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المقّدمة
واآل  ر�شوله محّمد,  العالمين, و�شّلى اهلل على  رّب  الحمد هلل 

بيته الطّيبين الّطاهرين, ول �شّيما بقّية اهلل في الأر�شين, عّجل 

اهلل فرجه ال�ّشريف.

وبعد...

فاإّن من مظاهر الحّب والولء والموّدة لأهل البيت R ما يقوم 

به المحّبون والموالون, من الم�شي لزيارة مولنا �شّيد ال�ّشهداء اأبي 

عبد اهلل الح�شين �شلوات اهلل عليه, وخ�شو�شًا في ذكرى الأربعين, 

�شطر  وجهها  ميّممة  و�شوب,  حدب  كّل  من  الماليين  تنهال  حيث 

مرقده الّطاهر, تلك البقعة المقّد�شة التي ت�شّمنت ج�شده ال�ّشريف 

.R واأج�شاد ال�ّشهداء من اأهل بيته واأ�شحابه

بيت  لأهل  المناوىء  الخّط  و�شبهات  انتقادات  عن  وبعيدًا 

الأ�شماع  اإلى  تناهى  والّطهارة �شلوات اهلل عليهم, فقد  الع�شمة 

بع�ض الّت�شاوؤلت حول هذا الم�شهد الولئّي الكبير من ِقَبِل بع�ض 

�شواء  قلبي«,  »ليطمئنَّ  قاعدة  على  وذلك  والمحّبين,  الموالين 

 ,Q الح�شين  الإمام  زيارة  اإلى  الم�شي  بف�شيلة  يتعّلق  فيما 

اأّن  اأو   ,Q زيارته  اإلى  الخروج  في  الّن�شاء  م�شاركة  عن  اأو 

الم�شافة, فلماذا هذا  للو�شول وقطع  الم�شي ل يعدو كونه و�شيلة 

الّتعب والعناء في وقت يمكن ال�شتعا�شة من ذلك بق�شاء الوقت 
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وداخل  الزيارة  عمل  نف�ض  في  الأخرى  والعبادات  الطاعات  في 

الحرم؟! واأمثال هذه الّت�شاوؤلت...

وقد دعاني هذا الأمر اإلى كتابة هذا البحث المخت�شر, لالإجابة 

من  ورد  ما  على  ذلك  في  معتمدًا  وغيرها,  الّت�شاوؤلت  تلك  عن 

الّروايات ال�ّشريفة التي هي الأ�شا�ض في مثل هذه البحوث, م�شافًا 

وجهابذتهم,  البيت  اأهل  مدر�شة  علماء  كبار  كلمات  مراجعة  اإلى 

مختلفة  منا�شبات  في  ببحثنا  يتعّلق  مما  لجملة  تعّر�شوا  الذين 

وموارد متعّددة, متو�ّشاًل للنتائج بالأخذ بما يقت�شيه البحث العلمّي 

من اأ�شول, وم�شت�شهدًا على ما اأقول بالمعقول والمنقول.

فجاء هذا البحث - بف�شله تعالى ومّنه - كواحد من ال�شل�شة 

وقد  الح�شينّية,  والدرا�شات  البحوث  بع�ض  حول  ن�شدرها  التي 

.Qاأ�شميته: الم�شي اإلى زيارة �شّيد ال�ّشهداء

هذا, واأ�شاأله �شبحانه اأن يجعله خال�شًا لوجهه, ويثّبت لنا قدم 

�شدق عنده يوم الورود, مع الح�شين واأ�شحابه R, واأن يرزقنا 

زيارتهم ول يحرمنا �شفاعتهم, اإّنه �شميع مجيب.

 Q الّراجي �شفاعة الح�شين

ب�ّشام محّمد ح�شين

 الإثنين: 18 ذو الحجة الحرام 1435 للهجرة, 

يوم عيد الغدير الأغّر,

الموافق لـ: 13 ت�شرين الأّول 2014 ميالدّية.

بيروت- لبنان
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اإلهداء

اإليك يا قتيل العبرات, ويا اأ�سير الكربات...

كبد  وفلذة  المرت�سى...  ف�ؤاد  وثمرة  الم�سطفى...  حبيب  ويا 

الزهراء... وعزيز اأخيك المجتبى... واأبا الأئّمة الّنجباء...

في  معك  الم�ست�سهدين  �سائر  واإلى  ال�ّسهداء...  �سّيد  يا  اإليك 

دربك...  على  الطريق  في  ا�سُت�سهدوا  الذين  جميع  واإلى  كربالء... 

هذا  ع�سرنا  في  �سّيما  ل  وخّطك,  نهجك  عن  الّدفاع  في  و�سقط�ا 

الممّهد لظه�ر حفيدك, بقّية اهلل في اأر�سه, عّجل اهلل تعالى فرجه...

اأهدي هذا الجهد المت�ا�سع, راجياً من م�لي التحّنن على عبده, 

والّنظر بعين اللُّطف والقب�ل...

ب�ّشام
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تمهيد: زيارة المشاهد تعظيم لشعائر الله

بثراها  حلَّ  التي  المقّد�شة,  والأماكن  الم�شّرفة  الم�شاهد  تعّد 

وترابها الّطاهر حجج اهلل واأولياوؤه وعباده, اأر�شًا طاهرًة مطّهرًة, 

هي من بيوت اهلل تعالى, التي اأمرنا برفعها, اأي رفع قدرها ومنزلتها 

, قال تعالى: { مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب 
(1(

وتعظيمها

پ  پ  پ  پ     ٻ ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  يت  مت  ىت  خت  حت   جت 
.

(2(

ڀ ڀ   ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ } 
فعن اأبي ب�شير اأّنه قال: �شاألت اأبا عبد اهلل Qعن قول اهلل 

.
(3(

»P عّز وجّل: { مئ ىئ يئ جب حب خب }  قال: »هي بي�ت الّنبي

»وهي  الآية:  هذه  Qفي  الباقر  عن  اأخرى  رواية  وفي 

.
(4(

بي�ت�ت الأنبي�ء والّر�سل والحكم�ء واأئّمة الهدى«

وعن اأن�ض بن مالك وعن بريدة قال: قراأ ر�شول اهلل P, هذه 

قوله:  اإلى    { مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب   }  الآية: 

)1) الّطباطبائي, ال�ّشيد محّمد ح�شين, الميزان في تف�شير القراآن, ج 15 �ض 126.

)2) �شورة الّنور, الآيتان: 36- 37.

)3) الكليني, الكافي ج 8 �ض 331.

دوق, كمال الّدين وتمام الّنعمة, �ض 218. )4) ال�شّ
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{ ٿ }, فقام رجل اإليه وقال: اأيُّ بيوت هي يا ر�شول اهلل؟ 

فقال: »بي�ت الأنبي�ء R«, قال: فقام اإليه اأبو بكر فقال: يا 

 -L ر�شول اهلل, هذا البيت منها؟- يعنى بيت علّي وفاطمة

.
(1(

قال: »نعم، من اأف��سله�«

قال مهيار الّديلمي:

الُبُيوُت َعْنُه  ُر  َتَقا�شَ الَفْرَقِدَوَبْيٍت  َعَلى  َعِلّيًا  َوَطـــاَل 

َحْوِلِه ِمْن  الَماَلِئُك  َتُحوُم 
(2(

ِدّي ِبُح ِلْلَوْحي َداَر النَّ َوُي�شْ

واإذ كانت العظمة والعلو هلل تعالى ل ي�شاركه في ذلك غيره 

اإل اأن ينت�شب اإليه, وبمقدار ما ينت�شب اإليه, فالإذن منه تعالى 

في اأن ُترفع هذه البيوت اإّنما هو لنت�شابها الخا�ّض اإليه, وبذلك 

يظهر اأّن ال�شبب لرفعها هو ما عطف عليه من ذكر ا�شمه فيها, 

.
(3(
كما يقول العاّلمة الطباطبائّي }

البيوت  هذه  به  حظيت  الذي  الت�شريفّي  النت�شاب  فهذا 

والأماكن المقّد�شة, هو الذي اأوجب كونها من �شعائر اهلل تعالى, 

ٹ ٹ   } تعالى:  قال  ومطلوبًا,  محّببًا  اأمرًا  تعظيمها  و�شار 

.
(4(

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ    } 

)1) ابن البطريق, العمدة, �ض 291.

)2) الم�شدر ال�شابق.

)3) الّطباطبائي, ال�ّشيد محّمد ح�شين, الميزان في تف�شير القراآن, ج 15 �ض 126.

)4) �شورة الحج الآية 32.
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كّل  تقوم  وحده,  تعالى  هلل  التوحيدّي  الأ�شا�ض  هذا  وعلى 

الّزائرون  يوؤّديها  التي  وال�شكنات  والحركات  والأفعال  الأعمال 

اإلى م�شاهد الّنبي واأهل بيته R, وذلك بجعلهم و�شيلة اإلى 

اهلل تعالى يتقّربون من خاللها اإليه لنيل رحمته ور�شاه, وبتعليم 

واإ�شراف من الأئّمة R اأنف�شهم.

م�شافًا اإلى ما في الزيارة من فوائد دينّية واجتماعّية ت�شتحّق 

العناية, قال ال�شيخ محمد ر�شا المظّفر M في معر�ض حديثه 

الولء  رابطة  من  تزيد  الذي  الوقت  في   - فاإّنها  الزيارة:  عن 

والمحّبة بين الأئّمة واأوليائهم, وتجّدد في الّنفو�ض ذكر ماآثرهم 

واأخالقهم وجهادهم في �شبيل الحّق - تجمع في موا�شمها اأ�شتات 

الم�شلمين المتفّرقين على �شعيد واحد, ليتعارفوا ويتاآلفوا, ثّم 

اإليه  والنقطاع  تعالى  اهلل  اإلى  النقياد  روح  قلوبهم  في  تطبع 

نهم في م�شامين عبارات الّزيارات البليغة  وطاعة اأوامره, وُتلقِّ

بقد�شّية  والعتراف  التوحيد  حقيقَة  البيت,  اآل  عن  الواردة 

الإ�شالم والّر�شالة المحّمدية, وما يجب على الم�شلم من الُخُلق 

اآلئه  و�شكر  الكائنات  مّدبر  اإلى  والخ�شوع  الّر�شين,  العالي 

مواقف  الماأثورة  الّزيارات  ُتفِهم هذه  ...كما  ويقول:  ونعمه..., 

الأئّمة R وت�شحياتهم, في �شبيل ن�شرة الحق واإعالء كلمة 

.
(1(

الّدين, وتجّردهم لطاعة اهلل تعالى...

)1) المظّفر, ال�ّشيخ محّمد ر�شا, عقائد الإمامّية, عقيدتنا في زيارة القبور, �ض 102.
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ومن هنا, كان الموالون والمحّبون لأهل البيت R على مّر 

في   ,Q ال�ّشهداء  �شّيد  لزيارة  يخرجون  زالوا-  ول  التاريخ- 

مختلف الّظروف والأحوال والمخاطر والأهوال, ويبذلون في ذلك 

ابرين. الغالي والنفي�ض, من الأموال والأنف�ض والثمرات, وب�ّشر ال�شّ

الذي  الكبير  الّدور  هذا  ل�شيعتهم   R الأئّمة  �شكر  وقد 

قاموا به, �شواء من خالل الّثواب العظيم الذي حّدثوهم به على 

زيارته, اأو من خالل الّدعاء لهم بالمغفرة والّرحمة.

ُروي عن معاوية  ما  المجال,  R في هذا  ورد عنهم  وِمّما 

لي:  Qفقيل  اأبي عبد اهلل  ا�شتاأذنت على  اأّنه قال:  بن وهب, 

»ادخل«, فدخلت, فوجدته في م�شاّله في بيته, فجل�شت حّتى ق�شى 

ن�  �شالته, ف�شمعته وهو يناجي رّبه وهو يقول: »اللَّهمَّ ي� من خ�سّ

ن� ب�ل��سّية، واأعط�ن� ِعلم م�  ب�لكرامة، ووعدن� ب�ل�ّسف�عة، وخ�سّ

م�سى وعلم م� بقي، وجعل اأفئدة من الن��س ته�ي اإلين�، اغفر 

اأنفق�ا  الذين  الح�سين،  اأبي عبد اهلل  وزّوار قبر  لي ولإخ�اني، 

اأبدانهم، رغبة في ِبّرن�، ورج�ًء لم� عندك  اأم�الهم، واأ�سخ�س�ا 

لأمرن�،  منهم  واإج�بة  نبّيك،  على  اأدخل�ه  و�سروراً  �سلتن�،  في 

فك�ِفهم  ر�س�انك.  بذلك  اأرادوا  عدّون�،  على  اأدخل�ه  وغيظ�ً 

اأه�ليهم  على  واخلف  والّنه�ر،  ب�لليل  واكلأهم  ب�لّر�س�ان،  عّن� 

واأولدهم الذين خّلف�ا ب�أح�سن الخلف، وا�سحبهم، واكفهم �سّر 
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كّل جّب�ر عنيد، وكّل �سعيف من َخْلقك و�سديد، و�سّر �سي�طين 

اأّمل�ا منك في غربتهم عن  اأف�سل م�  الإن�س والجّن، واأعطهم 

اأوط�نهم، وم� اآثرون� به على اأبن�ئهم واأه�ليهم وقراب�تهم.

اللَّهمَّ اإّن اأعداءن� ع�ب�ا عليهم بخروجهم، فلم ينههم ذلك 

عن ال�ّسخ��س اإلين� خلف�ً منهم على من خ�لفن�، ف�رحم تلك 

ال�ج�ه التي غّيرته� ال�ّسم�س، وارحم تلك الخدود التي تتقّلب 

على حفرة اأبي عبد اهلل الح�سين Q, وارحم تلك الأعين 

التي جرت دم�عه� رحمة لن�، وارحم تلك القل�ب التي جزعت 

رخة التي ك�نت لن�. واحترقت لن�، وارحم تلك ال�سّ

حّتى  الأنف�س،  وتلك  الأبدان  تلك  اأ�ست�دعك  اإّني  اللَّهمَّ 

ت�افيهم من الح��س ي�م العط�س«. فم� زال يدع� وه� �س�جد 

.
(1(

بهذا الدع�ء...

وفي هذا ال�ّشياق تاأتي مظاهر التعظيم والحترام المختلفة 

تجاه   R البيت  لأهل  والموالون  المحّبون  بها  يقوم  التي 

اإلى  التي منها؛ الم�شي  الم�شاهد الم�شّرفة والأماكن المقّد�شة, 

بق�شد  عليه  اهلل  �شلوات  الح�شين  اهلل  عبد  اأبي  مولنا  حرم 

زيارته.

)1) ابن قولويه, كامل الّزيارات, �ض 227- 229.
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 على المشي:
ّ

الحكمة في الحث

يتّج�شم  فلماذا  الّزيارة,  هو  الأ�شل  كان  اإذا  اإّنه  يقال:  وقد 

الإن�شان عناء الم�شي مع اإمكان الو�شول اإلى ذلك بطرق اأخرى, 

اأ�شرع واأهون, األي�ض ق�شاء الوقت وبذل الجهد في نف�ض العبادة, 

اأولى من بذلهما في المقّدمات واإ�شاعة الوقت فيها؟!

وفي الحقيقة فاإّن هذا الكالم فيه غفلة عن العديد من الأمور 

التي ذكرت كحكمة لهذا الأمر:

واإن  الم�شي  اأّن  من   { الخمينّي  الإمام  اأفاده  ما  منها: 

اإّل  للّزيارة,  مقّدمة  كونه  �شوى  ذاتّية  خ�شو�شّية  له  يكن  لم 

اإلى  للما�شي  الجزيل  والأجر  الكبير  الثواب  رّتبت  الّروايات  اأّن 

.
(1(

زيارته, لأجل الحّث على نف�ض الّزيارة

فاإنَّ المولى الذي يهتّم لأمر ويريد من عبده اإنجازه, قد يقوم 

الو�شائل,  ومختلف  الأ�شاليب  ب�شّتى  له  ومحّبته  اهتمامه  باإبراز 

ويرّغب الآخر ويحّثه على اإيجاده, كاللتفات اإلى مقّدمات العمل 

وما يتحّمله ذلك العبد في �شبيل اإنجازه, ما يرفع من �شاأن العمل 

وقيمته, ويجعله ذا �شاأن خا�ّض عند المولى.

ومنها: ما اأفاده الإمام الخمينّي } اأي�شًا اأّنه قد يكون في 

هلل  الخ�شوع  اإلى  اأقرب  كونه  هي  نف�شه  في  خ�شو�شّية  الم�شي 

)1) الإمام الخميني, اأنوار الهداية في الّتعليقة على الكفاية, ج 2 �ض 132- 133.
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له جهة زائدة على كونه مجّرد  R, فيكون  تعالى ولأوليائه 

.
(1(

مقّدمة للّزيارة

تو�شيح ذلك:

نوع من  يعّبر عن  ال�شّير عادة, وهو  اأدنى مراتب  الم�شي  اأّن 

الّتوا�شع والتذّلل من قبل الإن�شان, والحترام والتعظيم لغيره, 

تق�شده  اأو  اإن�شانًا  ت�شتقبل  اأن  بين  ففرٌق  الّركوب,  يعك�شه  ل 

واأنت راكب على فر�شك- اأو في �شيارتك في هذه الأّيام- وبين 

اأن ت�شتقبله اأو تق�شده واأنت ما�ٍض اإليه على رجليك, فاإّن الثاني 

الّتعظيم  من  ولونًا  اأمامه,  الّتوا�شع  من  نوعًا  يعطي  �شّك  بال 

والحترام له, ل نجده في الإن�شان وهو راكب.

من  عديدة  موارد  في  الم�شي  على  الّروايات  حّثت  هنا  ومن 

الّتوا�شع  هذا  لإظهار  طلبًا  �شياأتي,  كما  والعبادات  الّطاعات 

والتذّلل من العبد بين يدي اهلل تعالى, وتعظيمًا واحترامًا لأمور 

الإمام  حرم  اإلى  الم�شي  ومنها  بذلك,  جديرة  ال�ّشريعة  تراها 

الح�شين Qلزيارته.

اأّن الم�شي اإلى المقامات المقّد�شة للّزيارة ُيعّد نوعًا  ومنها: 

من الّتعظيم والحترام لها, نظرًا لكونها من �شعائر اهلل تعالى 

التي اأمرنا بتعظيمها واحترامها, وهو ما يرجع اإلى تعظيم اهلل 

)1) الإمام الخميني, اأنوار الهداية في الّتعليقة على الكفاية, ج 2 �ض 132- 133.
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تعالى: { ٹ  قال  �شبحانه,  اإليه  والتقّرب  له  والخ�شوع  تعالى 

.
(1(

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ    } 

فهرسة البحث:

ولكي تت�شح اأطراف هذا المو�شوع ب�شكل واٍف, فقد و�شعنا 

هذا البحث الذي جاء �شمن الف�شول الآتية:

الف�سل الأّول: بحثنا فيه معنى الم�شي وفرقه عن بقّية اأفراد 

عليها  حّثت  التي  الّراجح  الم�شي  موارد  وا�شتعر�شنا  ال�ّشير, 

ال�ّشريعة, ليت�شح بذلك الموا�شع المختلفة التي ندبت اإليها غير 

الم�شي اإلى الّزيارة.

في  جاء  ما  با�شتعرا�ض  فيه  فقمنا  الّث�ني:  الف�سل  واأّم� 

الّروايات من ف�شل الم�شي اإلى زيارة الإمام الح�شين Q, ثّم 

اإلى  الم�شي  وف�شل  الّركوب,  الم�شي على  تف�شيل  لأدّلة  عر�شنا 

�شائر الزيارات.

واأّم� الف�سل الّث�لث: فتناولنا فيه م�شاألة الم�شي حافيًا اإلى 

الّزيارة, باعتبارها من متفّرعاتها التي قد يقع الت�شاوؤل عنها, 

دّل  وما  المختلفة,  الموارد  في  وف�شله  معناه  ا�شتعر�شنا  حيث 

على ف�شله في الّزيارة.

)1) �شورة الحّج الآية 32.
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�شناه للبحث عن م�شاركة الّن�شاء  واأّم� الف�سل الّرابع: فخ�شّ

زيارة  جواز  على  دّل  لما  باخت�شار  اأ�شرنا  حيث  الّزيارة,  في 

المراأة للقبور ب�شكل عاّم,  ثّم عر�شنا ما دّل من الّروايات على 

Qعمومًا,  الح�شين  الإمام  لقبر  الّن�شاء  زيارة  ا�شتحباب 

وم�شيهنَّ اإلى الّزيارة خ�شو�شًا.

ترّتب  اإ�شكالّية  عن  فيه  فاأجبنا  الخ�م�س:  الف�سل  واأّم� 

العمل,  نف�ض  ولي�ض  للعمل  مقّدمة  باعتباره  الم�شي  على  الّثواب 

م�شتعر�شين-باخت�شار- لأقوال كبار العلماء في مجال الإجابة 

وعلى  عاّم,  ب�شكل  العمل  مقّدمة  على  الّثواب  ترّتب  كيفّية  عن 

الم�شي اإلى الّزيارة ب�شكل خا�ّض.

ومنه تعالى نطلب العون والّتوفيق.
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معنى المشي:

عّرف الّراغب الأ�شفهانّي الم�شي - كما في المفردات - باأّنه: 

.
(1(

النتقال من مكان اإلى مكان باإرادة

مطلق  الم�شي  من  المراد  كون  على  مبنّي  التعريف  وهذا 

, في�شمل حينئٍذ الّزحف على البطن.
(2(

ال�ّشير, كما قيل

لهذه  ا�شتعمالهم  لدى  العرف  عند  المتبادر  خالف  اأّنه  اإل 

ال�ّشير  الم�شي هو  اأّي قرينة, فالمن�شبق من  الكلمة مجّردة عن 

على القوائم, والّتبادر من العالمات التي ُي�شتدلُّ بها على المعنى 

الحقيقّي, كما هو المعروف عند علماء اأ�شول الفقه.

المعنى  بين  للّتمييز  يذكرونها  التي  عالماته  من  كذلك 

بي  ال�شّ مثاًل:  فيقال  ال�ّشلب,  �شّحة  والمجازّي,  الحقيقّي 

الم�شي  في�شلب  يم�شي,  ول  يزحف  وهو  يم�شي,  اأن  قبل  يزحف 

لي�ض معناه  البطن  ال�ّشير على  اأّن  الّزاحف, وهو دليل على  عن 

الحقيقي.

)1) الّراغب الإ�شفهاني, مفردات غريب القراآن, ماّدة: م�شى.

)2) ال�ّشمعاني, تف�شير ال�ّشمعاني, ج 3, �ض 540.
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الّرجل  م�شى  البحرين:  مجمع  في  الطريحّي  ال�ّشيخ  قال  ولذا 

م�شيًا, اإذا كان على رجليه, �شريعًا كان اأو بطيئًا, فهو ما�ٍض, والجمع 

.
(1(

م�شاة

اإّل  اأحيانًا,  البطن  على  ال�ّشير  في  الم�شي  ُي�شتعمل  قد  نعم 

من  اأعّم  فال�شتعمال  الحقيقّي,  معناه  كونه  على  دلياًل  لي�ض  اأّنه 

{ڀ ٺ ٺ        ٺ ٺ  تعالى:  قوله  في  جاء  كما  والمجاز,  الحقيقة 

ڄڄ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ٿ  ٿ  ٿٿ 
الم�شي  اإطالق  فاإّن   ,

(2(

ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ  چ چ چ چ ڇ} 
على البطن, اإّما على �شبيل المجاز بعالقة الم�شاكلة اأو الم�شابهة, 

حيث ذكر الّزاحف مع الما�شي, وخالط ما له قوائم مع ما ل قوائم 

ك�شبه  اآلة  بال  تزحف  واإّنها  القدرة,  اإظهار  في  للمبالغة   ,
(3(

له

ا�شتعار لفظ  الإ�شتعارة, حيث  �شبيل  واإّما على   ,
(4(

واأقوى الم�شي 

الم�شي للّزحف ل�شتراكهما في ال�شتمرارّية, كما ُيقال في الأمر 

.
(5(

الم�شتمّر: قد م�شى هذا الأمر

ُيطَلق  حيث  اأحيانًا,  الم�شي  في  ُي�شتعمل  قد  الّزحف  اأّن  كما 

الّزحُف على الم�شي اأو ال�ّشير البطيء, فُيقال: زحفت الجيو�ض 

)1) الّطريحي, مجمع البحرين, ج 4 �ض 206.

)2) �شورة الّنور, الآية 45.

)3) اأنظر: ابن جرير الطبري, جامع البيان ج 18 �ض 206, والّزمخ�شري, جار اهلل, الك�ّشاف 

عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل, ج 3 �ض 71.

)4) الآلو�شي, تف�شير الآلو�شي, ج 18, �ض 193.

)5) اأنظر: الّن�شفي, تف�شير الّن�شفي, ج 3, �ض 151, ال�ّشمعاني, تف�شير ال�ّشمعاني, ج 3, �ض 

.540
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بيان  ال�شّ بزحف  �شّبه  اأّنه:  الأزهرّي  فعن  للقتال,  بع�شها  اإلى 

اإلى  رويدًا  م�شيًا  فيه  كلٌّ  فيم�شي  للقتال,  تلتقيان  الفئتين  م�شي 

.
(1(

راب الفئة الأخرى قبل الّتداني لل�شّ

اأي�شًا  ي�شمل  ل  فكذلك  الّزحف,  الم�شي  ي�شمل  ل  وكما 

في  الجال�ض  اأو  الّدابة,  على  كالّراكب  غيره,  بحركة  المتحّرك 

ال�ّشفينة اأو ال�ّشيارة اأو الّطائرة, كّل ذلك لما تقّدم من الّتبادر, 

له  يقال  ول  راكب  له  فيقال  حقيقة,  عنه  الم�شي  �شلب  و�شّحة 

ما�ٍض اإّل بنحو المجاز كما �شبق.

كالم�شحوب  الإرادية,  غير  الحركة  الم�شي  ي�شمل  ل  وكذلك 

�شحبًا مثاًل. 

القوائم,  على  الإرادية  الحركة  بتلك  يخت�ّض  اإذًا  فالم�شي 

الم�شتوجبة لالنتقال من مكاٍن اإلى مكان.

المشي المباح والمشي الّراجح:

 من الوا�شح اأّن الم�شي في نف�شه من الأمور المباحة, الذي 

قد يتعّلق به عنوان من العناوين الّراجحة فيجعله اأمرًا راجحًا, 

اأو يتعّلق به عنوانَاً مرجوحًا فيجعله اأمرًا مرجوحًا.

اأمرًا  الزيارة  اإلى  الم�شي  كون  على  التعّرف  هو  يهّمنا  وما 

راجحًا اأو ل, و�شوف نتو�ّشل لذلك بما ذكره الفقهاء العظام في 

)1) ابن منظور, ل�شان العرب, ج 9 �ض 129, مادة: »زحف«.
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باب الّنذر من الكتب الفقهّية.

فقد ذكر الفقهاء ر�شوان اهلل عليهم هناك, اأّن من �شرائط 

انعقاد الّنذر كونه طاعة, ومرادهم من الّطاعة ما ي�شتمل على 

لم  اأو مرجوحًا  مباحًا  كان  فلو  المعهودة,  العبادات  القربة من 

.
(1(

ينعقد. هذا هو الم�شهور بين الفقهاء

واإنما  نف�شه,  في  طاعة  لي�ض  م�شيًا  كونه  حيث  من  والم�شي 

 .
(2(

ي�شير عبادة اإذا كان و�شيلة ومقّدمة اإلى طاعة, ل مطلقًا

ولذا قالوا باأّنه لو َنذَر الم�شي مطلقًا لم يجب الوفاء به, لأّنه 

لي�ض في نف�شه طاعة, وكذا لو ق�شَد الم�شي اإلى مو�شع ل مزّية 

.
(3(

فيه, لم ينعقد نذره

وقد مّثلوا للّنذر الّراجح �شرعًا الذي يجب الوفاء به, باأمثلة 

 ,P عديدة, منها: ما لو نذر اأن يم�شي اإلى م�شهد من م�شاهد الّنبي

.
(4(
R اأو اأحد من الأئّمة ,Q اأو اأمير الموؤمنين

لأّن زيارتهم R من الّطاعات, بل من اأّمهات الّطاعات, 

ح�شن  محّمد  ال�ّشيخ  قال  للّطاعة,  مقّدمة  اإليها  الم�شي  فيكون 

 P الّنبي  زيارة  نذَر  ولو  عليه:  اهلل  ر�شوان  الجواهر  الّنجفّي �شاحب 

ل,  اأو  الم�شجد  زيارة  ق�شد  �شواء  الّطاعات,  اأّمهات  من  لأّنها  انعقد؛ 

)1) ال�ّشهيد الّثاني, م�شالك الأفهام في �شرح �شرائع الإ�شالم, ج 11 �ض 318.

في  الكالم  ال�ّشيخ محّمد ح�شن, جواهر  الّنجفي,  وانظر:   .334 ال�شابق, �ض  الم�شدر   (2(

�شرح �شرائع الإ�شالم ج 35 �ض 388.

)3) العالمة الحلي, تحرير الأحكام ج 4 �ض 355, و356.

)4) ال�ّشريف المرت�شى, الإنت�شار �ض 361, وال�ّشيخ الّطو�شي, الخالف, ج 6 �ض 194.
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والّظاهر  الحين.  ال�شّ اأحد  قبور  اأو  الأئّمة  اأحد  زيارة  وكذا 

اأماكنهم حّتى  اإلى ق�شدهم في   R ان�شراف نذر زيارتهم 

الحّجة | منهم, واإن كان Qُيزار في كّل مكان, اإّل اأن يريد 

.
(1(

ذلك, ل خ�شو�ض ال�ّشرداب

اعات واألماكن المقّدسة:
ّ

المشي إلى الط

الّطاعات  اإلى  الم�شي  من  المق�شود  اأّن  يّت�شح  تقّدم  وِمّما 

في  راجحًا  يكون  الذي  الم�شي  هو  المقّد�شة,  والأماكن 

اهلل  تعظيم  قدميه  على  الما�شي  به  يق�شد  ما  وهو  ال�ّشريعة, 

اأو  اإليه,  النقطاع  وكمال  له  العبودّية  �شّدة  واإظهار  واإجالله 

يريد به اإعظام �شعائر اهلل وتقدي�ض �شريعته واأحكامه, اأو يريد 

به اإظهار حرمة بع�ض الأماكن المقّد�شة كبيوت اهلل والم�شاعر 

لديه...,  والمثوبة  منه  القرب  مزيد  نيل  به  ينوي  اأو  الكريمة, 

.
(2(

واأ�شباه هذه الغايات...

ڎ ڈ ڈ   } تعالى:  قوله  الكريم  الكتاب  في  جاء  وقد 

.
(3(

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ک گ           گ گ } 
والّرجال: الم�شاة, جمع راجل, اأي ما�ٍض على قدميه, والمعنى- 

كما ذكر المف�ّشرون-: ياأتوك م�شاة على اأرجلهم, وركبانًا على كّل 

)1) الّنجفي ال�ّشيخ محّمد ح�شن, جواهر الكالم في �شرح �شرائع الإ�شالم, ج 35 �ض 429.

)2) انظر: زين الّدين ال�ّشيخ محّمد اأمين, كلمة الّتقوى, ج 3 �ض 174.

)3) �شورة الحّج الآية 27.
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مكاٍن  اأي  عميق,  فّج  كّل  من  ال�ّشير,  اأ�شمره  مهزول  اأي  �شامر, 

.
(1(

بعيد

Q اإبراهيم  نبّيه  دعوة  تلبية  على  تعالى  اهلل  فامتدحهم 

راجحًا. حّتى  اأمرًا  الم�شي  كون  على  يدّل  ما  وركبانًا,  م�شاًة  للحّج, 

 ,
(2(

قيل باأّن اهلل تعالى قّدمه بالّذكر في الآية الكريمة ت�شريفًا للم�شاة

, ب�شبب 
(4(

, بل قيل: باأف�شلّية الم�شاة على الّركبان
(3(

ولزيادة تعبهم

, و�شياأتي الحديث 
(5(

ما يتحّملون من �شعاب ال�ّشفر اأكثر من غيرهم

عن ذلك لحقًا.

من موارد المشي الّراجح:

ولأّن الم�شي قد يكون راجحًا اإذا تعّلق به عنوان من عناوين 

الّنبي  عن  الواردة  الّروايات  في  جاء  فقد  والعبادة,  الّطاعة 

الم�شي  على  الكبير  والثواب  الأجر  ترتيب   R بيته  واأهل 

عليها  حّثت  التي  والّطاعات  العبادّية  الأمور  من  مجموعة  اإلى 

ال�ّشريعة الإ�شالمّية, ما يجعل الم�شي اإلى الّزيارة واحدًا منها, 

واإن اختلفت فيما بينها بما اأعطاه اهلل تعالى من الجزاء عليها.

 ,140 �ض   7 ج  البيان,  مجمع  الّطبر�شي,   ,309 �ض   7 ج  الّتبيان,  الّطو�شي,  اأنظر:   (1(

الّطباطبائي, الميزان في تف�شير القراآن, ج 14 �ض 369, وغيرهم.

)2) الفخر الّرازي, تف�شير الّرازي, ج 23 �ض 28.

)3) القرطبي, تف�شير القرطبي, ج 12 �ض 38.

)4) ال�ّشرخ�شي, المب�شوط, ج 4 �ض 131.

)5) مكارم ال�ّشيرازي, الأمثل في تف�شير كتاب اهلل المنزل, ج 10 �ض 322.
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فمن تلك الأمور:

الم�شي اإلى الم�شجدئ

من  م�سجد  اإلى  م�سى  »من  قال:  اأّنه   P اهلل  ر�شول  فعن 

م�س�جد اهلل فله بكّل خط�ة خط�ه� حّتى يرجع اإلى منزله ع�سر 

.
(1(

ح�سن�ت، وُمِحَي عنه ع�سر �سيئ�ت، وُرفع له ع�سر درج�ت«

وعن اأبي عبد اهلل Qاأّنه قال: »من م�سى اإلى الم�س�جد 

لم ي�سع رجله على رطب ول ي�ب�س اإّل �سّبحت له الأر�س اإلى 

.
(2(

الأر�سين ال�ّس�بعة«

الم�شي اإلى الم�شجد ل�شالة الجماعائ

فعن ر�شول اهلل P اأّنه قال: »من م�سى اإلى م�سجد يطلب 

فيه الجم�عة ك�ن له بكل خط�ة �سبع�ن األف ح�سنة، ويرفع له 

من الّدرج�ت مثل ذلك، واإن م�ت وه� على ذلك وّكل اهلل به 

وحدته،  في  وي�ؤن�س�نه  قبره،  في  يع�دونه  ملك  األف  �سبعين 

.
(3(

وي�ستغفرون له حّتى يبعث«

الم�شي اإلى �شالة الجم ائ

 فعن علي اأمير الموؤمنين Qاأّنه �شئل عن قول اهلل تعالى: 

ڀ  ڀ  پ     پ  پ  پ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  ٱ   }

)1) الحّر العاملي, و�شائل ال�ّشيعة ج 5 �ض 201, باب 5 من اأبواب اأحكام الم�شاجد حديث 3.

دوق, ثواب الأعمال �ض 27, من ل يح�شره الفقيه ج 1 �ض 233, الّطو�شي, تهذيب  )2) ال�شّ

الأحكام ج 3 �ض 255.

دوق, الأمالي �ض 517. )3) ال�شّ
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اإليه�  يم�س�ن  ولكن  ال�ستداد،  ال�ّسعي  »لي�س  قال:   , ڀ ڀ} 
.

(1(

م�سي�ً«

الم�شي اإلى اللجئ

Qاأّنه قال: »م� عبد اهلل ب�سيء مثل  فعن اأبي عبد اهلل 

.
(2(

ال�سمت والم�سي اإلى بيته«

ف�شل  Qعن  اهلل  عبد  اأبا  �شاألت  قال:  الحلبي  وعن 

الم�شي؟ فقال: »اإّن الح�سن بن علي ق��سم رّبه ثلث مرات حّتى 

نعًل ونعًل، وث�ب�ً وث�ب�ً، ودين�راً ودين�راً، وحّج ع�سرين حّجة 

.
(3(

م��سي�ً على قدميه«

وعن اأبي المنكدر, عن اأبي جعفر Qقال: قال ابن عبا�ض: 

ما ندمت على �شيء �شنعت ندمي على اأن لم اأحج ما�شيًا, لأّني 

كتب  م��سي�ً  اهلل  بيت  »من حّج  يقول:    P اهلل  ر�شول  �شمعت 

اهلل له �سبعة اآلف ح�سنة من ح�سن�ت الحرم«, قيل: يا ر�شول 

اهلل, وما ح�شنات الحرم؟ قال: »ح�سنة األف األف ح�سنة«, وقال: 

»ف�سل الم�س�ة في الحّج كف�سل القمر ليلة البدر على �س�ئر 

النج�م، وك�ن الح�سين بن علّي L يم�سي اإلى الحّج ودابته 

.
(4(

ُتق�د وراءه«

)1) القا�شي الّنعمان, دعائم الإ�شالم, ج 1 �ض 182.

)2) الحّر العاملي, و�شائل ال�ّشيعة ج 5 �ض 201, باب 5 من اأبواب اأحكام الم�شاجد حديث 2.

)3) الم�شدر ال�شابق,  ج 11 �ض 78, باب 32 من اأبواب وجوب الحّج, حديث 3.

)4) الم�شدر ال�شابق, ج 11 �ض 80, باب 32 من اأبواب وجوب الحّج, حديث 9.
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الم�شي اإلى ال ميةئ

قال:  جعفر  بن  علّي  جّده  عن  الح�شن,  ابن  اهلل  عبد  فعن 

اإلى  فيها  يم�شي  عمر  اأربع  Qفي  مو�شى  اأخي  مع  خرجنا 

مّكة بعياله واأهله, واحدة منهّن م�شى فيها �شّتة وع�شرين يومًا, 

يومًا,  وع�شرين  اأربعة  واأخرى  يومًا,  وع�شرين  خم�شة  واأخرى 

.
(1(

واأخرى اإحدى وع�شرين يومًا

الم�شي في الج ازةئ

فعن اأبي ب�شير اأّنه قال: �شمعت اأبا جعفر Qيقول: »من 

قيراط  له  ك�ن  رجع،  ثّم  عليه�  ي�سّلي  حّتى  جن�زة  مع  م�سى 

]من الأجر[، ف�إذا م�سى معه� حّتى تدفن، ك�ن له قيراط�ن، 
.

(2(

حد«
ُ
والقيراط مثل جبل اأ

ِحةئ الم�شي اإلى �شلا اليَّ

بنف�سه  قرابة  ذي  اإلى  م�سى  »من  قال:  اأّنه   P الّنبي  فعن 

وم�له، لي�سل رحمه، اأعط�ه اهلل عّز وجّل اأجر م�ئة �سهيد، وله 

بكل خط�ة اأربع�ن األف ح�سنة، وُيمحى عنه اأربع�ن األف �سّيئة، 

وُيرفع له من الّدرج�ت مثل ذلك، وك�أّنم� عبد اهلل م�ئة �سنة 

.
(3(

�س�براً محت�سب�ً«

)1) الحّر العاملي, و�شائل ال�ّشيعة ج 14 �ض 317. باب 10 من اأبواب العمرة, حديث 1.

)2) الكليني, الكافي, ج 3 �ض 173.

دوق, الأمالي �ض 516, من ل يح�شره الفقيه ج 4 �ض 16. )3) ال�شّ
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الم�شي في حاما الموؤمنئ

فعن اأبي عبد اهلل Qاأّنه قال: »َم�ْسُي الّرجل في ح�جة 

اأخيه الم�ؤمن ُيكتب له ع�سر ح�سن�ت، وُتمحى عنه ع�سر �سّيئ�ت، 

وُترفع له ع�سر درج�ت«, قال: ول اأعلمه اإّل قال: »ويعدل ع�سر 

.
(1(

رق�ب، واأف�سل من اعتك�ف �سهر في الم�سجد الحرام«

وعن اأبي عبيدة الحذاء اأّنه قال: قال اأبو جعفر Q: »من 

م�سى في ح�جة اأخيه الم�سلم اأظّله اهلل بخم�س و�سبعين األف 

ملك، ولم يرفع قدم�ً اإّل كتب اهلل له به� ح�سنة، وحّط عنه به� 

�سّيئة، ويرفع له به� درجة، ف�إذا فرغ من ح�جته كتب اهلل عّز 

.
(2(

وجّل له به� اأجر ح�ّج ومعتمر«

يم�سي  م�ؤمن  من  »م�  قال:  Qاأّنه  اهلل  عبد  اأبي  وعن 

لأخيه الم�ؤمن في ح�جته اإل كتب اهلل عّز وجّل له بكّل خط�ة 

ح�سنة، وحّط عنه به� �سّيئة، ورفع له به� درجة، وزيد بعد ذلك 

.
(3(

ع�سُر ح�سن�ت، و�سّفع في ع�سر ح�ج�ت«

)1) الحّر العاملي, و�شائل ال�ّشيعة ج 11 �ض 582, باب 27 من اأبواب فعل المعروف, حديث 1.

)2) الم�شدر ال�شابق, �ض 583, باب 27 من اأبواب فعل المعروف, حديث 3.

)3) الم�شدر ال�شابق, �ض 583, باب 27 من اأبواب فعل المعروف, حديث 5.
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الم�شي اإلى زيارة الموؤم ينئ

لأخيه، فله  زائراً  »من م�سى  اأّنه قال:   P فعن ر�شول اهلل 

بكّل خط�ة حتى يرجع اإلى اأهله عتق م�ئة األف رقبة، وُترفع 

.
(1(

له م�ئة األف درجة، ويمحى عنه م�ئة األف �سيئة«

والمراجع  الباحث  عليها  يعثر  قد  موارد  من  ذلك  غير  اإلى 

.R واأهل بيته P للّروايات الواردة عن الّنبي

نتيجة هذا الفصل:

وال�ّشير  النتقال  به خ�شو�ض  ُيراد  الم�شي  اأّن  اّت�شح  قد  اأّنه 

على القوائم من مكان اإلى مكان, واأّن هناك موارد متعّددة من 

كّل  على  الثواب  ورّتبت  ال�ّشريعة  عليها  حّثت  الّراجح,  الم�شي 

خطوة اأو قدم يرفعها, ولي�ض ذلك اإّل لكون تلك الموارد من نوع 

الحة. التقّرب اإلى اهلل تعالى بالأعمال ال�شّ

ومن بين هذه الموارد التي ورد الحّث عليها, الم�شي اإلى زيارة 

روايات  وثوابه  ف�شله  على  دّلت  حيث   ,Q الح�شين  الإمام 

به  �شيتكّفل  ما  وهو  م�شتقل,  ف�شل  اإلى  عر�شها  يحتاج  كثيرة, 

الف�شل الّثاني اإن �شاء اهلل تعالى.

)1) الحّر العاملي, و�شائل ال�ّشيعة, ج 14 �ض 590, باب 100 من اأبواب المزار وما ينا�شبه, 

حديث 5.
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بذكر   R المع�شومين  عن  الواردة  الّروايات  جاءت 

Q الح�شين  الإمام  لزائر  الجزيل  والأجر  الكبير  الف�شل 

اأتباع مدر�شة  عند  الحديثّية  الم�شادر  اأقدم  في  وذلك  ما�شيًا, 

.R اأهل البيت

فقد ذكر ال�ّشيخ الأقدم اأبو القا�شم جعفر بن محّمد بن قولويه 

القّمّي M )ت: 368 هـ(, في كتابه كامل الزيارات, مجموعة 

Qما�شيًا,  الح�شين  الإمام  زيارة  ف�شل  في  الّروايات  من 

اأوردها في عّدة اأبواب من كتابه, وخ�ضَّ الباب 49 بعنوان: ثواب 

من زار الح�شين Qراكبًا اأو ما�شيًا ومناجاة اهلل لزائره.

كما اأورد بع�شًا من تلك الّروايات بع�ض علمائنا المتقّدمين, 

 -328 الكلينّي )ت:  وال�شيخ  381 هـ(,   دوق )ت:  ال�شّ كال�ّشيخ 

329 هـ(, وال�شيخ الّطو�شّي )ت: 460 هـ(, رحمهم اهلل جميعًا.

و�شائل  كتابه  في  العاملّي  الحّر  ال�ّشيخ  بع�شها  بجمع  وقام 

تحت  ينا�شبه,  وما  المزار  اأبواب  من   41 الباب  في  ال�ّشيعة, 

.Q عنوان: باب ا�شتحباب الم�شي اإلى زيارة الح�شين
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:Rالروايات عن أهل البيت

 ,
(1(
R البيت  اأهل  عن  الّروايات  هذه  هنا  نورد  ونحن 

ح�شبما اأورده الإ�شطهباناتي في كتابه نور العين في الم�شي اإلى 

:
(2(
Q زيارة قبر الح�شين

بن  �شعد  عن  م�شايخي,  وجماعة  اأبي  حّدثني  ق�ل�يه:  ابن   -1

الحميرّي  جعفر  بن  اهلل  عبد  و  يحيى  بن  ومحّمد  اهلل  عبد 

عن  اهلل,  عبد  بن  الح�شين  عن  جميعًا,  اإدري�ض  بن  واأحمد 

الح�شن بن علّي بن اأبي عثمان, عن عبد الجّبار الّنهاوندّي, 

عن اأبي �شعيد, عن الح�شين بن ثوير بن اأبي فاختة, قال: قال 

اأبو عبد اهلل Q: »ي� ح�سين، من خرج من منزله يريد 

اإلى �شحتها  الإ�شارة  الّروايات دون  اكتفينا بذكر  اأّننا  اإلى  الكريم,  القارئ  )1) ونلفت نظر 

و�شعفها, وذلك لأمور:

اأوًل: �شحة اأ�شانيد بع�ض منها, على مبنى الم�شهور من العلماء في باب الّتوثيق الّرجالي, كما 

ل يخفى ذلك على من له اإلمام بعلم الرجال, مما يعت�شد به �شعف الّروايات الأخرى, 

اإن لم يّدع تواترها.

�شحة  تقت�شي  كالتي  الّرجالية,  المباني  وبع�ض  الّرواية  توثيق  طرق  في  الختالف  وثانيًا: 

اأ�شانيد جميع رواة كتاب كامل الزيارات, مما يعني �شحة جميع الّروايات التي رواها ابن 

قولويه, التي هي معظم روايات الباب كما يالحظ.

ثالثًا: قاعدة الّت�شامح في اأدلة ال�شنن التي تقت�شي على فر�ض ثبوتها, الأخذ بالّروايات التي 

الّروايات  في  ورد  لما  وذلك  اأ�شانيدها,  تثبت  لم  واإن  عمل,  على  ثواب  فيه  اأمرًا  تذكر 

ك�ن  واإن  له،  ذلك  اأجر  ك�ن  فعمله  الّث�اب  �سيء من   P الّنبي  بلغه عن  »من  اأّنه  من 

ر�س�ل اهلل P لم يقله«, كما عن اأبي عبد اهلل Q, وفي رواية اأخرى عنه Q, اأّنه 

قال: »من �سمع �سيئ�ً من الّث�اب على �سيء ف�سنعه، ك�ن له واإن لم يكن على م� بلغه«. 

)اأنظر: الحّر العاملي, و�شائل ال�ّشيعة, باب 19 من اأبواب مقّدمة العبادات(, والتف�شيل 

موكول اإلى محله.

)2) الإ�شطهباناتي محّمد ح�شن, نور العين في الم�شي اإلى زيارة قبر الح�شين Q, �ض 

.20 -11
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Q الف�شل الثاينئ ف�شل امل�شي  اإىل زيارة احل�شني

زي�رة قبر الح�سين بن علّي L، اإن ك�ن م��سي�ً كتب اهلل 

 ح�سنة، ومحى عنه �سّيئة، حّتى اإذا �س�ر في 
(1(

له بكّل خط�ة

الح�ئر كتبه اهلل من المفلحين المنجحين، حّتى اإذا ق�سى 

الن�سراف  اأراد  اإذا  حّتى  الف�ئزين،  من  اهلل  كتبه  من��سكه 

اأت�ه ملك، فق�ل: اإّن ر�س�ل اهلل P يقروؤك ال�سلم، ويق�ل 

.
(2(

لك: ا�ست�أنف العمل فقد غفر لك م� م�سى«

2- ابن ق�ل�يه: حّدثني اأبي, عن �شعد بن عبد اهلل ومحّمد بن 

يحيى, عن محّمد بن الح�شين, عن محّمد بن اإ�شماعيل, عن 

Q شالح بن عقبة, عن ب�شير الّدّهان, عن اأبي عبد اهلل�

اإذا  Q، فله  اإلى قبر الح�سين  قال: »اإّن الّرجل ليخرج 

خرج من اأهله ب�أّول خط�ة مغفرة ذن�به، ثّم لم يزل يقّد�س 

فق�ل:  تع�لى  اهلل  ن�ج�ه  اأت�ه  ف�إذا  ي�أتيه،  حّتى  خط�ة  بكّل 

عِطَك، 
ُ
اأ مّني  اطلب  ِجْبَك، 

ُ
اأ ادُعني  عِطَك، 

ُ
اأ �َسْلني  عبدي 

 :Q اأبو عبد اهلل  ه� لك«, قال: وقال  اأق�سِ �سلني ح�جًة 

.
(3(

»وحّق على اهلل اأن يعطي م� بذل«

)1) الُخطوة- بال�شم- هي ُبعد ما بين القدمين في الم�شي, وتجمع على ُخطى وُخطوات, مثل 

ُغرف وُغرفات, والَخطوة- بالفتح -: المّرة من الخطو, وتجمع على َخطوات, مثل �َشهوة 

ر اهلل خطوك, اأي م�شيك. )الّطريحي, مجمع  و�َشهوات. و خطا خطوًا: م�شى, ومنه ق�شّ

البحرين ج 1 �ض 667).

)2) ابن قولويه, كامل الّزيارات, �ض 252- 253.

)3) الم�شدر ال�شابق, �ض 253- 254.
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بن  الحارث  عن  �شالح,  عن  ال�شناد  وبهذا  ق�ل�يه:  ابن   -3

ملئكة  هلل  »اإّن  Qقال:  اهلل  عبد  اأبي  عن  المغيرة, 

الّرجل  بزي�رته  هّم  Qف�إذا  الح�سين  بقبر  م�ّكلين 

اأعط�هم اهلل ذن�به، ف�إذا خط� مح�ه�، ثّم اإذا خط� �س�عف�ا 

له  ت�جب  حّتى  ت�س�عف  ح�سن�ته  تزال  فم�  ح�سن�ته،  له 

ال�ّسم�ء  ملئكة  وين�دون  وقّد�س�ه  اكتنف�ه  ثّم  الجّنة، 

ن�داهم  اغت�سل�ا  ف�إذا  اهلل،  حبيب  حبيب  زّوار  قّد�س�ا   اأن 

ثّم  الجّنة،  اأب�سروا بمرافقتي في  ي� وفد اهلل   :P محّمد 

ن�داهم اأمير الم�ؤمنين Q: اأن� �س�من لق�س�ء ح�ائجكم 

 P ودفع البلء عنكم في الّدني� والآخرة، ثّم التق�هم الّنبي

.
(1(

يم�نهم وعن �سم�ئلهم حّتى ين�سرف�ا اإلى اأه�ليهم«
َ
عن اأ

4- ابن ق�ل�يه: وحّدثني علّي بن الح�شين بن مو�شى بن بابويه 

وجماعة رحمهم اهلل, عن �شعد بن عبد اهلل, عن الح�شن بن 

عن  عامر,  بن  العّبا�ض  عن  المغيرة,  ابن  اهلل  عبد  بن  علّي 

عبد  اأبا  �شمعت  قال:  امت,  ال�شّ اأبي  عن  المكفوف,   جابر 

اهلل Qوهو يقول: »من اأتى قبر الح�سين Qم��سي�ً 

كتب اهلل له بكّل خط�ة األف ح�سنة، ومح� عنه األف �سّيئة، 

وعّلق  ف�غت�سل  الفرات  اأتيت  ف�إذا  درجة.  األف  له  ورفع 

نعليك وام�ِس ح�في�ً، وام�س م�سي العبد الّذليل، ف�إذا اأتيت 

)1) ابن قولويه, كامل الّزيارات, �ض 254.
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ثّم  اأربع�ً،  كّبر  ثّم  قليًل  ام�ِس  ثّم  اأربع�ً،  فكّبر  الح�ئر  ب�ب 

اهلل  وا�س�أل  عنده،  و�سّل  اأربع�ً  فكّبر  عليه  فقْف  راأ�سه  ائِت 

.
(1(

ح�جتك«

الح�شن  بن  الح�شين  عن   ,M اأبي  حّدثني  ق�ل�يه:  ابن   -5

بن  علّي  عن  حّدثه,  عّمن  اأورمة,  ابن  محّمد  عن  اأبان,  بن 

ائغ, عن اأبي عبد اهلل Q, قال: »ي� علّي، ُزِر  ميمون ال�شّ

الح�سين ول تدعه«, قال: قلت: ما لمن اأتاه من الّثواب, قال: 

»من اأت�ه م��سي�ً كتب اهلل له بكّل خط�ة ح�سنة، ومحى عنه 

�سّيئة، ورفع له درجة، ف�إذا اأت�ه وّكل اهلل به ملكين يكتب�ن 

م� خرج من فيه من خير، ول يكتب�ن م� يخرج من فيه من 

�سّر ول غير ذلك، ف�إذا ان�سرف وّدع�ه وق�ل�ا: ي� ولّي اهلل 

اأهل  اأنت من حزب اهلل وحزب ر�س�له وحزب  لك،  مغف�راً 

اأبداً، ول تراك ول  الّن�ر بعينك  بيت ر�س�له، واهلل ل ترى 

.
(2(

تطعمك اأبداً«

اهلل  عبد  بن  �شعد  عن   ,M اأبي  حّدثني  ق�ل�يه:  ابن   -6

وعبد اهلل بن جعفر الحميرّي, عن اأحمد بن محّمد بن خالد 

البرقي, عن اأبيه, عن عبد العظيم بن عبد اهلل بن الح�شن, 

عن الح�شن بن الحكم النخعي, عن اأبي حّماد الأعرابي, عن 

)1) ابن قولويه, كامل الّزيارات, �ض 254- 255.

)2) الم�شدر ال�شابق, �ض 255- 256.
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يرفي, قال: كّنا عند اأبي جعفر Q, فذكر فتى  �شدير ال�شّ

قبر الح�شين Q, فقال له اأبو جعفر Q: »م� اأت�ه عبد 

.
(1(

فخط� خط�ة اإّل كتب اهلل له ح�سنة، وحّط عنه �سّيئة«

7- ابن ق�ل�يه: حّدثني محّمد بن عبد اهلل بن جعفر الحميرّي, 

اأبيه, عن علّي ابن محّمد بن �شالم, عن محّمد بن خالد,  عن 

عن عبد اهلل بن حّماد الب�شرّي, عن عبد اهلل بن عبد الرحمان 

الأ�شّم, عن عبد اهلل بن م�شكان, عن اأبي عبد اهلل Q, قال: 

»من زار الح�سين Qمن �سيعتن� لم يرجع حّتى ُيغفر له 

كلُّ ذنب، وُيكتَب له بكّل خط�ة خط�ه�، وكّل يد رفعته� داّبته 

.
(2(

األف ح�سنة، ومحى عنه األف �سّيئة، وترفع له األف درجة«

8- ابن ق�ل�يه: حّدثني محّمد بن جعفر القر�شي الّرزاز, عن 

بن  اأحمد  عن  الخّطاب,  اأبي  بن  الح�شين  بن  محّمد  خاله 

ب�شير ال�ّشراج, عن اأبي �شعيد القا�شي, قال: دخلت على اأبي 

 عبد اهلل Qفي غريفة له وعنده مرازم, ف�شمعت اأبا عبد 

Qم��سي�ً  الح�سين  قبر  اأتى  »من  اهللQيقول: 

كتب اهلل له بكّل قدم يرفعه� وي�سعه� عتق رقبة من ولد 

�سفينتهم  بهم   
(3(

فكف�أت �سفينة  في  اأت�ه  ومن  اإ�سم�عيل، 

.
(4(

ن�دى من�د من ال�ّسم�ء: ِطبتم وط�بت لكم الجّنة«

)1) ابن قولويه, كامل الّزيارات, �ض 256.

)2) الم�شدر ال�شابق, �ض 256- 257.

)3) اأي انقلبت.

)4) ابن قولويه, كامل الّزيارات, �ض 257.



- 41 -

Q الف�شل الثاينئ ف�شل امل�شي  اإىل زيارة احل�شني

بن  ومحّمد  الح�شين  بن  وعلّي  اأبي  حّدثني  ق�ل�يه:  ابن   -9

حمدان  عن  العّطار,  يحيى  بن  محّمد  عن  جميعًا,  الح�شن 

محّمد  بن  اهلل  عبد  حّدثنا  قال:  الني�شابوري,  �شليمان  بن 

اليمانّي, عن منيع بن الحّجاج, عن يون�ض بن عبد الّرحمان, 

»من  قال:   ,Q اهلل  اأبي عبد  مالك, عن  بن  قدامة  عن 

�سراً ول َبطراً، ول ري�ًء ول �سمعًة، 
َ
زار الح�سين محت�سب�ً ل اأ

مّح�ست عنه ذن�به كم� يمّح�س الّث�ب في الم�ء، فل يبقى 

عليه دن�س، و يكتب له بكّل خط�ة حّجة، وكّلم� رفع قدم�ً 

.
(1(

عمرة«

10- ابن ق�ل�يه: حّدثني جعفر بن محّمد بن اإبراهيم بن عبيد 

اهلل المو�شوّي, عن عبد اهلل بن نهيك, عن محّمد الفّرا�شي, 

عن  الّدّهان,  ب�شير  عن  الّطّحان,  محّمد  بن  اإبراهيم  عن 

قال:   ,Q اأبي عبد اهلل  الّنّحا�ض, عن  مو�شى  بن  رفاعة 

وبلغ  بحّقه  Qع�رف�ً  الح�سين  قبر  اإلى  خرج  من  »اإّن 

الفرات واغت�سل فيه وخرج من الم�ء، ك�ن كمثل الذي خرج 

ولم  قدم�ً  يرفع  لم  الح�ئر  اإلى  م�سى  ف�إذا  الّذن�ب،  من 

ي�سع اأخرى اإّل كتب اهلل له ع�سر ح�سن�ت، ومحى عنه ع�سر 

.
(2(

�سّيئ�ت«

)1) ابن قولويه, كامل الّزيارات, �ض 273.

)2) الم�شدر ال�شابق, �ض 346.
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بن  ومحّمد  الح�شين  بن  وعلّي  اأبي  حّدثني  ق�ل�يه:  ابن   -11

الح�شن رحمهم اهلل جميعًا, عن �شعد بن عبد اهلل, عن اأحمد 

بن محّمد بن عي�شى, عن القا�شم بن يحيى, عن الح�شن بن 

عبد  اأبي  عن  فاختة,  اأبي  بن  ثوير  بن  الح�شين  عن   را�شد, 

عبد  اأب�  اأتيت  »اإذا  قال:  اأّنه  حديث-  في   -Q  اهلل 

ثي�بك  الب�س  ثّم  الفرات،  �س�طئ  على  Qف�غت�سل  اهلل 

اهلل  حرم  من  حرم  في  ف�إّنك  ح�في�ً،  ام�ِس  ثّم  الّط�هرة، 

.
(1(

ور�س�له..«

12- ابن ق�ل�يه: حّدثني محّمد بن هّمام بن �شهيل الإ�شكافّي, 

عن جعفر بن محّمد بن مالك الفزارّي, عن الح�شن بن عبد 

الرحمان الّروا�شّي, عّمن حّدثه, عن ب�شير الّدّهان, عن اأبي 

 L علّي  بن  الح�سين  اأتى  »من  قال:   ,Q اهلل  عبد 

�أ واغت�سل في الفرات، لم يرفع قدم�ً ولم ي�سع قدم�ً  فت��سّ

.
(2(

اإّل كتب اهلل له حّجة وعمرة«

13- ال�سيخ الّط��سّي: وعنه )اأي محّمد بن اأحمد بن داوود(, 

قال:  الأ�شنانّي,  الح�شن  بن  عمرو  عن  حريث,  ابن  عن 

حّدثنا  قال:  التميمّي  اإ�شحاق  بن  مو�شى  بن  اأحمد  اأخبرنا 

 اأحمد بن قتيبة قال: حّدثنا الح�شين بن �شعيد, عن جعفر بن 

)1) ابن قولويه, كامل الّزيارات, �ض 362- 363.

)2)الم�شدر ال�شابق, �ض 345.



- 43 -

Q الف�شل الثاينئ ف�شل امل�شي  اإىل زيارة احل�شني

 ,Q الح�شين  لقبر  الّزائر  عن  �شئل  Qاأّنه  محّمد 

قبر  اإلى  م�سى  ثّم  الفرات  في  اغت�سل  »من   فقال: 

ِحّجًة  وي�سعه�  يرفعه�  قدم  بكّل  له  ك�ن   ،Q الح�سين 

.
(1(

متَقّبلًة بمن��ِسِكه�«

اأبي ومحّمد بن الح�شن رحمهم اهلل  14- ابن ق�ل�يه: حّدثني 

جميعًا, عن الح�شين ابن �شعيد, قال: حّدثنا علّي بن ال�ّشخت 

الخّزاز, قال: حّدثنا حف�ض المزني, عن عمر بن بّيا�ض, عن 

اأبان بن تغلب, قال: قال لي جعفر بن محّمد: »ي� اأب�ن متى 

عهدك بقبر الح�سين Q؟«, قلت: ل واهلل يا بن ر�شول 

العظيم  اهلل  »�سبح�ن  فقال:  منذ حين,  به عهد  لي  ما  اهلل 

Qل  الح�سين  زي�رة  تترك  ال�ّسيعة  روؤ�س�ء  من  واأنت 

خط�ة  بكّل  له  اهلل  Qكتب  الح�سين  زار  من  تزوره؟! 

ح�سنة، ومحى عنه بكّل خط�ة �سّيئة، وغفر له م� تقّدم من 

ذنبه وم� ت�أّخر، ي� اأب�ن لقد ُقتل الح�سين Qفهبط على 

ُغْبٌر، يبك�ن عليه وين�ح�ن  �ُسْعٌث  األف ملك  قبره �سبع�ن 

.
(2(

عليه اإلى ي�م القي�مة«

الرّزاز  القر�شي  جعفر  بن  محّمد  حّدثني  ق�ل�يه:  ابن   -15

الكوفّي, عن خاله محّمد ابن الح�شين بن اأبي الخّطاب, عن 

)1) الّطو�شي محّمد بن الح�شن, تهذيب الأحكام ج 6 �ض 53.

)2) ابن قولويه, كامل الّزيارات, �ض 546- 547.
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محّمد بن اإ�شماعيل, عن �شالح بن عقبة, عن ب�شير الّدّهان- 

ب�سير،  »ي�  قال:  ثّم   ,Q اهلل  عبد  اأبي  عن  حديث-  في 

اإّن الم�ؤمن اإذا اأتى قبر الح�سين Qي�م عرفة واغت�سل 

ِحّجة  بكّل خط�ة  له  اإليه، كتب اهلل  ثّم ت�ّجه  الفرات،  في 

.
(1(

بمن��سكه�«, ول اأعلمه اإّل قال: »وغزوة«

الرّزاز,  القر�شي  جعفر  بن  محّمد  حّدثني  ق�ل�يه:  ابن   -16

بزيع,  بن  اإ�شماعيل  بن  الح�شين, عن محّمد  بن  عن محّمد 

عن �شالح بن عقبة, عن ب�شير الّدّهان, قال: قلت لأبي عبد 

اهلل Q: - في حديث طويل-, قال: »ويحك ي� ب�سير! اإّن 

الم�ؤمن اإذا اأتى قبر الح�سين Qع�رف�ً بحّقه، ف�غت�سل 

وعمرة  ِحّجة  خط�ة  بكّل  له  كتب  خرج،  ثّم  الفرات،  في 

.
(2(

مبرورات متقّبلت، وغزوة مع نبّي مر�سل اأو اإم�م عدل«

يحيى  بن  محّمد  عن   ,M اأبي  حّدثني  ق�ل�يه:  ابن   -17

واأحمد بن اإدري�ض, عن العمركي بن علّي, عن يحيى- وكان 

Q-, عن محّمد بن  في خدمة الإمام اأبي جعفر الّثاني 

Q اأبا عبد اهلل  �شنان, عن ب�شير الّدهان, قال: �شمعت 

اإلّي  فاأقبل  ال�ّشيعة-  من  جماعة  وعنده  بالحيرة  نازل  وهو 

بوجهه فقال: »ي� ب�سير، حججت الع�م؟« قلت: جعلت فداك 

)1) ابن قولويه, كامل الّزيارات, �ض 316.

)2) الم�شدر ال�شابق, �ض 343.
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»ي�  فقال:   ,Q الح�شين  قبر  بالقبر   
(1(

عّرفت ولكن  ل, 

ب�سير، واهلل م� ف�تك �سيء ِمّم� ك�ن لأ�سح�ب مّكة بمّكة«, 

ب�سير،  »ي�  فقال:  لي,  ف�ّشر  عرفات!  فيه  فداك  جعلت  قلت: 

ي�أتي  ثّم  الفرات،  �س�طئ  على  ليغت�سل  منكم  الّرجل  اإّن 

قدم  بكّل  اهلل  فيعطيه  بحّقه،  Qع�رف�ً  الح�سين  قبر 

م�ئة عمرة  ومعه�  م�ئة حّجة مقب�لة،  ي�سعه�  اأو  يرفعه� 

مبرورة، وم�ئة غزوة مع نبّي مر�سل اإلى اأعداء اهلل واأعداء 

.
(2(

الر�س�ل«- وذكر الحديث

18- محّمد بن علّي ال�ّسجرّي: اأخبرنا زيد بن جعفر بن حاجب, 

 محّمد بن اأحمد بن وليد, قال: اأخبرنا فرات 
(3(

قال: اأخبرنا

اأخبرنا  قال:  �شعيد,  بن  الح�شين  اأخبرنا  قال:  اإبراهيم,  بن 

الحّناط  حميد  بن  عا�شم  اأخبرنا  قال:  محّمد,  بن  �شندّي 

 ,Q قال: �شاألت جعفر بن محّمد عن زيارة قبر الح�شين

فقال: »ي� ع��سم، من زار قبر الح�سين وه� مغم�م اأذهب 

اهلل غّمه، ومن زاره وه� فقير اأذهب اهلل فقره، ومن ك�نت 

به ع�هة فدع� اهلل اأن يذهبه� عنه اأذهبه� عنه، وا�ستجيبت 

كّلم�  ف�إّنك  ت�أتيه،  اأن  تدع  فل  وغّمه،  هّمه  وفّرج  دع�ته، 

)1) اأي كنت في يوم عرفة.

)2) ابن قولويه, كامل الّزيارات �ض 343- 344.

)3) ورد في الأ�شل عبارة: »نا«, وهي اخت�شار لأخبرنا اأو حّدثنا اأو اأنباأنا, وبقرينة ما قبلها 

يراد بها اأخبرنا.
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اأتيته كتب لك بكّل خط�ة تخط�ه� ع�سر ح�سن�ت، ومحى 

اهلل  �سبيل  في  �سهيد  ث�اب  لك  وكتب  �سّيئ�ت،  ع�سر  عنك 

.
(1(

اأهريق دمه، ف�إّي�ك اأن تف�تك زي�رته«

19- ال�ّسجرّي: اأخبرنا زيد بن حاجب, قال: اأخبرنا محّمد بن 

اأحمد بن وليد, قال: اأخبرنا فرات بن اإبراهيم, قال: اأخبرنا 

ح�شين بن �شعيد, قال: اأخبرنا داود ابن محّمد الّنهدّي, قال: 

اأخبرنا حّماد بن ثابت, عن عبد اهلل بن الح�شن قال: من زار 

 قدماه في 
(2(

قبر الح�شين Qل يريد به اإل اهلل, فتفّطرت

.
(3(

ذهابه اإليه, كان كمن تفّطرت قدماه في �شبيل اهلل

20- ال�ّسجرّي: حّدثنا محّمد بن جعفر بن محّمد الّنحوّي, قال: 

بن  ح�شن  اأخبرنا  قال:  �شاذان,  بن  علّي  بن  محّمد  اأخبرنا 

اأخبرنا عباد ابن جعفر, قال:  الواحد, قال:  محّمد بن عبد 

اأخبرني محّمد بن عبدويه, عن يحيى بن م�شاور, قال: كان 

جعفر بن محّمد Qجال�شًا فاأقبلت امراأة من العرب فقال: 

»م� لي لم اأرِك منذ اأم�س؟«, قالت: كنت عند قبور ال�ّشهداء, 

قال: »تركِت �سّيد ال�ّسهداء عندِك؟«, قالت: من هو؟, قال: 

ف�إّنه  زوريه،  »نعم  قال:  اأزوره؟  قالت:   ,»Q »الح�سين 

اأف�سل من حّجة وحّجة«, حّتى عّد ع�شرًا. فقلت: فما لمن 

)1) ال�ّشجرّي محّمد بن علي, ف�شل زيارة الح�شين Q, �ض 64.

)2) اأي ت�شّققت.

)3) ال�ّشجرّي محّمد بن علي, ف�شل زيارة الح�شين Q, �ض 68.
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.
(1(

زاره ما�شيًا؟ قال: »له بكّل خط�ة حّجة وعمرة«

21- ال�ّسجرّي: حّدثنا ميمون بن علّي بن حميد المقّرّي, قال: 

اأخبرنا اإ�شحاق ابن محّمد المن�شورّي المقّرّي, قال: اأخبرنا 

جعفر بن محمد بن عبيد العابد المقّرّي, قال: اأخبرنا عّباد 

عند  كنت  قال:  م�شاور,  بن  يحيى  اأخبرنا  قال:  يعقوب,  بن 

لها:  فقال  العرب,  من  امراأة  جاءت  حّتى  محّمد  بن  جعفر 

»اأين كنت منذ اأم�س؟«, قالت: كنت عند قبور ال�ّشهداء, قال: 

»تركت �سّيد ال�ّسهداء عندك ب�لعراق؟«, قالت: من هو؟ قال: 

»ح�سين واأ�سح�به«, قالت: اأزوره؟ قال: »زوريه ف�إّنه اأعظم 

ع�شرًا.  عّد  حّتى  وعمرة«,  وِحّجة  وعمرة  حّجة  من  اأجراً 

حّجة  خط�ة  »بكّل  قال:  ما�شيًا؟  اإليه  خطا  لمن  ما  قالت: 

.
(2(

وعمرة«

اهلل  عبد  اأبي  عن  جماعة  لنا  روى  الّط��سّي:  ال�ّسيخ   -22

بن  �شفوان  بن  ق�شاعة  بن  اهلل  عبد  بن  اأحمد  بن  محّمد 

اأبيه, عن جّده �شفوان, قال: ا�شتاأذنت   مهران الجّمال, عن 

ف�شاألته   ,Q الح�شين  مولنا  Qلزيارة  ادق  ال�شّ

قال  اأن  اإلى  الحديث  �شاق  ثّم  عليه-  اأعمل  ما  يعّرفني  اأن 

الّزي�رة،  Qبهذه  الح�سين  زار  »فمن   :-Q الإمام 

)1) ال�ّشجري محّمد بن علي, ف�شل زيارة الح�شين Q, �ض 62

)2) الم�شدر ال�شابق, �ض 62- 63.
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كتب اهلل له بكّل خط�ة م�ئة األف ح�سنة، ومحى عنه م�ئة 

األف �سّيئة، ورفع له م�ئة األف درجة، وق�سى له م�ئة األف 

ا�ست�سهد  الّن�ر، وك�ن كمن  اأن يزحزحه عن  اأ�سهله�  ح�جة، 

.
(1(

مع الح�سين Qحّتى ي�سركهم في درج�تهم«

الّثواب  رّتبت  قد  ُيالَحظ-  كما  بمجموعها-  الّروايات  وهذه 

اأو  الم�شي,  بعنوان  اإّما  Qما�شيًا,  الح�شين  قبر  اإتيان  على 

على كّل خطوة يخطوها, اأو قدم يرفعها.

أفضلّية المشي على الّركوب:

ل �شّك اأّن في اإتيان قبر الإمام الح�شين Qوزيارته الأجر 

اأو راكبًا, فلكلٍّ ف�شل, كما  والّثواب, �شواء ق�شده الّزائر ما�شيًا 

تقّدم في بع�ض الّروايات.

اأحد الأمرين على الآخر,  اأف�شلّية  اأّن الكالم قد يقع في  اإّل 

وهذا ما يحتاج اإلى بيان وتو�شيح, فنقول:

ربما ي�شتدلُّ على اأف�شلّية الم�شي اإلى زيارته Q, بوجوه 

عديدة, منها:

الآيا الكييمائ

ڎ ڈ ڈ ژ ژ   } تعالى:  قوله  من  ا�شتفيد  ما  اأي 

اهلل  باأّن   ,
(2(

ڑ ڑ ک ک ک  ک گ           گ گ} 

)1) الّطو�شّي محّمد بن الح�شن, م�شباح المتهّجد, �ض 717- 723.

)2) �شورة الحّج الآية 27.
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, ولزيادة 
(1(

تعالى قّدم قوله: { ڑ } بالّذكر ت�شريفًا للم�شاة

, ب�شبب ما 
(3(

الّركبان الم�شاة على  باأف�شلّية  , بل قيل: 
(2(

تعبهم

.
(4(

يتحملون من �شعاب ال�ّشفر اأكثر من غيرهم

الم�شاة على  تقديم  اأّن  الإ�شتفادة:  اأّنه يالحظ على هذه  اإل 

التقديم  في  يكفي  اإذ  الأف�شلّية,  على  بمجّرده  يدل  ل  الّركبان 

اأ�شار  كما  كذلك  المرتبة  في  ككونه  بالغّية,  خ�شو�شّية  وجود 

, وهو ما يقت�شيه التدّرج في ال�ّشير من الأ�شعف 
(5(

اإليه بع�شهم

اإلى الأ�شّد, نعم ل �شّك بكونه اأمرًا راجحًا في نف�شه كما تقّدم.

»اأف�شل الأعمال اأحمزها«ئ

, بناًء على اأّن المراد بالحمازة 
(6(
P كما ن�شب اإلى ر�شول اهلل

في الحديث: الم�شّقة, فاأحمزها اأي اأ�شّقها, فالمعنى- وهو من 

اأح�شن الوجوه التي قيلت في تقريبه-: اأّن الأعمال التي ت�شترك 

واأ�شّق,  اأحمز  كان  ما  الّنوع  ذلك  من  اأف�شلها  واحد,  نوع  في 

فالو�شوء قد يكون في الحّر وقد يكون في البرد, اإّل اأّنه في البرد 

وم قد يكون في ال�ّشتاء وقد يكون  اأحمز واأ�شّق فهو اأف�شل, وال�شّ

يف اأحمز واأ�شّق فهو اأف�شل, والحّج  يف, اإّل اأّنه في ال�شّ في ال�شّ

)1) الفخر الّرازي, تف�شير الّرازي, ج 23 �ض 28.

)2) القرطبي, تف�شير القرطبي, ج 12 �ض 38.

)3) ال�ّشرخ�شي, المب�شوط, ج 4 �ض 131.

)4) مكارم ال�ّشيرازي, الأمثل في تف�شير كتاب اهلل المنزل, ج 10 �ض 322.

)5) الّزرك�شي, البرهان, ج3 �ض 249.

)6) ابن الأثير الجزري, الّنهاية, ماّدة »حمز«.



Qامل�شي اإىل زيارة �شّيد ال�ّشهداء

- 50 -

اأو الّزيارة قد ياأتيهما المكّلف راكبًا اأو ما�شيًا, اإّل اأّنه لو اأتاهما 

.
(1(

ما�شيًا كان اأحمز واأ�شّق فهو اأف�شل

يناق�ض  حّتى  الّرواية  هذه  بنف�ض  ال�شتدلل  المراد  ولي�ض 

ب�شعف �شندها بالإر�شال ونحوه, اأو ب�شعف الّدللة باإرادة معنى 

اآخر من قوله اأحمزها, كاأن يراد: اأ�شّدها واأمتنها, بل هذه الّرواية 

اإّنما جاوؤوا بها- على ما يظهر- لال�شتئنا�ض, لكونها مروّية عن 

الّنبي P, والعمدة هو ما تبتني عليه هذه الّرواية من الأ�شا�ض 

ب. العقلّي الذي يرّتب الأجر على قدر الم�شّقة والنَّ�شَ

فقد عّرفوا الّتكليف باأّنه: عبارة عن اإرادة المريد من غيره ما 

. فا�شترطوا 
(2(

فيه كلفة وم�شّقة, وهو اأعّم من الواجب والمندوب

ا�شتحقاق  ُي�شترط في   :{ الحّلّي  العاّلمة  الم�شّقة فيه, قال 

اأو المندوب �شاّقًا, وكون  الّثواب كون الفعل المكّلف به الواجب 

هو  الّثواب  ل�شتحقاق  المقت�شي  اإذ  �شاّقًا,  بالقبيح  الإخالل 

.
(3(

الم�شّقة فاإذا انتفت انتفى المقت�شي لالإ�شتحقاق

ل�شتحقاق  المقت�شي  زاد  الم�شّقة  زادت  فكّلما  وبالّتالي 

الّثواب, وبهذا المعنى يزيد ف�شل العمل.

تعّر�شهم  عند  الأعالم  بع�ض  تعبيرات  قلناه,  لما  وي�شهد 

العقلّي,  الأ�شا�ض  اإلى هذا  اأ�شاروا  الّرواية, حيث  لم�شمون هذه 

)1) اأنظر: المجل�شي, بحار الأنوار, ج 79 �ض 229.

)2) الّطو�شي, الإقت�شاد الهادي اإلى طريق الّر�شاد, �ض 61.

)3) العالمة الحلي, ك�شف المراد في �شرح تجريد الإعتقاد, �ض 436.
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كما في قول ال�ّشيخ الأعظم الأن�شارّي M في بع�ض موا�شع 

ا�شتدلله عطفًا على هذه الّرواية: وما ا�شتهر في الأل�شن وارتكز 

.
(1(

في العقول من: اأّن الأجر على قدر الم�شّقة

وقال ال�ّشيد مح�شن الحكيم } في بع�ض تعليقاته: والوجه 

في زيادة الّثواب بذلك, زيادة النقياد التي هي المناط في زيادة 

الّثواب في نظر العقل, وعليه ينّزل ما ورد من الأخبار: »اأف�سل 

الأعم�ل اأحمزه�«. انتهى.

ثّم مّثل لتلك الأخبار بما ورد في زيارة الح�شين Qمن اأّن 

.
(2(

لكّل قدم ثواب عتق عبد من اأولد اإ�شماعيل وغيرها

, واآخر اأ�شماها 
(3(

كما اأّن بع�شًا اآخر لم ي�شر اإلى كونها رواية

, وهكذا...
(4(

قاعدة

روايات  توؤّيده  ِمّما  العقلّي,  الأ�شل  وهذا  الّرواية,  هذه  نعم, 

و�شف  Qفي  الباقر  الإمام  عن  جاء  ما  قبيل  من  اأخرى, 

الّنبّي P: »وم� ورد عليه اأمران قّط كلهم� هلل ر�سى اإّل اأخذ 

.
(5(

ب�أ�سّدهم� على بدنه«

)1) ال�ّشيخ الأن�شاري, فرائد الأ�شول, ج 2 �ض 464.

)2) الحكيم ال�شّيد مح�شن, حقائق الأ�شول, ج 1 �ض 263.

)3) كالمحّقق الآخوند الخرا�شاني M, اأنظر: كفاية الأ�شول, ج 1 �ض 139.

الأ�شول,  علم  في  بحوث  محمود,  ال�ّشيد  ال�ّشاهرودي  اأنظر:   ,M در  ال�شّ كال�ّشهيد   (4(

مباحث الّدليل اللفظي, ج 2 �ض 230.

)5) الكليني, الكافي, ج 8 �ض 130.
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 :Q في و�شف اأمير الموؤمنينQ وعن الإمام ال�شادق

»ول عر�س له اأمران كلهم� هلل ط�عة اإّل اأخذ ب�أ�سّدهم� على 

.
(1(

بدنه«

Qمناجيًا  اأّيوب  وقريب منه ما جاء عن نبّي اهلل تعالى 

لي  لم يعر�س  اأّنه  تعلم  واأنت  البلّية  بهذه  ابتليتني  »رّب  رّبه: 

.
(2(

اأمران قّط اإّل لزمت اأخ�سنهم� على بدني«

اأكرهت  م�  الأعم�ل  »اأف�سل   :Q الموؤمنين  اأمير  وعن 

.
(3(

نف�سك عليه«

ك�نت  اأعظم  والختب�ر  البل�ى  ك�نت  »وكلم�   :Q وعنه 

... اإلى غيرها من الّروايات.
(4(

المث�بة والجزاء اأجزل«

ميميح روايات الم�شيئ

على  الم�شي  اأف�شلية  على  بها  ا�شتدل  التي  الوجوه  ومن 

يتراءى منها الختالف  التي  الّروايات  بين  الجمع  اإّن  الركوب: 

بين اأف�شلّية الم�شي على الّركوب اإلى الّزيارة اأو العك�ض, ُيف�شي 

اإلى القول باأف�شلّية الم�شي, خ�شو�شًا مع وجود مثل هذه الّرواية 

Qاأّنه  حيحة عن عبد اهلل بن �شنان عن اأبي عبد اهلل  ال�شّ

)1) الكليني, الكافي, ج 8 �ض 163.

دوق, علل ال�ّشرائع, ج 1 �ض 76, الباب 65, ح 5. )2) ال�شّ

)3) نهج البالغة, الموعظة رقم 249.

)4) الكليني, الكافي, ج 4 �ض 199.
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, والتي 
(1(

قال: »م� ُعبد اهلل ب�سيء اأ�سّد من الم�سي ول اأف�سل«

الّزيارات,  مثل  العبادات  جميع  اإلى  الم�شي  اأف�شلّية  على  تدّل 

على  وغيرها,  الم�شجد,  في  الة  وال�شّ والّدر�ض,  الّرحم,  و�شلة 

.
(2(
M حّد تعبير المقّد�ض الأردبيلي

اإلى  الحّج  باب  الفقهاء في  البحث عند  نظير هذا  وقع  وقد 

ولذا  الّركوب,  الم�شي على  باأف�شلّية  واأجابوا  الحرام,  بيت اهلل 

نكتفي بنقل بع�ٍض من اأقوالهم:

الحّج  اآداب  وتعداد  ذكر  عند   { اليزدّي  ال�ّشيد  قال 

وم�شتحّباته: منها: اختيار الم�شي فيه على الّركوب على الأرجح, 

كان  اأو  العبادة,  عن  ي�شعفه  اأن  اإّل  النتعال,  على  الحفاء  بل 

اأف�شلّية  لمجرد تقليل النفقة. وعليهما يحمل ما ي�شتظهر منها 

.
(3(

الّركوب

 M الجواهر  �شاحب  الّنجفي  ح�شن  محّمد  ال�ّشيخ  �شّرح  وقد 

بين  اختالف  من  يتراءى  ما  بين  الجمع  في  الوجه  باأّن 

الإمام  زيارة  اإلى  والم�شي  الحّج  اإلى  الم�شي  باب  في   الّروايات, 

الّركوب  الم�شي على  اأف�شلّية  اأن ذكر  بعد  Qواحد,  الح�شين 

اأو ندب, فالم�شي  M: من وجب عليه الحّج  اإلى الحّج, فقال 

م�شيًا  كونه  حيث  من  لالأحمز  وطلبًا  وخ�شوعًا  خ�شوعًا  للحج 

)1) الحّر العاملي, و�شائل ال�ّشيعة ج 11 �ض 78, باب 32 من اأبواب وجوب الحّج, حديث 1. 

)2) المقّد�ض الأردبيلي, مجمع الفائدة والبرهان, ج 6 �ض 118- 119.

)3) اليزدي ال�ّشيد محّمد, العروة الوثقى, كتاب الحّج, اآداب الحّج وم�شتحّباته, ج 4 �ض 338.
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للم�شهور  وفاقًا  ركوبًا,  كونه  حيث  من  الّركوب  من  له  اأف�شل 

)ومع  الم�شي  اأي  ي�شعفه(  لم  )اإذا  ....وقال: 
(1(

الأ�شحاب بين 

ول  عرفة,  �شوم  في  �شمعته  ما  نحو  اأف�شل(  الّركوب  عف  ال�شّ

وذلك  ركوبًا,  كونه  حيث  من  الّركوب  اأف�شلّية  ذلك  من  يتوّهم 

حكمة له, بل المراد �شّم مرّجح له, بل لعّل ما ورد في جملة من 

 P الّن�شو�ض من اأف�شلّيته على الم�شي معّللة له باأّن ر�شول اهلل

قد ركب محمول على ذلك, بمعنى اأن من ركب مالحظًا للّتاأ�شي 

يّت�شح  وبذلك  م�شيه,  على  ركوبه  يتّرجح  قد   P اهلل  بر�شول 

لك عدم الّتعار�ض بين الّن�شو�ض, واأّنه ل حاجة اإلى ما اأطنبوا 

�شرورة  بع�ٌض,  كلٍّ  اإلى  ذهب  حّتى  الجمع,  �شور  تعّدد  من  به 

معلومّية رجحان الم�شي من حيث كونه م�شيًا, بل لعّله �شرورّي, 

واأّن المراد بما دّل على رجحان الّركوب عليه من الّن�شو�ض اإّنما 

هو من حيث اقتران بع�ض المرّجحات به, فهو من باب دوران 

الم�شتحّبات وترجيح بع�شها على بع�ض, ل اأّن الّركوب من حيث 

ذلك  فاإّن  م�شيًا,  كونه  حيث  من  الم�شي  من  اأف�شل  ركوبًا  كونه 

مقطوع بف�شاده, بل ل ينبغي للفقيه احتماله.

)م�شهد  خ�شو�شًا  الم�شاهد,  اإلى  الم�شي  في  الكالم  ومثله 

.
(2(

ظ( �شّيدي ومولي اأبا عبد اهلل الح�شين Q, واهلل العالم

)1) الّنجفي ال�ّشيخ محّمد ح�شن, جواهر الكالم في �شرح �شرائع الإ�شالم, ج 17 �ض 310.

)2) الم�شدر ال�شابق, �ض 313.
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:R المشي إلى زيارة سائر األئّمة

اأمير  زيارة  على  اأي�شًا  الحّث  الّروايات  بع�ض  في   ورد 

الموؤمنين Qما�شيًا, فعن اأبي عبد اهللQاأّنه قال: »من 

خط�ة  بكّل  له  اهلل  كتب  Qم��سي�ً  الم�ؤمنين  اأمير  زار 

حّجة وعمرة، ف�إن رجع م��سي�ً كتب اهلل له بكّل خط�ة حّجتين 

.
(1(

وعمرتين«

فيه  ُي�شتند  فقد   ,R الأئّمة  بقّية  زيارة  اإلى  الم�شي  واأما 

اإلى عّدة اأمور:

وجدت  قال:  البحار,  في  المجل�شّي  العاّلمة  ذكره  ما  منها: 

لفظه:  هذا  ما   
(2(
M مد  ال�شّ عبد  بن  ح�شين  ال�ّشيخ  بخّط 

زار  من   :
(3(

الفقيه اأحمد  بن  الح�شين  الطّيب  اأبو  ال�ّشيخ   ذكر 

R, ف�شّلى عنده �شالة  Qاأو واحدًا من الأئّمة  الّر�شا 

جعفر, فاإّنه ُيكتب له بكّل ركعة ثواب من حّج األف ِحّجة, واعتمر 

األف عمرة, واأعتق األف رقبة, ووقف األف وقفة في �شبيل اهلل مع 

نبّي مر�شل, وله بكّل خطوة ثواب مائة ِحّجة, ومائة عمرة, وعتق 

مائة رقبة في �شبيل اهلل, وُكتب له مائة ح�شنة, وُحّط منه مائة 

.
(4(

�شّيئة

اأبواب المزار وما ينا�شبه,  24 من  380, باب  14 �ض  )1) الحّر العاملي, و�شائل ال�ّشيعة, ج 

حديث 1.

.M 2) والد ال�شيخ البهائي(

ى عنهم. )3) وهو من م�شايخ ال�شدوق الذين تر�شّ

)4) المجل�شي, بحار الأنوار, ج 97 �ض 137.
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منها,   R الأئّمة  �شائر  اإلى  الم�شي  مطلوبّية  وا�شتفادة 

الّروايات  من  قاله  ما  ا�شتفاد  قد  الّراوي  كون  على  تتوّقف 

ظاهر  هو  ذلك  باأّن  ُيقال  قد  كما   -R الأئّمة  عن  المروّية 

في  الّت�شامح  اإلى  م�شافًا  منه,  اجتهادًا  ل  قديمًا-  الرواة  حال 

اأدّلة الم�شتحّبات.

على  دّلت  التي  الّروايات  بع�ض  باإطالق  ُيتم�ّشك  اأن  ومنه�: 

عن  حيحة  ال�شّ كالّرواية  العبادات,  في  مطلقًا  الم�شي  اأف�شلّية 

عبد اهلل بن �شنان عن اأبي عبد اهلل Qاأّنه قال: »م� ُعبد اهلل 

, كما تقّدم عن المقّد�ض 
(1(

ب�سيء اأ�سّد من الم�سي ول اأف�سل«

.
(2(
M الأردبيلّي

الإمام  كزيارة   R الأئّمة  �شائر  زيارة  اأّن  ورد  ما  ومنه�: 

الح�شين  بن  علي  بن  محمد  عن  الو�شائل  ففي   ,Q الح�شين 

اأحمد  عن  اهلل,  عبد  بن  �شعد  عن  اأبيه,  عن  الأعمال,  ثواب  في 

قلت  قال:  الو�ّشاء,  علّي  بن  الح�شن  البرقّي, عن  اأبي عبد اهلل   بن 

للر�شا Q: ما لمن اأتى قبر اأحد من الأئّمة R؟ قال: »له 

 مثل م� لمن اأتى قبر اأبي عبد اهلل Q«, قلت: ما لمن زار قبر اأبي 

.
(3(

»Q ؟ قال: »مثل م� لمن زار قبر اأبي عبد اهللQ الح�شن

)1) الحّر العاملي, و�شائل ال�ّشيعة ج 11 �ض 78, باب 32 من اأبواب وجوب الحّج, حديث 1. 

)2) المقّد�ض الأردبيلي, مجمع الفائدة والبرهان, ج 6 �ض 118- 119.

)3) الحر العاملي, و�شائل ال�شيعة, باب 80 من اأبواب المزار وما ينا�شبه, حديث 6.
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Q الف�شل الثاينئ ف�شل امل�شي  اإىل زيارة احل�شني

ال�شوؤال  اأّن  الأعالم-  بع�ض  ذكره  ما  على   - الرواية  وظاهر 

الأّول راجع اإلى ثواب الإتيان, فاإذا كان الم�شي في الإتيان لزيارة 

اأبي عبد اهلل Qاأف�شل من الّركوب لزيارته, فيكون الّثواب 

في الإتيان لزيارة �شائر الأئّمة م�شيًا وركوبًا كالإتيان لزيارة اأبي 

الزيارة, بخالف  اأ�شل  ثواب  ُي�شتفاد منه  Q, ول  عبد اهلل 

ال�شوؤال الثاني حيث كان عن ثواب من زار اأبا الح�شن مو�شى بن 

جعفر L, فاأجابه الإمام Q: »مثل م� لمن زار قبر اأبي 

.
(1(

»Q عبد اهلل

ومنه�: اإّنه من باب تعظيم �شعائر اهلل الذي ل يخت�ض باإمام 

غير  اأو  اأحمزه�«,  الأعم�ل  »اأف�سل  اأن  باب  من  اأو  اإمام,  دون 

.
(2(

ذلك من الوجوه

نتيجة هذا الفصل:
Q هو اأّن الّروايات دّلت على ف�شل زيارة الإمام الح�شين

ما�شيًا كما دّلت على ف�شل زيارته راكبًا, اإل اأّن الّثواب في الم�شي 

اإلى زيارته اأعظم, وهو اأف�شل من الّركوب, اإن لم يقترن بالّركوب 

جهة توجب اأرجحّيته على الم�شي.

)1) التبريزي, الميرزا جواد, الأنوار الإلهية في الم�شائل العقائدّية, �ض 171.

والعلماء,  المراجع  لبع�ض  ال�شتفتاءات  من  مجموعة  من  الوجوه  هذه  بع�ض  ا�شتفدنا   (2(

من�شورة على مواقع النترنت.





المشي حافيًا إلى الّزيارة

الفصل الثالث: 





الإمام  حرم  اإلى  حافيًا  بالم�شي  الّزائرين  بع�ض   يقوم 

عن  البحث  توابع  من  الأمر  هذه  كان  وَلّما   ,Q الح�شين 

يقع  قد  كونه  بالكالم,  نفرده  اأن  اأحببنا  زيارته,  اإلى  الم�شي 

مو�شعًا للّت�شاوؤل عن م�شتنده ال�شرعّي.

معنى الحفاء وموارده الّراجحة:

, اأي بغير حذاء.
(1(

الحف�ء: الم�شي بغير خّف ول نعل

ول �شّك باأّن الإن�شان اإذا تحّفى وخلع نعليه في مو�شع ّما, كان 

الحترام  من  نوٍع  على  ذلك  ودّل  والتذّلل,  الّتوا�شع  اإلى  اأقرب 

نجد  هنا  ومن  حذاء.  اأو  نعاًل  لب�ض  فيمن  نجده  ل  والّتعظيم, 

في  الحفاء  عّلل  عنه-  روي  فيما   -Q الموؤمنين  اأمير  اأّن 

بع�ض المواطن بالقول: »اإّنه� م�اطن هلل، ف�أحّب اأن اأك�ن فيه� 

.
(2(

ح�في�ً«

وقد ورد في ال�ّشريعة الحّث على الّتحفي في موارد عديدة من 

الّطاعات والعبادات, ن�شير اإلى بع�ٍض منها:

)1) ابن منظور, ل�شان العرب, ج 14 �ض 186, ماّدة »حفا«.

)2) الميرزا الّنوري, م�شتدرك الو�شائل, ج 6 �ض 136.
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الم�شي حافيًا اإلى اللّجئ

علي  حّدثنا  الأمالي:  في   M ال�شدوق  ال�شيخ  روى  فقد 

بن اأحمد M, قال: حّدثنا محّمد بن اأبي عبد اهلل الكوفّي, 

بن  الح�شين  عّمه  النخعّي, عن  بن عمران  مو�شى  قال: حّدثنا 

عمر,  بن  ل  المف�شّ عن  �شنان,  بن  محّمد  عن  الّنوفلّي,  يزيد 

ادق Q: »حّدثني اأبي، عن اأبيه L: اأّن  قال: قال ال�شّ

في  الّن��س  اأعبد  Qك�ن  ط�لب  اأبي  بن  علّي  بن  الح�سن 

وربم�  م��سي�ً،  حّج  حّج  اإذا  وك�ن  واأف�سلهم،  واأزهدهم  زم�نه، 

.
(1(

م�سى ح�في�ً...«

الّدخول حافيًا اإلى الليم المكّيئ

فعن اأبان بن تغلب, قال: كنت مع اأبي عبد اهلل Qمزامله 

ما بين مّكة والمدينة, فلّما انتهى اإلى الحرم نزل فاغت�شل, فاأخذ 

ما  مثل  ف�شنعت  اأبان:  قال  حافيًا,  الحرم  دخل  ثّم  بيده  نعليه 

�شنع, فقال: »ي� اأب�ن، من �سنع مثل م� راأيتني �سنعت ت�ا�سع�ً 

هلل مح� اهلل عنه م�ئة األف �سّيئة، وكتب له م�ئة األف ح�سنة، 

.
(2(

وق�سى له م�ئة األف ح�جة«

وعن اأبي عبيدة قال: زاملت اأبا جعفر Qفيما بين مّكة 

دوق, الأمالي �ض 244. )1) ال�شّ

)2) البرقي, المحا�شن, ج 1 �ض 67- 68.
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ثّم  بيديه  نعليه  واأخذ  اغت�شل  الحرم  اإلى  انتهى  فلّما  والمدينة, 

.
(1(

م�شى في الحرم �شاعة

الّدخول حافيًا اإلى الم�شجد الليامئ

»اإذا  Qقال:  اهلل  عبد  اأبي  عن  عّمار,  بن  معاوية  فعن 

وال�ق�ر  ال�ّسكينة  على  ح�في�ً  ف�دخله  الحرام  الم�سجد  دخلت 

.
(2(

والخ�س�ع«

الم�شي حافيًا اإلى �شالة الجم ائ

فعن علّي �شلوات اهلل عليه اأّنه كان يم�شي اإلى الجمعة حافيًا 

.
(3(

تعظيمًا لها, ويعّلق نعليه بيده الي�شرى ويقول: »اإّنه م�طن هلل«

الخروج ح�في�ً اإلى �سلة العيد:

.
(4(

فقد روي خروج الّر�شا Qاإليها حافيًا

التلّفي في اّمباع الج ازةئ

فعن عبد اهلل بن �شنان, عن اأبي عبد اهلل Q- في حديث 

- اأّن: »ر�س�ل اهلل P اأمر بغ�سل �سعد بن مع�ذ حين م�ت، ثّم 

الملئكة  اإّن  رداء، ف�سئل عن ذلك فق�ل:  تبعه بل حذاء ول 

 .
(5(

ك�نت بل حذاء ول رداء فت�أ�ّسيت به�«

)1) الكليني, الكافي, ج 4 �ض 398.

)2) الم�شدر ال�شابق, ج 4 �ض 401.

)3) القا�شي الّنعمان, دعائم الإ�شالم, ج 1 �ض 182.

)4) الكليني, الكافي, ج 1 �ض 490.

)5) المجل�شي, بحار الأنوار ج 78 �ض 269.
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وُروي اأّنه َلّما مات اإ�شماعيل بن اأبي عبد اهلل Q, خرج 

.
(1(

اأبو عبد اهلل Qبال حذاء ول رداء

الخيوج حافيًا ل ياهة الميي�ضئ

على  يدّل  وهو   -Q علي  الموؤمنين  اأمير  عن  ُروي  فقد 

مواطن  خم�شة  في  يم�شي  كان  اأّنه  اأي�شًا-  م�شى  ما  بع�ض 

م�اطن  »اإنه�  يقول:  وكان  الي�شرى,  بيده  نعليه  ويعّلق  حافيًا, 

الّنحر،  وي�م  الفطر،  ي�م  ح�في�ً:  فيه�  اأك�ن  اأن  ف�أحّب  هلل، 

.
(2(

وي�م الجمعة، واإذا ع�د مري�س�ً، واإذا �سهد جن�زة«

فضل الحفاء في المشاهد واألماكن المقدسة:

الأماكن  اإلى  الم�شي  في  الحفاء  ياأتي  ال�شياق  هذا  وفي 

وحججه  تعالى  هلل  الما�شي  من  توا�شعًا  فيه  فاإّن  المقّد�شة, 

واأوليائه, وتعظيمًا منه لتلك الأماكن المباركة والم�شّرفة.

وقد ا�شُتِدلَّ على ف�شل الحفاء في الم�شاهد المقّد�شة باأدلة 

عديدة, منها ما هو عام, ومنها ما هو خا�ض.

الدليل ال امئ

تعالى  بقوله  ب�شكل عام  الحفاء  ف�شل  ال�شتدلل على  يمكن 

وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ   }  :Q مو�شى  نبّيه  مخاطبًا 

.
(3(

ۈئ} 

)1) المجل�شي, بحار الأنوار ج 78 �ض 269.

)2) الميرزا الّنوري, م�شتدرك الو�شائل, ج 6 �ض 136.

)3) �شورة طه الآية 12.
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اإلى  اأّن هذه الآية تومىء   M فقد ذكر العاّلمة المجل�شّي 

القرب  عند  بل  فيها,  الّنعلين  وخلع  المقّد�شة  الّرو�شات  اإكرام 

.
(1(

منها, ل �شّيما في الّطّف والغرّي...

ويظهر من �شاحب الجواهر } اعتبار قوله تعالى: { ۇئ 

الّنعلين  بنزع  الأمر  ُي�شتفاد منه  الذي  كالّتعليل    { ۆئ ۆئ 
.

(2(

في كّل مكان مقّد�ض

وقد وردت الّروايات العديدة في قدا�شة اأر�ض كربالء وتربتها, 

الإمام  وحرم  ور�شوله,  تعالى  اهلل  حرم  من  حرمًا   باعتبارها 

لها  والتعظيم  الحترام  هذا  �شمول  يعني  ِمّما   ,
(3(
Q الح�شين 

اأي�شًا.

رواه  ما  اأي�شًا  عاّم  بنحو  الحفاء  ف�شل  به على  ا�شُتِدلَّ  وِمّما 

الجمهور, عن الّنبّي P اأّنه قال: »من اغبّرت قدم�ه في �سبيل 

.
(4(

اهلل حّرمهم� اهلل على الّن�ر«

ريد 
ُ
طلق ا�شم الالزم واأ

ُ
بتقريب: اأّن الغبرار لزم للم�شي, فاأ

.
(5(

به الملزوم الذي هو الم�شي, على طريق الكناية

)1) المجل�شي, بحار الأنوار ج 97 �ض 125.

)2) الّنجفي, ال�ّشيخ محّمد ح�شن, جواهر الكالم في �شرح �شرائع الإ�شالم, ج 19 �ض 283.

)3) اأنظر: ابن قولويه, كامل الّزيارات, الأبواب: 88, 89, 90, وغيرها.

)4) في هام�ض مجمع الفائدة والبرهان لالأردبيلي ج 2 �ض 408, اأورد محّقق الكتاب م�شدر 

 ,1682 93 حديث  3 �ض  9, �شنن الترمذي ج  2 �ض  الرواية كالآتي: �شحيح البخاري ج 

�شنن الّن�شائي ج 6 �ض 14, �شنن الّدارمي ج 2 �ض 202, م�شند اأحمد ج 3 �ض 367, وفي 

الجميع اختالف ب�شيط في اللفظ.

)5) الّد�شوقي, حا�شية الّد�شوقي ج 1 �ض 381.
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قال  �شبحانه,  له  طاعة  فيه  ما  كّل  اهلل  ب�شبيل  المراد  واأّن 

المقّد�ض الأردبيلّي M: »ويمكن ال�ستدلل به� على الحف�ة 

في الحرم، وعلى �سلة الجن�زة، بل مطلق العب�دة مثل زي�رة 

.
(1(

الح�سين Qوغيره�«

ولعّل  م�شادرنا,  في  ترد  لم  الّرواية  هذه  اأّن  الّظاهر  اأّن  اإّل 

العلماء اأوردوها في كتبهم لت�شامحهم في اأدّلة الم�شتحّبات كما 

هو معروف بينهم.

م�شافًا اإلى اإمكان المناق�شة فيها باأّن اغبرار القدم واإن كان 

لزمًا للم�شي, اإّل اأّنه لزم اأعّم, لإمكان اأن يتحّقق اغبرارها �شواء 

كانت حافية اأو ناعلة, واإن كان هو اأقرب في الحفاء واأ�شرع.

الّدليل الخا�ّضئ

قبر  اإلى  حافيًا  الم�شي  ف�شل  في  الّروايات  من  ورد  ما  وهو 

 :Q الح�شين

عن  اأ�شحابنا,  من  عّدة  عن:  الكلينّي  ال�ّشيخ  رواه  ما  منه�: 

بن  الح�شن  يحيى, عن جّده  بن  القا�شم  بن محّمد, عن  اأحمد 

بن ظبيان  ويون�ض  اأنا  كنت  قال:  ثوير,  بن  الح�شين  را�شد, عن 

عبد  اأبي  عند  جلو�شًا  ال�ّشراج  �شلمة  اأبو  عمرو  بن  ل   والمف�شّ

اهلل Q, وكان المتكّلم مّنا يون�ض وكان اأكبرنا �شنًا- اإلى اأن 

يقول- قال: »اإذا اأتيت اأب� عبد اهلل Qف�غت�سل على �س�طىء 

)1) المقّد�ض الأردبيلي, مجمع الفائدة والبرهان, ج 2 �ض 408.
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الفرات، ثّم الب�س ثي�بك الّط�هرة، ثّم ام�س ح�في�ً، ف�إّنك في 

والّتهليل  ب�لّتكبير  وعليك  ر�س�له،  وحرم  اهلل  حرم  من  حرم 

لة  وال�سّ كثيراً  وجّل  عّز  هلل  والّتعظيم  والّتحميد  والّت�سبيح 

على محّمد واأهل بيته حّتى ت�سير اإلى ب�ب الحير، ثّم تق�ل: 

ي�  عليكم  ال�ّسلم  حّجته،  وابن  اهلل  ُحّجة  ي�  عليك  »ال�ّسلم 

ملئكة اهلل وزّوار قبر ابن نبّي اهلل« ثّم اخط ع�سر خط�ات، 

ثّم قّف وكّبر ثلثين تكبيرة، ثّم ام�ِس اإليه حّتى ت�أتيه من قبل 

وجهه، ف��ستقبل وجهك ب�جهه وتجعل القبلة بين كتفيك، ثّم 

.
(1(

قل..« اإلخ

بن  علّي  حّدثني  قال:  قولويه  ابن  ال�ّشيخ  رواه  ما  ومنه�: 

�شعد  عن  اهلل,  رحمهم  وجماعة  بابويه  بن  مو�شى  بن  الح�شين 

المغيرة,  ابن  اهلل  عبد  بن  علّي  بن  الح�شن  عن  اهلل,  عبد  بن 

امت, قال:  عن العّبا�ض بن عامر, عن جابر المكفوف, عن اأبي ال�شّ

Q وهو يقول: »من اأتى قبر الح�سينQ شمعت اأبا عبد اهلل�

م��سي�ً كتب اهلل له بكّل خط�ة األف ح�سنة ومح� عنه األف �سّيئة 

الفرات ف�غت�سل وعّلق نعليك  اأتيت  ف�إذا  األف درجة،  له  ورفع 

وام�س ح�في�ً، وام�ِس م�سي العبد الّذليل، ف�إذا اأتيت ب�ب الح�ئر 

اأربع�ً، ثّم ائِت راأ�سه فقف  اأربع�ً، ثّم ام�ِس قليًل ثّم كّبر  فكّبر 

)1) الكليني, الكافي, ج 4 �ض 576.
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.
(1(

عليه فكّبر اأربع�ً و�سّل عنده، وا�س�أل اهلل ح�جتك«

الح�شين  بن  اأحمد  بن  محّمد  الرحمان  عبد  اأبو  حّدثني  وق�ل: 

الع�شكرّي ومحّمد بن الح�شن جميعًا, عن الح�شن بن علّي بن مهزيار, 

اأبي عمير, عن محّمد بن  اأبيه علّي بن مهزيار, عن محّمد بن  عن 

ادق Q: »اإذا اأردت  مروان, عن اأبي حمزة الّثمالّي, قال: قال ال�شّ

الم�سير اإلى قبر الح�سين Q...«- اإلى اأن يقول-: »ثّم اعبر 

الفرات وقل: اللَّهمَّ �سّل على محّمد واآل محّمد واجعل �سعيي 

م�سك�راً، وذنبي مغف�راً، وعملي مقب�ًل، واغ�سلني من الخط�ي� 

والذن�ب، وطّهر قلبي من كّل اآفة تمحق ديني اأو تبطل عملي، 

به�، ول  النين�ى فت�سع رحلك  ت�أتي  ثّم  الراحمين.  اأرحم  ي� 

تّدهن ول تكتحل ول ت�أكل اللحم م� دمت مقيم�ً به�، ثّم ت�أتي 

واأنت  الميزر وقل  القبر، واغت�سل وعليك  ال�سّط بحذاء نخل 

ال�ّسكينة  اأن يقول-: »ثّم ام�ِس ح�في�ً وعليك  اإلى  تغت�سل...«- 

.
(2(

وال�ق�ر...«اإلخ

)1) ابن قولويه, كامل الّزيارات, �ض 254- 255, و�ض 391.

)2) الم�شدر ال�شابق, �ض 398.
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تعقيب:

ل �شّك اأّن الحفاء- كاأ�شل الم�شي- ل يعّد بنف�شه من الأمور 

الّطاعات,  تعّلق بطاعة من  اإذا  واإّنما ي�شبح راجحًا  الّراجحة, 

 ,
(1(

كالم�شي حافيًا اإلى الحّج, فيكون من اأفراد الم�شي الّراجح

ال�شّيد  عن  تقّدم  كما  النتعال,  على  الحفاء  باأف�شلّية  يقال  بل 

.
(2(

اليزدّي في العروة

اإّل اأّن الم�شي حافيًا َلّما كان مظّنة للتاأّذي والم�شّقة ال�ّشديدة 

بعيدة, ومن هنا  لو كان من م�شافات  قد ي�شير مرجوحًا, كما 

فالمنا�شب هو القت�شار عليه في الموارد التي ل يقع فيها تاأذٍّ اأو 

م�شّقة �شديدة كما في الموارد التي مّر ذكرها �شابقًا. ولعّله لهذا 

اقت�شرت جملة من الّروايات الواردة في الّتحفي لزيارة الإمام 

الح�شين Q, على الحّث على خلع النعلين والّتحفي من نهر 

الفرات.

وهذا هو اأحد الوجوه التي ذكرت لتوجيه رواية قد ُيقال فيها 

بمرجوحّية الم�شي حافيًا, وهي ما رواه اأبو عبيدة الحّذاء قال: 

�شاألت اأبا جعفر Qعن رجل نذر اأن يم�شي اإلى مّكة حافيًا؟ 

كتاب  الوثقى,  العروة  �شرح  في  المعتمد  المو�شوي,  القا�شم  اأبو  ال�ّشيد  الخوئي  انظر:   (1(

الحّج, �ض 361, ج 26 من مو�شوعة الإمام الخوئي, الّتعليقة على الم�شاألة »26« من ف�شل 

»في الحّج الواجب بالّنذر والعهد واليمين«, من العروة الوثقى.

4 �ض  الحّج وم�شتحّباته, ج  اآداب  الحّج,  الوثقى, كتاب  العروة  ال�شّيد محّمد,  اليزدي,   (2(

.338
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فقال: »اإّن ر�س�ل اهلل P خرج ح�ّج�ً فنظر اإلى امراأة تم�سي 

بين الإبل، فق�ل: َمن هذه؟ فق�ل�ا: اأخت عقبة بن ع�مر نذرت 

عقبة،  ي�   :P اهلل  ر�س�ل  فق�ل  ح�فية،  مّكة  اإلى  تم�سي  اأن 

م�سيه�  عن  غني  اهلل  ف�إّن  فلتركب،  فمره�  اأختك  اإلى  انطلق 

.
(1(

وحف�ه�«، ق�ل: فركبت«

وقد اختلفت كلمات الأعالم في توجيهها:

من  غيرها  تتناول  ل  ة  خا�شّ حالة  حكاية  اأّنها  يرى  من  بين 

الموارد, فلعّل الّنبّي P علم منها العجز عن الم�شي, فاأمرها 

, اأو راأى منها ما ينافي �شترها.
(2(

بالّركوب

نذر  انعقاد  هو عدم  عليه  تدّل  ما  اأق�شى  اأّن  يرى  من  وبين 

 ,
(3(

ال�ّشديدة الم�شّقة  من  فيه  لما  وكاأّنه  الحفاء,  مع  الم�شي 

وغيرها..

وقد   ,
(4(

�شاّذًا كونه  بعد  الخبر  هذا  اإّن  يقال:  اأن  والأقرب 

, ِمّما يوجب وهنه و�شعفه وعدم 
(5(

اأعر�ض الفقهاء عن العمل به

العجز,  �شورة  على  حمله  يمكن  معلوم,  هو  كما  عليه  الإعتماد 

اأو الم�شّقة ال�ّشديدة, الّنا�شئة من خ�شو�ض الحفاء, لأّن جواب 

)1) الحّر العاملي, و�شائل ال�ّشيعة, ج 11 �ض 86, باب 33 من اأبواب وجوب الحّج, حديث 4.

)2) العالمة الحلي, منتهى المطلب, الّطبعة القديمة, ج 2 �ض 875.

)3) العاملي ال�ّشيد محّمد, مدارك الأحكام, ج 7 �ض 102.

)4) الّطباطبائي, ال�ّشيد علي, ريا�ض الم�شائل, ج 6 �ض 75.

)5) الحكيم ال�شّيد مح�شن, م�شتم�شك العروة الوثقى, ج 10 �ض 355.



الف�شل الثال�ئ امل�شي حافيًا اإىل الّزيارة

- 71 -

اإنما جاء من خالل ا�شت�شهاده  Qعن �شوؤال ال�ّشائل  الإمام 

عن  غنّي  اهلل  »ف�إّن  وقوله:  بالّركوب,  للمراأة   P الّنبي  باأمر 

بالمراأة,  له  اخت�شا�ض  ل  اأّنه  منه  الّظاهر  وحف�ه�«,  م�سيه� 

ة ل يتعّدى عن موردها,  بحيث يحمل على كونه حكاية حالة خا�شّ

اأو على فوت �شتر ما يجب �شتره منها؛ لأّن معناه حينئٍذ اخت�شا�ض 

الجواب بالمراأة, وبقاء �شوؤال الّراوي عن رجل نذر اأن يم�شي اإلى 

يتنّزه عن فعله المع�شوم في  , وهو ما 
(1(

مكة حافيًا بال جواب

مقام بيان حكم اهلل.

كما اأّن قوله P: »ف�إّن اهلل غني عن م�سيه� وحف�ه�«, اأ�شبه 

بذكر العّلة التي لأجلها اأمر المراأة بالّركوب, وكون الم�شي حافيًا 

, ولي�ض فقط 
(2(

�شار مرجوحًا, واإّل فاإّن اهلل غنّي عن العالمين

عن م�شيها وحفاها.

مّكة  اإلى  يم�شي  اأن  نذر  رجل  ال�ّشائل عن  ُيفهم جواب  ومنه 

حافيًا, باأّنه ل يجب الوفاء بهذا الّنذر, اأو اأّن المراد عدم النعقاد 

من حيث مرجوحّية الحفاء فيه, والذي من الغالب ع�شره على 

كاأّيام   ,
(3(

الأزمنة به, خ�شو�شًا في بع�ض  الّتكليف  ي�شقط  وجه 

البرد القا�شية اأوالحّر ال�ّشديد.

)1) الحكيم ال�ّشيد مح�شن, م�شتم�شك العروة الوثقى, ج 10 �ض 355.

)2) الم�شدر ال�شابق.

)3) الّنجفي ال�ّشيخ محّمد ح�شن, جواهر الكالم في �شرح �شرائع الإ�شالم, ج 17 �ض 350.
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ا�شتظهر  كما  الّركوب,  جواز  في  الّتعب  بكفاية  ُيقال  وربما 

بع�ض  في  جاء  لما   ,
(1(

العروة �شاحب  اليزدي  ال�ّشيد  ذلك 

الّروايات المعتبرة, كالذي رواه في الكافي عن علّي بن اإبراهيم, 

عن اأبيه, عن ابن اأبي عمير, عن رفاعة, وحف�ض قال: �شاألت اأبا 

عبد اهلل Qعن رجل نذر اأن يم�شي اإلى بيت اهلل حافيًا, قال: 

.
(2(

»فليم�س ف�إذا تعب فليركب«

الّراوي  Qو�شوؤال  الإمام  جواب  بين  التنا�شب  ومقت�شى 

اأي  عنه,  الم�شوؤول  بالم�شي  Qاأمره  الإمام  باأّن  القول:  هو 

حافيًا, اإلى اأن يح�شل الّتعب فليركب, ولعّله ل�شيروته مرجوحًا 

حينئٍذ, واهلل العالم.

الحفاء في زيارات أخرى:

وقد ورد الم�شي حافيًا في زيارات اأخرى اأي�شًا, وهي:

زيارة اأميي الموؤم ين Qئ

الم�شهدّي  ابن  وروى  قال:  الغرّي:  فرحة  عن  الو�شائل  ففي 

اهلل,  عبد  بن  �شعد  عن  بع�شهم,  عن  محّمد,  بن  الح�شن  عن 

بن  ه�شام  عن  عي�شى,  بن  الح�شن  عن  محّمد,  بن  اأحمد  عن 

 �شالم, عن �شفوان الجّمال قال: َلّما وافيت مع جعفر بن محّمد 

)1) العروة الوثقى, ج 1 ف�شل في الحّج الواجب بالنذر والعهد واليمين.

)2) الكليني, الكافي ج 7 �ض 458.
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»ي�  لي:  قال  المن�شور,  جعفر  اأبا  نريد  Qالكوفة  ادق  ال�شّ

 ,»Q سف�ان اأنخ الّراحلة فهذا قبر جّدي اأمير الم�ؤمنين�

»افعل  لي:  ثوبه وتحّفى, وقال  ثّم نزل فاغت�شل وغّير  فاأنختها, 

ر خط�ك  , ثّم قال لي: »ق�سّ
(1(

كم� اأفعل«, ثّم اأخذ نحو الّذكوات

واألق ذقنك اإلى الأر�س ُيْكتْب لك بكّل خط�ة م�ئة األف ح�سنة، 

درجة،  األف  م�ئة  لك  وترفع  �سّيئة،  األف  م�ئة  عنك  وتمحى 

�سديق  كّل  ث�اب  لك  ويكتب  ح�جة،  األف  م�ئة  لك  وتق�سى 

ال�ّشكينة  وعلينا  معه  وم�شيت  م�شى  ثّم  قتل«,  اأو  م�ت  و�سهيد 

وذكر  الّذكوات,  بلغنا  اأن  اإلى  ونهّلل  ونقّد�ض  ن�شّبح  والوقار, 

.
(2(

الزيارة...

زيارة الإمام الّي�شا Qئ

 R ففي كامل الّزيارات لبن قولويه قال: روي عن بع�شهم

L، بط��س«-  الّر�س�  اأتيت قبر علّي بن م��سى  »اإذا  قال: 

وقل  ف�غت�سل  اهلل  �س�ء  اإن  �س�لم�ً  وافيت  »ف�إذا  يقول-:  اأن  اإلى 

حين تغت�سل«- اإلى اأن يقول-: »ثّم الب�س اأطهر ثي�بك وام�ِس 

)1) الذكوة في اللغة: الجمرة الملتهبة, فيمكن اأن يكون المراد بالّذكوات التالل ال�شغيرة 

المحيطة بقبره Q, �شّبهها ل�شيائها وتوّقدها عند �شروق ال�ّشم�ض عليها, لما فيها من 

الّدراري الم�شيئة كالجمرة الملتهبة.

وما  المزار  اأبواب  من   29 باب   ,393  -392 �ض   14 ج  ال�ّشيعة,  و�شائل  العاملي,  الحّر   (2(

ينا�شبه, حديث 7. وانظر: الميرزا الّنوري, م�شتدرك الو�شائل ج 10 �ض 222.
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.
(1(

ح�في�ً، وعليك ال�ّسكينة وال�ق�ر...«اإلخ

واأما الم�شي حافيًا في بقية زيارات الأئّمة R, فقد قال 

الكم�ل«:  »مراآة  كتابه:  في   { المامقاني  اهلل  عبد  ال�ّشيخ 

الّظاهر عدم اخت�شا�شه باإمام دون اإمام, )ل( �شّيما مع ت�شّمن 

ادق Qالأمر بالم�شي  خبر يون�ض بن ظبيان تعليل مولنا ال�شّ

 حافيًا في زيارة الح�شين Qباأّنك في حرم من حرم اهلل, وحرم 

ر�شوله P, فاإّن هذه العّلة تعّم الحكم لجميع الأئّمة, لكون مرقد 

.
(2(

 P كّل منهم من حرم اهلل ور�شوله

قّصة لطيفة:

ومن لطيف ما ُنقل حول الم�شي حافيًا اإلى الّزيارة, ما حّدث 

�شلطان  الّروم  �شلطان  اإّن  قال:  به  يثق  عّمن  الأعالم  بع�ض  به 

 �شليمان الذي اأجرى الماء من الفرات اإلى م�شهد المام اأبي عبد 

اهلل Q, وهو الّنهر المو�شوم بالح�شينّية, َلّما اأتى اإلى زيارة 

نزل عن  ال�ّشريف  الم�شهد  بالقرب من  ف�شار  الموؤمنين,  اأمير 

فر�شه وق�شد زيارته ما�شيًا, فغ�شب المفتي وهو قا�شي الع�شكر, 

اأبي  بن  وعلّي  الحياة  في  �شلطان  اأنت  وقال:  نا�شبّيًا,  كان  لأّنه 

طالب خليفة مات, فكيف تم�شي لزيارته؟ وكيف لم تبق راكبًا؟ 

 ,Q الر�شا  اأخبار  عيون  دوق,  ال�شّ وانظر:   ,514 الّزيارات, �ض  كامل  قولويه,  ابن   (1(

ولكّنه نقلها عن جامع �شيخه ابن الوليد, وكذا في كتاب المزار لبن الم�شهدي �ض 647.

)2) المامقاني, ال�ّشيخ عبد اهلل, مراآة الكمال لمن رام درك �شالح الأعمال, ج 3 �ض 202.
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ل 
ّ
فتجاذبا الكالم, فقال له المفتي: اإن كنت �شاّكًا في كالمي فتفاأ

بالقراآن يّت�شح لك حقيقة الحال, فلّما فتح القراآن كانت الآية 

المفتي  اإلى  فالتفت   ,{ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ   } هكذا: 

اإلى  الّنعل والم�شي حافيًا  اإّل زيادة نزع  وقال: ما زادنا كالمك 

.
(1(

الّرو�شة, وقد اأ�شابت الأر�ض قدميه بجراح

نتيجة هذا الفصل:

عليه  حّثت  راجح  اأمر  هو  الّزيارة,  اإلى  حافيًا  الم�شي  اأّن 

بع�ض الّروايات, واإن كان المنا�شب القت�شار عليه من م�شافات 

 ,Q ق�شيرة, كالحفاء من نهر الفرات لزيارة الإمام الح�شين

.Q كما اأ�شير اإليه في بع�ض الّروايات المتقّدمة في زيارته

)1) الأحمدي الميانجي, مواقف ال�ّشيعة, ج 3 �ض 268.





Q الّنساء وزيارة اإلمام الحسين

الفصل الّرابع: 





 -Q يمكن الحديث عن زيارة الّن�شاء لقبر �شّيد ال�ّشهداء

مع الحفاظ على �شترها وم�شونّيتها, وعدم وجود ما يمنع من 

ذلك بعناوين اأخرى- من جهتين:

الجهة الأّولى: اأ�شل خروج الّن�شاء لزيارة القبور ب�شكل عاّم, 

بحيث ي�شمل زيارة قبر الإمام الح�شين Qوغيره.

الإمام  قبر  لزيارة  الّن�شاء  خروج  الث�نية:   والجهة 

الح�شين Qخ�شو�شًا, ويتفّرع على هذه الجهة, الحديث عن 

م�شيهّن اإلى زيارته.

ساء لزيارة القبور:
ّ
خروج الن

القبور  لزيارة  الّن�شاء  خروج  اأ�شل  وهي  الأّولى:  الجهة  اأّم� 

م�شافًا  ا�شتحبابه-  على  الإ�شتدلل  في  فيكفينا  عاّم,  ب�شكل 

هذا,  يومنا  واإلى  الإ�شالم  �شدر  منذ  الم�شلمات  وعمل  �شيرة  اإلى 

ديقة  ال�شّ فعل  عن  روي  ما   -
(1(

ال�ّشاذ اإّل  فيها  يخالف  لم  التي 
 

الّزهراء O متكّررًا من زيارة قبور ال�ّشهداء, وفي اأّيام مختلفة:

)1) اأنظر: الأمين ال�ّشيد مح�شن, ك�شف الإرتياب في اأتباع محّمد بن عبد الوهاب, �ض 378- 380.
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فقد روى ال�ّشيخ الكليني عن علّي بن اإبراهيم, عن اأبيه, عن 

Q اأبي عبد اهلل  اأبي عمير, عن ه�شام بن �شالم, عن  ابن 

خم�سة  اأبيه�  بعد   O ف�طمة  »ع��ست  يقول:  �شمعته  قال: 

ُتَر ك��سرًة ول �س�حكة، ت�أتي قب�ر ال�ّسهداء  لم  و�سبعين ي�م�ً 

 مّرتين: الثنين والخمي�س، فتق�ل: ه� هن� 
(1(

في كل جمعة

.
(2(

ك�ن ر�س�ل اهلل P، ه� هن� ك�ن الم�سرك�ن«

بن  علّي  بن  محّمد  عن  باإ�شناده  الطو�شّي  ال�ّشيخ  وروى 

عن  اأحمد,  بن  مح�شن  عن  الح�شين,  بن  محّمد  عن  محبوب, 

محّمد بن حّباب, عن يون�ض, عن اأبي عبد اهلل Qقال: »اإّن 

O ك�نت ت�أتي قب�ر ال�ّسهداء في كّل غداة �سبت،  ف�طمة 

دوق  فت�أتي قبر حمزة وتترّحم عليه وت�ستغفر له«. ورواه ال�شّ

.
(3(

مر�شاًل

وفي الحدائق: قال في الوافي بعد ذكر هذا الخبر: »لعّل هذا 

كان في حياة اأبيها P, وما تقّدمه بعد وفاته, فال تنافي«, وهو 

.
(4(

جّيد

»ك�نت  Qقال:  جعفر  اأبي  عن  الإ�شالم:  دعائم  وفي 

ف�طمة �سل�ات اهلل عليه�، تزور قبر حمزة وتق�م عليه، وك�نت 

)1) في الحدائق اأّن: المراد بالجمعة الأ�شبوع كما هو اأحد اطالقاته في الأخبار.

)2) الكليني, الكافي, ج 3 �ض 228.

)3) الحّر العاملي, و�شائل ال�ّشيعة ج 3 �ض 224, باب 55 من ابواب الّدفن وما ينا�شبه, حديث 2.

)4) البحراني, ال�ّشيخ يو�شف, الحدائق الّنا�شرة, ج 4 �ض 170.
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فيدع�ن  معه�،  ن�س�ة  مع  ال�سهداء  قب�ر  ت�أتي  �سبت  كّل  في 

.
(1(

وي�ستغفرون«

:Q ساء لزيارة اإلمام الحسين
ّ
خروج الن

واأّم� الجهة الّث�نية: وهي ما دّل على ا�شتحباب زيارة الّن�شاء 

لقبر الإمام الح�شين Q, فيكفي في هذا المجال الّروايات 

العاّمة والمطلقة الواردة في ا�شتحباب زيارته Q, ال�ّشاملة 

للّرجال والّن�شاء معًا.

وُي�شاف اإلى ذلك:

1- ال�ّشيية الم�شتمّية المّت�شلا بزمن الأدّما Rئ 

 R التي كانت بمراأى وم�شمع منهم, بدون اأن يرد عنهم

ردع اأو نهي عنها.

وفي الّروايات ما ي�شير اإلى هذه ال�ّشيرة, فقد روى ابن قولويه 

قال: حّدثني محّمد ابن عبد اهلل بن جعفر الحميرّي, عن اأبيه, 

عن هارون بن م�شلم, عن الح�شن بن علّي, عن اأحمد بن عائذ, 

عن اأبي يعقوب الأبزارّي, عن قائد, عن عبد �شالح Q, قال: 

Qقد زاره  اإّن الح�شين  دخلت عليه فقلت له: جعلت فداك 

الّن�شاء,  اإليه  وركبت  ينكره,  ومن  الأمر  هذا  يعرف  من  الّنا�ض 

)1) الميرزا الّنوري, م�شتدرك الو�شائل, ج 2 �ض 365.
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ووقع حال ال�ّشهرة وقد انقب�شت منه لما راأيت من ال�شهرة, قال: 

فمكث ملّيًا ل يجيبني, ثّم اأقبل علّي فقال: »ي� عراقّي، اإْن �سهروا 

Q اأنف�سهم فل ت�سهر اأنت نف�سك، ف�اهلل م� اأتى الح�سين

.
(1(

اآٍت ع�رف�ً بحّقه اإّل غفر اهلل له م� تقّدم من ذنبه وم� ت�أّخر«

 -Q وعن عبد اهلل بن حّماد الب�شرّي, عن اأبي عبد اهلل

ن�احي  من  ي�أت�نه  ق�م�ً  اأّن  »بلغني  قال:  اأّنه   - حديٍث  في 

الّن�سف  في  وذلك  يندبنه،  ون�س�ء  من غيرهم،  ون��س�ً  الك�فة 

من �سعب�ن، فمن بين ق�رئ يقراأ، وق��سٍّ يق�ّس، ون�دٍب يندب، 

وق�ئٍل يق�ل المراثي«, فقلت له: نعم ُجعلت فداك, قد �شهدت 

بع�ض ما ت�شف, فقال: »الحمد هلل الذي جعل في الن��س من 

يفد اإلين� ويمدحن� ويرثي لن�، وجعل عدّون� من يطعن عليهم 

.
(2(

من قرابتن� وغيرهم، يهدرونهم ويقّبح�ن م� ي�سنع�ن«

2- ب �ض الّيوايات الوارهة بالخ�شو�ضئ 

منه�: ما رواه ال�ّشيخ الجليل ابن قولويه القّمي M بطرق 

مختلفة عن اأّم �شعيد الأحم�شّية:

قال: حّدثني محّمد بن جعفر الّرزاز, قال: حّدثني محّمد بن 

الح�شين بن اأبي الخّطاب, عن اأبي داود الم�شترق, عن اأّم �شعيد 

)1) ابن قولويه, كامل الّزيارات, �ض 266- 267.

)2) الم�شدر ال�شابق, �ض 539.
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الأحم�شّية, عن اأبي عبد اهلل Qقالت: قال لي: »ي� اأّم �سعيد 

تزورين قبر الح�سين؟« قالت: قلت: نعم, فقال لي: »زوريه ف�إّن 

.
(1(

زي�رة قبر الح�سين واجبة على الّرج�ل والّن�س�ء«

وقال: حّدثني اأبو العّبا�ض الّرزاز, عن محّمد بن الح�شين بن 

اأّم �شعيد الأحم�شّية  اأبي داود الم�شترق, عن  اأبي الخّطاب, عن 

لي  يكتري  بعثت من  Qوقد  اأبي عبد اهلل  قالت: كنت عند 

�سّيد  زي�رة  من  يمنعك  »م�  فقال:  ال�ّشهداء,  قبور  اإلى  حمارًا 

 ,»Q »الح�سين  قال:  هو؟  ومن  قلت:  قالت:  ال�ّسهداء«, 

ومن  مبرورة  وعمرة  »حّجة  قال:  زاره؟  لمن  وما  قلت:  قالت: 

الخير كذا وكذا«, ثالث مرات بيده.

وعنه, عن محّمد بن الح�شين, عن الحكم بن م�شكين, عن اأّم 

�شعيد الأحم�شّية, قالت: جئت اإلى اأبي عبد اهلل Qفدخلت 

عليه, فجاءت الجارية فقالت: قد جئت بالّدابة, فقال لي: »ي� اأّم 

�سعيد اأّي �سيء هذه الّدابة اأين تبغين تذهبين؟« قالت: قلت: 

اأزور قبور ال�شهداء, قال: »اأّخري ذلك الي�م، م� اأعجبكم ي� اأهل 

العراق، ت�أت�ن ال�ّسهداء من �سفر بعيد وتترك�ن �سّيد ال�ّسهداء 

ل ت�أت�نه«, قالت: قلت له: من �شّيد ال�ّشهداء؟ فقال: »الح�سين 

بن علي L«, قالت: قلت: اإّني امراأة, فقال: »ل ب�أ�س لمن 

)1) ابن قولويه, كامل الّزيارات, �ض 237.
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, قالت: قلت: اأّي �شيء لنا 
(1(

ك�ن مثلك اأن يذهب اإليه ويزوره«

في  �سهرين  واعتك�ف  وعمرة  حّجة  »تعدل  قال:  زيارته,  في 

وب�شط  قالت:  الحرام و�سي�مه� وخيره� كذا وكذا«,  الم�سجد 

يده و�شّمها �شّمًا ثالث مّرات.

وقال: حّدثني اأبي وعلّي بن الح�شين ومحّمد بن الح�شن رحمهم 

اهلل, عن �شعد بن عبد اهلل, عن الح�شن بن علّي بن عبد اهلل بن 

الغم�شاني,  رزق  بن  اأحمد  عن  عامر,  بن  العّبا�ض  المغيرة, عن 

اأّم �شعيد الأحم�شّية, قالت: دخلت المدينة فاكتريت حمارًا  عن 

 على اأن اأطوف على قبور ال�ّشهداء, فقلت: ل بد اأبداأ بابن ر�شول 

P فاأدخل عليه, فاأبطاأت على المكاري قلياًل, فهتف بي,  اهلل 

له:  قلت  �سعيد؟«  اأّم  ي�  »م� هذا   :Q اهلل  اأبو عبد  لي  فقال 

قال:  ال�ّشهداء,  قبور  على  لأدور  حمارًا  تكاريت  فداك,  ُجعلت 

»اأفل اأخبرك ب�سّيد ال�ّسهداء؟«, قلت: بلى, قال: »الح�سين بن 

علّي L،« قلت: واإّنه ل�شّيد ال�ّشهداء؟ قال: »نعم«, قلت: فما 

لمن زاره؟ قال: »حّجة وعمرة ومن الخير هكذا وهكذا«.

الحميرّي  اأبي ومحّمد بن عبد اهلل بن جعفر  وقال: حّدثني 

جميعًا, عن عبد اهلل بن جعفر الحميري, عن اأحمد بن اأبي عبد 

)1) يحتمل كون مراده Q: 1- لمن كان مثلك اأي في �شّنك. 2- اأو لمن كان مثلك من اأهل 

العراق. 3- اأو لمن كان مثلك ل يخاف عليه. وعلى اأي حال فهي ل تدل على وجود باأ�ض 

في زيارة الن�شاء بقول مطلق. 
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اهلل البرقي, عن اأبيه, عن عبد اهلل بن القا�شم الحارثّي, عن عبد 

المدينة  قالت: دخلت  الأحم�شّية,  �شعيد  اأّم  �شنان, عن  بن  اهلل 

فاكتريت البغل اأو البغلة لأدور عليه قبور ال�ّشهداء, قالت: قلت: ما 

اأحد اأحّق اأن اأبداأ به من جعفر بن محّمد L, قالت: فدخلت 

عليه فاأبطاأت, ف�شاح بي المكارّي: حب�شتينا عافاك اهلل, فقال 

لي اأبو عبد اهلل: »ك�أّن اإن�س�ن�ً ي�ستعجلك ي� اأّم �سعيد«, قلت: نعم 

جعلت فداك, اإّني اكتريت بغاًل لأدور عليه قبور ال�ّشهداء فقلت: 

فقال:  قالت:   ,L محّمد  بن  جعفر  من  اأحّق  اأحدًا  اآتي  ما 

ال�ّسهداء؟«  �سّيد  قبر  ت�أتي  اأن  من  يمنعك  فم�  �سعيد  اأّم  »ي� 

 ,Q اأبي طالب  اأن يدّلني على قبر علّي بن  قالت: فطمعت 

 فقلت: باأبي اأنت واأّمي ومن �شّيد ال�ّشهداء؟ قال: »الح�سين بن 

اأت�ه بب�سيرة ورغبة فيه ك�ن  اأّم �سعيد، من  L، ي�  ف�طمة 

.
(1(

له ِحّجة وعمرة مبرورة، وك�ن له من الف�سل هكذا وهكذا«

وقال: حّدثني جعفر بن محّمد بن اإبراهيم بن عبيد اهلل بن 

مو�شى بن جعفر, عن عبد اهلل بن اأحمد بن نهيك, عن محّمد بن 

اأبي عمير, عن الح�شين الأحم�شّي, عن اأّم �شعيد الأحم�شّية قالت: 

�شاألت اأبا عبد اهلل Q, عن زيارة قبر الح�شين Q, فقال: 

.
(2(

»تعدل ِحّجة وعمرة ومن الخير هكذا وهكذا«, واأوماأ بيده

دوق, ثواب الأعمال �ض 97. )1) ابن قولويه, كامل الّزيارات, �ض 217- 220, وانظر: ال�شّ

)2) الم�شدر ال�شابق, �ض 296- 297.
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وقال: حّدثني اأبي M, عن �شعد بن عبد اهلل, عن اأحمد بن 

محّمد ومحمد بن عبد الحميد, عن يون�ض بن يعقوب, عن اأّم �شعيد 

في  تذكر  �شيء  اأّي   :Q اهلل  عبد  لأبي  قلت  قالت:  الأحم�شّية 

زيارة قبر الح�شين Qمن الف�شل, قال: »نذكر فيه ي� اأّم �سعيد 

.
(1(

ف�سل ِحّجة وعمرة وخيره� كذا«, وب�شط يديه ونك�ض اأ�شابعه

ومنها: ما في م�شتدرك الو�شائل عن نوادر علّي بن اأ�شباط: 

عّمن رواه, عن اأحدهما L اأّنه قال: »ي� زرارة، م� في الأر�س 

م�ؤمنة اإّل وقد وجب عليه� اأن ت�سعد ف�طمة O، في زي�رة 

.
(2(

»Q الح�سين

يارة:
ّ
مشي المرأة إلى الز

فيدّل   ,Q الح�شين  الإمام  حرم  اإلى  الّن�شاء  م�شي  واأّما 

وال�ّشاملة  المقام,  في  الواردة  والمطلقة  العاّمة  الّروايات  عليه 

للّرجال والّن�شاء على حدٍّ �شواء.

واأّما ما ورد منها بل�شان الّرجل ونحوه ِمّما يوهم اخت�شا�شه 

بالّرجال, فيمكن اأن يتعّدى عنه اإلى الّن�شاء بالقاعدة المعروفة 

المكّلفين,  جميع  بين  الأحكام  با�شتراك  القائلة  الفقهاء  عند 

وغير  والمراأة  والّرجل  والغائب  والحا�شر  والجاهل  العالم 

)1) ابن قولويه, كامل الّزيارات, �ض 299.

)2) الميرزا الّنوري, م�شتدرك الو�شائل, ج 10 �ض 259.
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الجهر  م�شاألة  في  كما  الخا�ّض,  بالّدليل  خرج  ما  اإّل   ,
(1(

ذلك

.
(2(

الة, و�شتر البدن فيها, وغير ذلك والإخفات في ال�شّ

منها  يظهر  التي  الّروايات  بع�ض  تقّدم,  ما  اإلى  وي�شاف 

�شمولها للّن�شاء:

بن  جعفر  بن  محّمد  حّدثنا  قال:  ال�ّشجرّي,  رواه  ما  منه�: 

قال:  �شاذان,  بن  علّي  بن  محّمد  اأخبرنا  قال:  الّنحوّي,  محّمد 

اأخبرنا ح�شن بن محّمد بن عبد الواحد, قال: اأخبرنا عّباد بن 

جعفر, قال: اأخبرني محّمد بن عبدويه, عن يحيى بن م�شاور, 

من  امراأة  فاأقبلت  Qجال�شًا  محّمد  بن  جعفر  كان  قال: 

عند  كنت  قالت:  اأم�س؟«,  منذ  اأرِك  لم  لي  »م�  فقال:  العرب, 

قبور ال�ّشهداء, قال: »تركِت �سّيد ال�ّسهداء عندِك؟« قالت: من 

اأزوره؟ قال: »نعم زوريه،  Q«. قالت:  هو؟ قال: »الح�سين 

ف�إّنه اأف�سل من ِحّجة وحّجة«, حّتى عّد ع�شرًا, فقلت: فما لمن 

ا�شتراك  بعدم  القول  تقت�شي  الّزيارة  اإلى  الم�شي  في  خ�شو�شّية  احتمال  عدم  مع  هذا,   (1(

الّن�شاء مع الّرجال في الحكم, ويمكن نفي هذه الخ�شو�شية بالطالق, فاإّن اإطالق عنوان 

الم�شي يدّل على كون الما�شي- رجاًل كان اأو امراأة- هو تمام مو�شوع الحكم با�شتحباب 

المو�شوع...,  اأخذها في  الالزم  لكان  واإل   ,Q الح�شين  الإمام  زيارة قبر  اإلى  الم�شي 

والتف�شيل موكول اإلى محّله. )اأنظر: الحكيم ال�ّشيد مح�شن, حقائق الأ�شول ج 1 �ض 526).

)2) وعمدة دليل هذه القاعدة الإجماع, كما ذكر �شاحب الجواهر, )الّنجفي ال�ّشيخ محّمد 

رورة, كما ذكر ال�ّشيد الخوئي M اأّنها  ح�شن, جواهر الكالم, ج 13 �ض 337(, وال�شّ

من �شروريات المذهب, )البه�شودي, م�شباح الأ�شول, تقرير بحث ال�ّشيد الخوئي, ج 2 

�ض 257).
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(1(

زاره ما�شيًا؟ قال: »له بكّل خط�ة ِحّجة وعمرة«

المقّري, قال:  اأي�شًا: حّدثنا ميمون بن علّي بن حميد  وقال 

اأخبرنا  قال:  المقّري,  المن�شورّي  محّمد  بن  اإ�شحاق  اأخبرنا 

جعفر بن محّمد بن عبيد العابد المقّري, قال: اأخبرنا عّباد بن 

جعفر  عند  كنت  قال:  م�شاور,  بن  يحيى  اأخبرنا  قال:  يعقوب, 

»اأين كنت  لها:  العرب, فقال  امراأة من  بن محّمد حّتى جاءت 

»تركت  قال:  ال�ّشهداء,  قبور  عند  كنت  قالت:  اأم�س؟«  منذ 

�سّيد ال�ّسهداء عندك ب�لعراق؟«, قالت: َمن هو؟ قال: »ح�سين 

من  اأجراً  اأعظم  ف�إّنه  »زوريه  قال:  اأزوره؟  قالت:  واأ�سح�به«, 

لمن  ما  قالت:  ع�شرًا,  عّد  وِحّجة وعمرة«, حّتى  ِحّجة وعمرة 

.
(2(

خطا اإليه ما�شيًا؟ قال: »بكّل خط�ة حّجة وعمرة«

نتيجة هذا الفصل:

اأّن م�شاألة زيارة الّن�شاء لقبر �شّيد ال�ّشهداء Q, بل وم�شيهّن 

اإليه, مع مراعاة �شائر ما ُي�شترط على المراأة من الحفاظ على 

الّطاعات  من  يعّد  ذلك,  ينافي  ما  واجتناب  وحجابها,  �شترها 

والعبادات التي تتقّرب فيها المراأة اإلى اهلل تعالى, حالها كحال 

.R الّرجل, كما دلَّت عليه الّروايات الواردة عن المع�شومين

)1) ال�ّشجرّي محّمد بن علي, ف�شل زيارة الح�شين Q, �ض 62.

)2) الم�شدر ال�شابق, �ض 62- 63.



الفصل الخامس: 

المشي إلى الّزيارة وكيفّية ترتّب 
الثواب عليه





طّي  بها  ُيراد  التي  المقّدمات  من  الم�شي  اأّن  �شابقًا  اّت�شح 

الم�شافة اإلى طاعة من الّطاعات, كالحّج اإلى بيت اهلل الحرام 

اأو زيارة الم�شاهد الم�شّرفة ونحو ذلك.

وهو في نف�شه لي�ض طاعة من الّطاعات اإن لم يتعّلق بعنوان من 

وي�شبح  اإليها,  للو�شول  مقّدمة  يكون  التي  والّطاعات  العبادات 

اأمرًا راجحًا كما بيّناه �شابقًا.

وهنا ن�شتعر�ض - ب�شكل موجز ومقت�شب - اأمرًا اأ�شا�شّيًا يتناول 

كيفّية ترّتب الّثواب على الم�شي, باعتباره مقّدمة من المقّدمات.

واب على المشي باعتباره مقّدمة:
ّ
الث

ببحث  ُيعرف  الفقه,  اأ�شول  علم  في  عميق  بحث  هناك 

الواجب الغيرّي اأو مقّدمة الواجب, طرح فيه الأعالم �شوؤاًل عن 

كيفّية ترّتب الّثواب على الواجب الغيرّي اأو المقّدمة, وفي �شوء 

تلك الإجابة �شيتحّدد لنا قيمة مقّدمات العمل من حيث الأجر 

زيارة  اإلى  الم�شي  المترّتب عليها, وهو ما ينطبق على  والّثواب 

الإمام الح�شين Qباعتباره مقّدمة من المقّدمات.
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المشي كمقّدمة ومطلوب لغيره:

خال�شة ما يمكن قوله في المقام, مع تطبيق مّنا على الأمر 

ال�شتحبابّي:

خالل  من  ا�شتحبابه  ثبت  م�شتحب,  عمل  مثاًل  الّزيارة  اإّن 

هذا  ومثل   ,R الأئّمة  عن  الواردة  حيحة  ال�شّ الّروايات 

الم�شتحّب ُيقال له: م�شتحّب اأو اأمر نف�شّي, حيث ل ُيطلب لأجل 

لأجل  يطلب  الذي  الغيرّي  مقابل  في  اآخر,  اأمر  اأو  م�شتحبٍّ 

م�شتحّب اأو اأمٍر اآخر. اإّل اأّن تحقيق العمل اأو الم�شتحّب الّنف�شّي 

الحال على مجموعة  بطبيعة  يتوّقف  المكّلف  ِقبل  كالّزيارة من 

من المقّدمات ل بّد للمكّلف من توفيرها وتحقيقها ليتمّكن من 

الإتيان بذلك العمل.

ومن تلك الأمور قطع الم�شافة باأّي نحو كان ما�شيًا اأو راكبًا, 

وهنا يقول العقل: باأّن الأمر ال�شتحبابّي الذي يدعو اإلى اإيجاد 

ويحّركه  المكّلف  ويدفع  مثاًل,  الّزيارة  وهو  متعّلقه  وتحقيق 

المقّدمات  توفير  اإلى  نف�شه  الوقت  وفي  اأي�شًا  يدعوه  باّتجاهه, 

لما  واإّل  اإيجادها,  نحو  ويحّركه  الفعل  ذلك  عليها  يتوّقف  التي 

تحّقق له وجود في الخارج, وهذا المقدار مّتفق عليه باعتباره 

من �شوؤون حكم العقل بما يتوّقف عليه امتثال العمل والإتيان به.

كحكم  ال�شتحباب  اإثبات  في  الأ�شول  علماء  اختلف  وقد 

�شرعّي للمقّدمة, تبعًا لثبوت ال�شتحباب لنف�ض العمل, واإن كان 
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اأقواًل  هناك  اأّن  اإّل   ,
(1(

بينهم الم�شهور  يتبّناه  الذي  الراأي  هو 

بال�شتحباب  القول  اإنكار  اإلى حّد  اأخرى ت�شل  وتفا�شيل كثيرة 

.
(2(

ال�شرعّي الغيرّي للمقّدمة من راأ�ض

واأخذهم  واأدّلتهم  القوم  الخو�ض في مذاهب  نريد  ونحن ل 

�شّي  اإلى بحث تخ�شّ ورّدهم, فاإّن لهذا مجاله الخا�ض ويحتاج 

في علم اأ�شول الفقه.

الّثواب  ترّتب  م�شاألة  تخريج  عن  البحث  لدينا  المهّم  واإّنما 

Q, مع كونها مقّدمة  اإلى قبر الإمام الح�شين  على الم�شي 

من المقّدمات.

واب على المقّدمة:
ّ
إشكالّية الث

الأمر  اأو  المقّدمة  على  الّثواب  بترّتب  تتعّلق  اإ�شكالّية  هناك 

المطلوب لغيره, تقول:

اإذا كان معنى تبعّية المقّدمة لنف�ض العمل, اأّن الباعث لالإتيان 

بها هو طلب العمل نف�شه, فالباعث على الأمر بالم�شي اإلى الّزيارة 

هو ا�شتحباب الّزيارة نف�شها, باعتبار اأن الأمر بالمقّدمة والبعث 

بها  المرتبط  بالعمل  الإتيان  من  الّتمكن  لأجل  هو  اإّنما  نحوها 

اإلى تح�شيل  اإليها طريقًا  والّندب  بها  الأمر  فيكون  وتح�شيله, 

در, درو�ض في علم الأ�شول, الحلقة الّثالثة, الق�شم الأّول, �ض 370. )1) ال�ّشهيد ال�شّ

)2) المّظفر, اأ�شول الفقه, ج 2 �ض 354. وهذا ما يعرف لديهم ببحث المالزمة بين وجوب اأو 

ا�شتحباب ال�شيء ووجوب اأو ا�شتحباب مقّدمته بين حكم العقل وحكم ال�شرع.
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ذلك العمل, ولوله لما تعّلق اأمر بالمقّدمة.

للمقّدمة,  م�شتقّل  واأمر  بعث  هناك  لي�ض  اأخرى:  وبعب�رة 

لها,  ومنف�شلة  م�شتقّلة  اإطاعة  ول  العمل,  نف�ض  عن  منف�شاًل 

كما  العمل,  نف�ض  تح�شيل  من  التمّكن  لغر�ض  اإطاعتها  واإّنما 

يت�شح ذلك من ت�شميتها بالأمر اأو المطلوب الغيرّي.

الإتيان  على  العبد  ي�شتحّقه  ثواب  ل  اأْن  قالوا:  هنا  ومن 

بنف�ض  الأمر  اإطاعة  على  له  يح�شّ الذي  الّثواب  غير  بالمقّدمة, 

العمل.

وعلى هذا الأ�شا�ض وقع الكالم بين الأعالم في توجيه ما ورد 

في الّروايات من ثواب على بع�ض المقّدمات, مثل ما ورد على 

 ,Q الم�شي اإلى الحّج, اأو الم�شي اإلى زيارة الإمام الح�شين

واأّنه في كل خطوة كذا من الّثواب.

الجواب عن اإلشكالّية:

تبعًا  المتقّدمة,  الإ�شكالّية  حول  الأعالم  اأجوبة  تعّددت 

لديهم ومن جملتها  العلمّية  المباني  العديد من  لالختالف في 

الخو�ض  يمكننا  ل  وحيث  الأعمال.  على  الجزاء  كيفّية  م�شاألة 

تلك  بع�ض  اإلى  بالإ�شارة  نكتفي  فاإننا  الأمر,  هذا  تفا�شيل  في 

الأجوبة:

اأّوًل: لو كان الّثواب على العمل بتج�ّشم الأعمال في عالم البرزخ 
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نف�شه,  العمل  مع  تتنا�شب  وهيئات  ب�شور  القيامة,  يوم  اأو 

بمعنى اأّن العمل الح�شن مثاًل يقت�شي �شورة مالئمة وح�شنة 

ل  كّنا  واإن  الجزاء  من  النحو  فهذا  الموت,  بعد  ل�شاحبه 

اأّن الإتيان  اأّنه ل �شبهة في  اإّل  ن�شتطيع العلم بخ�شو�شّياته, 

الّنف�ض وتحكيم  تعالى موجب ل�شفاء  بالمقّدمات لأجل اهلل 

ملكة الإنقياد والّطاعة, ولها بح�شب مراتب النّيات وخلو�شها 

الخميني  الإمام  اأفاده  كما  الغيبّية,  العوالم  في  تاأثيرات 

.
(1(

ر�شوان اهلل عليه

باب  من  اإّما   ,
(2(

تعالى منه  مجعول  الجزاء  باأّن  قلنا  لو  ث�ني�ً: 

وجود  باعتبار  بال�شتحقاق  اأو  عباده,  على  منه  ل  التف�شّ

للطاعات  اإتيانهم  اأن  بمعنى   ,
(3(

التكاليف في  الم�شّقة 

والعبادات يجعلهم لئقين لأن ت�شعهم رحمته, وقد كتب على 

ولحظ:   ,379  -378 �ض   1 ج  الأ�شول,  علم  اإلى  الو�شول  مناهج  الخميني,  الإمام   (1(

 ,333 �ض   1 ج  الكفاية,  �شرح  في  الّدراية  نهاية  ح�شين,  محّمد  ال�ّشيخ  الأ�شفهاني, 

البجنوردي, ال�ّشيد ميرزا ح�شن المو�شوي, منتهى الأ�شول, ج 1 �ض 203, الّطباطبائي, 

ال�ّشيد محّمد ح�شين, الميزان في تف�شير القراآن, ج 1 �ض 93.

)2) انظر: الإمام الخميني, مناهج الو�شول اإلى علم الأ�شول, ج 1 �ض 377, الّطباطبائي, 

ال�ّشيد محّمد ح�شين, الميزان في تف�شير القراآن, ج 1 �ض 93.

)3) اأنظر: ال�ّشريف المرت�شى, الّذخيرة في علم الكالم, �ض 279, الّطو�شي, ال�ّشيخ اأبو جعفر 

الّرازي,  110, الحم�شي  الر�شاد, �ض  اإلى طريق  الهادي  الإقت�شاد  محّمد بن الح�شن, 

ك�شف  الحّلي,  العالمة   ,16 �ض   2 ج  الّتقليد,  من  المنقذ  محمود,  الّدين  �شديد  ال�ّشيخ 

المراد في �شرح تجريد الإعتقاد, �ض 436, وغيرهم...
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بالثواب, واهلل  اأنه وعد عباده  باب  اأو من   ,
(1(

الرحمة نف�شه 

, فحينئٍذ:
(2(

تعالى ل يخلف الميعاد, ووعده غير مكذوب...

على  بالجزاء  ل  يتف�شّ قد  كما  تعالى  اهلل  اإّن  ُيق�ل:  ل  ِلَم   -1

؟! 
(3(

اأي�شًا مقّدماته  على  بالجزاء  ل  يتف�شّ قد  العمل  نف�ض 

من  ويمنع  ي�شاء,  كيف  ي�شاء  من  يعطي  اأن  �شبحانه  فله 

منه  مح�ض  ل  تف�شّ الثواب  باأنَّ  قلنا  �شواء  ي�شاء.  كيف  ي�شاء 

الأخير  القول  فاإّن  العمل,  نف�ض  على  بال�شتحقاق  اأو  تعالى, 

ل منه �شبحانه على عباده زيادة على اأ�شل  ل يمنع من التف�شّ

ال�شتحقاق,كما هو وا�شح, قال تعالى: { ڤ ڤ    ڤ   ڤ 

ک ک ک ک   } �شبحانه:  وقال   ,
(4(

{ ڦ ڦ ڦ ڦ  
حس خس مس حص مص   } ا�شمه:  تبارك  وقال   ,

(5(

 { گ گگ 
الزيارة  اإلى  الم�شي  على  الثواب  اإعطاء  فيكون   ,

(6(

 { جض 

اًل منه تعالى. باعتباره مقّدمة, تف�شّ

قال العاّلمة الّطباطبائّي }: وما يعطيه تعالى من الّثواب 

فاإّن  العبد,  ا�شتحقاق من  ل منه من غير  تف�شّ العبد  على عمل 

اإ�شحاق,  محّمد  ال�ّشيخ  الفّيا�ض   ,203 �ض   1 ج  الأ�شول,  منتهى  البجنوردي,  اأنظر:   (1(

مو�شوعة  44 من  ج   ,M الخوئي  ال�ّشيد  بحث  تقريرات  الفقه,  اأ�شول  في  محا�شرات 

الإمام الخوئي �ض 229- 230.

)2) اأنظر: البجنوردي, منتهى الأ�شول, ج 1 �ض 203.

)3) كما هو اأحد جوابي المحّقق الخرا�شاني M, اأنظر: كفاية الأ�شول, �ض 139.

))) �شورة الحزاب, الآية 47.

)5) �شورة الأنعام الآية 160.

)6) �شورة ق الآية 35. وانظر: الّطباطبائي, الميزان في تف�شير القراآن, ج 16 �ض 330.
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يقبل  ل  ملكًا  �شبحانه,  له  طلق  ملك  عمل  من  ياأتيه  وما  العبد 

مالكًا  العبد  ت�شريعّيًا  اعتبارًا  اعتبر  اأّنه  غير  والنتقال,  الّنقل 

ل اآخر, ثم اختار ما  ومّلكه عمله, وهو المالك ِلَما مّلكه وهو تف�شّ

اأحّبه من عمله فوعده ثوابًا على عمله و�شّماه اأجرًا وجزاء وهو 

ل اآخر, ول ينتفع به في الدنيا والآخرة اإّل العبد, قال تعالى:  تف�شّ

گ ڳ ڳ   } وقال:   ,
(1(

 { وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ   }

, وقال بعد و�شف الجّنة 
(2(

ڳ ڳ ڱ     ڱ ڱ ڱ } 
, وما وعده من 

(3(

ونعيمها: { ی ی ی      ی جئ حئ مئ ىئ  }

.
(4(

ل ال�شكر وعدم المّن عند اإيتاء الّثواب تمام التف�شّ

2- وِلَم ل ُيق�ل: باأّن الثواب على المقّدمة كالم�شي وْعٌد جميل 

َوَعد به عباده, واهلل ل يخلف الميعاد؟! واهلل  منه �شبحانه, 

مقّدماته  على  يعد  قد  العمل,  اأ�شل  على  يِعد  قد  كما  تعالى 

.
(5(

اأي�شًا

3- وِلَم ل ُيق�ل: بوجود م�شلحة في نف�ض المقّدمة زائدة على 

الم�شلحة القائمة في نف�ض العمل, توجب ترّتب ثواب خا�ّض 

على المقّدمة؟! كما في الم�شي اإلى الحّج اأو الّزيارة الذي فيه 

)1) �شورة اآل عمران الآية 172.

)2) �شورة ف�شلت, الآية 8.

)3) �شورة الإن�شان, الآية 22.

)4) الّطباطبائي, ال�ّشيد محّمد ح�شين, الميزان في تف�شير القراآن, ج 19 �ض 154.

)5) البجنوردي, منتهى الأ�شول, ج 1 �ض 206.
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نوع من تعظيم �شعائر اهلل قد يكون المولى �شبحانه لحظه 

.
(1(

ًا عليه, غير الّثواب على اأ�شل العمل واأعطى ثوابًا خا�شّ

العمل  عنوان  عليها  ي�شدق  المقّدمة  ــاأّن  ب ُي��ق���ل:  ل  وِل���َم   -4

الح, والح�شنة, والخير, حالها كحال العمل نف�شه؟! تلك  ال�شّ

عليها,  الّثواب  ترّتب  على  الكريم  القراآن  دّل  التي  العناوين 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک   } تعالى:  كقوله 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ 
ک ک ک ک گ   } �شبحـــــــانـه:  وقولـــه   ,

(2(

 { ڱ 
, وقولــــه جّل ثنــــاوؤه: { ڎ ڈ ڈ ژ 

(3(

گگ} 
.

(5(

, وغير ذلك من الآيات؟!
(4(

ژ ڑ } 
5- وِلَم ل ُيق�ل: اإّن ذلك محمول على توزيع ثواب نف�ض العمل 

على المقّدمة, باعتبار اأّن: »اأف�سل الأعم�ل اأحمزه�«, وكّلما 

العمل  كثرت حمازة  �شعوبتها  وزادت  العمل  مقّدمات  كثرت 

واإّنما  الّزيارة,  وم�شّقته, فالّثواب في الأ�شل على نف�ض عمل 

ين�شب اإلى المقّدمة كالم�شي مجازًا وبالعر�ض, باعتبار اأّنها 

عمل  نف�ض  في  والم�شّقة  الحمازة  مقدار  زيادة  في  ال�شبب 

)1) انظر: ال�ّشبزواري ال�ّشيد عبد الأعلى, تهذيب الأ�شول, ج 1 �ض 81.

)2) �شورة الّنحل الآية 97.

)3) �شورة الأنعام الآية 160.

)4) �شورة الّزلزلة الآية 7.

)5) انظر: ال�ّشبزواري ال�ّشيد عبد الأعلى, تهذيب الأ�شول, ج 1 �ض 81- 82.
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الّزيارة, فتكون ال�ّشبب في زيادة الّثواب وِعَظمه, ل اأّن الثواب 

.
(1(

على نف�ض المقّدمة, وعلى نف�ض الم�شي؟!

في  �شروعًا  يعّد  بنف�شه  المقّدمة  فعل  اإّن  ُيق�ل:  ل  وِلَم   -6

امتثال العمل نف�شه؟! الذي هو ح�شب الفر�ض عبادة ماأمور 

اأو الحّج مثاًل, هو �شروع في عمل  اإلى الّزيارة  بها, فالم�شي 

الّزيارة نف�شها, فيكون الإتيان بالمقّدمة بنف�شه امتثاًل لنف�ض 

العمل  الّثواب من باب كون  , في�شير موجبًا لمزيد 
(2(

العمل

.
(3(

من »اأحمز الأعم�ل« حينئٍذ؟!

7- وِلَم ل ُيق�ل: اإّن المناط في ا�شتحقاق الّثواب هو العبادّية, 

ولي�ض كون ما ياأتي به العبد نف�ض العمل اأو مقّدمته؟! ومن هنا 

فاإن الّتو�شليات- وهي الأمور التي ل ي�شترط في الإتيان بها 

ق�شد التقّرب اإلى اهلل تعالى كتطهير الّثوب مثاًل- ُيثاب عليها 

ويكفي   .
(4(

تعالى اهلل  اإلى  متقّربًا  بها  اأتى  لو  اأي�شًا  الإن�شان 

اإليه  متقّربًا  به  والإتيان  بالمولى  ارتباطه  الفعل  عبادية  في 

تعالى مع عدم ما يمنع من الّتعبد به. ول �شّك في اأّن ق�شد 

النف�شّي- كالّزيارة- بفعل مقّدماته-  الأمر  بامتثال  ال�شروع 

)1) اأنظر: الخرا�شاني, كفاية الأ�شول, �ض 139, المّظفر, اأ�شول الفقه, ج 2 �ض 326.

علم  في  درو�ض  در,  ال�شّ ال�ّشهيد  واأنظر:   ,349 -348 2 �ض  ج  الفقه,  اأ�شول  المّظفر,   (2(

الأ�شول, الحلقة الّثالثة, الق�شم الأّول, �ض 386.

الح�شن  اأبي  الميرزا  المحقق  مع حوا�شي  الخرا�شاني,  لالآخوند  الأ�شول,  كفاية  اأنظر:   (3(

الم�شكيني, ج 1 �ض 550.

)4) الّطباطبائي, ال�ّشيد محّمد ح�شين, حا�شية الكفاية �ض 119.
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كالم�شي- قا�شدًا بها الّتو�شل اإلى الأمر الّنف�شّي العبادّي يعّد 

.
(1(

طاعة وانقيادًا للمولى

كونه  الفعل  على  الثواب  ترّتب  في  يكفي  اإّنه  ُيق�ل:  ل  وِلَم   -8

 ,Q ح�شنًا ومحبوبًا؟! كما في الم�شي اإلى زيارة الح�شين

فاإّنه واإن كان مقّدمة اإّل اأّنه في نف�شه مّت�شف بالح�شن, حيث 

اإّن الم�شي اإليها ينطبق عليه تعظيم �شعائر اهلل, المحبوب في 

.
(2(

نف�شه

في  الباحث  عليها  يعثر  قد  التي   
(3(

الأجوبة من  غيرها  اإلى 

كتب الفقهاء والعلماء فلتراجع في مظاّنها.

نتيجة هذا الفصل:

يّت�شح  التي  والّتخريجات  الّتقريبات  اأّن هناك مجموعة من 

والمطلوب  المقّدمة  على  الّثواب  ترّتب  كيفّية  خاللها  من 

والمطلوب  العمل  بنف�ض  ذلك  اخت�شا�ض  وعدم  الغيرّي, 

من  جاء  ما  على  اأوردت  التي  الإ�شكالّية  ترتفع  وبها  الّنف�شّي, 

الإمام زيارة  اإلى  الم�شي  وعلى  عمومًا,  المقّدمات  على   الّثواب 

الح�شين Qخ�شو�شًا.

علم  في  درو�ض  در,  ال�شّ ال�ّشهيد  واأنظر:   ,349 -348 2 �ض  ج  الفقه,  اأ�شول  المّظفر,   (1(

الأ�شول, الحلقة الّثالثة, الق�شم الأّول, �ض 386.

الح�شن  اأبي  الميرزا  المحقق  مع حوا�شي  الخرا�شاني,  لالآخوند  الأ�شول,  كفاية  اأنظر:   (2(

الم�شكيني, ج 1 �ض 550.

)3) اأنظر على �شبيل المثال: البجنوردي, منتهى الأ�شول, ج 1 �ض 206.
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رحم اهلل ال�ّسيد ر�س� الم��س�ّي الهندّي اإذ يق�ل:

َبَكْت َعْينًا  اُر  النَّ َتْحُرُق  َباِبي؟َفَهْل  ِلُرْزِء الَقِتيِل ِب�َشْيِف ال�شّ

اُر ِرْجاَلً َم�َشْت  ِمْنُه �َشاِمي الِقَباِب؟َوَهْل َتْحُرُق النَّ
ٍ
اإَِلى َحَرم

ِذيَب
ُ
اأ َقْلبًا  اُر  النَّ َتْحُرُق  اِب؟َوَهْل  ِبَلْوَعِة ِنْيَراِن َذاَك اْلُم�شَ

ورحم اهلل ال�سيخ فرج اهلل العمران:

(1(

�َشْدَقِميَّة َراِكبًا  َيا  َحِثيثًاَ  الَعِليَّه�ِشْر  َكْرَبالَء  ِفي  ُح�َشْينًا  ُزْر 

َفاْخَلْع َلَمَعْت  ُطوٍر  َناُر  ــهَفاإَِذا  ــيَّ ــَرُة الــُقــْد�ــشِ ــي ــَحــ�ــشِ َفـــَثـــمَّ ال

الَم�ْشَي ِر  َوَق�شِّ َهْونًا  هَفاْم�ِض  َنَبِويَّ ٍة  ِبُحجَّ َجاَءْت  َفالُخْطَوُة 

َقِمي�َض َواْلَب�ْض  ِبالُفَراِت  هَفاْغَت�ِشْل  َمِويَّ الدَّ ُدُموَعَك  َواْنُثْر  الُحْزِن 

َف�َشلِّْم ِريِح  ِلل�شَّ ِجْئَت  هَواإذا  الَواِرِثيَّ َياَرَة  الزِّ ُزْرُه  ُثمَّ 

َعاُء �َشِريعًا ْح َواْدُع َفالدُّ هُثمَّ �شِ ِة الَحاِئِريَّ ُم�ْشَتَجاٌب ِفي الُقبَّ

هُقْل َحِبيِبي ُح�َشْيُن َيا ُمْهَجَة الَهاِدي الَزِكيَّ الَبُتوِل  ُمْهَجَة  َوَيا 

)1) �شدقم: ا�شم فحل كان للنعمان بن المنذر, تن�شب اإليه ال�شدقميات من الإبل, وال�شدقم: 

الوا�شع ال�شدق, والميم زائدة.
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نَّى
َ
َواأ ُح�َشْيُن  َيا  ْدُعوَك 

َ
اأ هاأَنا  ْمَهِريَّ َبال�شَّ الَكِريِم  َرْفِع  َبْعَد 

نَّى
َ
َواأ ُتُجيُب  ل  ْدُعوَك 

َ
اأ هاأَنا  ْعَوِجيَّ

َ
ِبالأ  

ِ
الِعَظام َر�ضِّ  َبْعَد 

وهلل دّر من ق�ل اأي�س�ً:

ُخُطَواِتي اَلً  َتَو�شُّ اإَلْيَك  َح�َشَناِتيَتْم�ِشي  ــَهــا  اإِنَّ اإِْذ  َهــا  ُعــدُّ
َ
َواأ

ِريَق ِلَكْرَبال م�ِشي الطَّ
َ
ْن اأ

َ
ِمْن َمْوِلِدي �َشْيرًا ِلِحيِن َمَماِتيَوَوِدْدُت اأ

 الِح�َشاِب َتَفاُخَرًا
ِ
َناِدي ِفي َيْوم

ُ
ْفَنْيُت ِفي ُحبِّ اْلُح�َشْيِن َحَياِتيِلأ

َ
اأ

اللَّهمَّ وّفقنا لمعرفة الّنبّي واآله �شلوات اهلل عليهم, وارزقنا 

في الّدنيا زيارتهم, وفي الآخرة �شفاعتهم, ول تفّرق بيننا وبينهم 

طرفة عين اأبدًا, والحمد هلل, اأّوًل واآخرًا, وظاهرًا وباطنًا.
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المصادر والمراجع

بن  اأحمد  بن  اهلل  عبد  بن  محمود  الّدين  �شهاب  الآلو�شي   -1  

الح�شين, تف�شير الآلو�شي الم�شّمى بروح المعاني في تف�شير 

القراآن العظيم وال�ّشبع المثاني, دار الكتب العلمّية, الّطبعة 

الأّولى, بيروت- لبنان. 

 2- ابن الأثير, الّنهاية في غريب الحديث, موؤ�ّش�شة اإ�شماعيليان, 

الّطبعة الّرابعة, قّم- اإيران.

الحّلّي,  الأ�شدّي  الح�شن  بن  يحيى  الحافظ  البطريق  ابن   -3  

عمدة عيون �شحاح الأخبار في مناقب اإمام الأبرار, موؤ�ّش�شة 

الّتابعة لجماعة المدّر�شين بقّم الم�شّرفة,  الّن�شر الإ�شالمّي 

قّم- اإيران.

بن  جعفر  القا�شم  اأبو  الأقدم  ال�ّشيخ  القّمّي,  قولويه  ابن   -4  

ن�شر  القّيومّي,  ال�ّشيخ جواد  الّزيارات, تحقيق  محّمد, كامل 

الفقاهة, الّطبعة الّثالثة, قّم- اإيران.

 5- ابن الم�شهدّي ال�ّشيخ اأبو عبد اهلل محّمد بن جعفر, المزار 
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الكبير, تحقيق جواد القّيومّي الإ�شفهانّي, ن�شر قّيوم, الّطبعة 

الأّولى, قّم- اإيران.

الدين  جمال  الف�شل  اأبو  الم�شرّي,  الإفريقّي  منظور  ابن   -6  

محّمد بن مكرم, ل�شان العرب, ن�شر اأدب الحوزة, قّم- اإيران.

 7- الأردبيلّي المولى اأحمد, مجمع الفائدة والبرهان, من�شورات 

جماعة المدّر�شين في الحوزة العلمّية في قّم المقّد�شة, قّم- 

اإيران.

الّن�شر  موؤ�ّش�شة  ال�ّشيعة,  مواقف  علّي,  الميانجّي  الأحمدّي   -8  

قّم-  الم�شّرفة,  بقّم  المدّر�شين  لجماعة  الّتابعة  الإ�شالمّي 

اإيران.

 9- الإ�شطّهباناتي محّمد ح�شن, نور العين في الم�شي اإلى زيارة 

قبر الح�شين Q, موؤ�ّش�شة مولود الكعبة, الّطبعة الأّولى, 

قّم- اإيران.

 10- الأ�شفهانّي ال�ّشيخ محّمد ح�شين, نهاية الّدراية في �شرح 

الكفاية, مطبعة الّطباطبائّي, قّم- اإيران.

 11- الأمين ال�ّشيد مح�شن, ك�شف الإرتياب عن اأتباع محّمد بن 

عبد الوّهاب, الّطبعة الخام�شة.

 12- الأن�شارّي ال�ّشيخ الأعظم مرت�شى, فرائد الأ�شول, انت�شارات 

دهاقاني )اإ�شماعيليان(, الّطبعة الأّولى, قّم- اإيران.
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 13- البجنوردّي ال�ّشيد ميرزا ح�شن المو�شوي, منتهى الأ�شول, 

من�شورات مكتبة ب�شيرتي, الّطبعة الّثانية, قّم- اإيران.

اأحكام  في  الّنا�شرة  الحدائق  يو�شف,  ال�ّشيخ  البحرانّي   -14  

لجماعة  الّتابعة  الإ�شالمّي  الّن�شر  موؤ�ّش�شة  الّطاهرة,  العترة 

المدّر�شين بقّم الم�شرفة, قّم- اإيران.

 15- البرقّي ال�ّشيخ اأبو جعفر اأحمد بن محّمد بن خالد, كتاب 

المحا�شن, دار الكتب الإ�شالمّية, طهران- اإيران.

 16- البه�شودّي ال�ّشيد محّمد �شرور الواعظ الح�شينّي, م�شباح 

اأبو  ال�ّشيد  العظمى  اهلل  اآية  �شماحة  عن  تقرير  الأ�شول, 

القا�شم المو�شوّي الخوئّي, مكتبة الّداوري, الّطبعة الخام�شة, 

قّم- اإيران.

الم�شائل  في  الإلهّية  الأنوار  جواد,  الميرزا  الّتبريزّي,   -17  

قّم-  الّثانية,  الّطبعة  ال�ّشهيدة,  ال�شّديقة  دار  العقائدّية, 

اإيران.

دعائم  الّنعمان,  حنيفة  اأبو  القا�شي  المغربّي,  التميمّي   -18  

الإ�شالم, تحقيق اآ�شف بن علّي اأ�شغر في�شّي, دار المعارف, 

القاهرة- م�شر.

 19- الحّر العاملّي, ال�ّشيخ محّمد بن الح�شن, و�شائل ال�ّشيعة اإلى 

تح�شيل م�شائل ال�ّشريعة, تحقيق ال�ّشيخ عبد الّرحيم الّربانّي 
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الخام�شة,  الّطبعة  العربّي,  الّتراث  اإحياء  دار  ال�ّشيرازّي, 

بيروت- لبنان.

الأ�شول,  حقائق  الّطباطبائي,  مح�شن  ال�ّشيد  الحكيم   -20  

مكتبة ب�شيرتي, قّم- اإيران.

العروة  م�شتم�شك  الّطباطبائّي,  مح�شن  ال�ّشيد  الحكيم   -21  

الوثقى, موؤ�ّش�شة دار الّتف�شير, الّطبعة الأّولى, قّم- اإيران.

الإمام  موؤ�ّش�شة  الأحكام,  تحرير  العاّلمة,  الحّلّي   -22   

ادق Q, الّطبعة الأّولى, قّم- اإيران. ال�شّ

ك�شف  المطّهر,  يو�شف  بن  الّدين  العاّلمة, جمال  الحّلّي   -23 

المراد في �شرح تجريد العتقاد, من�شورات �شكورّي, الّطبعة 

الأّولى, قّم- اإيران.

 24- الحّلّي العاّلمة, منتهى المطلب في تحقيق المذهب, مجمع 

البحوث الإ�شالمّية, الّطبعة الأّولى, م�شهد- اإيران.

المنقذ  محمود,  الّدين  �شديد  ال�ّشيخ  الّرازّي  الحم�شّي   -25  

الّتابعة لجماعة المدّر�شين بقّم  من الّتقليد, موؤ�ّش�شة الّن�شر 

المقّد�شة, الّطبعة الأّولى, قّم- اإيران.

مع  الأ�شول,  كفاية  كاظم,  محّمد  الآخوند  الخرا�شاني   -26  

حوا�شي المحّقق الميرزا اأبي الح�شن الم�شكينّي, تحقيق �شامي 

الخّفاجّي, اإنت�شارات لقمان, الّطبعة الأّولى, قّم- اإيران.
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 27- الخرا�شانّي ال�شيخ محّمد كاظم, كفاية الأ�شول, موؤ�ّش�شة 

الّن�شر الإ�شالمّي الّتابعة لجماعة المدّر�شين بقّم المقّد�شة, 

قّم- اإيران.

الكفاية,  على  الّتعليقة  في  الهداية  اأنوار  الإمام,  الخمينّي   -28  

تحقيق ون�شر موؤ�ّش�شة تنظيم ون�شر اآثار الإمام الخمينّي }, 

الّطبعة الّثانية, قّم- اإيران.

 29- الخمينّي الإمام, مناهج الو�شول اإلى علم الأ�شول, تحقيق 

 ,{ الخمينّي  الإمام  اآثار  ون�شر  تنظيم  موؤ�ّش�شة  ون�شر 

الّطبعة الأّولى, قّم- اإيران.

حا�شية  عرفة,  محّمد  ال�ّشيخ  الدين  �شم�ض  الّد�شوقّي   -30  

الّد�شوقّي على ال�ّشرح الكبير, طبع بدار اإحياء الكتب العربّية 

عي�شى البابّي الحلبّي و�شركاه, م�شر.

تحقيق  القراآن,  األفاظ  مفردات  الأ�شفهانّي,  الّراغب   -31  

�شفوان عدنان داوودي, الّطبعة الأّولى, دار القلم- دم�شق, 

الّدار ال�ّشامّية- بيروت.

 32- الّزرك�شّي الإمام بدر الّدين محّمد بن عبد اهلل, البرهان 

البابّي  عي�شى  العربّية  الكتب  اإحياء  دار  القراآن,  علوم  في 

الحلبّي و�شركائه, الّطبعة الأّولى, م�شر.

القا�شم جار اهلل محمود بن  اأبو  الّزمخ�شرّي الخوارزمّي   -33 
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عمر, الك�ّشاف عن حقائق الّتنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 

الحلبّي  البابّي  م�شطفى  ومطبعة  مكتبة  �شركة  الّتاأويل, 

و�شركاهم-  الحلبّي  محمود  ومحّمد  عبا�ض  بم�شر,  واأولده 

خلفاء, الّطبعة الأخيرة.

 34- زين الّدين ال�ّشيخ محّمد اأمين, كلمة الّتقوى, مطبعة مهر, 

الّطبعة الّثالثة, قّم- اإيران.

 35- ال�ّشبزوارّي ال�ّشيد عبد الأعلى المو�شوّي, تهذيب الأ�شول, 

موؤ�ّش�شة المنار, الّطبعة الّثالثة, قّم- اإيران.

 36- ال�ّشجرّي ال�ّشريف اأبو عبد اهلل محّمد بن علي بن الح�شن 

اآية  مكتبة  من�شورات   ,Q الح�شين  زيارة  ف�شل  العلوّي, 

اهلل المرع�شّي العاّمة, قّم- اإيران.

 37- ال�ّشرخ�شّي �شم�ض الّدين, المب�شوط, دار المعرفة, بيروت- 

لبنان.

 38- ال�ّشمعانّي اأبو المّظفر من�شور بن محّمد, تف�شير ال�ّشمعانّي, 

دار الوطن, الّطبعة الأّولى, الّريا�ض- ال�ّشعودّية.

اهلل  اآية  مكتبة  من�شورات  الأمالي,  المرت�شى,  ال�ّشيد   -39  

العظمى المرع�شّي الّنجفّي, الّطبعة الأّولى, قّم- اإيران.

تحقيق  الكالم,  علم  في  الّذخيرة  المرت�شى,  ال�ّشريف   -40  

الّتابعة  الإ�شالمّي  الّن�شر  موؤ�ّش�شة  الح�شينّي,  اأحمد  ال�ّشيد 

لجماعة المدّر�شين بقّم الم�شّرفة, قّم- اإيران.
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الّتابعة  الّن�شر  موؤ�ّش�شة  الإنت�شار,  المرت�شى,  ال�ّشريف   -41  

لجماعة المدّر�شين بقّم المقّد�شة, قّم- اإيران.

م�شالك  العاملّي,  علّي  بن  الّدين  زين  الّثاني,  ال�ّشهيد   -42  

موؤ�ّش�شة  ون�شر  تحقيق  الإ�شالم,  �شرائع  تنقيح  اإلى  الأفهام 

المعارف الإ�شالمّية, الّطبعة الأّولى, قّم- اإيران.

الأ�شول,  علم  في  درو�ض  باقر,  محّمد  ال�ّشيد  در  ال�شّ  -43  

الّثانية,  الّطبعة  العلمّي,  در  ال�شّ اهلل  اآية  ال�ّشهيد  مجمع 

قّم- اإيران.

الح�شين  بن  علّي  بن  محّمد  جعفر  اأبو  ال�ّشيخ  دوق,  ال�شّ  -44  

الأّولى,  الّطبعة  البعثة,  موؤ�ّش�شة  الأمالّي,  القّمّي,  بابويه  بن 

قّم- اإيران.

الح�شين  بن  علّي  بن  محّمد  جعفر  اأبو  ال�ّشيخ  دوق  ال�شّ  -45  

بن بابويه القّمي, ثواب الأعمال وعقاب الأعمال, من�شورات 

ال�ّشريف الّر�شّي, الّطبعة الّثانية, قّم- اإيران.

دوق ال�ّشيخ اأبو جعفر محّمد بن علّي بن الح�شين بن   46- ال�شّ

بابويه القّمي, عيون اأخبار الّر�شا Q, من�شورات ال�ّشريف 

الّر�شّي, الّطبعة الأّولى, قّم- اإيران.

دوق ال�ّشيخ اأبو جعفر محّمد بن علّي بن الح�شين بن   47- ال�شّ

الّثالثة,  الّطبعة  الّنعمة,  وتمام  الّدين  كمال  القّمي,  بابويه 
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بقّم  المدّر�شين  لجماعة  الّتابعة  الإ�شالمّي  الّن�شر  موؤ�ّش�شة 

المقّد�شة, قّم- اإيران.

دوق, ال�ّشيخ اأبو جعفر محّمد بن علّي بن الح�شين بن   48- ال�شّ

للمطبوعات,  الأعلمّي  موؤ�ّش�شة  ال�ّشرائع,  علل  القّمّي,  بابويه 

الّطبعة الأّولى, بيروت- لبنان.

دوق ال�ّشيخ اأبو جعفر محّمد بن علّي بن الح�شين بن   49- ال�شّ

بابويه القّمّي, من ل يح�شره الفقيه, دار الكتب الإ�شالمّية, 

الّطبعة الخام�شة, طهران- اإيران.

تحقيق  البحرين,  مجمع  الّدين,  فخر  ال�ّشيخ  الّطريحّي,   -50  

الآثار  لإحياء  المرت�شوّية  المكتبة  الح�شينّي,  اأحمد  ال�ّشيد 

الجعفرّية, الّطبعة الأّولى, طهران- اإيران.

 51- الّطباطبائّي ال�ّشيد علّي, ريا�ض الم�شائل في بيان اأحكام 

لجماعة  الّتابعة  ال�شالمّي  الّن�شر  موؤ�ّش�شة  بالّدلئل,  ال�ّشرع 

المدّر�شين بقّم المقّد�شة, الّطبعة الأّولى, قّم- اإيران.

 52- الّطباطبائّي ال�ّشيد محّمد ح�شين, حا�شية الكفاية, بنياد 

علمي وفكري عاّلمة طباطبائي, اإيران.

تف�شير  في  الميزان  ح�شين,  محّمد  ال�ّشيد  الّطباطبائي   -53  

القراآن, موؤ�ّش�شة اإ�شماعيليان, الّطبعة الخام�شة, قّم- اإيران.

الح�شن,  بن  الف�شل  علي  اأبو  الإ�شالم  اأمين  الّطبر�شّي   -54  
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مجمع البيان في تف�شير القراآن, من�شورات موؤ�ّش�شة الأعلمّي, 

الّطبعة الأّولى, بيروت- لبنان.

 55- الطبرّي اأبو جعفر محّمد بن جرير, جامع البيان عن تاأويل 

اآي القراآن, دار الفكر, بيروت- لبنان.

الح�شن,  بن  محّمد  جعفر  اأبو  الّطائفة  �شيخ  الّطو�شي   -56  

مكتبة  من�شورات  الّر�شاد,  طريق  اإلى  الهادي  الإقت�شاد 

جهل�شتون, طهران- اإيران.

 57- الّطو�شّي �شيخ الّطائفة اأبو جعفر محّمد بن الح�شن, الّتبيان 

في تف�شير القراآن, مكتب الإعالم الإ�شالمّي, الّطبعة الأّولى, 

قّم- اإيران.

 58- الّطو�شّي �شيخ الّطائفة اأبو جعفر محّمد بن الح�شن, تهذيب 

طهران-  الّرابعة,  الّطبعة  الإ�شالمّية,  الكتب  دار  الأحكام, 

اإيران.

الح�شن,  بن  محّمد  جعفر  اأبو  الّطائفة  �شيخ  الّطو�شّي   -59  

بقّم  المدّر�شين  لجماعة  الّتابعة  الّن�شر  موؤ�ّش�شة  الخالف, 

الم�شرفة, قّم- اإيران.

 60- الّطو�شي اأبو جعفر محّمد بن الح�شن, م�شباح المتهّجد, 

بيروت-  الم�شّححة,  الأّولى  الّطبعة  الأعلمّي,  موؤ�ّش�شة 

لبنان.
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 61- الفخر الّرازّي, اأبو عبد اهلل محّمد بن عمر بن الح�شن بن 

الغيب,  مفاتيح  اأو  الكبير  الّتف�شير  الّرازّي,  التيمّي  الح�شين 

دار اإحياء الّتراث العربّي, الّطبعة الّثالثة, بيروت- لبنان.

 62- القرطبي اأبو عبد اهلل محّمد بن اأحمد الأن�شاري, الجامع 

الثانية,  الّطبعة  العربي,  التراث  اإحياء  دار  القراآن,  لأحكام 

بيروت- لبنان.

 63- الكلينّي الّرازّي, اأبو جعفر محّمد بن يعقوب, الكافي, دار 

الكتب الإ�شالمّية, الّطبعة الخام�شة, طهران- اإيران.

 64- المامقانّي ال�ّشيخ عبد اهلل, مراآة الكمال من رام درك م�شالح 

الأعمال, انت�شارات دليل ما, الّطبعة الّرابعة, قّم- اإيران.

 65- المجل�شّي, ال�ّشيخ محّمد باقر, بحار الأنوار الجامعة لدرر 

الّطبعة  العربّي,  الّتراث  اإحياء  دار  الأطهار,  الأئّمة  اأخبار 

الّثالثة الم�شّححة, بيروت - لبنان.

موؤ�ّش�شة  الفقه,  اأ�شول  ر�شا,  محمد  ال�شيخ  المظّفر   -66  

اإ�شماعيليان, الّطبعة الّرابعة, قّم- اإيران.

انت�شارات  الإمامّية,  عقائد  ر�شا,  محّمد  ال�ّشيخ  المظّفر   -67  

اأن�شاريان, قّم- اإيران.

كتاب  تف�شير  في  الأمثل  نا�شر,  ال�ّشيخ  ال�ّشيرازي  مكارم   -68  

اهلل المنزل, موؤ�ّش�شة البعثة, الّطبعة الأّولى, بيروت- لبنان.
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 69- موؤ�ّش�شة اإحياء اآثار الإمام الخوئّي }, مو�شوعة الإمام 

الخوئّي, الّطبعة الّثالثة, قّم- اإيران.

 70- المو�شوّي العاملّي ال�ّشيد محّمد بن علّي, مدارك الأحكام 

R لإحياء  البيت  اآل  موؤ�ّش�شة  الإ�شالم,  �شرائع  في �شرح 

الّتراث, قّم- اإيران.

�شرح  في  الكالم  جواهر  ح�شن,  محّمد  ال�ّشيخ  الّنجفّي   -71  

�شرائع الإ�شالم, دار اإحياء الّتراث العربّي, الّطبعة ال�ّشابعة, 

بيروت- لبنان. 

 72- الّن�شفّي اأبو البركات عبد اهلل بن اأحمد بن محمود حافظ 

الّتاأويل(,  وحقائق  الّتنزيل  الّن�شفّي )مدارك  تف�شير  الّدين, 

دار الكلم الطّيب, الّطبعة الأّولى, بيروت- لبنان.

الو�شائل  م�شتدرك  ح�شين,  الميرزا  الطبر�شّي,  الّنورّي   -73  

وم�شتنبط الم�شائل, موؤ�ّش�شة اآل البيت لإحياء الّتراث, الّطبعة 

الأّولى, بيروت- لبنان.

علم  في  بحوث  محمود,  ال�ّشيد  ال�ّشاهرودّي  الها�شمّي   -74  

الّطبعة  الإ�شالمّي,  الفقه  معارف  دائرة  موؤ�ّش�شة  الأ�شول, 

الّثالثة, قّم- اإيران.

الّدار  الوثقى,  العروة  كاظم,  محّمد  ال�ّشيد  اليزدّي   -75  

الإ�شالمّية, الّطبعة الأّولى, بيروت- لبنان.
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