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رضييي ع هنييذ وتيي كير   (1)ني سيي ح شيعي أحمد راسم النفيييم مناشييد  الالر و وينقل لنا الدكت 

لشيعتذ ال ين دهو  لينصرو  وتخلوا هنذ فيقول: "كان القوم يصرون هلى التشويش هلى أبي هبييد 

لي؟ ع الحسين لئال يتمكن من إبالغ حجتذ، فقال لهم مغضباً: ما هليكم أن تنصتوا إليَّ فتسمعوا قو 

وإنما أدهوكم إلى سبيل الرشاد، فمن أطاهني كان من المرشدين، ومن هصاني كان من المهلكين، 

وكلكم هاص ألمري غير مستمع لقولي، قييد انختلييي هطييياتكم ميين الحييرام، وملئييي بطييونكم ميين 

الحييرام، فطبييع ع هلييى قلييوبكم، ويلكييم أأ تنصييتون؟ أأ تسييمعون؟   فسييكي النييام  فقييال هليييذ 

)تبا لكم أيها الجماهة وترما حين استصرختمونا والهين مستنجدين فأصرخناكم مسييتعدين،  م:السال

سللتم هلينا سيفا في رقابنا، وحششتم هلينا نار الفييتن التييي جنادييا هييدونا وهييدوكم، فأصييبحتم ألبييا 

رام ميين هلى أوليائكم، ويدا هليهم ألهدائكم، بغير هدل أفشو  فيكم، وأ أمل أصبح لكم فيهم إأ الح 

فقبحا لكم، فإنما أنتم من طواغيي األمة، وشيي ا  األحييتا ،  …الدنيا أنالوكم وخسيم هيش طمعتم

ونب   الكتا ، ونفثة الشيييطان، وهصييبة ا،ثييام، ومجرمييي الكتييا ، ومطفئييي السيينن، وقتليية أوأد 

  (2)األنبياء"

لي بن موسييى د ا دو اللفظ ال ي ضبطذ الشيعي الم كور وقد روى أصل الخطبة شيخهم ه 

 وفاضل (4)ونقلها هبد الرتاق المقرم (3)بن طاووم

 
 ( باختالف يسير.2/24وأصله في االحتجاج للطبرسي ) (1)
 .131 – 130على خطى الحسين ص  (2)
 .58اللهوف ص  (3)
 .234مقبل الحسين ص  (4)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

-42- 

42 

 (5)وهبييام القمييي (4)ومحسيين األمييين (3)وحسيين الصييفار (2)ودييادي النجفييي (1)هبييام الحييياوي

فالحظ يييا ميين تنشييد الحييق كيييم وصييم ارمييام الحسييين رضييي ع هنييذ شيييعتذ  (6)وغيردم كثير

 بأوصام دم لها أدل : 

 ن الحرام" " قد أنختلي هطايتكم م

 " وطئي بطونكم الحرام" 

 "فطبع ع هلى قلوبكم" 

 وحششتم هينا نار الفتن  …وأحظ أنهم دم شيعتذ ال ين استصرخو  ولهين 

 فهؤأء الشيعة:   

 " ش ا  األحتا "  

 "نب   الكتا "  

 "هصبة ا،ثام"  

 "مجرمو الكتا "  

 "مطفئو السنن"  

 "قتلة أوأد األنبياء"  

  

 
 .16مقتل الحسين ص  (1)
 .28يوم الطف ص  (2)
 .61الحسين ومسئولية الثورة ص  (3)
 خذوا ال يكلمونه وال ينصتون له. وما بعدها وفيه ما يفيد أنهم أ 97لواعج األشجان ص  (4)
 487/ 1منتهى اآلمال  (5)
 .284 – 283كربالء الثورة والمأساه للمحامي أحمد حسين يعقوب ص  3/100انظر: معالم المدرستين  (6)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

-43- 

43 

 ث السابع المبح

 من الذي قتل الحسين رضي هللا عنه؟ 

 

لقد نصح محمد بن هلي بن أبييي طاليي  المعييروم بييابن الحنيييم أخييا  الحسييين رضييي ع  

هنهم قائال لذ: يا أخي إن أدل الكوفة قد هرفي غدردم بأبيك وأخيييك  وقييد خفييي أن يكييون حالييك 

  (1)كحال من مضى

ع هنذ هندما سألذ هن شيييعتذ اليي ين دييو  وقال الشاهر المعروم الفرتدق للحسين رضي 

 بصدد القدوم إليهم:

"قلوبهم معك وأسيافهم هليك واألمر ينتل من السييماء وع يفعييل مييا يشيياء  فقييال الحسييين:  

صدقي هلل األمر، وكل يوم دو في شييأن، فييإن نييتل القضيياء بمييا نحيي  ونرضييى فنحمييد ع هلييى 

إن حال القضاء دون الرجاء فلم يبعد من كان الحييق نيتييذ نعمائذ ودو المستعان هلى أداء الشكر، و 

    (2)والتقوى سريرتذ"

وارمام الحسين رضي ع هنذ هندما خاطبهم أشار إلى سابقتهم وفعلتهم مع أبيذ وأخيذ فييي  

وإن لم  تفعلوا  ونقضتم ههدكم، وخلعتم بيعتي ميين أهنيياقكم، فلعمييري ممييا دييي  …خطا  منذ: "

وسييبق  (3)" …مودا بأبي وأخي وابيين همييي مسييلم، والمغييرور ميين اغتيير بكييم لكم بنكر، لقد فعلت 

 لإلمام الحسين

 
، منتهووى اآلمووال 75، المجووالا الفوواخرة لعبوود الحسووين ص 115، عاشوووراء لسحسووا ي ص 39اللهوووف البوون سوواوو  ص  (1)

 .96ى الحسين ص ، على خط1/454

 .3/62، معالم المدرستين 60، لواعج األشجان لألمين ص 100، على خطى الحسين ص 79المجالا الفاخرة ص  (2)

، تظلووم 39، خيوور األصووحاب 172، نفووا المهموووم 194، بحر العلوم 275/ 1، معالي السبطين 72 – 3/71( معالم المدرستين 3)

 .170الزهراء ص 
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رضي ع هنذ أن ارتييا  ميين كتييبهم وقييال: " إن دييؤأء أخييافوني وديي   كتيي  أدييل الكوفيية ودييم 

  (1)قاتلي"

وقال رضي ع هنييذ فييي مناسييبة أخييرى :"اللهييم أحكييم بيننييا وبييين قييوم دهونييا لينصييرونا  

  (2)فقتلونا"

 قلي: نعم إن شيعة الحسين رضي ع هنذ دهو  ينصرو  فقتلو   

قال الشيعي حسين كوراني: " أدل الكوفة لم يكتفوا بالتفرق هن ارمام الحسين، بييل انتقلييوا  

نتيجة تلون مواقفهم إلى موقم ثالث، ودو أنهم بييدأوا يسييارهون بييالخروك إلييى كييربالء، وحيير  

فييي كييربالء كييانوا يتسييابقون إلييى تسييجيل المواقييم التييي ترضييي ارمام الحسييين هليييذ السييالم، و 

الشيطان، وتغض  الرحمن، مثال نجد أن همرو بن الحجاك ال ي برت بيياألمم فييي الكوفيية وكأنييذ 

حامي حمى أدل البيي، والمدافع هنهم، وال ي يقود جيشاً رنقا  العظيم دانئ بن هرو ، يبتلييع كييل 

لحسين بالخروك هن الدين لنتأمل النص التالي: وكان همرو بيين موفقذ الظادري د ا ليتهم ارمام ا

 الحجييييييياك يقيييييييول ألصيييييييحابذ: "قييييييياتلوا مييييييين ميييييييرق هييييييين اليييييييدين وفيييييييارق 

    (3)"…الجماهة

وقال حسين كوراني أيضا: "ونجد موقفا آخر يدل هلى نفاق أدل الكوفة، يأتي هبييد ع بيين  

صيح: أفيكم حسين؟ ود ا ميين أدييل الكوفيية، حوت  التميمي يقم أمام ارمام الحسين هليذ السالم وي 

 وكان باألمم من شيعة

 
 .175( مقتل الحسين للمقرم ص 1)

 .1/535( منتهى اآلمال 2)

 .61 – 60( في رحاب كربالء ص 3)
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هلي هليذ السالم، ومن الممكن أن يكون من ال ين كتبوا لإلمام أو من جماهة شييبث وغييير  اليي ين 

    (1)"…ثم يقول: يا حسين أبشر بالنار  …كتبوا 

الرغم ميين ويتساءل مرتضى مطهري: كيم خرك أدل الكوفة لقتال الحسين هليذ السييالم بيي  

 حبهم وهالقتهم العاطفية بذ؟ ثم يجي  قائال:

"والجوا  دو الره  والخوم ال ي كان قد ديمن هلى أدل الكوفة  هموما من  تمن تييياد  

ومعاوية وال ي اتداد وتفاقم مع قدوم هبيد ع ال ي قام هلى الفور بقتل ميثم التمار ورشيد ومسييلم 

الطمع والحرص هلى الثييرو  والمييال وجييا  الييدنيا، كمييا  د ا بارضافة إلى تغل  هامل …ودانئ 

وأما وجهاء القوم ورؤساؤدم فقد أرهبهم ابن تياد، وأغرادم  …كان الحال مع همر بن سعد نفسذ

بالمال من  اليوم األول ال ي دخل فيذ إلى الكوفة، حيث نادادم جميعاً وقال لهم ميين كييان ميينكم فييي 

اء  نعم ود ا هامر بن مجمع العبيدي أو مجمع بيين هييامر صفوم المعارضة فإني قاطع هنذ العط

  (2)يقول: أما رؤساؤدم فقد أهظمي رشوتهم وملئي غرائتدم"

ويقول الشيعي كاظم ارحسائي النجفي:" إن الجيش ال ي خرك لحر  ارمام الحسييين هليييذ  

وأ باكسييتاني  السالم ثالثمائة ألم، كلهم من أدل الكوفة، ليم فيهم شامي وأ حجيياتي وأ دنييدي

  (3)وأ سوداني وأ مصري وأ أفريقي بل كلهم من أدل الكوفة، قد تجمعوا من قبائل شتى"

 
 . 61( في رحاب كربالء ص 1)

 .48 – 3/47( الملحمة الحسينية 2)

 .89( عاشوراء ص 3)
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وقال المؤرخ الشيعي حسين بن أحمد البراقي النجفي: "قال القتويني: ومما نقم هلييى أدييل الكوفيية 

 أنهيييم طعنيييوا الحسييين بييين هليييي هليهميييا السيييالم، وقتليييوا الحسيييين هلييييذ السيييالم بعيييد أن 

  (1)استدهو "

 وقال المرجع الشيعي المعروم آية ع العظمى محسن األمين: 

"ثم بايع الحسييين ميين أدييل العييراق هشييرون ألفييا غييدروا بييذ، وخرجييوا هليييذ وبيعتييذ فييي  

  (2)أهناقهم، فقتلو "

وقال جواد محدثي: "وقد أدي كل د   األسبا  إلى أن يعاني منهم ارمام هلي هليذ السييالم  

ين، وواجذ ارمام الحسن هليذ السالم منهم الغدر، وقتل بينهم مسلم بن هقيييل مظلوميياً، وقتييل األََمرَّ 

  (3)الحسين هطشاناً في كربالء قر  الكوفة وهلى يدي جيش الكوفة"

ونقل شيوخ الشيعة أبو منصور الطبرسي وابن طيياووم واألمييين وغيييردم هيين هلييي بيين  

ن العابدين رضي ع هنذ وهن آبائييذ أنييذ قييال موبخيياً الحسن بن هلي بن أبي طال  المعروم بتي 

 شيعتذ ال ين خ لوا أبا  وقتلو  قائال:

"أيها النام نشدتكم بيياهلل دييل تعلمييون أنكييم كتبييتم إلييى أبييي وخييدهتمو ، وأهطيتمييو  العهييد  

ون والميثاق والبيعة وقاتلتمو  وخ لتمو ، فتباً لما قدمتم ألنفسييكم، وسييوأ  لييرأيكم، بأييية هييين تنظيير

إلى رسول ع صلى ع هلى آلذ وسلم إ  يقييول لكييم: "قتلييتم هترتييي وانتهكييتم حرمتييي فلسييتم ميين 

 أمتي" 

  

 
 .113( تاريخ الكوفة ص 1)

 .1/26( أعيان الشيعة 2)

 .59( موسوعة عاشوراء ص 3)
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فارتفعي أصواي النساء بالبكاء من كل ناحية، وقال بعضهم لييبع : دلكييتم ومييا تعلمييون   

تذ فإن لنييا فقال هليذ السالم: رحم ع امرءاً قبل نصيحتي، وحفظ وصيتي في ع ورسولذ وأدل بي 

في رسول ع أسو  حسنة  فقالوا  بأجمعهم: نحن كلنييا سييامعون مطيعييون حييافظون ليي مامك غييير 

تاددين فيك وأ راغبين هنك، فمرنا بأمرك يرحمك ع، فإنا حر  لحربك، وسلم لسلمك، لنأخ ن 

حيييل بييينكم يتيد ونبرأ ممن ظلمك وظلمنا، فقال هليذ السالم: ديهاي ديهيياي أيهييا الغييدر  المكيير  

ويبن شهواي أنفسكم، أتريدون أن تأتوا إليَّ كما أتيييتم آبييائي ميين قبييل؟ كييال ور  الراقصيياي فييإن 

الجرح لما يندمل، قتل أبي باألمم وأدل بيتذ معذ، ولم ينسني ثكل رسول ع صلى ع هليذ وسلم 

تجييري فييي  وآلذ وثكل أبي وبني أبي ووجد  بين لهيياتي ومرارتييذ بييين حنيياجري وحلقييي وغصييتذ

  (1)"…فراش صدري

وهندما مر ارمام تين العابييدين رحمييذ ع تعييالى وقييد رأى أدييل الكوفيية ينحييون ويبكييون،  

  (2)تجردم قائال: "تنوحون وتبكون من أجلنا فمن ال ي قتلنا؟"

 وفي رواية أنذ هندما مرَّ هلى الكوفة وأدلها ينوحون وكان ضعيفاً قد 

 
 158واألمووين فووي لووواعج األشووجان ص  92  في الملهوووف ص ( وابن ساوو2/32ذكر الطبري هذه الخطبة في االحتجاج ) (1)

وعبوود الووراام المقوورم  183، وحسين كوراني في رحوواب كووربالء ص 572وعبا  القمي في منتهى اآلمال الجزء األول ص 

 360وأعادهووا عبووا  القمووي فووي نفووا المهموووم ص  87ومرتضى عياد فووي مقتوول الحسووين ص  317في مقتل الحسين ص 

 .262زويني في تظلم الزهراء     ص وذكرها رضى الق

 .257م تظلم الزهراء ص 1996عام  4س  83مقتل الحسين لمرتضى عياد ص  357نفا المهموم  86الملهوف ص  (2)
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  (1)يم: "أتنوحون وتبكون من أجلنا؟ فمن ال ي قتلنا؟"انهكتذ العلة، فقال بصوي ضع

وفي رواية هنذ رحمذ ع أنذ قال بصوي ضئيل وقد نهكتذ العلذ: "إن دؤأء يبكييون هلينييا  

  (2)فمن قتلنا غيردم؟"

وتقول أم كلثوم بني هلي رضي ع هنهما: "يا أدل الكوفة سوأ  لكم مييا لكييم خيي لتم حسيييناً  

م أموالييذ وورثتمييو ، وسييبيتم نسيياء ، ونكبتمييو ، فتبييا لكييم وسييحقا لكييم، أي دوا  وقتلتمييو ، وانتهبييت 

ددتكم، وأي وتر هلى ظهوركم حملتم، وأي دماء سفكتمودا، وأي كريمة أصييبتمودا، وأي صييبية 

سلبتمودا، وأي أموال انتهبتمودا، قتلتم خييير رجيياأي بعييد النبييي صييلى ع هليييذ وآلييذ، ونتهييي 

  (3)الرحمة من قلوبكم"

ونقل لنا هنهييا رضييي ع هنهييا الطبرسييي والقمييي والمقييرم وكييوراني وأحمييد راسييم وفييي  

 تخاط  الخونة الغدر  المتخا لين قائلة:

"أما بعد يا أدل الكوفة ويا أدل الختل والغدر والخيي ل والمكيير، أأ فييال رقييأي العبيير ، وأ  

أنكاثاً، تتخ ون إيمانكم دخالً بييينكم،  ددأي التفر ، إنما مثلكم كمثل التي نقضي غتلها من بعد قو 

دل فيكم إأ الصلم والعجيي ، والشيينم والكيي  ، وملييق ارميياء، وغميير األهييداء، كمرهييى هلييى 

 دمنُذ،  

 
 .570/ 1( منتهى اآلمال 1)

 .2/29( االحتجاج 2)

مرتضى عياد ص ، مقتل الحسين ل157، لواعج األشجان 316مقتل الحسين للمقرم ص  363نفا المهموم  91اللهوف ص  (3)

 .261تظلم الزهراء لرضي بن نبي القزويني ص  86
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أو كفضيية هلييى ملحييود ، أأ بييئم مييا قييدمي لكييم أنفسييكم أن سييخط ع هليييكم وفييي العيي ا  أنييتم 

وا قليال، فقد بليتم بعاردييا ومنيييتم بشييناردا، خالدون  أتبكون أخي؟ أجل وع، فابكوا كثيراً واضحك

ولن ترخصودا أبداً، وأنى ترخصون قتل سليل خيياتم النبييو ، ومعييدن الرسييالة، وسيييد شييبا  أدييل 

الجنة، ومال  حربكم، ومعا  حتبكم، ومقر سلمكم، ومفييتن نيياتلتكم، والمرجييع إليييذ هنييد مقييالتكم، 

تترون ليوم بعثكم، فتعساً تعساً ونكساً نكساً، لقييد  ومنار حجتكم، أأ ساء ما قدمتم ألنفسكم وساء ما

خا  السييعي، وتبييي األيييدي، وخسييري الصييفقة، وبييؤتم بغضيي  ميين ع، وضييربي هليييكم ال ليية 

والمسكنة، أتدرون ويلكم أي كبد لمحمد فريتم؟ وأي ههد نكثتم؟ وأي حرمة لذ انتهكتم؟ وأي دم لييذ 

يتفطرن منذ وتنشق األر  وتخر الجبال دييّداً، لقييد جئييتم سفكتم؟ لقد جئتم شيئا إّداً، تكاد السمواي 

  (1)بها شوداء خرقاء كطالن األر  وملء السماء"

وينقل الشيعي أسد حيدر هن تين  بني هلي رضي ع هنهما ودي نخاطيي  الجمييع اليي ي  

وا قليييال، استقبلها بالبكاء والعويل فقالي تؤنبهم: "أتبكون وتنتحبون؟! أي وع فابكوا كثيرا واضحك

فقد  دبتم بعاردا وشناردا، ولن ترحضودا بغسييل بعييددا أبييدا، وأنييى ترحضييون قتييل سييليل خيياتم 

   (2)"…النبو 

 
وما بعوودها، علووى خطوور  146وما بعدها، في رحاب كربالء ص  311، مقتل المقرم ص 1/570، منتهى اآلمال 2/29االحتجاج  (1)

 .258، تظلم الزهراء ص 138الحسين ص 
 وما بعدها. 295مع الحسين في نهضته ص  (2)
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وفي رواية أنها أطلي برأسها من المحمل وقالي ألدل الكوفة: "صذ يييا أدييل الكوفيية تقتلنييا  

  (1)رجالكم وتبكينا نساؤكم فالحاكم بيننا وبينكم ع يوم فصل القضاء"

 

 المبحث الثامن: 

 من قُتل مع الحسين من أهل البيت رضي هللا عنهم: 

من ح  أمير المؤمنين هلي رضي ع هنذ للخلفاء الثالثة أن سييمَّى أبنيياء  بأسييمائهم، وقييد   

قاتل دؤأء مع أخيهم الحسين في كربالء، ونالحظ تعمييد خطبيياء الشيييعة هييدم  كيير ديي   األسييماء 

حسينياي النظر في مواقفهم من الخلفاء الثالثة رضي ع هنهم، وأبناؤ  الطيبة حتى أ يعيد رواد ال

 دم:

 (5)وهبام القمييي (4)واألربلي (3)والطبرسي (2)أبو بكر بن هلي بن أبي طال :  كر  المفيد 

  (9)وابن شهر آشو  (8)وصادق مكي (7)ودادي النجفي (6)وباقر شريم القرشي

 
 .264وذكرها الشيخ رضى بن نبى القزويني في تظلم الزهراء ص  365لقمي في نفا المهموم ص نقلها عبا  ا (1)
 .248اإلرشاد للمفيد ص  (2)
 .203إعالم الورى ص  (3)
 .1/440كشف الغمة  (4)
 .1/528منتهى اآلمال  (5)
 .1/270حياة اإلمام الحسين  (6)
 .171،172،173،174يوم الطف ص  (7)
 .258ت ص مظالم أهل البي (8)
 .3/305مناقب آل أبي سالب  (9)
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 (4)واألربلييي (3)وابن شهر آشو  (2)والطبرسي (1)فيدهمر بن هلي بن أبي طال :  كر  الم 

  (5)والنجفي

وابيين شييهر  (6)هثمان بيين هلييي بيين أبييي طاليي :  كيير  محمييد بيين النعمييان الملقيي  بالمفيييد 

 وصييادق  (12)ودييادي النجفييي (11)والقرشييي (10)والقمييي (9)واألربلييي (8)والطبرسييي (7)آشييو 

  (13)مكي

 (16)واألربلييي (15)والطبرسييي (14)طال :  كيير  المفيييدأبو بكر بن الحسين بن هلي بن أبي  

  (19)ودادي النجفي (18)والقرشي (17)والقمي

 
 .186اإلرشاد ص    (1)
 .203إعالم الورى ص  (2)
 .3/304مناقب آل أبي سالب  (3)
 .1/440كشف الغمة  (4)
 .188يوم الطف ص  (5)
 .186اإلرشاد ص  (6)
 .3/304مناقب آل أبي سالب  (7)
 .203أعالم الورى ص  (8)
 .1/440كشف الغمة  (9)
 .527، 1/526آلمال منتهى ا (10)
 .3/262حياة اإلمام الحسين  (11)
 .179، 175يوم الطف ص  (12)
 .257مظالم أهل البيت ص  (13)
 .186،248اإلرشاد ص  (14)
 .212أعالم الورى ص  (15)
 .1/575،580كشف الغمة  (16)
 .1/526منتهى اآلمال  (17)
 .3/254حياة الحسين  (18)
 .167يوم الطف ص  (19)
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  (1)وصادق مكي

  (4)وصادق مكي (3)والطبرسي (2)همر بن الحسين بن هلي بن أبي طال :  كر  المفيد 

ودييؤأء األخيييار لقييوا مصييرههم فييي كييربالء كمييا صييرح بهيي ا ميين نقلنييا هيينهم فييي ديي ا  

تصر، فرحمة ع هليهم وهلى آبائهم، وإنما  كرنادم لكييي يعلييم الشيييعي المنصييم مبليي  حيي  المخ 

أدل البيي للخلفاء الثالثة رضي ع هنهم ولم يتوقم األمر هند ديي ا الحييد بييل إن دنيياك ميين أدييل 

 البيي أيضا من سمى أبناء  بأسماء الخلفاء ويكفيك منهم ارمام الجليل هلي بن الحسين بن هلي بن

 (5)أبي طال  ودو المعصوم الرابع هند ارمامية اأثنى هشرية فإن لذ ابناً اسمذ همر  كر  المفيييد

وقال الحر العاملي فيذ: "كان فاضال جليال ولي صدقاي النبي صلى ع هليذ وآلذ وأمير المؤمنين 

  (6)وكان ورهاً متجنباً "

حاثة مرتضييى العسييكري ييي كر أبنيياء ثم وجدي الشيعي الملق  هنددم بالعالمة والمحقق الب  

ميين  127هلي بن أبي طال  الثالثة: أبا بكر وهمر وهثمييان فييي كتابييذ معييالم المدرسييين صييفحة 

 الجتء الثالث 

 
 .258أهل البيت ص  مظالم (1)
 .197اإلرشاد ص  (2)
 .112إعالم الورى ص  (3)
 .254مظالم أهل البيت  (4)
 في اإلرشاد. (5)
 خاتمة الوسا ل. (6)
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وأ شييك أن ارنسييان يختييار ألبنائييذ أحيي  األسييماء إليييذ فييأبو بكيير وهميير وهثمييان أحيي   

 األصحا  إلى قل  هلي رضي ع هنهم فسمى أبناء  بأسمائهم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

-54- 

54 

 الفصل الرابع 

 الشعائر الحسينية 

 المبحث األول: 

 الشعائر الحسينية طقوس لم تكن على عهد األئمة:

أخييي القييار  إن مييا يفعلييذ الشيييعة فييي الميي تم والحسييينياي مثييل اللطييم والنياحيية والتطبييير   

عي وغيردا لم تكن هلى ههد األئمة باهترام هلماء الشيعة، وقد  كر نجييم الييدين أبييو القاسييم الشييي 

المعروم بالمحقق الحلي بأن الجلوم للتعتية لم ينقل هن أحد من الصييحابة واألئميية، وأن اتخييا   

، ود ا يعني أن الم تم والشعائر الحسينية من البدن التييي يجيي  تركهييا، كمييا (1)مخالم لسنة السلم

 اهترم به ا شيخهم آيذ ع العظمى جواد التبريتي هندما وجذ لذ د ا السؤال: 

و رأيكم في الشعائر الحسينية وما دو الرد هلى القائلين بأنها طقوم لم تكن هلى ههييد ما د 

 األئمة األطهار هليهم السالم فال مشروهية لها؟

فأجا : "كاني الشيعة هلى ههد األئمة هليهم السالم تعيش التقية وهدم وجود الشييعائر فييي  

األتمنة، ولو كاني الشيعة فييي  اك الوقييي وقتهم لعد إمكانها أ يدل هلى هدم المشروهية في د   

تعيش مثل د   األتمنة من حيث إمكانية إظهييار الشييعائر وإقامتهييا لفعلييوا كمييا فعلنييا، مثييل نصيي  

 األهالم

 
 وسيأتي كالمه بنصه. 94المعتبر ص  (1)
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  (1)السوداء هلى أبوا  الحسينياي بل الدور إظهاراً للحتن"

حيييث أورد  (2)يوبمثل د ا اهترم هالمتهم آية ع العظمى هلي الحسيني الفاني األصفهان  

 د   الشبهة:

"إنذ لم تعهد د   األمور في تميين المعصييومين هليييهم السييالم ودييم أدييل المصيييبة وأولييى  

بالتعتية هلى الحسين هليذ السالم، ولم يرد في حديث أمر بها ميينهم، فهيي   أمييور ابتييدهها الشيييعة 

نييار فأجييا  الفيياني وسمودا الشعائر الم دبية والمييأثور أن كييل بدهيية ضيياللة وكييل ضيياللة فييي ال

األصفهاني بقولذ: " والجوا  واضح جداً أن ليم كل جديد بدهة إ  البدهة المبغوضة هبييار  هيين 

تشريع حكم اقتراحي لم يكن في الدين، وأ من الدين، والرواياي الوارد  فييي  م البدهيية والمبتييدن 

يع ميين غييير المشييرن ناظر  إلى التشريع في الدين، بل دييي وارد  مييورد حكييم العقييل بقييبح التشيير

بعنوان أنذ شرن إلهي ومستمد من الوحي السماوي، وإأ فأين محل الشبهاي الحكمية التييي وردي 

الرواياي بالبراء  فيها وحكم العقل بقبح العقا  هليها؟ وبديهي أن الشعائر الحسييينية ليسييي كيي لك 

لي: كيي كر المصييائ ، ودو فعل توليدي يحتاك إلييى سييب  ودييو إمييا قييو  (3)كيم واربكاء مأمور بذ

 وإنشاء المراثي، أو هملي: كما في همل الشبيذ  

 
 هو.1417س  562ملحق بالجزء الثاني من صراس النجاة للخو ي صفحة  (2)
ن معز الدولة البويهي هووو الووذي أموور النووا  بووالنواو والبكوواء وإقامووة الموو تم فووي ويأتي تصريح الخونساري وعبا  القمي بأ (2)

 إلخ.…السكك واألسوام
( عن الصادم عليه السووالم قووال : كوول عووين باكيووة يوووم القيامووة إلووى  ال ووة 169روى أحمد بن فهد الحلي في عدة الداعي )ص  (3)

وعين بكت في جوف الليل موون خشووية هللا " فالبكوواء يكووون موون عيون : "عين غضت عن محارم هللا وعين سهرت في ساعة هللا 

 خشية هللا، ال كما يكون في الحسينيات والم تم.
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فللفقيذ أن يحكم بجوات تلك الشعائر لمييا يترتيي  هليهييا ميين اربكيياء الييراجح البتيية كمييا أن التعتييية 

هنوان قصدي وأ بد لييذ ميين مبييرت ونييرى أن مبييرتاي العييتاء فييي الملييل المختلفيية مختلقيية ومييا 

نهى هنذ الشرن أو حكم قبحذ العقييل وهلييى المشييكك أن يفهييم المييراد  تعارم هند الشيعة ليم مما

  (1)من البدهة ثم يطابقها هلى ما يشاء إن أمكن"

، (2)قال حسن معنية : " جاء العهد البييويهي فييي القييرن الرابييع الهجييري فتحييرر ديي ا اليييوم

ا كلهييا، إ  أخيي ي وتجلى كما ينبغي حتينا في بغداد والعراق كلذ وخرسان ومييا وراء النهيير والييدني 

تتوشح البالد بالسواد، ويخرك النام بأتم ما تخرك الفجيعة الحية أدلها الثاكلين، وك لك الحال فييي 

العهد الحمداني في حل  والموصل وما واألدم، أما في العهود الفاطمية فكاني المراسيييم الحسييينية 

تي تجييري ا،ن فييي جميييع في هاشوراء تخضع لمراسيم بغداد، وتقتصر هلى األصول المبسطة ال

األقطار ارسالمية والعربية، وخاصة فييي العييراق وإيييران والهنييد وسييوريا والحجييات فتقييام الميي تم 

والمناحاي وتعقد لتسك  العبراي وأصبحي إقاميية الشييعائر الحسييينية مظهييراً ميين مظييادر خدميية 

  (4)،(3)الحق وإهالن الحقيقة"

الشييييييراتي األدوار التيييييي ثيييييم يسيييييتعر  إميييييامهم وشيييييهيددم آيييييية ع حسييييين  

 
 الطبعة الرابعة. 192مقتل الحسين لمرتضى عياد ص  (1)
 أي أن الم تم والحسينيات لم تعرف إال في هذا اليوم بسبب البويهيين. (2)
 .192آداب المنابر ص  (3)
البووويهيين والفوواسميين ليسووت مظهووراه موون مظوواهر خدمووة الحووق وإعووالن الحقيقووة فجوواء هوو الء ولوويا األ مووة أي أنووه قبوول  (4)

 المعصومون فجعلوها مظهراه من مظاهر خدمة الحق.
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مري بها د   الشعائر فيشتكي من الظلم ال ي منع الشيعة من إظهار د   الشعائر فيقول: "غير أن 

الشيعة لم يقدروا هلى د ا التعبييير الجييريء هنييدما كييانوا يرتحييون فييي ظلميياي بنييي أمييية وبنييي 

هلييى مشيياتل الييورد العبييام وإنمييا اختلفييي هليييهم الظييروم القاسييية والرخييية اخييتالم الفصييول 

  (1)فاختلفي تعبيراتهم باختالفها"

 ثم  كر الشيراتي خمسة أدوار:

الدور األول: ودو دور األئمة  قال الشيراتي: "انحصر فيذ تعبير الشيعة هلييى تجمييع نفيير   

منهم في بيي أحددم، إنشاد فرد منهم أبياي من الشعر، أو تالوتييذ أحاديييث فييي رثيياء أدييل البيييي، 

ين بكييل تكييتم وإخفيياء وتقييية الحكوميياي الظالميية أن تطيييش بهييم فييي جنييون فتطييير وبكيياء ا،خيير

  (2)رؤوسهم"

قلي ود ا كالم مردود ودو من كيييم الشيييراتي ألنييذ لييم ييي كر أي مصييدر نقييل منييذ ديي ا 

 الكالم 

الدور الثاني: دور بني العبام  وقد اشييتكى الشيييراتي ميين ديي ا الييدور إأ إنييذ هيياد فقييال:   

التأبين هلى ارمام الشهيد وهلي برثائذ المنابر ولكن فييي إطييار محييدود يفصييلذ  "فتوسعي مجالم

  (3)هن حركة التشيع"

ولكيين فييي إطييار  …قلي: وكالم الشيراتي د ا مردود أيضا من قام دو بنسفذ هندما قال: "  

  محدود يفصلذ هن حركة التشيع" فما الفائد  إ ن من استشهادك بذ؟

 
 .98 – 97الشعا ر الحسينية للشيرااي ص  (1)
 .98المصدر السابق ص  (2)
 .98المصدر السابق ص  (3)
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 ي الدور الثالث فيقول: ثم ي كر الشيرات 

"دور البييويهيين والديالميية والفيياطميين وخاصيية أيييام معييت الدوليية الييديلمي، اليي ين رفعييوا 

ارردا ، وأطلقوا طاقاي الشيعة، ومكنودم من إخراك مجييالم التييأبين هيين الييدور إلييى المجييامع 

األسواق، وتنظيييم والشوارن والساحاي العامة،وإهالن الحداد الرسمي العام يوم هاشوراء، إغالق 

  (1)المواك  المتجولة في الشوارن والساحاي"

ثم ي كر الدور الرابع فيقول: "دور الصفويين وخاصة ههييد العالميية المجلسييي اليي ي شييجع   

الشيعة هلى ممارسة شعائردم بكل حرية فأضييافوا إليهييا التمثيييل اليي ي كييان إبييداهاً ميينهم لتجسيييد 

  (2)المأسا "

مم فيقييول: "دور الفقهيياء المتييأخرين وهلييى رأسييهم الشييي  مرتضييى ثم ييي كر الييدور الخييا  

  (3)األنصاري وآية ع الدربندي حيث أكثري الشيعة من مواك  السالسل والتطبير"

ثم هاد الشيييراتي ليعتييرم بمييا اهتييرم بييذ التبريييتي والفيياني األصييفهاني قييال: "ولييو أن   

ة الكامليية ألقيياموا ديي   الشييعائر القائميية اليييوم الشيعة في ههود األئمة هليهم السالم وجييدوا الحرييي 

وأكثر، غير أنهييم لييم يكونييوا يجييدون الحرييية الكافييية للتعبييير الكامييل هيين مييدى انفعييالهم فييي كييل 

  (4)العصور"

 
 .99الشعا ر الحسينية ص  (1)
 .99لشعا ر الحسينية ص ا (2)
 .99الشعا ر الحسينية ص  (3)
 .100الشعا ر الحسينية ص  (4)
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فيقول الشراتي "ألقاموا د   الشعائر القائمة اليوم" دليل هلى أن د   الشعائر القائمة اليييوم  

 التي تكلم هنها    لم تكن قائمة في تلك العصور

إ ن د   الشعائر لم تكن هلى ههد األئمة ولم يأمر بها النبي صلى ع هليذ وسلم فهييي ميين 

محدثاي األمور التي ح رنا منها النبي صلى ع هليذ وسلم بقولذ: "وإياكم ومحييدثاي األمييور فييإن 

 كل محدثة بدهة وكل بدهة ضاللة وكل ضاللة في النار" 

 منصم أن يدرك د ا ويعيد النظر في حضور  ومواظبتذ هلى د   الم تم فعلى الشيعي ال  

وقبل أن ننهي د ا الفصل نوقم القار  الكريم هلى إجابة محمد حسين فضل ع هلى ميين   

 سألذ هن تأسيم المأتم الحسيني 

قال حسين فضل ع: "المأتم الحسيني أسسذ أئمة أدل البيي )ن( اليي ين كييانوا يعقدونييذ فييي 

  (1)يوتهم ويستدهون من يقرأ األشعار التي ت كر مصيبة الحسين هليذ السالم بطريقة هاطفية"ب 

وقد سئل بمناسبة سابقة هن تأسيم المأتم الحسيني فأجا : "أ يبعد أن تأسيييم الحسييينياي 

انطلق من فكر  احترام المسجد ألن النام قد يحتاجون إلى اأستمان لعييتاء الحسييين هليييذ السييالم 

للمواهظ واررشاداي وفيهم الجن  وفيهم الحائ  ومن جهة هدم جوات تنجيم المسجد فلربمييا أو 

 جعلي الحسينياي إلى جان  المساجد أ لتكون بديلة هنها فه ا ما لم يفكر  

 
 .5/509الندوة  (1)
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فيذ أحد، ولكن من أجل حماية المسيياجد وإفسيياح المجييال لالسييتمان للموهظيية واليي كرى الحسييينية 

ى لو أدى  لك إلى تنجيسها أو ما إلى  لك وأ نعرم متييى بييدأ إنشيياء حتى يحضردا كل النام حت 

  (1)الحسينياي"

قلي: فالحظ أنذ أول األمر تهم أن أئمة أدل البيي دييم اليي ين أنشييأوا الميي تم الحسييينية، ثييم 

جيياء بعييد  لييك ليقييول: إنهييا انطلقييي ميين فكيير  احتييرام المسييجد، وأنييذ أ يعييرم متييى بييدأ إنشيياء 

 الحسينياي 

 

 بحث الثاني: الم

 الشيعة يستحدثون بدعة النياحة واللطم: 

أخي المسلم أن ما يفعلذ الشيعة في الحسينياي تحي مسمى الشعائر الحسينية دي من البييدن 

التي استحدثها ودها إليها هلماء الشيعة فقد ألم داهيتهم هبد الحسين شرم الموسوي كتابييا سييما  

 ( حيياول فيييذ كعادتييذ فييي مؤلفاتييذ الييدفان هيين البييدن )المجالم الفيياخر  فييي ميي تم العتيير  الطييادر

والخرافاي التي يتعبد بها الشيعة، ومنها: الم تم كما يفهم من هنييوان الكتييا ، فقييد حيياول أن يثبييي 

  (2)جوات إقامة الم تم من بكاء النبي صلى ع هليذ وسلم هلى ابنذ إبراديم

 دل فعل النبي نعم لقد  رفي هينا النبي صلى ع هليذ وسلم، ولكن

 
 .479 – 4/478الندوة  (1)
 وما بعدها من مجالسة الفاخرة. 11راجع صفحة  (2)
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 صلى ع هليذ وسلم ما تفعلذ الشيعة في م تمهم؟

ودل جعل النبي صلى ع هليذ وسلم من موي همذ حمت  رضييي ع هنييذ وغييير  مناسييبة   

سنوية يجمع فيها النام ويتفنن باكيا أو متباكيييا لكييي يبكييي الحاضييرون كمييا يفعييل هلميياء الشيييعة 

 وخطباؤدم في الحسينياي؟

النبي صلى ع هليذ وسلم يوتن شرا  العصير فييي  كييرى مقتييل أو مييوي ميين  ودل كان  

   كردم د ا الشيعي؟

 ولما ا استعمل هبد الحسين القيام، والقيام محرم في م دبة؟  

يقول: "وقد استمري سير  األئمة هلى الند  والعويل وأمروا أولياءدم بإقامة ميي تم الحييتن   

  (1)هلى الحسين جيالً بعد جيل"

 وقال ودو يرد هلى من يعي  هلى الشيعة نياحهم وهويلهم:  

"ولو هلم الالئم األحمق بما في حتننا هلى أدل البيييي، والنصيير  لهييم، والحيير  الطاحنيية   

ألهدائهم، لخشع أمام حتننا الطويل، وألكبر الحكمة المقصود  من ديي ا النييوح والعويييل، وأ  ميين 

  (2)ي كل جيل"األسرار في استمرارنا هلى  لك ف

م الدكتور الشيعي دادي فضل ع موافق هلماء الشيعة من اللطم وغيردا مما يقوم بييذ    ويقسِّ

 الشيعة في حسينياتهم إلى قسمين:

المدرسة ارصالحية: وتضم فريق المجددين ال ي تتهمذ محسن األمين، وميين األمييور  -1  

 تحرمالتي تركت المدرسة ارصالحية هلى اأبتعاد هنها و 

 
 ، ويأتي إن شاء هللا تعالى من كالم أ متهم ما يدحض هذا االفتراء.17المجالا الفاخرة ص  (1)
 .27 – 26المجالا الفاخرة ص  (2)
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بعضها دي ضرر النفم بالضر  حتى اردماء، واختالق األخبييار، و كردييا، وإقاميية الشييبيذ )أي 

  (1)تمثيل مسرحية لملحمة كربالء(

المدرسة المحافظة وتضم فريييق المحييافظين اليي ي تتهمييذ هبييد الحسييين صييادق ودييي  -2  

حرمتييذ وبالتييالي تركييت هلييى أن كييل شيييء لييك مبيياح وإن أدى إلييى األ ى  مييا دام أ نييص هلييى 

  (2)فالشيء في نظردا محرم مما  كرتذ المدرسة ارصالحية"

ثم يتعر  دادي فضل ع إلى موقم هبد الحسين شرم الدين الموسييوي ميين المدرسييتين   

يؤكد أن الم تم الحسينية بجميييع مظادردييا ليسييي ميين  –أي هبد الحسين  –فيقول: "لقد راح مفكرنا 

ى القاهد  الشرهية التي تنص هلى أن األصييل فييي األشييياء ارباحيية أ الحرام في شيء معتمداً هل

  (3)"…الحرمة، فهو لم يحرم مظادر الم تم الحسينية كما تفعل المدرسة ارصالحية 

وقال حسن مغنية: "وأما فيما يتعلق بإقاميية الشييعائر الحسييينية فييي هاشييوراء فهييو أميير لييذ   

العاملييية والنييوادي الحسييينية ومييداخل القييرى مجلليية مظادر ، فييإ ا جيياء المحييرم رأيييي المسيياجد 

بالسواد، متسربلة بالحتن، هليها هالماي األسى واللوهة، وتراءي وجو  العاملين تعلودييا الك بيية، 

وتتشح بالشجن، فالنفوم منقبضة، والوجو  متجهمة، والقلو  فتهة جتهة، قد تملكهييا الهلييع ميين 

 كربان القل ، فاجعة كربالء، فهنا ودناك هويل ونواح ي 

 
 .137را د الفكر اإلصالحي ص  (1)
 .138را د الفكر اإلصالحي هامش صفحة  (2)
 .137را د الفكر اإلصالحي ص  (3)
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  (1)" …ويوجعان الصدر 

وقال أيضا : وفي صبيحة اليوم العاشر يكون قد وفد إلى النبطية هشراي األلوم من أبنيياء   

الطائفة وغيردا لالشتراك بإحياء اليي كرى، ويبييدأ اأحتفييال بقييراء  مصييرن الحسييين فييي حسييينية 

هة التاسعة والنصييم تقريبييا حيييث يجييري النبطية التحتا في الساهة الثامنة صباحا، ينتهي في السا

تمثيل المصرن، فيشترك في التمثيل أبناء النبطية كباراً وصغاراً نساء ورجاأً، بارضافة إلييى ميين 

ن ر  أدلذ له   الغاية من األطفال، وتمثل في سيياحة النبطييية العاميية واقعيية الطييم، حيييث يشييهددا 

م التمثيييل فييي جييو هييابق بالحمييام الييديني، ثييم حشد من المؤمنين يقدر بأكثر من خمسييين ألفيياً، يييت 

يطوم بعد  لك هدد من الشبان واألطفييال فييي المدينيية، ودييم هييرا  الصييدور يضييربون رؤوسييهم 

  (2)"…بالسيوم والخناجر، وظهوردم بالسالسل، بشكل يبعث في النفوم األسى 

ر  الشيييعة هندما سئل هيين ضيي  (3)وقال الشيعي المعروم هند قومذ الدكتور أحمد الوائلي  

أنفسهم وجرح صدوردم في يوم هاشوراء؟ قال: "سبق للعلماء وأهطوا رأيهم في د ا الموضييون، 

وقالوا: إن د ا الضر  إن أضر بالنفم فهو محرم، وإ ا لم يلحق بالنفم ضييرراً فلييم يحييرم، فهييو 

  (4)مجرد تعبير وجداني هن حبهم للحسين"

 
 .176آداب المنابر ص  (1)
 .181آداب المنابر ص  (2)
 ويسمونه كبير خطباء المنبر الحسيني. (3)
 .1997يونيو  1073/16مجلة مرآة األمة الكويتية العدد  (4)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

-64- 

64 

يد الصييالح: "فييي حاليية هييدم إييي اء اليينفم فييإن ويقول الكات  الشيعي هبد الهادي هبد الحم 

، تجا  ارنسان في اللطم جائت، ويعتبر نوها من التعبير هما يجيش داخل النفم، ودي حالة فطرية

مشاهر  فقد ترا  يصفق أو يقوم من مكانة فرحاً بشرط هدم الضرر البلي  بييالنفم، ودنيياك بعيي  

رمييي أو هلييى األقييل أ تحبيي  هملييية التطبييير، من الفتاوى التي صدري من بع  العلماء التييي ح 

ودي هلى كل حال كما أرى حالة من واقييع البيئيية اأجتماهييية تييدهوا فعييال إلييى تصييحيحها ودييي 

  (1)قضية أ تعبر بالضرور  هن أصل العقيد "

ويقول شيخهم مهدي محمد السويج في كتابذ "مائيية مسييألة مهميية حييول الشيييعة" مييا نصييذ:   

مين في  كرى مأسا  الحسين )ن( إنما يعبرون هن العواطم الجياشيية، والمييود  "وله ا ترى الالط

الصادق من جان ، كما يعبرون من جان  آخر بنفم لطمهم يعبرون هيين السييخط هلييى الظييالمين 

ابتداء من دناك وصوأً إلى دنا، وامتداداً حتى النهاية، ففي كل األتمان يتيد وابن تياد، وفي كييل 

  (2)ن هن  لك باللطم ونحو "تمان ضعفاء يعبرو 

ويقول من وصفو  باألستا  المحقق طال  الَخرسان: به ا وأمثالذ قامي النائحاي في جميييع   

  (3)العواصم ارسالمية يندبن الحسين )ن( ومن قتل معذ من بنيذ وأخوتذ وأنصار "

 
 .61تعال نتفاهم ص  (1)
 .169 – 168ما ة مسألة مهمة حول الشيعة ص  (2)
 .75 ورة الطف ص  (3)
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النياحيية هلييى ونقل شيخهم الدكتور هبد هلي محمد حبيل هن شيخهم حسيين الدمسييتاني أنييذ قييال: "

  (1)الحسين واجبة وجوباً هينيا"

وقال هلي الخامنئي: دناك أمور تقر  النام إلى ع وتعتت تمسييكهم بتعيياليم الييدين، وميين   

بإقاميية مواسييم العييتاء التقليدييية دييو  (2)د   األمور مراسم العتاء التقليدية، وأن ما أوصييانا ارمييام

مام الحسين، والبكاء هليييذ، واللطييم هلييى الصييدور فييي المشاركة في المجالم الحسينية، ونعي ار

مواك  العييتاء، ودييي ميين األمييور التييي تعييتت المشيياهر الجياشيية إتاء أدييل البيييي     أجييل ميين 

  (3)المراسم اللطم هلى الرؤوم والصدور"

وقال مرجع الشيعة الراحل آييية ع العظمييى الخمينييي موجهيياً كالمييذ إلييى خطبيياء الشيييعة:   

اد  الخطبيياء أن يقييرءوا المراثييي، وتكليييم النييام يقتضييي أن يخرجييوا فييي المواكيي  "تكليم السيي 

  ولكن لتخرك المواك  ولتلطم الصدور، وليفعلوا ما كانوا يفعلونذ سييابقا …الرائعة، مواك  اللطم 

…"(4)  

وقال أيضا: "إن مواك  اللطم د   دي التي تمثل رمتاً أنتصييارنا، لييتقم الميي تم والمجييالم   

  ولتمييارم مواكيي  اللطييم …ينية في أنحاء الييبالد ، وليلييق الخطبيياء مييراثيهم، وليبييك النييام الحس

والرداي والشعاراي الحسينية ما كاني تمارسذ في السابق، واهلموا أن حيييا  ديي ا الشييع  ردينيية 

  (5)به   المراسم والمراثي والتجمعاي والمواك "

 
 .15ملحمة الطف ص  (1)
 أي الخميني. (2)
 .9 – 8فلسفة عاشوراء ص  (3)
 .107نهضة عاشوراء ص  (4)
 .108نهضة عاشوراء ص  (5)
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 المبحث الثالث: 

 ز العمل ببدعة النياحة  فتاوى كبار علماء الشيعة ُتجو  

 واللطم وغيرها

 

وإليك فتوى أحد كبيياردم ودييو ميين أسييمو  بارمييام المحقييق رئيييم الفقهيياء العظييام آييية ع  

العظمى الشي  محمد حسين النييائيني هنييدما سييئل هيين شييعائردم وطقوسييهم التييي يمارسييونها فييي 

 م تمهم وحسينياتهم:

هاشوراء ونحودا إلى الطرق والشوارن، ممييا األولى: خروك المواك  العتائية في هشر   

أ شبهة في جييوات  ورجحانييذ، وكونييذ ميين أظهيير مصيياديق مييا يقييام بييذ هييتاء المظلييوم، وأيسيير 

الوسائل لتبلي  الدهو  الحسينية إلى كل قري  وبعيد، لكن الالتم تنتيذ د ا الشعار العظيييم همييا أ 

والتدافع فييي التقييّدم والتييأخر بييين أدييل محلتييين،  يليق بعباد  مثلذ، من غناء أو استعمال آأي اللهو 

ونحو  لك، ولو اتفق شيء من  لك، ف لك الحرام الواقع في البين دو المحييرم، وأ تسييري حرمتييذ 

 إلى الموك  العتائي، ويكون كالناظر إلى األجنبية حال الصال  في هدم بطالنها 

والصدور حد اأحمييرار واأسييوداد، الثانية: أ إشكال في جوات اللطم باأليدي هلى الخدود  

بل يقوى جوات الضر  بالسالسل أيضاً هلى األكتام والظهور إلى الحد الم كور، بييل وإن تييأدى 

كل من اللطم والضر  إلى خروك دم يسير هلى األقوى، وأما إخراك الدم من الناصييية بالسيييوم 

 والقاماي فاألقوى 
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إخراك الدم من الناصييية بييال صييدمة هلييى هظمهييا جوات ما كان ضرر  مؤموناً، وكان من مجرد 

وأ يتعق  هاد  بخروك ما يضر خروجذ من الدم، ونحو  لييك، كمييا يعرفييذ المتييدربون العييارفون 

بكيفية الضر ، ولو كان هند الضر  مأموناً ضرر  بحس  العاد ، ولكن اتفييق خييروك الييدم قييدر 

ضييأ أو اغتسييل أو صييام آمنيياً ميين ما يضر خروجذ لم يكن  لييك موجبيياً لحرمتييذ، ويكييون كميين تو 

ضرر  ثم تبّين ضرر  منذ، لكن األولى، بل األحوط، أن أ يقتحمييذ غييير العييارفين المتييدربين وأ 

سيما الشبان ال ين أ يبالون بما يوردون هلى أنفسهم لعظييم المصيييبة وامييتالء قلييوبهم ميين المحبيية 

 دنيا وفي ا،خر  الحسينية  ثبتهم ع تعالى بالقول الثابي في الحيا  ال

الثالثة: الظادر هدم ارشييكال فييي جييوات التشييبيهاي والتمثيييالي التييي جييري هيياد  الشيييعة  

ارمامية باتخا دا رقامة العتاء والبكاء واربكييار منيي  قييرون، وإن تضييمني لييبم الرجييال مالبييم 

دنا جييوات الت  مثيييل فييي الفتييوى النساء هلى األقوى، فإنا وإن كنا مستشكلين سييابقاً فييي جييوات ، وقيييّ

الصادر  منذ قبل أربع سنواي، لكنا لما راجعنا المسألة ثانييياً اتضييح هنييدنا أن المحييّرم ميين تشييبيذ 

الرجل بالمرأ  دو مييا كييان خروجيياً ميين تي الرجييال رأسيياً، وأخيي اً بييتي النسيياء دونمييا إ ا تلييبم 

بيهاي، وقييد اسييتدركنا  لييك بمالبسها مقداراً من التمان بال تبديل لتيذ، كما دو الحال في د   التش

 أخيراً في حواشينا هلى العرو  الوثقى 

نعم يلتم تنتيهاً أيضاً هن المحرماي الشرهية، وإن كاني هلييى فيير  وقوههييا أ تسييري  

 حرمتها إلى التشبيذ، كما تقّدم 
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 الرابعة: الدمام المتعمل في د   المواك  مما لم يتحقق لنا إلى ا،ن حقيقتييذ، فييإن كييان مييورد

استعمالذ دو إقامة العتاء وهند طل  اأجتمان تنبيذ الراك  هلى الركو  وفي الهوسيياي القريبيية 

 ونحو  لك 

وأ يستعمل فيما يطل  فيذ اللهو والسرو  وكما دو المعروم هنييدنا فييي النجييم األشييرم  

  (1)وع أهلم" …فالظادر جوات  

  كور كل من:  وقد وافقذ هلى د   الفتوى كما جاءي في المصدر الم 

آية ع العظمى ميرتا هبد الهادي الشيراتي بقولذ: ما  كر  قدم سر  في د   الورقة صحيح  -1

  (2)إن شاء ع تعالى

  (3)آية ع العظمى محسن الحكيم الطباطبائي -2

هيين آية ع العظمى أبو القاسم الخوئي قال: "ما أفاد  شيخنا األستا  قدم سر  في أجوبتذ ديي    -3

   (4)" …األسئلة البصرية دو الصحيح وأ بأم بالعمل هلى طبقذ

  (5)آية ع العظمى ارمام محمود الشادرودي -4

  (6)آية ع الشي  محمد حسن المظفر -5

 
 .146سين ص نقل الفتوى شيخهم مرتضى عياد في مقتل الح (1)
 .147مقتل الحسين ص  (2)
 . 147مقتل الحسين ص  (3)
 .148مقتل الحسين ص  (4)
 .148مقتل الحسين ص  (5)
 .149مقتل الحسين ص  (6)
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  (1)آية ع العظمى حسين الحمامي الموسوي -6

  (2)آية ع محمد الحسين آل كاشم الغطاء -7

  (3)كاظم الشيراتي آية ع العظمى محمد -8

  (4)آية ع جمال الدين الكبايكاني -9

  (5)آية ع كاظم المرهشي -10

  (6)آية ع مهدي المرهشي -11

  (7)آية ع هلي مدد الموسوي الفايني -12

  (8)آية ع الشي  يحيى النوري -13

ا سييبق مييا يخييص قال الشي  مرتضييى هييياد: "وقييد كتيي  جماهيية كبييير  ميين هظميياء الفقهيياء فيميي 

  (9)بالموضون، وأ يسع المجال ل كر هلى ما كتبو  به ا الصدد"

ثييم  كيير مرتضييى هييياد فتيياوى كثييير  لكثييير ميين هلمييائهم تجيييت العمييل بهيي   البييدن التييي  

 استحدثودا في الدين، إليك فقر  من إحدادا ودي لمن أسمو  

 
 .149مقتل الحسين ص  (1)
 .149مقتل الحسين ص  (2)
 .150مقتل الحسين ص  (3)
 .150مقتل الحسين ص  (4)
 .150مقتل الحسين ص (5)
 .151ص  مقتل الحسين (6)
 .151مقتل الحسين ص  (7)
 .152مقتل الحسين ص  (8)
 .152مقتل الحسين ص  (9)
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قييد  …ضيير بيين شييالل العفكيياوي منهييا: "بالعالمة الكبير  التادد الييورن المحييدث آييية ع الشييي  خ 

يستفاد من النصوص التي منها ما دل هلى جوات تيارتذ ولو مع الخوم هلى النفم وجوات اللطم 

 هليذ والجتن لمصابذ بأي نحو كان، ولو هلم أنذ يموي من حينذ" 

طبعيية  1996المطبون هييام  153نقل د ا مرتضى هياد في كتابذ "مقتل الحسين" صفحة  

لى طبعة المطبعة العلوية في النجم وقد اطلعي هلى طبعة دار التدراء ببيييروي هييام مصور  ه

ونصها: "اليي ي يسييتفاد ميين  154م حيث ُنقِلَي فتوى الشي  الم كور مختصر  في الصفحة 1991

مجمون النصوص ومنها األخبار الوارد  في تيار  الحسين المظلوم ولو مع الخييوم هلييى اليينفم 

 هلى الحسين كيفما كان حتى لو هلم أنذ يموي في نفم الوقي" يجوت اللطم والجتن 

ويقول شيخهم آية ع مرتضى الفيييروت آبييادي: "إن اللطييم هلييى الصييدور ونحييو  دييو ممييا  

استقري هلذ سير  الشيعة في العصور السابقة واألتمنيية الماضييية، وفيهييا األهيياظم واألكييابر ميين 

يسمع ولن يسمع،أن أحداً منهم قييد أنكيير  لييك ومنييع، ولييو  فقهاء الشيعة المتقدمين والمتأخرين، ولم

لييذ، أو أهوجيياك فييي السييليقة، فهييو نييادر والنييادر  فيير  أن دنيياك ميين منييع لشييبهة حصييلي

  (1)كالمعدوم"

 أما محمد حسين فضل ع فإليك ما صرح بذ في مسألة اللطم: 

 ا  قال: "أما بالنسبة إلى ما يسمى الشعائر الحسينية فإننا نرى أنه 
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