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 : االستسقاء يف طريقة -7
 القعرر   ذي شرر   مرر  شرر ي والع السررس   يررد  ويف :رهرر 1291 سرر    حرردا   يف املؤلرر  ذكرر 

 مر   مسئر   وكر  ،اآلي   {ث  ي  غ  ال   ل  ز    ر  ير   يذ  ال   د  ه  و  } :آي   حج  أل  سبعني على لق اء اب لبسشسا أم 
 مرررسء اسرررق س الشرررسمل   ب محتررر  ولكرر  ،عبرررس   برررذ د  عبرررس   هتلرر  ال الل ررر ) :الررر عسء هرررذا يقرر أ
 أمحر  السري  سرعس   فجمر  ،(قر ي  شرءء كر   علرى إ ر  ،العبرس  به وت وي ،األرض به سيحت غ قس

 يف  زلدهرسأو  كري   يف وضرعدهس مث ،حجر  ألر  علرى واحر  كر   وقر أ ،تالمذتره مر  سبعني  حالن
 .ع س   بئ 

 وابرر  البصرر ي احلسرر  عرر    م ويرر   ،  برر  جم    املطرر  جللرر  الفسئرر   وهررذ " وقررسل: املؤلرر  علرر  مث
 الررذي االستسررقسء ي كرردن :قررسئاًل  اعرر ض اجلمسعرر   وبعرر   ،فررطمط وا جرر   يف فعلدهررس وقرر  ،سررني 
 ."املدف  وهللا ،املط  ذل  م  واملقصد  ،الب ع   هذ  ويفعلدن ،الس    به ور ت
 : العزاء أايم امليت على القرآن لقراءة  التجمع -8
 مصرسح  املغر   صال  بع  امليت ذووأن ي ي ئ  الثالث   العزاء أاي  يف مك   أه  عس ات م 
 اجلمر  مر  ويكدن الق اء ، م  تيس  مس فيه يتلد جزًءا حيض  مم  شخص  ك   أمس  يضعدن جمزأ ،
   .(2)رحلته يف س د  واملستش ق ،(1)اترخيه يف رفي  حمم  ذل  ذك  ابلغي . قسرئ

 الغسئر  صرال  صرلى  حرالن أمحر  السي  أن ه:1279 س    حدا   يف يذك   املؤل   وجن 
 ،الظررسه   الك امررست أهرر  مرر  الصررسحلني، مرر  رجررال كررسنو  ،هللا عبرر  السرري  برر  صررسح السرري  علررى
 ثالثرر   احلرر ا  املسررج  يف قرر اءات لرره عملررداو  العلررديني، السررس   مرر  حضرر مدت يف مرر  أكررر وهررد
  .كثن  خل  في س وحض  ،أاي 

  يف عراةة  عنهرا هللا رضر   جيرةخ السري ة  قرر عنر  والصرلاا  الركرر و  القررآن قراءة  -9
 : القع ة  ذي شهر  من سبت رل  

 ابخلصررد  القعرر   ذي شرر   سرربت أاي  مجيرر  أن هررر:1279 سرر    حرردا   يف املؤلرر  ذكرر 

 
 .(99-98:  )مك  يف الق ن ال اب  عش  اهلج ي  (1)
 (.495 /2) املك م  مك  اتريخ م  صفحست (2)
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 دالر املو  األذكرسر وابقرء ،ع ر   ق آنال ونؤ يق  ف ؛املؤم ني أ  خ جي   السي   قر ع   للمبيت مدع 
 وي جعدن. يزورون ال س  وبع   صلدات،الو 

 رئرري - مجررسل الشرريخ عرر  برره أثرر  مرر  أخررري لكرر  ،ب عرر   ذلرر  نإ :قيرر " املؤلرر : قررسل مث
 هبرررذا مقيررر   ليسرررت ولك  رررس ا،أثررر ً  لرررذل  أن أشررريسخه مررر  مسررر  أ ررره -األمرررني هللا ببلررر  امل رسرررني

 .(1)"ش   ك   يف ب  ،الش  
 ع  رس املعر و  أن إال القعر  ؛ ذي بشر   مقير   ليسرت -املؤلر  صر   كمرس- العرس   وهذ 

 برر  األذكررسر؛ مرر  املؤلرر  ذكرر   مبررس يكتفرردن وال ،(2)شرر   كرر   مرر  عشرر  احلررس ي ليلرر   يف تقررس  أهنررس
 وجيلسردن ،واملشر وابت األطعمر   مع ر  ويصرحبدن ،وال جسل ال سسء وجيتم  األسداق ه سل  تقس 
 املقررسب ، حب مرر   اسررت س    مرر  واألوال  ال سررسء مرر  اخللرري  هررذا أيتيرره عمررس تسررطل وال املقررسب ، علررى
 أبطل رس العرس   وهرذ  ع   ، سسب  إىل شءء ك   عس  الليل   ا قضت فإذا حدهلس، والتبدل  س،ئووط

 .(3)فق  الزاير  على األم  واقتص  احللدى، وابع   املبيت م   فق  ،علء( ب  )احلسني الش ي 
 فسملكرررسن الصرررحي ، علرررى معلرررد  غرررن خ جيررر   السررري   قرررر مكرررسن حت يررر  أن إىل إضرررسف   هرررذا
 م سمي ! رؤاي على ب سء  ًامتطخ    حت ي   ت   احلني ذل  عليه املتعسر 
رر(:832 :)ت الفسسررء قررسل س -املعررال  مبقرررر  :أي- في ررس ي عرر   وال" هر  مررر  أحرر    قررر حتقيقررً
 .(4)"ي عتم  أث    ع  س هللا رضء خديل  ب ت خ جي   قر له: ي قسل الذي القر يف ولي    الصحسب ،
 السبت:  ليلة مىن يف املبيت -10
 املؤلرر  ذكرر - القعرر   ذي شرر   مرر  عشرر  ال ابرر  السرربت ليلرر   هررر:1279 سرر    حرردا   ويف

 -الشر   ذلر  مر  سربت كر   ع  رس هللا رضرء خ جير   السري   لقرر ال رس  ذهس  لعس   ذك   بع 
 مسررتجس  أل رره اخليرر ؛  مسررج يف ويبررستدن مرر ، إىل ال ررس  يررذه  أن الليلرر   هررذ  يف العررس   أن

 
 .وهذا اجلدا  ابط ؛ فسلتج ب  ليست  ليال ش عيًّس، وال ت ثب ت حكًمس ش عيًّس (1)
 (.401 /2) املك م  مك  اتريخ م  صفحست (2)

 (.129-128:  )مك  يف الق ن ال اب  عش   (3)
 (.535 /1) الغ ا  شفسء (4)
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   .ش ك   م  الليل   هذ  مث  يف ال عسء
 صلدات.الو  دال املو  ذكسراألو  ق آنال ونؤ يق   أهن  وذك 
 كثررن  وأ ك هررس مكرر ، يف اسررتم ت الرري الق ميرر   العررس ات مرر  املؤلرر  ذك هررس الرري العررس   وهررذ 

 يقردل: كرسن  أ ره ع ره هللا رضرء ه ي   أيب ع  روي مس السبت حي   م  مست   ولع  العلمسء، م 
  .(1)(سبت ك   م  مسج  ألتيت مك   أه  م  ك ت    لد)

س اهليتمرء حجر  ابر  وقرسل   رر   م ره ذيؤخر   وال بشر ف س، إشررعسر "ففيره األثر : هرذا علرى معلقررً
 أخررذ فمرر  الرر أي، قبرر  مرر  يقررسل ال ذلرر  وأن ،ه يرر   أيب عرر  صررحته علررى متدقرر  أل رره ذلرر ؛
 املفسسرر  مرر  ذلرر  علررى ت ترر  وقرر  كيرر   ،ضررسل   جسهرر  ف ررد ذك ترره عمررس الغفلرر   مرر  م رره ذلرر 
 يغرر ي مرر  وكرر  إزالترره يف السررعء قرر ر  ذي كرر   علررى يتعررني ممررس مبرر  املشرر در السرربت يف الداقعرر  
 علررى اإلعس رر   مرر  فيرره وقرر  عمررس وغررسفاًل  والركرر ، الررزاير  بقصرر  معررتالًّ  إليرره الررذهس  مرر  برره العسمرر  
 .(2)واهللك " الضالل يف غن  وإيقسع املعصي  

 زايرتره مكر   أهر  بعر   أخرذ ه رس "فم  هر(:1070 :)ت الطري القس رعلء ب  عب   وقسل
 ويصرررلدن مررر ، بسررربت املعررر و  السررربت ليلررر   فيررره جيتمعررردن أهنررر  قداعررر ه  ومررر  سررربت، كررر   يف

 املرذكدر، املسرج  يف املغر   ويؤذن ،م  إىل مبك   املؤذ ني رئي  يطل  أن بع  مجسع   فيه املغ  
 وميشررء املررذكدر، املسررج  اب  مرر  زفرر   الطدائرر  بعرر   جيعرر  أن كثررنًا  يقرر  املغرر   صررال  بعرر  مث
 يررد  مرر  يطلرر  ال ررس  بعرر   نإ حبيررث مبرر ؛ كبررن  اجتمررسع   الليلرر   تلرر  ويقرر  ال حرر ، مسررج  إىل

 بعرر   فطفتيررت ذلرر ، حكرر  عرر  سررسبًقس سررئلت   وقرر  كبررن،  فسررس  ويقرر  ال سررسء، ويطلرر  اخلمرري ،
 تلر  إظ سر جيدز فال ،املشسع  مجل   م  م  ألن هؤالء؛ م   األمدر وال  على جي  وأ ه اجلداز،
 .(3)التح مي" مقتضيست م  ذل  إىل ا ض  مس م  وخصدًصس وقت س، غن يف الشعن 
 

 
 (.174 /2) مك  أخبسر يف األزرقء أخ جه (1)
 (.411 : ) اإليضس  على اهليتمء حج  اب  حسشي  (2)
 (.75-74 : ) املسكء األرج (3)
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   صفر:  شهر  يف أربعاء خر آب التشاؤم -11
 ال ررررس  مرررر  الكثررررن يتشررررسء  صررررف  شرررر   مرررر  األخررررن األربعررررسء أبن سرررر د  املستشرررر ق ذكرررر 
س؛ واضرر  غررن ذلرر  سررب  أن غررن ويتغررنون،  أب ررداع مملرردء الشرر   هررذا أن امل تشرر   والفكرر   متسمررً

 تعلرياًل  ذكر  فقر  رفير  حممر  وأمرس .(1)الشر   هرذا مر  األخن األربعسء يف عس   حتص  الي املكسر 
 حردل مرس إىل خي جردن أمسيته فءف الصدر! يف فيه ي فخ الذي اليد   هأ يزعمدن إذ ؛العدا  يعتق  
 فيرره يلتررز  األهررسي مرر  وكثررن اخلضرر  ، ي وسرردن أبهنرر  املخرر ج هررذا عرر  يعرررون بسررستني، مرر  مكرر  
 هررذا يف أهنرر  إال اشررت د ، إذا السرر    أاي  سررسئ  يف يصرر عد ه كررس دا  وإن وهرر  ابللحرر ، العرري  صرر  
 العرررري  يد ر)برررر  اليررررد  هررررذا عرررر   وحررررى برررره، األفرررر ان تكررررت  حررررى مرررر   ، الكثررررن يصرررر عه اليررررد 

 .(2)ابللح (
 املؤلرر ؛ سرريذك   مررس وال املررذكدر، الفعرر  مرر  يت سسرر  ال الصرردر ب فخرر   التعليرر  أن شرر  وال
ر1290 سررنة حررااةث يف العرراةة  هررك   عررن املؤلرر  ثحترر    فقرر   يف ربرردع آخرر  ويف وقررسل: ،هرر
 ابلسررمسع، الشرر  اء إىل الشررسمي   أهررسي فخرر ج فيرره، يقيلرردن أهسلي ررس أن مكرر   يف العررس   مرر  صررف 

  وخيًمس عظيم   زي    أظ  وا وق  علي  ، ويتف جدن خي جدن البل  أه  فصسر أاي ، ست   فيه ومكثدا
 وقته. يف فسهت  ق  ولك  كثن ،
 مثر  يف القيلر   األهرسي يعترس  صرف  مر  ربدع آخ  يف :أ ه ذك  ره1312 سنة حااةث ويف

 أهررسي وأمررس ،جيررس  يف م بعت ررس يف قيل ررس وحنرر  ،مسجرر  وب كرر   مرر  إىل ال ررس  خرر ج وقرر  ،ال  ررسر هررذا
د  رأ  علررى قسرر  :قسررمني فس قسررمدا جرر ول  ،عررسمد ي فرر اج رأ  علررى واآلخرر  ،غلرردي ابرر  عرر 

 ،ابلطرررر   خ جرررردا وكل رررر  ،إسررررحسق السرررري  بيررررت يف ومجسعرررر   ،الشرررر ي  بيررررت يف مجسعرررر   فطخررررذوا
  واأل  . والع ضي   القط  ي مدن أاي  ست   ومكثدا ،مضس   بي    ووقعت
 مقررة  إىل الركها  مث صرفر  12 يرام عنهرا هللا رضر  ميمانرة املؤمنني أم قر زايرة  -12
 الشه اء: 

 
 (.392 /2) املك م  مك  اتريخ م  صفحست (1)
 (.130:  ) اهلج ي عش  ال اب  الق ن يف مك  (2)
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 مب سسرب   واالسرتع ا  ابلتحضرن املكيردن يقرد  صرف  شر   ب اير   وبعر " س د : املستش ق قسل
 .(1)"ع  س هللا رضء ميمد    ابلسي   اخلسص   صف  م  عش  الثسي احتفسالت هء م م ، شعبي  
 يف الصرحسب   قبردر مر  اثبرت مدضر  أص  هد ع  س هللا رضء ميمد    املؤم ني أ  قرمدض  و 
 ب رررت ميمد ررر   املرررؤم ني أ  قرررر زايرهترررس: ي بغرررء الررري القبررردر ومررر " الفسسرررء: يقررردل هرررذا ويف مكررر ،
 م  رس قر   فيمرس وال مبكر   أعل  وال م ، وا ي بط ي  مع و  وهد ،ع ه هللا رضء اهلاللي   احلسر 

 ذلر  أيثر  اخللر  ألن القرر؛ هرذا سردى وسرل  عليره هللا صرلى هللا رسردل صرح  ممر  أحر  قبدر
 .(2)"س     له: يقسل ع  س هللا رضء ميمد    قر فيه الذي واملدض  السل ، ع 

 اآلتير : السر دات حردا   ذلر  يف ي ظر  كتسبره،  يف العرس   هرذ  عر  كثنًا  املؤل  حت   وق 
رررر،1280 رررر،1281 هر رررر،1284 هر رررر،1284 هر رررر،1285 هر رررر،1287 هر رررر،1288 هر رررر،1290 هر  هر
 إخل. .هر..1303 هر،1301 هر،1300 هر،1298 هر،1297 هر،1291

 يررد  ففررء كررذل ،  مكرر   أهرر  غررن في ررس يشررسرك   قرر  االحتفررسالت هررذ  مثرر  أن املؤلرر  وبررني  
ر 1314 سرر    صرف  شرر   مر  عشرر  الثرسي  رضررء املررؤم ني أ  ميمد ر   السرري   لرزاير  ال ررس  خر ج هرر
 الطسئ . إىل وطلعدا بكث  ، للزاير  ج   أهسي جسء وكذل  بكث  ، ع  س هللا

 ع  رس هللا رضرء ميمد ر   املرؤم ني أ  قرر زاير  برني ارتبسطًرس ه رس  أن للكترس  القرسرئ يظ  ق و 
 )السري  ( يف مكث رس" يقردل: فترسر  الس دات؛ م  كثن  يف ذل  املؤل  ذك  فق  الش  اء، ومقر 
  .عظي " أ   ل س وحص  ء،الش  ا يف ويدمني س،يدمً  ميمد   

ر1301   سرر  حرردا   يف وقررسل  هللا ءرضرر  املررؤم ني أ  ميمد رر   السرري   لررزاير  ال ررس  خرر ج" :هررر
 ."وس ور ه سء يف أاي  سبع   ومكثدا للش  اء، رجعدا مث ع  س،

 أاي ، ثالثرررر   مكررررث وبعضرررر   الشرررر  اء، إىل رجعرررردا واجلميرررر " السرررر دات: إحرررر ى يف وقررررسل
 ."أكث  وبعض   أق ، وبعض   أربع ، وبعض  
 ش  . ك   يف املستم   العس ات م  كس ت  14 ليل   الش  اء مقر  زاير  أن إال

 
 (.388 /2) املك م  مك  اتريخ م  صفحست (1)
 .(378 /1) احل ا  البل  أبخبسر الغ ا  شفسء (2)
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  :الشه اء مقرة  عن نبكة 
 أصررحس  مرر  هلرر  كس ررت  واقعرر   يف فيرره قتلرردا العلررديني، مرر  مجسعرر   قبرردر فيرره الزاهرر  وا ي فررخ
 أن ، ذلر ومسئر   وسرتني وتسعني تسع   س    القع   ذي يف امل صدر ب  امل  ي ب  اهلس ي مدسى
 يرررد  العبررس  وب ررد هررد واقتترر  اهلررس ي، أاي  يف مكرر   علرررى تغلرر   فررخ صررسح  علررء برر  احلسررني
 القترسل وكرسن أصرحسبه، مر  رج  مسئ   م  أزي  معه وقت  هللا، رمحه هد وقت  مك ، بظسه  ال وي  
 .(1)مع و  وقر  ه س ، و ف  الزاه ، ع   مك   ظسه  بفخ

 يسسر على اجلب  سف  يف الزاه  آخ  يف عم  واب  ند العلدي الش  اء فيه الذي احمل  وهذا"
 خررسن، اجمليرر  عبرر  السررلطسن زمرر  يف احملرر  هررذا جرر    وقرر  املرر رج، مرر  ق يرر  الت عرري  إىل الررذاه 

 ،ه ررس  هللا يررذك ون شرر   كرر   مرر  عشرر    ]أربرر  ليلرر   إليرره خي جرردن ،مكرر   أهرر  ع رر  مشرر در وهررد
 .(2)"الركست علي   وتظ  

 النباي:  ابملال  لالحتفال ال رارني أراب  من الفاانيس اغتصا  -13
 ليلرر   يف وقررسل: الع رر ، ذلرر  يف املع ررد  خررسل  مررس رهرر 1312 سرر    حرردا   يف املؤلرر  ذكرر 

 األوقررست يف املرر اف  فططلقررت وسررل ، عليرره هللا صررلى ال رري مدلرر  كررسن  ربيرر  شرر   مرر  عشرر  الثررسي
 شرل د  سرليمسن الشريخ اجل ي  احملتس  يفع  ومل زاه  . ليل   وكس ت امل سئ ، وس جت اخلمس ،
 صررلى ال رري مدلرر  إىل علررء اب  مرر  فرردا ي  يسرر جدن أهنرر  وذلرر  احلكررس ، خ ع ررسا الرري الب عرر  

 فمر  الر كسكني، أراب  مر  يغتصربدهنس الفس د ، جبس   الفس د  ومشسل، ميني ع  وسل  عليه هللا
 ال رس  شرك  ف أرابهبرس، علرى تس ق الفدا ي  وغسل  ق وش، مخس   م ه خذونأي سفس دسً  يعط   مل

 الق مي . العس   حس  على ند وفسرش ند مس ج القشسشي   سكسن مجي  نأ م  الب ع ، هذ  ب ف 
 يف مكر   يف البر ع مر  الكثرن تعزيرز يف أسر   قر   حرالن أمحر  السري  أن يالح ممس  ختاًما: 

 بعرر   إ كررسر يف عرردن الشرر ي   ور أبرر ز املؤلرر  أن كمررس  املؤلرر ، ع  ررس كترر   الرري األوىل احلقبرر  
 .تق يًبس س دات خبم   حالن وفس  قب  أي ؛ره1299 س    احلجسز إمسر  تسلمه بع  الب ع هذ 

 
 (.256-255 : : اجلسم  اللطي  )ا ظ  (1)
 (.676 /2) امل ا  حتصي  (2)
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 وممرس ،(1)الدهرس  عبر  بر  حممر  الشريخ  عرد  إىل عقي تره يف ميير  ال فير  عدن الش ي  وكسن
 هللا عبرر  قررر مثرر  املق سرر ، القبرردر علررى املدجررد   واملبررسي القبررس  بعرر   هبرر   أمرر  أ رره ذلرر  يؤكرر 
 علرررى املعرررال  يف الكرررسئ ني العيررر رو  والسررري  ال شررري ي والشررريخ الفسسرررء الشررريخ وحمررر  الرررزبن بررر 

س أخررذ احملرر  ألن قبرردره ؛  القبرردر؛ علررى الرري التدابيررت مجيرر  بتكسررن أمرر  مث املقررر ، مرر  كبررنًا  ف اغررً
  .(2)العز أيب بيت جتس  الشبيك    ر  يف الكسئ  هسرون الشيخ قر هب   أم  وق  الب ع، م  ألهنس

 األج بير   لالر و  ق سص  واع ضت ،(3)ج   يف حداء قر هب   ال في  عدن الش ي  أم  كمس
 لل ررس  أ  حررداء ولكرر  األوليررسء، يف تشررسء مررس "لرر  لرره: وقررسلدا حررداء، قررر هبرر   أمرر  ع رر مس عليرره

  .(4)القر ذل  ه   وت   قسلدا، مبس عدن الش ي  فسقت   مقسم س"، ه   على حنتج وحن  أمجعني،
 مررر  ال فيررر  عررردن الشررر ي  اخترررذ  مرررس علرررى البرررسل  األثررر  عيسرررى بررر  أمحررر  للشررريخ كرررسن  وقررر 
 األعمرسل هرذ  أن لره وشر   واملرزارات، القبردر تعلرد الي واملبسي القبس  هب   أق عه حيث ق ارات،
 االعتقرررس ات وبرررث األحيرررسء، فت ررر   يف وتتسرررب  لألمررردات، وتعظررري  غلرررد وأهنرررس لإلسرررال ، خمسلفررر  

 قبرر   عرر ا القبرردر، تعلررد الرري القبررس  هبرر   أمرر  أن إال عرردن الشرر ي  مرر  كررسن  فمررس فرري  ، الفسسرر  
 خشرري   فطبقسمهررس جرر  ، يف حررداء إىل امل سررد  والقررر ع  ررس، هللا رضررء خ جيرر   إىل امل سررد  القررر

 .(5)الفت    ح و 
 البر ع وسسئ  واهلمزي    الر   ق اء  م عه ال في  عدن الش ي  هبس قس  الي ال ي ي   األعمسل وم 

 لرذل . ال رس  مجير  لره فر عس القبردر، زاير  عر  ال سرسء م ر  ت كمس  هرر،1316 س    الزواجست يف
 صرررر سع   ورش إبغررررالق وقيسمرررره الفضرررر  ، مرررر  والتمررررسئ  احل جرررر   األوال  إلبررررس  مرررر  حتررررذي   وكررررذا

 .(6)حكمه م   طيل   مبك   مم دع   الص سع   هذ  ظل ت حيث املسسب ،

 
 (.79:  ) للبت دي( ا ظ : ال حل  احلجسزي  1)
 هر.1317 س   حدا   املكي ، احلدا   ا ظ : (2)
  (.623 /2) للسبسعء مك  اتريخ (،79:  ) للبت ديا ظ : ال حل  احلجسزي   (3)
 (.126:  ا ظ : مك  يف الق ن ال اب  عش  ) (4)
  (.440 /1) للبسس  والع اق واحلجسز جن  أخبسر يف املشتسق حتف  ا ظ : (5)
-240 : )(، احلضرسر  يف احلجرسز خلسلر  حسر  سرعي  239 : ) عش  ال اب  الق ن يف مك  ا ظ : (6)
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س: ذلرر  ومرر   م رره يرر خ  واحرر  ل فرر  إال يتسرر  ال البررس  وكررسن ثرردر، غررسر لبررس  تدسرريعه أيضررً
س  فرررال الشررقء وأمررس السرررعي ، إال ي خلرره ال أ رره ال ررس  برررني االعتقررس  سررس  حرررى بط رره، علررى زاحفررً

 .(1)ال س  ل ى الفسس  الده  ذل  إلزال   البس  ذل  تدسي  الش ي  فطرا   خدله. يستطي 
  واحلم  هلل ر  العسملني.

 
241.)   

 .(80:  ) للبت دي احلجسزي  ال حل  ا ظ : (1)


