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٢١١٩-٢٠١٤دار الكتب والوثائق ببغداد لسنةرقم اإليداع في

جعفر، محمد باقر موسى

الطبعــة –. تــأليف محمــد بــاقر موســى جعفــر   / الــشعائر الحــسينية فــي العــصرين األمــوي والعباســي     
شعبة الدراسات والبحوث -، سم الشؤون الفكرية والثقافيةقالعتبة الحسينية المقدسة، : كربالء-. األولى

.م٢٠١٥. = ق١٤٣٦، الحسينماموحدة الدراسات التخصصية في اإل-االسالمية 

.)١٦٠؛قسم الشؤون الفكرية والثقافية(–. سم٢٤ص؛ ٥٠٩

).٤٩٧–٤٥١ص(يحتوي على هوامش ألئمة المصادر : تبصرة ببليوغرافية

لى ملحق بأسماء أشهر الشعراء الذين رثوا االمام الحسين عليـه الـسالم مـن    يحتوي ع: تبصرة ملحق 
.القرن األول الهجري وحتى القرن السابع الهجري

، االمــام )ع(الحــسين بــن علــي  . ٢. مــأتم العــزاء  . هـــ ٦١–٤، االمــام الثالــث،  )ع(الحــسين بــن علــي  . ١
. ٥. الـشعائر الدينيـة  –الـشيعة  . ٤. لـشعائر الدينيـة  ا–عاشـوراء  . ٣. احاديث–شهادة  –. هـ  ٦١–٤الثالث،  

الحـسين  . ٧. تـاريخ ونقـد   –المجـالس الحـسينية   . ٦. دفـع مطـاعن  –الشعائر الدينيـة  –الشيعة االمامية   
الشعائر . ١٠. زيارة عاشوراء. ٩. البكاء–ذكرى عاشوراء . ٨. زيارة . هـ ٦١–٤، االمام الثالث، )ع(بن علي 
ألـف  . تـاريخ ونقـد   –العـصر العباسـي   –الشعائر الحسينية . ١١. تاريخ ونقد–العصر األموي –ية  الحسين
.ب السلسلة. العنوان

قبل النشرمكتبة العتبة الحسينية المقدسةتمت الفهرسة في 
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}إِنَّها مِن تَْقوى الُْقلُوِبومن يعظِّم شعاِئر اللَّهِ َف{

صدق اهللا العلي العظيم

٣٢/ سورة احلج 
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٦

اإلهداء
وأنـا مـين حـسني : يا من قلـت ) صلى اهللا عليه و اله(لك يا رسول اهللا     

.األسباط، حسني سبط من حسيناًأحب اهللا منأحب ،من حسني

.تكاهلدى يا من كان احلسني رحيانإمامولك يا نيب الرمحة 

.)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا أحب واىل كل من

ركـب العاشـقني    . .سبطه وأحب) عليهم السالم (علي وفاطمة واحلسن    
الـيت غريـا حـرارة    تلـك الوجـوه  إىل مل ينقطـع علـى مـر التـاريخ      اهلادر الذي   

ضماها حر اهلجري اليت كانت تـأنس مبـسريها وتتـرمن بـسر الوجـود               أ، و الشمس
.حسنيحسني،حسني،

إمـام متعرضني ألنواع املخـاطر واحملـن صـوب      األحبةىل الذين غادروا    إ
.الثائرين

.)بد واهللا لن ننسى حسيناًأ(التاريخ وكان شعارهم عرب 
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٧.............................................................................................................اإلهداء 

اليت محلتين صغرياًأمي، ونعمتهمن وهباين مجال الوجود ىل والدي ياإ

.يف صغري وكربين كانت حتنو عليوربتين كبرياً، يا م

.وإراديتإصراريىل نبع احلنان ومصدرإ

بناءهم يف مسرية اخللود أجدي وجديت الذين فقدوا األعلونىل والدي إ

ركبهأطرافأرواحهمالذين عشقوا احلسني فكانت ىل مجيع املعذبنيإ

. .ىل زوجيت العزيزة وابنيت نور ناضري آمنة وزينبإ

لقلب بفقدها رقيةا وثلم اأبيهىل اليت مل تكمل املسرية معإو

الباحث
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٩

املقدمة

نطاق البحث وعرض اِّـصادر

اليت تعرب عـن حـضورها اخلـاص يف       ،قيمها العليا  يٍةإنسانلكل مجاعة    نّإ
مة من األمـم شـعائر وممارسـات خاصـة تعـرب ـا عـن           أُلكلٍ نّأالتاريخ كما و  

.خصوصياا وحتمل يف احلقيقة هويتها

املطلق املوروث احلـضاري املتـراكم الـذي ينتقـل     وتكون الشعائر مبعناها  
طر حضارية خمتلفة وختضع ملؤثرات وخـصوصيات    أُاألبناء يف   إىل   من األجداد 

.قوميةأو معينة سواء كانت تلك املؤثرات دينية

ثر أتضمن شعائر كثرية كان هلا       سالمي فإن اإل  سالمما على الصعيد اإل   أ
صـول  أُباًفمنها ما كـان مرتبطـ  .يةسالمة اإلمكبري يف حتديد اهلوية احلضارية لُأل   

كمناسـك احلــج  ،العقيـدة واجلوانـب العباديـة واحليـاة االجتماعيـة والـسياسية      
مة عقيدة التوحيد وتعمق الشعور باالنتماء لألمـة        ه اليت ترسخ لدى اُأل    أعمالو

.الواحدة
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الشعائر احلسينية يف العصرين األموي والعباسي...............................................................١٠

ية أصـيلة مثلـت فريـضة مـن         إسـالم ال قضية   إومل تكن الشعائر احلسينية     
خـالص واحلـب والتفـاين    حيـث جـسدت تلـك الـشعائر اإل         ،سالمض اإل فرائ

هليـة  ة اإلماممن مقام اإل)عليه السالم(احلسني مامهلية ملا جسده اإلللرسالة اإل 
هــا مــستمرة يف خــط الرســالة الــيت اخــتط نأســر بقــاء الــشعائر نّإو،يف األمــة

حـسني  "مـة  ب األ عندما خاط  )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (منهجها رسول اهللا    
".من حسنيوأنامين 

ن تستلهم األمة من عطاء الثورة أأهداف الشعائر احلسينية أحد   ولعل يف 
هدافها يف بناء اتمع الصاحل الذي تتكـون هويتـه وفـق املفـردات              أن تعيش   أو

مـام املعـصومون بعـد مقتـل اإل       ئمـة العقائدية والسياسية اليت صاغ مفرداا األ     
مـن عظمـة     ،ولقد اسـتمدت الـشعائر احلـسينية قيمهـا        . )عليه السالم (احلسني  

الثورة احلسينية اليت اسـتمدت دميومتـها وخلودهـا مـن قدسـية منجزهـا ومسـو                 
مع احلـق    نسانلألمة وانسجام اإل   رمزاً )عليه السالم (أهدافه فأضحى احلسني    

املـسلم ألـا   نـسان وأصبحت الشعائر احلسينية مدرسة يف تـوازن شخـصية اإل    
.يةسالماإلكل معاين العظمة يف ترسيخها للمفاهيم جسدت له 

التـشويه  أو   ولقد حفظت لنا الشعائر احلسينية الرسالة اخلامتة من الضياع        
أهـل  مـن ئمـة واأل)صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    (راد النيب أوالتحريف لذلك   

تـستمر يف الزمـان واملكـان لتـؤيت        نْأللشعائر احلـسينية     )عليهم السالم (البيت  
.ها كل حنيأكل

وعلى الرغم من أمهية الشعائر احلـسينية وأثرهـا التـارخيي واالجتمـاعي             
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١١...........................................................................................................املقدمة 

ة وافيـة وقـد   أكادمييـ لدراسة من املؤرخني جعلها موضوعاً   نا مل جند أحداً   نأال  إ
قامــت االســتاذة الفاضــلة املــشرفة الــدكتورة ربــاب الــسوداين يف أثنــاء الــسنة  

ن اختـارت موضـوع     أ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨التحضريية لطلبة الدراسات العليا لعام      
وبعد دراسـة املوضـوع وتـسليط الـضوء عليـه      ،الشعائر احلسينية مادة للدراسة 

رت عن الشعائر احلسينية وحىت     ِشاليت ن  حباثمعظم الدراسات واأل   نّأتبني لنا   
يف كادميية كاملة تعتمد املنهج األأكادمييالشعائر بدراسة تارخيية أولاالن مل تتن

بل اكتفت معظم تلك الدراسات يف تسليط الضوء على بعض جوانبـه        كتابتها  
والعباسـي  مـوي اختيـار الـشعائر احلـسينية يف العـصرين األ         إىل   وقد دفعنا هذا  

هلذه الرسالة على الرغم من الصعوبات اليت واجهناها يف كون كتب      موضوعاً
حـداث الـيت   واألعمالبتسجيل األولما تم يف املقام األ نإي  سالمالتاريخ اإل 

ولـوال  ،ترتبط بتاريخ اخللفاء واحلكام والسالطني الذين حكموا بالد املـسلمني   
ارتباط بعض ممارسات الشعائر احلسينية يف زمن احلكام كالبويهيني والفاطميني         

كمـا   الذين حكموا بغداد ومـصر ملـا أهتمـت كتـب التـاريخ برصـدها أساسـاً                
موضـوع الـشعائر احلـسينية    إىل عـرض فعلت معظم املصادر التارخيية الـيت مل تت    

.ال ما جاء عرضاًإم ٩٦٣/ هـ ٣٥٢م قبل عا

مقدمـة وثالثـة   إىل  ن تقـسم  أإىل   البحـث عداد هذه   إوقد اقتضت طبيعة    
ــضمن الفــصل األ .فــصول ــد ت ــوان  ولوق ــذي جــاء بعن ــشعائر (ال ــة ال جذري
نية من التعريف بالشعائر احلسيولمباحث درسنا يف املبحث األ    ةثالث )احلسينية

نا فيه املرتكز الـديين  أولتن/ واملبحث الثاين  .حيث معناها يف اللغة واالصطالح    
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الشعائر احلسينية يف العصرين األموي والعباسي...............................................................١٢

الروائــي الــذي جــاء عــن طريــق أو للـشعائر احلــسينية بــشقيه اجلانــب القــرآين 
ا أوهلـ الـيت تن   دلةوعرضنا فيه األ   )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (الرسول االعظم   

خـصص  / واملبحـث الثالـث   ،ائرعلماء التفـسري واحلـديث يف مـشروعية الـشع        
عليـه  (احلـسني  مـام مبقتـل اإل )صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  (رسول اهللا    خبارأل

،الـصحابة أخبـار مبا جاء عن طريق الـصحابيات وأمهـات املـؤمنني و          )السالم
أهل أخباروكذلك  )عليهم السالم (البيت  أهل   والطريق اآلخر ما جاء برواية    

.)عليه السالم(احلسنيمامالكتاب مبقتل اإل

وممارســات الــشعائر أســاليب(ا الفــصل الثــاين والــذي جــاء بعنــوان مــأ
وممارسات الشعائر احلسينية طيلـة الفتـرة املمتـدة    أساليبعرضنا فيه    )احلسينية

وحىت سـقوط اخلالفـة العباسـية وقـد          )عليه السالم (احلسني   ماممن شهادة اإل  
.اشتمل الفصل على مخسة مباحث

عليــه (احلــسني مــامنــا فيــه شــعرية البكــاء علــى اإل أولتنلواملبحــث األ
وأهل بيتـه ومـا وقـع مـن     )عليه السالم(السجاد ماملبكاء اإلوأشرنا  )السالم

)علـيهم الـسالم   (ئمـة حاالت البكاء العامة من قبل املسلمني وذكرنا بكـاء األ         
ظـاهرة البكـاء  إىل وأشـرنا  املتكرر يف ذكرى يوم عاشوراء مـن كـل عـام كمـا     

ا املبحث الثاين فهو عن الـشعر الرثـائي احلـسيين    مأ.العلماء فيهأخبارالكوين و 
وذلـك بعـد شـهادته    )عليـه الـسالم   (احلـسني    مـام ختص وقيل حبـق اإل    االذي  

يف حـني   .وتعرضنا لنماذج من بعض ذلك الرثـاء واىل موقـف الـسلطات منـه             
عليـه  (احلـسني  مامإلاالس احلسينية اليت انعقدت على ااملبحث الثالث أولتن
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) علـيهم الـسالم  (ئمةواليت باتت تعقد يف كل عام بتوجيه من قبل األ     )السالم
نا جاهـدين رصـد تلـك اـالس ومالحظـة تطورهـا وانتـشارها يف                أولولقد ح 

)عليـه الـسالم  (احلـسني  مامية طيلة الفترة املمتدة من مقتل اإل  سالمالبلدان اإل 
.م١٢٥٨/ هـ ٦٥٦وحىت سقوط اخلالفة العباسية 

شعرية الزيارة احلسينية واىل فضلها وأوقاـا      أولوجاء املبحث الرابع ليتن   
ومن قام بزيارة قـرب  ،)عليه السالم (احلسني   مامزيارة قرب اإل  إىل   من وفد  أولو

واىل استمرار شـعرية الزيـارة علـى     ،من الثائرين  )عليه السالم (احلسني   ماماإل
كيفية زيارته من قبل الذين إىل  وأشرنا   كما رغم ما واجهته من ظروف قاسية     

فريـضة احلـج    أداء   كانوا يفدون من أماكن نائية اذ كانوا يقصدون كربالء بعـد          
كمـا   .وكيف كان القرب ملتقى لبعض الدعوات السرية املناهـضة لـبين العبـاس            

مـام لزيـارة قـرب اإل  واألمـراء وذكرنا من قدم مـن اخللفـاء وامللـوك والـسالطني          
ا املبحث اخلـامس فقـد      مأ.حىت سقوط اخلالفة العباسية   ) عليه السالم (احلسني  

ن حنـصي مـا يقـارب الـثالثني        أاملقتل احلسيين ولقد استطعنا      ينا فيه مؤلف  أولتن
ولقد راعينا يف حبثنا عن )عليه السالم(احلسني مامممن كتبوا يف مقتل اإلمؤلفاً

ة وحـىت ايـة الدولـة       مويـ ة األ املؤلفني فتـرة الدراسـة احملـصورة مـا بـني الدولـ            
.العباسية

املوقـف مـن الـشعائر احلـسينية يف     (ا الفصل الثالث الذي جاء بعنـوان      مأ
/ ولاملبحث األ.وقد اندرج حتته ثالثة مباحث    ،)والعباسيموياألالعصرين  

نـا فيـه موقـف    أولوالـذي تن مـوي األاملوقف مـن الـشعائر احلـسينية يف العـصر      
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املوقف من الشعائر / أما املبحث الثاين .اقامة هذه الشعائرة من مويالسلطة األ 
نــا فيــه موقــف الــسلطة العباســية مــن أولاحلــسينية يف العــصر العباســي فقــد تن

م ٧٤٩/ ـهـ ١٣٢الشعائر وعلى طول الفترة املمتدة من قيام اخلالفـة العباسـية    
م ولقـد ابرزنـا فيـه مواقـف اخللفـاء مـن          ١٢٥٨/ ـهـ ٦٥٦وحىت سقوطها عام    

امنـا  ،الشعائر واليت كانت متباينة ومل تتسم مبوقف واحد يعرب عن توجه اخلالفة 
للتــأثريات ذاك تبعــاًأو جـاءت مبواقــف خمتلفـة تعــرب عــن موقـف هــذا اخلليفـة    

نا فيـه كـذلك موقـف العامـة مـن الـشعائر           أولالسياسية والفكرية احمليطة به وتن    
ة واليت كانـت تـصل الفـنت ـا    احلسينية يف بغداد كوا عاصمة اخلالفة العباسي      

نـا فيـه املواقـف مـن الـشعائر      أولكما تن،حد املصادمات الطائفية واالقتتال   إىل  
.يسالمرجاء العامل اإلأاحلسينية يف بقية 
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١٧

روم الشعائمفه: ولاملبحث األ

الشعائر لغًة واصطالحًا-١

ففـي كتـاب العـني    ،الشعرية يف املعـاجم اللغويـة  أو وردت لفظة الشعائر 
ويقـال  ،والـشعرية يف اللغـة تعـين العالمـة     ،شـعرية الشعائر مجع   " وردت لفظة   

وأشعر فالن قليب مهـاً ،أنت الشعار دون الدثار تصفه بالقرب واملودة :للرجل
وشـعرته  .. .ويقـال ليـت شـعري أي علمـي       . ..ألبسه باهلم حىت جعله شـعاراً     

وكـذلك الـشعار مـن    . اعر احلـج عقلته وفهمته واملشعر موضع املنسك من مش 
.)١("والشعرية من شعائر احلج. ..شعائر احلج

املفرد ، فتارة لديه اللفظ   الفراهيدي لفظني مفردين للشعائر    قد استخدم ل
،)٢(، وأوضــح معــىن الــشعرية بقولــه هــي البــدن شــعارأخــرىشــعرية، وتــارة 
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احلسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل األ..........................................................................١٨

يوجــأوإشــعارها أن ،أي جعلتـها شــعرية ــدى وأشـعرت هــذه البــدن نــسكاً 
وسبب تـسمية  .هديةا بدنأفتعرف سنامها بسكني فيسيل الدم على جانبها   

حيــث يعلــم أــا بــدن -أي تعلــم -بالــشعار أــا تــشعر أو البــدن بالــشعرية
. للهدي

بـني األلفـاظ الـيت       واملالحظ من كالم الفراهيدي أن هناك معىن مشتركاً       
.استعملت فيها كلمة شعائر حيث تستعمل بكثرة مبعىن العالمة واالستعالم

لَعِـ وكل مـا ج  ،)١(احلج أعمالالشعائر على أا     جاءت :ويف الصحاح 
والـشعار مـا   ،حلواسواملشاعر ا ،واملشاعر مواضع النسك   .)٢(علما لطاعة اهللا  

عالمتـهم الـيت    ،اب فشعار القوم يف سفر القوافـل واحلـرب        ويل اجلسد من الثي   
لقوافلـهم يعـرف   فـالعرب كـانوا يتخـذون شـعاراً    ،يعرف فيها بعضهم بعـضاً    

  أي جعلـوا ألنفـسهم شـعاراً       ،ولذا يقـال أشـعر القـوم       ،ا أثناء املسري  القوم،
يف و .أن يسموا هلا عالمة ينصبوا ليعرف الرجل ا رفقتـه          )٣(وشعار العسكر 

كـان يف  )صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       (رسول اهللا    أصحاباحلديث أن شعار    
ماموعن اإل)٤(ةباإلماتاألمر و تفاؤل بالنصر بعدوه) )أمتيا منصور ((الغزو 

،يـا نـصر اهللا اقتـرب   أحـد   شعار املـسلمني يـوم     :قال )عليه السالم (الصادق
م ال ويـوم األحـزاب حـ   ،يا بين عبد اهللاويوم حنني،ويوم الطائف يا رضوان 
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١٩....................................................................................الشعائر مفهوم: األولاملبحث

،يـا صـمد  أحـد  ويوم تبوك يـا  ،حقا ويوم الفتح حنن عباد اهللا حقاً      ،ينصرون
صـلى اهللا عليـه     (وم كربالء يا حممد     وشعار احلسني ي   ،ويوم صفني يا نصر اهللا    

.)١()وآله وسلم

وأشـعرها  ،أي أعلمـه األمـر  أما يف القاموس احمليط وردت لفظة أشـعره     
جعل هلا شعرية وشعار احلـج مناسـكه وعالماتـه والـشعرية والـشعارة واملـشعر               

.)٢(وأمر بالقيام ا ا إليهوشعائره معامله اليت ندب اهللا...موضعها
اإلعـالم  ((مقاييس اللغة فقد وردت لفظـة اإلشـعار مبعـىن       أما يف معجم    

املعامل واحدها مـشعر وهـي املواضـع الـيت قـد      :عن طريق احلس ومنه املشاعر  
ومنـه   )يعـين التحـسس   (أشعرت بعالمات ومنه الشعر ألنه حيث يقع الشعور         

صلى (ومنه قول النيب حممد )٣())الشاعر ألنه يشعر بفطنته مبا ال يفطن له غريه       
أي أنــتم )٤("الــدثارأنــتم الــشعار والنــاس " نــصارلأل)اهللا عليــه وآلــه وســلم

وقد ضمن علماء اللغة املعـىن القـرآين للـشعائر يف معـامجهم          ،اخلاصة والبطانة 
القـرآن الكـرمي كمـا      ا  إليهـ  واستدلوا ا على بعض مداليلها اليت أشار      ،اللغوية
دن  {:لقولـه تعـاىل   أشار صاحب جممـع البحـرين       وقدأعاله  إليه أشرنا الْبـو

اِئرِ اللَّهِ َلكُمعن شا َلكُم ماهلْنعاجفِيهري٥(}...خ( .



–
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احلسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل األ..........................................................................٢٠

لكون حنرها من شـعائر      وفيه أن اهللا تعاىل قدر ذلك ألن يف املعىن تعليالً         
للمـال مـن   نـسان اهللا مبعىن أن حنرها مع كوا كثرية النفع واخلري وشدة حمبة اإل   

.)١("اهللاأمر ى قوة الدين وشدة تعظيمالدالئل علأول

يف أقوال املفسرين مـع مالحظـة إطـالق          وقد انعكست هذه الرؤيا أيضاً    
أم هأعمالتقييدها وهل كوا خاصة يف مناسك احلج و     أو   لفظة مفردة الشعائر  

وقـد اختلـف يف املعـىن        .مفاهيم أعـم وأمشـل    إىل   ها تتعدى تلك اخلصوصية   نأ
اهللا فهي تأيت مبعىن شعائر اهللا أي عموم شعائره يف مجيع       املراد من لفظة شعائر   

وبذلك تكـون لفظـة شـعائر اهللا هـي ديـن          ،تكاليفه غري خمصوص بشيء معني    
.)٢(لتؤكد معىن التكليف اخلاص يف شؤون احلجوتأيت أيضاً،اهللا

يـرى أن  )٣(فالـسدي  ،ويف داللة هذين املعنيني جـاءت أقـوال املفـسرين      
:وقـال ،شـعائر اهللا مناسـك احلـج   )٤(عبـاس ابـن  وقال.م اهللا حر ،شعائر اهللا 

–
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٢١....................................................................................الشعائر مفهوم:األولاملبحث

ويـرى  )٢(ـى عنـه  أو اهللا بـه  أمـر    شـعائر اهللا مجيـع مـا       )١(رباح  أيب   عطاء بن 
من أعالم طاعة الرازي أن شعائر اهللا هي أعالم طاعته وكل شيء جعل علماً

عائِِر    والْبـدن جعلْناهـ  {:قـال تعـاىل  .)٣(اهللا فهو من شعائر اهللا   ـن شـا لَُكـم م
ومن يعظِّم شعاِئر اللَّـِه َفإِنَّهـا ِمـن    ... {:أي عالمة للقربة وقال تعاىل     .)٤(}اللَّهِ  

وشعائر احلج معامل نسكه ومنه املشعر احلرام ومنـه إشـعار   ،)٥(}َتقْوى اْلقُُلـوِب    
ه نـ أا وعلـى  على إحرام صاحبهالسنام وهو أن يعلم باملدية فيكون ذلك علماً  

روة ِمـن       {:وأمـا يف قولـه تعـاىل       ،)٦(لبيـت اهللا   قد جعله هـدياً    اْلمـفَا والـص إِن
ذكره لعباده معلمـاً فأنه يعين من معامل اهللا اليت جعلها تعاىل   )٧(}...شعآئِِر الّلـِه  

ا بـأداء مـا فـرض علـيهم     مإا بالذكر ومإا بالدعاء و مإ،يعبدونه عندها  ومشعراً
هـا  نأويرى الرازي أن حتمل معـىن الـصفا واملـروة علـى        ،)٨(العمل عندها من  

مواضع العبادات وهو ما يـستقيم ظـاهر الكـالم بـه حـسب قولـه ألن هـذين                 
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احلسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل األ..........................................................................٢٢

اجلبلني ميكن أن يكونا موضعني للعبـادات، والـسعي بـني هـذين اجلـبلني مـن                  
هللا عليـه  صـلى ا ومن أعالم دينه وقد شرعه اهللا تعاىل ألمـة حممـد    ،شعائر اهللا 

-إمساعيـل هاجر و  -ن جعل أفعاهلما    أب )عليه السالم (براهيموإلوآله وسلم 
يوم القيامة وآثارمها قدوة للخالئق أمجعني لـيعلم أن      إىل   طاعة جلميع املكلفني  

.)١(اهللا ال يضيع أجر احملسنني

أشـعر بـه   أمـر  وحدد القرطيب لفظة الشعائر بأا كل شيء هللا تعـاىل فيـه      
وقد أكـدت القـواميس الفقهيـة هـذا املعـىن الـوارد        .)٢(قال له شعائر    فيوأعلم

جماالته العامة واخلاصة وذلك عنـدما أشـارت للـشعائر بأـا            للفظة الشعائر يف  
.)٣() )وأمرنا بالقيام اا إليهما ندب الشرع((

اللغـويني واملفـسرين أن مـوارد اسـتعمال      أقـوال والذي يبدو من جمموع     
فـاملعىن العـام اجلـامع    ،يف مـوارد اإلعـالم احلـسي       اءت دائمـاً  ج )شعائر(لفظة  

يكمـن يف كوـا ذات بعـد إعالمـي حـسي      الذي يتفق عليه يف حقيقة الشعائر       
لتلك األوامر اإلهلية وأا     اًها تعظيم ئوأن يف ممارسة تلك الشعائر الدينية وإحيا      

ة معينـة ملـن   ها إيصال رسالة إعالمية حـسي     ئمن تقوى القلوب لذا فان يف إحيا      
.يريد أن يستفيد من تلك الشعائر
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٢٣....................................................................................الشعائر مفهوم:األولاملبحث

)عليهم السالم(البيت أهل نطباق مفهوم الشعائر علىامدى -٢

،البيت من شعائر اهللا يف خاصية املعىن العام للشعائر        أهل   يندرج عنوان 
وميكن أن نتوضـح    ،كوا دين اهللا والسيما يف مسألة التعاطي هلذا املعىن العام         

البيـت  أهل   خالل العديد من اآليات القرآنية اليت نزلت حبق       هذه اخلاصية من    
علـيهم  (البيـت   أهـل    موضـحة وكاشـفة عـن موقـع ومكانـة          )عليهم السالم (

والذي دفع علماء األمة ومـن كـال الطـرفني يف كتـب      ،عند اهللا تعاىل   )السالم
)صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  (كما أن رسول اهللا ،التفسري أن يثبتوها يف كتبهم   

من تلك املكانة واحلقوق من خالل ما أوضحه لَِمجوفصل ما أُمِهبقد بني ما أُ
أو ه سواء مـا كـان فيهـا بالـسنة القوليـة     صحابحبديثه من داللة تلك اآليات أل   

.الفعلية

إِنَّما يِريـد اللَّـه   {:وقد ورد هذا املعىن العاكس لتلك املكانة يف قوله تعاىل  
الر نكُمع ْذهِبلِيساأهل جتَطْهِري كُمرطَهيتِ وي١(}الْب(.

صـلى اهللا عليـه وآلـه    (أن الـنيب  إىل ،)٢(سلمةأم املؤمننيأم   فقد أشارت 
اللـهم هـؤالء   " :وفاطمـة كـساًء مث قـال       اًجلل احلسن واحلسني وعليـ     )وسلم
:سـلمة أم   فقالت ،ذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا    ا،بييت وخاصيت أهل  
إنـك علـى     )صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        (قال الـنيب    ؟عهم يا رسول اهللا   أنا م 
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احلسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل األ..........................................................................٢٤

صـلى  (اآلية تدل على أن هـؤالء اخلمـسة حممـد         نّإ" :وقال الرازي  .)١("خري
وعلي وفاطمة واحلسن واحلـسني مطهـرون مـن الـذنوب     ) اهللا عليه وآله وسلم 

.)٢("الصغرية والكبرية
،صمتهم سـالم اهللا علـيهم     واملستفاد من كالم الرازي أن هـذا دليـل عـ          

ن يتبع ويقتدى به كونه القدوة الصاحلة املرتهة عـن األخطـاء            أب أوىلواملعصوم  
وقد أثبتت السنة املكرمـة هـذا املعـىن القـرآين        .كبريةأم   والذنوب صغرية كانت  

أنا وأهـل بـييت مطهـرون       " :)صلى اهللا عليه وآله وسلم    (بقول الرسول حممد    
.)٣(" من الذنوب 
َفقُـلْ َتعــالَواْ َنـدع أَبناءَنــا وأَبنــاءكُم   {:رد هــذا املعــىن يف قولــه تعــاىلكمــا و

ــى         ــِه علَـــ ــةُ اللّـــ ــل لَّعنـــ ــلْ فَنجعـــ ــم نَبتَهِـــ ــسنا وَأنُفـــــسكُم ثُـــ ــساءكُم وأَنفُـــ ــساءَنا ونِـــ ونِـــ
أأمجع املفسرون بطـرق مستفيـضة        .)٤(}الَْكاِذبِنيالبيـت  أهـل  هـا نزلـت يف  ن

)عليهمــا الــسالم(احلــسن واحلــسني إىل وأن أبناءنــا إشــارة)لــيهم الــسالمع(
علـي بـن   إىل   وأنفسنا إشارة  )عليها السالم (فاطمة الزهراء   إىل   ونساءنا إشارة 

قُـل ال أَسـأَُلكُم   {:يف قولـه تعـاىل    رد أيـضاً  وو .)٥()عليه الـسالم  (طالبأيب  
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وأن ذا القرىب املقـصودين بقولـه هـم علـي     ،)١(}ربـى علَيهِ أَجرا إِال الْمودة فِي الْقُ   
أن احتجاج إىل  يالحظ أن هذا النص الذي يشري      .)٢(وفاطمة واحلسن واحلسني  

بأهل بيته على صدق دعواه بالنبوة وأن       )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (الرسول  
ورود االحتجاج واالبتهال م ورد من اهللا تعاىل لنبيه انعكاس واضح للمرتلة        

صـلى اهللا عليـه   (بيت النبوة عنـد اهللا تعـاىل وعنـد رسـوله     أهل   اليت حيظى ا  
لألمة لكي متارس شعائرها ما وأن هذه احلظوة قد جاء ا أشعاراً)وآله وسلم 

.يعكس تلك اخلصوصية اليت اختصهم اهللا ا

يكُم نِعمتِي الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتْممت علَ{:ويف قوله تعاىل
.)٣(}دِيناسالمورضِيت َلكُم اإل

ن نـصب  أبـ ،دينـاً سـالم وكمال النعمة والرضا باإل   ،لقد كان متام الدين   
صـلى اهللا  (اً لألمة باختيار اهللا وجعله وتنـصيبه مـن قبـل رسـول اهللا            إمامعلياً

)مصـلى اهللا عليـه وآلـه وسـل    (وهو ما أشعر به رسـول اهللا         )عليه وآله وسلم  
" :ه قالنأ)٥(سعيد اخلدري أيب   قد روي عن  ف )٤(بذلك يف بيعة غدير خم     األمة
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احلسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل األ..........................................................................٢٦

بعخـذ بـض  أفإليـه  الناس يف غدير خـم    )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (دعا النيب   
مث )صلى اهللا عليه وآله وسلم(حىت بان بياض أبطي النيب    )عليه السالم (علي

)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اهللا  فقال رسول    .مل يفترقوا حىت نزلت تلك اآلية     
وإمتام النعمة ورضا الرب برساليت وبالوالية لعلي        ،كرب على إكمال الدين   أاهللا  

من كنت مواله فعلي مواله اللهم والِ مـن وااله وعـاد مـن      :من بعدي فقال  
.)١("عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله

مـن شـعار النبـوة     -بعـد التوحيـد      -أعظم عند اهللا     وال أرى أن شعاراً   
وىلالكربى والذي يلـزم عـدم اإلميـان بـاأل          سالمة فهما من أصول اإل    مامواإل

وكمـا  .حىت يكون اإلميان بالثانيـة    وىلعدم اإلميان باهللا وال يكتمل اإلميان باأل      
صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم(ف رســول اهللا عــر(إمامــاألمــة بة علــي) عليــه

ني إمـام مبكانة سبطيه يف كـوم      ف أيضاً ة عر من خالل مرسوم التولي   )السالم
أو ان إن قامـا إمامـ واحلـسني    احلـسن " :)صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        (بقوله  

.)٢("قعدا

ــاىل    ــه تع ــة قول ــك املكان ــا والَ   {:ويعكــس تل مِيعــهِ ج ــلِ اللّ بوْا بِحـصِم واعتـَ
)علـيهم الـسالم  (البيـت  أهـل  وهو إشعار من اهللا أن نلتف حول  )٣(}َتفَرُقـوْا 

ــومهم   ــن عل ــم ونأخــذ م  ــد  ،ونتمــسك ــل اهللا املمت ــم حب ــني أل األرضب
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٢٧....................................................................................الشعائر مفهوم:األولاملبحث

يثبـت ذلـك   )صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      (وما روي عن رسول اهللا       .السماءو
هذا حبل اهللا الـذي مـن متـسك    " )عليه السالم(عليإىل شرييويوضحه وهو   

 ِصبه عما جاء حديث الثقلني املروي ك،)١(" ومل يضل يف آخرته ،به يف دنياهم
صـلى  (ليشمل مجيـع عتـرة الـنيب    )صلى اهللا عليه وآله وسلم   (عن رسول اهللا    

قـال رسـول   :سعيد اخلـدري قـال  أيب وهو ما روي عن  )اهللا عليه وآله وسلم   
كـرب مـن    أأحـدمها    الثقلنيتارك فيكم إني   ":)صلى اهللا عليه وآله وسلم    (اهللا  

همـا  نإبـييت ف أهـل  وعتريتاألرضإىل   من السماء اآلخر كتاب اهللا حبل ممدود      
عليـه  (الـصادق مـام وقـد أوضـح اإل  .)٢(" لن يفترقا حىت يردا علـى احلـوض        

قـال  )٣(}واعتَصِمواْ بِحبلِ الّلهِ جمِيعا{:معىن احلبل يف بيان قوله تعاىل    )السالم
يف بيـان قولـه   )عليـه الـسالم  (البـاقر مـام كما جاء عن اإل  )٤(حنن احلبل    ماماإل

اسِ           {:تعاىل النـ ن ـٍل مـبحالّلـهِ و ـنـٍل مبا ثُقِفُـواْ إِالَّ بِحم نالذِّلَّةُ أَي هِملَيع تضُرِب{
وحبل من الناس علي ،حبل من اهللا كتابه)عليه السالم(الباقر  مامقال اإل  )٥(

.)٦()عليه السالم(طالب أيب بن

وٍت أَِذن اللَّه َأن تُرفَع ويْذكَر فِيها اسمه يسبح لَه  فِي بي {: ويف قوله تعاىل  
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احلسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل األ..........................................................................٢٨

.)١(}فِيها ِباْلغُدو واآلصاِل
)صلى اهللا عليه وآله وسلم  (بيت النيب   أهل   -أراد اهللا ألهل هذا البيت      

بـن  أنـس   املـسلمني وجـاء يف هـذا املعـىن مـا رواه            رفع ويعظم لدى مجيـع    أن ي 
بعد أن قـرأ رسـول اهللا   " )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ول اهللا  عن رس  )٢(مالك

قـال  ؟أي البيوت هذه يا رسول اهللا:رجل وقالإليهفقام،اآلية اآلنفة الذكر 
وأشـار ؟يا رسول اهللا هذا البيت منها     :بكر فقال أبو  إليه فقام ،بيوت األنبياء 

نعـم مـن   )له وسـلم صلى اهللا عليه وآ(فقال رسول اهللا    وفاطمة بيت علي إىل  
ــلها  ــاىل ،)٣(" أفاض ــه تع ــن ظُهورِهــا      {: ويف قول ـوت مِ يـْا الْبـْأتُو ـر بِــأَن تـَ ــيس الْبـِ لَ

عليـه  (ويف ذلك يقـول علـي  )٤(}ولَكِن الْبِر منِ اتَّقَى وأْتُواْ الْبيوت مِن أَبوابِها 
وممـا يعـضد   )٥(" من أبواا  اهللا تعاىل أن تؤتى   أمر   حنن البيوت اليت  " )السالم

نكُم الــرجس    {: ذلـك القــول قولــه تعــاىل  عـ ذِْهب لِيـ اللَّــه ِريـدا ي ــتِ أهـل  إِنَّمـيالْب
ريا   ركُم تَطْهـِ طَهـي{:وقولـه تعـاىل  )٦(}و    كُمَلـيع َكاُتـهربالّلـِه و ت مـحأهـل  ر

.)٧(}الْبيتِ
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٢٩....................................................................................الشعائر مفهوم:األولاملبحث

واملراد بالرفع هو التعظـيم   .صياء مطلق فاإلذن برفع بيوت األنبياء واألو    
.)١(اهللا تعاىل إىل وقيل برفعها رفع احلوائج فيها

إن اهللا تعــاىل جعــل الــصفا واملــروة مــن الــشعائر واحلرمــات الــيت جيــب  
يـاء فإـا    ولفكيف بالبقاع املقدسة اليت تضمنت أجساد األنبيـاء واأل         ،احترامها

هي من البيوت الـيت أذن اهللا تعـاىل أن        للدين كيف ال و    تكون شعاراً  نْأب أوىل
ما أو ،ترفع ويذكر فيها امسه وقد مر فيما سبق أن الشعائر هي أعالم طاعة اهللا

إشـعار  نّأن يعلم بأنه شعار منصوب من قبلـه تعـاىل و  ألطاعة اهللا   جعل علماً 
من )عليهم السالم(البيت أهل مبكانة)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا 

هم أعالم نأللشك حديثه وما نزل حبقهم من آيات مباركة ال تدع جماالً       خالل  
.طاعته ومن شعائره العظمى اليت جيب على األمة احترامها وتعظيمها

كـوم مـن شـعائر      )عليهم السالم (البيتأهل   كما يتوضح لنا خاصية   
،مرتلتهموبيان )عليهم السالم(اهللا يف األحاديث النبوية الواردة حبق آل البيت 

ها من الكثرة حبيث ذكرها خمتلف علماء األمة ومـن أبـرز تلـك األحاديـث        نأو
بييت مثل سفينة نوح من ركبها أهل ":)صلى اهللا عليه وآله وسلم   (قول النيب   

:)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ومنها قول النيب )٢(" جنا ومن ختلف عنها غرق 


–
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احلسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل األ..........................................................................٣٠

النجـوم  " :)لى اهللا عليه وآلـه وسـلم  ص(وقوله )١(" البيت أمان لألمة أهل  "
السماء وأهل بييت أمان ألهـل  أهل ذهبت النجوم ذهب إذا   أمان ألهل السماء  

صـلى اهللا   (وقـول الـنيب      )٢(" األرضأهـل    بييت ذهب أهل   فإذا ذهب  األرض
.)٣(" فاطمة بضعة مين فمن أغضبها أغضبين " )عليه وآله وسلم

قذف يف إن حب علي: ")وآله وسلمصلى اهللا عليه (وقول رسول اهللا 
وقـول الـنيب   )٤(" ، فـال حيبـه إال مـؤمن وال يبغـضه إال منـافق       قلوب املـؤمنني  

احلـسن واحلـسني فقـد أحـبين ومـن        أحب   من" :)صلى اهللا عليه وآله وسلم    (
يقول الرسـول األعظـم   )عليه السالم(ويف احلسني .)٥(" أبغضهما فقد أبغضين  

)٦(" احلـسني مـصباح اهلـدى وسـفينة النجـاة           " )وسـلم صلى اهللا عليه وآلـه      (

اهللا أحـب  ،حسني مين وأنا من حـسني    " :)صلى اهللا عليه وآله وسلم    (وقوله  
صلى (وقول الرسول الكرمي )٧(" حسني سبط من األسباط  ،حسيناًأحب   من














–
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٣١....................................................................................الشعائر مفهوم:األولاملبحث

)١(" الـسماء   أهـل    إىل األرضأهـل   أحـب    احلـسني " :)اهللا عليه وآله وسـلم    

صلى اهللا عليـه وآلـه   (يقول رسول اهللا )عليه السالم(كاء احلسني وعند مساع ب 
.)٢("إن بكاءه يؤذيين " )وسلم

الذي قرن فيـه حرمـة العتـرة    )٣(قول الرازي إىل  وأشار الزرندي احلنفي  
أهل اشتراكإىل وأشار)صلى اهللا عليه وآله وسلم(الطاهرة حبرمة رسول اهللا    

صلى (من الصفات اليت وصف ا رسول اهللا يف مخٍس)عليهم السالم(البيت 
بكُم   {: ا حمبتـه كمـا يف قولـه تعـاىل     أوهلـ )اهللا عليه وآله وسـلم     فَـاتَّبِعونِي يحبـِ

ِفي {وقوله تعاىل ألهل بيت النيب      )٤(}اللّه ةدوا إِال الْمرِه أَجلَيع أَلُُكمُقل ال أَس
صـلى اهللا عليـه وآلـه    (قـال رسـول اهللا       ،حترمي الـصدقة   :وثانيها )٥(}الْقُربـى 
وال آلل حممـد إمنـا   )صلى اهللا عليه وآله وسـلم (ال حتل الصدقة حملمد )وسلم

.هي أوساخ الناس

ــا ــارة:وثالثه ــاىل ،الطه ــال اهللا تع ــرآن   * طــه{:ق ـك اْلقُ لَيــا ع لْنــا أَنز مـ
طَهـــرُكم وي{:وقـــال اهللا تعـــاىل ألهــل بيتـــه .أي يـــا طــاهر )٦(}لِتَــشقَى 

"
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احلسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل األ..........................................................................٣٢

ريا  سـالم عَلـى   {:وقال ألهل بيته،السالم عليك أيها النيب  :ورابعها .)١(}تَطْهـِ
اسِني٢(}ِآلْ ي(.

ــنيب  :وخامــسها ــى ال ــصلوات عل ــه وســلم (يف ال ــه وآل )صــلى اهللا علي
.)٣(والصالة على اآلل يف التشهد 

آل البيـت  حمبته مبحبـة   )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (وقد قرن رسول اهللا     
صلى اهللا عليه وآلـه  (عباس عن رسول اهللا   ابن   وهو ما رواه   )عليهم السالم (

بييت أهل وأحبوا،وأحبوين حلب اهللا    ،وكم من نعمه  أحب اهللا ملا يغذ   " )وسلم
ال يؤمن عبد حـىت أكـون    " )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (وقول النيب    )٤(" حليب  
ويكون أهلي أحب،من عترتهليهإوتكون عتريت أحب  ، من نفسه   إليه أحب

معرفة آل حممـد بـراءة   ")صلى اهللا عليه وآله وسلم(وقوله )٥(" من أهله   إليه
والوالية آلل حممـد أمـان مـن       ،وحب آل حممد جواز على الصراط     النار،من  

،قـال بعـض العلمـاء     " :القاضي عياض على ذلك بقولـه     ويعلق  .)٦("العذاب
)صلى اهللا عليه وآله وسلم(مكانتهم من النيب هي معرفة   )آل حممد (حقوقهم  
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٣٣....................................................................................الشعائر مفهوم:األولاملبحث

.)١(" وحرمتهم بسببه ،وإذا عرف ذلك عرف وجوب حقهم

مـن شـعائر   عليهم السالم البيت أهل مل تقتصر انعكاسات خاصية كون   
يوضـح  اًمـ اهللا يف القرآن الكرمي واألحاديث النبويـة والـيت وضـعت أساسـاً مه     

ونظرم وإتباعهم آلل البيت كقرين مكمل      العالقة الترابطية بني أفعال العباد      
موضـحة هلـذا   )علـيهم الـسالم  (البيت أهل   بل جاءت أحاديث   ،هلذه األفعال 

فاألحاديـث الـواردة   ،األساس املهم وبيان كيفية التعاطي معه من قبـل العبـاد         
املؤمنني أمري وقد أشار،أكدت هذا املعىنعليهم السالمالبيتأهل على لسان

وعـرف  )٢(" صـحاب حنـن الـشعائر واأل  " :لذلك بقولـه )لسالمعليه ا(علي  
حنن " :يف موضع آخر حينما قالصحابمعىن األ  )عليه السالم (علي   ماماإل

إشـارة منـه صـلوات    )٣(" األعراف من عرفناه بسيماه أدخلناه اجلنـة   أصحاب
ــه ــاىل إىل اهللا عليـ ــه تعـ ـــاًال يعرِ أصـــحابوَنـــادى {:قولـ افِ رِجـــراألَع مفُـــونَه

ماه٤(}بِسِيم(.

حنـن  " :قولـه  )عليـه الـسالم   (علـي    مـام خطـب اإل   ىحـد إقد جـاء يف     
ا فمـن   واخلزنة واألبواب وال تؤتى البيـوت إال مـن أبواـ           صحابالشعار واأل 

زيـن   مـام واىل ذلـك املعـىن يـصف اإل        ،)٥("أتاها مـن غـري أبواـا مسـي سـارقاً          
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إمـام منني يف خطبتـه املـشهورة بالـشام         املـؤ أمـري    جـده  )عليه السالم (العابدين  
وارث املـشعرين   ،ن الـوغى ليثهـا    ومـ  ،من العرب سيدها  . ..":بقوله )١(يزيد

عليـه  (زين العابـدين     مامقد أشار اإل  ف)٢(. " ..احلسن واحلسني  ،أبو السبطني و
الشعائر هـي  أوىلواملشعر هو موضع الشعائر و ،موضع املشعرين إىل   )السالم

يف )صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  (عر الثاين هو موضع رسول اهللا   بيت اهللا واملش  
أمـري  جـده )السالمماعليه(علي بن احلسني   مامووصف اإل  ،)٣(املدينة املنورة 

بل املراد به اًبطبيعة احلال موضعمامومل يرث اإل  ،املؤمنني بأنه وارث املشعرين   
من أعالم طاعة  وعلماًرمز شعار التوحيد     )٤(ه ورث التوحيد إذ كانت مكة     نأ

مـن أعـالم    وورث الرسالة إذ كانت النبـوة هـي الدالـة علـى اهللا وعلمـاً               ،اهللا
،واألنبيـاء هـم األدالء علـى اهللا   ،طاعته وال يقبل توحيد إال من خالل النبوة     

.وأعالمه الكربى وشعائره العظمى

،خطيباًمعاوية ملا قامإمامذلك املعىن )عليه السالم(احلسن ماموأكد اإل
مـن  ابـن   أنـا  ،من خضعت له قريش رغما    ابن   أنا ،مكة ومىن ابن   أنا" :فقال
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ابن وطهورا أنامسجداًاألرضمن جعلت له ابن  سعد تابعه وشقي خاذله أنا    
.)١(" السماء تترى أخبارإليهمن كانت

ويؤكـد  عليهم الـسالم   آل حممد   مكانة )عليه السالم (احلسن   ماميربز اإل 
.نه سليل نبوة وابن خامت النبوةأولتلك الشعائر ابن وم أنهذلك املفه

مـن  أكثـر يف   )علـيهم الـسالم   (البيـت   أهـل    أئمـة لقد جـاءت تأكيـدات      
مناسبة بإعالم األمة أم من شعائر اهللا مما ألقى باملـسؤولية علـى املـسلمني يف           

مـا  وهـو   .تباعهـا أاحلفاظ على تلك احلرمات وتعظيمها ولـزوم االقتـداء ـا و           
حنـن  " :يف خطبـة لـه زمـن معاويـة قـائالً          )عليه الـسالم  (احلسني   مامأكده اإل 

،األقربون)صلى اهللا عليه وآله وسلم   (وعترة رسول اهللا     ،حزب اهللا الغالبون  
صـلى اهللا عليـه     (وأحد الثقلني اللذين جعلنـا رسـول اهللا          ،وأهل بيته الطيبون  

مـام فاإل.)٢(" اعتنـا مفروضـة   فأطيعونـا فـإن ط    .. .ثاين كتاب اهللا   )وآله وسلم 
ة اليت مثلت البعد احلقيقي الذي يـربط  مامميثل شعار اإل   )عليه السالم (احلسني

البيت يف أهل أئمةحبركة األنبياء والذي عرب عنه    )عليه السالم (حركة احلسني   
عن تلك احلقيقة وبعدها الديين حينما أكدوا تلك      )عليه السالم (زيارة احلسني   

.شعائريةالالرابطة 

السالم عليـك يـا وارث نـوح         ،السالم عليك يا وارث آدم صفوة اهللا      ((
الـسالم عليـك يـا وارث        ،خليـل اهللا   إبراهيمالسالم عليك يا وارث      ،نيب اهللا 
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الـسالم عليـك يـا    ،السالم عليك يا وارث عيـسى روح اهللا ،موسى كليم اهللا  
.)١() )وارث حممد حبيب اهللا

جـزء أصـيل مـن تلـك     )عليه السالم(حلسني ا ماموهذا يدل على أن اإل    
يف بعديـه  )الـسالم معلـيه (البنية الشعائرية اليت ال تنفـك عـن حركـة األنبيـاء       

.الزمين واملكاين

عـن مـدى أمهيـة ومركزيـة شـعار      )عليـه الـسالم   (الباقر   ماموقد عرب اإل  
على مخـس علـى الـصالة     سالمبين اإل " :ة بني شعائر اهللا الكثرية بقوله     ماماإل

.)٢(" والزكاة والصوم واحلج والوالية ومل يناد بشيء كما نودي بالوالية 

اًدأوالمـن شـعائر اهللا مل يكـن لكـوم     عليهم الـسالم    البيت  أهل   أئمةف
نـص علـيهم القـرآن وبينـه         نيمعصوم أئمةفقط لرسول اهللا إمنا كوم       نسبيني

هـو  )ليـه الـسالم   ع(احلـسني    مـام واإل )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (رسول اهللا   
صـلى  (امتداد حلركة األنبياء وامتداد طبيعي لرسول اهللا الذي عـرب رسـول اهللا              

صـلى اهللا عليـه وآلـه    (عن ذلك االمتداد الرسايل بقولـه   )اهللا عليه وآله وسلم   
.)٣(" حسني مين وأنا من حسني ":)وسلم
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ذلـك االمتـداد يف  إىل )الـسالم  مـا عليه(علي بـن احلـسني     ماموأشار اإل 
مكـة  ابـن    أنـا " :بقولـه  )عليه السالم (احلسني   مامخطبته بالشام بعد مقتل اإل    

خري ابن أنا،من محل الركن بأطراف الرداءابن   زمزم والصفا أنا  ابن   أنا ،ومىن
خـري مـن طـاف    ابـن  خـري مـن انتعـل واحتفـى أنـا      ابـن    أنـا  ،من ائتزر وارتدى  

أنا. ..على الرباق يف اهلوىمن محل ابن أنا،خري من حج ولىبابن أنا ،وسعى
أنـا .. .اجلليـل مـا أوحـى   إليهمن أوحىابن أنا،من صلى مبالئكة السماءابن  
أبـو   ...ويعسوب املسلمني ونـور ااهـدين      ،صاحل املؤمنني ووارث النبيني   ابن  

وسـيدة   ،فاطمـة الزهـراء   ابن   أنا ،طالبأيب   السبطني احلسن واحلسني علي بن    
ابن أنا،ذبيح كربالابن أنا،املرمل بالدماءابن أنا .كربىالنساء وابن خدجية ال   

.)١(.. " .وناحت الطري يف اهلواء،من بكى عليه اجلن يف الظلماء

الـذي سـوق   مـوي الزيف األ)عليه السالم(زين العابدين مامكشف اإل 
تلـك الـشعائر   ابـن  هنـ أأن يعلـم النـاس   مامخوارج وأراد اإلللناس أن هؤالء  

وز عليهـا  انتهاك حرماا واليت جتاوعدم  اليت أمروا بتعظيمها واحترامها     اإلهلية  
بالقتل والسيب ومل يراعوا أي حرمة هللا فيهم تلك احلرمات اليت اًودون عموياأل

ومن يعظِّـم حرمـاتِ اللَّـِه فَهـو خيـر لَّـه عِنـد        {: قال تعاىل  .أوضحها القرآن الكرمي  
عآئِر   {:وقولـه تعـاىل  )٣(هي مـا ال حيـل انتهاكـه         واحلرمة   )٢(}ربـِه  الَ ُتحِلُّـواْ شـ
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ــها ودعــا  )١(}الّلــهِ ــها بانتــهاك حرمت تعظــيم إىل أي ال حيــل مــا حــرم اهللا من
.)٢(حرمات اهللا 

هللا عز وجل حرمات ثالث لـيس  " :)عليه السالم (الصادق   مامقال اإل 
ال ،قبلـة للنـاس   هعلـ وبيتـه الـذي ج     ،كتابه وهو حكمته ونـوره     ،مثلهن شيء 

ويف  .)٣(" وعترة نبيكم صـلى اهللا عليـه وآلـه           ،غريهإىل   التوجهأحد   يقبل من 
هللا عـز وجـل يف بـالده      " :قـال  )عليـه الـسالم   (الـصادق    ماملإل أخرىرواية  

وحرمة آل الرسول )صلى اهللا عليه وآله وسلم(حرمة رسول اهللا ،مخس حرم
.)٤(" وحرمة املؤمن ،وحرمة الكعبة،وحرمة كتابه عز وجل

فيوضـح يف بيـان قولـه        )الـسالم  مـا عليه(موسـى بـن جعفـر        مامأما اإل 
)عليه الـسالم (بقوله )٥(}فَهو خير لَّه عِند ربهِ  ومن يعظِّم حرماِت اللَِّه   {:تعاىل

انتهاك حرمة :هي ثالث حرمات واجبة فمن قطع منها حرمة فقد أشرك باهللا          
قطيعـة مـا أوجـب اهللا مـن     ،تعطيل الكتـاب والعمـل بغـريه   ،يته احلراماهللا يف ب  

صـلى اهللا عليـه   (وجاء التأكيد عن النيب األعظـم     .)٦(" فرض مودتنا وطاعتنا    
صـلى اهللا  (يف حفظ تلك احلرم واحملافظة عليها بقـول رسـول اهللا          )وآله وسلم 
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دينـه  أمـر  هإن هللا حرمات ثالث من حفظهن حفظ اهللا ل      " :)عليه وآله وسلم  
وحرمة ،وحرميتسالمحرمة اإل:ومن مل حيفظهن مل حيفظ اهللا له شيئاً  ،ودنياه
.)١(" عتريت 

والذي يستفاد من هذه األحاديث الشريفة االتفاق علـى نقطـة جوهريـة         
)علـيهم الـسالم  (بيـت الـنيب   أهـل  هي عدم التعدي على حرمـات اهللا ومنـها        

العترة حبرمات اهللا والتأكيد على تلك واملالحظ من هذه األحاديث هو اقتران      
ألـم  علـيهم الـسالم   احلقيقة فاملطالبة باحلفاظ واالهتمام وااللتزام بآل البيت      

احلسني وأخيـه العبـاس  ماموقد أوضحت زيارة املعصومني لإل .من شعائر اهللا  
لعـن اهللا   " :عن ذلك التالزم الذي عرب عنه املعصوم بقولـه         )٢(عليهما السالم 

.)٣(" ...سالموانتهكت فيك حرمة اإل،تحلت منك احملارمأمة اس
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٤٠

املبحث الثاني

الشعائر احلسينية مرتكز ديين وحقيقة تارخيية

ية أصـيلة مثلـت فريـضة مـن         إسـالم مل تكن الشعائر احلـسينية إال قـضية         
حيـث جـسدت تلـك الـشعائر اإلخـالص واحلـب والتفـاين               .سالمفرائض اإل 

ة اإلهليـة يف  مامـ جـسد مقـام اإل  )عليـه الـسالم  (ن احلـسني  وأل ،للرسالة اإلهلية 
فان سر بقاء الشعائر وخلودها أا مستمرة يف خط الرسالة الـيت اخـتط       ،األمة

منـهجها عنـدما خاطـب األمـة بقولـه          )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (رسول اهللا   
فالـشعائر  ،)١(" حسني مـين وأنـا مـن حـسني     " :)صلى اهللا عليه وآله وسلم    (
ألا جـسدت    ،املسلم نسانحلسينية يف حقيقتها مدرسة يف توازن شخصية اإل       ا

ية سـواء علـى املـستوى    سـالم العظمة يف ترسـيخها للمفـاهيم اإل       له كل معاين  
أهل أئمةلذلك أراد على املستوى الديين عموماًأو ةمامالسياسي يف مسألة اإل 
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أو الة اخلامتة من الضياعللشعائر احلسينية ان حتفظ الرس)عليهم السالم(البيت 
ون منـذ البدايـة حتريـف احلقـائق وتزييفهـا      موياأل أولالتشويه والتحريف إذ ح   
علـى أـا عمليـة خـروج         )عليـه الـسالم   (احلسني   مامعندما طرحت قضية اإل   

.)١(على السلطة الشرعية املتمثلة بيزيد وتسميتهم باخلوارج 

ر والتــأثري يف الوســط ومــا كــان للــشعائر احلــسينية أن تــؤدي هــذا الــدو 
ي ما مل متتلك املستند الشرعي األصيل الذي أوجد فيها القوة والعطاء       سالماإل

لذا جند جذرية تلـك الـشعائر متمثلـة يف املمارسـات     ،ومنحها البقاء والدميومة 
وكل مفردات العزاء تلك .والزيارة،وإقامة االس  ،والرثاء ،ة كالبكاء يالعزائ

ــزتني  ــى ركي ــر    اســتندت عل ــة يف الفك ــة املعرفي ــا البني ــت عليه ــيتني قام أساس
.عملأو ؤسس واملشرع ألي فعلي ومها املسالماإل

تعاُّـاب اهللاكت-١

ــيت أوضــحت األ  ــى الــسور ال والدســاتري والقــصص حكــاماملــشتمل عل
فالقرآن الكرمي فيه تبيان لكل حكم ولكل شيء وفيه مجيـع    ،  اواملواعظ وغريه 

ونَزلْنا {ووصف اهللا تعاىل القرآن بأنه )٢(لعباده رادها اهللا اية والرمحة اليت أ   اهلد
دى ورحمـًة         هـٍء وي انًا لِّكُلِّ شـيتِب الْكِتَاب كلَيإىل ودعـا اهللا املـؤمنني  )٣(}ع

يـا أَيهـا الَّـِذين آمنـواْ آمِنـوْا      {اإلميان به وبرسوله والكتاب املرتل عليه لقوله تعاىل   
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وأمرهم جـل ذكـره باتباعـه    )١(}هِ ورسولِهِ والْكِتَابِ الَّذِي نَزلَ علَى رسولِهِ     ِبالّل
ولقد وصف اهللا تعـاىل  )٢(}هذَا كِتَاب أَنزلْناه مباركٌ فَاتَّبِعوه   َ}:لقوله تعاىل 
هِ وال  ال يأْتِيهِ الْباِطلُ مِن بـ {:ه ال يأتيه الباطل بقوله تعاىل  نبأهذا القرآن    يـدنِ يي

ــِه ــاىل   )٣(}ِمــن خْلِف ــه تع ــؤمنني لقول ــدى للم ــرآن ه ــذا الق ذَلِــك {:وأن ه
تَّقِنيى لِّلْمدفِيِه ه بيالَ ر ٤(}الْكَِتاب(.

السنة النبوية-٢

.والسنة هي قول املعصوم وفعله وتقريره

إىل ونهو ما نطق به ومـا بينـه ونقلـه الـصحابة والتـابع      :فقول املعصوم 
أمـا  .كتـاب إىل ومـن كتـاب  ،صـدر إىل ومن صـدر ،عن نقل  يومنا هذا نقالً  
وما امتنع عـن القيـام     ،هو ما قام به املعصوم من فعل تكليفي        :فعل املعصوم 

أو حـدهم أهو سكوت املعصوم وإقـراره لفعـل قـام بـه             :وتقرير املعصوم  .به
.)٥(قال به قائل ومل يعترض عليه املعصوم 

)صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   (أن قول النيب  إىل   قرآن الكرمي وقد أشار ال  
الـسماء ليـست مبنقطعـة      نّإحيـث    ،تشريع بأمر الشارع املقـدس    وفعله مصدر   

ومـا ينطِـق عـِن الْهـوى     {:عنه وهذا ما عرب عنه القرآن الكرمي بقول اهللا تعاىل 




–
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آَتـاكُم الرسـوُل َفخُـذُوه ومـا     ومـا {:وقوله تعاىل،)١(}إِن هو إِال وحي يوحى * 
انتَهوا    ومـا َكـان ِلرسـوٍل أَن    {:وقوله تعـاىل جـل ذكـره       )٢(}نَهاكُم عنه فـَ

إِْذنِ الّلـهِ     األسـوة  )صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  (وكون النيب )٣(}يأْتِي بِآيٍة إِالَّ بـِ
ن لَُكم فِي رسولِ اللَّـِه أُسـوة   لََقد كَا{: الصاحلة اليت جيب أن تتبع لقوله تعاىل 

.)٤(}حسنٌة

يـا أَيهـا الَّـذِين آمنـوْا        {:وأمر اهللا تعاىل األمة يف لزوم طاعته بقوله تعـاىل         
 ولَ وسواْ الرأَطِيعو واْ اللّهاألمـر  أويلأَطِيع كما ربـط اهللا تعـاىل حبـه يف    )٥(}مِـنكُم

ــة رســـوله بقو  ــاده بطاعـ ــاىلقلـــوب عبـ ــه تعـ ــه  {:لـ إِن كُنـــُتم ُتحِبـــون الّلـ
.)٦(}َفاتَِّبعونِي

إن ما تقدم يؤسس لنقطة جوهرية تتمثـل يف أن الـشعائر وفـق منطلقهـا                
مـام وأن اإل،اللـذان ميـثالن املرتكـزات الدينيـة      -القرآن والـسنة     -التشريعي  

يـر القـرآن   فـأن الـشعائر احلـسينية وبتقر      ،من شعائر اهللا   )عليه السالم (احلسني  
والسنة تعرب عن مرتكز ديين وميكن أن توضح هـذه احلقيقـة بـشقيها التـشريعي        

-:والدليل التارخيي بدراسة ما يلي
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مشروعية الشعائر الحسينية َّـ القرآن الكريم أدلة:أوًال

العزاء والرثاء وفق المفهوم القرآني -أ 

العزاء والندبـة يف العديـد      الرؤية التعبريية للرثاء و   إىل   أشار القرآن الكرمي  
لـذلك  ومنـدداً  ،مـستنكراً  ،القرآنيـة الـيت ورد فيهـا مفهـوم القتـل          من اآليـات    

ُقْل فَِلم َتقْتُلُون َأنبِياء الّلـِه ِمـن قَبـُل    {:املفهوم يف مواضع عدة كما يف قوله تعاىل    
  مِنِنيؤكَانُوْا {:وقوله تعاىل  )١(}إِن كُنتُم م مبِأَنَّه اتِ  ذَلِك بِآيـ ونْكفُري

     ـقـرِ الْحبِغَي نيبِـيالن ون وبـآؤوا ِبغَـضٍَب مـن الّلـِه     {:وقولـه تعـاىل  )٢(}اللَّهِ ويقْتُلـُ
   قُْتُلــونيــِه و ــأَنَّهم َكــانُواْ يْكُفــرون بِآيــاتِ اللّ وُضــِربت عَلــيهِم اْلمــسكَنُة َذِلــك ِب

  رِ حاء بِغَياألَنبِي    ونتَـدعكَـانُواْ يوا وص ا عـبِم {:وقولـه تعـاىل  )٣(}قٍّ ذَلِك إِن
رِ حــقٍّ      بَِغيـ نيِبــيالن قْتُُلـونيــاتِ الّلـِه وبِآي ونكُْفـري وقولــه تعــاىل،)٤(}الَّـذِين:

وٌل ِبمــا َال   م رسـال كُلَّمـ  إلـيه لََقـد أَخـْذنَا مِيَثـاقَ بنِـي إِسـرائِيلَ وأَرســلْنا     { سـر ماءه ا جـ
ا َنقْـضِهِم   {:وقوله تعـاىل ،)٥(}يقْتُلُونتَهوى َأنُْفسهم فَِريقًا كَذَّبوْا وفَِريقًا     فَِبمـ

            ع لْ طَبـ بـ ـا غُْلـفنقُلُوب لِهِمقَـوو ـقـرِ حـاء بِغَياألَنْبِي قَتْلِهِماتِ اللّهِ وآيكُفْرِهِم بو ميثَاقَهم
إِالَّ قَلِيال ونمِنؤي فَال ا بِكُْفرِهِمهلَيع ٦(}اللّه(.
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كما استنكر القرآن الكرمي قتل املصلحني مـن البـشر الـذين قـادوا محلـة               
ويقْتُلُون الِِّذين يْأمرون بِالِْقسطِ مِن {:ضد املستكربين بقوله تعاىلصالحاإل

.)١(}أَلِيٍمالناسِ فَبشرهم بِعذَابٍ 

)٣(علـى يـد أخيـه قابيـل     )٢(كذلك استنكر القرآن الكـرمي مقتـل هابيـل      

واليت تعد أقدم جرمية قتل على مر التـاريخ والـيت اسـتمرت ظالمتـها باقيـة يف           
سطت ِإلَـي يـدَك        {:األذهان مبا اقترف قابيـل حبـق أخيـه بقولـه تعـاىل             َلـئِن بـ

فَطَوعت َله َنفْسه قَْتلَ َأخِيِه َفقَتَلَه َفأَصبح .* .يدِي إِلَيك ألَقْتُلَك   لِتَقْتُلَنِي ما أَنَْا بِباسٍِط   
الَْخاِسرِين ٤(}مِن(.

قُتِـلَ  {:ه تعـاىل قولـ ب)٥(األخـدود   أصـحاب ويذكر القرآن الكرمي مقتل     
ــدودِأصــحاب ــلوب األ )٦(}األُخ ــظ أن أس ــارواملالح ــو   خب ــل ه ــادث املقت حب
نظـري الراثـي حينمـا يريـد أن يبلـغ النـاس مبقتـل احلـسني                  .رثاء وندبة أسلوب  

قتـل احلـسني   ((أدبنظـري قـول النـ   أو  ))قتل احلسني بكـربالء   (()عليه السالم (








–
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وقد اهتمت السورة املباركة بتوضيح كيفية القتـل وتـسليط   )١())فأدمعي مدرار 
وهـو بيـان   }الْوقُودِالنارِ ذَاتِ {:األخدود بقوله أصحابالضوء عليهم بقوله    

ومتضي اآليـات   ،لشدة سعرة النار املؤججة وتوصيف بشاعة اجلناية وفظاعتها       
القرآنية بتوصيف حال املؤمنني وصالبة إميـام وموقـف الكـافرين وغلظتـهم            

.الستخدامهم أشد عمليات التنكيل والتعذيب حبق املؤمنني

:ام بقولـه تعـاىل  كما ندب القرآن الكرمي قتـل العـرب يف اجلاهليـة لبنـ          

}  ــئِلَت س ةودؤــو ِإذَا اْلمو *  َذنــبٍ قُتِلَــت ــأَي ــة  )٢(}ِب ــة القرآني ــذه الندب ــر ،ه تظه
ذه اآلية الشريفة الـشجن بـالنفوس ـرد قراءـا    جلناية املرتكبة، وتثري ه   عظم ا 

وحيث يستنكر القرآن الكرمي فعل اجلاهليـة نتيجـة الـسنن العرفيـة              .مساعهاأو  
كان العرب يعيشوا كما يبني لنا القـرآن العزيـز ـذا األسـلوب الرثـائي           اليت  

احلزين موقع اجلرمية وكيفية القتل لتلك البنات وهن أحياء مـن خـالل عمليـة              
.دهنأو

والَ {:وقد ورد مفهوم العزاء القرآين ملن يقتل يف سبيل اهللا بقوله تعاىل      
اء ولَكِـن الَّ تَـشعرون    تَقُولُوْا لِمن يقْتَلُ فِي سبيلِ الّل      يـلْ أَح بـ اتوإذن هـو  )٣(}هِ أَم

بـأم أحيـاء وهـو خطـاب موجـه      عزاء اهللا ملن يقتل من الشهداء يف سبيل اهللا    
هـؤالء  نّأوخطاب استنكاري ملا يقوله املنافقون واملـشركون بـ     ،ألسر الشهداء 

.أموات
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امـان مـن طغيـان    كما استنكرت اآليات القرآنيـة مـا أرتكبـه فرعـون وه       
يستَــضِْعف طَائَِفــةً مــنهم يــَذبح أَبنــاءهم      {:بقولــه تعــاىل  األرضواســتكبار يف 

ماءهِيي ِنـــسَتحـــسيـــذَابِ {:وكـــذلك قولـــه تعـــاىل)١(}والْع ءـــو س وَنكُمومـــسي
اءكُمنِس ونيتَحسيو اءكُمنأَب ونحذَب٢(}ي(.

ــه تعــاىل) عليــه الــسالم(لكــرمي قتــل ناقــة صــاحل وذكــر القــرآن ا : بقول

قْياها     *إِِذ انبعث أَشقَاها* كَذَّبت ثَمود بَِطغْواها  { ســولُ اللَّـهِ نَاقَـةَ اللَّـهِ وسر مَفقَالَ لَه *
هنـا  )٣(}َخـاف عقْباهـا  وال ي* َفكَذَّبوه فَعقَروها َفدمدم علَيهِم ربهم بِذَنبِهِم َفـسواها      

فقـد  ،نبذ القرآن الكرمي ملفهوم القتل بغري وجـه حـق         إىل   إشارة قرآنية واضحة  
جاء البيان القرآين ليوضح حجم طغيان مثـود وأن الـذي أرتكـب اجلرميـة هـو                 

وأسند فعل القتل للقوم كلـهم وذلـك لرضـاهم بفعـل     ،األشقى من قوم مثود  
مث )ناقة اهللا(ذاته إىل رمة الناقة من خالل إضافتهاالقتل كما أن اهللا تعاىل بني ح

ا فإذ.أنزل عذابه عليهمنّأأن القرآن الكرمي بني موقف السماء من قتلة الناقة ب
لكوا آية من آيات اهللا أن أنزل عذابه علـى  كان موقف القرآن من ناقة صاحل     

.)عليهم السالم(ئمةاألنبياء واأل-قتلة الناقة فكيف مبن عدوا من شعائر اهللا 

البكاء في القرآن الكريم -ب 

آن الكـرمي   يف القر  من ضمن املفاهيم اليت وجدت هلا مصاديق      يعد البكاء   



–
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مجيع تلك املصاديق ممدوحة من قبل الشارع املقدس كمـا يف قولـه   اءت  وقد ج 
يض     إىل   وِإذَا سـِمعوْا مـا أُنـزَِل      {:تعاىل نهم تَفـِ يـى أَعـولِ تَـرسُفـوْا     الررـا عِع مِممالـد ِمـن

اهِدِينالش عا منا فَاكْتُبنا آمنبر قُولُوني قاْلح ١(}مِن(.

للتفاعـل اإلميـاين سـيما أن       لقد عد القرآن الكرمي ظاهرة البكاء انعكاساً      
.كان منشأه هو إدراك احلقيقة

َال عَلـى اْلمرضَـى وَال عَلـى الَّـِذين َال      لَّيس علَى الـضُّعَفاء و    {:وقول اهللا تعاىل  
   جرح نِفقُونا يم ونِجدإذا ي        الّلـهـبِيلٍ وِمـن س سِنِني حـلَـى الْمـا عـولِِه مسروْا لِّلهِ وحنَص

   حِيمر غَُفور *لَى الَّذِينالَ عإذا و    ـا أَحم َال أَِجـد ُقلْـت مِملَهكَ لِـَتحا أَتَوـِه   ملَيع مِلُُكـم
    نِفُقــونــا ي واْ مِجــدــا أَالَّ ي ــنهم َتِفــيض ِمــن الــدمِع حزنً يأَعلَّــواْ وــرآن  .)٢(}تَو ــدح الق مي

انفعـال بكـائي   إىل  يف هذه اآليات املباركات تأثر املـؤمنني الـذي حتـول          الكرمي  
نفـاق يف أوجـه   بسبب عدم مقدرم على املشاركة يف اجلهاد يف سـبيل اهللا واإل       

.اخلري

إذا َال تُؤمِنـواْ إِن الَّـذِين أُوُتـوْا اْلعِْلـم ِمـن قَبِلـِه      أو قُـلْ آمِنـوْا ِبـِه   {: وقوله تعـاىل  
ــرون لِألَْذقَــانِ ــيهِم يخِ ــجدا يْتلَــى علَ س *  ــد عو ــا ِإن َكــان نبر انحــبس قُوُلــونيو

اخلـشوع  نّإ. )٣(}خِـرون لَِألذَْقـانِ يبُكـون ويزِيـدهم خـشوعا      وي* ربنا َلمْفعوًال   
ولوال ذلك البكاء ملا حصل وحتقـق ذلـك          ،احلاصل هو فعل من أفعال القلب     


–
–
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لزيـادة  وجاء القرآن ميدح فيهم ذلك البكاء الذي كان مدخالً ،اخلشوع للقلب 
.نسانخشوع اإل

م اللَّـه علَـيهِم مـن النبِـيني ِمـن ُذريـِة آدم        ِئـك الَّـذِين أَْن  أول{:وقولـه تعـاىل   عـ
ــِة    يِمــن ذُرُنــوحٍ و ــع ــا م لْنمح ــنمِمــا إبــراهيمو نيتَباجا ونيــد ه ــنمِمائِيلَ وــر إِســى إذا و تُتْلَ

.)١(}علَيِهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكِيا

رمي ميتدح ذلك التأثر العاطفي والذي ظهر علـى شـكل بكـاء             القرآن الك 
من قبل األنبياء الذين هم القـدوة الـصاحلة واقتـران ذلـك البكـاء يف الـسجود               

.الذي يدلل على اخلضوع هللا تعاىل واخلشوع آليات اهللا

ف وابيـضَّت عي         {:وقوله تعاىل  وسـلَـى يفَى ع ا أَسـقَالَ يو مهنلَّى عتَوو   ِمـن اه نـ
  ــيم ـو كَظِ نِ فَهـــز ضًــا     * اْلحرح تَّــى َتكُــونح ـف وسـي ــذُْكر ــأُ َت أو قَــالُوْا تَــا تَفَْت

 الِِكنيالْه مِن نِي* َتكُونزحثِّي وكُو با أَشا الَ إىل َقاَل إِنَّماللّهِ م مِن َلمأَعاللِّه و
ونلَمنيب من أنبياء اهللا عز وجـل والقـرآن    ) معليه السال (يعقوب   نّإ. )٢(}تَع

ية أفعـال األنبيـاء وبـذلك يعطينـا القـرآن قـدوة منوذجيــة       نـسان لإلالكـرمي خيلـد   
القرآنية يف مشروعية فعل دلةاألأحد لالقتداء به يف هذا التفاعل العاطفي وهو

الـذي اسـتمر     )عليـه الـسالم   (وإن بكاء يعقـوب     .نسانالبكاء على ما فقد اإل    
ه، إمنـا كـان لنبـوة نـيب آخـر ومـا حـل بـ        )عليـه الـسالم   (اب يوسـف    طيلة غيـ  

دون   أئمـة وجعلْنـاهم   {:ممـن وصـفهم اهللا تعـاىل       )عليـه الـسالم   (ويعقوب   هـي


–
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احلسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل األ..........................................................................٥٠

فهذا السلوك النبوي الذي حفظه اهللا لنا )١(}م فِعلَ الْخَيـراتِ إليه بِأَمرِنَا وأَوحينا 
تباع حيث قـال اهللا تعـاىل يف   ؤمنني قدوة يف اال  يف القرآن الكرمي حىت يكون للم     

رة لِّـ        {:آخر الـسورة   ِعبـ صِهِم ِفـي َقصـ كَـان دِيثًا     أويللََقـد حـ ـا َكـاناِب م األَلْبـ
يفْتَرى ولَكِن تَصدِيق الَِّذي بين يديهِ وَتفْصِيلَ كُلَّ شيٍء وهدى ورحمةً لِّقَومٍ 

ونمِنؤ٢(}ي(.

كما أن الصورة الواردة يف القرآن الكرمي عن مفهوم البكـاء لـيس حمـددا         
اخلاضع ملقـاييس العاطفـة التعبرييـة احلـسية بـل امتـد املفهـوم        نساينباجلانب اإل 

د ورد هذا التأكيد يف قولـه  وقاألرضكونية يف السموات و  ليشمل حقيقة إهلية    
.)٣(}رضاألَفما بكَت عَليهِم السماء و{: تعاىل

يرى السيد الـشريف املرتـضى يف هـذه اآليـة املباركـة أربعـة وجـوه مـن                  
من غري ذوات احلواس فكيف ينفى   -األرضالسموات و  -لكون   )٤(التأويل  

واجلـواب كمـا أورده الـسيد    ،البكاء عنـهما وهـو ال جيـوز يف احلقيقـة عليهمـا      
:هو كالتايل)أعلى اهللا مقامه(الشريف املرتضى 

فحـذف كمـا حـذف يف قولـه     األرضالـسماء و أهل ه تعاىل أراد نأ:ولاأل
َة  {:تعاىل يـأَلِ الْقَراس{:وكذلك قوله تعـاىل ،القريةأهل وأراد )٥(}و   تَّـى تَـضَعح
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٥١.................................................تارخيية وحقيقةديينمرتكزاحلسينيةالشعائر: املبحث الثاني

ا    هـزَارأَو بر ا  )١(}الْحـ وجيري ذلك جمرى قوهلم السماء ،احلربأصحابوأراد
ضح من كالم السيد أن املراد من اآليـة  والذي يت.يريد السخاء سخاء حامت  ،حامت

.ولهذا يف بيان الوجه األ:األرضأهل السماء والأهل ه ما بكتهمنأ

هو أراد املبالغة يف وصـف القـوم بـصغر القـدر وسـقوط املرتلـة ألن        :الثاين
أخربت عن عظم املصاب باهلالك قالت كسفت الشمس لفقده وأظلـم  إذا   العرب

.ومشول ضررهاألمر هار يريدون بذلك املبالغة يف عظمالقمر وبكاه الليل والن

:يرثي عمر بن عبد العزيز)٢(وقول جرير 
   

أخـذ بثـأرهم وال   أحـد  ه النـ أعن خبارأن يكون معىن اآلية األ  :الثالث
بعد األخـذ بالثـأر وقتـل    العرب كانت ال تبكي على قتيل إال     ألن   ،انتصر هلم 

،فكىن تعاىل ذا اللفـظ عـن فقـد االنتـصار    من كان بواء به من عشرية القاتل     
.على مذهب القوم الذين خوطبوا بالقرآن،واألخذ بالثأر

عمل صـاحل    األرضه مل يكن هلم يف      نأأن يكون ذلك كناية عن       :الرابع
عبـاس يف قولـه   ابـن  عـن السماء ويطابق هذا التأويـل مـا روي     إىل   يرفع منها 

حـد؟ أقيـل لـه أوتبكيـان علـى          }األرضفَمـا بَكـت علَـيهِم الـسماء و        {:تعاىل
.)٣(ومصعد عمله يف السماءاألرضنعم مصاله يف :فقال
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:ه قـال  نـ أ)صلى اهللا عليه وآله وسـلم     (بن مالك عن النيب     أنس   وروى
ل منـه رزقـه فـإذا مـات        ما من مؤمن إال وله باب يصعد منه عمله وباب يرت          ((

:عن االختالل بعـده كمـا يقـال   خبارومعىن البكاء ها هنا األ  .)١() )بكيا عليه 
فإذا مل يكن هلؤالء القـوم الـذين أخـرب اهللا عـن بـوارهم            ،بكى مرتل فالن بعده   

فمـا   :الـسماء جـاز أن يقـال      إىل   وال عمل كرمي يرفع    ،األرضمقام صاحل يف    
.األرضبكت عليهم السماء و

مـا مـات مـؤمن      " الذي يقول فيه     )٢(رأي جماهد    ،اجلوزيابن   د نقل وق
:قـال ؟أوتبكـي :فقيـل لـه  .أربعني صـباحاً األرضالسماء وإال وبكت عليه    

وما لألرض ال تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود وما للسماء ال             
.)٣(" النحل تبكي على عبد كان لتسبيحه وتكبريه فيها دوي كدوي 

علـى شـيء فـان       األرضالسيد الطباطبائي أن كان بكاء السماء و       ويرى
فعـدم بكائهمـا علـيهم بعـد     ،ختيلية عـن تأثرمهـا عـن موتـه وفقـده        كان كناية 

إهالكهم كناية عن هوان أمرهم على اهللا وعـدم تـأثري هالكهـم يف شـيء مـن            
بكــاء األرضشريازي أن بكــاء الــسماء والــويــرى مكــارم .)٤(أجــزاء الكــون 
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.)١(امحرار الغروب والطلوع غريخاصاًحيث تظهر امحراراًحقيقي

كظـاهرة كونيـة   األرضوهذا يقتضي بوجود شأن للبكـاء مـن الـسماء و    
وقـد أوردت  ،القـرآن الكـرمي  إليـه حـىت يـشري   ،معىن حمصل وإال ملا كان للنفي     

عليـه  (احلـسني  مـام حتقق هذه الظاهرة الكونية ووقوعها عند مقتـل اإل      الكتب
.)٢()مالسال

زيارة القبور في القرآن الكريم -ج

أوضح القرآن الكرمي شعرية من شعائر املسلمني أال وهـي الـصالة علـى           
واإلقامة على قربه والدعاء له وأن يف الدعاء صلة بني األحياء واألموات  امليت

وبطبيعة احلال تستدعي معها الزيارة والوقوف على القبور وقد تـزامن الـدعاء      
:كما يف قوله تعاىل،رةمع الزيا

ــِه     أحــد والَ ُتــصلِّ عَلــى{ ــم َكَفــروْا ِباللّ ــرِِه إِنَّه َقب ــى ــم عَل ــدا والَ َتُق َأب ــات م مهــن م
َفاِسقُون مهاتُواْ ومولِِه وسر٣(}و(.

أو لقد جاء النهي من اهللا تعاىل لنبيـه مـن الوقـوف علـى قبـور املنـافقني       
ه إمجـاع املفـسرين كـون اآليـة نزلـت خبـصوص       م وهـو مـا عليـ      الصالة علـيه  

والَ تُـصلِّ  {:من النهي عن الـصالة علـى جنـائزهم بقولـه تعـاىل             )٤(،املنافقني
–
–
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صـلى اهللا عليـه   أي بعد موته فأنه }مات أبـداً {أي املنافقني }منهمأحد   علَى
.املسلمنيأحكامكان يصلي عليهم وجيري عليهم وآله وسلم

ه نـ إف،أي ال تقف على قربه للـدعاء   }والَ تَقُم علَى قَبـرِهِ    {:له تعاىل وقو
صلى على ميت يقف علـى قـربه سـاعة ويـدعو لـه      إذا  صلوات اهللا عليه كان   

وقـد  .فنهاه اهللا عن الصالة على املنافقني والوقوف على قبورهم والدعاء هلم        
َكفَـروْا ِباللّـهِ ورسـولِِه ومـاتُوْا     إِنَّهم{:بني سبحانه سبب النهي يف األمرين فقال     

  فَاسِـقُون مهبعـد ذلـك   )صلى اهللا عليه وآله وسـلم (فما صلى رسول اهللا   }و
صلى اهللا عليه وآله (على منافق حىت قبض ويف ذلك داللة على أن رسول اهللا 

أو كان حيضر جنائز املسلمني ويقف على قبورهم للدعاء هلم ومل يقف)وسلم
إذن فالقيـام علـى القـرب للـدعاء عبـادة      .)١(على منافق بعد ورود النهي  يصلي  

والذي يستفاد من )٢(مشروعة ولوال ذلك مل خيص سبحانه بالنهي عن الكافر، 
اآلية الكرمية هو جواز الوقوف على قبور املؤمنني والدعاء هلم والترحم عليهم 

ن هـذه اآليـة تعـين    إا فـ ألن النهي الوارد يف اآلية خمـتص باملنـافقني وعلـى هـذ          
.)٣(والوقوف على قبورهم والدعاء هلممبفهومها جواز زيارة قبور املؤمنني

ي احلنيـف العنايـة اخلاصـة بـاملؤمنني حـىت بعـد       سـالم لقد أظهر الدين اإل 
موم ضمن تشريعاته واألمـر بتغـسيل امليـت وتكفينـه والـصالة عليـه ودفنـه            

وحـىت بعـد   ،ودع التـراب مبراسـم خاصـة   وأن يكبرياًوأوجب أن يويل احتراماً  




http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٥٥.................................................تارخيية وحقيقةديينمرتكزاحلسينيةالشعائر: املبحث الثاني

،)١(من حقوقه أن يزور املؤمنون قربه ويستغفروا له ويطلبوا الرمحة له     نّإدفنه ف 
مجلة من اإلعالم من عدم اختصاص اآلية بـالوقوف علـى           إليه وهو ما ذهب  

بعد وفاته أو امليت للصالة فقط إمنا تفيد الصالة والزيارة والدعاء له عند موته
.)٢(تعاهد قربهمن خالل

َّـ السنة النبويةمشروعية الشعائر الحسينية أدلة-ثانيًا 

السنة النبوية والبكاء -١

)صلى اهللا عليه وآله وسلم(بكاء النيب -أ 

اًحبـد ذاتـه تـشريع    )صلى اهللا عليه وآله وسـلم     (ميثل بكاء النيب األقدس     
صـلى اهللا  (ه ئـ كالألمة يف صحة العمل وجوازه وقد وردت حاالت عدة من ب          

:اعتنت كتب السرية والتاريخ بروايتها منها)عليه وآله وسلم

.)٣(إبراهيمعلى ولده )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بكاء النيب 

صلى (النيب ابن إبراهيمه ملا احتضر نأ" )٤(السنن والسري   أصحابروى  
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فوجـده يف  )لمصلى اهللا عليه وآله وسـ (جاء رسول اهللا    )اهللا عليه وآله وسلم   
إنا لن نغين عنك من اهللا شيئاًإبراهيميا " :وضعه يف حجره وقال   ،همأُ حجر

حملزونـون تبكـي العـني وحيـزن     إبـراهيم إنا بك يـا     :وقال -مث ذرفت عيناه     -
وحـق ووعـد صـدق وأـا        أمـر    هنـ أولوال   ،القلب وال نقول ما يسخط الرب     

وملا قال له عبد الرمحن بن " من هذا أشدشديداًسبيل فانية حلزنا عليك حزناً
صـلى اهللا عليـه وآلـه    (أجـاب بقولـه     ؟تكن يت عـن البكـاء      أومل:)١(عوف  
صـوت عنـد مـصيبة    :ال ولكـن يـت عـن صـوتني أمحقـني فـاجرين           )وسلم

وهـذه رمحـة   ،وصوت عن نغمة هلو ،ومخش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان     
.ومن ال يرحم ال يرحم

)٢(على أبنته زينب )اهللا عليه وآله وسلمصلى (وبكاء النيب 

صـلى اهللا عليـه   (ملا ماتت زينـب بنـت رسـول اهللا    :عباس قالابن   عن
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أحلقوها بـسلفنا اخلـري   )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا   )وآله وسلم 
فبكت النساء فجعل عمر يضرن بسوطه فأخذ رسـول  ،)١(عثمان بن مظعون 

إىل ...يا عمر دعهن يبكنيمهالً: "يده وقال)آله وسلمصلى اهللا عليه و(اهللا 
جانبـه تبكـي فجعـل    إىل وقعد رسول اهللا على شـفري القـرب وفاطمـة        -أن قال   

.)٢(ميسح عيين فاطمة بثوبه رمحة هلا)صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب 

)٣(على فاطمة بنت أسد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ومنها بكاء النيب 

ذات يوم)عليه السالم(طالب  أيب   أقبل علي بن  " :عباس قال ابن عن
إليـه إنـا هللا وإنـا  " :باكيـاً وهـو يقـول   )صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم     (النيب  إىل  

فقـال  ،مه يا علـي )صلى اهللا عليه وآله وسلم (فقال له رسول اهللا     " راجعون  
صـلى  (نيب فبكـى الـ  :يا رسول اهللا ماتت أمي فاطمة قال      )عليه السالم (علي  

كانت لك أماًها إن نأرحم اهللا أمك يا علي أما : مث قال)اهللا عليه وآله وسلم  
.)٤(" فقد كانت يل أماً







–
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)١(وكذلك بكاء النيب على عمه محزة 

جاءت صفية بنـت عبـد     رضي اهللا عنه  ملا أصيب محزة    ((:هنأفقد روي   
صلى اهللا عليه (اهللا فقال رسول ،نصارتطلبه فحالت بينها وبينه األ)٢(املطلب 

صـلى  (بكت بكـى رسـول اهللا   إذا دعوها فجلست عنده فجعلت)وآله وسلم 
)عليهـا الـسالم  (وكانـت فاطمـة   )٣(وإذا نـشجت نـشج     )اهللا عليه وآله وسلم   
وقـال لـن   ،كلما بكـت يبكـي     )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (تبكي ورسول اهللا    
.)٤() )أصاب مبثلك أبداً

:ولالرواية أا اشتملت على أمرين مهمـني األ       والذي يستفاد من هذه     
وبكـاء الـسيدة     ،وهو البكاء  )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (بيان فعل رسول اهللا     

صـلى اهللا عليـه وآلـه    (صفية بنت عبد املطلب وفاطمة الزهراء إذ مل يبـد الـنيب      
.)رضي اهللا عنه(أي اعتراض على فعلهن من البكاء على محزة )وسلم


––
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٥٩.................................................تارخيية وحقيقةديينمرتكزاحلسينيةالشعائر: املبحث الثاني

،)١(أحـد  ملا رجع من)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ول اهللا وروي أن رس 
صلى (يبكني على من قتل من أزواجهن قال رسول اهللا     نصارجعلت نساء األ  

مث نام فاستنبه وهن يبكني قال ،ولكن محزة ال بواكي له )اهللا عليه وآله وسلم   
.)٢(يبكني يندبن حبمزة إذا فهن اليوم

صـلى اهللا عليـه وآلـه       (رأينـا رسـول اهللا      مـا   ":قوله )٣(مسعودابن   وعن
وضـعه يف القبلـة مث       )رضـي اهللا عنـه    (أشد من بكائه على محـزة        باكياً )وسلم

وقف على جنازته وانتحب حىت نشق أي شهق حىت بلغ بـه الغـشي يقـول يـا               
عم رسول اهللا وأسد اهللا وأسد رسول اهللا يا محزة يا فاعل اخلريات يا محزة يـا             

ومنـها بكـاء   .)٤("زة يا ذاب يا مانع عن وجه رسول اهللا   كاشف الكربات يا مح   
حـد  ملـا قتـل بأُ  )٥(على سعد بن الربيع   )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (رسول اهللا   
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احلسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل األ..........................................................................٦٠

حـد  ملا قتل سـعد بـن الربيـع بأُ   " :انه قال)١(ي نصارعن جابر بن عبد اهللا األ   
امرأة سعد وكانت ...املدينةإىل  )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (رجع رسول اهللا    

صلى اهللا عليه   (مث دعت رسول اهللا      ،وحلماً خبزاً ،امرأة حازمة صنعت طعاماً   
صلى اهللا عليه وآلـه  (النيب إىل فانصرفنا )٢(سوافوهي يومئذ باأل   )وآله وسلم 

ومن قتـل  أحد فبينما حنن عنده جلوس وحنن نذكر وقعة       ،من الصبح  )وسلم
صـلى اهللا عليـه   (قـال رسـول اهللا   أنإىل ونذكر سعد بن الربيع   ،من املسلمني 
إىل  حـىت انتـهينا    فقمنـا معـه وحنـن عـشرون رجـالً          ،قومـوا بنـا    :)وآله وسلم 

ودخلنــا معــه )صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم (فــدخل رســول اهللا ،ســوافاأل
قـال جـابر بـن عبـد     .)٣(ةًوطرحـت خـصف  ،فنجدها قد رشت ما بني صـورين  

صلى اهللا عليـه وآلـه    (ا ورسول اهللا    فجلسن ،واهللا ما مث وسادة وال بساط      :اهللا
لقـد رأيـت األسـنة    :يتـرحم عليـه ويقـول   ،حيدثنا عن سعد بن ربيـع      )وسلم

فـدمعت عينـا   ،فلمـا مسـع النـسوة ذلـك بكـني      ،يومئذ حـىت قتـل    إليه شرعت
.)٤(وما اهن عن شيء من البكاء )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا 
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٦١.................................................تارخيية وحقيقةديينمرتكزاحلسينيةالشعائر: املبحث الثاني

)١(شهداء مؤتة )يه وآله وسلمصلى اهللا عل(كما بكى رسول اهللا 

بكى على جعفر بـن ) صلى اهللا عليه وآله وسلم (وقد جاء باخلرب أن النيب    
.)٤(ي ومؤنساي وحمدثاي أخوا:وقال)٣(حارثة وزيد بن)٢(طالبأيب 

نعـي جعفـر بـن   )صلى اهللا عليه وآله وسـلم (ه ملا جاء النيب   نأويف رواية   
ودخلـت   ،فعزاهـا  )٥(بنـت عمـيس     أمساء   تهأتى امرأ  )عليه السالم (طالب  أيب  

صـلى اهللا عليـه وآلـه    (واعمـاه فقـال رسـول اهللا    :فاطمة وهي تبكـي وتقـول    
صـلى اهللا  (وجلـس رسـول اهللا       )٦(على مثل جعفر فلتبـك البـواكي         :)وسلم
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احلسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل األ..........................................................................٦٢

يف املسجد يعرف فيه احلزن بعدما جـاء خـرب مقتـل زيـد بـن                 )عليه وآله وسلم  
.)٢(ب وعبد اهللا بن رواحة طالأيب وجعفر بن)١(حارثة 

علـى مقتـل   شديداًحزناً)صلى اهللا عليه وآله وسلم    (وحزن رسول اهللا    
.)٣(القراء 

صـلى اهللا عليـه وآلـه      (رسـول اهللا     )٤(قنـت   " :بن مالك قـال   أنس   عن
صـلى اهللا عليـه وآلـه       (حني قتـل القـراء فمـا رأيـت رسـول اهللا              شهراً )وسلم
.)٥(قط أشد منه حزن حزناً)وسلم

علـى العديـد مـن    )صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    (كما بكـى رسـول اهللا      
صـلى  (أن الـنيب     :عن عائـشة   ،ه عند موم ومنهم عثمان بن مظعون      أصحاب

دخل على عثمان بن مظعـون وهـو ميـت فكـشف عـن         )اهللا عليه وآله وسلم   
.)٦(وجهه مث انكب عليه فقبله وبكى حىت رأيت الدموع تسيل على وجنتيه 

"








––
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٦٣.................................................تارخيية وحقيقةديينمرتكزاحلسينيةالشعائر: املبحث الثاني

ةاء الصحاببك-ب 

لقــد ســجلت كتــب التــاريخ والــسرية واحلــديث حــاالت عديــدة لبكــاء  
:الصحابة نذكر منها

حـىت قالـت   ،)١(بكر علـى سـعد بـن معـاذ        أيب   بكاء عمر بن اخلطاب مع    
ين إبكر من بكاء عمر وأيب  عرف بكاء ألإني   فوالذي نفس حممد بيده    :عائشة

)٣(املـزين ى النعمان بن مقـرن  وبكى اخلليفة عمر بن اخلطاب عل)٢(لفي حجريت 

.)٤(الناس ووضع يده على رأسه يبكيإىل ملا جاء نعيه فخرج ونعاه

وكان صـحبه    )٥(خاه زيد بن اخلطاب   أكما بكى اخلليفة عمر بن اخلطاب       
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احلسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل األ..........................................................................٦٤

املدينـة فلمـا رآه عمـر دمعـت عينـاه           إىل   عدي بن كعب، فرجع   رجل من بين    
.)١(وأتيتينقاضياًوخلفت زيداً:وقال

،)ينـصار عمة جـابر بـن عبـد اهللا األ   (هند بنت عمرو بن حرام       وبكت
بكـي وجعـل   أفجعلـت  :وقـال جـابر  ،)٢(أخيها عبد اهللا بـن عمـرو   حد  أُ يوم

فقال رسـول  .ال ينهاين)صلى اهللا عليه وآله وسلم(القوم ينهوين ورسول اهللا     
الئكـة  ابكـوه وال تبكـوه فـو اهللا مـا زالـت امل     )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (اهللا  

.)٣(تظلله بأجنحتها حىت دفنتموه 

أدلـة منع البكـاء وكونـه ممـا يعـذب بـه امليـت ولعـل                إىل   وذهب البعض 
أهـل  وعـن )صلى اهللا عليه وآله وسلم  (املانعني تندفع مبا جاء عن رسول اهللا        

وعن عبـد اهللا   ،وقد جاءت رواية املنع برواية عمر بن اخلطاب        .بيته وصحابته 
امليت يعذب   نّإ":قال )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (ل اهللا   رسو نّأ)٤(عمرابن  

قـال رسـول   :وقد روي بلفظ آخر عن عبد اهللا بن عمـر قـال         .)٥("هلهأببكاء  
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٦٥.................................................تارخيية وحقيقةديينمرتكزاحلسينيةالشعائر: املبحث الثاني

فـذكر  .)١(هلـه عليـه  أامليت ليعذب ببكـاء      نّإ)صلى اهللا عليه وآله وسلم    (اهللا  
عليـه  صلى اهللا(ما مر النيب نإ" -عمر ابن وهي تعين-:ذلك لعائشة فقالت 

صـاحب هـذا القـرب ليعـذب وأهلـه           نّإ:علـى قـرب يهـودي فقـال        )وآله وسلم 
.)٢(}أخرىوال تَِزر واِزرة وِْزر {:قوله تعاىل:مث قرأ،يبكون عليه

عبـد اهللا بـن عمـر    نّأها مسعت عائشة  وذكـرت هلـا         نأ:)٣(وروت عمرة 
ه مل يعـذب ولكنـه   نـ إمـا  أ:فقالت عائشة ،امليت ليعذب ببكاء احلي    نّإ:يقول

علـى يهوديـة   )صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   (ما مر رسول اهللا     نإنسي  أو   خطأأ
.)٤(ها لتعذب يف قربهانإهم ليبكون عليها ونإ:هلها فقالأيبكي عليها 

ــه أو)صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم(ولعــل يف ســرية رســول اهللا  هــل بيت
روايات املنـع تلـك ختـالف    نّأوصحبه خري دليل على دفع هذه الروايات كما       

وال تَـِزر واِزرة  {: عائشة بقولـه تعـاىل    ظاهر القرآن الكرمي وهذا ما استدلت به        
 لِإل{:ويف قوله تعاىل)٥(}أخرىوِْزر سأَن لَّيىنسانوعا سوقوله )٦(}إِال م
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احلسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل األ..........................................................................٦٦

.)١(}يرهمِْثقَالَ ذَرةٍ شراعملْومن ي* فَمن يعمْل مِْثقَالَ ذَرةٍ خيرا يره {: تعاىل

فظاهر دالئل اآليات )٢(}لِتُجزى كُلُّ نَفٍْس بِما تَـسعى   {:وقوله تعاىل 
ال ،مبا قام بـه وفعلـه  الإال جناية عليه    نْأهو املسؤول عن فعله و     نساناإل نّأ

ممـا  -يـرة غـريه   جبر نـسان ن يؤاخذ اإل  أ-ن مثل هذا    أل ،مبا قام به وفعله غريه    
وان كـان هنـاك   ،ينايف مبادئ العدل االهلي وبذلك يتضح بطالن ذلـك القـول      

أخبـار ا مـا دلـت عليـه    بـيح الفعـل وهـذ   أُي عن البكـاء فقـد نـسخ و      أو   منع
.ثناء مسرية حيامأع منهم وما فعلوه السلف وما وق

)عليهم السالم(البيت أهل بكاء-ج 

علـى  )عليهـا الـسالم  (الزهراء قد ذكرنا فيما سبق بكاء الصديقة فاطمة        
ا أبيهـ  عمها جعفـر الطيـار كـذلك بكـت الزهـراء علـى            ابن   عمها محزة وعلى  

وهـو مـن املـشهور يف كتـب الفـريقني      )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (رسول اهللا   
وقــد بكتــه حــىت عــدت مــن  بيهــاوكانــت الــصديقة الطــاهرة كــثرية الــذكر أل 

صلى (زهراء بعد دفن رسول اهللا لبن مالك حال اأنس وقد وصف)٣(البكائني
صـلى اهللا عليـه   (ملا فرغنـا مـن دفـن رسـول اهللا     :بقوله)اهللا عليه وآله وسلم  

ن حتثوا أنفسكم أكيف طابت أنس يا:فاطمة فقالت قبلت علي أ)وآله وسلم 
جربيـل ننعـاه يـا    إىل :بتـاه أمث بكت ونـادت يـا    ؟على وجه رسول اهللا التراب    
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.)١(...اهجنة الفردوس مأو:بتاهأ

صـلى اهللا   (فاطمـة بنـت رسـول اهللا         نّإ:قـال  )عليه الـسالم  (عن علي   
مث  ،ا بعـد موتـه فوقفـت عليـه وبكـت          أبيهـ  قـرب إىل   جـاءت  )عليه وآله وسـلم   

:خذت قبضة من تراب القرب فجعلتها على عينها ووجهها وانشأت تقولأ
   

  )٢( 

صـلى اهللا عليـه وآلـه    (ملا قبض رسـول اهللا  :قال )٣(وعن حممد بن لبيد     
تـأيت قبـور الـشهداء وتـأيت محـزة وتبكـي       )عليها السالم (كانت فاطمة    )وسلم
ها فامهلت ،فلما كان يف بعض األيام أتيت قرب محزة فوجدا تبكي هناك           ،هناك

يا سيدة النسوان قد واهللا قطعت       :تيتها وسلمت عليها وقلت   أف ،حىت سكنت 
صـبت خبـري   أُفلقـد  ،عمر وحيق يل البكاء أبا   يا :فقالت ،نياط قليب من بكائك   

رســول اهللا مث إىل واشــوقاه)صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم(بــاء رســول اهللا اآل
:انشأت تقول
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احلسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل األ..........................................................................٦٨

  )١( 

عاشــت فاطمــة :انــه قــال)عليــه الــسالم(عبــد اهللا الــصادق أيب وعــن
تـأيت   ،كاشرة وال ضاحكة   رمل ت  .ا مخسة وسبعني يوماً   أبيه بعد )عليها السالم (

هـا هنـا كـان       :فتقـول  ،االثـنني واخلمـيس    .مـرتني قبور الشهداء يف كل مجعة    
.)٢(ها هنا كان املشركون )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا 

ها اعتزلت القوم ومل تـزل تنـدب رسـول اهللا     نإ:اجلوزيابن   وقال سبط 
.)٣(وتبكيه حىت حلقت به )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

ــصديقة فاطمــة   ــت ال ــسالم(لقــد اعتزل ــا ال ــة يف بيــت  )عليه عــن املدين
لفاطمـة كـي     )معليـه الـسال   (علـي    مامبناه اإل  )٥()بيت احلزن (مسي   )٤(بالبقيع
ن ال أاخلاصة بسيدة نساء العاملني هو  خبارويتضح من هذه األ    .ا فيه أبيه تبكي

يف زيارة القبور ولو ثبت ذلك فعالًأو مانع شرعي يف جواز البكاء على امليت     
من فعله وقد عكست سريا    )عليها السالم (ملا قامت الصديقة فاطمة الزهراء      














http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٦٩.................................................تارخيية وحقيقةديينمرتكزاحلسينيةالشعائر: املبحث الثاني

صـلى  (ا رسول اهللا    أبيه ها بعد ئمل تنقطع طيلة فترة بقا     هانألينا  إالفعلية املنقولة   
.قبور الشهداءمن البكاء وزيارة القبور خصوصاً)اهللا عليه وآله وسلم

صـلى اهللا عليـه   (رسـول اهللا  )عليه الـسالم (املؤمنني علي أمري  كما بكى 
:خاه وابن عمه فقد غسله وكفنه وتوىل دفنه ومما قالهأوهو يؤبن )وآله وسلم

املـصاب بـك   نّإو ،ال عليـك  إاجلـزع لقبـيح      نّإو ،ال عنـك  إالصرب جلميل    نّإ"
.)١(" جلليل وبعدك جللل 

صلى اهللا عليه وآلـه  (يرثي رسول اهللا )عليه السالم(علي ماممث قال اإل  
:بقوله)وسلم

   

   

   

ه علـى الـسيدة فاطمـة    ؤبكا)عليه السالم(علي  مامكذلك روي عن اإل   
.عند وفاا)عليها السالم(الزهراء 

بوفـاة الزهـراء   )عليـه الـسالم  (علـي  مامخرب اإلأُه ملا نأإىل فتشري الرواية 
فـاق  أعليـه املـاء مث   شحـىت ر ،غـشي عليـه  وهو يف املسجد  ) " عليها السالم (

تعـزى ففيمـا العـزاء مـن     أكنـت بـك     .مبن العزاء يـا بنـت حممـد        :وكان يقول 
املـؤمنني سـلوة لفقـده رسـول اهللا     أمري لقد كان لوجود الزهراء قرب     .)٢(بعدك




http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


احلسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل األ..........................................................................٧٠

ه لفقـد  ؤوقد اشتدت مصيبته وجتـدد حزنـه وبكـا   )صلى اهللا عليه وآله وسلم   (
.)المعليها الس(فاطمة 

عليـه  (جزع علي )عليها السالم(ه ملا قبضت فاطمة     نإ:وقال املسعودي 
:نينه وحنينه وقال يف ذلكأه وظهر ؤواشتد بكاشديداًجزعاً)السالم

   

  )١( 

:نشدأ)عليه السالم(وملا دفنها علي :سبط بن اجلوزيوقال 
   

   

الـسالم  :وقـال )صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم      (قـرب رسـول اهللا      إىل   مث جاء 
قـلَّ ،السريعة اللحـاق بـك  ،ازلة يف جوارك  وعلى ابنتك الن   ،عليك يا رسول اهللا   

،يف التأسـي يل بعظـيم فرقتـك   نّأالّإوضعف جتلدي على فراقهـا     ،تصربي عنها 
،راجعــون فلقــد اســترجعت الوديعــةإليــهنــاإنــا هللا وإف،وفــادح مــصيبتك مقنــع

يل ن خيتـار اهللا أإىل ا ليلي فمـسهد  مأا حزين عليكما فسرمد و    مأ.خذت الرهينة أُو
ن إفـ ،وال سـئم  قاٍلالفعليكما مين السالم سالم مودع     .نت ا مقيم  أاليت   دارك

.)٢(قم فال عن سوء ظن مبا وعد اهللا الصابرينأُن إنصرف فال عن ماللة وأ






http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٧١.................................................تارخيية وحقيقةديينمرتكزاحلسينيةالشعائر: املبحث الثاني

نّأه فـريوى  أصـحاب علـى بعـض     )عليـه الـسالم   (علـي    مامكما بكى اإل  
نعـم  :قـال )٢(قتل عمـار  )١(يا عدي بن حامت    :قال )عليه السالم (اًعلي ماماإل

ه قتـل يف ذلـك اليـوم    نـ أكمـا روي  .رمحـك اهللا يـا عمـار   :فبكى علـي وقـال    
عليهمـا وصـلى عليهمـا وجعـل         )عليه السالم (فبكى علي    )٣(عتبةابن   هاشم
كمـا بكـى   )٤(،ممـا يليـه وهاشـم بـن عتبـة ممـا يلـي القبلـة ومل يغـسلهما              عماراً

عليـه  (وانه ملا بلغ علـي      .)٥(بكرأيب   ملقتل حممد بن   )عليه السالم (علي   ماماإل
وعلـى مالـك   )٦(بكر بكى وتأسف عليه ولعن قاتلـه أيب قتل حممد بن   )السالم
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ــتر ــال اإل)١(االش ــامق ــي م ــسالم (عل ــه ال ــك   )علي ــك فلتب ــل مال ــى مث عل
.)٢(البواكي

املـؤمنني ملـا   أمري أبيهعلى)السالمماعليه(احلسن بن علي   ماموبكى اإل 
.استشهد

خطـب  )عليـه الـسالم  (احلسن   ماماإل نّأسناده  إفيد ب فقد روى الشيخ امل   
ثـىن  أفحمـد اهللا و )عليـه الـسالم  (املـؤمنني  أمـري  صبيحة الليلة اليت قـبض فيهـا    

لقد قبض " مث قال )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وصلى على رسول اهللا ،عليه
لقـد  ،ون بعمل وال يدركـه اآلخـرون بعمـل   وليف هذه الليلة رجل مل يسبقه األ  

.ن جياهد مع رسول اهللا فيقيه بنفسهكا

يوجهـه برايتـه فيكنفـه       )صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        (وكان رسول اهللا    
جربائيل عن ميينه وميكائيل عن يساره، فال يرجع حىت يفـتح اهللا علـى يديـه،              

عليهما (مرمي ابن   يف الليلة اليت عرج فيها بعيسى      )عليه السالم (استشهدولقد  
ومـا خلـف صـفراء وال        ،يوشع بـن نـون وصـي موسـى        وفيها قبض    )السالم
" ألهلـه  أراد ان يبتاع ا خادمـاً    ،سبعمائة درهم فضلت من عطائه     الّإبيضاء  

.)٣(مث خنقته العربة فبكى وبكى الناس معه 
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السنة النبوية والرثاء -٢

ــر رســول اهللا أ ــه وســلم (ق ــه وآل ــي األ)صــلى اهللا علي يف صــحابمراث
أمـر  وهـو ،ِهتلك املراثي على مدح امليت وذكر حماسـن     وقد اشتملت    ،موتاهم

.باعث على حتريك احلزن يف النفوس وييج اللوعة يف القلوب
وجاءت تلك املراثي على مـن  ،منهاوقد ذكر صاحب االستيعاب بعضاً 

علـى مـن    أو   قتل من شهداء املسلمني يف مواقع املعارك مع املشركني والكفـار          
.نفهأمات منهم حتف 

:)عليه السالم(ها ما قيل يف محزة بن عبد املطلب ومن
   

   

  )١( 

وكـذلك  )٣(معـاذ  وسعد بن )٢(قيلت يف عثمان بن مظعون     ومنها مراثٍ 
:طالب بقولهأيب اليت يرثي فيها جعفر بن)٤(قول حسان بن ثابت 
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  )١( 

فاطمـة الزهـراء     ،رثتـه  )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (وملا تويف رسول اهللا     
:بقوهلا) عليها السالم(

   

  )٢( 

مـن  أولكانـت  )عليهـا الـسالم  (فاطمة الزهـراء   نّأورمبا يفهم من هذا     
عليهـا   وكذلك قـول الزهـراء     .)٣()صلى اهللا عليه وآله وسلم    (هللا  ا رثى رسول 

)٤()صلى اهللا عليه وآله وسلم(ا أبيهحبقالسالم

   

   

علي بنمامكذلك اإل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(وممن رثى رسول اهللا 
:بقوله)عليه السالم(طالب أيب 
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:ن يقولأىل إ
  )١( 

فممـا قالـه  ،بكرأبو ه وذكر يف شعره جليل مصابه  أصحابوممن رثاه من    
:بكرأبو 

   

   

   

   

   

  )٢( 

بـن احلـارث بـن عبـد املطلـب يرثـي رسـول اهللا               )٣(سـفيان أبـو    ومما قاله 
)صلى اهللا عليه وآله وسلم(
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:لن يقوأاىل 
   

   

   

   

  )١( 

حـسان بـن ثابـت يف      )صلى اهللا عليه وآله وسـلم     (رثى رسول اهللا    وممن  
:قصيدة طويلة نذكر منها

   

   

:ن يقولأاىل 
  )٢( 

مـن النـساء عمتـه    )صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     (وممن رثت رسول اهللا     
:صفية بنت عبد املطلب بقوهلا

   

   

–
–
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  )١( 

ملا وقفت على قربه وبكت عليه ومتثلـت   )٢(ورثت عائشة اخيها عبد الرمحن    
:)٤(متمم بن نويرة يف مرثيته الخيه مالك بن نويرة)٣(الشاعربقول

   

  )٥( 

لسنة النبوية وزيارة القبور ا-٣

نّأالـسنن  أصـحاب يستفاد من األحاديـث النبويـة الـشريفة الـيت رواهـا       
ولعله وهو املـرجح  مؤقتاًوقد كان النهي ياً ،النهي عن زيارة القبور قد وقع     

ومرد ذلك  ،ورغب يف الزيارة   ،مث رفع النهي  ألسباب تشريعية خاصة بالزيارة   








–










–
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فنـهى الـنيب   ،مـع الـشرك وأهلـه   أئمـة لعالقـات الق قد قطـع كـل ا      سالماإل نّأ
مـا  نإاألمـوات  نّأعن زيارة األمـوات واملتحقـق      )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (

،سـالم كانوا مشركني ومن عبدة األصنام ولكون املـسلمني حـديثي عهـد باإل         
يف قلـوم  سـالم ثار الـسلوكيات اجلاهليـة عالقـة ـم وملـا متركـز اإل        آومل تزل   

)صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       (لغى النيب األكـرم     أحكامبالشريعة واأل نسوا  أو
كنـت  )صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        (قال رسول اهللا     .النهي عن زيارة القبور   

)١(هـا تزهـد يف الـدنيا وتـذكر اآلخـرة          نإف ،فزوروهـا  ،يتكم عن زيارة القبور   

يف زيـارة  رخـص  )صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  (ان رسول اهللا  :وقالت عائشة 
يـزور القبـور بـالبقيع    )صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  (وكان رسول اهللا     )٢(القبور

صلى اهللا عليه (النيب نّإ:خر الليل لزيارم ويف ذلك تقول عائشةآوخيرج يف 
قلت وكيف أقول يـا     ،ستغفر هلم أيت البقيع ف  آن  أأمرين ريب    :قال )وآله وسلم 
قويل السالم   :أي عندما أزورهم قال    )مصلى اهللا عليه وآله وسل    (رسول اهللا   

يــرحم اهللا املــستقدمني منـــا   ،الــديار مــن املـــؤمنني واملــسلمني   أهــل  علــى 
.)٣(ن شاء اهللا بكم الحقون إا نإو،واملستأخرين

)صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    (ن رسـول اهللا   أواملستفاد من هذه الرواية     
رة عنـدما تـأيت     قوله يف الزيا  ه علم عائشة ما ت    نأكما   ،كان يزور قبور الصحابة   
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.على عدم منع النساء من الزيارةوهذا يدلل،القبور

من السنة النبوية الشريفة الدالة على جـواز  دلةوأورد العيين مجلة من األ  
،ارة القبـور الناس اختلفوا يف زي نّأاعلم  : "بقوله للنساء والرجال معاً  الزيارة

ن ال ضـري يف  أأي )١("ذلـك للرجـال  ويف،قاطبـة علـى اإلذن  العلـم  أهـل  نّأو
ن اإلباحـة يف زيـارة القبـور إباحـة     إ:عبد الـرب ابن وقال.زيارة القبور للرجال 

فجائز للرجال والنـساء زيـارة       ،عمومكما كان النهي عن زيارا ي      ،عموم
:منهاوروي يف إباحة الزيارة أحاديث كثرية.)٢(القبور 

صـلى اهللا   (قال رسول اهللا    " :م قال من تلك األحاديث ما أخرجه مسل     
وروى  .)٣() " )..يـتكم عـن زيـارة القبـور فزوروهـا         ((:)عليه وآلـه وسـلم    

كنت يتكم عن زيارة القبـور فقـد أذن حملمـد يف            قد" :ولفظه الترمذي أيضاً 
.)٤(" اآلخرة زيارة قرب أمه فزوروها فإا تذكر

صـلى  (أن رسـول اهللا  ((:ماجة يف ذلك اخلصوصابن ومنها ما أخرجه 
كنت يتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور، فإا : قال)اهللا عليه وآله وسلم

.)٥(" اآلخرة تزهد يف الدنيا وتذكر 

ـى رسـول اهللا   " :قـال ،شـيبة عنـه  أيب ابن أخرجهأنس ومنها حديث 
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زوروهـا وال تقولـوا  :مث قـال ،عن زيارة القبـور )صلى اهللا عليه وآله وسلم  (
أن ":ماجـة عنـها   ابـن    ومنـها حـديث عائـشة أخرجـه        .)١("يعين سوءاً  ،هجراً

.)٢("رخص يف زيارة القبور)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا 

نّأ" :عنهأمحد أخرجه)عليه السالم(طالب أيب  ومنها حديث علي بن   
كنـت يـتكم عـن زيـارة     إنـي  :قـال )صلى اهللا عليه وآله وسـلم (رسول اهللا  

أن " :)٤(هريـرة   أيب   ومنها حديث  .)٣(" القبور فزوروها فإا تذكركم اآلخرة    
الـسالم علـيكم دار      :أتى املقربة فقال   )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (رسول اهللا   

.)٥(" ن شاء اهللا بكم الحقون إقوم مؤمنني وإنا 

احتج من أباح زيـارة القبـور للنـساء حبـديث عائـشة عـن        " :قال العيين 
:فقلـت هلـا  ،أن عائشة أقبلت ذات يوم من املقـابر        ،)٦(مليكة  أيب   هللا بن عبد ا 

أليس :بكر فقلت هلاأيب  من قرب أخي عبد الرمحن بن      :قالت ؟من أين أقبلت  
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:قالـت ؟ينهى عن زيارة القبـور    )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (كان رسول اهللا    
.بزياراأمر كان ينهى عن زيارا مثنعم

يـأيت قبـور الـشهداء عنـد       ) صلى اهللا عليه وآله وسلم    (هللا  وكان رسول ا  
أبـو  وكـان ،فـنعم عقـىب الـدار    ،السالم عليكم مبا صربمت    :احلول فيقول رأس  

)صلى اهللا عليه وآله وسلم(بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك وزار رسول اهللا      
،عن علي وابن مـسعود ةشيبأيب ابن وذكر،"قرب أمه يوم الفتح يف ألف مقنع    

عليـه  (تـزور قـرب محـزة    )عليهـا الـسالم  (وكانت فاطمة .إجازة الزيارة  ،وأنس
الـيت اعتمـدها   دلـة مجلة مـن األ إىل   وقد أشار العيين   .)١(...كل مجعة  )السالم

هـا مشلـت   نأو،مجهور علماء املسلمني الذين استدلوا على جواز فعـل الزيـارة          
اع املـسلمني إال مـا شـذ    من الرجال والنساء وهـذا مـا عليـه إمجـ       اإلباحة لكلٍ 

.منهم

)صلى اهللا عليه وآله وسـلم     (وكانت عائشة تزور القبور بعد رسول اهللا        
شقيق عائـشة  -بكر أيب ه ملا مات عبد الرمحن بن  نأ((:وهو ما رواه الترمذي   

إىل مكة ودفنوه فيهـا وملـا جـاءت عائـشة    إىل محلوا جثمانه  )٢()احلبشي(يف   -
.)٣() )هئجت لزيارة قرب أخيها وأنشدت بيتني يف رثاخر-من املدينة -مكة 

–
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احلسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل األ..........................................................................٨٢

صـلى اهللا   (بنـت رسـول اهللا       )عليـه الـسالم   (أما السيدة فاطمة الزهـراء      
أو زيارة قرب عمهـا محـزة يف كـل مجعـة         إىل   فقد كانت خترج   )عليه وآله وسلم  

.)١(وكانت تصلي عند قربه وتبكي ،أقل من ذلك

آتم السنة النبوية واإلطعام في الم-٤

أصـحاب ورد يف السنة النبوية املشرفة إباحة عمل الطعام ألهـل املتـوىف             
عبد أيب العزاء النشغاهلم باملصيبة واحلزن على امليت وهو ما جاء به األثر،عن         

رسول اهللا أمر ،طالبأيب ملا قتل جعفر بن" :قال)عليه السالم(اهللا الصادق 
ألمسـاء  أن تتخـذ طعامـاً  )الـسالم عليهـا  (فاطمـة  )صلى اهللا عليه وآله وسلم (

أن ،بنت عميس ثالثة أيام وتأتيهـا وتـسليها ثالثـة أيـام فجـرت بـذلك الـسنة        
.)٢(يصنع ألهل املصيبة ثالثة أيام طعام 

:قــال) عليهمــا الــسالم(موســى بــن جعفــر بــن )٣(وعــن العبــاس
)صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       (رسول اهللا    نّإ:فقال ؟املأمتعنأيب   سألت"
بنـت  أمساء دخل على)عليه السالم(طالب أيب   قتل جعفر بن  إليه ا انتهى مل

، )٤(اهللاعبـد ،أين بين؟ فدعت ـم وهـم ثالثـة   :عميس امرأة جعفر فقال   









!

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٨٣.................................................تارخيية وحقيقةديينمرتكزاحلسينيةالشعائر: املبحث الثاني

)صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم(فمــسح رســول اهللا )٢(وحممــد،)١(وعــون
صـلى اهللا  (إنك متسح رؤوسهم كأم أيتام فتعجب رسـول اهللا   :فقالت
استشهد اًأمل تعلمي أن جعفرأمساء يا:من عقلها فقال)آله وسلمعليه و

نّإال تبكـي فـ  )صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    (فبكت فقال هلا رسول اهللا   
،محـر أأخربين أن له جناحني يف اجلنة من يـاقوت          )عليه السالم (جربائيل  

لـو مجعـت النـاس       )صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       (يا رسول اهللا     :فقالت
صـلى اهللا  (فعجـب رسـول اهللا   ،م بفضل جعفـر ال ينـسى فـضله    وأخرب

صـلى اهللا عليـه وآلـه    (مـن عقلـها مث قـال رسـول اهللا         )عليه وآله وسلم  
.)٣(فجرت السنة،جعفر طعاماًأهل إىلابعثوا) وسلم

وكمـا حثــت الـسنة علــى الطعـام يف املــأمت النـشغال ذوي امليــت وأهلــه     

"
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احلسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل األ..........................................................................٨٤

نيابـة عـن امليـت وهـو مـا كـان يفعلـه        باملصيبة حضت السنة على التـصدق بال     
بذحبـه الـشاة وتقطيعهـا مث يبعثهـا يف       )صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      (رسول اهللا   

أخـا  نّإ:قـال )٢(عبـادة  أن سعد بن محد،أماموأخرج اإل . )١(صدائق خدجية 
أمـي توفيـت   نّإيا رسول اهللا :فقال،بين ساعدة توفيت أمه وهو غائب عنها     

فـأين   :قـال نعـم  :ل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها فقـال       وأنا غائب عنها فه   
.)٣(أشهدك أن حائط املخدف صدقة عليها 
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٨٥

املبحث الثالث

صلى ا عليه وآله (الرسول حممد أخبار
)عليه السالم(احلسني ماممبقتل اإل)وسلم

)صلى اهللا عليه وآله وسلم(مل تكتف النصوص الصادرة عن رسول اهللا 
مـة كـوم   تـهم لألُ إماموالتعريـف ب )علـيهم الـسالم  (البيت  أهل   لةمرتيف بيان 

مستفيضة مبـا سـيحل ـم ومـا يالقونـه مـن             خبارجاءت األ بل ،عالم هداية أ
املـستقبلية  خباريد ومن تلك األل وتشرقتقصاء وإمن ،بعده صلوات اهللا عليه 

د وقـ  ،هـل بيتـه   أعلى وجـه اخلـصوص و      )عليه السالم (سيقع حبق احلسني     ما
للشعائر احلسينية كوـا صـادرة عـن رسـول     ولاملرتكز األخبارمثلت هذه األ  

البيـت  أهـل    أئمـة ومن مث سـار علـى جهـا          )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (اهللا  
سـاس الـيت   يف توجيه املؤمنني من املسلمني ولتكون حجـر األ        )عليهم السالم (

.تقوم عليها تلك الشعائر احلسينية
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احلسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل األ..........................................................................٨٦

تــشريع بت نـ يــة قـد بي إهلوىللـشعائر احلـسينية األ  لقـد كانـت منطلقــات ا  
وكـان   ،البيت من بعده  أهل   أئمةهلا و  )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (رسول اهللا   

واقواله وتروكـه اذ اـا حجـة علـى االمـة            نبيها يف مجيع افعاله     لالمة االسوة ب  
ا نَهـاكُم عنـه    ومـا آَتـاكُم الرسـوُل َفخُـذُوه     {بالزام اهللا املسلمني بقوله تعـاىل        مـو

مل ينطلـق مـع  )صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    (كما ان رسول اهللا    ،)١(}فَانتَهوا
النسبية بل كانت وفق ارتباط مساوي أو من منطلق الوشائج العاطفيةبيته أهل  
ة امنا هو  ماماالختيار منه صلوات اهللا عليه ملرتلتهم يف مقام اإل        اذ مل يكن   ،اهلي

،وعبودية له سبحانه تعاىل واختصاص اهللا هلم لتلك املرتلـة    طاعة مبا نالوه من  
سـواء مـا   )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فكان مجيع ما اخرب به الرسول االعظم   

أكثرب )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (يتعلق مبكانتهم الدينية اليت بينها رسول اهللا        
:ما يف قولـه تعـاىل     من موقع وحدث واليت كانت برعاية السماء وتوجيهاا ك        

ما يْلفُِظ مِن َقـولٍ إِال َلديـِه رقِيـب    {:وقوله تعاىل،)٢(}إِن هو إِال وحي يوحى {
تِيدعلـى يـد االمـة مـن     )عليـه الـسالم  (احلـسني  مـام ما سـيقع لإل أو  )٣(،  }ع

ــهاك  ــه وســلم (وحرمــة رســول اهللا ســالمرمــة اإلحلانت ــه وآل )صــلى اهللا علي
.مجيعاًوحرمات اهللا

الـسماء مبقتـل     أخبارلتؤكد   ،فقد جاءت الروايات بطرق عديدة ومعتربة     
الـيت   عـالم النبـوة   أمـن    خبـار وتعد تلـك األ   )السالم ماعليه(علي  احلسني بن 
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٨٧...............) السالمعليه(احلسنياإلماممبقتل ) وسلموآلهعليهاصلى(حممدالرسولأخبار: املبحث الثالث

بيتـه  أهـل  وحى اهللا به لنبيه ما سـيقع علـى  أومما خربت بالغيبيات اليت ستقع، أ
راد هـذا البيـت النبـوي ومنـه         فأأحد   )عليه السالم (واحلسني  ) عليهم السالم (

حينمـا  )عليـه الـسالم  (للحـسني  )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (قول رسول اهللا    
:هئسأله عن سبب بكا

ــبط .. ." ــ يلإه ــل ف ــى و نأخربين أجربائي ــم قتل ــىت نّأك ــصارعكم ش ،م
.)١(.. " .فحمدت اهللا على ذلك وسألت لكم اخلرية

الصحابيات أخبار-١

عليـه  (احلـسني   مـام الـيت وقعـت عنـد والدة اإل        خبارتلك األ  وىلأُولعل  
بنت أمساء حدثتين" :قال.زين العابدين عن أمساءمامما جاء عن اإل    )السالم

فلما ولد احلسني جاء    .. .قبلت جدتك فاطمة باحلسن واحلسني     :عميس قالت 
ة يف خرقـ إليههايت ابين فدفعتهأمساء فقال يا )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (النيب  

قالـت ،قام يف اليسرى مث وضعه يف حجره وبكـى  أذنه اليمىن و  أُذن يف   أبيضاء ف 
ه ولـد  نـ إقـال علـى ابـين هـذا قلـت      ؟كؤمي مم بكاأوأيب فقلت فداك  :أمساء

ال أمسـاء  نـاهلم شـفاعيت مث قـال يـا     أتقتله الفئة الباغية ال     أمساء   قال يا  ،الساعة
ال يـستقيم هـذا اخلـرب مـع     .)٢(" هـا قريبـة عهـد بوالدتـه    نإختربي فاطمة ـذا ف   

مـع زوجهـا   )٣(بنـت عمـيس كانـت اذ ذاك باحلبـشة    أمساء نأل ،الواقع التارخيي 





!

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


نيةاحلسيالشعائرجذرية: ولالفصل األ..........................................................................٨٨

،)١(املدينـة بعـد فـتح خيـرب     إىل   ولقد عـادت مـع زوجهـا      ،طالبأيب   جعفر بن 
)٢(،قـد ولـد الـسنة الرابعـة مـن اهلجـرة        )عليه السالم (احلسني   ماماإل نّأعلماً

أخـرى بنت عمـيس وأمسـاء   أمساء  ه الكثري من الرواة بني    قد وقع في   ولعل خطأً 
والـذي يؤيـده روايـة    )٣(بكـر أيب   بنـت أمسـاء    هـا نأرجـح   واأل ،من الصحابيات 

هـا  نأبكـر عـن صـفية بنـت عبـد املطلـب             أيب   بنـت أمسـاء    الصدوق بسنده عن  
أخـرى ويف روايـة     .)٤("...ملا سقط احلسني من بطن امه وكنت وليتها       ":قالت

ملا سـقط احلـسني مـن بطـن امـه مث دفعـه ايل وهـو              ":-الصدوق   -عنه ايضاً 
أيب فـداك :قالـت .لعن اهللا قوما هم قاتلوك يا بـين قاهلـا ثالثـاً         :يبكي ويقول 

بنـت  "فقد تكون لفظة )٥("ميةأُقال تقتله الفئة الباغية من بين        ؟مي من يقتله  أو

"
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٨٩...............) السالمعليه(احلسنياإلماممبقتل )وسلموآلهعليهاصلى(حممدالرسولأخبار: املبحث الثالث

اذهام عن الصحابية مما هو مرتكز يف انطالقاً،هو من اقحام الرواة" عميس 
كوـا زوجـة   )عليهم السالم(البيت أهل بنت عميس وقرا من  أمساء   اجلليلة

."بنت عميس " طالب وزيد يف الرواية أيب جعفر بن

عليـه  (احلـسني  مـام مبقتـل اإل )١(الفضل بنـت احلـارث     أم   خربتأكذلك  
)آله وسلمصلى اهللا عليه و(ها دخلت على رسول اهللا نأ" حيث ذكر )السالم

ه نـ إقالـت  ؟وما هو:قال،الليلةمنكراًرأيت حلماًإني   ،فقالت يا رسول اهللا   
رأيت كأن قطعة من جسدك قطعت ووضـعت         :قالت ؟وما هو  :قال ،شديد

تلـد  ،رأيـت خـرياً    )صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        (يف حجري فقال رسول اهللا      
)عليهـا الـسالم  (طمة فيكون يف حجرك فولدت فا  ن شاء اهللا غالماً   إ-فاطمة  
صـلى اهللا عليـه   (فكان يف حجري كما قال رسـول اهللا        )عليه السالم (احلسني  

ــه وســلم )صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم (رســول اهللا إىل فــدخلت يومــاً)وآل
صـلى اهللا عليـه    (ذا عينا رسـول اهللا      إفوضعته يف حجره مث حانت مين التفاتة ف       

مـي  أُنـت و أيب أبـ ،يـا نـيب اهللا  :لتفق:ريقان من الدموع قالت    )وآله وسلم 
مـيت سـتقتل ابـين هـذا        أُنّأخربين  أفـ  )عليه الـسالم  (تاين جربئيل   أ:قال ؟مالك
.)٢(" ه محراء تتاين بتربة من تربأنعم و:قال؟هذا:فقلت
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احلسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل األ..........................................................................٩٠

)١(الفضل بنت احلارث زوجة العباس بن عبد املطلبأم   إىل ما نسب  نّإ

مع زوجها العباس بن عبد املطلب يف مكة       ها كانت   نأرؤياها مع العلم    أمر   يف
مـن  آومل يكن العبـاس قـد   )السالمماعليه(احلسني بن علي مامحينما ولد اإل  

أمـر  ثبـات إبعد واحملتمل ان تكون الرواية من وضع العباسـيني الـذين يهمهـم      
صـلى اهللا عليـه   (الفضل كانت قبل هجرة رسول اهللا أم  تكون رؤية أو   .كهذا

عليهـا  (كـة وذلـك يكـون بطبيعـة احلـال قبـل زواج فاطمـة               من م  )وآله وسلم 
ه يستحيل نن يكون يف حجرها كإرضاعه ألأواالحتمال الثالث صالًأ) السالم

وصاحبة املنام املذكور ،صاحبة الرؤيانّأمنها ذلك والظاهر من كتب التاريخ       
يف " الفـضل  أم برواية" حجري " والفرق بني الروايتني بدل يف     )٢(مينأأم   هي

عليـه  (الـصادق  مـام والرواية كما جاءت على لـسان اإل       .مينأأم   برواية" بييت  
)صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   (النيب إىل أم أمين  قبلت جريان أ":بقوله )السالم

مل تنم البارحة من أم أمين  نّإ)صلى اهللا عليه وآله وسلم    (فقالوا يا رسول اهللا     
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٩١...............) السالمعليه(احلسنياإلماممبقتل )وسلموآلهعليهاصلى(حممدالرسولأخبار: املبحث الثالث

صـلى اهللا عليـه   (فبعـث رسـول اهللا   :صبحت قـال أمل تزل تبكي حىت   ،البكاء
نّإاهللا عينيـك  ىبكـ أال  أم أميـن     يـا  :فجاءته فقال هلا  أم أمين    إىل )وآله وسلم 

ما الذي ،ك مل تزايل الليل تبكني فال ابكى اهللا عينكنأخربوين أتوين فأجريانك 
بكي الليـل  أزل أيا رسول اهللا رأيت رؤيا عظيمة شديدة، فلم    :قالت ؟أبكاك

فقـصيهاعلى رسـول   )صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  (هلا رسول اهللا  :قالمجع ف أ
ن أفقالـت يعظـم علـي   ،علـم أفاهللا ورسوله   )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (اهللا  

صـلى  (رى فقصها علـى رسـول اهللا    الرؤيا ليست على ما ت     :فقال ،تكلم ا أ
ملقى يف عضائك أرأيت يف ليليت هذه كأن بعض :قالت )اهللا عليه وآله وسلم   

تلـد  أم أميـن  نامت عينك يا  )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (بييت فقال رسول اهللا     
ه نـ أ":اخلـوارزمي ورد احلافظأوقد .)١("عضائي يف بيتكأفاطمة فيكون بعض    

صـلى اهللا  (هـبط علـى رسـول اهللا    ،تى على احلسني من والدته سنة كاملة  أملا  
جنحتـهم وهـم    أههم قـد نـشروا      حممرة وجو  ملكاًاثنا عشر  )عليه وآله وسلم  

وسـيعطى مثـل   ،يا حممد سيرتل بولدك احلسني ما نزل ابيل وقابيـل   :يقولون
ال إومل يبـق يف الـسماء ملـك    :قـال  .وحيمل قاتله مثل وزر قابيل     ،جر هابيل أ

ونزل على النيب يعزيه باحلسني وخيربه بثـواب مـا يعطـى ويعـرض عليـه تربتـه                   
واقتـل مـن   ،يقول اللهم اخذل من خذلـه     )وسلمصلى اهللا عليه وآله     (والنيب  

.وال متتعه مبا طلبه،قتله
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صـلى اهللا  (وملا أتت على احلسني من مولده سنتان كاملتـان خـرج الـنيب      
وقـف فاســترجع  ،يف ســفرة فلمـا كـان يف بعــض الطريـق   )عليـه وآلـه وسـلم   

بـشاطئ  أرض   هـذا جربيـل خيـربين عـن        :ودمعت عيناه فسئل عن ذلك فقـال      
فاطمة فقيل من يقتلـه     ابن   يقتل فيها ولدي احلسني    )١(يقال هلا كربالء     الفرات

؟)صلى اهللا عليه وآله وسلم(يا رسول اهللا 

منـصرفه  إىل ي انظـر  نأفقال رجل يقال له يزيد ال بارك اهللا يف نفسه وكـ           
ولدي احلسني فيفرح رأس إىلأحد رأسه واهللا ما ينظريهدأُوقد   ،ومدفنه ا 

صـلى اهللا عليـه وآلـه    (مث رجـع الـنيب       :قـال  ،بني قلبـه ولـسانه    اهللاخالف  الإ
فصعد املنرب فخطب ووعظ واحلسني بـني يديـه          من سفره ذلك مغموماً   ) وسلم

.مع احلسن
إىل احلسني ورفع رأسه رأس   فلما فرغ من خطبته وضع يده اليمىن على       

يـار  حممـد عبـدك ونبيـك وهـذان اطائـب عتـريت وخ            إني   اللهم :السماء وقال 
ولـدي هـذا   نّأخربين جربيـل بـ  أخلفهما بعدي اللهم وقد    أروميت ومن   أذرييت و 

ك على كـل  نإمقتول خمذول اللهم فبارك يف قتله واجعله من سادات الشهداء  
قـال فـضج النـاس باملـسجد         ،شيء قـدير اللـهم وال تبـارك يف قاتلـه وخاذلـه            

؟ن وال تنـصرونه أتبكـو )صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    (الـنيب   :فقـال ،بالبكاء
.)٢(" نت ويل وخري ناصراًأاللهم فكن 
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٩٣...............) السالمعليه(احلسنياإلماممبقتل )وسلموآلهعليهاصلى(حممدالرسولأخبار: املبحث الثالث

)عليه السالم(الحسماماِّـؤمن عن مقتل اإلأمهات أخبار-٢

صـلى اهللا عليـه     (بينمـا رسـول اهللا       :قالـت  ،)١(عن زينب بنت جحش     
فـدخل علـى   ،وحـسني عنـدي حـني درج فغفلـت عنـه       ،يف بـييت   )وآله وسلم 
مث قـام  -قوهلـا  إىل ...دعيـه :فقـال )آلـه وسـلم  صلى اهللا عليه و (رسول اهللا   

جلس وضعه مث جلس فبكى مث مد أو ،ذا ركعإفإليهحضنه! يصلي فلما قام   
إني )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (يا رسول اهللا     :يده فقلت حني قضى الصالة    

نّأخربين أتـاين فـ  أجربيـل  نّأ:ما رأيتك تصنعه قـال  رأيتك اليوم صنعت شيئاً   
)٢("تاين بتربته محراءأف،رين تربتهأف:فقلت،ميتأُتقتله -حلسني ا-هذا 

يف نائمـاً )صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم      (كان النيب    ،قالت سلمةم  أُ وعن
،هن يدخل فيوقظأمسكت خمافة أبييت فجاء حسني يدرج فقعدت على الباب ف      

:سلمةم أُقالت.د على بطنهمث غفلت يف شيء فدب فدخل فقع

:فجئـت فقلـت  )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (يب رسول اهللا    فسمعت حن 
وهو علـى    )عليه السالم (ما جاءين جربيل    نإ:يا رسول اهللا ما علمت به فقال      

ريـك  أُال  أ،سـتقتله أمتـك    نإ:قال ،نعم :فقلت ؟حتبهأ:بطين قاعد فقال يل   






–
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،ربةتى ذه التأفضرب جبناحه ف:قال:فقلت بلى  :قال ؟التربة اليت يقتل ا   
ليـت شـعري مـن يقتلـك         :وهو يبكي ويقول   ،ذا يف يده تربة محراء    إو :قالت

.)١(بعدي 
:وهلاقأيضاًسلمة م أُعنو

ذات يـوم يف بـييت   جالـساً )صلى اهللا عليه وآله وسـلم   (كان رسول اهللا    "
فـسمعت   ،فانتظرت فدخل احلسني رضي اهللا عنـه      أحد   ال يدخل علي   :فقال

ذا حـسني يف  إيبكـي فاطلعـت فـ   )عليه وآله وسلمصلى اهللا(نشيج رسول اهللا   
:ميـسح جبينـه وهـو يبكـي فقلـت     )صلى اهللا عليه وآله وسـلم (حجره والنيب   

كـان معنــا يف  )عليــه الـسالم (جربيـل  نّإ:واهللا مـا علمـت حـني دخــل فقـال    
-ستقتل هذا أمتك نإ:قال،ا من الدنيا فنعم مأ:قلت ؟حتبه :فقال ،البيت

مـن تربتـها   )عليـه الـسالم  (جربيـل  أولفتنـ ،ال هلا كـربالء   يق رٍضأب -حسني  
ما  :حيط حبسني حني قتل قال    أفلما   )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (راها النيب   أف

صـلى اهللا عليـه     (صدق رسـول اهللا      :قال ،كربالء :قالوا ؟األرضاسم هذه   
.)٢(" وبالء كرٍبأرض )وآله وسلم

،)عليهمـا الـسالم   (،احلـسني كـان احلـسن و     :ها قالـت  نأسلمة  م  أُ وعن
عليـه  (يف بييت فـرتل جربيـل       )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (يلعبان بني يدي النيب     

إىل تقتـل ابنـك هـذا مـن بعـدك فأومـأ بيـده       أمتك  نّإيا حممد    :فقال )السالم
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٩٥...............) السالمعليه(احلسنياإلماممبقتل )وسلموآلهعليهاصلى(حممدالرسولأخبار: املبحث الثالث

مث ،صـدره إىل وضـمه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فبكى رسول اهللا   ،احلسني
فشمها ،وديعة عندك هذه التربة)عليه وآله وسلمصلى اهللا(رسول اهللا  :قال

وقـال  ،ويح كرب وبالء قالت:وقال)صلى اهللا عليه وآله وسلم (رسول اهللا   
حتولـت هـذه التربـة      إذا   :سـلمة أم   يا )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (رسول اهللا   

سلمة يف قارورة مث جعلت تنظـر أم   قال فجعلتها  ،ابين قد قتل   نّأفاعلمي   دماً
.)١(" ليوم عظيم حتولني دماًكل يوم وتقول ان يوماًا يهإل

:)صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا .ها قالت نأسلمة  أم   وعن
عليـه  (ذ جـاء احلـسني      إفقمـت بالبـاب      ،حدأوال يلجن علي   ،اجلسي بالباب 

يـا نـيب اهللا   :فقلت،فسبقين الغالم فدخل على جده     ،هولاتنأفذهبت   )السالم
تناوله أابنك جاء فذهبتنّأو،حدأن ال يلج عليك أمرتين أ،جعلين اهللا فداك 

فلما طـال ذلـك تطلعـت مـن البـاب فوجـدتك تقلـب بكفيـك شـيئاً              ،فسبقين
)عليـه الـسالم   (تـاين جربيـل     أ،قال نعم  ؟ودموعك تسيل والصيب على بطنك    

.)٢(قلب بكفيأاليت تاين بالتربة اليت يقتل عليها فهي أو،ميت يقتلونهأنّأخربين أف

صلى اهللا عليه (قال رسول اهللا ،سلمةأم عن،)٣(ة مامأُأيب ومنها رواية 
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م أُوكـان يـوم  :قـال ،يعين حسيناً" ال تبكوا هذا الصيب " لنسائه   )وآله وسلم 
)صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    (فـدخل علـى رسـول اهللا        فرتل جربائيل  ،سلمة

فجـاء احلـسني فلمـا    " يدخل علـي اًأحدال تدعي" :م سلمةالداخل وقال أل  
أم ن يدخل فاخذتـه  أراد  أيف البيت    )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (النيب  إىل   نظر

،سلمة فاحتضنته وجعلت تناغيـه وتـسكته فلمـا اشـتد يف البكـاء خلـت عنـه                 
فقـال جربيـل   )صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    (فدخل حىت جلس يف حجر النيب    

فقـال الـنيب   ،سـتقتل ابنـك هـذا   أمتـك  نّإ)آلـه وسـلم  صلى اهللا عليه و(للنيب  
.قال نعـم يقتلونـه  ؟يقتلونه وهم قوم يؤمنون يب   )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (

صلى اهللا عليه  (فخرج رسول اهللا     ،مكان كذا وكذا   :جربيل تربة فقال   أولفتن
ه نـ أسـلمة  أم  فظنـت  ،كاسف البال مهمومـاً    وقد احتضن حسيناً   )وآله وسلم 

ك نـ إيـا نـيب اهللا جعلـت لـك الفـداء           :فقالت ،ن دخول الصيب عليه   غضب م 
يـدخل عليـك فجـاء    اًأحـد دعأن ال   أمرتين  أو ،ال تبكوا هذا الصيب    :قلت لنا 

نّإ":وهـم جلـوس فقـال      ،هأصحابإىل   فخرج ،فلم يرد عليها   ،فخليت عنه 
.)١("راهم تربتهأخر آر وعمر ويف حديث بكأبو ،ويف القوم"اميت يقتلون هذا 

رسول اهللا   نّإ:ها قالت نأ،سلمةأم   املؤمننيأم   ويف هذا املعىن ما روي عن     
مث ،اضطجع ذات ليلـة للنـوم فاسـتيقظ وهـو حـائر      )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (

،مث اضـطجع ،وىليـت بـه املـرة األ     أاضطجع فرقد واستيقظ وهو حائر دون ما ر       
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٩٧...............) السالمعليه(احلسنياإلماممبقتل )وسلموآلهعليهاصلى(حممدالرسولأخبار: املبحث الثالث

:فقـال ؟ه التربـة يـا رسـول اهللا   ما هذ:قلت،فاستيقظ ويف يده تربة محراء يقبلها 
فقلـت  - للحـسني  - رض العـراق  أهـذا يقتـل بـ   نّأ)عليه السالم(خربين جربيل  أ

.)١(اليت يقتل ا فجاء ا وهذه تربتهااألرضرين تربة أجلربيل 
دخـل احلـسني    :هـا قالـت   نأ،سـلمة م  أُ املؤمننيم  أُ عن أخرىويف رواية   
مالـك   :سـلمة أم   فقالت ،ففزع )وسلم صلى اهللا عليه وآله   (على رسول اهللا    

ه اشتد غـضب اهللا     نأابين هذا يقتل و    نّأخربين  أجربيل   نّإ:قال ؟يا رسول اهللا  
.)٢(على من يقتله 

عـن وقـت ومكـان    )صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم      (خرب رسول اهللا    أوقد  
صـلى اهللا عليـه وآلـه    (بقولـه  )عليهمـا الـسالم  (احلسني بن علـي    ماممقتل اإل 

.)٣(ستني من مهاجري رأس يقتل احلسني على)وسلم
صـلى اهللا   (قـال رسـول اهللا       :ها قالـت  نأسلمة  مأعن   أخرىويف رواية   
.)٥()٤(يقتل احلسني حني يعلوه القتري)عليه وآله وسلم
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نّأأمحـد  كمـا يف مـسند  ،عائـشة أو سـلمة أم أم املـؤمنني   ويف رواية عن  
البيـت ملـك   لقد دخل علي   :حدمهاقال أل  )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (النيب  

  ريتـك مـن   أن شـئت  إو،ابنك هـذا مقتـول    نّإ:فقال يل  ،قبلها مل يدخل علي
.)١(خرج تربة محراء أف:قال،اليت يقتل ااألرضتربة 

:ها قالتنأعن عائشة 

ذ جـاء احلـسني حيبـو   إراقـد  )صلى اهللا عليه وآله وسـلم   (بينا رسول اهللا    
:فقلـت  ،فاستيقظ يبكـي   ،فدنا منه  ،مريأمث قمت لبعض     فنحيته عنه،  ،إليه

فاشـتد  ،راين التربـة الـيت يقتـل عليهـا احلـسني     أجربئيـل    نّإ:قـال  ؟ما يبكيـك  
:ذا فيها قبضة من بطحاء فقـال إوبسط يده ف،غضب اهللا على من يسفك دمه   

مـيت يقتـل حـسيناً   أُفمـن هـذا مـن     ،ه ليحـزنين  نـ إيا عائشة والذي نفسي بيـده       
.)٢(بعدي

:ها قالتنأعن عائشة أخرىويف رواية 

علـى فخـذه     جلـس حـسيناً   أ)صلى اهللا عليه وآله وسلم    (رسول اهللا    نّإ
سـتقتله  أمتـك    نّإما  أ:قال .نعم :قال! هذا ابنك    :فقال ،إليه فجاءه جربيل 

جربيل ان   :فقال )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (فدمعت عينا رسول اهللا      ،بعدك
مـن تـراب   نعم فاراه جربيـل ترابـاً  :قال ؟اليت يقتل فيها  األرضشئت اريتك   
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خـذ تربـة   أالطـف بـالعراق ف  إىل شـار لـه جربيـل   أف:خـر آويف لفظ  ،)١(الطف  
.)٢(هذه من تربة مصرعه :راه اياها فقالأمحراء ف

على رسـول  ،دخل احلسني بن علي  :قالت ،ويف رواية ثالثة عن عائشة    
صـلى  (فرتا علـى رسـول اهللا   إليههو يوحىو)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اهللا  

جربيـل لرسـول   :فقال،وهو منكب، ولعب على ظهره)اهللا عليه وآله وسلم 
أحب يا جربيل ومايل ال:قال؟حتبه يا حممدأ)صلى اهللا عليه وآله وسلم (اهللا  
.ستقتله من بعدكأمتك نّإقال ف؟ابين

يقتـل ابنـك     األرضيف هـذه   :فقـال  ،تاه بتربة بيضاء  أفمد جربئيل يده ف   
من عنـد رسـول    )عليه السالم (فلما ذهب جربيل     ،هذا يا حممد وامسها الطف    

نّإيـا عائـشة    :والتربـة يف يـده يبكـي فقـال         )صلى اهللا عليه وآله وسـلم     (اهللا  
،ميت ستفتنت بعديأُنّأو،الطفأرض ن احلسني ابين مقتول يف   أخربين  أجربيل  
صـلى اهللا  (الوا ما يبكيك يا رسـول اهللا     وهو يبكي فق   ...هأصحابإىل   مث خرج 

رض الطـف وجـاءين   أابين احلـسني يقتـل بعـدي بـ        نّأخربين  أ)عليه وآله وسلم  
.)٣(فيها مضجعه نّأخربين أذه التربة و
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)عليه السالم(الحس مامالصحابة بمقتل اإلأخبار-٣

مــاعليه(خــربت مبقتـل احلــسني بـن علــي   أمل تكـن تلــك الروايـات الــيت   
يضاًأاقتصرت على الصحابيات ونساء بيت النبوة فقد روى الصحابة )سالمال

ومنها ما رواه عبد اهللا بن عمرو بن ،)عليه السالم(احلسني ماممقتل اإلأخبار
صـلى  (خرج علينا رسـول اهللا  " :قال ،خربهأ)٢(ان معاذ بن جبل      )١(العاص  

وتيـت فـواتح الكـالم      أُنـا حممـد     أ:مـتغري اللـون فقـال      )اهللا عليه وآلـه وسـلم     
ذا ذهب يب فعليكم بكتاب اهللا عز إف،ظهركمأفأطيعوين ما دمت بني ،وخوامته

تتكم املؤتية بالروح والراحة كتاب اهللا   أ،وحرموا حرامه  ،حلوا حالله أ،وجل
كلمـا ذهـب رسـل جـاء رســل     ،تـتكم فـنت كقطـع الليـل املظلـم     أ،مـن سـبق  

خذها حبقهـا وخـرج منـها كمـا         أرحم اهللا من   ،تناسخت النبوة فصارت ملكا   
فلما بلغت مخسة قال يزيـد ال يبـارك اهللا   :امسك يا معاذ واحص قال .دخلها

خـربت  أو،وتيـت بتربتـه  أو ،يل حسني إنعي   :مث قال  ،مث ذرفت عيناه   ،يف يزيد 
ال خالف اهللا بـني   إبقاتله والذي نفسي بيده ال يقتل بني ظهراين قوم ال مينعوه            
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١٠١.............) السالمعليه(احلسنياإلماممبقتل )وسلموآلهعليهاصلى(حممدالرسولأخبار: املبحث الثالث

واهـاً  :مث قـال   ،لبـسهم شـيعاً   أعلـيهم شـرارهم و     وسـلط صدورهم وقلوم   
،مـن خليفـة مـستخلف متـرف       ) صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      (ل حممد   آلفراخ  

الـنيب  نّأ:)٢(وروايـة سـعيد بـن جهمـان          .)١(" وخلـف اخللـف      ،يقتل خلفي 
تاه جربيل بتراب من تراب القرية الـيت يقتـل ـا    أ)صلى اهللا عليه وآله وسلم  (

صـلى اهللا عليـه   (فقال رسول اهللا  ،امسها كربالء  :فقال) لسالمعليه ا (احلسني  
.)٣(كرب وبالء ) وآله وسلم

مـا كنـا نـشك   :ه قـال نـ إف)رضي اهللا عنه(عباس ابن   ،ا حرب االمة  مأ
يقتـل   )الـسالم  مـا عليه(البيت وهـم متـوافرون ان احلـسني بـن علـي             أهل  

.)٤("بالطف

ن يـزور  أالقطـر ربـه     اسـتأذن ملـك    :قـال  :بن مالك أنس   ومنه حديث 
فقال النيب   ،سلمةم  أُ وكان يف يوم   ،ذن له أف )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (النيب  

وال يـدخل  ،سـلمة احفظـي علينـا البـاب    م  أُ يـا  )صلى اهللا عليه وآله وسـلم     (
مـا عليه(علـي   ذ جـاء احلـسني بـن        إفبينمـا هـي علـى البـاب          :قالأحد   علينا

)صلى اهللا عليه وآله وسلم(جعل النيب فاقتحم ففتح الباب فدخل ف ،)السالم
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ن إ،سـتقتله أمتـك  نّإ:قـال .نعـم :قـال  ؟حتبـه أ:فقال للـنيب   .يلتزمه ويقبله 
قال فقـبض قبـضة مـن املكـان      :قال نعم  ؟ريتك املكان الذي يقتل فيه    أشئت  

سـلمة فجعلتـه يف   أم خذتـه أمحـر ف أتراب  أو   راه فجاء بسهلة  أالذي يقتل فيه ف   
.)١("ها كربالءنإنا نقول ك:ثوا قال ثابت

صـلى  (قـال مسعـت رسـول اهللا    ،)٢(بن احلارث أنس ومنها ما روي عن 
يقتـل  )عليه الـسالم (يعين احلسني -ابين هذا    نّإ:يقول )اهللا عليه وآله وسلم   

إىل  بن احلارث أنس   فخرج ،فمن شهد ذلك فلينصره   ،رض يقال هلا كربالء   أب
.)٣()السالمعليه(كربالء فقتل ا مع احلسني 

مرتكزات عقائدية لدى بعض الـصحابة ممـن      خبارصبحت تلك األ  ألقد  
وكانوا ينتظرون ذلك اليوم كي يشاركوا ،حدى وستني للهجرةسنة إبقي حىت 

صلى (بن احلارث الصحايب الذي مسع النيب أنس فيه وخري دليل على ذلك هو     
.)عليه السالم(وقتل مع احلسني)اهللا عليه وآله وسلم

أيب كـان :قـال ،)٤(سـود منـها مـا روي عـن العريـان بـن هيـثم بـن األ       و
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فكنـا ال  ،احلسنيماممن املوضع الذي كان فيه معركة اإل     فيرتل قريباً  )١(يتبدى
هـذا  راك مالزمـاً أإنـي  :يبأفقال له ،من بين اسد هناكال وجدنا رجالًإنبدو  
قتـل  أُف،صـادفه أُج لعلـي  خرأنا أف،يقتل ها هنا   حسيناً نّأبلغين   :قال ؟املكان

تينا أو ؟سدي فيمن قتل  انطلقوا ننظر هل األ    :يبأقال   .فلما قتل احلسني   .معه
.)٢(" سدي مقتول ذا األإاملعركة فنظروا ف

)عليه السالم(الحس مامبمقتل اإل)عليهم السالم(آل البيت أخبار-٤

)عليه السالم(طالب أبي علي بنماماإلأخبار-أ 

أمـري   ماكن خمتلفـة عـن    أويف   ،ءت روايات عديدة وبطرق متعددة    لقد جا 
وهـذا مـا   )عليه الـسالم (احلسني  مامخيرب فيها مبقتل اإل   )عليه السالم (املؤمنني

مـاكن متعـددة   أزمنـة خمتلفـة و  أوات اهللا عليـه كـان خيـرب يف    له صـ نأيدلل على   
.ولعل ذلك الزمن كان يف شهر حمرم

نّأ)عليه السالم(عليمامت عن طريق اإلومن تلك الروايات اليت جاء
كيـف  :مث قـال ،ثـىن عليـه  أو،صعد املنـرب فحمـد اهللا  " :تى الكوفةأملا  ماماإل

ذن نبلـي اهللا فـيهم بـالء    إ:قـالوا ؟نـزل بذريـة نبـيكم بـني ظهـرانيكم     إذا  نتمأ
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م إلــيهوالـذي نفــسي بيـده لـيرتلن بــني ظهـرانيكم ولتخـرجن     :فقـال ،حـسناً 
:قبل يقولأفلتقتلنهم مث

  )١( 

وكـان   رضـي اهللا عنـه    ه سار مع علي     نأ"أبيه وعن عبد اهللا بن جني عن     
عليـه  (فنادى ،)٣(صفنيإىل وهو منطلق)٢(صاحب مطهرته فلما حاذى نينوى   

؟ومـاذا :قلـت ،فـرات عبـد اهللا بـشط ال     أبـا    اصـرب  ،عبد اهللا أبا   اصرب )السالم
ذات يوم وعيناه تفيضان    )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (دخلت على النيب     :قال

بـل قـام مـن    :قـال  .ما شأن عينيك تفيـضان     ؟حدأغضبك  أيا نيب اهللا     :قلت
هـل  :فقـال :قـال .احلسني يقتل بشط الفرات    نّأفحدثين   ،عندي جربيل قبل  

مـد يـده فقـبض قبـضته مـن      قلـت نعـم ف    :قال ؟شهدك من تربته  أُن  أإىل   لك
.)٤(" ن فاضتاأملك عيين أعطانيها فلم أتراب ف
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مـا  ،صـفني إىل عليـه الـسالم   علـي مـام ما كان يف مسرية اإلومنها ايضاً 
فقل ،تينا مع علي فمررنا مبوضع قرب احلسنيأ:قال،)١(ذكره األصبغ بن نباتة 

،راق دمـائهم ها هنـا مهـ     ،وها هنا موضع رحاهلم    ،هاهنا مناخ ركام   :علي
يقتلـون ـذه العرصـة تبكـي     )صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       (فتية من آل حممد     
.)٢(األرضعليهم السماء و

يف ذكرى خـروج علـي بـن      ،عباسابن   عثم الكويف عن  أابن   وقد روى 
ورده يف أوقـد    ،صفني حملاربة معاوية  إىل   )عليه السالم (املؤمنني  أمري   طالبأيب  

ــل ــأإىل ،حــديث طوي ــزل بكــربالء .. :.ولن يق شــاطئ إىل مث نظــر،حــىت ن
:فقال؟تعرف هذا املوضعأ،ابن عباسي:فقالبصر هنالك خنيالًأو ،الفرات

نك لو عرفته كمعرفيت مل تكن جتاوزه أما لو أ:عرفه قال أاملؤمنني ما   أمري   ال يا 
حــىت ،شـديداً بكــاًء) عليــه الـسالم (علـي  قـال مث بكــى ،حـىت تبكـي لبكــائي  

واهأ:مث جعـل يقـول     ،وسالت دموعـه علـى صـدره       ،يته بدموعه اخضلت حل 
أبـا   اصـرب  :فقـال  )عليـه الـسالم   (احلسني  إىل   مث التفت  ،سفيانأيب   مايل وآلل 

عليـه  (مث جعـل علـي      . بوك منهم مثـل الـذي تلقـى بعـدي         أعبد اهللا فقد لقي     
فتوضـأ وضـوء   مث نـزل ودعـا مبـاٍء     ،ه يطلب شيئاً  نأجيول يف كربالء ك    )السالم
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إىل ن يصلي والناس نزلوا هنالك قرب نينـوى أمث قام فصلى ما شاء    ،الصالة
.)١()...قال مث خفض برأسه خفضة فنام وانتبه فزعاً،شاطئ الفرات

:فوقف ا فقيـل ،اتى كربالء")عليه السالم(اًعليماماإل نّأكما روي   
مكـان  إىل يـده ومـأ ب أمث ،ذات كرب وبـالء :قال؟املؤمنني هذه كربالء أمري   يا

.)٢("فقال ها هنا مهراق دمائهم

طالب أيب املروية عن علي بنخبارمن تلك األ،كثريابن وردهأومنها ما 
صـفني  إىل   وهو ذاهـب   ،انه مر بكربالء عند اشجار احلنظل     ":)عليه السالم (

كرب وبـالء فـرتل وصـلى عنـد شـجرة            :فقال ،فسأل عن امسها فقيل كربالء    
يـدخلون اجلنــة بغــري  ،هم خـري الــشهداء ؤهــا هنـا شــهدا يقتـل :هنـاك مث قــال 

.)٣(" حساب

ه مبقتل  أخبارمن   )عليه السالم (علي   أصحابولقد داخل الشك بعض     
قال دخلين شك من شـأن     )٤(زدي  فعن غرفة األ   )عليه السالم (احلسني   ماماإل

خرجت معه على شـاطئ الفـرات فعـدل عـن الطريـق ووقـف ووقفنـا               ،علي
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يب أبـ ،هذا موضع رواحلهم ومناخ ركام ومهراق دمائهم       ،هفقال بيد  ،حوله
فلما قتل احلـسني خرجـت   ،ال اهللاإوال يف السماء ،األرضمن ال ناصر له يف    

قـال  خطـأ شـيئاً  أذا هـو كمـا قـال مـا     إفـ ،حىت اتيـت املكـان الـذي قتلـوا فيـه         
دم مل يقـ )عليـه الـسالم  (علياًنّأوعلمت ،من شكفاستغفرت اهللا مما كان يفّ  

.)١(" فيه إليهال مبا عهدإ

أيب غزونـا مـع علـي بـن        :قال )٢(عن هرمثة بن سليم      أخرىويف رواية   
فلمـا   ،فلما نزلنا بكربالء صلى بنا صـالة       ،غزوة صفني  )عليه السالم (طالب  

يتها التربـة ليحـشرن منـك    أواها لك   :من تربتها فشمها مث قال    إليه سلم رفع 
وهـي جـرداء   -امرأتـه  إىل فلما رجـع هرمثـة     ،قوم يدخلون اجلنة بغري حساب    

عجبـك مـن   أُال  أ:وكانت شيعة لعلي فقـال هلـا زوجهـا هرمثـة           -)٣(بنت مسري   
واهـاً :وقال ،من تربتها فشمها  إليه ملا نزلنا كربالء رفع    ؟احلسنأيب   صاحبك

؟وما علمه بالغيـب ،لك يا تربة ليحشرن فيك قوم يدخلون اجلنة بغري حساب   
فلمـا بعـث   ،ال حقـاً إاملـؤمنني مل يقـل   أمري نإيها الرجل ف  أمنك  دعنا   :فقالت

قـال كنـت   ،هأصحاباحلسني بن علي و  إىل   عبيد اهللا بن زياد البعث الذي بعثه      
ه أصـحاب وحـسني و ،القـوم إىل فلمـا انتـهيت  ،مإلـيه  فيهم يف اخليل اليت بعث    
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والقـول  ،امـن تراـ  إليـه عرفت املرتل الذي مر بنا علي فيه والبقعة اليت رفـع        
فكرهت مسريي فأقبلـت علـى فرسـي حـىت وقفـت علـى احلـسني               ،الذي قاله 

:فقـال احلـسني    ،يف هـذا املـرتل     أبيـه  وحدثته بالذي مسعت من    ،فسلمت عليه 
هلـي  أتركـت  ،فقلت يا بن رسول اهللا ال معك وال عليك؟عليناأو نتأمعنا  

حـىت ال  هاربـاً فقال احلـسني فـول       ،زيادابن   عليهم من أخاف   وولدي وعيايل 
فو الذي نفس حسني بيده ال يرى مقتلنا اليوم رجل وال يغيثنا ،ترى لنا مقتالً  

حـــىت خفــي علـــي هاربــاً األرضفاقبلــت يف  :قـــال.دخلــه اهللا النــار  أال إ
.)١("مقتلهم

)السالمماعليه(الحسن بن علي ماماإلأخبارمن -ب 

احلسني بـن  نّأ)سالمعليهم ال(عن جده    ،أبيه عن ،الصادق مامعن اإل 
فلمـا  )الـسالم مـا عليه(احلسن بن علـي  إىل دخل يوماً)السالم ماعليه(علي  

بكي ملـا يـصنع بـك    أ:قال؟عبد اهللاأبا  ما يبكيك يا   :فقال له  ،بكىإليه نظر
،قتـل بـه  أُان الـذي يـؤتى ايل سـم يـدس ايل ف         )عليه الـسالم  (فقال له احلسن    

يدعون ،لف رجلأيزدلف اليك ثالثون ،هللاعبد اأبا   ولكن ال يوم كيومك يا    
،سالموينتحلون دين اإل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(مة جدنا حممد    أم من   أ

وســيب ذراريــك ،فيجتمعــون علــى مقتلــك وســفك دمــك وانتــهاك حرمتــك 
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١٠٩.............) السالمعليه(احلسنياإلماممبقتل )وسلموآلهعليهاصلى(حممدالرسولأخبار: املبحث الثالث

ومتطـر الـسماء رمـاداً      .مية اللعنـة  أُفعندها حتل ببين     ،وانتهاب ثقلك  ،ونسائك
ــاً ــل شــ  ودم ــك ك ــي علي ــو ويبك ــىت الوح ــان يف  يء ح ــوات واحليت ش يف الفل
.)١("البحار

)السالمماعليه(الحس بن علي مامالكتاب عن مقتل اإلأهل أخبار-٥

سني بـن علـي     الـيت تتحـدث عـن مقتـل احلـ          ،خبـار لقد جاءت بعض األ   
،)٢(الكتاب ومنها ما جـاء بروايـة عمـار الـدهين         أهل   برواية) عليهما السالم (

فقال يقتل من ولـد هـذا رجـل يف عـصابة ال      ،)٣(لى كعب   مر علي ع  " :قال
فمـر  )صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    (جيف عرق خيوهلم حىت يردوا على حممد     

:قـال ،ال فمـر حـسني فقـالوا هـذا    :قـال ؟أبا إسـحاق هذا يا  :حسن فقالوا 
.)٤(" نعم















–



http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


احلسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل األ.........................................................................١١٠

يـام  أكـان يف    إذا   حىت" :بقوله عباس يف ذلك املعىن ايضاً    ابن   كما روى 
حبار وقدم املدينة يسألونه عن املالحـم الـيت       سلم كعب األ  أر بن اخلطاب و   عم

.تكون يف اخر الزمان

عظمهــا أو:فقــال كعـب هلـم  ،نواع املالحـم والفـنت  أوكعـب حيـدثهم بــ  
وهو الفـساد الـذي ذكـره اهللا تعـاىل يف        ،بداًأملحمة هي امللحمة اليت ال تنسى       

ما نإو)١(}ر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِظَه{:وقد ذكره يف كتابكم يف قوله،الكتب
.)٢("هابيل وخيتم بقتل احلسني بن عليفتح بقتل

نّأحىت ،من الشهرة)السالمماعليه(وقد بلغ خرب مقتل احلسني بن علي
خلـف  أركض دابيت حـىت     أانأال و إما مررت بكربالء     :قال. )٣(اجلالوت  رأس  
،ولـد نـيب مقتـول يف ذلـك املكـان     نّأنتحـدث  قال كنا؟قلت مل :قال .املكان
هـذا الـذي كنـا نتحـدث     :فلما قتـل احلـسني قلنـا   ،ناأكون أن  أأخاف   وكنت

.)٤(ركض أسري وال أمررت بذلك املكان إذا وكنت بعد ذلك

اجلـالوت  رأس عـن ،أبيهعن،)٥(عائشةأيب ابن  ويف املعىن نفسه عن العالء    












http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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دخلتها ركـضت فرسـي حـىت    إذا نيب فكنتابن ه يقتل بكربالءنأكنا نسمع   :قال
ورواية العـالء   .)١("سري بعد ذلك على هيئيت    أسني جعلت   جوز عنها فلما قتل احل    أ

،أبيـه جـالوت عـن   رأس   عـن  .عن العالء  ولاأل :عائشة وردت بشكلني  أيب   بن
تقـدمياً أحـدمها  يفنّأممـا يظهـر   " اجلـالوت  رأس عن،أبيهوالثاين عن العالء عن 

ه رواهـا عـن   نـ أاجلـالوت و  رأس   وان كان االرجح هو كون الروايـة عـن         رياًوتأخ
.نيب يف كربالءابن كليهما كان يعلم مبقتلنّأوأخرىأبيهنفسه وعن

مـا مـررت   :اجلالوت بن يهـوذا قـال  رأس نأ":منا احللي فريويابن  امأ
ني جعل  فلما قتل احلس   :ال وهو يركض دابته حىت جياوزها     إمع يهوذا بكربالء    

ه سيقتل بكربالء رجـل مـن ولـد    نأيا بين كنا حندث   :فقال :فقلت له  ،مير ا 
.)٢("ه هونأكون انا فلما قتل احلسني علمت أن أأخاف فكنت،نيب

لقـيين :قـال  .)٣(حممد بن عبد الـرمحن      األسود   أيب عن :وذكر بن سعد  
ود لتلقـاين  إليهـ نّإوأبـاً بيين وبـني داود لـسبعني      نّإواهللا   :اجلالوت فقال رأس  

.)٤(" ب واحد وقتلتم ولده أالّإنتم ليس بينكم وبني نبيكم أفتعظمي و
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احلـسني  مـام س اجلـالوت مبقتـل اإل   أحبـار ور  ولعل مرد معرفة كعـب األ     
خبارلتواتر األ )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (ن مسع من رسول اهللا      مممسعا اهمنأ

مـن ذلـك يف كتـب   هما قـرءا شـيئاً  نأأو)صلى اهللا عليه وآله وسلم(عن النيب  
مقتـل احلـسني قـد وردت علـى لـسان االنبيـاء       أخبـار الكتـاب مـن كـون      أهل  

الرضـا  مـام ودل على ذلـك املعـىن مـا روي عـن اإل        )عليهم السالم (السابقني  
أمـر  ملـا :يقول )عليه السالم (مسعت الرضا    :فعن الفضل قال   )عليه السالم (

الكبش الذي إمساعيلن يذبح مكان ابنه أ)لسالمعليه ا(إبراهيمعز وجل اهللا
عليـه  (إمساعيـل ن يكـون يـذبح ابنـه     أ)عليـه الـسالم   (إبـراهيم انزله عليه متىن    

قلبـه مـا يرجـع قلـب     إىل ه مل يؤمر بذبح الكبش مكانه لريجعنأبيده و )السالم
الثـواب  أهـل    رفـع درجـات   أعز ولده بيده فيستحق بذلك      أالوالد الذي يذبح    

؟ليـك إخلقـي  أحـب  منإبراهيميا :إليهوجلوحى اهللا عزأصائب ف على امل 
صـلى اهللا عليـه   (ايل من حبيبـك حممـد   أحب هوفقال يا رب ما خلقت خلقاً   

أو اليــكأحـب  افهــوإبـراهيم يــا :إليـه وجــلوحى اهللا عـز أفــ)وآلـه وسـلم  
؟ولـدك أو اليكأحب   فولده :يل من نفسي قال   إأحب   بل هو  :قال ؟نفسك

ذبح ولدك أو وجع لقلبكأعدائه أعلى فذبح ولده ظلماً :بل ولده قال  :قال
يـا  :قـال .اعدائـه اوجـع لقلـيب   يارب بل ذحبه على يد     :قال .طاعيتبيدك يف   
)صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     (ة حممـد    مـ أهـا مـن     نأفان طائفة تـزعم      إبراهيم

ستوجبون كمـا يـذبح الكـبش فيـ    وعـدواناً ستقتل احلسني ابنه من بعـده ظلمـاً       
قبل يبكـي  ألذلك وتوجع قلبه و)عليه السالم (إبراهيمفجزع   ،بذلك سخطي 
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إمساعيـل قد فديت جزعك علـى ابنـك         إبراهيميا   :إليه وجل وحى اهللا عز  أف
رفـع  أوجبـت لـك   أوقتله و)عليه السالم (لو ذحبته بيدك جبزعك على احلسني       

وفَـديناه بِـذِبٍح    {:وجل الثواب على املصائب فذلك قول اهللا عز      أهل   درجات
.)٢("وال حول وال قوة اال باهللا العلي العظيم)١(}عظِيٍم

احلـسني   مـام مقتـل اإل  إىل   )عليه السالم (شار السيد املسيح عيسى     أوقد  
نبيـاء  ه كالشهيد مع األنإف،يامه فليقاتل معهأدرك أمن ":بقوله )عليه السالم (

ٍةك لبقعـ نـ إال وزارها وقـال  إوما من نيب بقعتهإىل   نظرأغري مدبر وكأين     مقبالً
.)٣(" القمر الزاهر كثرية اخلري فيك يدفن

عليـه  (احلـسني  مـام مقتـل اإل إىل شارت نصوص الكتـاب املقـدس   أكما  
البيـت يف الكتـاب   أهـل   وهذا ما تتبعه الباحث كاظم النصريي بكتابه       )السالم

خبـار ص املتعلقـة باأل الكتاب املذكور يف نقل النـصو   إىل   املقدس ولقد رجعت  
.مهية الكتاب واختصاصهألاحلسني نظراًمامعن مقتل اإل

خيـرب عـن   " يوحنـا  " يف نصوص الكتـاب املقـدس    )عليه السالم (احلسني  
)٤(:املذبوح بكربالء

فقد جاء يف سفر يوحنا

شحطتانكي اتا

–

–
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هيموي بدخما قانيتا ال يلو

من كل مشبحا وي الشون وي كل عم وي كَوي 

بريه وا امشعوي ا

ربيمقول مالخيم

وشري وي حامخاعقورئيم

)١(وي كبورها وي هدار كاود وي براخا

:ويعين هذا النص

نك الذي ذحبتإ

للربوقدمت دمك الطاهر قرباناً

ممنقاذ الشعوب واُألإجل أومن 

وسينال هذا الذبيح اد

هنبد ألاألإىل والعزة والكرامة

.ى مراتبهاعلأجسد البطولة والتضحية ب

من خـالل مـا جـاء      )عليه السالم (احلسني   ماماإلإىل   يشري النص العربي  
جـل اهللا  أهل بيته مـن  أه املذبوح الذي ضحى بنفسه ونأب" يوحنا " على لسان 

،ذبـح (ه نـ أإىل شـارة ه سينال اد والعزة على مر العـصور حيـث جنـد اإل        نأو

–
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مــشتقة مــن الفعــل وهــي)شحطتانــ(مــن خــالل صــيغة اســم الفاعــل )قتــل
املـذبوح  نّأخـر علـى   آمث جند يف النص العربي تأكيـداً  )قتل ،ذبح(:)شاحط(

بـدخما  (:اهللا وابتغـاء مرضـاته مـن خـالل عبـارة          إىل   يشري دمه الطـاهر قربـة     
يف )التــاء(و )بــاع،اشــترى(:)قانــا(:صــلهــو باأل)قانيتــا(فالفعــل )قانيتــا

ن هذه التضحية أقضية مهمة وهي إىل رةشامث اإل،)تاء املخاطب(هي   )قانيتا(
مـم علـى   عوب واُأللكـل الـش  )عليه السالم(وهذا القربان الذي قدمه احلسني     
،)وعـم وكَـوى    ،من كل مشبحا والشون   (:اختالف لغام وقوميام بقوله   

زة اد والكرامة والعـ -لسيد الشهداء   -مث يؤكد النص على ان اهللا سيجعل        
عوشر وي حامخا وي كَبورا وي   قورئيمم ربيم مالخي وي امشع قول  (:بقوله

الذي انفـرد    ،وهذا ما ينطبق على سيد الشهداء املذبوح بكربالء        )هدار كاوود 
.ذه اخلصوصية اليت ميزته عن بقية الشهداء على مر التاريخ

:خيرب عن مذحبة كربالء" أرميا " 

" رميا أ" فقد جاء يف سفر 

ههوكاشلواوموي هي

لواتسافونا عل يد ر فرات وي ناف

وي اكال حريب

وي سابعا

وي راوتا من دمام 
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الدوناي يهواكي زيبح

ابرتسباوتتسواؤ

تسافون ال ر فرات

:ويعين هذا النص

يف ذلك اليوم يسقط القتلى يف املعركة

قرب ر الفرات 

ترتويووتشبع احلرب والسيوف 

من الدماء اليت تسيل يف ساحة املعركة

رضأسبب مذحبة رب اجلنود يف ب

.تقع مشال ر الفرات

يكشف بكل وضوح عن ملحمة الطف " رميا أ" خرب عنه  أفالنص الذي   
ومن خالل التحليـل اللغـوي للـنص العـربي جنـد تعظيمـاً              ،يف كربالء احلسني  

كاشلوا وي  " :لفداحة ما حيدث يف ذلك اليوم حيث يسقط القتلى يف املعركة          
مث التأكيـد علـى   " تسافونا على يد ـر الفـرات   " ر الفرات  يف مشال " نافلوا  

احملـراب والـسيوف ستـشبع وترتـوي مـن الـدماء الـيت ستـسيل يف سـاحة          :نّأ
."وي اكال حريب وي سابعا وي راوتا من دمام " :املعركة

:هذه املذحبة ستقع مشال ر الفراتنّأإىل :شارة الثانيةواإل

بـسقوط الـشهداء وارتـواء    " رميـا   أ" خبارإف ."تسافون ال ر الفرات   " 
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يدل داللة واضحة " ر الفرات " تقع على األرضالسيوف من دمائهم على 
"هي كربالء األرضهذه نّأعلى 

ومـا تـضمناه مـن       ،ويتضح من خالل هذين النـصني      )١(ويقول النصريي 
يتالقـى   "سيد الشهداء   " كربالء وما سيالقيه    أرض   تنبؤات مبا سيحدث على   
)عليهم السالم(ئمةواأل)صلى اهللا عليه وآله وسلم   (مع ما ورد عن الرسول      

.بشأن مظلومية احلسني ومقتله

احلـسني بـن علـي    مـام يف مقتـل اإل    ،بعد االستعراض الغلب الروايـات    
هناك دالالت عدة تتضح مـن خـالل قراءتنـا لتلـك             نّأتبني   )السالم ماعليه(

وميكـن  )عليـه الـسالم  (احلـسني  مـام مقتـل اإل أخبـار النصوص اليت اختصت ب  
:مجال ما استنتجناه مبا يليإ

عليـه  (احلـسني   مـام لقد دلت مجيع تلك الروايات علـى مقتـل اإل         : أوالً
حتمال إي ألأو للشكه سينال بذلك درجة الشهادة ومل تدع جماالً    نأو )السالم

.ال قتله صلوات اهللا عليهإخر آ

صلى اهللا عليه (ايات اليت نقلت عن رسول اهللا   مجيع تلك الرو   نّإ: ثانياً
:مور منهاأعدة إليهمل تكن يف عام واحد والذي يؤيد ما ذهبنا)وآله وسلم

.جاءت الروايات على لسان اشخاص عدة وبطرق خمتلفة-أ 

القرائن الزمنية اليت تظهر من خالل دالالت االلفـاظ املوجـودة يف   -ب  
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احلسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل األ.........................................................................١١٨

:مورألك حاديث النبوية وما يؤكد ذاأل

زمـن والدة  إىل فقد كانت الروايـة تـشري  -أمساء ما ورد على لسان   منها
إىل ـا تـشري  إفم أميـن  أُوكذلك رواية)السالمماعليه(احلسني بن علي   ماماإل

ت ها كانـ  نأمن والدته كذلك ما ورد يف رواية احلافظ اخلوارزمي           وىلالفترة األ 
املالئكة يف الـسنة الثانيـة وكـذلك مـا           ر نزول من والدته وتكر   وىليف السنة األ  

مـام تلحظ تطور ومنو اإل    لفاظ اليت املؤمنني داللة تلك األ   أمهات   جاء بروايات 
:لفاظتلك األإليهشارتأوهو ما يف العمر

.وكذلك" جاء احلسني حيبو " ما جاء برواية عائشة يف قوهلا -١

يدرج" عمري سلمة نالحظ ذلك التطور ال أم   ما جاءت عن طريق    -٢
كانـا يلعبـان بـني    ) عليهما السالم(ن احلسن واحلسني أو ،جاء فاقتحم الدار  أو  

فسبقين الغالم " وقوهلا يف بعضها )صلى اهللا عليه وآله وسلم(يدي رسول اهللا 
" الصيب" دخول ظننت انه غضب من    :بقوهلا أخرىية جاءت لفظة    اويف رو " 

.هعلي

لفاظ الروايات الصادرة أت املوجودة يف من املالحظ من تلك العبارانّإف
أو ،اقـتحم البـاب  ،يـدرج ،حيبـو :مثـال أشرنا هلـا    أاملؤمنني واليت   أمهات   عن

قوهلـا سـبقين  أو )صلى اهللا عليه وآله وسلم(هما يلعبان بني يدي رسول اهللا    نأ
لفاظ تفيـد التنـوع الـزمين املالحـظ         كل تلك األ   .الباب الغالم وقوهلا صيب   إىل  

صـلى  (الـنيب  أخبـار واليت اقترنت برتول جربيل واملالئكة بمامية منو اإلمن عمل 
وتقدمي العزاء لرسول )عليه السالم(احلسني ماممبقتل اإل)اهللا عليه وآله وسلم
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١١٩.............) السالمعليه(احلسنياإلماممبقتل )وسلموآلهعليهاصلى(حممدالرسولأخبار: املبحث الثالث

.)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اهللا 

لفاظ واليت تدل على احلالة الوجدانيـة  وما يظهر من داللة تلك األ : ثالثاً
ويظهر ذلـك مـن تلـك    ،سىول اهللا وما هو عليه من احلزن واأل       والنفسية لرس 

أئمةعن طريق أو   الصحابةأو   املؤمننيأمهات   ايةالروايات اليت نقلت الينا برو    
ــة مــن خــالل  )علــيهم الــسالم(البيــت أهــل  ونــستطيع ان نرصــد تلــك احلال

:ونذكر منهاخبارالعبارات الواردة بتلك األ

احلـسني  مامحني والدة اإل)عليه وآله وسلم   صلى اهللا (بكاء النيب   : أوالً
مر اليتأمين   وامأمساء   حينما اخرب مبقتله وهو ما اوضحته رواية       )عليه السالم (

."استرجاعه وان عيناه قد دمعتا ."اذكره

صـلى اهللا عليـه وآلـه    (ظهور عالئم احلزن على وجـه رسـول اهللا     : ثانياً
أكثـر لفاظ ذات مداليل بعض األ تم كما جاءت    ومغنه كاسف البال    أو )وسلم
مسعت :سلمةم أُ يف قول  )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (حنيب النيب    :منها حزناً

مسعـت نـشيج رسـول اهللا    " سلمة فيهـا   أم   تقول أخرىويف رواية    .حنيب النيب 
:قولـه )عليـه الـسالم  (علـي  مـام ويف روايـة اإل .)صلى اهللا عليه وآله وسلم  (
."يناه تفيضان من الدموع دخلت على رسول اهللا وع"

احلـسني  مـام خربت عن فضل اإل  ألقد حددت تلك الروايات اليت      : رابعاً
ودعاء النيب عليه ولعنـه   )عليه السالم (احلسني   مامعن قاتل اإل   )عليه السالم (

وشدة غضب اهللا عليه وهو ما اتضح من بعـض الروايـات الـيت نقلناهـا منـها                  
يزيد ال يبارك اهللا يف يزيد وهي الرواية    )وسلمصلى اهللا عليه وآله     (قول النيب   
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احلسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل األ.........................................................................١٢٠

لمـايل وآل )عليه الـسالم (املؤمنني علي أمري قوليضاًأو،اليت نقلتها عن معاذ  
.)عليه السالم(سفيان ويف ذلك حتديد واضح لقتله احلسني أيب 

مـام مقتـل اإل  خباريتضح من خالل قراءة النصوص السابقة أل      : خامساً
وقـد   ،امسهـا  تاليت يقتل ا وذكر    األرضها حددت   نأ)عليه السالم (احلسني  
،ارة كـربالء تـ و،هـا ذات كـرب وبـالء   نأارة شـط الفـرات وعرفـت ب      تـ ذكرت  

.وبالطف يف بعضها

ن مل تكـن    إالروايـات    أكثـر ولعـل    ،التأكيد على التربة املطهـرة    : سادساً
هللا عليه صلى ا (واملالئكة الذين زاروا رسول اهللا       ،جربيلن  أشارت ب أمعظمها  

)عليـه الـسالم  (احلـسني  مـام تربـة اإل ،وقدموا العزاء واروه التربة)وآله وسلم 
هـا ذات  نأو،هـا محـراء  نأبمـام تربـة مقتـل اإل  كما وصفت دائمـاً   ،واعطوها له 
وهو ما ميزها عرب التاريخ يف االستدالل على قربه الـشريف ايـام        ،رائحة زكية 

االهتمـام بتلـك التربـة مـا يـدلل علـى         والظـاهر مـن هـذا        .)١(املنع الـسياسي    
احلـسني   مامعظمتها وفضلها بان جعل اهللا الشفاء بتربته من خصائص تربة اإل          

.)٢(ا اليت خصها اهللا تعاىل

خرب عنها رسول اهللا أمجيعها واليت  خبارهذه األ  نّإن نقول   أونستطيع  
مـن مكـان    أكثـر و ،مـن شخـصية    أكثـر من بيت وتعلن على لسان       أكثريف  
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١٢١.............) السالمعليه(احلسنياإلماممبقتل )وسلموآلهعليهاصلى(حممدالرسولأخبار: املبحث الثالث

ولعـل  )عليه الـسالم (احلسني مامومناسبة كانت تؤسس لشعائرية مقتل اإل 
صـلى اهللا عليـه وآلـه    (يف الرتول املتكرر وتقدمي املالئكة للعزاء لرسـول اهللا          

الرتول كان يف شهر حمرم نّأقامة تلك الشعائر ومن احملتمل     إاكدت   )وسلم
عليـه  (احلسني  ماممن كل عام يوم احلدث الذي سيقع وهو زمان مقتل اإل          

صـلى اهللا  (وهو ما يفسر لنا نزول املالئكة املتكرر على رسول اهللا       )السالم
.)عليه وآله وسلم
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الفصل الثاني

الشعائر احلسينيةوممارساتأساليب

)عليه السالم(الحسينمامشعيرة البكاء على اإل/ولالمبحث األ

الشعر الرثائي الحسيني/ المبحث الثاني

المجالس الحسينية/ حث الثالث المب

الزيارة الحسينية/ المبحث الرابع 

مؤلفو المقتل الحسيني/ المبحث الخامس 
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١٢٥

الـيت يقـوم ـا    واملمارسـات  عمالهي جمموعة من األ: الشعائر احلسينية 
صـلى اهللا   (رسـول اهللا    إليـه  استجابة ملا دعا   )عليهم السالم (البيت  أهل   أتباع

.من بعدهاملعصومون ئمةوأكد عليه األ)عليه وآله وسلم

يقومون به إمنا مرجعه سنة رسـول  أو  البيتأهل   فكل فعل قام به شيعة    
وهو خاضع للضوابط الـشرعية املـستقاة مـن    )صلى اهللا عليه وآله وسلم   (اهللا  

علـى كـون الـشعائر    )علـيهم الـسالم  (ئمـة ولقد أكد األ.كتاب اهللا وسنة نبيه   
مـن أهـم الـشعارات     يم الدينيـة لكوـا تـرتبط بـشعار          خاضعة للموازين والقـ   

مامتلك الوصايا على لسان اإلأوىلولقد جاءت ،ةمامية اال وهي اإل   سالماإل
حينما أوصى أخته زينـب الكـربى يف ليلـة العاشـر مـن          )عليه السالم (احلسني  

للـشعائر الفعليـة مـن حيـث توجيـه           ولعل تلك الوصية كانت مرتكـزاً      ،احملرم
أخيـة ال يـذهنب حبلمـك       " :هلـا  ووضـعها بـاالطر الـشرعية قـائالً        ،هلـا ماماإل

أهـل  نّأو،ميوتـون األرضأهل أخية تعزي بعزاء اهللا واعلمي ان  ...الشيطان
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إنـي   يـا أختـاه    ...ال وجـه اهللا تعـاىل     إكل شيء هالـك      نّأو ،السماء ال يبقون  
وال  وجهـاً  وال ختمـشي علـي     جيباً ال تشقي علي   ،بري قسمي أأقسم عليك ف  

.)١(" أنا هلكت إذا تدعي بالويل والثبور

)عليـه الـسالم   (احلسني   ماماإل نّأيتضح من خالل نص الوصية السابق       
ية سـالم ا ينـسجم مـع التعـاليم اإل       مبملمارسة الشعائر    وىلبنات األ قد وضع اللّ  

كـان  )عليـه الـسالم  (احلـسني    مـام ولعل هذا التوجه مـن اإل      .طر الشرعية واُأل
مـام ية الـيت نـادى ـا اإل       سالمواملبادئ اإل  ،دعي احلفاظ على أصل الثورة    يست

ولكي تكون الشعائر مطابقة ألهداف الثورة ومنسجمة مع اخلـط العـام الـذي              
ــه (احلــسني مــامصــراع اإلنّأكمــا )عليــه الــسالم(احلــسني مــامأراده اإل علي
ل حفـظ  جـ أمـا هـو مـن    نإ،جل كسب دنيـوي أمع القوم مل يكن من      )السالم

.حرم اهللا وتطبيق دين اهللا حبفظ الشعائر اإلهلية

تلك العاطفة الطبيعية يف )عليها السالم(كما ال ينكر على العقيلة زينب 
هـا  ءجتدد عزا)عليه السالم(احلسني مامإظهارها احلزن واجلزع ألا مبصيبة اإل    

اث تلــك انبعــنّأو)٢()الــسالممعلــيه(احلــسن مــاموأخيهــا اإلبأبيهــا وأمهــا
وهو مظهر من مظاهر الرمحة وهـي ال        ،البشريةينسجم مع الطبيعة   ،األشجان
،ورحيانتـه )صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم      (فقط بل سبط رسول اهللا       تبكي أخاً 

مـام لذا وجه اإل،مفترض الطاعةمعصوماً اًإماماجلنة تبكي   أهل   وسيد شباب 
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عية يف القيام بالشعائر ببكائها طر الشر أخته االلتزام باُأل   )عليه السالم (احلسني  
احلـسني   مـام كمـا وأوصـى اإل     ،وندبتها وحىت تكون منسجمة مع اخلـط العـام        

بيتــه بالــصرب أهــل ،وهــو الــوداع الثالــث،يف الــوداع األخــري)عليــه الــسالم(
:ووعدهم الثواب واألجر قائالً

اهللا تعاىل حـاميكم وحـافظكم وسـينجيكم     نّأاستعدوا للبالء واعلموا    "
خري ويعذب عدوكم بأنواع العـذاب  إىل وجيعل عاقبة أمركم،ن شر األعداء م

وال تقولـوا  ،ويعوضكم عن هـذه البليـة بـأنواع الـنعم والكرامـة فـال تـشكوا               
.)١(" بألسنتكم ما ينقص قدركم 
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١٢٨

ولاملبحث األ

)عليه السالم(احلسني مامشعرية البكاء على اإل
استمراراً)عليهم السالم(ئمةل األ جاءت مرحلة جتذير الشعائر من قب     

صلى اهللا عليـه وآلـه   (التأسيس والتنصيص الذي صدر عن رسول اهللا     ملرحلة  
عليـه  (احلـسني    مـام الـيت سـبقت شـهادة اإل       وىليف املرحلـة األ    ئمةواأل )وسلم

وقـد بــرزت الـشعائر كممارســات بعــد   .يف شــكل مرويـات وأفعــال )الـسالم 
يف كـربالء وأمـراً  )م ٦٨١/ هـ   ٦١(سنة   )السالمعليه  (احلسني   مامشهادة اإل 

وكـان مـن   .ن حييوهـا أألتباعهم مـن الـشيعة       )عليهم السالم (ئمةمن قبل األ  
باستمرار شعائره وعدم التمكن مـن القـضاء         سالمنتائج الثورة هو انتصار اإل    

وأهل بيته وصـحبه    عليه السالم   احلسني   مامعلى الرغم من شهادة اإل     ،عليها
إبـراهيم ملـا سـأله   )عليه السالم(زين العابدين  ماميربزه ويوضحه اإل   وهذا ما 

يـا علـي بـن احلـسني مـن      " :عنـدما اسـتقبله بقولـه    )١(بن طلحة بن عبيـد اهللا     




!
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١٢٩................................................)السالمعليه(احلسنياإلمامعلىالبكاءشعرية: املبحث األول

ن تعلـم  أأردت  إذا   :)الـسالم  ماعليه(علي بن احلسني     مامفقال له اإل  ؟غلب
زيـن  ممـا فقـد عـد اإل  .)١(" فـأذن مث أقـم      ،ودخـل وقـت الـصالة      ،من غلب 
وعلـى رؤوس األشـهاد دلـيالً   استمرار الـشعائر علنـاً  )عليه السالم (العابدين  

.)عليه السالم(احلسني مامعلى انتصار ثورة اإلحسياً

علـى كـشف   )الـسالم مـا عليه(علي بـن احلـسني   مامومل يقتصر دور اإل   
وأهل بيته سـواء )عليه السالم(احلسني ماموبيان مظلومية اإل ،مويالزيف األ 
علــى جــه يف ترســيخ الــشعائر يف مــامإمنــا اســتمر اإل،بالــشامأو يف الكوفــة

مـام وتعميق العاطفة وتوجيه الناس من خالهلـا وقـد اغتـنم اإل          ،وجدان األمة 
وحتريكها لدى الناس وتربز تلك احلالة يف ،مجيع الفرص إلظهار تلك العاطفة 

أنـا ،ذبيح كـربالء ابن  أنا ،املرمل بالدماء ابن   أنا.. .":خطبته بالشام إذ يقول   
فلمـا بلـغ   .. .من بكى عليه اجلن يف الظلماء وناحت عليـه الطـري يف اهلـواء   ابن  

ن يـؤذن  أهذه الفقـرة ضـج النـاس بالبكـاء وخـشي يزيـد الفتنـة فـأمر املـؤذن                 
.)٢(" للصالة 

التـأثري يف الـرأي العـام مـن خــالل     )عليـه الـسالم  (الـسجاد  مـام أراد اإل

"
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اآلخر تعريـف النـاس     األمر   ،عريف الناس بنفسه وبأهل بيته    تأحدمها   ،أمرين
مما حرك يف النفوس ازدراء فعل احلاكم     )عليه السالم (احلسني   ماممبظلومية اإل 

وبذلك يعترب البكاء .بالبكاءواالحتجاج عليه من خالل تفاعل الناس وجدانياً
لشعائر احلـسينية  كل اأولأهم شعرية من الشعائر احلسينية وميثل الذروة اليت حت    

مـن خـالل   أو   سـواء مـن خـالل قـراءة املقتـل         إليـه  ان تـصل بـالفرد     خرىاأل
املنقـول  ئمـة الشعر الرثائي ولعل هذا ما يتضح من خـالل قـول األ          أو   اخلطابة
فكلمة وأبكى )١(" فله اجلنة من بكى وأبكى واحداً" :)عليهم السالم(عنهم 

زاء لغرض الوصول بـاألفراد ملرحلـة   كانت هي الدافع يف ابتكار وسائل يف الع      
كثـر اال عنـد التـأثر بـاألمور األ   نـسان وال ريب ان البكـاء ال يتـهيأ لإل      ،البكاء

كـذلك هـو   ،للهدوء والترويح عن النفسحساسية وإثارة وحرقة ليكون سبباً  
وعلـى  ،اآلخـرين ويـيج اآلخـر ليتعـاطف معـه     إمـام وسيلة إلثارة قضية مـا     

.داخله عن سبب البكاءاألقل يثري التساؤل ب

مل يكـن يف وقـت مـن األوقـات نـاتج مـن       كربالءان البكاء على شهداء    
بـل عـد البكـاء    ،وال هو عـربة يـأس وقنـوط   ،اإلحساس بالضعف واالنكسار 
حلق الـنيب  أداء وأنه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(على احلسني صلة لرسول اهللا  

أجـر الرسـالة كمـا كـان البكـاء          وأنه ،وأهل بيته  )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (
أهل أئمةوهذه املعاين مما قررها   ،معانيهأحد   يف )عليه السالم (نصرة للحسني   
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ليـه  ع(البـاقر  مـام ومنها مـا روي عـن اإل  ،وأشاروا هلا )عليهم السالم (البيت  
وم    إِنَّا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا ِفـي الْح {:ه تلى هذه اآلية  نأ)السالم يـا ونْياِة الـد يـ

ادهاألَش قُوم١(}ي(.

نّإاحلـسني بـن علـي منـهم وواهللا          " :)عليـه الـسالم   (الباقرمامقال اإل 
،وزيارتكم قربه نصرة لكم يف الـدنيا   ،همبا جرى علي  وحديثكم ،بكاءكم عليه 

ه نإو)٢(" )صلى اهللا عليه وآله وسلم(نكم معه يف جوار رسول اهللا إبشروا ف أف
قُل ال َأسأَُلكُم علَيهِ َأجرا إِلَّا اْلمودة فِي اْلقُربى ومـن  {:أجر الرسالة لقوله تعاىل 

       كُورش غَفُور اللَّه ا إِننسا حفِيه لَه ًة نَّزِدنسح قْتَرِفمحـزة  أبـو  وقد روى)٣(}ي
صـلى  (ة املـودة آلل حممـد   اقتراف احلـسن   نّإ: "ه قال نأ ،عن السدي  )٤(الثمايل

احلـسن يف تفـسري    مامويف هذا املعىن ما روي عن اإل       ؛)٥()"اهللا عليه وآله وسلم   
.)٦(تلك اآلية 

،الـشعائر احلـسينية    )عليـه الـسالم   (زيـن العابـدين      ماموبذلك رسخ اإل  
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يف زمـن    واستمر ذلك الفعل متـواتراً     ،ورفع شعار البكاء طيلة عمره الشريف     
حـىت أشـرف مـوىل     ،ليلـه وـاره    باكياً مامفلم يزل اإل   ،بعدهمن   ئمةمجيع األ 

" :له ساجد يبكي فقـال لـه    وهو يف سقيفة   )السالم ماعليه(لعلي بن احلسني    
:وقالإليهفرفع رأسه؟يا موالي يا علي بن احلسني أما آن حلزنك ان ينقضي

ت ربـه يف أقـل مـا رأيـ     إىل   واهللا لقد شكا يعقـوب     -ثكلتك أمك   أو   -ويلك  
، وأنـا رأيـت  واحـداً ه فقد ابنـاً نإ)١(}وقَالَ يا أَسفَى عَلـى يوسـف  {:حىت قال 

.)٢("بييت يذحبون حويلأهل ومجاعة منأيب 

مـام احلالة اليت كان عليها اإل)عليه السالم(الصادق  مامولقد وصف اإل  
،أبيـه بكى علي بـن احلـسني علـى   " :بقوله )السالم ماعليه(علي بن احلسني    

إال بكـى علـى   ومـا وضـع بـني يديـه طعـام        -أربعـني   أو   احلسني عشرين سنة  
صـلى اهللا عليـه     (ابن رسول اهللا    جعلت فداك ي  ) )موىل له ((حىت قال    ،احلسني

قَـاَل إِنَّمـا أَشـكُو بثِّـي      {،تكون من اهلـالكني    نْأعليك  أخاف   إني )وآله وسلم 
مل أذكر مصرع بـين فاطمـة   إني )٣(}ما الَ تَعلَمـون اللِّه وأَعلَم مِن اللِّه   إىل   وحزنِي

.)٤(" ال خنقتين العربة إ
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)عليـه الـسالم  (احلـسني  مـام ال وذكـر اإل  إليفـوت فرصـة      ماممل يكن اإل  
،وذات مكانـة اجتماعيـة كـبرية       ،وملا كان البكاء من شخصية مرموقـة       ،وبكاه

مدعاة لالثـارة  تمنه كانالبكاءظاهرةنّإف )عليه السالم (السجاد   ماممثل اإل 
.وجلب االنتباه واالهتمام األكرب بال ريب

عبيـد  إىل  ه نظـر يومـاً    نـ أ)عليه السالم (زين العابدين    مامعن اإل  يورو
مـا  " :فاستعرب مث قال)عليه السالم ()١(طالب  أيب   اهللا بن العباس بن علي بن     

قتـل  حـد  أُيـوم من)صلى اهللا عليه وآله وسلم (من يوم أشد على رسول اهللا     
أسد اهللا وأسد رسوله وبعده يوم مؤتة قتل فيه،فيه عمه محزة بن عبد املطلب     

ازدلـف  )عليـه الـسالم   (وال يوم كيوم احلـسني       ،طالبأيب   عمه جعفر بن  ابن  
رحم اهللا العباس :مث قال.ثالثون ألف رجل يزعمون أم من هذه األمةإليه

اهللا عـز وجـل مـا      هقطعت يداه فأبدل  فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حىت        
عليـه  (طالـب  أيب   جناحني يطري ما مع املالئكة يف اجلنة كما جعل جلعفـر بـن            

.)٢("القيامةللعباس عند اهللا مرتلة يغبطه ا مجيع الشهداء يومنّإو،)السالم

عليه (السجاد مامبكاء جده اإلإىل )عليه السالم(الصادق ماموأشار اإل
بكى حىت متـأل عينـاه     -يعين احلسني    -ذكره  إذا   وكان جدي ":بقوله)السالم
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زيــن مــامإذن مل ينفــك اإل.)١("وحــىت يبكــي لبكائــه رمحــة لــه مــن رآه،حليتــه
ومـا حـل    )علـيهم الـسالم   (البيـت   أهـل    يذكر مآسي  )عليه السالم (العابدين  

رد انفعـال  ن تكـون جمـ  أوأا مما يأمل رسول اهللا هلـا وال ميكـن     ،ويذكر ا  ،م
مـوي بل كان حالة معربة إلظهار املوقف األ       ،طيلة حياته  مامعاطفي عاشه اإل  

عليـه  (زيـن العابـدين   مـام اإلنّأكمـا  ،على حقيقته وكشفه لألجيـال القادمـة    
من خالل فعله حيض املؤمنني من أتباعه التأسي به كونه القـدوة الـيت        )السالم
شـعرية  )عليـه الـسالم  (احلـسني    ممـا وجعل من البكاء علـى اإل      ،ن تتبع أجيب  

)صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  (حياء وهلم بذلك يف رسول اهللا      مقدسة واجبة اإل  
بكـل أقوالـه    )عليـه الـسالم   (زين العابدين    ماموهذا ما أكده اإل    ،أسوة حسنة 

فلقد اسـتوقفته ذكـرى الفاجعـة يف كـل مفـصل مـن مفاصـل حياتـه                ،وأفعاله
عليـه  (علي بن احلـسني      مامفلم يدع اإل   ،اخلمسةاليومية حىت عد من البكائني      

وقـد  ،ه الطويـل ئـ ال ويصوره بذكرى املأسـاة مـن خـالل بكا        إمشهداً )السالم
ه بكى حىت خيـف نإ":حىت قيل)السالم ماعليه(علي بن احلسني     مامبكى اإل 

فقيل حىت ميألها دمعاً،بكىيشرب ماًءأخذ إناًءإذا ":وكان )٢(" على عينيه   
.ذلكله يف

للـسباع  اًمن املاء الذي كـان مطلقـ  أيب  وقد منع  ،وكيف ال أبكي   :فقال
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ــزن    .)١("والوحــوش ــالعربة واحل ــذه االســتيقافات اململــوءة ب املقرونــة ،إن ه
إذ كيـف  )عليـه الـسالم  (زيـن العابـدين   مامباالستدالل الذي كان يعتمده اإل    

هـو سـبط رسـول    اننـس ويباح للسباع وكيف ذاك واإل ،نسانمينع املاء عن اإل   
وهـذا   .الذي منـع املـاء وقتـل وهـو عطـشاناً           )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (اهللا  

الـذي  )عليـه الـسالم  (عبـد اهللا الـصادق   أيب مـام ما نستشفه من قول اإل     أيضاً
)عليه السالم(عبد اهللا الصادق أيب كنت عند" :بقوله)٢(نقله لنا داود الرقي    

مث قـال   ،أيته اسـتعرب واغرورقـت عينـاه بدموعـه        استسقى املاء فلما شربه ر    إذا  
وما من عبد شرب املاء فذكر )عليه السالم(يا داود لعن اهللا قاتل احلسني       :يل

وجـل لـه مائـة       كتب اهللا عـز    الّإوأهل بيته ولعن قاتله      )عليه السالم (احلسني  
عتـق  أألف حسنة وحط عنه مائة ألف سيئة ورفع له مائة ألـف درجـة وكأمنـا                 

.)٣(" وجل يوم القيامة ثلج الفؤاد ألف نسمة وحشره اهللا عزمائة

مـام يف بيان فضل البكاء علـى اإل       )عليهم السالم (البيت  أهل   أئمةوميضي  
الـصادق  مـام وما لـه مـن األجـر ويف هـذا املعـىن يقـول اإل      )عليه السالم (احلسني

أو لنا نقصناهحق أو ،من دمعت عيناه فينا دمعة لدم سفك لنا      " :)عليه السالم (
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.)١("حقباًألحد شيعتنا بوأه اهللا تعاىل ا يف اجلنةأو عرض انتهك لنا

علـى هـذا النـوع مـن البكـاء      )علـيهم الـسالم  (البيـت  أهل  أئمةويؤكد  
،ئمةن نسميه بالبكاء الوالئي املرتكز على حق من حقوق األ    أوالذي نستطيع   

)عليهم الـسالم (البيت أهل   ةأئميتعرض له   ملا   والذي ميثل يف حد ذاته رفضاً     
وهذا البكاء هو ما مييز املوالني واألتباع واملـؤمنني  .وشيعتهم من قبل أعدائهم  

أنـا قتيـل    " :بقولـه  )عليـه الـسالم   (احلـسني    مـام عن غريهم وهو ما أكـده اإل      
يوضـح لنـا  .)٢(" إال واسـتعرب  " ويف رواية " ما ذكرين مؤمن إال وبكى     ،العربة

،البكــاء الوجـداين املرتكــز علــى اإلميــان ،ر عـن املعــصوم هـذا الــنص الــصاد 
،مـؤمن حبقـه  ،مفترض الطاعـة اًإمامكونه )عليه السالم(باحلسني  ) )اإلميان((

.والتغيريصالحجل اإلأمؤمن حبركته من 

إمنـا   ،صرع بكربالء فقط   فال يبكي املوالون قتيالً    ،هنا تربز عظمة البكاء   
يت جوـت بقـسوة وقـوة وبأبـشع صـور القتـل       يبكـون فيـه املبـادئ والقـيم الـ     

وأهـل بيتـه وبـذلك    )عليـه الـسالم  (احلـسني  مـام والتمثيل الذي تعرض له اإل  
وهـو يـوم العاشـر مـن        ،يوم عاشوراء  )عليهم السالم (البيتأهل   أئمةأعلن  

حمرم يوم حداد عام جيدد فيه احلزن ويقام به العزاء وتذرف فيـه الـدموع علـى     
وأهل بيته وصحبه كمـا دعـا فيـه          )عليه السالم (احلسني   مامما جرى على اإل   
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وأتباعهم للبكاء فيه من خالل إقامة شيعتهم )عليهم السالم(البيت أهل أئمة
ألحـد  )عليـه الـسالم  (الباقر ماممن خالل توجيه اإل    ويظهر ذلك جلياً  .العزاء

) لـسالم عليـه ا (احلـسني   مـام أتباعه ممن مل يتمكن من إقامة العزاء عنـد قـرب اإل           
ويـأمر مـن يف داره بالبكـاء         ،ويبكيه )عليه السالم (مث ليندب احلسني    " :بقوله
.)١(" ويقيم يف داره مصيبته بإظهار اجلزع ويتالقون بالبكاء ،عليه

فهو يوجه أتباعه وحيثهم على البكـاء        )عليه السالم (الصادق   مامأما اإل 
كاء واجلزع مكروه للعبـد يف      الب نّإ":بقوله )عليه السالم (احلسني   مامعلى اإل 

ه نإف)السالمماعليه(كل ما جزع ما خال البكاء واجلزع على احلسني بن علي         
.)٢(" فيه مأجور 

يف )علـيهم الـسالم   (البيـت   أهـل    أئمـة أما ماهية احلالة اليت كان يعيشها       
عليـه  (الـصادق  مـام يوم عاشوراء فلعل أوضح صورة هلا هي ما روي عن اإل     

الـصادق  مـام يصور فيها النص احلالة املؤملة اليت كان يعيـشها اإل واليت )السالم
دخلـت علـى    " :، قال )٣(وهو ما جاء برواية عبد اهللا بن سنان        )عليه السالم (
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يف يـوم عاشـوراء   )عليـه الـسالم   (عبد اهللا جعفر بن حممد الصادق       أيب   سيدي
.ؤ املتساقطودموعه تنحدر من عينيه كالؤل   ،فألفيته كاسف اللون ظاهر احلزن    

يف أو :فقـال يل ،ال أبكـى اهللا عينيـك     ؟بكـاؤك  يا بن رسول اهللا مـم      :فقلت
:فقلـت ؟احلسني بن علي أصيب يف مثل هذا اليوم نّأأما علمت   ؟أنتغفلة

وافطـره مـن   ،صمه من غـري تبييـت     :فقال يل ؟يا سيدي فما قولك يف صومه     
ك بعـد صـالة العـصر    ولـيكن إفطـار  وال جتعله يوم صوم كـامالً   ،غري تشميت 

فأنه يف مثـل ذلـك الوقـت مـن ذلـك اليـوم جتلـت          ،بساعة على شربة من ماء    
منـهم سـبعة   األرضاهليجاء على آل رسول اهللا وانكشفت امللحمة عنهم ويف         

صـلى اهللا عليـه وآلـه       (يف مـواليهم يعـز علـى رسـول اهللا            صـريعاً  عشر رجالً 
ان صـلوات اهللا عليـه هـو     لكـ  مصرعهم ولو كان يف الدنيا يومئذ حيـاً        )وسلم

.)١(" عبد اهللا حىت أخضلت حليته بدموعه أبو وبكى:املعزى م قال

فخري من يصور شدة حزنه     ) عليهما السالم (موسى بن جعفر    مامأما اإل 
وما جـرى عليـه يف   )السالمماعليه(احلسني بن علي ماموبكائه على جده اإل 

إذا أيبكـان " :بقولـه )ه الـسالم عليـ (الرضا ماميوم عاشوراء هو ما رواه اإل     
وكانت الكآبة تغلب عليه حىت ميـضي منـه   ،ال يرى ضاحكاً،دخل شهر حمرم 

،فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائـه         ،أيام ةعشر

"
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.)١(" )عليه السالم(هو اليوم الذي قتل فيه احلسني :ويقول

موسـى بـن جعفـر      مـام حـداد اإل  بكـاء وحـزن و     نّأهذا النص يـبني لنـا       
شـهر حمـرم وحـىت يـوم     أولكان ميتد لعشرة أيام ابتـداًء مـن       ) عليهما السالم (

العاشر منه وكان أشدها عليه يوم العاشر مـن حمـرم وطبيعـي ان هـذا التطـور          
ولقد اسـتمرت هـذه   ،وتتأسى بهمامحلق مجوع الشيعة إذ هي تقتدي بفعل اإل  

ن احملرم أيام حداد وحزن وبكاء بعد ذلك وهذا ما موىلالعادة باختاذ العشر األ
دخلـت  " :بقولـه  )عليه الـسالم  (الرضا   مامعن اإل  )٢(أكده الريان بن شبيب     

احملـرم هـو   نّإيـابن شـبيب   :مـام قال اإل.. .يوم من احملرمأولعلى الرضا يف    
،اجلاهلية فيما مضى حيرمون فيه الظلم والقتـال حلرمتـه  أهل الشهر الذي كان  

وال حرمة نبيها لقد قتلوا يف هـذا الـشهر    ،ا عرفت هذه األمة حرمة شهرها     فم
ن إيابن شـبيب  .وانتهبوا ثقله فال غفر اهللا هلم ذلك أبداً       ،وسبوا نساءه  ،ذريته

فأنـه  )عليـه الـسالم  (طالـب  أيب لشيء فابك للحسني بن علـي بـن   كنت باكياً 
مـا هلـم يف   شر رجـالً بيتـه مثانيـة عـ   أهـل   ذبح كما يذبح الكبش وقتل معه من      

ن بكيت على احلسني حـىت تـصري دموعـك        إيا بن شبيب    ... .شبيهون األرض
أو  كـان  قلـيالً  كـبرياً أو   كـان  على خديك غفر اهللا لك كل ذنب أذنبته صـغرياً         
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ن تكون معنـا يف الـدرجات العلـى مـن اجلنـان      أن سرك إيا بن شبيب   .. .كثرياً
حلـشره  توىل حجـراً رجالً نّأتنا فلو   فاحزن حلزننا وافرح لفرحنا وعليك بوالي     

.)١(" اهللا معه يوم القيامة 

)السالممعليه(صاحب العصر حممد بن احلسن بن علي اهلادي          مامأما اإل 
فألنـدبنك  .. .":بقولـه )الـسالم مـا عليه(احلسني بـن علـي   مامفقد بكى جده اإل  

علـى مـا     سـفاً حسرة عليك وتأ   ،وألبكني عليك بدل الدموع دماً    ،ومساءً صباحاً
.)٢("...االكتئابحىت أموت بلوعة املصاب وغصة،دهاك وتلهفاً

)عليه السالم(الحس مامالعزاء والبكاء الكوني على اإل

عالمات كونية بارزة )السالم ماعليه(شوهد بعد مقتل احلسني بن علي       
ها يف كتب علماء اجلمهور وأضحت مـن املـسلمات عنـدهم           أخباراستفاضت  

صـلى اهللا عليـه وآلـه     (تلك العالمات هي مـا أودعـه رسـول اهللا           أس  ر وعلى
سـلمة مـن تربـة جعلتـها يف قـارورة وأـا مـىت مـا               أم   املـؤمنني أم   عند )وسلم

وملا خـرج  ،)عليه السالم(احلسني مامعالمة مصرع ولده اإليفه أفاضت دماً 
أم اق كانـت العـر إىل مكـة ومنـها  إىل  من املدينة  )عليه السالم (احلسني   ماماإل

إىل  حتولني فيـه   يوماً نّإ":القارورة كل يوم وتقول   إىل   سلمة تنظر أم   املؤمنني
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دخلـت علـى  " :أا قالـت  )٢(يةنصارويف رواية سلمى األ    .)١("دم ليوم عظيم  
صلى اهللا  (رأيت رسول اهللا     :قالت؟ما يبكيك  :وهي تبكي فقلت   ،سلمةأم  

مـا لـك يـا    :فقلـت ،حليتـه التـراب  يف املنـام وعلـى رأسـه و    )عليه وآله وسلم  
.)٣("شهدت قتل احلسني آنفاً:قال؟)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا 

حجـر  ابـن  مـا نقـل بعـضها      ،ومما ظهر يوم مقتله من اآليـات الـسماوية        
حـىت رئيـت النجـوم ـاراً        عظيماً السماء اسودت اسوداداً   نّإ":اهليتمي بقوله 

.)٤(" دم عبيط ال وجد حتتهإومل يرفع حجر 
ــار  ــد أش ــهوق ــوهلم إلي ــدت   نّإ":آخــرون بق ــىت ب ــسماء انكــشفت ح ال
القيامـة قـد قامـت ومل يرفـع حجـر يف             نّأالنهار وظن الناس    الكواكب نصف 

.)٥(" عبيط ال وقد رؤي حتته دمإالشام 
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أرجـاء  إىل مل تقتصر رؤيا تلك العالمات على الكوفة وحدها بل امتدت 
سـلمة،أا  أم عـن خالتـه   )١(ا ما رواه جعفـر بـن سـليمان        ي وهذ سالمالعامل اإل 

علـى البيـوت   مطرنـا مطـراً  )الـسالم  مـا عليه(ملا قتل احلسني بن علي      :"قالت
)٥(وجنـران  )٤(وبالـشام  )٣(والكوفـة )٢(بالبـصرة ه كـان    نـ أواحليطان كالدم،فبلغين 

:بقولـه سعدابن ومنها كذلك ما ذكره )٦("سيرتل عذاب ه  نأحىت كنا ال نشك     
أمحرت آفاق السماء بعد مقتل احلسني ستة أشهر نرى ذلـك يف آفـاق الـسماء         "

.)٧("الدمكأا
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وتضافرت الروايات التارخيية يف ذكـر تلـك العالمـات حـىت غـدت مـن                
وجندها يف املصادر املعتـربة لـدى علمـاء          ،املتواترات يف كتب التاريخ واحلديث    

ــسرين     ــن املف ــة م ــر مجل ــد ذك ــسريها فلق ــة  األمــة ومف ــات الكوني ــك العالم تل
عـن الـسدي     ،)١(جريـر الطـربي     ابن   وضمنوها يف كتب التفسري ومنها ما نقله      

،بكـت الـسماء عليـه   )رضـوان اهللا عليهمـا  (ملا قتل احلسني بن علي    " :بقوله
."ها محرا ؤوبكا

مـا بكـت   " :قولـه )٢(فنقل بسنده عـن عبيـد املكتـب    ،حامتأيب ابن   أما
األرضألـيس الـسماء و  :قيل لعبيـد ،ال على اثننيإ،نياالسماء منذ كانت الد 

وتـدري مـا     :قـال  .وحيث يـصعد عملـه     ،قال ذاك مقامه   ؟تبكي على املؤمن  
حيىي بـن زكريـا      نّإ.حتمر وتصري وردة كالدهان    :قال ،ال :قال ؟بكاء السماء 

سني بـن علـي يـوم قتـل أمحـرت       حـ  نّإو أمحرت السماء وقطرت دمـاً     ،ملا قتل 
.)٣("السماء

احلـسني بـن علـي      نّإ":فنقـل بقولـه عـن بعـض التـابعني         أما الـسمعاين  
وكـان ذلـك     ،ملا قتل أمحرت أطراف الـسماء أربعـني صـباحاً         ) رضي اهللا عنه  (

"
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.)١("لبكائها عليه 

نّإ":فقد نقل عدة روايات تفيد ذلك املعـىن حيـث قـال            )٢(أما القرطيب   
ملـا  " ه نأأخرىويف رواية " )المعليه الس (يوم قتل احلسني     مطرت دماً السماء

."أمحرت له آفاق السماء أربعة أشهر )السالمماعليه(علي قتل احلسني بن

علــيهم (البيــت أهــل تلــك العالمــات علــى لــسانأخبــاركمــا جــاءت 
ومنها ما كان يف )عليه السالم(احلسني مامقبل شهادة اإلمنها ما كان)السالم

مـام ومنـها مـا كـان بعـد شـهادة اإل     )عليه الـسالم (احلسني مامزمن شهادة اإل 
:بقولـه )٣(النخعي إبراهيمما رواه ولومن القسم األ.)عليه السالم (احلسني  

ه أصــحابفجلــس يف املــسجد واجتمــع )عليــه الــسالم(املــؤمنني أمــري خــرج" 
فوضـع يـده علـى      ،حـىت قـام بـني يديـه        )عليـه الـسالم   (حوله، وجاء احلسني  

َفما بكَت علَيِهم السماء {:بالقرآن فقالاهللا عري أقواماًنّإين يا ب:فقال،رأسه
األرضو  نظَـرِينا َكــانُوا م مـوامي اهللا ليقتلنــك بعــدي مث تبكيــك الــسماء )٤(}و
.)٥(" األرضو
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عن جده احلسني بن علـي  .أبيهعن )عليه السالم (الصادق   ماموعن اإل 
احلسن إىل   دخل يوماً  )السالم ماعليه(ن علي   احلسني ب  نّأ" )السالم ماعليه(
:قـال  ؟عبـد اهللا  أبـا    ما يبكيك يا   :بكى فقال له  إليه فلما نظر  )عليه السالم (

.يصنع بكاأبكي ملَ
يلَّإالـسم يــدس  يلَّإالـذي يـؤتى   نّإ:)عليـه الــسالم (فقـال لـه احلـسن    

ثـون ألـف   عبـد اهللا يزدلـف إليـك ثال       أبـا    ولكن ال يوم كيومـك يـا       ،قتل به أُف
وينتحلـون  )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (رجل يدعون أم من أمة جدنا حممد        

فيجتمعون على قتلـك وسـفك دمـك وانتـهاك حرمتـك وسـيب        ،سالمدين اإل 
متطـر الـسماء   ،ذراريك ونسائك وانتهاب ثقلك فعندها حتـل بـبين أميـة اللعنـة         

واحليتـان يف  ويبكي عليك كل شـيء حـىت الوحـوش يف الفلـوات         ،ودماً رماداً
.)١(" البحار

)عليـه الـسالم   (الـسجاد    مـام مـا جـاء يف خطبـة اإل        :ومن القسم الثـاين   
لقد بكت عليـه الـسبع الـشداد        .. .":تلك احلقيقة بقوله  إىل   باملدينة فقد أشار  

،بأرجائهــااألرضو،وبكــت البحــار بأمواجهــا والــسموات بأركاــا ،لقتلــه
البحار بأمواجها واملالئكة املقربون وأهل     واألشجار بأغصاا واحليتان يف جلج      

.)٢(" السموات أمجعون 
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ه نأ)عليه السالم(زين العابدين   مامعن اإل  أبيه وعن عمر بن ثبيت عن    
ال على حيـىي بـن زكريـا واحلـسني بـن       إالسماء مل تبك منذ وضعت       نّإ" :قال

ى استقبلت بثوب وقع علـ إذا كانت :أي شيء كان بكاؤها قال     :قلت .علي
.)١(" الثوب شبه أثر الرباغيث من الدم 

يف )الـسالم ماعليه(وكذلك ما جاء على لسان السيدة زينب بنت علي      
ولعـذاب اآلخـرة   ن مطـرت الـسماء دمـاً    أأفعجبـتم   " :خطبتها بالكوفة بقوهلا  

.)٢(" أخزى وأنتم ال تنصرون 

الـسماء  ما بكت   " :ه قال نأ)عليه السالم (جعفر الباقر   أيب   ماموعن اإل 
هـا  نإف )السالم ماعليه(بعد حيىي بن زكريا اال على احلسني بن علي          أحد   على

مـام عـن اإل ما روي أيـضاً  ،ومن تلك الروايات   .)٣(" بكت عليه أربعني يوماً   
السماء بكـت علـى احلـسني        نّإ)٤(يا زرارة   ":ه قال نأ)عليه السالم (الصادق  

.)٥(" بالدم أربعني صباحاً
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١٤٧................................................)السالمعليه(احلسنياإلمامعلىالبكاءشعرية: املبحث األول

)عليـه الـسالم  (الـصادق  مـام عـن اإل ،)١(بصريأيب عنأخرىويف رواية  
وامحرتـا ومل    ،األرضبكـى لقتلـه الـسماء و       )عليـه الـسالم   (احلسني   نّإ":قال

.)٢(")عليه السالم(ال على حيىي بن زكريا واحلسني بن علي إأحد تبكيا على
ه نـ أ)عليـه الـسالم  (علي بن موسى الرضـا  مامعن اإل أخرىويف رواية   

أبيـه عن،لقد حدثين أيب،ابن شبيبي" :شبيبابن  يف حديث طويل مع    قال
مطـرت  )صلوات اهللا عليـه (ه ملا قتل جدي احلسني   نأ)عليه السالم (عن جده   

.)٣("أمحروتراباًالسماء دماً

)٤())The Angle saxon chronical((أما على الصعيد العاملي فقد جاء بكتاب 

داث التارخييـة الـيت مـرت ـا بريطانيـا منـذ       وهو كتاب حيوي على األح   
فيذكر فيها لكـل سـنة أهـم األحـداث الـيت             )عليه السالم (عهد السيد املسيح    

:فيذكر املؤلف،)م٦٨٥(حىت يأيت على ذكر أحداث سنة ،وقعت فيها














 –  – The Angle saxson chronicalEVERY
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ــا ،يف هــذه الــسنة مطــرت الــسماء دمــاً نّأ"  وأصــبح النــاس يف بريطاني
ومل جيد الكاتب هلذه الظـاهرة       .)١(دم  إىل   م حتولت البام وازباده  نّأفوجدوا  

.)ـه٦١(سنة إىل مقارنة ذلكإىل بعيدأو ومل يشر من قريبتفسرياً

 
. In this year in Britain it rained blood , and milk an butter were turned into blood.
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١٤٩

املبحث الثاني

الشعر الرثائي احلسيين

كمـا   ،عالم املتحـرك  الرثائي احلسيين وسيلة من وسائل اإل      )١(يعد الشعر 
ملأسـاة احلـسينية مـن خـالل متثيـل        انه عنصر من عناصر تصوير احلدث ونقل ا       

أركـان  أحـد  وقـد كـان الـشعر الرثـائي احلـسيين          ،تلك املعاين بالـشعر الرثـائي     
مل يكن هو األساس اجلوهري فيها الذي يعمل علـى نقـل       نْإاالس احلسينية   

،املأساة وتصويرها مبا يثري احلزن يف النفوس ويهيج العواطف ويستدر الـدموع          
من ربـط األمـة وجـدانياً   )عليهم السالم(البيت أهل أئمةوهو يؤدي ما أراده     

هذا االحياء   ،وجعلها حية يف النفوس    )عليه السالم (احلسني   ماممع مأساة اإل  
)علـيهم الـسالم  (البيـت  أهـل  الذي هو حبد ذاته ميثل عملية جتديد الوالء مع        

.وتعبري جلميع حقوقهم املسلوبة
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الشيعي ليس   دباحلسيين يف األ   ويرجع الشيخ مشس الدين ظاهرة الرثاء     
ذلـك  إىل   مـا هـي باإلضـافة     نإو ،كون املسألة احلسينية ذات بعد عـاطفي فقـط        
.)١(التقوى أعمالمن ذات بعد ديين جيعل ختليدها يف الشعر عمالً

:ال وهيأمصادر ملنطلق الشعر الرثائي احلسيين ةوميكن حتديد ثالث

)عليهم السالم(البيت أهل عرش:أوًال

على ترسيخ الـشعائر احلـسينية يف   )عليهم السالم(البيت أهل  لقد عمل 
ن جتعل أخمتلفة الحياء تلك الشعائر اليت من شأا وجدان األمة واختذوا سبالً  

ماثلة للعيان ومتجددة يف كل حـني وهـذا      )عليه السالم (احلسني   مامذكرى اإل 
عليـه  (احلـسني  مـام يرسخ لدى األمة أهـداف ومبـادئ حركـة اإل        نْأمن شأنه   

بـراز  إية من جهة ونزع الشرعية عن خـصومهم مـن خـالل       صالحاإل )السالم
.)٢(أخرىمدى البطش والتسلط الذي يقومون به من جهة 

علــي بــن احلــسني مــامشــعر رثــائي حــسيين هــو مــا قالــه اإلأولولعــل 
مـن مقـاطع شـعرية       )عليه الـسالم  (احلسني   مامبعد مقتل اإل   )السالم ماعليه(

واليت حتمل جانب التـوبيخ ألهـل      )عليه السالم (احلسني   ماميرثي فيها أباه اإل   
)٣(:بقوله،وقتلهمامالكوفة مما كان منهم من نكث العهود واخلروج على اإل
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١٥١.........................................................................احلسيينالرثائيالشعر: املبحث الثاني

   

   

   

أبيـه فيهـا مـشاعر حزنـه اجتـاه      عليـه الـسالم    زين العابدين  ماميبدي اإل 
أمـري  وعلـى جـده  ،قتل جبنب شط الفراتالذي)عليه السالم(احلسني   ماماإل

كوفـة  والذي قتـل بال عليه السالم احلسني ماماملؤمنني الذي كان أفضل من اإل  
ويف اسـتعماله للفـظ شـط    ،الكوفـة فعلتـهم  أهـل  علـى مامويؤاخذ اإل  ،أيضاً

وهـو علـى شـاطئ    )عليـه الـسالم  (احلـسني  مـام فهو رمز لعطـش اإل   ،الفرات
.وحرقةطبيعة احلال للرثاء لوعة وأملاًالفرات الذي يضيف ب

عليـه  (احلـسني  مـام أخاهـا اإل )عليها السالم(كذلك رثت السيدة زينب  
)١(:حبرقة وهي تقولإليهعلى القنا أومأتاًملا رأت رأسه مرفوع)السالم

   

   

   

الـشكوى بعاطفـة متأملـة     )لـسالم عليـه ا  (احلـسني    مامتبث السيدة لرأس اإل   
.على فقدانه وما حلقهم من اليتم مبقتلهمامد اإلأوالتصور بذلك حتسرها وحتسر 

أيب كلثـوم بنـت علـي بـن    أم   ،البيـت أهـل    احلسني من  ماموممن رثى اإل  
صـلى  (مدينة رسول اهللا إىل  عندما عاد الركب احلسيين    )عليها السالم (طالب  
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احلسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................١٥٢

)١(:تقولشدت فأن)اهللا عليه وآله وسلم

   

   

   

   

   

   

   

   

ــاً  مــشبعة بعاطفــة احلــزن وهــي قــصيدة طويلــة تربــوا علــى الــثالثني بيت
وألمهـا الزهـراء  )صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     (رسـول اهللا  جلـدها  والشكوى

احلـسني  مـام الظـاملني ومـا القـاه اإل    تشكو غـدر األمـة وبطـش         ،عليها السالم 
.السيبوما عانته السبايا من عنت وقسوة يف رحلة )عليه السالم(

قد حزنـت حزنـاً  )عليه السالم(احلسني  مامزوجة اإل  )٢(وكانت الرباب   
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وقـد ذكـر بعـض املـؤرخني أـا رثتـه رثـاًء               شديداً ووجدت عليه وجداً   ،بالغاً
)١(:فيهفقالتحزيناً

   
   

   
   
   

يف بيتها العزاء )عليه السالم(املؤمنني أمري زوجة)٢(البنني أم ،كما أقامت
واجتمع عندها نساء بين هاشم يندبن احلسني )عليه السالم(احلسني مامعلى اإل

البقيع فتنـدب  إىل   خترج((البنني كانت   أم   نّأوأهل بيته ويذكر     )عليه السالم (
)٣(فكان مروان ،يسمعون منها ا  إليه بنيها أشجى ندبة وأحرقها فيجتمع الناس     

:ويبكي ومن قوهلا رضي اهللا عنها،فال يزال يسمع ندبتها،جييء لذلك
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)١(:وقوهلا أيضاً

   

   

   

   

طالـب وقـد    أيب   بن )٢(ابنة عقيل  )عليه السالم (احلسني   ماموممن رثى اإل  
يف املـسجد  )عليـه الـسالم  (خرجت مع أخواـا بعـدما مسعـت ناعيـة احلـسني            

ملا جاءه باخلرب موفـد عبيـد   )٣(شدقن سعيد األعندما أعلن وايل املدينة عمرو ب     
.)٤(احلارث السلميأيب اهللا بن زياد عبد امللك بن
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)عليه السالم(احلسني مامومما قالته يف رثاءها لإل
   

   

  )١( 

والذي يالحظ مـن خـالل هـذه األبيـات الـشعرية هـو التأنيـب ملوقـف                   
وهـي شـكوى     )عليه السالم (احلسني   ماماملسلمني املتخاذل وعدم نصرم لإل    

ا تبث فيها حزـا وأسـاها ملـ   )صلى اهللا عليه وآله وسلم(تصدرها لرسول اهللا  
.وأهل بيته)عليه السالم(احلسنيمامحل باإل

)يهم السالمعل(البيت أهل الشعر من غ:ًاثاني

فالـشاعر ينطلـق يف      ،إن ما مييز شعر الرثاء احلـسيين هـي الـسمة الدينيـة            
مـام اإلمـن تلـك اخلاصـية الـيت يتمتـع ـا        )عليه السالم (احلسني   ماملإله  ئرثا

ة ومن موقعه يف نفوس املسلمني حبكم       ماماإل من مكانة  )عليه السالم (احلسني  
لقد جاءت تلك القصائد تعبرياً    )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (صلته برسول اهللا    

عما كان خيتلج يف نفوس الشعراء مـن مـشاعر وأحاسـيس وانفعـاالت       صادقاً
فهي انعكاس طبيعي للحالة النفسية اليت كانوا يعيشوا وعربت تلك القـصائد    

ا كاحلزن والندم والغضب بصورها املختلفةعن موضوعا.

:وتضمن هذا النوع من الشعر الرثائي قسمني
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الشعر الوالئي-أ 

وهو شعر قـد صـدر مـن شـعراء عرفـوا بـوالئهم املطلـق آلل البيـت             
ألن الشاعر ينطلـق     ،والذين اتسم شعرهم بالسمة الدينية     )عليهم السالم (

صلى (بنت رسول اهللا ابن من كونه) معليه السال(احلسني ماممن رثائه لإل
كذلك جـاءت قـصائدهم      .مفترض الطاعة  إمامنه  أو )اهللا عليه وآله وسلم   

عمــا خيــتلج صــدورهم مــن مــشاعر وأحاســيس وانفعــاالت صــادقاًتعــبرياً
احلسني مامئك الشعراء الذين رثوا اإلأولومن ،حياء هلذه الذكرى األليمةإو
التيمـي  )١(قتـه  ابن هو ما أنشده سليمان    ،ووقفوا على قربه   )عليه السالم (

)٢(:بقوله

   

   

   

:ن يقولأاىل 
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١٥٧.........................................................................احلسيينالرثائيالشعر: املبحث الثاني

)٢(:بقوله)١(الدؤيلاألسود أبو)عليه السالم(احلسني ماموممن رثى اإل

   

   

:ن يقولأاىل 
   

   

)عليـه الـسالم  (احلـسني  مـام عرب الشاعر عن مدى حزنـه مبـا أصـاب اإل    
وأهله من الظلم واالضطهاد وعن غضبه وشدة حنقه علـى بـين زيـاد لقتلـهم              

.)عليه السالم(احلسني ماماإل

خالـد بـن     )السالم عليه(احلسني   مامئك الشعراء الذين رثوا اإل    أولومن  
)٤(:الذي رثى شهداء الطف وتوعد بين أمية بطلب الثأر بقوله)٣(املهاجر 
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أن الـشاعر  ،حتتوي األبيات طابع الرثاء اهلجائي وتظهر يف الشطر الثـاين   
.عدد الشهداء الذين قتلوا يف الطف ودعاء الشاعر على بين أميةحيصي 

العبـدي البـصري والـذي     )٢(بـن ثبـيط      )١(وقول الشاعر عامر بن يزيـد       
والبكاء عليه كما يرثـي   )عليه السالم (احلسني   ماميدعو فيها زوجته لندب اإل    

عليـه  (سني احلمامخوته عبد اهللا وعبيد اهللا الذين استشهدوا مع اإل  إفيها أباه و  
:)٣(يوم عاشوراء )السالم
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وعقائديـة يف مـستوى   ،وقد عـرب بعـض الـشعراء عـن مـستويات فكريـة        
ة املرتبط خبط النبوة كركن أساس من أركان الدين وهو ما عـرب             مامفهمهم لإل 

)١(:الدؤيل بقولهاألسود عنه أبو

   

   

مـا عليه(احلسني بن علـي  نّأه يرى نإمل يقل الشاعر يا ناعي احلسني بل     
مـا يعكـسه   إىل وهو البيت ذو األستار إشـارة    ،شعار الدين هو التقى    )السالم

،)٢(هو خالد بن معدان ،عرب عنه شاعر آخرويف مثل هذا املعىن.ةماممقام اإل
:)٣() عليهما السالم(سني بن علي احلمامبقوله يف قصيدة يرثي ا اإل

   

   

   


––
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فقـط بـل دعـاهم    )علـيهم الـسالم  (البيت أهل  ومل يكتف الشعراء برثاء   
ن يقفـوا علـى تلـك القبـور الـشوامخ ويرثـوا أهلـها               أالبيـت   احلب ألهل هذا    

علـى  ئك الشعراء عقبة بن عمرو السهمي الـذي وقـف    أولبدموع جارية ومن    
:)١(وأنشد )عليه السالم(قرب احلسني 

   

   

   

   

   

   

   

الـذي يرثـي فيهـا    ،)٢(الرميح اخلزاعي ومن تلك املراثي قول الشاعر أيب     












!
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)١(:بقوله)عليه السالم(سني احلماماإل

   

   

   

ومـع   هي مرثية حزينة يصور فيها الشاعر العـربات ويـصفها كالـسحاب           
.ذلك يعرب الشاعر عن أسفه لعدم كثرة البكاء

الشعراء ونصرم احلقيقيـة  مواقف   )عليهم السالم (البيت  أهل   وقد مثن 
هم آلل بيت النبوة وهـذا مـا أشـار    ءووال )عليه السالم (احلسني   ماماإللقضية  

وأهـل بيتـه   )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ما زال النيب  "الصباغ املالكي   ابن   إليه
وجييـزون عليهـا     ،يستنشدون األشعار يف مدائحهم ومراثيهم     )عليهم السالم (

ويدعون لقائلـها ويبـشرونه بثـواب اآلخـرة ويبكـون منـذ مسـاع مـراثيهم مـن                   
من يفد عليه من )عليه السالم(الباقر مامفقد كرم اإل،)٢(" يائهم وحمبيهم أول

ده ثـواب اآلخـرة   بوعـ )عليـه الـسالم   (احلـسني    مـام الشعراء الـذين يرثـون اإل     

"
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البـاقر  مـام أتى اإل)١(هم جزيل العطاء ويذكر أن الكميت       ئوالدعاء هلم وإعطا  
:قولهوأنشدهفأذن له ليالً)عليه السالم(

   

   

:فلما بلغ من امليمية قوله
   

يا كميت لو كان عنـدنا مـال   :مث قال)عليه السالم(الباقر   مامفبكى اإل 
حلـسان )صلى اهللا عليه وآله وسـلم    (ولكن لك ما قال رسول اهللا        ،ألعطيناك

ويف  )٢(" البيـت أهـل    بروح القدس ما ذببـت عنـا       ال زلت مؤيداً  " :ثابتابن  
اللـهم ! للكميـت  اغفر اللهم" :)عليه السالم(الباقرمامقال اإل أخرىرواية  
فقـال الكميـت   ،أعطى الكميت ألف دينار وكـسوة     مامللكميت وأن اإل  اغفر  

ما أحببتكم للدنيا ولو أردت الدنيا ألتيـت مـن هـي يف يديـه ولكـين أحببـتكم        
ال لآلخرة فأما الثياب اليت أصابت أجسامكم فأنا أقبلـها لربكتـها وأمـا املـال فـ         

.)٣(" أقبله فرده وقبل الثياب 
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لقاءات عدة مجعت الـشاعر     إىل   ولعل يف جمموع هذه الروايات أا تشري      
وقـد ذكـرت بعـض       .ويف أوقات خمتلفـة    )عليه السالم (الباقر   مامباإلالكميت

كانـت تـويل شـعر       )عليهـا الـسالم   ()١(بنت احلسني   املصادر ان السيدة سكينة   
حدثين مجاعـة   " :ذلك بقوله إىل   )٢(جامع  ابن   وقد أشار كبرياً النياحة اهتماماً 

ابــن إىلان ســكينة بنــت احلــسني بعثــت:مكــة أــم حــدثواأهــل مــن شــيخ
وهو اآلن داخـل يف   ،يناح به فصاغ به    بشعر أمرته ان يصوغ فيه حلناً      )٣(سريج

:غنائه والشعر
   

ــه  ــد فقدم ــك عن ــل ذل ــرمنيأه ــى،احل ــة   عل ــة واملدين ــة مك ــع ناح مجي
.)٤("والطائف




















–
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هو ليس اهتمام السيدة سكينة بالنوح علـى        إليه الوصول أولوالذي حن 
احلسني فقط بل فيه داللة على وجود خمتصني بشعر النياحة وإنـشاده يف     ماماإل

ة خـصبة  هؤالء وجدوا يف شعر الرثـاء مـاد  نّأمكة واملدينة والطائف وال شك     
إىلبعثـت " سريج بـل  ابن ن السيدة سكينة مل تكتف بنوح    أمث يذكر    ،لرثائهم

فلـم يـزل   ،ن يعلمـه النياحـة  أسريج مبملوك هلا يقال له عبد امللك وأمرته   ابن  
ومما يثبت ذلك النوع مـن شـعر النياحـة ومنطـه وطريقتـه            )١("يعلمه مدة طويلة  

)٢(هارونأبو ملا أراد)ليه السالمع(عبد اهللا الصادق    أيب   ما روى عن   ،اخلاصة

فقـال لـه   حزيناًشجياًهارون إنشاداًأبو كان يرغب أن ينشده  مامفاإل ،إنشاده
قال لـه أنـشدين   أخرىومرة ،وكما رثيته عند قربه ،أنشدين كما تنشدون   ،مرة

عليـه  (الـصادق  مـام اهتمـام اإل كمـا وبلـغ مـن   )٣(" كما تنشدون يعين بالرقـة   
ان  )٤(خمتصات بالنوح وأمـر الـشاعر العبـدي        ن جعل نساءً  أ، وح  بالن )السالم
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الـصادق الـشيعة   مـام كمـا حـث اإل    .ينظم هلن ما يـنحن بـه يف املـآمت النـسائية           
)١("ه علـى ديـن اهللا    نإدكم شعر العبدي ف   أواليا معشر الشيعة علموا     " :بقوله

عليـه  نيعلى إحيـاء شـعائر احلـس      )عليه السالم (الصادق   ماموبذلك يؤكد اإل  
ويـذكر  ،ويف كل مكـان ،وإبقاء ذكرى مقتله متجددة حاضرة كل عام    السالم

واستأذنه )عليه السالم(جعفر الصادق   مامان الكميت وفد أيام احلج على اإل      
قـال   ،هـا أيـام عظـام     نإ:قـال  ؟جعلت فـداك أال أنـشدك      :له قائالً ،باالنشاد
بعـض  إىل عليه الـسالم عبد اهللاأبو وبعث .هات :قال ،ها فيكم نإ:الكميت

:فأنشده فكثر البكاء وحني أتى على هذا البيت من الشعر،أهله فقرب
   

للكميـت مـا    اغفر   اللهم" :يديه فقال  )عليه السالم (عبد اهللا   أبو   فرفع
ما يالحظ من هذا الـنص .)٢(" قدم وأخر وما سر وأعلن وأعطه حىت يرضى      

واسـتأذنه  )عليـه الـسالم  (جعفـر الـصادق   مـام ن الكميت هو الـذي بـادر اإل     أ
يكـره فيهـا قـول    تلـك األيـام أيـام احلـج والـيت     نّأذكره  ماماإل نّأو ،نشادباإل

الـصادق  ماممل يكتف اإل)عليه السالم(وملا كانت القصيدة يف احلسني      ،الشعر
بل دعا بعض أهله ليكون هناك جتمـع         ،مبفردها  هإلي باالستماع )عليه السالم (

حـىت لـو   )عليـه الـسالم  (احلـسني  مامقصيدة رثاء حبق اإلإىل ومأمت يستمع فيه 
.كانت يف أيام احلج
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بالشعراء فقد كانوا يـستقبلوم  )عليهم السالم (البيت  أهل   أئمةاحتفى  
جـل  أمـن    ةئمـ ئك الشعراء مبجـالس عقـدها األ      أوليف بيوم ولقد ارتبط رثاء      

ونرى تلك الظـاهرة تـربز علـى         )عليه السالم (احلسني   مامالبكاء فيها على اإل   
من خالل وفـرة الـشعراء الـذين    )عليه السالم(الصادق مامأوجها يف زمن اإل  

ظهـور املنـشدين الـذين ينـشدون     أو   )عليـه الـسالم   (يقولون الشعر يف احلسني     
وهنالـك مجلـة مـن       )ه الـسالم  علي(احلسني   مامأشعار شعراء رثوا بشعرهم اإل    

وكانـت حبـضور   )عليهم السالم(البيت أهل أئمةاالس احلسينية اليت عقدها  
النـساء يف مسـاع تلـك       )الـسالم علـيهم   (البيـت   أهـل    أئمةالشعراء وقد أشرك    

وكــان حــضورهن مبعــزل عــن الرجــال ،اــالس واملــشاركة يف احلــضور فيهــا
لس الـيت عقـدت حبـضور الـشاعر     يسمعن من وراء حجـاب، ومـن تلـك اـا         

أيب كنـت عنـد  :قالأبيهعن)٢(إمساعيل، فقد روى علي بن   )١(احلمرييالسيد  
،يـصاله إاستأذن آذنـه للـسيد فـأمر ب   إذعليهما السالمعبد اهللا جعفر بن حممد    


––
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١٦٧.........................................................................احلسيينالرثائيالشعر: املبحث الثاني

)١(:ودخل فسلم وجلس فاستنشده فأنشده قوله،وأقعد حرمه خلف ستر

   

   

   

   

   

وارتفــع ،فرأيــت دمــوع جعفــر بــن حممــد تنحــدر علــى خديــه " :قــال
.)٢(" مساك فأمسك ره باإلحىت أم،الصراخ والبكاء من داره

الـذي   ،هارون املكفـوف   أيبشاعر  الكما عقدت جمالس العزاء وحبضور      
أنـشدين  :فقـال يل )عليـه الـسالم  (عبد اهللا الـصادق  أيب   دخلت على " :يقول

:قال فأنشدته،وكما ترثيه عند قربه،كما تنشدون،ال:فقال،فأنشدته
   

زدين  :مث قـال   :فمـررت قـال    ،مر :فقال ،فلما بكى أمسكت أنا    :قال
:قال فأنشدته.زدين

   

يـا  :فلمـا سـكنت قـال يل       :قال ،فبكى وايج النساء   :قال أبو هارون  
مث جعل ،جلنةفأبكى عشرة فله ا    )عليه السالم (هارون من أنشد يف احلسني      أبا  
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عليـه  (مـن أنـشد يف احلـسني      :حـىت بلـغ الواحـد فقـال        واحـداً  ينقص واحـداً  
.)١(" فله اجلنة فأبكى واحداً)السالم

عقدت وحبضور شعراء آخرين منهم الشاعر عبد  أخرىوهنالك جمالس   
عليـه  (عبـد اهللا الـصادق     أيب   دخلـت علـى   " :الـذي يقـول    )٢(بن غالـب    اهللا

:هذا املوضعإىل فلما انتهيت)عليه السالم(ثية احلسني فأنشدته مر)السالم
   

.)٣(" فصاحت باكية من وراء الستر وأبتاه 

عبـد  أيب دخلت علـى   :والشاعر سفيان بن مصعب العبدي الذي يقول      
سمع مـا صـنع   فت،جتيء)٤(قولوا ألم فروة     :فقال )عليه السالم (اهللا الصادق   

:فقلت:قال،أنشدنا:فجاءت فقعدت خلف الستر مث قال:قال.جبدها
فرو جودي بدمعك املسكوب 

: )عليـه الـسالم   (عبـد اهللا    أبو   فقال.. .وصحن النساء  ،فصاحت :قال
















http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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م أبـو عبـد اهللا   إليهفبعث:املدينة على الباب قالأهل  فاجتمع :الباب الباب 
.)١(يه فصحن النساء صيب لنا غشي عل)عليه السالم(

نـه كـان يـزور آل حممـد      أالذي يذكر عنه     ،والشاعر أبو الرميح اخلزاعي   
ويذكر انه )عليه السالم (احلسني   مامويقرأ عليهم مراثيه يف اإل    إليه فيجتمعون

مـرة فأنـشدها يف   )عليهـا الـسالم   (بن علـي     )٢(دخل على فاطمة بنت احلسني      
:بقوله.)عليه السالم(احلسني 
   

   

   

   

فكيف أقول جعلين اهللا     :قال ؟ولالرميح هكذا تق  أبا   يا :فقالت فاطمة 
ال انشدها بعـد اآلن اال     :فقال .أذل رقاب املسلمني فذلت   :قالت قل  ؟فداك
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)١("...هكذا

عليــه (عبــد اهللا الــصادق أبــا نّأالــذي ذكــر ، )٢(عمــارة أبــو والــشاعر
:قـال  )عليـه الـسالم   (أنـشدين يف احلـسني       :عمـارة أبـا    يـا  :قـال لـه    )السالم

مـا زلـت أنـشده ويبكـي حـىت      فو اهللا:قال،نشدته فبكىأفبكى مث ، نشدته  أف
عليـه  (احلـسني  عمـارة مـن أنـشد يف      أبـا    يا" :مسعت البكاء من الدار فقال يل     

فـأبكى  ومـن أنـشد يف احلـسني شـعراً    ،فأبكى مخسني فلـه اجلنـة  شعراً )السالم
ومـن  .. .فأبكى ثالثني فلـه اجلنـة  ومن أنشد يف احلسني شعراً  ،أربعني فله اجلنة  

فبكى فله اجلنة ومن أنشد يف احلسني شعراًفأبكى واحداًأنشد يف احلسني شعراً
.)٣(" فتباكى فله اجلنة ومن أنشد يف احلسني شعراً،فله اجلنة

دخلت علـى  " :بن علي اخلزاعي الذي يقول  )٤(وكذلك الشاعر دعبل    
ام يف مثـل هـذه األيـ   )عليـه الـسالم  (سيدي وموالي علي بـن موسـى الرضـا     
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١٧١.........................................................................احلسيينالرثائيالشعر: املبحث الثاني

قال فلما رآين مقبالً،ه من حولهأصحابو،جلسة احلزين الكئيبفرأيته جالساً 
كـان أجـره   من بكى وأبكى على مصابنا ولو واحـداً ،بك يا دعبلمرحباً :يل

يا دعبل من ذرفت عيناه على مصابنا وبكى ملا أصـابنا مـن أعـدائنا         ،على اهللا 
مصاب جدي احلـسني غفـر       يا دعبل من بكى على     ،حشره اهللا معنا يف زمرتنا    

،بيننا وبـني حرمـه  ض وضرب ستراً)عليه السالم(نه إمث   .اهللا له ذنوبه البتة   
عليـه  (بيته من وراء الستر ليبكوا علـى مـصاب جـدهم احلـسني          أهل   وأجلس
مث التفت إيل وقال يل يا دعبل أرث احلسني فأنت ناصرنا ومادحنا مـا             )السالم

فاسـتعربت وسـالت   :دعبلقال .ما استطعت فال تقصر عن نصرنا      دمت حياً 
)١(:عربيت وأنشأت أقول

   

   

   

   

  )٢( 
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:اىل ان يقول
   

   

)١(:قوله)عليه السالم(احلسني ماميف رثاء اإلولدعبل اخلزاعي أيضاً

   

   

   

   

   

)٢(:وله أيضاً

   
   

شعر الندامة-ب 

وهو الشعر الذي صدر عن شعراء أظهروا الندامة واحلسرة واحلزن عـن            
وقد برز هذا  ،يف معركته  )عليه السالم (احلسني   مامعدم مشاركتهم لنصرة اإل   

–
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مـن  مـوي ورجـوع اجلـيش األ     )عليـه الـسالم   (احلـسني    مامالتيار بعد مقتل اإل   
)عليــه الــسالم(زيــن العابــدين اممــالكوفــة وكــان يف خطــب اإلإىل كــربالء

ن أوال غـرو     ،الكوفـة يف أدلـة ما قـد قلـب املع      )عليها السالم (والعقيلة زينب   
الذين حيلوا عن نصرته كانوا أشد املتـأثرين  )عليهم السالم(البيت أهل   أتباع

وقـد عـرف   ،يف األمةعليه السالماحلسنيمامبذلك وهم من يعرف مكانة اإل  
وقد مثل هؤالء وعرب عنهم شعراء كـشفوا     ،عد حبركة التوابني  هذا التيار فيما ب   

عليـه  (احلـسني  مـام عن حجم األسى واألمل والندم واحلسرة لعدم نـصرم لإل  
هو )عليه السالم(احلسني مامرد فعل مباشر على مقتل اإلأولوكان )السالم

لــى وكــان لـشعراء التــوابني الـدور املهــم يف الثـورة ع   ،ظهـور حركــة التـوابني  
هم يف هذا املضمار كان له األثـر يف تعبئـة النـاس             ؤن ما قاله شعرا   أني و موياأل

ئك أولومن )عليه السالم(احلسني ماموحتريضهم على طلب الثأر من قتلة اإل      
له مرثية حتكي صدور النـدم والتوبـة   )١(الشعراء هو عوف بن عبد اهللا األزدي    

مـا عليه(احلـسني بـن علـي      مـام ويـصور الـشاعر مـا القـاه اإل         ،عما وقع منـه   
:بقوله)السالم
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ولـيس بـذاك     ،مـوي كانت هذه القـصيدة مـن املكتومـات يف العـصر األ           
ما حتتويه القصيدة من التحريض على الثورة والقيـام ضـد بـين    بعجيب بسبب 

وممـا يالحـظ مـن هـذه املرثيـة انـه نـدب حـزين ختالطـه روح التــضحية          ،أميـة 
.وصدق العاطفة

وصيح يا لثـارات احلـسني ومسعهـا عـوف بـن          ،وملا قامت دعوة التوابني   
عليـه  (احلـسني    مامزدي أعلن استجابته لنداء التوابني ألخذ ثأر اإل       عبد اهللا األ  

)١(:وأنشد يف ذلك يقول)السالم

   

   

   

:ن يقولأاىل 
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  )١( 

الـشاعر  )عليه السالم(احلسني ماموممن أظهر ندمه على عدم نصرته اإل     
النـصرة  )عليه الـسالم (احلسني ماموكان سأله اإل )٢(ر اجلعفي   احلعبيد اهللا بن  

وللشاعر قـصيدة شـعرية يف   )عليه السالم(احلسني مامفلم يستجب لدعوة اإل   
مـام يظهر فيها ندمه على عدم استجابته لدعوة اإل      )عليه السالم (رثاء احلسني   

)٣(:ويصف ذلك بقوله،حينما سأله ذلك

   

   

   

   

   

   

–
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وتأنيب ضمري دائـم لعـدم نـصرته       ،إذن هي حسرة تعتلج بصدر الشاعر     
وتفويت الفرصة لنيل شرف املشاركة معه ونيـل         )عليه السالم (احلسني  ماماإل

ندامـة واحلـسرة الـيت     ال )١(ونقـل لنـا الطـربي        .بذلك شرف درجة الشهادة معه    
احلـسني   مـام أبداها عبيد اهللا بن احلر اجلعفي يف شـعره لعـدم مـشاركته مـع اإل               

ه أصـحاب وعند وقوفه على مـصارع القـوم فاسـتغفر هلـم هـو و          )عليه السالم (
:وأنشد يف ذلك
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شعر الجن-ثالثًا

ولقد اهتم ،ديبمن أنواع الشعر املوجود يف تراثنا األاًيعد شعر اجلن نوع
من تلـك املـادة العلميـة    ءاًه حـىت عـد جـز   والتاريخ يف مدونام بدبماء األ عل

ويعين بذلك )١(مدونة خاصة أمساها اهلواتف     كما أفرد بعض العلماء      .يةدبواأل
.شعر اجلن

احلـسني  مـام واجلـن علـى مقتـل اإل      ،ن من املسلم به هو بكاء املالئكة      إو
كمـا دلـت عليـه       )علـيهم الـسالم   (وبـذلك أخـرب املعـصومون        )عليه الـسالم  (

الكثرة أصبح معهـا مـن املـسلمات ولـيس      نه من إيث  عند الفريقني حب   خباراأل
اهللا تعــاىل وقــد ســلط ن اجلــن مــن حقــائق خملوقــاتأكمــا .)٢(نكــارهإألحــد 

)٤(أصـنافهم إىل وأشـار )٣(القرآن الكرمي الـضوء علـى بعـض جوانـب حيـام       

الـيت  )٦(ويتضح من رواية صفوان اجلمـال     )٥(وأم مكلفون كما حنن بين البشر     

–

–

–
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مـام عـن حـزم وبكـائهم علـى اإل    )عليه السالم(الصادق  ماميرويها عن اإل  
ــة وحنــن نريــد مكــة  ":بقولــه)عليــه الــسالم(احلــسني  ســألته يف طريــق املدين

حزينـاً ما يل أراك كئيبـاً )صلى اهللا عليه وآله وسلم   (يا بن رسول اهللا      :فقلت
عـن  لو تسمع ما أمسـع لـشغلك   )عليه السالم(الصادق   مامفقال اإل  ؟منكسراً
اهللا عـز وجـل   إىل  ابتـهال املالئكـة    :قـال  ؟فمـا الـذي تـسمع      :قلت ،مسأليت

املالئكـة الـذين حولـه       وقتلة احلسني ونوح اجلن وبكاء     ،املؤمننيأمري   على قتلة 
.)١("وشدة جزعهم

ل بقـرب احلـسني عليـه     ن اهللا تعـاىل وكّـ     أكما تضافرت الروايات الصحيحة بـ     
أو )٣(سـبعني ألفـاً  أو  )٢(يوم القيامة إىل   غرباً السالم أربعة آالف ملك يبكونه شعثاً     

.وغريها من الروايات الكثرية)٤(ألف ألف 

بعـض   نّأاهلواتف وشيوعه بني الناس مـرده       أو   ويعود انتشار شعر اجلن   
ــشعراء جلــ ــسبوهاإىل واأال ــاً إىل أشــعارهم ون ــة وخوف ــسلطة اجلــن تقي مــن ال

"
––
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الكتـاب  أو فاء بعض الـشعراء واقع على مر التاريخ من إخأمر  وهو ،وبطشها
وقـد  " :بقولـه  صـفهاين الفـرج األ  أبو  إليه وهذا ما أشار   .هلويتهم هلذا السبب  

رثى احلسني من متأخري الشعراء استغين عن ذكرهم يف هذا املوضوع كراهيـة        
اإلطالة وأما من تقدم فما وقع إلينـا شـيء رثـي بـه وكانـت الـشعراء ال تقـدم          

.)١(" خشية منهم على ذلك خمافة بين أمية و

ن ينسب تلك أعامل آخر دفع بعضهم إىل وقد أشار الشيخ مشس الدين 
تأكيـدي وتـشويقي     عـدٍ وهـو رغبتـهم يف إضـفاء ب        ،الشعرية للجن املقطوعات  

احلـسني   مـام على أمهية احلدث من خالل ابـراز اهتمـام اجلـن بـه ورثـائهم لإل               
ل النائحـات الـاليت     ولعل بعض هذا الـشعر مـن عمـ        " :بقوله )عليه السالم (

ــردن )عليــه الــسالم(ن النــوح يف املــآمت النــسائية علــى احلــسني  أوليــز وكــن ي
خملوقات غـري بـشرية مـن خـالل         إىل   اإلغراب وإثارة الدهشة بنسبة ما حنن به      

وهو ما يالئم العقليـة الـشعبية املولعـة          )عليه السالم (نسبة رثاء اجلن للحسني     
.)٢(" بأمثال هذه األمور 

ن تكون هذه أوال يستبعد " :نه يرى بقولهإشيخ مرتضى مطهري فأما ال
وأا تعرب عن حنني ،قد نظمت من قبل احملبني الشيعة خاصة،األبيات الشعرية

وعمق يف األسى والعواطف ولكن ملا كان الوضع ال حيتمـل تلـك العالقـة يف        
ا كانوا صحاأنّإزمن احلكومات اليت كانت تطارد الشيعة واحملبني آلل البيت ف
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واجلهات ،وذا كانوا خيفون على النظام من جهة،ينشدوا على أا من اجلن
مـن جهـة   أكثـر جيعلون الناس حتفظهـا وترددهـا بـسهولة        ،احلقيقية الناظمة هلا  

هـذا الـشعر   أكثـر ويبدو ان " :وأكده الشيخ مشس الدين بقوله   .)١("...أخرى
انتـشار الدعايـة للثـورة واملـسامهة يف          أرادوا ضمان  ،لشعراء منسيني مغمورين  

ن خيـاطروا بأنفـسهم ويتعرضـوا لنقمـة     أالتقوى احملبوبـة دون    أعمالعمل من   
قد مويمحلة التهديد األنّإف.)٢("وا هذه األبيات ونسبوها للجنأفأنش،السلطة

،وقد تتبعوهم يف كل مكان)عليهم السالم (طالت مجيع حميب علي وأهل بيته       
عالمـي  والـصوت اإل ،عراء يف ذلك الكثري كوم اللـسان النـاطق    وقد حلق الش  

ومن .ن كان من كبار الشعراء    إالصادح الذي ميثل الدعاية املتحركة خصوصاً     
صلى اهللا (املؤكد الذي أشارت له املرويات السابقة اليت صدرت عن رسول اهللا 

علـى   واجلـن قـد ناحـت وبكـت        ،ن املالئكـة  إوأهل بيته يف     )عليه وآله وسلم  
نّأ)علـيهم الـسالم   (البيت  أهل   أئمةنه مل يرد عن     أاال   )عليه السالم (احلسني

.)عليه السالم(احلسني ماماجلن قد رثت اإل

لقد كان شعر الرثاء احلسيين املنسوب للجن من الكثرة بلـغ حـد التـواتر     
الـسري وحـىت كتـب       أصـحاب عند علماء األمة حبيث جنده يف كتب املؤرخني و        

مـن كتـب التـاريخ اال ووجـدنا فيـه تلـك       اًفـال نكـاد نـستعرض كتابـ    احلديث  
)٣(:ونذكر هنا مناذج من بعض ما مسع من تلك املرثيات ومنها،املراثي





!
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عليهمـا  (سني بن علـي  املدينة ليلة مقتل احلأهل  ومسع" :وقال املقدسي 
)١(:"يهتف يف ارها هاتفاً) السالم

   

   

)٢(ينشد ليالًمسع بالبصرة ن هاتفاًأفقد روي ،ومنها ما مسع بالبصرة

   

   

   

وهـو  )عليـه الـسالم  (احلـسني    مـام نه مسع نوح جن قصدوا ملؤازرة اإل      إو
)٣(:يقول

"
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صلى (ما مسعت نوح اجلن منذ قبض النيب :سلمة قالتأم نّأوقد روي 
الليلة وما أرى ابين إال قتل تعين احلسني رضي اهللا عنه الإ)اهللا عليه وآله وسلم

:)١(نه قد قتل وإذا جنية تنوحأخرجي فسلي فأخربت افقالت جلاريتها 
   

   

هـو مـا   )عليـه الـسالم  (حلسني امامها اإلئومما مسع من نوح اجلن ورثا  
أتيت كربالء فقلت " :قال)٢(اجلناب الكليبأيب كان يسمع يف كربالء فعن

مـا  :قـال ؟لرجل من أشراف العرب ا بلغـين أنكـم تـسمعون نـوح اجلـن        
وأخـربين مـا مسعـت       :قلت:نه مسع ذاك قال   أإال أخربك    عبداًأو   تلقى حراً 

)٣(:مسعتهم يقولون:قال
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١٨٣

املبحث الثالث

االس احلسينية

األيـام  أو   هي االس الـيت تعقـد يف أيـام عاشـوراء          " :االس احلسينية 
يف املساجد واحلسينيات والدور لتخليد ذكرى احلـسني وإحيـاء واقعـة            خرىاأل

ون فيهـا أحـداث   لأووكان الشيعة يعقدون تلـك اـالس ويتـد     . )١(" عاشوراء  
حىت أصبحت تلـك  ،كربالء وما جرى فيها من مصيبة على احلسني وأهل بيته  

مع خمتلف   )عليهم السالم (البيت  أهل   االس نواة ثقافية يتواصل فيها شيعة     
مـن  ئمـة مـن خـالل وكـالء األ   ،)صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  (علوم آل حممد  

.الفقهاء والشعراء واخلطباء وغريهم

لفاجعة الطف وميكن عـد      وىلت جمالس العزاء تعقد منذ الوهلة األ      وقد بدأ 
ا عقبت املصيبة وكوا تشرع لالنعقاد أل    أاليت   وىلتلك االس مبجالس املأمت األ    
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.)١()عليه السالم(زين العابدين علي بن احلسني مامكانت حتت إشراف اإل

ن كـان معهـن   تلك االس هي جمالس النساء العلويـات وممـ        أوىلولعل  
فقد وقفن على مصارع الشهداء      )عليه السالم (احلسني   ماماإل أنصارمن نساء   

وجعلـت زينـب بنـت علـي     ،وصحن حـني مـررن باحلـسني   ،فلطمن النسوة " 
،مرمـل بالـدما    ،هذا حسني بالعرا   .يا حممداه صلى عليك ملك السما      :تقول

ي عليهـا الـصبا   وبناتـك سـبايا وذريتـك مقتلـة تـسف        ،عضا يا حممداه  مقطع األ 
.)٢(" فأبكت كل عدو وويل 

اما جملس العزاء الثاين فقد انعقد بالكوفة وذلك عند وصول سبايا آل حممد        
عـن خـدام   ":طيفور بقولهابن  وهو ما يصوره  ا  إليه )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (

وهي السنة الـيت قتـل فيهـا        ،حدى وستني إدخلت الكوفة سنة     :نه قال أسدي  األ
)٣(الكوفـة يومئـذ يلتـدمن   أهـل  فرأيـت نـساء  ) عليهمـا الـسالم  (علـي  سني بن احل

وهو يقول بـصوت قـد     )عليه السالم (ورأيت علي بن احلسني      ،مهتكات اجليوب 
.)٤("الكوفة إنكم تبكون علينا فمن قتلنا غريكمأهل يا:حنل من املرض
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جمـالس املـأمت الـيت       )عليها السالم (وقد وصفت السيدة زينب بنت علي       
إي واهللا  ؟تبكـون أ" :الكوفة عند دخول الـسبايا بقوهلـا      أهل   ها كان حال  علي

ولن تغسلوا دنسها ،فلقد فزمت بعارها وشنارها،واضحكوا قليالً،بكوا كثرياًاف
،ومـالذ خريتكـم  ،اجلنـة أهـل  وسيد شباب  ،، فسليل خامت الرسالة   عنكم ابداً 

.)١(" ...مارة حمجتكمإو،ومفزع نازلتكم

صــلى اهللا عليـه وآلــه  (رسـول اهللا  أصــحابدينوري بكـاء  كمـا ذكـر الــ  
يف جملس عبيد اهللا بن زياد بالكوفـة  )عليه السالم(احلسني مامعلى اإل  )وسلم
فوضـع بـني     ،زيـاد ابـن    علـى  )عليـه الـسالم   (احلسني  رأس   دخلأُملا  : "بقوله
دوعنـده زيـ    )عليه السالم (زياد ينكث باخليزرانة ثنايا احلسني      ابن   جعل ،يديه
،مه ارفع قضيبك عـن هـذه الثنايـا       :صاحب رسول اهللا فقال له     )٢(أرقم  ابن  

يلثمهـا مث خنقتـه العـربة    )صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    (فلقد رأيت رسول اهللا  
أبكى اهللا عينيك واهللا لوال أنـك شـيخ قـد            ؟مم تبكي  :زيادابن   فقال ،فبكى
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.)١(" خرفت لضربت عنقك 

كـرب يف املدينـة     الوقع األ  )عليه السالم (سني  احل ماملقد كان خلرب مقتل اإل    
زيـاد ومنـذ الوهلـة    ابن فقد بادر ،اإليه )عليهم السالم (البيت  أهل   قبل عودة 

إىل  ،رسـال رسـول مـن الكوفـة       إب )عليه السالم (احلسني   مامملصرع اإل  وىلاأل
عليهمـا  (سني بـن علـي      شـدق خيـربه مبقتـل احلـ       وايل املدينة عمرو بن سعيد األ     

،احلارث السلميأيب ابن عبد امللك":عبيد اهللا بن زياد دعا   نّأفيذكر  )السالم
انطلق حىت تقدم املدينة على عمرو بن سعيد بن العـاص فبـشره بقتـل                 :فقال

،فلما بلغ الرسول املدينة لقيه رجل من قريش عنـد مـدخل املدينـة     .. .احلسني
،شـدق علـى األ  ودخـل الرسـول      ،مـري اخلرب عنـد األ    :فسأله عن اخلرب فقال له    

نـاد  :فقـال ،ما يسر االمري قتـل احلـسني بـن علـي        :قال ؟ما وراءك  :فقال له 
قط مثل واعية نـساء بـين هاشـم يف    ةًمسع واهللا واعيأفلم   ،فناديت بقتله  ،بقتله

ضـجت نـساء بـين هاشـم بالبكـاء       ،وملا فـشا اخلـرب وانتـشر يف املدينـة          ،دورهن
واعية بواعية عثمان ،ها قال االشدقحين)عليه السالم(والنياحة على احلسني 

:)٢(ومتثل بقول معد يكرب الزبيدي 
   

طالب ومعها أيب املدينة مقتل احلسني خرجت ابنة عقيل بنأهل تىأوملا 
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)١(:نساؤها وهي تقول

   

   

   

يعزونـه مبـصرع   خذ الناس يتوافدون على عبـد اهللا بـن جعفـر الطيـار       أو
وكان له موىل ،هأصحاببيته وأهل والشهداء من )عليه السالم (احلسني  ماماإل

هذا ما لقينـاه مـن   " :بناء عبد اهللا  أمبقتل   متأثراً :فقال ،السالسلأبو   يقال له 
تقــول ذلــك يف ،بن اللخنــاءيــا:وقــال لــه،فحذفــه عبــد اهللا بنعلــه،احلــسني
ه يسخي نإواهللا   ،فارقه حىت أقتل معه   أن ال   أواهللا لو شهدته ألحببت      ،احلسني

وابن عمي  خيأصيبا مع   أُماأ،ويهون علي املصاب ما    ،نفسي عن ولدي  
نإاحلمد هللا و:فقال هلم،قبل على حضار جملسهأمث ،مواسني له صابرين معه

عز كون واسيته بنفـسي فلقـد     أن  أ)عليه السالم (املصاب مبصرع احلسني     علي
.)٢(" واساه ولدي 

عباس جالس يف املسجد احلرام وهو ابن   بينما"نه  أعباس فريوى   ابن   ماأ
ن اتـاه آت فـساره بـشيء فـأظهر االسـترجاع      أإىل   احلسني بن علـي   يتوقع خرب   

ه مسعنأالعباس قال مصيبة عظيمة حنتسبها أخربين موالي أبا فقلنا ما حدث يا
الـزبري فعـزاه مث   ابـن  الزبري يقول قتل احلسني بن علي فلم نربح حـىت جـاءه        ابن  
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.)١("...عباس فدخل مرتله ودخل عليه الناس يعزونهابن انصرف فقام
يف املأل من أعلنت احلداد ولبست السواد علناً ،سلمةأم   ،املؤمننيأم   اما

ويـروي القاضـي   )صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    (الناس يف مسجد رسـول اهللا    
)عليـه الـسالم  (ا ملا بلغها مقتـل احلـسني       إ" )٢(:سلمة بقوله أم   النعمان عن 

جلـست فيهـا   )آلـه وسـلم  صلى اهللا عليـه و (ضربت قبة يف مسجد رسول اهللا     
."ولبست سواداً

عليــه (احلــسني مــامخــرب مقتــل اإل،)٣(كــذلك ملــا بلــغ احلــسن البــصري
،بنـت نبيهـا   ابـن    مة قتلـت  أواذل   :بكى حىت اختلج صدغاه مث قال     " )السالم

ــريدن ــسنيرأس واهللا ل ــ إىل احل ــسده مث لين ــده و ج ــه ج ــن أتقمن ل ــوه م ــن ب اب
.)٤("مرجانة

جمالس العزاء طيلة )صلى اهللا عليه وآله وسلم (مد  وقد أقام سبايا آل حم    
الـشام إىل البيـت أهـل  ملا سار" ه نأحيث يذكر   ،فترة وجودهم يف بالد الشام    

يزيد بإيوائهم يف خربة ال تقيهم من حر وال برد فأقاموا ـا حـىت تقـشرت      أمر  
–
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.)١(" قامتهم ينوحون احلسني ويبكون عليه إوجوههم وكانوا مدة 
وردها على كـالم يزيـد بـن         )عليها السالم (طاب السيدة زينب    وكان خل 

معاوية ويف جملسه االثر الكبري يف كشف مـا ارتكبـه يزيـد حبـق ال بيـت النبـوة            
فقامـت زينـب بنـت    " )٢(:الذي ترك أثره يف نفوس الناس قال الراوي       األمر  

اهللا رب العـاملني وصـلى      فقالـت احلمـد هللا     )عليها السالم (طالب  أيب   علي بن 
ــم {:صــدق اهللا ســبحانه كــذلك يقــول ،أمجعــني:علــى رســول اهللا والــه ثُ

َكـــان عاقِبـــةَ الَّـــِذين أَســـاؤوا الـــسوأَى َأن َكـــذَّبوا ِبآيـــاِت اللَّـــِه وَكـــاُنوا بِهـــا           
وآفـاق  األرضعلينـا أقطـار   أظننـت يـا يزيـد حيـث أخـذت         )٣(}يستَهزِؤون

وبـك عليـه   السراء ان بنـا هوانـا علـى اهللا      السماء فأصبحنا نساق كما تساق ا     
ك عنــده فـشمخت بأنفــك ونظـرت يف عطفــك   ذلـك لعظــم خطـر  نّأكرامـة و 

سقة وحني صفا لك مور متأيت الدنيا لك مستوثقة واألحني رجذالن مسروراً
سبن الَّـذِين     {:قـول اهللا تعـاىل    أنـسيت    مهـالً  ملكنا وسلطاننا فمهـالً    حـَال يو

ـــ واْ أَنَّمكََفـــر    ـــذَابع ــم ــم لِيـــزدادواْ إِثْمـــا ولَهـ ــا نُملِـــي لَهـ ــر لِّأَنفُـــسِهِم ِإنَّمـ ــم خيـ ا نُملِـــي لَهـ
 ني ابن الطلقاء ختـديرك حرائـرك وإمائـك وسـوقك بنـات      أمن العدل ي  )٤(}مهـِ

سـبايا قـد هتكـت سـتورهن وأبـديت        )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (رسول اهللا   
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املناهل واملناقل أهل بلد ويستشرفهن إىل   عداء من بلد  وجوههن حتدوا ن األ   
ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدين والشريف ليس معهن مـن رجـاهلن        

كيـاء  زويل وال من محان محي وكيف يرجتـى مراقبـة مـن لفـظ فـوه أكبـاد األ              
لينا إالبيت من نظر أهل  ونبت حلمه من دماء الشهداء وكيف يستبطأ يف بغضنا        

:ضغان مث تقول غري متأمث وال مستعظمحن واإلوالشنان واإلبالشنف
   

اجلنـة  أهـل  سـيد شـباب    )عليـه الـسالم   (عبـد اهللا    أيب   على ثنايـا   منحنياً
ها مبخصرتك وكيف ال تقول ذلك وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة        نكتت

،ل عبد املطلب وتف بأشياخكآمن  األرضوجنوم  بإراقتك دماء ذرية حممد     
ك شـللت وبكمـت     نـ أموردهم ولتـودن     ك تناديهم فلتردن وشيكاً   نأوزعمت  

ومل تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت اللهم خذ لنا حبقنا وانتقم ممـن ظلمنـا        
نا وقتل محاتنا فـواهللا مـا فريـت اال جلـدك وال       ءواحلل غضبك مبن سفك دما    

مبـا  )صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    (ولتردن على رسـول اهللا  ال حلمك إحززت  
حتملت من سفك ذريته وانتهكت من حرمته يف عترتـه وحلمتـه وحيـث جيمـع           

ول فكـد  فإىل اهللا املشتكى وعليه املع    .. .لهم ويلم شعثهم ويأخذ حبقهم    اهللا مش 
حض عنـك عارهـا وهـل      ناصـب جهـدك فـو اهللا ال تـر         كيدك واسع سعيك و   

ال لعنـة اهللا  أد يـوم ينـاد املنـادى    ال بـد إال عدد ومجعك إيامك أفند و الإرأيك  
نــا بالــسعادة واملغفــرة ولعلــى الظــاملني فاحلمــد هللا رب العــاملني الــذي خــتم أل

ن يكمل هلم الثواب ويوجب هلم املزيد       أوآلخرنا بالشهادة والرمحة ونسأل اهللا      
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١٩١.............................................................................احلسينيةاالس: املبحث الثالث

."يل ه رحيم ودود وحسبنا اهللا ونعم الوكنإوحيسن علينا اخلالفة 

حجـم اجلرميـة الـيت    )عليهـا الـسالم  (لقد كشف خطـاب الـسيدة زينـب       
التظاهر بالتراجع إىل مما دفع يزيد)عليهم السالم(البيت ارتكبها يزيد حبق آل 

مرجانـة  ابـن  علـى )عليه السالم(احلسني ماملقاء تبعة جرمية قتل اإل    إوالندم و 
)عليـه الـسالم  (يـن العابـدين   زمامبأن يرتقي اإل  وقبوله مضطراً  .)١(يف الكوفة 

بالنـاس  )عليه الـسالم (زين العابدين مامفخطب اإل ،ن خيطب بالناس  أاملنرب و 
مـن محـل الـركن    ابـن  نـا أزمزم والصفا ابن ناأ،مكة ومىنابن  ناأ...":قائالً

،خري من انتعل واحتفىابن ناأ،خري من ائتزر وارتدىابن أنا،طراف الردىأب
من محل علـى  ابن أنا،خري من حج ولىبابن أنا،اف وسعىخري من ط  ابن   ناأ

،املسجد األقـصى إىل  من اسرى به من املسجد احلرام     ابن   أنا ،الرباق يف اهلواء  
من دىن فتدىل فكـان قـاب   ابن أنا،سدرة املنتهىإىل   من بلغ به جربئيل   ابن   أنا

إليـه ىوحـ أمـن  ابـن    أنـا  ،من صـلى مبالئكـة الـسماء      ابن   أنا ،دىنأأو   قوسني
ومل ،مـن ضـرب بـني يـدي رسـول اهللا ببـدر وحـنني        ابن   أنا ،اجلليل ما أوحى  

صاحل املؤمنني ووارث النبيني ويعسوب املـسلمني  ابن أنا،اهللا طرفة عني بيكفر  
ربطهم أ،ونور ااهدين وقاتل الناكثني والقاسطني واملارقني ومفرق األحزاب      

،طالـب أيب علي بن،حلسن واحلسنيالسبطني اأبو مضاهم عزمية ذاك  أو جأشاً
املرمـل  ابـن    أنـا  ،وابـن خدجيـة الكـربى      ،فاطمة الزهراء وسيدة النـساء    ابن   أنا
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وناحـت  ،من بكى عليه اجلن يف الظلماءابن  أنا ،ذبيح كربالء ابن   أنا ،بالدماء
.)١(" هذا املوضع ضج الناس بالبكاء إىل الطري يف اهلواء فلما بلغ

قريبـة مـن قـصره    اًدار)علـيهم الـسالم   (البيت  وقد خصص يزيد ألهل     
)عليـه الـسالم  (واذن هلم باقامة العزاء والنياحة على احلسني   )٢() احلجارةدار(

.عليهموراًظمن بعد ما كان حم

نّإ" :عن هذا التغري يف موقف يزيد بقوله،منا احلليابن وقد عرب الشيخ
قامـة  إيف قـصوره و    )يهم الـسالم  علـ (البيـت   أهـل    يزيد مل يأمر باستقبال سبايا    

اخلطر أحـدق بـه     نّأفيها اال بعد ما أحس       )عليه السالم (النياحة على احلسني    
ويلقـي ثقـل     ،ن يرعـوي عـن غيـه وطيـشه        أوسـلطانه فـرأى      ،وتزلزل عرشه 

ويـأمر  )عليه السالم(ويتظاهر باحلزن على احلسني )٣(مرجانة ابن   اجلرمية على 
يـام علـى   أوقفهـن قبـل   أاملدينة املنورة بإكرام وقد إىلالبيتأهل   بإعادة سبايا 

.)٤(" هيئة األسرى مغلولني مصفدين على مدرج جامع دمشق 

ه مسح لنساء بين أميـة مـشاركة اهلامشيـات    نأومن مظاهر تغري موقف يزيد     
فقـد روى  ،قامـة املـأمت  إو)عليـه الـسالم   (احلـسني    مـام بالعزاء والنياح على اإل   
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عليـه  (ملـا دخلـت نـساء احلـسني     " :قولـه )١(عن الزهري " اجلوزي ابن  سبط
علـى  ن وصحن وبكني وأقمن املـأمت  إليه وبناته على نساء يزيد فنحن     )السالم

)عليـه الـسالم  (ملا دخل نـساء احلـسني    )٢(وقال الشعيب    )عليه السالم (احلسني  
)٣(:فأنشأ يقول،واحسيناه فسمعهن يزيد:على نساء يزيد قلن

   

قمـن  أ)علـيهم الـسالم  (ل البيـت  آن نـساء  إىل أ وتشري املصادر التارخييـة     
ذن هلن أن ألعدة أيام بعد )٤(يف دمشق )عليه السالم(احلسني ماماملأمت على اإل  

وصيح نساء مـن نـساء يزيـد    " :البالذري بقولهإليهشارأيزيد بذلك وهذا ما   
قمن على احلسني مأمتـاً    أدخل نساء احلسني عليهن و    أُوولولن حني    ،اويةبن مع 
.)٥(" ذن هلن يف ذلك أيزيد نّإويقال 
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)عليـه الـسالم   (مأمت احلسني    نّأ،واملستفاد من بعض النصوص التارخيية    
وأقاموا أياماً" :عثم الكويف بقولهأابن إليهشارأمن ذلك وهو ما أكثراستمر 

.)١(" )عليه السالم(على احلسني يبكون وينوحون 

أقيم ملـدة    )عليه السالم (احلسني   ماممأمت اإل  نّإىل أ ،سعدابن   وقد أشار 
فـأقمن املـأمت علـى    ،سـفيان أيب نـساء آل  -يزيـد    -وأمـر   " :ثالثة أيام بقوله  

العـزاء اسـتمر سـبعة أيـام     نّإىل أيف حني أشار السي      )٢(" أيام   ةاحلسني ثالث 
وال ،ومل تبـق هامشيـة     ،مث أخليت هلن احلجـر والبيـوت يف دمـشق          ...":بقوله

ونـدبوه علـى مـا نقـل     )عليـه الـسالم  (ال ولبست السواد على احلسني  إقرشية  
.)٣(.. " .سبعة أيام

اسـتمر  )عليـه الـسالم  (عزاء اهلامشيات على احلسني نّأمنا ابن   بينما ذكر 
نت النساء مدة إقامتهن بدمـشق      وكا" :طيلة مدة إقامتهن يف بالد الشام بقوله      

ابـن   ومـا أكـده كـذلك      )٤(" ينحن عليـه بـشجون وأنـة وينـدبن بعويـل ورنـة              
ينوحـون علـى   ،إليـه وكـانوا مـدة مقـامهم يف البلـد املـشار       " :طاووس بقوله 

.)٥(" )عليه السالم(احلسني 

مـام جمـالس عـزاء واملـأمت علـى اإل     )عليهم السالم (البيت  أهل   كما أقام 
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مدينـة رسـول اهللا   إىل يف كربالء ملـا عـاد ركـب الـسبايا    )عليه السالم (احلسني  
" :طـاووس بقولـه   ابـن    وهـو مـا ذكـره الـسيد        )صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      (

ي ومجاعة من  نصارفوجدوا جابر بن عبد اهللا األ      ،موضع املصرع إىل   فوصلوا
وا قـد ورد )صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم      (مـن آل الرسـول       بين هاشم ورجاالً  
فوافوا يف وقت واحد وتالقوا بالبكاء واحلـزن  )عليه السالم(لزيارة قرب احلسني   

.)١(" واللطم 
وأقاموا املـآمت   " :بقوله استمرار هذا العزاء أياماً   إىل   طاووسابن   وأشار

وأقـاموا علـى ذلـك    ،م نـساء ذلـك الـسواد    إلـيه  واجتمعـت  ،املقرحة لألكبـاد  
ثالثـة  إىل وا بإقامـة املـآمت  فأخـذ " :ي احلنفـي وهـو مـا أكـده القنـدوز     )٢("أياماً
غـادروا  )صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     (بيـت رسـول اهللا      أهـل    نّإمث   ،)٣("أيام

بعـدما أقـاموا   )صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم   (كربالء قاصدين مدينة رسول اهللا      
وبـذلك أسـست    " كـربالء   أهـل    الذي شاركهم فيه سكان    )٤(مأمت العزاء فيها    

إلقامة االس احلسينية واليت أصبحت سـنة اسـتمرت مـن ذلـك            وىلالنواة األ 
.هذاوقتناإىل اليوم

احلسني مامجمالس العزاء على اإل)عليهم السالم (البيت  أهل   كما وأقام 
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يف املدينة املنورة بعد عودم من سيب الشام فقد ذكـر بـشر بـن             )عليه السالم (
وحط رحله )السالمماعليه(ن احلسني   ملا اقتربنا من املدينة نزل علي ب      " حذمل  

يا بشر رحم اهللا أباك لقد كان شاعراً      :وقال ،وأنزل نساءه  ،وضرب فسطاطه 
:فقـال  ،لـشاعر إنـي    اهللابلى يا بن رسـول       :قلت؟فهل تقدر على شيء منه    

دخلت حىت فركبت فرسي :قال بشر)عليه السالم(دخل املدينة وانع احلسني ا
رفعـت صـويت   )صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       (د الـنيب    املدينة فلما بلغت مسج   

:وأنشأتبالبكاء 
   

   

وقلت هذا علي بن احلسني مع عماته وأخواته قد حلوا بـساحتكم وأنـا              
،ال برزتإفخرج الناس يهرعون ومل تبق خمدرة ،رسوله اليكم أعرفكم مكانه
فتركـوين مكـاين   :من ذلك اليوم قـال بـشر  أكثروضجت بالبكاء فلم ير باكياً   

فضربت فرسـي حـىت رجعـت   ،خارج املدينة-ماماإلإىل سبقوين-وبادروين  
م فوجدت الناس قد أخذوا الطرق واملواقع فرتلـت عـن فرسـي وختطيـت          إليه

)عليـه الـسالم  (وكان علي بن احلسني ،ربت من الفسطاطرقاب الناس حىت ق   
وخلفه خادم معه كرسـي فوضـعه   ،فخرج ومعه خرقة ميسح ا دموعه   داخالً

وهو ال يتمالك نفسه من العربة وارتفعـت أصـوات النـاس             ،وجلس عليه  ،له
وحنني النساء واجلواري والناس يعزونه من كل ناحية فـضجت تلـك      ،بالبكاء

ن إ.. .":ن اسكتوا فلما سكنت ثورم قـال      أيدة فأومأ بيده    البقعة ضجة شد  
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١٩٧.............................................................................احلسينيةاالس: املبحث الثالث

قتل أبو ،عظيمةسالموثلمة يف اإل،احلمد ابتالنا مبصائب جليلةإليه اهللا تعاىل 
وسبيت نساؤه وصـبيته وداروا برأسـه   ،وعترته)عليه السالم(عبد اهللا احلسني  

أيهـا  ،هلـا رزيـة  وهـذه الرزيـة الـيت ال مثـل     ،يف البلدان من فوق عامل السنان  
أم أي فؤاد ال حيزن من أجلـه أم ،يسرون بعد قتله  الناس فأي رجاالت فيكم   

أي عني فيكم حتبس دمعها وتضن عن اماهلا فلقد بكت السبع الشداد لقتلـه        
بأرجائهـا واألشـجار   األرضو،وبكت البحار بأمواجها والـسماوات بأركاـا      
ــج البحــار واملالئ    كــة املقربــون وأهــل الــسموات    بأغــصاا واحليتــان يف جل

.)١(.. " .أمجعون

اخلطـوط العامـة إلقامـة    )عليـه الـسالم  (زين العابدين    ماملقد أعطى اإل  
ومـن جانـب آخـر      )عليـه الـسالم   (االس ذه املضامني اليت تضمنها خطابـه        

عمق اجلراح واملـصيبة والثلمـة الـيت        إىل   املدينة خاصة والناس عامة   أهل   وجه
علـى   مـام وقـد وجـه اإل     ،رتكبها بنو أميـة   اوقباحة اجلرمية اليت    سالمثلمت اإل 

تـصدع القلـب والـسمع      إىل   ون عنـدما أشـار    مويـ اختاذ املواقف عمـا فعلـه األ      
أي أم إليـه أي فؤاد ال حينأم ،أيها الناس أي قلب ال ينصدع لقتله  " :لقوله

."وال يرحم سالممسع يسمع هذه الثلمة اليت ثلمت يف اإل

عهدهم هو زيارة أولاملدينة كان )عليه السالم(رحل احلسني وملا دخل  
ويبثـون  ،يـشكون لـه مـا أصـام    )صلى اهللا عليه وآله وسـلم  (قرب رسول اهللا    


–
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)عليهـا الـسالم  (فأمـا العقيلـة زينـب    .حزم وما رأوه من ظلم وسفك دمـاء     
ناعيـة إليـك أخـي   إنـي  أخذت بعضاديت باب املسجد ونادت يا جداه     " :هانإف

وأما سكينة فقد شكت جلدها ما رأته من قـسوة يزيـد           ،)عليه السالم (احلسني  
.)١(" ما كان يفعله مبخصرته وهو يضرب ثغر احلسني 

عليـه  (احلـسني    مـام وأقامت اهلامشيات جمـالس العـزاء والنياحـة علـى اإل          
يـداومن علـى    ) صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      (ومل تزل حرائر آل حممد       )السالم

وكـان علـي بـن احلـسني         )عليـه الـسالم   (احلـسني    مـام احلزن على اإل  النياحة و 
عليـه  ()٢(فعن عمر بن علي بـن احلـسني          .يتعهدهن بالطعام  )السالم ماعليه(

لبس نساء بين هاشم )السالمماعليه(ملا قتل احلسني بن علي " :قال)السالم
احلـسني  وكن ال يشتكني من حر وال برد وكان علـي بـن         )٣(واملسوح   ،السواد

عليـه  (الـصادق    مـام ويـصف اإل   )٤(" يعمل هلن الطعام للمـأمت       )عليه السالم (
ما كان عليه حال نساء بين هاشم من حزن ووجد على مقتل احلسني               )السالم

منـا امـرأة وال أدهنـت وال        مـا اختـضبت   " :بقولـه عليهمـا الـسالم     بن علـي    
مـا زلنـا يف عـربة       و ،عبيـد اهللا بـن زيـاد      رأس   وال رجلت حىت أتانـا     ،اكتحلت

وحـىت يبكـي لبكائـه      ،ذكره بكى حىت متـأل عينـاه حليتـه        إذا   وكان جدي  ،بعده
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.)١(" رمحة له من رآه 

اليت أقيمت يف املدينة املنـورة هـو حـرارة           وىلن ما مييز جمالس العزاء األ     إ
العاطفة املشحونة بأمل املصاب اليت كانت الـصفة الغالبـة لتلـك اـالس كوـا                

البيـت  أهـل  ن أغلب أفرادهـا قـد عـاينوا املأسـاة الـيت جـرت علـى           أل ،بكائية
وبطبيعة احلال فقد نقلوا وقائع املقتل ،وعايشوا ظروف السيب)عليهم السالم(

ومـا مـسهم مـن معانـاة وآالم      ،البيت يف كـربالء   أهل   وصوروا ما جرى على   
عـن  وقـد امتـازت مـآمت الرجـال    ،املدينة تلك اـالس أهل  ولقد شهد  .السيب

ن إ" :)٢(الشيخ مشس الدين بقوله     إليه وهذا ما أشار   ،بصفته مآمت النساء كالً  
وكانت تدور بعد ذلك األحاديث عن ،مآمت الرجال كانت تبدأ بعبارات العزاء 

ني مــويوكانــت هــذه األحاديــث تعــج بالنقمــة علــى األ ،الواقعــة ومالبــساا
وهـو   ،املـآمت الرجاليـة   هـذه   أحـد    وأشياعهم وقد حفظ لنا التاريخ صورة عن      

،حـرارة  أكثـر فقد كانـت     ،وأما مأمت النساء   ،)٣(مأمت عبد اهللا بن جعفر الطيار       
وقـد كـان بعـضها يعقـد يف املنـازل وبعـضها يعقـد يف          ،وعاطفية بطبيعة احلـال   

املدينــة حيــضرن هــذه املـآمت وبعــض الرجــال كــانوا  أهـل  وكــان نــساء،البقيـع 
وقـد  .)٤(" بعـض الروايـات التارخييـة      إليـه  كما تـشري   حيضرون يف البقيع أيضاً   










http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


احلسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................٢٠٠

مـآمت النـساء الطالبيـات    نّإ" :مآمت النـساء بقولـه   إىل   أشار الشيخ مشس الدين   
يتخلل ،وبيان مناقب الشهداء  ،كانت تشتمل على بيان الواقعة بعبارة عاطفية      

ــوح  ــعر الن ــك ش ــوه   ،ذل ــى الوج ــم عل ــك لط ــق ذل ــا راف ــى  ،ورمب ــم عل ولط
.)١("الصدور

ت جمالس العزاء احلسيين باالنعقاد وقد ظهرت بعـد هـالك يزيـد           واستمر
/ هـ  ٦٥((معاوية جبنبتها السياسية ما قام به التوابون عندما اجتمعوا عام           ابن  

قبـل إعـالن ثـورم ضـد بـين      )عليه السالم(احلسني مامعند قرب اإل  ) )م ٦٨٥
التضرع والصالة على البكاء ووليلة مشتمالًمن جملس عزاء استمر يوماً ،أمية

ملـا  " :الطـربي بقولـه  إليـه  وهذا ما أشـار    )عليه السالم (احلسني   ماموندب اإل 
قرب احلسني نادوا صـيحة واحـدة رب        إىل   هأصحابو )٢(انتهى سليمان بن صرد     

فاغفر لنا ما مضى منـا وتـب علينـا إنـك التـواب             ،بنت نبينا ابن   ا قد خذلنا  نإ
داء والصديقني وإنا نـشهدك يـا رب إنـا         ه الشه أصحابو الرحيم وارحم حسيناً  

.. .ن مل تغفـر لنـا وترمحنـا لنكـونن مـن اخلاسـرين        إفـ  ،على مثل ما قتلوا عليه    
فمـا انفـك النـاس    ،وليلة يصلون عليه ويبكون ويتضرعون فأقاموا عنده يوماً  

حـىت صـلوا الغـداة مـن الغـد      ،هأصـحاب من يومهم ذلك يترمحون عليه وعلى  
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.)١(.. " .عند قربه
لكثـرة   جملس العزاء الذي أقامـه التوابـون ونظـراً         نّأن اجلدير بالذكر    وم

عد ذلك نواة االس احلسينية الذي إىل املستشرقنيأحد من شارك فيه ما دفع
مسرحيات املآمت اليت متثل كل عـام  أو هنا تكمن نواة التعزية " :عرب عنه بقوله  

الـرأي جيانـب احلقيقـة يف    هـذا  )٢(" يف العاشر من حمـرم حيثمـا وجـد الـشيعة            
الواقــع ألن إقامــة جمــالس العــزاء احلــسيين ســبقت جملــس العــزاء الــذي أقامــه 

علـيهم  (املعـصومني   ئمـة كـان علـى يـد األ       وىلانبثـاق نواـا األ     نّأالتوابون و 
.واستمرت بتوجيهام)السالم

مــا قامــت بــه نــساء مهــدان وكهــالن ومــن مظــاهر تلــك اــالس أيــضاً
إليـه يعة والنخع من عزاء يف مسجد الكوفة اجلامع حينما دخلـن ورب نصارواأل

معترضـات   )عليـه الـسالم   (احلسني   مامات اإل أدبصارخات باكيات معوالت ن   
وقـاص أمـرياً  أيب بـن )٣(سـعد الكوفة الختيار عمـر بـن  أهل على سعي بعض 

.)٤(الذي أحبط ذلك املسعىاألمر ،عليهم بعد خلعهم عبيد اهللا بن زياد

)٥(عبيـدة الثقفـي  أيب هذه اـالس مـا قـام بـه املختـار بـن            إىل   يضمومما  
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عنـد بـاب   )عليه السالم(احلسني مامعندما أقدم على استئجار نساء يندبن اإل  
اسـتأجر املختـار نـساًء   " :عبد ربه بقولـه ابن إليهعمر بن سعد وهذا ما أشار   

بـن سـعد   وجيلـسن علـى بـاب دار عمـر     )عليـه الـسالم  (يبكني علـى احلـسني     
ال أ" :فقـال املختـار    ،سعد وكلم املختار يف رفعهن عن باب داره       ابن   فضجر

وقد رافق تلك االس احلسينية ذات الصبغة        )١(" يستحق احلسني البكاء عليه     
مـام السياسية حدث آخر سجلته لنـا املـصادر التارخييـة هـو املطالبـة بالثـأر لإل                

.)٢() )يا لثارات احلسني((من خالل رفع شعار )عليه السالم(احلسني 

فاجعـة  الـذي كـان حاضـراً   )عليه الـسالم (الباقر ماموقد شهد عهد اإل 
يف إقامـة  اًجديـد اًتوجهـ ،كربالء مع جده وأبيه وعمـره إذ ذاك أربـع سـنوات          

تبـاع آل البيـت   أيوجـه  )عليـه الـسالم  (الباقر   مامحيث أخذ اإل   ،املأمت احلسيين 
مث " :نية يف بيـوم واىل كيفيـة إقامتـها بقولـه     على ضرورة إقامـة املـآمت احلـسي       

ويقيم يف ،ويبكيه ويأمر من يف داره بالبكاء عليه)عليه السالم(ليندبن احلسني   
مبـصاب   ويتالقـون بالبكـاء بعـضهم بعـضاً        ،داره مصيبته بإظهـار اجلـزع عليـه       

:يقولـون :قال،اًفكيف يعزي بعضهم بعض   :قلت...)عليه السالم (احلسني  
وجعلنا وإياكم مـن املطـالبني       )عليه السالم (هللا أجورنا مبصابنا باحلسني     عظم ا 

"
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.)١(")صلى اهللا عليه وآله وسلم(املهدي من آل حممد مامبثأره مع وليه اإل

ه إلقامــة هــذه املــآمت يف أصــحاب)عليــه الــسالم(البــاقر مــامدعــوة اإلنّإ
وحتارب مثل هكذا يكشف عن احلالة السياسية العامة اليت كانت متنع،البيوت

ضد السلطة احلاكمـة وهنـاك توجيـه آخـر مـن قبـل               جتمعات وتعتربها حتريضاً  
إلقامـة اـالس مـن دون ختـصيص تلـك         أيـضاً  )عليـه الـسالم   (البـاقر    ماماإل

اجتمـع مـع آخـر      رحم اهللا عبـداً   " :)عليه السالم (االس بزمان معني بقوله     
وما اجتمع اثنان على ذكرنا اال ،ر هلماثالثهما ملك يستغفنّإفتذاكر يف أمرنا ف

يف اجتمـاعكم  نّإفـإذا اجتمعـتم فاشـتغلتم بالـذكر فـ       ،باهى اهللا ما املالئكـة    
.)٢(" ذكرنا إىل وخري الناس بعدنا من ذاكر بأمرنا ودعا،ومذاكرتكم إحياءنا

ــه ليؤكــد إقامــة اــالس   ــائي  ،جــاء هــذا التوجي ــيت تعتــرب احملــور البن وال
علــيهم (ماعــة الــصاحلة املرتبطــة بــاخلط الــوالئي ألهــل البيــت   لشخــصية اجل

هذه االس اليت ،واليت تبىن وفق األفكار والتوجيهات الصادرة منهم       )السالم
نّأكما و،وجتديد ذكراهم)عليهم السالم(تعىن كذلك بإظهار علوم آل حممد       

مـا يوضـحه   وهـو  .)عليه الـسالم (احلسني مامهو نصرة لإل ،االلتزام بإحيائها 
" :محزة الثمايل بقوله أيب   برواية) عليه السالم (الباقر   مامالنص الوارد عن اإل   

اِة الــدنْيا ويــوم يُقــوم     {:هــذه اآليــةه تــالنــإ يـــوا ِفــي اْلحنآم الَّـذِينا وــلَنسر رنــصإِنَّـا َلن
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 اده كم ءان بكـا وواهللا،منـهم عليهمـا الـسالم   احلسني بن علي     نّأو )١(}األَشـ
نصرة لكم يف الدنيا فابـشروا  ،وزيارتكم قربه،وحديثكم مبا جرى عليه  ،عليه

.)٢() " صلى اهللا عليه وآله وسلم(نكم معه يف جوار رسول اهللا إف

علـيهم  (البيـت  أهـل  وقد أخذت تلك التوجيهـات طريقهـا لـدى أتبـاع         
ومناقـب  )المعليه الـس (حىت غدت تلك االس عامرة بذكر احلسني         )السالم

أندية ،وأصبحت تلك االس   )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (وفضائل آل حممد    
ــاع  ــا أتب ــة يتعــاطى فيه ــت أهــل فكري ــسالم(البي ــيهم ال الفكــر الروحــي )عل

.)صلى اهللا عليه وآله وسلم(والعقائدي والسياسي آلل حممد 

ـ  ١٤٨-١١٤()عليـه الـسالم  (الـصادق    مـام ويف عهد اإل   -٧٣٢/ هـ
)علـيهم الـسالم   (البيـت   أهـل    أصبحت التجمعات املخصصة لـذكر     )م ٧٦٥

يف أوساط الشيعة فقـد روي      مألوفاً أمراً )عليه السالم (احلسني   مامومصيبة اإل 
يـا فـضيل   " :)٣(قـال للفـضيل بـن يـسار        )عليـه الـسالم   (الـصادق    ماماإل نّأ

حبـها  يـا فـضيل هـذه اـالس أ         :نعم سيدي قال   :قال ؟أجتلسون وتتحدثون 
كمــا يتــضح مــن خــالل قــراءة )٤(" رحــم اهللا مــن أحيــا أمرنــا ،أحيــوا أمرنــا











http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٠٥.............................................................................احلسينيةاالس: املبحث الثالث

يف احلث على الـشعر  )عليه السالم(الصادق  مامالنصوص اليت وردت عن اإل    
.. .مخـسة أو   عـشرة أو   نشاده مخسني إوإنشاده وبيان الثواب العظيم ملن أبكى ب      

عر البـد لـه مـن      ن سامهت تلك النصوص يف تكوين االس ألن إنـشاد الـش           أ
فلـم  )عليـه الـسالم  (الـصادق  مـام فقد تطورت االس يف عهـد اإل   .)١(جتمع  

عليـه  (احلـسني    مـام لقـاء الـشعر الرثـائي حبـق اإل        إتقتصر تلـك اـالس علـى        
آخـر يف  تطور حينما اعتمدت تلك االس احلسينية منطـاً األمر نإبل  )السالم

تخدام الرقة بالصوت الـذي مـن شـأنه         واس ،إلقاء الشعر الرثائي والبكاء عليه    
عليـه  (احلـسني  مـام ن حيدث التفاعل العاطفي مع مصيبة كربالء وما حل باإل     أ

بروز طبقة عرفت باملنشدين يف جماالت الشعر الرثائي إىل   والذي أدى  )السالم
منهم أبـو هـارون املكفـوف وأبـو عمـار            ،)عليه السالم (الذي قيل يف احلسني     

.املنشد وغريهم
ــ هــارون أليب )عليــه الــسالم(الــصادق مــامدل علــى ذلــك قــول اإلوي
وقـول  )عليه الـسالم (احلسني مامبعض مراثي اإل   مامحني أنشد اإل   ،املكفوف

:أنشدين كمـا تنـشدون يعـين بالرقـة قـال          ":له )عليه السالم (الصادق   ماماإل
:فأنشدته

  )٢( 

التطور الذي حلـق اـالس احلـسينية بإجيـاد طبقـة املنـشدين               نّأبل يظهر   
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بعينـها  أمسـاء    ن مل تظهر لنا النصوص التارخييـة      إو ،امتدت لتشمل النساء أيضاً   
عليـه  (الـصادق  مـام للنساء يف ذلك العصر بل دل عليـه اخلـرب املنقـول عـن اإل      

.)١() )النساء يف املآمتبنظم ما تنوح به ((العبدي أمر حينما)السالم

وهم طبقة ) )القصاص(()عليه السالم(الصادق مامكما برز يف عهد اإل
ومقتلـه وجـاءت     )عليـه الـسالم   (احلـسني    ماممن املتخصصني بسرية اإل   أخرى

لتكـشف مـا حلـق اـالس احلـسينية مـن            )عليه الـسالم  (الصادق   مامرواية اإل 
الـيت قـام ـا       سـاليب تطـور يف األ   أو   تطور سواء من حيـث الـسعة واالنتـشار        

الـصادق  مـام فقـد كانـت مقولـة اإل       ،للثـواب واألجـر األخـروي      الشيعة طلباً 
لـدى  مـا ولـد حـافزاً   )٢(من بكى وأبكى فينا مائـة فلـه اجلنـة         :)عليه السالم (

اليت سـاعدت يف تطـور الـشعائر    ساليبن جيتهدوا يف ابتكار تلك األ    أالكثريين  
،تــصاصات شــىت مــن قــصاصاحلــسينية الــيت غــدت وكأــا مؤســسة ذات اخ

بلغـين  " :بقولـه )عليه الـسالم (الصادق ماموقراء مراثي أوضحها اإل  ،ونواح
،مـن نـواحي الكوفـة    -عليـه الـسالم     يعـين مـشهد احلـسني        -يأتونه   أن قوماً 

ونساء يندبنه وذلك يف النصف من شعبان فمـن بـني قـارئ        ،من غريهم  وناساً
نعـم جعلـت   :املراثـي فقلـت   ينـدب وقائـل يقـول      أدبيقرأ وقاص يقص ونـ    

احلمد هللا الذي جعل يف الناس من       :فقال ،قد شهدت بعض ما تصف     ،فداك
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يفد إلينا وميدحنا ويرثي لنا وجعل عدونا من يطعن عليهم من قرابتنا وغريهم       
.)١(" حيقروم ويقبحون ما يصنعون 

عناية خاصة يف إقامة جمـالس )عليهم السالم(البيت أهل أئمةأوىلكما  
بيتـهم يف مسـاع ذلـك    أهل العزاء يف دورهم وحرصوا على مشاركة النساء من      

وكـذلك   )عليـه الـسالم   (البـاقر    مـام من اإل  العزاء ولقد أقام تلك االس كلٌ     
وعبد ،حبضور شعراء منهم أبو هارون املكفوف)عليه السالم(الصادق ماماإل

ودعبـل بـن   ،احلمرييوالسيد،)٢(وأبو دهبل ،وسفيان العبدي،اهللا بن غالب  
.ومبشاركة نساء بيتهعليه السالمالرضامامعلي اخلزاعي حبضور اإل

الـصادق   مـام وملا كانت مساحة احلرية السياسية واالجتماعية متاحـة لإل        
كونـه عاصـر   )عليهم السالم(آل البيت أئمةمن غريه من   أكثر)عليه السالم (

مـن  وىلوالـسنوات األ   ،واهلـا ة وز مويـ السنوات األخرية من ضعف الدولـة األ      
الفرصـة متاحـة لـه يف غـرس املرتكـزات           فقد أصبحت  ،عمر الدولة العباسية  

األساسية إلحياء الشعائر احلسينية وتعميقها يف وجدان األمة من خالل تأكيده        
وحـث اآلخـرين علـى البكـاء      )عليه الـسالم  (احلسني   مامعلى البكاء على اإل   
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ئمةزائية يف أوقات خمتلفة كلما كانت الظروف مألوإقامة االس الع   ،)١(عليه  
)٢()عليـه الـسالم   (احلـسني    مـام ومهيأة لـذلك وحـث الـشعراء علـى رثـاء اإل           

وحـثهم   ،احلسني يف البيـوت    مامرثاء اإل إىل   ))اءدباخلطباء واأل ((ودعوة النعاة   
واحلث علـى زيـارة   .)٣(على الرثاء بصوت حزين حبيث يثري شجون السامعني         

والتذكري مبصاب احلسني يف يوم عاشوراء وما        )عليه السالم (احلسني   مامإلقرب ا 
الصادق مامكما أكد اإل.)٤(وضرورة إحياء ذكراه ،هلذا اليوم من أمهية خاصة

على ضرورة إقامة االس العزائية يف يـوم عاشـوراء حـىت وان    )عليه السالم (
.)٥(كان الشخص لوحده 

موسـى بـن     ماميف عهد اإل   ملحوظاً تطوراً وقد شهدت االس احلسينية   
-١٤٨((ة منـذ   مامـ لـشؤون اإل   مـام بعـد تـصدي اإل     )الـسالم  ماعليه(جعفر  
عليــه (الــصادق مــاماإلأبيــهوالــذي شــهد مــع) )م٧٩٩-٧٦٥/ هـــ ١٨٣

ا وعاش معه إشكاهلذلك الزخم الكبري من إقامة االس العزائية بشىت )السالم
تلك التطورات اليت طـرأت علـى   أوىلولعل   ،يته كل عام  إقامة تلك املآمت يف ب    

ن شـعائر  أ)الـسالم مـا عليه(موسى بن جعفر مامالشعائر احلسينية يف زمن اإل 
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يوم غرة شهر حمرم احلرام وملدة عشرة أيام وهذا ما           أولحمرم أخذت تبدأ من     
إذا أيبكـان ...")عليـه الـسالم  (الرضـا  مامدلت عليه الرواية املنقولة عن اإل   
وكانت الكآبة تغلب عليـه حـىت ميـضي منـه           دخل شهر احملرم ال يرى ضاحكاً     

فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مـصيبته وحزنـه وبكائـه         ،عشرة أيام 
.)١(" ) عليهما السالم(سني بن علي ويقول هو اليوم الذي قتل فيه احل

عليـه  (لكـاظم   ا مـام وقد توسعت االس العزائيـة احلـسينية يف زمـن اإل          
مـام وأقيمت االس عنـد قـرب اإل       )٢(من غري الشيعة     حىت مشلت أناساً   )السالم

الذي شاهد تلك اـالس      )٣(وهذا ما رواه قائد احلناط       )عليه السالم (احلسني  
أليب قلــت" :بقولـه ) عليهمــا الـسالم (موســى بـن جعفـر   مـام اإلإىل ونقلـها 
)عليه السالم(إم يأتون قرب احلسني ) عليهما السالم(موسى بن جعفر احلسن 

وكــان لتطــور الــشعائر احلــسينية )٤(" ...قــد مسعــت:بــالنوائح والطعــام قــال
ن أ) عليهمـا الـسالم   (موسـى بـن جعفـر       ماموانتشارها يف بغداد على عهد اإل     

وعلــى الــرغم مــن الظــروف .)٥(الفــنت الطائفيــة ببغــداد أوىلوقــوع إىل أدت
) عليهمـا الـسالم   (موسـى بـن جعفـر       مـام تعرض هلا اإل  السياسية الصعبة اليت    
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ــد الــسلطات العباســية الــيت وصــلت  حــد االعتقــال والتغييــب يف إىل علــى ي
.ال أا مل متنع من إقامة الشيعة للشعائر احلسينيةإالسجون 

عليه (الرضا   مامولعل أبرز خصائص تطور االس احلسينية يف عهد اإل        
هــو ظهــور شــعراء احتلــوا  ) )م٨١٨-٧٩٩/ هـــ ٢٠٣-١٨٣(()الــسالم

الذين حظوا بثنـاء وتكـرمي وعنايـة         ،شعراء الرثاء احلسيين  مكانة بارزة يف طبقة   
،ومـن بـني هـؤالء الــشعراء   ،ورجـاالت التـشيع  عليـه الـسالم   الرضـا  مـام اإل

ــى اإل   ــد عل ــذي وف ــي ال ــل اخلزاع ــشاعر دعب ــسالم الرضــا مــامال ــه ال يفعلي
عنـده ضـمنه قـصيدته التائيـة املـشهورة يف رثـاء              وأقام جملس عـزاء    )١(خرسان

،وأهـل بيتـه   ماماإل أصحابوكان ذلك حبضور    )عليه السالم (احلسني   ماماإل
دخلـت علـى سـيدي    ":)٢(ذلك بقول دعبـل  إىل   وقد أشارت الرواية التارخيية   

فرأيتـه  ،يف مثـل هـذه األيـام   )عليـه الـسالم  (وموالي علي بن موسى الرضـا       
:قـال يل فلمـا رآين مقـبالً    ،ه من حولـه   أصحابين الكئيب و  جلسة احلز  جالساً
مث  ،جانبـه إىل   نه وسع يل يف جملسه وأجلـسين      إمث   ،بناصرنا بيده ولسانه   مرحباً
ن هذه األيام أيام حزن كانت عليناإفن تنشدين شعراًأيا دعبل أحب :قال يل
بـل مـن   يـا دع  ،بين أميـة   البيت وأيام سرور كانت على أعدائنا خصوصاً      أهل  
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٢١١.............................................................................احلسينيةاالس: املبحث الثالث

يا دعبل من ذرفت ،كان أجره على اهللاأبكى على مصابنا ولو واحداً  أو   بكى
يـا  ،عيناه على مصابنا وبكى ملا أصابنا من أعدائنا حـشره اهللا معنـا يف زمرتنـا         

غفـر اهللا لـه ذنوبـه    )عليـه الـسالم  (دعبل من بكى على مصاب جدي احلسني    
بيتـه مـن وراء     أهل   وأجلس ،بيننا وبني حرمه   نه ض وضرب ستراً   إمث   .البتة

يـا  :مث التفـت وقـال  )عليه الـسالم (ليبكوا على مصاب جدهم احلسني   الستر
فـال  فأنت ناصرنا ومادحنـا مـا دمـت حيـاً    ،)عليه السالم(دعبل أرث احلسني   

فاستعربت وسالت عربيت وأنـشأت   :قال دعبل  .تقصر عن نصرنا ما استطعت    
:أقول

   

   

فسأله )١(بغداد مر بقمإىل وملا رجع دعبل بن علي اخلزاعي من خراسان
ن جيتمعوا يف املسجد اجلـامع ملدينـة       أن ينشدهم قصيدته التائية فأمرهم      أأهلها  

حيـث صـعد املنـرب    )عليه السالم(احلسني ماملإلفلما اجتمعوا أقام جملساً   ،قم
ن أغـدقوا عليـه الكـثري مـن املـال       أال  إوأخذ ينشدهم القصيدة فما كان منـهم        

.)٢(واخللع واهلدايا
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)١(وقد بلغت قصيدة دعبل التائية من الـشهرة مـا دفـع اخلليفـة املـأمون                  

-ما دخل فل((الذي كان قد هجاه من قبل       ،منح الشاعر األمان  إىل   العباسي
أنشدين :تبسم يف وجهه مث قال-على املأمون -وسلم عليه -أي دعبل 

   

لك األمان فال ختف وقد رويتها ولكين أحـب مساعهـا   :فقال له  ،فجزع
واملــأمون يبكــي حــىت أخــضلت حليتــه  ،آخرهــاإىل فأنــشده إياهــا.مــن فيــك

.)٢())بدمعه

اِّـجالس الحسينية وظهور النواح تطور

حىت بـرزت  فشيئاًلقد أخذت االس احلسينية بالتطور التدرجيي شيئاً     
ألشخاص مـن الرجـال والنـساء كـانوا خمتـصني بالنياحـة وإحيـاء              أمساء   لنا

جمالس العزاء احلسيين ذاع صيتهم بني الناس وبلغوا من الـشهرة فأصـبحوا              
جمـالس العـزاء ويف ذلـك دليـل علـى تطـور وسـعة        يطلبون باالسم إلحيـاء     
ئـك النـواح الـذين بـرزوا يف الفتـرة الـيت       أولومـن    ،انتشار االس احلسينية  

الـذي أشـار  )٣(أصـدق ابن   النائح ،فرض فيها احلنابلة هيمنتهم على بغداد     











!

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢١٣.............................................................................احلسينيةاالس: املبحث الثالث

احلـسن  أبـو  ،خـرج إلينـا يومـاً    :قـال أيب   حـدثين " :بقولـه  )١(التنوخيإليه
فلم يعرفه  :قال؟أصدقابن   يقال له  تعرفون ببغداد رجالً  فقال أ  ،الكاتب

أي شـيء   :فقـال ؟فكيف سألت عنـه    ،نعم :الس غريي فقلت  أهل   من
،فبكى أبـو احلـسن  :قال،)عليه السالم(ينوح على احلسني    :قلت؟يعمل
،عفطيـة اللـسان   )٢(كـرخ جـدان   أهـل    ربـتين مـن    عندي عجوزاً  نّإ:وقال

،ن تقـيم كلمـة عربيـة صـحيحة    أال ميكنـها    )٣(بطيـة األغلب على لساا الن   
كثرية الصيام ،وهي من صاحلات نساء املسلمني ،ن تروي شعراً  أعن   فضالً

ومرقدها قريب من موقعي ،وأا انتبهت البارحة يف جوف الليل،والتهجد
،فجئتـها .احلقـين :فقالـت ؟مـا لـك   :فقلـت  .احلـسن أبـا    يا :فصاحت يب 

كنـت قـد صـليت وردي    إني :فقالت؟ما أصابك :فقلت ،فوجدا ترعد 
.. .)٤(كـأين يف درب مـن دروب الكـرخ   ،فرأيـت الـساعة يف منـامي       ،فنمت

صـلى اهللا  (أنا فاطمة بنـت رسـول اهللا      ،ال عليك  :فقالت ،فقلت من أنت  
قويل البن أصـدق  )عليه السالم(أبين احلسني رأس   وهذا )عليه وآله وسلم  

"
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:ن ينوحأعين 
   

ألـا ال تـتمكن مـن    ،مل أمرطـة  :وقالت العجـوز   :قال .فانتبهت فزعة 
مـع  )١(القاسـم  أبـا  يـا :مث قـال يل    .ن نامـت  أإىل   فسكنت منـها   .إقامة الضاد 

مسعاً :فقلت ،ن تبلغها له  أإىل   ،ولزمتك ،قد محلتك األمانة   ،معرفتك الرجل 
والنـاس إذ ذاك  ،وكان هذا يف شعبان  :قال .ألمر سيدة نساء العاملني    ،وطاعة

.)٢(احلائر إىل أرادوا اخلروجإذا ،من احلنابلةجهيداًيلقون جهداً

ليلـة النـصف مـن    ،فكنـت يف احلـائر  ،حـىت خرجـت  ،فلم أزل أتلطـف   
عليهـا  (فاطمـة  نّإ:فقلـت لـه  .حـىت رأيتـه  ،أصـدق ابن   فسألت عن  ،شعبان
:ليت فيهان تنوح بالقصيدة اأتأمرك ب)السالم

   

فقصصت ،فانزعج من ذلك:قال.وما كنت أعرف القصيدة قبل ذلك     
ال ذه إوما ناح تلك الليلة ،فأجهشوا بالبكاء،عليه وعلى من حضر احلديث    

:اأوهلو،القصيدة
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٢١٥.............................................................................احلسينيةاالس: املبحث الثالث

فأخربتــه مبــا ،احلــسنأيب إىلوعــدت.وهــي لــبعض الــشعراء الكــوفيني
.جرى

ال وهـي   أالنـساء ممـن اشـتهرت بالنياحـة         ىحـد إإىل كما أشار التنوخي  
،تعـرف خبلـب  ،كانت ببغداد نائحة جميدة حاذقة((ه نأالنائحة خلب وقد ذكر     

:تنوح ذه القصيدة
   

ألن الناس إذ ذاك كـانوا ال يتمكنـون         ،فسمعناها يف دور بعض الرؤساء    
ال مراثـي  إألجل احلنابلـة ومل يكـن النـوح    سراًأو  ،ال بعز سلطان  إمن النياحة   

:قـاال ،من غري تعـريض بالـسلف  ،فقط )عليهم السالم (احلسني وأهل البيت    
أطلبوهـا  ،نائحة يقال هلـا خلـب تنـوح   نّأبلغين :قال ،)١(الرباري ،نّأفبلغنا  

.)٢())فاقتلوها
ن خلب كانت نائحة متمرسـة ذات جتربـة         أيوضح النص املذكور أعاله     

ها كانت تليب دعوة بعض الشخصيات البـارزة        نأو ،فوصفت بأا حاذقة جميدة   
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يف اتمع لعقد االس احلسينية العلنية يف دورهم مما جيعلها مبنأى عن تعصب      
فري احلماية هلا من عـوام      ألم كانوا قادرين على تو     ،العامة وعدم التعرض هلا   

إقامتـها  إىل   الذي يـضطرهم  األمر   احلنابلة الذين كانوا يضايقون جمالس العامة     
ورغم ذلك مل تسلم النائحة خلب من تعرض احلنابلة ،متكتمأو   بشكل سري 

اتباعـه مبتابعتـها  إىل كبار احلنابلـة أشـار  أحد ان الرباريإىل   فالنص يشري  ،هلا
وهي الـسنة الـيت   ) )م٩٣٥/ هـ  ٣٢٣((دو أا قتلت سنة     وعلى ما يب   ،وقتلها

.كانت فيها قوة احلنابلة ببغداد بلغت أوجها
ببغداد يف القـرن     )عليه السالم (احلسني   ماموممن اشتهر بالنياحة على اإل    

إىل والـذي أشـارت الروايـة التارخييـة      ،)١(املزوق  أمحد   النائح ،الرابع اهلجري 
وذلـك  ،املعروف بشعره الرثـائي احلـسيين  )٢(الناشئ طلبه باالسم لينوح بشعر  

وهـو جـالس يف جملـس    ) م٩٥٧/ هـ ٣٤٦(الرجال سنة   أحد   إليه عندما قدم 
االس املزدمحة بالناس يف بغداد والذي كان يعقد بـني      أحد   )٣(عزاء الكبوذي   
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٢١٧.............................................................................احلسينيةاالس: املبحث الثالث

عليهـا  (رأيـت موالتنـا الـسيدة الزهـراء         " :له قائالً ،سوق الوراقني والصاغة  
:وقـل لـه  -أي املـزوق   -بغداد واطلبـه    إىل   أمض :يف النوم فقالت   )لسالما

:الذي يقول فيهنح على أبين بشعر الناشئ
   

وتبعـه املـزوق     ،علـى وجهـه    عظيمـاً  فلطم لطماً  ،وكان الناشئ حاضراً  
لناشـئ مث املـزوق مث نـاحوا ـذه     وكان أشـد النـاس يف ذلـك ا         ،والناس كلهم 

.)١(ن صلى الناس الظهر وتقوض الس أإىل القصيدة يف ذلك اليوم

:منهاومن هذه القصيدة وهي بضعة عشر بيتاً
   

   

:أيضاًومنها 
   

  )٢( 

بالنـسبة للمجـالس   أخـرى ويبدو من خالل الرواية أعاله بـروز ظـاهرة         
م احلسينية وهي ظاهرة عقد هذه االس يف األسـواق املـشهورة ببغـداد وبـدع           

عرفت هذه االس بأمسائهم وكانـت مـن الـشهرة حبيـث           ،أشخاص معروفني 

–
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.وشعراء املراثي احلـسينية املـشهورين     تكون عامرة بالناس ويؤمها كبار النواح     
وميكن إرجاع علنية هذه االس وحضور العامة فيهـا وـذه األعـداد الكـبرية           

وفـسحهم اـال   ) )م٩٤٥/ هـ ٣٣٤((السلطة عام   إىل   وصول البويهيني إىل  
.)١(واحنسار نفوذ احلنابلة ومضايقتهم هلذه االس ،إقامة هذه االسإمام

نواح آخرين اشتهروا بالنياحة يف بغداد يف       أمساء   إىل كما أشارت املصادر  
،)٢(القرن الرابع اهلجـري منـهم النـائح أبـو القاسـم عبـد العزيـز الـشطرجني                    

.)٤(ائحة املعروفة بسكينة نائحة الرافضة والن،زرةأو )٣(والنائحة ذرة 

ومما يالحظ على مسار االس احلسينية يف الفتـرة البويهيـة بـدء اهتمـام               
السلطة احلاكمة املتمثلة بالبويهيني بإقامـة هـذه اـالس وأداء مراسـم الـشعائر            

ويأيت يف مقدمة ذلك االهتمام ما أقـدم عليـه األمـري             ،احلسينية واالشتراك فيها  
من اعتبار يوم العاشر من حمرم يوم حداد رمسي للدولة )٥(بويهي معز الدولة ال
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خيصص إلقامة الشعائر احلسينية وبشكلها العلين وذلك بإصدار مرسوم رمسـي           
لزام الناس باختـاذ مجلـة مـن اإلجـراءات     إيقضي   ،))م ٩٦٣/ هـ   ٣٥٢((عام  

الطـبخ والـذبح    ومنـع البيـع و     ،منـها إغـالق األسـواق ببغـداد        ،يوم عاشوراء 
ونصب القبـاب يف األسـواق والـشوارع وتعليـق املـسوح عليهـا               ،وسقاية املاء 

ونـشر الـتنب والرمـاد يف الـشوارع إلظهـار اجلـزع              ،وعلى الـدكاكني والبيـوت    
.)١(صبيحة يوم عاشوراء ) )املقتل((واحلزن وقراءة املصرع 

لـشعائر  إقامـة ا إىل ))م ١٠٠١/ هــ    ٣٩٢((كما وردت اإلشارة يف عام      
ولعلـها كانـت     )عليهمـا الـسالم   (ني الكاظم واجلـواد     ماماحلسينية يف مشهد اإل   

عادة عند الشيعة ممن مل يتمكن من إحياء مراسم عاشوراء يف كربالء عنـد قـرب               
.)٢()عليه السالم(احلسني ماماإل

طيلــة العهــد ســاليبالــشعائر احلــسينية وفــق هــذه األ أداء وقــد اســتمر
املالحظ عليهـا أـا بـدأت     نّأال  إاهتمام الدولة بإقامتها    البويهي الذي عكس    

نتيجـة  ) )م١٠٥٥/ هــ    ٤٤٧((باالحنسار عند جميء الـسالجقة للـسلطة عـام          
)٣(البيـت أهـل    سياسة التعصب اليت انتـهجها سـالطني الـسالجقة ضـد أتبـاع            

بـة  على إقامة الشعائر احلسينية واحلد منها بشكلها العلـين ومعاق          الذي أثر سلباً  
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.)١(من يقيمها 

مـن االنفـراج إلقامتـها وذلـك        اًالشعائر احلسينية شهدت نوعـ     نّأويبدو  
)٢(باستعادة العباسيني الـسلطة مـن الـسالجقة زمـن اخلليفـة الناصـر لـدين اهللا           

إقامة الـشعائر    إمامالذي فسح اال    ) )م١٢٢٥-١١٨٠/ ـه٦٢٢-٥٧٥((
كما كان لوصـول     .)٣(م فيه بالتشيع  احلد الذي ا  إىل   احلسينية وبشكلها العلين  

سدة احلكم األثر الكبري يف إقامة وانتشار الـشعائر احلـسينية يف            إىل   وزراء شيعة 
الذهيب يف أحداث اليوم العاشر مـن حمـرم   إليه بغداد وضواحيها وهذا ما أشار    

فــرش الرمــاد يف األســواق " :يف بغــداد بقولــه) )م١١٨٦/ هـــ ٥٨٢((عــام 
الكـرخ واملختـارة وخـرج النـساء حاسـرات        أهل   املسوح وناح ببغداد وعلقت   

واخللع تفاض علـيهن  ،باب حجرة اخلليفةإىل يلطمن وينحن من باب البدرية  
الكرخ أهل سب الصحابة وكانإىل األمر وعلى املنشدين من الرجال وتعدى

العطـار قـد كـبس    ابن الظهريوأقاموا ابنة قرايا وكان ،يصيحون ما بقي كتمان 

–
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٢٢١.............................................................................احلسينيةاالس: املبحث الثالث

ورمجتـه   )١(يف سب الصحابة فقطـع يديـه ورجليـه         اًوأخرج منها كتب   ،اأبيه ردا
العوام حىت مات فقامت هذه املرأة حتت منظرة اخلليفـة وحوهلـا خالئـق وهـي              

.)٣(")٢(تنشد أشعار العوين

يتضح من خالل النص أعاله عودة ممارسة الـشعائر احلـسينية وبـشكلها             
هناك عطـاءات   نّألنسائية والرجالية و  العلين من خالل خروج مواكب العزاء ا      

املنـشدين مـن الرجـال    إىل كانت تعطى هلؤالء املنـشدات مـن النـساء وكـذلك      
ويعرب النص بصورة واضحة عن صيغة اجلمع هلـؤالء املنـشدين وهـو مـا يـدل                 

.الرجال على حد سواءأو على كثرة القراء سواء من النساء

وجـود  إىل   س العـزاء احلـسيين    ويرجع الذهيب سبب انتشار الشعائر وجمال     
وأضـفى عليهـا    الـذي أعطاهـا زمخـاً      ،)٤(الـصاحب ابن   الدار جمد الدين  ستاذأُ

.)٥()عليهم السالم(هم آلل البيت ؤاحلماية حيث عرف عنه وأهل بيته وال
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آخــر يف وقــد شــهدت اــالس احلــسينية خــالل هــذه املرحلــة تطــوراً 
ب الـوعظ مـع إنـشاد املراثـي     العزاء احلسيين وهـو اسـتخدام أسـلو    أساليب
املنشد الواعظ أبو املنـصور حممـد بـن         وممن برز يف هذا األسلوب     ،احلسينية

حسن القـراءة جيـد   ،وهو شيخ حافظ للقرآن ايد    ،حممد املبارك الكرخي  
صـوت شـجي كـان ينـشد ويعـظ يف املـشاهد املقدسـة تـويف عــام         واألداء ذ

.)١())م١٢٠١/ـه٥٩٨((

يف كـبرياً  الس احلـسينية وقـراءة املقتـل شـهدت انتـشاراً          إقامة اـ   نّأكما  
حـىت   ،النصف الثاين من القـرن الـسابع اهلجـري يف جـانيب بغـداد وضـواحيها               

ــة العباســي املستعــصم بــاهللا   ـــ ٦٥٦-٦٤٠(()٢(خــشي اخلليف -١٢٤٢/ ه
ــالس احلــسينية  نْأ) )م١٢٥٨ ــك التوســع يف ا ــؤدي ذل ــة  إىل ي ــارة حفيظ إث

الفـوطي يف حـوادث سـنة    ابـن  إليهوهذا ما أشار،)٣(ن النواصب  املتعصبني م 
.)٤() )م٦٥٧/ هـ ٦٤١((
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٢٢٣.............................................................................احلسينيةاالس: املبحث الثالث

يةسالمامتها من قبل اِّـذاهب اإلقإانتشار ظاهرة الشعائر الحسينية و

ن إقامة الشعائر واـالس احلـسينية مل تقتـصر فقـط علـى مـن تـشيع يف         إ
، وأـا مشلـت   خـرى ية األمسـال بغداد وإمنا ساهم يف إقامتها أبنـاء املـذاهب اإل     

)٢(نـدلس وحىت بـالد األ شرقاً)١(رقعة جغرافية واسعة امتدت من بالد فارس  

إىل  وميكن إرجاع ذلك التوسع يف الرقعـة اجلغرافيـة للمجـالس احلـسينية             غرباً
) )م١٠٥٥-٩٤٥/ هـــ ٤٤٧-٣٣٤((وصــول البــويهيني للــسلطة ببغــداد 

١٠٠١-٩٠٦/ هــ    ٣٩٢-٢٩٣((لفراتيـة   واحلمدانيني يف الشام واجلزيـرة ا     
وبـين محـود   ) )م١١٧٢-٩٠٩/ هـ ٥٦٧-٢٩٦((والفاطميني يف مصر  ) )م

ـ  ٤٤٧-٤٠٧((نــدلس باأل وقــد أشــار رســـول   .))م١٠٥٥/ ١٠١٦/ هــ
ية يف العـراق وبـالد      سـالم االس الـيت أقامهـا أبنـاء املـذاهب اإل         إىل   جعفريان

ومراثي " :قولهكتاب نقض فضائح الرافضةعن القزويين صاحبفارس نقالً
."حنيفـة والـشافعي ال حتـصى عـدداً       أيب   أصـحاب شهداء كربالء اليت يقرأهـا      

فـستجد اخلواجـة بـو     )٣(أصـفهان مث عـرج بنـا علـى        ":ويواصل كالمـه قـائالً    
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احلسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................٢٢٤

كـان يقـيم مراسـيم العـزاء     ،منصور ماشاده وهو قدوة املذهب السين يف زمانه   
بغداد إىل مث تعال معي،ة مع النياحة والبكاء والعويليف يوم عاشوراء كل سن    

مدينة السالم ومقر دار اخلالفة فستلقى اخلواجة علي الغزنـوي احلنيفـي كيـف             
ه كــان يبــالغ يف لعــن الــسفيانيني يــوم  نــأدرجــة إىل كــان يقــيم هــذه املراســم

عاشوراء مـع ءاحلسني املوسوم بعزاءوكانت بغداد حديثة عهد بعزا  ،عاشوراء
فعلى الـرغم مـن كثـرة املـشبهة فيهـا بـسبب           )١(وأما مهذان    ،النياحة والعويل 

ن جمد الدين الواعظ اهلمـذاين كـان        أبيد   ،وجود راية السلطان وجيش األتراك    
يوم عاشوراء كـل عـام بـشكل كـان يعجـب منـه القميـون وكـان             ءيقيم العزا 

يف أحـسن    ءيم العـزا  القاسم البـزاري يقـ    أيب   املعايل بن أبو   جنم ماماخلواجة اإل 
وينشر عليه   ،وكان يأخذ املنديل وينوح    مع انه كان حنيفياً    )٢(صورة بنيسابور   

أمهـات  الـيت كانـت مـن   )٣(من طوره وأما الري      خارجاً التراب ويصرخ عالياً  

"
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٢٢٥.............................................................................احلسينيةاالس: املبحث الثالث

الفتـوح نـصر   أبـو    ماذا يفعـل فيهـا الـشيخ       احلواضر يف العامل فقد كان واضحاً     
ءي احلنيفـي وغريمهـا يـوم عاشـوراء مـن العـزا      واخلواجة حممود احلـداد   ،أبادي

وهكـذا كـان   ،واملـساجد الكـبرية  )١(ولعن الظاملني يف حمـط القوافـل بكوشـك     
يـوم  ءأبـو نـصر اهلـسنجاين يقـيم مراسـيم العـزا            ئمـة شرف األ  ماماخلواجة اإل 

ــنوياً  ــوراء س ــار   عاش ــاء الكب ــراك والوجه ــراء واألت ــضور األم ــيني ،حب واحلنف
ويعينونه علـى مـا هـو بـسبيله ورأى     ،تفق معه هؤالء كلهم   وكان ي  ،املعروفني

الـشافعي   أصـحاب منصور حفيـده وهـو مقـدم بـني          أبا   مامالناس اخلواجة اإل  
،يف جــامع ســرهنكءكيـف كــان يتلــو قـصة عاشــورا  ،عنـدما كــان يف الــري 

وكذلك كان يفعل القاضي ويسمي معاوية باغياً،ويفضل احلسني على عثمان
املتكلم املعروف يف جامع طغرل حبضور عشرين ألف من عمدة ساوي حنيفي 

ومل يفعل،الناس إذ يتلو قصة عاشوراء ويقيم العزاء برأس حاسر وثوب ممزق
ه رأى ومسـع ذلـك وشـهد    نأوإذا كان مصنف الكتاب رازيا فال بد        ،مثلهأحد  

الناس اخلواجة تاج شعري حنيفي نيسابوري كيف كان يبـالغ يف إقامـة العـزاء      
ــوم  ــق  ي ــامع العتي ــصالة يف اجل ــد ال ــوراء بع ــنة  ،عاش ــك س ـــ ٥٥٥((وذل / ه

.)٢(" بإجازة القاضي وحضور األمراء واألكابر ) )م١١٦١

ن احلنفيني والشافعيني كـانوا يفعلـون   أوالذي يستفاد من هذه املعلومات   
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كما يفعل الشيعة يف إقامـة جمـالس العـزاء احلـسيين يف القـرن الـسادس وكـانوا          
علـى   حفاظـاً  أحيانـاً  )عليـه الـسالم   (ة املقتل على عثمان وعلـي       ون بقراء أيبد

.)عليه السالم(مقتل احلسني إىل مث ينتقلون،التوازن
الشيعة يف إقامـة جمـالس العـزاء احلـسيين ومـا         ،السنةأهل   ملشاركة ونظراً

دفـع  ،بيت النبوةأهل تركه ذلك من أثر يف نفوس العامة بتفاعلهم مع مصيبة        
م معتربيها أصحاسنة الذين قاطعوا هذه االس املقامة من قبل       البعض من ال  
الواعظ وغريه رواية مقتل احلسني وروايته وحكايته       حيرم على " :بدعة وقالوا 

نقـض فـضائح   ،كذلك نقـل لنـا رسـول جعفريـان عـن كتـاب القـزويين               )١(" 
حــسينية أيــام مــا كــان يقيمــه الــشيعة يف بــالد فــارس مــن شــعائر  ،الرافــضة

وتظهر هذه الطائفة اجلزع يـوم عاشـوراء وتقـيم مراسـيم            " :بقوله ،اشوراءع
مصيبة شهداء كربالء على املنابر ويسرد خطباؤهـا القـصص يف        يوحتي ،العزاء

وختمـش النـساء     ،ممزقـة  اًذلك،وحيسر العلماء رؤوسهم، ويلبس العـوام أثوابـ       
.)٢(" وجوههن وينحن ويبكني 

الد الشامالشعائر الحسينية َّـ بقامة إ

أما بالد الشام فقد عرفت إقامة االس احلسينية وشاع يف دمـشق قـراءة             
إذ كان اخلطباء الدماشقة يقرؤوـا يف    )عليه السالم (احلسني   مامقصة مقتل اإل  
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اليت ترجـع معرفتـها باـالس    )١(احلسني على منابر الشام     مامحمرم وينعون اإل  
ومـن اإلشـارات   )٢()عليـه الـسالم  (ني احلـس  مـام عصر فاجعة اإل  إىل   احلسينية

على استمرار إقامة االس احلـسينية يف بـالد الـشام مـا ورد يف سـرية الـشاعر                    
ــك اجلــن  ـــ ٢٣٦-١٦١(()٣(دي ــي  ) )م٨٥١-٧٧٧/ ه ــب مراث ــذي كت ال
للمنشدين ينوحـون ـا      كانت مصدراً  )عليه السالم (احلسني   مامعديدة يف اإل  

وأشـار .)٤(مشهورة عند العام واخلـاص مـن النـاس        يف االس احلسينية وهي   
ن امللـك الناصـر   أبـ ،تلك االس اليت كانت تعقـد يف الـشام    أحد   إىل كثريابن  

صـاحب حلـب    ) )م ١٢٦١/ هـ   ٦٥٩ت  (()٥(يوسف بن غياث الدين حممد      
يف يــوم ))م١٢٥٦/ هـــ ٦٥٤ت ((اجلــوزي ابــن ودمــشق طلــب مــن ســبط

وملـا صـعد   )عليه الـسالم (احلسني  ماممقتل اإل  ن حيدث الناس عن   أعاشوراء  
ال يـتكلم مث وضـع املنـديل علـى وجهـه      اجلوزي املنرب جلس طـويالً ابن   سبط
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)١(:مث أنشأ يقول وهو يبكيوبكى شديداً

   

   

من األماكن اليت كانت تقام فيها اـالس احلـسينية يف بـالد الـشام هـو               و
الـذي كـان يقـصده    )ا الـسالم مـ عليه(علـي    مـام مشهد السيدة زينب بنت اإل    

.)٢(الشيعة يف العاشر من حمرم لزيارا وإقامة العزاء عند ضرحيها 
ابـن  ويبدو ان جمالس العزاء احلسيين استمرت يف بالد الشام حـىت عـصر            

الــذي أنكــر علــى خطبــاء جوامــع ) )م١٣٢٨/ هـــ ٧٢٨-٦٦١(()٣(تيميــة
.)٤(الشام إقامة مثل هذه االس

ئر الحسينية َّـ اِّـدينة اِّـنورةاقامة الشعا

ابـن  املدينة املنورة فقد أشـار  ومن املناطق اليت أقيم فيها العزاء احلسيين أيضاً       
جمالس العزاء احلسيين عند قبـة العبـاس       الشيعة فيها كانوا يقيمون      نّأإىل   )٥(العدمي
















http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٢٩.............................................................................احلسينيةاالس: املبحث الثالث

عليـه  (احلـسني  مـام بن عبد املطلب يف البقيع من يوم عاشوراء ويقرؤون مقتل اإل      
وقد عرفت املدينـة املنـورة إقامـة الـشعائر احلـسينية منـذ حـصول فاجعـة          )السالم

علـى إقامتـها يف   علـيهم الـسالم    البيـت   أهـل    أئمةكربالء واليت حرص بعد ذلك      
.)١(واالستمراريةالعطائها صفة الدميومة،ملنورة كل عاماملدينة ا

مصر اقامة الشعائر الحسينية َّـ 

أما عن إقامة الشعائر واالس احلسينية يف مصر فقـد وردت إشـارات عـن               
- ٣٢٣(االخـشيدين  زمـن  ،)٣(والـسيدة نفيـسة    ،)٢(عند قرب السيدة كلثوم   إقامتها
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ت وترية إقامة هـذه اـالس بالتـصاعد         وقد أخذ  ،)١()م ٩٦٩- ٩٣٥/ هـ   ٣٥٨
الـذي  ) )م ٩٧٢/ هــ    ٣٦٢((مـصر عـام      )٢(لدين اهللا الفـاطمي     بعد دخول املعز  

فقـد   ،إقامـة الـشعائر الدينيـة والسـيما الـشعائر احلـسينية           كان من مجلة اهتماماته   
يف يوم عاشوراء بعد ثالثة أشهر من دخوله       إقامته هلذه الشعائر  إىل   أشار املقريزي 

واليت حـضرها خلـق كـثري مـن     عند قربي السيدة كلثوم والسيدة نفيسة  )٣(لقاهرة  ا
عليـه  (احلـسني    مـام اإلوا جمالسهم بالنياحة والبكاء على    أاخلاصة والعامة الذين بد   

عطلـت األسـواق    نأشوارع القاهرة إلظهـار احلـزن بعـد         إىل   مث خرجوا  )السالم
.)٤(عطشاناًقتل)عليه السالم(سني احلمامومنع بيع املاء يف ذلك اليوم ألن اإل
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٢٣١.............................................................................احلسينيةاالس: املبحث الثالث

يالحظ على ما تقدم أن األسس اليت أتبعها الفاطميون يف إقامة الـشعائر   
ن كانت إقامتها أشد مما كانـت  إو،احلسينية ال ختتلف عما كان جيري يف بغداد     

فأما مصر فأنه كان " :تغري بردي بقولهابن إليهعليه يف بغداد وهذا ما أشار     
يــوم عاشــوراء مــن النـوح والبكــاء والــصراخ وتعليــق املــسوح  يفعـل فيهــا يف 

حيـث كانـت تعطـل    )١(" أضعاف ذلك السـيما أيـام خلفـاء مـصر بـين عبيـد          
األسواق ومينع البيع وتقام االس للنياحة والبكاء وختـرج مواكـب العـزاء يف             

.شوارع القاهرة

ر املعـز   وقد استمرت إقامة االس احلسينية علـى هـذه احلـال بعـد عـص              
لدين اهللا الفاطمي وقد أشار املقريزي عنـدما حتـدث عـن إقامـة هـذه اـالس         

ةأي بعـد ثالثـ    ) )م ١٠٠٦/ هـ   ٣٩٦((عام   )٢(زمن احلاكم بأمر اهللا الفاطمي      
ويف يوم عاشوراء يعين من سنة ست وتسعني وثالمثائة         " :بقوله وثالثني عاماً 

يل األسواق وخروج املنـشدين فيه على ما جيري كل سنة من تعطاألمر   جرى
.)٣(" جامع القاهرة ونزوهلم جمتمعني بالنوح والنشيد إىل 

إقـدام الـبعض خـالل هـذه الفتـرة علـى         إىل   وهنا البد لنا مـن اإلشـارة      

–
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احلسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................٢٣٢

مـا دفـع قاضـي    )عليـه الـسالم  (احلـسني  مامالتكسب بالنوح والنشيد على اإل   
ائر املنـشدين والنـائحني     االجتمـاع بـس   إىل   )١(القضاة عبد العزيز بـن النعمـان        

ال تلزموا الناس أخذ شيء   " :هلم الذين كانوا يتكسبون بالنوح والنشيد قائالً     
وقفتم على حوانيتهم وال تؤذوهم وال تتكسبوا بالنوح والنشيد ومن      إذا   منهم

.)٢(" أراد ذلك فعليه بالصحراء 

ر اهللا ومن التطورات اليت شهدا الـشعائر احلـسينية يف زمـن احلـاكم بـأم           
ن كانت تقام أفبعد ،الفاطمي واليت تتعلق مبدة إقامة الشعائر احلسينية يف مصر        

ــراً    ــه أصــدر أم ــط فأن ــوم العاشــر فق ــشعائر يف الي ــك ال ـــ ٤٠٤((عــام تل / ه
يـوم العاشـر مـن حمـرم أي مـن       بإقامتها يف الثالثة أيام األخرية قبل     ) )م١٠١٣

وأماكن بيع الغالل   الدواوين ن تعطل خالهلا سائر   أيوم السابع من حمرم على      
بإغالق كافة احلوانيت أمر أما يف اليوم العاشر من حمرم فأنه،والفواكه وغريها

أمـر   ":املقريـزي بقولـه   إليه يف مصر باستثناء حوانيت اخلبازين وهذا ما أشار       
بغلق سائر الدواوين ومجيع األماكن اليت تبـاع فيهـا الغـالل والفواكـه وغريهـا       

فلما كان يوم عاشوراء أغلقـت سـائر حوانيـت           ،من آخر عاشوراء   ثالثة أيام 
.)٣(" ال حوانيت اخلبازين إمصر والقاهرة بأسرها 
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٢٣٣.............................................................................احلسينيةاالس: املبحث الثالث

ـ   ٤٨٧(()١(أما يف حكم اخلليفة املـستعلي بـاهللا الفـاطمي            ١٠٩٤/ هـ
فعلى الرغم من استمرار إقامة اـالس احلـسينية طيلـة عهـده منتـهجاً              ) )م

ابـن  احلد الذي وصفهإىل كبرياًه أظهر ا اهتماماًنأال  إسرية آبائه وأجداده    
يبالغ يف النوح ":هنأتغري بردي باملبالغة يف إقامته مأمت عاشوراء حيث ذكر 

لبكـاء زيـادة    واملأمت ويأمر الناس بلبس املسوح وغلـق احلوانيـت واللطـم وا           
.)٢("عما كان يفعله آباؤه

ئر احلــسينية مــن قبــل اخللفــاء أمــا الكيفيــة الــيت كانــت تقــام فيهــا الــشعا
تغـري  ابـن  ،اإليهـ الفاطميني يف أيام عاشوراء وطيلة فترة حكمهم فقـد أشـار          

احتجب اخلليفة ،كان العاشر من احملرم  إذا   ":بردي بشيء من التفصيل بقوله    
وقد غريوا زيهـم  ،والشهود)٣(عن الناس فإذا عال النهار ركب قاضي القضاة  

وكان قبل ذلك ،بالقاهرة)٤(املشهد احلسيين إىل  ارواولبسوا لباس احلزن مث ص    



––
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احلسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................٢٣٤

عيـان فإذا جلسوا فيه مبن معهم من األمراء واأل      )١(يعمل املأمت باجلامع األزهر     
والقاضـي   جاء الـوزير فجلـس صـدراً       ،وقراء احلضرة واملتصدرين يف اجلوامع    

،عراءمن جانبه والقراء يقرؤون نوبة مث ينـشد قـوم مـن الـش       )٢(وداعي الدعاة   
علـيهم  يرثـون ـا احلـسن واحلـسني وأهـل البيـت              غري شعراء اخلليفـة أشـعاراً     

فـإذا كـان الـوزير رافـضياً        ،وتصيح الناس بالضجيج والبكاء والعويل    السالم  
اقتصروا وال   ن كان الوزير سنياً   إو ،على مذهب القوم تغالوا يف ذلك وأمعنوا      
القـصر عنـد اخلليفـة    إىل فيستدعون ،يزالون كذلك حىت متضي ثالث ساعات     

ويـدخل قاضـي   ،دارهإىل فريكب الـوزير وهـو مبنـديل صـغري      ،بنقباء الرسائل 
فيجـدون   )حد أبـواب القـصر    أ(باب الذهب   إىل   القضاة والداعي ومن معهما   

وينـصب يف األمـاكن اخلاليـة        ،الدهاليز قد فرشت مـساطبها باحلـصر والبـسط        

"


















http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٣٥.............................................................................احلسينيةاالس: املبحث الثالث

،هنـاك البـاب جالـساً  وجيـدون صـاحب   ،الدكك لتلحق باملـساطب والفـرش    
فيقـرأ  ،والناس علـى اخـتالف طبقـام   ،جانبهإىل  فيجلس القاضي والداعي  

مث يفرش وسط القاعـة باحلـصر املقلوبـة ولـيس علـى        ،القراء وينشد املنشدون  
مقـدار ألـف زبديـة    ،وجهها وإمنا ختالف مفارشها مث يفرش عليها مساط احلزن     

وأعـسال  ،ن واأللبـان الـساذجة   من العدس واملـسلوقات واملخلـالت واألجبـا       
النحل والفطري املغري لونه بالقصد ألجل احلزن فإذا قرب الظهر وقف صـاحب         
البــاب وصــاحب املائــدة يعــين احلاجــب واحلــشد وأدخــل النــاس لألكــل مــن  

ومـن النـاس     ،السماط فيدخل القاضي والداعي وجيلس صاحب الباب ببابـه        
لدخول فإذا فرغ القـوم انفـصلوا  باأحد   من ال يدخل من شدة احلزن فال يلزم       

ركبنا بذلك الـزي الـذي ظهـروا فيـه مـن قمـاش احلـزن وطـاف                   ،مكامإىل  
بعــد العــصر إىل النـواح بالقــاهرة يف ذلــك اليــوم وأغلـق البيــاعون حوانيتــهم  

فـإذا فـات العـصر يفـتح النـاس           ،والنوح قائم جبميع شوارع القاهرة وأزقتـها      
ئهم فكـان ذلـك دأب اخللفـاء الفـاطميني          دكاكينهم وينصرفون يف بيعهم وشرا    

.)٢(" )١(آخرهم العاضد عبد اهللا إىل م املعز لدين اهللا معدأوهلمن 








–
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احلسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................٢٣٦

يتضح لنا من خالل قراءة النص التارخيي السابق عدة أمور كانت تعمل    
فقد أبرز النص أن هنالك     ،يف الشعائر احلسينية يف مصر أيام اخللفاء الفاطميني       

وكانـت   ،كانـت تلـبس يف يـوم عاشـوراء إلظهـار احلـزن             خاصة للحـزن   ثياباً
وبعـد  ،إليـه الشعائر احلسينية تقام يف اجلامع األزهر حيـث كـان الكـل يتوجـه          

وكان  ،)عليه السالم (مشهد احلسني   إىل   ذلك انتقلت مراسم الشعائر احلسينية    
الـشعائر  املسجد بل كان الوزير هو من يتوىل رعاية تلـك   إىل   اخلليفة ال حيضر  

وإنـشاد الـشعر الرثـائي    ،قـراءة القـرآن  مـن  ن تنتهي املواكـب  أها وبعد  ءوإحيا
قـصر اخلليفـة حيـث تقـام جمـالس        إىل   يرجع النـاس   ،وارتفاع الصياح والبكاء  

الطعـام الـذي يعـد خصيـصاً        أولعزاء يف قصر اخلليفة وتنشد املراثـي قبـل تنـ          
أما مواكب ،نهمأماكإىل وبعد ذلك ينصرف الناس بثياب احلزن،ألهل العزاء

إذ حييــون ،م يطوفــون يف شــوارع القــاهرة وأزقتــها إالنــائحني واملنــشدين فــ
األسواق حيث يفتح إىل أخرىالعصر تعود احلياة مرة إىل والشعائر بني الناس

.الناس حوانيتهم

) )م١١٢١/ هـ ٥١٥((ال يف عام إيف أدائها ومل تشهد هذه الشعائر تغيرياً
ـ  ٥٢٤-٤٦(()١(اهللا   أحكـام باألمـر    فـاطمي يف عهد اخلليفـة ال     -١٠٧٢/هـ










http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٣٧.............................................................................احلسينيةاالس: املبحث الثالث

اجليـوش بـدر اجلمـايل علـى     أمري ابن  )١(حيث أقدم الوزير األفضل     ) )م١١٣١
نقل جملس العزاء احلسيين من قصور اخلالفة الفاطمية وهو ما جرت عليه العادة

حينمــا فــرض هيمنتــه ،الــيت كــان يــسكنها الــوزير األفــضل)٢(دار امللــك إىل 
سيطرته على إدارة األمور يف مصر يف فتـرة الـضعف الـيت مـرت ـا اخلالفـة             و

يعـين سـنة   ،يف يوم عاشـوراء " :املأمون بقولهابن إليهالفاطمية وهذا ما أشار  
اليت ،عبئ السماط مبجلس العطايا من دار امللك مبصر،ومخسمائةةمخس عشر

وهو ،ختص بعاشوراءوهو السماط امل،اجليوشأمري ابن كان يسكنها األفضل  
يعبئ يف غري املكان اجلاري به العادة يف األعيـاد وال يعمـل مـدورة خـشب بـل        

،ومجيـع الزبـادي   ،سفرة كبرية من ادم والسماط يعلوها من غري مرافع حنـاس          
وخرج األفضل من باب فرد ،ومجيع اخلبز من شعري،أجبان وسالئط وخملالت

واستدعى ،واستفتح املقرئونوجلس على بساط صوف من غري مشورة      الكم
الـذي   ولاألشراف على طبقام ومحل السماط هلم وقد عمل يف الصحن األ          

آخر إىل السماط عدس أسود مث بعده عدس مصفىآخرإىل بني يدي األفضل
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احلسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................٢٣٨

.)١("رفع وقدمت صحون مجيعها عسل حنلالسماط مث

ـ  ٥١٦((نه وبعد مقتل الـوزير األفـضل عـام    أال  إ أعيـد  ) )م١١٢٢/ هـ
قصور اخلالفة الفاطمية كسابق عهدها وهذا ما أشارإىل إقامة االس احلسينية

ومخـسمائة  ةوملا كان يـوم عاشـوراء مـن سـنة سـت عـشر            " :املأمونابن   إليه
على باب الباذهنج يعين من القصر بعد مقتل ،اهللاأحكامباألمر   جلس اخلليفة 

هـو  متلثمـاً ديـد بغـري خمـدة    على كرسي ج ،القصرإىل   مسطةاألفضل وعود األ  
ومجيع األمراء بالسالم عليه وهم )٢(ومجيع حاشيته فسلم عليه الوزير املأمون 

بغري مناديل ملثمون حفاة وعبئ السماط يف غري موضعه املعتاد ومجيع ما عليـه       
مـصر  يواليـ إىل   وتقدم ،خبز شعري واحلواضر على ما كان يف األيام االفضلية        

وخـرج الرسـم   ،من مجع وال قراءة مصرع احلـسني      نا أحداً ن ال ميك  أوالقاهرة  
املطلق للمتصدرين والقراء اخلاص والوعاظ والشعراء وغريهم على ما جـرت       

.)٣(" به عادم 















http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٣٩.............................................................................احلسينيةاالس: املبحث الثالث

فقد مت إحياء ليلة عاشوراء من قبـل       ) )م ١١٢٣/ هـ   ٥١٧((أما يف عام    
إليـه ما أشـار الوزير املأمون وصبيحة عاشوراء من قبل اخلليفة الفاطمي وهذا        

فـضلية مـن    اعتمد االجل الـوزير املـأمون علـى الـسنة األ          ":املأمون بقوله ابن  
وحـضور مجيـع املتـصدرين والوعـاظ وقـراءة          ،التربة اجليوشية إىل   املضي فيها 

واعتمد يف صبيحة الليلة املذكورة مثـل  ،دارهإىل   آخر الليل وعودة  إىل   القرآن
وحـضر مـن شـرف    ،يرى به احلزن   اًمتلثم األرضوجلس اخلليفة على     ،ذلك

.)١(" واجللوس على السماط مبا جرت به العادة ،بالسالم عليه

إحياء الشعائر احلسينية مل تكن تنحـصر    نّإىل أ ،يشري النص السابق  
وأـا  ،بل كانت حتىي تلك املراسيم يف ليلـة عاشـوراء         ،يف يوم عاشوراء  

ي الذي مامالوزير اإل)٢(اجلمايلكانت حتىي يف التربة اجليوشية عند قرب بدر 
كما يالحظ دخول عنصري ،كان حيضى مبحبة الشعب املصري واحترامه

قـراءة القـرآن والـوعظ ضـمن مراســم إحيـاء الـشعائر احلـسينية يف ليلــة        
. عاشوراء ويومها
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احلسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................٢٤٠

ومن خالل النصوص السابقة يتضح لنا تعـدد األمـاكن الرئيـسة إلقامـة           
ن كانــت تقــام عنــد قــربي الــسيدة كلثــوم أعــد فب،الــشعائر احلــسينية يف مــصر

متام إأصبح اجلامع األزهر بعد      ،)١(والسيدة نفيسة وكذلك عند جامع القاهرة       
مــن )٢(مــن قبــل القائــد جــوهر الــصقلي  ) )م٩٧١/ هـــ ٣٦١((بنائــه عــام 

.األماكن الرئيسة إلقامة الشعائر احلسينية يف مصر طيلة عهد الفاطميني

وهـي  ) )م ١١٥٣/ هـ   ٥٤٨((شهد احلسيين منذ عام     مث غدا بعد ذلك امل    
،)٣(األقـوال أحـد  على)عليه السالم(احلسني ماماإلرأس السنة اليت نقل فيها   

إىل  يف فلـسطني   )٤(حدى الروايـات التارخييـة مـن مدينـة عـسقالن          إوكما تشري   
من األماكن املهمة والرئيسة،إليهالقاهرة حيث مدفنه اليوم واملسجد املنسوب



















–
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٢٤١.............................................................................احلسينيةاالس: املبحث الثالث

األعـداد الكـبرية مـن النـاس يف     لتجمـع قام فيها الشعائر احلسينية ومركز   اليت ت 
بـل واألبقـار واألغنـام لتـوفري        والذي برزت فيه ظاهرة ذبح اإل      ،أيام عاشوراء 

الغذاء هلذه األعداد الكبرية من الزائرين اليت تفـد للمـشاركة يف إحيـاء املراسـم      
قيمـت فيهـا الـشعائر احلـسينية هـي         الـيت أ   خـرى ومن األمـاكن األ    .)١(احلسينية

والتربة اجليوشية وهو املكان الذي فيه قرب)٢(قصور اخللفاء الفاطميني والوزراء 
اجليوش بدر اجلمايل والذي أقيمت فيه الشعائر احلسينية يف بعـض الـسنني             أمري  

.)٤(عشرات املساجد املنتشرة يف أرجاء مصر إىل باإلضافة)٣(

طالـب  أيب بـن احلـسني بـن علـي بـن     )٥(ن علي كذلك كان مشهد زيد ب 
مـن األمـاكن املقدسـة الـيت حـرص املـصريون علـى زيارـا                 )السالم معليه(

.)٦(وإقامة الشعائر احلسينية فيها أيام عاشوراء 





–
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ندلسمة الشعائر الحسينية َّـ األاقا

مــا يواجهــه نّإفــنــدلسأمــا فيمــا خيــص إقامــة الــشعائر احلــسينية يف األ
،إغفال املـصادر التارخييـة وعـدم إشـارا لبـدايات هـذه الـشعائر          الباحث هو   

،واىل التعـارض الفكـري     ندلسني يف األ  مويتسلط األ إىل   وميكن إرجاع ذلك  
) )م١٣٧٥/ هـ ٧٧٦ت ((اخلطيبابن ه ومن خالل النص الذي أورده نأال  إ

والظروف  إلقامة الشعائر احلسينية وأماكن إقامتها     وىلميكن قراءة البدايات األ   
أئمـة على احلسني واملـآمت ق     ومل يزل احلزن متصالً   " :املهيئة لتلك اإلقامة بقوله   

مـان مـن   بعد األ ،يف البالد جيتمع هلا الناس وحيتفلون لذلك لليلة يوم قتل فيه          
فكانوا على مـا حـدثنا بـه شـيوخنا     ،ندلسوالسيما شرق األ  ،دولة قتلته نكري

يقيمون هم اجلنازة يف شكل من الثياب ) سندلشرق األ أي(من أم باملشرق    
،وحتمـل األطعمـة واألضـواء والـشموع    ،سجوة خلف سترة يف بعض البيـت      

.)١("البخور ويتغىن باملراثي احلسينيةوجتلب القراء ويوقد 
هذا النص أماط اللثام عن وجود الـشعائر احلـسينية يف            نّإوميكن القول   

ابـن  يف املـدونات التارخييـة الـيت سـبقت    اليت مل ترد هلا إشارة صـرحية         ندلساأل
والــيت متثــل حالــة مــن حــاالت التعتــيم الفكــري علــى الــشعائر  ،)٢(اخلطيــب 

اسـتمرار إقامـة هـذه الـشعائر يف      النص يوضح  نّأرغم   ،ندلساحلسينية يف األ  
هــذه الــشعائر نّأوالســيما يف شــرقها ويوضــح الــنص أيــضاً نــدلسبــالد األ






http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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ني مـوي مـن قبـل األ  نعـت ن كانـت قـد م  أبعـد  حيز الوجود العلين إىل   خرجت
بعـد االمـان مـن نكـري دولـة          " :وذلك بزوال دولتهم والـذي عـرب عنـه بقولـه          

الكيفية اليت تؤدى فيهـا هـذه الـشعائر حينمـا     إىل أشار النصكذلك .)١("قتلته
وكـانوا  ،ومتتد ليوم وليلة العاشر من حمرمالعزاء كان يقام مجاعياًنّأإىل  أشار
عمــل جنـازة تــشبيهية مــن الثيـاب كــان يرافقهـا محــل األضــواء    إىل دونيعمـ 

.والشموع والبخور وقراءة املراثي احلسينية يعقبها عمل األطعمة للمعزين

أخذت شـكلها املعهـود بعـد زوال         ندلسن الشعائر احلسينية باأل   أويبدو  
ي على يد بين محـود العلـويني يف مطلـع القـرن اخلـامس اهلجـر            موياحلكم األ 

هـذه  إمامحيث أسهم حكام بين محود يف فسح اال  ) )م ١٠١٦/ هـ   ٤٠٧((
واسـتمرت هــذه  )٢(الـشعائر والتـشجيع عليهــا وذلـك حبكـم كــوم علـويني      

إليـه اخلطيـب وهـذا مـا أشـار      ابـن    الشعائر حىت القرن الثامن اهلجري يف حياة      
الـيت يـستعملها  احلـسينية " :عندما حتدث عن القصائد احلسينية الرثائية بقولـه     

املسمعون فيلوون هلا العمائم امللونة ويبدلون األثواب يف الـرفض كـأم      اليوم  
ن ضـعفت،ومهما  إاألسفل بقية مـن هـذا مل تنقطـع بعـد و    يشقون األعلى عن  

.)٣("الصفة مل يدر اليوم أصلهاأو احلسينية:قيل

يتضح ذلك االستمرار من خالل مـا أورده مـن معلومـات عـن الـشاعر         
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حبر صفوانأبو وهو)عليه السالم(احلسني مامالذي اشتهر برثاء اإليندلساأل
هذا ) )م١٢٠١-١١٦٥/ هـ ٥٩٨-٥٦١(()١(دريس التجييب املرسي    إابن  

إذ كـان يقـوم   .ندلسبشهرة واسعة خاصة باملغرب واألالذي حظي )٢(الشاعر
شد الناس املشاركني يف املوكب لينإمامعاشوراء ويسري بتهيئة العزاء احلسيين يف

)عليـه الـسالم   (للمأساة الـيت حلـت باحلـسني         اًصوراملسرية املهيبة قصائد متثل   
ه ئوسـيب نـسا   ) م ٦٨١/هــ    ٦١(ه يف واقعة كربالء سنة      أصحابومصرع أهله و  
إذ انتـشر  )٤(وبلنـسية  )٣(وكانت جمالس العزاء تقام يف مرسـية       ،وأهله وأطفاله 

األمـر  حىت وصل)٥(يف هذه املدن )عليهم السالم (الوالء واحلب ألهل البيت     






segura
















–
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أميـة يف اآلخــر ملـا احنــرف النـاس عنــهم    إىل ن أخفـوا نــسبهم إىل أني مويبـاأل 
وهـذا  )١(وكانوا يـسمون بالقرشـيني      )عليه السالم (وذكروا أفعاهلم يف احلسني     

تلـة  سعة انتشار الشعائر احلسينية وإحياء ذكرى مقتله مما سيتبعه ذكر ق إىل   يشري
واليت أصبحت سبة علـى بـين أميـة ممـا أدى ـم        )عليه السالم (احلسني   ماماإل

.ألن خيفوا نسبهم لبين أمية
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٢٤٦

املبحث الرابع

الزيارة احلسينية

من املمارسـات األساسـية      )عليه السالم (احلسني   مامتعد الزيارة لقرب اإل   
اردة عـن رسـول اهللا      الـو  خبـار لذلك فقـد أشـارت األ     ،الداء الشعائر احلـسينية   

واىل )عليه السالم(احلسني ماميف فضل زيارة اإل)صلى اهللا عليه وآله وسلم  (
لقـد  .)عليـه الـسالم  (زيارة قرب احلـسني    أمر   اإليه املستقبلية اليت سيؤول   ةالرؤي

ولكنـه لـيس االستـشراف    ،الستشراف املستقبلمتثل بعداً  خباركانت تلك األ  
الـسماء وهـو يـدلل علـى أمهيـة       أخبـار إمنا هو مرتبط ب   املرتبط بقراءة اجتهادية    

إذ هـو شـعار ميثـل    ،احلدث وفضل صاحبه وما ميثله باالمتداد الزماين واملكاين       
.ية يف بعدها التارخيي املاضي واملستقبليصالحعمق النبوة وداللتها اإل

مـا   )عليـه الـسالم   (اليت جاءت بفضل زيـارة احلـسني         خبارومن تلك األ  
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زارنا رسـول اهللا  " :ه قالنأ)عليه السالم(طالب أيب علي بنمامجاء عن اإل  
أم أمين وأهدت إلينا،طعاماًإليهذات يوم فقدمنا)صلى اهللا عليه وآله وسلم  (

فلمـا فـرغ قمـت    ،فأكـل منـه  ،إليهمن لنب وزبد فقدمناهصحفة من متر وقعباً  
فلمـا غـسل   ،ًءمـا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وسكبت على يدي رسول اهللا    

مـسجد يف جانـب البيـت وصـلى     إىل  يديه مسح وجهه وحليته ببلة يديه مث قام       
أحد البيتأهل فما اجترأ منا،فبكى وأطال البكاء مث رفع رأسه،وخر ساجداً

يـدرج حـىت صـعد علـى فخـذي      )عليه الـسالم  (يسأله عن شيء فقام احلسني      
ووضع ذقنـه    ،صدرهإىل   هفأخذ برأس )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (رسول اهللا 

نظـرت  إنـي  يا بين:فقال له؟يا أبت ما يبكيك:رسول اهللا مث قالرأس  على
مل أسـر بكـم قبلـه مثلـه فهـبط إيل جربائيـل       إليكم اليوم فسررت بكـم سـروراً     

مصارعكم شىت فحمدت اهللا على ذلك وسألت لكـم        نّأفأخربين أنكم قتلى و   
:قـال ؟بورنـا ويتعاهـدها علـى تـشتتها    يـا أبـة فمـن يـزور ق       :فقال لـه   ،اخلرية

أتعاهـدهم يف املوقـف وآخـذ    ،طوائف من أمـيت يريـدون بـذلك بـري وصـليت        
.)١(" بأعضادهم فأجنيهم من أهواله وشدائده 

كأين بالقصور " :ه قالنأ)عليه السالم(طالب أيب   علي بن  ماموعن اإل 
د حفـت حـول   وكأين باألسـواق قـ   )عليه السالم (قد شيدت حول قرب احلسني      

وذلك عند انقطاع ،من اآلفاقإليهحىت يسار،وال تذهب األيام والليايل،قربه
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.)١(" ملك بين مروان 

عليـه  (ألمـري املـؤمنني علـي    )صلى اهللا عليه وآله وسـلم    (وقول رسول اهللا    
،من بقـاع اجلنـة  اهللا تعاىل جعل قربك وقرب ولدك بقاعاً  نّإاحلسن  أبا   يا":)السالم

اهللا جعل قلوب جنباء خلقه وصـفوة مـن عبـاده حتـن     نّإو ،من عرصاا وعرصة  
فيعمـرون قبـوركم ويكثـرون زيارـا تقربـاً       ،إليكم وحتتمل املذلـة واألذى فـيكم      

ــهم لرســولهإىل منــهم ــشفاعيت  أول،اهللا ومــودة من ــا علــي املخــصوصون ب ئــك ي
عمـر  مـن  ،يـا علـي  ،يف اجلنـة وهـم زواري وجـرياين غـداً   ،والـواردون حوضـي  

.)٢("مان بن داود على بناء بيت املقدسقبوركم وتعاهدها فكأمنا أعان سلي

قـالوا  األرضل ما اسـم هـذه       أس )عليه السالم (احلسني   ماموملا نزل اإل  
ها هنا واهللا ،ناؤها هنا تسفك دما،انزلوا ها هنا مناخ ركابنا:قالمث،كربالء

ها هنا واهللا ،نا واهللا تذبح أطفالناها ه،ها هنا واهللا تقتل رجالنا،تك حرمينا
)صلى اهللا عليه وآله وسـلم (تزار قبورنا وذه التربة وعدين جدي رسول اهللا       

.)٣(" وال خلف لقوله 
مامهذه احلقيقة بقوهلا لإل   إىل   )عليها السالم (وقد أشارت احلوراء زينب     

فـو اهللا  ،رىال جيزعنك ما ت" حينما مر بساحة املعركة )عليه السالم(السجاد  
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جـدك وأبيـك    إىل   )صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      (ذلك لعهد من رسول اهللا       نّإ
ولقد أخذ اهللا ميثاق أنـاس مـن هـذه األمـة ال تعـرفهم فراعنـة هـذه            ،وعمك
السماوات أم جيمعون هذه األعضاء املتفرقة      أهل   وهم معروفون يف   األرض

لقـرب  بون ذا الطـف علمـاً  وينص ،وهذه اجلسوم املضرجة فيدفنوا    ،فيواروا
ال يدرس أثره وال يعفو رمسه على كـدور الليـايل واأليـام    ،أبيك سيد الشهداء  

ال إالكفر وأشياع الضاللة يف حمـوه وتطميـسه فـال يـزداد أثـره         أئمةوليجتهدن  
.)١(" ...وأمره اال علواًظهوراً

كـد كيـدك  " :وكذلك بقوهلا عندما خاطبت يزيد يف عقـر داره بدمـشق          
وال متيـت وحينـا وال    ،وناصب جهـدك فـواهللا ال متحـو ذكرنـا          ،واسع سعيك 
.)٢(" تدرك أمرنا 

مــن شــعائر اًبـالوحي وكونــه شــعار )عليــه الــسالم(ارتبـاط احلــسني  نّإ
نـاظر  إمـام واليت أكدت عليها السيدة زينب خبطاا وجعلتـها حقيقـة       سالماإل

فإنـك ال تـتمكن مـن    )السالمعليه (ن متكنت من قتل احلسني  إيزيد لتقول له    
.أثرهحمو

منذ وقت مبكر جداً  )عليه السالم (احلسني   ماملقد برزت العناية بقرب اإل    
ابـن  لقـول الـسيد  ،من بىن على القرب هم بنو أسدأولنّأيتصل بأيام احلادثة و   
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ولعل يف هذه البناية الصغرية    )١("لقرب سيد الشهداء   م أقاموا رمساً  إ":طاووس
يــة تــدل علــى مكــان القــرب الــشريف ولتهــدي الزائــرين لــه مث وضــعت   الرمز

نـه ملـا جـاء جـابر بـن عبـد اهللا       أوممـا يـدل علـى ذلـك         .عالمات ترشـد عليـه    
ملسين أ،)٢(قال لعطية العويف   )عليه السالم (احلسني   مامي لزيارة قرب اإل   نصاراأل

يؤيد هـذا  كما .وهذا يدل على وجود بناء على القرب ولو بشكل بسيط          )٣(القرب
ولهـو جمـيء التـوابني يف ربيـع األ    -البناء على القرب يف ذلك الوقت        -الرأي  

وزيارم للقرب واجتمـاعهم حولـه وكـان عـددهم     ) م ٦٨٤/ هـ   ٦٥(من عام   
وتـذكر بعــض  ،معروفـاً فكـان القـرب ظــاهراً  )٤(يقـارب األربعـة آالف شــخص  

،مرتـه علـى الكوفـة   إيف أيـام  عبيدة الثقفيأيب   ن املختار بن  أاملصادر التارخيية   
قبـة  أولوهـذه القبـة تعـد     )اآلجـر (فوق القرب تعلوه قبة من الطابوق        أقام بناءً 

.)٥()م٦٨٥/ هـ ٦٦(وذلك سنة سالمشيدت يف اإل

،عبد امللك بـن مـروان لقتالـه   إىل   ملا توجه  )٦(مصعب بن الزبري   نّإوقيل  















!
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مث )عليـه الـسالم  (احلـسني  عبـد اهللا أيب فلما بلغ احلري دخـل فوقـف علـى قـرب        
أما واهللا لئن كنت غصبت نفسك ما غصبت دينـك مث           ،عبد اهللا أبا   يا" :قال

:انصرف وهو يقول
  )١( 

هـو مـا    )عليـه الـسالم   (احلـسني    ماموجود بناء على قرب اإل    إىل   ومما يشري 
عليه (احلسني ماميف كيفية زيارة قرب اإل )عليه السالم (ادق  الص مامورد عن اإل  

...أتيت الباب الذي يلي الشرق فقف على الباب وقـل      إذا   ":بقوله )السالم
مث خترج من السقيفة وتقف بـإزاء       ":)عليه السالم (الصادق   ماموقال اإل  )٢(" 

اجلمـال  وذكر الشيخ املفيد بسنده عـن صـفوان بـن مهـران       )٣(" قبور الشهداء   
أردت زيـارة قـرب احلـسني يف كـربالء       إذا   ":)عليه السالم (الصادق   مامعن اإل 

قف خارج القبة وارم بطرفك حنـو القـرب مث أدخـل الروضـة وقـم حبـذائها مـن           
عليـه  (حيث يلي الرأس مث أخرج من الباب الذي عند رجلي علي بن احلسني     

هد العبـاس بـن علـي       مث أمـشي حـىت تـأيت مـش         ،الشهداءإىل   مث توجه  )السالم

"
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علـى  نّأوهـذا دليـل   )١(" فإذا أتيته فقف على باب السقيفة       )السالم ماعليه(
قيام دولـة  إىل مويوبقيت تلك السقيفة واملسجد طيلة فترة العهد األ     القرب بناءً 

.)م٧٤٩/ هـ ١٣٢(بين العباس سنة 
والـذي  )معليه السال(ومما يدلل على كرب البناء املقام على حائر احلسني          

عليـه  (الـصادق  مـام قـول اإل ،ه علـى فتـرات عـدة   ئـ قد يكـون قـد زيـد يف بنا    
ن أفـسأله  )عليـه الـسالم  (ملا استأذنه صـفوان لزيـارة موالنـا احلـسني          )السالم

:قـل وفإذا أتيت باب احلائر فقف    ...يا صفوان " :يعرفه ما يعمل عليه فقال    
اب القبـة وقـف مـن حيـث يلـي           مث تـأيت بـ     :...ن يقـول  أإىل   ...اهللا أكرب كبرياً  

.)٢(" الرأس 
عليـه  (الـصادق  مـام كمـا يتـضح مـن نـصوص الزيـارة الـواردة عـن اإل       

أيب  الفضل العبـاس بـن علـي بـن        أيب   على قرب  مرفوعاً ن هنالك بناءً  أ)السالم
مش حىت تـأيت مـشهد العبـاس بـن علـي      امث " :لقوله)السالم ماعليه(طالب  

.)٣(" الزيارة -قف على باب السقيفة وقل فإذا أتيته ف)السالمماعليه(

خرجت يف آخر زمان بين أمية      " :قال )٤(محزةأيب   بنتابن   وعن احلسني 



–
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نـام  إذا حـىت ،)١(الغاضـرية إىل فانتـهيت )عليـه الـسالم  (وأنا أريد قرب احلـسني     
.)٢("...باب احلائرإىل فلما انتهيت...مث أقبلت أريد القرب،الناس اغتسلت

)عليه السالم(الحس ماماإلبزيارة ق)عليهم السالم(البيت هل أعناية

مـام لقـرب اإل )علـيهم الـسالم  (البيـت  أهل أئمةولعل أقدم زيارة قام ا     
ماعليه(زين العابدين علي بن احلسني مامهي زيارة اإل)عليه السالم(احلسني 
)٤(نعمـان بـن بـشري       يزيـد ال  أمر   بعدما )٣(شهادته  يف يوم األربعني من    )السالم

فلما وصلوا طريـق     .)٥(املدينة مع الرفق م     إىل   ومجاعة معه أن يسريوا معهم    
   العراق قالوا للدليل معليـه  (مـصرع احلـسني     إىل   فوصـلوا  ،بنا على كـربالء    ر

ورجـاالً ،ي ومجاعة من بين هاشم    نصارفوجدوا جابر بن عبد اهللا األ      )السالم
فتالقوا )السالمماعليه(رة قرب احلسني بن علي قد وردوا لزيا،من آل الرسول  
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عليــه (واحلــزن واللطــم وأقــاموا يف كــربالء ينوحــون علــى احلــسني  ،بالبكــاء
ي علـى القـرب   نـصار وقـد وقـف جـابر بـن عبـد اهللا األ       .)١(ثالثـة أيـام    )السالم

حبيب ال جييب حبيبه وأىن لك :مث قالفأجهش بالبكاء ونادى يا حسني ثالثاً    
،ثباجـك وفـرق بـني رأسـك وبـدنك         أقد شـحطت أوداجـك علـى        باجلواب و 

خامت النبيني وابن سيد املؤمنني وابـن حليـف التقـوى وسـليل       ابن   شهد أنك أف
وابن سيد النقباء وابن فاطمة الزهراء سـيدة   ،الكساء أصحاباهلدى وخامس   

.)٢("...النساء

مـام إلا أبيـه  لقـرب  )عليـه الـسالم   (زين العابـدين     مامواستمرت زيارة اإل  
إىل يقدم من املدينةمامومن تلك الزيارات اليت كان اإل     )عليه السالم (احلسني  

،كربالء وقد شـاهده بعـض شـيعته يف مـسجد الكوفـة وتعجـب مـن وجـوده                  
مـا  " :)السالمماعليه(علي بن احلسني ماممحزة الثمايل قال لإلأبا ويذكر أن 

مــاعليه(ي بــن احلــسني علــمــامأجابــه اإل" ؟قتــل فيهــا أبــوكأقــدمك بــالداً
.)٣(" ...وصليت يف هذا املسجدأيب زرت" :)السالم

وهـو  )الـسالم مـا عليه(علي بن احلسني     مامقام ا اإل   أخرىويف زيارة   
كنـا زوار  " :قـال )السالمماعليه(علي بن احلسني ماماإلنّأما تبينه الرواية ب 

-منهن امـرأة فقلـت هلـا        وهناك نسوان كثرية إذ أقبلت       )عليه السالم (احلسني  
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أنا زبدة ابنة العجـالن مـن بـين          :قالت ؟من أنت رمحك اهللا    -السجاد   ماماإل
.)١(" ...هل عندك من شيء حتدثينا به:ساعدة فقلت هلا

)الـسالم ماعليه(علي بن احلسني مامإن هذا اخلرب املنقول على لسان اإل 
احلـسني  أبيـه لزيـارة قـرب  املتكـرر  مـام يدل على خروج اإلخرىاأل خبارمع األ 

عليـه  (احلـسني  مـام هنالك نسوة قد خرجن لزيـارة قـرب اإل        نّأو )عليه السالم (
ولعل تلك الزيارة كانت يف فتـرة االضـطراب الـسياسي بعـد مـوت           ،)السالم

.على العراق واحلجازموييزيد وزوال النفوذ األ
مـا عليه(ن زين العابـدي ماميتضح من خالهلا تكرار اإل   أخرىويف رواية   

البـاقر   مـام وفيهـا صـحب اإل     )عليه السالم (احلسني   مامقرب اإل لزيارة )السالم
عن،)٢(وهو ما جاء برواية جابر بن يزيد اجلعفي .يف هذه املرة   )عليه السالم (

علي بن احلـسني   أيب   كان":قال )عليه السالم (جعفر حممد بن علي الباقر      أيب  
مـا عليه(احلـسني بـن علـي        أبيـه  ن بعـد قتـل    قد اختذ مرتله م    )السالم ماعليه(

فلبـث ـا عـدة سـنني كراهيـة ملخالطـة        ،من الشعر وأقام بالبادية    بيتاً )السالم
ألبيه وجده العراق زائراًإىل الناس ومالبستهم وكان يسري من البادية مبقامه ا

:)عليه الـسالم  (قال حممد بن علي      .وال يشعر بذلك من فعله    ) عليه السالم (
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)عليـه الـسالم   (املـؤمنني   أمري   العراق لزيارة إىل   متوجهاً )عليه السالم (رج  فخ
مـن بـالد   )١(النجف إىل فلما انتهى،ال الناقتنيإوأنا معه وليس معنا ذو روح      

السالم :مكان منه فبكى حىت أخضلت حليته بدموعه مث قالإىل الكوفة وصار
.)٢(" ...املؤمنني ورمحة اهللا وبركاتهأمري عليك يا

عليه (زين العابدين مامإن املستفاد من هذه الرواية أمور منها اعتزال اإل   
وقـد اختـذ     )عليـه الـسالم   (احلـسني    ماماإل أبيه الناس لفترة بعد مقتل    )السالم

من )عليه السالم(زين العابدين ماموتوجه اإل،لعزلتهمن البادية مكاناًماماإل
وقـد   ،ال يعلـن عـن فعلـه       متكتمـاً  )ليه السالم ع(احلسني   مامالبادية لزيارة اإل  

،السياسيةاع هو طبيعة األوض   ،املتكتم عن الناس   ماميكون مصدر موقف اإل   
كما يشري النص أعاله  )عليه السالم (احلسني   ماموموقف السلطة من زيارة اإل    

عليـه  (احلسني  مامقد صحب أباه يف زيارته لإل      )عليه السالم (الباقر   ماماإل نّأ
.)عليه السالم(وأمري املؤمنني )مالسال

علــيهم (البيــت أهــل أئمــةواســتمرت ممارســة شــعرية الزيــارة مــن قبــل 
الذي قام بزيـارة قـرب      )عليه السالم (الصادق   ماموهو ما أكد عليه اإل     )السالم

)عليـه الـسالم  (املـؤمنني  أمـري  وزيـارة قـرب جـده    )عليه الـسالم  (احلسني   ماماإل
ولعـدة  يف الكوفـة أيـضاً  )عليـه الـسالم  (احلـسني   مـام اإلرأس   وزيارته ملوضع 
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العوجـا  أيب حـسني بـن  إىل عقدة الكـويف بـسنده  ابن إليهوهو ما أشار .مرات
)عليـه الـسالم  (جعفـر بـن حممـد الـصادق     نّأذكر أيب مسعت" :قال ،الطائي
فلما كان ،وذاع اخلرب بالكوفة،ومعه غالم له على راحلتني)١(احلرية إىل مضى

فـإذا   ،ذهـب فاقعـد يف موضـع كـذا يف الطريـق           أ:قلت لغالم يل   ،اليوم الثاين 
،لقد أقبال  :فلما أصبحنا جاءين فقال    ،إيلرأيت غالمني على راحلتني فتعال    

،بارية فطرحتها على قارعة الطريـق واىل وسـادة وصـفرية جديـدة       إىل   فقمت
ــة   ــهما يف النخل ــتني علقت ــت ال   ،وقل ــب وكان ــن الرط ــق م ــدها طب ــة وعن نخل

يـا  :فسلمت ورحب يب مث قلت،فلما أقبل تلقيته وإذا الغالم معه     ،)٢(صرفانة
ترتل عندي سـاعة وتـشرب شـربة    ،رجل من مواليك،سيدي يابن رسول اهللا  

،النخلـة إىل مث رفـع رأسـه  ،علـى الوسـادة   أواتك ،فرتل،فثىن رجله  ،ماء بارد 
يا بن رسول :قلت؟يا شيخ ما تسمون هذه النخلة عندكم:وقالا  إليه فنظر

،القـط لنـا منـها      .هـذه واهللا العجـوة خنلـة مـرمي        ! فقـال وحيـك    ،صرفانة ،اهللا
:فقلـت لـه  ،أكثرفأكـل منـها فـ      ،فلقطت فوضعته يف الطبق الذي فيه الرطب      

أي :قال؟هذا القرب الذي أقبلت منه قرب احلسني،جعلت فداك بأيب أنت وأمي  
قلـت فهـذا الـذي عنـدنا يف     .إليـه جنـا ه عنـدنا حلج نـ أولـو  واهللا يا شيخ حقـاً   

ه عنـدنا  نـ أولـو  أي واهللا يـا شـيخ حقـاً   :قـال  ؟املـؤمنني أمـري    أهو قـرب   ،الظهر
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.)١(" مث ركب راحلته ومضى ،إليهحلججنا

جعفـر بـن حممـد       مـام هـي زيـارة اإل     ،واملالحظ من هذه الرواية السابقة    
بصورة علنيـة وهـي      )معليه السال (احلسني   ماملقرب اإل  )عليه السالم (الصادق  

اًمن ذيـاع اخلـرب وشـياعه بـني النـاس وكـأن هنـاك إعالنـ             ،الروايةإليه ما تشري 
زيـارة قـرب احلـسني    إىل   )عليـه الـسالم   (مـام اآلخر هو دعوة اإل   األمر   ،باملسألة

واألمر اآلخر هو قـول  ،من خالل فعله صلوات اهللا عليه    أوالً)عليه السالم (
واملقـصود بـه لقـصدناه      " إليـه  ه عندنا حلججنـا   نألو   ":)عليه السالم (ماماإل

.)٢(احلج مبعناها اللغوي هو القصد نّأإذ .بالزيارة

بزيارته قرب   )عليه السالم (الصادق   مامكما تكررت هذه املمارسة من اإل     
رأس  وموضـع  )عليـه الـسالم   (احلسني   ماموقرب اإل  )عليه السالم (علي   ماماإل
" :قولـه  ،)٣(الفـرج الـسندي     أيب   فة حيث جاء برواية   بالقرب من الكو   ماماإل

،احلـرية إىل   حيـث قـدم   ) عليـه الـسالم   (عبد اهللا جعفر بن حممـد       أيب   كنت مع 
،الظهــرإىل فركــب وأنــا معــه حــىت انتــهينا،ســرجوا إيل البغــلا:فقــال ليلــة

،فــصلى ركعــتني،فــصلى ركعــتني مث تنحــى، فــصلى ركعــتني مث تنحــى،فرتل
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٢٥٩.................................................................................احلسينيةالزيارة: املبحث الرابع

،ولأمـا األ   :مواضـع قـال    ةرأيتـك صـليت يف ثالثـ      إنـي   فقلت جعلت فداك  
عليـه  (احلـسني  رأس موضـع  ،والثـاين  )عليه السالم (املؤمنني  أمري   فموضع قرب 

.)١(" موضع منرب القائم ،والثالث)السالم

)عليه السالم(الحس مام اإلشيعتهم على زيارة ق) عليهم السالم(ئمةحث األ

واجبة لكل   )عليه السالم (احلسني   مامقرب اإل  كون زيارة األمر   ال يقتصر 
نصرة  ،معانيهاأحد   يف إمنا كانت أيضاً   ،ةمامباإل عليه السالم  من أقر للحسني  

صـلى اهللا عليـه   (حق مـن حقـوق رسـول اهللا       بل هي  )عليه السالم (للحسني  
.وحق من حقوق اهللا تعاىل أيضاً،على األمة)وآله وسلم
مــاعليه(ســألت علــي بــن احلــسني " :ه قــالنــأمحــزة الثمــايل أيب فعــن

ن مل تقـدر  إفـ ،زره كـل يـوم  :فقـال )عليه السالم(عن زيارة احلسني   )السالم
فمن مل يزره فقد استخف حبق رسول اهللا     ،ن مل تقدر فكل شهر    إف ،فكل مجعة 

فقـد اسـتخففت حبـق رسـول اهللا          -ويف روايـة     )صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      (
.)٢(" )سلمصلى اهللا عليه وآله و(

)عليه الـسالم (الباقر  مامعن اإل  ،محزة الثمايل أيب   عن أخرىويف رواية   
ــوا ِفـي اْلحيــاِة الــدنْيا ويــوم يُقــوم    {:هــذه اآليــةه تــالنــأ نآم الَّــذِينا وــلَنسر رنـصانــا َلن

 اده منـهم  احلـسني بـن علـي   نّإ" :)عليه السالم(الباقر مامقال اإل .)٣(}األَشـ



–
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احلسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................٢٦٠

نـصرة لكـم   ،وزيارتكم قربهوحديثكم مبا جرى عليه،بكاءكم عليهنّإوواهللا  
صــلى اهللا عليــه وآلــه (كم معــه يف جــوار رســول اهللا نإبــشروا فــأف،يف الــدنيا

.)١(" )وسلم

أحـدكم حـج   نّألـو   " :قـال  )عليه الـسالم  (عبد اهللا الصادق    أيب   وعن
مـن حقـوق   حقـاً كـان تاركـاً  )المالسماعليه(دهره مث مل يزر احلسني بن علي  

عليـه  (ألن حق احلـسني  )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (وحقوق رسول اهللا     ،اهللا
.)٢(" فريضة من اهللا عز وجل واجبة على كل مسلم )السالم

آخـر يف تأكيـد      أسـلوباً  )علـيهم الـسالم   (البيـت   أهل   أئمةكما استخدم   
ذلـك مـن خـالل تكـرار     وقـد عـرف  ،وترسيخها لدى الـشيعة ،شعرية الزيارة 

سؤاهلم الدائم واملستمر ألتباعهم عن مدى بعد املسافة اليت تفـصلهم عـن قـرب     
وهل تكون ،اوعن عدد املرات اليت يزورونه فيه     )عليه السالم (احلسني   ماماإل

وكـان هلـذا األسـلوب الـذي انتهجـه          .تلك املسافة مربرة لعدم زيارته وجفوته     
مـام ن عـرف الـشيعة بفـضل زيـارة قـرب اإل           أ)عليهم الـسالم  (البيت  أهل   أئمة

مما زاد يف اإلقبال عليها وتكرار فعـل الزيـارة          ،وأمهيتها )عليه السالم (احلسني  
.الروايات التاليةإليهبعدما علموا فضلها وهو ما أشارت

كـم  " :ه بقولهأصحابألحد )السالمماعليه(الباقر  مامومنها سؤال اإل  
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قلـت يـوم   :قـال ؟)عليـه الـسالم  (احلسني بن علي اهللاعبدأيب بينك وبني قرب  
مثـل الـذي هـو مـنكم الختـذناه         لو كان منا على    :مامفقال اإل  :قال ،وشيء
حيث ماماإلنّأ) )الختذناه هجرة((الذي يتضح من هذه العبارة     نّإ.)١("هجرة

.ويتخذوه سكناًإليهن يهاجرواأفيها أتباعه 

حينمـا يـسأل عـن       )عليـه الـسالم   (ر  البـاق  مـام عـن اإل   أخرىويف رواية   
:فيقـول لـه  ،ويـوم وبعـض اليـوم للماشـي    ،يوم للراكـب ":املسافة فيقال له 

،هنـ أأمـا لـو   ،ما أجفاكم:قال،قلنا يف احلني   :قال ؟أتأتونه يف كل يوم مجعة    
.)٢(" الختذناه هجرة لو كان منا قريباً

:ه قـال نـ أ)معليـه الـسال  (الـصادق  مـام ويف ذلك املعىن ما روي عن اإل   
عليــه (فـذاكره قـرب احلـسني    )عليـه الـسالم  (جعفـر البـاقر   أيب إىلجـاء رجـل  "

مـا  :فقـال ،إنـا نأتيـه يف الـسنة مـرة       :بلـى قـال  ؟أمـا تأتونـه    :فقـال  )السالم
ولعـل   .)٣("ما أخطأتين فيـه صـالة      ،لو كنت مبرتلتكم   ،الكوفةأهل   أجفاكم يا 

كل صالة مجعة وهو مـا سيتـضح وان   أي ان يأتيه يف ،املراد هنا صالة اجلمعة   
هو إلحياء شعرية    )عليه السالم (املطالبة باالكثار من إتيان القرب وزيارة احلسني        

.مما حيفز الناس ويدفعهم للزيارة،الزيارة وجعلها ظاهرة بارزة للعيان
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)معليه السال(الحس مامفضل زيارة اإل)عليهم السالم(ئمةبيان األ

قـرن سـؤال شـيعته عـن زيـارة       )عليـه الـسالم   (الـصادق   ماماإل نّأكما  
الـصادق   مـام سـأل اإل  " .مع بيان فضل الزيـارة     )عليه السالم (احلسني   ماماإل
ةتـسع عـشر  :قـال ؟كـم حججـت  :قـال  )١(معاوية بن عمار     )عليه السالم (

فقـال  )عليـه الـسالم  (تكـون كمـن زار قـرب احلـسني       أخـرى حج   :قال ،حجة
ن من زار قـرب احلـسني    إو )عليه السالم (عبد اهللا   أليب   فقلت :معاوية بن عمار  

زائـر قـرب   نّإواهللا ،نعـم :مـام قـال اإل ؟له من األجر كمن حج عشرين حجة      
حـىت عـد مخـس    ،وعـشرين حجـة  ،احلسني له من األجر كمـن حـج عـشرين        

عبـد اهللا   أبـا    يف كل سنة ثالث مرات منـذ مسعـت         ،فأنا ال أزال أزوره    ،مرات
.)٢(" يقول ذلك 

عبـد اهللا   أيب   دخلـت علـى   " :قال ،أبيه عن ،)٣(وعن عمر بن عبد اهللا      
عليـه  (احلـسني  أيب أمـا تـزور قـرب   ،يا عبد اهللا بن طلحـة  :فقال )عليه السالم (

:قـال ،ال:قلـت ؟أتأتونه يف كل مجعـة :فقال ،بلى إنا لنأتيه   :قلت )السالم

––
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ارتـه تعـدل حجـة    زينّإ،فقـال مـا أجفـاكم   ،ال :فتأتونه يف كل شهر؟ فقلت    
.)١(" وعمرة 

عبد اهللا أليب قلت" :قال،)٢(كما روي عن عبد اهللا بن عبيد األنباري       
ه لـيس كـل سـنة يتـهيأ يل مـا      نـ إجعلـت فـداك   :-)عليه السالم(الصادق   -

عليـه  (أردت احلج ومل يتهيأ لـك فائـت احلـسني    إذا :فقال؟احلجإىل  أخرج به 
.)٣(" ...)السالم

)عليـه الـسالم   (عبـد اهللا    أليب   قلـت " :قـال  )٤(د املـدائين  سـعي أيب   وعن
ابن سعيد ائت قربأبا نعم يا:قال؟)عليه السالم(جعلت فداك آيت قرب احلسني 

،أطيب الطيبني وأطهر الطاهرين    )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (بنت رسول اهللا    
.)٥("كتب اهللا لك عتق مخس وعشرين رقبةوإذا زرته ،وأبو األبرار

ــن محــاد البــصري    ــد اهللا ب ــد اهللا أيب عــن،)٦(وروي عــن عب ــه (عب علي
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لفـضيلة مـا أويت  -يف قـربكم  :قـال أو -عنـدكم    نّإ:قال يل  :قال )السالم
قـال ؟قلت جعلت فـداك ومـا هـذا الـذي وصـفت ومل تـسمه            ...مثلهاأحد:

يبكيه  ،ه غريب بأرض غربة   نإف )السالم ماعليه(زيارة جدي احلسني بن علي      
إىل ويرمحه مـن نظـر  ،وحيترق له من مل يشهده،ن زاره وحيزن له من مل يزره     م

:فقلـت لـه  ...فـالة ال محـيم قربـه وال قريـب    أرض يف ،قرب ابنـه عنـد رجلـه      
.)١(" جعلت فداك قد كنت آتيه حىت بليت بالسلطان 

عنـد جعفـر بـن حممـد         كنـت جالـساً   " :قـال  )٢(وعن معاوية بن وهب     
السالم عليك ورمحة اهللا :جاء شيخ قد احنىن من الكرب فقال   إذ   )عليه السالم (

وعليـك الـسالم ورمحـة اهللا        :)عليـه الـسالم   (عبـد اهللا    أبـو    فقال له  ،وبركاته
يـا شـيخ مـا    :قـال .. .فـدنا منـه فقبـل يـده وبكـى         ،وبركاته يا شيخ ادن مـين     

،من سوادها  :قال ؟فمن أين أنت   :قال ،ال :قال ،الكوفةأهل   أحسبك من 
لقريب إني :قال؟)عليه السالم(أين أنت من قرب جدي املظلوم احلسني  :قال

"
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ذاك دم يطلـب اهللا  :قـال  ،أكثرآلتيه و إني   :قال ؟كيف إتيانك له   :قال ،منه
عليـــه (مـــا أصـــيب ولـــد فاطمـــة وال يـــصابون مبثـــل احلـــسني  ،تعـــاىل بـــه

.)١("...)السالم

البيـت  أهـل    شـيعة  لقد أثرت تلك الدعوات يف زرع ثقافة الزيـارة عنـد          
عليـه  (احلـسني  مـام يتوجهـون لزيـارة اإل     ،وقـد بـات الـشيعة      )عليهم السالم (

وما ،وزماا،عن كيفية الزيارةئمةمما دفع البعض منهم أن يسأل األ      )السالم
يف أو   ،ويف حـال اخلـوف مـن الـسلطان         ،وعـن فـضلها    ،هي األفعال املندوبـة   

ن بعـد وذلـك فـيمن مل يـتمكن مـن      عـ عليـه الـسالم  احلـسني  مـام زيارة قرب اإل  
الصادق مامفقد سأل اإل،عمالغريها من الكيفيات واأل  إىل   احلضور عند قربه  

مامأراد زيارة قرب اإلإذا ه كيف يصنع وكيف يقول   أصحابأحد   )عليه السالم (
اغتـسل علـى   " :)عليه السالم(الصادق  مامقال له اإل   )عليه السالم (احلسني  

ه يف حرم من حـرم نإف مث امش حافياً   ،الثياب الطاهرة وتلبس   ،شاطئ الفرات 
.)٢(" ...)صلى اهللا عليه وآله وسلم(وحرم رسول اهللا ،اهللا تعاىل

ال " :قولـه ) عليهمـا الـسالم  (موسـى بـن جعفـر    مـام كما روي عن اإل   
وسـواك  ،وخـامت يتخـتم بـه   ،عن مخرة يصلي عليها:يستغين شيعتنا عن أربع 

فيهـا ثـالث وثالثـون       )عليـه الـسالم   (ني قرب احلـسني     وسبحة من ط   ،يستاك به 
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فذكر اهللا تعاىل كتب له بكل حبـة أربعـون حـسنة وإذا قلبـها         ،مىت قلبها  ،حبة
.)١(" يعبث كتب له عشرون حسنة ساهياً

أدىن " :نه قـال أ) عليهما السالم(موسى بن جعفر مامومما روي عن اإل 
عـرف حقـه   إذا -بـشط الفـرات   )المعليـه الـس  (عبد اهللا أيب   ما يثاب به زائر   

وقـد كتـب   .)٢(" ن يغفر له ما تقدم مـن ذنبـه ومـا تـأخر           أ-وحرمته وواليته   
يـسأله عـن فـضل    ) عليهما الـسالم  (موسى بن جعفر    ماماإلإىل   بعض الشيعة 

العبـد  إىل كتبـت " :قـال )٣(بـن عقبـة  إبـراهيم الزيارة ومن ذلك ما روي عن    
ن خيـربين بأفـضل مـا جـاء بـه يف زيـارة        إسـيدنا    ن رأى إ)عليه السالم (الصاحل  
عليـه  (مـام فكتـب اإل   ؟وهل تعدل ثواب احلج ملن فاته      )عليه السالم (احلسني  
.)٤(" تعدل احلج ملن فاته احلج )السالم

مـام يف فـضل زيـارة قـرب اإل        )عليه السالم (الرضا   مامأما ما جاء عن اإل    
عليــه (قلــت للرضــا :قـال )٥(مـا روي عــن الوشــاء  )عليــه الــسالم(احلـسني  
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لـه مثـل مـن    :قال)عليهم السالم(ئمةمن األ أحد   ما ملن زار قرب   " :)السالم
عبـد اهللا  أيب وما ملن زار قرب:قلت له:قال)عليه السالم(عبد اهللا أيب أتى قرب 

.)١(" اجلنة واهللا :قال)عليه السالم(

:قـال  )المعليه الـس  (الرضا   مامعن اإل  ،كما روى الريان بن شبيب    
وال ذنب عليك فزر احلـسني    وجلّ ن تلقى اهللا عز   أسرك  نإشبيب  ابن   يا"

احلـسن الرضـا    أبـا    مسعت" :قال )٣(ويف رواية حممد بن سنان     .)٢("بن علي 
كتب اهللا له حجة     )عليه السالم (من أتى قرب احلسني      :يقول )عليه السالم (

.)٤("مربورة

عليه (عن فضل زيارة قرب احلسني )معليه السال(الرضا  ماموقد سئل اإل  
ن ال يأتيه أفحقيق على اهللا عز وجل إن احلسني قتل مكروباً" :فقال)السالم
"
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عليـه  (علـي بـن موسـى الرضـا          ماموقول اإل  .)١(" ال فرج اهللا كربه   إمكروب  
مـن متـام الوفـاء    نّإيائـه وشـيعته و  أوليف عنـق     عهداً إماملكل   نّإ" :)السالم

وتـصديقاً ،فمن زارهم رغبة يف زيـارم   ،ألداء زيارة قبورهم  بالعهد وحسن ا  
.)٢(" هم يوم القيامة ءملا رغبوا فيه كان أئمتهم شفعا

يف فـضل  )الـسالم مـا عليه(علي بن حممد اهلادي      مامأما ما جاء عن اإل    
والـيت دلـت علـى اسـتمرار     )الـسالم ماعليه(احلسني بن علي مامزيارة قرب اإل 

فعـن علـي بـن    ،لى الرغم من موقف الـسلطة املتـشنج آنـذاك   شعرية الزيارة ع 
)الـسالم  مـا عليه(مسعـت علـي بـن حممـد العـسكري           ":قـال  )٣(جعفر اهلماين 

إىل فـصار )الـسالم  مـا عليه(من خـرج مـن بيتـه يريـد زيـارة احلـسني               :يقول
عبـد اهللا كتـب مـن    أيب  الفرات فاغتسل منه كتب من املفلحني فإذا سلم على        

بزيـارة   )عليه السالم (علي اهلادي    ماموقد بلغ من اهتمام اإل     .)٤("...الفائزين
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ه أرسل من يـدعو لـه عنـد احلـائر احلـسيين             نأ)عليه السالم (احلسني   مامقرب اإل 
)عليـه الـسالم   (بعث إيل أبو احلـسن      " :قال )١(هاشم اجلعفري   أبو   فقد روى 

ه مـا  نـ أة فـأخربين  حممد بـن محـز  إليهفسبقين،)٢(يف مرضه واىل حممد بن محزة       
إىل أنــا أذهــب:ال قلــت لــهأ:فقلــت حملمــد،احلــائرإىل بعثــواا:زال يقــول

:فقـال ،احلـائر إىل جعلت فداك أنـا أذهـب  :مث دخلت عليه فقلت له ،احلائر
ن أليس له سر من زيد بن علي وأنا أكـره          حممداً نّإ:مث قال  ،انظروا يف ذلك  

مـا كـان يـصنع    :فقـال ،)٣(اللفذكرت ذلـك لعلـي بـن بـ       :قال ،يسمع ذلك 
جلـس حـني    أفقـال يل     ،فقـدمت العـسكر فـدخلت عليـه        .باحلائر وهو احلـائر   

ال أ:يب ذكـرت قـول علـي بـن بـالل فقـال يل      أنـس    فلما رأيتـه   ،أردت القيام 
كـان يطـوف بالبيـت      )صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        (رسـول اهللا     نّإ:قلت له 

واملـؤمن أعظـم مـن      )وآله وسـلم   صلى اهللا عليه  (وحرمة النيب    ،ويقبل احلجر 
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إمنـا هـي مـواطن حيـب اهللا ان يـذكر      ،ن يقف بعرفـة   أوأمره اهللا    ،حرمة البيت 
واحلائر مـن تلـك   ،ن يدعى فيهاأن يدعى يل حيث حيب اهللا    أفأنا أحب    ،فيها

مـا كـان يفعلـه    )عليـه الـسالم  (علـي اهلـادي     مـام لقد أوضح اإل   .)١("املواضع
تقبيـل  أو يف احلـرم مـن الطـواف   )ليه وآله وسلمصلى اهللا ع(جده رسول اهللا   

مـام ولعـل غايـة اإل     ،احلجر والوقوف بعرفات وغري ذلك من األماكن املقدسة       
وغريها مـن  ،احلائر احلسيينإىل   هو ربط شيعته بتوقري األماكن املشرفة وشدهم      

زيارة كـربالء املقدسـة مهمـا قـست علـيهم الظـروف       إىل   والتوجه ،املقدسات
.منع احلكامومهما بلغ

فقـد عـد زيـارة       )الـسالم  مـا عليه(احلسن بن علي العسكري      مامأما اإل 
عالمـات املـؤمن   " :مـن عالئـم اإلميـان بقولـه       )عليه الـسالم  (احلسني   ماماإل

وتعفـري   ،وزيـارة األربعـني والتخـتم يف الـيمني         ،صالة إحدى ومخسني   :مخس
.)٢(" واجلهر بسم اهللا الرمحن الرحيم ،اجلبني

مـن   لى الرغم من موقف السلطة العباسية املتـشدد آنـذاك خـصوصاً           وع
احلـسن العـسكري     مـام ن جعـل اإل   أبـ  ،)عليه السالم (احلسني   مامزيارة قرب اإل  

عالمـة مـن عالمـات املـؤمن        عليه السالم   احلسني   مامزيارة اإل  )عليه السالم (
اءات الـيت  لرفـضه تلـك اإلجـر   ماممن قبل اإل رمسياً للزوار وموقفاً  مثلت دفعاً 
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مـام على الرغم من اإلقامة اجلربية الـيت كانـت تقـام علـى اإل              ،اختذا السلطة 
.)١(يف سامراء )عليه السالم(

)عليه السالم(احلسني مامكما أكد بقية العلويني على فضل زيارة قرب اإل
ملـا  )٢(طالـب  أيب عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علـي بـن      إليه وهو ما أشار  

)٣(" تعـدل عمـرة مـربورة    " :فقـال  )عليه السالم (زيارة قرب احلسني    سئل عن   

فتفطـرت   ،اهللا الّإال يريـد     )عليـه الـسالم   (من زار قرب احلـسني      " :وقال أيضاً 
.)٤(" اهللا كان كمن تفطرت قدماه يف سبيلإليهقدماه يف ذهابه

" :عن أخيه معمر قـال ،)٥(وروى الشجري بسنده عن سعيد بن خيثم     
ال اهللا إال يريد ـا  عليه السالم من زار قرب احلسني :ت زيد بن علي يقول  مسع
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فاستكثروا من زيارته يغفـر  ،غفر اهللا له مجيع ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر    
.)١(" لكم ذنوبكم 

)عليـه الـسالم  (احلسني ماماألطهار ثواب من أتى قرب اإل   ئمةوقد بني األ  
" :حينما قال )عليه السالم (الصادق   ماماإلإليه وهذا ما أشار   ،وماشياً راكباً

ة علـى  ؤمن رحلـه فمـا يقـع فيـ    ليخرج-)عليه السالم (احلسني   -زائره   نّإو
من " :)عليه السالم(الصادق   ماماإلوكذلك منه قول   .)٢(" ال دعا له    إشيء  

ن كـان راكبـاً  إ)السالمماعليه(خرج من مرتله يريد زيارة قرب احلسني بن علي  
" :)عليه السالم(وقوله )٣(" كتب اهللا له بكل حافر حسنة وحط ا عنه سيئة 

يف سفينة فكفئت م سـفينتهم نـادى منـاد          )عليه السالم (احلسني  ومن أتى قرب    
.)٤(" من السماء طبتم وطابت لكم اجلنة 

قـرب  إىل وسيلة املشي على القدمني وملـسافات طويلـة وصـوالً        نّأويظهر  
آل البيت أئمةكانت من الوسائل اليت أكد عليها )عليه السالم(احلسني ماماإل
عليـه  (البـاقر    مـام لعظم ثواا وهـذا مـا ورد علـى لـسان اإل            )عليهم السالم (
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ما أتـاه عبـد   " :قائالًعليه السالم احلسني مامحينما ذكر عنده قرب اإل    )السالم
مـام د عـن اإل وور.)١(" فخطا خطوة اال كتب اهللا له حسنة وحـط عنـه سـيئة      

سني بـن  من خرج من مرتله يريد زيارة قرب احلـ  " :قوله )عليه السالم (الصادق  
كتب اهللا له بكل خطوة حسنة وحمى عنه ن كان ماشياً  إ) عليهما السالم (علي  
قـضى  إذا صار يف احلائر كتبه اهللا مـن املفلحـني املـنجحني حـىت     إذا   حىت ،سيئة

ومـن  " :)عليـه الـسالم   (وقوله أيـضاً   .)٢(" ...مناسكه كتبه اهللا من الفائزين    
كتـب اهللا لـه بكـل خطـوة وبكـل قـدم        ماشـياً  )عليـه الـسالم   (أتى قرب احلسني    

.)٣(" إمساعيليرفعها ويضعها عتق رقبة من ولد 

)عليه السالم(الحس ماماإلبزوار ق)عليهم السالم(البيت أهل عناية

أيب  االهتمام الكبري بـزوار قـرب      )عليهم السالم (آل البيت    أئمةكما أبدى   
وذلـك مـن خـالل تعهـدهم لزيـارة زوار قـرب          )عليـه الـسالم   (احلسني  عبد اهللا 

" :ه قالنأ)٤(ومنها ما روي عن محران بن أعني       )عليه السالم (احلسني   ماماإل
ومعه )عليه السالم(جعفر فلما قدمت جاءين أبو  )عليه السالم (زرت احلسني   
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:)عليـه الـسالم  (جعفـر  أبـو  فقـال يل ،)١(اهللا بـن علـي     عمر بن علي بن عبد    
خـرج مـن   ،فمن زار قرب شهداء آل حممد يريد بذلك وجـه اهللا ،أبشر يا محران  

.)٢(" ذنوبه كيوم ولدته أمه 

وهـو  )عليـه الـسالم  (احلسني ماموكذلك من خالل الدعاء لزوار قرب اإل     
عليـه  (احلـسني  مـام ار اإلمن رعايـة واهتمـام حبـق زو   ئمةه األ أوالما يؤكد ما    

دخلـت  " :فعن معاوية بن وهب قـال  ،وفضل الزيارة وفضل زائرها    )السالم
وهو يف مصاله فجلـست حـىت قـضى صـالته     )عليه السالم(عبد اهللا أيب   على

يـا مـن خـصنا بالكرامـة ووعـدنا الـشفاعة       :فسمعته وهو ينـاجي ربـه فيقـول      
ــاء وخــتم ب   ــة األنبي ــا ورث ــا الرســالة وجعلن ــسالفة وخــصنا  ومحلن ــا األمــم ال ن

عليهما (سني بن علي    عبد اهللا احل  أيب   خواين وزوار قرب  يل وإل اغفر   ...بالوصية
ملا عنـدك  شخصوا أبدام رغبة يف برنا ورجاًءأالذين أنفقوا أمواهلم و   ) السالم

وإجابـة  صلى اهللا عليه وآله وسـلم أدخلوه على نبيك حممد يف صلتنا وسروراً 
أدخلوه على عدونا أرادوا بذلك رضـوانك فكـافهم عنـا    اًوغيظ ،منهم ألمرنا 

دهـم الـذين   أوالبالرضوان واكآلهم بالليـل والنـهار واخلـف علـى أهلـيهم و            
خلفوا بأحسن اخللف واصحبهم واكفهم شر كل جبار عنيد وكل ضعيف من 
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وشر شياطني األنس واجلن واعطهم أفضل ما أملـوا منـك يف    ،خلقك وشديد 
وما أثـروا علـى أبنـائهم وأبـدام وأهـاليهم وقرابـام              ،غربتهم عن أوطام  

نا عـابوا علــيهم خــروجهم فلـم ينــههم ذلـك عــن النــهوض    ءاللـهم ان أعــدا 
فـارحم تلـك الوجـوه الـيت غريـا الـشمس             ،علـيهم  والشخوص إلينا خالفـاً   

)عليـه الـسالم  (عبـد اهللا احلـسني   أيب وارحم تلك اخلدود اليت تقلبت على قـرب     
عيون اليت جرت دموعها رمحـة لنـا وارحـم تلـك القلـوب الـيت                وارحم تلك ال  

ــا اللــهم    ــيت كانــت لن ــا وارحــم تلــك الــصرخة ال إنــي جزعــت واحترقــت لن
استودعك تلك األنفس وتلك األبدان حىت ترويهم من احلوض يـوم العطـش            

.)١(" ...صلوات اهللا عليه يدعو ذا الدعاء وهو ساجدمامفما زال اإل

طقوسـاً  نّأو ،ظـاهرة الزيـارة قـد أخـذت بالتعـاظم          نّألقد أبرز الـنص     
ة الـيت كانـت     مويـ ومل تـتمكن اإلجـراءات األ      ،شعائرية كانت جتري عند القـرب     

.احلد منهاأو مفروضة من القضاء عليها

علــيهم (البيــت أهــل أئمــةيتــضح مــن خــالل النــصوص الــواردة عــن 
)عليه الـسالم (احلسني مامتباعهم وزيارة قرب اإل   أأن عملية الربط بني      )السالم

إبـراز  إىل )عليهم الـسالم (البيت أهل أئمةكما عمد .خمتلفةقد أخذت أبعاداً 
)عليـه الـسالم  (احلـسني   ماموربط املعرفة العقدية بزيارة اإل     ،اجلانب العقائدي 

ممـا  )عليهم السالم(البيت أهل أئمةمن خالل نصوص الزيارات اليت وضعها  
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ن اإلطالع على تلك البنيـة املعرفيـة الـيت متثلـت مـن            يتيح الفرصة ألتباعهم م   
وأكـدوا عليهـا يف   ،عليهم الـسالم البيتأهل ة واليت بينهامامخالل امتداد اإل 

مـن نـصوص   هـائالً أن هنالـك كمـاً    ومـن الالفـت      .كثري من نصوص الزيارة   
يف  )علـيهم الـسالم   (البيـت   أهـل    أئمـة قد جاءت على لسان مجيع       ،الزيارات

:منهاأخرىخمتصرة مرة ومطولة تارة ،وصة وغري خمصوصةمواسم خمص

.)١(يف يوم العاشر من احملرم )عليه السالم(احلسني مامزيارة اإل-١

)٢(يف يوم العـشرين مـن صـفر          )عليه السالم (احلسني   مامزيارة اإل  -٢

.زيارة األربعني
النصف يوم من رجب وأوليف )عليه السالم(احلسني مامزيارة اإل-٣

.)٣(منه 
.)٤(يف ليلة النصف من شعبان )عليه السالم(احلسني مامزيارة اإل-٤

ــارة اإل-٥ ــه الــسالم(احلــسني مــامزي ــايل القــدر مــن شــهر  )علي يف لي
.)٥(رمضان
.)٦(يف يوم عرفة )عليه السالم(احلسني مامزيارة اإل-٦
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،عيـد األضـحى   ((يف العيـدين     )عليه السالم (احلسني   مامزيارة اإل  -٧
.)١() )وعيد الفطر

يف األوقـات الـشريفة والليـايل        )عليه الـسالم  (احلسني   مامزيارة اإل  -٨
يـوم مـيالده   أو  كيـوم املباهلـة ويـوم نـزول سـورة هـل أتـى              ،واأليام املباركـة  

.)٢(وليايل اجلمع وغري ذلك من شريف األزمان ،الشريف

عليـه  (احلـسني    مـام رة اإل عـن زيـا    )عليه السالم (الصادق   ماموسئل اإل 
زوروه يف " :)عليه السالم(مامقال اإل؟هل هلا وقت أفضل من غريه)السالم

ومـن قـل   ،منها كثر نصيبه من اخلـري أكثرن زيارته خري مقدر من  إف ،كل زمان 
واجتهدوا يف زيارته يف األوقات الشريفة ففيها يـضاعف أجـر   ،منها قل نصيبه 

.)٣(" ئكة الصاحلات وترتل فيها املال

فـضل األوقـات    إىل  ) عليهما السالم (موسى بن جعفر    ماموقد أشار اإل  
ثـالث ليـال مـن زار      " :بقولـه  )عليه السالم (احلسني   ماماليت يزار فيها قرب اإل    

ليلـة النـصف   ،فيهن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر       )عليه السالم (احلسني  
.)٤(" يلة العيد ول،وليلة ثالث وعشرين من رمضان،من شعبان

إن تعدد أزمنة الزيارة وفضلها كـان هلـا األثـر يف ترسـيخ شـعرية الزيـارة          
عليهمـا  (سني بـن علـي   احلـ  ماموشد الناس يف التوايل على قرب اإل       ،لدى األمة 
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.وتكرار زيارته) السالم
من زار احلسني" :ه قالنأ)عليه السالم(حممد اجلواد  ماموروي عن اإل  

وهي الليلة اليت يرجى     -ليلة ثالث وعشرين من شهر رمضان        )عليه السالم (
صـافحه أربعـة   )١(}حكِـيٍم أمـر  فِيهـا يفْـرُق ُكـلُّ    {-ن تكون ليلة القـدر      أ

)٣(" روح أربعـة وعـشرين ألـف ملـك ونـيب            أو   )٢(وعشرون ألف ملك ونـيب      

.)٤(الليلة يف تلك)عليه السالم(كلهم يستأذن اهللا يف زيارة احلسني 

زيــارة ليلــة وخــصوصاً،مواســم الزيــارةإىل كمــا وقــد أشــار التنــوخي
العـراق  إىل   قدوم بعض الزائرين من مهـذان     إىل   وأشار )٥(شعبان  النصف من 

.)٦() عليهما السالم(سني بن علي لزيارة قرب احل
احلـسني  مـام لقـرب اإل )علـيهم الـسالم  (البيـت  أهـل   أئمةلقد كان لزيارة    

الفاعل يف حتفيز أتباعهم وحمبيهم يف التشبه م واالقتداء          األثر )عليه السالم (
علـى إحيـاء تلـك الـشعرية املقدسـة      )عليهم الـسالم (ئمةكما أكد األ ،ديهم

ئمـة وقـد عـد األ  ،وما هلا من األجر والثواب األخروي   ،وبينوا فضلها ووقتها  
علـى  فرض واجب  )السالم ماعليه(احلسني   مامن زيارة اإل  أ)عليهم السالم (

مروا شـيعتنا بزيـارة   " :بقوله)عليه السالم (الباقر   ماماملؤمنني وهو ما بينه اإل    
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٢٧٩.................................................................................احلسينيةالزيارة: املبحث الرابع

تيانه مفترض على كـل مـؤمن يقـر         إنّإف) عليهما السالم (سني بن علي    قرب احل 
هذا التوجيـه الـصادر    .)١(" ة من اهللا عز وجل      مامباإل )عليه السالم (للحسني  

أهـل  خللـص أتباعـه مـن فقهـاء مدرسـة     )عليـه الـسالم  (الباقر ماممن قبل اإل  
ن حيـضوا  أي بـ  سـالم البيت الذين كانوا من أصقاع خمتلفة من بلـدان العـامل اإل           

والوفـود علـى القـرب     )عليـه الـسالم   (الشيعة ويعرفـوم فـضل زيـارة احلـسني          
ة إمامـ علـى كـل مـن يقـر ب    )عليـه الـسالم   (الباقر   مامالشريف وقد أوجبها اإل   

.صوصة من قبل اهللا تعاىلاملنعليه السالماحلسني

وانتشارها)عليه السالم(الحس مامتساع ظاهرة زيارة ق اإلا

ـا  إازدهار شعرية الزيارة حبيـث   )عليه السالم (الصادق   ماموشهد عهد اإل  
وكانت وفود الزائرين   ،يسالماتسعت لتشمل مناطق عديدة من أصقاع العامل اإل       

،زائرين قدموا مـن الـيمن    إىل   ت إشارات تتدفق من أغلب تلك املناطق وقد ورد      
ومثلـت تلـك النـصوص    .ومهـذان ،)٣(واألهـواز ،)٢(وطـوس ،والـري  ،واحلجاز
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.)عليه السالم(احلسني مامالنموذج لذلك االنتشار والتوسع لزيارة قرب اإل

:قال،)١(ما روي عن موسى بن القاسم احلضرمي،ومن تلك الروايات 
فـرتل  )٢(جعفـر أيب واليـة أوليف )عليـه الـسالم  (عبـد اهللا الـصادق     أبو   قدم" 

الطريق األعظم فقف على الطريـق فـانظر   إىل ذهبايا موسى  :النجف فقال 
ههنـا رجـل   :فإذا دنا منك فقـل لـه  ،)٣(ه سيأتيك رجل من ناحية القادسية     نإف

،فـسيجيء معـك  ،يـدعوك )صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   (من ولد رسول اهللا  
حىت كـدت  فلم أزل قائماً،ت على الطريق واحلر شديدفذهبت حىت قم :قال

:قـال  ،شيء يقبل شبه رجل على بعري     إىل   نظرتإذا   نصرف وأدعه أأعصي و 
يا هذا ههنا رجل مـن ولـد رسـول اهللا    :حىت دنا مين فقلتإليهنظرأفلم أزل  

،إليـه  ذهـب بنـا   ا:قال ،يدعوك وقد وصفك يل    )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (

"
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٢٨١.................................................................................احلسينيةالزيارة: املبحث الرابع

فـدعا بـه فـدخل    :من اخليمـة قـال  به حىت أناخ بعريه ناحية قريباًفجئت   :قال
.بـاب اخليمـة أمسـع الكـالم وال أرامهـا     إىل ودنوت أنـا فـصرت  ،إليه األعرايب

،مـن أقـصى الـيمن   :قـال ؟من أين قدمت:)عليه السالم(فقال أبو عبد اهللا     
:قال ؟فيما جئت ههنا   :قال ...نعم :قال ؟أنت من موضع كذا وكذا     :قال

فجئـت   :)عليه السالم (فقال أبو عبد اهللا      )عليه السالم (للحسني   جئت زائراً 
ن أصلي أجئت من غري حاجة ليس إال :قال؟من غري حاجة ليس إال للزيارة    

.)١(" ...أهليإىل عنده وأزوره فأسلم عليه وأرجع

عبــد اهللا أبــا أتيــت:احلجــاز قــالأهــل واعــظ)٢(عــامرأيب وروي عــن
أمـري  يعـين -فقلت له يا بن رسول اهللا ما ملن زار قـربه  )يه السالم عل(الصادق  
عـن جـده   ،أبيـه  عـن أيب   عـامر حـدثين   أبـا    يـا  :قـال  ؟وعمر تربته  -املؤمنني  

صـلى اهللا عليـه وآلـه    (الـنيب  نّأ)الـسالم معلـيه (عن علـي  ،احلسني بن علي 
ول اهللا ما يا رس:قلت،واهللا لتقتلن بأرض العراق وتدفن ا:قال له)وسلم

اهللا تعـاىل جعـل    نّإاحلسن  أبا   يا :فقال يل  ؟ملن زار قبورنا وعمرها وتعاهدها    
ن اهللا جعـل  إو ،من بقـاع اجلنـة وعرصـة مـن عرصـاا           قربك وقرب ولدك بقاعاً   

ولكـن  -ن يقول أإىل ...قلوب جنباء من خلقه وصفوته من عباده حتن إليكم  
،رتكم كمـا تعـري الزانيـة بزنائهـا    حثالة مـن النـاس يعـريون زوار قبـوركم بزيـا         
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.)١(" وال يردون حوضي ،ئك شرار أميت ال أناهلم اهللا شفاعيتأول

شهدت" :بن مسكان قال)٢(ومن تلك الروايات ما روي عن عبد اهللا       
خراسان فسألوه عن أهل وقد أتاه قوم من)عليه السالم(عبد اهللا الصادق أبا  

.)٣(" ...ما فيه من الفضلو)عليه السالم(إتيان قرب احلسني 

عبـد اهللا   أيب   كنـت عنـد   " :قـال  ،)٤(وروى عبد اهللا بن الفضل اهلامشي       
يـا بـن   :فقـال لـه  ،طـوس أهل فدخل عليه رجل من  )عليه السالم (الصادق  

فقـال  ) عليهمـا الـسالم  (سني بن علي عبد اهللا احلأيب   رسول اهللا ما ملن زار قرب     
وهـو  ) عليهما الـسالم (سني بن علي اهللا احل عبدأيب   يا طوسي من زار قرب     :له

من اهللا مفترض الطاعة على العباد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبـه       إمامه  نأيعلم  
.)٥("...وما تأخر

/ هــ    ١٨٣-١٤٨() عليهما السالم (موسى بن جعفر    مامويف عهد اإل  
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ــرب اإل  )م٧٩٩-٧٦٥ ــد ق ــشعائر احلــسينية عن ــه(احلــسني مــامأقيمــت ال علي
وكانـت عنـصر جـذب جلميـع املـسلمني ومل            كـبرياً  وانتـشرت انتـشاراً    )السالم
وقـد أظهـرت   ) صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  (على شيعة آل حممد    األمر   يقتصر

النصوص الروائية تلك احلقيقة وأبرزا وهو ما روي عـن قائـد احلنـاط الـذي      
يهمــا عل(موسـى بـن جعفـر    مـام رصـد تلـك احلالـة وشـاهدها وقـد نقلــها لإل     

عليهمــا (موسـى بــن جعفــر  علـى العبــد الــصاحل  -دخلــت " :قــال) الـسالم 
قـد زاره النـاس   )عليه السالم(احلسني   نّإجعلت فداك    :فقلت له  -) السالم

،ووقـع حـال الـشهرة      ،النـاس إليه وركبت ،ومن ينكره األمر   من يعرف هذا  
أقبـل علـي  ال جييـبين مث فسكت ملياً:قال.وقد انقبضت منه ملا رأيت الشهرة 

فـال تـشهر أنـت نفـسك فـو اهللا مـا أتـى         ،ن شهروا أنفسهم  إيا عراقي    :فقال
حبقه إال غفر اهللا لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه ومـا         عارفاًآتٍ )عليه السالم (احلسني  

.)١(" تأخر 

ا مل تقتصر على الشيعة أو،دلت الرواية السابقة على منو ظاهرة الزيارة  
عليـه  (احلـسني  مـام غـري الـشيعة علـى زيـارة قـرب اإل      مـن    هنالـك إقبـاالً    نّإبل  

ن أعلـى  حبيث مل يعد الزائر املتقي الـذي ميـارس أفعالـه بالـسر قـادراً            )السالم
من )عليه السالم(احلسني مامن يعرف لكثرة زوار اإلأميارس الزيارة من دون  

.مجيع املسلمني ومن الرجال والنساء




http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


احلسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................٢٨٤

)الـسالم ماعليه(موسى بن جعفر   اممومما شاهده قائد احلناط ونقله لإل     
قـد   :قـال  ،بـالنوايح والطعـام    )عليـه الـسالم   (إم يأتون قرب احلسني     " :قوله

) عليهمـا الـسالم  (سني بـن علـي     يا قائد من أتى قـرب احلـ       :فقال :قال ،مسعت
.)١(" حبقه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عارفاً

عليهمــا (وســى بـن جعفـر   ممـام أبـرزت هـذه الروايـة مــدى اهتمـام اإل    
على مامكما يؤكد اإل)عليه السالم(احلسني ماممبا حيدث عند قرب اإل   ) السالم

وما يترتب على تلـك  عليه السالم احلسني ماممدى أمهية معرفة الزائر حبق اإل 
.املعرفة من أجر

من غري املـسلمني كـانوا يـزورون    اًكما اتسعت دائرة الزيارة لتشمل أناس 
بعدما عرفوا فضله وشهدوا بعض كراماته ما      )عليه السالم (احلسني   مماقرب اإل 

لقـيين  " :موسى بن عبد العزيـز قـال  أبيهعن)٢(رواه حممد بن موسى الربعي   
فاسـتوقفين وقـال     ،محدأأيب   املتطبب يف شارع  )٣(يوحنا بن سراقيون النصراين     

يـة قـصر بـن    حبق نبيك ودينك من هذا الذي يـزور قـربه قـوم مـنكم بناح               :يل
ابـن  هـو ،هأصـحاب قلت ليس هـو مـن   ؟نبيكمأصحابمن هو من     ؟)٤(هبرية
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فقلت حدثين ،له عندي حديث طريف   :فقال ؟املسألة عنه إىل   بنته فما دعاك  
فقـال  ،إليهوجه ايلّ سابور الكبري اخلادم الرشيدي يف الليل فصرت        :فقال،به
)١(بن عيـسى اهلـامشي   تعال معي فمضى وأنا معه حىت دخلنا على موسى        :يل

على وسادة وإذا بني يديه طست فيه حـشو جوفـه            فوجدناه زائل العقل متكئاً   
وكان الرشيد استحضره من الكوفة فأقبل سابور اخلادم كل من خاصة موسى    

وحولـه  ،ه كان من ساعة جالساً نأأخربك   :فقال له  ؟وحيك ما خربه   :فقال له 
سني بـن  جرى ذكـر احلـ  إذا  هم نفساً وأطيب ه وهو من أصح الناس جسماً     ؤندما

نّإهـذا الـذي سـألتك عنـه فقـال موسـى           :قال يوحنا ) عليهما السالم (علي  
فقـال   ،يتداوون به  الرافضة لتغلو فيه حىت أم فيما عرفت جيعلون تربته دواًء         

قد كانت يب علة غليظة فتعاجلت هلـا بكـل   له رجل من بين هاشم كان حاضراً 
ف يل كاتيب ان آخذ من هذه التربـة فأخـذا فـنفعين         عالج فما نفعين حىت وص    

نعـم  :قـال ؟فبقـى عنـدك منـها شـيء    :قال.اهللا ا وزال عين ما كنت أجده   
ا موسى بن عيـسى فأخـذها موسـى فاسـتدخلها     أوهلفوجه فجاء منها بقطعة فن   

-هلذا الرجل الذي هـذه تربتـه     وتصغرياً مبن يداوي ا واحتقاراً    دبره استهزاءً 

"
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،فأخرج فيها مـا تـرى فانـصرف النـدماء وصـار الـس مأمتـاً                -احلسني  يعين  
...فدعوت بشمعة فنظـرت ؟انظر هل لك فيه حيلة   :فأقبل علي سابور فقال   

ن يكون لعيـسى الـذي كـان    أما ألحد يف هذا صنع إال    :عظيم فقلت أمر   إىل
تبني ما ن يأإىل فقال يل سابور صدقت ولكن كن ها هنا يف الدار،حييي املوتى

حلـال مـا رفـع رأسـه فمـات وقـت       يكون من أمره فبـت عنـدهم وهـو بتلـك ا        
.)١("السحر

كان أمـراً   )عليه السالم (احلسني   مامزيارة قرب اإل   نّأيتضح من هذا اخلرب     
)عليـه الـسالم   (احلـسني    مـام الناس كانوا مستمرين بزيارة قـرب اإل       نّأومتعارفاً

،شـيوع ثقافـة الزيـارة      نّأو ،عالجـاً  ممـا اإلمن تربـة    حىت أم كانوا يتخذون     
" :مث ينقـل الطوسـي بقولـه       .ومعرفة فضل تربته كانـت معلومـة لـدى النـاس          

وهو علـى دينـه مث أسـلم بعـد هـذا           عليه السالم   وكان يوحنا يزور قرب احلسني      
.)٢("هإسالموحسن 

قد برز كمكان له مـن يقـوم        )عليه السالم (احلسني   مامقرب اإل  نّأويظهر  
تزايـد تيــار الزائـرين ممــا   إىل ورعايتـه منــذ وقـت مبكــر ويؤشـر ذلــك   خبدمتـه 

قربـه وقـد ذكـر    إىل يستدعي العناية بالضريح ورعايته كما يـستوجب الـسكن    
ابـن  إىلبعـث (قد )٣(الرشيد نّأب)م٨٠٨/ هـ  ١٩٣(الطربي يف أحداث سنة     
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٢٨٧.................................................................................احلسينيةالزيارة: املبحث الرابع

فأتى  )١(ائراحليفعليهما السالم  والذين خيدمون قرب احلسني بن علي     ،داودأيب  
يعين -بعث هذا الرجل :قال،مالك:وقال)٢(احلسن بن راشدإليهم فنظر
فإذا دخلت عليه فسألك :فأحضرين ولست آمنه على نفسي قال له -الرشيد  

فقل له احلسن بن راشد وضعين يف ذلـك املوضـع فلمـا دخـل عليـه قـال هـذا          
فلمـا   :أحـضروه قـال   ن يكون هذا من ختليط احلـسن        أقما أخل  :قال .القول

رحـم اهللا مـن   :ن صريت هذا الرجل يف احلري قالأما محلك على    :حضر قال 
ن أجـري عليـه يف كـل شـهر     أن أصريه فيه وأ)٣(موسىأم صريه يف احلري أمرتين 

.)٤())موسىأم احلري وأجروا عليه ما أجرتهإىل ردوه:فقال،ثالثني درمهاً
عليــه (احلــسني مــامعنــد قـرب اإل ولعـل يف امتعــاض الرشــيد هـو ممــا رآه   

من كثرة وفود الزائرين وإقامة مراسم العزاء والنياحة عند قربه وهـذا            )السالم
.ما برر خوف متويل القرب من استدعاء الرشيد له

"
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أثر الزيارة َّـ عقيدة الثائرين

)عليـه الـسالم  (احلـسني  مـام موضع مقتـل اإل ،كربالءأرض   كما كانت 
ة والعباسية على حد سواء وقـد  مويقمني على احلكومة األ  ملتقى الثائرين والنا  
وكان الثوار يستلهمون من ،وطلب النصرة،إلعالن الثورةاختذها الثوار مكاناً

القـيم واملبـادئ ويـستلهمون منـه معـاين      عليـه الـسالم   احلـسني الـشهيد    ماماإل
ريخ الشهادة ويتزودون منه وجيددون العهد بزيارته وقد سجلت لنـا كتـب التـا     

تلك الزيارات هو جميء التوابني أوىلولقد كانت .بعض هذه الزيارات الثورية
وزيارم للقرب واجتماعهم حوله وكان م٦٨٤/ هـ ٦٥من عام وليف ربيع األ

نّأكما تذكر بعض املـصادر التارخييـة   )١(عددهم يقارب األربعة أالف شخص   
من احلجاز عدل عنهادسية قادماًالقاإىل عبيدة الثقفي ملا وصل أيب   املختار بن 

كربالء واغتسل ولبس ثياب الزيارة وسلم على قرب احلسني واعتنقه وقبلـه          إىل  
.)٢(واالقتصاص من قتلتهماموأقسم على األخذ بثأر اإل،وبكى

بـن علـي بـن احلـسني     )٣(زيارة حيىي بن زيد ،أعثم الكويفابن كما أورد 
–
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خـرج حيـىي بـن      " :صلوات اهللا عليه بقولـه    احلسني   ماملقرب اإل ) عليه السالم (
أقل من ذلك ومعـه مجاعـة مـن    أو شهراًأبيهمقتلبعد،زيد من الكوفة هارباً   

عليهما (سني بن علي  على قرب جده احل   فانكب ،)١(حىت صاروا نينوى     ،شيعته
وقد سجلت لنـا  .)٢(" ...بن عليوجعل يشكو ما نزل به وبأبيه زيد ) السالم

بعض هذه الزيارات الثورية يف الفترة العباسية إذ ينقل أبو الفرج    كتب التاريخ   
مبحمــد بــن)٣(الــسرايا أبــو إحــدى تلــك اللقــاءات الــيت مجعــت صــفهايناأل

السرايا أبو بالد احلجاز وفيها عرضإىل   خالل عودته  )ابن طباطبا ()٤(إبراهيم
وتعهد لهن يقدم للزعيم العلوي ما كان نصر بن شبيب قد وعده به ومل يف        أ

ن يعـدل عـن     أوطلـب منـه      ومـؤازراً  السرايا بالوفاء وان يكـون لـه نـصرياً        أبو  
ورحل.الكوفة حيث يوافيه بعد فترة وجيزةإىل ن يتجهأاحلجاز وإىل الرجوع
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عليـه  قـرب احلـسني  إىل مث اجتـه ،فمـر بنينـوى    ،الكوفةإىل   السرايا يف طريقه  أبو  
صـفهاين الفـرج األ أبـو  وقد نقل،)١(عدد كبري من الفرسان رأس على السالم

لعنـد  إني :قال،)٢(املدائن أهل   حدثين رجل من  " :نصر بن مزاحم قال   عن
بفرسان قـد  إذا ،وكانت ليلة ذات ريح ورعد ومطر  ،قرب احلسني يف تلك الليلة    

وأطال رجل منـهم الزيـارة مث جعـل     ،القرب فسلموا إىل   أقبلوا فترجلوا ودخلوا  
)٤(:النمري بقوله)٣(ور بن الزبرقان يتمثل أبيات منص

   

   

   

   

   

–
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رجل من الـدهاقني مـن      :فقلت ؟ممن الرجل  :فقال مث أقبل علي   :قال
إىل  وليـه كمـا حتـن الناقـة       إىل   حيـن الـويل    ،سـبحان اهللا   :فقـال .املـدائن أهل  

:قال.هللا شكره ويعظم أجرههذا املوقف يكثر لك عند انّإيا شيخ   ،حوارها
فوثبت،من كان ها هنا من الزيدية فليقم إيل        :فقال -السرايا  أبو   -مث وثب   

البيت أهل فدنوا منه فخطبهم خطبة طويلة ذكر فيها،مجاعات من الناس إليه
وذكر احلسني بـن  ،وذكر فعل األمة م وظلمهم هلم      ،وفضلهم وما خصوا به   

أيها الناس هبكم مل حتضروا احلسني فتنصروه فمـا        :فقالعليهما السالم   علي  
وتراث ،خارج طالب بثأره وحقهوهو غداً؟يقعدكم عمن أدركتموه وحلقتموه

ين خارج من وجهي نإ؟وما مينعكم من نصرته ومؤازرته    ،آبائه وإقامة دين اهللا   
ن فمن كا،والنصر ألهل بيته،والذب عن دينه،الكوفة للقيام بأمر اهللاإىل هذا

."هأصحابالكوفة ومعه إىل مث مضى من فوره عائداً.له نية يف ذلك فليلحق يب

،)٢(علـى املـستعني   )١(خرج حيىي بن عمر )م٨٦٥/ هـ ٢٥٠(ويف سنة   
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حيىي بن عمر ملا أراد اخلروج بدأ فزار قرب نّ أ" :صفهاينوقد أشار أبو الفرج األ
مجاعـة مـن   إليـه فاجتمعـت ،وأظهر ملن حضره مـن الـزوار مـا أراده          ،احلسني

مث دخـل الكوفـة لـيالً      ،الليـل إىل   فأقـام ـا    )١(األعراب ومضى فقصد شاهي   
خلـق  إليـه أيها الناس أجيبوا داعي اهللا حـىت اجتمـع        :ه ينادون أصحابوجعل  

.)٢("كثري

ــاً)م٨٦٥/ هـــ ٢٥١(ويف ســنة  ــائراًاحتــضنت كــربالء علوي كــان ث
وي هـو احلـسني بـن حممـد بـن محـزة بـن        يف الكوفة والعلـ األمر خرج بادئ 

معلـيه ()٣(طالـب يب ابـن  عبد اهللا بن احلسني بن علي بن احلسني بـن علـي    
ــسالم ــن     )ال ــل م ــة رج ــين أســد وثالمثائ ــن ب ــل م ــة رج ــه ثالمثائ ــان مع وك

"








–
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ىمث ظهر بنينـوى يف آخـر مجـاد        ،وعامتهم صوافية  )٢(والزيدية )١(اجلارودية
اعة من األعراب وفيهم قوم ممن كان       مجإليه اآلخر من هذه السنة فاجتمع    

.)٣()م٨٥٥/ هـ ٢٥٠(خرج مع حيىي بن عمر العلوي يف سنة 

للحركـات   وزيـارة احلـائر الـشريف موطنـاً        ،وملا كانت كـربالء املقدسـة     
فقـد  ،السياسية املعارضة فهي خري مكان اللتقاء الشيعة من شىت أصقاع العـامل           

مـام ا يف كربالء املقدسـة عنـد قـرب اإل         وكانت بدايته  ،ارتبطت الدعوة الفاطمية  
واليت مهدت فيما بعد إلقامة اخلالفة الفاطمية ) عليهما السالم(سني بن علي احل

كذلك )٥(ويذكر القاضي النعمان ذلك اللقاء الذي انعقد يف كربالء)٤(بالقريوان











–









–
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)٢(من جيشان  الذي خرج حاجاً   )١(احلسن علي بن الفضل   أيب انعقد اللقاء بني  

م فلما قـضى  ٨٧١/ هـ ٢٦٦اليمن سنة أهل مجاعة من أهلها يف مجلة من يف  
اليمن أهل   له يف مجاعة من    قرب احلسني صلوات اهللا عليه زائراً     إىل   حجه خرج 

،بالـشيعة أصابوه معموراًإليهوغريهم ممن شهد املوسم من الشيعة فلما انتهوا 
قب احلسني صلوات فجعل علي بن الفضل هذا يبكي عنده وينتحب ويعدد منا

وكان رجل من الدعاة يراعيه كل يوم وهو على ذلك    ،اهللا عليه ويذكر فضله   
.)٣("...فلما رأى نيته واجتهاده خال به وبسطه

)٤(كيفيـة تواصـل الـشيعة مـع حممـد احلبيـب           إىل   خلـدون ابن   وقد أشار 

وكـان شـيعتهم   ،)٥(محـص أرض كان حممد احلبيب يرتل سـلمية مـن     " :بقوله

–
–




–
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وسلمية بلدة على    )١(" )عليه السالم (زاروا قرب احلسني    إذا   ونه بالزيارة يتعاهد
يف سورية مقـر للتنظـيم الفـاطمي     )٢(الشرق من مدينة محاة     إىل   أطراف البادية 

عن أعني العباسيني وكانت سلمية يف ذلـك الوقـت       والذي بقي بعيداً   .السري
،التجار من خمتلف الطبقاتعلى أطراف بادية الشام سكنهاهاماًجتارياًمركزاً

ألـم كـانوا يتزيـون بـزي         ،هلـم  يون املستورون مقراً  مساعيلاإل ئمةواختذها األ 
ي يدير شـؤون دعوتـه يف خمتلـف         مساعيلاإل مامالتجار ومن هذا املركز كان اإل     

وكان من عادم يف كـل ناحيـة يـدعون للرضـا       " .)٣(ية  سالمأحناء اخلالفة اإل  
ظهـار الــدعوة حبـسب مــا علـيهم وكــان الـشيعة مــن     مـن آل حممـد ويرمــون إ  

قرب احلـسني مث يعرجـون علـى      النواحي يعملون مكيهم يف أكرب األوقات لزيارة      
وكـان  )عليه السالم(الصادق مامبن اإلإمساعيلمن ولد    ئمةسلمية لزيارة األ  

املـستورين  ئمـة ن سلمية كانـت مقـر إقامـة األ   أومع .)٤(" باليمن من شيعتهم   
ن الكوفـة كانـت املكـان    أالّإ،ني ومركز نشاطهم اإلداري والفكـري   عيلمسااإل

وذلك لقرب الكوفة من ضريح ،اجلدد لدعومنصارالذي اختذوه لكسب األ 

"
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وكربالء هي قبلـة احلجـاج الـشيعة       .يف كربالء  عليهما السالم  احلسني بن علي  
تنطلـق  كانـت مكة ومن هـذا املركـز  إىل   الثانية يؤموا بعد انتهاء موسم احلج     

خمتلـف املنـاطق ويف   إىل  املـستورون  ئمةقوافل الدعاة الذين كان يبعث م األ      
املـستور ومنـه انطلقـا   ماموابن الفضل باإل)١(حوشبابن   هذا املكان كان لقاء   

.)٢(هناكاليمن للقيام بالدعوةإىل 

استمرار  ،عدة أمور منها   ،واملستفاد من هذه النصوص التارخيية السابقة     
أيب عرية الزيارة وقدوم الشيعة من أماكن متفرقة بعد موسم احلج لزيـارة قـرب          ش

وأشار النص لكثرة الزائرين عند القرب الشريف )عليه السالم (عبد اهللا احلسني    
األمهية الـسياسية كونـه مكـان    إىل وصف باإلضافة ه معمور بالزائرين كما   نأو

ية املناسـبة   األرضـ ا أوجـد    جتمع كـبري لعمـوم الـشيعة مـن خمتلـف األمـاكن ممـ              
.أماكن بعيدةإىل التصال الدعاة ونشر الدعوة الفاطمية السرية ونقلها

العوامل اِّـؤثرة َّـ ازدياد عدد الزوار

كرامات القبر-١

وخصوصاًمتغرياً)عليه السالم(احلسني   ماموقد شهد مسار زيارة قرب اإل     









http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٩٧.................................................................................احلسينيةالزيارة: املبحث الرابع

-م   ٨٣٧/ هــ    ٢٤٧-ـ  ه ٢٣٢((احلكم  إىل   )١(بعد وصول املتوكل العباسي   
ه ورغـم تلـك   نـ أال إ،إجراء املاء على القرب ودميـه إىل  والذي عمد ) )م ٨٦١

ملـا  " :عـساكر بقولـه  ابـن  ذلـك إىل   الزيارة مل تتوقـف وأشـار     فإنّ  اإلجراءات  
فجـاء  ،وامنحـى أثـر القـرب   أجرى املاء على قرب احلسني نضب بعد أربعـني يومـاً       

خذ قبضة قبضة ويشمه حىت وقع على قرب احلسني         إعرايب من بين أسد فجعل يأ     
مث بكى وأنـشأ  بأيب أنت وأمي ما كان أطيبك وأطيب تربتك ميتاً    :وبكى وقال 

:يقول
  )٢( 

الفـرج  أبـو    فقد وصف  ،األوقات شدة  أكثرواستمرت شعرية الزيارة يف     
" :ة القرب وحال زائريه يف تلك األيام من حكم املتوكل بقولـه            حالصفهايناأل

بعـد عهـدي بالزيـارة يف تلـك     :حيـث قـال  )٣(عن حممد بن احلسني االشـناين     
مث عملــت علــى املخــاطرة بنفــسي فيهــا وســاعدين رجــل مــن  ،األيــام خوفــاً
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العطارين على ذلك فخرجنا زائـرين نكمـن بالنـهار ونـسري بالليـل حـىت أتينـا                   
،فسرنا بني مسلحتني وقد نـاموا      ،الغاضرية وخرجنا منها نصف الليل     نواحي

فجعلنا نشمه ونتحرى جهته حىت أتيناه وقـد قلـع       ،حىت أتينا القرب فخفي علينا    
وأجـري املـاء عليـه فاخنـسف موضـع           ،الصندوق الذي كان حواليـه وأحـرق      

ت مثلـها  كببنا عليه فشممنا منه رائحة ما مشمـ   أوصار كاخلندق فزرناه و    ،اللنب
ال واهللا   :فقـال  ؟قط من الطيب فقلت للعطار الذي كان معي أي رائحة هذه          

ما مشمت مثلها بشي من العطر فودعناه وجعلنا حـول القـرب عالمـات يف عـدة      
فلما قتل املتوكل اجتمعنا مع مجاعة من الطالبني والشيعة حىت صرنا        ،مواضع

.)١(" كان عليه ما إىل القرب وأخرجنا تلك العالمات وأعدناهإىل 

والـيت توثـق    ،)٢(وقد أورد الطوسي شهادة عبـد اهللا بـن دانيـة الطـوري              
" :حال الزيارة واستمرارها على الـرغم مـن الظـروف الـسياسية آنـذاك قـال       

إىل فلمـا صــدرت مـن احلــج صــرت  ،حججـت ســنة سـبع وأربعــني ومــائتني  
مث  ،ن الـسلطان  على حال خيفة مـ     )عليه السالم (املؤمنني  أمري   فزرت ،العراق

أرضه وخمـر فيهـا   فإذا هو قد حرثت  )عليه السالم (زيارة احلسني   إىل   توجهت
فبعيين وبـصري كنـت أرى الـثريان    ،األرضوأرسلت الثريان العوامل يف    ،املاء
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حـاذت مكـان القـرب حـادت عنـه ميينـاً      إذا فتساق هلم فيها حىتاألرضتأيت يف  
ال ينفـع ذلـك فيهـا وال تطـأ القـرب      فتضرب بالعصا الضرب الـشديد فـ      ،ومشاالً

.)١(" بوجه من الوجوه وال سبب 

واسـتمرارها   )عليه الـسالم  (احلسني   مامتيمية ظاهرة زيارة اإل   ابن   وأكد
يف مـصر  عليـه الـسالم  احلـسني رأس يف معرض جوابه عمن سأله عن مـشهد  

-أمحـد    ن النـاس كـانوا ينتـابون كـربالء ألن البـدن هنـاك يف زمـن                إ":بقوله
.)٢("وغريه-بن حنبل أمحد مامإلا

وجميء ولده املنتصر ) م٨٥٢/ ـه٢٤٧(العباسي سنةوبعد وفاة املتوكل  
نتيجـة  ملحوظـاً العباسي لسدة اخلالفة شهدت الشعائر احلسينية تطـوراً      )٣(باهللا

فسحة احلرية املمنوحة للطالبني وشيعتهم فقد أزال كل معامل اخلوف جبملة من      
،همأخبـار وترك البحث عن ،طالبأيب بالكف عن آلأمر  امنه ،اإلجراءات

وال قـرب غـريه مـن آل   ،)عليه الـسالم (زيارة احلري لقرب احلسني أحد   ن ال مينع  أو
أيب ولـد احلــسن واحلـسني وأطلــق أوقــاف آل  إىل وأمــر بـرد فــدك ،طالـب أيب 
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.)١(وترك التعرض لشيعتهم ودفع األذى عنهم ،طالب

)عليهم السالم (مستمرة يتعاهدها شيعة آل البيت       وبقيت شعرية الزيارة  
طاووس بسنده عـن ابن وقد ذكر،بدون انقطاع حىت يف أشد األوقات حراجة     

عميابن يف جملس  اًكنا جلوس " :احلسني علي بن احلسني بن احلجاج قال      أيب  
الكوفـة مـن   أهـل  وفيه مجاعـة مـن  )٢(عبد اهللا حممد بن عمران بن احلجاج    أيب  

ابـن  وكـانوا حـضروا عنـد     ،العباسـي أمحـد    وفيمن حضر العباس بـن    املشايخ  
عبـد اهللا   أيب   عمي يهنئونه بالسالمة ألنه حـضر وقـت سـقوط سـقيفة سـيدي             

يف ذي احلجــة مــن ســنة ثــالث وســبعني ) عليهمــا الــسالم(سني بــن علــي احلــ
.)٣("...ومائتني

مــاموقــد أورد الطوســي روايــات حتكــي عــن الزيــارة يف زمــن غيبــة اإل
ــه الــسالم(هــدي امل ،املهــديمــاموفيهــا لقــاء بعــض الــزوار حبــضرة اإل )علي

عليـه  (احلـسني  مـام للـشيعة لزيـارة قـرب اإل   مـام فيهـا توجيـه مـن اإل   خـرى واأل
:يقـول )٥(عبد اهللا بن سورة القمـي أيب  وذكر الطوسي بسنده عن    .)٤()السالم
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نـسيت نـسبه   نـي  ألقيته باألهواز غريجمتهداً عابداً وكان رجالً  مسعت سروراً " 
وعمـي يف صـباي وسـين إذ ذاك       أيب   كنـت أخـرس ال أتكلـم فحملـين         :يقول

)رضي اهللا عنه()١(بن روح القاسمأيب الشيخإىل ةأربع عشرأو ةثالث عشر
ان - عجل اهللا تعاىل فرجه الشريفاملهديماماإل-ن يسأل احلضرة أفسأاله 

سني بن روح أنكم أمـرمت بـاخلروج      القاسم احل أبو   يفتح اهللا لساين فذكر الشيخ    
،احلـائر فاغتـسلنا وزرنـا   إىل فخرجنا أنـا وأيب وعمـي      :سرورقال ،احلائرإىل  
: يـك فقـال يل  وعمـي يـا سـرور فقلـت بلـسان فـصيح لب      أيب  فـصاح يب   :قال

.)٢("وحيك تكلمت فقلت نعم

وصول البويهيين للسلطة-٢

-م   ٩٤٥/ ـ  هـ  ٤٤٧-هــ    ٣٣٤(وبعد جمـيء البـويهيني للـسلطة سـنة          
مكـن النـاس بطبيعـة احلـال ان تفـد      ،تاحته من أجواء األمـن    أوما   )م   ١٠٥٥

من )٣(خاصة بعد اإلعالن الرمسي   )عليه السالم (احلسني   مامعلى زيارة قرب اإل   
واالحتفـال بيـوم الغـدير فقـد         ،قبل البـويهيني بإقامـة مراسـم العـزاء احلـسيين          

ة الزيارة حتـت ظـل أجـواء االسـتقرار     للزيارة وزاد من حرك كبرياً أضاف زمخاً 
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السياسي واألمـين وقـد سـجلت لنـا كتـب التـاريخ أجـواء تلـك الزيـارة بعـد                     
يف النصف من شـعبان  م٩٦٣/ هـ ٣٥٢ففي سنة   ((.اإلعالن الرمسي للدولة  

خرجـت  )عليه الـسالم  (احلسني   ماموهي إحدى املواسم الكربى لزيارة قرب اإل      
.)١())وعقـدت القبـاب ببـاب الطـاق        )عليـه الـسالم   (العامة لزيارة قرب احلسني     

،والذي يفهم من إقامة القباب يف موسم الزيارة هو لتقـدمي اخلدمـة والـضيافة              
مما يستدعي بناء مامويتصور منه قدوم زائرين من نواحي العراق لزيارة قرب اإل       

.تلك القباب يف أيام الزيارة

ــارة حــىت شــكلت ظــاهرة بــا  رزة ممــا اســتدعى وقــد اتــسعت دائــرة الزي
علــيهم (البيــت أهــل ها يف مــدحدوالــشعراء لــذكرها يف أشــعارهم الــيت أنــش 

مـن القـرن الرابـع اهلجـري     ولورثـائهم والـيت بـرزت يف النـصف األ      )السالم
احلرية املتاحة والـيت حتققـت يف العـصر العباسـي          إىل   ولعل شيوع الزيارة مرده   

العـراق وبـالد فـارس وكـذلك        الثاين وبعد سيطرة البويهيني علـى الـسلطة يف          
تـدفق  إىل سيطرة احلمدانيني علـى الـسلطة يف مشـال العـراق وسـوريا ممـا أدى             

. كربالءإىل وفود الزائرين

والذي يهمنا هنا حركة الزيارة القادمة من بالد الشام والـيت وثقـت مـن              
خالل قصائد الشاميني وهو خري دليل على وجود تلك الظـاهرة وشـيوعها يف              

.امبالد الش

ومن أوائل شعراء الرثـاء الـذين عكـسوا يف شـعرهم شـأن الزيـارة هـو                  
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نطـاكي  بن حممـد بـن احلـسن بـن مـراد الـضيب احللـيب األ              أمحد   الشاعر أبو بكر  
.)١(املعروف بالصنوبري 

ومما قاله الـصنوبري    .ودمشق )٢(وقد أمضى الشاعر حياته ما بني حلب        
والذي ضمنها ذكر الزيارة ) ه السالمعلي(يف إحدى قصائده الرثائية يف احلسني 

)٣(:وقصد كربالء بقوله

   

   

)٤(:أخرىوقال يف قصيدة 

   





















http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


احلسينيةشعائرالوممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................٣٠٤

   

   

   

وأثرها َّـ التقارب اِّـذهبي) المعليه الس(الحس مامزيارة ق اإل

وعلى الرغم من وجود البويهيني حصل       )م   ١٠٣١/ هـ   ٤٢٢(يف سنة 
واالقتتال احلاصل بني الـسنة والـشيعة فقـد    ،جديد يف االحتقان الطائفي  تطور  

األثـري  ابـن  إليـه  قوافل الزوار القادمني من مدينة قم وذلـك مـا أشـار           إىل   امتد
من قم أرادوا زيـارة   قوماً )١(باب البصرة   أهل   اعترض" :لتلك احلادثة بقوله  

ثة نفـر وامتنعـت زيـارة       فقتلوا منهم ثال   )عليهما السالم (مشهد علي واحلسني    
.)٢(" عليهما السالممشهد موسى بن جعفر

فقد ختلله بعض األحيان صلح ومل يستمر ذلك االحتقان الطائفي طويالً   
وتواد وحمبة بني الشيعة والـسنة وانفـراج يف العالقـة حـىت أـم كـانوا ينبـذون                   

/ ـ هـ ٤٤٢(اجلوزي يف أحـداث سـنة      ابن   التطرف وراء ظهورهم كما وصفها    
الـسنة والـشيعة واختلطـوا واصـطلحوا       أهل   اجتمع كلمة " :بقوله )م ١٠٣١

.)٣(" زيارة املشهدين مشهد علي واحلسني إىل وخرجوا
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ــاس لزيــارة عرفــة يف ذي احلجــة وهــي مــن     ويف نفــس العــام خــرج الن
ئمـة والـيت أكـد عليهـا األ   )عليـه الـسالم  (احلـسني  مـام الزيارات املهمة لقرب اإل   

وما يالحظ هنا هو األجـواء اإلجيابيـة الـيت ظهـرت يف بغـداد         )معليهم السال (
اجلـوزي  ابـن  فقـد ذكـر  )عليـه الـسالم  (وخروج اجلميع لقصد زيـارة احلـسني        

املشهدين باحلائر  واستهل ذو احلجة فعمل الناس على اخلروج لزيارة       " :بقوله
نـصبوه  بعمل طرد أسود عليـه اسـم اخلليفـة و          )١(القالئني  أهل   فبدأ ،والكوفة

مناجيق ملونات مذهبات    )٣(والكرخ   )٢(ر الدجاج   أهل   وأخرج ،على بام 
الزيارة مـن األتـراك وأهـل    إىل  وخرج ...الفريقان من السنة والشيعة   واختلط

.)٤(" السنة من مل جتر له عادة ا 

األثري خروج النـاس للزيـارة     ابن   وصف )م ١١٠٨/ هـ   ٥٠٢(ويف سنة   
من شعبان اصطلح عامة بغـداد      )م ١١٠٨/ هـ   ٥٠٢(لسنة  يف هذه ا  " :بقوله















–
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مـشهد موسـى بـن جعفـر     إىل ليلـة النـصف منـه   السنة والشيعة وخرج الشيعة 
واسـتمرت   .)١(" من الـسنة فعجـب النـاس لـذلك          أحد   وغريه فلم يعترضهم  

شعرية الزيارة على الرغم مما شـهدته تلـك الـسنون مـن وقـوع الفـنت املذهبيـة         
يعة احلـال علـى حركـة الـزوار وتنقلـهم وباخلـصوص القـاطنني               واليت تؤثر بطب  

نـشهد  م ١١٣٥/ هــ    ٥٢٩ويف سـنة   ،ببغداد مركز عاصمة اخلالفـة العباسـية      
يف هـذه  " :ن يـصفها بقولـه  إىل أاجلـوزي  ابن مما دعا  ملحوظاً وازدياداً تطوراً

خلق ال حيـصون )السالمماعليه(زيارة علي ومشهد احلسني    إىل   األيام مضى 
كما يالحظ أن وترية الزيارة بقيت مستمرة وبدون انقطـاع  .)٢(" وظهر التشيع   

أعالم القـرن  أحد بعيدة وهو ما نقله قطب الدين الراوندي وهو     اًومشلت بالد 
الذي خرج لزيـارة قـرب   )٣(جعفر النيسابوري أيبعن شيخه  ،السادس اهلجري 

زيـارة  إىل ذات سـنة خرجـت  " :ويصف بقولـه  )عليه السالم (احلسني   ماماإل
يف مجاعـة فلمـا كنـا علـى فرسـخني      )عليه السالم(عبد اهللا احلسني أيب   موالنا

،من اجلماعة الفاجل وصار وكأنـه قطعـة حلـم     أصاب رجالً  ةثالثأو   من املشهد 
فـشددناه  :املشهد قـال إىل  ن حنمله أن ال خنليه و   أوجعل يناشدنا باهللا سبحانه     

افظه فلما دخلنـا املـشهد علـى سـاكنيه الـصالة            على الراية وأخذنا نراعيه وحن    
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٣٠٧.................................................................................احلسينيةالزيارة: املبحث الرابع

والسالم وضعناه على ثـوب وأخـذ رجـالن مـن طـريف الثـوب ورفعنـاه علـى           
وكان يدعو ويتضرع ويبكي ويقسم على اهللا حبـق احلـسني ان يهيـئ لـه             ،القرب

جلس ومشى وكأمنا نـشط مـن        األرضفلما وضع الثوب على      :قال ،العافية
.)١(" عقال 

زيارتهورة الق وأمنه مراء بعمالخلفاء واِّـلوك والسالط واألاهتمام بعض ا

مل تقتصر على فئـة معينـة      )عليه السالم (احلسني   ماميالحظ ان زيارة اإل   
كانت ا أيضاًإلزيارة العامة من الناس ف    من فئات اتمع فكما كانت مقصداً     

ابـن  وقـد صـرح  ،للفئة اخلاصة كاخللفاء وامللوك والـسالطني واألمـراء   مقصداً
ه مل نـ أاال )عليه السالم(احلسني مامكانوا يزورون قرب اإلاًأمراء عظامنّأتيمية  

وكانوا عند مقتل احلسني " :هدمه قولهإىل يذكر لنا أمساءهم ومما دفع املتوكل
وكان ينتابه أمراء عظام حىت أنكـر ذلـك علـيهم    قد بنو هناك مشهداً    ،بكربالء

نكار ذلك وزاد علـى  إه بالغ يف  نإكل تقدم فيه بأشياء يقال      ن املتو أحىت   ئمةاأل
.)٢(" الواجب 

هؤالء اخللفاء والسالطني واألمراء الذين زاروا املرقد الشريف         أوىلوقد  
عماره واحملافظـة  إعناية خاصة للمرقد من إعادة      )عليه السالم (احلسني   ماملإل

)٣(اخلليفـة املنتـصر بـاهللا      خلفـاء بـين العبـاس      ،ئـك أولومن   ،على أمنه ومحايته  

–
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احلسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................٣٠٨

٥٣٠(العباسـي  )١(واخلليفة املقتفي )م ٨٦٢-م   ٨٦١/ هـ   ٢٤٨-هـ   ٢٤٧(
ويف  ،م ١١٥٨/ هــ    ٥٥٣(الذي زاره عام     )م ١١٦٠-١١٣٥/ هـ   ٥٥٥-

/ هـ   ٦٥٦-هـ   ٦٤٠(كما توجه املستعصم باهللا    )٢())م١٢٥٣/ هـ   ٦٥٠سنة  
وتصدق ) عليه السالم(احلسني مامإلزيارة مشهد اإىل )٣()م١٢٥٨-م  ١٢٣٣

ويف )عليـه الـسالم  (علـي    مـام زيـارة مـشهد اإل    إىل   هنالك مبال كثري مث توجـه     
ــاهللا و   ــة املستعــصم ب ــاهأوالشــوال توجــه اخلليف ــشاهد إىل ده وحظاي ــارة امل زي

.)٤(املقدسة
واعــتىن بعمارتــه الــداعي )عليــه الــسالم(احلــسني مــاموممــن زار قــرب اإل

بن احلسن بن زيد بن احلسن بن علي بـن إمساعيلبن )٥(بن زيد العلوي حممد  
،)م٩٠٠/ هـ ٢٨٧ت (صاحب طربستان ،وهو املعروف بالداعي  ،طالبأيب  

عليـه  (احلـسني   مـام تـداعى البنـاء علـى قـرب اإل        )م   ٨٨٦/ هـ   ٢٧٣(ويف سنة   
عليماممشهد اإل،وعمارة املشهدين فقام الداعي العلوي بتجديد    )٦()السالم
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٣٠٩.................................................................................احلسينيةالزيارة: املبحث الرابع

.)٢()عليه السالم(احلسني ماموعمارة مشهد اإل)١()عليه السالم(

)٣(احلسني بن مقلـة   أبو   الوزير )عليه السالم (احلسني   ماموممن زار قرب اإل   

سني بـن علـي    احلـ  مـام كربالء لزيـارة قـرب اإل     إىل   م ٩٥٧/ هـ   ٣٤٦خرج سنة   
هـ ٣٦٦(ويف سنة  .)٥(فمات يف طريقه   )٤(بالفاجل وكان مصاباً ) عليهما السالم (

احلـسني  مـام فـزار مـشهد اإل  )٧(بقيـة ابـن  ومعـه )٦(خرج عز الدولـة )م ٩٧٦/ 
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)٢(بـىن عمـران بـن شـاهني          )م ٩٧٩/ هــ    ٣٦٩(ويف سنة    .)١()عليه السالم (

وهو الرواق ،وآخر يف احلائر احلسيين،املؤمنني باملشهد العلوي  أمري   رواق حرم 
.)٣(ن الشريفني املعروف برواق عمران يف املشهدي

ــأمن احلــائر   أولــو ــة خاصــة ب ــويهيني يف بغــداد عناي ــسلطة زمــن الب ت ال
الشريف ومعاقبة كل اللصوص ومن يعبث بأمنه وكان مـن تلـك اإلجـراءات             

٣٦٩يف سـنة   )٥(ملعاقبة ضبة بن حممـد األسـدي       )٤(عني التمر إىل   إرسال سرية 
"
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٣١١.................................................................................احلسينيةالزيارة: املبحث الرابع

مـام هد اإلاللـصوص وقطـاع الطـرق الـذي ـب مـش      أحـد   م وهو  ٩٧٩/ هـ  
.)١()عليه السالم(احلسني 

ومنـهم   ئمـة ن عناية خاصة بتشييد قبـور األ      والسالطني البويهي  أوىلكما  
الذي كان يكثر الزيارة للمشهدين املقدسني   )٢(السلطان البويهي عضد الدولة     

:طاووس ذلك بقوله ابن   ويتفقد أحوال الناس ويأمر بتلبية مطالبهم وقد ذكر       
الدولة للمشهدين الشريفني الطاهرين الغـروي واحلـائري      كانت زيارة عضد  " 

وورد مـشهد احلـائر مـشهد    م٩٨١/ هــ    ٣٧١يف سـنة     وىلاأل ىيف شهر مجاد  
وأعطى  ،فزاره وتصدق  ،ىلبضع بقني من مجاد    )عليه السالم (موالنا احلسني   

وجعــل يف الــصندوق دراهــم ففرقــت علــى ،النــاس علــى اخــتالف طبقــام
لفـني  أوكـان عـددهم      ،ل واحد منهم اثنان وثالثون درمهاً     العلويني فأصاب ك  

أهـل   وفـرق علـى    ،ومائيت اسم ووهب للعوام وااورين عشرة آالف درهـم        
وأعطى  ،املشهد من الدقيق والتمر مائة ألف رطل ومن الثياب مخسمائة قطعة          

.)٣("الناظر عليهم ألف درهم

عـضد الدولـة يف   طـاووس الـيت ذكـر فيهـا زيـارة     ابن والظاهر من رواية 
ان املدينتني املقدسـتني  ،الربع األخري من القرن الرابع اهلجري للكوفة وكربالء      








–
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إىل من الشيعة كمـا تـشري الروايـة   أو قد ازداد عدد ساكنيها سواء من العلويني 
تنظـيم إدارة احلـرمني الـشريفني وذلـك مـن خـالل وجـود        والـشؤون اإلداريـة   

.مرتبني وخازن ونواب

مـام زيـارة عـضد الدولـة فناخـسرو ملرقـد اإل     إىل   ؤرخ آخـر  وقد أشار مـ   
ان يشيد عليه مشهد فبين وفيه حنو من ألف دار يعـرف            )عليه السالم (احلسني  

.)١(مبشهد احلسني 

ـ  ٣٩٢(ويف سـنة   مــع )٢(علــي احلـسن بـن مثـال    أبـو  زار)م١٠٠١/ هـ
وعـاد  وبـات عنـده    )عليه السالم (احلسني   ماممشهد اإل  ،هأصحابفوارس من   

هـ ٤٠٢(ويف سنة .)٤(وقد كان يطارد بين عقيل يف عرض الربية       .)٣(احللة  إىل  
املشاهد املقدسة وكـان يفـرق فيهـا املـساعدات     )٥(زار فخر امللك )م ١٠١١/ 
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٣١٣.................................................................................احلسينيةالزيارة: املبحث الرابع

يف " :اجلـوزي بقولـه  ابـن   إليـه  وهذا مـا أشـار     ،على الفقراء من الناس هناك    
املـشاهد  إىل   واحلمـول  رجب وشعبان ورمضان واصل فخر امللـك الـصدقات        

وفـرق الثيـاب والتمـور والنفقـات يف العيـد          ،واحلائر والكوفة  )١(مبقابر قريش   
.)٢(" الضعفاء على

إىل والظاهر من النص السابق أا كانـت جولـة قـام ـا فخـر امللـك         
زار  )م   ١٠١٦/ هــ    ٤٠٧(ويف سنة    .)عليهم السالم (ئمةمشاهد قبور األ  

وزير سلطان الدولـة  ،)٣(الفضل بن سهالن أبو حممد      أيب   الوزير احلسن بن  
وهـو مـن قـام ببنـاء سـور احلـائر مبـشهد          )عليـه الـسالم   (احلسني   مامقرب اإل 

)٥(زار امللك أبو طاهر      )م ١٠٣٩/ هـ   ٤٣١(ويف سنة    .)٤(احلسني بكربالء   

فيهـا  " :كثري بقوله ابن   إليه وهذا ما أشار   )عليه السالم (احلسني   مامقرب اإل 
يف بعـض تلـك    ومـشى حافيـاً    عليه السالم  ار امللك الطاهر مشهد احلسني    ز

.)٦("االزوار
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اأبــامللــك)١(اســتقبل دبــيس بــن مزيــد)م١٠٤٤/ هـــ ٤٣٦(ويف ســنة 
زيارة املـشهدين  إىل  ومضى ،العراقإىل   عندما قدم  )٣(يف النعمانية    )٢(كاليجار

خــرج )م١٠٥٨/ ـ هــ٤٥١(ويف شــهر صــفر مــن ســنة .)٤(بالكوفــة وكــربالء 
ــساسريي  ــاك     إىل )٥(الب ــن هن ــدر م ــى ان ينح ــة عل ــشهد بالكوف ــارة امل إىل زي

ــهر    ،)٦(واســط ــر الن ــب العمــال يف حف ــة يف زوارق لريت ــه غل واستــصحب مع
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.)٢(بنذر كان عليه مشهد احلائر وفاًءإىل وجيريه)١(املعروف بالعلقمي

مـام ء بقـرب اإل يوضح هذا اخلرب مـدى االهتمـام الـذي كـان يوليـه األمـرا        
مـشهد  إىل   ورعاية زواره من خالل شق القنـاة النهريـة         )عليه السالم (احلسني

.)عليه السالم(احلسني ماماإل
،مـن سـالطني الـسالجقة      )عليه الـسالم  (احلسني   ماموممن زار قرب اإل   

ــسلجوقي  ــك شــاه ال ــذي زاره عــام ،)٣(مل ــر )م١٠٨٦/ هـــ ٤٧٩(ال وأم
يف عليـه الـسالم     احلـسني    مـام ت زيارته لقـرب اإل    وقد تكرر  .)٤(بعمارة سوره 

احلـسني مـام وممـن زار قـرب اإل  .)٥(نفس السنة عندما خـرج للـصيد يف الربيـة    
املعظـم عيـسى بـن العـادل     ابـن   الناصر داود  )٦(ملك الكرك ) عليه السالم (
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ن اقتــرب مــن أوالــذي مــا )م١٢٥٥/ هـــ ٦٥٣(ســنة )٢()١(محــد األيــويب
:ليقوكربالء حىت أنشد

  )٣( 
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٣١٧

املبحث اخلامس

مؤلفو املقتل احلسيين 

وهو على وزن مفعل ويطلق على القتـل  ،املقتل يف اللغة مشتق من قتل    
مكان وزمـان القتـل واىل معـىن املكـان أشـار مالـك       إىل  أي )١(القتل  وموضع

)٢(واطعنوا الشرسوف  " :صفني حيرض فيها على القتال    األشتر يف خطبة له ب    

.أي حمل القتل وموضع القتل)٣(" األيسر فانه مقتل 

أهـل   معـىن الزمـان عنـد حديثـه عـن         إىل   )٤(وفيها أشار زيـد بـن ثابـت         
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،ثـري األابـن  وقـال ،"اليمامـة  أهـل   أرسل أبـو بكـر مقتـل      " :بقوله )١(اليمامة
.)٢(قتلهم يف الواقعة اليت كانت باليمامة املقتل هنا ظرف زمان أي عند 

ا تطلق على الكتاب الذي يروي أحـداث مقتـل         إف :أما يف االصطالح  
.)٣(وعن واقعة كربالء )عليه السالم(احلسني ماماإل

ــاء     ــعها علم ــب وض ــي كت ــل ه ــب املقات ــأو وكت ــشيعة  أدبمت ــن ال ون م
احلـسينية ومالبـساا     وهي عادة مقصورة على رواية تاريخ الثورة       ،)٤(يةماماإل

.)٥(منذ بدايتها حىت النهاية
يف ن تكـون مرجعـاً  أأـا األجـدر بـ   " ويرى مشس الدين يف كتب املقاتل  

شأن الثورة احلسينية من كتب التاريخ العام ألا تعـىن بـشكل خـاص بوقـائع                
أمـا كتـب     ،وبالتـاريخ الشخـصي للثـوار      )عليـه الـسالم   (احلـسني    مامثورة اإل 

"



















http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣١٩..........................................................................احلسييناملقتلمؤلفو: املبحث اخلامس

أمهية متساوية لكل ما عام كما يصورها مشس الدين بأا تعطي غالباًالتاريخ ال 
الثـورة  إىل  رجاهلـا كـانوا ينظـرون      نّمـن أ  أمهية املقاتل تنبع     نّأكما   ،تروي به 

ولذا فهي جزء نـابض باحليـاة مـن تـارخيهم            ،احلسينية بعاطفة احلب والتقديس   
صـلة محيمــة  وقـد اعتمـدوا يف حكايتــهم ألحـداث املقتــل علـى مــصادر ذات    

الرجال والنساء الذين رافقوا الثـورة       ،عليهم السالم  البيتأهل   أئمة،بالثورة
م مل ينقلوا كل مـا حـدث فلقـد    إمنذ بدايتها حىت ايتها يف كربالء مع ذلك ف    

.)١("ضاع الكثري وطمس الكثري

)صلى اهللا عليه وآله وسلم   (الواردة عن رسول اهللا      خبارولقد مثلت األ  
يف تكـوين كتـب     وىلالنـواة األ   ،)عليـه الـسالم   (احلـسني    ماممقتل اإل يف شأن   

اليت عين املسلمون بتدوينها وحفظها إذ كان بعـض املـسلمني يـدونون              ،املقاتل
ويكتبونه ومنها أحاديث مقتل     )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (حديث رسول اهللا    

حديث رسـول    العناية حبفظ  أوىلمن   أولولعل   )عليه السالم (احلسني   ماماإل
)عليـه الـسالم  (املؤمنني علي أمري وكتابته هو)صلى اهللا عليه وآله وسلم  (اهللا  

بـذي  )عليـه الـسالم  (دخلـت علـى علـي       " :عبـاس قولـه   ابـن    وقد نقل عن  
يـا بـن عبـاس هـذه صـحيفة أمالهـا علـي              :فأخرج ايل صحيفة وقال    ،)٢(قار
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املـؤمنني  أمـري  لت يـا فق،وخطي بيدي)صلى اهللا عليه وآله وسلم  (رسول اهللا   
صـلى اهللا  (فإذا ا كل شيء كان منـذ قـبض رسـول اهللا              ،أقرأها علي فقرأها  

ومـن  ،ومـن يقتلـه  ،وكيـف يقتـل  )عليه السالم (مقتل احلسني   إىل   )عليه واله 
...وأبكاين فكان فيما قرأه علـي فبكى بكاًء شديداً،ينصره ومن يستشهد معه  

.)١(" البكاء مث أدرج الصحيفة رأكث،كيف يقتل احلسني ومن يقتله
احلـسني  مـام عباس حني عنف على تركه اإل   ابن   إليه ولعل هذا ما أشار   

ــ)عليــه الــسالم( ومل مل ينقــصوا رجــالً)عليــه الــسالم(احلــسني أصــحابنّأب
ابـن  حممـد إليـه  نعرفهم بأمسائهم من قبل شهودهم وكذلك مـا أشـار          ،يزيدوا
.)٣(كتوبون بأمسائهم وأمساء آبائهم ه ملأصحابأمساء نّأ:)٢(احلنفية

البيــت الــرواة األوائــل لواقعــة الطــف فقــد شــكلت  أهــل ويعــد ســبايا
.مشاهدم احلدث ومعايشتهم له النواة للمادة التارخيية املكتوبة

ماممقتل اإلأخبارذكروا )عليهم السالم(البيت أهل  من ئمةاأل نّأكما  
علـي بـن     مـام رواة مـن مساعهـا عـن اإل       وقد اسـتفاد الـ     )عليه السالم (احلسني  
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فقـد روي عـن    ،من عايش أحداث املقتل   أحد   كونه )السالم ماعليه(احلسني  
علي بـن احلـسني      -أبيه ه دخل على  نأأبيه عن )عليه السالم (الصادق   ماماإل
.)١(بطولـه ) عليهما الـسالم (سني بن علي    رجالن من قريش فذكر مقتل احل      -

الكثري من فـصول الواقعـة ممـا علـق     )عليه السالم (الباقر ماموكذلك روى اإل  
فقـد روى    ،)٢()عليـه الـسالم   (الـسجاد    ماماإل أبيه يف ذهنه وما كان مسعه من     

ــاقر مــاماملؤرخــون عــن اإل ــسالم(الب ــه ال ــة  )علي ــن أحــداث الواقع بعــض م
عن عمـار بـن معاويـة     )عليه السالم (الباقر   مامروى بسنده عن اإل    ،كالطربي

حـدثين عـن مقتـل       )عليـه الـسالم   (جعفر حممـد بـن علـي        أليب   :الدهين قلت 
.)٣(" ...حىت كأين حضرته)عليه السالم(احلسني 

مامعن طريق اإل)عليه السالم(احلسني  مامكما رويت أحداث مقتل اإل    
لـبعض ولـد   فعن عبد اهللا بن منصور وقد كان رضيعاً       )عليه السالم (الصادق  

عليـه  (سـألت جعفـر بـن حممـد الـصادق          :قـال )عليـه الـسالم   (زيد بن علي    
:فقـال )صلى اهللا عليه وآله وسـلم (عن مقتل احلسني بن رسول اهللا      )السالم
.)٤(وساق احلديث أبيهعنأيب حدثين

علـيهم  (البيـت  أهـل  منئمةلقد أوجدت تلك الروايات املنقولة عن األ  
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واة يف مجيع تلك ومن الرجال والنساء الذين كانوا يف ركب السبايا الن)السالم
.الروايات وحفظها وتسجيلها لتكون بذلك كتب املقاتل

هنالك مرحلة سبقت املرحلة التدوينية للمقتل   نّأإىل   والبد من اإلشارة  
ال وهي مرحلة الرواية الشفوية له مثلها القصاص الذين اختصوا بذكر املقتل       أ

نّأبلغـين  " :بقولـه )عليـه الـسالم  (الصادق ماماإلإليه وروايته وهذا ما أشار   
ونـساءً ،مـن غريهـم  وناسـاً ،مـن نـواحي الكوفـة   -قرب احلسني   -يأتونه   قوماً

،فمـن بـني قـارئ يقـرأ وقـاص يقـص        ،يندبنه وذلك يف النـصف مـن شـعبان        
.)١(" يندب وقائل يقول املراثي أدبون

ملــسار واضــحاًوبــذلك غــدا املقتــل والكتــب الــيت ألفــت فيــه انعكاســاً 
تارخييـة الـيت رافقـت حـدث واقعـة الطـف ويف ذات الوقـت متثـل         األحـداث ال 

علـيهم  (املخزون التارخيي والتراثي الـذي بواسـطته يـستذكر حمبـوا آل البيـت              
ليشكل حلقة مهمة مـن التـاريخ    )عليه السالم (احلسني   ماممصرع اإل  )السالم

ومن أهم من ألـف      ،الدوري لواقعة الطف وإحيائها على مر الدهر والعصور       
:وهم على حسب سين الوفاة كالتايلهذا اال يف

ذكـره  ،األصبغ بن نباتـه ااشـعي التميمـي احلنظلـي          :القاسمأبو   -١
املـؤمنني  أمـري  صبغ بن نباته ااشعي كـان مـن خاصـة       األ" :وقال ،النجاشي

روى عنـه عهـد األشـتر    .وتـويف بعـد املائـة     طـويالً عمـر بعـده    )عليه السالم (
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ذكـره الطوسـي وذكـر    )١(وهـو مـن شـرطة اخلمـيس     ،مـد ابنـه  حمإىل  ووصيته
مـن كتـب مقتـل       أولوالظـاهر    :أقـول  ،اجلارود الزيـدي عنـه    أيب   سناده عن إ

.)٢(احلسني وكتابه أسبق املقاتل 

بالكوفـة سـنة   املتـوىف    عبد اهللا جابر بن يزيد بن احلارث اجلعفي       أبو   -٢
وأبا عبد اهللا الـصادق  )لسالمعليه ا(جعفر الباقر أبا لقى)م ٧٤٥/ هـ   ١٢٨(
لـه كتـب منـها كتـاب مقتـل      ،ومات يف أيامه روى عنه مجاعـة       )عليه السالم (

الكـشي روى فيـه مـدحاً      نّإوقال العالمة احللي     )عليه السالم (احلسني   ماماإل
جابر بن يزيـد اجلعفـي الكـويف ثقـة يف     نّإ:الغضائريابن   وقال ،وبعض الذم 

جابر بن يزيد اجلعفي :داودابن وقال،ضعيفعنه ينفسه ولكن جل من رو
رحـم اهللا   " :ه قـال  نـ أ)عليه السالم (الصادق   ماممدحه الكشي روى عن اإل    

.)٣(وذمه النجاشي " جابر كان يصدق علينا 

،زديلوط بن حيىي بن سـعيد بـن خمنـف بـن سـليم األ         :أبو خمنف  -٣
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ومـن  )عليه السالم(املؤمننيأمري أصحابمن   )م٧٧٤/ هـ   ١٥٧(املتوىف سنة   
نّأعلى ما زعم الكشي والصحيح )عليهما السالم(احلسن واحلسني أصحاب

له كتب يف السري منها      ،وهو مل يلقه   )عليه السالم (علي   أصحابأباه كان من    
.)١(له تصانيف كثرية ياًأخباروكان راوياً)عليه السالم(كتاب مقتل احلسني 

تـويف سـنة   ،بن السائب بن بـشر الكلـيب  هشام بن حممد  :املنذرأبو   -٤
املـشهور  ،العـامل باأليـام  ،النـسابة )م٨١١-م  ٨١٩/ هــ    ٢٠٦أو   هـ ٢٠٤(

.)٢()عليه السالم(بالفضل والعلم له كتب كثرية منها كتاب مقتل احلسني 
،سـلمي بـالوالء  حممد بن عمر بن واقـد الـسهمي األ        :عبد اهللا أبو   -٥

بغـداد سـنة  إىل انتقـل )م٧٤٧/ هــ    ١٣٠(املولـود    ،ياملدين املعروف بالواقد  
لـه كتـب عديـدة       )م ٨١٢/ هــ    ٢٠٧(وتويف فيها سـنة      )م   ٨٩٦/ هـ   ١٨٠(

يلـزم   ،حـسن املـذهب    ،وكان يتشيع  .)عليه السالم (منها كتاب مقتل احلسني     
بغداد وويل القضاء ا للرشـيد بعـسكر      إىل   انتقل ،املدينةأهل   كان من  ،التقية

.)٣(املهدي
ولـد سـنة     ،البـصري  ،معمر بـن املـثىن التيمـي بـالوالء         :عبيدةأبو   -٦

هـ ١٨٨بغداد سنة إىل بالبصرة واستقدمه هارون الرشيد)م٧٢٨/ هـ   ١١٠(
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احلسني مامله كتاب مقتل اإل)م٨٢٤/ هـ ٢٠٩(تويف بالبصرة سنة م٨٠٤/ 
.)١()عليه السالم(

سـكن  ،يار املنقري العطار كويفنصر بن مزاحم بن س:الفضلأبو   -٧
كتبـه  ،صـاحل األمـر    ،مـستقيم الطريقـة    )م ٨٢٧/ هــ    ٢١٢(تويف سنة  ،بغداد

سني بـن علـي   كتـاب مقتـل احلـ   ،خمنـف لـه مـن الكتـب       أيب   حسان مـن طبقـة    
ه روى  نـ أية وذكر   مامذكره أبو جعفر الطوسي يف مصنفي اإل      ) عليهما السالم (

.)٢(عن لوط بن حيىي 

البصرة ولـد  أهل علي بن حممد بن عبد اهللا من،املدائيناحلسنأبو  -٨
بغـداد وتـويف ـا سـنة     إىل مث انتقـل  ،سـكن املـدائن    )م ٧٥٢/ هـ   ١٣٥(سنة

سني بـن  له كتب كثرية حسنة يف السري وله كتاب مقتل احل      )م ٨٢٠/ هـ   ٢٢٥(
.)٣() عليهما السالم(علي 

منه القاسم بـن حممـد   مسع ،بن اسحق النهاوندي األمحري   إبراهيم-٩
يف حديثـه  كـان ضـعيفاً  :قال عنه النجاشي)م ٨٨٢/ هـ   ٢٦٩(اهلمداين سنة   

كان  ،وقال الطوسي  )عليه السالم (له كتب منها كتاب مقتل احلسني        ،متهوماً
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مجاعـة قريبـة مـن الـسداد منـها      يف دينـه وصـنف كتبـاً    يف حديثه متهماً   ضعيفاً
.)١() السالمعليهما (سني بن علي كتاب مقتل احل

تويف  ،)٢(سلمة بن اخلطاب الرباوستاين      -حممد  أبو   أو أبو الفضل  -١٠
)عليـه الـسالم   (صاحب كتاب مولد احلسني ومقتله       )م ٨٨٣/ هـ   ٢٧٠(سنة  

وغري ذلك يروي عنـه مجـع مـن مـشايخ قـم منـهم حممـد بـن احلـسن الـصفار              
.)٣(واحلمريي وغريمها 

،شـعري القمـي  ىي بـن عمـران األ  بن حيـ  أمحد   جعفر حممد بن  أبو   -١١
بيـاع  -قـال وشـبيب فـامى    ،احلديث يعرفه القميـون بدبـة شـبيب     كان ثقة يف  

القوم كان بقم له دبة ذات بيوت يعطي منها ما يطلب منـه مـن دهـن فـشبهوا             
ثقة عني كـثري  )عليه السالم(له كتاب مقتل احلسني ،كتابه نوادر احلكمة بذلك  

.)٤(واضرام من مشايخ الطائفة أمحد ابنهروى عنه الكليين و،احلديث

القرشـي  ،بكر عبد اهللا بن حممد بن عبيد بن سفيان بن قـيس         أبو   -١٢
/ هــ    ٢٠٨(البغدادي ولـد سـنة       )الدنياأيب   ابن(موالهم املعروف ب    موياأل

اًلـه كتبـ  نّأ،ذكـره الـشيخ الطوسـي   )م٨٩٤/ هـ ٢٨١(وتويف سنة  )م ٨٢٣
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.)١()عليه السالم(منها مقتل احلسني 

بن حممد بن سعيد بن هالل بـن عاصـم بـن             إبراهيم،أبو اسحق  -١٣
وتويف ـا   ،أصفهانإىل   وانتقل ،نشأ بالكوفة  ،سعد بن مسعود الثقفي الكويف    

له مـصنفات  ،ةمامالقول باإلإىل مث انتقلكان زيدياً)م٨٩٦/ هـ   ٢٨٣(سنة  
.)٢()عليه السالم(كبرية منها مقتل احلسني 

مـوىل بـين     ،أبو عبد اهللا حممد بن زكريا بن دينار البصري الغاليب          -١٤
وهو)م٩١٠/ هـ ٢٩٨(تويف سنة ،السري والتاريخ بالبصرةأهل إمام،غالب
ولـه مـن    ،كان ثقـة صـادقاً     ،الرواة للسري واألحداث واملغازي وغري ذلك     أحد  

مـن  ه كـان وجهـاً    نـ أالكتب كتاب مقتل احلسني بن علي وقد ذكره النجاشي ب         
.)٣(وجوه البصرة 

زدي بن عيسى اجللودي األ   أمحد   عبد العزيز بن حيىي بن    أمحد   أبو -١٥
كان عيسى   ،)م ٩٤٣/ هـ   ٣٣٢(يها تويف سنة    أخبارشيخ البصرة و  ،البصري

جلـود  إىل  وهو منسوب  )عليه السالم (جعفر الباقر   أيب   أصحاباجللودي من   
،زد وال يعرف النـسابون ذلـك      بطن من األ  جلودإىل   قرية يف البحر وقال قوم    
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.)١() عليهما السالم(سني بن علي له كتب ذكرها الناس ومنها كتاب مقتل احل

روى ،احلسن بن عثمان بن زياد بـن اخلليـل التـستري    ،أبو سعيد  -١٦
وروى عنـه الـصدوق   ،مباشرة)م٩٧٥/ هـ ٣٦٥(عدي املتوىف سنة  ابن   عنه

كمـا روى عنـه حممـد بـن     ،بواسطة واحـدة )م٩٩٢/ هـ ٣٨١(املتوىف يف سنة   
.)٢()عليه السالم(له كتاب يف مقتل احلسني ،عمر اجلعايب من مشايخ املفيد

أبو جعفر حممد بن علي بن احلسني بـن موسـى        ،الشيخ الصدوق  -١٧
منـها  ،لـه مـصنفات عديـدة   )م ٩٩٢/ هـ   ٣٨١(بابويه القمي املتوىف سنة     ابن  

.)٣()عليه السالم(احلسني مامكتاب مقتل اإل

مـن ولـد شـهريار    ،حممد بن علي بن الفضل بن متـام بـن سـكني           -١٨
الغـضائري املتـوىف سـنة    ابـن    ومـن مـشايخ    ،وهو يف طبقة الـصدوق     ،األصغر

كـان ثقـة عينـاً      ،وكان لقب بسكني بـسبب إعظـامهم لـه        م ١٠٢٠/ هـ   ٤١١
عليـه  (مقتـل احلـسني     منـها كتـاب      ،صحيح االعتقاد جيد التصنيف لـه كتـب       

.)٤()السالم

بن أيـوب بـن مطـري اللخمـي     أمحد احلافظ أبو القاسم سليمان بن  -١٩


–
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احلــافظ املــشهور صــاحب املعجــم الكــبري ،أصــفهاننزيــل ،الــشامي الطــرباين
/ هـــ ٣٦٠(وتــويف عــام )م٨٦٥/ هـــ ٢٦٠(والوســيط والــصغري ولــد ســنة  

حيـىي بـن عبـد    ،وهو أبو زكريا،صفهاينمنده األابن  وقد أفرد احلافظ   )م٩٧١
ـ  ٥١١(ســنة املتـوىف  الوهـاب  يف ترمجتـه وبعــض  حــافالًاًجـزء )م١١١٧/ هـ

طبع يف اية املعجم الكبري للطرباين ذكـر  ،مناقبه ومولده ووفاته وعدد تصانيفه   
.)١()عليهما السالم(له كتاب مقتل احلسني بن علي نّأفيه 

،بـالوالء ،زدي اخلزاعـي روي األأبو عبيد القاسم بن سالم اهل      - ٢٠
أهـل  مـن ،والفقـه دباخلرساين البغدادي مـن كبـار العلمـاء باحلـديث واأل     

مثـاين عـشرة   )٣(ويل القضاء بطرسوس   ،وكان مؤدباً  ،ولد وتعلم ا   )٢(هراة
فسمع الناس من ،واىل بغداد)م٨٢٨/ هـ ٢١٣(مصر سنة إىل سنة ورحل

٢٢٤(ووفاتـه    )م ٧٣١/ هــ    ١٥٧(ته  كانت والد  .وحج فتويف مبكة   ،كتبه
لـه كتـب عـدة ومنـها كتـاب مقتـل       ،صاحب غريب احلديث)م ٨٣٨/ هـ  

.)٤()عليه السالم(احلسني 

–
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احلسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................٣٣٠

أبـو زيـد اهلمـداين    )القرن الرابع اهلجـري (عمارة بن زيد اخليواين   -٢١
ال يعرف من أمره غري هذا ذكر  " :شكك النجاشي يف وجوده بقوله     ،املصري

سـئل عبـد اهللا بـن حممـد     :نا يقـول أصـحاب ه مسع بعض نأعبيد اهللا احلسني بن 
رجل نـزل مـن الـسماء        :قال؟من عمارة بن زيد هذا الذي حدثك      ! البلوي  

عليهما (سني بن علي كتاب مقتل احل:كتب منهاإليهوينسب،حدثين مث عرج
وكـل أحـد  ه اسم ما حتتـه نإنا يقولون أصحابو :الغضائريابن   وقال) السالم

.)١(ما يرويه كذب والكذب بني يف وجه حديثه 

٩٩٦/ هــ    ٣٨٥(حممد بن احلسن بن علي الطوسي املولود سـنة           -٢٢
قــال النجاشــي أبــو جعفــر جليــل يف )م١٠٦٧/ هـــ ٤٦٠(واملتــوىف ســنة)م

كتـاب مقتـل احلـسني    ،عبد اهللا له كتب منـها أيب نا ثقة عني من تالمذة أصحاب
.)٢()عليه السالم(

حممـد بـن عبـد اهللا بـن         ،عبـد اهللا النيـسابوري    وأبـ  احلافظ ماماإل -٢٣
حممد بن محدوية بن نعيم بن احلكم احلاكم الضيب احلـافظ ويعـرف بـابن البيـع        

/ هـ ٣٢١(العلم واحلفظ واحلديث ولد سنة    أهل   وكان من  ،نيسابورأهل   من
يف مقتـل  ن له كتاباًأ،وذكر احلاكم )م ١٠١٤/ هـ   ٤٠٥(وتويف سنة    )م ٩٣٣

بشرحها يف كتاب مقتل خباروقد ذكرت هذه األ" :بقولهعليه السالم احلسني 
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٣٣١..........................................................................احلسييناملقتلمؤلفو: املبحث اخلامس

.)١(" وفيه كفاية ملن مسعه ووعاه عليه السالماحلسني
امسـه هبـة اهللا بـن احلـسن بـن احلـسني بـن           ،أبو املفاخر بن بابويـه     -٢٤

صلى اهللا (املفاخر بن حممد الرازي مداح آل رسول اهللا      أبو   بابويه مشس الدين  
كان له جاه وقبـول تـام   ،وهو من شعراء الفرس املشهورين   )عليه وآله وسلم  

،وأليب املفـاخر الـرازي كتـاب امسـه مقتـل الـشهداء           ،عند السالطني واحلكـام   
وهـو مـن الـشعراء ايـدين يف عـصر غيـاث        .ذكره الطهراين  ،باللغة الفارسية 

.)٣()م١١١٧/ هـ ٥١١(بن ملك شاه املتوىف سنة )٢(الدين حممد 
سـحق إسعيد أيب بنأمحد وأبو حممد موفق بن   ،احلافظ أبو املؤيد   -٢٥

،غزيـر العلـم  وكان فقيهـاً ،خطب خوارزم أاملؤيد املكي احلنفي املعروف ب    ابن  
يف العربيـة  طائر الصيت متمكناًكثري الطرق خطيباً   ،طائل الشهرة حمدثاً   حافظاً
٥٦٨تويف سنة  ،له خطب وشعر مدون    شاعراً ديباًعلى السرية والتاريخ أ   خبرياً

ويـرى الـشيخ   ،)٤()عليه السالم(احلسني مامله كتاب مقتل اإلم ١١٧٣/ هـ  
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أعـثم الكـويف الـيت    ابن عن تاريخه يف كتاب املقتل غالباًأخبارن أمشس الدين   
ه تتسم باملوضوعية واللغة الرفيعـة غالبـاً      أخبارو ،هي مبستوى روايات الطربي   

.)١(كما أا ذات حمتوى عاطفي معتدل 
القاسم حممد بـن املبـارك بـن احلـسني الـبقرية            أبو   :احملرب البغدادي  -٢٦
لـه كتـاب   )م١١٩٥/ ه٥٩٢(احملـدث املعـروف بـاحملرب واملتـوىف سـنة       البغدادي

.)٢()عليه السالم(حلسني امقتل
اهللا بـن منـا   البقـاء هبـة   أيب الشيخ جنم الدين حممد بن جعفـر بـن   -٢٧

عليـه الـسالم  لـه كتـاب مقتـل احلـسني    )م١٢٥٦/ هـ   ٦٥٤(احللي تويف سنة    
.)٣() )مثري األحزان((حتت عنوان 

بكـر  أيب بـار حممـد بـن عبـد اهللا بـن     األابـن  القاضي أبو عبـد اهللا    -٢٨
/ هـ ٦٥٨(واملتوىف سنة )م ١١٩٨/ هـ ٥٩٥(القضاعي البلنسي املولود سنة 

كتاب يف مقتـل احلـسني       ،تاب درر السمط يف معايل خرب السبط      له ك  )م ١٢٦٠
قال املقـري هـو كتـاب غايـة يف         ،)٤(على طراز إنشاء املقامات      )عليه السالم (

وقال الـصفدي لـه جـزء مسـاه درر الـسمط يف      )٥(منه   مقتضباً بابه وأورد قسماً  
.)٦(ولكنه إنشاء بديع ...خرب السبط
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٣٣٣..........................................................................احلسييناملقتلمؤلفو: املبحث اخلامس

بكرأيب عبد الرزاق بن رزق اهللا بن،عينحممد الرسأبو عز الدين-٢٩
بـرأس عـني   )م١١٩٣/ هـ ٥٨٩(اجلزري احملدث احلنبلي ولد سنة    خلفابن  

عليـه  (مـصرع احلـسني   )٢(له كتاب )م١٢٦٢/هـ ٦٦١(وتويف سنة )١(اخلابور  
.)٣(الزمه بتصنيفه صاحب املوصل )السالم

مـن أجـالء     علي بن موسى بن جعفر بن طاووس احلسين فاضـل          -٣٠
حالـه يف  ،نقي الكالم،كثري احلفظ،عظيم املرتلة،جليل القدر ،الطائفة وثقاا 

ـ  ٥٨٩ن يذكر ولد أالعبادة والزهد أشهر من     ـ  ٦٦٤وتـويف  م١١٩٣/ هـ / هـ
احلـسني  ماموهو كتاب مقتل اإل ،من كتبه اللهوف يف قتلى الطفوف     م ١٢٦٥

.)٤()عليه السالم(
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الفصل الثالث

املوقف من الشعائر احلسينية
والعباسيموييف العصرين األ

مويالموقف في العصر األ/ ولالمبحث األ

الموقف في العصر العباسي/ المبحث الثاني

موقف السلطة العباسية-أ

موقف العامة في بغداد من الشعائر الحسينية-ب

يسالمالمواقف من الشعائر في بقية العالم اإل-ج
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٣٣٧

ولحث األاملب

موياملوقف يف العصر األ

عـن سياسـتهم   مـن الـشعائر احلـسينية مل يكـن بعيـداً     مويإن املوقف األ  
ذلـك ألـم   ،بيت النبوة واليت ساروا عليها طيلـة فتـرة حكمهـم         العدائية آلل 

املنافس احلقيقي والسياسي األبـرز هلـم علـى الـساحة     كانوا يرون يف آل البيت  
هـذا مـا   ،يهـدد اسـتمرارية وجـودهم الـسياسي     أثرياًالذي ميتلـك تـ     ،السياسية

ذلك التنافس سـواء املكانـة   العمل على القضاء على كل منطلقات إىل   دفعهم
هم تبـاع مـن خـالل العمـل علـى تـصفية أ       أو   الروحية اليت حيتلها بني املسلمني    

ني اسـتكمال  مـوي مما يتـيح لأل    ،وحماربته اقتصادياً  إلضعافه سياسياً  ،ومريديهم
سفيان الحتواء آل البيت وحتييـد دورهـم يف   أيب  روع الذي بدأه معاوية بن    املش

.يسالماتمع اإل

مبـا  كـبرياً رتـبط ارتباطـاً  امـن الـشعائر احلـسينية       مـوي كما أن املوقف األ   
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ي ومـا ولدتـه مـن    سالمأحدثته الثورة احلسينية من آثار انعكست يف اتمع اإل     
واليت متثلت يف العديـد مـن الثـورات يف       مويردود فعل مباشرة جتاه احلكم األ     

مـستغلة مـا   أو هلـا ي متخذة من مبادئ الثـورة احلـسينية مرتكـزاً     سالمالعامل اإل 
وهـو مـا فعلـه عبـد اهللا بـن            ،مويأحدثته هذه الثورة من نقمة ضد احلكم األ       

إذ أخـذ    )م ٦٨١/ هــ    ٦١(مـوي عندما أعلن ثورته على احلكـم األ       )١(الزبري  
ــاس عليــه الــسالماحلــسني مــامني قتلــهم لإلمــوييــشنع علــى األ ويــثري يف الن

كمـا أخـذ بعـض      أو   )٢(،عواطفهم وينعى على العراقيني غـدرهم وخـذالم       
ومـا   )٣()عليه السالم (احلسني  مامزعماء الثورات يفتخرون بالتأسي بثورة اإل     

وهـذا مـا أقـدم عليـه         ،ه مـن صـرب وإقـدام      أصـحاب وأهـل بيتـه و     مامأظهره اإل 
ن قـال  أ)٤(بن الزبري حينما أراد مواجهة جيش عبد امللـك بـن مـروان       مصعب
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أخربين :فدنا منه فقال ،دن يا عروة أكلمك   اوهو يسايره    ،)١(املغرية  لعروة بن 
فجعلت أحدثه حبـديث  :قال عروةاألمر   عن احلسني كيف صنع حني نزل به      

،للمـوت زياد من الرتول على حكمه فأىب وصـرب     ابن   احلسني وما عرض عليه   
:فضرب مصعب معرفة دابته بالسوط مث قال

  )٢( 

هلـا يف  ولعل من أبرز الثورات اليت اختـذت مـن الثـورة احلـسينية مرتكـزاً      
،ني هي ثـورة التـوابني بقيـادة سـليمان بـن صـرد اخلزاعـي        مويصراعها مع األ  

اللتان قامتا من أجل األخذ بالثأر من قتلة   ،عبيدة الثقفي أيب   بن وثورة املختار 
)عليـه الـسالم  (وثورة زيد بن علي بن احلـسني  ،)عليه السالم(احلسني  ماماإل
)عليـه الـسالم   (بنه حيىي بن زيد بن علي بـن احلـسني           او ،)م ٧٣٨/ هـ   ١٢٢(
عليـه  احلـسني  مـام لثـورة اإل طبيعيـاً  عدان امتـداداً  تاللتان   )م ٧٤٣/ هـ   ١٢٦(

.)٣(يف أمة جدهصالحومبادئها اليت نادى ا يوم عاشوراء وهي اإلالسالم 
من آثار الثورة احلسينية هـو بلـورة العقيـدة الـشيعية ومنوهـا وتعبئـة                نّإو
صـلى اهللا عليـه   (ها بشكل أوضح مما كانت عليه زمن الرسـول الكـرمي           أنصار

املـؤرخني  أحـد  إليـه هـذا مـا أشـار    و )عليه السالم (علي   مامواإل )وآله وسلم 
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عليه (احلسني   ماملقد اختمرت العقيدة الشيعية بعد مقتل اإل      " :احملدثني بقوله 
عليـه  (علـي  مـام اإلأبيهمن دماءوكانت دماؤه أبعد أثراً ،يف النفوس  )السالم
نّإنقول  ها بل ميكننا أن   ئوازدياد أعضا  ،من حيث منو احلركة الشيعية     )السالم

شيعة بدأ ظهورها يف العاشر من احملرم وبعـده صـبغت مبـادئ الـشيعة        حركة ال 
.)١(" بصبغة دينية 

مـا  نإأن استقالل االصطالح الدال على التشيع      ":وكذلك يرى الشبييب  
له طابعـه    مميزاً حيث أصبح التشيع كياناً    )عليه السالم (كان بعد مقتل احلسني     

ع مل يظهر ويصري لـه قـوة إال بعـد    أن التشي"تيمية يرى ابن كما أن .)٢("اخلاص
تبـاع العقيـدة الـشيعية     أفمن الطبيعي أن يدفع     )٣(")عليه السالم (مقتل احلسني   

نتيجة لقيامهم جبملة من ممارسات الـشعائر احلـسينية الـيت تعـرب عـن                باهظاً مثناً
.متسكهم مببادئ الثورة احلسينية ومعارضتهم لألنظمة اجلائرة واملستبدة

ختـذ  اني من الشعائر احلسينية مويأن موقف األإىل اإلشارة وهنا البد من  
سـاليب للعمل على منعها والقضاء عليها وميكن حـصر هـذه األ     أساليبعدة  
:باآليت

ة طمس معامل الثورة احلسينية وما يتصل ا باعتبارها خارجـة عـن             أولحم
ــشرعية ــدأت  ،ال ــث ب ــذه احمل أوىلحي ــوادر ه ــب ــاع  أول ــدما أش ــة عن ة يف الكوف

وهـذا مـا   ،ون بأن من قتل بالطف هو من اخلارجني على سلطة الدولـة           مويألا
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٣٤١.....................................................................األموي العصريفاملوقف: املبحث األول

،اإلمارة بالكوفة  صالحزياد إل ابن   دعاين" :مسلم اجلصاص بقوله  إليه أشار
وإذا أنــا بالزعقــات قــد ارتفعــت مــن جنبــات ،األبــوابفبينمــا أنــا اجــصص

:قـال ؟مايل أرى الكوفة تـضج :فأقبلت على خادم كان معنا فقلت      ،الكوفة
؟فقلـت مـن هـذا اخلـارجي        ،خرج علـى يزيـد     )١(أتوا برأس خارجي    الساعة

فتركــت اخلـادم حـىت خــرج   :قـال ) عليهمـا الـسالم  (سني بـن علــي  فقـال احلـ  
.)٢(.. " .ولطمت وجهي حىت خشيت على عيين أن تذهب

ون مـن طمـس حلقيقـة       مويـ وكذلك ميكن تلمس ما أراد أن يقـوم بـه األ          
يف بـالد الـشام بعبـارة الـسيدة زينـب بنـت            )يه السالم عل(احلسني   مامثورة اإل 

تـه تلـك   أولعلـى حم اليت أجابت ا يزيـد بـن معاويـة رداً   )عليها السالم(علي  
فـو اهللا ال     ،وناصـب جهـدك    ،سع سعيك او ،فكد كيدك .. .يا يزيد " :بقوهلا

.)٣(.. " .وال متيت وحينا وال تدرك أمدنا،متحوا ذكرنا

هو إقدام ،لطمس معامل الثورة احلسينية خرىاأل نيمويت األ أوالومن حم 
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والعباسياألمويالعصرينيفاحلسينيةالشعائرمناملوقف: الفصل الثالث................................٣٤٢

علـى  ،احلـسني وأبيـه عليهمـا الـسالم    مـام ني وإصرارهم على سـب اإل   موياأل
احلديد عند ذكره ألبيات الشاعر عبـد اهللا بـن    أيب  ابن   إليه املنابر وهذا ما أشار   

مكـة وعمالـه   أمـري  ،)٢(اليت يرد فيها على قيـام خالـد القـسري       )١(كثري السهمي 
)عليــه الــسالم(احلــسني مــاموولــده اإل)عليــه الــسالم(علــي مــاملعنــهم اإلب

)٣(:بقوله

   

   

   

   

   

وقـد لبثـت بنـو أميـة بعـد مـصرعه            " :ذلك بقولـه  إىل   وقد أشار العقاد  
ومـا زال يزيـد     " وقولـه أيـضاً    .)٤("ستني سنة يسبونه ويسبون أباه على املنـابر       

ملنـابر يف أرجـاء     ليهمـا علـى ا    آعلـي واحلـسني و    خالفه يأمرون النـاس بلعـن     أو
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٣٤٣.....................................................................األموي العصريفاملوقف: املبحث األول

وصـواب عقـام مبـا      ،ية ويستفتون من يفتـيهم بإهـدار دمهـم        سالمالدولة اإل 
واجـب  أو فقتلـه جـائز  ،ومن جتب لعنته على املنابر بعد موته بسنني     ،أصام

.)١(" يف رأي العنيه 

تفعيلهم للجانـب اإلعالمـي املـضاد      ون أيضاً مويومما أقدم عليه األ   -٢
خالل اختـاذهم يـوم عاشـوراء يـوم عيـد وفـرح وسـرور        للشعائر احلسينية من 

يف )عليـه الـسالم  (احلـسني  مامللتغطية على فعلتهم الشنعاء بقتلهم اإل )٢(،هلم
وألجل التصغري من جرميتهم الكربى والتقليـل مـن حجمهـا وصـرف      ،كربالء

مـام بعـد يـوم علـى مـا فعلـوه باإل     يوماًالرأي العام عنها الذي بدأ يزداد حنقاً   
هـو   ،نيمويمن أقام االحتفال بذلك اليوم من األ       أولوأن   .سني وأهل بيته  احل

عليــه (احلــسني مــامبقــدوم الــسبايا ورأس اإليزيــد بــن معاويــة الــذي احتفــل
:بقوله)٣(وهذا ما أكدته الرواية املنقولة عن سهل بن سعد الساعدي     )السالم

عـنب بالـدفوف   وهم فرحون مستبشرون وعندهم نـساء يل .. .توسطت املدينة " 
فرأيـت قومـاً    ،ال نعرفه حنن   اًفقلت يف نفسي لعل ألهل الشام عيد       ،والطبول

قالوا يا شيخ نراك،يا هؤالء ألكم بالشام عيد ال نعرفه حنن:يتحدثون فقلت
)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اًأنا سهل بن سعد قد رأيت حممد  :فقلت ،غريباً
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؟ال تنخـسف بأهلـها  األرضوطـر دمـاً  قالوا يا سهل ما أعجبك الـسماء ال مت      
الـشام وسـيأيت   إىل العراقأرض  احلسني عترة حممد يهدى من    رأس   قالوا هذا 
فمـن أي بـاب   .احلسني والناس يفرحـون رأس يهدى! وا عجباه :اآلن قلت 

فسرت حنـو البـاب   ،)١("باب الساعات" :جانب يقال لهإىل   فأشاروا ،يدخل
وإذا أنـا بفـارس بيـده   ،رايات يتلو بعضها بعـضاً إذ جاءت ال   .فبينما أنا هنالك  

صلى اهللا  (برسول اهللا    من أشبه الناس وجهاً   رأس   وعليه ،رمح مرتوع السنان  
.)٢(.. " .)عليه وآله وسلم

ون مـن   موياحلال اليت كان عليها األ     )عليه السالم (الباقر ماموقد أكد اإل  
اللهم إن " :زيارة عاشوراءاالحتفال بيوم عاشوراء بقوله يف الزيارة املعروفة ب      

وذكـره كـذلك الـبريوين     .)٣(" بن آكلـة األكبـاد      او ،هذا يوم تربكت به بنو أمية     
وعيـدوا  ،وتزينـوا واكتحلـوا  ،فقد لبسوا فيه مـا جتـدد  ،فأما بنو أمية " :بقوله

وجـرى الرسـم   ،وأطعموا احلالوات والطيبـات  ،والضيافات ،وأقاموا الوالئم 
وأمـا الـشيعة  ،ام ملكهم وبقي فـيهم بعـد زوالـه عنـهم       يف العامة على ذلك أي    

ويظهـرون ذلـك مبدينـة     ،لقتل سيد الـشهداء فيـه      فإم ينوحون ويبكون أسفاً   
من املدن والبالد ويزورون فيه التربة املسعودة بكربالء وكذلك       السالم وأمثاهلا 




–
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٣٤٥.....................................................................األموي العصريفاملوقف: املبحث األول

.)١(" كره العامة فيه جتديد األواين واألثاث 

ــبالط األ   ــاء ال ــد وضــع علم ــويوق ــارم ــوم  أخب ــثرية يف ي ــث ك وأحادي
عليـه  (الـصادق  مـام كمـا يقـول اإل  -بأنه يوم بركة ليعـدل النـاس         ،عاشوراء

.)٢(الفـرح والـسرور والتـربك    إىل ،من اجلزع والبكاء واملصيبة واحلزن )السالم
مـن املتـسننة رووا ورويـت هلـم أحاديـث            اًقومـ  نّإ" تيمية يف ذلك    ابن   ويقول

يف هذا اليوم يعارضـون بـه شـعار ذلـك        ا ما جعلوه شعاراً   عليه اموضوعة بنو 
غتـسل يـوم    امـن   (مثل احلديث الطويل الذي روي فيـه        .. .-الشيعة   -القوم  

ومن اكتحل يوم عاشوراء مل يرمد ذلـك العـام       ،العامعاشوراء مل ميرض ذلك   
هـذا  نّإفـ ،وأمثال ذلك من اخلضاب يوم عاشوراء واملصافحة فيه وحنـو ذلـك    

ن كان قد ذكره    إو ،احلديثوحنوه كذب خمتلق باتفاق من يعرف علم      احلديث  
ه صحيح وإسناده على شرط الـصحيح فهـذا مـن           نإاحلديث وقال   أهل   بعض

)٣(.)الغلط الذي ال ريب فيه كما هو مبني يف غري هذا املوضع

إىل كــثري فقــد أرجــع اختــاذ يــوم عاشــوراء يــوم فــرح وســرور بــن اأمــا
م وذلك ملعارضتهم الـشيعة الـذين اختـذوه يـوم حـزن             الشاأهل   النواصب من 

قـد عاكـست الرافــضة   " :بقولــهإليـه أشـار وهــذا مـا ،وأسـى إلقامـة العـزاء   
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والعباسياألمويالعصرينيفاحلسينيةالشعائرمناملوقف: الفصل الثالث................................٣٤٦

يـوم عاشـوراء   إىل فكانوا،الشامأهل والشيعة يف يوم عاشوراء النواصب من    
ثيـام ويتخـذون ذلـك      يطبخون احلبوب ويغتسلون ويتطيبون ويلبسون أفخر     

يريـدون   ،والفـرح عون فيه أنواع األطعمـة ويظهـرون الـسرور        يصن اليوم عيداً 
املعـىن  كما أكـد الزرنـدي احلنفـي هـذا     )١(" بذلك عناد الروافض ومعاكستهم     

زين لقوم آخرين معارضة هؤالء يف فعلهم فاختذوا هذا اليـوم عيـداً             " :بقوله
وأخذوا يف إظهار الفرح والسرور أمـا كـوم مـن النواصـب املتعـصبني علـى                 

.)٢(" وأما من اجلهال ،حلسني وأهل بيتها

الناصبة املبغـضني لعلـي   إىل تيمية االحتفال بالفرح والسرورابن وقد أرجع 
.)٤(حسب قوله.)٣(ده ومنهم احلجاج بن يوسف الثقفيأوالو- رضي - 

ني على إحيـاء االحتفـاالت      مويتأكيد األ إىل   النصوص التارخيية تشري   نّإ
ذلـك مـن أمـور متثـل املوقـف      إىل ومـا  ،واالكتحـال  وإظهار الفـرح والـسرور    

ه يـدلل   نـ إن دل علـى شـيء ف      إوهـذا    .،املواجه ملوقف الشيعة  مويالرمسي األ 
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حـىت أن ظـاهرة العـزاء والزيـارة وإقامـة الـشعائر         ،على اتساع دائـرة الـشعائر     
هلا مما استدعاها للرد على الشعائر     املختلفة أخذت تزعج السلطة ومتثل حرجاً     

ن مل تكن الـشعائر احلـسينية قـد أخـذت         إف .ينية احلزينة بشعائر معاكسة هلا    احلس
ني ملا أكـدوا علـى الـشعائر املعاكـسة          مويباالنتشار وأصبحت ظاهرة تزعج األ    

وا أن ينشروها باألمة ويقطعوا مظاهر احلزن اليت جتـدد ذكـرى مقتـل           أولاليت ح 
بن بنـت نبيهـا وهـي       ال نيمويوتذكر األمة بقتل األ    عليه السالم  احلسني ماماإل

أذل مـن  " :بقـوهلم ني جراءها اخلزي والذل حىت سـار مـثالً    مويجرمية حلق األ  
.)١("بالكوفة يف يوم عاشوراءأموي

مـن صـفر عيـداً   ولأن بين أمية كانوا اختذوا اليوم األ     " وأضاف البعض   
.)٢(" احلسني رأس هلم حيث أدخلت فيه

صلى اهللا عليه وآلـه  (ان النيب ومن تلك األحاديث اليت وضعت على لس      
واستحباب الزينة واخلضاب والسرور -عاشوراء -يف فضل هذا اليوم )وسلم

علـيهم  (منـهم بأهـل البيـت        تنكـيالً  ،والتوسعة على العيال ولبس اجلديد فيه     
:عباس يف قوله تعـاىل ابن لسانللمسلمني ما وضعوه على   وتضليالً )السالم

}... موي كُمعِدوةِمين٥(يوم عاشوراء،)٤(قال يوم الزينة)٣(}...الز(.
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وأتباعهم بالقتل واحلبس والتشريد     عليهم السالم  التصدي آلل البيت   - ٣
آلل مـوي ت التـصدي األ أوالحمـ أوىلولعـل  ،ملنعهم من إقامة الـشعائر احلـسينية   

ا شـكلته  من املدينة ملـ )عليها السالم(البيت هو إقدامهم على جري السيدة زينب    
إىل الـذي كتـب    ،من عامل ضغط على وايل املدينة عمرو بن سعيد بـن العـاص            

الـيت أججـت يف   )عليهـا الـسالم  (يزيد بن معاوية خيربه مبخاوفه من السيدة زينب       
فقـد روي عـن الـسيدة زينـب          ،مـوي احلجاز روح الثورة والنقمة على احلكم األ      

ب النـاس علـى القيـام بأخـذ ثـار      كانـت وهـي باملدينـة تألـ      " ها  نأ)عليها السالم (
ومحل الناس علـى األخـذ       ،فلما قام عبد اهللا بن الزبري مبكة       .عليه السالم  احلسني

املدينة فخطبت فيهم الـسيدة  أهل  وخلع يزيد بلغ ذلك    ،عليه السالم  بثأر احلسني 
وصارت تؤلبهم على القيام لألخذ بالثأر فبلغ ذلك عمـرو       )عليها السالم (زينب  

ن فرق بينـها وبينـهم فـأمر أن         أإليه فكتب ،يزيد يعلمه باخلرب  إىل   كتببن سعيد ف  
.)١()...ينادى عليها باخلروج من املدينة واإلقامة حيث تشاء

هي اليت جعلـت  )عليها السالم(أن السيدة زينب " وتذكر بنت الشاطئ    
سـنوياً  من مصرع أخيها الشهيد مأساة خالـدة وصـريت مـن يـوم مقتلـه مأمتـاً                

ة ملا أحـدثت مـن   مويهذه املآمت أثارت خماوف السلطة األ .)٢("ن واآلالم لألحزا
سخط وغضب لدى عامة الناس يف املدينـة املنـورة وردود فعـل ضـد الـسلطة             

بتـرك املدينـة   )عليهـا الـسالم  (أن تـأمر الـسيدة زينـب       إىل   مما دعاهـا   ،ةموياأل
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.يسالمواإلقامة يف أي مكان تشاء من العامل اإل

وشـيعتهم مـن     )علـيهم الـسالم   (ن وصف معاناة آل البيت      ولعل خري م  
مث مل نـزل " :حينمـا قـال  )عليه الـسالم (حممد الباقر مامهو اإلموياجلور األ 

البيت نستذل ونستضام ونقصى ومنتهن وحنـرم ونقتـل وخنـاف وال نـأمن           أهل  
ووجـد الكـاذبون اجلاحـدون لكـذم وجحـودهم       ،يائنـا أولعلى دمائنا ودماء    

يـائهم وقـضاة الـسوء وعمـال الـسوء يف كـل بلـدة            إىل أول  يتقربون بـه  موضعاً
إىل فحدثوهم باألحاديث املوضوعة املكذوبة ورووا عنا ما مل نعمله ليبغـضونا          

)عليـه الـسالم   (وكان عظم ذلك وكربه زمن معاوية بعد موت احلسن           ،الناس
وقطعـت األيـدي واألرجـل علـى الظنـة وكـان مـن       ،فقتلت شيعتنا بكل بلدة 

هدمت داره مث مل يـزل الـبالء   أو ب مالهأو  يذكر حببنا واالنقطاع إلينا سجن    
مث جـاء   )عليـه الـسالم   (زمان عبيد اهللا بن زياد قاتل احلـسني         إىل   يشتد ويزداد 

وأخذهم بكل ظنة ومة حـىت أن الرجـل ليقـال لـه     ،ةاحلجاج فقتلهم كل قتل   
أبـو  كذلك كشف لنـا    )١("يمن أن يقال له شيعة عل     إليه كافر أحب أو   زنديق

علـيهم  (ة الـيت تعـرض هلـا آل البيـت           مويـ سـكايف حجـم اهلجمـة األ      جعفر اإل 
يف طول ملكهم أن     ون ال يألون جهداً   مويفكان األ ":وشيعتهم بقوله  )السالم

ويكتموا فـضائلهم    ،وا نورهم ؤويطف ،وولده )عليه السالم (خيمدوا ذكر علي    
لى سبهم ولعنهم على املنابر والعيـاذ       وحيملون الناس ع   ،ومناقبهم وسوابقهم 




http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


والعباسياألمويالعصرينيفاحلسينيةالشعائرمناملوقف: الفصل الثالث................................٣٥٠

مع قلة عددهم وكثرة عدوهم فكانوا    ،باهللا فلم يزل السيف يقطر من دمائهم      
حـىت أن الفقيـه   ،خائف مرتقـب أو  بني قتيل وأسري وشريد وهارب ومستخف     

الّأبعاد وأشـد العقوبـة   ويتوعد بغاية اإلإليهواحملدث والقاص واملتكلم ليتقدم   
حىت بلغ مـن تقيـة احملـدث     .. .وال يرخصوا ألحد   ،صائصهممن خ  يذكر شيئاً 

:فقـال كفـى عـن ذكـره   )عليه السالم(طالب أيب عن علي بن   ذكر حديثاً إذا  
)عليـه الـسالم  (وال يذكر علياً   ،وفعل رجل من قريش    ،قال رجل من قريش   

.)١("وال يتفوه بامسه
مقتـل احلـسني   بعـد  األمـر  مث تفـاقم ":احلديد بقولهأيب ابن   كما أشار هلا  

وويل علـيهم    ،شتد على الـشيعة   اف ،وويل عبد امللك بن مروان     )عليه السالم (
املتظاهرون بالنسك والصالح والـدين     إليه فتقرب ،احلجاج بن يوسف الثقفي   

وا أكثرمن يدعي من النـاس عداوتـه فـ   ومواالة ،هئومواالة أعدا  ،ببغض علي 
)عليـه الـسالم  (غض مـن علـي    وا من الب  أكثريف الرواية وسوابقهم ومناقبهم و    

وقف للحجاج ويقـال هـو جـد    اًإنسانوالشنآن له حىت أن   ،وعيبه والطعن فيه  
أهلـي عقـوين فـسموين    نّإفصاح أيهـا األمـري   ،األصمعي عبد امللك بن قريب    

،فتـضاحك لـه احلجـاج   ،صـلة األمـري حمتـاج   إىل  اوأنـ  ،ي فقري بائس  نإو ،علياً
.)٢("ع كذاوقال للطف ما توسلت به وليت موض

ة الــشرسة الــيت مويـ تظهـر لنــا النـصوص اآلنفــة الــذكر شـدة احلملــة األ   
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واجهها آل البيت وأتباعهم على كافة األصعدة وخاصة الشعائر احلسينية اليت            
ة ألن يف إحيائها نصرة للمبادئ اليت من أجلـها      مويعلى السلطة األ   متثل خطراً 
ة وهـو مـا     مويـ لسياسة األ ى ا علوحتريضاً)عليه السالم (احلسني   مامضحى اإل 
ولعـل احلملـة   ،ونمويـ علـى املكتـسبات الـسياسية الـيت حققهـا األ     يعد خطـراً  

قسوة هي يف زمن احلجاج بن يوسف الثقفي واليت جـاءت بعـد تـصفية          كثراأل
احلـسني  مـام عبيدة الثقفي الـذي رفـع شـعار الثـأر مـن قتلـة اإل        أيب   املختار بن 

مـن  ئمـة نشاط الشيعة والتفـافهم حـول األ       وكذلك بعد ازدياد   )عليه السالم (
مت آهم مراسم الشعائر احلسينية من إقامة املـ  ئوإحيا )عليهم السالم (البيت  أهل  

اختـاذ أشـد   إىل وهو ما دعـى الـسلطة   )عليه السالم (احلسني   ماموزيارة قرب اإل  
.اإلجراءات ملنع ذلك

اج بـن  وواليه علـى العـراق احلجـ   ،فقد جاء سلوك عبد امللك بن مروان 
فقـد   ،يف التعامل مع الشعائر احلـسينية     مويللنهج األ  الثقفي استمراراً يوسف

عليه (احلسني   مامكان للبعد السياسي واالجتماعي للزيارة وارتباطها بثورة اإل       
مواجهة اإلجراءات التعسفية اليت كانت ترتكبها السلطة       أن جعلها يف   )السالم

)عليـه الـسالم  (احلـسني  ماميارة قرب اإلعلى زة حبق من كانوا يتوافدون    موياأل
ق املؤرخــون جــرائم ولقــد وثّــ.حيـث كــان يتعــرض الــزوار للقتــل واملطــاردة 

سـوى مـن   كان عدة من قتلـه احلجـاج صـرباً     " :احلجاج حبق املسلمني بقوهلم   
وكميـل بـن زيـاد   ،)١(منهم سعيد بـن جـبري  ،قتل يف زحوفه وحروبه مائة ألف 
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وتـويف يف حمبـسه مخـسون    .عليه السالمطالبأيبصاحب علي بن  )١(النخعي
ال شيء فيه يكنهم فيه حر وكان حبسه حائراً،ألف رجل وثالثون ألف امرأة  

.)٢(" بالرماد يسقون املاء مشوباًأو ،وال برد

ملا ويل أطلق يف يوم واحـد    ،)٣(أن سليمان بن عبد امللك      " كذلك يذكر   
ممن ال ذنب    اًووجد ثالثني ألف   ،األسرى من اًومثانني ألف  اًمن املسجونني واحد  

"
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،متادى ا كـل احلـدود     باحلجاج حداً األمر   ووصل )١("هلم وثالثني ألف امرأة   
لـو جـاءت كـل أمـة خببيثهـا      " :أن يقـول فيـه  )٢(ما دفع عمر بن عبد العزيـز    
ومل يكتـف احلجـاج مبـا فعلـه خبـصومه وهـم       .)٣(" وجئنـا باحلجـاج لغلبنـاهم    

عليـه  (البـاقر  ماممن قتل وزج بالسجون واليت وصفها اإلولألالشيعة العدو ا 
أن وصل احلال أن إىل وما كان يقع على الشيعة من شدة اإلجراءات       )السالم

حـىت قطـع علـى    .)٤(أن يقـال لـه شـيعة علـي       مـن  يقال للرجـل كـافر أحـب      
)صلى اهللا عليه وآله وسلم(املسلمني وعاب عليهم قصد زيارة قرب رسول اهللا    

فذكر الذين يزورون قـرب رسـول   ،حلجاج بالكوفةاخطب " :د ذكر اجلاحظ فق
يطوفـون بـأعواد   مـا نإ،هلمتباً:باملدينة فقال  )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (اهللا  

املؤمنني عبد امللك أال يعلمون أن خليفة املرء أمري هال طافوا بقصر.ورمة بالية
ويقدمه على موياخلليفة األوهو يعرض برسول اهللا ويفضل  ،خري من رسوله  

أن احلجاج قـال     :أما املربد فيذكر  .)٥(")صلى اهللا عليه وآله وسلم    (رسول اهللا   
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)١(.ذلك والناس يطوفون بالقرب

صلى اهللا عليه   (فمن الطبيعي أن من كان هذا رأيه بزيارة قرب رسول اهللا            
مـام قـرب اإل   وهو خامت األنبياء واملرسـلني فمـا يكـون رأيـه بزيـارة             )وآله وسلم 

الذي ميثل رمز الشهادة والـيت تـذكر زيارتـه النـاس مبـا               )عليه السالم (احلسني  
وقـد  .ون به وبأهل بيته ومبطاردة شيعته الذين خرجوا لألخذ بثأره  مويفعله األ 

طبيعة إىل يف تلك الفترة  )عليهم السالم (ئمةأشارت الروايات الواردة عن األ    
يف علـيهم الـسالم  البيتأهل ون ضد شيعةموياإلجراءات اليت كان يتبعها األ    

.خصوص إحياء الشعائر احلسينية

بلغـين  " :أنه قـال   )السالم اعليه(علي بن احلسني     مامفقد روي عن اإل   
:فقلـت ،أحيانـاً )عليه الـسالم (عبد اهللا احلسني أيب   أنك تزور قرب   )٢(يا زائدة   

مكان عند سـلطانك  ولك؟ذلكفلماذا تفعل  :فقال يل  ،ذلك لكما بلغك   نّإ
على حمبتنا وتفضيلنا وذكر فضائلنا والواجب علـى هـذه    الذي ال حيتمل أحداً   

واهللا ما أريد بذلك أال اهللا ورسوله وال أحفل بسخط :فقلت؟األمة من حقنا 
ذلــك نّإواهللا :مــن ســخط وال يكــرب يف صــدري مكــروه ينــالين بــسببه فقــال 

تـربز   .)٣(..".وأقوهلا ثالثاً  هلا ثالثاً يقو ،ذلك لكذلك  نّإواهللا   ؟فقلت ؟لكذلك
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بزيـارة قـرب   )عليه السالم (زين العابدين علي بن احلسني       مامالرواية اهتمام اإل  
كمـا  ،عم املختـار ابن من خالل سؤال زائدة بن قدامة بن مسعود الثقفي         أبيه

يزور قبـورهم ومـا    أو   البيتأهل   ة ممن يتعاطف مع   مويتربز موقف السلطة األ   
الدولـة  أمـراء أحـد  ن كـان الزائـر  إذلـك التعـاطف مـن خطـر خـصوصاً      ميثله  

ة الـذي قتـل يف حـدود سـنة       مويـ رجاالت الدولـة األ   أحد   فزائدة هو  ،ةموياأل
.)١()م٦٩٥/هـ ٧٦(

عـن حـاالت تنـامي ثقـايف أوجـده           أخـرى كما كشفت نصوص روائيـة      
وضـحت  يف أتبـاعهم خبـصوص الـشعائر احلـسينية وأ         ) عليهم الـسالم  (ئمةاأل

ة مـع الزائـرين طيلـة    مويوكيفية تعاطي السلطة األ   ،مستويات الزيارة وكيفيتها  
:قال،)٢(ومن تلك الروايات ما روي عن زرارة بن أعني مويفترة احلكم األ

.ما تقول فيمن زار أباك علـى خـوف        " )عليه السالم (جعفر الباقر   أليب   قلت
الئكة بالبشارة ويقال له ال ختف وال يؤمنه اهللا يوم الفزع األكرب وتلقاه امل:قال

.)٣(" .حتزن هذا يومك الذي فيه فوزك

"
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سني بن احلمامعن زيارة اإل)عليه السالم(الباقر   مامسؤال زرارة لإل   نّإ
اإلجـراءات القمعيـة    إىل   على حال اخلوف والذي يشري    ) عليهما السالم (علي  

)عليـه الـسالم  (احلـسني   اممة ضد زوار قرب اإل    موياليت كانت تتبعها السلطة األ    
لتوجيـه  )عليه السالم (الباقر   ماموكأمنا زرارة كان يتطلع من خالل سؤاله لإل       

فيه بيان احلكم الشرعي للزيارة يف حالة اخلوف يف االستمرار ماميصدر من اإل
.التوقف يف هكذا حالأو يف الشروع بالزيارة

ه أصـحاب وهو يتفقـد     )عليه السالم (الباقر   مامعن اإل  ،أخرىويف رواية   
مـا رواه  )عليـه الـسالم  (احلـسني  مـام من خالل سؤاهلم عن إتيان زيارة قرب اإل 

هل تأيت )عليه السالم(جعفر أبو قال يل" :يف حديث قال)١(حممد بن مسلم   
ما كان مـن هـذا   :فقال،قلت على خوف ووجل    ؟)عليه السالم (قرب احلسني   

ن خاف يف إتيانه أمـن اهللا روعتـه يـوم           وم ،أشد فالثواب فيه على قدر اخلوف     
وسـلمت عليـه     ،وانـصرفوا بـاملغفرة    ،يوم يقوم الناس لـرب العـاملني       ،القيامة

مـن  بنعمـةٍ  نقلب او،ودعا له)صلى اهللا عليه وآله وسلم    (املالئكة وزاره النيب    
.)٢(.. " .اهللاهللا وفضل مل ميسسه سوء واتبع رضوان

"
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،مع أتباعهمعليهم السالم  ئمةيها األ تكشف لنا احلوارات اليت كان جير     
الـيت كانـت   ،واليت تربزها الروايات الصادرة عنـهم حجـم وشـدة اإلجـراءات         

علـى  )١(تفرضها السلطة على الزائرين من خالل بث العيـون وإقامـة املـساحل             
عليه (الصادق مامقلت لإل" :بقوله)٢(بكري ابن   إليه وهذا ما أشار   ،الطرقات

فإذا خرجت فقلـيب  ،قرب أبيكإىل وقليب ينازعين)٣(رجان  نزل األ أإني   )السالم
:املـساحل فقـال  أصحابو،من السلطان والسعاةوجل شفق حىت أرجع خوفاً  

أما تعلم أنه من خاف خلوفنا أظلـه  ؟بكري أما حتب أن يراك اهللا فينا خائفاً   بن  يا
ت العرش وآمنه حت)عليه السالم(احلسني ماماهللا يف ظل عرشه وكان حمدثه اإل

ن فـزع وقرتـه املالئكـة       إيفـزع النـاس وال يفـزع فـ         ،اهللا من أفزاع يوم القيامـة     
يف سياسـة مطـاردة     مـوي إن اسـتمرار النـهج األ     .)٤(" وسكنت قلبه بالبـشارة     

هـو خـوفهم مبـا حتملـه مـن           )عليه الـسالم  (احلسني   مامالشيعة ومنع زيارة اإل   
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مبـادئ الثـورة احلـسينية ممـا جيعلـها         منطلقات يف توجيه وعي األمة ألهـداف و       
وأن املالحقـة   ،مـوي تنطلق منه اجلموع الثائرة ضـد التـسلط األ         فكرياً مرتكزاً

)عليـه الـسالم  (اليت كان يقوم ا احلجاج مل متنع الشيعة من زيارة قـرب احلـسني    
اليت متثل )عليه السالم(احلسني مامالبيت على زيارة اإلأهل فقد حرص أتباع

وتوجيهـام مـن    ئمةواستجابة لدعوات األ   ،ة من جانب  مويللسلطة األ  حتدياً
.جانب آخر

احلـسني   مـام قـرب اإل  إىل   وقد أوضح الكليـدار صـعوبة وصـول الزائـرين         
ملـا  " :قـال ،عـن عمـه   ،يف تلك الفترة فعن حممد بن سـليمان        )عليه السالم (

هـم فـصرنا   خفنا أيام احلجاج خرج نفر منا من الكوفـة مـستترين وخرجنـا مع             
علـى شـاطئ     كربالء وليس ا موضع نسكنه فبنينـا كوخـاً        إىل   فصرنا ،معهم

فلمـا غربـت الـشمس وأظلـم الليـل أشـعلنا فكنـا        .. .إليـه  الفرات وكنا نأوي  
ومـصيبته وقتلـه ومـن    ،احلـسني بـن علـي   أمر   مث جلسنا نتذاكر   ،نشعل بالنفط 

.)١(.. " .تواله

نـع واسـتمروا عليهـا حـىت     ون علـى تكـريس سياسـة امل      مويوقد عمد األ  
خرجـت  " :محـزة بقولـه  أيب احلسني بن بنـت إليهاية حكمهم وهذا ما أشار 
) عليهمـا الـسالم  (سني بـن علـي   زيـارة قـرب احلـ   إىل يف آخـر زمـان بـين مـروان    

،فاختفيت يف ناحية القريةالغاضريةإىل حىت انتهيت،الشامأهل منمستخفياً
أن أصـبح   أخـاف    وأنـا .. .بلـت حنـو القـرب     ذهـب مـن الليـل نـصفه أق        إذا   حىت
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٣٥٩.....................................................................األموي العصريفاملوقف: املبحث األول

فأقبلـت ملـا طلـع الفجـر حنـوه فلـم       .. .الشام إن أدركوين ها هناأهل  فيقتلوين
فدنوت من القرب وسلمت عليـه ودعـوت اهللا علـى قتلتـه       ،حيل بيين وبينه أحد   
.)١(" الشام أهل خمافةقبلت مسرعاًأوصليت الصبح و

احلـسني   مـام قـرب اإل  إىل   ينوقد أوضح الكليـدار صـعوبة وصـول الزائـر         
ة املساحل على موييف تلك الفترة عندما كانت تنشر السلطات األ)عليه السالم(

انتـشرت  " :بقوله .القرب الشريف إىل   طريق كربالء ملنع الزائرين من الوصول     
عليـه  (ملنع الزوار من زيارة مشهد احلسني  ،املساحل يف كربالء  موييف العهد األ  

ونينـوى ملجـأ   ،زائرون من جانبـهم يتخـذون مـن الغاضـرية        وكان ال  )السالم
حينـاً ميكثون فيهـا   وجيعلونه بالظاهر هدفاً   ،لرحاهلم لقرما من كربالء    وحمطاً

إىل ون منـها سـراً  أة مث يلجـ مويـ إلبعاد الشبهة عنهم والتمويه علـى املـساحل األ   
)٢(". املرقد الشريف 

" )عليـه الـسالم  (الـصادق   مـام عن اإل  ،ومما يؤيد هذا الرأي قول املفيد     
الشراب هنـاك   أو   لغاضرية وخلوتك للنوم والطعام   اأو   وليكن رحلك بنينوى  

وهنالــك دالئــل )٣(،"فــإذا أردت الرحيــل فــودع احلــسني صــلوات اهللا عليــه 
لالنطالق نينوى مقراًأو تارخيية تدل على أن الزائرين قد اختذوا من الغاضرية
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والعباسياألمويالعصرينيفاحلسينيةالشعائرمناملوقف: الفصل الثالث................................٣٦٠

لقرمـا مـن موضـع القـرب وكومـا           )عليـه الـسالم   (احلـسني  ماملزيارة قرب اإل  
محـزة الثمـايل    أيب   مأهوالت بالناس وهو ما أشارت له رواية احلسني بـن بنـت           

احلسني وكان مامه خرج يف آخر زمان بين مروان لزيارة قرب اإلنإالذي قال فيها 
ماماإلالغاضرية ومنها توجه لزيارة قرب إىل الشام وأنه انتهىأهل  من مستخفياً

.)١(بعد أن نام الناس وأمن 

من خـالل كثـرة املـساحل وتـشديد          ويف بعض األحيان يكون املنع شديداً     
لـذا  )عليه الـسالم (احلسني مامقرب اإلإىل احلراسة فال يستطيع الزوار الوصول    

مـام حينمـا سـئل اإل     ،أتباعهم بزيارة خاصة يف مثـل هكـذا حـال          ئمةوجه األ 
عليه (احلسني مامالشيعة عن زيارة قرب اإلأحد ن قبلم)عليه السالم(الصادق 

لـبس  اغتـسل مث  اأتيت الفـرات ف إذا  ":ماميف حال التقية فقال له اإل      )السالم
،عبـد اهللا أبـا  وقـل صـلى اهللا عليـك يـا    ،أثوابك الطاهرة مث استمر بإزاء القرب  

قـد متـت   ف ،عبـد اهللا  أبـا    صـلى اهللا عليـك يـا       ،عبد اهللا أبا   صلى اهللا عليك يا   
بأســوأ الّإأن التقيــة ال تقــع نلمــس مــن خــالل هــذه الروايــة .)٢(" زيارتــك 

،تؤكـد علـى أمـرين مهمـني      احلاالت والذي يكـشف بـدوره شـدة املنـع كمـا             
وشدة احلالـة النفـسية الـيت كـان     ،كان عليه احلال من حالة املنع ماهو   ،ولاأل

.يعيشها الزوار
ن إوحـىت   ،على مواصلة الزيـارة   أتباعهم   ئمةهو حث األ   :األمر اآلخر 
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٣٦١.....................................................................األموي صرالعيفاملوقف: املبحث األول

احلـسني   مـام اإليف أقصى حاالت املنع والوصول ولو ملسافة قريبة من قرب           كان  
هـا علـى    ئعلى شعرية الزيـارة وإحيا     د ذلك تأكيداً  ويع .وزيارته )عليه السالم (

.الرغم من اإلجراءات األمنية املشددة

)ليـه الـسالم  ع(عبـد اهللا الـصادق    أيب   عـن  ،ويف رواية معاوية بن وهب    
فمـن تركـه   أحد خلوف من-يعين زيارة قرب احلسني    -يا معاوية ال تدعه     .. ."

أمـا حتـب أن يـرى اهللا شخـصك     ،خلوف رأى احلسرة ما يـتمىن أن قـربه عنـده      
وعلي وفاطمة )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وسوادك فيمن يدعو له رسول اهللا 

يوجهون أتباعهم على ضـرورة  ئمةيف هذا النص نالحظ أن األ     )١(."ئمةواأل
وأن ال جيعلوا خـوف الـسلطان ومـا تقـوم     )عليه السالم (احلسني   مامزيارة اإل 

حـد املنـع   إىل ليـصل األمـر  ومل يكن.عن هذه الزيارة رادعاً به املساحل عنصراً  
،علـى ذلـك ليـصل حـد القتـل         األمـر    ة بـل زاد   مويـ فقط من قبـل املـساحل األ      

مـن آل البيـت     ئمـة شفه مـن خـالل سـؤال األ       واحلبس والضرب وهذا ما نستـ     
الزائـرين ملثـل هكـذا    لبيان واقع حال الزيارة يف حال تعرض   )عليهم السالم (

حـديث  صفوان اجلمـال يف إليهوهذا ما أشار،ةمويسلوك من قبل السلطة األ  
-ملـن قتـل عنـده       ما  قلت ف .. .":بقوله )عليه السالم (الصادق   مامله مع اإل  

قطرة من   أول:قال ؟جار عليه السلطان فقتله    )عليه السالم (يعين قرب احلسني  
)٢(... ".دمه يغفر له ا كل خطيئة
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والعباسياألمويالعصرينيفاحلسينيةالشعائرمناملوقف: الفصل الثالث................................٣٦٢

عبـد  أيب عـن ،)١(فقد روي عن هشام بـن سـامل        ،أما فيما خيص احلبس   
رسـول اهللا هـل   بن يـا :أتاه رجل فقال لـه " :قال)عليه السالم (اهللا الصادق   
؟قلـت فمـا ملـن حـبس يف إتيانـه     :الأن قـ إىل نعم:فقال :قال ؟يزار والدك 

.)٢(" يوم القيامة إىل له بكل يوم حيبس ويغتم فرحة:قال

ني مـع   مـوي تعاطي األ  أساليبلقد كشفت هذه النصوص الروائية املهمة       
لكثرة السؤال عن حكم الزيارة يف حال اخلـوف    الشعائر احلسينية فكانت سبباً   

ــة ويف  ــارة بقيــت ثابت تــصاعد مــستمر دون أن تــؤثر كمــا تــبني أن حركــة الزي
أي أنه مل يتحقق املنع املطلق بدليل روايات الزيارة الـيت         .القمع عليها  أساليب

حكت لنا احلالة العامة اليت كان عليها الزوار من الشعور باخلوف والترقب من   
.السلطة

عند املأمت والزيـارة احلـسينية بـل تعـدا    مويكما مل تقف حدود املنع األ     
ويف ،يف الـشعائر احلـسينية  مهماًشعر الرثاء احلسيين الذي شكل حموراً منعإىل  

ئـك  أولني للوقـوف بوجـه   مـوي الذي دفـع األ األمر .مويدائرة نقد التسلط األ  
ضـياع الكـثري مـن شـعر الرثـاء احلـسيين            إىل   الشعراء ومطاردم مما أدى ذلـك     

أنـاس  إىل رهمضطر البعض منهم نسبة أشـعا ااحلد الذي إىل   ئك الشعراء ولأل
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٣٦٣.....................................................................األموي العصريفاملوقف: املبحث األول

ابـن  إليـه وهذا ما أشـار ،ةمويمن بطش السلطة األ   اجلن خوفاً إىل  أو   جمهولني
وهـي  ":اليت يرثي ا التوابني بقوله    )١(حينما ذكر قصيدة أعشى مهدان     ،األثري

.)٢("مما يكتم ذلك الزمان

)عليـه الـسالم   (الـصادق    مـام أن جعل اإل  مويولقد وصل حد املنع األ    
إحدى جمالس العزاء اليت كانت معقودة يف بيته حبضور الشاعر   يعمل بالتقية يف  

ين أنشد" )عليه السالم (عبد اهللا الصادق    أبو   قال ،سفيان بن مصعب العبدي   
:فلما حظرت قال سفيان،فروة وعيالهأم وأمر بتقريب،يف احلسني

فقـال   ،فروة فـصحن النـساء    أم   فصاحتفرو جودي بدمعك املسكوب     
:عبـد اهللا  أبـو    مإلـيه  املدينـة فأرسـل   أهل   الباب الباب واجتمع  :أبو عبد اهللا  

.)٣(" صيب لنا غشي عليه 

-قد رثـى احلـسني بـن علـي      " :أنهإىل   صفهاينوقد أشار أبو الفرج األ    
مجاعة من متأخري الشعراء أستغين عـن ذكـرهم يف هـذا             -صلوات اهللا عليه    

ا شـيء رثـي بـه وكانـت        املوضع كراهية اإلطالة وأما من تقـدم فمـا وقـع إلينـ            
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والعباسياألمويالعصرينيفاحلسينيةالشعائرمناملوقف: الفصل الثالث................................٣٦٤

يـشري هـذا   .)١(" الشعراء ال تقدم على ذلك خمافة من بين أميـة وخـشية منـهم               
كـان مـن األمـور    )عليـه الـسالم  (احلـسني    مـام أن رثـاء اإل   إىل   النص التارخيي 

.احملظورة على عهد بين أمية وكان مما يعاقب عليه

نّإ":ني بقولهمويأما املرزباين فقد صور احلالة السياسية السائدة زمن األ 
)عليـه الـسالم  (عوف بن عبد اهللا األزدي له قصيدة طويلـة رثـى ـا احلـسني          

وكانت هذه القصيدة مما ختبئ أيام بـين أميـة وإمنـا خرجـت بعـده والـيت يقـول               
.)٢(فيها

   

علـيهم  (بوالئـه ألهـل البيـت    كما صرح الكميت وهو الشاعر املعروف 
شعره ما كان يالقيه من عداوة وأذى وتأنيب نتيجة ملوقفـه املعلـن             يف )السالم

:ة بقولهموييف شعره من السلطة األ
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٣٦٥.....................................................................األموي العصريفاملوقف: املبحث األول

  )١( 

ــد ســ "  ــت    ولق ــهم آلل البي ــوا حبب ــعراء عرف ــت ش ــى درب الكمي ار عل
،والـسيد احلمـريي    ،منـهم كـثري عـزة      ،وا القول فـيهم   أكثروخصوهم الوالء و  

ة وكفيـل   مويـ وهم قلة غري أن واحدهم كثري على الدولة األ         )٢(وأمين بن خزمي    
شطر ألقلهم شهرة أن يغـرس الـشوك يف مـضجع أعـىت خلفـاء بـين أميـة فـال             

.)٣(" يفتك بقائله يدرك النوم حىت




–








–
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٣٦٦

املبحث الثاني

املوقف يف العصر العباسي

موقف السلطة العباسية-أ 

قامت الدولة العباسية على أثر دعاية واسعة النطاق دامت حـوايل ثلـث           
ني باسـم الرضـا   مـوي صفوفها كل العناصر املعاديـة لأل   إىل   ضمت ،قرن تقريباً 

مـن أهـم مبـادئهم وأقواهـا وأشـدها      وقد كـان هـذا الـشعار    )١(،من آل حممد  
واملؤيـدين ألنـه    نصارفهو يتيح لدعوم أكرب عدد من األ       وأوسعها أثراً  سحراً

واستفاد العباسـيون مـن   )٢(،البيت يف اخلالفةأهل يطابق أفكار املعتقدين حبق   
ني أثـر املوقـف الثـوري للعلـويني         مـوي احلركات العلويـة الـيت قامـت بوجـه األ         

وقـد متكنـت الـدعوة العباسـية يف     )٣(،الكفاح منذ وقعة كـربالء ومحلهم لراية   
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٣٦٧.....................................................................العباسيالعصريفاملوقف: لثانياملبحث ا

ة وإقامـة  مويـ النهاية من أن تؤدي الغرض املقصود منها وهو إسقاط الدولة األ  
.)م٧٤٩/ هـ ١٣٢(الدولة العباسية عام 

إىل الـسلطة دفعهـم   إىل   العباسـيني  انتصار الدولة العباسـية ووصـول      نّإ
رها يف أبناء العباس بن عبد املطلـب دون أبنـاء      على حص االستئثار ا والعمل  

ما كشف عنه العباسيون أنفسهم مـن خـالل         وهذا )١(،عمومتهم من العلويني  
عن وجهة نظـرهم بالـسلطة      )٢(،العباس السفاح أليب   مرسوم التولية يوم بويع   

" :بالكوفة بقوله)٣(وأحقيتهم ا ويظهر ذلك يف خطبة داود بن علي العباسي
وال وال عقيانـاً لنكثـر جلينـاً  األمـر  اس إنا واهللا ما خرجنا يف طلب هذا     أيها الن 

نفة من ابتزازهم حقنا والغـضب لـبين   وإمنا أخرجنا األ وال نبين قصراً   حنفر راً 
الكوفة أنه مل يصعد منربكم هذا خليفة بعد أهل علموا يااو" :مث قال)٤("عمنا




















!
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طالـب  أيب املـؤمنني علـي بـن   أمـري  إال)صلى اهللا عليه وآله وسلم (رسول اهللا   
فينـا لـيس    األمـر    علموا أن هـذا   او ،السفاحإىل   وأمري املؤمنني هذا وأشار بيده    

واحلمـد هللا رب  )عليـه الـسالم  (عيـسى بـن مـرمي    إىل خبارج عنـا حـىت نـسلمه     
نا مث نزل أبو العبـاس وداود حـىت دخـال القـصر مث      أوالالعاملني على ما أبالنا و    

.)١(" .الليلإىل العصر مث من بعد العصرإىل وندخل الناس يبايع
واختـذ سياسـة     ،العباس السفاح باملهادنة  أيب   امتازت عالقة العلويني مع   

مـا حـصل يف    " اللني معهم فلم تشهد فترة حكمه أي نوع من التـصادم وأنـه              
أحـد  وال قام عليه،بينه وبني الطالبيني من األشراف شيء     -السفاح   -زمانه  

كـذلك متتـع     .)٢(" م وكانت احملبـة صـافية بينـهم         إليه قرم وأحسن منهم بل   
ــرة ــشعائر    أيب الــشيعة يف فت ــة ال ــة يف إقام ــسفاح بفــسحة مــن احلري ــاس ال العب

.)٣(يف دورهم وحمافلهم أو ماموإقامة العزاء عند قرب اإل،احلسينية

وملا أدرك العلويون أن بين العباس قد اغتـصبوا اخلالفـة شـأم يف ذلـك          
صـلى اهللا  (ني وأم استغلوا شـعار الـدعوة للرضـا مـن آل حممـد            مويشأن األ 

يف اسـتمالة شـيعة آل البيـت أظهـر العلويـون وال سـيما آل             )عليه وآله وسلم  
وأنـه مـن وجهـة      ،احلسن عدم رضـاهم ـذا االسـتئثار الـسلطوي للعباسـيني           

ــسن يف اجت      ــام آلل احل ــن التزام ــصلوا م ــد تن ــيني ق ــرهم أن العباس ــاع نظ م
"
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٣٦٩.....................................................................العباسيالعصريفاملوقف: لثانياملبحث ا

.)٢()م٧٤٤/ هـ ١٢٧(عام )١(األبواء

موقـف  إىل   جعفر املنـصور  أبو   هذا املوقف دفع العباسيني وال سيما      نّإ
،)٣(التوجس واخليفة من العلويني السيما من عبد اهللا بن احلسن وولده حممـد      

أن هـؤالء شـنئونا   " :حينما قال لـه ،العباس السفاحوهذا ما أبداه ألخيه أيب    
فإن استوحشوا فالشر يصلح ما عجز عنـه اخلـري وال تـدع         ،اإلحسانفأنسهم ب 

،من شدد نفر ومن الن تـآلف    :فقال له السفاح   ،ميرح يف أعنة العقوق    حممداً
العباس السفاح وعلى الرغم مـن     أبا   إال أن  .)٤(" والتغافل من سجايا الكرام     

أة ملثل ذلك ذلك مل يتخذ موقف املتشدد من العلويني ألن الظروف مل تكن مهي     
أنه يف الوقت ذاته مل يترك مراقبتـهم والتجـسس علـيهم وهـذا مـا       الّإ،التشدد

العباس الـسفاح الـذي   أليب عبد ربه حينما ذكر زيارة آل احلسن ابن   إليه أشار
قـم بـإنزاهلم وال تـأل    " له رجاله حينما خرجوا من عنده قائالً     أحد   طلب من 

وعلـى  م والتحامـل علينـا  إلـيه مليـل يف ألطافهم وكلما خلوت معهـم فـأظهر ا    
حـص يل مـا يقولــون ومـا يكـون منــهم يف     اناحيتنـا وأـم أحـق بــاألمر منـا و    
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والعباسياألمويالعصرينيفاحلسينيةالشعائرمناملوقف: الفصل الثالث................................٣٧٠

.)١(" ومقدمهم مسجدهم
فترة اهلدوء يف العالقة بني العباسيني والعلويني واليت شـهدها عـصر       نّإو

جعفـر  أيب   ن آلـت اخلالفـة ألخيـه      إفمـا    العباس الـسفاح مل تـستمر طـويالً       أيب  
حــىت بــدأت العالقــات بــني  ،)م٧٥٣/ هـــ ١٣٦(عــام نــصور بعــد وفاتــهامل

حممد ،بين عبد اهللا بن احلسن احملض    اثورة  األسرتني تأخذ بالتوتر ال سيما بعد     
واليت تعترب يف مقدمة الثورات العلويـة ضـد          ،)٢(إبراهيموأخيه   ،النفس الزكية 

١٤٥" الثـورة عـام      جعفر املنصور على هـذه    أيب وبقضاء .)٣(احلكم العباسي   
اليت مل تقتصر ،ختذ مجلة من اإلجراءات املتشددة ضد العلويني     ا" م   ٧٦٢/ هـ  

الـذي انعكـس بـدوره علـى     األمـر  ،عليهم فقط بل مشلت شيعتهم ومريديهم    
ألن العباسيني كانوا يدركون ما هلذه الـشعائر مـن أثـر     ،إقامة الشعائر احلسينية  

،طفهم مع آل البيت ومطالبهم الـسياسية      على نفوس الناس واستقطام وتعا    
منرب إعالمي جيدد ظالمـة  إىل تتحول تلك التجمعات العزائية  أن  وخوفهم من   

الثورات العلوية ضد احلكـم العباسـي وهـذا مـا     آل البيت ورافد بشري لدعم      
.كان خيشاه اخللفاء العباسيون من تلك الشعائر احلسينية
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٣٧١.....................................................................العباسيالعصريفاملوقف: لثانياملبحث ا

فـر املنـصور ملنـع إقامـة الـشعائر          جعأبـو    ومن اإلجـراءات الـيت قـام ـا        
والتجمـع عنـده وإقامـة    عليه الـسالم  احلسني ماماحلسينية هو منع زيارة قرب اإل  

عنـدما  ،)١(مسمع بن عبد امللك كردين البصريإليهوهذا ما أشار ،املأمت عليه 
أهـل  يـا مـسمع أنـت مـن    " بقولـه  )عليه الـسالم (جعفر الصادق مامسأله اإل 

أهـل  ال أنا رجل مشهور عند:قلت)عليه السالم(رب احلسني العراق أما تأيت ق 
القبائل مـن  أهل   وعدونا كثري من   ،وعندنا من يتبع هوى هذا اخلليفة      ،البصرة

فيمثلـون  )٢(النصاب وغريهم ولست آمنهم أن يرفعوا حايل عند ولد سـليمان    
أي واهللا:فتجـزع قلـت  :قلت نعـم قـال  ،أفما تذكر ما صنع به  :قال يل  .يب
ستعرب لذلك ويرى أهلي أثر ذلك علي فأمتنع من الطعام حىت يتبني ذلك يف        أو

اجلـزع لنـا    أهـل    ك من الذين يعدون مـن     نإرحم اهللا دمعتك أما      :وجهي قال 
أمنـا أمـا    إذا   والذين يفرحون لفرحنا وحيزنون حلزننا وخيافون خلوفنا ويؤمنـون        

.)٣(.. " .ك سترى عند موتك حضور أبائينإ
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لنص السابق على حالة املنـع الـسياسي الـذي كـان يفـرض              لقد دل ا  
على الشيعة مـن خـالل شـدة اإلجـراءات الـيت كانـت يتخـذها العباسـيون            

وجود النصاب املخـالفني  إىل  كما يشري النص   ،للمعروفني منهم  وخصوصاً
وغريهم وخوف عقوبة بين العباس واليت تصل حد التمثيل على مـا ورد يف         

الروايات حال اخلوف الذي كان عليه الشيعة يف أيام وكذلك تظهر ،الرواية
ومن ذلك قـول     )عليه السالم (احلسني   مامبين العباس يف حال زيارة قرب اإل      

جعلـت  " :)عليـه الـسالم  (الـصادق   مـام لإل )١(عبد اهللا بن محاد البـصري       
حىت بليت بالسلطان ويف حفـظ أمـواهلم   - قرب احلسني - فداك قد كنت آتيه  

بلغين أن قومـاً    :ماممث قال له اإل    ،مشهور فتركت للتقية إتيانه    وأنا عندهم 
وذلك يف النصف ،من غريهم ونساء يندبنهيأتونه من نواحي الكوفة وناساً   
وقائل يقول ،يندبأدبون ،وقاص يقص  ،من شعبان فمن بني قارئ يقرأ     

:فقـال  ،جعلت فداك قـد شـهدت بعـض مـا تـصف            :املراثي قلت له نعم   
وجعـل  ،لذي جعل يف الناس من يفـد إلينـا وميـدحنا ويرثـي لنـا          احلمد هللا ا  

ــا وغ  ــيهم مــن قرابتن ــا  عــدونا مــن يطعــن عل ريهــم يهــددوم ويقبحــون م
.)٢(" يصنعون
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٣٧٣.....................................................................العباسيالعصريفاملوقف: لثانياملبحث ا

يظهر لنا هذا النص عدم توقف الشعائر احلسينية والتطور الـذي حـصل         
ويبـدو أن    ،ها على الرغم من اإلجـراءات التعـسفية للـسلطة العباسـية           أساليبب

لـة املنـع كانــت تـشمل فئـات معينــة مـن اتمـع ووفــق متطلبـات الوضــع        حا
اخلـوف مـن   أو على السلطةالسياسي ال سيما مطاردة بعض من يشكل خطراً 

عليـه  احلـسني  مـام حيث غدا قـرب اإل    ،التحاقهم مبن يقوم بثورة ضد العباسيني     
ن العـامل  من نواحي العراق كافة وأرجاء خمتلفة مـ      وجتمعٍ موضع التقاءٍ  السالم

.ي وعنصر جذب جلميع شيعته وحمبيهسالماإل

طبيعة الواقع السياسي لكل خليفـة عباسـي ومتبنياتـه حـول عالقتـه               نّإ
ويبدو انعكاسات ذلـك يف عـصر    ،بالعلويني حتدد منطية إقامة الشعائر احلسينية     

، الـذي  )م٧٨٩-٧٨٧/ هــ    ١٩٣-هــ    ١٧٠()١(هارون الرشـيد العباسـي      
والـيت   ،من قبـل أن يتـوىل شـؤون اخلالفـة          ،لعلويني وشيعتهم عرف بعداوته ل  

حتـام أصـرب    ":حىت أنه أقسم علـى استئـصاهلم بقولـه        اشتدت بعد وصوله هلا   
ولعـل  )٢("فعلنأفعلن و قتلن شيعتهم وأل  قتلنهم وأل طالب واهللا أل  أيب   على آل 

)٣(الرشيد الذي توجس خيفة من وجود إدريس بن عبد اهللا بن احلسن احملـض             
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يف بـالد  )١(ووجود أخيه حيىي بن عبد اهللا بن احلـسن احملـض        ،املغرب العريب  يف
عليهمـا  (موسى بـن جعفـر    مامووجود اإل  ،الديلم حىت سعى بالقضاء عليهما    

يف املدينة املنورة حىت سعى بإلقاء القبض عليـه وسـجنه ومـن مث قتلـه          ) السالم
مـام رشيد يف قرب اإل   فمن الطبيعي أن يرى ال     ،)م ٧٩٩/هـ   ١٨٣" بالسم عام   

هـم آلل   ءالذي غـدا قبلـة الزائـرين الـذين يعلنـون وال            )عليه السالم (احلسني  
يهـدد عـرش اخلالفـة    ون مـن أعـدائهم خطـراً   أويتـرب )علـيهم الـسالم  (البيـت  

يقدم على استدعاء خدمـة قـرب    )م ٨٠٨/هـ   ١٩٣(لذا نراه يف عام      ،العباسية
والـذين خـشوا   ،م هذا العملإليهأوكلملعرفة من عليه السالماحلسني  ماماإل

أفراد حاشيته املدعو احلسن بن راشـد     أحد   على أنفسهم من عقوبته مما اضطر     
اخلليفـة املهـدي    أم   .موسـى أم   علـى  ئمـة بـأن ألقـى بالأل     ،التعاطف معهم إىل  

" :الطـربي بقولـه  إليهإلنقاذهم من عقوبته وهذا ما أشار وجدة الرشيد عذراً  
،والذين خيدمون قرب احلـسني بـن علـي يف احلـري    ،داودأيب بن اإىلبعث الرشيد 

هـذا  إيلّبعـث :قـال ؟ما لك:احلسن بن راشد وقالإليهفنظر،مقال فأيت 
فـإذا  :قـال لـه  ،فأحـضرين ولـست آمنـه علـى نفـسي     -أي الرشيد -الرجل  

فلمـا  ،احلسن بن راشد وضعين يف هذا املوضع   :فقل له  ،دخلت عليه فسألك  
مـا أخلـق أن يكـون هـذا مـن ختلـيط       :قـال ،هـذا القـول    :قـال  ،يـه دخل عل 
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ما محلك على أن صريت هذا الرجل     :قالقال فلما حضر   .أحضروه ،احلسن
وأن ،موسى أن أصـريه فيـه  أم قال رحم اهللا من صريه يف احلري أمرتين      ؟يف احلري 

رب مث يقدم بعد ذلـك علـى هـدم قـ    .)١(" أجري عليه يف كل شهر ثالثني درمهاً      
واليـه علـى الكوفـة      إىل   عندما أسند هذه املهمـة     )عليه السالم (احلسني   ماماإل

الطوسي عنـدما أورد روايـة    إليه وهذا ما أشار   ،)٢(موسى بن عيسى العباسي     
واسـتنكار  ،زمن هارون الرشيد   )عليه السالم (احلسني   مامهدم وحرث قرب اإل   

عليه (احلسني مامقرب اإلعلى ما عمله موسى بن عيسى ب)٣(بكر بن عياش   أيب
قرب  :قال ؟أي قرب  :قال ،تك وما صنعت ذا القرب    أرإني   ":له قائالً )السالم

وكـان  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(احلسني بن علي بن فاطمة بنت رسول اهللا        
احلـائر وحرثهـا وزرع الـزرع    أرض من كربه وكرب مجيع   إليه موسى قد وجه  

.)٤()...وما أنت وذا:مث قال،أن ينقدنتفخ موسى حىت كاد اف،فيها
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سني بـن   احلـ  مـام كما ذكر الشيخ الطوسي ما يؤكد هـدم وكـرب قـرب اإل            
إىل من قبل هـارون الرشـيد عنـدما أورد روايـة بـسنده            ) عليهما السالم (علي  

إذ )٢(كنت عند جرير بن عبـد احلميـد   " :الذي قال )١(حيىي بن املغرية الرازي     
فقـال تركـت     ،فـسأله جريـر عـن خـرب النـاس          ،راقالعـ أهـل    جاءه رجل مـن   

وأمر أن تقطع الـسدرة الـيت فيـه    )عليه السالم(وقد كرب قرب احلسني      ،الرشيد
اهللا أكرب جاءنا فيه حديث عن رسـول      :فرفع جرير يديه وقال    :قال ،فقطعت

فلم ،ثالثاً،لعن اهللا قاطع السدرة" :أنه قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اهللا 
عليـه  (علـى معنـاه حـىت اآلن ألن القـصد بقطعـه تغـيري مـصرع احلـسني                   نقف  

.)٣(" حىت ال يقف الناس على قربه )السالم

-م   ٨٠٨/ هــ    ١٩٨-هــ    ١٩٣(العباسـي   )٤(أما عن موقـف األمـني       
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إذ مل يكــن كـثرياً مـن الـشعائر احلـسينية فـاملرجح أــا شـهدت إقبـاالً      )م٩٠٣
عــت ضــدها فقــد انــشغل األمــني عــن تتبــع إجــراءات اتبأو هنالــك أي قيــود

العلويني واضطهادهم باللهو والترف ومن مث بالفنت واالضطرابات الكثرية اليت   
وكانت سرية حممد " :ذلك بقولهإىل صفهاينوقد أشار أبو الفرج األ  ،واجهته

خـالف مـا تقـدم لتـشاغله مبـا كـان فيـه مـن اللـهو                 -طالب  أيب   أي يف آل   -
حلرب اليت كانت بينه وبني املأمون حىت قتل فلم حيدث علـى           مث ا  ،واإلدمان له 

.)١(" منهم يف أيامه حدث بوجه وال سبب أحد 

من احلرية يف إقامة اًجتد الشيعة يف ذلك االنشغال متسع   نفمن الطبيعي أ  
.)عليه السالم(احلسني مامالشعائر وزيارة قرب اإل

ــي   ــأمون العباسـ ــد املـ ـــ ٢١٨-١٩٨(ويف عهـ ،)م٨٣٣-م٨٠٨/ هـ
الذي اتبع سياسية اللني والتسامح واالحتواء مـع العلـويني المتـصاص حالـة              

وذلـك   ،احلنق والغضب اليت كان يعيشها العلويون وشيعتهم جتاه بين العبـاس          
علي بن موسـى     ماملإل )٢(العهدتباعه مجلة من اإلجراءات منها إسناد والية      اب

بــن إبــراهيموتوليــة أخيــه )م٨١٦/ هـــ ٢٠١(عــام )عليــه الــسالم(الرضــا 
)م٨١٧/ هـــ ٢٠٢(مــرة احلــج عــام إ)عليــه الــسالم()٣(موســى بــن جعفــر

،)عليـه الـسالم   (علـي بـن موسـى الرضـا          ماممن اإل حبيبأم   وتزويج ابنتيه 
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/ هــ   ٢٠٢(عـام    )عليـه الـسالم   (حممد بن علي اجلواد      ماموأم الفضل من اإل   
ــ   )١()م٨١٧ ــك ال ــنعكس تل ــي أن ت ــن الطبيع ــىوم ــشعائر أداء سياسة عل ال

تباع آل البيت مـن إقامتـها   أو)عليه السالم(الرضا ماماحلسينية حيث متكن اإل   
مـام كما كان إلقدام املأمون على إظهار قرب اإل        ،ضغوط سياسية أو   دون رقابة 

ـ  ٢٣٢(حـىت عـام    ظـل شاخـصاً    شـاخماً  وبنائه بنـاءً   )عليه السالم (احلسني   / هـ
.)٢()عليه السالم(احلسني مامة الزيارة لقرب اإلشعريأداء أثر يف) م٨٤٦

لقد كان لسياسية االحتواء اليت اتبعها املأمون مع العلويني ووصيته لويل            
:باتباع سياسة اللني والتسامح مع العلويني واليت جـاء فيهـا   )٣(املعتصم  عهده

طالـب فأحـسن    أيب   املـؤمنني علـي بـن     أمـري    مـن ولـد   وهؤالء بنو عمـك     .. ."
وصالم فال تغفلها يف كل ،قبل من حمسنهماتهم وجتاوز عن مسيئهم وصحب

أثـرت يف موقـف   .)٤(" سنة مـن محلـها فـإن حقـوقهم جتـىب مـن وجـوه شـىت                  
-٢٢٧" )٥(وولده الواثـق    " م   ٨٤١/ م   ٨٣٣/ هـ   ٢٢٧-٢١٨" ملعتصم  ا















!
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ـــ ٢٣٢ ــسينية   " م ٨٤٦-م ٨٣٣ه ــشعائر احل ــة ال ــن ممارس ــنح  ،م ــث م حي
احلـسني  مـام من احلرية يف ممارسـتها وزيـارة قـرب اإل    اًتباعهم نوع أو )١(العلويني

علـى  اًوكانت وفود الزائرين ترد على عهديهما مجاعـات وأفـراد     عليه السالم 
كربالء وتقوم بدورها من إقامة جمالس العزاء على ذلـك القـرب الطـاهر وعلـى                 

سياسـة الواثـق   إىل صـفهاين وقـد أشـار أبـو الفـرج األ    .)٢(سائر قبور الشهداء  
طالب جمتمعني بـسر مـن رأى يف        أيب   وكان آل " :التساحمية مع العلويني بقوله   

الـذي ال   األمـر    .)٣(" أيامه تـدور األرزاق علـيهم حـىت تفرقـوا أيـام املتوكـل               
.يستبعد إقامة الشعائر احلسينية يف سامراء على عهده

اخلالفة العباسـية يف  أما يف فترة خالفة املتوكل العباسي الذي تبوأ عرش    
اتـسمت بالـشدة ومتابعـة العلـويني         )م ٨٦١-٨٤٦/ هــ    ٢٤٧-٢٣٢(سنة  

نّإوقيـل  " :األثـري بقولـه  ابـن  وقد خالف أسالفه حىت وصـفه    ،والتنكيل م 
املأمون واملعتـصم والواثـق يف حمبـة    ،املتوكل كان يبغض من تقدمه من اخللفاء      

طالب وألهل بيته وكانأيب   لعلي بن وأنه كان شديد البغض      .علي وأهل بيته  
.)٤(" وأهله بأخذ املال والدم من يبلغه أنه يتوىل علياً

"
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مل يكتف املتوكل بسياسة القمع والشدة مع العلويني وشيعتهم بل طالت  
٢٣٢(خالل الفترة املمتـدة مـن   )عليه السالم (احلسني   مامتلك السياسة قرب اإل   

وكـان القـرب الـشريف عرضـة     )م٨٦١/ هــ    ٢٤٧(وحـىت سـنة      )م ٨٤٦/ هـ  
كما قام باختاذ إجراءات مشددة علـى زوار قـرب          .للهدم والتخريب لعدة مرات   

كـربالء  إىل بإقامـة املـساحل علـى الطـرق املؤديـة         )عليـه الـسالم   (احلسني   ماماإل
صفهاينالفرج األأبو اخلليفة فقد وصفأمر وإنزال العقوبات على من خيالف

طالـب وغليظـاً  أيب كان املتوكـل شـديد الوطـأة علـى آل       " :بقولههذه الفترة 
بأمورهم شديد الغيظ واحلقد عليهم وسوء الظن والتهمة على مجاعتهم متهماً

الرأي فيهم حيسن له القبـيح    ئوزيره كان سي   )١(هلم واتفق أن فتح بن خاقان       
ن وكـان مـ  ،من خلفاء بين العباس قبلـه أحد   يف معاملتهم فبلغ م ما مل يبلغه      

ووضـع علـى سـائر طـرق      ،وعفى آثاره  )عليه السالم (ذلك كرب قرب احلسني     
وقـد  .)٢(" أكه عقوبـة  أو زاره إال أتوا به فقتلهالزوار مساحل ال جيدون أحداً 

عليـه  (احلـسني  مـام سـبب فعلتـه يف هـدم قـرب اإل     صـفهاين الفـرج األ  أبو   أرجع
عليـه  (احلـسني  مـام اإلذهاب أحـدى جواريـه لزيـارة قـرب         إىل   وختريبه )السالم
قبـل  إليـه  أن بعض املغنيات اليت كانت تبعث جبواريها      " :عندما ذكر  )السالم
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،تلك املغنية فعرف أا غائبـة    إىل   فلما وليها بعث   ،شربإذا   اخلالفة يغنني له  
إليـه وبعثـت ،فأسـرعت الرجـوع  ،كانت قد زارت قرب احلسني وبلغها خربه  أو  

خرجـت مـواليت   :قالـت  ؟أين كنتم  :ها فقال هلا  جبارية من جواريها كان يألف    
أيـن حججـتم يف   إىل :فقـال ،احلج وأخرجتنا معها وكان ذلك يف شـعبان       إىل  

ــعبان ــت؟ش ــسني إىل قال ــرب احل ــضباً اف،ق ــتطري غ ــست  س ــا فحب ــر مبوال وأم
وكان يهوديـاً )١(ه يقال له الديزج أصحابستصفى أمالكها وبعث برجل من     او

فخطـى  ،وأمره بكرب قربه وحموه واخراب كل ما حوله      قرب احلسني إىل   فأسلم
فلمـا   )٢(ذلك وخرب ما حوله وهدم البناء وكرب ما حوله حنو مائيت جريـب              

ود فكربـوه وأجـرى املـاء    إليهـ مـن فأحضر قوماًأحد  إليه قربه مل يتقدم  إىل   بلغ
حولــه ووكــل بــه مــساحل بــني كــل مــسحلتني ميــل ال يــزوره زائــر إال أخــذوه 

.)٣(" إليهووجهوا به

،داخـل قـصره  إىل األمر ولعل الباعث يف قلق اخلليفة وغضبه أن وصل    
)عليه الـسالم (احلسني   مامأن زيارة قرب اإل    صفهاينفالذي يستفاد من رواية األ    

أا جاءت يف شعبان واليت تعد مـن كربيـات           خصوصاً ملحوظاً أصبحت تياراً 
عة وحـدهم بـل امتـدت لتـصل    مواسم الزيارة واليت باتت ال تقتصر على الشي   
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أن الـشيعة قـد   كما يظهر من الرواية أيضاً.حاشية اخلليفة وخاصة جواريهإىل  
وهـذا مـا دعـا    )عليـه الـسالم  (احلـسني   مـام حـول قـرب اإل     ومنازلَ اختذوا دوراً 

بإقامـة املـساحل   أمـر  دمي وختريب الدور الـيت حولـه وأنـه      إىل   املتوكل العباسي 
ورغم ذلك مل )عليه السالم(قرب احلسني إىل من أن تصلللمراقبة ومنع الزوار 

احلـسني  مـام يستطع املتوكل بتلك اإلجـراءات املتـشددة أن مينـع زيـارة قـرب اإل             
.)عليه السالم(

ــا ــن أم ــرياب ــإف،األث ــنة  ن ــداث س ــر يف أح ـــ ٢٣٦(ه ذك أن )م٨٥٠/ ه
ا حولـه مـن   وهـدم مـ  ) عليهما السالم(سني بن علي دم قرب احل  أمر   "املتوكل  

املنازل والدور وأن يبذر ويسقى موضع القرب وأن مينع الناس من إتيانه فنـادى              
،الناس يف تلك الناحية من وجـدناه عنـد قـربه بعـد ثـالث حبـسناه يف املطبـق                  

األثـري سـوء فعلتـه   ابـن  وأرجـع )١("فهرب الناس وتركوا زيارته وخرب وزرع   
وأن حالـة النـصب الـيت عنـده     )عليـه الـسالم  (عـن علـي   أنه كان منحرفاً إىل  

ــه  ــيته بقول ــسبب حاش ــصب    ":ب ــتهروا بالن ــة اش ــسه مجاع ــه وجيال ــان ينادم ك
شامي وعمـرو بــن فــرج  الــشاعر الــ)٢(والـبغض لعلــي منـهم علــي بــن اجلهـم   
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،حفصة من مـوايل بـين أميـة   أيب من ولد مروان بن   )٢(وأبو السمط  )١(الرخجي
وكـانوا خيوفونـه     ،بن أترجه اروف ب املع )٣(بن داود اهلامشي    اوعبد اهللا بن حممد     

م مث  إلـيه  من العلويني ويشريون عليـه بإبعـادهم واإلعـراض عنـهم واإلسـاءة            
،الوقيعة يف أسالفهم الذين يعتقـد النـاس علـو مرتلتـهم يف الـدين        إليه حسنوا

.)٤(" ومل يربحوا به حىت ظهر منه ما كان 

ـ  ٢٣٦(ويف سـنة    " :فقد ذكر احلادثة بقوله    ،أما املسعودي  )م٨٥٠/ هـ











–
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) عليهمـا الـسالم  (سني بن علي قرب احلإىل املتوكل املعروف بالديزج باملسري   أمر  
فبذل له الرغائب ملن    ،وهدمه وحمو أرضه وإزالة أثره وأن يعاقب من وجد به         

الـديزج وهـدم أعـايل    أولتقدم على هذا القرب فكل خشي العقوبة وأحجم فتن      
.)١(" ه قرب احلسني فحينئذ أقدم الفعلة في

احلسني مامشهادة الديزج نفسه يف هدم وختريب قرب اإل        ،ويورد الطوسي 
)عليه السالم(كربالء لنبش قرب احلسني إىل بعثين املتوكل ":بقولهعليه السالم   
قـد بعثـت   إنـي  أعلمـك :القاضي)٢(عمارجعفر بن حممد بن إىل   وكتب معي 

فإذا قرأت كتايب هذا )ليه السالمع(كربالء لنبش قرب احلسني إىل الديزجإبراهيم
فعرفين جعفـر بـن   :قال الديزج .مل يفعل أو   فعلتعرف  حىت  األمر   فقف على 

تيتـه  أففعلت ما أمرين به جعفر بن حممـد بـن عمـار، مث    ،إليهبهِ حممد ما كتب  
ومل أجد شيئاً   قد فعلت ما أمرت به فلم أر شيئاً        :فقلت ؟ما صنعت :فقال يل 

إبراهيمالسلطان أن إىل قلت قد فعلت فما رأيت فكتب؟فقال يل أفال عمقته
.)٣(.".وأمرته فمخره باملاء وكرب القربالديزج قد نبش القرب فلم جيد شيئاً

وأحدثت إجراءات املتوكل ردود فعل عنيفة فغدا اخلليفة جراء مـا أقـدم            
أهـل  وكتـب ،الستهجان وسـخرية املـسلمني  دمي القرب وختريبه مثالًعليه من 

كما هجته الشعراء بقصائد الذعة لدعبل   ،احليطان واملساجد بغداد شتمة على  
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:)١(وغريه من الشعراء ومنها قول البسامي 
   

   

  )٢( 

)٣(وقد هجاه دعبل بن علي اخلزاعي بقصيدة مشهورة منها 

   

   

   

مـن قـصيدة يرثـي ـا       ،)٤(عر علي بن العباس الرومـي       ومنها قول الشا  
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طالـب  أيب حيىي بن عمر بن احلسني بن زيد بن علي بـن احلـسني بـن علـي بـن      
:بقوله)١()عليهم السالم(

   

:إىل أن يقول
   

الشيعة من زيارة    ،ا املتوكل أمر   ومل متنع تلك اإلجراءات التعسفية اليت     
والذي يبدوا أن األهايل أعادوا بناء القرب ولـو      )عليه السالم (احلسني   مامقرب اإل 

مـام ليطمس آثـار قـرب اإل  أخرىعلى حنو بسيط حىت عاد املتوكل العباسي مرة     
بلـغ  " :وهو مـا أورده الطوسـي بقولـه       ومهامجة زواره    )عليه السالم (احلسني  

عليــه (الــسواد جيتمعــون بــأرض نينــوى لزيــارة قــرب احلــسني أهــل املتوكــل أن
،من قوادهفأنفذ قائداً،قربه منهم مجاعة كثرية وخلق عظيمإىل فيصري)السالم
ومينع الناس ،)عليه السالم(ليشعث قرب احلسني من اجلند كثرياً  اًكنفإليه وضم

وعمل ما أمـره بـه    )٢(الطف  إىل   فخرج القائد  ،قربهإىل   واالجتماع من زيارته 

"
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،الـسواد واجتمعـوا عليـه   أهـل  فثـار )هـ(وذلك يف سنة مائتني وسبع وثالثني    
ورأوا مـن    ،وقالوا لو قتلنا عن آخرنا ملا أمسك منا لزيارتـه واالجتمـاع عنـده             

فـورد كتـاب   ،احلـضرة إىل فكتـب بـاألمر    ،الدالئل ما محلهم على ما صـنعوا      
يف ا إليهـ فظهـر أن مـسريه  ،الكوفـة إىل القائد بالكف عنهم والسري   إىل   املتوكل

،تشري الرواية اليت أوردها الشيخ الطوسي    ."املصر  إىل   مصاحل أهلها واالنكفاء  
أن املتوكل العباسي وعلى الرغم من شدة اإلجراءات اليت اختـذها ملنـع زيـارة        

كمـا أن املنـع مل يتوقـف    ،إال أـا مل تـنجح  )عليـه الـسالم   (احلـسني    مامقرب اإل 
مجيع مظاهر الـشعائر إال أنـه مل   إىل بطبيعة احلال على زيارة القرب فقط بل امتد       

عليـه  (وال أن مينع إقامـة شـعائر احلـسني       ،ال من إيقاف تيار الزائرين     ،يتمكن
أن سياسة اخلوف والقتل مل تعد لترهـب النـاس حـىت       األمر   بل وصل  )السالم

بدوا استعدادهم ملواجهـة جيـشه بعـدما رأوا         أولنوا عصيام ألوامر اخلليفة   أع
.اًمن العالمات على القرب ما زاد يف موقفهم صالبة وحتدي

ة الثالثة واألخرية اليت قـام ـا       أولوفيها احمل  )م ٨٦١/ هـ   ٢٤٧(ويف سنة   
كـذلك  وهـو مـا ذكـره الطوسـي     ،املتوكل يف معاودة الكرة هلدم القرب الشريف    

حىت كانت سنة سبع وأربعني فبلـغ املتوكـل          ،ذلكلىعاألمر   مضى" :بقوله
عليه (كربالء لزيارة قرب احلسني     إىل   السواد والكوفة أهل   مسري الناس من   أيضاً

يف مجع فأنفد قائداً،وصار هلم سوق كبري،وأنه قد كثر مجعهم كذلك)السالم
ونـبش القـرب     ،احلـسني الذمة ممن زار قرب   ينادي برباءة    كثري من اجلند وأمر منادياً    

أيب وحرث أرضه وانقطع الناس عن الزيـارة وعمـل علـى تتبـع آل علـي بـن             
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.)١(" طالب والشيعة 

أن الشعائر احلسينية مستمرة وأن اإلجراءات الـيت  إىل يشري النص السابق  
كانت تتبعها السلطة سرعان ما تتالشى وتعاود جماميع الناس ملمارسة الزيـارة           

وعلـى الـرغم مـن       ،ـم مـن الكثـرة حـىت صـار هلـم سـوق كـبري               أوالشعائر و 
اإلجراءات الشديدة يف هدم القرب وتتبع العلويني والشيعة إال أن الـزوار كـانوا              

شـهادة عبـد   ،يفدون عليه بشكل حذر وعلى حال خوف وقد أورد الطوسـي         
عليـه  (احلـسني  مـام اهللا بن دانية الطـوري والـيت توثـق مـا جـرى علـى قـرب اإل                 

حججـت  ":قال،وكيف كان حال الزيارة بعد اإلجراءات وقت ذاك   )السالم
فـزرت ،العراقإىل فلما صدرت عن احلج صرت ،سنة سبع وأربعني ومائتني   

مث توجهـت   ،على حال خيفة من الـسلطان وتقيـة        )عليه السالم (املؤمنني  أمري  
ر منـها املـاء   فـإذا هـو قـد حرثـت أرضـه وخمـ            )عليه السالم (زيارة احلسني   إىل  

األرضفبعيين كنت أرى الثريان تأيت يف األرضوالعوامل يف ،وأرسلت الثريان
فتـضرب بالعـصا     ،ومشـاالً  جـاءت مكـان القـرب ميينـاً       إذا   فتساق هلم فيهـا حـىت     

الضرب الشديد فال ينفع ذلك فيها وال تطأ القرب بوجه من الوجـوه وال سـبب     
:وأنا أقولبغدادإىل فما أمكنين الزيارة فتوجهت
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٣٨٩.....................................................................العباسيالعصريفاملوقف: لثانياملبحث ا

فقلت ما اخلرب قـالوا وقـع الطـري       ،)١(بغداد مسعت اهلائعة    إىل   فلما قدمت 
.)٢(" فعجبت من ذلك وقلت إهلي ليلة بليلة ،املتوكلبقتل جعفر 

رواية حممد بن جعفر بن حممـد      ،ويؤيد شهادة عبد اهللا بن دانية الطوري      
نفذين املتوكل يف   أ" :عمر بن فرج قال    ،عن عمه أيب   حدثي" :الرخجي قال 

الناحيـة فأمررنـا بـالقرب مبـن فيهـا علـى القبـور              إىل   ختريب قرب احلسني فـصرت    
قال عمي ،مل متر عليه)عليه السالم(عليها كلها فلما بلغت قرب احلسني   فمرت  

فأخذت العصا بيدي فما زلـت أضـرا حـىت انكـسرت العـصا       ،عمر بن فرج  
قال لنا حممد بن جعفـر كـان عمـر           .بيدي واهللا ما جازت على قربه وال ختطته       

.)٣(")صلى اهللا عليه وآله وسلم(بن فرج شديد االحنراف عن آل حممد ا

،م ٨٦١/ هــ    ٢٤٧الذي توىل اخلالفة عـام       )٤(أما املنتصر باهللا العباسي   
والـذي اتـسمت فتـرة خالفتـه         ،املتوكل أبيه فقد انتهج سياسة مغايرة لسياسة    

،طالـب أيب آلإىل والعطـف واإلحـسان  ،على الرغم مـن قـصرها بالتـسامح     
الـذي   )عليـه الـسالم   (احلـسني    مامقرب اإل ومتتعت الشيعة حبرية كاملة يف زيارة     

وهـذا مـا   .)٥(إليـه ودالالت إلرشـاد الزائـرين  أعاد بناءه وأقـام عليـه رسـوماً     
أحـسن املنتـصر سـريته وأعـاد التربـة يف      " :شـوب بقولـه  آشـهر ابن   إليه أشار
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أيب وتقــدم بــالكف عــن آل" :بقولــهاملــسعودي أيــضاًإليــهوأشــار)١("أيامــه
مـن زيـارة احلـرية وقـرب        أحـد    ال مينع  وأن ،همأخباروترك البحث عن     ،طالب

طالـب وتـرك التعـرض لـشيعته     أيب وال قرب غريه من آل    )عليه السالم (احلسني  
.)٢(" ودفع األذى عنهم 

اليت صادرها   )عليهم السالم (املنتصر بإعادة أوقاف آل البيت    أمر   كذلك
كـان  ":بأنه )٣(السيوطي بوصفه للمنتصر    إليه املتوكل من قبل وهذا ما أشار     

طالــب مــا كــانوا فيــه مــن أيب أزال عــن آلهلــم العلــويني وصــوالًإىل حمــسناً
     فقال يزيد )٤(احلسني فدك على آل    اخلوف،واحملنة مبنعهم من زيارة احلسني ورد

:)٦()٥(املهليب 
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وقف املتسامح للخليفة العباسي املنتـصر بـاهللا مـع         ومما ال شك فيه أن امل     
وإقامـة الـشعائر احلـسينية    ،منـو حركـة الزيـارة   إىل العلويني وشيعتهم قـد أدى    

.بشكل متزايد وحبرية تامة

وبعد فترة املنتصر وجمـيء خلفـاء عباسـيني عرفـوا بعـداوم آلل البيـت        
األمـر   ،ءام وتعاظمها يف بعض الفتـرات مـن حكمهـم         وشيعتهم وشدة إجرا  

املهدي مامما دفع اإل،منع إقامة الشعائر احلسينية ومنها الزيارة     إىل   الذي أدى 
إصدار توجيه عـام لـشيعة آل البيـت         إىل   )عليه السالم (بن احلسن العسكري    ا

ه عليـ (احلـسني    مـام يلزمهم بالتريث يف زيارة مقابر قريش يف بغـداد وحـرم اإل           
فلـم خيـرج ـي       )عليهم السالم (ئمةوهذا ما مل جير على عهد األ      )١()السالم

ما )عليه السالم(املهدي مامبذلك من قبل ولعل يف النهي الصادر من قبل اإل  
مـام وشراستها واليت اسـتدعت اإل ،شدة احلملة ضد الشعائر احلسينيةإىل   يشري

ت لفترة حمدودة على حسب ما أن يوجه بالتوقف عن الزيارة والظاهر أا كان    
.تقتضيه املرحلة

حركة استمرار الزيارة مل تنقطع على الرغم ممـا كـان يطـال الزائـرين       نّإ
مــن أذى فبعــد منــو تيــار احلنابلــة ببغــداد أخــذوا بــالتعرض للــشعائر احلــسينية  

وكـان  ،وتضييق اخلناق على الناس ومهامجـة الـزوار وجمـالس العـزاء احلـسيين        
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عـن  الـذي كـان منحرفـاً   ،العباسي)١(املعتز ابن  نابلة على زمن  احلأمر   تعاظم
وقد أشارت بعض النصوص     )٢(ويغايل يف النصب     )عليه السالم (علي   ماماإل

تعاظم ذلك التيار احلنبلي وتطرفه ومنه ما ذكره التنـوخي يف خـرب         إىل   التارخيية
ن أصـدق  يصال رسالة البـ القاسم التنوخي إلأيب   وخروج ،أصدق النائح ابن  

كـان هـذا يف شـعبان والنـاس إذ ذاك يلقـون أذى شـديداً           " :يف كربالء وقوله  
وإذا أرادوا زيـارة املــشهد باحلـائر خرجـوا علــى    ،مــن احلنابلـة جهيـداً وجهـداً 

.)٣(" ...استتار وخمافة فلم أزل أتلطف يف اخلروج حىت متكنت منه

وصـارمة  هنالـك إجـراءات شـديدة      نّأوالذي يبدو مـن الـنص الـسابق         
تلك اإلجـراءات  نّأكانت تتخذ من قبل احلنابلة يف مواجهة الشعائر والزوار و       

احلـسني   مـام املتشددة كانت يف بغداد ومل متنـع مـن إقامـة الـشعائر عنـد قـرب اإل                 
.)عليه السالم(

ه نتيجة اإلجراءات اليت كان يقـوم ـا احلنابلـة حبـق     نأكما ذكر التنوخي    












–
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،خاصة كثرية الزرع بعيدة عن احلنابلةاًخذ الزوار طرقن يتأإىل  ن أدى أالزوار  
الزوار كانوا خيرجون مجاعات لزيـارة      نّأوكانوا يعانون منها لكوا غري آمنة و      

.)١()عليه السالم(احلسني مامقرب اإل

الذي )٢(وملا استفحل أمرهم وجتاوز احلدود خرج توقيع اخلليفة الراضي 
مث ...":تشددهم وعاب علـيهم اعتقـادهم بقولـه   أنكر على احلنابلة أفعاهلم و  

...الكفـر والـضالل   إىل   ونـسبتكم شـيعة آل حممـد       ئمـة طعنكم على خيار األ   
وأنتم مع ذلك ،وتشنيعكم على زوارها باالبتداعئمةوإنكاركم زيارة قبور األ  

جتتمعون على زيارة قرب رجل من العوام ليس بذي شـرف وال نـسب برسـول         
.)٣(" ...رتهاهللا وتأمرون بزيا

لقد سلط هـذا الـنص التـارخيي الـضوء علـى مرحلـة مهمـة مـن تـاريخ               
التطــرف احلنبلـي ومـن كيلــهم   إليـه املـسلمني يف بغـداد واىل أي مــدى وصـل   

)صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   (مبكيالني إذ كانوا يهامجون زوار مراقد آل حممد     
.ه النص السابق الـذكر بن حنبل كما أشار لأمحد  ماموحيثون الناس لزيارة اإل   

تكفري الشيعة ونسبتهمإىل مدى التطرف احلاصل الذي وصلإىل ويشري النص 
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قتلهم وهو ما حصل إىل ن يؤديأيستدعي بطبيعة احلال أمر الضالل وهوإىل 
.)١(فعالً

كما يعد النص السابق ذا أمهية تارخيية فقد سلط الضوء علـى ممارسـات          
وقد وضـع    ،نابلة ومؤاخذة اخلليفة واحتجاجه عليهم    احلإىل   نيالناصبة املنسوب 

مما ،ولو لبعض حني)٢(لذلك التطرفالكتاب الصادر من اخلليفة الراضي حداً
ن أن ميارسـوا شــعائرهم حبريــة و أالـشيعة وحمــيب آل البيــت  إمــامفـسح اــال  

/ هـ ٣٢٩من غري خيفة وال وجل ويف أحداث سنة ئمةيقصدوا زيارة قبور األ  
لـزوار   )٤(والرصـافة  )٣(نصبت القبـاب ببـاب الطـاق      " :يقول اهلمداين م ٩٤١

اتولعل يف األجواء األمنية اليت فرضتها إجراء)٥(" احلائر على ساكنه السالم  
كـربالء لزيـارة قـرب احلـسني     إىل اخلـروج إىل ن مكن الزوار بشكل كبري   أاخلليفة  

تـصوره أـا   أاق والـذي  ن تنصب القباب بباب الط    أمما استلزم    )عليه السالم (
)عليه السالم(نصبت لتقدمي اخلدمات جلموع الزائرين املتوجهني لزيارة احلسني 



––
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.نصب القباب يدل على كثرة وفود الزائريننّأو

أمــا يف القــرن الرابــع اهلجــري وبعــد جمــيء البــويهيني للــسلطة وفــرض   
د فقـ  )م ١٠٥٥-م   ٩٤٤/ هــ    ٤٤٧-٣٣٤(سيطرم على بغداد من عـام       

وقـد  ،ضفت السلطة البويهية تبنيهـا الرمسـي إلقامـة مراسـيم العـزاء احلـسيين            أ
وجـاء ذلـك اإلعـالن ليمثـل نقلـة      ،من احلريةاًوجدت الشعائر احلسينية متسع  

،التـضييق واملنـع  إىل   موضوعية يف مسرية الشعائر إذ لطاملـا تعرضـت الـشعائر          
،مـن العنـت والقـسوة      وقد القى الشيعة يف سبيل إقامة تلـك املراسـيم الكـثري           

   إال أن أجواء احلرية   ،القتل واملصادرة وفرض الغرامات    واليت كانت تصل حد
،ها تيار احلنابلـة ءحىت عكر أجوااملتاحة من قبل السلطة البويهية مل تدم طويالً      

،من خالل مصادمات كانت تقع حتت مسميات الدين وبذريعة سب الصحابة 
ة املنضوية حتت مسمى احلنابلة ختلف ضحايا ممـا  ولقد كانت هذه الفنت الطائفي   

أن تتـدخل وتفـرض املنـع لغـرض األمـن وحفـظ          إىل   كانت تستدعي السلطة  
لسلطته على رعيته واحلد مـن      وتارة جيد فيها اخلليفة وحاشيته بسطاً      ،األرواح

يف يـدها خـصوصاً  ية تقأولـ اتساع دائرة التشيع من خـالل انتـشار الـشعائر وحم     
منـع إلقامـة الـشعائر احلـسينية بعـد      أولاخلالفة العباسية ولعـل     بغداد عاصمة 

ابن إليهوهذا ما أشار)م٩٩٣/ هـ ٣٨٢(جميء البويهني للسلطة كان يف سنة     
املعلـم كـان قـد    )١(احلـسن علـي بـن حممـد الكـوكيب     أبـا    نّإ" :اجلوزي بقولـه  
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نـوح يف  الكرخ وباب الطاق مـن ال أهل ومنع،استوىل على أمور السلطة كلها 
فلـم يفعلـوا    " :كثري بقولـه  ابن   وكذلك أورد  .)١(" وتعليق املسوح    ،عاشوراء

وزاد .)٢(" الـسنة  أهـل  مـن -الكوكيب -من ذلك وقد كان هذا الرجل       شيئاً
، وأن يف كل هذا تأكيـد   )٣(" يعمل من حنو ثالثني سنة      وكان  " :الذهيب بقوله 

.منع وقع يف زمن البويهينيأولعلى أنه كان 

ونتيجة لتكـرار حـصول الفـنت بـني الطـائفتني اسـتلزم ذلـك أن تتـدخل              
السلطة الختاذ إجـراءات احترازيـة ملنـع وقـوع االشـتباكات بينـهما ففـي سـنة              

الكـرخ وبـاب   أهـل  منع" على  )٤(أقدم عميد اجليوش     )م ١٠٠٢/ هـ   ٣٩٣(
ــوح يف املــشاهد  ــق املــسوح يف األســواق ،الطــاق يف عاشــوراء مــن الن ،وتعلي

إىل من مثل ذلك فيما نسبوه   )٥(باب البصرة وباب الشعري   أهل   ومنع ،فامتنعوا
.)٦("مقتل مصعب بن الزبري بن العوام
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أن املنـع كـان    ،الذي يـستفاد مـن هـذا الـنص الـسابق عـدة أمـور منـها                
وأن املنع قد مشل األماكن      ،أخرىالطرفني ومل خيتص بطائفة دون      إىل   اًمتوجه

ويف األسواق تلـك األمـاكن الـيت مـن     ،لكاظمني ببغدادالعامة فقط يف مشهد ا   
.شأا أن تقع الفنت فيها واليت تثري حفيظة اآلخر

جتددت إجراءات السلطة يف منع شـعائر        )م ١٠١٥/ هـ   ٤٠٦(ويف سنة   
اجلـوزي  ابـن  إليـه وهـذا مـا أشـار   )عليـه الـسالم  (احلـسني   مامالعزاء على اإل  

أهل ء غرة احملرم فنت بني العوام كان سببها أن       ه وقع يف يوم الثالثا    نإ" :بقوله
ــال    ــاقتتلوا وتعــدى القت إىل الكــرخ جــازوا ببــاب الــشعري فتولــع ــم أهلــه ف

أهـل   وغـريه فـأنكروا علـى      )٢(فأنفذ فخر امللك الشريف املرتـضى      ،)١(القالئني
وشرط عليهم أن ال ،على كفهماألمر واستقر،الكرخ ما جيري من سفهائهم

.)٣(" وال يقيموا نوحاًاشوراء مسوحاًيعلقوا يف ع
لقد جاءت إجراءات فخر امللـك كـإجراء احتـرازي علـى أن ال تتوسـع            

فيها هذه املـرة ويـربز هنـا      الكرخ هم كانوا سبباً   أهل   أن دائرة الفتنة خصوصاً  
ول عن شؤون الطالبيني خـالل  ؤالشريف املرتضى املس)٤(نيدور نقيب الطالبي  
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.ة األوضاع والسيطرة على الفتنةهذه الفترة يف دئ

مل يكن الشيعة على الدوام يلتزموا بأوامر املنع ولعل ذلك يرجع حلقهـم           
واليت هي جزء حقيقـي ال ينفـك عـن عقيـدم       ،يةسالميف إقامة شعائرهم اإل   

وأن يف إصرارهم على إعالن شعائرهم يف األسواق واألزقة كـان          ،يةسالماإل
وقـوع  إىل ني ويـؤدي  مـوي حفيظـة األ  ممـا كـان يـثري      إلجراءات املنـع   ميثل حتدياً 

ـ  ٤١٥(وهذا ما حـدث عـام     .ضحايا أبرياء  ابـن  إليـه وأشـار ،)م١٠٢٤/ هـ
بـسبب  ووقـع  ،منع الرافضة من النوح يف يوم عاشوراء      " :تغري بردي بقوله  

ومنـع الرافـضة مـن    ،وأهل السنة قتـل فيهـا خلـق كـثري    ،ذلك فتنة بني الشيعة  
.)١(" ير النوح وعيد الغد

إىل وذلك حلدوث فتنـة أدت .)م١٠٣٠/ هـ   ٤٢١(وقد جتدد املنع عام     
الطلــب مــن نقيــب إىل ممــا اضــطر اخلالفــة،حــصول االقتتــال ليلــة عاشــوراء

العلويني الشريف املرتضى أن يبعث من يرتل الفتات احلزن اليت كانت الـشيعة           
فأنزلـت إال أن     ،احلـزن ببدء مراسم    تعلقها يف األسواق وعلى الدكاكني إيذاناً     

أنـه  " )م١٠٤٩/ هـ ٤٤١(كذلك جتدد املنع يف سنة .)٢(الفتنة بقيت مستمرة   
الكرخ أن ال ينوحوا وال يعلقـوا املـسوح علـى    أهل إىلتقدم يف ليلة عاشوراء  

الـسنة  أهـل  من الفتنة فوعدوا واخلفوا وجـرى بـني    ما جرت به عادم خوفاً    
تــل حــىت عــرب األتــراك وضــربوا اجلــرح والقوالــشيعة مــا يزيــد عــن احلــد مــن 
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.)١("اخليم

وبعد سيطرة السالجقة علـى الـسلطة يف   )م١٠٥٦/ هـ ٤٤٨(ويف سنة  
بغداد حدث تغيري جذري ومهم إذ فرض على الـشيعة أن يغـريوا شـعارهم يف                

فـأقيم األذان   " الصالة خري من النـوم      " إىل   )حي على خري العمل   (األذان من   
ومشهد العتيقة ومـساجد الكـرخ   )موسى بن جعفر  (قابر قريش   به يف املشهد مب   

كما أزيل مجيع ما كان على أبـواب الـدور والـدروب مـن               ،من السلطة  خوفاً
وهـو  ،)٢(اجلالب  بن  عبد اهللا أبو   كذلك قتل  ،)حممد وعلي خري البشر   (عبارة  

،وأحد فقهاء الشيعة قتل بدعوى الغلو يف الرفض،شيخ البزازين بباب الطاق
أبو جعفر  " املرجع األعلى   " مما اضطر شيخ الشيعة      ،وصلب على باب دكانه   

ولعل يف هذه اإلجراءات القاسية )٣("وبت داره،الطوسي أن خيرج من بغداد
ما ميثل الغطـاء الـواقي       الذي كان وحلد   ،بطوي صفحة الوجود البويهي    إيذاناً

ون هلـذه اإلجـراءات   ومن الطبيعـي أن يكـ      ،يف فترة حكمهم   للشيعة خصوصاً 
.تأثري على إقامة الشعائر احلسينية

وقـد  ،أن شدة اإلجراءات قد أتـت أكلـها يف بغـداد    إىل   وهنالك ما يشري  
ويف إشارة الـذهيب مـا يؤكـد ذلـك           ،توقفت فيها الشعائر احلسينية بشكل علين     
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ـ  ٤٥٥(فقد ذكر يف أحداث سنة     وملـك طغـرل بـك    " :بقولـه )م١٠٦٣/ هـ
وشعار الشيعة هـو األذان حبـي      .)١(" الرافضة وزال به شعارهم     العراق وقمع   

يف أو   والتفضيل بقـوهلم حممـد وعلـي خـري البـشر           ،ةمامواإل ،على خري العمل  
جمتمعـة تـدل   األمـور   لـك   تممارسة الشعائر احلسينية بصورة علنية ببغداد وكـل         

.على هوية املذهب وجزء من عقيدة الشيعة

الكـرخ لكـسر قيـود      أهـل    ة من أولكمح )م ١٠٦٦/ هـ   ٤٥٨(ويف سنة   
املنع املفروضة من قبل السلطة على الـشعائر احلـسينية وممارسـتها أن اسـتغلوا               

على ما " :)عليه السالم(احلسني مامجنازة رجل ميت فأقاموا العزاء على اإل
إىل )٢(واتفق أنه محلت جنـازة رجـل مـن بـاب احملـول         ،يستعملونه كانوا قدمياً 

وأنكـر  ،فصلي عليها وناح الرجال حبجتها على احلسني ،الكرخ ومعها الناحة  
نقيب الطالبني متكينه مـن  )٣(الغنائم املعمر بن عبيد اهللاأيب اخلليفة على الطاهر 

:فقيـل لـه  ،وأنه ملا علم أنكره وأزالـه ،ذلك فذكر أنه مل يعلم به إال بعد فعله 
ويالحظ من خالل .)٤("انت تستعملال تفسح بعدها يف شيء من البدع اليت ك
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اأبـ  كـان حيمـل نقيـب الطـالبيني        ،)١(النص أن اخلليفة العباسي القائم بأمر اهللا      
الغنائم املعمر بن عبيد اهللا املسؤولية يف عدم سيطرته على أتباعه من آل البيت 
وشيعتهم يف إقامة مثل هذه البدع يعين ـا الـشعائر احلـسينية كمـا بـني الـنص            

جراءات اليت كانت تتبعها السلطة يف الوقوف حبزم من هكذا ممارسات شدة اإل
كمـا تـسببت   ،اخلليفةإىل وأن هذه احلالة ورغم صغر حجمها إال أا وصلت       
:اجلـوزي بقولـه  ابـن  إليـه بردود فعل مـن قبـل الـسنة عليهـا وهـذا مـا أشـار            

ــة        " ــن احلربي ــق كــثري م ــرم خل ــشر احمل ــع ع ــيس راب ــوم اخلم ــع يف ي )٢(واجتم

)٥(وـر طـابق    ،وباب البصرة، والقالئـني    ،)٤(، وشارع دار الرقيق   )٣(النصريةو
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وقـصدوا دار خلالفـة وبـني أيـديهم الـدعاة والقـراء              ،بعد أن أغلقوا دكاكينهم   
وتكلمـوا مـن غـري    ،)١(الكرخ وازدمحـوا علـى بـاب الغربـة          أهل   وهم يلعنون 

نكرنـا مـا أنكـرمت      أننـا قـد أ     :فراسلهم اخلليفـة بـبعض اخلـدم       ،حتفظ يف القول  
ــ      ــل يف ه ــن نغف ــاودة وحن ــع مع ــأن ال يق ــدمنا ب ــراد    وتق ــه امل ــع ب ــا ال يق ذا م

الكرخ على إقامة الشعائر احلـسينية رغـم وجـود          أهل   إن إقدام  .)٢("فانصرفوا
الذي ترتب عليه أن أقـدمت الـسلطة    األمر   ،املنع هلا من قبل السلطة العباسية     

ممـا أدى ،الكرخأهل   الشعائر من  على اعتقال عدد منهم ساهم يف إقامة هذه       
هروب صاحب الشرطة الذي أجاز ألهل الكـرخ إقامـة هـذه الـشعائر ومل         إىل  

ولعـل  .بعـد أن تـردد أهـاليهم علـى ديـوان اخلالفـة       الّإيطلق سراح املعـتقلني     
األخطر من تلك اإلجراءات املتخذة ضد الشيعة هـو خـروج توقيـع مـن قبـل          

ويف سـنة   .)٣(ويظهـر البـدع      ،من يسب الـصحابة    اخلليفة القائم بأمر اهللا بلعن    
بعد ظهـور الـشعائر احلـسينية وانتـشار التـشيع مـا أدى               )م ١١٧٥/ هـ   ٥٧١(

ة مـن التـضييق   أولـ اصدار إجراءات الرقابة الدينيـة يف احمل إىل  بالسلطة العباسية 
ذلـك  إىل اجلوزيابن وأشارعلى إقامة الشعائر بفرض عقوبات على الوعاظ  

إىل)٤(فكتـب صـاحب املخـزن    ،كان الرفض يف هذه األيام قد كثـر      ":بقوله









!
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أمـري  فكتـب ،مل تطق على دفع البدع،اجلوزيابن   املؤمنني أن مل يقو يدي    أمري  
املـؤمنني  أمري  أن :فأخربت الناس بذلك على املنرب وقلت      ،املؤمنني بتقوية يدي  

ي يف إزالـة    وقـد خـرج بتقويـة يـد        ،صلوات اهللا عليه قـد بلغـه كثـرة الـرفض          
فمن مسعتموه من العوام ينتقص بالصحابة فـأخربوين حـىت انقـض داره            ،البدع

مث  ،فـانكف النـاس    ،)١(حررتـه املـشان   وأن كان من الوعـاظ     ،وأخلده احلبس 
تقدم يف يوم اخلميس عاشر شوال مبنع الوعاظ كلهم إال ثالثة كل واحـد مـن     

ــن احلنابلــة ،مــذهب ــا م ــزويين مــن الــشافعية ،أن ــادي مــن  ،والق وصــهر العب
.)٢("احلنفية

ـ  ٦١٤(يف سـنة   وخصوصاً ،ويف القرن السابع اهلجري    ")م١٢٤٣/ هـ
،اجلوزي احملتسبابن مجال الدين عبد الرمحنإىل تقدم اخلليفة املستعصم باهللا

واإلنـشاد يف سـائر احملـال جبـانيب     ،مبنع الناس من قراءة املقتل يف يوم عاشوراء  

"
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يالحـظ مـن الـنص    .)١(")عليـه الـسالم  (بن جعفـر    بغداد سوى مشهد موسى   
كمـا أن    ،انتشار مراسم العزاء احلسيين يف جانيب بغداد ويف سائر احملـال          السابق

ألنـه أصـبح ظـاهرة ميارسـها     باملطلق كما كنا نالحـظ سـابقاً  املنع مل يكن منعاً 
موسـى مامت السلطة حصرها مبرقد اإلأولاتمع بكثرة فال ميكن منعها بل ح 

احلـسني   مـام وجعله املكان الرمسي لقراءة مقتل اإل     ) عليهما السالم (بن جعفر   ا
.وإقامة الشعائر احلسينية عنده)عليه السالم(

تكرر حالة املنـع مـن إقامـة الـشعائر احلـسينية والـيت           توبعد سبع سنوات    
ويف احملـرم تقـدم منـع   " م  ١٢٥٠/ هـ   ٦٤٨" كانت تفرضه السلطة ففي سنة      

عليـه  (مـن النياحـة واإلنـشاد وقـراءة مقتـل احلـسني              )٢(واملختارة  الكرخ  أهل  
ويف سـنة  )٣(" وقـوع الفتنـة   إىل  مـا يـؤدي   إىل   من جتـاوز ذلـك     خوفاً )السالم

منع الـشيعة مـن قـراءة املقتـل يف يـوم عاشـوراء إال يف                 )م ١٢٥٢/ هـ   ٦٥٠(
.)٤(من وقوع فتنة املشهد الكاظمي وحملة الكرخ خاصة خوفاً

من الشعائر الحسينيةموقف العامة َّـ بغداد إبان العصر العباسي-ب 

مل تقتصر الشعائر احلسينية مبرتكزاا الفكرية على ردود فعـل الـسلطات           
،خرىردود فعل أتباع املذاهب األا أثارت أيضاً  إبل   ،العباسية احلاكمة فقط  
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علـيهم  (بيـت  وقوع الفـنت واالضـطرابات بينـهم وبـني أتبـاع آل ال     إىل   مما أدى 
ــد وافــق حــصول هــذه الفــنت واالضــطرابات منــع  )الــسالم ــشعائر أداء وق ال

،القتــل والتــشريدإىل )علــيهم الــسالم(وتعــرض أتبــاع آل البيــت ،احلــسينية
عليهمـا  (موسـى بـن جعفـر    مـام زمـن اإل إىل وميكن إرجاع بدايـة هـذه الفـنت       

وهـذا مـا   ،بغداد الشعائر احلسينية يف عهده وانتشارها يف     بسبب تطور   ) السالم
وفيهـا  ":بقولـه ) م٧٩٠/ـهـ ١٧٤(عام  تغري بردي يف أحداث     ابن   إليه أشار

.)١(" السنة والرافضة أهل وقعت العصبية وثارت الفنت بني

ويالحظ أن ردود الفعل البارزة إزاء الـشعائر احلـسينية كانـت مـن قبـل                
٢٣٢(العباسـي  تعاظم نفوذهم زمن املتوكـل   إىل   وميكن إرجاع ذلك   ،احلنابلة

)علـيهم الـسالم  (املعروف بعدائه آلل البيت )م٨٦٠-م ٨٤٦/ هـ   ٢٤٧-
هذا النفوذ الـذي أخـذ بالتنـامي يف فتـرة حكـم            ،وموقفه من الشعائر احلسينية   

ومما قام بـه     ،اخللفاء العباسيني الذين جاءوا بعد اخلليفة املستنصر باهللا العباسي        
الشعائر احلسينية وتضييق اخلنـاق     أداء   من عهماحلنابلة خالل هذه الفترة هو من     

على الشيعة ومهامجتهم الزوار وجمالس العزاء احلسيين وقد أشـارت الروايـات            
ومنه ما ذكره التنوخي يف خرب      ،تعاظم ذلك التيار احلنبلي وتطرفه    إىل   التارخيية

القاسم التنوخي إليصال رسالة ألبـن أصـدق   أيب   وخروج ،أصدق النائح ابن  
كـان هـذا يف شـعبان والنـاس إذ ذاك يلقـون أذى      " :ئح يف كـربالء وقولـه    النا

وإذا أرادوا زيـارة املـشهد باحلـائر خرجـوا          ،مـن احلنابلـة    جهيداً وجهداً شديداً
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الـذي   )١()...على استتار وخمافة فلم أزل أتلطف يف اخلروج حىت متكنت منـه           
تتخذ من قبـل  يبدو من هذا النص أن هنالك إجراءات شديدة وصارمة كانت    

عليـه  (عبـد اهللا احلـسني   أيب  احلنابلة يف مواجهـة الـشعائر احلـسينية ولـزوار قـرب           
.وإقامة العزاء عنده)السالم

وجـدت يف   " :كما ذكر التنوخي تلك األيام علـى زمـن احلنابلـة بقولـه            
احلائر يف أيـام احلنبليـة أنـا ومجاعـة     إىل خرجت:قال،دفتر عتيق عن بعضهم   

نفسي حتـدثين أن  نّإيا فالن :صرنا يف أمجة بر قال يل رفيق منهم       خمتفني فلما   
فأن كان ذلك فخذ محـاري ومـا عليـه    ،السبع خيرج فيفترسين من بني اجلماعة 

.عيايل يف مرتيلإىل فأده

فقلت له هذا استـشعار جيـب أن تتعـوذ بـاهللا منـه وتـضرب عـن الـذكر                  
.)٢()...فيه

بلة حبق الزوار أن جعل الزوار يتخذون      كان لإلجراءات اليت أختذها احلنا    
،عن احلنابلـة ةاخلرب أا طرق كثرية الزرع بعيد     والذي يبدو عليه     ،خاصة اًطرق

وقد كانوا يعانون منها كوـا غـري آمنـة وأن الـزوار كـانوا خيرجـون مجاعـات                    
احلنابلـة وجتـاوزت    أمـر    وملـا اسـتفحل    )عليه السالم (احلسني   ماملزيارة قرب اإل  

)م ٩٣٥/ هـ   ٣٢٣(م احلدود استدعى ذلك تدخل اخلليفة الراضي عام         أفعاهل
بعدما رأى نفوذهم أخذ بالتعاظم وأصبحوا يشكلون ظاهرة متطرفة يف اتمع 
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مـن  جمحفاًإذ مل تشهد بغداد وعلى طيلة عصرها تسلطاً ،البغدادي طارئة عليه  
جتـهادات  قبل جماميع حديثة باتت تتدخل يف شؤون النـاس وتفـرض علـيهم ا    

ليحد بذلك من نفوذهم ويضع حداً      فأصدر اخلليفة مرسوماً   ،خاصة يف الدين  
ويـستنكر أفعـاهلم وتــشددهم   ،لتـصرفام الـيت باتــت تقلـق النـاس وترعبــهم    

مث طعـنكم علـى خيـار    .. ."ويعيب عليهم اعتقادهم حيـث قـال يف مرسـومه           
اؤكم املـسلمني  مث استدع  ،الكفر والضالل إىل   ونسبتكم شيعة آل حممد    ئمةاأل

ــرآن    إىل  ــا الق  ــشهد ــيت ال ي ــاجرة ال ــذاهب الف ــدع الظــاهرة وامل ــدين بالب ،ال
وأنتم مع ذلك ،وتشنيعكم على زوارها باالبتداعئمةوإنكاركم زيارة قبور األ  

جتتمعون على زيارة قرب رجل من العوام ليس بذي شرف وال بـسبب برسـول        
ياء فلعن اهللا   ولوكرامات األ نبياءاهللا وتأمرون بزيارته وتدعون له معجزات األ      

إليـه وأمري املؤمنني يقسم باهللا جهداً  .زين لكم هذه املنكرات وما أغواه      شيطاناً
يلزم الوفاء به لئن مل تنتهوا عن مذموم مذهبكم ومعوج طريقتكم ليوسـعنكم            

وليستعملن الـسيف يف رقـابكم والنـار يف     وتبديداً وقتالً وتشريداً شديداً ضرباً
.)١(" و حمالكم كممنازل

لقد سلط هـذا الـنص التـارخيي الـضوء علـى مرحلـة مهمـة مـن تـاريخ               
وكيلــهم ،التطـرف احلنبلـي  إليـه املـسلمني يف بغـداد وإىل املـدى الـذي وصــل    

ــذين     ــزوار الــشيعة ال ــارة إذ كــانوا يهــامجون ال ــالني يف تعــاطيهم مــع الزي مبكي
نـب آخـر حيثـون النـاس     ومـن جا  ،)عليه الـسالم  (احلسني ماميقصدون قرب اإل  
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مدى التطـرف احلاصـل الـذي    إىل كما يشري النص،بن حنبل أمحد   على زيارة 
قتلهم وهو ما إىل وهذا ما أدى،الضاللإىل تكفري الشيعة ونسبتهم إىل   وصل

الرباري شيخ احلنابلة بقتل النائحة خلب ألا تنوح علـى       أمر   ملا حصل فعالً 
.)١()عليه السالم(احلسني ماماإل

)م١٠٥٥-م  ٩٤٥/ هـ   ٤٤٧-٣٣٤(السلطة  إىل   وبوصول البويهيني 
جبعل يوم عاشوراء يوم )م ٩٦٣/ هـ   ٣٥٢(عالن الرمسي عام    وإصدارهم اإل 

العاشــر مــن احملــرم يــوم حــداد رمســي وإقامــة الــشعائر احلــسينية بــشكل علــين 
ة طيلـة  بعدما كان يقيمها الشيعة مبنأى عـن الـسلط     ،وبإشراف السلطة احلاكمة  

اختاذ موقف متشدد من إىل ثار حفيظة احلنابلة ودفعهمأوقد ،السنوات املاضية
إقامة تلك الشعائر بإثارة الفنت الطائفية والضغط على الـسلطة الختـاذ موقـف             

تلـك الفـنت الـيت حـدثت يف بغـداد بعـد       أوىلولعل ،جتاه تلك الشعائر   ،حازم
ابن إليهوهذا ما أشار)م٩٦٤/ هـ ٣٥٣(إعالن احلداد الرمسي كانت يف عام  

عمل يف عاشوراء مثل ما عمل يف السنة املاضية من تعطيـل            " :اجلوزي بقوله 
فلما أضحى النهار يومئذ وقعت فتنة عظيمة يف قطيعة،األسواق وإقامة النوح

وـب النـاس بعـضهم    ،وطريق مقابر قريش بني الـسنة والـشيعة       )٢(،جعفرأم  
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.)١("اتووقعت بينهم جراحبعضاً

واستمرت الشعائر احلسينية بعد هذه األحداث الطائفية املؤسـفة يف كـل            
إال أن الفـنت  ،دون تـسجيل أي مـصادمات طائفيـة يف يـوم عاشـوراء        عام من 

أي بعد عـشر سـنني وهـو مـا      )م ٩٧٣/ هـ   ٣٦٣(يف سنة    أخرىجتددت مرة   
ء علـى عـادة    يف عاشـوراء عملـت البدعـة الـشنعا        " :كثري بقوله ابن   إليه أشار

السنة والرافضة وكال الفريقني    أهل   ووقعت فتنة عظيمة ببغداد بني     ،الروافض
الـسنة أركبـوا    أهـل    عدميه بعيد عن السداد وذلك أن مجاعة من       أو   قليل عقل 

امرأة ومسوها عائـشة وتـسمى بعـضهم بطلحـة وبعـضهم بـالزبري وقـال نقاتـل                  
يف )٢(وعاث العيـارون  علي فقتل بسبب ذلك من الفريقني خلق كثري          أصحاب

منــهم فقتلــوا وصــلبوا فــسكنت وبــت األمــوال مث أخــذ مجالــه البلــد فــساداً
.)٣("الفتنة

راق التـارخيي   لـنص أن الطـائفتني اختـذت مـن االسـتغ          يظهر من خالل ا   
،لصراعه مع اآلخـر    اًاعترب شخصية املقتول رمز    ،للصراع الذي  تعبريياً منطلقاً

ويـوم  ،نية بدم اخلليفة املقتول عثمان بن عفانفحرب اجلمل هي مطالبة العثما  
ني والذي تعرب مويعلى يد األ)عليه السالم(احلسني مامعاشوراء يوم مقتل اإل   

الشعائر املقامة عليه باللطم والنياحة وقراءة مقتله عن رمزية حزينة السترجاع       
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،خييـة وإن تعـد حماكـاة متثيليـة للوقـائع التار     وأن هذه االنعكاسات     ،قتلهيوم م 
املشهد التمثيلي لواقعة اجلمـل قـد جـاءت مـسايرة للمـشهد        فأا تعكس أيضاً  

.ملعركة الطفالتمثيلي

حـسبما  أخرىعادت الفنت الطائفية مرة )م١٠٠٨/ هـ ٣٩٨(ويف سنة   
وفيهـا  ":تغري بردي يف معرض حديثـه عـن يـوم عاشـوراء بقولـه            ابن   أورده

والذي يفهم من بعض     .)١("ضة ببغداد السنة والراف أهل   كانت فتنة عظيمة بني   
مـام النصوص التارخيية أن هنالك مواكب جوالة كانت تنشد وتنـوح علـى اإل       

وأا كانت تطوف يف أزقة بغداد وعند مرورهـا مبنطقـة            )عليه السالم (احلسني  
وال يتصور أن قتاالً)٢(حفيظة سكانه ووقعت الفتنة يف ذلكباب الشعري أثارت 

الكرخ فالبد أن يكون هنالـك جتـاوز حـدث     أهل   رد عبور يقع بني الطرفني    
تغـري بـردي  ابـن  أشـار )م١٠٢٤/ هـ ٤١٥(ويف سنة   .من أحدى الطائفتني  

وفيهـا منـع الرافـضة مـن     " :وقوع فتنة طائفية بـني الـسنة والـشيعة بقولـه        إىل  
النوح يف يوم عاشوراء ووقع بسبب ذلك فتنة بني الشيعة وأهل السنة قتل فيها 

.)٣(" لق كثري خ

،يف ليلة عاشـوراء أخرىم عادت الفنت مرة   ١٠٢٩/ هـ   ٤٢٠ويف سنة   
الكـرخ  أهـل  يف ليلـة عاشـوراء أغلـق     " :اجلوزي بقوله ابن   إليه وهو ما أشار  
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يف ذلـك   وىلعـادم األ  إىل   أسواقهم وعلقوا املسوح على دكاكينـهم رجوعـاً       
فحدثت الفتنة ووقع ،عنهمتراك وكان السلطان قد احندر   بعد األ إىل   وسكوناً

،وروسل املرتضى يف إنفاذ من حيط التعـاليق        ،القالئنيأهل   القتال بينهم وبني  
،وقتـل مـن الفـريقني   ،بـني العـوام واسـتمرت بعـد ذلـك        أئمـة فحط والفتنة ق  

.)١("وخربــت عــدة دكــاكني ورتــب بــني الرقــاقني والقالئــني مــن مينــع القتــال
وهو ما )م١٠٣٠/ هـ ٤٢١(راء من سنة   يف عاشو  أخرىوجتددت الفتنة مرة    
الكرخ أسواقهم وعلقوا املـسوح     أهل   يف عاشوراء أغلق  ":ذكره الذهيب بقوله  

وناحوا وذلك ألن السلطان احندر عنهم فوقع القتال بينهم وبني السنة مث أنزل   
املسوح وقتل مجاعة من الفريقني وخربت عدة دكاكني وكثرت العمـالت مـن           

.)٣("عظيمةالعياريني واخذ أمواالًمقدم )٢(الربمجي

فيهـا عملـت   " :كـثري فقـد وصـف تلـك الفـنت الطائفيـة بقولـه         ابـن    أما
مـن تعليـق   ،الرافضة بدعتـهم الـشنعاء وحادثتـهم الـصلعاء يف يـوم عاشـوراء       

م يف  إليه السنةأهل   فأقبل ،املسوح وتغليق األسواق والنوح والبكاء يف األزقة      
فقتل من الفريقني طوائف كثرية وجرت بينهم فنت         يداًشد احلديد فأقتتلوا قتاالً  


–





–
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.)١(" وشرور مستطرية 

ففـي يـوم عاشـوراء مـن     ،أخرىكما أخذت الفنت الطائفية بالعودة مرة       
إىلأنه تقدم يف ليلة عاشـوراء " :اجلوزيابن يذكر)م١٠٤٩/ هـ ٤٤١(سنة  
ادم خوفـاً الكرخ أن ال ينوحوا وال يعلقوا املسوح على ما جرت بـه عـ           أهل  

السنة والشيعة ما يزيد عـن احلـد     أهل   وجرى بني  ،من الفتنة فوعدوا واخلفوا   
وبقيـت مظـاهر العـزاء      )٢("حىت عربوا االتراك وضربوا اخليم     من اجلرح والقتل  

احلسيين مستمرة يف بغـداد بـني شـد وجـذب حـىت ايـة حكـم البـويهيني سـنة             
ة كانت آخر حالـة سـجلها لنـا        ولعل هذه الفتنة الطائفي   )م ١٠٥٥/ هـ   ٤٤٧(

.ني يف يوم عاشوراءياملؤرخون وقعت يف زمن البويه

الكـرخ وأهـل    أهـل    جرى بـني  " يف احملرم    )م ١٠٨٧هـ   ٤٧٩(ويف سنة   
فتنة قتل فيها مجاعة من مجلتهم القاضي أبو حـسن بـن القاضـي              باب البصرة   

قتل تـوىل أبنـه    أصابه سهم فمات منه وملا      ،اخلطيباحلسني بن الفريق اهلامشي     
العميد كمال الـدين الدهـستاين   من اخلطابة وكان إليهمتام ما كان  أبو   الشريف

.)٣(" الكرخ أهل القنطرة العتيقة وأعانإىل ببغداد فسار خبيله ورجاله

م يف يوم عاشوراء ثار العامـة ببغـداد وبـوا            ١١٢٤/ هـ   ٥١٧ويف سنة   
عوا أبوابه وكان ذلك بعد عودة  وقل )مشهد موسى بن جعفر   (التنب  مشهد باب 
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٤١٣.....................................................................العباسيالعصريفاملوقف: لثانياملبحث ا

وقـد أنكـر اخلليفـة علـى     ،من حربه مع دبـيس بـن صـدقه        )١(اخلليفة املسترشد 
.)٢(ب فعلتهم وأمر بتأديبهم وإرجاع ما

وما كادت متضي فترة من الزمن حىت عاد االصطدام الطائفي من جديد             
مـن سـنة     )عليه السالم (احلسني   ماميف يوم عاشوراء يف ذكرى إحياء مقتل اإل       

فـرش الرمـاد يف أسـواق    " :م على ما نقلـه اليـافعي بقولـه    ١١٨٦/ هـ   ٥٨٢
سـب  إىل األمـر  الكرخ وتعدىأهل بغداد وعلقت املسوح يوم عاشوراء وناح 

ووقعـت فتنـة ببغـداد بـني الرافـضة          .. .الصحابة وكانوا يقولون ما بقي كتمان     
.)٣(" والسنة وقتل فيها خلق كثري 

الشعائر احلـسينية كـان يـثري       أداء   نصوص السابقة أن  يالحظ من خالل ال   
سـيما مـن كـان يتعـصب     الخـرى ية األسالماملذاهب اإلإىل حفيظة من انتمى  

لذا ظهرت هذه الفنت لتعرب عن اجتاهني        ،حيمل العداء آلل بيت النبوة    أو   برأيه
يـرى أن إقامـة الـشعائر احلـسينية نـابع مـن العقيـدة               أحـدمها    ،فكريني خمتلفني 
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والعباسياألمويالعصرينيفاحلسينيةالشعائرمناملوقف: الفصل الثالث................................٤١٤

ومل يكتـف  ،فيمـا يـرى اآلخـر خـالف ذلـك       .ية وأمر الشرع بإحيائها   سالماإل
إثارة الفنت واالقتتال وسفك الـدماء ملنـع    إىل   بل اندفع  ،اآلخر موقفه الرافض  

ئمــةواأل)صـلى اهللا عليــه وآلــه وســلم (ممارسـة أســس هلــا الرســول األعظــم  
.األطهار من بعده

لنـا أن هـذه الفـنت تـربز        كما أن قراءة هذه النصوص قراءة حتليلية تظهر       
لعوامل عديدة تعمل علـى تأجيجهـا والـيت ميكـن     أخرىوختتفي أحياناً  أحياناً

:باآليتا إليهاإلشارة

يف بغــداد األثــر الكــبري يف -النواصــب -ني مــويكــان لوجــود أتبــاع األ
إىل والتعــرض،حــصول صــراع دائــم ودمــوي ضــد إقامــة الــشعائر احلــسينية 

وقـد انـضوى   )علـيهم الـسالم  (البيـت  أهـل  منئمةر األاملشاهد املقدسة لقبو 
وجـود هـؤالء النواصـب    إىل فقد أشـار املقدسـي     ،هؤالء حتت مسمى احلنابلة   

.)١(" أن يف بغداد مغالني يف حب معاوية " :بقوله

وهـذه مدينـة الـسالم دار    " :عـريب ابـن  والذي يثبت هذه احلقيقـة قـول    
مكتوب على ،ية ما ال خيفى على الناس  خالفة بين العباس وبينهم وبني بين أم      

.. .)صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    (أبواب مساجدها خري الناس بعد رسول اهللا  
ازديـاد وتـرية التعـصب والعـداء آلل         إىل   وممـا أدى   .)٢(" معاوية خال املؤمنني    
هو ما أقدم عليه البويهيون املتحمسون       ،ني النواصب مويالبيت عند هؤالء األ   

–
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٤١٥.....................................................................العباسيالعصريفاملوقف: لثانياملبحث ا

لعـن اهللا معاويـة   " يت من الكتابة به على جدران مساجد بغـداد      ملذهب آل الب  
ومن منـع أن يـدفن احلـسن    ،ولعن اهللا من غصب فاطمة فدكاً ،سفيانأيب   بن

ومــن أخــرج العبــاس مــن ذر أبــا ومــن نفــى) عليــه الــسالم(عنــد قــرب جــده 
السنة أزالوا هـذا مـن حيطـان املـساجد فأشـار الـوزير       أهل   ولعل )١("الشورى

على معز الدولة أن يكتب لعـن اهللا الظـاملني آلل رسـول اهللا صـلى اهللا       املهليب
.)٢(" يف اللعن إال معاوية فوافق على ذلك عليه وسلم وال يذكر أحداً

وهو ما عرب    ،ني النواصب مويما يثري حفيظة األ    ،لقد كان يف لعن معاوية    
مـن سـبه    وأمـا مـا يـستبيحه بعـض املبتدعـة           " :حجر اهليتمـي بقولـه    ابن   عنه

نه ال يصدر إال من قوم محقى جهالء أغبياء طغاة ال يبـايل اهللا ـم      إف.. .ولعنه
ويف ،الــسنةأهــل وأقــام علــى رؤوســهم مــن ســيوف.. .يف أي وادي هلكــوا

حججهم املؤيدة بأوضح الدالئل والربهان ما يقمعهم عن اخلوض يف تنقـيص        
.)٣(" عيانواألئمةئك األأول

يف عاصـمة  مـوي حقيقـة الوجـود األ  إىل   سكايفجعفر اال أبو   ولقد أشار 
اخلالفة العباسية واىل جتذر عقائدهم بني عامة الناس وأـا أصـبحت متوارثـة              

عامتـها  نّإفـ ،ن كانـت قـد بـادت   إن ملـوك بـين أميـة و   إو" :فيما بينهم بقوله  
وشيعتها فينا اليوم ظاهرة متعلقة مبا ورثـوه مـن ملـوكهم الطاغيـة وأسـالفهم          

بلغ من عنايتهم خبطـئهم يف هـذا البـاب أن أخـذوا معلّـيمهم بتعلـيم                 الباغية ف 
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الــصبيان يف الكتاتيــب لينــشئوا عليــه صــغريهم وال خيــرج مــن قلــب كــبريهم  
أبو بكر بـن ،ئمةويكتب هلم مبتدأ األ،وجعلوا لذلك رسالة يتدارسوا بينهم    

،نسـفيا أيب ومعاويـة بـن   ،وعثمان بـن عفـان     ،وعمر بن اخلطاب   ،قحافةأيب  
وال جيـري  ،طالـب وال نـسبه  أيب العامة منهم ما يعرف علي بـن     أكثرحىت أن   

معاويـة بـسوء غـضبوا    أحد فإذا ذكر :حىت يقول  .منهم ذكره أحد   على لسان 
.)١("وأنكروا ولعنوا من ذكره بسوء وعلتهم أنه خال املؤمنني

يف عاصـمة   مـوي ذلـك الوجـود األ    إىل   خلفاء بين العباس  وقد تنبه 
ـ   ٢٨٤(العباسي   )٢(فأمر املعتضد باهللا   ،ة العباسية مبكراً  اخلالف ٨٩٧/ هـ

الـشراب والـذين    إىل   سـفيان علـى املنـابر وتقـدم       أيب   لعن معاوية بن   )م
إال أن ،يسقون املاء يف اجلامعني إال يترمحوا على معاوية وال يذكروه خبري

ب ن يعمل احليلة وحيول دون خروج ذلـك الكتـا       أوزير املعتضد استطاع    
أحـضر القاضـي يوسـف بـن         )٣(أن عبيد اهللا بن سليمان     ،ويذكر الطربي 

–
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٤١٧.....................................................................العباسيالعصريفاملوقف: لثانياملبحث ا

أن أخـاف  املـؤمنني أنـا   أمـري    يـا " :فكلم املعتضد يف ذلك وقال لـه       )١(يعقوب
إن  :فقـال  .تضطرب العامـة ويكـون منـها عنـد مساعهـا هـذا الكتـاب حركـة                

تصنع املؤمنني فما أمري يا:فقال،نطقت وضعت سيفي فيهاأو حتركت العامة 
م كــثري مـن النــاس  إلـيه بالطـالبيني الـذين هــم يف كـل ناحيــة خيرجـون ومييــل    

وإذا :كمـا قـال   أو   لقرابتهم من الرسول ومآثرهم ويف هذا الكتاب إطـراؤهم        
وأثبـت حجـة منـهم      ،م أميل وكانوا يف أبسط السنة     إليه مسع الناس هذا كانوا   

.)٢("بشيءالكتاب بعدهومل يأمر يف   اليوم فأمسك املعتضد فلم يرد عليه جواباً      
أوضح النص السابق أن يف لعن معاوية ما يثري سخط النواصـب علـى اخلليفـة       

كما انه استطاع أن يغـري رأي اخلليفـة ويوقفـه    ،كما صوره هذا الوزير الناصيب   
عليـه  (فقـد كـان عبيـد اهللا مـن املنحرفـة عـن علـي                 ،من إصدار كتاب اللعن   

وقـدر اهللا تعـاىل أن هـذا الـوزير كـان          " :كـثري بقولـه   ابـن    ووصفه )٣()السالم
ة مويوإذا كان لعلي من يناصره بدون حتفظ فاألسرة األ)٤(" يكفر علياًناصبياً
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سـواء يف  " ةاملروانيـ " و" العثمانيـة   " ن هلا مـن     وها املتحمس أنصاركان هلا أيضاً  
أحــد ية وقــد أرجــعســالممــن املــدن اإل)١(غريهــا أم عاصــمة اخلالفــة بغــداد

" هو أن اخلليفة     ،رخني السبب الذي من أجله أراد اخلليفة أن يلعن معاوية         املؤ
ـ  ٢٧٠بغـداد سـنة     إىل   ودخل بـه املعتـضد     )٢(صاحب الزنج رأس   ملا محل  / هـ

٨٨٣      م دخل يف جيش مل يفلما ،شتق أسواق بغداد والرأس بني يديه امثله و  ر
معاويـة  رحـم اهللا :باب الطاق صاح قـوم مـن درب تلـك الـدروب           إىل   سرنا
أال تسمع يا   :حىت علت أصوات العامة بذلك فتغري وجه املعتضد وقال        ! وزاد
واهللا ! ي اقتضى ذكر معاوية يف هـذا الوقـت  وما الذ! عيسى ما أعجب هذا  أبا  

حىت ،بعد مشارفته ولقينا كل جهد وبالء     الّإوما أفلت أنا     ،املوتأيب   لقد بلغ 
فتركــوا أن ،دهــمأوالمهم وجنينـا هــؤالء الكــالب مــن عــدوهم وحــصنا حــر 

وتركـوا التـرحم علـى      ،بنه ومن ولد اخللفاء   ايترمحوا على العباس وعبد اهللا و     
ثـر يف تأديـب   ؤأأو طالب ومحزة واحلسن واحلسني واهللا ال برحـت أيب علي بن 

جبمع النفاطني ليحرق الناحية أمر   ال يعاوده بعد هذا الفعل مثله مث       هؤالء أثراً 
سـالم هذا اليوم من أشرف أيـام اإل نّإأطال اهللا بقاءك     ،ريأيها األم  :فقلت له 
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٤١٩.....................................................................العباسيالعصريفاملوقف: لثانياملبحث ا

.)١("ومل أزل أداريه وأرفق به حىت سار،فال تفسده جبهل عامة ال خالق هلم

من الطبيعي مـا يقـام يـوم عاشـوراء مـن شـعائر حـسينية مـن قـراءة                نّإ
زم تـستل )عليه الـسالم (احلسني مامالنياحة على اإلأو  قصائد الرثاء أو   ،املقتل

مـن قتـل   )علـيهم الـسالم  (وما أقدموا عليه حبق آل البيت   موينقد الفعل األ  
)علــيهم الــسالم(وهــذا النقــد الــصادر مــن الــشيعة وحمــيب آل البيــت ،وســيب

ني وبالتايل تقع الفنت الطائفية لذا حـث      موياأل أنصاريستدعي هياج العامة من     
ألن فيـه    )يـه الـسالم   عل(احلـسني    مـام بعض أعالم األمة أن ال يقرأ مصرع اإل       

.)٢(يقرأ قبله مقتل اخلليفة عثمان أو ييج للفنت

وقد كانت املعارك الدموية واازر الطائفيـة تتجـدد يف بغـداد خاصـة يف        
حيث كانت الشيعة تعقد جمالس العزاء احلسيين وتقيم لـه  ،شهري حمرم وصفر 

.)٣(واحلرق والنهب سفيان فتهامجهم بالقتل أيب املأمت فتثور ثائرة أشياع آل
ــد     ــة لتمت ــداث الطائفي ــذه األح ــض ه ــورت بع ــد تط ــوات إىل ولق األم

فعكــست تلــك )علــيهم الــسالم(مــن آل البيــت ئمــةقبــور األإىل وقبــورهم
ـ  ٤٤٣(األفعال الوجه احلقيقي للنواصـب كمـا جـرى يف فتنـة             )م١٠٥١/ هـ

.املقابـل الطـرف  إىل قطع الـرؤوس ورميهـا   إىل   ويف هذا العام وصلت األمور    
ــاموصــلب األجــساد وعرضــها   ــاسإم ــل ،الن ــور  إب ــوتى مــن القب خــراج امل

بعدما )م١٠٥١/ هـ ٤٤٣(اجلوزي يف حوادث سنة  ابن   ومما قاله  ،وإحراقهم
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والعباسياألمويالعصرينيفاحلسينيةالشعائرمناملوقف: الفصل الثالث................................٤٢٠

واستقر البلد ونقـب مـشهد      " :يؤرخ ما دار فيها من املعارك الدامية والفظيعة       
،رقوا مثـل العـويف    فـأح  ،وأخرج مجاعة مـن القبـور      ،وب ما فيه   ،باب التنب 
فدفنوا يف مقابر    ،ونقل من املكان مجاعة من املوتى      ،)١(واجلذوعي   ،والناشيء

واحتـرق الـضرحيان والعتبتـان    ،واحلديثـة وطرح النار يف التـرب القدميـة      ،شىت
وقـد  .)٢(" أمحـد  الضرحيني ليخرجوا من فيه ويدفنوه بقرب  أحد   الساج وحفروا 

وأهل السنة حـىت أراد بعـض       ،الشيعةأهل   تتلقا" :عرب عنه مؤرخ آخر بقوله    
ني مـام من ال يتقي اهللا عز وجل وال يراقب رسوله عليـه الـسالم نـبش قـرب اإل     

بعـد إحـراق القبـة بالنـار وعـزم          عليهما الـسالم   موسى الكاظم وحممد اجلواد   
وقـد  )٣(" ذلـك  أن صـرفه اهللا عـن     إىل   بن حنبل أمحد   قربإىل   على نقل رمتها  
هـ ٤٤٨(كل من عام )عليهما السالم(ني الكاظمني مامشهد اإلتكرر إحراق م

.)٥()م١١٢٣/ هـ ٥١٧(ويف عام )٤()م١٠٥٦/ 

ســباب املــؤثرة يف وقــوع الفــنت الطائفيــة يف بغــداد هــو  ومــن األ-:ب
،ة يف موازنـة القـوى العـسكرية   أولـ واحمل،االختالف الواقع يف أجنحة الـسلطة     

،رع مـن أجـل التغـيري واحلـد مـن سـلطة اآلخـر       الشاإىل   نقل الصراع إىل   أدى
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٤٢١.....................................................................العباسيالعصريفاملوقف: لثانياملبحث ا

فإن فقـدان  .ختالف املذهيب يف إجياد ذلك التوازنوإضعافه واالعتماد على اال  
يف تــراك دفعهــم ليكونــوا طرفــاًالنفــوذ واملكتــسبات العــسكرية والــسياسية لأل

قـة اخلالفـة  وتأجيج الرتاع املذهيب ضد خصومهم الدياملة ونقل الـصراع مـن أر        
.انقسام اتمع البغداديإىل الشوارع ببغداد مما أدىأزقة إىل 

اصطفت عليـه  ،قومياًأخذت الفنت طابعاً)م٩٧٣/ هـ ٣٦٣(ففي سنة  
فأهـل التـشيع   " املذاهب ببغداد يف صراعاا حىت غدا الـشيعة والـسنة حـزبني       

وأهــل الــسنة ينــادون بــشعار ســبكتكني ،ينــادون بــشعار عــز الدولــة والــديلم
السنة يستعينون باألتراك يف إقامة أعيادهم فيعريوم    أهل   وكان )١(" واألتراك  

طائفية أعمالوملا كانت تقع   .)٢(سلحة  الثياب والفروش احلسان واملصاغ واأل    
صـراعهم مـع الـشيعة    الـسنة يف  أهـل  واقتتال كـان األتـراك يتـدخلون لـصاحل       

الـسنة  أهـل  ملـا وقعـت الفتنـة بـني       )م ١٠٤٩/ هــ    ٤٤١(ويف سـنة     .)٣(ببغداد
.)٤(والشيعة انقسم األتراك قسمني كل على حنلته يشد منها ويساندها 

كان للتمدد الـشيعي يف بغـداد      ،املتبىن الفكري للوجود السلطوي    -:ج
ويف حلب الدولـة  ،ي سواء يف مصر على عهد الدولة الفاطميةسالموالعامل اإل 

ل كـل ذلـك جمتمـع مثَّـ       ،على عهـد الدولـة احلمدونيـة       ندلساحلمدانية ويف األ  
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والعباسياألمويالعصرينيفاحلسينيةالشعائرمناملوقف: الفصل الثالث................................٤٢٢

.بوجـود سـلطة البـويهيني الـشيعة    على هوية اخلالفة يف بغداد خصوصاً    خطراً
بعـد انتـشار مظـاهر       ولعل اخلالفة العباسية كانت تدرك ذلك اخلطر خـصوصاً        

ضفاء الطابع الرمسي لتلك املمارسات اليت كانـت تقـام يف       إو ،الشعائر احلسينية 
إذ مل يقتـصر إقامـة الـشعائر علـى      )لـسالم علـيهم ا  (ئمـة بغداد عند مشاهد األ   

فلو كانت تلك املراسيم  ،ممارسة شعائر زيارة القرب والبكاء وقراءة املراثي فقط       
ته إمامو)عليه السالم(احلسني ماممراسيم تأبني من غري التأكيد على مكانة اإل       

ومل يكن يتأتى للخليفة منع تلك الشعائر نظـراً    .على السلطة  ملا شكلت خطراً  
ليس من الغامض على   " للموقف الضعيف بوجود سلطة قوية بيد البويهيني و       

غري اعتيـادي يف البنيـة       متتبع األحداث أن وجود البويهيني يف بغداد كان حدثاً        
نعش الـشيعة   أوبالتايل للمجتمع يف اخلالفة العباسية فكما أنه         .املألوفة للسلطة 

التدخل لـصاحل إىل اخلالفة العباسيةمما دفع )١(" فقد أثار السنة يف القدر نفسه       
السنة يف أحـداث الـشغب الطائفيـة مـن أجـل إجيـاد التـوازن يف الـسلطة                   أهل  

واحملافظة على هوية اخلالفة فكان األسلوب األمثل للحد مـن ظـاهرة التـشيع              
هو شغب العامة واالقتتـال املـذهيب ولقـد بـرز ذلـك يف حـاالت شـىت تـدخل                    

ـ  ٣٩٨(الفنت الطائفية ومنها ما حدث سـنة  اخلليفة بشكل مباشر يف بعض     / هـ
حاكم يا منصور مما أثـار حفيظـة اخلليفـة فـأمر            :ملا صاحت الشيعة   )م ١٠٠٨
ـ  ٤٠٢(ويف ربيـع اآلخـر سـنة    .)٢(الكـرخ  أهـل  الـسنة علـى  أهل   مبعاونة / هـ
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٤٢٣.....................................................................العباسيالعصريفاملوقف: لثانياملبحث ا

كتب يف ديوان اخلالفة حماضـر يف القـدح بأنـساب الفـاطميني مبـصر      )م ١٠١٢
لقد اضطرت تلك األحـداث  .)١(ن الكتاب ببغداد والبصرة وقد قرئ نسخة م 

على هويـة اخلالفـة بعـدما هتـف الـشيعة      حقيقياًخطراًواليت شكلت .الطائفية
أشـهد  وبشكل علين باسم اخلليفة الفاطمي مما استدعى اخلليفة أن يـضع كتابـاً        

عية عليه األشراف والقضاة والفقهاء يف القدح بنسب الفاطميني مما يزعزع شر          
.وليسوا بعلوينينيطموحهم باخلالفة كوم غري قرشي

كما أن حالة التغلب البويهي قد أخذ بالتراجع كقـوة فاعلـة ومـؤثرة يف             
اتمع يف فرض األمن وقطع دابر الفنت يف بغداد مما فسح اال أن ميأل الفراغ      

سنني مـع مـر الـ     احلاصل بضعف السلطة العيارون ولقد زادت هذه الفئة عدداً        
فقـد أصـبح هـؤالء فئـة     ،يف الفنت كلها اليت عصفت ببغـداد    هاماً ولعبت دوراً 

احلصول على الغنائم ،هذه الفئةوكان همأكثرمرتزقة تقاتل مع من يدفع هلا       
تنـامي قـوم    اجلـوزي عـن   ابـن    وعـرب  .)٢(الكثرية عن طريق استخدام السيف    

ــه ــساطاً  نّإ" :بقول ــسطوا انب ــارين انب ــرفوالعي ــهاس ــل )٣("ا في ــارين نّإب العي
ــهبوا اســتطاعوا أن ــر" ين ــراك أكث ــه األت ــا ب ــيهم العباســي  "و)٤("مم ــان ف وك

وأقيمت يف بعض األحيان مراسيم الشعائر احلسينية حتـت محايـة    .)٥("والعلوي
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والعباسياألمويالعصرينيفاحلسينيةالشعائرمناملوقف: الفصل الثالث................................٤٢٤

:اجلوزيابن   فيما يذكره  )م ١٠٣٢/ هـ   ٤٢٣(العيارين الذي حصل يف سنة      
وعلقت املسوح يف األسـواق وأقـيم النـوح      شوراءأنه يف يوم الثالثاء كان عا     " 

أن العيـارين يف أواسـط   " وتذكر البيطـار    .)١("يف املشاهد وتوىل ذلك العيارون    
إىل إحلاق عيارم وشطارم بالفتوة املسندةإىل القرن الرابع اهلجري قد مالوا

أصل ديين فأخذ الفتيان يتعصبون ويغتصبون ويفتكون وينهبون باسـم طريقـة            
.)٢("من الطرائق

حدثت فتنة طائفية عظيمة ببغداد طالبـت   )م١٠٥١/ هـ   ٤٤٣(ويف سنة   
ــسلطة إال أن   أهــل فيهــا الــسنة مــن دار اخلالفــة أن تتــدخل فمــا كــان مــن ال

إىل وملـا أحـضر  ،العيارين املشهورين والذي يعـرف بـالطقطقي  أحد  استدعت
عهم يف احملال وقتلـهم   الكرخ حىت تتب  أهل   ديوان اخلالفة استتيب مث سلط على     

حـي علـى خـري    " أن تسقط عبـارة  إىل دت تلك األحداثأوقطعوا الرؤوس و 
وأن تقام اخلطبة لبين العباس فيه ودق اخلطيب املنرب )٣(من جامع براثا " العمل  

.)٤(للشيعة حضور السنة يف هذا املسجد الذي يعود تارخيياًإىل يف داللة

يف توجيــه بعــض ن تلعــب دوراًأية وبــذلك اســتطاعت اخلالفــة العباســ 
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٤٢٥.....................................................................العباسيالعصريفاملوقف: لثانياملبحث ا

األحداث حسبما تقتـضيه طبيعـة املرحلـة مـن خلـق حالـة التـوازن يف اتمـع          
تغري بردي أن اخلليفة هو ابن وقد صرح.واحلفاظ على هوية اخلالفة العباسية

)م١٠٥١/ هـ ٤٤٣(الكرخ يف أحداث سنة أهل الذي استعان بالعيارين ضد
الـديوان  إىل فأحـضر ،درب زجيـان أهـل  ة بعيار مـن  واستنجد اخلليف " :بقوله

.)١("الكرخ فقتل منهم مجاعة كثريةأهل وسلط على،واستتيب عن احلرام

ــنة  ــ٤٨٣(ويف س ــ)م١٠٨١/ ـه ــصراعات   جت ــة يف ال ــدخل اخلالف دد ت
وقـد  ،الطائفية واليت كانت تأيت مع توجه منع الشيعة مـن طقوسـها الـشعائرية     

كانـت فتنـة هائلـة مل يـسمع مبثلـها بـني       " :بقولـه  أشار الذهيب لذلك التـدخل    
السنة والرافضة وقتل بينـهم عـدد كـثري وعجـز وايل البلـد واسـتظهرت الـسنة           

.)٢(" بكثرة من معهم من أعوان اخلليفة 

ويف القــرن الــسابع اهلجــري حــدثت إحــدى االصــطدامات يف بغــداد يف 
ـ  ٦٥٤(أخريات حكم العباسيني من سـنة     اخلالفـة مـن   وكانـت )م١٢٥٦/ هـ

أبـا   والعامة تسميه أمحد   العباسأبو   اخلليفة املستعصم باهللا  ابن   وراءها فقد قام  
الصغري قائد اخلليفة باهلجوم الشرس على شيعة )٣(بالتعاون مع الدويدار   ،بكر

فركـب اجلنـد وتـبعهم    " بـردعهم  أمر الفوطي أن اخلليفةابن وذكر.)٤(الكرخ  
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والعباسياألمويالعصرينيفاحلسينيةالشعائرمناملوقف: الفصل الثالث................................٤٢٦

مـن النـساء   وسـبوا كـثرياً  ،حرقـوا عـدة مواضـع    أالعوام وبوا حملـة الكـرخ و      
وكان اجلند والعوام ،وعملوا كل منكر   ،وسفكوا الدماء  ،العلويات واخلفرات 

فخوطـب   ،فيأخذونه منه وعظمت احلال يف ذلـك       يتغلبون على من ب شيئاً    
ونـودي حبمـل النـساء      .. .اخلليفة يف أمرهم فأمر بالكف عنهم ونودي باألمان       

لقـد كانـت هلـذه       .)١(" أربـام   إىل   ر الرقيق فحملوا وأعيدوا   داإىل   واألسرى
الفنت الطائفية أكرب األثر يف متزيـق وحـدة النـسيج االجتمـاعي وكانـت مقدمـة          

ية سـالم ومقدمة لسقوط بغداد عاصمة اخلالفـة اإل   ،إلضعاف الصف الداخلي  
.على يد هوالكو من بعد

بكـر أبـو  أمـر  ":ولهالوردي عن تلك األحداث املروعة بق     ابن   وقد عرب 
اخلليفة املستعصم ركن الدين الدويدار العسكر فنهبوا الكـرخ وقـد كانـت        ابن  

.)٢(" وركبوا من النساء الفواحش ،حملة الشيعة يف بغداد

حممـد بـن   )٥(تاج الـدين )٤(نائب أربلإىل )٣(العلقميابن   ويف ذلك كتب  















!
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٤٢٧.....................................................................العباسيالعصريفاملوقف: لثانياملبحث ا

:الشيعة ببغداد بقوله  صاليا العلوي وهو من كبار الشيعة خيربه مبا جرى على         
وقـد بـت   ،وقـد ديـس البـساط النبـوي املعظـم     ،ه قد ب الكرخ املكـرم     نإ"

)عليـه الـسالم   (واستؤسرت العـصابة اهلامشيـة فلـهم باحلـسني           ،العترة العلوية 
.)١(" حيث ب حرميه وأريق دمه 

ي سالماِّـوقف من الشعائر َّـ بقية العالم اإل-ج 

ثية يف املوقـف العـام مـن الـشعائر احلـسينية البـد              ستكمال الرؤية البح  ال
ــة أرجــاء العــامل   إىل للباحــث مــن اإلشــارة املوقــف مــن تلــك الــشعائر يف بقي

الشعائر احلسينية وبيـان    أداء   ما أن أوهل،ي آنذاك وذلك لعاملني مهمني    سالماإل
يف أي مكـان كانـت تعـرب عـن قـضية        )عليـه الـسالم   (احلـسني    ماممظلومية اإل 

،حبـادث مـصرعه   مرتبطـاً  آنيـاً  ال حتمـل منطلقـاً     )عليه السالم (حلسني  ا ماماإل
لـه ارتبـاط مهـم بـالتحوالت الـيت مـر ـا آل البيـت                 تراكميـاً  وإمنا حتمل بعداً  

كل  ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم    (بعد وفاة الرسول األكرم      ،)عليهم السالم (
كـان لـه   يولد موقفاًمما   ،هذا كان يطرح كحلقات مترابطة يف الشعائر احلسينية       

.القبولأو متبناه سواء بالرفض
الــشعائر احلــسينية يف بغــداد مركــز اخلالفــة  أداء أن مــا رافــق:وثانيهمــا

"
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والعباسياألمويالعصرينيفاحلسينيةالشعائرمناملوقف: الفصل الثالث................................٤٢٨

العباسية واملناطق التابعـة هلـا مـن حـصول فـنت وقتـال ومنـع إلقامـة الـشعائر                    
ن كان املوقف يف تلك إو،يسالمقد ألقى بظالله على بقية العامل اإل     ،احلسينية

ومـن تلـك املنـاطق مـصر الـيت      ،املناطق ارتبط بعقائدية املنطلق السلطوي فيها     
مما ،كان ألداء الشعائر احلسينية فيها ما أثار ردود فعل رافضة هلا ومانعة ألدائها

إليــهضــطربات املذهبيــة وهــذا مــا أكــده وأشــار حــصول الفــنت واالإىل أدى
خشيدية والكافورية مـن  ام األوقد كانت مصر ال ختلو يف أي  " :املقريزي بقوله 

وكـان سـودان وكـافور    .وقـرب نفيـسة   ،الفنت يف أيام عاشوراء عنـد قـرب كلثـوم         
:يتعصبون على الشيعة ويتعلق السودان يف الطرق بالنـاس ويقولـون للرجـل             

وأن سكت لقي املكـروه وأخـذت ثيابـه          ،فإن قال معاوية أكرموه    ؟من خالك 
.)١("الصحراء ومنع الناس مـن اخلـروج  بواب  أوما معه حىت كان كافور وكل ب      

خشيدي بل اشترك ت املنع عند من تعصب من جند كافور األ  أوالومل تقف حم  
الـذين كتبـوا علـى املـساجد يف مـدح الـصحابة وتفـضيلهم          معهم العامة أيضاً  

فحدثه مجاعة يف إعادة ،خشيدي بإزالة ما كتبوهفأمر كافور األ،على العلويني
ومـا كـان   ،ما أحدث يف أيامي ما مل يكـن :فقال،ساجدذكر الصحابة على امل   

مـن  هزالأمن طاف وأمر مث،وما كتب يف أيامي أزيله ،يف أيام غريي فال أزيله    
.)٢(املساجد كلها 
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٤٢٩.....................................................................العباسيالعصريفاملوقف: لثانياملبحث ا

،ويالحظ أن هذه الفـنت قـد اسـتمرت خـالل عهـد الدولـة االخـشيدية            
املـذهب  إىل فكثري ما كان ينشب القتال بني اجلند السودان والترك ممن ينتمـون         

يف شـديداً وقد بلغت الفتنة بينهما مبلغـاً ،السين وبني الشيعة من عامة الشعب   
وقد أشار املقريزي لتلك احلوادث .)م٩٥٢/ هـ ٣٥٠(يوم عاشوراء من سنة 

ــه ــا زال" :بقول ــشيعة يقــوى مبــصر أمــر وم أن دخلــت ســنة مخــسني  إىل ،ال
،اجلند وبني مجاعة من الرعيـة      ففي يوم عاشوراء كانت منازعة بني      ،وثالمثائة

قتـل فيهـا مجاعـة مـن     ،بـسبب ذكـر الـسلف والنـوح    ،عند قرب كلثوم العلويـة    
مـن  :قالوا لـه   لقوا أحداً إذا   فكانوا ،وتعصب السودان على الرعية    .الفريقني

معاويـة  :مث كثـر القـول  .فإن مل يقل معاوية وإال بطشوا بـه وشـلحوه     ؟خالك
امع العتيق شيخان مـن العامـة يناديـان يف كـل     وكان على باب اجل    ،خال علي 

،يوم مجعة يف وجوه الناس من اخلـاص والعـام معاويـة خـايل وخـال املـؤمنني         
وكـان هـذا   )صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم    (ورديف رسول اهللا     ،وكاتب الوحي 

معاويـة خـال علـي مـن هـا هنـا           :وإال فقد كانوا يقولـون     .أحسن ما يقولونه  
فيقولـون لـه   ،)١(جعفر مـسلم احلـسيين  أبا ويلقون -ن  أصل األذ إىل   ويشريون

فقتـل  ،معاويـة خـال علـي   :وكان مبصر أسـود يـصيح دائمـاً        ،ذلك يف وجهه  
.)٣("أيام القائد جوهر)٢(بتنيس
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والعباسياألمويالعصرينيفاحلسينيةالشعائرمناملوقف: الفصل الثالث................................٤٣٠

،هذه الفنت مل تتوقف حىت بعد جمـيء الفـاطميني وسـيطرم علـى مـصر        
يف " :بقولـه )م٩٧٣/ هــ    ٣٦٣(املقريزي يف أحداث سنة     إليه وهذا ما أشار  

يوم عاشوراء انصرف خلق من الشيعة وأتباعهم مـن املـشاهد مـن قـرب كلثـوم       
ونفيسة ومعهم مجاعـة مـن فرسـان املغاربـة ورجـاهلم بالنياحـة والبكـاء علـى                   
احلسني عليه السالم وكسروا أواين السقائني يف األسواق وشققوا الروايا وسبوا 

،م مجاعـة إلـيه مسجد الـريح وثـارت  من ينفق يف هذا اليوم ونزلوا حىت بلغوا    
أيب كان يسكن هناك يف دار حممد بن)١(حممد احلسن بن عمارأبو  مإليه فخرج

بكر وأغلق الدار ومنع الفريقني ورجع اجلميع فحسن موقـع ذلـك عنـد املعـز              
ولوال ذلـك لعظمـت الفتنـة ألن النـاس قـد كـانوا غلقـوا الـدكاكني وعطلـوا                  

.)٢("قويت أنفس الشيعة بكون املعز مبصراألسواق وأبواب الدور وإمنا

ــشعائر احلــسينية   ــد تعرضــت ال ــة   إىل وق ــد زوال الدول ــع بع سياســة املن
وجميء دولة بين أيوب اليت فرضـت سـيطرا   " م  ١١٧١/ هـ   ٥٦٧" الفاطمية  

الـشعائر احلـسينية   أداء  واليت أقدم حكامها علـى منـع       ،على بالد الشام ومصر   
عـادة  إوذلـك ب   .مضادة ملا كان يقوم بـه الفـاطميون       من خالل اتباعهم سياسة     

يوم فرح وسرور تقام فيه ،الذي كان يعد يوم العاشر من احملرممويالنهج األ
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٤٣١.....................................................................العباسيالعصريفوقفامل: لثانياملبحث ا

وقـد  .حتفاالت والذين عملوا جاهدين علـى ترسـيخه لـدى عامـة النـاس           اال
العلويني املصريني كانوا يتخذون يوم عاشوراء نّإ" :بقولهإليهأشار املقريزي

ويعمـل فيـه الـسماط العظـيم املـسمى مسـاط            ،حزن تتعطل فيه األسـواق     يوم
اختـذ امللـوك   ،فلما زالت الدولة  .الناس منه شيء كثري   إىل   وكان يصل  ،احلزن

ويتبـسطون  ،من بين أيوب يوم عاشوراء يوم سرور يوسعون فيه على عيـاهلم           
ــ،ويتخــذون األواين اجلديــدة،ويــصنعون احلــالوات،يف املطــاعم ون ويكتحل

الشام اليت سـنها هلـم احلجـاج يف أيـام     أهل  على عادة  جرياً ،ويدخلون احلمام 
طالـب كـرم اهللا   أيب عبد امللك بن مروان لريغموا بذلك أناف شـيعة علـي بـن    

الذين كانوا يتخذون يوم عاشوراء يوم عزاء وحزن فيه علـى احلـسني              ،وجهه
و أيـوب مـن اختـاذ يـوم     ألنه قتل فيه وقد أدركنا بقايـا ممـا عملـه بنـ          .بن علي ا

.)١(" عاشوراء يوم سرور وتبسط 

وعلى الرغم من كل اإلجراءات اليت اتبعها األيوبيون كوم مـن الـسنة      
الغالة والذين كانوا أعـداء ألـداء للـشيعة والـذين عملـوا علـى القـضاء علـى              

ا منـ ابـن  فها هو الشيخ   )٢(الة مجيع معامل احلضارة الفاطمية    الشعائر احلسينية وإز  
مصر أهل مع مجاعة منهاحللي وهو من أعالم القرن السابع حيدثنا بلقاء مجع       

مشهد الرأس عندهم يسمونه مشهد      نّأمصر  أهل   حدثين مجاعة من  " :بقوله
عليه من الذهب شيء كثري يقصدونه يف املواسم ويزورونـه ويزعمـون       ،الكرمي
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تنقطــع رغــم كــل وهــذا يــدلل أن ممارســة الــشعائر مل )١(" أنــه مــدفون هنــاك 
رأس اإلجراءات اليت قام ا األيوبيـون وأن املـصريني كـانوا يـزورون موضـع       

.يف أيام عاشوراء إذ أا من املواسم املهمة عند عموم الشيعةماماإل

فلــم يتــسم ،نـدلس مـا مــا خيـص املوقــف مــن الـشعائر احلــسينية يف األ   أ
مل نـدلس ة يف األويـ ماأل)اخلالفـة -االمـارة  (مبستوى واحد وثابـت، فموقـف      

)٢(ة الــسابقة يف بــالد الــشام مــن قمعهــم للــشيعةمويــيبتعــد عــن الــسياسية األ

حيـاء مراسـم    إوالتأكيد على    )٤(البدع والضالل أهل   وعدهم من  )٣(ومعادام
مروان أبو ندلسفقهاء األأحد االحتفال والفرح بذكرى يوم عاشوراء فها هو  

)م٨٥٢/ هــ    ٢٣٨ت  (لـبريي األ بن حبيـب بـن سـليمان الـسلمي        امللك  عبد  
)٦(مبناسبة عاشوراء)٥(وسطاألمري عبد الرمحن خياطب األ
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٤٣٣.....................................................................العباسيالعصريفاملوقف: لثانياملبحث ا

   

-ولقــد أخـربين اخلـبري بــأحواهلم   " :الفــتح الكراجـي بقولـه  أبـو  وينقـل 
يأمرون بقراءة مقتـل عثمـان وينـهون         -ي قرطبة   أ-يف املغرب   ني أم موياأل

.)١(" )عليه السالم(عن قراءة مقتل احلسني

فهـم  ،نيموييوم عاشوراء كان له شأن خاص عند األ      نّأومن املعروف   
طعمـة مكايـدة   يظهـرون فيـه الفـرح ويتوسـعون يف األ        ون هذا اليوم عيـداً    يعد

.للشيعة الذين يعدون هذا اليوم يوم حداد وحزن على اختالف طوائفهم

أهل الـسنة  (من خالل دخوهلم يف مذهب      ندلسون يف األ  مويلذا قام األ  
بتـشجيع الفقهـاء واحملـدثني واملـؤلفني مـن خـالل تقريبـهم وشـراء                 )واجلماعة

بتمجيـد االسـرة   نـدلس حىت اتسم البحث الديين يف األ)٢(مثانتبهم بأغلى األ ك
نـدلس فقد ارتفعت لـدى فقهـاء األ  ،منهاولة وذكر فضائل السلف األ    موياأل

حىت ظهرت بعض اآلراء اليت تنـتقص  ،)٣(ني وهبطت قيمة العلوينيمويذكر األ 
معاويـة  بـن   يزيـد وتتصدى للدفاع عن     )عليه السالم (احلسني   ماممن ثورة اإل  

حىت كـان مـن      )٥(وتتهم الشيعة باقبح االلفاظ    ،)٤(يةندلسيف بعض املؤلفات األ   





–
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كسيف احلجاج كالمهـا مـاض      حزمابن   ان قلم (ندلسقوال الشائعة يف األ   األ
ون عــن الــسب واللعــن اذ كــانوا يلعنــون علــى  مويــومل يتوقــف األ،)١()حــاد

الـشأن يقـول اخلليفـة الفـاطمي       منابرهم اخللفاء الفاطميني يف مـصر، ويف هـذا        
ه يلعننا نأيبلغنا مث ":املعز لدين اهللا وهو خياطب رسول عبد الرمحن الناصر له 

وينكر علينا  )عليه السالم (على منابره كلعن سلفه الفسقة ألمري املؤمنني علي         
.)٢(..."لعنه

هيب مـذ (بقيام صراع قيام الدولة الشيعية الفاطمية يف املغرب نذيراً     وكان  
مـوي احلكم األإىل فالفاطميون كانوا ينظرون،عنيف بني الطرفني)سياسي -

)٣(ه امتداد خلالفة دمشق بذكرياا البغيضة واملأسـاوية هلـم         نأعلى   ندلسيف األ 

أحـد   النصوص املنقولة عن املعـز لـدين اهللا الفـاطمي وهـو يوجـه             أحد   ويشري
ره يف يوم عاشوراء من احلـزن       ظهاإفيما جيب    )القاضي النعمان (فقهاء الشيعة   

فقـد  ":ة بقولـه  مويواجلزع والتأكيد عليه والتشنيع على ما يعمل يف الدولة اُأل         
ياه من غري وجه التفـضيل الـذي فـضله اهللا عـز وجـل      إعلمت تفضيل اجلهال   

فصف تعظيمهم له ،وأم جعلوه يوم عيد وسرور ملا سنه هلم الفسقة بنو أمية
فعظموا عباد اهللا هذا اليوم الذي عظمـه اهللا          :قولتنأي وجه كان مثل     أمن  

صـلى اهللا عليـه وآلـه     (واستنوا يف تعظيمكم اياه سنة نبيكم حممـد رسـول اهللا          
يـاء الـشيطان   أولعداء اهللا و  أن تتخذوه يوم عيد وسرور كما اختذه        أال   )وسلم
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ملا نالوا فيه من هتك حـرم رسـول اهللا وقتـل            ،بناء مروان أعداء الرمحن من    أو
اهللا ال حمل االستغفار والعمـل فـرحم     ،ياء اهللا فاحلوه حمل السرور واجلذل     أول

عمل لنفسه واقتفى سنة نبيه ورغب يف عفو ربه ومل يغفـل يف هـذا اليـوم                   أمراً
ال لعنـة اهللا  أ(:ومل خيل الظاملني فيه من لعنـه   بناء نبيه أالعظيم من ذكر مصاب     
.)١()تلة املؤمننيياء الشيطان وقأولعلى الفاسقني املارقني 

فلكـل   ،الشيعي املـوروث الثقـايف والعقائـدي      مويكما محل الصراع األ   
شـار  أوقـد  ،ثـره أطرف كان له تأثرياته واتباعه الذين ينهجون جـه ويتبعـون      

أهـل   مـرهم دعـواهم حمبـة     أومن عجيـب    ":ذلك التأثري بقوله  إىل   الكراجكي
من  )عليه السالم (باحلسني   مع ما يفعلون يوم املصاب     )عليهم السالم (البيت  

والتربك بشراء ملـح     ،واحملافظة على البذل والنفقة    ،املواظبة على الرب والصدقة   
ــة ،الــسنة ــدانواملظــاهرة بتطيــب األ،والتفــاخر بــاملالبس املنتخب واــاهرة ،ب

والـشكر مـن أسـباب     ،والتوفر علـى املـزاورة والـدعوات       ،خوانمبصافحة اإل 
ه يوم لـيس كاأليـام وانـه خمـصوص     نأارهم يف ذلك ب   فراح واملسرات واعتذ  األ

ن أفكيف وجب ،اهللا عز وجل تاب فيه على آدم نّأباملناقب العظام ويدعون    
ن يقـضى حـق سـيد    أومل جيـز  فيتخـذ عيـداً  )عليه السالم(يقضي فيه حق آدم  

يف مـصابه  )صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   (ني واالخرين حممد خامت النبيني   ولاأل
صـيبوا وحرميـه الـذين سـبوا        أهله الذي   أوب ،لده ورحيانته وقرة عينه   بسبطه وو 

ولـوال الـبغض للذريـة       ،وكـداً  ويبالغ عمالً  ووجداً حزناًفتجهد فيه  ،وهتكوا
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ـم يف املغـرب مبدينـة    أ:ومن عجيب ما مسعته ؟باءبناء عن اآل  اليت توارثها األ  
،نـه علــى عــصا بقــرة ميتــة وجيعلورأس يأخــذون يف ليلــة عاشـوراء )١(قرطبـة 

وقد اجتمع حوله الصبيان يـصفقون  ،وحيملون ويطاف به الشوارع واألسواق   
-طعمينا املطنفسة أيامسي احملروسة ،بواب ويقولون ويلعبون ويقفون على األ   

.)٢("ها تعد هلم ويكرمون ويتربكون مبا يفعلونهنأو-يعنون القطائف 

تبـاع  أكـان يقـوم ـا    الـشعائر املـضادة الـيت   إىل شار النص الـسابق  ألقد  
وعلى الرغم مـن ذلـك فلـم يتـسم املوقـف العـام مـن           ،ندلسني يف األ  موياأل

حقبـة  أو ،مبستوى واحد اذ اختلفت كل مرحلـة    ندلسالشعائر احلسينية يف األ   
على يد العلويني من بين محـود  مويفبعد زوال احلكم األ   خرىتارخيية عن األ  

)م١٠١٦/ هـــ ٤٠٧(وذلــك يف سـنة  )٣(نـدلس دولـة علويــة يف األ أولوقيـام  
شـيعياً  خلقت جواً  )م١٠٦٥/ هـ   ٤٥٦(واليت امتدت قرابة نصف قرن تقريباً     

كمـا ظهـر عـدد       ،وانتشرت فيه االفكار والفقه الـشيعي      ندلسحناء األ أيف كل   
وقـد رافـق قيـام الدولـة احلمدونيـة ازدهـار           ،)٤(اء واملفكرين دبمن العلماء واأل  









–
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٤٣٧.....................................................................العباسيالعصريفاملوقف: لثانياملبحث ا

كمـا وشـهد عهـد املوحـدين     .)١(الرثاء احلـسيين   أدبالعريب وخصوصاً  دباأل
منو إىل   على التشيع مما أدى   عهد انفتاح  ندلسالذين بسطوا سيطرم على األ    

عليــه (احلــسني مــامظــاهرة شــعراء الــشيعة الــذين نظمــوا قــصائد يف رثــاء اإل 
وقـد اشـار لـسان    ،)٢(مـضايقة الـسلطة احلاكمـة    إىل   دون ان يتعرضوا   )السالم
بعـد   استمرار ظاهرة اقامة الشعائر احلـسينية وخـصوصاً       إىل   ن اخلطيب الدين ب 

ني الــذين كــانوا يفرضــون قــوانني صــارمة علــى الــشيعة   مــويزوال حكــم األ
ومل يـزل احلـزن متـصالً    ":والشعائر فقد ذكر تلك املراسيم العاشورائية بقولـه       

لك ليلـة يـوم   يف البالد جيتمع هلا الناس وحيتفلون لـذ  أئمةمت ق آعلى احلسني وامل  
.)٣("...ندلسسيما شرق األوال،بعد االمان من نكري دول قتلته،قتل فيه

.ن احلمد هللا رب العاملنيأخر دعوانا آو
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٤٣٨

)عليه السالم(احلسني مامالشعراء الذين رثوا اإلأشهر ملحق بامساء 
اهلجري وحتى القرن السابع اهلجريولمن القرن األ





























–
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٤٥١

املصادر واملراجع


يةولاملصادر األ
ــار،األابـــن - ــو بـ ــي ن عبـــد اهللا بـــنعبـــد اهللا محمـــد بـــ أبـ ــر القـــضاعي أبـ ـــ ٦٥٨ت(بكـ / هـ

.)م١٢٥١




.)١١٩٩/ هـ ٦٠٦ت (ارك بن محمد ثير الجزري، مجد الدين المباألابن -




.)١٢٢٣/ هـ ٦٣٠ت (الكرم محمد أبي الحسن علي بنأبو عز الدين،ثيراألابن -






:)م٨٥٥/ هـ ٢٤١ت(حنبل بن أحمد -


http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


واملراجعاملصادر................................................................................................٤٥٢







)م١٣٦٩/ هـ ٧٧٠ت(الفيومي، بن محمد بن علي المقري أحمد -


:)م١١٦٥/ هـ ٥٦٠ت (عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن أدريس الحسني أبو ،دريسياإل-


:)م١٢٩٣/ هـ ٦٩٣ت (الفتح أبي علي بن عيسى بن،ربلياأل-


:)م١٦٨٩/ هـ ١١٠١ت (محمد بن علي الغروي الحائري ،ردبيلياأل-


):م١٢١٦/ هـ ٦١٣ت (ن منصور بن ظافر بن حسين جمال الدين علي ب،زدياأل-




:)م٩٨١/ هـ ٣٧٠ت (أحمد منصور محمد بنأبو ،االزهري-




:)م٧٦٩/ هـ ١٥١ت (بن بشار إسحاقمحمد بن،إسحاقابن -




):م٨٥٥/ هـ ٢٤٠ت (اهللا المعتزلي جعفر محمد بن عبدأبو ،سكافياإل-
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٤٥٣.................................................................................................األوليةاملصادر

:)م٩٣٦/ هـ ٣٢٤ت (إسماعيلالحسن علي بن أبو ،شعرياأل-


:)م١٠٣٧/ هـ ٤٢٨ت (جوية بن علي بن منأحمد ،صبهانياأل-




:)م٩٢٦/ هـ ٣١٤ت (أحمد محمد بن،أعثم الكوفيابن -



:)م١٨٥٣/ هـ ١٢٧٠ت(الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي أبو ،لوسياأل-


:)م١٣٥٥/ هـ ٧٥٦ت (أحمد حمن بنعضد الدين عبد الر،يجياأل-


:)م١٠٧٤/ هـ ٤٦٧ت (الطيب أبي الحسن علي بن الحسن بنأبو ،الباخرزي-




:)م١٧١٨/هـ ١١٣٠ت (عبد اهللا بن نور اهللا ،البحراني-


:)م١٧٩٧/ هـ ١٢١٢ت (محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي ،بحر العلوم-




:)م٨٦٩/ هـ ٢٥٦ت (إبراهيمبن إسماعيلن محمد ب،البخاري-
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واملراجعاملصادر................................................................................................٤٥٤




:)م٩٥٢/ هـ ٣٤١ت بعد (نصر سهيل بن عبد اهللا أبو البخاري-




:)م٨٨٧/ هـ ٢٧٤ت (خالد بن محمد بن أحمد جعفرأبو ،البرقي-


:)م٩٠٤/ هـ ٢٩٢ت (بن عمرو أحمد بكرأبو ،البزار-




:)م١١٤٧/ هـ ٥٤٢(سام الشنتريني بن بالحسن علي أبو ،بسامابن -


):م١٢٠٣/ هـ ٦٠٠ت (االسدي الحلي يحيى بن الحسن،البطريقابن -




:)م١٦٨٢/ هـ ١٠٩٣ت (عبد القادر بن عمر ،البغدادي-




:)م٩٢٩/ هـ ٣١٧ت (القاسم عبد اهللا بن محمد بن عبد العزيز أبو ،البغوي-





:)م١٠٩٤/ هـ ٤٨٧ت (ي ندلسعبيدة األأبو عبد اهللا بن عبد العزيز،البكري-
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٤٥٥.................................................................................................األوليةاملصادر






:)م٨٩٢/ هـ ٢٧٩ت (بن يحيى بن جابر أحمد ،البالذري-





:)م٩٣٤/ هـ ٣٢٢ت (بن سهل أحمد زيدأبو ،البلخي-




:)م١٠٤٨/ هـ ٤٤٠ت (الخوارزمي أحمد نالريحان محمد بأبو ،البيروني-


:)م١٠٥٦/ هـ ٤٥٨ت (بن الحسن بن علي بن موسى أحمد بكرأبو ،البيهقي-







:)م٨٩٦/ هـ ٢٧٩ت (عيسى السلمي أبو محمد بن عيسى،الترمذي-




:)م١٤٧٨/ هـ ٨٧٤(يوسف االتابكي المحاسن أبو ،تغري برديابن -





:)ه١١ت ق (الحسين الحسيني السيد مصطفى بن،التفرشي-
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واملراجعاملصادر................................................................................................٤٥٦




:)م٩٩٥/ هـ ٣٨٤ت (لمحسن بن علي علي اأبو القاضي،التنوخي-







:)م١٣٢٨/ هـ ٧٢٨ت (العباس أبو بن عبد الحليم الحرانيأحمد ،تيميةابن -










:)م١٠٣٨/ هـ ٤٢٩ت (سماعيلإمنصور عبد الملك بن محمد بن أبو ،الثعالبي-





:)م١٠٣٦/ هـ ٤٢٧ت (النيسابوري إبراهيمبن محمد بن أحمد إسحاقأبو،الثعلبي-




:)م٨٩٦/ هـ ٢٨٣ت (بن محمد الكوفي إبراهيم،الثقفي-



:)م٧٦٥/ هـ ١٤٨ت (حمزة الثمالي أبو ،الثمالي-
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٤٥٧.................................................................................................األوليةاملصادر




:)م٨٦٨/ هـ ٢٥٥ت (حبوب البصري عثمان عمرو بن بحر بن مأبو ،الجاحظ-






/ هـــ ٦١٤ت (ي ندلــسبــن جبيــر الكنــاني األ أحمــد الحــسن محمــد بــن أبــو جبيــر،ابــن -
:)م١٢١٧




:)م١٢١٢/ هـ ٦٠٩ت (عبد السالم بنأحمد العباسأبو ،الجراوي-




:)م٧٢٨/ هـ ١١٠ت (جرير بن عطية الكلبي -


:)م٩٨٠/هـ ٣٧٠ت (بن علي الرازي أحمد الجصاص-




:)م١٢٠٠/ هـ ٥٩٧ت (الفرج عبد الرحمن بن علي أبو جمال الدين،الجوزيابن -
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واملراجعاملصادر................................................................................................٤٥٨

:)م١٠٠٢/ هـ ٣٩٣ت (بن حماد إسماعيل،الجوهري-




):م١٣٢٩/ هـ ٧٣٠ت (بن محمد بن المؤيد الخراساني إبراهيم،الجويني-




:)م١٠١٤/ هـ ٤٠٥ت (اكم عبد اهللا الحأبو ،محمد بن عبد اهللا،الحاكم النيسابوري-




:)م٩٣٩/ هـ ٣٢٧ت (عبد الرحمن بن محمد بن ادريس الرازي ،حاتمأبي ابن -



:)م٩٦٥/ هـ ٣٥٤(تم التميمي البستي احأبو أحمد محمد بن حبان بن،حبانابن -






ت (ر العـسقالني  بن علي بـن محمـد المـشهور بـابن حجـ     أحمد ،حجر العسقالنيابن   -
:)م١٤٤٨/ هـ ٨٥٢
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٤٥٩.................................................................................................األوليةاملصادر






:)م١٥٦٦/ هـ ٩٧٤ت (بن حجر المكي أحمد ،حجر الهيتميابن -







:)م١٤٣٤/ هـ ٨٣٧ت (بكر علي وأبن، تقي الديحجة الحمويابن -


:)م١٢٥٨/ هـ ٦٥٦ت (المدائني عز الدين عبد الحميد بن هبة اهللا،الحديدأبي ابن -




:)م٩٩١/ هـ ٣٨١ت (الحسن بن شبة ،الحراني-


:)م١٦٩٢/ هـ ١١٠٤(محمد بن الحسن ،الحر العاملي-







):م١٠٤٦/ هـ ٤٥٦ت (بن سعيد أحمد علي بن،يندلسحزم األابن -





/ هــــ  ٤٧٠ت بعـــد  (لنيـــسابوري  الحـــذاء الحنفـــي ا  أحمـــد  بيـــد اهللا بـــن  ، عالحـــسكاني -
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واملراجعاملصادر................................................................................................٤٦٠

):م١٠٧٩




:)م٩٦٣/ هـ ٣٥١ت (عبد الباقي قانع ،الحسينأبو -




:)م١٥٣٨/ هـ ١٠٤٤ت (علي بن برهان الدين ،الحلبي-


:)م١٣٢٦/ هـ ٧٢٦ت (الحسن بن يوسف بن المطهر االسدي ،الحلي-




:)م١٢٣١/ هـ ٦٢٨ت (عبد اهللا محمد بن علي أبو ،حمادابن -




:)م٩٦٨/ هـ ٣٥٧ت (العالء سعيد بن حمدان أبي فراس الحارث بنأبو ،دانيالحم-




):من اعالم القرن الثالث الهجري(العباس عبد اهللا بن جعفر أبو ،الحميري القمي-




:)م١٠٩٥/ هـ ٤٨٨ت (محمد بن فتوح ،الحميدي-




:)م١٠٧٦/ ـ ه٤٦٩ت (مروان حيان بن خلف بن حسين القرطبي أبو ،حيانابن -
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٤٦١.................................................................................................األوليةاملصادر




:)م١١٧٣/ هـ ٧٤٥ت (محمد بن يوسف ،يندلسحيان األأبو -




مـن علمـاء القـرن الرابـع     (القاسـم علـي بـن محمـد بـن علـي الـرازي         أبو   الخزار القمي، -
:)الهجري




:)م٩٢٤/ هـ ٣١١ت (السلمي إسحاقبكر محمد بنأبو ،خزيمةابن -




:)م١٠٧٠/ هـ ٤٦٣ت (بكر محمد بن علي بن ثابت أبو ،الخطيب البغدادي-




:)م١٤٠٥/ هـ ٨٠٨ت (بن محمد الحضرمي عبد الرحمن ،خلدونابن -



:)م١٣٥٩/ هـ ٧٦١ت (بكر أبي بنأحمد العباس شمس الدينأبو ،خلكانابن -


:)م٨٥٤/ هـ ٢٤٠ت (عمر خليفة بن خياط العصفري أبو ،خليفة بن خياط-
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واملراجعاملصادر................................................................................................٤٦٢

:)م١١٧٢/ هـ ٥٦٨ت (كي اخطب خوارزمالمأحمد المؤيد الموفق بنأبو ،الخوارزمي-





:)م٩٩٦/ هـ ٣٨٥ت (الحسين البغدادي أبو علي بن عمر،الدار قطني-




:)م١٣٠٧/ هـ ٧٠٧ت (تقي الدين بن علي بن داود ،الحلي-


:)م٨٨٨/ هـ ٢٧٥ت (سليمان بن االشعث االزدي السجستاني ،داودأبو -


:)الهجريت القرن الحادي عشر (بن محمد االدنة وي أحمد ،الداودي-




:)م١٥٧٣/ هـ ٩٧٨ت (عبد القادر بن محمد النعيمي ،الدمشقي-




:)م٨٦١/ هـ ٢٤٦ت (دعبل بن علي الخزاعي -




:)م١٤٠٦/ هـ ٨٠٨ت (كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى ،الدميري-




:)م٩٠٢/ هـ ٢٨١ت (عبد اهللا بن محمد القرشي أبو الحافظ،الدنياأبي ابن -
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٤٦٣.................................................................................................األوليةاملصادر



:)م٩٢٣/ هـ ٣١٠ت (ي الرازي نصاربن حماد األأحمد بشر محمد بنأبو ،الدوالبي-







ــديلم- ــو ،يالـ ــا      أبـ ــب بالكيـ ــذاني الملقـ ــهرزاد الهمـ ــيرويه بـــن شـ ـــ ٥٠٩ت (شـــجاع شـ / هـ
:)م١١١٥




:)م١٣١١/ هـ ٧١١ت (محمد الحسن بن محمد أبو ،الديلمي-


:)م٨٩٥/ هـ ٢٨٢ت (بن داود أحمد ،حنيفةأبو ،الدينوري-




:)م١٣٤٧/ هـ ٧٤٨ت (بن عثمان أحمد عبد اهللا شمس الدين محمد بنأبو ،الذهبي-
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واملراجعاملصادر................................................................................................٤٦٤







:)م١٢٠٥/ هـ ٦٠٤ت (فخر الدين محمد بن عمر التميمي ،الرازي-


:)م١٣٢١/ هـ ٧٢١ت (بكر بن عبد القادر أبي محمد بن،الرازي-


:)م٨٥٢/ هـ ٢٣٨ت (بن مخلد الحنظلي إبراهيمبن إسحاق،راهويةابن -




:)م١١٧٥/ هـ ٥٧١ت (ضياء الدين فضل بن علي الحسني ،الراوندي-


:)م١١٧٧/ هـ ٥٧٣ت (قطب الدين سعيد بن هبة اهللا ،الراوندي-










:)م١٢٣٦/ هـ ٦٣٤ت (سليمان بن موسى الكالعي ،يندلسالربيع األأبو -




:)م١٠٩٥/ هـ ٤٨٨ت (شجاع محمد بن الحسين أبو ،الروذراوري-
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٤٦٥.................................................................................................األوليةاملصادر

ـــ ٢٣٦ت (عبـــد اهللا المـــصعب بـــن عبـــد اهللا بـــن المـــصعب الزبيـــري    أبـــو ،الزبيـــري- / هـ
:)م٨٥٠




:)م٩٤٩/ هـ ٣٣٧ت (إسحاقالقاسم عبد الرحمن بنأبو ،الزجاجي-


/ ـهــ٧٥٠ت (جمــال الــدين محمــد بــن يوســف بــن الحــسن المــدني    ،الزرنــدي الحنفــي -
:)م١٣٥٠




:)م١٠٠٤/ هـ ٣٩٥ت (الحسين بن فارس أبو ،بن زكرياا-




:)م١١٤٣/ هـ ٥٣٨ت (القاسم محمود بن عمر أبو ،الزمخشري-




،بيــروت،للمطبوعــاتاألعلمــيمؤســسة ،١ط،عبــد االميــر مهنــا :تحقيــق،ربيــع االبــرار 
.م١٩٩٢/ هـ ١٤١٢

):م٧٤٠/ هـ ١٢٢ت ()السالممعليه(طالب أبي زيد بن علي بن الحسين بن علي بن-


:)م٧٨٦/ هـ ١٧٠ت (الخطاب أبي محمد بن،زيد القرشيأبو -


:)م١٣٦٠/ هـ ٧٦٢ت (محمد الحنفي أبو عبد اهللا بن يوسف،الزيلعي-
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واملراجعاملصادر................................................................................................٤٦٦

٦٥٤ت (المظفر قزاوغلي بـن عبـد اهللا البغـدادي    أبو شمس الدين  ،الجوزيابن   سبط-
:)م١٢٥٦/ هـ 






:)م١٣٧٠/ هـ ٧٧١ت (تاج الدين بن علي بن عبد الكافي ،السبكي-




:)م٨٤٤/ هـ ٢٣٠ت (عبد اهللا محمد بن سعد بن منيع البصري أبو ،سعدابن -





:)م١١٤٤/ هـ ٩٥١ت (محمد بن محمد العمادي ،لسعوداأبو -


/ ـهـــ٦٨٥ت (الحـــسن بــن ســعيد علــي بــن موســى     أبــو  نــور الــدين  ،ســعيد المغربي ابــن  -
:)م١٢٨٧



:)م٨٤٥/ هـ ٢٣١ت (محمد بن سالم الجمحي ،سالمابن -


:)م٦٩٥/ هـ ٧٦ت (سليم بن قيس الهاللي -


:)م١١٦٦/ هـ ٥٦٢ت (سعيد عبد الكريم بن محمد التميمي أبو ،السمعاني-


:)م١٠٩٦/ هـ ٤٨٩ت (المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار أبو ،السمعاني-
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٤٦٧.................................................................................................األوليةاملصادر




:)م١٥٠٥/ هـ ٩١١ت (أحمد نور الدين علي بن،السمهودي-




:)م٩٠٥/ هـ ٢٩٢ت (أسلم بن سهل الرزاز المعروف ببحشل الواسطي ،سهلابن -


:)م١٠٩٣/ هـ ٤٨٦ت (االصبغ عيسى أبو ،سهلابن -




:)م١١٨٥/ هـ ٥٨١ت (ي الخثعمأحمد القاسم عبد الرحمن بنأبو ،السهيلي-




:)م١١٦٢/ هـ ٤٥٨(إسماعيلالحسن علي بن أبو ،بن سيدةا-




:)م١٥٠٥/ هـ ٩١١ت (جالل الدين عبد الرحمن ،السيوطي-











http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


اجعواملراملصادر................................................................................................٤٦٨




:)م٨١٩/ هـ ٢٠٤ت (محمد بن ادريس ،الشافعي-





:)م٣٦٤/ هـ ٧٦٤ت (أحمد محمد بن شاكر بن،شاكر الكتبيابن -





:)من اعالم القرن الثالث عشر الهجري(مؤمن بن حسين بن مؤمن ،الشبلنجي-




:)م١٠٥٣/ هـ ٤٤٥ت (محمد بن علي بن الحسن العلوي ،الشجري-




:)م١٠٤٢/ هـ ٤٣٦ت (علي بن الحسين الموسوي ،الشريف المرتضى-







/ هــ  ٤٠٦ت (الحسن محمد بن الحسين بـن موسـى  أبو  ذو الحسبين  ،الشريف الرضي -
:)م١٠١٥
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٤٦٩.................................................................................................األوليةاملصادر

:)م١١٩٢/ هـ ٥٨٨ت (جعفر محمد بن علي أبو ،شهرآشوبابن -







/ هــــ ٥٤٨ت (أحمــد  بكــر أبــي  الفــتح محمــد بــن عبــد الكــريم بــن      أبــو  ،الــشهرستاني -
:)م١١٥٣




:)م١٨٣٩/ هـ ١٢٥٥ت (محمد بن علي بن محمد ،الشوكاني-


:)م٨٤٩/ هـ ٢٣٥ت (بكر عبد اهللا بن محمد الكوفي أبو ،شيبةأبي ابن -




:)م١٤٣٢/ هـ ٨٥٥ت (المكي أحمد علي بن محمد بن،المالكيالصباغ ابن -




:)م١٢٦١/ هـ ٦٥٩ت (علي بن الحسن ،صدر الدين البصري-




:)م٩٩١/ هـ ٣٨١ت (لقمي محمد بن الحسين بن موسى بن بابويه ا،الصدوق-
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واملراجعاملصادر................................................................................................٤٧٠















:)م١٣٦٢/ هـ ٧٦٤ت (صالح الدين خليل بن ايبك ،الصفدي-




:)م١٣٣٧/ هـ ٧٣٩ت (عبد المؤمن بن عبد الحق ،صفي الدين البغدادي-




مـــن اعـــالم القـــرن الـــسابع  (ســـعد عبـــد الكـــريم بـــن محمـــد التميمـــي  أبـــو ،نيعاالـــصن-
:)الهجري




:)م٨٢٦/ هـ ٢١١ت (عبد الرزاق بن همام ،عانيالصن-




/ ـهــ ١١٢١ت(بــن يحيــى الحــسني اليمنــي    الــشريف ضــياء الــدين يوســف    ،الــصنعاني-
:)م١٧٠٩
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٤٧١.................................................................................................األوليةاملصادر



:)م٩٤٥/ هـ ٣٣٤ت (محمد بن الحسن الضبي بنأحمد ،الصنوبري-


:)م٩٠٠/ هـ ٣٨٧ت (الشيبانيبن عمر أحمد بكرأبو ،الضحاك-




:)م١٢٦٥/ هـ ٦٦٤ت (رضي الدين علي بن موسى بن جعفر ،طاووسبن ا-








/ هــــ ٦٩٣ت (بــن موســـى بـــن جعفــر الحـــسني   أحمـــد عبـــد الكــريم بـــن ،طـــاووسابــن  -
:)م١٢٩٤




:)م٩٧١/ هـ ٣٦٠(بن أيوب أحمد سليمان بن،الطبراني-







:)م١١٦٥/هـ ٥٦٠ت (طالب أبي بن علي بنأحمد منصورأبو ،الطبرسي-




:)م١١٥٣/ هـ ٥٤٨ت (علي الفضل بن الحسن أبو سالمامين اإل،الطبرسي-
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واملراجعاملصادر................................................................................................٤٧٢







نـصر بـن الفـضل بـن الحـسن الطبرسـي       أبـو  الطبرسي، الحسن الملقب برضي الدين    -
:)ت القرن السادس(


:)م٩٢٣/ هـ ٣١٠ت (جعفر محمد بن جرير أبو ،الطبري-



:)من اعالم القرن السادس الهجري(رستم محمد بن ،الطبري الشيعي-







:)م١٦٧٤/ هـ ١٠٨٥ت (أحمد فخر الدين محمد بن علي بن،الطريحي-





:)م١١٦٢/ هـ ٥٥٦ت (الغارات الملك الصالح نصير الدين أبو ،طالئع بن رزيك-




:)م١٣٠٩/ هـ ٧٠٩ت (محمد بن علي طباطبا ،الطقطقيابن -


:)م١٠٦٧/ هـ ٤٦٠ت (جعفر محمد بن الحسن أبو ،الطوسي-
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٤٧٣.................................................................................................األوليةاملصادر





















:)م١٨٩٧/ هـ ١٣١٤ت (بن خالد بن محمد الناصري أحمد ،العباسأبو -




:)م١٠٧٠/ هـ ٤٦٣ت (محمد يوسف أبو ،عبد البرابن -







:)من اعالم القرن الرابع الهجري(عبد اهللا بن محمد ،عبد اهللا بن المبارك-




:)م٩٤١/ هـ ٣٢٨ت (بن محمد بن عبد ربه أحمد عمرأبو ،يندلساألعبد ربه ابن -
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واملراجعاملصادر................................................................................................٤٧٤




:)م١٠٣٨/ هـ ٤٢٩ت (طاهر بن محمد ،عبد القاهر البغدادي-


:)م٨٧٤/ هـ ٢٦١ت (بن عبد اهللا بن صالح الكوفي أحمد الحسنأبو ،العجلي-





/ هــ  ٣٦٥(محمـد الجرجـاني   عبـد اهللا بـن عـدي بـن عبـد اهللا بـن      أحمـد  أبو،عديابن  -
):م٩٧٥




:)م١٢٦١/ هـ ٦٦٠(جرادة الحلبي أبي بنأحمد كمال الدين عمر بن،العديمابن -





:)م٩٤٤/ هـ ٣٣٣ت (بن تميم التميمي أحمد محمد بن،العربأبو -


:)م١١٤٨/ هـ ٥٤٣ت (بكر محمد بن عبد اهللا أبو ،العربيابن -





):م١٠٧٠/ هـ ٥٧١ت (اهللا الشافعي هبةابن القاسم علي بن الحسينأبو ،عساكرابن -
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٤٧٥.................................................................................................األوليةاملصادر






:)م١٦٩٩/ هـ ١١١١ت (عبد الملك بن حسين الشافعي ،مياصعبد الملك الع-




:)م١١٥٢/ هـ ٥٤٦ت (محمد بن عبد الحق بن غالب أبو،يندلسعطية األابن -




:)م١٣٠٩/ هـ ٧٠٩ت (علي بن محمد العلوي -




):م١٢٠٠/ هـ ٥٩٧ت (حامد بن محمد محمد بن محمد بن،يصفهانالعماد األابن -




:)م١٦٦٨/ هـ ١٠٨٩ت (بن محمد أحمد عبد الحي بن،العماد الحنبليابن -




:)م١١٨٥/ هـ ٥٨٠ت (محمد بن علي بن محمد ،العمرانيابن -




:)م١٤٢٦/ هـ ٨٢٨ت (بن علي الحسيني أحمد جمال الدين،عنبةابن -
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واملراجعاملصادر................................................................................................٤٧٦

:)م٩٣٣/ هـ ٣٢٠ت (محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي ،العياشي-




:)م١٤٥٣/هـ ٨٥٥ت (أحمد بدر الدين محمود بن،العيني-


:)م١٤٠١/ هـ ٨٠٣ت (بن العباس إسماعيلالملك االشرف ،الغساني-




:)ريت في القرن الخامس الهج(بن الحسين الواسطي أحمد ،الغضائريابن -




:)م٨٨٨/ هـ ٢٧٥ت (بن العباس إسحاقمحمد بن،الفاكهي-




:)م١١١٤/ هـ ٥٠٨ت (علي محمد بن الحسن بن علي أبو ،الفتال النيسابوري-




:)م٩٨٨/ هـ ٣٧٧ت (محمد بن الحسين ،الفتح االزديأبو -




:)م١٣٣٢/ هـ ٧٣٢ت (إسماعيلعماد الدين ،الفداءأبو -


:)م٧٩١/ هـ ١٧٥ت (أحمد عبد الرحمن الخليل بنأبو ،الفراهيدي-
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٤٧٧.................................................................................................األوليةاملصادر

/ هـــ ٣٥٦ت (مــويعلــي بــن الحــسين بــن محمــد القرشــي األ   ،يصــفهانالفــرج األأبــو -
:)م٩٦٧






:)م٨٩٣/ هـ ٢٧٧ت (يوسف يعقوب بن سفيان أبو ،الفسوي-


/هـــ ٧٢٣ت (الـشيباني  أحمـد  الفــضل عبـد الـرزاق بــن  أبـو  كمــال الـدين ،الفـوطي ابـن  -
:)م١٣٢٣




:)م١٤١٤/ هـ ٨١٧ت (محمد بن يعقوب ،الفيروز آبادي-


الفـــضل عيــاض بـــن موســـى بــن عيـــاض بــن عمـــرون اليحـــصبي     أبــو  ،القاضــي عيـــاض -
:)م١١٤٩/ هـ ٥٤٤ت(




:)م٩٧٣/ هـ ٣٦٣ت (بن حيون التميمي المغربي ،القاضي النعمان-









:)م٨٨٩/ هـ ٢٧٦ت (محمد عبد اهللا بن مسلم أبو ،الدينوريقتيبةابن -
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واملراجعاملصادر................................................................................................٤٧٨





:)م١٢٢٤/ هـ ٦٢٠ت (أحمد اهللا بنمحمد عبد أبو ،قدامة المقدسيابن -


:)م١٢٧٢/ هـ ٦٧١ت (ي نصاراألأحمد عبد اهللا محمد بنأبو ،القرطبي-


:)م١٢٨٤/ هـ ٦٨٢ت (بن محمود زكريا ،القزويني-


:)م١٤١٨/ هـ ٨٢١ت (أحمد بن علي بنأحمد ،القلقشندي-




:)م٩٤١/ هـ ٣٢٩ت (إبراهيمالحسن علي بن أبو ،القمي-




:)من اعالم القرن السابع الهجري(محمد بن الحسن ،القمي-




:)م١٨٧٤/ هـ ١٢٩٤ت (إبراهيمسليمان بن ،الحنفيالقندوزي -




:)م٩٧٨/ هـ ٣٦٨ت (القاسم جعفر بن محمد القمي أبو ،قولويهابن -


:)م١٥٦٩/ هـ ٩٧٨ت (علي أمير قاسم بن عبد اهللا بن،القونوي-
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٤٧٩.................................................................................................األوليةاملصادر




:)م١٠٦١/ هـ ٤٥٣ت (بن علي الحصري إبراهيمإسحاقأبو،القيرواني-


ــاني- ــب بـــ  محمـــد  المـــولى  ،الكاشـ / هــــ  ١٠٩١ت () الفـــيض الكاشـــاني  (ـمحـــسن الملقـ
:)م١٦٨٠




:)م١١٧٢/ هـ ٧٧٤ت (بن عمر الدمشقي القرشي إسماعيلالفداء أبو ،كثيرابن -



:)م١٠٥٨/ هـ ٤٤٩ت (ن علي بن عثمان الفتح محمد بأبو القاضي،الكراجكي-



:)م٩٦٦/ هـ ٣٥٠ت (محمد بن عمر ،الكشي-


:)م١٤٩٩/ هـ ٩٠٥ت (بن علي بن الحسن العاملي إبراهيمتقي الدين ،الكفعمي-


:)م١٠١٧/ هـ ٣٩٨ت (بن محمد بن الحسين البخاري أحمد ،الكالباذي-




:)م٩٤١/ هـ ٣٢٩ت (الرازي إسحاقجعفر محمد بن يعقوب بنأبو ،الكليني-


:)م٩٦٧/ هـ ٣٥٥ت(بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب الجندي ،الكندي-
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واملراجعاملصادر................................................................................................٤٨٠




/ هـــ  ٧٧٦ت (محمــد بــن عبــد اهللا بــن ســعيد الغرنــاطي      ،الخطيــب ابــن لــسان الــدين -
:)م١١٧٤



:)م١١٩٢/ هـ ٥٨٨ت (علي موسى أبو جمال الدين،المأمون البطائحيبن ا-




:)م٨٨٠/ هـ ٢٧٥ت (محمد بن يزيد القزويني ،ماجةابن -


:)م١٠٨٢/ هـ ٤٧٥(علي بن هبة اهللا ،ماكوالابن -




:)م٧٩٤/ هـ ١٧٩ت (االصبحي أنس عبد اهللا مالك بنأبو ،مالك-


:)م١٠٨٨/ هـ ٤٥٠ت (الحسن علي بن محمد الشافعي أبو ،الماوردي-




:)م٨٩٨/هـ ٢٨٥ت (العباس محمد بن يزيد أبو ،المبرد-




:)م١٥٦٧/ هـ ٩٧٥(عالء الدين علي المتقي حسام الدين ،المتقي الهندي-
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٤٨١.................................................................................................األوليةاملصادر

:)م١٢٩٥/ هـ ٦٩٤ت (بن عبد اهللا أحمد محب الدين،المحب الطبري-




:)ريمن اعالم القرن الثالث الهج(محمد بن سليمان الكوفي -




:)م١٦٩٩/ هـ ١١١١ت (محمد باقر ،المجلسي-


:)م٧٧٥/هـ ١٥٧ت (لوط بن يحيى االزدي ،مخنفأبو -




:)م١٢٥٠/ هـ ٦٤٧ت (بن عليعبد الواحد ،المراكشي-




:)م٩٩٤/ هـ ٣٨٤ت (عبد اهللا محمد بن عمران بن موسى أبو ،المرزباني-





:)م١٦١١/ هـ ١٠١٩ت (الحسينينور اهللالسيد،المرعشي-




:)م١٣١٤/ هـ ٧٤٢ت (يوسف بن الزكي عبد الرحمن ،المزي-


:)م٩٥٧/ هـ ٣٤٦ت(الحسن علي بن الحسين أبو ،المسعودي-
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واملراجعاملصادر................................................................................................٤٨٢






:)م١٠٣٠/ هـ ٤٢٠ت (بن يعقوب أحمد ،مسكويه-




:)م٨٧٤/ هـ ٢٦١ت (مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري -





:)م١٢١٣/ هـ ٦١٠ت (عبد اهللا محمد بن جعفر أبو ،المشهدي-


:)م٩٠٩/ هـ ٢٩٦ت (محمد المعتز باهللا ابن عبد اهللا،المعتزابن -




:)م١٠٢٢/ هـ ٤١٣ت (محمد بن النعمان العكبري ،المفيد-










/ هــــ ٦٤٣ت (الحنبلــي  أحمـــد عبـــد اهللا محمــد بـــن عبــد الواحـــد بــن   أبــو  ،المقدســي -
:)م١٢٤٦
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٤٨٣.................................................................................................األوليةاملصادر




:)م١١١٣/ هـ ٥٠٧ت (الفضل محمد بن طاهر أبو ،المقدسي-







:)م٩٩٠/ هـ ٣٩٠ت (أحمد محمد بن،المقدسي-




:)م١١١٣/ هـ ٥٠٧ت (المطهر بن طاهر ،المقدسي-


:)م١٥٧٦/ هـ ٩٨٦ت (تلمساني بن محمد الأحمد ،المقري-




:)م١٤٤١/ هـ ٨٤٥ت (بن علي العبيدي أحمد العباس تقي الدينأبو ،المقريزي-
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واملراجعاملصادر................................................................................................٤٨٤






:)م١٧٠٢/ هـ ١٠١٤ت (ي مال علي القار-


:)م١٧١٩/ هـ ١٠٣١ت (محمد عبد الرؤوف ،المناوي-




:)م١٠٠٤/ هـ ٣٩٥ت (االصبهاني إسحاقعبد اهللا محمد بنأبو ،مندهابن -




:)م١٣١١/ هـ ٧١١ت (جمال الدين محمد بن مكرم ،منظورابن -





:)م٨٢٧/ هـ ٢١٢ت (نصر بن مزاحم ،المنقري-




:)م١٠٣٧/ هـ ٤٢٨ت (الحسن مهيار بن مرزويه أبو ،مهيار الديلمي-




:)م١٠٧٨/ هـ ٤٧٠ت (هبة اهللا الشيرازي ،المؤيد في الدين-
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٤٨٥.................................................................................................األوليةاملصادر




:)م١١٢٢/ هـ ٥١٨ت (بن محمد النيسابوري أحمد ،الميداني-


:)م١٤٣٨/ هـ ٨٤٢ت (ناصر الدين الدمشقي ابن -




:)م١٠٥٩/ هـ ٤٥٠ت (اس االسدي بن علي بن العبأحمد ،النجاشي-




:)م١٠٤٧/ هـ ٤٣٨ت (إسحاقمحمد بن،النديمابن -


:)م١٧٩٥/ هـ ١٢٠٩ت (محمد مهدي ،يالنراق-


:)م٩١٥/ هـ ٣٠٣ت (عبد الرحمن بن شعيب الشافعي أبو ،النسائي-







:)م٩٩١/ هـ ٣٨٠ت (بن جعفر الكاتب إبراهيمعبد اهللا محمد بن أبو ،النعماني-




:)م١٠٣٨/ هـ ٤٣٠ت (بن عبد اهللا أحمد ،نعيم االصبهانيأبو -
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واملراجعاملصادر................................................................................................٤٨٦

/ هـــ ٦٤٥ت (البقـاء هبــة اهللا الحلــي  أبــي نجــم الـدين محمــد بــن جعفـر بــن  ،نمــاابـن  -
:)م١٢٤٧






:)م٩٧٢/ هـ ٣٦٢ت (محمد بن هانئ االزدي ،يندلسهانئ األابن -




:)م١١١٥/ هـ ٥٠٩ت (محمد بن محمد ين صالح العباسي ،الهباريةابن -




:)م٨٢٨/ هـ ٢١٣(د الملك بن هشام بن ايوب الحميري المعافري عب،هشامابن -


:)م١١٢٧/ هـ ٥٢١ت (إبراهيمالفضل محمد بن عبد الملك بن أبو ،الهمداني-




:)م٨٩٥/ هـ ٢٨٢ت (اسامة أبي الحارث بن/ الحافظ نور الدين ،الهيثمي-




:)م١٤٠٥/ هـ ٨٠٧ت (بكر بي أعلي بن،الهيثمي-


:)م٨٢٢/ هـ ٢٠٧ت (عبد اهللا محمد بن عمر أبو ،الواقدي-


:)م١٣٤٨/ هـ ٧٤٩ت (لدين عمر بن مظفر زين ا،الورديابن -
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٤٨٧........................................................................................................جعاملرا



:)م١٣٦٦/ هـ ٧٦٨ت (محمد عبد اهللا اسعد بن علي بن سلمان أبو ،اليافعي-


:)م١٢٢٩/ هـ ٦٢٦ت (عبد اهللا الرومي وأبشهاب الدين،ياقوت الحموي-



:)م٩٠٤/ هـ ٢٩٢ت (يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح أبي بنأحمد ،اليعقوبي-


:)م١١٢٧/ هـ ٥٢١ت (الحسين أبو يعلىأبي محمد بن،يعلىأبو -


/ هــــ ٣٠٧ت (الموصـــلي التميمــي  يعلــى أبـــو بــن علـــي بــن المثنــى   أحمـــد ،يعلــى أبــو  -
):م٩٠٤




:)م١٣٢٦/ هـ ٧٢٦ت (قطب الدين ،اليونيني-


املراجع
:)م١٩٦٩/ هـ ١٣٨٩ت (آقا بزرك الطهراني -


:احمد،امين-
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واملراجعاملصادر................................................................................................٤٨٨

:حسن،االمين-




:عبد الحسين،االميني-


:محسن،االمين-


:الباشا حسن-




:)م١٩٢٩/ هـ ١٣٤٦ت (عبد القادر ،بدران-


:)م١٩٦٣/ هـ ١٣٨٣ت (اية اهللا العظمى السيد حسين الطباطبائي ،يوجردالبر-


:باشاإسماعيل،البغدادي-


:امينة،بيطار-


:محمد تقي،التستري-




:رينولد،تلكس-


:ن.هيورث. ج-
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٤٨٩........................................................................................................املراجع




:فان فولتن. ج-




:رسول،جعفريان-




:سعدي،حبيبأبو -


:حسنإبراهيم،حسن-


:محمد نبيلة،حسن-


:اديه،خسروشاهي-




:علي حسني،الخربوطلي-



:رجعف،الخليلي-




:)م١٩٩١/ هـ ١٤١١ت (القاسم الموسوي أبو السيد،الخوئي-
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واملراجعاملصادر................................................................................................٤٩٠




:مد حسنمح،دخيل-




:ينصارمحمد علي األ،رؤوف-


:)م١٩٩٠/ هـ ١٤١٠(خير الدين ،الزركلي-


:يونس أحمد،السامرائي-


:)م١٩٢٧/ هـ ١٣٤٧(علي الهندي أمير -




:صفية،سعادة-




:اوينض،سعدي-


:حسن،بلهس-




:)م١٩٥٠/ هـ ١٣٧٠(محمد بن طاهر ،السماوي-
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٤٩١........................................................................................................املراجع






:عائشة عبد الرحمن،بنت الشاطيء-


:فضيلة عبد االمير،الشامي-




:جواد،شبر-




:مصطفى كامل،الشبيبي-


:محمد مهدي،شمس الدين-





:قتيبة،الشهابي-




:)م١٩٧٥/ هـ ١٣٩٥ت (صالح ،الشهرستاني-




:)م٢٠١٠/ هـ ١٤٣١ت (محمد علي ،الشهرستاني-

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


واملراجعاملصادر................................................................................................٤٩٢



:احمد،شلبي-


:ناصر مكارم،الشيرازي-



:محمد حسن،صالح-


:صالح علي،الصالح-




:)م١٩٥٤/ هـ ١٣٥٤(بن هادي بن محمد الحسيني حسن ،الصدر-





:زكيأحمد ،صفوت-


:شوقي،ضيف-


:كاظم شمهود،طاهر-


:)م١٩٩٢/ هـ ١٤١٢ت (محمد حسين ،الطباطبائي-


:سامي مكي،العاني-
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٤٩٣........................................................................................................املراجع



:مختارأحمد ،العبادي-


:عفيف،عبد الرحمن-




:خضر أحمد،عطا اهللا-


:حسين،عطوان-


:)م١٩٦٤ت (عباس محمود ،العقاد-




:أحمد،فتح اهللا-


:سمير مصطفى،فراج-


:عمر،فروخ-


:سيف الدين،القصير-


:باقر شريف،القرشي-
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واملراجعاملصادر................................................................................................٤٩٤

:)م١٩٣٩/ هـ ١٣٥٩ت (شيخ عباس بن محمد رضا ،القمي-






:إسماعيلسيدة ،كاشف-


:كاشف الغطاء-




:عمر رضا،كحالة-


:محمد صادق،الكرباسي-




:ي محمدعل،كرد-


:عبد الجواد،داريلالك-


:بوزورث-أ -كليفورد -




:محمد سيد،كيالني-
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٤٩٥........................................................................................................املراجع

:)م١٧٦٩/ هـ ١٠٨١ت (محمد صالح ،المازندراني-




:آدم،متز-




:جواد،محدثي-




:محمد باقر،المحمودي-




:مراجع من العلماء االعالم-




:مرتضى،المطهري-


:عبد الرزاق الموسوي،المقرم-




:علي الحسيني،الميالني-




:الشيخ هادي،النجفي-
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واملراجعاملصادر................................................................................................٤٩٦




:كاظم،النصيري-


:)م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥ت (إسماعيلعلي بن محمد بن ،النمازي-





:)م١٩٠٠/ هـ ١٣٢٠ت (لطبرسي الحاج ميرزا حسين النوري ا،النوري-







:هشام،عثمان-


:أمين،واصف بك-




:علي،الوردي-


جلامعيةالرسائل واالطاريح ا
:كاظم عبد نتيش،الخفاجي-
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٤٩٧............................................................................................والدوريات االت





يات الت والدورا
:رباب جبار،السوداني-




:عبد العزيز،الطباطبائي-








:عدنان محمد،آل طعمة-
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٤٩٩

جدول حمتويات
٦................................................................................اإلهداء

٩.................................................................................املقدمة
٩.................................................................................نطاق البحث وعرض اِّـصادر

الفصل األول
جذرية الشعائر احلسينية

١٧........................................................مفهوم الشعائر: املبحث األول
١٧................................................................................الشعائر لغًة واصطالحًا-١

٢٣................................)عليهم السالم(مدى انطباق مفهوم الشعائر على أهل البيت-٢

٤٠.....................الشعائر احلسينية مرتكز ديين وحقيقة تارخيية: املبحث الثاني
٤١............................................................................................عاُّـكتاب اهللا ت-١

٤٢.............................................................................................السنة النبوية- ٢

٤٤....................................أدلة مشروعية الشعائر الحسينية َّـ القرآن الكريم: أوًال
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٥٠٠

٤٤...............................................العزاء والرثاء وفق المفهوم القرآني   -أ 

٤٧............................................................البكاء في القرآن الكريم -ب  

٥٣......................................................زيارة القبور في القرآن الكريم  -ج 

٥٥.................................أدلة مشروعية الشعائر الحسينية َّـ السنة النبوية-ثانياً 

٥٥................................................................السنة النبوية والبكاء   - ١

٧٣................................................................السنة النبوية والرثاء    - ٢

٧٧.........................................................السنة النبوية وزيارة القبور   - ٣

٨٢................................................السنة النبوية واإلطعام في المآتم    - ٤

مبقتـل اإلمـام احلـسني    ) صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم      (أخبار الرسـول حممـد      : املبحث الثالث 
٨٥.........................................................................)عليه السالم(

٨٧.........................................................................................الصحابياتأخبار- ١

٢ - عن مقتل اإلمام الحس ٩٣...............................)عليه السالم(أخبار أمهات اِّـؤمن

١٠٠.......................................)عليه السالم( أخبار الصحابة بمقتل اإلمام الحس- ٣

١٠٣..................)عليه السالم(بمقتل اإلمام الحس ) عليهم السالم(أخبار آل البيت - ٤

١٠٣.................................) ليه السالم ع (أخبار اإلمام علي بن أبي طالب        -أ 

١٠٨...........................) عليهما السالم ( من أخبار اإلمام الحسن بن علي     -ب  

١٠٩...................)لسالمعليهما ا(أخبار أهل الكتاب عن مقتل اإلمام الحس بن علي - ٥

الفصل الثاني
أساليب وممارسات الشعائر احلسينية
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٥٠١

١٢٨.....................)ليه السالمع(إلمام احلسني شعرية البكاء على ا: املبحث األول
 ١٤٠.....................................)عليه السالم(العزاء والبكاء الكوني على اإلمام الحس

١٤٩..............................................الرثائي احلسيينالشعر: املبحث الثاني
١٥٠.................................................................)عليهم السالم (شعر أهل البيت : أوًال

١٥٥.....................................................)عليهم السالم(الشعر من غ أهل البيت : ثانيًا

١٥٦.........................................................................الشعر الوالئي -أ 

١٧٢..........................................................................شعر الندامة  -ب  

١٧٧.............................................................................................شعر الجن-ثالثاً 

١٨٣...................................................االس احلسينية: املبحث الثالث
٢١٢............................................................تطور اِّـجالس الحسينية وظهور النواح

٢٢٣..................انتشار ظاهرة الشعائر الحسينية وإقامتها من قبل اِّـذاهب اإلسالمية

٢٢٦...........................................................إقامة الشعائر الحسينية َّـ بالد الشام

٢٢٨........................................................اقامة الشعائر الحسينية َّـ اِّـدينة اِّـنورة

٢٢٩....................................................................اقامة الشعائر الحسينية َّـ مصر

٢٤٢..............................................................َّـ األندلساقامة الشعائر الحسينية 

٢٤٦......................................................الزيارة احلسينية: املبحث الرابع
٢٥٣...............)ليه السالمع(إلمام الحس بزيارة ق ا) عليهم السالم(عناية أهل البيت 

٢٥٩.....)عليه السالم(شيعتهم على زيارة ق اإلمام الحس ) عليهم السالم(حث األئمة 

٢٦٢.....................)عليه السالم(رة اإلمام الحس فضل زيا) السالمعليهم (بيان األئمة 

٢٧٣.................)عليه السالم(بزوار ق اإلمام الحس ) عليهم السالم(عناية أهل البيت 
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٥٠٢

٢٧٩...........................وانتشارها) عليه السالم(اإلمام الحس ظاهرة زيارة قاتساع

٢٨٨............................................................................أثر الزيارة َّـ عقيدة الثائرين

٢٩٦...................................................................رالعوامل اِّـؤثرة َّـ ازدياد عدد الزوا

٢٩٦...........................................................................كرامات القبر  -١

٣٠١...........................................................وصول البويهيين للسلطة   -٢

زيارة ق ٣٠٤..........................وأثرها َّـ التقارب اِّـذهبي) عليه السالم(اإلمام الحس

٣٠٧...........اهتمام بعض الخلفاء واِّـلوك والسالط واألمراء بعمارة الق وأمنه وزيارته

٣١٧...............................................مؤلفو املقتل احلسيين: اخلامساملبحث 

الفصل الثالث
املوقف من الشعائر احلسينية يف العصرين األموي والعباسي

٣٣٧.........................................املوقف يف العصر األموي: املبحث األول

٣٦٦.........................................املوقف يف العصر العباسي: املبحث الثاني
٣٦٦.............................................................................موقف السلطة العباسية-أ 

٤٠٤.................موقف العامة َّـ بغداد إبان العصر العباسي من الشعائر الحسينية-ب 

٤٢٧..................................................اِّـوقف من الشعائر َّـ بقية العالم اإلسالمي- ج 

من القرن األول ) عليه السالم(ملحق بامساء أشهر الشعراء الذين رثوا اإلمام احلسني 
٤٣٨..........................................اهلجري وحتى القرن السابع اهلجري

٤٥١...........................................................املصادر واملراجع
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إصدارات قسم الشؤون الفكرية والثقافية

يف العتبة احلسينية املقدسة
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  –   

  –
   

     
     

     
     

  
   

     
  –   

  –   
  –   

  –  

الصالحيالشيخ ياسر مستبصرون ببركة اإلمام الحسين عليه السالم–نفحات الهداية   

السيد نبيل الحسني وتعتيم البخاري2بين تصريح النبي –ر األصنامتكسي  
الشيخ علي الفتالوي طبعة ثانية–رسالة في فن اإللقاء  

محمد جواد مالك وبناء الوطنشيعة العراق  
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حسين النصراوي اإلسالميالمالئكة في التراث  

األسترآباديالسيد عبد الوهاب  التحقيقشعبة: تحقيق–الفصول النصيريةشرح   

التنكابنيالشيخ محمد  –صالة الجمعة  

مصالويالعلي كاظم . د المقولة واإلجراء النقدي–الطفيات  
الشيخ محمد حسين اليوسفي أسرار فضائل فاطمة الزهراء عليها السالم  

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الجمال في عاشوراء   

السيد نبيل الحسني صلى اهللا عليه وآله وسلمسبايا آل محمد  

السيد نبيل الحسني    

السيد نبيل الحسني أمالـسالم عليـه طالـب أبـي بـن علـي : الحراماهللابيتفيالمولود

؟حزامبنحكيم
 

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–ينيةالحسالتربةفيالغيبياألثرحقيقة  

السيد نبيل الحسني ما أخفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلى اهللا عليـه     
وآله وسلم

 

صباح عباس حسن الساعدي علم اإلمام بين اإلطالقية واإلشائية على ضوء الكتاب والسنة  
الدكتور مهدي حسين التميمي م أنموذج الصبر وشارة الفداءاإلمام الحسين بن علي عليهما السال  

ظافر عبيس الجياشي شهيد باخمرى  
الشيخ محمد البغدادي العباس بن علي عليهما السالم  

الشيخ علي الفتالوي خادم اإلمام الحسين عليه السالم شريك المالئكة  
الشيخ محمد البغدادي مسلم بن عقيل عليه السالم  

 –  
  طبعة ثانية–منقذ اإلخوان من فتن وأخطار آخر الزمان   
  طبعة ثانية–المجاب برد السالم   

  )Kamiluz Ziyaraat(كامل الزيارات باللغة االنكليزية   
  IslamInquiries About Shi‘a  
  When Power and Piety Collide  
  Discovering Islam  
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  داللة الصورة الحسية في الشعر الحسيني  
  ية في فكر اإلمام الحسين عليه السالمالقيم التربو  

  قبس من نور اإلمام الحسن عليه السالم  
  تيجان الوالء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء  

  الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب عليهما السالم  
  سيد العبيد جون بن حوي  
  حديث سد األبواب إال باب علي عليه السالم  

  المرأة في حياة اإلمام الحسين عليه السالم ــ الطبعة الثانية ــ  
  ثمانية أجزاء–هذه فاطمة عليها السالم   
  وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وموضع قبره وروضته  

  -األربعون حديثا في الفضائل والمناقب  
  جزآن-الجعفريات   
  جزآن–نوادر األخبار   
  ثالثة أجزاء–تنبيه الخواطر ونزهة النواظر   

  اإلمام الحسين عليه السالم في الشعر العراقي الحديث  
  This Is My Faith  

  الشفاء في نظم حديث الكساء  
  قصائد االستنهاض باإلمام الحجة عجل اهللا تعالى فرجه   

  آية الوضوء وإشكالية الداللة  
  عارفاً بحقكم  

السيد هادي الموسوي شمس اإلمامة وراء سحب الغيب  

صفوان جمال الدين: إعداد Ziyarat Imam Hussain  

مشتاق المظفر: تحقيق البشارة لطالب االستخارة للشيخ احمد بن صالح الدرازي  

مشتاق المظفر: تحقيق النكت البديعة في تحقيق الشيعة للشيخ سليمان البحراني  

مشتاق صالح : تحقيق
المظفر

شرح حديث حبنا أهل البيت يكفر الذنوب للشيخ علي بن 
عبد اهللا الستري البحراني
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مشتاق صالح : تحقيق
المظفر

منهاج الحق واليقين في تفضيل علي أمير المؤمنين للسيد 
ولي بن نعمة اهللا الحسيني الرضوي

 

أنمار معاد المظفر: تحقيق
في علم الكالم، تصنيف كمال الدين ميثم بن قواعد المرام 

علي بن ميثم البحراني

 

باسم محمد مال اهللا : تحقيق
األسدي

حياة األرواح ومشكاة المصباح للشيخ تقي الدين إبراهيم 
بن علي الكفعمي

 

السيد نبيل الحسني بين سلطة الشريعة وشريعة السلطةعليها السالمباب فاطمة   

در الصميانيالشيخ حي في ظالل شهداء الطف موسوعة   

السيد علي الشهرستاني تربة الحسين عليه السالم وتحولها إلى دم عبيط في كربالء 

ميثاق عباس الحلي يتيم عاشوراء من أنصار كربالء  

السيد نبيل الحسني The Aesthetics of ‘Ashura  

حيدر محمود الجديع. د سين عليه السالم نثر اإلمام الح  

الشيخ ميثاق عباس الخفاجي قرة العين في صالة الليل  

أنطوان بارا من المسيح العائد إلى الحسين الثائر   

السيد نبيل الحسني ظاهرة االستقالب في عرض النص النبوي والتاريخ  

السيد نبيل الحسني
تفكير بين: اإلستراتيجية الحربية في معركة عاشوراء

الجند وتجنيد الفكر

 

مروان خليفات النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم ومستقبل الدعوة  

الشيخ حسن المطوري البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين  

الشيخ وسام البلداوي تفضيل السيدة زهراء على المالئكة والرسل واألنبياء  

السيد نبيل الحسني A Concise Knowledge OfThe Prophetic Life
History

 

السيد محمدكاظم: تحقيق معاني األخبار للشيخ الصدوق  

عقيل عبدالحسن: تحقيق ضياء الشهاب وضوء الشهاب في شرح ضياء األخبار  

السيد عبدالستار الجابري المنهج السياسي ألهل البيت عليهم السالم  

حسين الفهدعبداهللا  هوامش على رسالة القول الفصل في اآلل واألهل  

عبدالرحمن العقيلي فالن وفالنة  
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عبدالرحمن العقيلي معجم نواصب المحدثين  

السيد نبيل الحسني استنطاق آية الغار  

السيد نبيل الحسني دور الخطاب الديني في تغيير البنية الفكرية  

ي الحلوالسيد محمد عل الثورة والثوار.. أنصار الحسين عليه السالم  

عبدالرحمن العقيلي السنة المحمدية  

الشيخ علي الفتالوي قواعد حياتية على ضوء روايات أهل البيت عليهم السالم  

محمدحسين الصغير. د المثُل العليا في تراث أهل البيت عليهم السالم  

الشيخ ماجد العطية خاصف النعل  

عبد السادة الحداد اإلمام موسى بن جعفر عليهما السالم ورواياته الفقهية  

الحدادةعبد الساد اإلمام حسن العسكري عليه السالم ورواياته الفقهية   

الشيخ مازن التميمي أصول وقواعد تفسير الموضوعي   

عبد الرحمن العقيلي بحوث لفظية قرآنية  

علي عبد الزهرة الفحام  . د مستدرك الكافي  

ياطخالحاج محسن ال
ــن المتــــواري مــــن  اإلفــــصاح المــــسانيد والــــسنن أحاديــــثعــ

جزئين–والصحاح 
١٥١

السيد محمد علي الحلو آمنة بنت الحسين عليهما السالم ١٥٢

السيد حسين الصافي. د جزئين–أمهات األئمة المعصومين  ١٥٣

كفاح الحداد قراءة في السيرة الفاطمية ١٥٤

حمد حسين االديبم اإليمان والعلم الحديث ١٥٥

السيد عبد الرزاق المقرم موسوعة آثار السيد المقرم ١٥٦

الشيخ خالد النعماني األمن في القرآن والسنة ١٥٧

سالم لذيذ والي الغزي شخصية المختار الثقفي عند المؤرخين القدامى ١٥٨

الشهيد السيد حسن الشيرازي الوعي اإلسالمي  ١٥٩
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