل  التشو ه فال
ألّن الّْ    طّلون ج  قوـدون تشـو ه الـّد   ولكـّ  الـبع   وـّر علـ  أّن التطبـري  ـ دم 

ــــة علــــ  ىل  تشــــو ه التشــــّي ، ىلذن ج دنــــل للمقاصــــد ح  وــــوظ النت يجــــة الســــلبّية املرتتّب
 التطبري كسب رأم هْا البع  

دون للمراجــ ، وهــم  عرفـــون أّن ىلّن املســ ول  ح املمهور ّــة اإلســاليية يقلّمــإْن قيللل:     
النــا  كّلهــم ح ىل ــران  لتايــون بفتــاوي يــراجعهم، و ــرون أّن هلــم احلــق لمارســة لشــا هم 

 ي  ذلع الد  ، و عرفون ألّه ج قق هلم ينعهم 
ـــقلنللا:      ـــ الّــْم اســتدع  املســ ولو عنيــت  بــه اإللتــاام بفتــاوي املراجــ   ىلّن املمــاليفو ـ ن ح ـ

املمهور ّــة اإلســـاليّية أنا  غّضــوا الطـــرف عـــ  التطبــري، جيـــب أنا  كـــون يــلرا  أ ضـــا  لعـــدم 
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  ــــ  ســبما ورد ح بعــ  نطــاابت قا ــد املمهور ّــة ــــ لعــت  املطــل   بشــكل عــام ابلبدعــة
كما لـيس يـلّمرا  لنعـتهم أبنـم العلّـة ح ىلبعـاد األجالـب عـ  اإلسـالم، فمـا دام  املسـ ولون 

 قلّــدون يراجــ   فتــون هلــم كليــة التطبــري، لــْا ج  كســب توــو ر اإل ــكاظ ــــ  ــــ اإل راليــون
ن يراجــ  ىل ــرالي  وعــراب  و   نــارج ىل ــران  قّلــد قــّق هلــم يــنعهم يــ  ذلــع، كــْا فــهّن املطــلّم 

ون هلــم التطبــري، فهــل   ت ــري جــّرت ابء األنــوة اإل ــرالي ، و  جتــر كــّل  ــروف املــر جييــا 
  يينـــ  املــ ين  اإل ـــرال اإل راليــة لمســ ول  ح املمهور ـّــةللــدي غـــريهم غ فكمــا ج جيـــوز 

ــ   فــيت هلــم كليــة التطبــري، كــْا ج جيــوز للحــاكم ح  األعــااء يــ  التطبــري ألنــم  قّلــدون يو
إلســــاليّية أنا ىلنــــ  التطبــــري ح نــــارج ىل ــــران، وج قــــّق لــــه أن  نعــــت التطبــــري املمهور ّــــة ا

ابلبدعة أو أبنا ت دم ىل  اسـتهااء األعـداء بنـا، فمـا دام األيـر  ـدور يـدار  التقليـد، فـال 
 ســوغ لــه أن  نعــت كــّل الفقهــاء العــدوظ ابلبدعــة، ألنــم و ــدهم املســ ولون عــ  فتــواهم 

    ملقلد هم املطلّم 
ــة  وجــد العد ــد يــ  األد ن واملــْاهب  إْن قيللل:      ىلّن ح  املمهور ّــة اإلســاليّية اإل رالّي

ووو  ىلخل  الشــيع  اإليــاي  واأل ــعرم املخــالميكالنوــرالّية واليهود ّــة والارد ــتّية، وفيهــا 
فكمـا أّن ليـ  أتبــا  الـد ضت واملـْاهب ىلارســون ألشـطتهم الد نيّـة بكــّل  ر ـة وارتيــاح، 

ح هــ جء  لر الدولــة اإلســاليّية للمراســم احلســينّية، وتــرتيف احلر ــة لكــتنّكــتأن  فهــل  عقــل
كمـــا  ـــّدع    ، وتعمـــل علـــ   فـــث التشـــّي ا دولـــة تلتـــام خبـــّط أهـــل البيـــت ّنـــىل  ـــ 

ّن املراج  العظام  ـرون يشـروعّية هـْ  املراسـم، والنـا   نطلقـون ح أبتعلوم   ّكايها وه 
  غممارساهتم ي  يلرات  رعّية  

للشــعا ر احلســينّية وابألنــص   اإل راليــة ىلّن عــدم تنكــر املســ ول  ح املمهور ّــةقلنللا:     
بــري والضــرب ابلسالســل لــيس ألجــل أنــم  قّلــدون فقهــاء  فتــون كليــة  التطبــري، بــل تطال

 ألنم خيافون ي  لقمة الشيعة عليهم لكونم وحوا لليهود وغريهم إبقاية يراسم د نهم 
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ا للشيعة ابلتطبري ويتعلقاته، فالسماح ابلتطبـري لـيس يـ  ابب يسـاواة الشـيعة و   سمحو 
 بغريهم ي  األد ن، لقدار يا هو نوف ي  القالب املماهري عل  احلّكام 

 
 

 
 
 

 التشكي  الساد 
 

ات اب ــدة، لقــد ىلّن ىل يــاء املراســم العا ــورا ّية "كــّل عــام   ــري يفــاهيم نا ئــة وعوــبي    
ـــقتــل  ا ــد ـــ احلســ و، فلمــاذا الــّدعوة ل ــارات احلســ   وهــل بقــ  ليا ــد أتبــا   ـ عــل جنــد  ـ

اآلن  ويــــاذا لســــتفيد يــــ  لــــب  املاّــــ  وبــــّم  النعــــرات   أليس درء املفاســــد أو  يــــ  
جلــب املوــاحل  لقــد ق تــل الــابري ح عهــد األيــو   ح قتلــة أبشــ  يــ  قتــل احلســ ، وح 

نــايف  ادةــة اترخييّــة قــد تكــون أنطــر يــ  قتــل يكــان هــو أقــد  يكــان للمســلم   بــل ه
م كان نليفة للمسلم  وقـد اب عـه  احلس ، ىلنا  ادةة قتل اقليفة ع مان ب  عفان الّْ

كّلهـــــم لـــــ  فـــــيهم علـــــّ  واحلســـــ  واحلســـــ  وكـــــان ديـــــه أوظ ديـــــاء تـــــراِّ بـــــ    الوـــــحابة
ـــ   قـــوظ:   ل ـــارات ع مـــان، لقـــد  ـــان ا ع مـــان لو تم املســـلم   ق   لوقـــت لكـــ  وج جنـــد يو

تتوقـي هـْ  املمارسـات كـّل عـام وتتوقــي يعهـا  ـاجت الشـح  الطـا ف ،  ـان الوقــت 
، أللنا لر د سّنة و يعة تعمل عل  ىل يـاء  ـر عة ملرف  أم تسّن  أيوم أو تشي  صفو 
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ه وسّنة رسوله دون النظـر ىل  عوـبيات أكـل عليهـا الـدهر و ـرب وج تسـم  وج تغـ  
ج ــّد ألقســ   الــة يــ  الــوه  والتشــرذم و  تتعــرض فيــه أيتنــايــ  جــو ، ح الوقــت الّــْم 

  (20)هجمة عاملّية   "
 :ه  اآلو  تلّخص التشكيع بوجو   وابجلملة:     
 ىلّن عا وراء ت ري املفاهيم اقا ئة والعوبيات البا دة األّول: الوجه       
 مــاذا الــّدعوة ل ــارات   بــقو أ ــد يــ  أتبــا   ا ــد ح وقتنــا احلاّــر، فلالثللاين:  الوجلله     

 احلس   اإليام
 ملاذا لب  املاّ  وبّم النعرات الطا فّية الثال : الوجه     
 لقد ق تل الابري وع مان ب  عفان وج أ د  نادم ابألنْ ب ارمها الرابع: الوجه     
 علينا أن لرف  التسن  األيوم والتشي  الوفوم اخلامس:  الوجه    
دو ة ويوهولة، وفيها الك ري ي  املغالطات و ـرف احلقـا ق، وج وكّل هْ  الوجو       

 بّد ي  اإل راد عليها لا  ل :
 اإليراد على الوجه األّول:    

ْكورة املواّــي  الــيت فيهــا ىل رة املفــاهيم اقا ئــة       بــْا لــو ذكــر لنــا أصــحاب النشــرة املــ
غ فهـــل أّن التحـــد  عـــ  والعوـــبيات البا ـــدة  ـــىت ج  تهمنـــا هـــ جء ابلكـــْب والنفـــاِّ 

م  يفاهيم اإلياية والوج ة   عتل ي  املفاهيم اقا ئة والعوبيات البا دة غ وهـل أّن احلـد
ابإلياية يـ  غـريهم  ـ عوـد  عوـبّية  اب ـدة غ وهـل  وأوجد   أيري امل ين   ع   قّ 

ـــة الوـــّد قة الشـــهيدة وبعلهـــا وأوجدهـــا يـــ  املفـــاهيم امل غلو ـــة أّن احلـــد م  ـــوظ يظلويّي
 يعاو ــة ويوــ  لّوــبه كــدا بكــر وعمــر عــ  فضــا لوالعوـبيات احملظــورة  وهــل أّن احلــد م 

ــالظ  وهــل أّن ىل رة نالفــة أا بكــر وعمــر  هــو يــ  املفــاهيم الوــحيحة ودولــه اب ــل ّو
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ويــد هم   عتــل تقــّديا  و ضــارة   ظهــر أّن علمــاء العاّيــة ىلتعضــون يــ  جمــالس  وع مــان
ــــ  عــــداهم،  ا ل املعوــــوي  عا ــــوراء  ألنــــا ت ــــري فضــــ وت ظهــــر تفــــوقهم علــــ  كــــل يو

 _بنظـر القـوم  _، فهنا كان ذكر املظلويية قبيحا  وعوبية  اب ـدة وت بت يظلوييتهم 
ـــا يـــ  ذكـــر  واغيـــت و كـــام األيـــم املتقديـــة ويـــا فعلـــو   هّن يـــا ألقـــا  القـــر ن الكـــرأفـــ لن

 _ىلذن  _ت البا ـــدةغ فلمـــاذا أ ضـــا  يـــ  املفـــاهيم اقا ئـــة والعوـــبيا ابملستضـــعف ،  عتـــل
لقـــرأ ح  ضء الليـــل وأ ـــراف النهـــار قّوـــة فرعـــون وهايـــان والنمـــرود والســـايرم وبلعـــم بـــ  

و و ـــ  بـــ  لـــون  وقـــوم عـــاد و ـــود وتـ بَّـــ ، ويـــا فعلـــه بنـــو ىلســـرا يل لوســـ  وهـــارون ابعـــورا
نا وداود وســليمان و ــولس   ىلخل غغ فلمــاذا لتعــب ألفســ وقــىي وأيــه يــرأ وزكــر   وعيســ

ولقــرأ هــْ  القوـــص ح القــر ن الكـــرأ ألنــا ت ـــري املفــاهيم اقا ئـــة والعوــبيات البا ـــدة،أل 
ــــ  قبّــــون ولــــ   ْكور   ح القــــر ن أتبــــا   غضــــبون ىلذا ذكــــرض  ــــيئا  ىلــــّس يو ألّن هلــــ جء املــــ

وفضــــا لهم وأ قيــــتهم  وىلذا كــــان ح احلــــد م عـــ  فضــــا ل أهــــل البيـــت    ينـــونغغغ
يات البا ــدة و ـ عوــد  يــ  املفــاهيم اقا ئــة، فلــيك  يــا ذكــرو  يــلرا  ابقالفــة يــا   ــري العوــب

نعتنـــا ابلعوـــبّية لكونـــا ممـــا أيـــر ه تعــــا  هبـــا، ىلذ ىلّن التجـــاهر ابحلـــق يـــ  صـــلب د ــــ  ل
اإلسالم لكنها ليست ي  املفاهيم املغلو ة كما  ـّدعون وىلجّ فـهّن علمـاء العاّيـة  يـم ج 

 ين  علـ  األّيـة بعـد ورود األدلّـة  القطعيّـة عليهـا ج سـّيما  قّرون خبالفة ووصا ة أيـري املـ
 الــيت ت ــرية ـم اقا ئـــلــْا فهــم   ــريون العوــبيات البا ــدة و نشــرون املفاهيــ ــد م الغــد ر، 

 وتعّكر صفو األقليات غغوبيات الع
 :أمرين اإليراد على الوجه الثاين

ا د ح وقتنا احلاّر، فلمـاذا النـداء دعوي أله    بقو أ د ي  أتبا   )األمر األول(:     
عــدم ويغلو ــة، ىلذ ىلّن  ــد  هم ح هـْا املنشــور  ــدّظ علــ   ةيــردود ب ـارات احلســ  
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،  ينمـا اّدعـوا أّن قتـل الـابري وع مـان ىللوافهم ككمهم علـ  قضـّية اإليـام احلسـ  
هــل   املــاء عــ  الــابري وع مــانالقــاتلون  ، فهــل ينــ أبشــ  يــ  قتــل اإليــام احلســ  

مــــا وأ فاهلمــــا اهل  هــــل قتلــــوا عيوا أابمهــــا وجــــّدامها كمــــا فعلــــوا ابإليــــام احلســــ  ســــب  
ــ  ذكــروا وجلــدوهّ  وجعلــوهّ  كســبا  الــّروم  ــب وا لســاء يو وأصــحاهبما أببشــ  قتلــة  هــل سو

وهـــل بكـــت الســـماء واألرض واأللبيـــاء  والـــرتيف والـــد لم ولاعـــوا عـــنهّ  األ ز ر واملال ـــي  
ابتفــــاِّ  علــــ  الــــابري وع مــــان كمــــا بكــــت علــــ  اإليــــام احلســــ  واملــــّ  واملال كــــة 

األنبــار بــ  اقاّصــة والعاّيــة  وهــل بكــ  النــيب حمّمــد الــابري وع مــان قبــل يقتلهمــا كمــا 
وهـل وهـل    فكيـي   قـا  يـا ف عمـل   غغبك  عل   فيد  املو  احلسـ  بـ  علـّ  
   ابلابري وع مان لا فعلو  ابإليام احلس  

وتوجهاهتـا عـ   اهـ تلـي بطبيعتهـا وجوهر  فا  ىل  أّن  هادة اإليام احلس  يضا    
توجهــات ع مــان والــابري، فالقاصــ  والــداين  عــرف أّن ع مــان  ــاىب بــ  عمويتــه وأقاربــه 
عل  غريهم ي  املسلم ، واملستضعفون أي اظ حمّمد ب  أا بكـر وعّمـار هـم الّـْ    روا 

ــتا علــ  ع مــان ولعتتــه بنع ــل وأيوــروتا علــ  ع مــان، يضــافا  ىل  أّن عا  شــة لفســها هتّكمو
 بقتله بقوهلا املعروف: "أقتلوا لع ال  فقد كفر" 

ــْم لــرا  هــو أّن أتبــا   ا ــد ازدادوا )األمللر الثللاين(:      ، فهــا هــ  يــرات  عــ   األوا ــلاّل
ــة و ركــة  البــان وبــ  جدن ي ســس تنظــيم القاعــد ج  ةاألعمــاظ املنكــرة للســلفّية والوهابّي

ا ريــة ، يضــافا  ىل  يــا جنــا  صــّدام  ســ  وزيرتــه  نســاها الشــيعة ح أفغالســتان والعــراِّ
علــــ  الشــــعب العراقــــ  وابقوــــول الشــــيعة واألكــــراد، فمــــا فعلــــه هــــ جء يــــ  اغتوــــاب 

ــــتا   األعــــراض وســــفع الــــدياء وهــــدم قبــــور أ متنــــا  ســــواء ح البقيــــ  ينــــْ أنا  سَّسو
ح العـراِّ،  األنـرية  يـم أراد هـ جء هـدم قبـور أ متنـا  احلركة السـلفّية أو ح اآلولـة
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ا فعلـه ّمـععـدا  ،يو  ىلّت ىلليهم بوـلة لّ وك ج   ء سوي أّن ه جء  كرهون أ متنا 
هـــ جء يـــ  هتـــع األعـــراض الشـــيعّية ح أفغالســـتان  يـــم كـــان  تنـــاوب اقمســـون رجـــال  

قدون إبيايـة أيـري املـ ين  علـّ  أنم  يعة  عت سويش ء   املرأة والفتاة الشيعّية، ج لعل
، ألـــيس هــــْا يـــلّمرا  لنــــا لنرفـــ   ــــعارات   ل ـــارات اإليــــام وأوجد  املعوـــوي   

ـــاحلســـ   ض علـــ  يـــْبح اليا ـــد   وهتتـــع أعراّـــنا جلتســـاهبا ىل  رو  غ فمـــا دينـــا لـ عا
، ويـــا دام قبـــور أ متنـــا ح غـــري يـــدي  فكيـــي ج تتحـــريف  يتنـــا للـــْود أهـــل البيـــت 

ـــة  ظنـــون أبنـــم ا  وكيـــي ج ل ـــور عنهـــ يـــ  أجـــل احلفـــاظ عليهـــا  وىلنا كـــان علمـــاء العاّي
يقوــودون بشــعاراتنا، فلمــاذا ج  قفــون يعنــا ح رّد تلكــم احلمــالت عنــا لي بتــوا لنــا يــدي 

  يوداقيتهم وأنم يعنا ح دف  الضيم عنا ي  قمبول يتعوب  ينهم غغ
 اإليراد على الوجه الثال :    

 ح ذكــر األ ــدا  التارخييّـة الســابقة ليــتعث هبــا اآلنـرون ولتكــون هلــم زاجــرا  يـا الضــري    
ع  الظّلم والفسـاد  وىلذا يـا كـان  ّـة ىل ـكاظ ح اسـتعراض األ ـدا  التارخييّـة فلمـمو دّونـا 
ـــة ينـــْ يئـــات الســـن  وجيـــّددون  بعهـــا والشـــروح عليهـــا  ـــة ح كتـــبهم التارخيّي علمـــاء العاّي

فـهذا كالـت النعـرات الطا فيّـة هبـْ  امل ابـة يـ  اقطـورة لكونـا تنـب   والتعليق عل  يتونا،
املاّــ  وتبــم النعــرات الطا فّيــة فلمــمو   بتونــا ىلذن ح كتــبهم، فهةباهتــا   ــري  فيظــة الشــيعة 

عل  العاّية أنا  ا لوها يـ  تلكـم املوـادر  فظـا  لو ـدة املسـلم  وصـوض  هلـم يـ  فأ ضا ، 
ـم األّيــة وج  بـّم النعـرات فيهــا، رات ولــب  املاّـعـبـّم الن   غغ وهـل ابوهــم جيـّر وج  قسّم

وابوض ج جيــّر بــل  ا ــد األّيــة و ــالت وجرا ــر غغ يــا هــْ  الغميضــة علــ  الشــيعة   نشــنة 
 أعرفها ي  أنامغ
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هــا ألنــا و ــدها  تالنظــر ح التــار ا الغــابر ّــرورة ج غــىن عنهــا، وج ينــال يــ  يااول    
    قيقة يا جري ح املاّ  لفهم يا جيرم ح  احلاّر كفيلة أبنا تطلعنا عل

ىلّن التحّد  عـ  التـار ا قـد أّكـدت النوـول يـ  الكتـاب والس ـّنة الشـر فة علـ  أمهيتـه، 
ـان يـا ذكـر  القــر ن  نا ، لوكو فلـو كـان التحـّد  عنـه أيـرا  غـري يــدلوف أو أيـرا  قبيحـا  يسـتهجو

نا ، وللغ اَّهان عـ  فعـل ـيهما، وه ورسـوله ينـف  ذكر  والسّنة أيرا  غري يدلوف أو يستهجو
 اللغو والعبم 

 ــل رتــه فلمــاذا ذكــر القــر ن س ــن  الغــابر    ن التحــد  عــ  التــار ا عب ــا  ج  افلــو كــا    
أ ــار القــر ن ىل  وجــوب الســري ح األرض ألنــْ العمــلة  كفرعــون وهايــان والنمــرود غ و مو 

 والعمظة بقوله تعا : 
ه  علللللللالة  ألويل األلبلللللللاب ملللللللا كلللللللان حلللللللديثاً يفلللللللرت ...لقلللللللد كلللللللان يف قصصللللللل 

 ( 111) وسي/
.. يريد هللا ليبنّي لك  ويهديك  سنن اّلاين من قبلك /( 26)النساء 
..قد خلت من قبلك  سنن فس وا يف األرض /( 137) ظ عمران 
..قل سي وا يف األرض فانظروا كيف كان عاقبة اّلاين من قبل /( 42)الّروم 
س وا يف األرض فانظروا كيف كان عاقبة ا رمني.. قل /( 69)النمل 

ىلّن البحــم ح التــار ا ج ســّيما يــا جــري علــ  وصــّ  ه ورســوله أيــري املــ ين  علــّ      
هـو  ا املعوـوي  وأوجدمهـ ه الطاهرة الشهيدة سّيدة النساء فا مة تجو وز  

عمـا جـري علـيهم، وج ىلكـ  أنا نـادن أو ي  صلب د ننا واترخينا وج ىلك  أنا لتغاّ  
ــ  عّمــ  أبعــدهم عــ  ينــازهلم الــيت رتّــ ــ  بفعــل قــوم  كالــدلّر نل ابهم ه فيهــا، ىلذ يوــ  ّر

 يعهم فيه 
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 :لإلمامة بُعدان مهمان       
ىلّن البحـم عـ  يفهــوم اإليايـة واقالفـة ح اإلســالم  كشـي لنـا عــ   قيقـة الك ــري      

 ةطموســــة، ألّن كــــّل يفــــاهيم اإلســــالم يــــرتبط بنظــــام اإليايــــيــــ  املفــــاهيم الضــــا عة أو امل
عنيت  به أيري امل ين  علّ  ب  أا  الـب  _ املتمّ ل ابلوصّ  احلقيق  ب ولرسوله 

ج  لْا عنديا ل ري ح عا وراء يوـا ب  ظ البيـت  _ وأوجد  الطاهر    
ــــ  اإليــــام احلســــ   ــــه وأصــــحابه ســــّيما يــــا جــــري عل ــــه وأنوت ّن يــــا أل أل وعيال

اليت الت امعوت ينهم، وتقّموـها  ا ـد نلفـا  ألا بكـر ة أصاهبم يرتبط يبا رة  بقضا  اقالف
وعمــر وع مــان ويعاو ــة، وهــو أيــر ج ىلكــ  أنا  تغاّــ  عنــه اب ــم ح التــار ا ويتطلــ  
ىل  احلقيقــة، وىلجّ كــان البا ــم جمــود  األلــي ح تطلعــه ىل  املاّــ  ليدنــْ ينــه العظــات 

ا لبحـــم ح ىللنـــ يـــ  نالهلـــا  ســـتيقث النيـــام والّـــْ   أســـكرهتم الانـــارف واأليـــاين    الـــيت
 اإلياية ألّن فيها بعد   يهم : 

 األّول: البعد ال ماين:       
وأ زقـوا  املتجل  ح كون أصحاب احلق ح فرتة زينيـة يعينـة قـد اغتوـب  قهـم     

الب عــد وىلنا كنّــا ج لعيــد البحــم فيــه  قهــرا  عــ  يناصــبهم الــيت جعلهــا ه تعــا  هلــم، هــْا
لتور م تلع الفرتة الاينية وذهاب أعيانـا، ىلجّ ألنـا يـا زلنـا لطالـب أتبـا  يدرسـة الشـيخ  

ـــا   هـــو صـــا ب احلـــق دون ســـوا  ممـــ  جـــاءوا ىل   ابإلعـــرتاف أبّن أيـــري املـــ ين  علّي
  (21)لعملم والقالوناقالفة لرسوم سياس  ج عالقة له ابلتشر   واألنالِّ ودساتري ا

 الثاين: الُبعد الديين:    
هلــا ب عــٌد رو ــ   د ــ  ابِّ  أةــر  ىل   وينــا هــْا، ويــ  واجــب املســلم   أم أّن اإليايــة    

ىليـــام املســـلم  وقا ـــد الغـــّر احملجلـــ  بـــنص األدلـــة  األنـــْ بـــه وهـــو أّن اإليـــام علّيـــا  
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ــْ أل كــام وأوايــر الشــر عةالدالــة علــ  ألــه امل ىلّــافة  ىل  كولــه يرجعــا   ،وبســط لفوذهــا نفّم
ـــ  ىلليـــه ح  ـــّل املشـــاكل الـــيت تطـــرأ علـــ  املســـلم  فيمـــا  تعلـــق ح جمـــالس العقيـــدة   ـ راجو

ٌم  رع    وعات  رتتب عليها   كا والسلويف، أو فيما    ستجد ي  يّو
(22)  

فـــهذا غضضـــنا الطـــرف عـــ  البحـــم ح اإليايـــة أو اقالفـــة وهـــ  ابلطبـــ  يـــ  التـــار ا     
ج تنفوــــل عــــ  اقالفــــة  املاّــــ  وهلــــا عالقــــة ابحلاّــــر ألّن ىليايــــة اإليــــام املهــــدّم 

 ال ان ج ىلك  التفكيع بينهما عل  اإل الِّ تويفهوم اإلياية بل مها توأيان ي
 اإليراد على الوجه الّرابع:  

يـ  ألـي فـارِّ، ىلذ كيـي  قيا  قضّية الابري وع مان عل  قضّية اإليـام احلسـ      
ــــه الســــماء والعــــرس وال  قــــا ــــاء فــــ  لــــ  بكــــت ألجل رس واحلــــور واألفــــاليف، وبكــــا  األلبي
قبـل  كمـا وقـد بكـا  النـيّب األكـرم ـــ  فد ته بنفس   ملرسولون واألولياء قبل أنا  ولد ــوا

واإليـام  وسّيدة لساء العامل  فا مة   هادته وهكْا يوجض أيري امل ين  علّ  
واملنتسـبون ىل  بطالتهمـا غ وهـل  اهما  ىت املقربون ىلليهم بك، ل    احلس  ا ت  

  قــا   الظــالم ابلنــور، واملهــل ابلعملاــم، والّرذ لــة ابلفضــيلة غ وهــل   قــا  لظ حمّمــد أ ــٌد 
ّْر أبيــواظ املســلم  لوــ  كــان  طــوم أ يــه بــال  عــام  يــ  النــا    كــالّ، فهــل   قــا  يوــ  بــ

وهو ي   يعته فقاظ له: ىلّن هـْا املـاظ لـيس م وج  وقد  لب ىلليه عبد ه ب  زيعة ياج  
لــع، وىلتــا هــو حٌء للمســلم ، وجولاــب  أســيافهم، فــهنا  ــركتهم ح  ــرهبم كــان لــعو ي ــل  

هـل   قـا  ع مـان والـابري بعلـ ّ  و  ،(23) ّظهم وىلجّ فجناة أ ـد هم ج تكـون لغـري أفـواههم"
ـــ و لـــه الطـــاهر    أيـــري املـــ ين   "وملـــد أيـــر   رســـوظ ه ســـّر   وهـــم يّو

فلـم خيـرج الـابري وع مـان يـ  أجـل قضـّية ىل قـاِّ احلـق   غوعيبة علمـه ويو ـل  كمـه   "
لـــع فلـــم  قـــدر 

 
 وىلزهـــاِّ البا ـــل، ولكـــ  كـــل يـــا هنالـــع أّن الـــابري أراد املـــا  والشـــهرة وامل
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مــان فقـــد ع والاهــد والعبــادة أيــام النــا ، وأّيــا ع ـر النســـهـــي ظـة لـعبـــّو  ابلكـه فتحـــليـــع
أي ـاظ أا بكـر وعمـر،  يوـ  سـبقهاغتوب اقالفـة يـ  أصـحاهبا الشـرعي  كمـا اغتوـبها 

فلم أيتم ىل  اقالفة لرسوم ىلهل  وقرار لبوم، ولو لالت   ة البالغ واإلكماظ بع مـان أو 
ج ْها املخالفون  عارا  ود را  عل  صّحة نالفتـه، ودلـيلهم علـ  نالفتـه ألـه  قهي  سب
جقرتالـــه  قطعـــا  ذو النـــور  ، يـــ  أّن  أيـــري املـــ ين  علّيـــا  وهـــو  ـــد م يكـــْوب   ر ذو النـــو 

ج  ضاهيه أ ـٌد علـ  اإل ـالِّ، ج ع مـان و  بسّيدة لساء العامل  وسّيدة لساء أهل املّنة
ابعرتاف النوول القطعّية ي  يوادر القوم ج  اجة بنـا لسـردها لطوهلـا،  سبقهوج ي  

ــــ   طلبهــــا، فليســــت  كمــــا ج ىلكــــ  أنا   قــــا  اإليــــام ،نافيــــة علــــ  ذم عين جيــــدها يو
ج  ضـاهيها رو يـة،  بع مان والابري،  يم ىلّن رو ّية اإليام احلسـ   احلس  

وفكــــر  ج  ضــــاهيه فكــــر، وفضــــا له ج  ضــــاهيها فضــــا ل، فيكفــــ  يــــا ورد ح  قــــه عــــ  
 التــام  ق ر الّرســوظ األكــرم ألــه قــاظ: "أض يــ   ســ  و ســٌ  يــّ "، "احلســ  واحلســ 

ع  ع مان والابري أبنمـا رقالتـا  وأنمـا   ومها ىليايان قايا أو قعدا" فهل عّل النيب 
 ىليايان قايا أو قعدا غ كال   

ىلذن عــالم  ســـاو هما أصـــحاب املنشـــور ويوـــ  كـــان نلفهـــم بســـّيد  ـــباب أهـــل املنّـــة     
لّـْم جعلـه ه ورسـوله ا ال  للمقـام اـوتنـ ابتفاِّ األّية  أليس هْا ىلجحافـا  بـه  
 فيه غغ
هــ  ىل يــاء الـــّد   وىللعا ــه، فقيايــه الشـــر ي   فقضــّية اإليــام احلســ  بـــ  علــّ      

كــان يــ  أجــل ىلرجــا  اإلســالم ىل  يســار  الوــحيح بعــد أنا تالعبوــتا بــه األهــواء األيو ّــة 
ــا الــابري وع مــان فلــم   ــورا علــ  البا ــل و   قويــا علــ  ال ضــالظ، وغريهــا ممــ  ســبقها، أّي
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د هنــات  صــدرت ينهمــا، فكالــت عاقبتهمــا أنا عــوىلتــا كــان  اهلمــا أنمــا اعتــاج النــا  ب
  بتحر    ي  عا شة، وق تملو الابري ابلو ا ة عليه عند  ا د ق تملو ع مان 

 اإليراد على الوجه اخلامس:  

التشـّي   أنا لـرف وأّيـا  ،أّيا الدعوي ىل  رف   التسن  األيوم فحق  ج لقي بوجهه    
الوفوم، فهو أّوظ الكالم وحمّل اقوام، ىلذ كيي لقي بوجه التشي  الوفوم الّـْم لـه 

أصـــحاب املـــْاهب فضـــٌل علينـــا، ويـــاذا فعـــل الوـــفو ون اإل راليـــون الطيبـــون  ـــىت  قـــي 
ألنــم أسســوا دولــة  أو  ألنــم  ــيعة أليــري املــ ين  علــّ  أبوجــه تشــيعهم غ  املبتدعــة

بوــــلة  فلــــوج   و ـــافظوا علــــ  كــــّل يــــا ىلـــّت ىل  التشــــيّ  ّ  ســـم أيــــري املــــ ين  علــــإب
ــــا كــــان  ّــــة  ــــيعة ح ىل ــــران اليــــوم   ــــيعة ىل ــــران اليــــوم هــــم ايتــــداد لشــــيعة  الوــــفو ون لومو

، ويــا  فعلــه اإل راليــون لكــ ا  ــّتان يــا بــ   كــم اليــوم و كــم األيــس الوــفو   ابأليــس
الــيت تقــي يوقفــا  يعــاد    ليســار ّةللتنظيمــات واحلركــات االيــوم يــ  يســاعدات  وىلعــاضت   

 لمــــاذا  قــــي املســـــلمونف وعليـــــهأل للتشــــي ،    فعلــــه أ ــــٌد يـــــ   ــــعوب الــــدوظ العربيّــــة،
  غغأألّن  يعة ىل ران هلم ابٌ  ح احملّبة ألهـل البيـت   ّّد التشّي  الوفوم األ اعرة

 قطعا    ىلّن يو   بغ  التشّي  الوفوم فال حمالة  بغ  الد  ، و بغ  أهل البيت 
، وجتد ـد للوفو   دور عظيم ح لشر التشـّي  ح العـا و و فـث يقايـات أ متنـا     

الفـرتة لـرتو   أنبـار  استعالوا بعلمـاء جبـل عايـل ح تلـعبنا ها، ولشر علويهم، ي  هنا 
يــا قــانم،  نــاقــي بــوجههم وهــم أنوالنــا وأ بــاوض، قال، فعــالم لوعقا ــد  ظ حمّمــد 
أيمللرون  بعضلله  أوليللاء بعللض واملؤمنللات املؤمنللونو قــاظ تعــا : ، همو ســّرض يــا  ســرّ 

ابملعروف وينهلون علن املنكلر ويُقيملون الّصلالة ويؤتلون ال كلاة ويُطيعلون هللاَ ورسلوَله  
  (71)التوبة/ أولئ  س محه  هللاُ  إّن هللا ع ي   حكي   
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 التشكي  السابع
 

ـــــ       ضر الفتنـــــة، وهـــــ  نـــــالف الو ـــــدة ىلّن يراســـــم عا ـــــوراء أبغلـــــب يوـــــاد قها  جّم
اإلســاليّية الــيت  ســع  ىلليهــا الطرفــان يـــ  اقاّصــة والعاّيــة، ح  ــ  حنــ  أبيــّس احلاجـــة 

 حلفث و دة املسلم ، لْا ج بّد ي  توقيفها  فالا  عل  األهّم وهو الو دة 
 يرد عليه:    
ـــــ   بيّـــــت البغضـــــاءو      ، للعمـــــرتة الطـــــاهرة  ىلّن ضر الفتنـــــة ج تتـــــدجَّ  ىلجّ ح صـــــدور يو

ْكر  ظ البيـت والعاّية  ّدعون أنم حمّبون لع رتة النـيّب   ، فلمـاذا تتـدجَّ  الفتنـة بـ
ــ وابلتعييــب علــ  أعــدا هم ويبغضــيهم  فهيــا أنا خيتــاروا عــرتة  النــيب   أوصــ  ه يتاّل

ّن يفهـــوم ىل تعـــا  هبـــا، أو أنا خيتـــاروا الفر ـــق اآلنـــر  املعـــادم هلـــم واملغتوـــب حلقـــوقهم   
الو ـدة اإلسـاليّية هـو أنا لقـي بوجـه البا ـل ولعضـد احلـقَّ، فكـّل يـا هـو عـدّو ب علينــا 
أنا لتلّأ ينه  ىت لو كان ي  أقرب النا  ىللينا، أّيا أنا لقـي بوجـه  احلـق فهـو يـ  أعظـم 
الكبـا ر عنـد ه تعـا ، وج ىلكـ  للحـق أنا  ّتحــد يـ  البا ـل والو ـدة الـيت  اعمـون هــ  

دة البا ل ي  احلق، ي  اّن ه تعا  ناض أنا لّتحد يـ  البا ـل وأهلـه وأيـرض أنا حنـبَّ و 
احلقَّ وأهله، فكيي لّتحد ي  يا ناض ه تعـا  عنـه، ولتفـّرِّ عمـا أيـرض لحبتـه واإللقيـاد 

 ىلليه غ
 ـد، وحنــ  وعليـهأل فـال بــّد لنـا أنا لكــر   ا ـد وأتبــا   ا ـد وكــّل يوـ  وافــق علـ  أعمــاظ  ا     

ح حمـــرَّم يـــ  كـــّل ســـنة لـــرف  الـــنه  اليا ـــدم، بـــل كـــّل نـــ  ج  ســـري علـــ  درب اإليـــام 
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  ا ـد أل  ألّن احلّق  دور يعه  ي ما دار، وعلـ  كـّل عاقـل و ـّر أنا  تـلّأ يـ احلس  
سـّيد  ــباب أهــل  اإليـام احلســ    وـّب ح نالــة ج ه، وأنا  كــر  كـّل عمــلأعمالـو 

 ا وي سســوهاالو ــدة اإلسـاليّية الـيت  سـع  ىلليهـا دعاهتـ ون قـد  ّققنـالكـ ج املنّـة، وهبـْا
هــو  لــواء اإليــام  احلســ   ، بــل ىلّن األلضــواء رــتعلــ   ســاب أهــل البيــت 

ريــا  الو ــدة اإللســالّية النابعــة يــ  فطــرة اإللســان الّســوم، واملنســجمة يــ  القــيم وامل ــل 
ل  كيـدها وترسـيخها لتدنـْ بيـد األفـراد العليا اليت  سع  البشر لنيلها، و عملون ح سبي

 وا تمعات ىل  احلياة احلقيقّية والّسعادة األبد ّة   
ــ   ــاعم أّن يراســم عا ــوراء تــ ج  ضر الفتنــة وتفــرِّ بــ  لــو  املســلم أل      ىلّن كــّل يو

فهلــه ح الواقــ  هــو الّــْم  ــ ج  الفتنــة و  شــعل أوارهــا، بــل و ــتهم الشــيعة ابلفتنــة و ســ ء 
 م كّب املرىلة وسفع الدياء الل ئة ىلليه
ىل  اآلنـــــر   وتـــــاع   أبنـــــا تســـــ ءوكـــــّل عـــــا م   ـــــيع ّ   نســـــب ىل  يراســـــم عا ـــــوراء     

نا ر، فعلـ  القواعـد  الشـعبّية أنا رهم، هو ح الواق    ري الفتنة، و وب  الا ت عل  النا
الشـيعّية يـ  أي ـاظ   ىلليه، بل عليها اعتااله ويقا عتـه، وكـم  وجـد علـ  سـا تنا  ج توغ

هــ جء الّــْ   ح قلــوهبم يــرض،  بتغــون عــرض هــْ  الــدليا، وســوف  القــوا  ــويهم الّــْ   
 وعوـــدون، وهكـــْا احلـــاظ يـــ  كـــّل عـــا م أ ـــعرم  نســـب ىل  يراســـم عا ـــوراء أبنـــا يضـــرّة 

 ابلو ــدة اإلســاليّية فهلــه   ــري  الفتنــة، و وــرّح غــري يــا  ــّدع  أبلــه حمــّب لعــرتة النــيب 
  ذات الوقت  نْ  الغرية عل  أعداء العرتة الطاهرة  وح
ي   احلـق كيـي ج تكـون دعـوا  أساسـا  للو ـدة يـ   النيب  ىلّن يو   ّدع  أّن  ظو     

 ، و كون ذلع ينطلقا  صحيحا  للو دة املنشودة أعداء عرتة النيب  ح كر الشيعة 
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الفتنـــة و فــــّرِّ املســـلم  و ــــور  فاحلاصـــل ألـــه لــــيس ح  الشـــعا ر احلســــينّية يـــا   ــــري     
م فّرِّ ويّاِّ و دة املسلم  وأ ر احلاازات الطا فّية بـ    اازات  ا فّية  بينهم، ىلّن الّْ
املســـلم  هـــم أولئـــع العمـــالء املـــدجورون يـــ  قمبوـــل اإلســـتعمار وأعـــداء املســـلم  الّـــْ   

 تتحايــل الــيت اســطة بعــ  علمــاء الســوء والكتــب نف ــون وــوم التفرقــة بــ   ــ  و نــر بو 
 عل  الشيعة ابلكْب واإلفرتاء والتهم والسّب ولسبة الكفر والشريف ىلليهم 

    كتبــون عــ  الشــيعة ْالّــ بــل _لــيس عا ــوراء  _ىلّن الّــْم  فــّرِّ كلمــة املســلم      
أبنــــم  ا فــــة يــــ  اليهــــود وأنــــم أتبــــا  عبــــد ه بــــ  ســــبد اليهــــودم، هــــ جء هــــم األعــــداء 

عــا ، فلمـاذا ج  قــي األ ـاعرة يــ  هـ جء يوقــي الشـجب وأنــم احلقيقيـون للمسـلم  لي
 واقعا    ريون  الفتنة وخيّلون بو دة املسلم  غغ

 
 

 وسيعل  الاين ظلموا آل حممد أيَّ منقلٍ  ينقلبون
 والعاقبة للمتقني

 

***** 
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 التشكي  الثامن

 
اآلن هبـْا الشـكل يـ  ىل   ملاذا قيـ  الشـيعة يراسـم العـااء علـ  اإليـام احلسـ      

التعظـــيم ابلبكـــاء واللطـــم ويـــا  ـــابه ذلـــع أك ـــر يـــ  غـــري  يـــ  األلبيـــاء واألوصـــياء الّـــْ   
  ويــا يعــىن أنا  بكيــه الشــيعة  وابألنــّص جــّد  وأبيــه وأّيــه وأنيــهاستشــهدوا ح ســبيل ه 

 عل   هادته قرون  و لة، أليس ح هْا يبالغة ح ىل ياء ذكرا  غ تكّل عام وقد يض
 :إليراد عليه مبا يليا  
لشـاهد    يـم ج ْا الـانم العظـيمىلّن ىل ياء الشيعة ملراسم عا وراء كّل عام بكـّل هـ    

ـــاء ذكـــري غـــري  يـــ  األ ّمـــة  ملـــا ح ذكـــرا  يـــ  ىل رة للعوا ـــي امليا ـــة حنـــو  ح ىل ي
 خوه الكرأ بسبب  ّدة يظلوييته وأهل بيتـه وأصـحابه ولسـا ه، فلـم لسـم  أّن أ ـدا  

يــ  الــبالء و القتــل والتشــر د والســيب لعيالــه وأنواتــه، وهــ   ل ــل يــا أصــابه أصــيب 
 ادةــة لجموعهــا تعتــل أعظــم يــا وقــ  يــ  الــبالء الــدليوم علــ  أم جمموعــة أنــري يــ   
البشــر نــالظ يســرية التــار ا أبلعهــا، يــ  هنــا كــان رّد فعلهــا املدســاوم أعظــم وأجــل  يــ   

أو غـــري مماةلـــة، يـــ  هنـــا أجـــاد  الشـــاعر  ينمـــا قـــاظ  كـــّل  ادةـــة أنـــري ح  العـــا و مماةلـــة
 عنها:

 و واد  األ م تبق  يّدة          وتاوظ، وه  ىل  القياية ابقية
 وقال آخر:

 لقد رمل ي  ارزا ها حمنا                قتملها ليب  أو وص   ليبّ 
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 وقد أحسن َمن قال:
 كر العامل  ليعا  أ س  فيما ألت قد  ّلته             أ غلت ف

أعظم داعية للجهـاد ح سـبيل ه وألهـر  ىلّن اإليام احلس  ُيضاف إىل لل :     
ــ  أراد العــاّة والكرايــة وال ــورة علــ  البا ــل  ي ــاظ لل بــات واإلســتقاية علــ  املبــدأ، فكــّل يو

ـــــ ، أللــــه واملنكــــر، عليــــه أنا   ســــّ  و قتــــدم لــــو  األ ــــرار اإليــــام املظلــــوم   فد تــــهـ
ْكر  ال ـا ر كلمـا وجـد فيـه جـْوة النـور  ــبنفس   يياان لتمييا  احلق يـ  البا ـل، فكلمـا تـ

تشّد  حنو السماء والعدالة واحلق ّّد اقلود ىل  األرض والبا ل، يـ  هنـا قـاظ غالـدم: 
 لقد عّلم  اإليام احلس  كيي أةور عل  البا ل 

ّْكرض ابب تعــا  واب ىلّن اإليــام  احلســ          ــل  العليــا،  ــ
آلنــرة وابحلــق والعــدظ وامل

وكلمـــا تغافلنـــا عـــ   خوـــه الكـــرأ، فـــال حمالـــة ســـيلتبس علينـــا وجـــه احلـــق وســـوف لفقـــد 
 املواز   اإللسالّية واملقا يس اليت تفّرِّ وتشّخص  احلق ي  البا ل 

الّـــْ   ق تلـــوا ح ســـبيل  ه  علـــ  ألنـــا لبكـــ  علـــ  أ متنـــا األ هـــار  ول ّكـــد أ ضـــا      
 يـم استشـهد يسـمويا ، لكـّ  بكـاءض علـيهم لـيس   وعل  رأسـهم الرسـوظ األكـرم 

، وىلنا كنـت  اإليـام احلسـ   ىلجتـا بْايف املستوي ي  اإللفعـاظ العـا ف  الّـْم لبد ـه 
ويـا جـري عليهـا يـ  احليـي  يظلويّية و هادة يوجتنـا فا مـة  أنّ   خويا  أييل ىل 

 ىلج ة ج  قــّل عمــا جــري علــ  اإليــام احلســ  والظلــم وغــري ذلــع يــ  داعيــة املاهليّــ
 ســريا ، لــْا فــهّن ىلقايــة ذكراهــا احلا نــة تــْ ب الوــخر األصــم وتفّتــت الفــ اد، ىلذ ىلّن هــْ  

ـــــــروف قلهـــــــا ىل  اآلن، فهـــــــل هنـــــــايف يظلوييّـــــــة أعظـــــــم يـــــــ   الطـــــــاهرة امليمولـــــــة     ـ عا
ــة  الــيت جــرت علــ  ســّيدة ا ــتا ىليــرأة ابلكيفّي  غ فهــْ  لنســاء يظلوييتهــا غ هــل ل لممو

ــتا يــ  فرعــون، لكنــه    رفســها علــ  بطنهــا اســتهالة  هبــا ولــا   ســية بنــت يــاا م قــد ل لممو
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رملــــه يــــ  جنــــ   كــــرأ علــــ  ه تعــــا ،  ســــية بنــــت يــــاا م أوتــــدوا ح  ــــد ها ورجليهــــا 
ىلذجج  هلـا ولاوجهـا، و    رفسـوها علـ  بطنهـا  و  املسايري لكنهم    وفعوها علـ  نـّدها

  هـْ  الكرىلـة   جيـرم  غ ىلّن يا جري عللوا دارها عنوة  كما فعلوا بسّيدة النساء  دن
،  تها بنفسـ  ـــفـد ـــالّـْم  ا ـدها قلـيال   عل  ىللسان  قط سوي عل  اإليـام احلسـ  
ْكري ج بـّد أنا  كـون لسـتوي عا ـوراء  ي  أجلها لْا فهّن البكاء عليها وىلقاية العااء وال

فيمــا لــو أقمنــا  ، وهــْا ج  عــ  أنا لــرتيف عــااء اإليــام احلســ  اإليــام احلســ  
 أو فيمـــــا قّوـــــرض ح ىلقايـــــة ذكراهـــــا األليمـــــة أو ذكـــــري أيـــــري املـــــ ين   عااءهـــــا 

  وأوجد  املياي  
عّلمنــا كيــي ل ــور علــ  البا ــل يــ  نــالظ األيــر ابملعــروف  ىلّن  اإليــام احلســ      

الـيت تناسـاها ولسـيها الك ـري يـ  علمـاء الـد  ، وقّوـروا والنه  ع  املنكر، هْ  الفر ضة 
ح أدا هـا، فوــاروا  تعللــون لعــاذ ر هــ  ح الواقــ  تســو الت  ــيطالّية يــ  قبيــل ألــه ىلنا   

ـــ  الضـــرر فيســـقط عنّـــا األيـــر ابملعـــروف يـــ  أّن  ـّــة أ ت  وأنبـــارا   تـــحنتمـــل ال دةري أو   أنيو
لنهـــ  عـــ  املنكـــر فـــال ىلكـــ  تقييـــدها كالـــة ك ـــرية تـــدّظ علـــ  وجـــوب األيـــر ابملعـــروف وا

ْكور، ينهــا يــا اإل تمــاظ  بســند  أورد  الكليــ  لوجــود قــرا   صــارفة متنــ  يــ  التقييــد املــ
 :ىل 
ّمــد بــ  نالــد ، عــ  بعــ  أصــحابنا، عــ   (1)     عــّدة يــ  أصــحابنا، عــ  أ ــد بــ  حم 

 :قــاظ:  بشــر بــ  عبــد اّ ، عــ  أا عوــمة قاّــ  يــرو، عــ  جــابر ، عــ  أا جعفــر  
ــون  ح  نــر الّايــان قــو  ون و تنّســك ون   ــد ء  س ــفهاء  ج و ون  تقــرّ و بــ   فــيهم قــوم ي ــرام  ت ك 

 طل ب ــون أللف ســهم  الــر نص  ،  وجب ــون أيــرا  لعــر وف  وج نيــا  عــ  ي نكــر  ىلّج ىلذا أين ــوا الّضــرر
الة والّوـــيام ويـــا ج قبل ـــون علـــ  الّوـــ  ، ّتبع ـــون زّجت الع لمـــاء وفســـاد عملهـــم ،واملعـــاذ ر
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ـــم ح لفـــس  وج يـــاظ   ولــــو أّـــّرت الّوـــالة  بســـا ر يــــا  عملـ ــون أبيـــواهلم وأبــــدانم  ، كلم ه 
ـــوا أوـــ  الفـــرا   وأ ـــرفها ـــوها كمـــا رفض  نكـــر  ،لرفض 

 
ىلّن األيـــر ابملعـــر وف والّنهـــ  عـــ  امل

ع م ه م بعقابـه الفـرا    ه نالـع  ـتم  غضـب  اّ  عـّا وجـّل علـيهم فـي فر ضة عظيمـة هبـا ت قـام  
ىلّن األيــر ابملعــر وف والّنهــ  عــ   ،في هلــع  األبــرار  ح دار الف ّجــار والّوــغار  ح دار الكبــار

 نكـــر ســـبيل  األلبيـــاء
ـــلحاء ،امل و يـــ    ،هبـــا ت قـــام  الفـــرا     ،فر ضـــة عظيمـــة ،وينهـــاج  الو 

و سـتقيم   ،ي  يـ  األعـداءو  نتوـ ،وت عمر  األرض   ،وت رد  املظا    ،ورل  املكاسب   ،املْاهب  
فــدلكر وا بق لـ ـوبك م والفظ ـــوا أبلســنتك م وص ــك وا هبـــا جبــاهه م وج  ــاف وا ح اّ  لويـــة  ،األيــر  

إمّنلا الّسلبيُل عللى الّلاين يظلُملون ج م  فهن اتّعظـ وا وىل  احلـّق رجع ـوا فـال سـبيل علـيهم 
ه نالـــع فجاهـــد وه م  ،أللللي  النّلللا  ويبغُلللون يف األرض بغللل  احللللّ  ُأولئللل  هلُللل  علللااب

أببدالك م وأبغض وه م بق لـ وبك م غـري  ـالب  س ـلطاض  وج ابغـ  يـاج  وج ي ر ـد   بظ لـم  لفـرا  
 ــىّت  فيئ ــوا ىل  أيــر اّ  وىلض ــوا علــ   اعتــه قــاظ: وأو ــ  اّ   عــّا وجــّل ىل    ــعيب  النّــيّب 

ّْب يـ  قويــع يا ـة ألــي  أربعـ  ألفــا  يـ     ــرارهم وسـّت  ألفــا  يـ  نيــارهم أيّن ي عـ
فــدو   اّ   عــّا وجــّل ىلليــه داهن ــوا   :   رّب هــ  جء األ ــرار  فمــا ابظ  األنيــارفقــاظ 

  (24)أهل املعاص  و   غضب وا لغضيب
ّمــد بــ  عيســ ، عــ   (2)     ّمــد بــ  نالــد ، عــ  حم  عــّدة يــ  أصــحابنا، عــ  أ ــد بــ  حم 

ّمــد بــ  ع مــر بــ  عرفــة قــاظ: و لتــدي ر ّن ابملعــر وف ولتــنه ّ ،  : ق ــوظ   عــت  أاب احلســ  حم 
 نكر أو لي ستعملّ  عليك م  رار ك م فيدع و نيار ك م فال   ستجاب  هل م

   (25)ع  امل
عـــّدة يـــ  أصـــحابنا، عـــ  ســـهل بـــ  ز د ، عـــ  عبـــد الـــّر   بـــ  أا جنـــران، عـــ   (3)    

، يـــد ، عـــ  أا  ـــاة، عـــ  قـــىي بـــ  ع قيـــل  عـــ   ســـ   قـــاظ: نطـــب أيـــري   عاصـــم بـــ    
 ين  

 
أّيا بعد  فهلّه  ىلّتا هلـع يـ  كـان قـبلك م  يـم   :فحمد اّ  وأةىن عليه وقاظ امل
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يا عمل وا ي  املعاص  و   نهه م  الّراّبلي ون واأل بار  ع  ذلع وىللـّه م ملّا متـادوا ح املعاصـ  
نــوا عــ  فــدي ر وا ابملعــر وف و  ،الع ق ــوابت   و   ــنهه م  الّراّبلي ــون واأل بــار  عــ  ذلــع لالــت هبــم  

 نكـــر     قـــّراب أجـــال  و   قطعـــا رزقـــا  ىلّن 
ـــوا أّن األيـــر ابملعـــر وف والّنهـــ  عـــ  امل  نكـــر واعلم 

امل
اظ  ي  الّسماء ىل  األرض كقطر املطر ىل  ك ّل لفس  لا قّدر اّ   هلـا يـ  ز دة  أو ـاألير  ن

بة ح أهــل  أو يــاظ  أو لفــس  ورأي عنــد أنيــه غفــرية  ح ل قوــان  فــهن أصــاب أ ــدك م ي وــي
سلم لـلم

 
ء يـ  اقيالـة يـا    غـ   أهل  أو ياظ  أو لفس  فال تك ولّ  عليه فتنة  فهّن املرء امل

م  نتظـر   هبا لئام مغر  دضءة  تظهر  فيخش   هلا ىلذا ذ كرت و  الّنا  كان كالفاجل الياسر الّْ
 سـلم  الـلم أّوظ فوزة  ي  قدا ه ت وجب  

ء  يـ   له  املغنم و  دف   هبا عنه  املغرم  وكْلع املرء  امل
اقيالة  نتظر  ي  اّ  تعا  ىل دي احل سني  ىلّيا داع  اّ  فما عند اّ  نـري لـه  وىلّيـا رزِّ 

ـــو ذ و أهـــل  ويـــاظ  ويعـــه  د ن ـــه  و ســـب ه   ليا والعمـــل  ،اّ  فـــهذا ه  ىلّن املـــاظ والبنـــ   ـــر   الـــد 
ّْرك م يـــ  لفســـه ا لّوـــاحل  ـــر   اآلنـــرة وقـــد جيمع ه مـــا اّ   ألقـــوام  فا ـــْر وا يـــ  اّ  يـــا  ـــ

عـــة  فهلّـــه  يـــ   عمـــل لغـــري اّ  و  وانشـــو   نشـــية  ليســـت بتعـــْ ر   اعمل ـــوا ح غـــري ر ء  وج و 
ــــــعداء وي رافقــــــة  ــــــهداء وي عا شــــــة الس   كلــــــه  اّ   ىل  يــــــ  عمــــــل لــــــه  لســــــدظ  اّ  ينــــــازظ الش 

  (26)أللبياءا
ّمد  ب   قىي، ع  احل سـ  بـ  ىلسـحاِّ، عـ  علـّ  بـ  يهـا ر، عـ  الّنضـر بـ   (4)     حم 

قـاظ: ىلّن اّ  عـّا وجـّل  س ـو د ، عـ  د ر سـت، عـ  بعـ  أصـحابه، عـ  أا عبـد اّ  
بعم يلك  ىل  أهل يد نة  ليقلباها عل  أهلها فلّما التهيا ىل  املد نة وجـدا رج ـال   ـدع و 

قــد رأ ت ــه  ولكــ   :فقــاظ  أيــا تــري هــْا الــّداع  :اّ  و تضــرّ   فقــاظ أ ــد  امللكــ  لوــا به
ج ولكـــ  ج أ  ـــد    ـــيئا   ـــىّت أ راجـــ  رّا فعـــاد ىل  اّ   :فقـــاظ ،أيضـــ  ملـــا أيـــر بـــه رّا 
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  رّب ىليّن التهيت  ىل  املد نة فوجـدت  عبـديف فـ الض   ـدع ويف و تضـرّ    :تباريف وتعا  فقاظ
   تمّعر وجه ه  غيظا  م قط   اي  لا أيرت ع به فهّن ذا رج لٌ  :ليع فقاظىل

(27)  
  عل   ب   ىلبراهيم، ع  أبيـه، عـ  النّـوفلّ ، عـ  الّسـك ويّن، عـ  أا عبـد ا ّ  (5)    

ـــ ين  
 
ـــوظ  اّ   :قـــاظ: قـــاظ أيـــري  امل ـــو    أيـــرض رس  أن للقـــ  أهـــل املعاصـــ  بو ج 

ي كفهرّة  
(28)  
عــّدة يــ  أصــحابنا، عــ  أ ــد بــ  أا عبــد ه، عــ   عقــوب بــ   ا ــد رفعــه ( 6)    

: األيــر ابملعــروف والنهــ  عــ  املنكــر نلقــان يــ  نلــق ه قــاظ: قــاظ ابــو عبــد ه 
   (29)فم  لورمها أعاّ  ه وي  نْهلما نْله ه

، عـ  يســعدة بــ  صـ (7)     دقة، عــ  أا عبــد علـ   بــ   ىلبـراهيم، عــ  هــار ون بـ  ي ســلم 
ـــيب   اّ   ـــم ىلذا فســـدت لســـاو ك م وفســـق  ـــباب ك م و    :قـــاظ: قـــاظ الّن كيـــي بك 

 نكـر فقيـل لـه  
 : فقـاظ  و ك ـون  ذلـع   رس ـوظ ا ّ  : ي ر وا ابملعر وف و  تنهـوا عـ  امل

 نكــر ونيــت م عــ  املعــر وف فقيــل لــه  
ــ :لعــم و ــّر يــ  ذلــع كيــي بك ــم ىلذا أيــرمت  ابمل وظ   رس 

ــون  ذلــع ــم ىلذا رأ ــت م  املعــر وف ي نكــرا   قــاظ  اّ  و ك  : لعــم و ــّر يــ  ذلــع كيــي بك 
 نكر يعر وفا  

  (30)وامل
أّن القاعــد   عــ  األيــر ابملعــروف املتعللــ  بعــدم التــدةري ىلتــا هــو بســبب  اليــوم يــا لــرا     

  العكــس نــوفهم يــ  النــا  ح أغلــب األ يــان، يــ  اّن يطلقــات اآل ت واألنبــار علــ
الّللللاين قللللال هللللل  النللللا  إّن النللللا  قللللد مجعللللوا لكلللل  يــــ  ذلــــع، ينهــــا قولــــه تعــــا : 

 ( 173) ظ عمران: قالوا حسبُنا هللا ون ْعَ  الوكيلو  فاخشوه  ف اده  إميانً 
فلو أّن كّل ىللسان خيش  النا  وج خيش  ه تعا ، فيرتيف النه  عـ  املنكـر ىلذا  فـال     

 ود، فخشية النا  ج تقرب أجال  وج تنقص رزقا   تقام الواجبات واحلد
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فســه أنا  ـري أيــرا  ب تعـا  فيــه يقـاٌظ، فــال : ج ققّمــرونَّ أ ـدكم لقـاظ رسـوظ ه     
  (31) قوظ:   رّب نشية النا ، فيقوظ: فه م كنت أ ق أنا  ش 

أ ـدض لفسـه   : ج ققرن أ دكم لفسه، قالوا:    رسوظ ه وكيي قّقروعنه     
 ـوم القيايـة: يـا ينعـع  :  ري أّن عليـه يقـاج ،  ّ ج  قـوظ فيـه، فيقـوظ ه قاظ 

  (32)أن تقوظ ح كْا وكْا  فيقوظ: نشيت النا غ فيقوظ: فه م أ ق أن  ش 
ـــه   (33): ج أعـــرفّ  رجـــال  يـــنكم علـــم عملامـــا  فكتمـــه فرقـــا  يـــ  النـــا وعنـــه      وعن

وعنــه   (34): ىللـّـع لــا ، فقــد تــود  يــنهملــه   أن تقــوظااب الظــ: ىلذا رأ ــت أيــيت هتــ
  (35): ج ىلنعّ  أ دكم هيبة النا  أن  قوظ احلق ىلذا ر   أو وعه

ّْكر بعظــم وعنــه      : أج ج ىلــنعّ  أ ــدكم هيبــة  النــا  أن  قــوظ احلــق ىلذا ر   أن  ــ
  (36)د ي  رزِّه، ج  قّرب ي  أجل وج   بعم 

كالــت يــ  أجــل ت بيــت هــْ  الفر ضــة املقدَّســة    ــهادة اإليــام  احلســ   ىلذن ىلنّ     
علــ  ــــ  فد تــه بنفســ ــــ  وهـ  األيــر ابملعــروف والنهــ  عــ  املنكــر، فقــد قــام أبدا هــا اإليــام

أصـــعب يراتبهــــا وأ ــــّد صــــورها وأرفــــ  يســــتو هتا، لـــْا فــــهّن ه تعــــا  جعــــل  ــــومو اإليــــام 
علــ  النــا  وقــدوة  لعاّيــة املســلم  ويــ ال  أعلــ   يــا  نالــدا  ليكــون  جــة  احلســ  

لكّل العلماء ح كّل زيان  ويكان ح القيام هبْا الفرض العظـيم، ألّن بقيـام هـْ  الفر ضـة 
ت قـام  الشــر عة كّلهــا، لتوقفهـا علــ  فر ضــة األيـر ابملعــروف والنهــ  عـ  املنكــر، لــْا ىلكــ  

ـــمان تطبي قـــه، لـــْا   تســـقط عـــ  أّم يســـلم تســـميتها بفر ضـــة احملافظـــة علـــ  النظـــام ّو
 ويسلمة ح أم يستوي كان، ألّن الساكت ع  احلق  يطان أنر  

ـــل  قـــايوا بوليفـــة األيـــر ابملعـــروف والنهـــ  عـــ  املنكـــر      وج نـــالف أّن األلبيـــاء واملرسو
وأّدوا هــــْا الواجــــب العظــــيم  ســــب لــــروفهم وأ ــــواهلم وىليكاليــــاهتم وقابليــــاهتم، غــــري أّن  
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قـــام أبداء هـــْا الواجـــب علـــ  حنـــو يـــ  الوـــعوبة واملشـــّقة كيـــم     اإليـــام احلســـ 
   سبقه فيه سابق ول   لحقه ج ق سوي اإليام احلّجة املنتظر 

أجل، لقد وقـي األلبيـاء واألوليـاء ح وجـه الطغـاة والظـامل  وكّلفهـم ذلـع تضـحيات      
أل ـد يـنهم أنا ّـّح  بكـّل كبرية ح أيواهلم وأبنا هم وألفسهم وأهاليهم، ولكـ     تفـق 

، و  هْ  األ ياء وغريهـا جمتمعـة  وح  ن  وا ـد ي ـل يـا فعـل يـوجض اإليـام احلسـ  
يــ  الــرزا  واقطــوب الــيت    وــب أ ــد يــ  هــ جء األعــالم ل ــل يــا أ صــيب اإليــام 

ىللّــه الوــابر القــدوة، وا ــ  صــل ا ــوب يــ  صــل  غغ  أل ملــت الســماء واألرض وكــّل   ــ ء
 سوي قطرة ح كر حميطغغ  يا صل أ وب ح جنب صل  فوه
وعليه كيي ج لقيم له العااء ح كّل سنة، بـل ح كـّل أسـبو  و ـوم، ولـه فضـل علينـا،     

بـــل لـــه فضـــل علـــ  اإلســـالم واإللســـالّية، فـــهذا يـــا كـــان املســـيحيون قيـــون ىل  اآلن ذكـــر 
ا ذلــع ىلجّ لعظـــم  خوـــّية رغــم يـــرور ألفــ  ســـنة علـــ  وجدتــه، ويـــ يــيالد  املســـيح 

ـــار ا  خوـــّية  املســـيح  ـــه، فلـــيس يـــ  الســـهل أن  نســـ  الت  املســـيحســـّيدض ولوراليت
، كمـا  سـتحيل علـ  الـاي  هضـمها ولبـْها، ألّن نلـود الشخوـّية عيس  ب  يرأ 

ىلتــا  ــدور يــدار   ر تلــع الشخوــّية ج يــدار يــرور الــاي ، وج  ــّع أّن  خوــّية يــو  
وةورته احلقة ّّد البا ـل  عتـل ح   هيد ه اإليام احلس   ويعّلمناسّيدض  األ رار

قّمة الشخوـيات العامليّـة يـ   يـم   رهـا املليلـة ولتا جهـا الـيت غيّــروتا وأةـرت ح جمـري 
اتر ـا اإللســالّية واألّيــة اإلســاليّية، وصــالت  ـر عة ه يــ  التحر ــي والتا يــي ىلذ    عــد 

   أن خينقوا تعاليمه ابسم الّد   ألّن تاليـْة اإليـام احلسـ  إبيكان املتسرت   ابلد 
 قفــون هلــم ابملرصــاد ليلقنــوهم درســا  يــ  درو  أســتاذهم العظــيم اإليــام احلســ  بــ  علــّ  
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 التشكي  التاسع
 

يــا ذكــر  املشــكّمع  املعهــود علــ  ينــل يســجد  يــّدعيا  أّن بعــ  النــا   طــّلون علــ      
األيريكيّــــة، ىلذ كيــــي  قــــيم  marlboroاليــــد األنــــري ســــيجارة  رووســــهم ح  ــــد، وح

ـــةو ـــدّننون ســـجا ر أير ك ون ذكـــري اإليـــام احلســـ  هـــ جء املطـــلّم  ـــيت هـــ  الـــّد  ي ال
 أعدا نا بل ه  أك ر عداءا  ي  يليون  ا د   

 يرد عليه:    
راء فلمــــاذا ج  قــــا    ــــ ،ةاأليريكيــــ ةىلذا كالــــت العــــداوة أبنا لقــــا    ــــرب الســــيجار     

هو وأوجد  وأقرابو   وملاذا ج  قـا    ـىت  ـراء   يم  سرت به جسمه القماس األيريك 
كيّــة، بــل لعّلهــا يوــنوعة  ا    لســياراته ىلذ هــ  يفلــرتة لاكينــات أيريكّيــة وصــناعة أيري ـالبنــ

ل طاليـا العلّـة لح ىلسرا يل وبر طاليـا الـيت ابعـت فلسـط  لليهـود، فلمـاذا ج  قـي يعـاد   
سا    ء اليهود وسيطرهتم عل  فلسط  غ بل ىلّن الشاس امللك  املونوعة عمايتـه األ

ينــه هــو يــ  بر طاليــا، فلمــاذا  لــبس العمايــة الل طاليّــة واملبّــة الل طاليّــة و قتــ  الـــدوجر 
ــ   شــرتم بضــا   بر طاليــا الــيت ابعــت فلســط  لليهــود  صــناعة األيريكــ  ووو    ألــيس يو

 كبا ر كسب فتوا  ودعوا   نا نا  ويرتكبا  لل
ج ســّيما يــ  علــ  ينــل  ح بــريوت الــيت  طلقهــا عــل وســا ل اإلعــالم  ىلّن اإلرهاصــات    

َّْج استخي بعقوهلم فد اعو  بكّل يا  قـوظ، وصـدِّ علـيهم قولـه تعـا   أيام بسطاء وس
ــــوم فرعــــون:   عــــ  اكيــــا    فاسللللتخّف قوملللله فأطللللاعوه إنلللل  كللللانوا قومللللاً فاسللللقنيق
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اسللتحول قــاظ تعــا : ( بــل اســتحوذ علــيهم ىلبلــيس فوــّدهم عــ  الســبيل 54/)الانــرف
عليه  الشيطان فأنساه  لكر هللا أولئ  ح ب الشيطان أم إّن ح ب الشيطان هل  

إمنلللا يلللدعوا ح بللله ليكونلللوا ملللن أ لللحاب (، وقـــاظ تعـــا : 19)ا ادلـــة/ اخلاسلللرون
 ( 6)فا ر/ السع 

 
 

 
 

 التشكي  العاشر
 

ج  كــاد  قــل  أ ــدمها أمهيــة علــ   ة جالبــان يهّمــان ح قضــّية اإليــام احلســ   ـّـ    
 اآلنر: 

جالـــب النعمـــة والّر ـــة هبـــْا التوفيـــق اإلهلـــ  العظـــيم ل يـــام احلســـ  األّول: اجلانللل      
هبــا، وهــو  هبــْ  املقايــات الرفيعــة الــيت  ــرّفهم املــو   وأهــل بيتــه وأصــحابه  

تبشار ج احلان والتدّ  ألّن  البالء الـدليوم كلمـا كـان أك ـر، كـان  أير  قتض  الفرح واإلس
ال ـــواب األنـــروم أعظـــم، فيكـــون اإلستبشـــار والفـــرح أو ، لـــْا ورد  أّن بعـــ  أصـــحاب 

ألـــه قـــاظ:  كـــالوا يستبشـــر   كمـــا جـــاء عـــ  بر ـــر بـــ  اقضـــري   اإليـــام احلســـ  
جّ أنا ىليـــل هـــ جء وبـــ  احلـــور العـــ  ىل بيننـــا ستبشـــر لـــا حنـــ  جقـــون، وه ىلنّ ىلين ملوهم، 

  (37)علينا أبسيافهم، ولوددت أنم قد يالوا علينا أبسيافهم
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وقــد  ــارب يــ  أنيــه  وهــا هــو الشــاعر  وــي املــو  الكــرأ العبــا  بــ  علــّ      
وأبلــ  بــالء   ســنا  ج لظــري لــه، وواســا  يواســاة  ج  ــر ع هلــا فقــاظ  اإليــام احلســ  

 الشاعر:
 ْت وجوه القوم خوف املوتَعَبسَ 

 والعّبا  فيه  ضاح   متبّس 
فســـدله: أبـــه  عنـــديا لقـــ  أاب  اإليـــام احلســـ   وهكـــْا املـــو  علـــّ  األكـــل     

جميبا  ولد  علـّ  األكـل: بلـ    بـ ، فقـاظ  أولسنا عل  احلق  فقاظ اإليام احلس  
ْ : ىلذن ج لبام أوقعنا عل    املوت أم وق  املوت علينا يوجض علّ  األكل ساعتئ

 جالــب احلــان واأل  علــ  يوــاب اإليــام أا عبــد ه احلســ  اجلانلل  الثللاين:     
 فلماذا لقّدم املالب ال اين عل  األّوظ 

 :بوجهني واجلواب    
ىلجّ  ىلّن هــْ   املــالب  ضجــاان فعــال  ح  ــهادة اإليــام احلســ  )الوجلله األول(:   

 األهــم يقــدَّم علــ  األّوظ، فاملالــب األّوظ  نظــر ىل  النتــا   األنرو ّــة أّن املالــب  ال ــاين
ل يام عليه السَّالم وأصحابه امليـاي ، واملالـب ال ـاين  نظـر ىل  جهـة الـبالء الّـْم عـاض  

لكولـــه بـــالءا  دليـــو   نالوـــا  ج  شـــوبه  وأهـــل بيتـــه وأصـــحابه  اإليـــام احلســـ  
 اآلنرة أعل  املقايات وأرف  الدرجات و  الّدليا بالء أنروم ىل القا  بل له ح

يضــافا  ىل  أّن املالــب ال ــاين ســبٌب عظــيٌم ح تربيــة األفــراد وا تمعــات تربيــة  صـــاحلة     
والّســّر ح ذلــع أّن احلــان  ولّــد اإللكســار واليقظــة حنــو اآلنــرة  ،أك ــر يــ  املالــب األوظ

ت الــيت هــ  ح الواقــ  ســتا ر رجــب يــ   يــم كولــه ســببا  ل بتعــاد عــ  الرذا ــل والشــهوا
ْكر واقــوف يــ  ســوء املوــري، يــ  التدكيــد علــ  أّن احلــان علــ  ســّيد الشــهداء  عــ  التــ
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 ولّــد ح احلــا   تعا فــا  قــو   يــ  قضــّيته ويباد ــه كيــم  ــتحمس هلــا بكــّل كيالــه ووجــود  
ه  اهـــو ، وأّيـــا الفـــرح أو الســـرور فهلـــو كـــون أك ـــر ىللقيـــادا  لتطبيـــق أهدافـــه ويراييـــه 

نشــوة الــيت ت ســكر العقــل عــ  لابلــنفس و بعــدها عــ  األهــداف ألّن  الفــرح بْاتــه ســبب ل
إّن قلارون  اإلدرايف والفهم، يـ  هنـا ذّم ه الفـر   الّـْ   تبطـرهم النعمـة بقولـه تعـا : 

كان من قوم موسى فبغى عليه  وآتيناه من الكنٍو ما إّن مفاحتله لتنلوأ ابلُعصلبة أويل 
 ( 76)القوص/ ال له قومه م تفر  إّن هللا م ُيّ  الفرحنيالقوة إل ق

ىلّن الفهـــم العـــام ألّم لـــاهرة لـــا فيهـــا واقعـــة الطـــي ىلتـــا هـــو لاهرهـــا )الوجللله الثلللاين(:    
الــــدليوم ولــــيس واقعهــــا األنــــروم، فكــــان يــــ  األفضــــل توجيــــه النــــا  ىل  يــــا  فهمــــون 

ألمهيـــة  اإليـــام املظلـــوم  جـــلألو ـــدركون، يـــ  هنـــا ورد ابملتـــواتر احلـــّم علـــ  البكـــاء 
ذلــع و ةــري  ح النفــو  يــ   يــم الرتقــ  ح يــدارج الكمــاظ اإللســاين ألّن الــدي  علــ  

ب ىلجّ غسلته، وج  ـيطاض  ىلجّ أ رقتـه، وج دليـا قضّية كحادةة كربالء ج تد  درض  ح القل
ضـا   وأهدافـه وتوجهاتــه  لبـْهتا، يضـافا  ىل  أّن ح البكـاء عليـه ىلعاليـا  يهمـا  لنوـرة قىلجّ 

كـان الرتكيـا علـ  البكـاء ج علـ  الفـرح والسـرور،   لـْاكما ج خيف  عل  الفط  اللبيـب، 
قبـل يوتـه وبكـ  يسـلم  علـ  اإليـام احلسـ   ي  هنا بك   بيب ب  يظـاهر 

ب  عقيل وغريمها، ويا ذلع ىلجّ ألّن البكاء أ ضا   كون سببا  إلقاية احلّجة علـ  اقوـوم 
ا ج  نف  الكالم واإلفهام، فيكون البكاء األسلوب الوايت والسليب عل  األعـداء عندي

بعـد  ـهادة أبيهـا، وفعلتـه  وهو يا فعلته يوجتنا  ّجة ه عل  نلقه فا مة الاهـراء 
بعــد  ــهادة أنيهــا، وفعلــه  أ ضــا  الوــّد قة الوــغري عقيلــة اهلــااي  يوجتنــا ز نــب 

  بعد أبيه    يوجض اإليام ز   العابد 
***** 
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 فذلكة البحث

هــْ  أعظــم الشــبهات والتشــكيكات علــ  يراســم عا ــوراء، وقــد فنّــدضها وا ــدة  تلــو     
األنـري  يلـ  يـ  القـارب الكـرأ تكـرار قــراءة الـّردود عليهـا ليكـون علـ  ىلملـام  هبـا لكونــا 

  احلقيقة الّدفا  عـ  فقهّية وينطقّية  ستطي  ي  نالهلا املتطل  ىلّوابط علمّية وقواعد 
يـ  قـّوة  ايراسم عا وراء املقدَّسة اليت  ـاوظ األعـداء وج  االـون النيـل ينهـا بكـّل يـا أوتـو 

، ووسا ل ىلعاليّية لتضعيفها وىلياتتها يـ  لفـو  عشـاِّ املـو  أا عبـد ه احلسـ  
املعتقــدات القواعــد املواليــة فيســهل الــرتأ  عليهــا وىليــالء  نــّدروافبــْا  كــون األعــداء قــد 

واألفكـــار الـــيت تناســـب توجهـــاهتم  السياســـّية والفكر ّـــة الداعيـــة ىل  ىلرجـــا  عهـــد الدولـــة 
ســـم  نـــر و ـــعار  نـــر هـــو  ـــعار الو ـــدة اإلســـاليّية الـــيت   جتـــر علـــ  الع ماليّـــة لكـــ  إب

الشيعة سوي التنازظ ع  يعتقداهتم بواسطة عمـالء لعلمـاء العاّيـة الـداع  ىل  ىلياتـة نـ  
وهــــ جء العمــــالء لــــد هم الوســــا ل  _ عــــ  الســــا ة اإلســــاليّية وىلزالتــــه  أهــــل البيــــت

ْو    طغيــان علــ  توجهــات  فا  ىل  عــايلو يضــا ،املاد ــة واملعنو ــة الكبــرية القهــر والقــّوة اللَّــ
والـــْود  تلـــع الفئـــة العميلـــة للجـــم كـــّل فـــم   نـــادم ابلـــدفا  عـــ  عقا ـــد أهـــل البيـــت 

 ا املسلم  ووأبله  شّق ع عنها، و نعتون كّل يواظ  ابلعوبّية
 فــــيكم     فلتحــــريف  ــــعا ر اإليــــام احلســــ  واقطبــــاء املشــــككون أ هـــا العلمــــاء    

احلمية والغرية عل  الّد  ، فهّن يو  استح  بشعا ر  ج  ناظ ا رتايا  ي  اآلنـر  ، ألّلكـم 
قــام عنــديا تســتهينون ابلشــعا ر واملقدَّســات فــهّن ذلــع  اعــا  ةقــة اآلنــر   بكــم، يــ  ا

 والعْاب  وم تشخص فيه القلوب واألبوار 
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ــ  كــان ب أا عبــد ه اإليــام املعظَّــم لــنك  ألوــار ه وألوــار املــو  و      أل فــهّن يو
   كـــان ه يعـــه إْن تنصلللروا هللا ينصلللرك  ويثبّلللت أقلللدامك  مثّ جلللاءك  رسلللول

ـ  وقـ   حلّجـة املنتظـر ، وكما قاظ اإليام امصّد  ملا معك  لتؤمنّن به ولتنُصُرنَّه
و
مل

  "نصرتنا فنصرنأ"ح ّيق 
 

 

ىلّن يراســـم عا ـــوراء ج ســـّيما يواكـــب التطبـــري هلـــا نوـــا ص و  ر تربو ّـــة يـــ   يـــم      
كونا ل ابة لو  ي  ا اهـدات والر ّـات الّرو يـة الـيت توـقل الـّروح اإللسـالّية فتعطيهـا 

قدح ح النفس والـروح جـْوة التضـحية ح سـبيل العقيـدة ممـا قدرة  عل  التفاين واإل  ار وت
 وصفاء السر رة   بعم فيها احلب الواح ل يام 

واقالوـة يـ   ةايتـااج عوا ـي احملبّـة الوـادق ىلنّ  كما وهلـا أبعـاد عرفاليّـة وىلعالييّـة، ىلذ     
ـــت  عـــادة   توـــاعد لوعـــا  يـــ  العشـــق املالشـــوا ب الدليو ّـــة يـــ  لوعـــة املوـــاب واألســـ    ن

، هـْا العشـق الّـْم قـد  وـل ىل   الـة الـربط يـ  احملبـوب لشخص اإليـام احلسـ  
جتعل  العا ق ح نياظ عشقه قر بـا  يـ    وله عنه، "ويا التطبري ىلجّ لف ةكيم ج ىلك  ف

الواقعة اليت  تضّور قلبه    ىلر  نا رهـا، وتبقـ  القلـوب املخلوـة ح  ـواف يـ  اإليـام 
ــــــه  ــــــري توــــــبغ املشــــــارك  واحلشــــــود "احلســــــ  و ول ، يضــــــافا  ىل  أّن يواكــــــب التطب

ــــْم  ــــدم يــــ  اهلــــدف اّل املماهري ّــــة الكبــــرية ابلعا فــــة امليا ــــة وابلتواصــــل القلــــيب والعقي
ع قـــدت ألجلـــه يواكـــب التطبـــري الـــيت ج تبتغـــ   لـــة ىلعاليّيـــة التخابيّـــة لتيـــار سياســـ  أو 
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ع  تنـا  يـ  يواكـب ة، ألّن كـل  ذلـتنظيم ىلجتماع  أو  معـا  ابلوصـوظ ىل  سـلطة يعينـ
 ها  رض ي  توجهاهتا ويبادالتطبري و تعا

لقـــد تكـــاتي األعـــداء وأذضهبـــم ح صـــفوفنا علـــ   مـــس يعـــا  التطبـــري والبكـــاء فلـــم     
ا ىلجّ  لقا  وازد دا  دون نوف ي  سلطة أو جهـة يهمـا بـْلوا وسـعوا ل  ا ـة هبـا،  ادمه

ووهـــٌ  بســـيط يــ  وهجـــات لـــور  املتـــدلق علـــ     ىلنــا ســـّر يـــ  أســـرار اإليــام احلســـ
صـحراء كـربالء، هــْا النـور الّــْم    ه سـبحاله علــ  لفسـه ىلجّ أنا  كــون سـا عا  علــ  

  احلس  ب  علّ   اإليام ملو اعوا  اإليكان عربون حمّبة ه لعبد  العا ق 
عا ر عا ـــوراء ج رـــت وج قـــّق ألمّ  كـــان، يهمـــا كـــان وزلـــه، أنا ىلنـــ   ـــعرية يـــ   ـــ    

عنــوان احلاكمّيــة وج عنــوان املوــلحة كّجــة أّن التطبــري  وجــب لفــرة النــا  يــ  اإلســالم، 
فكما ىلّن األد ن األنـري واملـْاهب املبتدعـة عنـدهم يـا  كفـيهم يـ  األيـور الـيت توجـب 
لفـرة الشـيعة يـنهم ويــ  غـريهم، فلمـاذا ج  شــطبون علـ  تلكـم األيــور الـيت توجـب النفــرة 

راد ينـــا أن لشـــطب علـــ  كـــّل يـــا ج  توافـــق يـــ  رغبـــات   ـــ  أســـوة  بنـــا حنـــ  الشـــيعة الّـــْ 
األجالــب أو األعــداء  ملــاذا جيــب علينــا أ ن لتنــازظ دا مــا  وج جيــب علــ  غــريض أن  تنــازظ 
ع  بع   عا ر  أو يباد ه  ىت  كون يقبوج  عندض غ وهل ك تـب علينـا أن لنـبطح علـ  

اء ا لعاّية  وهل التنازظ دف  ع  بقيعنـا السـليب احلـا   وصـمة العـار بطولنا ي  أجل ىلّر
ـــا أن لبـــ   جـــرا  علـــ  قبـــور أ متنـــا  ـــيت أ لوـــقت بنـــا وحنـــ  ابملال ـــ  وج ىلكنن ح  ال

 وم ّـرهبا صـّدام  ّ أعـاد الكـرّة  احلجاز  وياذا فعلت الو دة ملقاياتنا املقدَّسة ح العراِّ
اذ يـــ  اآلفـــاِّ ّْ لو ـــدة يـــ  ذبـــح الشـــيعة ح أفغالســـتان والعـــراِّ   هـــل ينعـــت اعليهـــا  ـــ

   وابكستان 
ـ و األعـداء علينـا أم سـخطوا علينا أن لتمسـع بشـعا رض     ّم يـا دينـا ح كـّل و  ،سـو ء أورو

، بـل كلمــا فلمـمو لتنـازظ عــ  يباد نـا و ــعا رض غ ج وزن لنــا عنـد غــريض احلـاجت يضـطهد  
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ـنا، فموـ  اسـتح  بشـعا ر  متسكنا بد ننا و عا رض كلما تغلبنا عل  ال وعوابت الـيت تعرّت
ـــــا وا ـــــرتام اآلنـــــر    ىلّن تعظـــــيم الشـــــعا ر هـــــو أنا ج تـــــد  جمـــــاج   ج ىلكنـــــه أنا  نـــــاظ ّر

ـــ ا  جلتقادهــا يـــ  قمبوــل اآلنـــر  ، ألّن ذلــع يقّديـــة  للــتهّكم علـــ  يعتقــداتعو برّيتهـــا، فووم
 تك  عا اا  عند نوويع    وداف  عنها  عا ريف

ــل  ج ســّيما حمّمـد رســوظ ه و لــه أوليــاء واحلمـد ب       رّب العــامل  وســالٌم علـ   املرسو
ه القــادة امليــاي  واللعنــة الدا مــة علــ  أعــدا هم ألعــ  يــ  األولــ  واآلنــر   ىل  قيــام 

ـــد   ـــتقم لـــعو يـــ  أعـــدا م  ـــوم ال ـــل اللهـــّم فـــروجو املن عو واجعلنـــا يـــ  ألوـــار  وأعوالـــه ، وعجّم
واملستشــهد   بـ   د ــه كـّق احلـّق والقــا م ابلعـدظ صــا ب الايـان رو ــ  واملـدافع  عنـه 

 وأرواح العامل  لرتاب لعليه الفداء 
 

 حممّد مجيل محّود العاملي                                                                                           
 هجري 1440ذي احلجة عام  13بريوت بتاريخ 
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 9               اإلهداء                                                                 
 11                    متهيد                                                             

 الفصل األوّل

 
 21            هنا أيران                                                                 

 21.........بكاء كّل نلق ه عل  اإليام احلس  عليه السَّالم بعد  هادته        األمر األّول:
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ظاهرة ح جهل يوجتنا املطهرة الاهراء البتوظ عليهـا السـالم لقـام ابنهـا ال الروا ة الرابعةيال ظتنا عل  

 24                                                              الشهداء عليه السالم سيّمد
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 25                                                          للروا ة الرابعة التدو ل الوحيح
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 28         الّروا ة اقايسة                                                               
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 30                               ة            الشر ف يعىن تعاهد قبورهميال ظة هاية  وظ 
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 32                                             الّروا ة التاسعة                            
 33                                  كربالء    ىل ارة هاّية ىل  عملام اإليام احلس  بشهادته ح

 33                         قر نتان واّحتان عل  أّن اإليام احلس     قود الكوفة         
 34                                             الّروا ة العا رة                            

 34                                                 الّروا ة احلاد ة عشرة                   
 34                                                     الّروا ة ال الية عشرة                

 35                                                الّروا ة ال ال ة عشرة                     
 35                                                      الّروا ة الرّابعة عشرة              
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 35                                          الّروا ة الّسادسة عشرة                        

 35                                                                   الّروا ة الّسابعة عشرة
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 38                                               الّروا ة اقايسة والعشرون                
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 40                   ام املسموم            تعليل ىلقدايهم عليهم السَّالم عل  األكل ي  الطع
فاقــــــت  ــــــّد  عليــــــه الســــــالم  اإليــــــام احلســــــ ســــــيّمد الشــــــهداء روا ت بكــــــاء األرض والّســــــماء علــــــ 
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 مشروعية البكاء ووجوه حسنه
 75..................:....................على مشروعية البكاء بوجوٍه هي اآليت اإلستدمل

 76                     توق  ال واب                                          الوجه األّول:
 77             ىليام هلم                 و أ سوة األلبياء  ّسوا ابإليام احلس  عليه السَّالم فهو 

 79         ل يام احلس  عليه السَّالم درجة ج  ناهلا أ ٌد ي  املخلوق                       
 80          م     اإليام احلس  عليه السَّال د الشهداءوجض سيّم اليت  ّسرها ه عّا وجل مل األيور

 80                                           األير األّوظ                                 
 80                 األير ال اين                                                           

 80                                                                         األير ال الم  
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 81           األير الّساد                                                               

 81           قتله                          صحيحة جابر وعملام اإليام احلس  عليه السَّالم ل
 84                   م                       التدس  أبهل البيت عليهم السَّال الوجه الثاين:
 85            التعظيم لشعا ر  عليه السَّالم                                   الوجه الثال :

 86                                                                          وحل   إشكال  
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 87                                     زبدة املقاظ                                       
 87               يد ةورته املباروكة                                             الوجه الّرابع:

 87.          عليه السَّالم                 التضاي  ي  اإليام احلس  املظلوم  الوجه اخلامس:
 88           عدا ه                          يام احلس  ويعاداة أالتحّيا ل الوجه الّساد : 

 89                      األدلة الروا ّية عل  جواز البكاء                                    
 89                                          ىل ياء األير ي  الواجبات الشرعّية             

 95                                             ف ح البكاء عل  امليت             ج نال
 95                                                          اقالف ح جواز النوح       

 96                                    عل  جواز البكاء عل  امليت    الدالة أنبار املخالف 
 96       أنبار البيهق                                                                   
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ــالم تبكــ  علــ  رقّيــة والنــيب فا مــة الكــلي ســيّمدة لســاء العــامل  يوجتنــا الّوــّد قة األعظــم  عليهــا السَّ
 99                                                   بيد   ىلسح ديوعهاصل  ه عليه و له 

 99               له وسلَّم     تبك  عل  النيّب صّل  ه عليه و  الكلي عليها السالم الّوّد قة
 99                                             اقل ال اي                                
 99                                            اقل التاس                                
 99                                             اقل العا ر                              
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 100                                                                       بوجو         

 100                                                     الوجه األوظ                     
 100                                       الوجه ال اين                                   

 100                                             الوجه ال الم                            
 101                                                               هوامش الفصل الثاين.

 الفصل الثالث

 ة التطب اإلستدمل على مشروعيّ 
 107                              هنا أيور                                               

 108                        ياهّية الشعرية لغة  واصطال ا                       األمر األّول:
 110                  الم          التطبري يوعالوما  وعالية  عل  يظلويّية اإليام احلس  عليه السَّ 

 110           التطبري ي  الشعا ر اإلهلّية                                                  
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 111           سلويف الطر ق اقطر ح سبيل ز رة اإليام احلس  جا ا  رعا                   
 112        عا ر ه تعا  قطعا                     يوا ب اإليام احلس  ح كربالء ه  ي  
 وأصحاهبما م السَّال لعبـا  بـ  أيري امل ين  عليهماإليام احلس  وأنـو  املو  العبـد الواحل ا

 113                        ي  أبرز يواد ق  ريات ه تعا                                 
 114        يه السَّالم وأصحابه ي  أ م ه                                اإليام احلس  عل

 115                   يويبة اإليام احلس  عليه السَّالم ج  ر ع هلا                       
 115             ج تعادوا األ م فتعاد كم                                                 

 116          ر م ه يو  أ يا أيرض                                                      
 117          ىت التباك  يطلوب  رعا  عل  اإليام عليه السَّالم                             

 117           د عليها  دعوي وجود يرا   ح يسريات التطبري   دنلها ح دا رة احملريات واإل را
 118                                                                   األوظ       اإل راد

 118                                          اإل راد ال اين                               
 118                                        اإل راد ال الم                                

 119                                            اإل راد الرّاب                              
 119                                        اإل راد اقايس                               

 121            ّية التطبري                                   األدلة عل  يشروع األمر الثاين:
 121                                    يعىن التطبري لغة  واصطال ا                         

 122        يواكب التطبري ه  األقدر عل  ىلعادة ةورة اإليام احلس  عليه السَّالم ىل  احلياة    
 123                           الشرعّية عل   لّية التطبري                             األدّلة

 123                                         أصل اإلاب ة                  الدليل األّول:
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 123                  املوادر التشر عّية األربعة دالة عل  املواز                             
 123               ت الكتاب الكرأ                                                    

 124          أنبار السّنة املطهَّرة                                                        
 125                       ىللا  أم  هرة                                                

 126       عهد الشيا املفيد ويراسم عا وراء                                              
 126         يا جري عل  الشيعة أ م الشيا املفيد     نهم ع  ىلقاية الشعا ر                 

 126                                     قبح العقاب بال بيان                            
 127        زبدة املخ                                                                  

 127      البيّنة عل  يّدع   رية التطبري                                                  
 127                                                    التطبري لو  يواساة   الدليل الثاين:

 127         ىلّن ه أ ّب يواساة اإليام احلس  ح يوا به فد ريف بع  ألبيا ه ح ذلع        
 128       هنا عّدة أنبار                                                               

 128                                                                   اقل األّوظ       
 128       ىل ارات هاّية                                                                 
 128        اإل ارة األو : ىلّن ه أساظ دم  دم أسوة ابإليام احلس  عليه السَّالم             

 129            اإل ارة ال الية: الفرِّ ب  النبوة التشر عّية والتسد د ّة                         
 129         يور        وجب تسيري األ احلس  عليه السالم اإل ارة ال ال ة: ىلّن لع  قاتل اإليام

 129                       اقل ال اين                                                   
 129         يد كّق حمّمد و  عام كّق علّ                                              

 130    اقل ال الم                                                                     
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 130                                         اقل الراب                                  
 130                                    اقل اقايس                                    

 131       اقل الّساد                                                                  
 131                                                       اقل الّساب                   

 132       اقل ال اي                                                                    
 132                 يه السَّالم             ىلياينا احلس  عل عليه السالم لفد لدب النيب  زكر ّ 

 133                                                       تاس                   اقل ال
 133         إلواعيل صادِّ الوعد ىلسوة ابإليام احلس  عليه السَّالم                        

 133                                           اقل العا ر                               
 134                                                اقل احلادم عشر                    

 135         صدور اإلدياء ي  املعووي  عليهم السَّالم                       الدليل الثال :
 135                  روء العناو   عل  اإلدياء                                           

 135      هنا  وا ي ي  األنبار                                                         
 135       الطا فة األو                                                                  

 135                                    األلبياء  ّسوا ابإليام احلس  عليه السَّالم           
 136                                        التدّس  ج  كون ىلجّ ابألفضل                  

 136                             الطا فة ال الية                                           
 136                      سالم أقرح جفون األ مة األ هار عليهم السالم البكاء عل  اإليام احلس  عليه ال

 136            بك  يوجض بقّية ه اإليام املهدّم عليه السَّالم  ىت ىلوت بلوعة املواب وغّوة اإلكتئاب   

 137        ىلقرأوا دعاء الندبة  وم املمعة                                                   
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 137         هل قْ ت عٌ " دعوة ي  اإليام احلّجة عليه السَّالم ىل  استحباب ك رة البكاء     
 138                    الطا فة ال ال ة                                                    

 138                          الوجه سبب إلديا ه                                      
 138                                                 أنبار                          هنا 

 138                                             وظ                             اقل األ
 139                                      اقل  ال اين                                    

 140                                                                    اقل ال الم     
 140       ىل كاظ البرت   عل  فقرة" ولتخم  الوجو " واإل راد عليهم بوجه                  

 140                                                   الوجه األوظ:                      
 141             الوجه ال اين:                                                            

عليــه  احلســ  أا عبــد ه  ــ  النســاء وجــوهه  ولتــي الّرجــاظ حلــاهم ملـّـا وعــوا خبــل  ــهادة اإليــام
 141                                                                              السالم

 143                  تعارض األنبار ح جواز    الوجو                                 
ة ح    الوجو                                  143                 عالج األنبار املتعاّر

 144         التطبري ي  يواد ق املا  عل  سّيد الّشهداء عليه السَّالم           بع:الدليل الّرا
 144                                      ليس للجا  درجة حمدَّدة                        

 145               املا  عل  اإليام احلس  يستحب                                      
 145                                          هنا عّدة أنبار                             

 145                اقل األّوظ: صحيحة ىلب  زا دة                                        
 146              يعىن املا  ح لغة العرب                                                

 147         املا  ذو يراتب يتفاوتة                                                      
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 147                الشر ي التطبري يوداِّ ي  يواد ق الضّ  والعّ  الواردو   ح دعاء الندبة

ا السَّـالم وكــْا رقيّــة والـّرابب يـ  أنـ  اقل ال اين: يا استفاض ع  يوجتنا الوّد قة الوغري ز نـب عليهــ
 148                     توف  كمدا  و اض  عل  الّسبط الشهيد عليه السَّالم                     

 149           ىل كاظ عو ص و ّل                                                       
 150           اعه عل   وسي عليهما السَّالم        اقل ال الم: تضّرر  عقوب بسبب ج

 151        احلي يات اليت متيا جا  املطلّم ع  غري                                           
 151            احلي ّية األو                                                              

 152                                                                        احلي ّية ال الية 
 152                                                          احلي ّية ال ال ة               

 152                                                القوظ                          صفوة
 عقــوب   تكــ  عــ  ســابق قوــد وعلــم بعكـــس املطــلّم يــردودة  النــيبّ  دعــوي أّن األّــرار الــيت  ــرأت علــ 

 154                 بوجه                                                                 
 154                الوجه األّوظ                                                          
 155                الوجه ال اين                                                          

ــــــالم للنــــــا   ــــــ  ورد نــــــل غـــــــاو اخلللللللال الّرابللللللع ـــــــر املــــــ ين  علــــــّ  عليــــــه السَّ  : اســــــتنهاض اإليــــــام أيي
 155                                                        جبي  يعاو ة لعنه ه وأناا  األلبار

 156        ىلذا جاز املوت أسفا  ي  أجل كافرة جاز التطبري بطر ق أ وا و                       
 156                    كيي لعاجل نل  ّسي اإليام عليه السَّالم عل  كافرة:مالحظة هامة

ووجود املخا ر العظيمة امل د ـة  املظلوم ي  اقوف عل  النفساقل اقايس: ىلستحباب ز رة اإليام 
 157                                                                            ىل  املوت
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 157                              ، ُنتار ينها نل  يتنوعة ح أبواب يتفرقة هنا عّدة أنبار
 157             القاّ                                             ــ صحيحة أا سعيد 1
 157                 ــ صحيحة عبد ه ب  النجَّار                                       2
 ،ابب  وظ استحباب ز رة اإليام احلس  عليه السالم عل  نوف  ي  السلطان املا ر*
 158                                                              وهنا عدة أنبار        

 158                  اقل األّوظ: صحيحة زرارة                                          
 158                   اقل ال اين: صحيحة ىلب  بكري                                     

 158          م: صحيحة يعاو ة ب  وهب                                      اقل ال ال
 159                    اقل الرّاب : صحيحة حمّمد ب  يسلم                               

 160                                    نوال    قل يوجض اإليام احلس  عليه السَّالم  
 161                                              قل اقايس: صحيحة لوح ب  دراج     ا

  ل يام احلس  عليه السَّالم  يعة  نوبون عل  قل  علما  ج   در  أةر  وج  عفو روه
 166                           سا                         اقل الساد : صحيحة هشام ب
 168                         كرد   البورم                 اقل الساب : صحيحة يسم  ب

 170                                                                      الناصيب    ا هويو 
 ةوالطهار   وظ جواز ىلحلاِّ الضرر ابلنفس ي  أجل ز رة أهل بيت العومة :يال ظات هاّية

 170                                                   ج سّيما اإليام احلس  عليه السالم 
 171               زبدة املخ                                                           

 172               دعاوي احملرّمي  للتطبري ود ضها                        األمر الثال :  
 173               لتهلكة                         التطبري ىللقاء للنفس ح االّدعو  األوىل: 

 173        اإلستدجظ ل ت                                                              
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 174                                                   ابلوجو  اآلتية اإل راد عل  اإلستدجظ
 174           األّوظ                                                              الوجه 

 174             ال اين                                                              وجهال
 176                                          ال الم                                وجهال

ـــــــرب األكتـــــــاف ابلسالســـــــل يضـــــــران ابلوـــــــّحة، واإلّـــــــرار ابلوحــــــــة  اللللللللّدعو  الثانيلللللللة: التطبـــــــري ّو
 178       راٌم                                                                              

 178                                اآلتية                اإل راد عل  الدعوي املتقدّمية ابلوجو 
 178                   األّوظ                                                        وجهال

 179                   التلّ  ابلدم خيتلي لاهيته ع  احلجاية والتطبري                      
 181                                                                        ال اين   وجهال

و   ج  كون  ّجة  عل  غري                181                         تشخيص  الفقيه ملّو
 181                                                      ىل كاظ و ّل                  

 182               اإل كاظ: ىلن الفقيه له يا ّة احلاكمية فتجب  اعتهغغ               يفاد 
 182                    عوٌد عل  بدء                                                    

 183                          التطبري  جاية غري يقوودة                                 
 184         ىلستحباب احلجاية ح الرأ                                                   
 184           احلجاية ح الرا   فاء ي  كّل داء                                         
 185             النتيجة وا دة ح احلجاية والتطبري                                        

 186                ال الم                                                          وجهال
 187                   الرّاب                                                         وجهال
 188                          اقايس                                               وجهال
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 189                       ىل كاظ و ّل                                                 
 189       دعوي أّن  د م "ج ّرر وج ّرار" داظ  عل   رية التطبري، يردودة أبير        

 189                                   األير األّوظ                                       
 190              األير ال اين                                                            

 190                           ليس كل  ّرر حمرَّيا  ح اإلسالم                             
 لسالسل    ك  يعهودا  ح زي  األ ّمة املطهَّر  التطبري والضرب اب الدعو  الثالثة:

 192               سالم ه عليهم                                                       
 193                     رد عل  الدعوي املتقّدية ابإل رادات اآلتية                         

 193                                                             اإل راد األّوظ            
 194                                                                         اإل راد ال اين

 195                 اإل راد ال الم                                                       
 195                   الرّاب                                                        اإل راد

 196                      اإل راد اقايس                                                 
 196                                                                       اإل راد الساد 
 197                       ستهااء األجالب بنا      هْ  الشعا ر توجب ا الّدعو  الّرابعة:

 197                            ية ابإل رادات اآلتية                لورد عل  الدعوي املتقدّم  
 197                                اإل راد األّوظ                                         

 198                                                           اإل راد ال اين              
 198               اإل راد ال الم                                                         

 198               األ كام الشرعّية        ىلّن اإلستهااء والسخر ة ج  لّران رف  األ دم ع 
 201            مو ج لسخر حن  ي  األعداء                                                
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 207            دعوي ورّد                                                               
 208                                                   زبدة املخ                       

 210                                                               هوامش الفصل الثال 

 الفصل الرّابع

 شبهات واهية ودحضها

ــــــــــة  ســــــــــتوجب  الـــــــــــد ّة،  التشللللللللللكي  األّول: ــــــــــه اآلابء بـــــــــــدبنا هم الوــــــــــغار ح النبطّي  وكـــــــــــْايـــــــــــا  فعل
ون أبلفسهم أو بغريهم                        216                                 يا  فعله املطلّم

 217                              اآلتية            عل  التشكيع املتقدّمم ابإل رادات اإل راد 
 217                           اإل راد األّوظ                                              

 217                         اإل راد ال اين                                                
 218                          اإل راد ال الم                                              

لوــــــغري والكبــــــري، والتطبــــــري كاحلجايــــــة بــــــل ةوابــــــه اإل القــــــات دالّــــــة علــــــ  اســــــتحباب احلجايــــــة علــــــ  ا
 218                              أعظم                                                     

 219                                          ْارم ي  أتبا  الو دةغ                      
 219                                                     يا أ به اليوم ابأليس            

 221                                                        ىل كاظ و ّل                
 221              ر ابلطفل                     له ج وج ة لألب ح اإلّراأ: مفاد اإلشكال

 221                                                                اإل راد عليه          
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 223             التطبري   دم ىل  ّرر اإلغماء، لْا هو  رام             التشكي  الثاين:
 223                                         اإل راد عليه                                 

 223                    رية                  يس يالكا  اتيا  إللشاء  كم عام ابحلاإلغماء ل
 223                  لقد أ غم  عل  يوجض اإليام الّرّا عليه السَّالم يرّت                 

 224                 ىلنا قيل قلنا                                                         

ىلّن أك ر املطل   فسقة، لْا لر د توفية هْ  احملافل ي  كّل يا علق هبا ي  يظاهر  التشكي  الثال : 
 225                           التخلي                                                     
 225                             لورد عل  التشكيع املتقدم ابلوجو  اآلتية                  

 225                     األّوظ                                                      وجهال
 226              ال اين                                                             وجهال
 227                                         ال الم                                 وجهال
 227                     الرّاب                                                       وجهال

 اّن التطبيـر ىلسراٌف وذلـع إلهدار كـمّية ي  الّدياء دون فا دة، فالتل  ابلّدم التشكي  الّرابع:
 228                              طبري                                 أيرا   ضار   خبالف الت 
 228                    لورد عليه ابإل رادات اآلتية                                         

 228        اإل راد األّوظ                                                                 
 230                                       اإل راد ال اين                                  

 230            اإل راد ال الم                                                            
 231              ىلنا كان ح التطبري يضرّة، فف  التل  ابلّدم يضرات                       

 231        املضرّة األو                                                                  
 231                                            املضرّة ال الية                             
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 231                                  املضرّة ال ال ة                                       
 232        دعوي أّن ىل رة احلان ح  وم عا وراء تشّو  صورة التشّي  يردودة                
 234            املعىن الوحيح ملفهوم احلضارة                                             

 238             ّد ذاته وسيلة تشو ه     ، فهو حىلّن التطبري  شّو  الدّ  التشكي  اخلامس:
 238                                                                  بوجه  اإل راد عليه

 238                 الوجه األوظ                                                         
 238                                                            الوجه ال اين              

 239                    ىلنا قيل قلنا                                                      
 ىلّن ىل ياء املراسم العا ورا ّية   ري عوبيات اب دة ويفاهيم نا ئة   التشكي  الّساد :
 242            سة وجو  تشكيكّية واإل راد عليها                       ح هْا التشكيع  

 242           اإل راد عل  الوجه األّوظ                                                    
 243                          اإل راد عل   الوجه ال اين                                    

 243                                                ّوظ                           لّرّد األا
 244                 الّرّد ال اين                                                           

ـــــــالم ح البقيـــــــ  وج  االـــــــون هـــــــو   علـــــــ  عاّيـــــــة  عـــــــارٌ يـــــــا فعلـــــــه الســـــــلفّيون بقبـــــــور أ متنـــــــا علـــــــيهم السَّ
 244                  املسلم  وابقوول الشيعة                                         

 245               اإل راد عل  الوجه ال الم                                               
 247                          ياية ب عدان يهّمان                                        ل

 248               اإل راد عل  الوجه الرّاب                                                 
 250                       اإل راد عل  الوجه اقايس                                      
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 251                اإلساليّية          دة يراسم عا وراء نالف  الو التشكي  السابع: 
 251               اإل راد عليه                                                           

 يا يعىن أن  بك  الشيعة عل  اإليام احلس  عليه السَّالم وقد يضت التشكي  الثامن: 
 254                                             قرون عل   هادته عليه السَّالم               

 254                      اإل راد عليه                                                    
 255                       لويحيت لكم   علماء اإلسالمغ                                

 256                                                          يعاذ ر  يطالّية            
 256                      األنبار الْاّية للعلماء التارك  لألير ابملعروف                   

 256               اقل األّوظ                                                           
 256                  بون أللفسهم الّرنص واملعاذ ر                            علماء  طل

 257                       اقل ال اين                                                    
 257                                                             اقل ال الم            

 258                                اقل الرّاب                                            
 258                         ه عّا وجّل ج  لتفت ىل  رجل    تمّعر وجهه غيظا  ب        

 258                             اقل اقايس                                           
 258                       اقل الساد                                                  
 259                        اقل الساب                                                  

 259                                 اليوم   ير ابملنكر و  نه  ع  املعروف                 
 259                األنبار الْاية ل  نش  النا                                         

 259           ج أيير ابملعروف ألله خيش  النا                                           
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 260      ه السَّالم قدوة لنا                        أ ها العلماء  غ فليك  اإليام احلس  علي
ـــالم وهـــم  ـــدننون ســـجا ر التشلللكي  التاسلللع:  ْكري اإليـــام احلســـ  عليـــه السَّ كيـــي  طـــّلون ىل يـــاءا  لـــ

 262                   أير كّية غ                                                           
 262                                                                اإل راد عليه          
 ملاذا لقّدم جالب احلان ح قضّية اإليام احلس  دون غريها ي  املوالب   التشكي  العاشر:

 263                        تقر ر اإل كاظ                                               
 264                     جبواب                                                اإل راد عليه

 264                    املواب األوظ                                                    
 265                       املواب ال اين                                                 

 266                                                                       فْلكة البحم
 267                        اقامتة                                                       

 270                                                               هوامش الفصل الّرابع.
 273            حمتو ت الكتاب                                                         

 ّي قائ  آل حممد أغثين ّي كهفي احلصني
 متَّ الكتاب بفضل ه تعا  وبركة  ججه األ هار األلوار صوات را عليهم ألع 


