
 

  

 تفسري آية الشعائرالذخائر يف 

 

 ..بسم اهلل الرمحن الرحيم

تسائل كثري من النّاس؛ سيام بعض أهل الفضل عن معنى 

َا ِمن َتْقَوى الشعائر يف قوله تعاىل:  َذلَِك َوَمن ُيَعظِّْم َشَعائَِر اهللهِ َفإَِّنه

 ..، ما هي ضابطتها الرشعّية؟!.اْلُقُلوِب 

فمن أين أضحى عنوان الشعائر عند كبار الفقهاء، سنّة 

اخلطورة، مل يف وشيعة، موضوعًا ترتتب عليه أحكام رشعّية غاية 

 بالذكر!!!.يعرض هلا القرآن الكريم وال السنّة 

َذلَِك َوَمن  :وهل يقف األمر عند الشعائر يف قول اهلل تعاىل

َا ِمن َتْقَوى اْلُقُلوِب   .ُيَعظِّْم َشَعائَِر اهللهِ َفإَِّنه

َذلَِك يف قوله تعاىل:  - وهو احلرمات -أم أّن هناك شيئًا آخر 

هِ َوَمن ُيَعظِّْم ُحُرَماِت اهللهِ َفُهَو َخرْيٌ لهُه ِعنَد   )1( َربِّ

 إذ ما معنى احلرمات، وما معنى تعظيمها؟!.

 

 شعبة البحوث والدراسات
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 املقدمة

املعصىلىلىلومن  ،الطيبىلىلىلن امليىلىلىلامنوصىلىلىلهلل اهلل عىلىلىلهلل لمىلىلىلد وآل لمىلىلىلد، 

 ..املطهرين من الرجس تطهرياً  ،الطاهرين

النّاس؛ سيام بعض أهل الفضل عن معنى الشعائر يف ل كثري من ءتسا

َا ِمن َتْقىلَوى اْلُقُلىلوِب  قوله تعاىل: َر اهللهِ َفإَِّنه
..، مىلا َذلَِك َوَمن ُيَعظِّْم َشَعائِ

فمىلن أيىلن أضىلحى عنىلوان الشىلعائر عنىلد كبىلار  رعّية؟!.ىلهي ضابطتها الش

يف الفقهىلىلاء، سىلىلنّة وشىلىليعة، موضىلىلوعًا ترتتىلىلب عليىلىله أحكىلىلام رشعّيىلىلة غايىلىلة 

وهىلل يقىلف  اخلطورة، مل يعرض هلا القرآن الكىلريم وال السىلنّة بالىلذكر!!!.

ىَلا  :األمر عند الشعائر يف قول اهلل تعاىل َر اهللهِ َفإَِّنه
َذلىِلَك َوَمىلن ُيَعظِّىلْم َشىلَعائِ

يف قولىله  - وهىلو احلرمىلات -أم أّن هنىلاك شىليئًا آخىلر  .َتْقَوى اْلُقُلىلوِب ِمن 

هِ تعاىل:  إذ ما معنى . )1( َذلَِك َوَمن ُيَعظِّْم ُحُرَماِت اهللهِ َفُهَو َخرْيٌ لهُه ِعنَد َربِّ

 احلرمات، وما معنى تعظيمها؟!.

هىلاك هىلذا  بل ما الفرق بن تعظىليم الشىلعائر، وتعظىليم احلرمىلات؟!!!

 ..املوجز، يف مباحث لرتى

                                                 
 .30سورة احلج:   (1)
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 !!ضرورّيان تنبيهان

 :األّول التنبيه

 األحاديىلىلث رسدنىلىلا واالحتجىلىلا ، االسىلىلتدالل هىلىلو غرضىلىلنا كىلىلان ملىلىلا

 ترمجىلىلة األحاديىلىلث أصىلىلل يف أدرجنىلىلا قىلىلد بىلىلل املرفوعىلىلة، املتصىلىللة بأسىلىلانيدها

 ..املثىلال سىلبيل فعىلهلل ؛..قوسىلن بىلن والتعديل اجلرح يف ودرجاهتم الرواة

 ،(املىلدائني الكبىلري الثقىلة اإلمىلام) لمد بن عيل حدثنا: سعد ابن اإلمام قال

 ...حدثنا قال

 يف بل الكتاب هذا يف مثله وجد إنْ  القوسن، بن ارتكبناه الذي فهذا

 هىلي اجلملىلة يف ومصىلادره واملحققن، للباحثن تسهيلً  منّا هو كتبنا، عاّمة

 للخطيىلب بغىلداد وتىلاري  العسقلين، حجر ابن للحافظ التهذيب هتذيب

 الرجىلىلال مصىلىلادر مىلىلن وغريهىلىلا للىلىلذهبي، النىلىلبلء أعىلىللم وسىلىلري البغىلىلدادي،

 .عليها املتسامل السنّية،

 بىله احىلت  ملىلا يرمىلزون( تعىلاىل اهلل هداهم) السنّة أهل أنّ  أيضاً  ننّبه كام

 بىله احىلت  مىلا ولكون ،(م: )بحرف مسلم واإلمام ،(خ: )بحرف البخاري

 بىلن لنىلذكره هذا، يف تابعناهم عندهم، الصحيح مراتب أعهلل هو كلمها،

 .للفائدة اهلللن
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 إذا الشىليعّية، أخبارنىلا أسىلانيد يف ذلك تعاطينا لو فيام األمر هو واألمر

 ..رضورة رأينا ما

 : الثاني التنبيه

 األسىلىلانيد وتضىلىلعيف تصىلىلحيح أن ؛- أيضىلىلاً  - عليىلىله التنبيىلىله يلىلىلزم ومىلىلا

 متفاوتىلة هىلذا يف األنظار أنّ  خيفى وال وجترحيهم، الرواة تعديل مدار يدور

 والقىلرائن، األدلىلة مىلن يعتربونىله مىلا حسىلب واملصىلطلح، النقىلد علىلامء عند

 تعىلاىل اهلل رضوان) بمعترب ليس هو وما منها معترب هو فيام اختلفوا ولطاملا

 (..عليهم

 ال ومىلا القىلرائن مىلن قبولىله جيب فيام نظر الصغري اآلثم للعبد كان وملا

 مىلا هىلو فىلإّنام كتبنىلا، وبقّيىلة الكتىلاب هىلذا يف الكىلريم القارئ جيده فام جيب،

 ..ربّ  وبن بيني حّجة هو ممّا عندي رجح

 إذا اإلمجىلا  أصىلحاب عىلن يصّح  ما كّل  تصحيح عهلل أبني ذلك فمن

 مبىلارشة عنىله يىلروي مىلن كّل  وثاقة وربام حسن وعهلل ، املعصوم إىل عنعنوا

 أب وابىلن البزنطي، نرص أب بن وأمحد األشعري، عيسى بن لمد بن أمحد

 إبىلراهيم بىلن وعىليلّ  قولويىله، وابىلن لبوب، بن واحلسن والنجايش، عمري،

 ..(عليهم اهلل رضوان)
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 يف إبىلراهيم بىلن وعىليلّ  الكامىلل، يف قولويىله ابن رواة كّل  أنّ  ذلك ومن

 .  .اآلن فيهام التفصيل يتسنى ال برشطن عندي، ثقات هم تفسريه

 عنىلىله يىلىلرتى مىلىلن توثيىل  وربىلىلام حىلىلال، حسىلىلن بىلل قىلىلّوة، عىلىلهلل أبنىلىلي كىلام

 هلىلم تىلرجم الىلذين املعتمىلدين، املعىلروفن اإلجازة مشاي  وكذا الصدوق،

 عنىلىله روى مىلىلن القسىلىلم هىلىلذا ومىلىلن توثيىلىل ، دون مىلىلن والنجىلىلايش الطىلىلوي

 ..طعن أيّ  النوعن من ذكرنا فيمن يرد الّ أ رشط فأكثروا، األجلء

 األصىلول عامىلة يف بىلل األربعىلة، الكتب يف إسناد كّل  أنّ  أيضاً  وعندي

 ينىلزل ال طعىلن، أيّ  فيه يرد مل احلال، جمهول إمامي راو   فيه وقع األربعامئة،

 .أعله بالرشط  األئّمة وكلء وكذا القوّي، مرتبة عن

 عىلهلل خيفىلى ال كام والضعيف احلسن بن املشككة املرتبة: هي والقوي

 .اآلن يسعنا ال مما ذلك وغري. الفنّ  أهل
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 املبحث األّول

 الشعائرمعنى 

 الشعائر يف اللغة!!.

 .العلماتتعني:  أّن الشعائر - دون استثناء -اللغة أمجع أهل 

 هىلاواحدهتا شعرية؛ أي علمة. وَأْشىلعَر فىللن بيتىله، أو دابتىله؛ أي َعلهمَ 

 بعلمة ما.

 الشعائر يف االصطالح!!!

نىلدب إليىله وأمىلر بالقيىلام  هي: كّل ما جعله اهلل تعىلاىل علىلاًم لطاعتىله..؛

 عليه.

وقد مجع بن املعنين الرشعي واالصطلحي أئمة اللغة وأهىلل العلىلم 

 ..عهلل النحو اآليت

 .)1(علم دينه التي رّشعها اهللأاهللِّ َشعائِر: قال أبو البقاء يف كلّياته

  

                                                 
 .542: 1كلّيات أيب البقاء   (1)
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 متعّبىلىلىلدات اهلل التىلىلىلي أشىلىلىلعرها اهلل؛ُيْعنَىلىلىلى كىلىلىلا كىلىلىلّل  :وقىلىلىلال الزّجىلىلىلا 

 .)1(أعلمًا لنا، وهي كّل ما كان من موقف  أو مسعًى أو ِذْبح أي جعلها 

أعامل احل ، وكىلّل مىلا ُجعىلَل  :وقال اجلوهري يف الصحاح: والشعائر

  .علاًم لطاعة اهلل تعاىل

مواضىلىلع املناسىلىلك.  :واملشىلىلاعر .الواحىلىلدة شىلىلعرية :قىلىلال األصىلىلمعي

  .)2(أحد املشاعر :واملشعر احلرام

املعىلامل التىلي نىلدب اهلل إليهىلا  :األزهري: الشعائروقال ابن األثري: قال 

 .)3(وأمر بالقيام عليها 

وقال ابن منظور يف كتابه لسان العرب: وإناّم قيل: شىلعائر لكىلّل َعَلىلم  

ممّا تعبد به؛ ألّن قوهلم: شعرت به عّلمُته، فلهذا سميت األعلم التي هىلي 

 .)4(شعائر. واملشاعر: مواضع املناسك :متعبدات اهلل تعاىل

أعىلىللم دينىلىله..؛ أصىلىللها مىلىلن اهللِّ َشىلىلعائِر: وقىلىلال البغىلىلوي يف تفسىلىلريه

 .)5(واحدهتا شعرية  ،اإلشعار وهو اإلعلم

                                                 
 واملراد بالِذبح كالبدن مثاًل..266: 1هتذيب األزهري   (1)

 .698: 2صحاح اجلوهري   (2)

 .479: 2حكاه عنه ابن األثري يف النهاية   (3)

 .415: 4لسان العرب   (4)

 .132: 1تفسري البغوي  (5) 
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 .غريهمو     )3(والرازي  )2(وأبو السعود  )1(وكذلك قال الواحدي 

شعائر اهلل مجع شعرية أي علمة  :قال اإلمام ابن حجر يف فتح الباري

ومنىله  ،قولىله ثىلم مل أشىلعر أي مل أعلىلم ،ومشىلاعر احلىل ومنه املشىلعر احلىلرام 

 .)4(قوهلم ليت شعري

فيام رسدناه آنفًا، قال الشي   (رضوان اهلل عليهم)ومل خيالف أصحابنا 

 امَّّن أ :أي اهلل شعائر من واملروة الصفا إنّ : عهلل سبيل املثال الطربي 

 .)5( وطاعاته نسكه مواضع من :وقيل .متعبداته أعلم من

  

                                                 
 .734: 2تفسري الواحدي  (1) 

 .107:  6تفسري أبو السعود    (2)

 .143: 4التفسري الكبري   (3)

 . دار املعرفة، بريوت. 139: 1فتح الباري )ت: حمب اخلطيب(   (4) 

 .  األعلمي، بريوت.444: 1جممع البيان يف تفسري القرآن  (5) 
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 مناسبة املعنى الشرعي لالصطالحي 

. لكىلن مىلن أيىلن العلمىلات قلنا: أمجع أهل اللغة عهلل أّن الشعائر هي:

جاء هذا..؛ إذ ما املناسبة بن الشعائر والعلمىلات، مىلع أَّّنىلام مشىلتقان مىلن 

 ن؟!!!.تماّدتن متباين

كىلىلّل مىلىلن املىلىلادتن بىلىلام  الشىلىلتقاققلنىلىلا بإجيىلىلاز: التبىلىلاين إّنىلىلام هىلىلو بىلىلالنظر 

 (ري )ااالشىلتقاق الكبىلريالكبىل، أّمىلا يف رياصطلحوا عليه: االشىلتقاق الصىلغ

 فهام مرتادفان دون كلم..؛ بيان ذلك..

 به. علمتباليشء وباألمر، أي  شعرتتقول: 

 فقوهلم: الشعائر هي: املعامل؛ من باب أَّّنا تورث العلم بمتعلقاهتا.

ى فاهلدي الذي هيدى إىل مكة يسىلمّ  :ومن ذلك اهلدي..؛ قال الرازي

 .اهىل. )1(مة بعلمات دالة عهلل كوَّنا هداياألَّّنا معلّ  ؛شعائر

ال يسىلو  بيعهىلىلا وال رشا هىلىلا  ،قلىلت: أي دالىلىلة عىلهلل أَّّنىلىلا مىلن املناسىلىلك

 .من األحكام وغري ذلك

                                                 
 بريوت. ـ . دار إحياء الرتاث العريب280: 11تفسري الرازي  (1)
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من  - فعيلة - قال الطربي يف تفسريه: الشعائر مجع شعرية، والشعرية

: املعىلامل مىلن . فىلىلالشعائرإذا علىلم بىلهكذا األمر،  نشعر فلقول القائل: قد 

 .)1(ذلك

أّن  - لغىلىلة واشىلىلتقاقًا واصىلىلطلحاً  –أقىلىلول: وضىلىلاض كىلىلّل مىلىلا تقىلىلّدم 

كىلّل مىلا يىلورث العلىلم بالسىلبيل إىل اهلل  :هىلي - مىلن هىلذه اجلهىلة -الشعائر 

 .تعاىل

 .ولك أن تقول هي: كّل ما هيدي إىل اهلل تعاىل

  

                                                 
 . 463: 9تفسري الطربي )ت: أمحد حممد شاكر(   (1)
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 كم عدد الشعائر؟!!.

إّن الشىلىلعائر خصىلىلو  مىلىلا ذكىلىلره اهلل تعىلىلاىل يف  الىلىلبعض شىلىلذوذًا:قىلىلال 

إِنه : القرآن، وليست هي إالّ الصفا واملىلروة واملزدلفىلة والبىلدن؛ لقىلول اهلل

َفا َواملَْْرَوَة ِمن  َواْلُبْدَن َجَعْلنَاَهىلا َلُكىلم سبحانه: . وقوله )1( اهلل َشعائِرالصه

ن  َفاْذُكُروْا اهللَّ ِعنىلَد املَْْشىلَعِر : . وقوله تعاىل )2( َخرْيٌ اهللهِ َلُكْم فِيَها  َشعائِرمِّ

َرامِ   وهو جبل يف املزدلفة. ،احْلَ

ن اللغىلىلىلوي يىلىلىلمىلىلىلن جممىلىلىلو  املعن -الظىلىلىلّن لكىلىلىلن قىلىلىلد انىلىلىلبل  يف أكىلىلىلرب 

أّن  مثل هذا السؤال، ال يصدر إالّ عن جاهىلل؛ فحسىلبنا  - واالصطلحي

 اهلل ليس من الشعائر لعىلدم يف النقض عهلل مثله: هل احلجر األسود عظمه

روري، ناهيىلك عىلن اإلمجىلا  القطعىلي، أّنىله أرشف ىلالنّص، مع العلىلم الضىل

 وأقدس من نفس الكعبة ناهيك عن الصفا واملروة والبدن؟!!.

ص يف أَّّنىلىلا بعىلىلض نىلىل :اهللِّ َشىلىلعائِرِمىلىلن : قىلىلال القرطبىلىلي يف تفسىلىلريه

 .)3(الشعائر

                                                 
 .158سورة البقرة:   (1)

 .32سورة احلج:   (2)

 .61: 12تفسري القرطبي   (3)
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كتابىله الفتىلاوى الكىلربى بىلأّن هلذا وغريه جزم العلىلامء؛ كىلابن تيميىلة يف 

  .)1(شعائر ،مثل إمامة الصلة يف املساجد واألذان

ىلُع النّىلاس يف العيىلدين وأّيىلام التشىل :ويف موضىلع آخىلر قىلال ري  عىلىلهلل ىلمَجْ

  .)2(وهو من شعائر اإلسلم ،الطعام، سنّة

 .)3(إّن صلة اجلامعة أعظم شعائر اإلسلموقال: 

  

                                                 
 . حتقيق: حممد عبد القادر عطا. لبنان.245: 4الفتاوى الكربى )=ابن تيمية(   (1)

 .414: 4لفتاوى الكربى )=ابن تيمية( ا  (2)

 .267: 2الفتاوى الكربى )=ابن تيمية(   (3)
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 ضابطة الشعائر الشرعّية !!!

 !!!. ؟؛ أي املعامل التي هتدي إىل اهلل تعاىلالشعائر هي حقيقةما 

َمىلا َنْعُبىلُدُهْم إاِله املىلدحورة: ركون قىلد قىلالوا يف أصىلنامهم ىلفحتى املش

ُبوَنا إىَِل اهللهِ ُزْلَفى  فام السبيل؟!!. ،لُِيَقرِّ

ىَلا ِمىلن َذلَِك َوَمن ُيَعظِّْم َشَعائَِر اهللهِ تعاىل: ببساطة حسبنا قول اهلل  َفإَِّنه

 وهو ظاهر يف الضابطة الرشعّية بام ال شّك معه.. َتْقَوى اْلُقُلوِب 

لىليس هىلو يف نفسىله  ،أن يأمر اهلل تعاىل بتعظىليم يشء استحالةوتقريبه: 

 للسفه، وهو لال يف فعل العليم احلكيم سبحانه.. ؛بعظيم

 تدور عهلل:  - إثباتًا أو نفياً   –فعهلل هذا فضابطة الشعائر 

 .لرتماً  ما كان عند اهلل ورسوله عظيامً  كّل 

  :يشهد له جواز التقدير يف اآلية إمجاعًا؛ هكذا

ىَلىلا ِمىلىلن مىلىلا عّظىلىلم اهلل ورسىلىلوله(  َشىلىلَعائَِر اهللهِ )اَذلىِلىلَك َوَمىلىلن ُيَعظِّىلىلْم  َفإَِّنه

 . .َتْقَوى اْلُقُلوِب 

ن  َواْلُبْدَن َجَعْلنَاَها َلُكم: وهكذا قوله تعاىل ممّا عّظم  اهللهِ )ا َشعائِرمِّ

 .َلُكْم فِيَها َخرْيٌ اهلل ورسوله( 
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 جنوردي الضابطة عهلل لسان الب

 علئىلم ومىلن اهلل عنىلد لىلرتم هىلو مىلا فكىلّل يف قواعده:  (رمحه اهلل)قال 

 .)1(وجل عز شعائره ومن ،اهلل حرمات من فهو الدين

  

                                                 
 مطبعة اهلادي، قم. .295: 5القواعد الفقهّية   (1)
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 املبحث الثاني 

 معنى احلرمات

ُيَعظِّىلىلْم ُحُرَمىلىلاِت اهللهِ َفُهىلىلَو َخىلىلرْيٌ لهىلىلُه ِعنىلىلَد  َذلىِلىلَك َوَمىلىلن قىلىلال اهلل تعىلىلاىل:

ىلىلهِ  ألفىلىلاظهم يف تفسىلىلري احلرمىلىلات، لكىلىلن كّلهىلىلا ترجىلىلع إىل  وقىلىلد اختلفىلىلتَربِّ

 ..معنى واحد، وهو انتهاكها باالستحلل

: مىلىلا ال حيىلىلّل )امفىلىلرد حرمىلىلات(احلرمىلىلة  :هىلىلىل(393قىلىلال اجلىلىلوهري )

 .)1(انتهاكه

. وزين يف اللغة املحيطكتابه يف  هىل(458ومثله قال ابن سيدة )

 .)2(يف ضتار الصحاح   هىل(666) الدين الرازي احلنفي

مىلىلا ال حيىلىلل هىلىلىل(: قىلىلال الليىلىلث: احلرمىلىلة: 597) وقىلىلال ابىلىلن اجلىلىلوزي

 .)3(انتهاكه

هىل( عهلل سبيل املثال: احلرمات: كّل ما 104أقول: و قول جماهد )

 .)4(من معاصيه َّنى اهلل تعاىل عنه

                                                 
 . دار العلم للماليني، بريوت.1895: 5الصحاح للجوهري  (1)

 .71. العلمية، بريوت. خمتار الصحاح: 327: 3املحكم واملحيط  (2) 

 بريوت. ـ . دار الكتاب العريب 235: 3)ت: عبد الرزاق املهدي(  زاد املسري  (3)

 . 480تفسري جماهد:   (4)
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ومثلىلىله قىلىلول الزجىلىلا : احلرمىلىلة: مىلىلا وجىلىلب القيىلىلام بىلىله، وحىلىلرم التفىلىلريط 

 .اهىل.  )1(فيه

 ال ينايف ما ذكرناه، فيام هو بّن..، وسيتبن أكثر يف العنوان اآليت..

  

                                                 
 . دار الكتاب العريب بريوت. 235: 3)ت: عبد الرزاق املهدي(  زاد املسري  (1)
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 الشعائر هي نفس احلرمات !!.

هىلو ن؛ والفرق بيىلنهام إّنىلام وهذا ما عليه لققو الفريقن فقهاء ومفّس 

 حسبنا للجزم بذلك أدنى مقارنة بن.. ح..؛ض سيتّ يف املتعّل  ال غري فيام

َا ِمن َتْقَوى اْلُقُلوِب  :قوله تعاىل  َر اهللهِ َفإَِّنه
 .َذلَِك َوَمن ُيَعظِّْم َشَعائِ

هِ قوله تعاىل:   .َذلَِك َوَمن ُيَعظِّْم ُحُرَماِت اهللهِ َفُهَو َخرْيٌ لهُه ِعنَد َربِّ

فكلمهىلىلا ممىّلىلا عّظىلىلم اهلل تعىلىلاىل، وال شىلىلبهة يف صىلىلّحة التقىلىلدير يف آيىلىلة 

 ..احلرمات كام صّح يف آية الشعائر..؛ يدّل عليه من األخبار اجلامعة

 ري ثقىلة(ىلمعىلاذ )العقىلدي البصىلر بىلن ىلحىلدثنا بشىلأخر  الطربي قال: 

ثقة خ م( قال، حدثنا سعيد )بن مهراون  ،)زريع العبيش قال، حدثنا يزيد

اهلل ثقة خ م(، عن قتىلادة )اإلمىلام بىلن دعامىلة السىلدوي ثقىلة خ م(:  العدي،

..؛ إّن اهلل اصطفى صىلفايا مىلن خلقىله، اصىلطفى مىلن م من أمره ما شاءيعظّ 

امللئكة رسًل، ومن الناس رسًل، واصطفى من الكلم ذكىلره، واصىلطفى 

مىلىلن األرض املسىلىلاجد، واصىلىلطفى مىلىلن الشىلىلهور رمضىلىلان واألشىلىلهر احلىلىلرم، 

فعظموا من األيام يوم اجلمعة، واصطفى من الليايل ليلة القدر، واصطفى 
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عنىلىلد أهىلل الفهىلىلم وأهىلىلل  مهىلا اهللبىلىلام عظه ، فىلإّنام تعظىلىلم األمىلور م اهللمىلا عظهىلىل

 .)1(العقل

 .أقول: إسناده صحيح

وأخر  ابن سعد يف الطبقات قال: أخربنا أمحد بن لمد بن الوليد 

)ثقة ال  بن خالد املخزومياألزرقي )ثقة ثبت خ( قال: أخربنا عطاف 

عن  بن حرملة األسلمي ثقة م( بأس به( عن ابن حرملة )عبد الرمحن

( قال: ال تقولن: مصيحف )ال يسئل عن مثله، ثقة خ مسعيد بن املسيب 

وال مسيجد ولكن عظموا ما عظم اهلل..؛ كل ما عظم اهلل فهو عظيم 

 .)2(حسن

 .أقول: إسناده حسن صحيح فيام هو واضح

طرقنا..؛ قال املجليس يف الروضة: ويف القىلوي، عىلن عمىلرو بىلن ومن 

 ،مىلن أويت القىلرآن: »قال: قال رسول اهلل  مجيع، عن أب عبد اهلل 

م مىلا حقىلر اهلل، و فقىلد عّظىل ،فظن أن أحدًا من النىلاس أويت أفضىلل ممىّلا أويت

 «.م اهللر ما عظّ حقّ 

                                                 
 .  مؤسسة الرسالة.239: 14 تفسري الطربي )ت: أمحد حممد شاكر(  (1)

 . دار صادر.137: 5طبقات ابن سعد   (2)
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عىليل بىلن عىليل بىلن إبىلراهيم عىلن أبيىله و وأخر  الكليني يف الكايف عىلن 

عىلن سىلليامن بىلن داود، عىلن  عىلن القاسىلم بىلن لمىلد، لمد القاسىلاين مجيعىلاً 

مىلن أعطىلاه اهلل » :سفيان بن عيينة، عن الزهري قال عىليل بىلن احلسىلن 

م ر عظىلياًم و عّظىلفقد صىلغّ  ،ا أعطيأعطي أفضل ممّ  فرأى أن رجلً  ،القرآن

 «.صغرياً 

 .)1( املجليس: إسناده قويّ قال 

 عنىلد لىلرتم هىلو مىلا فكىلّل وقد رسدنا لك قبل قليل قول البجنىلوردي: 

  .)2(وجل عز شعائره ومن ،اهلل حرمات من فهو الدين علئم ومن اهلل

 هىلو مىلا مطل  :اهلل وشعائر اهلل حرمات من املرادعدا ذلك:  وقال 

 .)3(الدين يف لرتم

                                                 
 .123: 13. وروضة املتقني 118: 7الكايف   (1)

 مطبعة اهلادي، قم. .295: 5القواعد الفقهّية   (2)

 مطبعة اهلادي، قم. .297: 5القواعد الفقهّية   (3)
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 املبحث الثالث

 معنى التعظيم يف الشعائر ويف احلرمات؟!!!.

بان فيام نحسب أّن الشعائر هي عىلن احلرمىلات، ال فىلرق بيىلنهام إالّ يف 

 املتعّل ، وهو: احلكم الرشعي املرتّتب عليهام..

فمتعّل  التعظيم يف الشعائر: هو املحبوبّية واألمر. ويف احلرمات، هو 

 . .ّية والنهيضواملبغ

 ..وبعبارة أخرى

 ..مطلوبّية التقديسفالتعظيم يف الشعائر: هو 

 واالستحلل والتفريط.  مبغوضّية االنتهاكيف احلرمات: و

ا الهىلِذيَن آَمنُىلوْا السنة والشيعة يف قوله  يوقد قال مشهور مفس َ َيا َأهيه

َرامَ االَ ُُتِلهوْا َشعَ  ْهَر احْلَ  : ال تنتهكوها. )1( ئَِر اهللِّ َوالَ الشه

 ..كام حكينا قبل قليل. هاك هذا املثال ليتضح األمر

  

                                                 
 .2سورة املائدة:   (1)



 الذخائر يف تفسري آية الشعائر  ................................. (22)

  

 يًاوحرمات يًاشعائر، تعظيم النيب  مثال:

 تعظيم النيب على أّنه من الشعائر. :األّول

بطاعتىله وجتليلىله فإّنام هىلو  :- عهلل أّنه من الشعائر - فتعظيم النبي

وتقديسىله، وزيارتىلىله، واالستشىلفا  بىلىله، والتىلربك بنىلىلوره، والتوسىلل بعظىلىليم 

 عهلل ما قىض اهلل سبحانه.( به االستغاثةحرمته عهلل اهلل تعاىل، واالستعانة )

 وهو عهلل نحوين يف مرتبتن..؛ واجب ومستحب..

 ..مثال التعظيم الواجب: العمل بسنّته املعّظمة. واالنصيا  ملا فيها

ومثال التعظيم املستحّب: زيارته والتوسل به، بل االستغاثة به، وقىلد 

عىلهلل  إمجىلا  األّمىلة يف كتابىله )شىلفاء السىلقام( نقل اإلمام السىلبكي الشىلافعي

، ناهيك عن زيارته والتوسل به. ومل خيالف  حسن االستغاثة بالنبي

فيه من أهل القبلة إالّ ابىلن تيميىلة وأتباعىله، وهىلو مىلن مستبشىلعاته فىليام قىلال 

 احلافظ ابن حجر..

 تعظيم النيب على أّنه من احلرمات. :الثاني

فبىلالكّف عىلن كىلّل مىلا يلىلزم  - عهلل أّنه من احلرمات - أّما تعظيمه

 . املقّدسة هتك حرمته منه

 واهلتك عهلل نحوين يف مرتبتن، لّرم ومكروه..
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تنجىليس قىلربه املقىلّدس باالختيىلار، بىلل اجبىلار أو فمن اهلتىلك املحىلّرم: 

 ..اضطرار

، عنىلىلد قىلىلربه واللهىلىلو ومىلىلن اهلتىلىلك املكىلىلروه، اخلىلىلوض يف أمىلىلور الىلىلدنيا

 .املقّدس

واملسىلجد  وقس عهلل ذلك بقّيىلة مىلا عّظىلم اهلل تعىلاىل كالكعبىلة والقىلرآن

  و....

  



 الذخائر يف تفسري آية الشعائر  ................................. (24)

  

 املبحث الرابع

 الشعائر )=احلرمات( على ثالثة أنواع!!.

 ؛ وهي عهلل ثلثة أقسام..الذوات :النو  األّول

كاألنبيىلىلاء واملرسىلىللن واألوصىلىلياء والصىلىلديقن، سىلىليام  اإلنسىلىلان:-1

وكذا صاحلي املتقن...، وكّل بحسبه  ، ً املطهرين من الرجس تطهريا

 ..عهلل ما سنبّن 

. ولعظيم حرمتها أضافها اهلل تعاىل إىل كناقة صالح  احليوان:-2

 . ناقة اهللذاته املقّدسة فقال سبحانه جّل ذكره: 

ى ىلكاحلجر األسىلود، الكعبىلة، تىلابوت بنىلي إرسائيىلل، عصىل اجلامد:-3

ضاف قسم رابع يف الشجر؛ للنص، وفيه وقد ي .موسى، وقميص إبراهيم

 .نظر

ككربلء، الكوفة، واملساجد األربعىلة: احلىلرام، . األمكنةالنو  الثاين: 

، وقىلد واملدينة، واألقىص والكوفة. وأرشف منها قبور أهىلل العصىلمة

ناهيك عن بقّية  ،جزم مجاعة من أهل السنّة أّن قرب النبي أرشف من الكعبة

 بقا  األرض.
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 ،يوم عاشىلوراء ،ومن ذلك ليلة القدر، الغدير .األزمنةالنو  الثالث: 

 شهر رمضان وهكذا، وكّل بحسبه.

عىلىلهلل حرمىلىلة إظهىلىلار  (علىلىليهم رضىلىلوان اهلل تعىلىلاىل)ولقىلىلد أمجىلىلع الفقهىلىلاء 

، لكىلن لىلو وقىلع الفرح يوم عاشوراء؛ استهانة بعظيم مصاب احلسىلن 

.، ومّمىلىلا ينبغىلىلي .بعىلىلض املىلىلزاح بىلىلن املىلىلؤمنن مىلىلن دون اسىلىلتهانة، فمكىلىلروه

 ..التعرض له
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 مراتب ذوات اإلنسان املعّظمة !!!

فاخلاّصة، هي الذوات املقّدسة، ؛ هي عهلل نحوين خاّصة وعاّمة..و

 التي نّص الرش  عليها بأعياَّنا، وهي عهلل ثلثة أقسام.. 

 ..سيّدهم لّمد وآل لمّد  ،األّول: األنبياء واملرسلون

ر ويوشىلع وطىلالوت ىل؛ كلقىلامن واخلضىلالثاين: األوصىلياء والصىلديقون

قاطبىلة آبىلاء وأّمهىلات بىلل  ،وخدجيىلة ومىلريم  ف بن برخيا وآسيةصوآ

 .(صلوات اهلل عليهم)األنبياء واألوصياء 

الثالث: من نّص الرش  عهلل عظيم حرمتهم بأعيىلاَّنم؛ كقىلول النبىلي: 

راء وال أقلت الغرباء ىلما أظلت اخلض»وكقوله:  (1)«سلامن منا أهل البيت»

و: « عىلىلامر مىلىلن أهىلىلل اجلنّىلىلة» :وكقولىلىله (2)«عىلىلهلل ذي هلجىلىلة أصىلىلدق مىلىلن أب ذر

أمىلرين اهلل بحىلب أربعىلة وأخىلربين أَّنىلم : »وكقوله« تقتله الفئة الباغية»

ومىلن هىلذا الصىلنف شىلهداء «  حيىلبهم، املقىلداد وسىللامن وأبىلو ذر وعىليلّ 

 .(عجل اهلل تعاىل فرجه)كربلء وأصحاب موالنا املهدي 

                                                 

 .123، ص10االنوار جحبار  (1)
 .123ص، 10االنوار ج حبار  (2)
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 ؛عنر  عىلىلهلل حىلىلرمتهم بىلىلالنو  ال بىلىلالىلأّمىلىلا العاّمىلىلة فهىلىلم مىلىلن نىلىلّص الشىلىل

 «.العلامء ورثة األنبياء» :كقوله

  



 الذخائر يف تفسري آية الشعائر  ................................. (28)

  

 يف أي مرتبة؟!!. زينب والعّباس واألكرب 

أَّّنم  (رضوان اهلل عليهم)املشهور كام عن ظاهر املفيد وغريه  ،قوالن

أَّّنىلم يف الثانيىلة، لكىلن دون أهلهىلا إىل ذهىلب هنىلاك مىلن يف أرشف الثالثة. و

 بقليل.

روري أَّّنىلم أرشف ىلأقول: الصحيح السكوت، حتى مىلع العلىلم الضىل

صىلىللوات اهلل ) مىلىلن أهىلىلل املرتبىلىلة الثالثىلىلة؛ والوجىلىله فيىلىله سىلىلكوت آل لمىلىلد

أَّّنم من سىلادات   مع ترصحيهمحتى ، عن بيان حاهلم بعمد، (عليهم

أهل البيت واجلنة وغري ذلك..؛ وكأّن يف األمر رّسًا سامويًا، ال حيتملىله إالّ 

ذلك، ولىلو كىلانوا مىلن عبد امتحن اهلل قلبه لإليامن، وليس أغلب الناس كىل

 أهل الوالء؛ فافهم!!.

وإالّ فىلىلأّي عقىلىلل يبقىلىلى، وأّي لىلىلّب هيىلىلدأ، أمىلىلام فضىلىلل موالتنىلىلا زينىلىلب 

 عهلل العاملن، منذ كربلء إىل يوم الدين.. (صلوات اهلل عليها)

 متنىلىلت أرواح العىلىلاملن هلىلىلا الفىلىلداء، عىلىلهلل بقىلىلاء شىلىلعلة افلعمىلىلري لقىلىلد 

ومن املطّهرين، بىلام يعجىلز العقىلل املرسلن، وذرّية النبّين، وديمومة املعص

عن دركه، وحيار اللب يف حّده، تتيه النهى حياله، وتتقارص احلجى أمامه، 

منعهىلا  (صىللوات اهلل عليىله)واملصيبة العظمىلى أّن إمامنىلا وموالنىلا احلسىلن 
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حّتىلىلى مىلىلن إظهىلىلار احلىلىلزن والبكىلىلاء قبىلىلل ُتقيىلىل  ذلىلىلك؛ فمىلىلن يطيىلىل  هىلىلذا يف 

 !!.الساموات واألرضن عدا الصّديقن؟

 .والفضل هلل تعاىل ولرسوله وألهل البيت 
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 !!. قطعّيثبت الشعائر إاّل بنّص تال 

صىللوات اهلل )لو تساءلنا مثًل هل احلسن واحلسن والصديقة فاطمىلة 

 من شعائر اهلل تعاىل؟!!! (عليهم

عظمهىلىلم اهلل ورسىلىلوله؛ حسىلىلبنا املتىلىلواتر  قىلىلد قلنىلىلا: ال ترديىلىلد أَّّنىلىلم 

احلسىلن واحلسىلن »القبلة )امقطو  الصىلدور(: النبوّي املقطو  عند أهل 

وهىلذا الىلنص، مل يسىلع حّتىلى « سيدا شباب أهل اجلنّة، وأبومهىلا خىلري مىلنهام

 النواصب جحده عرب األزمان. 

ى ىلوال يسىلىلعنا البسىلىلط يف طرقىلىله وشىلىلواهده ومتابعاتىلىله التىلىلي ال ُتصىلىل

تلىلك « سىلّيدة نسىلاء العىلاملن» :بنا يف الصىلّديقة أَّّنىلا أّم أبيهىلابسهولة، وحس

« يغضىلب اهلل لغضىلبها، ويىلرى لرضىلاها»البتول الطىلاهرة املطهىلّرة التىلي: 

 .(أرواحنا هلا الفداء)

ألعطىلىلّن الرايىلىلة غىلىلدًا » ناهيىلك عىلىلن حىلىلديث الثقلىلىلن والغىلىلدير والرايىلىلة 

يفىلتح اهلل  ،بفىلرار كىلرار لىليس ،وحيّب اهلل ورسوله ،رجًل حيّبه اهلل ورسوله

 ..وغريها من املتواترات املقطوعات« عهلل يديه

ونؤّكد أّن اشرتاط التواتر إّنىلام هىلو يف أصىلل الشىلعائر؛ فىلإذا ثبتىلت مىلن 

وهىلذا  ،دون خلف يعبأ به، ال بأس بأخبار اآلحاد احلّجة فىليام تفىلّر  عنهىلا

 ..حيتا  إىل تطويل ال يسمح به املقام
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: ملىلاذا يمنىلع أهىلل تسىلاءلنالب جلل؛ فلو وهنا ننّبه إىل أمر خطري ومط

 النصب عرب األزمان من إحياء الشعائر، سيام الذوات املقّدسة؟!!!.

قلنا: جوابه واضح؛ إذ ليس يف سلفهم إالّ من كان شعارًا خليانىلة اهلل، 

 ورضب القىلىلرآن، واالسىلىلتخفاف بالرسىلىلول، والغىلىلدر بمحمىلىلد وآل لّمىلىلد

  .كم لذلك فهذا الذي حداكمعاوية ويزيد و...،  ،

  



 الذخائر يف تفسري آية الشعائر  ................................. (32)

  

 املبحث اخلامس

 إشكال بدعّية بعض الشعائر احلسينّية!!!.

قيل: إّن بعض مىلا يىلدر  يف قائمىلة الشىلعائر، هىلو بدعىلة، سىليام بعىلض 

املامرسىلىلات يف إحيىلىلاء شىلىلعائر املىلىلوىل، سىلىلّيد الشىلىلهداء، أب عبىلىلد اهلل احلسىلىلن 

 ؛ لعدم النص عليها.(أرواحنا له الفداء)

قلنا: هذا خطأ لض، لوجود النّص الصحيح يف رجحان اجلز  عىلهلل 

 يف هذا.. نا..؛ فهاك بعض طرق(صلوات اهلل عليه)مصاب سيد الشهداء 

 الطريق األول: صحيح ابن بكري 

عن لمد  ،حدثني أب ولمد بن احلسن مجيعاً  :أخر  ابن قولويه قال

عىلن  ،بىلن فضىلالعىلن ا ،عن أمحد بن لمىلد بىلن عيسىلى ،بن احلسن الصفار

دخلىلت » :قال عن أب عبد اهلل  ،عن بعض أصحابنا ،عبد اهلل بن بكري

إّن » :فقىلال ،مالىلك :فسىلألته ،وعيناه تىلدمع عهلل رسول اهلل  فاطمة 

 ،وشىلىلّ  عليهىلىلا فجزعىلىلت ،أخىلىلربين أّن أمتىلىلي تقتىلىلل حسىلىليناً  جربئيىلىلل 

 .(1)«فطابت نفسها وسكنت ،فأخربها بمن يملك من ولدها

                                                 
 .125كامل الزيارات )ابن قولويه(:   (1)
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ر اإلكىلىلام، لكىلىلون ابىلىلن بكىلىلري مىلىلن ىلصىلىلحيح، وال يضىلىلأقىلىلول: إسىلىلناده 

 أصحاب اإلمجا . يشهد له.. 

 الطريق الثاني: صحيح معاوية بن وهب 

حدثني سعد بن عبد اهلل عن يعقوب بن  :روى الصدوق عن أبيه قال

استأذنت عىلهلل أب  :قال ،يزيد عن لّمد بن أب عمري عن معاوية بن وهب

 ،فوجدته يف مصّله يف بيتِه ،فدخلت ادخل :فقيل يل عبد اهلل الصادق 

اللهمه »  :فسمعُته وهو ُيناِجي ربهه وهو يقوُل  ،فجلسُت حتى قىض صلَته

وأعطانا ِعْلَم  ،وَخّصنَا بالوصّيةِ  ،َوَوَعَدَنا بالّشفاعةِ  ،يا َمْن َخّصنَا بالكرامةِ 

اغفىلْر يِل،  ،وجعىلل أفئىلدًة مىلن النّىلاِس هتىلوي إلينىلا ،ما مىض وِعْلىلَم مىلا بقىلي

 ،ولىلىلزّواِر قىلىلرِب أب عبىلىلِد اهللِ احلسىلىلِن، الىلىلذيَن انفقىلىلوا أمىلىلواهَلم ،وإلخىلىلواين

َنا ؛وأْشَخُصوا أْبداََّنم ورسورًا  ،وَرجىلاًء ملَِىلا عنىلَدَك يف ِصىلَلتِنَا ،رغبىلًة يف بىلىلرِّ

نا ،وإجابىلىلًة مىلىلنهم ألَْمِرنىلىلا ،أْدخُلىلوه عىلىلهلل نبيِّىلىلك  ؛وغْيظىلىلًا أدخُلىلىلوه عىلىلهلل عىلىلدوِّ

 ،ْضواَنك فكافئهم عنّا بالرضوان، واْكَلْؤُهم بالليِل والنّهارِ أرادوا بذلَك رِ 

ُفىلىلىلوا بأحسىلىلىلن اخَلَلىلىلىلْف،  واْخلىِلىلىلف عىلىلىلهلل أهىلىلىلاليهم وأوالدهىلىلىلم الىلىلىلذين ُخلِّ

وكىلىللِّ ضىلىلعيف  مىلىلن خلِقىلىلَك  ،واكِفِهىلىلم رشه كىلىللِّ جبىلىلار  عنيىلىلد   ،واصىلىلحْبُهم

ُلىلوا مِ  ،ورشه شياطِن اإلنِس واجلنِّ  ،وشديد   نْىلَك يف واعطِِهىلم أفضىلَل مىلا أمه

 .ومىلا آَثُرونىلا بىله عىلهلل أبنىلائِهم وأهىلاليهم وقرابىلاهِتم ،ُغْربتِهم عن أوطىلاَِّنم
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فلىلىلم يىلىلنَهُهم ذلىلىلك عىلىلن  ،اللهىلىلّم إّن أعىلىلداءنا عىلىلابوا علىلىليهم بخىلىلروِجهم

الشخوِ  إلينا؛ خلفًا منهم عهلل َمْن َخاَلَفنا. فىلارحم تلىلَك الوجىلوِه التىلي 

ا الشمُس، وارحْم تلَك اخلدوَد التي  هْتَ تتقّلىلُب عىلهلل حفىلرِة أب عبىلِد اهللِ غريه

وارحم تلَك األْعُنَ التي َجَرْت دموُعهىلا رمحىلًة لنىلا، وارحىلم  ،احلسِن 

واحرتقىلْت لنىلا، وارحىلم تلىلَك الرصىلخَة التىلي  َجَزَعىلْت تلَك القلىلوَب التىلي 

 .(1) ...«كانت لنا

 أقول: إسناده صحيح دون كلم.

 الطريق الثالث: حسن معاوية بن وهب 

حىلدثنا أبىلو  :قىلال ،حدثنا لمد بىلن لمىلد :  الطوي قالأخر  الشي

 :قىلىلال ،حىلىلدثني أب :القاسىلىلم جعفىلىلر بىلىلن لمىلىلد ابىلىلن قولويىلىله رمحىلىله اهلل قىلىلال

عىلن احلسىلن بىلن  ،عن أمحد بن لمىلد بىلن عيسىلى ،حدثني سعد بن عبد اهلل

 :قىلال ،عىلن معاويىلة بىلن وهىلب ،عىلن أب لمىلد األنصىلاري ،لبوب الىلزراد

 ،إذ جاء شي  قىلد انحنىلى مىلن الكىلرب  لمدكنت جالسًا عند جعفر بن 

 .السلم عليك ورمحة اهلل وبركاته :فقال

وعليىلىلك السىلىللم ورمحىلىلة اهلل »  :فقىلىلال لىلىله أبىلىلو عبىلىلد اهلل الصىلىلادق 

فقال له أبىلو عبىلد اهلل  .فدنا منه فقبل يده فبكى« يا شي  ُأدن منّي ،وبركاته

                                                 
 . من عّدة طرق.230الزيارات: نظر كامل أقم. و -. مطبعة أمري 94ثواب األعامل:   (1)
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نىلا مقىليم عىلهلل أ ،يىلا ابىلن رسىلول اهلل :؟!. قال له«وما يبكيك يا شي » :

هذه السىلنة وهىلذا الشىلهر وهىلذا  :أقول ،رجاء منكم منذ نحو من مائة سنة

 فتلومني أن أبكي!!. ،وال أراه فيكم ،اليوم

إن ُأّخىلرت منيتىلك  ،يىلا شىلي » :ثىلّم قىلال فبكىلى أبىلو عبىلد اهلل  :قال

فقىلال « قل رسىلول اهلل كنت يوم القيامة مع ث ،وإن ُعّجلت ،كنت معنا

فقىلال لىله أبىلو عبىلد اهلل  .ما أبايل ما فاتني بعد هذا يا ابن رسىلول اهلل :الشي 

إيّن تىلىلارك فىلىليكم الثقلىلىلن مىلىلا إن  :قىلىلال إّن رسىلىلول اهلل  ،يىلىلا شىلىلي » :

جتىليء وأنىلت  ،وعرتيت أهل بيتىلي ،كتاب اهلل املنزل :متسكتم كام لن تضلوا

 .«معنا يوم القيامة

 :؟. قىلال«كوفىلةما أحسىلبك مىلن أهىلل ال ،يا شي »  :قال الصادق 

أيىلن » :قىلال .من سىلوادها جعلىلت فىلداك :؟. قال«فمن أين أنت» :قال .ال

قىلال  .إيّن لقريىلب منىله :؟. قىلال«أنت من قىلرب جىلدي املظلىلوم احلسىلن 

 .إيّن آلتيه وأكثر :؟. قال«كيف إتيانك له» :

؛ ما أصيب ولىلد ، ذاك دم يطلب اهلل تعاىل بهيا شي » :قال اإلمام 

ر مىلن ىليف سبعة عشىل ولقد قتل  ،بمثل احلسن  فاطمة وال يصابون

فجىلىلزاهم أحسىلىلن جىلىلزاء  ،نصىلىلحوا هلل وصىلىلربوا يف جنىلىلب اهلل ،أهىلىلل بيتىلىله

 ومعه احلسىلن  إّنه إذا كان يوم القيامة أقبل رسول اهلل  ،الصابرين
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سىلل أمتىلي فىليم قتلىلوا  ،يىلا رب» :فيقىلول  ،ويده عهلل رأسه يقطر دمىلًا..

اجلىلىلز  والبكىلىلاء مكىلىلروه، سىلىلوى اجلىلىلز   كىلىلّل » :؟!!!. وقىلىلال «ولىلىلدي

 .(1)«والبكاء عهلل احلسن 

أقول: إسناده حسن صحيح؛ رجالىله ثقىلات إالّ أبىلا لّمىلد األنصىلاري 

وقد ورد عىلن مجاعىلة مىلن أصىلحابنا القىلدماء أّنىله:  ،لعدم النص عهلل توثيقه

اً  وبعىلض كبىلار  ،. وقىلد وّثقىله لىلذلك غىلري واحىلد مىلن أهىلل الفىلنّ (2)كان َخريِّ

يف بعض كتبه بالصحيحة، مع أّن األنصىلاري  فةالرواية اآلن العلامء وصف

لكىلن ذهىلب األكثىلر إىل القىلول بحسىلن حالىله وحسىلن عاّمىلة  .(3)قد تفّرد كا

رضىلوان اهلل )كام فعل صاحب اجلواهر والسّيد اخلوئي وغريمهىلا  ،مروّياته

يف أقىلىلّل أحوالىلىله، بىلىلل فاحلىلىلديث حسىلىلن  ؛، ومل أجىلىلد مىلىلن خىلىلالف(4)(علىلىليهم

 .األقوىعهلل صحيح 

وتقريب االستدالل كذه األخبار أن يقال: كل ما انطب  عليه عنىلوان 

اجلز  وإن كان يف نفسه مبغوضىلًا مكروهىلًا، فهىلو مسىلتثنى يف شىلعائر سىليد 

 .فل بدعة ،الشهداء 

                                                 
 .162أمايل الطويس:   (1)

، ومعاين األخبـار لليـيا الصـدوق: 126: 3، والكايف )الكليني( 460: 2املحاسن )الربقي(  (2)

142. 

 .443: 3رصاط النجاة )املريزا جواد التربيزي(  (3)

 .227 :9. والسّيد اخلوئي يف كتاب الطهارة 371: 4جواهر الكالم )النجفي( (4) 
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بىلل قىلد صىلىلّح وتىلواتر أّن ثّمىلىلة جىلز ، هىلىلو يف نفسىله لىلىلّرم، قىلد تعاطينىلىله 

كىلربلء، وهىلو شىل  يف  ملصىلاب احلسىلن (صلوات اهلل عليهنّ )اهلاشميات 

قىلد أمضىلاه هلىلّن اإلمىلام  ،الثياب واللطم عىلهلل الصىلدور حزنىلًا عىلهلل احلسىلن

صىللوات اهلل )السجاد، بىلل قىلد كىلان يصىلنع هلىلّن الطعىلام بيديىله املقدسىلتن 

 ..(عليهم

واحلاصل: فاجلز  كذا املقدار مستثنى يف شعائر أب عبىلد اهلل احلسىلن 

 ..(وات اهلل عليهصل)وكربلء، وإن كان مبغوضًا يف غريه 

وممّن جزم بتواتر فعل الفاطمّيات العاميل يف مفتاح الكرامة، بل غريه 

 ،متىلواتر عهلل احلسن (  عليهنّ   هللا سلم )فعل الفاطميات  :يف غريه قائلً 

 .(1) فيمكن االستدالل به عهلل املسألة مع تقرير زين العابدين 

  

                                                 
 .301: 4مفتاح الكرامة  (1)
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 املبحث السادس

 بكاء النيب على مصيبة كربالءما رواه أهل السّنة يف 

أخر  احلاكم يف املستدرك عن أّم الفضل بنىلت احلىلارث أَّّنىلا دخلىلت 

رسىلول اهلل إيّن رأيىلت حلىلاًم منكىلرًا الليلىلة  يىلا :فقالت عهلل رسول اهلل 

رأيىلت كىلأّن  :؟ قالت«وما هو» :إّنه شديد!!! قال :؟ قالت«وما هو» :قال

 :قطعة من جسدك قطعت ووضعت يف حجىلري!!. فقىلال رسىلول اهلل 

فولىلدت « فيكىلون يف حجىلرك ،تلد فاطمة إن شاء اهلل غلمىلاً  ؛رأيت خرياً »

فىلدخلت يومىلًا  ،فكان يف حجري كام قىلال رسىلول اهلل  ،فاطمة احلسن

فىلإذا عينىلا ثىلّم حانىلت منّىلي التفاتىلة  ،فوضعته يف حجره ،إىل رسول اهلل 

 مىلا ،يا نبّي اهلل بأب أنىلت وأّمىلي :فقلت هتريقان من الدمو  رسول اهلل 

أتىلاين جربيىلل عليىله الصىللة والسىللم فىلأخربين أّن أّمتىلي » :لك؟. قال 

 .«نعم وأتاين برتبة من تربته محراء» :هذا؟. فقال :فقلت« ستقتل ابني هذا

ط الشىليخن ومل هىلذا حىلديث صىلحيح عىلهلل رش :وعّل  عليه احلىلاكم قىلائلً 

 .(1)خيرجاه

                                                 
   176: 3مستدرك احلاكم  (1)



 (39............................... ) الشعائر الذخائر يف تفسري آية

 

 ،ريىلحىلىلدثنا أمحىلىلد بىلىلن رشىلىلدين املصىلىل :أخىلىلر  الطىلىلرباين يف الكبىلىلري قىلىلال

عن أب األسود عن عروة  ،حدثنا ابن هليعة ،حدثنا عمرو بن خالد احلّراين

دخىلل احلسىلن بىلن عىليل ر  اهلل عىلنهام عىلهلل  :بن الزبري عن عائشىلة قالىلت

فنىلزا عىلهلل رسىلول اهلل  ،وهىلو ُيىلوحى إليىله ،رسول اهلل صهلل اهلل عليىله وسىللم

فقىلال جربيىلل لرسىلول  ،صهلل اهلل عليه وسلم وهو منكب وهو عىلهلل ظهىلره

فإّن أمتك  :يا جربيل وما يل ال أحب ابني!! قال» :قال : أُتبه يا لمد؟اهلل

يف هىلذه  :يده فأتاه برتبىلة بيضىلاء فقىلال فمد جربيل « ستقتله من بعدك

مىلن عنىلد  فلاّم ذهب جربيىلل  ،ا الطّف واسمه ،األرض يقتل ابنك هذا

يىلا عائشىلة إّن » :فقىلال ،يبكىلي رسول اهلل خىلر  رسىلول اهلل والتزمىله يف يىلده

جربيل أخربين أّن ابني حسىلن مقتىلول يف أرض الطىلف وأّن أمتىلي سىلُتفتن 

ثّم خر  إىل أصحابه فيهم عيل وأبو بكىلر وعمىلر وحذيفىلة وعىلامر  ،«بعدي

مىلا يبكيىلك يىلا رسىلول اهلل؟؟  :قىلالواف ،وأبو ذر ر  اهلل عنهم وهىلو يبكىلي

 ،أّن ابني احلسىلن يقتىلل بعىلدي بىلأرض الّطىلّف  أخربين جربيل » :فقال

 «.وأخربين أّن فيها مضجعه ،وجاءين كذه الرتبة

احت  بىله ثقة وابن هليعة،  رجاله ثقات،أقول: إسناده حسن صحيح، 

 مجاعة، ومجاعة عهلل أّنه حسن احلديث.   

عىلىلروف بسىلىلنده عىلىلن عبىلىلد اهلل بىلىلن نجىلىلي وأخىلىلر  أمحىلىلد يف مسىلىلنده امل

 ،وكىلان صىلاحب مطهرتىله ،إّنه سار مع عىليل ر  اهلل عنىله :احلرضمي قال



 الذخائر يف تفسري آية الشعائر  ................................. (40)

  

 ،اهلل اصرب أبىلا عبىلد» :نادى عيلّ  ،وهو منطل  إىل صفن ،فلاّم حاذى نينوى

دخلت عهلل النبىلي  :وما ذاك؟!. قال :قلت« اهلل بشط الفرات اصرب أبا عبد

 ،يىلىلا نبىلىلّي اهلل :صىلىلهلل اهلل عليىلىله وسىلىللم ذات يىلىلوم وإذا عينىلىلاه تىلىلذرفان قلىلىلت

بل قام من عندي جربيىلل » :أأغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان؟ قال

هل لك أن أشّمك من  :فقال ،فحدثني أّن احلسن يقتل بشط الفرات 

فلىلم  ،فمىلد يىلده فقىلبض قبضىلة مىلن تىلراب فأعطانيهىلا ،نعىلم :تربته؟. قلىلت

 «.أملك عينّي أن فاضتا

 ،قىلىلال اهليثمىلىلي يف املجمىلىلع: رواه أمحىلىلد وأبىلىلو يعىلىليل والبىلىلزار والطىلىلرباين

. وقىلىلد قىلىلال األلبىلىلاين يف سلسىلىللته (1)ومل ينفىلىلرد نجىلىلّي كىلىلذا ،ورجالىلىله ثقىلىلات

 .(2)الصحيحة معلقًا: أي له شواهد تقّويه، وهو كذلك

دهيام عن أقول: ومن الشواهد ما أخرجه ابن أب شيبة والطرباين بإسنا

ليقىلتلّن » :عن أمىلري املىلؤمنن عىليل قىلال ،عن هانىء بن هانىء ،أب إسحاق

قىلىلال  .(3)«احلسىلىلن وإيّن ألعىلىلرف الرتبىلىلة التىلىلي يقتىلىلل فيهىلىلا قريبىلىلًا مىلىلن النهىلىلرين

 .(4)رواه الطرباين ورجاله ثقات :هىل(807اإلمام اهليثمي)

                                                 
 .187: 9، جممع الزوائد 85: 1مسند أمحد  (1)

 .159: 3سلسلة األلباين الصحيحة   (2)

 .111: 3، ومعجم الطرباين الكبري 832: 8مصنف ابن أيب شيبة   (3)

 . 190: 9جممع الزوائد   (4)



 (41............................... ) الشعائر الذخائر يف تفسري آية

 

كنىلت مىلع  :ومنها أيضًا ما أخر  الطرباين بسنده عىلن أب هرثمىلة قىلال

فمّر بشجرة ُتتها بعر غىلزالن، فأخىلذ منىله  ،عيل ر  اهلل عنه بنهر كربلء

ر مىلىلن هىلىلذا الظهىلىلر سىلىلبعون ألفىلىلًا ىلحيشىلىل» :قبضىلىلة فشىلىلمها، ثىلىلّم قىلىلال )اعىلىليل(

 . (1)قال اهليثمي: رواه الطرباين ورجاله ثقات«. يدخلون اجلنة بغري حساب

حىلدثنا  :قىلاليشهد له أيضًا ما أخرجه اإلمام أمحد بن حنبل يف مسنده 

 -عىلن عائشىلة أو أم سىللمة  ،عن أبيىله ،قال حّدثنا عبد اهلل بن سعيد ،وكيع

 :أّن النبي صهلل اهلل عليه وسىللم قىلال إلحىلدامها - شّك عبد اهلل :قال وكيع

 ،لقد دخل عىليّل البيىلت ملىلك فلىلم يىلدخل عىليّل قبلهىلا« فأخر  تربة محراء»

بىلة األرض التىلي إّن ابنك هذا حسن مقتول وإن شئت أريتك مىلن تر :قال

 .«فأخر  تربة محراء :يقتل كا قال

. وقىلال األلبىلاين: (2)رواه أمحىلد ورجالىله رجىلال الصىلحيح :قال اهليثمي

 .(3)رجاله رجال الشيخن

  

                                                 
 . 191: 9، جممع الزوائد 111: 3معجم الطرباين الكبري  (1)

 .178: 9، جممع الزوائد 294: 6مسند أمحد   (2)

 .159: 3السلسلة الصحيحة )األلباين(   (3)



 الذخائر يف تفسري آية الشعائر  ................................. (42)

  

 شهداء كربالء من شعائر اهلل تعاىل

مىلا أخرجىله ابىلىلن هىلذا معلىلوم رضورة عنىلدنا، ومىلىلن طىلرق أهىلل السىلىلنّة 

يف املعجىلم الكبىلىلري؛ بإسىلنادهيام عىلىلن عسىلاكر يف تارخيىله املعىلىلروف والطىلرباين 

عن شيبان بىلن ضىلرم  ،عن ميمون بن مهران ،عن عطاء بن السائب ،عوانة

يقتىلل : »فقىلال ؛إيّن ملَََع عيّل ر  اهلل عنه إذ أتى كربلء :قال ،وكان عثامنّياً 

 :فقلىلىلت .«يف هىلىلذا املوضىلىلع شىلىلهداء، لىلىليس مىلىلثلهم شىلىلهداء إالّ شىلىلهداء بىلىلدر

انطلقُت ومعي  ،احلسن بن عيل ر  اهلل عنهام بعض كذباته...، فلاّم قتل

 ،فإذا جثة احلسن بىلن عىليل ر  اهلل عنىله عىلهلل ذلىلك املوضىلع ؛أصحاب يل

 .وإذا أصحابه ربضة حوله

ه ولكنّىل ،قال اهليثمي: رواه الطرباين وفيه عطاء بن السىلائب وهىلو ثقىلة

 .(1)وبقية رجاله ثقات ،اختلط

 فاحلديث حسن يف أقل األحوال. :أقول

يقتل يف هذا املوضىلع شىلهداء، لىليس مىلثلهم »: ول أب احلسنن وق

نٌص ظاهٌر فصيٌح أّن شهداء كربلء ممّن عّظم اهلل « شهداء إالّ شهداء بدر

 تعاىل؛ فهم إذن من الشعائر دون أدنى كلم.

                                                 
 . 189: 9، جممع الزوائد 111: 3، املعجم الكبري للطرباين 222: 14تاريا مدينة دميق   (1)



 (43............................... ) الشعائر الذخائر يف تفسري آية

 

َوَمىلىلْن ُيطىِلىلِع اهللهَ وتعىلىلاىل: واألصىلىلل املتىلىلواتر يف هىلىلذا قولىلىله سىلىلبحانه 

يِقَن  ىلىلدِّ ىلىلَك َمىلىلَع الهىلىلِذيَن َأْنَعىلىلَم اهللهُ َعَلىلىلْيِهْم ِمىلىلَن النهبِيِّىلىلَن َوالصِّ
ُسىلىلوَل َفُأوَلئِ َوالره

َن َوَحُسَن ُأوَلئَِك َرفِيًقا احِلِ َهَداِء َوالصه  .(1)َوالشه

  

                                                 
  .69النساء: سورة   (1)



 الذخائر يف تفسري آية الشعائر  ................................. (44)

  

 !!تربة كربالء من الشعائر

 فيد العلم..أخبارنا يف قدسية تربة كربلء متواترة، ت

 :قىلىلال ،مىلىلا أخرجىلىله الطىلىلرباين عىلىلن أب الطفيىلىللومىلىلن طىلىلرق أهىلىلل السىلىلنّة 

استأذن ملك القطر أن يسىلّلم عىلهلل النبىلي صىلهلل اهلل عليىله وسىللم يف بيىلت أم 

فجاء احلسن بن عىليل ر  اهلل عىلنهام « ال يدخل علينا أحد» :سلمة فقال

علىلو فجعىلل ي« دعيىله» :هو احلسن!! فقىلال النبىلي :فدخل فقالت أم سلمة

 :فقىلال امللىلك ،وامللىلك ينظىلر ،رقبة النبي صهلل اهلل عليىله وسىللم ويعبىلث بىله

 ،أمىلا أّن أمتىلك سىلتقتله :قىلال« إي واهلل إيّن ألحّبىله» :قىلال !.أُتبه يا لمىلد؟

 فأخىلذت أمّ  فقىلال بيىلده فتنىلاول كفىلًا مىلن تىلراب ؛وإن شئت أريتىلك املكىلان

فكىلىلانوا يىلىلرون أّن ذلىلىلك الىلىلرتاب مىلىلن  ،ّرته يف مخارهىلىلاىلفصىلىلسىلىللمة الىلىلرتاب 

 . (1)كربلء

. وقىلد أقىلّره األلبىلاين يف (2)رواه الطىلرباين وإسىلناده حسىلن :قال اهليثمىلي

 .(3)سلسلته الصحيحة

 قلت: فلوال قدسها ملا رّصته أم سلمة، وملا قبض منها جربائيل!! 

                                                 
 .54: 24كبري للطرباين املعجم ال  (1)

 .190: 9جممع الزوائد   (2)

 .159: 3السلسلة الصحيحة )األلباين(   (3)



 (45............................... ) الشعائر الذخائر يف تفسري آية

 

وعن ابن عباس قال كان احلسن جالسًا يف حجر النبىلي  :قال اهليثمي

وكيىلف ال أحبىله وهىلو » :أُتبىله؟. فقىلال :يل صهلل اهلل عليه وسلمفقال جرب

 ،أال أريىلك مىلن موضىلع قىلربه ،أما إّن أمتىلك سىلتقتله»  :فقال« ثمرة فؤادي

رواه البىلزار ورجالىله ثقىلات ويف بعضىلهم  .«تربىلة محىلراءفإذا  ،فقبض قبضة

 .(1)خلف

  

                                                 
 .193: 9جممع الزوائد   (1)



 الذخائر يف تفسري آية الشعائر  ................................. (46)

  

 املبحث السابع

 عظيم عند اهلل =مقتل احلسني من الشعائر

حقيقة الشعائر واحلرمات تدور عهلل مىلا كىلان عظىلياًم عنىلد اهلل مىض أّن 

، وانتبه فحىلديثنا اآلن ريب تعاىل؛ ومقتل احلسن عظيم عند اهلل تعاىل دون

رضورة عىلدم الشىلّك يف ؛ عن شعارّية مقتل احلسىلن ال نفىلس احلسىلن 

؛ فيكفي لكونىله عظىلياًم أّنىله سىلّيد شىلباب اجلنّىلة عظمة احلسن عند اهلل تعاىل

.. 

، مىلا تىلواتر وممّا يدّل عهلل شعارّية املقتل، وأّنه أمر عظيم عند اهلل تعىلاىل

تعلىلىلن بكىلىلّل  (1)يف هىلىلذا، ولقىلىلد أفردنىلىلا رسىلىلالة يف معىلىلاجز مقتىلىلل احلسىلىلن 

وضوح عن عظمة مقتله املقّدس عند اهلل، فطالعها لتفهم هذا املبحث عهلل 

 وجهه التام..

ملّا قتل احلسىلن  :الأخر  الطرباين بسنده عن ذويد اجلعفي عن أبيه ق

 . (2)انتهبت جزور من عسكره فلاّم طبخت إذا هي دم

  

                                                 
 كتاب )غضب اهلل ملقتل احلسني صلوات اهلل عليه بأسانيد اهل السنة اجلياد( للمؤلف.  (1)

 .121: 3معجم الطرباين   (2)



 (47............................... ) الشعائر الذخائر يف تفسري آية

 

 .(1)رواه الطرباين ورجاله ثقات :قال اهليثمي

حىلدثنا جريىلر عىلن  :سىلمعت ابىلن معىلن يقىلول :وقال عّباس الىلدوري

رة سىلنة وصىلار ىلقتل احلسن بىلن عىليل ويل أربىلع عشىل :يزيد بن أب زياد قال

عسكرهم رمىلادًا، وامحىلّرت آفىلاق السىلامء، ونحىلروا الذي كان يف   (2)الورس

 .(3)ناقة يف عسكرهم فكانوا يرون يف حلمها النريان

قىلىلال ابىلىلن عيينىلىلة  - جازمىلىلاً  –وقىلىلال اإلمىلىلام الىلىلذهبي يف هىلىلذا الصىلىلدد 

لقد رأيىلت اللحىلم كىلأّن فيىله النّىلار حىلن  :حدثتني جّديت قالت :)اسفيان(

قىلال  :قىلال - أيضىلاً  جازمىلاً  -. كام قد خىلّر  بسىلند صىلحيح (4)قتل احلسن

أصىلىلابوا إبىلىلًل يف  :حىلىلدثني مجيىلىلل بىلىلن مىلىلّرة )االشىلىليباين( قىلىلال :مّحىلىلاد بىلىلن زيىلىلد

 .(5)فصارت مثل العلقم ،فنحروها وطبخوها ،عسكر احلسن يوم قتل

                                                 
 . 196: 9جممع الزوائد   (1)

ّتخذ للزينة وصبغ املالبس واليعر.   (2)  ِْرج شيئًا كالزعفران، يخ  الورس: شجر ُيخ

، سـري أعـالم 435: 6، هتذيب الكـامل للمـزي 361: 1تاريا ابن معني )رواية الدوري عنه(   (3)

 ، وغريها من املصادر. 305: 2، هتذيب التهذيب 313: 3النبالء 

 هـ. 61حوادث سنة  16تاريا اإلسالم:   (4)

 هـ.  61حوادث سنة  16تاريا اإلسالم:   (5)



 الذخائر يف تفسري آية الشعائر  ................................. (48)

  

  اجلن تنوح على احلسني

سمعت اجلىلّن تنىلوح عىلهلل احلسىلن  :وعن أم سلمة قالت :قال اهليثمي

 :. وقىلال اهليثمىلي أيضىلاً (1)رواه الطرباين ورجاله رجىلال الصىلحيح .ابن عيل

 وعن ميمونة قالت سمعت اجلن تنوح عهلل احلسن بن عيل.  

 .(2)رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح

وقىلد روى  :- جازمىلاً  –وقد عّل  ابن كثري عهلل خىلرب أّم سىللمة بقولىله 

ا سمعت اجلن تنىلوح محاد بن سلمة عن عامر بن أب عامرة عن أّم سلمة أَّّن 

 .(3)وهذا صحيح ،عهلل احلسن بن عيل

  

                                                 
، 239: 14، تـاريا مدينـة دميـق 308: 1، اآلحاد واملثـاين للضـحاك 3:121املعجم الكبري   (1)

 .199: 9، جممع الزوائد 71: 2اإلصابة البن حجر

 .199: 9جممع الزوائد   (2)

 .259: 6البداية والنهاية البن كثري   (3)



 (49............................... ) الشعائر الذخائر يف تفسري آية

 

 دم حتت أحجار بيت املقدس؛ ملقتل احلسنيال

روى الطرباين بسنده عن لمد بن عبد اهلل بن سعيد بىلن العىلا  عىلن 

أّي واحىلد  أنىلَت إْن أعلمتنىلي أّي علمىلة  :قىلال يل عبىلد امللىلك :الزهري قال

مل ترفىلع حصىلاة ببيىلت  :قلىلُت  :كانت يىلوم قتىلل احلسىلن؟!. فقىلال الزهىلري

إيّن وإيىلاك يف هىلذا  :املقدس إالّ وجد ُتتهىلا دم عبىليط. فقىلال يل عبىلد امللىلك

 (2).(1)احلديث لقرينان

 .(3)رواه الطرباين ورجاله ثقات :قال اهليثمي يف املجمع

وبسند  صحيح آخر روى الطرباين عىلن ابىلن جىلري  عىلن ابىلن شىلهاب 

وم قتىلل احلسىلن بىلن عىليل إالّ عىلن ما رفع بالشام حجٌر يىل :)االزهري( قال

. كام روى ثالثًا (5)رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح :. قال اهليثمي(4)دم

ملىلّا  :قىلال - بسىلند صىلحيح معتىلرب -عن أب بكر اهلذيل عن اإلمام الزهري 

 .(6)قتل احلسن بن عيل مل يرفع حجر ببيت املقدس إالّ وجد ُتته دم عبيط

                                                 
 ه قرين الزهري يف هذه املعرفة.يقصد عبد امللك أنّ   (1)

 .119: 3معجم الطرباين الكبري   (2)

 .196: 9جممع الزوائد   (3)

 .113: 3معجم الطرباين الكبري   (4)

 .196: 9جممع الزوائد   (5)

 .113: 3معجم الطرباين الكبري   (6)



 الذخائر يف تفسري آية الشعائر  ................................. (50)

  

 ذلك ما أخرجه ابىلن عسىلاكر عىلن عبىلد امللىلك ومن األخبار املعتربة يف

هل كان يف قتل احلسىلن  :بن مروان أّنه أرسل إىل ابن رأس اجلالوت فقال

ما كشف يومئذ حجر إالّ وجد ُتته دم  :علمة؟!. قال ابن رأس اجلالوت

 .(1)عبيط

وكىلان  - صىلاحب السمسىلم -وروى ابن عسىلاكر بسىلنده عىلن خىلّلد 

 ،كنّا زمانًا بعد مقتىلل احلسىلن :حدثتني أّمي قالت :قال ،ينزل بني جحدر

 :قالىلت ،يّ ىلوأّن الشمس تطلع لمرة عهلل احليطان واجلىلدر بالغىلداة والعشىل

 .(2)وكانوا ال يرفعون حجرًا إالّ وجد ُتته دم

  

                                                 
 .230 14تاريا مدينة دميق  (1)

 .226: 14تاريا مدينة دميق  (2)



 (51............................... ) الشعائر الذخائر يف تفسري آية

 

 صل يف منخر ابن زياد لعنه اهلل 

 ،حدثنا واصل بن عبد األعىلهلل :أخر  الرتمذي صحيحًا يف سننه قال

ملّا جيء برأس  :عن عامرة بن عمري قال ،عن األعمش ،أخربنا أبو معاوية

فانتهيت إليهم  ،ُنضدت يف املسجد يف الرحبة ،اهلل بن زياد وأصحابه عبيد

فإذا حّية قد جىلاءت للىلل الىلر وس  ؛قد جاءت قد جاءت :وهم يقولون

 ،فمكثىلت هنيهىلة ثىلّم خرجىلت ،اهلل بىلن زيىلاد حتى دخلت يف منخري عبيد

قد جاءت قد جاءت ففعلت ذلك مىلرتن  :ثّم قالوا ،بت حتى تغيبتفذه

 .(1)حديث حسن صحيح :هذا )الرتمذي يقول( .أو ثلثاً 

وإّنىلىلام أورد الرتمىلىلذي هىلىلذا احلىلىلديث يف مناقىلىلب  :قىلىلال املبىلىلاركفوري

احلسنن؛ ألن فيه ذكر املجازاة ملىلا فعلىله عبيىلد اهلل بىلن زيىلاد بىلرأس احلسىلن 

 .(2)ر  اهلل عنه

  

                                                 
 .325: 5سنن الرتمذي   (1)

 .193: 10للمباركفوري )رشح سنن الرتمذي(  ،حتفة األحوذي  (2)



 الذخائر يف تفسري آية الشعائر  ................................. (52)

  

 !!! ؛ ملقتل احلسنيالسماء محرة 

روى املحّدثون وكذلك املؤرخون وغريهم بأسانيد صحيحة عىلن أم 

قتىلىلل احلسىلن وأنىلا يومئىلذ جويريىلىلة  :- واللفىلظ للطىلرباين -حكىليم  قالىلت 

 :. ويف جىلزء احلميىلدي(1))جارية صغرية( فمكثت السامُء أيامًا مثىلل العلقىلة

 . (2)قةفمكثت السامء سبعة أّيام بلياليهّن كأَّّنا العل

 .(3)رواه الطرباين ورجاله إىل أم حكيم رجال الصحيح :قال اهليثمي

مل  :ما أخرجه الطرباين عن لمىلد بىلن سىلريين قىلال -أيضًا  -يشهد له 

وفيىله  (4)رواه الطىلرباين :قال اهليثمىلي .تكن يف السامء محرة حتى قتل احلسن

 . (5)حييى احلاّمين وهو ضعيف

غىلري احلاّمين ثقة، وال أقل مىلن كونىله ضتلىلف فيىله، وهىلذه هفىلوة  :أقول

  .من اهليثميمرضّية 

                                                 
 ، 432: 6، هتذيب الكامل للمزي 226: 14، تاريا مدينة دميق 113: 3املعجم الكبري   (1)

 .33جزء احلمريي:   (2)

 .196: 9جممع الزوائد   (3)

 .114: 3معجم الطرباين الكبري   (4)

 .197: 9جممع الزوائد   (5)



 (53............................... ) الشعائر الذخائر يف تفسري آية

 

 - بسىلند صىلحيح معتىلرب -يشهد له ما أخرجه الطربي يف هذا الصدد 

بكىلت عليىله  ،ملّا قتل احلسن بن عىليل رضىلوان اهلل علىليهام :عن السدي قال

 .(1)وبكا مها محرهتا ،السامء

عىلن عىليل بىلن  :م النىلبلء للىلذهبييشهد لىلذلك أيضىلًا مىلا يف سىلري أعىلل

امحىلّرت آفىلاق السىلامء بعىلد قتىلل  :عن جده األسىلود بىلن قىليس، قىلال ،مدرك

عىلن لمىلد  ،هشىلام بىلن حسىلان :وفيه أيضاً  .احلسن ستة أشهر ترى كالدم

تعلم هذه احلمرة يف األف  مىلّم؟!. هىلو مىلن يىلوم قتىلل  :)اابن سريين( قال

 .. وهو صحيح معترب(2)احلسن

  

                                                 
 . 160: 25جامع البيان )=تفسري الطربي(   (1)

 .312: 3سري أعالم النبالء   (2)



 الذخائر يف تفسري آية الشعائر  ................................. (54)

  

 !!ملقتل احلسني؛ انكساف الشمس

ملىلا قتىلل احلسىلن بىلن عىليل انكسىلفت  :قال اهليثمي: وعن أب قبيل قىلال

  .الشمس كسفة حّتى بدت الكواكب نصف النهار حتى ظننا أَّّنا هي

 .(2)وإسناده حسن ،(1)رواه الطرباين

يشهد له ما أخرجه ابن عساكر متصًل عن خلف بن خليفة عىلن أبيىله 

ملّا قتل احلسن اسوّدت السامء وظهرت الكواكب َّنارًا حتىلى رأيىلت  :قال

 .(3)اجلوزاء عند العرص وسقط الرتاب األمحر

  

                                                 
 .114: 3معجم الطرباين الكبري  (1)

 . 197: 9جممع الزوائد   (2)

 .226: 14ا مدينة دميق يتار (3) 



 (55............................... ) الشعائر الذخائر يف تفسري آية

 

 حرمة احلسني بعد مقتله 

ال تسىلىلبوا  :أخىلىلر  الطىلىلرباين يف الكبىلىلري عىلىلن أب رجىلىلاء العطىلىلاردي قىلىلال

هىلىلذا أمَلْ تىلىلَرْوا إىل  :فىلىلإّن جىلىلارًا لنىلىلا قىلىلال ؛وال أحىلىلدًا مىلىلن أهىلىلل البيىلىلت ،علّيىلىلاً 

فرماه اهلل بكوكبن يف  :الفاس ..؛ احلسن بن عيّل قتله اهلل!! قال أبو رجاء

 .(1)وأنا رأيته ،عينيه فطمس اهلل برصه

عىلهلل أّن  ،(2)رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح :قال اهليثمي :أقول

 ،جازمًا بىله ،املسّمى بتاري  اإلسلم ،اإلمام الذهبي رسده يف تارخيه الكبري

 . (3)مرسًل له إرسال املسّلامت

 .الربق :والكوكبقلت: 

                                                 
 .112: 3معجم الطرباين الكبري   (1)

 . 196: 9جممع الزوائد   (2)

 للهجرة. 61حوادث سنة  16يا اإلسالم: تار  (3)



 الذخائر يف تفسري آية الشعائر  ................................. (56)

  

 قرب احلسني من شعائر اهلل وحرماته

خىلىلرىء رجىلىلل )أخىلىلزاه اهلل يف  :أخىلىلر  الطىلىلرباين عىلىلن األعمىلىلش قىلىلال

فأصىلىلاب أهىلىلل ذلىلىلك البيىلىلت خبىلىلٌل  ،الىلدارين وقىلىلد فعىلىلل( عىلىلهلل قىلىلرب احلسىلن

  .وجنوٌن وجذاٌم وبرٌ  وفقرٌ 

 . (2)ورجاله رجال الصحيح (1)رواه الطرباين :قال اهليثمي

 :بسىلىلنده عىلىلن األعمىلىلش قىلىلال - صىلىلحيحاً  –وقىلىلد روى ابىلىلن عسىلىلاكر 

 .(3)أحدَث رجٌل من أهل الشام عهلل قرب احلسن بن عيل فأبر  من ساعته

 :حىلدثتني جىلّديت أّم أب قالىلت :أخر  الطرباين بسنده عن سفيان قىلال

فأّمىلا أحىلدمها فورمىلت  ،شهد رجلن من اجلعفيىلن قتىلل احلسىلن بىلن عىليل

فكىلان يسىلتقبل الّراويىلة بفيىله حتىلى يىلأيت عىلهلل  ،وأّما اآلخر ،عورته فافتضح

 . (4)وكأّنه جمنون ،كان به خبل ،رأيُت ولد أحدمها :قال سفيان ،آخرها

 .(5)رواه الطرباين ورجاله إىل جدة سفيان ثقات :قال اهليثمي

                                                 
 .114: 3معجم الطرباين الكبري  (1)

 . 197: 9جممع الزوائد   (2)

 .244: 14تاريا مدينة دميق   (3)

 . والراوية ظرف ماء من اجللد.119: 3معجم الطرباين الكبري   (4)

 .197: 9نظر جممع الزوائد أ  (5)



 (57............................... ) الشعائر الذخائر يف تفسري آية

 

 .القدرة عهلل ذلك عأقول: أي شهداه ومل ينرصاه م

  



 الذخائر يف تفسري آية الشعائر  ................................. (58)

  

 استحباب تالوة مقاتل األنبياء واألوصياء!!!.

حيسب أهل اجلهل أّن مىلن أقىلوى اإلشىلكالّيات املطروحىلة، إشىلكالّية: 

 هل من أصل مقطو  الصدور يف استحباب تلوة املقاتل؟!!!.

قلنا: أوالً السىلؤال خطىلأ، فلىلم يىلّد  الشىليعة اسىلتحباب تىللوة املقاتىلل 

حلرماتّية، وهي التىلي تىلدور مىلدار مطلقًا، وإّنام خصو  املقاتل الشعارّية ا

ما عّظم اهلل سبحانه وتعىلاىل مطلقىلًا، سىلواء أكانىلت هىلذه الىلذوات املعظّمىلة 

، أو حيىلىلوان كناقىلىلة صىلىلالح إنسىلىلان كاألوصىلىلياء  )املقّدسىلىلةااملحرتمة(

 ، أو مجاد كاحلجر األسود والكعبة وكربلء....

ثانيىلىلًا: هىلىلىلاك الىلىلىلنّص املقطىلىلو  الصىلىلىلدور الىلىلىلذي ينطىلىلوي عىلىلىلهلل منىلىلىلاط 

َواْتىلُل َعَلىلْيِهْم َنَبىلَأ اْبنَىلْي آَدَم بىِلاحْلَ ِّ إِْذ قوله تعىلاىل: االستحباب القطعي؛ ك

ىلاَم  ا َومَلْ ُيَتَقبهْل ِمىلَن اآلَخىلِر َقىلاَل أَلَْقُتَلنهىلَك َقىلاَل إِنه َبا ُقْرَبانًا َفُتُقبَِّل ِمن َأَحِدمِهَ َقره

طَت إيَِله َيَدَك لَِتْقُتَلنِي َما َأَنْا بَِباِسط  َيىلِدَي َلئِن َبَس  {27}َيَتَقبهُل اهللُّ ِمَن املُْتهِقنَ 

إيِنِّ ُأِريىلُد َأن َتُبىلوَء بىِلإِْثِمي  {28}إَِلْيَك أَلَْقُتَلىلَك إيِنِّ َأَخىلاُف اهللَّ َربه اْلَعىلاملَِنَ 

َعْت  {29}َوإِْثِمَك َفَتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النهاِر َوَذلَِك َجَزاء الظهاملِِنَ  َلىلُه  َفَطوه

ينَ  ارِسِ َفَبَعَث اهللُّ ُغَرابىلًا َيْبَحىلُث  {30}َنْفُسُه َقْتَل َأِخيِه َفَقَتَلُه َفَأْصَبَح ِمَن اخْلَ



 (59............................... ) الشعائر الذخائر يف تفسري آية

 

َيُه َكْيَف ُيَواِري َسْوءَة َأِخيِه َقاَل َيا َوْيَلَتىلا َأَعَجىلْزُت َأْن َأُكىلوَن  يِف األَْرِض لرُِيِ

 .(1)ِخي َفَأْصَبَح ِمَن النهاِدِمنَ ِمْثَل َهىلَذا اْلُغَراِب َفُأَواِرَي َسْوءَة أَ 

َقىلْوِم َهىلِذِه َناَقىلُة اهللهِ َلُكىلْم آَيىلًة  َوَيىلاتعىلاىل: وكذا ما كان من قبيل قولىله 

ىلىلوَها بُِسىلىلوء  َفَيْأُخىلىلَذُكْم َعىلىلَذاٌب َقِريىلىلٌب  َفىلىلَذُروَها َتْأُكىلىلْل يِف َأْرِض اهللهِ َواَل مَتَسه

ىلىلىلام  َذلىِلىلىلَك َوْعىلىلىلٌد َغىلىلىلرْيُ ( َفَعَقُروَهىلىلىلا َفَقىلىلىلاَل مَتَتهُعىلىلىلوا 64) يِف َداِرُكىلىلىلْم َثَلَثىلىلىلَة َأيه

 (2)َمْكُذوب  

ُب َيْوم  َمْعُلوم   :وقال تعاىل ٌب َوَلُكْم رِشْ ا رِشْ  (155)َقاَل َهِذِه َناَقٌة هَلَ

وَها بُِسوء  َفَيْأُخَذُكْم َعَذاُب َيْوم  َعظِيم   َفَعَقُروَها َفَأْصَبُحوا  (156)َواَل مَتَسه

َفَأَخىلىلَذُهُم اْلَعىلىلَذاُب إِنه يِف َذلىِلىلَك آَلَيىلىلًة َوَمىلىلا َكىلىلاَن َأْكَثىلىلُرُهْم  (157)َنىلىلاِدِمَن 

 .(3)ُمْؤِمنِنَ 

َبْت َثُموُد بَِطْغَواَها وقال سبحانه أيضًا:  إِِذ اْنَبَعىلَث َأْشىلَقاَها  (11)َكذه

ىلىلْم َرُسىلىلوُل اهللهِ َنا (12) ُبوُه َفَعَقُروَهىلىلا  (13)َقىلىلَة اهللهِ َوُسىلىلْقَياَها َفَقىلىلاَل هَلُ َفَكىلىلذه

اَها  ْم بَِذْنبِِهْم َفَسوه ُ  .(4) َواَل خَيَاُف ُعْقَباَها (14)َفَدْمَدَم َعَلْيِهْم َركه

                                                 
  .27املائدة: سورة   (1)

 . 65هود: سورة   (2)

 . 157اليعراء: سورة   (3)

 . 14اليمس: سورة   (4)



 الذخائر يف تفسري آية الشعائر  ................................. (60)

  

ائِيَل َوَأْرَسْلنَا ويف هذا املجرى قوله تعاىل:  َلَقْد َأَخْذَنا ِميَثاَق َبنِي إرِْسَ

ُبوا َوَفِريًقىلا  إَِلْيِهْم ُرُسًل  اَم َجاَءُهْم َرُسوٌل باَِم اَل هَتَْوى َأْنُفُسُهْم َفِريًقىلا َكىلذه ُكله

 .(1)َيْقُتُلونَ 

 تقريب االستدالل على فتوى االستحباب 

عّلة تلوة القرآن الكريم مقاتل الذوات املعّظّمة، كالناقة، منصىلو  

هىلي غىلري تنبيىله  ريفة أعىلله بجىللء، وليسىلتىلعليها، ظاهرة يف اآليات الش

األّمة إىل أّن انتهاك حرمة الذوات املقّدسة بالقتل، يوجب تكوينًا، حلىلول 

العذاب العظيم والعقاب األليم؛ فاهلل تعاىل قىلد أهلىلك أّمىلة كاملىلة بسىلبب 

أعظىلم حرمىلة بيقىلن؛ كونىله سىلّيد شىلباب أهىلل  ناقة معّظمة؛ واحلسن 

 اجلنّة.

لعمىلوم العّلىلة، ولنىلا كىلام  احلاصل: يستحب تلوة املقاتىلل الشىلعائرّية؛

جزمت يقينًا بحلول العىلذاب  (2) ذكرنا رسالة يف معاجز مقتل احلسن 

 وشيعتهم.     عهلل كّل األّمة، لوال وجود أهل البيت 

                                                 
 . 70املائدة: سورة   (1)

 .للمؤلف( اجلياد السنة اهل بأسانيد عليه اهلل صلوات احلسني ملقتل اهلل غضب) كتاب  (2)
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 حديث جامع يف حرمة )=حرمات( آل حمّمد 

قىلال: أخربنىلا  هىلىل(427أخر  اإلمام املعروف؛ الثعلبىلي، يف تفسىلريه )

بن حامد األصبهاين )إمام فقيه شافعي مشهور، مل يطعن  أبو لّمد عبد اهلل

، قال: أخربنىلا عبىلد اهلل بىلن لمىلد (1)أحد، روى عنه مجاعة من الفحول( فيه

بن عيل البلخي )إمام حىلافظ ثقىلة ثبىلت(، حىلدثنا يعقىلوب بىلن يوسىلف بىلن 

وقىلىلد صىلىلحح لىلىله احلىلىلاكم والىلىلذهبي وغريمهىلىلا(،  إسىلىلحاق )القزوينىلىلي، ثقىلىلة،

كندي، ثقة إمام، شىلي  اإلسىللم، مىلن األبىلدال(، حدثنا لمد بن أسلم )ال

)بىلن أب خالىلد  ي، ثقىلة خ م( عىلن إسىلامعيلىل)الطنافسىل حدثنا يعيل بن عبيد

)بن أب حازم، ثقة حجىلة أمجعىلوا عليىله،  البجيل، حافظ ثقة خ م( عن قيس

: لقا كاد أن يكون صحابيًا، خ م( عن جرير )بن عبد اهلل البجيل صحاب(

                                                 
، اللبـاب يف هتـذيب 182: 5. األنساب للسـمعاين 229: 2طبقات اليافعّية الكربى للسبكي  (1)

 .1887: 90، تلخيص تاريا نيسابور 157: 3البن األثري اجلزري: األنساب 

(  مستعرضًا 74: 1قول تلميذه الثعلبي )يف مقدمة تفسريه  - حسب قواعدهم –ويكفي يف جاللته 

...، مثـل اإلمـام أيب جعفـر وفرقة حازوا قصب السب  يف عمدة التصنيف واحلذقمناهج املفرسين: 

 .أب لمد عبد اهلل بن حامد األصفهاينوشيخنا حممد بن جرير الطربي، 

، ت: عصـام 11هـ(، عيّل بن أمحد )يف أسباب النـزول: 468أقول: وقد صحح له اإلمام الواحدي)

الـذي روي: أن أول مـا نـزل سـورة  احلىلديث الصىلحيحأمـا احلميدان، دار االصالح الـدمام( قـال: 

 قال.... حدثنا عبد اهلل بن حامد املدثر، فهو ما أخربناه األستاذ أبو إسحاق الثعالبي قال:

 . من هذه الطبعة.  193يف موضع آخر، حمققه احلميدان كام يف ص:  كام قد صحح له،
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آل لمىلد مىلات شىلهيدًا، أال ومىلن  حبِّ مات عهلل  من: »ل رسول اهلل قا

آل لمد  حبِّ آل لمد مات مغفورًا له، أال ومن مات عهلل  حبِّ مات عهلل 

آل لمد مات مؤمنًا مستكمل اإليامن،  مات تائبًا، أال ومن مات عهلل حبِّ 

ره ملىلك املىلوت باجلنىلة، ثىلّم منكىلىلر ىلّآل لمىلد بشىلىل حىلبِّ أال ومىلن مىلات عىلهلل 

آل لمد يزف إىل اجلنّة كام تزف العىلروس  حبِّ ونكري، أال ومن مات عهلل 

آل لمد فتح له يف قربه بابىلان إىل  حبِّ إىل بيت زوجها، أال ومن مات عهلل 

آل لمد جعل قربه مزار ملئكة الرمحة، أال  حبِّ اجلنّة، أال ومن مات عهلل 

مد مات عهلل السنة واجلامعة، أال ومن مات عهلل آل ل حبِّ ومن مات عهلل 

بغض آل لمد جاء يوم القيامة مكتوب بن عينيه: آيس من رمحىلة اهلل، أال 

ومن مات عهلل بغض آل لمد مات كىلافرًا، أال ومىلن مىلات عىلهلل بغىلض آل 

 .(1)«لمد مل يشم رائحة اجلنة

ام ..؛ ممّا يستدرك علىليهام كىلإسناده صحيح عهلل رشط الشيخنأقول: 

 .ال خيفى عهلل أهل الفّن. واحلديث نّص ظاهر يف حرمات آل لّمد 

  

                                                 
. دار إحيـاء 314: 8)حتقيق: أيب حمّمد بن عاشـور، وتـدقيق: نظـري السـاعدي(  تفسري الثعلبي  (1)

 بريوت. الرتاث العريب،
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 توهم شعارّية ما ليس من الشعائر!!!

يدعي أرباكا أَّّنا من الشعائر  ،ثّمة سلوكّيات متلّبسة بلباس الشعائر

إمعانًا يف الىلوالء  ،والنباح كنباحها ،من قبيل التشّبه بالكلب ،بنحو اجلزم

 عاّمة.. لسيد الشهداء احلسن خاصة وأهل البيت 

تعظىليم مىلا  :والتي هي ،فهل أّن ضابطة الشعائر اآلنفة :وهيهنا سؤال

 !!!.؟تنطب  عهلل هذا املصداق وأمثاله ،عّظم اهلل

رضىلوان )املدار عهلل قواعد االستنباط املجمع عليها بن فقهائنىلا  :قلنا

ال تقىلىلّر انطبىلىلاق الضىلىلابطة عىلىلهلل  -عىلىلهلل الظىلىلاهر  -وهىلىلي  ،(اهلل تعىلىلاىل علىلىليهم

 ...، بيان ذلك.مصداق التشّبه بالكلب والنباح بنباحها

واملصىلىلداق اآلنىلىلف مشىلىلكوك  ،ضىلىلابطة الشىلىلعائر أعىلىلله قىلىلانون عىلىلام

بل ال يرجح أّنه من التعظيم يف  ،ال ُيعلم أّنه ممّا تتناوله الضابطة ،االنطباق

هو بطلن بل عدم جواز التمّسك بالضابطة واملتعّن يف ما نحن فيه  ،يشء

يف الشبهات املصداقّية، مشكوكة االنطبىلاق..؛ وهىلو مىلا يعىلرّب عنىله يف علىلم 

والتىلي ذهىلب  .التمّسىلك بالعىلام يف الشىلبهات املصىلداقّية :األصول بمسىلألة

 مشهور املحققن من السنّة والشيعة إىل بطلَّنا..
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والذي نقول تبعًا ملشهور الفقهاء بإباحته ؛  ،فالتطبري عهلل سبيل املثال

لعدم الدليل الواضح عهلل احلرمة واملبغوضّية ؛ فإّنام نقىلول بىله لىلذلك ؛ أي 

وليس لكونه ممّا تتناوله عمومات التعظىليم ؛ ملىلا عرفىلت مىلن  ،لعدم الدليل

  .بطلن التمّسك بالعام يف الشبهات املصداقّية ؛ فاحفظ

ن وصىلىلىلهلل اهلل عىلىلىلهلل لمىلىلىلد سىلىلىليد األنبيىلىلىلاء واحلمىلىلىلد هلل رب العىلىلىلامل     

 .  واملرسلن، وعرتته الطاهرين املطهرين وسلم تسليام كثريًا.
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