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المقدمة
ّ

رب العالمين ,و�ص ّلى اهلل على ر�سوله مح ّمد ,و�آل
الحمد هلل ّ
بيته الط ّيبين ّ
عجل
الطاهرين ,وال �س ّيما بق ّية اهلل في الأر�ضينّ ,
اهلل فرجه ّ
ال�شريف.
وبعد...
الحب والوالء والمودّة لأهل البيت  Rما يقوم
ف�إنّ من مظاهر ّ
به المح ّبون والموالون ,من الم�شي لزيارة موالنا �س ّيد ّ
ال�شهداء �أبي
عبد اهلل الح�سين �صلوات اهلل عليه ,وخ�صو�ص ًا في ذكرى الأربعين,
حيث تنهال الماليين من ك ّل حدب و�صوب ,مي ّممة وجهها �شطر
مرقده ّ
الطاهر ,تلك البقعة المقدّ�سة التي ت�ض ّمنت ج�سده ّ
ال�شريف
و�أج�ساد ّ
ال�شهداء من �أهل بيته و�أ�صحابه .R
ّ
الخط المناوىء لأهل بيت
وبعيد ًا عن انتقادات و�شبهات
الع�صمة ّ
والطهارة �صلوات اهلل عليهم ,فقد تناهى �إلى الأ�سماع
الوالئي الكبير من ِق َب ِل بع�ض
بع�ض التّ�سا�ؤالت حول هذا الم�شهد
ّ
َّ
«ليطمئن قلبي»� ,سواء
الموالين والمح ّبين ,وذلك على قاعدة
فيما يتع ّلق بف�ضيلة الم�شي �إلى زيارة الإمام الح�سين ,Q
�أو عن م�شاركة ال ّن�ساء في الخروج �إلى زيارته � ,Qأو �أنّ
الم�شي ال يعدو كونه و�سيلة للو�صول وقطع الم�سافة ,فلماذا هذا
التّعب والعناء في وقت يمكن اال�ستعا�ضة من ذلك بق�ضاء الوقت
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في الطاعات والعبادات الأخرى في نف�س عمل الزيارة وداخل
الحرم؟! و�أمثال هذه التّ�سا�ؤالت...
وقد دعاني هذا الأمر �إلى كتابة هذا البحث المخت�صر ,للإجابة
عن تلك التّ�سا�ؤالت وغيرها ,معتمد ًا في ذلك على ما ورد من
ال ّروايات ّ
ال�شريفة التي هي الأ�سا�س في مثل هذه البحوث ,م�ضاف ًا
�إلى مراجعة كلمات كبار علماء مدر�سة �أهل البيت وجهابذتهم,
الذين تع ّر�ضوا لجملة مما يتع ّلق ببحثنا في منا�سبات مختلفة
العلمي
متو�س ًال للنتائج بالأخذ بما يقت�ضيه البحث
وموارد متعدّدةّ ,
ّ
من �أ�صول ,وم�ست�شهد ًا على ما �أقول بالمعقول والمنقول.
فجاء هذا البحث  -بف�ضله تعالى وم ّنه  -كواحد من ال�سل�سة
التي ن�صدرها حول بع�ض البحوث والدرا�سات الح�سين ّية ,وقد
�أ�سميته :الم�شي �إلى زيارة �س ّيد ّ
ال�شهداء.Q
هذا ,و�أ�س�أله �سبحانه �أن يجعله خال�ص ًا لوجهه ,ويث ّبت لنا قدم
�صدق عنده يوم الورود ,مع الح�سين و�أ�صحابه  ,Rو�أن يرزقنا
زيارتهم وال يحرمنا �شفاعتهم� ,إ ّنه �سميع مجيب.
ال ّراجي �شفاعة الح�سين
ب�سام مح ّمد ح�سين
ّ
الإثنين 18 :ذو الحجة الحرام  1435للهجرة,
يوم عيد الغدير الأغ ّر,
الموافق لـ 13 :ت�شرين الأ ّول  2014ميالد ّية.
بيروت -لبنان
Q
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اإلهداء
�إليك يا قتيل العبرات ,ويا �أ�سير الكربات...
ويا حبيب الم�صطفى ...وثمرة ف�ؤاد المرت�ضى ...وفلذة كبد
الزهراء ...وعزيز �أخيك المجتبى ...و�أبا ال ّأئمة ال ّنجباء...
�إليك يا �س ّيد ال�شّ هداء ...و�إلى �سائر الم�ست�شهدين معك في
كربالء ...و�إلى جميع الذين ا�س ُت�شهدوا في الطريق على دربك...
الدفاع عن نهجك ّ
وخطك ,ال �س ّيما في ع�صرنا هذا
و�سقطوا في ّ
عجل اهلل تعالى فرجه...
المم ّهد لظهور حفيدك ,بق ّية اهلل في �أر�ضهّ ,
�أهدي هذا الجهد المتوا�ضع ,راجياً من موالي التح ّنن على عبده,
وال ّنظر بعين ال ُّلطف والقبول...
ب�سام
ّ
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تع ّد الم�شاهد الم�ش ّرفة والأماكن المقدّ�سة ,التي ح َّل بثراها
وترابها ّ
الطاهر حجج اهلل و�أوليا�ؤه وعباده� ,أر�ض ًا طاهر ًة مط ّهر ًة,
هي من بيوت اهلل تعالى ,التي �أمرنا برفعها� ,أي رفع قدرها ومنزلتها
وتعظيمها((( ,قال تعالى} :ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ
ﰋﰌ ﰍﰎ ﰏﰐﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙ

ﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ{(((.
فعن �أبي ب�صير �أ ّنه قال� :س�ألت �أبا عبد اهلل Qعن قول اهلل
ع ّز وج ّل} :ﰂﰃﰄﰅﰆﰇ{ قال« :هي بيوت ال ّنبي .(((»P
وفي رواية �أخرى عن الباقر Qفي هذه الآية« :وهي
بيوتات الأنبياء وال ّر�سل والحكماء و�أئ ّمة الهدى»(((.
وعن �أن�س بن مالك وعن بريدة قاال :قر�أ ر�سول اهلل  ،Pهذه
الآية} :ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ { �إلى قوله:
((( ّ
ال�سيد مح ّمد ح�سين ,الميزان في تف�سير القر�آن ,ج � 15ص .126
الطباطبائيّ ,
ّ
((( �سورة النور ,الآيتان.37 -36 :
((( الكليني ,الكافي ج � 8ص .331
ال�صدوق ,كمال الدّين وتمام ال ّنعمة� ,ص .218
((( ّ
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}ﭤ{ ,فقام رجل �إليه وقالُّ � :أي بيوت هي يا ر�سول اهلل؟
فقال« :بيوت الأنبياء  ,»Rقال :فقام �إليه �أبو بكر فقال :يا
علي وفاطمة -L
ر�سول اهلل ,هذا البيت منها؟ -يعنى بيت ّ
قال« :نعم ،من �أفا�ضلها»(((.
قال مهيار ال ّديلمي:
َو َط َ
���ال َع ِل ّي ًا َع َلى ال َف ْر َق ِد
ا�ص ُر َع ْن ُه ال ُب ُيوتُ
َو َب ْي ٍت َت َق َ
َّ ()2
وم ال َملاَ ِئ ُك ِمنْ َح ْو ِل ِه َو ُي ْ�ص ِب ُح ِل ْل َو ْحي َدا َر الن ِد ّي
ت َُح ُ
و�إذ كانت العظمة والعلو هلل تعالى ال ي�شاركه في ذلك غيره
�إال �أن ينت�سب �إليه ،وبمقدار ما ينت�سب �إليه ,فالإذن منه تعالى
الخا�ص �إليه ,وبذلك
في �أن ُترفع هذه البيوت �إ ّنما هو النت�سابها
ّ
يظهر �أنّ ال�سبب لرفعها هو ما عطف عليه من ذكر ا�سمه فيها,
كما يقول العلاّ مة
الطباطبائي {(((.
ّ
الت�شريفي الذي حظيت به هذه البيوت
فهذا االنت�ساب
ّ
والأماكن المق ّد�سة ,هو الذي �أوجب كونها من �شعائر اهلل تعالى,
و�صار تعظيمها �أمر ًا مح ّبب ًا ومطلوب ًا ,قال تعالى} :ﭨﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ{(((.
((( ابن البطريق ,العمدة� ,ص .291
((( الم�صدر ال�سابق.
((( ّ
ال�سيد مح ّمد ح�سين ,الميزان في تف�سير القر�آن ,ج � 15ص .126
الطباطبائيّ ,
((( �سورة الحج الآية .32
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التوحيدي هلل تعالى وحده ,تقوم ك ّل
وعلى هذا الأ�سا�س
ّ
الأعمال والأفعال والحركات وال�سكنات التي ي�ؤ ّديها الزّائرون
�إلى م�شاهد ال ّنبي و�أهل بيته  ,Rوذلك بجعلهم و�سيلة �إلى
اهلل تعالى يتق ّربون من خاللها �إليه لنيل رحمته ور�ضاه ,وبتعليم
و�إ�شراف من الأئ ّمة � Rأنف�سهم.
م�ضاف ًا �إلى ما في الزيارة من فوائد دين ّية واجتماع ّية ت�ستحقّ
العناية ,قال ال�شيخ محمد ر�ضا المظ ّفر  Mفي معر�ض حديثه
عن الزيارة :ف�إ ّنها  -في الوقت الذي تزيد من رابطة الوالء
والمح ّبة بين الأئ ّمة و�أوليائهم ،وتج ّدد في ال ّنفو�س ذكر م�آثرهم
و�أخالقهم وجهادهم في �سبيل الحقّ  -تجمع في موا�سمها �أ�شتات
الم�سلمين المتف ّرقين على �صعيد واحد ،ليتعارفوا ويت�آلفواّ ،ثم
تطبع في قلوبهم روح االنقياد �إلى اهلل تعالى واالنقطاع �إليه
وطاعة �أوامره ،و ُتل ِّقنهم في م�ضامين عبارات الزّيارات البليغة
الواردة عن �آل البيت ,حقيق َة التوحيد واالعتراف بقد�س ّية
الإ�سالم وال ّر�سالة المح ّمدية ،وما يجب على الم�سلم من ُ
الخ ُلق
العالي ال ّر�صين ,والخ�ضوع �إلى م ّدبر الكائنات و�شكر �آالئه
فهم هذه الزّيارات الم�أثورة مواقف
ونعمه ,...ويقول... :كما ُت ِ
الأئ ّمة  Rوت�ضحياتهم ,في �سبيل ن�صرة الحق و�إعالء كلمة
ال ّدين ,وتج ّردهم لطاعة اهلل تعالى.(((...
((( المظ ّفرّ ,
ال�شيخ مح ّمد ر�ضا ,عقائد الإمام ّية ,عقيدتنا في زيارة القبور� ,ص .102
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ومن هنا ,كان الموالون والمح ّبون لأهل البيت  Rعلى م ّر
التاريخ -وال زالوا -يخرجون لزيارة �س ّيد ّ
ال�شهداء  ,Qفي
مختلف ّ
الظروف والأحوال والمخاطر والأهوال ,ويبذلون في ذلك
الغالي والنفي�س ,من الأموال والأنف�س والثمراتّ ,
ال�صابرين.
وب�شر ّ
وقد �شكر الأئ ّمة  Rل�شيعتهم هذا ال ّدور الكبير الذي
قاموا به� ,سواء من خالل ال ّثواب العظيم الذي ح ّدثوهم به على
زيارته� ,أو من خالل ال ّدعاء لهم بالمغفرة وال ّرحمة.
ِوم ّما ورد عنهم  Rفي هذا المجال ,ما ُروي عن معاوية
بن وهب� ,أ ّنه قال :ا�ست�أذنت على �أبي عبد اهلل Qفقيل لي:
«ادخل» ،فدخلت ،فوجدته في م�صلاّ ه في بيته ،فجل�ست حتّى ق�ضى
خ�صنا
�صالته ،ف�سمعته وهو يناجي ر ّبه وهو يقول« :ال َّله َّم يا من ّ
بالكرامة ،ووعدنا ّ
وخ�صنا بالو�ص ّية ،و�أعطانا عِ لم ما
بال�شفاعةّ ،
م�ضى وعلم ما بقي ،وجعل �أفئدة من النا�س تهوي �إلينا ،اغفر
لي ولإخواني ،وز ّوار قبر �أبي عبد اهلل الح�سين ،الذين �أنفقوا
�أموالهم ،و�أ�شخ�صوا �أبدانهم ،رغبة في ِب ّرنا ،ورجا ًء لما عندك
في �صلتنا ،و�سروراً �أدخلوه على نب ّيك ،و�إجابة منهم لأمرنا،
وغيظاً �أدخلوه على عد ّونا� ،أرادوا بذلك ر�ضوانك .فكافِهم
ع ّنا بال ّر�ضوان ،واكلأهم بالليل وال ّنهار ،واخلف على �أهاليهم
و�أوالدهم الذين خ ّلفوا ب�أح�سن الخلف ،وا�صحبهم ،واكفهم �ش ّر
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ك ّل ج ّبار عنيد ،وك ّل �ضعيف من َخ ْلقك و�شديد ،و�ش ّر �شياطين
ّ
والجن ،و�أعطهم �أف�ضل ما �أ ّملوا منك في غربتهم عن
الإن�س
�أوطانهم ،وما �آثرونا به على �أبنائهم و�أهاليهم وقراباتهم.
ال َّله َّم � ّإن �أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم ،فلم ينههم ذلك
عن ّ
ال�شخو�ص �إلينا خالفاً منهم على من خالفنا ،فارحم تلك
الوجوه التي غ ّيرتها ّ
ال�شم�س ،وارحم تلك الخدود التي تتق ّلب
على حفرة �أبي عبد اهلل الح�سين  ،Qوارحم تلك الأعين
التي جرت دموعها رحمة لنا ،وارحم تلك القلوب التي جزعت
ال�صرخة التي كانت لنا.
واحترقت لنا ،وارحم تلك ّ
ال َّله َّم �إ ّني �أ�ستودعك تلك الأبدان وتلك الأنف�س ،ح ّتى
توافيهم من الحو�ض يوم العط�ش» .فما زال يدعو وهو �ساجد
بهذا الدعاء.(((...
ال�سياق ت�أتي مظاهر التعظيم واالحترام المختلفة
وفي هذا ّ
التي يقوم بها المح ّبون والموالون لأهل البيت  Rتجاه
الم�شاهد الم�ش ّرفة والأماكن المق ّد�سة ,التي منها؛ الم�شي �إلى
حرم موالنا �أبي عبد اهلل الح�سين �صلوات اهلل عليه بق�صد
زيارته.

((( ابن قولويه ,كامل الزّيارات� ,ص .229 -227
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ّ
الحكمة في الحث على المشي:

يتج�شم
وقد يقال� :إ ّنه �إذا كان الأ�صل هو الزّيارة ,فلماذا ّ
الإن�سان عناء الم�شي مع �إمكان الو�صول �إلى ذلك بطرق �أخرى,
�أ�سرع و�أهون� ,ألي�س ق�ضاء الوقت وبذل الجهد في نف�س العبادة,
�أولى من بذلهما في المق ّدمات و�إ�ضاعة الوقت فيها؟!
وفي الحقيقة ف�إنّ هذا الكالم فيه غفلة عن العديد من الأمور
التي ذكرت كحكمة لهذا الأمر:
منها :ما �أفاده الإمام
الخميني { من �أنّ الم�شي و�إن
ّ
لم يكن له خ�صو�ص ّية ذات ّية �سوى كونه مق ّدمة للزّيارة � ,اّإل
�أنّ ال ّروايات رتّبت الثواب الكبير والأجر الجزيل للما�شي �إلى
زيارته ,لأجل الحثّ على نف�س الزّيارة(((.
يهتم لأمر ويريد من عبده �إنجازه ,قد يقوم
ف�إنَّ المولى الذي ّ
ب�إبراز اهتمامه ومح ّبته له ب�شتّى الأ�ساليب ومختلف الو�سائل,
ّ
ويرغب الآخر ويح ّثه على �إيجاده ,كااللتفات �إلى مق ّدمات العمل
وما يتح ّمله ذلك العبد في �سبيل �إنجازه ,ما يرفع من �ش�أن العمل
خا�ص عند المولى.
وقيمته ,ويجعله ذا �ش�أن ّ
ومنها :ما �أفاده الإمام
الخميني { �أي�ض ًا �أ ّنه قد يكون في
ّ
الم�شي خ�صو�ص ّية في نف�سه هي كونه �أقرب �إلى الخ�ضوع هلل
((( الإمام الخميني� ,أنوار الهداية في التّعليقة على الكفاية ,ج � 2ص .133 -132
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تعالى ولأوليائه  ,Rفيكون له جهة زائدة على كونه مج ّرد
مق ّدمة للزّيارة(((.
تو�ضيح ذلك:
�أنّ الم�شي �أدنى مراتب ال�س ّير عادة ,وهو يع ّبر عن نوع من
التّوا�ضع والتذ ّلل من قبل الإن�سان ,واالحترام والتعظيم لغيره,
ال يعك�سه ال ّركوب ,ففر ٌق بين �أن ت�ستقبل �إن�سان ًا �أو تق�صده
و�أنت راكب على فر�سك� -أو في �سيارتك في هذه الأ ّيام -وبين
ما�ش �إليه على رجليك ,ف�إنّ الثاني
�أن ت�ستقبله �أو تق�صده و�أنت ٍ
بال ّ
�شك يعطي نوع ًا من التّوا�ضع �أمامه ,ولون ًا من التّعظيم
واالحترام له ,ال نجده في الإن�سان وهو راكب.
ومن هنا ح ّثت ال ّروايات على الم�شي في موارد عديدة من
ّ
الطاعات والعبادات كما �سي�أتي ,طلب ًا لإظهار هذا التّوا�ضع
والتذ ّلل من العبد بين يدي اهلل تعالى ,وتعظيم ًا واحترام ًا لأمور
تراها ّ
ال�شريعة جديرة بذلك ,ومنها الم�شي �إلى حرم الإمام
الح�سين Qلزيارته.
ومنها� :أنّ الم�شي �إلى المقامات المق ّد�سة للزّيارة ُيع ّد نوع ًا
من التّعظيم واالحترام لها ,نظر ًا لكونها من �شعائر اهلل تعالى
التي �أمرنا بتعظيمها واحترامها ,وهو ما يرجع �إلى تعظيم اهلل
((( الإمام الخميني� ,أنوار الهداية في التّعليقة على الكفاية ,ج � 2ص .133 -132
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تعالى والخ�ضوع له والتق ّرب �إليه �سبحانه ,قال تعالى} :ﭨ

ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ{(((.
فهرسة البحث:

واف ,فقد و�ضعنا
ولكي تت�ضح �أطراف هذا المو�ضوع ب�شكل ٍ
هذا البحث الذي جاء �ضمن الف�صول الآتية:
الف�صل الأ ّول :بحثنا فيه معنى الم�شي وفرقه عن بق ّية �أفراد
ال�سير ,وا�ستعر�ضنا موارد الم�شي ال ّراجح التي ح ّثت عليها
ّ
ّ
ال�شريعة ,ليت�ضح بذلك الموا�ضع المختلفة التي ندبت �إليها غير
الم�شي �إلى الزّيارة.
و�أ ّما الف�صل ال ّثاني :فقمنا فيه با�ستعرا�ض ما جاء في
ال ّروايات من ف�ضل الم�شي �إلى زيارة الإمام الح�سين ّ ,Qثم
عر�ضنا لأد ّلة تف�ضيل الم�شي على ال ّركوب ,وف�ضل الم�شي �إلى
�سائر الزيارات.
و� ّأما الف�صل ال ّثالث :فتناولنا فيه م�س�ألة الم�شي حافي ًا �إلى
الزّيارة ,باعتبارها من متف ّرعاتها التي قد يقع الت�سا�ؤل عنها,
حيث ا�ستعر�ضنا معناه وف�ضله في الموارد المختلفة ,وما ّ
دل
على ف�ضله في الزّيارة.
الحج الآية .32
((( �سورة ّ
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فخ�ص�صناه للبحث عن م�شاركة ال ّن�ساء
و� ّأما الف�صل ال ّرابعّ :
في الزّيارة ,حيث �أ�شرنا باخت�صار لما ّ
دل على جواز زيارة
المر�أة للقبور ب�شكل عا ّمّ ,ثم عر�ضنا ما ّ
دل من ال ّروايات على
ا�ستحباب زيارة ال ّن�ساء لقبر الإمام الح�سين Qعموم ًا,
وم�شيهنَّ �إلى الزّيارة خ�صو�ص ًا.
و�أ ّما الف�صل الخام�س :ف�أجبنا فيه عن �إ�شكال ّية ترتّب
ال ّثواب على الم�شي باعتباره مق ّدمة للعمل ولي�س نف�س العمل,
م�ستعر�ضين-باخت�صار -لأقوال كبار العلماء في مجال الإجابة
عن كيف ّية ترتّب ال ّثواب على مق ّدمة العمل ب�شكل عا ّم ,وعلى
خا�ص.
الم�شي �إلى الزّيارة ب�شكل ّ
ومنه تعالى نطلب العون والتّوفيق.
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األول:
الفصل ّ

المشي معناه
وموارده ال ّراجحة

معنى المشي:

أ�صفهاني الم�شي  -كما في المفردات  -ب�أ ّنه:
ع ّرف ال ّراغب ال
ّ
االنتقال من مكان �إلى مكان ب�إرادة(((.
مبني على كون المراد من الم�شي مطلق
وهذا التعريف ّ
حينئذ الزّحف على البطن.
ال�سير ,كما قيل((( ,في�شمل ٍ
ّ
�إال �أ ّنه خالف المتبادر عند العرف لدى ا�ستعمالهم لهذه
ال�سير
الكلمة مج ّردة عن � ّأي قرينة ,فالمن�سبق من الم�شي هو ّ
على القوائم ,والتّبادر من العالمات التي ُي�ستد ُّل بها على المعنى
الحقيقي ,كما هو المعروف عند علماء �أ�صول الفقه.
ّ
كذلك من عالماته التي يذكرونها للتّمييز بين المعنى
ال�صبي
الحقيقي
ّ
والمجازيّ ,
ال�سلب ,فيقال مث ًالّ :
�صحة ّ
ّ
يزحف قبل �أن يم�شي ,وهو يزحف وال يم�شي ,في�سلب الم�شي
ال�سير على البطن لي�س معناه
عن الزّاحف ,وهو دليل على �أنّ ّ
الحقيقي.
((( ال ّراغب الإ�صفهاني ,مفردات غريب القر�آن ,مادّة :م�شى.
ال�سمعاني ,ج � ,3ص .540
ال�سمعاني ,تف�سير ّ
((( ّ
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ولذا قال ّ
الطريحي في مجمع البحرين :م�شى ال ّرجل
ال�شيخ
ّ
ما�ش ،والجمع
م�شي ًا� ,إذا كان على رجليه� ,سريع ًا كان �أو بطيئ ًا ،فهو ٍ
م�شاة(((.
ال�سير على البطن �أحيان ًا � ,اّإل
نعم قد ُي�ستعمل الم�شي في ّ
أعم من
�أ ّنه لي�س دلي ًال على كونه معناه
الحقيقي ,فاال�ستعمال � ّ
ّ
الحقيقة والمجاز ,كما جاء في قوله تعالى} :ﭝﭞﭟ ﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳ

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ{((( ,ف�إنّ �إطالق الم�شي
على البطن� ,إ ّما على �سبيل المجاز بعالقة الم�شاكلة �أو الم�شابهة,
حيث ذكر الزّاحف مع الما�شي ,وخالط ما له قوائم مع ما ال قوائم
له((( ,للمبالغة في �إظهار القدرة ,و�إ ّنها تزحف بال �آلة ك�شبه
الم�شي و�أقوى((( ,و�إ ّما على �سبيل الإ�ستعارة ,حيث ا�ستعار لفظ
الم�شي للزّحف ال�شتراكهما في اال�ستمرار ّية ,كما ُيقال في الأمر
الم�ستم ّر :قد م�شى هذا الأمر(((.
كما �أنّ الزّحف قد ُي�ستعمل في الم�شي �أحيان ًا ,حيث ُيط َلق
الز ُ
ال�سير البطيء ,ف ُيقال :زحفت الجيو�ش
ّحف على الم�شي �أو ّ
((( ّ
الطريحي ,مجمع البحرين ,ج � 4ص .206
((( �سورة ال ّنور ,الآية .45
ّ
((( �أنظر :ابن جرير الطبري ,جامع البيان ج � 18ص  ,206والزّمخ�شري ,جار اهلل ,الك�شاف
عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ,ج � 3ص .71
((( الآلو�سي ,تف�سير الآلو�سي ,ج � ,18ص .193
ال�سمعاني ,ج � ,3ص
تف�سير
معاني,
ال�س
,151
((( �أنظر :ال ّن�سفي ,تف�سير ال ّن�سفي ,ج � ,3ص
ّ
ّ
.540
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ال�صبيان
�إلى بع�ضها للقتال ,فعن ال ّ
أزهري �أ ّنه� :ش ّبه بزحف ّ
م�شي الفئتين تلتقيان للقتال ،فيم�شي ك ٌّل فيه م�شي ًا رويد ًا �إلى
الفئة الأخرى قبل التّداني ّ
لل�ضراب(((.
وكما ال ي�شمل الم�شي الزّحف ,فكذلك ال ي�شمل �أي�ض ًا
المتح ّرك بحركة غيره ,كال ّراكب على ال ّدابة� ,أو الجال�س في
ال�سيارة �أو ّ
الطائرة ,ك ّل ذلك لما تق ّدم من التّبادر,
ال�سفينة �أو ّ
ّ
و�صحة �سلب الم�شي عنه حقيقة ,فيقال له راكب وال يقال له
ّ
ما�ش � اّإل بنحو المجاز كما �سبق.
ٍ
وكذلك ال ي�شمل الم�شي الحركة غير الإرادية ,كالم�سحوب
�سحب ًا مث ًال.
يخت�ص بتلك الحركة الإرادية على القوائم,
فالم�شي �إذ ًا
ّ
مكان �إلى مكان.
الم�ستوجبة لالنتقال من ٍ
المشي المباح والمشي ّ
الراجح:

من الوا�ضح �أنّ الم�شي في نف�سه من الأمور المباحة ,الذي
قد يتع ّلق به عنوان من العناوين ال ّراجحة فيجعله �أمر ًا راجح ًا,
�أو يتع ّلق به عنوان ًَا مرجوح ًا فيجعله �أمر ًا مرجوح ًا.
وما يه ّمنا هو التع ّرف على كون الم�شي �إلى الزيارة �أمر ًا
نتو�سل لذلك بما ذكره الفقهاء العظام في
راجح ًا �أو ال ,و�سوف ّ
((( ابن منظور ,ل�سان العرب ,ج � 9ص  ,129مادة« :زحف».
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باب ال ّنذر من الكتب الفقه ّية.
فقد ذكر الفقهاء ر�ضوان اهلل عليهم هناك� ,أنّ من �شرائط
انعقاد ال ّنذر كونه طاعة ,ومرادهم من ّ
الطاعة ما ي�شتمل على
القربة من العبادات المعهودة ,فلو كان مباح ًا �أو مرجوح ًا لم
ينعقد .هذا هو الم�شهور بين الفقهاء(((.
والم�شي من حيث كونه م�شي ًا لي�س طاعة في نف�سه ,و�إنما
ي�صير عبادة �إذا كان و�سيلة ومق ّدمة �إلى طاعة ,ال مطلق ًا(((.
ولذا قالوا ب�أ ّنه لو َنذ َر الم�شي مطلق ًا لم يجب الوفاء به ,لأ ّنه
ق�صد الم�شي �إلى مو�ضع ال مز ّية
لي�س في نف�سه طاعة ,وكذا لو َ
فيه ,لم ينعقد نذره(((.
وقد م ّثلوا لل ّنذر ال ّراجح �شرع ًا الذي يجب الوفاء به ,ب�أمثلة
عديدة ,منها :ما لو نذر �أن يم�شي �إلى م�شهد من م�شاهد ال ّنبي ,P
�أو �أمير الم�ؤمنين � ,Qأو �أحد من الأئ ّمة .(((R
الطاعات ,بل من �أ ّمهات ّ
لأنّ زيارتهم  Rمن ّ
الطاعات,
فيكون الم�شي �إليها مق ّدمة ّ
للطاعة ,قال ّ
ال�شيخ مح ّمد ح�سن
جفي �صاحب الجواهر ر�ضوان اهلل عليه :ولو نذ َر زيارة ال ّنبي P
ال ّن ّ
انعقد؛ لأ ّنها من �أ ّمهات ّ
الطاعات� ،سواء ق�صد زيارة الم�سجد �أو ال،
((( ّ
ال�شهيد ال ّثاني ,م�سالك الأفهام في �شرح �شرائع الإ�سالم ,ج � 11ص .318
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص  .334وانظر :ال ّنجفيّ ,
ال�شيخ مح ّمد ح�سن ,جواهر الكالم في
�شرح �شرائع الإ�سالم ج � 35ص .388
((( العالمة الحلي ,تحرير الأحكام ج � 4ص  ,355و.356
وال�شيخ ّ
ال�شريف المرت�ضى ,الإنت�صار �ص ّ ,361
((( ّ
الطو�سي ,الخالف ,ج � 6ص .194
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ال�صالحينّ .
والظاهر
وكذا زيارة �أحد الأئ ّمة �أو قبور �أحد ّ
ان�صراف نذر زيارتهم � Rإلى ق�صدهم في �أماكنهم حتّى
الحجة | منهم ,و�إن كان ُ Qيزار في ك ّل مكان � ,اّإل �أن يريد
ّ
ال�سرداب(((.
ذلك ,ال خ�صو�ص ّ
ّ
ّ
المقدسة:
المشي إلى الطاعات واألماكن

ِوم ّما تق ّدم يتّ�ضح �أنّ المق�صود من الم�شي �إلى ّ
الطاعات
والأماكن المق ّد�سة ,هو الم�شي الذي يكون راجح ًا في
ّ
ال�شريعة ،وهو ما يق�صد به الما�شي على قدميه تعظيم اهلل
و�إجالله و�إظهار �ش ّدة العبود ّية له وكمال االنقطاع �إليه� ،أو
يريد به �إعظام �شعائر اهلل وتقدي�س �شريعته و�أحكامه� ،أو يريد
به �إظهار حرمة بع�ض الأماكن المق ّد�سة كبيوت اهلل والم�شاعر
الكريمة� ،أو ينوي به نيل مزيد القرب منه والمثوبة لديه,...
و�أ�شباه هذه الغايات.(((...
وقد جاء في الكتاب الكريم قوله تعالى} :ﮇﮈﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ{(((.
ما�ش على قدميه ,والمعنى-
وال ّرجال :الم�شاة ,جمع راجل� ,أي ٍ
المف�سرون :-ي�أتوك م�شاة على �أرجلهم ,وركبان ًا على ك ّل
كما ذكر ّ
((( ال ّنجفي ّ
ال�شيخ مح ّمد ح�سن ,جواهر الكالم في �شرح �شرائع الإ�سالم ,ج � 35ص .429
((( انظر :زين الدّين ّ
ال�شيخ مح ّمد �أمين ,كلمة التّقوى ,ج � 3ص .174
الحج الآية .27
((( �سورة ّ
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مكان
فج عميق� ,أي ٍ
ال�سير ,من ك ّل ّ
�ضامر� ,أي مهزول �أ�ضمره ّ
بعيد(((.
فامتدحهم اهلل تعالى على تلبية دعوة نب ّيه �إبراهيم Q
للحج ,م�شا ًة وركبان ًا ,ما ّ
يدل على كون الم�شي �أمر ًا راجح ًا .ح ّتى
ّ
قيل ب�أنّ اهلل تعالى قدّمه بال ّذكر في الآية الكريمة ت�شريف ًا للم�شاة(((,
ولزيادة تعبهم((( ,بل قيل :ب�أف�ضل ّية الم�شاة على ال ّركبان((( ,ب�سبب
ال�سفر �أكثر من غيرهم((( ,و�سي�أتي الحديث
ما يتح ّملون من �صعاب ّ
عن ذلك الحق ًا.
من موارد المشي ّ
الراجح:

ولأنّ الم�شي قد يكون راجح ًا �إذا تع ّلق به عنوان من عناوين
ّ
الطاعة والعبادة ,فقد جاء في ال ّروايات الواردة عن ال ّنبي
و�أهل بيته  Rترتيب الأجر والثواب الكبير على الم�شي
�إلى مجموعة من الأمور العباد ّية ّ
والطاعات التي ح ّثت عليها
ّ
ال�شريعة الإ�سالم ّية ,ما يجعل الم�شي �إلى الزّيارة واحد ًا منها,
و�إن اختلفت فيما بينها بما �أعطاه اهلل تعالى من الجزاء عليها.
الطو�سي ,التّبيان ,ج � 7ص ّ ,309
((( �أنظرّ :
الطبر�سي ,مجمع البيان ,ج � 7ص ,140
ّ
الطباطبائي ,الميزان في تف�سير القر�آن ,ج � 14ص  ,369وغيرهم.
((( الفخر ال ّرازي ,تف�سير ال ّرازي ,ج � 23ص .28
((( القرطبي ,تف�سير القرطبي ,ج � 12ص .38
ال�سرخ�سي ,المب�سوط ,ج � 4ص .131
((( ّ
ّ
((( مكارم ال�شيرازي ,الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل ,ج � 10ص .322
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فمن تلك الأمور:
الم�شي �إلى الم�سجد:
فعن ر�سول اهلل � Pأ ّنه قال« :من م�شى �إلى م�سجد من
م�ساجد اهلل فله بك ّل خطوة خطاها ح ّتى يرجع �إلى منزله ع�شر
ح�سنات ،ومُحِ َي عنه ع�شر �سيئات ،و ُرفع له ع�شر درجات»(((.
وعن �أبي عبد اهلل �Qأ ّنه قال« :من م�شى �إلى الم�ساجد
لم ي�ضع رجله على رطب وال ياب�س � اّإل �س ّبحت له الأر�ض �إلى
ال�سابعة»(((.
الأر�ضين ّ
الم�شي �إلى الم�سجد ل�صالة الجماعة:
فعن ر�سول اهلل � Pأ ّنه قال« :من م�شى �إلى م�سجد يطلب
فيه الجماعة كان له بكل خطوة �سبعون �ألف ح�سنة ،ويرفع له
من الدّرجات مثل ذلك ،و�إن مات وهو على ذلك و ّكل اهلل به
�سبعين �ألف ملك يعودونه في قبره ،وي�ؤن�سونه في وحدته،
وي�ستغفرون له ح ّتى يبعث»(((.
الم�شي �إلى �صالة الجمعة:
فعن علي �أمير الم�ؤمنين �Qأ ّنه �سئل عن قول اهلل تعالى:

}ﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛ
((( الح ّر العاملي ,و�سائل ّ
ال�شيعة ج � 5ص  ,201باب  5من �أبواب �أحكام الم�ساجد حديث .3
ّ
ال�صدوق ,ثواب الأعمال �ص  ,27من ال يح�ضره الفقيه ج � 1ص  ,233الطو�سي ,تهذيب
((( ّ
الأحكام ج � 3ص .255
ال�صدوق ,الأمالي �ص .517
((( ّ
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ال�سعي اال�شتداد ،ولكن يم�شون �إليها
ﭜﭝ{ ،قال« :لي�س ّ
م�شياً»(((.
الم�شي �إلى الحج:
فعن �أبي عبد اهلل �Qأ ّنه قال« :ما عبد اهلل ب�شيء مثل
ال�صمت والم�شي �إلى بيته»(((.
وعن الحلبي قال� :س�ألت �أبا عبد اهلل Qعن ف�ضل
الم�شي؟ فقالّ �« :إن الح�سن بن علي قا�سم ر ّبه ثالث مرات ح ّتى
ال ونع ً
نع ً
حجة
ال ،وثوباً وثوباً ،وديناراً وديناراً ،وح ّج ع�شرين ّ
ما�شياً على قدميه»(((.
وعن �أبي المنكدر ،عن �أبي جعفر Qقال :قال ابن عبا�س:
ما ندمت على �شيء �صنعت ندمي على �أن لم �أحج ما�شي ًا ،لأ ّني
�سمعت ر�سول اهلل  Pيقول« :من ح ّج بيت اهلل ما�شياً كتب
اهلل له �سبعة �آالف ح�سنة من ح�سنات الحرم» ،قيل :يا ر�سول
اهلل ,وما ح�سنات الحرم؟ قال« :ح�سنة �ألف �ألف ح�سنة» ,وقال:
«ف�ضل الم�شاة في الح ّج كف�ضل القمر ليلة البدر على �سائر
علي  Lيم�شي �إلى الح ّج ودابته
النجوم ،وكان الح�سين بن ّ
ُتقاد وراءه»(((.
((( القا�ضي ال ّنعمان ,دعائم الإ�سالم ,ج � 1ص .182
((( الح ّر العاملي ,و�سائل ّ
ال�شيعة ج � 5ص  ,201باب  5من �أبواب �أحكام الم�ساجد حديث .2
الحج ,حديث .3
((( الم�صدر ال�سابق ،ج � 11ص  ,78باب  32من �أبواب وجوب ّ
الحج ,حديث .9
((( الم�صدر ال�سابق ،ج � 11ص  ,80باب  32من �أبواب وجوب ّ
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الم�شي �إلى العمرة:
علي بن جعفر قال:
فعن عبد اهلل ابن الح�سن ،عن ج ّده ّ
خرجنا مع �أخي مو�سى Qفي �أربع عمر يم�شي فيها �إلى
م ّكة بعياله و�أهله ,واحدة منهنّ م�شى فيها �ستّة وع�شرين يوم ًا،
و�أخرى خم�سة وع�شرين يوم ًا ،و�أخرى �أربعة وع�شرين يوم ًا،
و�أخرى �إحدى وع�شرين يوم ًا(((.
الم�شي في الجنازة:
فعن �أبي ب�صير �أ ّنه قال� :سمعت �أبا جعفر Qيقول« :من
م�شى مع جنازة ح ّتى ي�ص ّلي عليها ث ّم رجع ,كان له قيراط
[من الأجر] ,ف�إذا م�شى معها ح ّتى تدفن ,كان له قيراطان,
والقيراط مثل جبل �أُحد»(((.
الم�شي �إلى �صلة ال َّر ِحم:
فعن ال ّنبي � Pأ ّنه قال« :من م�شى �إلى ذي قرابة بنف�سه
وماله ،لي�صل رحمه� ،أعطاه اهلل ع ّز وج ّل �أجر مائة �شهيد ،وله
بكل خطوة �أربعون �ألف ح�سنة ،و ُيمحى عنه �أربعون �ألف �س ّيئة،
و ُيرفع له من الدّرجات مثل ذلك ،وك�أ ّنما عبد اهلل مائة �سنة
�صابراً محت�سباً»(((.
((( الح ّر العاملي ,و�سائل ّ
ال�شيعة ج � 14ص  .317باب  10من �أبواب العمرة ,حديث .1
((( الكليني ,الكافي ,ج � 3ص .173
ال�صدوق ,الأمالي �ص  ,516من ال يح�ضره الفقيه ج � 4ص .16
((( ّ
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الم�شي في حاجة الم�ؤمن:
فعن �أبي عبد اهلل �Qأ ّنه قالَ « :م ْ�ش ُي ال ّرجل في حاجة
�أخيه الم�ؤمن ُيكتب له ع�شر ح�سنات ،و ُتمحى عنه ع�شر �س ّيئات،
و ُترفع له ع�شر درجات» ،قال :وال �أعلمه � اّإل قال« :ويعدل ع�شر
رقاب ،و�أف�ضل من اعتكاف �شهر في الم�سجد الحرام»(((.
وعن �أبي عبيدة الحذاء �أ ّنه قال :قال �أبو جعفر « :Qمن
م�شى في حاجة �أخيه الم�سلم �أظ ّله اهلل بخم�س و�سبعين �ألف
ملك ،ولم يرفع قدماً � اّإل كتب اهلل له بها ح�سنةّ ،
وحط عنه بها
�س ّيئة ،ويرفع له بها درجة ،ف�إذا فرغ من حاجته كتب اهلل ع ّز
وج ّل له بها �أجر حا ّج ومعتمر»(((.
وعن �أبي عبد اهلل �Qأ ّنه قال« :ما من م�ؤمن يم�شي
لأخيه الم�ؤمن في حاجته �إال كتب اهلل ع ّز وج ّل له بك ّل خطوة
ح�سنةّ ،
وحط عنه بها �س ّيئة ،ورفع له بها درجة ،وزيد بعد ذلك
ع�ش ُر ح�سنات ،و�ش ّفع في ع�شر حاجات»(((.

((( الح ّر العاملي ,و�سائل ّ
ال�شيعة ج � 11ص  ,582باب  27من �أبواب فعل المعروف ,حديث .1
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص  ,583باب  27من �أبواب فعل المعروف ,حديث .3
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص  ,583باب  27من �أبواب فعل المعروف ,حديث .5
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الم�شي �إلى زيارة الم�ؤمنين:
فعن ر�سول اهلل � Pأ ّنه قال« :من م�شى زائراً لأخيه ,فله
بك ّل خطوة حتى يرجع �إلى �أهله عتق مائة �ألف رقبة ,و ُترفع
له مائة �ألف درجة ،ويمحى عنه مائة �ألف �سيئة»(((.
�إلى غير ذلك من موارد قد يعثر عليها الباحث والمراجع
لل ّروايات الواردة عن ال ّنبي  Pو�أهل بيته .R
نتيجة هذا الفصل:

وال�سير
�أ ّنه قد اتّ�ضح �أنّ الم�شي ُيراد به خ�صو�ص االنتقال ّ
على القوائم من مكان �إلى مكان ,و�أنّ هناك موارد متع ّددة من
الم�شي ال ّراجح ,ح ّثت عليها ّ
ال�شريعة ورتّبت الثواب على ك ّل
خطوة �أو قدم يرفعها ,ولي�س ذلك � اّإل لكون تلك الموارد من نوع
ال�صالحة.
التق ّرب �إلى اهلل تعالى بالأعمال ّ
ومن بين هذه الموارد التي ورد الحثّ عليها ,الم�شي �إلى زيارة
الإمام الح�سين  ,Qحيث د ّلت على ف�ضله وثوابه روايات
كثيرة ,يحتاج عر�ضها �إلى ف�صل م�ستقل ,وهو ما �سيتك ّفل به
الف�صل ال ّثاني �إن �شاء اهلل تعالى.

((( الح ّر العاملي ,و�سائل ّ
ال�شيعة ,ج � 14ص  ,590باب  100من �أبواب المزار وما ينا�سبه,
حديث .5
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فضل المشي
إلى زيارة الحسين Q

جاءت ال ّروايات الواردة عن المع�صومين
الف�ضل الكبير والأجر الجزيل لزائر الإمام الح�سين Q
ما�شي ًا ,وذلك في �أقدم الم�صادر الحديث ّية عند �أتباع مدر�سة
�أهل البيت .R
فقد ذكر ّ
ال�شيخ الأقدم �أبو القا�سم جعفر بن مح ّمد بن قولويه
الق ّم ّي ( Mت 368 :هـ) ,في كتابه كامل الزيارات ,مجموعة
من ال ّروايات في ف�ضل زيارة الإمام الح�سين Qما�شي ًا,
وخ�ص الباب  49بعنوان :ثواب
�أوردها في ع ّدة �أبواب من كتابهَّ ,
من زار الح�سين Qراكب ًا �أو ما�شي ًا ومناجاة اهلل لزائره.
كما �أورد بع�ض ًا من تلك ال ّروايات بع�ض علمائنا المتق ّدمين,
ّ
الكليني (ت-328 :
ال�صدوق (ت 381 :هـ) ,وال�شيخ
كال�شيخ ّ
ّ
 329هـ) ,وال�شيخ ّ
و�سي (ت 460 :هـ) ,رحمهم اهلل جميع ًا.
الط ّ
وقام بجمع بع�ضها ّ
العاملي في كتابه و�سائل
ال�شيخ الح ّر
ّ
ّ
ال�شيعة ,في الباب  41من �أبواب المزار وما ينا�سبه ,تحت
عنوان :باب ا�ستحباب الم�شي �إلى زيارة الح�سين .Q
R
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الروايات عن أهل البيت:R

ونحن نورد هنا هذه ال ّروايات عن �أهل البيت ,(((R
ح�سبما �أورده الإ�صطهباناتي في كتابه نور العين في الم�شي �إلى
زيارة قبر الح�سين :(((Q
 -1ابن قولويه :ح ّدثني �أبي وجماعة م�شايخي ,عن �سعد بن
الحميري
عبد اهلل ومح ّمد بن يحيى و عبد اهلل بن جعفر
ّ
و�أحمد بن �إدري�س جميع ًا ،عن الح�سين بن عبد اهلل ،عن
هاوندي،
علي بن �أبي عثمان ،عن عبد الج ّبار ال ّن
ّ
الح�سن بن ّ
عن �أبي �سعيد ،عن الح�سين بن ثوير بن �أبي فاختة ،قال :قال
�أبو عبد اهلل « :Qيا ح�سين ,من خرج من منزله يريد
((( ونلفت نظر القارئ الكريم� ,إلى �أ ّننا اكتفينا بذكر ال ّروايات دون الإ�شارة �إلى �صحتها
و�ضعفها ,وذلك لأمور:
�أو ًال� :صحة �أ�سانيد بع�ض منها ,على مبنى الم�شهور من العلماء في باب التّوثيق ال ّرجالي ,كما
ال يخفى ذلك على من له �إلمام بعلم الرجال ,مما يعت�ضد به �ضعف ال ّروايات الأخرى,
�إن لم يدّع تواترها.
وثاني ًا :االختالف في طرق توثيق ال ّرواية وبع�ض المباني ال ّرجالية ,كالتي تقت�ضي �صحة
�أ�سانيد جميع رواة كتاب كامل الزيارات ,مما يعني �صحة جميع ال ّروايات التي رواها ابن
قولويه ,التي هي معظم روايات الباب كما يالحظ.
ثالث ًا :قاعدة التّ�سامح في �أدلة ال�سنن التي تقت�ضي على فر�ض ثبوتها ,الأخذ بال ّروايات التي
تذكر �أمر ًا فيه ثواب على عمل ,و�إن لم تثبت �أ�سانيدها ,وذلك لما ورد في ال ّروايات
من �أ ّنه «من بلغه عن ال ّنبي � Pشيء من ال ّثواب فعمله كان �أجر ذلك له ،و�إن كان
ر�سول اهلل  Pلم يقله» ,كما عن �أبي عبد اهلل  ,Qوفي رواية �أخرى عنه � ،Qأ ّنه
قال« :من �سمع �شيئاً من ال ّثواب على �شيء ف�صنعه ,كان له و�إن لم يكن على ما بلغه».
(�أنظر :الح ّر العاملي ,و�سائل ّ
ال�شيعة ,باب  19من �أبواب مقدّمة العبادات) ,والتف�صيل
موكول �إلى محله.
((( الإ�صطهباناتي مح ّمد ح�سن ,نور العين في الم�شي �إلى زيارة قبر الح�سين � ,Qص
.20 -11
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علي � ,Lإن كان ما�شياً كتب اهلل
زيارة قبر الح�سين بن ّ
له بك ّل خطوة((( ح�سنة ,ومحى عنه �س ّيئة ،ح ّتى �إذا �صار في
الحائر كتبه اهلل من المفلحين المنجحين ،ح ّتى �إذا ق�ضى
منا�سكه كتبه اهلل من الفائزين ،ح ّتى �إذا �أراد االن�صراف
�أتاه ملك ,فقالّ � :إن ر�سول اهلل  Pيقر�ؤك ال�سالم ,ويقول
لك :ا�ست�أنف العمل فقد غفر لك ما م�ضى»(((.
 -2ابن قولويه :ح ّدثني �أبي ,عن �سعد بن عبد اهلل ومح ّمد بن
يحيى ،عن مح ّمد بن الح�سين ،عن مح ّمد بن �إ�سماعيل ،عن
�صالح بن عقبة ،عن ب�شير ال ّد ّهان ،عن �أبي عبد اهلل Q
قالّ �« :إن ال ّرجل ليخرج �إلى قبر الح�سين  ,Qفله �إذا
خرج من �أهله ب�أ ّول خطوة مغفرة ذنوبه ،ث ّم لم يزل يقدّ�س
بك ّل خطوة ح ّتى ي�أتيه ،ف�إذا �أتاه ناجاه اهلل تعالى فقال:
عبدي َ�س ْلني �أُعطِ َك ،اد ُعني �أُجِ ْب َك ،اطلب م ّني ُ�أعطِ َك،
أق�ضها لك» ،قال :وقال �أبو عبد اهلل :Q
�سلني حاج ًة � ِ
ّ
«وحق على اهلل �أن يعطي ما بذل»(((.
الخطوة -بال�ضم -هي ُبعد ما بين القدمين في الم�شي ،وتجمع على ُخطى ُ
((( ُ
وخطوات ,مثل
ُ
َ
ُغرف وغرفاتَ ,
والخطوة -بالفتح  :-الم ّرة من الخطو ،وتجمع على َخطوات ,مثل �شهوة
ق�صر اهلل خطوك� ,أي م�شيكّ .
َ
(الطريحي ,مجمع
و�شهوات .و خطا خطو ًا :م�شى ،ومنه ّ
البحرين ج � 1ص .)667
((( ابن قولويه ,كامل الزّيارات� ,ص .253 -252
((( الم�صدر ال�سابق� ,ص .254 -253
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 -3ابن قولويه :وبهذا اال�سناد عن �صالح ،عن الحارث بن
المغيرة ،عن �أبي عبد اهلل Qقالّ �« :إن هلل مالئكة
مو ّكلين بقبر الح�سين Qف�إذا ه ّم بزيارته ال ّرجل
�أعطاهم اهلل ذنوبه ،ف�إذا خطا محوها ،ث ّم �إذا خطا �ضاعفوا
له ح�سناته ،فما تزال ح�سناته ت�ضاعف ح ّتى توجب له
ال�سماء
الج ّنة ،ث ّم اكتنفوه وقدّ�سوه وينادون مالئكة ّ
�أن قدّ�سوا ز ّوار حبيب حبيب اهلل ،ف�إذا اغت�سلوا ناداهم
مح ّمد  :Pيا وفد اهلل �أب�شروا بمرافقتي في الج ّنة ،ث ّم
ناداهم �أمير الم�ؤمنين � :Qأنا �ضامن لق�ضاء حوائجكم
ودفع البالء عنكم في الدّنيا والآخرة ,ث ّم التقاهم ال ّنبي P
عن �أَيمانهم وعن �شمائلهم ح ّتى ين�صرفوا �إلى �أهاليهم»(((.
علي بن الح�سين بن مو�سى بن بابويه
 -4ابن قولويه :وح ّدثني ّ
وجماعة رحمهم اهلل ،عن �سعد بن عبد اهلل ،عن الح�سن بن
علي بن عبد اهلل ابن المغيرة ،عن الع ّبا�س بن عامر ،عن
ّ
ال�صامت ،قال� :سمعت �أبا عبد
جابر المكفوف ،عن �أبي ّ
اهلل Qوهو يقول« :من �أتى قبر الح�سين Qما�شياً
كتب اهلل له بك ّل خطوة �ألف ح�سنة ,ومحا عنه �ألف �س ّيئة,
ورفع له �ألف درجة .ف�إذا �أتيت الفرات فاغت�سل وع ّلق
وام�ش حافياً ،وام�ش م�شي العبد ال ّذليل ،ف�إذا �أتيت
نعليك ِ
((( ابن قولويه ,كامل الزّيارات� ,ص .254
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ام�ش قلي ً
ال ث ّم ك ّبر �أربعاً ،ث ّم
باب الحائر فك ّبر �أربعاً ،ث ّم ِ
ائتِ ر�أ�سه ْ
فقف عليه فك ّبر �أربعاً و�ص ّل عنده ،وا�س�أل اهلل
حاجتك»(((.
 -5ابن قولويه :ح ّدثني �أبي  ،Mعن الح�سين بن الح�سن
علي بن
بن �أبان ،عن مح ّمد ابن �أورمة ،ع ّمن ح ّدثه ،عن ّ
عليُ ,ز ِر
ميمون ّ
ال�صائغ ،عن �أبي عبد اهلل  ،Qقال« :يا ّ
الح�سين وال تدعه» ،قال :قلت :ما لمن �أتاه من ال ّثواب ،قال:
«من �أتاه ما�شياً كتب اهلل له بك ّل خطوة ح�سنة ,ومحى عنه
�س ّيئة ,ورفع له درجة ،ف�إذا �أتاه و ّكل اهلل به ملكين يكتبان
ما خرج من فيه من خير ,وال يكتبان ما يخرج من فيه من
ولي اهلل
�ش ّر وال غير ذلك ،ف�إذا ان�صرف و ّدعوه وقالوا :يا ّ
مغفوراً لك� ،أنت من حزب اهلل وحزب ر�سوله وحزب �أهل
بيت ر�سوله ،واهلل ال ترى ال ّنار بعينك �أبداً ،وال تراك وال
تطعمك �أبداً»(((.
 -6ابن قولويه :ح ّدثني �أبي  ،Mعن �سعد بن عبد اهلل
الحميري ،عن �أحمد بن مح ّمد بن خالد
وعبد اهلل بن جعفر
ّ
البرقي ،عن �أبيه ،عن عبد العظيم بن عبد اهلل بن الح�سن،
عن الح�سن بن الحكم النخعي ،عن �أبي ح ّماد الأعرابي ،عن
((( ابن قولويه ,كامل الزّيارات� ,ص .255 -254
((( الم�صدر ال�سابق� ,ص .256 -255
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ال�صيرفي ،قال :ك ّنا عند �أبي جعفر  ,Qفذكر فتى
�سدير ّ
قبر الح�سين  ،Qفقال له �أبو جعفر « :Qما �أتاه عبد
فخطا خطوة � اّإل كتب اهلل له ح�سنةّ ,
وحط عنه �س ّيئة»(((.
الحميري،
 -7ابن قولويه :حدّثني مح ّمد بن عبد اهلل بن جعفر
ّ
علي ابن مح ّمد بن �سالم ،عن مح ّمد بن خالد،
عن �أبيه ،عن ّ
الب�صري ،عن عبد اهلل بن عبد الرحمان
عن عبد اهلل بن ح ّماد
ّ
أ�صم ،عن عبد اهلل بن م�سكان ،عن �أبي عبد اهلل  ،Qقال:
ال ّ
«من زار الح�سين Qمن �شيعتنا لم يرجع ح ّتى يُغفر له
ُّ
ُكتب له بك ّل خطوة خطاها ,وك ّل يد رفعتها دا ّبته
كل ذنب ،وي َ
�ألف ح�سنة ,ومحى عنه �ألف �س ّيئة ,وترفع له �ألف درجة»(((.
 -8ابن قولويه :ح ّدثني مح ّمد بن جعفر القر�شي ال ّرزاز ،عن
خاله مح ّمد بن الح�سين بن �أبي ّ
الخطاب ،عن �أحمد بن
ال�سراج ،عن �أبي �سعيد القا�ضي ،قال :دخلت على �أبي
ب�شير ّ
عبد اهلل Qفي غريفة له وعنده مرازم ،ف�سمعت �أبا عبد
اهللQيقول« :من �أتى قبر الح�سين Qما�شياً
كتب اهلل له بك ّل قدم يرفعها وي�ضعها عتق رقبة من ولد
�إ�سماعيل ،ومن �أتاه في �سفينة فكف�أت((( بهم �سفينتهم
ال�سماء :طِ بتم وطابت لكم الج ّنة»(((.
نادى مناد من ّ
((( ابن قولويه ,كامل الزّيارات� ,ص .256
((( الم�صدر ال�سابق� ,ص .257 -256
((( �أي انقلبت.
((( ابن قولويه ,كامل الزّيارات� ,ص .257
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وعلي بن الح�سين ومح ّمد بن
 -9ابن قولويه :ح ّدثني �أبي ّ
الح�سن جميع ًا ،عن مح ّمد بن يحيى ّ
العطار ،عن حمدان
بن �سليمان الني�سابوري ،قال :ح ّدثنا عبد اهلل بن مح ّمد
الحجاج ،عن يون�س بن عبد ال ّرحمان،
اليماني ،عن منيع بن ّ
ّ
عن قدامة بن مالك ،عن �أبي عبد اهلل  ،Qقال« :من
زار الح�سين محت�سباً ال �أَ�شراً وال َبطراً ،وال ريا ًء وال �سمع ًة،
يمح�ص ال ّثوب في الماء ،فال يبقى
مح�صت عنه ذنوبه كما ّ
ّ
حجة ,وك ّلما رفع قدماً
عليه دن�س ،و يكتب له بك ّل خطوة ّ
عمرة»(((.
 -10ابن قولويه :ح ّدثني جعفر بن مح ّمد بن �إبراهيم بن عبيد
المو�سوي ،عن عبد اهلل بن نهيك ،عن مح ّمد الف ّرا�شي،
اهلل
ّ
عن �إبراهيم بن مح ّمد ّ
الط ّحان ،عن ب�شير ال ّد ّهان ،عن
رفاعة بن مو�سى ال ّن ّحا�س ،عن �أبي عبد اهلل  ،Qقال:
«� ّإن من خرج �إلى قبر الح�سين Qعارفاً بح ّقه وبلغ
الفرات واغت�سل فيه وخرج من الماء ,كان كمثل الذي خرج
من ال ّذنوب ،ف�إذا م�شى �إلى الحائر لم يرفع قدماً ولم
ي�ضع �أخرى � اّإل كتب اهلل له ع�شر ح�سنات ,ومحى عنه ع�شر
�س ّيئات»(((.
((( ابن قولويه ,كامل الزّيارات� ,ص .273
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص .346
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وعلي بن الح�سين ومح ّمد بن
 -11ابن قولويه :ح ّدثني �أبي ّ
الح�سن رحمهم اهلل جميع ًا ،عن �سعد بن عبد اهلل ،عن �أحمد
بن مح ّمد بن عي�سى ،عن القا�سم بن يحيى ،عن الح�سن بن
را�شد ،عن الح�سين بن ثوير بن �أبي فاختة ,عن �أبي عبد
اهلل  -Qفي حديث� -أ ّنه قال�« :إذا �أتيت �أبا عبد
اهلل Qفاغت�سل على �شاطئ الفرات ,ث ّم الب�س ثيابك
ّ
ام�ش حافياً ،ف�إ ّنك في حرم من حرم اهلل
الطاهرة ،ث ّم ِ
ور�سوله.(((»..
إ�سكافي،
 -12ابن قولويه :ح ّدثني مح ّمد بن ه ّمام بن �سهيل ال
ّ
الفزاري ،عن الح�سن بن عبد
عن جعفر بن مح ّمد بن مالك
ّ
وا�سي ،ع ّمن ح ّدثه ،عن ب�شير ال ّد ّهان ،عن �أبي
الرحمان ال ّر ّ
علي L
عبد اهلل  ،Qقال« :من �أتى الح�سين بن ّ
فتو�ض�أ واغت�سل في الفرات ,لم يرفع قدماً ولم ي�ضع قدماً
ّ
حجة وعمرة»(((.
� اّإل كتب اهلل له ّ
 -13ال�شيخ ّ
و�سي :وعنه (�أي مح ّمد بن �أحمد بن داوود),
الط ّ
أ�شناني ,قال:
عن ابن حريث ,عن عمرو بن الح�سن ال ّ
التميمي قال :ح ّدثنا
�أخبرنا �أحمد بن مو�سى بن �إ�سحاق
ّ
�أحمد بن قتيبة قال :ح ّدثنا الح�سين بن �سعيد ,عن جعفر بن
((( ابن قولويه ,كامل الزّيارات� ،ص .363 -362
(((الم�صدر ال�سابق� ،ص .345
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مح ّمد �Qأ ّنه �سئل عن الزّائر لقبر الح�سين ,Q
فقال« :من اغت�سل في الفرات ث ّم م�شى �إلى قبر
الح�سين  ,Qكان له بك ّل قدم يرفعها وي�ضعها حِ ّج ًة
مت َق ّبل ًة بمنا�سِ كِها»(((.
 -14ابن قولويه :ح ّدثني �أبي ومح ّمد بن الح�سن رحمهم اهلل
ال�سخت
علي بن ّ
جميع ًا ،عن الح�سين ابن �سعيد ،قال :ح ّدثنا ّ
الخزّاز ،قال :ح ّدثنا حف�ص المزني ،عن عمر بن ب ّيا�ض ،عن
�أبان بن تغلب ،قال :قال لي جعفر بن مح ّمد« :يا �أبان متى
عهدك بقبر الح�سين Q؟» ،قلت :ال واهلل يا بن ر�سول
اهلل ما لي به عهد منذ حين ،فقال�« :سبحان اهلل العظيم
و�أنت من ر�ؤ�ساء ّ
ال�شيعة تترك زيارة الح�سين Qال
تزوره؟! من زار الح�سين Qكتب اهلل له بك ّل خطوة
ح�سنة ,ومحى عنه بك ّل خطوة �س ّيئة ,وغفر له ما تقدّم من
ذنبه وما ت� ّأخر ،يا �أبان لقد ُقتل الح�سين Qفهبط على
قبره �سبعون �ألف ملك ُ�ش ْع ٌث ُغ ْب ٌر ،يبكون عليه وينوحون
عليه �إلى يوم القيامة»(((.
 -15ابن قولويه :ح ّدثني مح ّمد بن جعفر القر�شي الر ّزاز
الكوفي ،عن خاله مح ّمد ابن الح�سين بن �أبي ّ
الخطاب ،عن
ّ
((( ّ
الطو�سي مح ّمد بن الح�سن ,تهذيب الأحكام ج � 6ص .53
((( ابن قولويه ,كامل الزّيارات� ،ص .547 -546
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مح ّمد بن �إ�سماعيل ،عن �صالح بن عقبة ،عن ب�شير ال ّد ّهان-
في حديث -عن �أبي عبد اهلل ّ ,Qثم قال« :يا ب�شير,
� ّإن الم�ؤمن �إذا �أتى قبر الح�سين Qيوم عرفة واغت�سل
توجه �إليه ،كتب اهلل له بك ّل خطوة حِ ّجة
في الفرات ,ث ّم ّ
بمنا�سكها» ,وال �أعلمه � اّإل قال« :وغزوة»(((.
 -16ابن قولويه :ح ّدثني مح ّمد بن جعفر القر�شي الر ّزاز،
عن مح ّمد بن الح�سين ،عن مح ّمد بن �إ�سماعيل بن بزيع،
عن �صالح بن عقبة ،عن ب�شير ال ّد ّهان ،قال :قلت لأبي عبد
اهلل  - :Qفي حديث طويل ،-قال« :ويحك يا ب�شير! � ّإن
الم�ؤمن �إذا �أتى قبر الح�سين Qعارفاً بح ّقه ,فاغت�سل
في الفرات ,ث ّم خرج ,كتب له بك ّل خطوة حِ ّجة وعمرة
نبي مر�سل �أو �إمام عدل»(((.
مبرورات متق ّبالت ,وغزوة مع ّ
 -17ابن قولويه :ح ّدثني �أبي  ،Mعن مح ّمد بن يحيى
علي ،عن يحيى -وكان
و�أحمد بن �إدري�س ،عن العمركي بن ّ
في خدمة الإمام �أبي جعفر ال ّثاني  ،-Qعن مح ّمد بن
�سنان ،عن ب�شير ال ّدهان ،قال� :سمعت �أبا عبد اهلل Q
وهو نازل بالحيرة وعنده جماعة من ّ
ال�شيعة -ف�أقبل � ّإلي
بوجهه فقال« :يا ب�شير ,حججت العام؟» قلت :جعلت فداك
((( ابن قولويه ,كامل الزّيارات� ،ص .316
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص .343
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ال ,ولكن ع ّرفت((( بالقبر قبر الح�سين  ،Qفقال« :يا
ب�شير ,واهلل ما فاتك �شيء مِ ّما كان لأ�صحاب م ّكة بم ّكة»،
ف�سر لي ،فقال« :يا ب�شير,
قلت :جعلت فداك فيه عرفات! ّ
� ّإن ال ّرجل منكم ليغت�سل على �شاطئ الفرات ,ث ّم ي�أتي
قبر الح�سين Qعارفاً بح ّقه ,فيعطيه اهلل بك ّل قدم
حجة مقبولة ,ومعها مائة عمرة
يرفعها �أو ي�ضعها مائة ّ
نبي مر�سل �إلى �أعداء اهلل و�أعداء
مبرورة ,ومائة غزوة مع ّ
الر�سول» -وذكر الحديث(((.
علي ّ
ال�شجريّ � :أخبرنا زيد بن جعفر بن حاجب،
 -18مح ّمد بن ّ
قال� :أخبرنا((( مح ّمد بن �أحمد بن وليد ،قال� :أخبرنا فرات
بن �إبراهيم ،قال� :أخبرنا الح�سين بن �سعيد ،قال� :أخبرنا
�سندي بن مح ّمد ،قال� :أخبرنا عا�صم بن حميد الح ّناط
ّ
قال� :س�ألت جعفر بن مح ّمد عن زيارة قبر الح�سين ،Q
فقال« :يا عا�صم ,من زار قبر الح�سين وهو مغموم �أذهب
اهلل غ ّمه ،ومن زاره وهو فقير �أذهب اهلل فقره ،ومن كانت
به عاهة فدعا اهلل �أن يذهبها عنه �أذهبها عنه ,وا�ستجيبت
دعوته ,وف ّرج ه ّمه وغ ّمه ،فال تدع �أن ت�أتيه ،ف�إ ّنك ك ّلما
((( �أي كنت في يوم عرفة.
((( ابن قولويه ,كامل الزّيارات �ص .344 -343
((( ورد في الأ�صل عبارة« :نا» ,وهي اخت�صار لأخبرنا �أو حدّثنا �أو �أنب�أنا ,وبقرينة ما قبلها
يراد بها �أخبرنا.
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�أتيته كتب لك بك ّل خطوة تخطوها ع�شر ح�سنات ,ومحى
عنك ع�شر �س ّيئات ،وكتب لك ثواب �شهيد في �سبيل اهلل
�أهريق دمه ،ف�إ ّياك �أن تفوتك زيارته»(((.
ّ -19
ال�شجريّ � :أخبرنا زيد بن حاجب ،قال� :أخبرنا مح ّمد بن
�أحمد بن وليد ،قال� :أخبرنا فرات بن �إبراهيم ،قال� :أخبرنا
هدي ،قال:
ح�سين بن �سعيد ،قال� :أخبرنا داود ابن مح ّمد ال ّن ّ
�أخبرنا ح ّماد بن ثابت ،عن عبد اهلل بن الح�سن قال :من زار
قبر الح�سين Qال يريد به �إال اهللّ ,
فتفطرت((( قدماه في
ذهابه �إليه ,كان كمن ّ
تفطرت قدماه في �سبيل اهلل(((.
ّ -20
حوي ،قال:
ال�شجريّ  :ح ّدثنا مح ّمد بن جعفر بن مح ّمد ال ّن ّ
علي بن �شاذان ،قال� :أخبرنا ح�سن بن
�أخبرنا مح ّمد بن ّ
مح ّمد بن عبد الواحد ،قال� :أخبرنا عباد ابن جعفر ،قال:
�أخبرني مح ّمد بن عبدويه ،عن يحيى بن م�ساور ،قال :كان
جعفر بن مح ّمد Qجال�س ًا ف�أقبلت امر�أة من العرب فقال:
«ما لي لم �أركِ منذ �أم�س؟» ,قالت :كنت عند قبور ّ
ال�شهداء,
قال« :تركتِ �س ّيد ّ
ال�شهداء عندكِ ؟» ,قالت :من هو؟ ,قال:
«الح�سين  ,»Qقالت� :أزوره؟ قال« :نعم زوريه ,ف�إ ّنه
وحجة» ,حتّى ع ّد ع�شر ًا .فقلت :فما لمن
حجة ّ
�أف�ضل من ّ
((( ّ
جري مح ّمد بن علي ,ف�ضل زيارة الح�سين � ,Qص .64
ال�ش ّ
((( �أي ت�ش ّققت.
Q
((( ّ
جري مح ّمد بن علي ,ف�ضل زيارة الح�سين
� ,ص .68
ال�ش ّ
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حجة وعمرة»(((.
زاره ما�شي ًا؟ قال« :له بك ّل خطوة ّ
ّ -21
علي بن حميد المق ّر ّي ،قال:
ال�شجريّ  :ح ّدثنا ميمون بن ّ
المن�صوري المق ّر ّي ،قال� :أخبرنا
�أخبرنا �إ�سحاق ابن مح ّمد
ّ
جعفر بن محمد بن عبيد العابد المق ّر ّي ،قال� :أخبرنا ع ّباد
بن يعقوب ،قال� :أخبرنا يحيى بن م�ساور ,قال :كنت عند
جعفر بن مح ّمد حتّى جاءت امر�أة من العرب ,فقال لها:
«�أين كنت منذ �أم�س؟» ,قالت :كنت عند قبور ّ
ال�شهداء ,قال:
«تركت �س ّيد ّ
ال�شهداء عندك بالعراق؟» ,قالت :من هو؟ قال:
«ح�سين و�أ�صحابه» ,قالت� :أزوره؟ قال« :زوريه ف�إ ّنه �أعظم
حجة وعمرة وحِ ّجة وعمرة» ,حتّى ع ّد ع�شر ًا.
�أجراً من ّ
حجة
قالت :ما لمن خطا �إليه ما�شي ًا؟ قال« :بك ّل خطوة ّ
وعمرة»(((.
ال�شيخ ّ
ّ -22
و�سي :روى لنا جماعة عن �أبي عبد اهلل
الط ّ
مح ّمد بن �أحمد بن عبد اهلل بن ق�ضاعة بن �صفوان بن
مهران الج ّمال ,عن �أبيه ,عن ج ّده �صفوان ,قال :ا�ست�أذنت
ال�صادق Qلزيارة موالنا الح�سين  ،Qف�س�ألته
ّ
�أن يع ّرفني ما �أعمل عليهّ -ثم �ساق الحديث �إلى �أن قال
الإمام « :-Qفمن زار الح�سين Qبهذه ال ّزيارة,
((( ّ
ال�شجري مح ّمد بن علي ,ف�ضل زيارة الح�سين � ,Qص 62
((( الم�صدر ال�سابق� ,ص .63 -62
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كتب اهلل له بك ّل خطوة مائة �ألف ح�سنة ,ومحى عنه مائة
�ألف �س ّيئة ،ورفع له مائة �ألف درجة ,وق�ضى له مائة �ألف
حاجة� ,أ�سهلها �أن يزحزحه عن ال ّنار ,وكان كمن ا�ست�شهد
مع الح�سين Qح ّتى ي�شركهم في درجاتهم»(((.
الحظ -قد رتّبت ال ّثواب
وهذه ال ّروايات بمجموعها -كما ُي َ
على �إتيان قبر الح�سين Qما�شي ًا� ,إ ّما بعنوان الم�شي� ,أو
على ك ّل خطوة يخطوها� ,أو قدم يرفعها.
ّ
أفضلية المشي على ّ
الركوب:

ال ّ
�شك �أنّ في �إتيان قبر الإمام الح�سين Qوزيارته الأجر
وال ّثواب� ,سواء ق�صده الزّائر ما�شي ًا �أو راكب ًاٍّ ,
فلكل ف�ضل ,كما
تق ّدم في بع�ض ال ّروايات.
� اّإل �أنّ الكالم قد يقع في �أف�ضل ّية �أحد الأمرين على الآخر,
وهذا ما يحتاج �إلى بيان وتو�ضيح ,فنقول:
ربما ي�ستد ُّل على �أف�ضل ّية الم�شي �إلى زيارته  ,Qبوجوه
عديدة ,منها:
الآية الكريمة:
�أي ما ا�ستفيد من قوله تعالى} :ﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔ{((( ,ب�أنّ اهلل
((( ّ
المتهجد� ,ص .723 -717
و�سي مح ّمد بن الح�سن ,م�صباح
ّ
الط ّ
الحج الآية .27
((( �سورة ّ
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تعالى ق ّدم قوله} :ﮌ{ بال ّذكر ت�شريف ًا للم�شاة((( ,ولزيادة
تعبهم((( ,بل قيل :ب�أف�ضل ّية الم�شاة على ال ّركبان((( ,ب�سبب ما
ال�سفر �أكثر من غيرهم(((.
يتحملون من �صعاب ّ
�إال �أ ّنه يالحظ على هذه الإ�ستفادة� :أنّ تقديم الم�شاة على
ال ّركبان ال يدل بمج ّرده على الأف�ضل ّية� ,إذ يكفي في التقديم
وجود خ�صو�ص ّية بالغ ّية ,ككونه في المرتبة كذلك كما �أ�شار
ال�سير من الأ�ضعف
�إليه بع�ضهم((( ,وهو ما يقت�ضيه التد ّرج في ّ
�إلى الأ�ش ّد ,نعم ال ّ
�شك بكونه �أمر ًا راجح ًا في نف�سه كما تق ّدم.
«�أف�ضل الأعمال �أحمزها»:
كما ن�سب �إلى ر�سول اهلل  ,(((Pبنا ًء على �أنّ المراد بالحمازة
في الحديث :الم�ش ّقة ,ف�أحمزها �أي �أ�ش ّقها ,فالمعنى -وهو من
�أح�سن الوجوه التي قيلت في تقريبه� :-أنّ الأعمال التي ت�شترك
في نوع واحد� ,أف�ضلها من ذلك ال ّنوع ما كان �أحمز و�أ�شقّ ,
فالو�ضوء قد يكون في الح ّر وقد يكون في البرد � ,اّإل �أ ّنه في البرد
وال�صوم قد يكون في ّ
ال�شتاء وقد يكون
�أحمز و�أ�شقّ فهو �أف�ضلّ ,
والحج
ال�صيف �أحمز و�أ�شقّ فهو �أف�ضل,
ّ
ال�صيف � ,اّإل �أ ّنه في ّ
في ّ
((( الفخر ال ّرازي ,تف�سير ال ّرازي ,ج � 23ص .28
((( القرطبي ,تف�سير القرطبي ,ج � 12ص .38
ال�سرخ�سي ,المب�سوط ,ج � 4ص .131
((( ّ
ّ
((( مكارم ال�شيرازي ,الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل ,ج � 10ص .322
((( الزّرك�شي ,البرهان ,ج� 3ص .249
((( ابن الأثير الجزري ,ال ّنهاية ,مادّة «حمز».
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�أو الزّيارة قد ي�أتيهما المك ّلف راكب ًا �أو ما�شي ًا � ,اّإل �أ ّنه لو �أتاهما
ما�شي ًا كان �أحمز و�أ�شقّ فهو �أف�ضل(((.
ولي�س المراد اال�ستدالل بنف�س هذه ال ّرواية حتّى يناق�ش
ب�ضعف �سندها بالإر�سال ونحوه� ,أو ب�ضعف ال ّداللة ب�إرادة معنى
�آخر من قوله �أحمزها ,ك�أن يراد� :أ�ش ّدها و�أمتنها ,بل هذه ال ّرواية
�إ ّنما جا�ؤوا بها -على ما يظهر -لال�ستئنا�س ,لكونها مرو ّية عن
ال ّنبي  ,Pوالعمدة هو ما تبتني عليه هذه ال ّرواية من الأ�سا�س
العقلي الذي يرتّب الأجر على قدر الم�ش ّقة وال َّن َ�صب.
ّ
فقد ع ّرفوا التّكليف ب�أ ّنه :عبارة عن �إرادة المريد من غيره ما
أعم من الواجب والمندوب((( .فا�شترطوا
فيه كلفة وم�ش ّقة ,وهو � ّ
الم�ش ّقة فيه ,قال العلاّ مة الح ّل ّي {ُ :ي�شترط في ا�ستحقاق
ال ّثواب كون الفعل المك ّلف به الواجب �أو المندوب �شا ّق ًا ,وكون
الإخالل بالقبيح �شا ّق ًا� ,إذ المقت�ضي ال�ستحقاق ال ّثواب هو
الم�ش ّقة ف�إذا انتفت انتفى المقت�ضي للإ�ستحقاق(((.
وبالتّالي فك ّلما زادت الم�ش ّقة زاد المقت�ضي ال�ستحقاق
ال ّثواب ,وبهذا المعنى يزيد ف�ضل العمل.
وي�شهد لما قلناه ,تعبيرات بع�ض الأعالم عند تع ّر�ضهم
العقلي,
لم�ضمون هذه ال ّرواية ,حيث �أ�شاروا �إلى هذا الأ�سا�س
ّ
((( �أنظر :المجل�سي ,بحار الأنوار ,ج � 79ص .229
((( ّ
الطو�سي ,الإقت�صاد الهادي �إلى طريق ال ّر�شاد� ,ص .61
((( العالمة الحلي ,ك�شف المراد في �شرح تجريد الإعتقاد� ,ص .436
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كما في قول ّ
أن�صاري  Mفي بع�ض موا�ضع
ال�شيخ الأعظم ال
ّ
ا�ستدالله عطف ًا على هذه ال ّرواية :وما ا�شتهر في الأل�سن وارتكز
في العقول من� :أنّ الأجر على قدر الم�ش ّقة(((.
ال�سيد مح�سن الحكيم { في بع�ض تعليقاته :والوجه
وقال ّ
في زيادة ال ّثواب بذلك ,زيادة االنقياد التي هي المناط في زيادة
ال ّثواب في نظر العقل ,وعليه ينزّل ما ورد من الأخبار�« :أف�ضل
الأعمال �أحمزها» .انتهى.
ّثم م ّثل لتلك الأخبار بما ورد في زيارة الح�سين Qمن �أنّ
لك ّل قدم ثواب عتق عبد من �أوالد �إ�سماعيل وغيرها(((.
كما �أنّ بع�ض ًا �آخر لم ي�شر �إلى كونها رواية((( ,و�آخر �أ�سماها
قاعدة((( ,وهكذا...
العقليِ ,م ّما ت�ؤ ّيده روايات
نعم ,هذه ال ّرواية ,وهذا الأ�صل
ّ
�أخرى ,من قبيل ما جاء عن الإمام الباقر Qفي و�صف
بي « :Pوما ورد عليه �أمران ّ
قط كالهما هلل ر�ضى � اّإل �أخذ
ال ّن ّ
ب�أ�شدّهما على بدنه»(((.
((( ّ
ال�شيخ الأن�صاري ,فرائد الأ�صول ,ج � 2ص .464
((( الحكيم ال�س ّيد مح�سن ,حقائق الأ�صول ,ج � 1ص .263
((( كالمح ّقق الآخوند الخرا�ساني � ,Mأنظر :كفاية الأ�صول ,ج � 1ص .139
((( ّ
ال�صدر � ,Mأنظرّ :
ال�سيد محمود ,بحوث في علم الأ�صول,
كال�شهيد ّ
ال�شاهرودي ّ
مباحث الدّليل اللفظي ,ج � 2ص .230
((( الكليني ,الكافي ,ج � 8ص .130
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وعن الإمام ال�صادق Qفي و�صف �أمير الم�ؤمنين :Q
«وال عر�ض له �أمران كالهما هلل طاعة � اّإل �أخذ ب�أ�شدّهما على
بدنه»(((.
نبي اهلل تعالى �أ ّيوب Qمناجي ًا
وقريب منه ما جاء عن ّ
«رب ابتليتني بهذه البل ّية و�أنت تعلم �أ ّنه لم يعر�ض لي
ر ّبهّ :
�أمران ّ
قط � اّإل لزمت �أخ�شنهما على بدني»(((.
وعن �أمير الم�ؤمنين �« :Qأف�ضل الأعمال ما �أكرهت
نف�سك عليه»(((.
وعنه « :Qوكلما كانت البلوى واالختبار �أعظم كانت
المثوبة والجزاء �أجزل»(((� ...إلى غيرها من ال ّروايات.
ترجيح روايات الم�شي:
ومن الوجوه التي ا�ستدل بها على �أف�ضلية الم�شي على
الركوب� :إنّ الجمع بين ال ّروايات التي يتراءى منها االختالف
بين �أف�ضل ّية الم�شي على ال ّركوب �إلى الزّيارة �أو العك�سُ ,يف�ضي
�إلى القول ب�أف�ضل ّية الم�شي ,خ�صو�ص ًا مع وجود مثل هذه ال ّرواية
ال�صحيحة عن عبد اهلل بن �سنان عن �أبي عبد اهلل �Qأ ّنه
ّ
((( الكليني ,الكافي ,ج � 8ص .163
ال�صدوق ,علل ّ
ال�شرائع ,ج � 1ص  ,76الباب  ,65ح .5
((( ّ
((( نهج البالغة ,الموعظة رقم .249
((( الكليني ,الكافي ,ج � 4ص .199
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قال« :ما ُعبد اهلل ب�شيء �أ�ش ّد من الم�شي وال �أف�ضل»((( ,والتي
ّ
تدل على �أف�ضل ّية الم�شي �إلى جميع العبادات مثل الزّيارات،
وال�صالة في الم�سجد ،وغيرها ,على
و�صلة ال ّرحم ،وال ّدر�سّ ،
ح ّد تعبير المق ّد�س الأردبيلي .(((M
الحج �إلى
وقد وقع نظير هذا البحث عند الفقهاء في باب ّ
بيت اهلل الحرام ,و�أجابوا ب�أف�ضل ّية الم�شي على ال ّركوب ,ولذا
بع�ض من �أقوالهم:
نكتفي بنقل ٍ
الحج
ال�سيد
ّ
اليزدي { عند ذكر وتعداد �آداب ّ
قال ّ
وم�ستح ّباته :منها :اختيار الم�شي فيه على ال ّركوب على الأرجح,
بل الحفاء على االنتعال � ,اّإل �أن ي�ضعفه عن العبادة� ،أو كان
لمجرد تقليل النفقة .وعليهما يحمل ما ي�ستظهر منها �أف�ضل ّية
ال ّركوب(((.
وقد �ص ّرح ّ
ال�شيخ مح ّمد ح�سن ال ّنجفي �صاحب الجواهر M
ب�أنّ الوجه في الجمع بين ما يتراءى من اختالف بين
الحج والم�شي �إلى زيارة الإمام
ال ّروايات ,في باب الم�شي �إلى ّ
الح�سين Qواحد ,بعد �أن ذكر �أف�ضل ّية الم�شي على ال ّركوب
الحج �أو ندب ,فالم�شي
�إلى ّ
الحج ,فقال  :Mمن وجب عليه ّ
للحج خ�ضوع ًا وخ�شوع ًا وطلب ًا للأحمز من حيث كونه م�شي ًا
((( الح ّر العاملي ,و�سائل ّ
الحج ,حديث .1
ال�شيعة ج � 11ص  ,78باب  32من �أبواب وجوب ّ
((( المقدّ�س الأردبيلي ,مجمع الفائدة والبرهان ,ج � 6ص .119 -118
الحج وم�ستح ّباته ,ج � 4ص .338
الحج� ,آداب ّ
ال�سيد مح ّمد ,العروة الوثقى ,كتاب ّ
((( اليزدي ّ
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�أف�ضل له من ال ّركوب من حيث كونه ركوب ًا ،وفاق ًا للم�شهور
بين الأ�صحاب(((....وقال�( :إذا لم ي�ضعفه) �أي الم�شي (ومع
ّ
ال�ضعف ال ّركوب �أف�ضل) نحو ما �سمعته في �صوم عرفة ،وال
يتوهم من ذلك �أف�ضل ّية ال ّركوب من حيث كونه ركوب ًا ،وذلك
ّ
مرجح له ،بل لع ّل ما ورد في جملة من
حكمة له ،بل المراد ّ
�ضم ّ
ال ّن�صو�ص من �أف�ضل ّيته على الم�شي مع ّللة له ب�أنّ ر�سول اهلل P
قد ركب محمول على ذلك ،بمعنى �أن من ركب مالحظ ًا لل ّت�أ�سي
بر�سول اهلل  Pقد يت ّرجح ركوبه على م�شيه ،وبذلك يتّ�ضح
لك عدم التّعار�ض بين ال ّن�صو�ص ،و�أ ّنه ال حاجة �إلى ما �أطنبوا
به من تع ّدد �صور الجمع ،حتّى ذهب �إلى ٍّ
كل ٌ
بع�ض� ،ضرورة
�ضروري،
معلوم ّية رجحان الم�شي من حيث كونه م�شي ًا ،بل لع ّله
ّ
و�أنّ المراد بما ّ
دل على رجحان ال ّركوب عليه من ال ّن�صو�ص �إ ّنما
المرجحات به ،فهو من باب دوران
هو من حيث اقتران بع�ض
ّ
الم�ستح ّبات وترجيح بع�ضها على بع�ض ،ال �أنّ ال ّركوب من حيث
كونه ركوب ًا �أف�ضل من الم�شي من حيث كونه م�شي ًا ،ف�إنّ ذلك
مقطوع بف�ساده ،بل ال ينبغي للفقيه احتماله.
ومثله الكالم في الم�شي �إلى الم�شاهد ،خ�صو�ص ًا (م�شهد
ظ) �س ّيدي وموالي �أبا عبد اهلل الح�سين  ,Qواهلل العالم(((.
((( ال ّنجفي ّ
ال�شيخ مح ّمد ح�سن ,جواهر الكالم في �شرح �شرائع الإ�سالم ,ج � 17ص .310
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص .313
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المشي إلى زيارة سائر ّ
األئمة :R

ورد في بع�ض ال ّروايات الحثّ �أي�ض ًا على زيارة �أمير
الم�ؤمنين Qما�شي ًا ,فعن �أبي عبد اهلل�Qأ ّنه قال« :من
زار �أمير الم�ؤمنين Qما�شياً كتب اهلل له بك ّل خطوة
حجتين
حجة وعمرة ،ف�إن رجع ما�شياً كتب اهلل له بك ّل خطوة ّ
ّ
وعمرتين»(((.
و�أما الم�شي �إلى زيارة بق ّية الأئ ّمة  ,Rفقد ُي�ستند فيه
�إلى ع ّدة �أمور:
المجل�سي في البحار ,قال :وجدت
منها :ما ذكره العلاّ مة
ّ
ّ
بخط ّ
ال�صمد  (((Mما هذا لفظه:
ال�شيخ ح�سين بن عبد ّ
ذكر ّ
ال�شيخ �أبو الط ّيب الح�سين بن �أحمد الفقيه((( :من زار
ال ّر�ضا �Qأو واحد ًا من الأئ ّمة  ,Rف�ص ّلى عنده �صالة
حج �ألف ِح ّجة ,واعتمر
جعفر ,ف�إ ّنه ُيكتب له بك ّل ركعة ثواب من ّ
�ألف عمرة ,و�أعتق �ألف رقبة ,ووقف �ألف وقفة في �سبيل اهلل مع
نبي مر�سل ،وله بك ّل خطوة ثواب مائة ِح ّجة ,ومائة عمرة ,وعتق
ّ
وح ّط منه مائة
مائة رقبة في �سبيل اهلل ,و ُكتب له مائة ح�سنةُ ,
�س ّيئة(((.
((( الح ّر العاملي ,و�سائل ّ
ال�شيعة ,ج � 14ص  ,380باب  24من �أبواب المزار وما ينا�سبه,
حديث .1
M
((( والد ال�شيخ البهائي .
((( وهو من م�شايخ ال�صدوق الذين ّ
تر�ضى عنهم.
((( المجل�سي ,بحار الأنوار ,ج � 97ص .137
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وا�ستفادة مطلوب ّية الم�شي �إلى �سائر الأئ ّمة  Rمنها,
تتو ّقف على كون ال ّراوي قد ا�ستفاد ما قاله من ال ّروايات
المرو ّية عن الأئ ّمة  -Rكما قد ُيقال ب�أنّ ذلك هو ظاهر
حال الرواة قديم ًا -ال اجتهاد ًا منه ,م�ضاف ًا �إلى التّ�سامح في
�أد ّلة الم�ستح ّبات.
تم�سك ب�إطالق بع�ض ال ّروايات التي د ّلت على
ومنها� :أن ُي ّ
ال�صحيحة عن
�أف�ضل ّية الم�شي مطلق ًا في العبادات ,كال ّرواية ّ
عبد اهلل بن �سنان عن �أبي عبد اهلل �Qأ ّنه قال« :ما ُعبد اهلل
ب�شيء �أ�ش ّد من الم�شي وال �أف�ضل»((( ,كما تق ّدم عن المق ّد�س
أردبيلي .(((M
ال ّ
ومنها :ما ورد �أنّ زيارة �سائر الأئ ّمة  Rكزيارة الإمام
الح�سين  ,Qففي الو�سائل عن محمد بن علي بن الح�سين
في ثواب الأعمال ,عن �أبيه ،عن �سعد بن عبد اهلل ,عن �أحمد
علي ّ
الو�شاء ,قال :قلت
بن �أبي عبد اهلل
البرقي ،عن الح�سن بن ّ
ّ
للر�ضا  :Qما لمن �أتى قبر �أحد من الأئ ّمة R؟ قال« :له
مثل ما لمن �أتى قبر �أبي عبد اهلل  ,»Qقلت :ما لمن زار قبر �أبي
الح�سن Q؟ قال« :مثل ما لمن زار قبر �أبي عبد اهلل .(((»Q
((( الح ّر العاملي ,و�سائل ّ
الحج ,حديث .1
ال�شيعة ج � 11ص  ,78باب  32من �أبواب وجوب ّ
((( المقدّ�س الأردبيلي ,مجمع الفائدة والبرهان ,ج � 6ص .119 -118
((( الحر العاملي ,و�سائل ال�شيعة ,باب  80من �أبواب المزار وما ينا�سبه ,حديث .6
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�إىل زيارة احل�سني Q

وظاهر الرواية  -على ما ذكره بع�ض الأعالم� -أنّ ال�س�ؤال
الأ ّول راجع �إلى ثواب الإتيان ,ف�إذا كان الم�شي في الإتيان لزيارة
�أبي عبد اهلل �Qأف�ضل من ال ّركوب لزيارته ,فيكون ال ّثواب
في الإتيان لزيارة �سائر الأئ ّمة م�شي ًا وركوب ًا كالإتيان لزيارة �أبي
عبد اهلل  ,Qوال ُي�ستفاد منه ثواب �أ�صل الزيارة ,بخالف
ال�س�ؤال الثاني حيث كان عن ثواب من زار �أبا الح�سن مو�سى بن
جعفر  ,Lف�أجابه الإمام « :Qمثل ما لمن زار قبر �أبي
عبد اهلل .(((»Q
ومنها� :إ ّنه من باب تعظيم �شعائر اهلل الذي ال يخت�ص ب�إمام
دون �إمام� ,أو من باب �أن «�أف�ضل الأعمال �أحمزها»� ,أو غير
ذلك من الوجوه(((.
نتيجة هذا الفصل:
ال ّروايات د ّلت على ف�ضل زيارة الإمام الح�سين Q

هو �أنّ
ما�شي ًا كما د ّلت على ف�ضل زيارته راكب ًا� ,إال �أنّ ال ّثواب في الم�شي
�إلى زيارته �أعظم ,وهو �أف�ضل من ال ّركوب� ,إن لم يقترن بال ّركوب
جهة توجب �أرجح ّيته على الم�شي.

((( التبريزي ,الميرزا جواد ,الأنوار الإلهية في الم�سائل العقائد ّية� ,ص .171
((( ا�ستفدنا بع�ض هذه الوجوه من مجموعة من اال�ستفتاءات لبع�ض المراجع والعلماء,
من�شورة على مواقع االنترنت.
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المشي حافي ًا إلى ال ّزيارة

يقوم بع�ض الزّائرين بالم�شي حافي ًا �إلى حرم الإمام
الح�سين  ,Qو َل ّما كان هذه الأمر من توابع البحث عن
الم�شي �إلى زيارته� ,أحببنا �أن نفرده بالكالم ,كونه قد يقع
ال�شرعي.
مو�ضع ًا للتّ�سا�ؤل عن م�ستنده
ّ
معنى الحفاء وموارده ّ
الراجحة:

الحفاء :الم�شي بغير ّ
خف وال نعل(((� ,أي بغير حذاء.
وال ّ
�شك ب�أنّ الإن�سان �إذا تح ّفى وخلع نعليه في مو�ضع ّما ,كان
�أقرب �إلى التّوا�ضع والتذ ّللّ ,
نوع من االحترام
ودل ذلك على ٍ
والتّعظيم ,ال نجده فيمن لب�س نع ًال �أو حذاء .ومن هنا نجد
�أنّ �أمير الم�ؤمنين  -Qفيما روي عنه -ع ّلل الحفاء في
أحب �أن �أكون فيها
بع�ض المواطن بالقول�« :إ ّنها مواطن هلل ،ف� ّ
حافياً»(((.
وقد ورد في ّ
ال�شريعة الحثّ على التّحفي في موارد عديدة من
ّ
بع�ض منها:
الطاعات والعبادات ,ن�شير �إلى ٍ
((( ابن منظور ,ل�سان العرب ,ج � 14ص  ,186مادّة «حفا».
((( الميرزا ال ّنوري ,م�ستدرك الو�سائل ,ج � 6ص .136
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ال�شهداء

Q

الحج:
الم�شي حافي ًا �إلى ّ
فقد روى ال�شيخ ال�صدوق  Mفي الأمالي :ح ّدثنا علي
الكوفي،
بن �أحمد  ،Mقال :ح ّدثنا مح ّمد بن �أبي عبد اهلل
ّ
النخعي ،عن ع ّمه الح�سين بن
قال :ح ّدثنا مو�سى بن عمران
ّ
ّ
المف�ضل بن عمر،
وفلي ،عن مح ّمد بن �سنان ،عن
يزيد ال ّن ّ
ال�صادق « :Qحدّثني �أبي ،عن �أبيه ّ � :Lأن
قال :قال ّ
علي بن �أبي طالب Qكان �أعبد ال ّنا�س في
الح�سن بن ّ
زمانه ،و�أزهدهم و�أف�ضلهم ،وكان �إذا ح ّج ح ّج ما�شياً ،وربما
م�شى حافياً.(((»...
المكي:
الدخول حافي ًا �إلى الحرم
ّ
ّ
فعن �أبان بن تغلب ،قال :كنت مع �أبي عبد اهلل Qمزامله
ما بين م ّكة والمدينة ,فل ّما انتهى �إلى الحرم نزل فاغت�سل ،ف�أخذ
نعليه بيده ّثم دخل الحرم حافي ًا ,قال �أبان :ف�صنعت مثل ما
�صنع ،فقال« :يا �أبان ،من �صنع مثل ما ر�أيتني �صنعت توا�ضعاً
هلل محا اهلل عنه مائة �ألف �س ّيئة ،وكتب له مائة �ألف ح�سنة،
وق�ضى له مائة �ألف حاجة»(((.
وعن �أبي عبيدة قال :زاملت �أبا جعفر Qفيما بين م ّكة
ال�صدوق ,الأمالي �ص .244
((( ّ
((( البرقي ,المحا�سن ,ج � 1ص .68 -67
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والمدينة ,فل ّما انتهى �إلى الحرم اغت�سل و�أخذ نعليه بيديه ّثم
م�شى في الحرم �ساعة(((.
الدخول حافي ًا �إلى الم�سجد الحرام:
ّ
فعن معاوية بن ع ّمار ،عن �أبي عبد اهلل Qقال�« :إذا
ال�سكينة والوقار
دخلت الم�سجد الحرام فادخله حافياً على ّ
والخ�شوع»(((.
الم�شي حافي ًا �إلى �صالة الجمعة:
علي �صلوات اهلل عليه �أ ّنه كان يم�شي �إلى الجمعة حافي ًا
فعن ّ
تعظيم ًا لها ،ويع ّلق نعليه بيده الي�سرى ويقول�« :إ ّنه موطن هلل»(((.
الخروج حافياً �إلى �صالة العيد:
فقد روي خروج ال ّر�ضا �Qإليها حافي ًا(((.
التحفّي في ا ّتباع الجنازة:
فعن عبد اهلل بن �سنان ،عن �أبي عبد اهلل  -Qفي حديث
 �أنّ « :ر�سول اهلل � Pأمر بغ�سل �سعد بن معاذ حين مات ،ث ّمتبعه بال حذاء وال رداء ،ف�سئل عن ذلك فقالّ � :إن المالئكة
كانت بال حذاء وال رداء فت� ّأ�سيت بها»(((.
((( الكليني ,الكافي ,ج � 4ص .398
((( الم�صدر ال�سابق ,ج � 4ص .401
((( القا�ضي ال ّنعمان ,دعائم الإ�سالم ,ج � 1ص .182
((( الكليني ,الكافي ,ج � 1ص .490
((( المجل�سي ,بحار الأنوار ج � 78ص .269
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و ُروي �أ ّنه َل ّما مات �إ�سماعيل بن �أبي عبد اهلل  ,Qخرج
�أبو عبد اهلل Qبال حذاء وال رداء(((.
الخروج حافي ًا لعيادة المري�ض:
فقد ُروي عن �أمير الم�ؤمنين علي  -Qوهو ّ
يدل على
بع�ض ما م�ضى �أي�ض ًا� -أ ّنه كان يم�شي في خم�سة مواطن
حافي ًا ،ويع ّلق نعليه بيده الي�سرى ،وكان يقول�« :إنها مواطن
أحب �أن �أكون فيها حافياً :يوم الفطر ،ويوم ال ّنحر،
هلل ،ف� ّ
ويوم الجمعة ،و�إذا عاد مري�ضاً ,و�إذا �شهد جنازة»(((.
فضل الحفاء في المشاهد واألماكن المقدسة:

وفي هذا ال�سياق ي�أتي الحفاء في الم�شي �إلى الأماكن
المق ّد�سة ,ف�إنّ فيه توا�ضع ًا من الما�شي هلل تعالى وحججه
و�أوليائه ,وتعظيم ًا منه لتلك الأماكن المباركة والم�ش ّرفة.
وقد ا�ست ُِد َّل على ف�ضل الحفاء في الم�شاهد المق ّد�سة ب�أدلة
عديدة ,منها ما هو عام ,ومنها ما هو خا�ص.
الدليل العام:
يمكن اال�ستدالل على ف�ضل الحفاء ب�شكل عام بقوله تعالى
مخاطب ًا نب ّيه مو�سى } :Qﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴ{(((.
((( المجل�سي ,بحار الأنوار ج � 78ص .269
((( الميرزا ال ّنوري ,م�ستدرك الو�سائل ,ج � 6ص .136
((( �سورة طه الآية .12
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المجل�سي � Mأنّ هذه الآية تومىء �إلى
فقد ذكر العلاّ مة
ّ
�إكرام ال ّرو�ضات المق ّد�سة وخلع ال ّنعلين فيها ,بل عند القرب
منها ,ال �س ّيما في ّ
والغري.(((...
الط ّف
ّ
ويظهر من �صاحب الجواهر { اعتبار قوله تعالى} :ﯱ
ﯲﯳ{ كالتّعليل الذي ُي�ستفاد منه الأمر بنزع ال ّنعلين
في ك ّل مكان مق ّد�س(((.
وقد وردت ال ّروايات العديدة في قدا�سة �أر�ض كربالء وتربتها,
باعتبارها حرم ًا من حرم اهلل تعالى ور�سوله ,وحرم الإمام
الح�سين ِ ,(((Qم ّما يعني �شمول هذا االحترام والتعظيم لها
�أي�ض ًا.
ِوم ّما ا�ست ُِد َّل به على ف�ضل الحفاء بنحو عا ّم �أي�ض ًا ما رواه
بي � Pأ ّنه قال« :من اغب ّرت قدماه في �سبيل
الجمهور ,عن ال ّن ّ
اهلل ح ّرمهما اهلل على ال ّنار»(((.
بتقريب� :أنّ االغبرار الزم للم�شي ,ف�أُطلق ا�سم الالزم و�أُريد
به الملزوم الذي هو الم�شي ,على طريق الكناية(((.
((( المجل�سي ,بحار الأنوار ج � 97ص .125
((( ال ّنجفيّ ,
ال�شيخ مح ّمد ح�سن ,جواهر الكالم في �شرح �شرائع الإ�سالم ,ج � 19ص .283
((( �أنظر :ابن قولويه ,كامل الزّيارات ,الأبواب ,90 ,89 ,88 :وغيرها.
((( في هام�ش مجمع الفائدة والبرهان للأردبيلي ج � 2ص � ,408أورد مح ّقق الكتاب م�صدر
الرواية كالآتي� :صحيح البخاري ج � 2ص � ،9سنن الترمذي ج � 3ص  93حديث ،1682
�سنن ال ّن�سائي ج � 6ص � ،14سنن الدّارمي ج � 2ص  ،202م�سند �أحمد ج � 3ص  ،367وفي
الجميع اختالف ب�سيط في اللفظ.
((( الدّ�سوقي ,حا�شية الدّ�سوقي ج � 1ص .381
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و�أنّ المراد ب�سبيل اهلل ك ّل ما فيه طاعة له �سبحانه ,قال
أردبيلي « :Mويمكن اال�ستدالل بها على الحفاة
المق ّد�س ال ّ
في الحرم ،وعلى �صالة الجنازة ,بل مطلق العبادة مثل زيارة
الح�سين Qوغيرها»(((.
� اّإل �أنّ ّ
الظاهر �أنّ هذه ال ّرواية لم ترد في م�صادرنا ,ولع ّل
العلماء �أوردوها في كتبهم لت�سامحهم في �أد ّلة الم�ستح ّبات كما
هو معروف بينهم.
م�ضاف ًا �إلى �إمكان المناق�شة فيها ب�أنّ اغبرار القدم و�إن كان
أعم ,لإمكان �أن يتح ّقق اغبرارها �سواء
الزم ًا للم�شي � ,اّإل �أ ّنه الزم � ّ
كانت حافية �أو ناعلة ,و�إن كان هو �أقرب في الحفاء و�أ�سرع.
الخا�ص:
الدليل
ّ
ّ
وهو ما ورد من ال ّروايات في ف�ضل الم�شي حافي ًا �إلى قبر
الح�سين :Q
منها :ما رواه ّ
الكليني عن :ع ّدة من �أ�صحابنا ،عن
ال�شيخ
ّ
�أحمد بن مح ّمد ،عن القا�سم بن يحيى ،عن ج ّده الح�سن بن
را�شد ،عن الح�سين بن ثوير ,قال :كنت �أنا ويون�س بن ظبيان
ّ
ال�سراج جلو�س ًا عند �أبي عبد
والمف�ضل بن عمرو �أبو �سلمة ّ
اهلل  ,Qوكان المتك ّلم م ّنا يون�س وكان �أكبرنا �سن ًا� -إلى �أن
يقول -قال�« :إذا �أتيت �أبا عبد اهلل Qفاغت�سل على �شاطىء
((( المقدّ�س الأردبيلي ,مجمع الفائدة والبرهان ,ج � 2ص .408
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الفرات ,ث ّم الب�س ثيابك ّ
الطاهرة ,ث ّم ام�ش حافياً ,ف�إ ّنك في
حرم من حرم اهلل وحرم ر�سوله ,وعليك بال ّتكبير وال ّتهليل
وال�صالة
وال ّت�سبيح وال ّتحميد وال ّتعظيم هلل ع ّز وج ّل كثيراً ّ
على مح ّمد و�أهل بيته ح ّتى ت�صير �إلى باب الحير ،ث ّم تقول:
ال�سالم عليكم يا
«ال�سالم عليك يا ُح ّجة اهلل وابن ّ
حجتهّ ،
ّ
نبي اهلل» ث ّم اخط ع�شر خطوات,
مالئكة اهلل وز ّوار قبر ابن ّ
ث ّم ّ
ام�ش �إليه ح ّتى ت�أتيه من قبل
قف وك ّبر ثالثين تكبيرة ,ث ّم ِ
وجهه ,فا�ستقبل وجهك بوجهه وتجعل القبلة بين كتفيك ,ث ّم
قل� »..إلخ(((.
ومنها :ما رواه ّ
علي بن
ال�شيخ ابن قولويه قال :ح ّدثني ّ
الح�سين بن مو�سى بن بابويه وجماعة رحمهم اهلل ،عن �سعد
علي بن عبد اهلل ابن المغيرة،
بن عبد اهلل ،عن الح�سن بن ّ
ال�صامت ،قال:
عن الع ّبا�س بن عامر ،عن جابر المكفوف ،عن �أبي ّ
�سمعت �أبا عبد اهلل Qوهو يقول« :من �أتى قبر الح�سين Q
ما�شياً كتب اهلل له بك ّل خطوة �ألف ح�سنة ومحا عنه �ألف �س ّيئة
ورفع له �ألف درجة ,ف�إذا �أتيت الفرات فاغت�سل وع ّلق نعليك
وام�ش م�شي العبد ال ّذليل ،ف�إذا �أتيت باب الحائر
وام�ش حافياًِ ،
ام�ش قلي ً
ال ث ّم ك ّبر �أربعاً ،ث ّم ائتِ ر�أ�سه فقف
فك ّبر �أربعاً ،ث ّم ِ
((( الكليني ,الكافي ,ج � 4ص .576
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عليه فك ّبر �أربعاً و�ص ّل عنده ،وا�س�أل اهلل حاجتك»(((.
وقال :حدّثني �أبو عبد الرحمان مح ّمد بن �أحمد بن الح�سين
علي بن مهزيار،
الع�سكريّ ومح ّمد بن الح�سن جميع ًا ،عن الح�سن بن ّ
علي بن مهزيار ،عن مح ّمد بن �أبي عمير ،عن مح ّمد بن
عن �أبيه ّ
ال�صادق �« :Qإذا �أردت
مالي ،قال :قال ّ
مروان ،عن �أبي حمزة ال ّث ّ
الم�سير �إلى قبر الح�سين � -»...Qإلى �أن يقول« :-ث ّم اعبر
الفرات وقل :ال َّله َّم �ص ّل على مح ّمد و�آل مح ّمد واجعل �سعيي
م�شكوراً ،وذنبي مغفوراً ،وعملي مقب ً
وال ،واغ�سلني من الخطايا
والذنوب ،وط ّهر قلبي من ك ّل �آفة تمحق ديني �أو تبطل عملي،
يا �أرحم الراحمين .ث ّم ت�أتي النينوى فت�ضع رحلك بها ،وال
تدّهن وال تكتحل وال ت�أكل اللحم ما دمت مقيماً بها ،ث ّم ت�أتي
ّ
ال�شط بحذاء نخل القبر ،واغت�سل وعليك الميزر وقل و�أنت
ال�سكينة
تغت�سل� -»...إلى �أن يقول« :-ث ّم ِ
ام�ش حافياً وعليك ّ
والوقار�»...إلخ(((.

((( ابن قولويه ,كامل الزّيارات� ,ص  ,255 -254و�ص .391
((( الم�صدر ال�سابق� ,ص .398
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تعقيب:

ال ّ
�شك �أنّ الحفاء -ك�أ�صل الم�شي -ال يع ّد بنف�سه من الأمور
ال ّراجحة ,و�إ ّنما ي�صبح راجح ًا �إذا تع ّلق بطاعة من ّ
الطاعات,
الحج ,فيكون من �أفراد الم�شي ال ّراجح(((,
كالم�شي حافي ًا �إلى ّ
بل يقال ب�أف�ضل ّية الحفاء على االنتعال ,كما تق ّدم عن ال�س ّيد
اليزدي في العروة(((.
ّ
� اّإل �أنّ الم�شي حافي ًا َل ّما كان مظ ّنة للت�أ ّذي والم�ش ّقة ّ
ال�شديدة
قد ي�صير مرجوح ًا ,كما لو كان من م�سافات بعيدة ,ومن هنا
فالمنا�سب هو االقت�صار عليه في الموارد التي ال يقع فيها ت� ٍّأذ �أو
م�ش ّقة �شديدة كما في الموارد التي م ّر ذكرها �سابق ًا .ولع ّله لهذا
اقت�صرت جملة من ال ّروايات الواردة في التّحفي لزيارة الإمام
الح�سين  ,Qعلى الحثّ على خلع النعلين والتّحفي من نهر
الفرات.
وهذا هو �أحد الوجوه التي ذكرت لتوجيه رواية قد ُيقال فيها
بمرجوح ّية الم�شي حافي ًا ,وهي ما رواه �أبو عبيدة الح ّذاء قال:
�س�ألت �أبا جعفر Qعن رجل نذر �أن يم�شي �إلى م ّكة حافي ًا؟
ال�سيد �أبو القا�سم المو�سوي ,المعتمد في �شرح العروة الوثقى ,كتاب
((( انظر :الخوئي ّ
الحج� ,ص  ,361ج  26من مو�سوعة الإمام الخوئي ,التّعليقة على الم�س�ألة « »26من ف�صل
ّ
ّ
الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين» ,من العروة الوثقى.
«في ّ
الحج وم�ستح ّباته ,ج � 4ص
الحج� ,آداب ّ
((( اليزدي ,ال�س ّيد مح ّمد ,العروة الوثقى ,كتاب ّ
.338
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حاجاً فنظر �إلى امر�أة تم�شي
فقالّ �« :إن ر�سول اهلل  Pخرج ّ
بين الإبل ،فقالَ :من هذه؟ فقالوا� :أخت عقبة بن عامر نذرت
�أن تم�شي �إلى م ّكة حافية ،فقال ر�سول اهلل  :Pيا عقبة،
انطلق �إلى �أختك فمرها فلتركب ،ف� ّإن اهلل غني عن م�شيها
وحفاها» ،قال :فركبت»(((.
وقد اختلفت كلمات الأعالم في توجيهها:
خا�صة ال تتناول غيرها من
بين من يرى �أ ّنها حكاية حالة ّ
بي  Pعلم منها العجز عن الم�شي ,ف�أمرها
الموارد ,فلع ّل ال ّن ّ
بال ّركوب(((� ,أو ر�أى منها ما ينافي �سترها.
وبين من يرى �أنّ �أق�صى ما ّ
تدل عليه هو عدم انعقاد نذر
الم�شي مع الحفاء ,وك�أ ّنه لما فيه من الم�ش ّقة ّ
ال�شديدة(((,
وغيرها..
والأقرب �أن يقال� :إنّ هذا الخبر بعد كونه �شا ّذ ًا((( ,وقد
�أعر�ض الفقهاء عن العمل به(((ِ ,م ّما يوجب وهنه و�ضعفه وعدم
الإعتماد عليه كما هو معلوم ,يمكن حمله على �صورة العجز,
�أو الم�ش ّقة ّ
ال�شديدة ,ال ّنا�شئة من خ�صو�ص الحفاء ,لأنّ جواب
((( الح ّر العاملي ,و�سائل ّ
الحج ,حديث .4
ال�شيعة ,ج � 11ص  ,86باب  33من �أبواب وجوب ّ
((( العالمة الحلي ,منتهى المطلبّ ,
الطبعة القديمة ,ج � 2ص .875
ال�سيد مح ّمد ,مدارك الأحكام ,ج � 7ص .102
((( العاملي ّ
((( ّ
ال�سيد علي ,ريا�ض الم�سائل ,ج � 6ص .75
باطبائي,
الط
ّ
((( الحكيم ال�س ّيد مح�سن ,م�ستم�سك العروة الوثقى ,ج � 10ص .355
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ال�سائل �إنما جاء من خالل ا�ست�شهاده
الإمام Qعن �س�ؤال ّ
غني عن
ب�أمر ال ّنبي  Pللمر�أة بال ّركوب ,وقوله« :ف� ّإن اهلل ّ
م�شيها وحفاها»ّ ,
الظاهر منه �أ ّنه ال اخت�صا�ص له بالمر�أة,
خا�صة ال يتع ّدى عن موردها,
بحيث يحمل على كونه حكاية حالة ّ
حينئذ اخت�صا�ص
�أو على فوت �ستر ما يجب �ستره منها؛ لأنّ معناه ٍ
الجواب بالمر�أة ,وبقاء �س�ؤال ال ّراوي عن رجل نذر �أن يم�شي �إلى
مكة حافي ًا بال جواب((( ,وهو ما يتنزّه عن فعله المع�صوم في
مقام بيان حكم اهلل.
كما �أنّ قوله « :Pف� ّإن اهلل غني عن م�شيها وحفاها»� ,أ�شبه
بذكر الع ّلة التي لأجلها �أمر المر�أة بال ّركوب ,وكون الم�شي حافي ًا
غني عن العالمين((( ,ولي�س فقط
�صار مرجوح ًا ,و� اّإل ف�إنّ اهلل ّ
عن م�شيها وحفاها.
ال�سائل عن رجل نذر �أن يم�شي �إلى م ّكة
ومنه ُيفهم جواب ّ
حافي ًا ,ب�أ ّنه ال يجب الوفاء بهذا ال ّنذر� ,أو �أنّ المراد عدم االنعقاد
من حيث مرجوح ّية الحفاء فيه ,والذي من الغالب ع�سره على
وجه ي�سقط التّكليف به ,خ�صو�ص ًا في بع�ض الأزمنة((( ,ك�أ ّيام
البرد القا�سية �أوالح ّر ّ
ال�شديد.
ال�سيد مح�سن ,م�ستم�سك العروة الوثقى ,ج � 10ص .355
((( الحكيم ّ
((( الم�صدر ال�سابق.
((( ال ّنجفي ّ
ال�شيخ مح ّمد ح�سن ,جواهر الكالم في �شرح �شرائع الإ�سالم ,ج � 17ص .350
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وربما ُيقال بكفاية التّعب في جواز ال ّركوب ,كما ا�ستظهر
ال�سيد اليزدي �صاحب العروة((( ,لما جاء في بع�ض
ذلك ّ
علي بن �إبراهيم،
ال ّروايات المعتبرة ,كالذي رواه في الكافي عن ّ
عن �أبيه ،عن ابن �أبي عمير ،عن رفاعة ،وحف�ص قال� :س�ألت �أبا
عبد اهلل Qعن رجل نذر �أن يم�شي �إلى بيت اهلل حافي ًا ,قال:
«فليم�ش ف�إذا تعب فليركب»(((.
ومقت�ضى التنا�سب بين جواب الإمام Qو�س�ؤال ال ّراوي
هو القول :ب�أنّ الإمام �Qأمره بالم�شي الم�س�ؤول عنه� ,أي
حافي ًا� ,إلى �أن يح�صل التّعب فليركب ,ولع ّله ل�صيروته مرجوح ًا
حينئذ ,واهلل العالم.
ٍ
الحفاء في زيارات أخرى:

وقد ورد الم�شي حافي ًا في زيارات �أخرى �أي�ض ًا ,وهي:

زيارة �أمير الم�ؤمنين :Q
الم�شهدي
الغري :قال :وروى ابن
ففي الو�سائل عن فرحة
ّ
ّ
عن الح�سن بن مح ّمد ،عن بع�ضهم ،عن �سعد بن عبد اهلل،
عن �أحمد بن مح ّمد ،عن الح�سن بن عي�سى ،عن ه�شام بن
�سالم ،عن �صفوان الج ّمال قالَ :ل ّما وافيت مع جعفر بن مح ّمد
الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين.
((( العروة الوثقى ,ج  1ف�صل في ّ
((( الكليني ,الكافي ج � 7ص .458
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ال�صادق Qالكوفة نريد �أبا جعفر المن�صور ،قال لي« :يا
ّ
�صفوان �أنخ ال ّراحلة فهذا قبر جدّي �أمير الم�ؤمنين ،»Q
ف�أنختهاّ ،ثم نزل فاغت�سل وغ ّير ثوبه وتح ّفى ،وقال لي« :افعل
«ق�صر خطاك
كما �أفعل»ّ ،ثم �أخذ نحو ال ّذكوات(((ّ ,ثم قال ليّ :
تب لك بك ّل خطوة مائة �ألف ح�سنة،
و�ألق ذقنك �إلى الأر�ض ُي ْك ْ
وتمحى عنك مائة �ألف �س ّيئة ،وترفع لك مائة �ألف درجة،
وتق�ضى لك مائة �ألف حاجة ،ويكتب لك ثواب ك ّل �صديق
ال�سكينة
و�شهيد مات �أو قتل»ّ ،ثم م�شى وم�شيت معه وعلينا ّ
والوقار ,ن�س ّبح ونق ّد�س ونه ّلل �إلى �أن بلغنا ال ّذكوات ,وذكر
الزيارة.(((...
الر�ضا :Q
زيارة الإمام ّ
ففي كامل الزّيارات البن قولويه قال :روي عن بع�ضهم R
علي بن مو�سى ال ّر�ضا  ،Lبطو�س»-
قال�« :إذا �أتيت قبر ّ
�إلى �أن يقول« :-ف�إذا وافيت �سالماً �إن �شاء اهلل فاغت�سل وقل
وام�ش
حين تغت�سل»� -إلى �أن يقول« :-ث ّم الب�س �أطهر ثيابك ِ
((( الذكوة في اللغة :الجمرة الملتهبة ،فيمكن �أن يكون المراد بال ّذكوات التالل ال�صغيرة
المحيطة بقبره � ،Qش ّبهها ل�ضيائها وتو ّقدها عند �شروق ّ
ال�شم�س عليها ،لما فيها من
الدّراري الم�ضيئة كالجمرة الملتهبة.
((( الح ّر العاملي ,و�سائل ّ
ال�شيعة ,ج � 14ص  ,393 -392باب  29من �أبواب المزار وما
ّ
ينا�سبه ,حديث  .7وانظر :الميرزا النوري ,م�ستدرك الو�سائل ج � 10ص .222
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ال�سكينة والوقار�»...إلخ(((.
حافياً ،وعليك ّ
و�أما الم�شي حافي ًا في بقية زيارات الأئ ّمة  ,Rفقد قال
ّ
ال�شيخ عبد اهلل المامقاني { في كتابه« :مر�آة الكمال»:
ّ
الظاهر عدم اخت�صا�صه ب�إمام دون �إمام( ,ال) �س ّيما مع ت�ض ّمن
ال�صادق Qالأمر بالم�شي
خبر يون�س بن ظبيان تعليل موالنا ّ
حافي ًا في زيارة الح�سين Qب�أ ّنك في حرم من حرم اهلل ,وحرم
تعم الحكم لجميع الأئ ّمة ,لكون مرقد
ر�سوله  ,Pف�إنّ هذه الع ّلة ّ
ك ّل منهم من حرم اهلل ور�سوله .((( P
ّ
قصة لطيفة:

ومن لطيف ما ُنقل حول الم�شي حافي ًا �إلى الزّيارة ,ما ح ّدث
به بع�ض الأعالم ع ّمن يثق به قال� :إنّ �سلطان ال ّروم �سلطان
�سليمان الذي �أجرى الماء من الفرات �إلى م�شهد االمام �أبي عبد
اهلل  ،Qوهو ال ّنهر المو�سوم بالح�سين ّيةَ ,ل ّما �أتى �إلى زيارة
�أمير الم�ؤمنين ،ف�صار بالقرب من الم�شهد ّ
ال�شريف نزل عن
فر�سه وق�صد زيارته ما�شي ًا ،فغ�ضب المفتي وهو قا�ضي الع�سكر،
وعلي بن �أبي
لأ ّنه كان نا�صب ّي ًا ،وقال� :أنت �سلطان في الحياة ّ
طالب خليفة مات ,فكيف تم�شي لزيارته؟ وكيف لم تبق راكب ًا؟
ال�صدوق ,عيون �أخبار الر�ضا ,Q
((( ابن قولويه ,كامل الزّيارات� ,ص  ,514وانظرّ :
ولك ّنه نقلها عن جامع �شيخه ابن الوليد ,وكذا في كتاب المزار البن الم�شهدي �ص .647
((( المامقانيّ ,
ال�شيخ عبد اهلل ,مر�آة الكمال لمن رام درك �صالح الأعمال ,ج � 3ص .202
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فتجاذبا الكالم ،فقال له المفتي� :إن كنت �شا ّك ًا في كالمي فتف�أّل
بالقر�آن يتّ�ضح لك حقيقة الحال ،فل ّما فتح القر�آن كانت الآية
هكذا} :ﯮﯯﯰﯱﯲﯳ { ,فالتفت �إلى المفتي
وقال :ما زادنا كالمك � اّإل زيادة نزع ال ّنعل والم�شي حافي ًا �إلى
ال ّرو�ضة ،وقد �أ�صابت الأر�ض قدميه بجراح(((.
نتيجة هذا الفصل:

�أنّ الم�شي حافي ًا �إلى الزّيارة ,هو �أمر راجح ح ّثت عليه
بع�ض ال ّروايات ,و�إن كان المنا�سب االقت�صار عليه من م�سافات
ق�صيرة ,كالحفاء من نهر الفرات لزيارة الإمام الح�سين ,Q
كما �أ�شير �إليه في بع�ض ال ّروايات المتق ّدمة في زيارته .Q

((( الأحمدي الميانجي ,مواقف ّ
ال�شيعة ,ج � 3ص .268
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يمكن الحديث عن زيارة ال ّن�ساء لقبر �س ّيد ّ
ال�شهداء -Q
مع الحفاظ على �سترها وم�صون ّيتها ,وعدم وجود ما يمنع من
ذلك بعناوين �أخرى -من جهتين:
الجهة الأ ّولى� :أ�صل خروج ال ّن�ساء لزيارة القبور ب�شكل عا ّم,
بحيث ي�شمل زيارة قبر الإمام الح�سين Qوغيره.
والجهة الثانية :خروج ال ّن�ساء لزيارة قبر الإمام
الح�سين Qخ�صو�ص ًا ,ويتف ّرع على هذه الجهة ,الحديث عن
م�شيهنّ �إلى زيارته.
ّ
خروج النساء لزيارة القبور:

�أ ّما الجهة الأ ّولى :وهي �أ�صل خروج ال ّن�ساء لزيارة القبور
ب�شكل عا ّم ,فيكفينا في الإ�ستدالل على ا�ستحبابه -م�ضاف ًا
�إلى �سيرة وعمل الم�سلمات منذ �صدر الإ�سالم و�إلى يومنا هذا,
التي لم يخالف فيها � اّإل ّ
ال�صديقة
ال�شاذ((( -ما روي عن فعل ّ
ال ّزهراء  Oمتك ّرر ًا من زيارة قبور ّ
ال�شهداء ,وفي �أ ّيام مختلفة:
ال�سيد مح�سن ,ك�شف الإرتياب في �أتباع مح ّمد بن عبد الوهاب� ,ص .380 -378
((( �أنظر :الأمين ّ

امل�شي �إىل زيارة �س ّيد ّ
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Q

فقد روى ّ
علي بن �إبراهيم ،عن �أبيه ،عن
ال�شيخ الكليني عن ّ
ابن �أبي عمير ،عن ه�شام بن �سالم ،عن �أبي عبد اهلل Q
قال� :سمعته يقول« :عا�شت فاطمة  Oبعد �أبيها خم�سة
و�سبعين يوماً لم ُت َر كا�شر ًة وال �ضاحكة ,ت�أتي قبور ّ
ال�شهداء
في كل جمعة((( م ّرتين :االثنين والخمي�س ,فتقول :ها هنا
كان ر�سول اهلل  ,Pها هنا كان الم�شركون»(((.
وروى ّ
علي بن
ال�شيخ
الطو�سي ب�إ�سناده عن مح ّمد بن ّ
ّ
محبوب ،عن مح ّمد بن الح�سين ،عن مح�سن بن �أحمد ،عن
مح ّمد بن ح ّباب ،عن يون�س ،عن �أبي عبد اهلل Qقالّ �« :إن
فاطمة  Oكانت ت�أتي قبور ّ
ال�شهداء في ك ّل غداة �سبت،
ال�صدوق
فت�أتي قبر حمزة
ّ
وتترحم عليه وت�ستغفر له» .ورواه ّ
مر�س ًال(((.
وفي الحدائق :قال في الوافي بعد ذكر هذا الخبر« :لع ّل هذا
كان في حياة �أبيها  ,Pوما تق ّدمه بعد وفاته ,فال تنافي» ,وهو
ج ّيد(((.
وفي دعائم الإ�سالم :عن �أبي جعفر Qقال« :كانت
فاطمة �صلوات اهلل عليها ،تزور قبر حمزة وتقوم عليه ،وكانت
((( في الحدائق �أنّ  :المراد بالجمعة الأ�سبوع كما هو �أحد اطالقاته في الأخبار.
((( الكليني ,الكافي ,ج � 3ص .228
((( الح ّر العاملي ,و�سائل ّ
ال�شيعة ج � 3ص  ,224باب  55من ابواب الدّفن وما ينا�سبه ,حديث .2
((( البحرانيّ ,
ّ
ال�شيخ يو�سف ,الحدائق النا�ضرة ,ج � 4ص .170
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في ك ّل �سبت ت�أتي قبور ال�شهداء مع ن�سوة معها ،فيدعون
وي�ستغفرون»(((.
ّ
خروج النساء لزيارة اإلمام الحسين :Q

و�أ ّما الجهة ال ّثانية :وهي ما ّ
دل على ا�ستحباب زيارة ال ّن�ساء
لقبر الإمام الح�سين  ,Qفيكفي في هذا المجال ال ّروايات
العا ّمة والمطلقة الواردة في ا�ستحباب زيارته ّ ,Q
ال�شاملة
لل ّرجال وال ّن�ساء مع ًا.
و ُي�ضاف �إلى ذلك:
ال�سيرة
الم�ستمرة المتّ�صلة بزمن الأئ ّمة :R
ّ -1
ّ
التي كانت بمر�أى وم�سمع منهم ,بدون �أن يرد عنهم R
ردع �أو نهي عنها.
ال�سيرة ,فقد روى ابن قولويه
وفي ال ّروايات ما ي�شير �إلى هذه ّ
الحميري ،عن �أبيه،
قال :ح ّدثني مح ّمد ابن عبد اهلل بن جعفر
ّ
علي ،عن �أحمد بن عائذ،
عن هارون بن م�سلم ،عن الح�سن بن ّ
أبزاري ،عن قائد ،عن عبد �صالح  ،Qقال:
عن �أبي يعقوب ال ّ
دخلت عليه فقلت له :جعلت فداك �إنّ الح�سين Qقد زاره
ال ّنا�س من يعرف هذا الأمر ومن ينكره ,وركبت �إليه ال ّن�ساء,
((( الميرزا ال ّنوري ,م�ستدرك الو�سائل ,ج � 2ص .365
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ووقع حال ّ
ال�شهرة وقد انقب�ضت منه لما ر�أيت من ال�شهرة ،قال:
عراقيْ � ,إن �شهروا
علي فقال« :يا
ّ
فمكث مل ّي ًا ال يجيبنيّ ،ثم �أقبل ّ
�أنف�سهم فال ت�شهر �أنت نف�سك ،فواهلل ما �أتى الح�سين Q
�آتٍ عارفاً بح ّقه � اّإل غفر اهلل له ما تقدّم من ذنبه وما ت� ّأخر»(((.
وعن عبد اهلل بن ح ّماد
الب�صري ,عن �أبي عبد اهلل -Q
ّ
حديث � -أ ّنه قال« :بلغني � ّأن قوماً ي�أتونه من نواحي
في
ٍ
الكوفة ونا�ساً من غيرهم ،ون�ساء يندبنه ،وذلك في ال ّن�صف
يق�ص ،ونادبٍ يندب،
من �شعبان ،فمن بين قارئ يقر�أٍّ ،
وقا�ص ّ
وقائلٍ يقول المراثي» ،فقلت له :نعم ُجعلت فداك ,قد �شهدت
بع�ض ما ت�صف ،فقال« :الحمد هلل الذي جعل في النا�س من
يفد �إلينا ويمدحنا ويرثي لنا ،وجعل عد ّونا من يطعن عليهم
من قرابتنا وغيرهم ,يهدرونهم ويق ّبحون ما ي�صنعون»(((.
الروايات الواردة بالخ�صو�ص:
 -2بع�ض ّ
منها :ما رواه ّ
ال�شيخ الجليل ابن قولويه الق ّمي  Mبطرق
مختلفة عن �أ ّم �سعيد الأحم�س ّية:
قال :ح ّدثني مح ّمد بن جعفر ال ّرزاز ،قال :ح ّدثني مح ّمد بن
الح�سين بن �أبي ّ
الخطاب ،عن �أبي داود الم�سترق ،عن �أ ّم �سعيد
((( ابن قولويه ,كامل الزّيارات� ,ص .267 -266
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص .539
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الأحم�س ّية ،عن �أبي عبد اهلل Qقالت :قال لي« :يا �أ ّم �سعيد
تزورين قبر الح�سين؟» قالت :قلت :نعم ،فقال لي« :زوريه ف� ّإن
زيارة قبر الح�سين واجبة على ال ّرجال وال ّن�ساء»(((.
وقال :ح ّدثني �أبو الع ّبا�س ال ّرزاز ،عن مح ّمد بن الح�سين بن
�أبي ّ
الخطاب ،عن �أبي داود الم�سترق ،عن �أ ّم �سعيد الأحم�س ّية
قالت :كنت عند �أبي عبد اهلل Qوقد بعثت من يكتري لي
حمار ًا �إلى قبور ّ
ال�شهداء ،فقال« :ما يمنعك من زيارة �س ّيد
ّ
ال�شهداء» ،قالت :قلت :ومن هو؟ قال« :الح�سين ،»Q
«حجة وعمرة مبرورة ومن
قالت :قلت :وما لمن زاره؟ قالّ :
الخير كذا وكذا» ,ثالث مرات بيده.
وعنه ،عن مح ّمد بن الح�سين ،عن الحكم بن م�سكين ،عن �أ ّم
�سعيد الأحم�س ّية ،قالت :جئت �إلى �أبي عبد اهلل Qفدخلت
عليه ،فجاءت الجارية فقالت :قد جئت بال ّدابة ،فقال لي« :يا �أ ّم
�سعيد �أيّ �شيء هذه الدّابة �أين تبغين تذهبين؟» قالت :قلت:
�أزور قبور ال�شهداء ،قالّ �« :أخري ذلك اليوم ،ما �أعجبكم يا �أهل
ال�شهداء من �سفر بعيد وتتركون �س ّيد ّ
العراق ،ت�أتون ّ
ال�شهداء
ال ت�أتونه» ,قالت :قلت له :من �س ّيد ّ
ال�شهداء؟ فقال« :الح�سين
بن علي  ،»Lقالت :قلت� :إ ّني امر�أة ،فقال« :ال ب�أ�س لمن
((( ابن قولويه ,كامل الزّيارات� ،ص .237
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كان مثلك �أن يذهب �إليه ويزوره»((( ,قالت :قلتّ � :أي �شيء لنا
حجة وعمرة واعتكاف �شهرين في
في زيارته ،قال« :تعدل ّ
الم�سجد الحرام و�صيامها وخيرها كذا وكذا» ،قالت :وب�سط
يده و�ض ّمها �ض ّم ًا ثالث م ّرات.
وعلي بن الح�سين ومح ّمد بن الح�سن رحمهم
وقال :ح ّدثني �أبي ّ
علي بن عبد اهلل بن
اهلل ،عن �سعد بن عبد اهلل ،عن الح�سن بن ّ
المغيرة ،عن الع ّبا�س بن عامر ،عن �أحمد بن رزق الغم�شاني،
عن �أ ّم �سعيد الأحم�س ّية ،قالت :دخلت المدينة فاكتريت حمار ًا
على �أن �أطوف على قبور ّ
ال�شهداء ،فقلت :ال بد �أبد�أ بابن ر�سول
اهلل  Pف�أدخل عليه ،ف�أبط�أت على المكاري قلي ًال ،فهتف بي،
فقال لي �أبو عبد اهلل « :Qما هذا يا �أ ّم �سعيد؟» قلت له:
ُجعلت فداك ,تكاريت حمار ًا لأدور على قبور ّ
ال�شهداء ،قال:
«�أفال �أخبرك ب�س ّيد ّ
ال�شهداء؟» ،قلت :بلى ،قال« :الح�سين بن
علي  »،Lقلت :و�إ ّنه ل�س ّيد ّ
ال�شهداء؟ قال« :نعم» ،قلت :فما
ّ
«حجة وعمرة ومن الخير هكذا وهكذا».
لمن زاره؟ قالّ :
الحميري
وقال :ح ّدثني �أبي ومح ّمد بن عبد اهلل بن جعفر
ّ
جميع ًا ،عن عبد اهلل بن جعفر الحميري ،عن �أحمد بن �أبي عبد
((( يحتمل كون مراده  -1 :Qلمن كان مثلك �أي في �س ّنك� -2 .أو لمن كان مثلك من �أهل
العراق� -3 .أو لمن كان مثلك ال يخاف عليه .وعلى �أي حال فهي ال تدل على وجود ب�أ�س
في زيارة الن�ساء بقول مطلق.
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الحارثي ،عن عبد
اهلل البرقي ،عن �أبيه ،عن عبد اهلل بن القا�سم
ّ
اهلل بن �سنان ،عن �أ ّم �سعيد الأحم�س ّية ،قالت :دخلت المدينة
فاكتريت البغل �أو البغلة لأدور عليه قبور ّ
ال�شهداء ،قالت :قلت :ما
�أحد �أحقّ �أن �أبد�أ به من جعفر بن مح ّمد  ،Lقالت :فدخلت
المكاري :حب�ستينا عافاك اهلل ،فقال
عليه ف�أبط�أت ،ف�صاح بي
ّ
لي �أبو عبد اهلل« :ك� ّأن �إن�ساناً ي�ستعجلك يا �أ ّم �سعيد» ،قلت :نعم
جعلت فداك� ,إ ّني اكتريت بغ ًال لأدور عليه قبور ّ
ال�شهداء فقلت:
ما �آتي �أحد ًا �أحقّ من جعفر بن مح ّمد  ،Lقالت :فقال:
«يا �أ ّم �سعيد فما يمنعك من �أن ت�أتي قبر �س ّيد ّ
ال�شهداء؟»
علي بن �أبي طالب ،Q
قالت :فطمعت �أن يد ّلني على قبر ّ
فقلت :ب�أبي �أنت و�أ ّمي ومن �س ّيد ّ
ال�شهداء؟ قال« :الح�سين بن
فاطمة  ,Lيا �أ ّم �سعيد ،من �أتاه بب�صيرة ورغبة فيه كان
له حِ ّجة وعمرة مبرورة ،وكان له من الف�ضل هكذا وهكذا»(((.
وقال :ح ّدثني جعفر بن مح ّمد بن �إبراهيم بن عبيد اهلل بن
مو�سى بن جعفر ،عن عبد اهلل بن �أحمد بن نهيك ،عن مح ّمد بن
أحم�سي ،عن �أ ّم �سعيد الأحم�س ّية قالت:
�أبي عمير ،عن الح�سين ال
ّ
�س�ألت �أبا عبد اهلل  ،Qعن زيارة قبر الح�سين  ،Qفقال:
«تعدل حِ ّجة وعمرة ومن الخير هكذا وهكذا» ،و�أوم�أ بيده(((.
ال�صدوق ,ثواب الأعمال �ص .97
((( ابن قولويه ,كامل الزّيارات� ,ص  ,220 -217وانظرّ :
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص .297 -296
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وقال :حدّثني �أبي  ،Mعن �سعد بن عبد اهلل ،عن �أحمد بن
مح ّمد ومحمد بن عبد الحميد ،عن يون�س بن يعقوب ،عن �أ ّم �سعيد
الأحم�س ّية قالت :قلت لأبي عبد اهلل ّ � :Qأي �شيء تذكر في
زيارة قبر الح�سين Qمن الف�ضل ،قال« :نذكر فيه يا �أ ّم �سعيد
ف�ضل حِ ّجة وعمرة وخيرها كذا» ،وب�سط يديه ونك�س �أ�صابعه(((.
علي بن �أ�سباط:
ومنها :ما في م�ستدرك الو�سائل عن نوادر ّ
ع ّمن رواه ،عن �أحدهما � Lأ ّنه قال« :يا زرارة ,ما في الأر�ض
م�ؤمنة � اّإل وقد وجب عليها �أن ت�سعد فاطمة  ،Oفي زيارة
الح�سين .(((»Q
ّ
مشي المرأة إلى الزيارة:

و�أ ّما م�شي ال ّن�ساء �إلى حرم الإمام الح�سين ّ ,Q
فيدل
عليه ال ّروايات العا ّمة والمطلقة الواردة في المقامّ ,
وال�شاملة
حد �سواء.
لل ّرجال وال ّن�ساء على ٍّ
و�أ ّما ما ورد منها بل�سان ال ّرجل ونحوه ِم ّما يوهم اخت�صا�صه
بال ّرجال ,فيمكن �أن يتع ّدى عنه �إلى ال ّن�ساء بالقاعدة المعروفة
عند الفقهاء القائلة با�شتراك الأحكام بين جميع المك ّلفين,
العالم والجاهل والحا�ضر والغائب وال ّرجل والمر�أة وغير
((( ابن قولويه ,كامل الزّيارات� ,ص .299
((( الميرزا ال ّنوري ,م�ستدرك الو�سائل ,ج � 10ص .259
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الخا�ص ,كما في م�س�ألة الجهر
ذلك((( � ,اّإل ما خرج بال ّدليل
ّ
ال�صالة ,و�ستر البدن فيها ,وغير ذلك(((.
والإخفات في ّ
وي�ضاف �إلى ما تق ّدم ,بع�ض ال ّروايات التي يظهر منها
�شمولها لل ّن�ساء:
منها :ما رواه ّ
جري ,قال :ح ّدثنا مح ّمد بن جعفر بن
ال�ش ّ
علي بن �شاذان ،قال:
مح ّمد ال ّن ّ
حوي ،قال� :أخبرنا مح ّمد بن ّ
�أخبرنا ح�سن بن مح ّمد بن عبد الواحد ،قال� :أخبرنا ع ّباد بن
جعفر ،قال� :أخبرني مح ّمد بن عبدويه ،عن يحيى بن م�ساور،
قال :كان جعفر بن مح ّمد Qجال�س ًا ف�أقبلت امر�أة من
العرب ,فقال« :ما لي لم �أركِ منذ �أم�س؟» ,قالت :كنت عند
قبور ّ
ال�شهداء ,قال« :تركتِ �س ّيد ّ
ال�شهداء عندكِ ؟» قالت :من
هو؟ قال« :الح�سين  .»Qقالت� :أزوره؟ قال« :نعم زوريه,
وحجة» ,حتّى ع ّد ع�شر ًا ,فقلت :فما لمن
ف�إ ّنه �أف�ضل من حِ ّجة ّ
((( هذا ,مع عدم احتمال خ�صو�ص ّية في الم�شي �إلى الزّيارة تقت�ضي القول بعدم ا�شتراك
ال ّن�ساء مع ال ّرجال في الحكم ,ويمكن نفي هذه الخ�صو�صية باالطالق ,ف�إنّ �إطالق عنوان
الم�شي ّ
يدل على كون الما�شي -رج ًال كان �أو امر�أة -هو تمام مو�ضوع الحكم با�ستحباب
الم�شي �إلى زيارة قبر الإمام الح�سين  ,Qو�إال لكان الالزم �أخذها في المو�ضوع,...
ال�سيد مح�سن ,حقائق الأ�صول ج � 1ص .)526
والتف�صيل موكول �إلى مح ّله�( .أنظر :الحكيم ّ
((( وعمدة دليل هذه القاعدة الإجماع ,كما ذكر �صاحب الجواهر( ,ال ّنجفي ّ
ال�شيخ مح ّمد
M
ّ
ح�سن ,جواهر الكالم ,ج � 13ص ّ ,)337
ال�سيد الخوئي
�أنها
وال�ضرورة ,كما ذكر ّ
ال�سيد الخوئي ,ج 2
بحث
تقرير
أ�صول,
ل
ا
م�صباح
من �ضروريات المذهب( ,البه�سودي,
ّ
�ص .)257
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زاره ما�شي ًا؟ قال« :له بك ّل خطوة حِ ّجة وعمرة»(((.
علي بن حميد المق ّري ،قال:
وقال �أي�ض ًا :ح ّدثنا ميمون بن ّ
المن�صوري المق ّري ،قال� :أخبرنا
�أخبرنا �إ�سحاق بن مح ّمد
ّ
جعفر بن مح ّمد بن عبيد العابد المق ّري ،قال� :أخبرنا ع ّباد بن
يعقوب ،قال� :أخبرنا يحيى بن م�ساور ,قال :كنت عند جعفر
بن مح ّمد حتّى جاءت امر�أة من العرب ,فقال لها�« :أين كنت
منذ �أم�س؟» قالت :كنت عند قبور ّ
ال�شهداء ,قال« :تركت
�س ّيد ّ
ال�شهداء عندك بالعراق؟» ,قالتَ :من هو؟ قال« :ح�سين
و�أ�صحابه» ,قالت� :أزوره؟ قال« :زوريه ف�إ ّنه �أعظم �أجراً من
حِ ّجة وعمرة وحِ ّجة وعمرة» ,حتّى ع ّد ع�شر ًا ,قالت :ما لمن
حجة وعمرة»(((.
خطا �إليه ما�شي ًا؟ قال« :بك ّل خطوة ّ
نتيجة هذا الفصل:

�أنّ م�س�ألة زيارة ال ّن�ساء لقبر �س ّيد ّ
ال�شهداء  ,Qبل وم�شيهنّ
�إليه ,مع مراعاة �سائر ما ُي�شترط على المر�أة من الحفاظ على
�سترها وحجابها ,واجتناب ما ينافي ذلك ,يع ّد من ّ
الطاعات
والعبادات التي تتق ّرب فيها المر�أة �إلى اهلل تعالى ,حالها كحال
ال ّرجل ,كما د َّلت عليه ال ّروايات الواردة عن المع�صومين .R
((( ّ
جري مح ّمد بن علي ,ف�ضل زيارة الح�سين � ,Qص .62
ال�ش ّ
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص .63 -62

الفصل الخامس:

المشي إلى ال ّزيارة وكيف ّية ترتّب
الثواب عليه

طي
اتّ�ضح �سابق ًا �أنّ الم�شي من المق ّدمات التي ُيراد بها ّ
الم�سافة �إلى طاعة من ّ
كالحج �إلى بيت اهلل الحرام
الطاعات,
ّ
�أو زيارة الم�شاهد الم�ش ّرفة ونحو ذلك.
وهو في نف�سه لي�س طاعة من ّ
الطاعات �إن لم يتع ّلق بعنوان من
العبادات ّ
والطاعات التي يكون مق ّدمة للو�صول �إليها ,وي�صبح
�أمر ًا راجح ًا كما بي ّناه �سابق ًا.
وهنا ن�ستعر�ض  -ب�شكل موجز ومقت�ضب � -أمر ًا �أ�سا�س ّي ًا يتناول
كيف ّية تر ّتب ال ّثواب على الم�شي ,باعتباره مق ّدمة من المق ّدمات.
ّ
الثواب على المشي باعتباره ّ
مقدمة:

هناك بحث عميق في علم �أ�صول الفقهُ ,يعرف ببحث
الغيري �أو مق ّدمة الواجب ,طرح فيه الأعالم �س�ؤا ًال عن
الواجب
ّ
الغيري �أو المق ّدمة ,وفي �ضوء
كيف ّية ترتّب ال ّثواب على الواجب
ّ
تلك الإجابة �سيتح ّدد لنا قيمة مق ّدمات العمل من حيث الأجر
وال ّثواب المترتّب عليها ,وهو ما ينطبق على الم�شي �إلى زيارة
الإمام الح�سين Qباعتباره مق ّدمة من المق ّدمات.
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ّ
كمقدمة ومطلوب لغيره:
المشي

خال�صة ما يمكن قوله في المقام ,مع تطبيق م ّنا على الأمر
اال�ستحبابي:
ّ
�إنّ الزّيارة مث ًال عمل م�ستحب ,ثبت ا�ستحبابه من خالل
ال�صحيحة الواردة عن الأئ ّمة  ,Rومثل هذا
ال ّروايات ّ
نف�سي ,حيث ال ُيطلب لأجل
الم�ستحب ُيقال له:
ّ
ّ
م�ستحب �أو �أمر ّ
الغيري الذي يطلب لأجل
م�ستحب �أو �أمر �آخر ,في مقابل
ّ
ٍّ
ف�سي
أمر �آخر � .اّإل �أنّ تحقيق العمل �أو
م�ستحب �أو � ٍ
ّ
ّ
الم�ستحب ال ّن ّ
كالزّيارة من ِقبل المك ّلف يتو ّقف بطبيعة الحال على مجموعة
من المق ّدمات ال ب ّد للمك ّلف من توفيرها وتحقيقها ليتم ّكن من
الإتيان بذلك العمل.
ومن تلك الأمور قطع الم�سافة ب� ّأي نحو كان ما�شي ًا �أو راكب ًا,
اال�ستحبابي الذي يدعو �إلى �إيجاد
وهنا يقول العقل :ب�أنّ الأمر
ّ
وتحقيق متع ّلقه وهو الزّيارة مث ًال ,ويدفع المك ّلف ويح ّركه
باتّجاهه ,يدعوه �أي�ض ًا وفي الوقت نف�سه �إلى توفير المق ّدمات
التي يتو ّقف عليها ذلك الفعل ويح ّركه نحو �إيجادها ,و� اّإل لما
تح ّقق له وجود في الخارج ,وهذا المقدار متّفق عليه باعتباره
من �ش�ؤون حكم العقل بما يتو ّقف عليه امتثال العمل والإتيان به.
وقد اختلف علماء الأ�صول في �إثبات اال�ستحباب كحكم
�شرعي للمق ّدمة ,تبع ًا لثبوت اال�ستحباب لنف�س العمل ,و�إن كان
ّ
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هو الر�أي الذي يتب ّناه الم�شهور بينهم((( � ,اّإل �أنّ هناك �أقوا ًال
وتفا�صيل كثيرة �أخرى ت�صل �إلى ح ّد �إنكار القول باال�ستحباب
الغيري للمق ّدمة من ر�أ�س(((.
ال�شرعي
ّ
ّ
ونحن ال نريد الخو�ض في مذاهب القوم و�أد ّلتهم و�أخذهم
�صي
ور ّدهم ,ف�إنّ لهذا مجاله الخا�ص ويحتاج �إلى بحث ّ
تخ�ص ّ
في علم �أ�صول الفقه.
المهم لدينا البحث عن تخريج م�س�ألة ترتّب ال ّثواب
و�إ ّنما
ّ
على الم�شي �إلى قبر الإمام الح�سين  ,Qمع كونها مق ّدمة
من المق ّدمات.
ّ ّ
ّ
المقدمة:
إشكالية الثواب على

هناك �إ�شكال ّية تتع ّلق بترتّب ال ّثواب على المق ّدمة �أو الأمر
المطلوب لغيره ,تقول:
�إذا كان معنى تبع ّية المق ّدمة لنف�س العمل� ,أنّ الباعث للإتيان
بها هو طلب العمل نف�سه ,فالباعث على الأمر بالم�شي �إلى الزّيارة
هو ا�ستحباب الزّيارة نف�سها ,باعتبار �أن الأمر بالمق ّدمة والبعث
نحوها �إ ّنما هو لأجل التّمكن من الإتيان بالعمل المرتبط بها
وتح�صيله ,فيكون الأمر بها وال ّندب �إليها طريق ًا �إلى تح�صيل
((( ّ
ال�صدر ,درو�س في علم الأ�صول ,الحلقة ال ّثالثة ,الق�سم الأ ّول� ,ص .370
ال�شهيد ّ
((( ّ
المظفر� ,أ�صول الفقه ,ج � 2ص  .354وهذا ما يعرف لديهم ببحث المالزمة بين وجوب �أو
ا�ستحباب ال�شيء ووجوب �أو ا�ستحباب مقدّمته بين حكم العقل وحكم ال�شرع.
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ذلك العمل ,ولواله لما تع ّلق �أمر بالمق ّدمة.
وبعبارة �أخرى :لي�س هناك بعث و�أمر م�ستق ّل للمق ّدمة,
منف�ص ًال عن نف�س العمل ,وال �إطاعة م�ستق ّلة ومنف�صلة لها,
و�إ ّنما �إطاعتها لغر�ض التم ّكن من تح�صيل نف�س العمل ,كما
الغيري.
يت�ضح ذلك من ت�سميتها بالأمر �أو المطلوب
ّ
ومن هنا قالوا� :أنْ ال ثواب ي�ستح ّقه العبد على الإتيان
يح�صله على �إطاعة الأمر بنف�س
بالمق ّدمة ,غير ال ّثواب الذي ّ
العمل.
وعلى هذا الأ�سا�س وقع الكالم بين الأعالم في توجيه ما ورد
في ال ّروايات من ثواب على بع�ض المق ّدمات ,مثل ما ورد على
الحج� ,أو الم�شي �إلى زيارة الإمام الح�سين ,Q
الم�شي �إلى ّ
و�أ ّنه في كل خطوة كذا من ال ّثواب.
ّ
اإلشكالية:
الجواب عن

تع ّددت �أجوبة الأعالم حول الإ�شكال ّية المتق ّدمة ,تبع ًا
لالختالف في العديد من المباني العلم ّية لديهم ومن جملتها
م�س�ألة كيف ّية الجزاء على الأعمال .وحيث ال يمكننا الخو�ض
في تفا�صيل هذا الأمر ,ف�إننا نكتفي بالإ�شارة �إلى بع�ض تلك
الأجوبة:
بتج�سم الأعمال في عالم البرزخ
�أ ّو ًال :لو كان ال ّثواب على العمل ّ
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�أو يوم القيامة ,ب�صور وهيئات تتنا�سب مع العمل نف�سه,
بمعنى �أنّ العمل الح�سن مث ًال يقت�ضي �صورة مالئمة وح�سنة
ل�صاحبه بعد الموت ,فهذا النحو من الجزاء و�إن ك ّنا ال
ن�ستطيع العلم بخ�صو�ص ّياته � ,اّإل �أ ّنه ال �شبهة في �أنّ الإتيان
بالمق ّدمات لأجل اهلل تعالى موجب ل�صفاء ال ّنف�س وتحكيم
ملكة الإنقياد ّ
والطاعة ,ولها بح�سب مراتب الن ّيات وخلو�صها
ت�أثيرات في العوالم الغيب ّية ,كما �أفاده الإمام الخميني
ر�ضوان اهلل عليه(((.
ثانياً :لو قلنا ب�أنّ الجزاء مجعول منه تعالى(((� ,إ ّما من باب
ّ
التف�ضل منه على عباده� ,أو باال�ستحقاق باعتبار وجود
الم�ش ّقة في التكاليف((( ,بمعنى �أن �إتيانهم للطاعات
والعبادات يجعلهم الئقين لأن ت�سعهم رحمته ,وقد كتب على

((( الإمام الخميني ,مناهج الو�صول �إلى علم الأ�صول ,ج � 1ص  ,379 -378والحظ:
الأ�صفهانيّ ,
ال�شيخ مح ّمد ح�سين ,نهاية الدّراية في �شرح الكفاية ,ج � 1ص ,333
ال�سيد ميرزا ح�سن المو�سوي ,منتهى الأ�صول ,ج � 1ص ّ ,203
الطباطبائي,
البجنورديّ ,
ال�سيد مح ّمد ح�سين ,الميزان في تف�سير القر�آن ,ج � 1ص .93
ّ
((( انظر :الإمام الخميني ,مناهج الو�صول �إلى علم الأ�صول ,ج � 1ص ّ ,377
الطباطبائي,
ال�سيد مح ّمد ح�سين ,الميزان في تف�سير القر�آن ,ج � 1ص .93
ّ
ال�شريف المرت�ضى ,ال ّذخيرة في علم الكالم� ,ص ّ ,279
الطو�سيّ ,
((( �أنظرّ :
ال�شيخ �أبو جعفر
مح ّمد بن الح�سن ,الإقت�صاد الهادي �إلى طريق الر�شاد� ,ص  ,110الحم�صي ال ّرازي,
ّ
ال�شيخ �سديد الدّين محمود ,المنقذ من التّقليد ,ج � 2ص  ,16العالمة الح ّلي ,ك�شف
المراد في �شرح تجريد الإعتقاد� ,ص  ,436وغيرهم...
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نف�سه الرحمة(((� ,أو من باب �أنه وعد عباده بالثواب ,واهلل
فحينئذ:
تعالى ال يخلف الميعاد ,ووعده غير مكذوب,(((...
ٍ
ِ -1ل َم ال ُيقال� :إنّ اهلل تعالى كما قد ّ
يتف�ضل بالجزاء على
نف�س العمل قد ّ
يتف�ضل بالجزاء على مق ّدماته �أي�ض ًا(((؟!
فله �سبحانه �أن يعطي من ي�شاء كيف ي�شاء ,ويمنع من
ي�شاء كيف ي�شاء� .سواء قلنا ب�أنَّ الثواب ّ
تف�ضل مح�ض منه
تعالى� ,أو باال�ستحقاق على نف�س العمل ,ف�إنّ القول الأخير
ال يمنع من ّ
التف�ضل منه �سبحانه على عباده زيادة على �أ�صل
اال�ستحقاق,كما هو وا�ضح ,قال تعالى} :ﭪﭫﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭱ{((( ,وقال �سبحانه} :ﮎﮏﮐﮑ
ﮒﮓﮔ {((( ,وقال تبارك ا�سمه} :ﰝﰞﰟﰠﰡ
ﰢ{((( ,فيكون �إعطاء الثواب على الم�شي �إلى الزيارة
باعتباره مق ّدمةّ ,
تف�ض ًال منه تعالى.
قال العلاّ مة ّ
باطبائي { :وما يعطيه تعالى من ال ّثواب
الط
ّ
على عمل العبد ّ
تف�ضل منه من غير ا�ستحقاق من العبد ,ف�إنّ
((( �أنظر :البجنوردي ,منتهى الأ�صول ,ج � 1ص  ,203الف ّيا�ض ّ
ال�شيخ مح ّمد �إ�سحاق,
ال�سيد الخوئي  ,Mج  44من مو�سوعة
محا�ضرات في �أ�صول الفقه ,تقريرات بحث ّ
الإمام الخوئي �ص .230 -229
((( �أنظر :البجنوردي ,منتهى الأ�صول ,ج � 1ص .203
((( كما هو �أحد جوابي المح ّقق الخرا�ساني � ,Mأنظر :كفاية الأ�صول� ,ص .139
((( �سورة االحزاب ،الآية .47
((( �سورة الأنعام الآية .160
ّ
((( �سورة ق الآية  .35وانظر :الطباطبائي ,الميزان في تف�سير القر�آن ,ج � 16ص .330
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العبد وما ي�أتيه من عمل ملك طلق له �سبحانه ,ملك ًا ال يقبل
ال ّنقل واالنتقال ,غير �أ ّنه اعتبر اعتبار ًا ت�شريع ّي ًا العبد مالك ًا
وم ّلكه عمله ،وهو المالك ِل َما م ّلكه وهو ّ
تف�ضل �آخر ,ثم اختار ما
�أح ّبه من عمله فوعده ثواب ًا على عمله و�س ّماه �أجر ًا وجزاء وهو
ّ
تف�ضل �آخر ،وال ينتفع به في الدنيا والآخرة � اّإل العبد ,قال تعالى:
}ﯯﯰﯱﯲﯳﯴ {((( ,وقال} :ﮕﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝ{((( ،وقال بعد و�صف الج ّنة
ونعيمها} :ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ{((( ،وما وعده من
ال�شكر وعدم المنّ عند �إيتاء ال ّثواب تمام ّ
التف�ضل(((.
وع ٌد جميل
 -2و ِل َم ال ُيقال :ب�أنّ الثواب على المق ّدمة كالم�شي ْ
منه �سبحانهَ ,و َعد به عباده ,واهلل ال يخلف الميعاد؟! واهلل
تعالى كما قد ي ِعد على �أ�صل العمل ,قد يعد على مق ّدماته
�أي�ض ًا(((.
 -3و ِل َم ال ُيقال :بوجود م�صلحة في نف�س المق ّدمة زائدة على
خا�ص
الم�صلحة القائمة في نف�س العمل ,توجب ترتّب ثواب ّ
الحج �أو الزّيارة الذي فيه
على المق ّدمة؟! كما في الم�شي �إلى ّ
((( �سورة �آل عمران الآية .172
((( �سورة ف�صلت ,الآية .8
((( �سورة الإن�سان ,الآية .22
((( ّ
ال�سيد مح ّمد ح�سين ,الميزان في تف�سير القر�آن ,ج � 19ص .154
الطباطبائيّ ,
((( البجنوردي ,منتهى الأ�صول ,ج � 1ص .206
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نوع من تعظيم �شعائر اهلل قد يكون المولى �سبحانه الحظه
خا�ص ًا عليه ,غير ال ّثواب على �أ�صل العمل(((.
و�أعطى ثواب ًا ّ
 -4و ِل� � َم ال ُي �ق��ال :ب���أنّ المق ّدمة ي�صدق عليها عنوان العمل
ال�صالح ,والح�سنة ,والخير ,حالها كحال العمل نف�سه؟! تلك
ّ
العناوين التي ّ
دل القر�آن الكريم على ترتّب ال ّثواب عليها,
كقوله تعالى} :ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ {((( ,وقول ــه �سبح ـ ـ ــانـه:
ﮓﮔ{((( ,وقولـ ــه ج ّل ثنـ ــا�ؤه} :ﮇﮈﮉﮊ
ﮋﮌ{((( ,وغير ذلك من الآيات؟!(((.
 -5و ِل َم ال ُيقال� :إنّ ذلك محمول على توزيع ثواب نف�س العمل
على المق ّدمة ,باعتبار �أنّ �« :أف�ضل الأعمال �أحمزها» ,وك ّلما
كثرت مق ّدمات العمل وزادت �صعوبتها كثرت حمازة العمل
وم�ش ّقته ،فال ّثواب في الأ�صل على نف�س عمل الزّيارة ,و�إ ّنما
ين�سب �إلى المق ّدمة كالم�شي مجاز ًا وبالعر�ض ،باعتبار �أ ّنها
ال�سبب في زيادة مقدار الحمازة والم�ش ّقة في نف�س عمل
}ﮎﮏﮐﮑﮒ

ال�سيد عبد الأعلى ,تهذيب الأ�صول ,ج � 1ص .81
ال�سبزواري ّ
((( انظرّ :
((( �سورة ال ّنحل الآية .97
((( �سورة الأنعام الآية .160
((( �سورة الزّلزلة الآية .7
ال�سيد عبد الأعلى ,تهذيب الأ�صول ,ج � 1ص .82 -81
ال�سبزواري ّ
((( انظرّ :
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وع َظمه ،ال �أنّ الثواب
ال�سبب في زيادة ال ّثواب ِ
الزّيارة ،فتكون ّ
على نف�س المق ّدمة ,وعلى نف�س الم�شي؟!(((.
 -6و ِل َم ال ُيقال� :إنّ فعل المق ّدمة بنف�سه يع ّد �شروع ًا في
امتثال العمل نف�سه؟! الذي هو ح�سب الفر�ض عبادة م�أمور
الحج مث ًال ,هو �شروع في عمل
بها ,فالم�شي �إلى الزّيارة �أو ّ
الزّيارة نف�سها ,فيكون الإتيان بالمق ّدمة بنف�سه امتثا ًال لنف�س
العمل((( ,في�صير موجب ًا لمزيد ال ّثواب من باب كون العمل
حينئذ؟!(((.
من «�أحمز الأعمال» ٍ
 -7و ِل َم ال ُيقال� :إنّ المناط في ا�ستحقاق ال ّثواب هو العباد ّية,
ولي�س كون ما ي�أتي به العبد نف�س العمل �أو مق ّدمته؟! ومن هنا
ف�إن التّو�صليات -وهي الأمور التي ال ي�شترط في الإتيان بها
ق�صد التق ّرب �إلى اهلل تعالى كتطهير ال ّثوب مث ًالُ -يثاب عليها
الإن�سان �أي�ض ًا لو �أتى بها متق ّرب ًا �إلى اهلل تعالى((( .ويكفي
في عبادية الفعل ارتباطه بالمولى والإتيان به متق ّرب ًا �إليه
تعالى مع عدم ما يمنع من التّعبد به .وال ّ
�شك في �أنّ ق�صد
النف�سي -كالزّيارة -بفعل مق ّدماته-
ال�شروع بامتثال الأمر
ّ
((( �أنظر :الخرا�ساني ,كفاية الأ�صول� ,ص ّ ,139
المظفر� ,أ�صول الفقه ,ج � 2ص .326
((( ّ
ّ
ال�صدر ,درو�س في علم
المظفر� ,أ�صول الفقه ,ج � 2ص  ,349 -348و�أنظر :ال�شهيد ّ
الأ�صول ,الحلقة ال ّثالثة ,الق�سم الأ ّول� ,ص .386
((( �أنظر :كفاية الأ�صول ,للآخوند الخرا�ساني ,مع حوا�شي المحقق الميرزا �أبي الح�سن
الم�شكيني ,ج � 1ص .550
((( ّ
ال�سيد مح ّمد ح�سين ,حا�شية الكفاية �ص .119
الطباطبائيّ ,
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العبادي يع ّد
ف�سي
ّ
كالم�شي -قا�صد ًا بها التّو�صل �إلى الأمر ال ّن ّ
طاعة وانقياد ًا للمولى(((.
 -8و ِل َم ال ُيقال� :إ ّنه يكفي في ترتّب الثواب على الفعل كونه
ح�سن ًا ومحبوب ًا؟! كما في الم�شي �إلى زيارة الح�سين ,Q
ف�إ ّنه و�إن كان مق ّدمة � اّإل �أ ّنه في نف�سه متّ�صف بالح�سن ,حيث
�إنّ الم�شي �إليها ينطبق عليه تعظيم �شعائر اهلل ,المحبوب في
نف�سه(((.
�إلى غيرها من الأجوبة((( التي قد يعثر عليها الباحث في
كتب الفقهاء والعلماء فلتراجع في مظا ّنها.
نتيجة هذا الفصل:

�أنّ هناك مجموعة من التّقريبات والتّخريجات التي يتّ�ضح
من خاللها كيف ّية ترتّب ال ّثواب على المق ّدمة والمطلوب
الغيري ,وعدم اخت�صا�ص ذلك بنف�س العمل والمطلوب
ّ
ف�سي ,وبها ترتفع الإ�شكال ّية التي �أوردت على ما جاء من
ال ّن ّ
ال ّثواب على المق ّدمات عموم ًا ,وعلى الم�شي �إلى زيارة الإمام
الح�سين Qخ�صو�ص ًا.
((( ّ
المظفر� ,أ�صول الفقه ,ج � 2ص  ,349 -348و�أنظرّ :
ال�صدر ,درو�س في علم
ال�شهيد ّ
الأ�صول ,الحلقة ال ّثالثة ,الق�سم الأ ّول� ,ص .386
((( �أنظر :كفاية الأ�صول ,للآخوند الخرا�ساني ,مع حوا�شي المحقق الميرزا �أبي الح�سن
الم�شكيني ,ج � 1ص .550
((( �أنظر على �سبيل المثال :البجنوردي ,منتهى الأ�صول ,ج � 1ص .206

ختام في الشعر

ال�سيد ر�ضا المو�سويّ الهنديّ �إذ يقول:
رحم اهلل ّ
َف َه ْل ت َْح ُر ُق ال َّنا ُر َع ْين ًا َب َك ْت ِل ُر ْز ِء ال َق ِت ِيل ِب َ�س ْي ِف ّ
ال�ض َبا ِبي؟
اب؟
َو َه ْل ت َْح ُر ُق ال َّنا ُر ِر ْجلاَ ً َم َ�ش ْت �إِ َلى َح َر ٍم ِم ْن ُه َ�س ِامي ال ِق َب ِ
يب ِب َل ْو َع ِة ِن ْي َر ِان َذ َ
اب؟
اك ا ْل ُم َ�ص ِ
َو َه ْل ت َْح ُر ُق ال َّنا ُر َق ْلب ًا �أُ ِذ َ
ورحم اهلل ال�شيخ فرج اهلل العمران:
ِ�س ْر َح ِثيث ًَا َيا َرا ِكب ًا َ�ش ْد َق ِم َّية(ُ )1ز ْر ُح َ�س ْين ًا ِفي َك ْر َبال َء ال َع ِل َّيه
�����ض��ي�� َر ُة ال�� ُق��د ِْ���س�� َّي��ه
َف ِ�إ َذا َنا ُر ُطو ٍر َل َم َعتْ َف ْاخ َل ْع َف��� َث َّ���م ال َ��ح ِ
َفا ْم ِ�ش هَ ْون ًا َو َق ِّ�ص ِر ال َم ْ�ش َي َف ُ
الخ ْط َو ُة َجا َءتْ ِب ُح َّج ٍة َن َب ِو َّيه
الح ْز ِن َوا ْن ُث ْر ُد ُم َوع َك ال َّد َم ِو َّيه
ي�ص
َف ْاغ َت ِ�س ْل ِبال ُف َر ِات وَا ْل َب ْ�س َق ِم َ
ُ
ل�ض ِر ِيح َف َ�س ِّل ْم ُث َّم ُز ْر ُه ِّ
َو�إذا ِج ْئ َت ِل َّ
الز َيا َر َة ال َوا ِر ِث َّيه
الحا ِئ ِر َّيه
ُث َّم ِ�ص ْح َوا ْد ُع َفال ُّد َعا ُء َ�س ِريع ًا ُم ْ�ست ََج ٌ
اب ِفي ال ُق َّب ِة َ
ُول الزَ ِك َّيه
ُق ْل َح ِبي ِبي ُح َ�س ْي ُن يَا ُمه َْج َة الهَا ِدي َو َيا ُم ْه َج َة ال َبت ِ
((( �شدقم :ا�سم فحل كان للنعمان بن المنذر ،تن�سب �إليه ال�شدقميات من الإبل ,وال�شدقم:
الوا�سع ال�شدق ،والميم زائدة.
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�أ َنا �أَ ْد ُع َ
وك َيا ُح َ�س ْينُ َو�أَ َّنى
�أ َنا �أَ ْد ُع َ
يب َو َ�أ َّنى
وك ال ُت ُج ُ

ال�س ْم َه ِر َّيه
َب ْع َد َر ْف ِع ال َك ِر ِيم َب َّ
َب ْع َد َر ِّ�ض ال ِع َظ ِام ِبالأَ ْع َو ِج َّيه

وهلل د ّر من قال �أي�ضاً:
َت ْم ِ�شي �إ َل ْي َك َت َو ُّ�سلاَ ً ُخ ُط َوا ِتي
م�شي َّ
الط ِر َيق ِل َك ْر َبل
َو َو ِددْتُ �أَ ْن �أَ ِ
الح َ�س ِاب َت َف ُاخ َر ًا
ِ ألُ َنا ِدي ِفي َي ْو ِم ِ

َو�أَ ُع�� ُّد َه��ا ِ�إ ْذ ِ�إ َّن�� َه��ا َح َ�س َنا ِتي
ِمنْ َم ْو ِل ِدي َ�س ْير ًا ِل ِح ِين َم َما ِتي
�أَ ْف َن ْيتُ ِفي ُح ِّب ا ْل ُح َ�س ْي ِن َح َيا ِتي

بي و�آله �صلوات اهلل عليهم ,وارزقنا
ال َّل َّ
هم و ّفقنا لمعرفة ال ّن ّ
في ال ّدنيا زيارتهم ,وفي الآخرة �شفاعتهم ,وال تف ّرق بيننا وبينهم
طرفة عين �أبد ًا ,والحمد هلل� ,أ ّو ًال و�آخر ًا ,وظاهر ًا وباطن ًا.
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 -1الآلو�سي �شهاب ال ّدين محمود بن عبد اهلل بن �أحمد بن
الح�سين ,تف�سير الآلو�سي الم�س ّمى بروح المعاني في تف�سير
وال�سبع المثاني ,دار الكتب العلم ّيةّ ,
الطبعة
القر�آن العظيم ّ
الأ ّولى ,بيروت -لبنان.
 -2ابن الأثير ,ال ّنهاية في غريب الحديث ,م� ّؤ�س�سة �إ�سماعيليان,
ّ
قم� -إيران.
الطبعة ال ّرابعةّ ,
أ�سدي الح ّل ّي,
 -3ابن البطريق الحافظ يحيى بن الح�سن ال ّ
عمدة عيون �صحاح الأخبار في مناقب �إمام الأبرار ,م� ّؤ�س�سة
بقم الم�ش ّرفة,
ال ّن�شر ال
إ�سالمي التّابعة لجماعة المد ّر�سين ّ
ّ
قم� -إيران.
ّ
 -4ابن قولويه الق ّم ّيّ ,
ال�شيخ الأقدم �أبو القا�سم جعفر بن
مح ّمد ,كامل الزّيارات ,تحقيق ّ
ومي ,ن�شر
ال�شيخ جواد الق ّي ّ
الفقاهةّ ,
قم� -إيران.
الطبعة ال ّثالثةّ ,
الم�شهدي ّ
ال�شيخ �أبو عبد اهلل مح ّمد بن جعفر ,المزار
 -5ابن
ّ
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إ�صفهاني ,ن�شر ق ّيومّ ,
الطبعة
ومي ال
ّ
الكبير ,تحقيق جواد الق ّي ّ
قم� -إيران.
الأ ّولىّ ,
الم�صري� ,أبو الف�ضل جمال الدين
إفريقي
ّ
 -6ابن منظور ال ّ
قم� -إيران.
مح ّمد بن مكرم ,ل�سان العرب ,ن�شر �أدب الحوزةّ ,
أردبيلي المولى �أحمد ,مجمع الفائدة والبرهان ,من�شورات
 -7ال ّ
قم-
قم المق ّد�سةّ ,
جماعة المد ّر�سين في الحوزة العلم ّية في ّ
�إيران.
علي ,مواقف ّ
ال�شيعة ,م� ّؤ�س�سة ال ّن�شر
أحمدي
 -8ال ّ
الميانجي ّ
ّ
قم-
ال
بقم الم�ش ّرفةّ ,
إ�سالمي التّابعة لجماعة المد ّر�سين ّ
ّ
�إيران.
 -9الإ�صط ّهباناتي مح ّمد ح�سن ,نور العين في الم�شي �إلى زيارة
قبر الح�سين  ,Qم� ّؤ�س�سة مولود الكعبةّ ,
الطبعة الأ ّولى,
قم� -إيران.
ّ
أ�صفهاني ّ
ال�شيخ مح ّمد ح�سين ,نهاية ال ّدراية في �شرح
 -10ال
ّ
الكفاية ,مطبعة ّ
قم� -إيران.
الط
باطبائيّ ,
ّ
ال�سيد مح�سن ,ك�شف الإرتياب عن �أتباع مح ّمد بن
 -11الأمين ّ
الوهابّ ,
الطبعة الخام�سة.
عبد ّ
أن�صاري ّ
ال�شيخ الأعظم مرت�ضى ,فرائد الأ�صول ,انت�شارات
 -12ال
ّ
دهاقاني (�إ�سماعيليان)ّ ,
قم� -إيران.
الطبعة الأ ّولىّ ,
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ال�سيد ميرزا ح�سن المو�سوي ,منتهى الأ�صول,
-13
ّ
البجنوردي ّ
من�شورات مكتبة ب�صيرتيّ ,
قم� -إيران.
الطبعة ال ّثانيةّ ,
البحراني ّ
ال�شيخ يو�سف ,الحدائق ال ّنا�ضرة في �أحكام
-14
ّ
العترة ّ
إ�سالمي التّابعة لجماعة
الطاهرة ,م� ّؤ�س�سة ال ّن�شر ال
ّ
قم� -إيران.
بقم الم�شرفةّ ,
المد ّر�سين ّ
البرقي ّ
ال�شيخ �أبو جعفر �أحمد بن مح ّمد بن خالد ,كتاب
-15
ّ
المحا�سن ,دار الكتب الإ�سالم ّية ,طهران� -إيران.
الح�سيني ,م�صباح
ال�سيد مح ّمد �سرور الواعظ
-16
ّ
البه�سودي ّ
ّ
ال�سيد �أبو
الأ�صول ,تقرير عن �سماحة �آية اهلل العظمى ّ
الخوئي ,مكتبة ال ّداوريّ ,
الطبعة الخام�سة,
المو�سوي
القا�سم
ّ
ّ
قم� -إيران.
ّ
ّبريزي ,الميرزا جواد ,الأنوار الإله ّية في الم�سائل
 -17الت ّ
ال�شهيدةّ ,
العقائد ّية ,دار ال�ص ّديقة ّ
قم-
الطبعة ال ّثانيةّ ,
�إيران.
المغربي ,القا�ضي �أبو حنيفة ال ّنعمان ,دعائم
التميمي
-18
ّ
ّ
في�ضي ,دار المعارف,
علي �أ�صغر
ّ
الإ�سالم ,تحقيق �آ�صف بن ّ
القاهرة -م�صر.
ال�شيخ مح ّمد بن الح�سن ,و�سائل ّ
العامليّ ,
ال�شيعة �إلى
 -19الح ّر
ّ
ال�شريعة ,تحقيق ّ
تح�صيل م�سائل ّ
باني
ال�شيخ عبد ال ّرحيم ال ّر ّ
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العربيّ ,
ّ
الطبعة الخام�سة,
يرازي ,دار �إحياء التّراث
ال�ش ّ
ّ
بيروت -لبنان.
ال�سيد مح�سن ّ
الطباطبائي ,حقائق الأ�صول,
 -20الحكيم ّ
قم� -إيران.
مكتبة ب�صيرتيّ ,
ال�سيد مح�سن ّ
باطبائي ,م�ستم�سك العروة
الط
 -21الحكيم ّ
ّ
الوثقى ,م� ّؤ�س�سة دار التّف�سيرّ ,
قم� -إيران.
الطبعة الأ ّولىّ ,
 -22الح ّل ّي العلاّ مة ,تحرير الأحكام ,م� ّؤ�س�سة الإمام
ال�صادق ّ ,Q
قم� -إيران.
الطبعة الأ ّولىّ ,
ّ
 -23الح ّل ّي العلاّ مة ,جمال ال ّدين بن يو�سف المط ّهر ,ك�شف
�شكوريّ ,
الطبعة
المراد في �شرح تجريد االعتقاد ,من�شورات
ّ
قم� -إيران.
الأ ّولىّ ,
 -24الح ّل ّي العلاّ مة ,منتهى المطلب في تحقيق المذهب ,مجمع
البحوث الإ�سالم ّيةّ ,
الطبعة الأ ّولى ,م�شهد� -إيران.
ازي ّ
ال�شيخ �سديد ال ّدين محمود ,المنقذ
-25
الحم�صي ال ّر ّ
ّ
بقم
من التّقليد ,م� ّؤ�س�سة ال ّن�شر التّابعة لجماعة المد ّر�سين ّ
المق ّد�سةّ ,
قم� -إيران.
الطبعة الأ ّولىّ ,
 -26الخرا�ساني الآخوند مح ّمد كاظم ,كفاية الأ�صول ,مع
الم�شكيني ,تحقيق �سامي
حوا�شي المح ّقق الميرزا �أبي الح�سن
ّ
اجي� ,إنت�شارات لقمانّ ,
قم� -إيران.
الطبعة الأ ّولىّ ,
الخ ّف ّ
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الخرا�ساني ال�شيخ مح ّمد كاظم ,كفاية الأ�صول ,م� ّؤ�س�سة
-27
ّ
بقم المق ّد�سة,
ال ّن�شر ال
إ�سالمي التّابعة لجماعة المد ّر�سين ّ
ّ
قم� -إيران.
ّ
الخميني الإمام� ,أنوار الهداية في التّعليقة على الكفاية,
-28
ّ
الخميني {,
تحقيق ون�شر م� ّؤ�س�سة تنظيم ون�شر �آثار الإمام
ّ
ّ
قم� -إيران.
الطبعة ال ّثانيةّ ,
الخميني الإمام ,مناهج الو�صول �إلى علم الأ�صول ,تحقيق
-29
ّ
ون�شر م� ّؤ�س�سة تنظيم ون�شر �آثار الإمام
الخميني {,
ّ
ّ
قم� -إيران.
الطبعة الأ ّولىّ ,
�سوقي �شم�س الدين ّ
ال�شيخ مح ّمد عرفة ,حا�شية
 -30ال ّد ّ
�سوقي على ّ
ال�شرح الكبير ,طبع بدار �إحياء الكتب العرب ّية
ال ّد ّ
الحلبي و�شركاه ,م�صر.
البابي
ّ
عي�سى ّ
أ�صفهاني ,مفردات �ألفاظ القر�آن ,تحقيق
 -31ال ّراغب ال
ّ
�صفوان عدنان داووديّ ,
الطبعة الأ ّولى ,دار القلم -دم�شق,
ال ّدار ّ
ال�شام ّية -بيروت.
ّرك�شي الإمام بدر ال ّدين مح ّمد بن عبد اهلل ,البرهان
 -32الز ّ
البابي
في علوم القر�آن ,دار �إحياء الكتب العرب ّية عي�سى
ّ
الحلبي و�شركائهّ ,
الطبعة الأ ّولى ,م�صر.
ّ
الخوارزمي �أبو القا�سم جار اهلل محمود بن
ّمخ�شري
 -33الز
ّ
ّ
- 109 -

امل�شي �إىل زيارة �س ّيد ّ
ال�شهداء

Q

عمرّ ,
الك�شاف عن حقائق التّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه
الحلبي
البابي
ال ّت�أويل� ,شركة مكتبة ومطبعة م�صطفى
ّ
ّ
الحلبي و�شركاهم-
و�أوالده بم�صر ,عبا�س ومح ّمد محمود
ّ
خلفاءّ ,
الطبعة الأخيرة.
 -34زين ال ّدين ّ
ال�شيخ مح ّمد �أمين ,كلمة التّقوى ,مطبعة مهر,
ّ
قم� -إيران.
الطبعة ال ّثالثةّ ,
المو�سوي ,تهذيب الأ�صول,
ال�سيد عبد الأعلى
ال�س
ّ
ّ
بزواري ّ
ّ -35
م� ّؤ�س�سة المنارّ ,
قم� -إيران.
الطبعة ال ّثالثةّ ,
جري ّ
ّ -36
ال�شريف �أبو عبد اهلل مح ّمد بن علي بن الح�سن
ال�ش ّ
العلوي ,ف�ضل زيارة الح�سين  ,Qمن�شورات مكتبة �آية
ّ
قم� -إيران.
اهلل
المرع�شي العا ّمةّ ,
ّ
رخ�سي �شم�س ال ّدين ,المب�سوط ,دار المعرفة ,بيروت-
ال�س
ّ -37
ّ
لبنان.
معاني �أبو ّ
معاني,
المظفر من�صور بن مح ّمد ,تف�سير ّ
ّ -38
ال�س ّ
ال�س ّ
دار الوطنّ ,
ال�سعود ّية.
الطبعة الأ ّولى ,ال ّريا�ضّ -
ال�سيد المرت�ضى ,الأمالي ,من�شورات مكتبة �آية اهلل
ّ -39
جفيّ ,
قم� -إيران.
العظمى
الطبعة الأ ّولىّ ,
المرع�شي ال ّن ّ
ّ
ّ -40
ال�شريف المرت�ضى ,ال ّذخيرة في علم الكالم ,تحقيق
إ�سالمي التّابعة
الح�سيني ,م� ّؤ�س�سة ال ّن�شر ال
ال�سيد �أحمد
ّ
ّ
ّ
قم� -إيران.
بقم الم�ش ّرفةّ ,
لجماعة المد ّر�سين ّ
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ّ -41
ال�شريف المرت�ضى ,الإنت�صار ,م� ّؤ�س�سة ال ّن�شر التّابعة
قم� -إيران.
بقم المق ّد�سةّ ,
لجماعة المد ّر�سين ّ
ّ -42
العاملي ,م�سالك
علي
ّ
ال�شهيد ال ّثاني ,زين ال ّدين بن ّ
الأفهام �إلى تنقيح �شرائع الإ�سالم ,تحقيق ون�شر م� ّؤ�س�سة
المعارف الإ�سالم ّيةّ ,
قم� -إيران.
الطبعة الأ ّولىّ ,
ال�سيد مح ّمد باقر ,درو�س في علم الأ�صول,
ّ -43
ال�صدر ّ
العلميّ ,
مجمع ّ
الطبعة ال ّثانية,
ال�صدر
ال�شهيد �آية اهلل ّ
ّ
قم� -إيران.
ّ
ال�صدوقّ ,
علي بن الح�سين
ّ -44
ال�شيخ �أبو جعفر مح ّمد بن ّ
أمالي ,م� ّؤ�س�سة البعثةّ ,
الطبعة الأ ّولى,
بن بابويه الق ّم ّي ,ال ّ
قم� -إيران.
ّ
ال�صدوق ّ
علي بن الح�سين
ّ -45
ال�شيخ �أبو جعفر مح ّمد بن ّ
بن بابويه الق ّمي ,ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ,من�شورات
�ضيّ ,
ّ
قم� -إيران.
الطبعة ال ّثانيةّ ,
ال�شريف ال ّر ّ
ال�صدوق ّ
علي بن الح�سين بن
ّ -46
ال�شيخ �أبو جعفر مح ّمد بن ّ
بابويه الق ّمي ,عيون �أخبار ال ّر�ضا  ,Qمن�شورات ّ
ال�شريف
�ضيّ ,
قم� -إيران.
الطبعة الأ ّولىّ ,
ال ّر ّ
ال�صدوق ّ
علي بن الح�سين بن
ّ -47
ال�شيخ �أبو جعفر مح ّمد بن ّ
بابويه الق ّمي ,كمال ال ّدين وتمام ال ّنعمةّ ,
الطبعة ال ّثالثة,
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بقم
م� ّؤ�س�سة ال ّن�شر ال
إ�سالمي التّابعة لجماعة المد ّر�سين ّ
ّ
قم� -إيران.
المق ّد�سةّ ,
ال�صدوقّ ,
علي بن الح�سين بن
ّ -48
ال�شيخ �أبو جعفر مح ّمد بن ّ
بابويه الق ّم ّي ,علل ّ
أعلمي للمطبوعات,
ال�شرائع ,م� ّؤ�س�سة ال ّ
ّ
الطبعة الأ ّولى ,بيروت -لبنان.
ال�صدوق ّ
علي بن الح�سين بن
ّ -49
ال�شيخ �أبو جعفر مح ّمد بن ّ
بابويه الق ّم ّي ,من ال يح�ضره الفقيه ,دار الكتب الإ�سالم ّية,
ّ
الطبعة الخام�سة ,طهران� -إيران.
ّ -50
ريحيّ ,
ال�شيخ فخر ال ّدين ,مجمع البحرين ,تحقيق
الط ّ
الح�سيني ,المكتبة المرت�ضو ّية لإحياء الآثار
ال�سيد �أحمد
ّ
ّ
الجعفر ّيةّ ,
الطبعة الأ ّولى ,طهران� -إيران.
ّ -51
علي ,ريا�ض الم�سائل في بيان �أحكام
الط
باطبائي ّ
ال�سيد ّ
ّ
ّ
اال�سالمي التّابعة لجماعة
ال�شرع بال ّدالئل ,م� ّؤ�س�سة ال ّن�شر
ّ
بقم المق ّد�سةّ ,
قم� -إيران.
الطبعة الأ ّولىّ ,
المد ّر�سين ّ
ّ -52
ال�سيد مح ّمد ح�سين ,حا�شية الكفاية ,بنياد
الط
باطبائي ّ
ّ
علمي وفكري علاّ مة طباطبائي� ,إيران.
ّ -53
ال�سيد مح ّمد ح�سين ,الميزان في تف�سير
الطباطبائي ّ
القر�آن ,م� ّؤ�س�سة �إ�سماعيليانّ ,
قم� -إيران.
الطبعة الخام�سةّ ,
ّ -54
بر�سي �أمين الإ�سالم �أبو علي الف�ضل بن الح�سن,
الط ّ
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أعلمي,
مجمع البيان في تف�سير القر�آن ,من�شورات م� ّؤ�س�سة ال ّ
ّ
الطبعة الأ ّولى ,بيروت -لبنان.
الطبري �أبو جعفر مح ّمد بن جرير ,جامع البيان عن ت�أويل
-55
ّ
�آي القر�آن ,دار الفكر ,بيروت -لبنان.
الطو�سي �شيخ ّ
ّ -56
الطائفة �أبو جعفر مح ّمد بن الح�سن,
الإقت�صاد الهادي �إلى طريق ال ّر�شاد ,من�شورات مكتبة
جهل�ستون ,طهران� -إيران.
و�سي �شيخ ّ
ّ -57
الطائفة �أبو جعفر مح ّمد بن الح�سن ,التّبيان
الط ّ
إ�سالميّ ,
الطبعة الأ ّولى,
في تف�سير القر�آن ,مكتب الإعالم ال
ّ
قم� -إيران.
ّ
و�سي �شيخ ّ
ّ -58
الطائفة �أبو جعفر مح ّمد بن الح�سن ,تهذيب
الط ّ
الأحكام ,دار الكتب الإ�سالم ّيةّ ,
الطبعة ال ّرابعة ,طهران-
�إيران.
و�سي �شيخ ّ
ّ -59
الطائفة �أبو جعفر مح ّمد بن الح�سن,
الط ّ
بقم
الخالف ,م� ّؤ�س�سة ال ّن�شر التّابعة لجماعة المد ّر�سين ّ
قم� -إيران.
الم�شرفةّ ,
ّ -60
المتهجد,
الطو�سي �أبو جعفر مح ّمد بن الح�سن ,م�صباح
ّ
أعلميّ ,
الم�صححة ,بيروت-
الطبعة الأ ّولى
ّ
م� ّؤ�س�سة ال ّ
لبنان.
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ازي� ,أبو عبد اهلل مح ّمد بن عمر بن الح�سن بن
 -61الفخر ال ّر ّ
ازي ,التّف�سير الكبير �أو مفاتيح الغيب,
الح�سين
التيمي ال ّر ّ
ّ
العربيّ ,
الطبعة ال ّثالثة ,بيروت -لبنان.
دار �إحياء التّراث
ّ
 -62القرطبي �أبو عبد اهلل مح ّمد بن �أحمد الأن�صاري ,الجامع
لأحكام القر�آن ,دار �إحياء التراث العربيّ ,
الطبعة الثانية,
بيروت -لبنان.
ازي� ,أبو جعفر مح ّمد بن يعقوب ,الكافي ,دار
-63
الكليني ال ّر ّ
ّ
الكتب الإ�سالم ّيةّ ,
الطبعة الخام�سة ,طهران� -إيران.
المامقاني ّ
ال�شيخ عبد اهلل ,مر�آة الكمال من رام درك م�صالح
-64
ّ
الأعمال ,انت�شارات دليل ماّ ,
قم� -إيران.
الطبعة ال ّرابعةّ ,
المجل�سيّ ,
ال�شيخ مح ّمد باقر ,بحار الأنوار الجامعة لدرر
-65
ّ
العربيّ ,
الطبعة
�أخبار الأئ ّمة الأطهار ,دار �إحياء التّراث
ّ
الم�صححة ,بيروت  -لبنان.
ال ّثالثة
ّ
 -66المظ ّفر ال�شيخ محمد ر�ضا� ,أ�صول الفقه ,م� ّؤ�س�سة
�إ�سماعيليانّ ,
قم� -إيران.
الطبعة ال ّرابعةّ ,
 -67المظ ّفر ّ
ال�شيخ مح ّمد ر�ضا ,عقائد الإمام ّية ,انت�شارات
قم� -إيران.
�أن�صاريانّ ,
ال�شيرازي ّ
 -68مكارم ّ
ال�شيخ نا�صر ,الأمثل في تف�سير كتاب
اهلل المنزل ,م� ّؤ�س�سة البعثةّ ,
الطبعة الأ ّولى ,بيروت -لبنان.
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الخوئي { ,مو�سوعة الإمام
 -69م� ّؤ�س�سة �إحياء �آثار الإمام
ّ
الخوئيّ ,
قم� -إيران.
الطبعة ال ّثالثةّ ,
ّ
علي ,مدارك الأحكام
المو�سوي
-70
ّ
العاملي ّ
ال�سيد مح ّمد بن ّ
ّ
في �شرح �شرائع الإ�سالم ,م� ّؤ�س�سة �آل البيت  Rلإحياء
قم� -إيران.
التّراثّ ,
جفي ّ
ال�شيخ مح ّمد ح�سن ,جواهر الكالم في �شرح
 -71ال ّن ّ
العربيّ ,
ال�سابعة,
�شرائع الإ�سالم ,دار �إحياء التّراث
الطبعة ّ
ّ
بيروت -لبنان.
�سفي �أبو البركات عبد اهلل بن �أحمد بن محمود حافظ
 -72ال ّن ّ
�سفي (مدارك التّنزيل وحقائق ال ّت�أويل),
ال ّدين ,تف�سير ال ّن ّ
دار الكلم الط ّيبّ ,
الطبعة الأ ّولى ,بيروت -لبنان.
الطبر�سي ,الميرزا ح�سين ,م�ستدرك الو�سائل
وري
 -73ال ّن ّ
ّ
وم�ستنبط الم�سائل ,م� ّؤ�س�سة �آل البيت لإحياء التّراثّ ,
الطبعة
الأ ّولى ,بيروت -لبنان.
الها�شمي ّ
ال�سيد محمود ,بحوث في علم
ال�ش
-74
ّ
اهرودي ّ
ّ
إ�سالميّ ,
الطبعة
الأ�صول ,م� ّؤ�س�سة دائرة معارف الفقه ال
ّ
قم� -إيران.
ال ّثالثةّ ,
ال�سيد مح ّمد كاظم ,العروة الوثقى ,ال ّدار
-75
ّ
اليزدي ّ
الإ�سالم ّيةّ ,
الطبعة الأ ّولى ,بيروت -لبنان.
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