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 كلمة الناشر
 

 
 

وقيامـ  بوجـ  يديـد بـن معاويـة )لع(ـ  اا( الألـامن األساسـي  احلسـني  تعترب ثورة اإلمـام
حســني مــ  : »حلفــو واســت دار ديــن اا )اإلســالم(ا وهــ ا مــا يفســد قــو  الدســو  ال ــد  

ا واملتتبـــل للوقـــائل التارأليـــة واألحـــدا  الـــث أدت ملىل هـــ   ال ـــورة املبار ـــة (1)«وأنـــا مـــن حســـني
ألصـــبإل اإلســـالم  شـــديفا اللـــوا مألـــة اإلمـــام احلســـني يـــدري جيـــداذ ســـد هـــ ا احلـــدي  ال

والصحابة ال دام أدراج الديـا  وللـح حي( ـا  والقدآن أثداذ بعد عني ول هب جهاد الدسو  
 يعتلي م(رب اإلسالم رجل الاسقا شارب للخ د وقاتل لل(فس م ل يديد.

سـة ل(شـد التعـالي    ا تعتـرب ااـالس احلسـي(ية الـث تقـام  ـل سـ(ة حم أيـام  ـدم وصـفد مدر 
اإلســـالمية واملفـــاهي  القدآنيـــة وســـتظل ه ـــ ا ملىل أن يـــد  اا األرن ومـــن عليهـــا وللـــح ألن 

 مصبا  اهلدى وسفي(ة ال(جاة   ا ورد حم احلدي  الشديف. اإلمام احلسني
هـو م وعـة مـن  )استتفتاءات حتول القترآن الكتريم والشتعائر الحستينية(وه ا ال تاب 
على اإلمام الداحل آية اا العظ ـى السـيد   ـد احلسـي  الشـ)اعل )أعلـى األسئلة الث وردت 

ا اا درجاتــ ( حم بــاب القــدآن ال ــد  والشــعائد احلســي(يةا و ــان قــد أجــاب عليهــا  احتــ  
ومجعها العالمة الشيخ جعفد احلائدل حم ه ا ال تاب.. الارتأي(ا أن نقوم بطبعـ  ونشـد  تع ي ـاذ 

 للفائدة.
 أن ي(فل ب    ا نفل بغ) ا ملن   يل ميب.نسأ  اا 

 مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر
   11/  9591بيروت لبنان  ص.ب:   

                                                           

 .1  11ب 161ص 43حبار األنوار: ج (1)
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 فصل: 
 استفتاءات حول القرآن الكريم
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 قراءة القرآن مسائل في 

 
 إذا كان ال يجيد القراءة

 يد القداءة الصحيحة هل جتوع قداءة القدآن مللا  ان القارئ ا جي س:
 نع  جتوع. ج:

 تصحيح أخطاء القارئ
هل جيب ملن يست ل القدآن أن يصّحإل أخطاء القارئ حم م ان عام أث(اء القداءة أو  س:
 بعدها 
 .)للقارئ( األالألل الت(بي ا ل ن ب(حو ا يسّبب اهلتح ج:

 من يقرأ خطأ
  أو حم اإلعداب انت قداءت  غ) صحيحة  أن يلحن حم اللفو   منح    ما س:
 .التصحيإل علي  يلدم ج:

 القراءة في المسجد
  القدآن حم املسجد مجاعة قداءةح    ما س:
 .مقدس ولألمور املقدسة م ان املسجد ج:

 القراءة جماعة
  القدآن مجاعة مل الدليل من ال تاب والس(ة قداءةح    ما س:
 .على للحا ملا أن  جائد دليالذ أجد  ا ج:
  القدآن مجاعة بصوت واحد وخاصة يوم اجل عة قبل دخو  اإلمام ءةقداح    ما س:
 .جائد ج:
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 ليست ببدعة
حنـــن املغاربـــة أن نقـــدأ القـــدآن مجاعـــة صـــباحاذ ومســـاءذ بعـــد صـــالة الصـــبإل  عادت(ـــا مـــن س:
  من يقو  ملما بدعة اله(اواملغدبا 
 .اليها بدعة ا ج:

 القراءة للبركة
ترب ـــاذ لغـــدن مـــن  مـــ(ه  قـــداءة القـــدآن لشـــخن أن جي ـــل ال(ـــاس ويطلـــب جيـــوع هـــل س:

اليج ل ال(اس ليقـدءوا لـ  القـدآن لي(ـا  بد ـة حم ا ع الذ أو جتارة يبتدأ أناألغدانا   ا مللا أراد 
  ع ل 

 .جيوع ج:
 إهداء التالوة للميت

  هل جيوع ملهداء تالوة القدآن احل ي  أو ملحدى سور  الشديفة ملىل امليت س:
 جيوع للح. ج:

 للحيإهداء التالوة 
  يـهل جيوع ملهداء تالوة القدآن احل ي  أو ملحدى سور  الشديفة لشخن ح س:
 جيوع للح. ج:

 تأثير التالوة
  تالوة القدآن على قلب املؤمن تأث)هو  ما س:
 .اإلميان تقوية ج:

 مقدار التالوة
  امل(اسب لتالوة القدآن  ل يوم القدرهو  ما س:
َما تَتَيسََّر ِمن اْلُقْرآنِ  واؤ فَاْقر  قا  تعاىل: م الذا حدب ج:

(2). 
 فضل التالوة

                                                           

 .10سورة املدمل:  (1)
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  تالوة القدآن ال د  الأللهو  ما س:
 .عظي  ثواب ج:

 .(1) «أالألل العبادة قداءة القدآن: »)قا  رسو  اا 
نــوروا بيــوت   بــتالوة القــدآن وا تتخــ وها قبــوراذ   ــا العلــت اليهــود وال(صــارى : »وقــا 

يوهت ا الإن البيت مللا   د اليـ  تـالوة القـدآن   ـد خـ)  واتسـل صلوا حم ال (ائس والبيل وعطلوا ب
 .(4)«أهل  وأضاء ألهل الس اء   ا تأليء جنوم الس اء ألهل الدنيا

مـن اسـت ل حدالـاذ مـن  تـاب اا مـن غـ) قـداءة  تـب اا »قـا : ع وعن علي بن احلسـني 
ة  تــب اا لــ  ب ــل لــ  حســ(ةا و ــا ع(ــ  ســيئةا ورالــل لــ  درجــةا ومــن قــدأ نظــداذ مــن غــ) صــال

حدف حسـ(ةا و ـا ع(ـ  سـيئةا ورالـل لـ  درجـةا ومـن تعلـ  م(ـ  حدالـاذ اـاهداذ  تـب اا لـ  عشـد 
ا أقو : ب ل آيـةا ول ـن »ا قا : «حس(اتا و ا ع(  عشد سيئاتا ورالل ل  عشد درجات

مـن قـدأ حدالـاذ وهـو جـالس حم صـالة  تـب اا لـ  »ا قا : «ب ل حدف باء أو تاء أو شبهه ا
مخسني حس(ةا و ا ع(  مخسني سيئةا ورالل ل  مخسني درجةا ومـن قـدأ حدالـاذ وهـو قـائ  حم  ب 

صالت   تب اا ل  مائة حس(ةا و ا ع(  مائـة سـيئةا ورالـل لـ  مائـة درجـةا ومـن خت ـ   انـت 
لـــ  دعـــوة مســـتجابة مـــؤخدة أو معجلـــة قـــا : قلـــت: جعلـــت الـــداي خت ـــ   لـــ   قـــا : خت ـــ   

 .(9)« ل 
البيــت الــ ل يقــدأ اليــ  القــدآن : » )ع(قــا : قــا  أمــ) املــؤم(ني )ع(  وعــن أع عبــد اا

وي  د اا عد وجل الي  ت  د بد ت  وحتألد  املالئ ة وهتجد  الشـيانينيا ويألـيء ألهـل السـ اء 
   ــــــا تألــــــيء ال وا ــــــب ألهــــــل األرنا وملن البيــــــت الــــــ ل ا يقــــــدأ اليــــــ  القــــــدآن وا يــــــ  د 

 .(6)«الئ ة وحتألد  الشيانينياا عدوجل الي  تقل بد ت  وهتجد  امل
من قدأ القدآن وهو شاب مؤمن اختلط القدآن بلح   ودم ا وجعلـ  اا »قا : )ع( وع(  

مل السفدة ال دام الربرة و ان القدآن حجيجا ع(  يوم القيامةا ويقو  يـا رب ملن  ـل عامـل قـد 
تــني مــن حلــل أصـاب أجــد ع لــ  غــ) عـامليا البلــط بــ   ــد  عطايــايا الي سـو  اا عدوجــل حل

                                                           

 .0001  11ب 191ص 6وسائل الشيعة: ج( 3)
 .1باب البيوت الث يقدأ اليها القدآن   610ص 1ال احم: ج( 4)
 .0691  11ب 111ص 6وسائل الشيعة: ج( 5)
 .3باب البيوت الث يُقدأ اليها القدآن   610ص 1ال احم: ج( 6)
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اجل(ةا ويوضـل علـى رأسـ  تـاج ال دامـةا ل يقـا  لـ : هـل أرضـي(اي اليـ   اليقـو  القـدآن: يـا رب 
قد  (ت أرغب ل  الي ا أالألل من ه اا قا : اليعطى األمـن بي ي(ـ ا وادلـد بيسـار ا ل يـدخل 

: اللهـ  اجل(ة اليقا  ل : اقدأ آية وأصعد درجةا ل يقا  ل : هل بلغ(ا ب  و أرضي(اي الي   اليقو 
 .(7)«نع ا قا  ومن قدأ   )ا وتعاهد من شدة حفظ  أعطا  اا عد وجل أجد ه ا مدتني

مـــن قـــدأ القـــدآن حم املصـــحف متـــل ببصـــد ا وخفـــف علـــى »قـــا : )ع( وعـــن أع عبـــد اا 
 (.(8)«والدي  وان  انا  االدين

 حق التالوة
  تالوة القدآن ال د  حقهو  ما س:
 .ل ب اُند  والع    ا قداءت  ج:

 كيفية التالوة
  القدآن نقدأ  يف س:
 .العدب يقدؤ    ا ج:

 حكم اإلدغام
  واجب حم القداءة اإلدغامرعاية ح    هل س:
 .املتعارف ا أ  د حسباعم  ج:

 قواعد التجويد
  قواعد التجويد واجبة مداعاة هل س:
 .مستحبة ج:

 القراءة بالنظر
  ن عرب املطالعة بال(ظدا من دون تلفواإلنسان على ثواب قداءة القدآ حيصل هل س:
 .أ  د ثواباذ  القداءة ج:

                                                           

 .9  10ب 111ب 110ص 19حبار األنوار: ج (0)
 .0034  19ب 104ص 6وسائل الشيعة: ج (1)
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 استحباب النظر
دون الـــتلفو ودون قصـــد ومـــن دون معدالـــة القـــداءة الصـــحيحةا مـــا هـــو  القـــدآن قـــداءة س:

  احل   حم للح
 .القدآن مستحب حم ال(ظد ج:

 آداب التالوة
  تالوة  تاب اا اايد آدابهي  ما س:
  .با  والتأدب والتدبدوااستق الطهارة ج:

 استحباب اإلنصات
  القدآن ال د  تالوةع(د  اإلنصاتهل جيب  س:
 .يستحب للح استحباباذ مؤ داذ  ج:

 استحباب السكوت
  هل جيب الس وت حم ملس يقدأ الي  القدآن ال د  مب ربة الصوت س:
 مستحب مؤ د. ج:

 الحجاب والتالوة
  قدآن ال د يشرتط حتجب املدأة ع(د تالوة ال هل س:
 .ملا مللا  ان ه(اي نااد أج(يب اا ج:

 الوضوء للقراءة
 جيب الوضوء ع(د قداءة القدآن ال د   هل س:
 .ا نع  ا ميس خط القدآن من مل ي ن متطهداذ ةمستحب الطهارة ج:

 من أحكام الحائض
  للحائض أن تقدأ القدآن جيوع هل س:
 .سور العدائ  غ) ا(5)جائد ج:

                                                           

املسـألة  153ص على  داهة حم للحا حيـ  ورد حم )رسـالة املسـائل اإلسـالمية( ل مـام الشـ)اعل  (9)
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 الوةالهدف من الت
  من تالوة اآليات ال دمية اهلدفهو  ما س:
 اإلميان. تقوية ج:

 التالوة حق الجميع
  اآليات حق ل ل ال(اس أم لطائفة  ددة م(ه  تالوة هل س:
 .ال(اس ل ل ج:

 ختم القرآن في الحج
  خت  القدآن حم احلج جيوع هل س:
 .(10)مستحب ج:

                                                                                                                                                                      

: ي د  للحائض قداءة القدآن ال د ا واصطحاب  ومحل  ومس ما بـني سـطور  ببـدما وه ـ ا ي ـد  511
 هلا أن ختتألب باحل(اء وما شاب .

ويــدى م(دلــ   مــن خــت  القــدآن مب ــة مل ميــت حــهلل يــدى رســو  اا : »علــي بــن احلســني  قــا  (10)
 .1150باب الألائل احلج   110ص 1من ا حيألد  الفقي : ج« من اجل(ة
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 احترام القرآن الكريم وآياته
 

 القرآن الكريمالواجب تجاه 
 القدآن ال د    جتا املسل ني  واجبما هو  س:
ا   ــا ل دنــا  حم  تــاب الســاميةا والع ــل علــى مجــ ا ونشــد مفاهي ــ  والتعلــي الــتعل   ج:

 . (11)ال د ( القدآن)الفق : حو  
 المزاح في القرآن

لسََّماِء ِرْزُقُكْم َوِفي ا:تعاىلجيوع املدا  حم آيات القدآنا م الذ:  ل ملعداع قول   هل س:
َوَما ُتوَعُدونَ 

    مللي ل  ا القا : وأين السُ (12)
 الطديق ال ل جعل  اا سبحان .:  ل  والسُ  ان ملهانة ا جيوعا   مللا ج:

 دفن القرآن
 ها حم البحد  ؤ هل جيوع دالن نسخ القدآن البالية أو مللقا س:
 نع  مل مداعاة عدم اهلتح.  ج:

 التغني بالقرآن
  التغ  بالقدآن عجيو  هل س:
 . ال ج:

 كلمات القرآن

                                                           

صــفحة ويشــت ل علــى ع(ــاوين هامــةا  101مــن موســوعة الفقــ ا ويقــل حم  91ال تــاب هــو اجلــدء  (11)
لرتمجـــــة واللحـــــنا الصـــــل حم وجـــــوب القـــــداءة   ـــــا حم م(هــــا: مســـــائل حـــــو  القـــــدآن ال ـــــد ا الصـــــل حم ا

 املصحفا الصل حم الألل القدآن تعل اذ وتعلي اذا الصل حم التف د حم القدآن وغ)ها.
 .11سورة ال اريات:  (11)
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  وضل خطوط بالقل  حتت  ل ات القدآن ال د  نفس  جيوع هل س:
 .مللا مل ي ن وقفاذ وا هت اذ ل  نع  ج:

 كتابة المصحف
  املصحف ب تابة يأمد ال(يب ان   هل س:
  .نع  ج:

 سماع آية السجدة
ن املسجلةا الهل جيب علي(ا السجود الواجبة الس ع(اها م السجدةالقارئ آية  دأمللا ق س:
 ل لح 

 السجود. جيب ج:
 االستفادة من اآليات

 ال(االعة  األمورمن بعض اآليات القدآنية حم  ااستفادة ح  ما  س:
 .بأس املشدوعة ا األمورحم  ج:
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 ينغير المسلمو القرآن الكريم 

 
 إهداء القرآن لغير المسلم

 ورمبا اهلداية ا أهل ال تاب لغدن التعلي  هل جيوع ملهداء القدآن ال د  ملىل س:
 ا بأس بقصد اهلداية مل حفو املواعين الشدعية. ج:

 إعارة القرآن لغير المسلم
ما ح   ملعارة نسـخة مـن املصـحف الشـديف ملىل رجـل  تـاعا حيـ  حيت ـل تعدضـ   س:

 لدنيوبة ال تاعا وللح لغدن هدايت ا الهل مي ن التواليق بي(ه ا 
 د اهلداية ا بأس ب لحا مل حفو املواعين الشدعية.مللا  ان بقص ج:

 القرآن وغير المسلمين
مي ـــن لغـــ) املســـل ني أن يســـتفيدوا مـــن القـــدآن ال ـــد ا وحم أل ااـــاات مي ـــن  هـــل س:
  للح

 .حم  ل اااات نع  ج:
 ل)و  القط  املسيحينيالقدآن ال د  ملىل  ملعطاءحيدم  هل س:

 .م( ع ومن ل يسرتجع  بأس ب  مللا  ان لالنيال ا ج:
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 التفسير 
 

 لماذا التفسير؟
َيانتتت تعـــاىل:  قـــا  س: ِلُكتتتَل َشتتتْيء   ا  تِبتْ

ال ـــا هـــو الـــداعي لعلـــ  التفســـ) حيـــ  ملن  ا(11)
  الي  غ ونا وهل حم  تاب اا غ ون لشيءالتفس) ملمنا ي ون 

الاذ ملىل أنــ  الــث حتتــاج ملىل الــدرس والتفســ)ا مألــا املــدارسلــيس أقــل مــن  تــب  القــدآن ج:
ا الإن  قد بني الي  األمور العامـة الـث حيتـاج تبيان ل ن مبعونة التفس) الوارد عن أهل البيت 

ملليهــا اإلنســان حم أمــد دي(ــ  ودنيــا ا وقــد اشــت ل علــى ادطــوط العامــة لل بــدأ واملعــاد وال(ظــام 
 العام لدنيا سعيدة.

 التفسير األفضل
 س) القدآن ال د  من التفاس)  (ا بالقداءة حم ما  تفنمالا ت(صحو  س:
  فاية لبعض املداتب.  (14)لعّل حم )تقديب القدآن ملىل األلهان( ج:

 التفسير الصحيح
  يف ي ون التفس) صحيحاذا مالا يطلب من املفسد   س:
 التفس) ال ل يواالق العقل والدوايات. ج:

 القرآن والمفسرون
  القدآن لدى املفسدين م(اهجهي  ما س:

                                                           

 .19سورة ال(حل:  (13)
تفس) )تقديب القدآن ملىل األلهان(ا لس احة اإلمـام الداحـل آيـة اا العظ ـى السـيد   ـد احلسـي   (14)

هـ( يقل حم ثالثني جدءذ حسب أجداء القدآن ال ـد ا نيبـل مؤسسـة الوالـاء 1411 – 1340ش)اعل )ال
 م.1910هـ / 1400ب)وت لب(انا عام 
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 .جانباذ  ستفادا  ل ج:

 ظواهر القرآن
  يفه  القدآن الي ا  ان القدآن ااهداذ الي  أنل نسان  جيوع هل س:
 .حجة بشدونيها الظواهد ج:

 اآليات المتشابهة
هدايــة ونــور للبشــدية..  يــف نتعامــل مــل اآليــات املتشــا ة.. ومــا هــي   تــاب القــدآن س:

  املتشا ة اآلياتأسس معدالة 
 .تفس)ها حم ت أهل البي ملىل الدجوع ج:

 فائدة المتشابهات
  الائدة وجود املتشاب  حم القدآن ما س:
 .ال(اس امتحان ج:

 راجع التفاسير
القـــدآن ول ـــن ا أســـتطيل أن أالهـــ  أو أالســـد م(ـــ  شـــيئاذا ال ـــالا ت(صـــح  أن  أقـــدأ ملين س:

  اله  وتفس) القدآن أستطيلأع ل حهلل 
 .التفاس) راجعوا ج:

 تفاسير معتمدة
  الث مي ن ااعت اد عليها التفاس)هي  ما س:
ــــــب القــــــدآن ملىل وتفســــــ) ) (19)املــــــوجدة: تفســــــ) املدحــــــوم )شــــــرب( التفاســــــ) مــــــن ج: تقدي
 .(16)(األلهان

 بين التفسير والتأويل

                                                           

ـــد اا شـــرب ) (15) هــــ( يقـــل حم ملـــد واحـــد 1141 – 1111تفســـ) القـــدآن ال ـــد ا للعالمـــة الســـيد عب
 وعدد صفحات  ا  د من مخس ائة صفحة.

 .ل مام الش)اعل  (16)
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  بني التفس) والتأويل الفدق ما س:
 .املعىنا والتأويل ما يؤو  مللي  التفس) ج:

 شمولية التأويل
  ال تاب أم بعأل يش ل مجيل  التأويل هل س:
 .وأهل بيت  الطاهدين  حسب املأثور عن رسو  اا  ال تاب  ل ج:

 العلماء بالتأويل
  م(حصد باا التأويلعل   هل س:
 .وأوليائ  ج:

 التفسير بالمأثور
  باملأثور التفس)هو  ما س:
 .الدسو  والدهداء واألئ ة)صلوات اا عليه  أمجعني( عنورد  ما ج:

 ولأسباب النز 
  ملعدالة سبب ندو  اآلية السبيل  يف س:
 .مداجعة التفاس) ج:
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 التدبّر في القرآن
 

 من شروط التدبر 
  التدبد حم القدآن ال د  شدوطهي  ما س:
 .والتفس) املعىن اله  ج:

 التدبر حسب فكر الشخص
 ما ح   التدبد حم القدآن ال د  حسب التوجيهات الف دية لل تدبد  س:
ن املتــدبد يعــدف األح ــاما أصــواذ والدوعــاذا ويفهــ  اللغــة العدبيــة الــال بــأس مــا مل مللا  ــا ج:

 .ألالف نصاذ أو ح  اذ شدعياذ أو ما أشب 
 استنطاق النصوص

 أنويـدعي ا ال(صـوص اإلسـالمية اسـت(طاقالعل اء يقو : لديـ  مـ(هج أالألـل  بعض س:
  يوجد م(هج غ) القدآن الهلا القدآن والس(ة م(هجم(هج  
 .القطحم القدآن والس(ة  مل(هجا ج:
 

 عدم التدبر
  السلبية لعدم تدبد القدآن ال د  اآلثارهي  ما س:
 .اإلميان قوة عدم ج:

 المتأثرون بالتالوة
  يتأثدون بتالوة القدآن وت  ) الدسو  ال ينه   من س:
 .حم القدآن يتدبدون ال ين ج:
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 تفسير بعض اآليات

 
 المحكمات والمتشابهات

ََ اْلِكتَتتتاَب ِمْنتتتُه آيَتتتاتم ُمْحَكَمتتتاتم ُهتتتنَّ أُم  : تعـــاىل  قـــا  س: ُهتتتَو الَّتتتِني أَنْتتتتَزَل َعَلْيتتت
اْلِكتَتتتتاِب َوُأَختتتتُر ُمَتَشتتتتاِبَهاتم 

ــــة (17) ومــــا املــــداد با   ــــات  بالتفصــــيلا مــــا معــــىن هــــ   اآلي
 واملتشا ات 

الدجـوع لـدى اآليات ا   ات هـي الـث ي ـون املعـىن اليهـا واضـحاذا وهـي األصـل حم  ج:
الشــــح وادصــــام واجلــــدا ا وأمــــا املتشــــا ات الهــــي الــــث ا ي ــــون املعــــىن اليهــــا واضــــحاذ واليهــــا 
احت ــاات متعــددة ســا يســبب عــدم ملدراي ال(ــاس  لهــ  هلــاا ويــؤتى  ــا ملمــا امتحانــا ليعــدف بــ  
اا املــؤمن مــن امل(ــاالقا أو ل الهــام بلــدوم الدجــوع ملىل الــ ين نــد  القــدآن حم بيــوهت  وهــ  رســو  

 ـــــ  الطـــــاهدون ـــــ  تعـــــاىل:  وأهـــــل بيت ِإلَتتتتتى رَبَتَهتتتتتا   ُوُجتتتتتوهم يَتْوَمنِتتتتتن  نَاِضتتتتتَرةم ا  قول
نَتتتتتتتتاِظَرةم 

 التتتتتتتترَّْحَمُن َعلَتتتتتتتتى اْلَعتتتتتتتتْرِ  رمحــــــــة ر ــــــــا نــــــــااد ا و قولــــــــ  ســــــــبحان :  ملىلأل  (18)
اْستتتَتَوى

أل نفـــ ت قدرتــ  علــى ال ـــونا وابــد مـــن ملرجــاع املتشـــاب  ملىل ا  ــ  حســـب  (15)
ليتألـــإل املعـــىن املقصـــودا عل ـــاذ بـــأن املتشـــاب  ابـــد م(ـــ  حم  الـــوارد عـــن أهـــل البيـــت  التفســـ)

 ال الم الداقي على تفصيل م  ور حم التفاس).
 مشينة الهداية

َولَتْو َشتاَء َلَهتَداُكْم َأْجَمِعتيَن   قـا  تعـاىل: س:
لتو يشتاء اهلل  ا وقـا  سـبحان : (20)

 لهدى الناس جميعا
 تفس) مق(ل هلاتني اآليتني ال دميتني ندجو تدويدنا ب (21)

                                                           

 .0سورة آ  ع دان:  (10)
 .13-11سورة القيامة:  (11)
 .5سورة ني :  (19)
 .9سورة ال(حل:  (10)
 .31سورة الدعد:  (11)
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)قـد ي ـون اإل ـدا  أل: بـاجلرب واإل ـدا   َولَتْو َشتاَء َلَهتَداُكْم َأْجَمِعتينَ   قول  تعـاىل: ج:
ول ــن مل يشــأ للــح بــل تعلقــت مشــيئت  تعــاىل بــأن ي ــون ال(ــاس  تــارين حم أالعــاهل   ات وي(يــا(

ا ال ــن ســلح نيديــق اهلدايــة ة أنبيائــ   هلــ  نيديــق اهلــدى ونيديــق الألــال  بواســطبعــد أن بــنّي 
 .باختيار  استحق ال وابا ومن سلح نيديق الألال  باختيار  استحق العقاب

 المقصود بالنكر
هل املقصود مـن  ل ـة   (22)فَاْسأَُلوا َأْهَل النَْكِر ِإْن ُكنُتْم الَ تَتْعَلُمونتعاىل:  قا  س:

  )ال  د( القدآن أم املداد أهل البيت 
عض التفاس) أن الـ  د هـو القـدآن وأهلـ  هـ  محلتـ  مـن املعصـومني )صـلوات اا حم ب ج:

 وأهلــ  أهــل بيتــ  علــيه  أمجعــني( والعل ــاءا وحم بعــض التفاســ) أن الــ  د هــو الدســو  
(21). 

 قسوة القلب
ََ َفِهتتتَي َكاْلِحَجتتتارَِة َأوْ  قـــا  اا تعـــاىل:  س: َأَشتتتد   ثُتتتمَّ َقَستتتْت قُتلُتتتوُبُكْم ِمتتتْن بَتْعتتتِد َذلِتتت
َقْسَوة  

 القلب حم ه   اآلية املبار ة  بقسوةا ما هو املقصود (24)
 عدم انبعاث  ملىل اد).ج: 

 معنى القدوس
 القدوس : ما معىن اس  اا تعاىل  س:
 أل أن  م(دّ  عن  ل عيب.ج: 

 معنى اآليتين
اللَُّه نُتوُر السَّتَماَواِت َوْاأَلْر ِ   يف نفه  قول  تعاىل : س:

حم حـني نقـدأ حم آيـة  (29)

                                                           

 .0ا سورة األنبياء: 43سورة ال(حل:  (11)
 .99ص 14راجل تفس) تقديب القدآن ملىل األلهان: ج (13)
 .04سورة البقدة:  (14)
 .35سورة ال(ور:  (15)
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لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءم   :أخدى
(26)   

 ل ـا وصــل ملليـ  ال ــد اإلنسـان و يلتــ  مـن تصــورات عـن اا ســبحان  ا ي ـون معــرباذ  ج:
تتَماَواِت عــن حقيقتــ  تعــاىلا الهــو عدوجــل حيــيط ب ــل شــيءا وا حيــيط بــ  شــيءا و نُتتوُر السَّ

ولـيس مـن بـاب التعديـفا الـإن ال(ـور هـو الظـاهد مـن بـاب التقديـب وضـدب امل ـلا  َوْاأَلْرِ  
ل(فســ  املظهــد لغــ)  واا قــد أاهــد  ــل شــيء وأوجــد  ــل موجــودا ويــأ  حم ســياق امل ــل قولــ  

َمَثُل نُتورِِه َكِمْشتَكاة  ِفيَهتا ِمْصتَباحم تعاىل حم نفس اآلية: 
ا أو مبعـىن أنـ  تعـاىل لو نور ـا (27)

 .(28)ا أو مدبد ا أو هادل أهله ا   ا حم التفاس)نبياءوم(ور ا بال()ات أو باملالئ ة واأل

 معنى التحريف
ُهْم َيْستَمُعوَن َكتاَلَم أ تعـاىل:  اا قا  س: فَتَتْطَمُعوَن َأْن يُتْؤِمُنوا َلُكْم َوَقْد َكاَن َفرِيتقم ِمتنتْ

  معىن التحديف ما ا (25)اللَِّه ثُمَّ ُيَحَرُفونَُه ِمْن بَتْعِد َما َعَقُلوُه َوُهْم يَتْعَلُمونَ 
 .ا واملداد    اليهود حي   انوا حيدالون التوراةوي(قصون يديدونأل  ج:

 سيدة نساء العالمين
 ملنســــيدة نســــاء العــــاملنيا ال يــــف تقولــــون  مــــد  ناا نــــن حم القــــدآن علــــى أ ملن س:
  العاملني نساء سيدة الاني ة 
قول(ـــا )الـــالن دولـــة أقـــوى دو   م ـــلأل عـــامل عمامـــاا  )العـــاملني( بال(ســـبة ملىل مـــد   ج:

 العامل( أل حم عماماا
أا تدضــني أن ت ـــوين ســيدة نســـاء »ســـار الاني ــة وقـــا  هلــا:  وحم احلــدي : أن ال(ــيب 

« الــأين مــد  ب(ــت ع ــدان وآســية امــدأة الدعــون »القالــت: « العــاملني أو ســيدة نســاء هــ   األمــة

                                                           

 .11سورة الشورى:  (16)
 .35سورة ال(ور:  (10)
م مؤسســــة األعل ــــي بــــ)وت لب(ــــانا 1995هـــــ / 1415عــــام  1ا ط301انظــــد تفســــ) شــــرب: ص (11)

ما مؤسســة الوالــاء 1910هـــ/ 1400عــام  1ا ط105ص 11وتفســ) تقديــب القــدآن ملىل األلهــان: ج
 ب)وت لب(ان.

 .05سورة البقدة:  (19)



 

 10 

 .(10)«مد  سيدة نساء عاملها وآسية سيدة نساء عاملها»القا : 

 هل هنا عتاب؟
َهتتتا َونَتتتر ا َزوَّْجَناَكَهتتتا ِلَكتتتْي الَ َيُكتتتوَن َعلَتتتى ال دميـــة:  حم اآليــة س: تتتا َقَضتتتى زَيْتتتدم ِمنتْ فَتَلمَّ

ُهنَّ َونَتتر ا وََكتتاَن َأْمتتُر اللَّتتِه َمْفُعتتوال  أاْلُمتتْؤِمِنيَن َحتتَرجم ِفتتي َأْزَواِج    (11)ْدِعيَتتاِئِهْم ِإَذا َقَضتتْوا ِمتتنتْ
مــن  خبطــاب حي ــل معــاين العتــاب تتحــد  عــن عواج ال(ــيب  ملىل نبي(ــايتوجــ  اا تعــاىل 

ألفـي ملعجابـ  بدي(ـبا  عي(ب ب(ت جحش بعد نيالقها من عيد بن حارثةا الهل  ـان ال(ـيب
 حم وقت  انت عي(ب عوجة عيد  وهل  ان ه ا اإلعجاب متولداذ حم نفس ال(يب 

 ـا ملـا عوجهـا لديـد م(ـ  البدايـة اب ـئاذ من ملعجـــبدي(ب لو  ان ناش ملن عواج ال(يب  ج:
)ةا بل القألية هـي أن اا تعـاىل ــ  ا جاء حم الس  حم وقت  انت راغبة بالدواج من ال(يب 

ها تأ يــداذ للشــديعة املقدســةا ــــبــأن عيــداذ ســوف يطلــق عي(ــب وأن عليــ  أن يتدوج أخـرب نبيــ  
ج بدوجات األدعياء بعد الطـالق أو حم اجلاهلية حي   انوا مي(عون من الدوا  ومللغاء آلثار التب 

 .(12)املوت

                                                           

 .31ض ن   50ب 61ص 30حبار األنوار: ج (30)
 .30حداب: سورة األ (31)
 وال ــد يــا رســو  اا  وملل. )69ص 3: جوحم تفســ) )تبيــني القــدآن( ل مــام الشــ)اعل  (31)

بدوجــةا  قبـل نــدو  الشـديعةا ل ملـا جـاء اإلسـالم عوجـ  الدسـو   قصـة عيـدا القـد تب(ـا  الدسـو  
م ــل عوجــة  ا ألجــل أن يُبطــل ح ــ  اجلــاهليني بــأن عوجــة اابــن املتبــىنالطلقهــاا الأخــ ها الدســو  

 وأنع ـت عليـ باإلميـان  أنعـ  اا عليـ أل عيـد  تقـو  للـ لاابن احلقيقي حتـدم علـى الدجـل 
احفظهـــا واتطلقهـــاا وللـــح حـــني صـــارت  أمســـح عليـــح عوجـــحبـــأن أعتقتـــ  بعـــد أن  ـــان عبـــداذ 
ح حم نفســـ يـــا   ـــد  وخُتفـــيخـــف اا حم أمدهـــا  واتـــق اا اصـــ ة بي(ه ـــا وأراد نيالقهـــا

يظهـد   اا مبديـ أل ال ل أمدي اا بـ  مـن تدوجهـا بعـد نيالقـ  هلـا ألجـل ملبطـا  أمـد جـاهلي  ما
وهـــ ا  (ايـــة عـــن عـــدم  واا أحـــق أن ختشـــا ختـــااله  أن يعـــّ)وي بـــ   وختشـــى ال(ـــاساا ســبحان  

ن اا ألجـل مل ي ن ع ل شيئاذ ي(بغي ل  أن ي ون خائفاذ مـ ااهت ام بأمد ال(اس لوضو  أن ال(يب 
حاجـةا بــأن مل يبـق لـ  حاجــة اليهـا الطلقهــا  ونيـداذ مـن عوجتــ   الل ــا قألـى عيـد م(هــاللـح الع ـل 
الت ــون توســعة علــى  ل ــي ا ي ــون علــى املــؤم(ني حــدجأمدنــاي بتدوجهــا   عّوج(ا هــاومت عــدهتا 
عـد الطـالق ومـا من جهة جواع تدويج عوجـات أوادهـ  الـ ين تب(ـوه  ب حم أعواج أدعيائه املؤم(ني 
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 بين الوهن والحزن

َوالَ َتِهُنوا َوالَ َتْحَزنُواقا  تعاىل  س:
 ما هي العالقة بني الوهن واحلدن  (11)

 واحلدن متعلق بال(فس. االوهن هو الألعف وهو متعلق بالبدن ج:
 نعام بني إسرائيل

ُكتل  الطََّعتاِم َكتاَن ِحتالب لَِبنِتي ِإْستَرائِيَل ِإالَّ مالا تع  ه   اآلية حم سـورة آ  ع ـدان: س:
َما َحرََّم ِإْسَرائِيُل َعَلى نَتْفِسهِ 

(14)  
 ألن اليهــود  ــانوا يقولــون حبدمــة بعــض األنيع ــةا والقــدآن حتــّداه  بأنــ  ا دليــل علــى ج:

  اذ ويألـد حّدم اجلدور على نفس  ألنـ   ـان مديألـ ()ال(يب يعقوب مة ما يقولونا وملسدائيلد ح
 .(19)اجلدور

 الصالة الوسطى 
َحاِفظُوا َعلَتى الصَّتَلَواِت َوالصَّتاَلِة اْلُوْستَطى َوُقوُمتوا لِلَّتِه قَتانِِتينَ قا  تعـاىل:  س:

(16) 
 ما هي الصالة املقصودة حم ه   اآليةا وملالا  يت   ا ااس  

 د  يـل وال(هـارا وأّ ـألمـا تتوسـط بـني الل)املقصود بالصالة الوسـطى هـي صـالة الظهـد  ج:
 .(ن ه ا الوقت غالباذ ي ون اإلنسان مشغواذ بالع ل وال سبعليها أل

 قرآن الفجر
ِإنَّ قُتتتْرآَن اْلَفْجتتِر َكتتاَن َمْشتتُهود اِر َوقُتتتْرآَن اْلَفْجتتمــا هــو املــداد بقولــ  تعــاىل:  س:

 ا(17)
  وملالا هو مشهود

شــهودة حيــ  يشــهدها مالئ ــة املــداد مــا يقــدأ حم الفجــد وهــو صــالة الصــبإل و يــت م ج:
                                                                                                                                                                      

 .مفعواذ أل ا ي ون ضيق وحدج الي ا أحّل اا  مللا قألوا م(هن ونيداذ و ان أمد ااأشب   
 .139سورة آ  ع دان:  (33)
 .93سورة آ  ع دان:  (34)
) ــان مللا أ لــ  ـ أل  11ص 4: جوحم تفســ) )تقديــب القــدآن ملىل األلهــان( ل مــام الشــ)اعل  (35)

 اداصدة الحدم  على نفس (.حل  اإلبل ـ هيج علي  
 .131سورة البقدة:  (36)
 .01سورة اإلسداء:  (30)
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 .ال(هار ومالئ ةالليل 
 بين الكفر واإليمان

: )لـو قـالوا نعـ   قـا  ابـن عبـاس ا (18)أََلْستُت بِتَرَبُكْم قَتاُلوا بَتلَتىاا تعـاىل:  قا  س:
  ل فدوا( ال ا معىن للح

 .ملنح رب(ا مبعىن بلىل نا لست بدب  : )نع ( ه(ا مبعىن ج:
 اإلصر واألغالل

وضـــــل اإلصـــــد واألغـــــال  عـــــن  هـــــي  القـــــدآن ال ـــــد  أن وايفـــــة الدســـــو  حم ورد س:
  ال ا هو املقصود باإلصد واألغال  ا(39)املسل ني وعن ال(اس

 .ااجت اعية والقانونية القيود ج:
 عين حمنة

   (40)َوَجَدَها تَتْغُرُب ِفي َعْين  َحِمَنة  هو املداد من قول  تعاىل:  ما س:
 .(41)األالق بغبارمغربة  :البحدا ومحئة: العني ج:

 الوسيلة إلى اهلل
ال ا  ا (42)الَِّنيَن آَمُنوا اتتَُّقوا اللََّه َوابْتتَتُغوا ِإلَْيِه اْلَوِسيَلةَ أيها  يَا اا تعاىل:  يقو  س:

  هي الوسيلة
                                                           

 .101: األعدافسورة  (31)
 .150األعداف:  سورة عنهم إصرهم واألغالل التي كانت عليهم ويضعتعاىل:  قا  (39)
 .16سورة ال هف:  (40)
حم نيــدف مغدبــ  جبــل  ــان   مللااإلنســان : »10ص 16تفســ) )تقديــب القــدآن ملىل األلهــان( ج وحم (41)

ومللا  ـــان حبــداذ وجـــدها  الصــحداءارأى الشــ س تغـــدب خلــف اجلبـــل ومللا  ــان صـــحداء رآهــا تغـــدب حم 
ا ــيط األنيلســي ـ و ـــان يســ ى حبـــد  شـــاني تغــدب حم البحــدا و ـــان لو القــدنني وصــل ملىل  ـــل مــن 

محئـة مبعـىن  ـدرة  حم اللغة يس ى )عي(اذ(   ـا ان البحدالظل ات ـ الوجد الش س تغدب حم البحدا الان 
املداد أنـ  رآهـا قـد غدبـت حم عـني  بـ)ة لات محـاةا وا ألفـى أن  أوأل حم حبد لل  درة حم لون مائ ا 

 «.ح اية ع ا جاء حم نظد لل القدننيا ا عن الواقل الهي وجدهااآلية تقو : 
 .35: املائدةسورة  (41)
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 )صلوات اا عليه  أمجعني(. املعصومون ج:

 معنى الوحي
  حم القدآن ال د  معىن الوحي ما س:
 .(43)ملىل م ل ال(حل أوا حي اا ملىل أنبيائ يو  ما ج:

 ال رؤية أبدا  
ُوُجتتوهم يَتْوَمنِتتن  نَاِضتتَرةم :تعــاىلمي ــن أن نــدى اا حم اآلخــدةا ومــا هــو املــداد بقولــ   هــل س:
  ِإَلى رَبَتَها نَاِظَرةم

(44)  
 .سبحان ورمحت  ملىل ملحسان   ناادةواملداد ا يعقل رؤية اا ا ج:

 معنى المبارك
  (49)ا  َوَجَعَلِني ُمَبارَكمليألا  مفهوم الرب ة حم قول  تعاىل:  ندجو س:
 .  ) ال(فل  أل ج:

 االمتناع ال تحريم الحالل
ََ أالنَِّبي  لِتَم ُتَحتَرُم َمتا يا أيها  اا تعاىل:  قا  س: َحتلَّ اللَّتُه لَت

الهـل جيـوع لل(ـيب  ا(46)
 حيدم احلال  أن  

ِإالَّ َمتتتا َحتتترََّم قـــا  تعـــاىل:    ـــا تغيـــ) احل ـــ  الشـــدعيا  مبعـــىن اامت(ـــاعا ا التحـــد  ج:
ِإْسَرائِيُل َعَلى نَتْفِسهِ 

(47). 
 فأتوا حرثكم

                                                           

  يعدشـون وسـااجلبا  بيوتاذ ومـن الشـجد ربح ملىل ال(حل أن اخت ل من  وأوحىقا  تعاىل:  حي  (43)
 .61ال(حل:  سورة

 .13-11: القيامةسورة  (44)
 .31: مد سورة  (45)
 .1: التحد سورة  (46)
 .93: آ  ع دانسورة  (40)
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نَّى ِشْنُتمْ أُتوا َحْرَثُكْم أِنَساؤُُكْم َحْرثم َلُكْم فَ  املداد من قو  اا تعاىل: ما س:
(48)  

 .(45)مجلة من التفاس) أن املداد: حم أل عمان شئت  حم ج:
مقابـل ا املـداد: اإلدخـا  حم القبـل سـواء مـن األمـام أو مـن ادلـف أنحم بعض التفاسـ) و )

 .(50): مللا أدخل حم قبل عوجت  من ادلف خدج الولد أحو ( يقولونوا  انقو  اليهود ال ين  
 تاب اهلل على النبي

َوْاألَنَصارِ  َلَقْد تَاَب اللَُّه َعَلى النَِّبَي َواْلُمَهاِجرِينَ اا تعـاىل:  قا  س:
ال ـا معـىن  ا(91)

  التوبة على ال(يب
 .الدمحة واللطف مبديدمللي   رجلمبعىن الدجوعا أل  التوبة ج:

 تبيانا  لكل شيء
َيان قول  تعاىل :معىن  ما س: ِلُكَل َشْيء   ا  تِبتْ

 و يف ي ون للح  (92)
القـدآن  ن(ـ  ودنيـا ا الـإأل بياناذ ل ل األمور العامة الث حيتاج ملليها اإلنسان حم أمـد دي ج:

 .مشت ل على ادطوط العامة للحياة
 غسل اليدين في الوضوء

وجـــوب غســـل اليـــدين مـــن املـــدالقني ملىل أنيـــداف األصـــابل ع(ـــد الوضـــوء  نفســـد  يـــف س:
فَاْغِستُلوا ُوُجتوَهُكْم َوأَيْتِدَيُكْم ِإلَتى اْلَمَراِفتق: يقو والقدآن ال د  

الفـدق بـني )مـن( و ا (91)
  و)ملىل( واضإل

 .(94)ا الغسلا والتفصيل حم  تب الفق  واللغة واحلدي  املغسو  غاية)ملىل(  ج:
                                                           

 .113سورة البقدة:  (41)
 باست (اء أيام احليض وسائد ما است   من حا  الصوم واإلحدام وشبهه ا. (49)
 م.1995هـ / 1415مؤسسة األعل ي ب)وت لب(ان عام  1ط 44 راجل تفس) شرب: ص (50)
 .110 :التوبةسورة  (51)
 .19: ال(حلسورة  (51)
 .6: املائدةسورة  (53)
اغســــلوا  و 55-54ص 6: جوحم تفســــ) )تقديــــب القــــدآن ملىل األلهــــان( ل مــــام الشــــ)اعل  (54)

  أيدي  بقولـ :  وملا  ان امل(صدف مـن اليـد مـام اليـد ملىل ال تـف أخدجـملىل املداالـق  الـإن الغسـل
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 ال تضاد بين اآليتين
ــــاقض بــــني قولــــ  تعــــاىل:  هــــل س: َهتتتتا الَّتتتتِنيَن آَمنُتتتتوا اتتَُّقتتتتوا اللَّتتتتَه َحتتتتقَّ أيتُ  يَتتتتاه(ــــاي ت(
تُتَقاتِه

فَاتتَُّقوا اللََّه َما اْسَتطَْعُتمْ وقول  تعاىل:  ا(99)
(96)  

الــاألمد بــالتقوى  .التأمــل َمتتا اْستتَتطَْعُتمْ املطلــوب مــن اإلنســان هــو  قَّ تُتَقاتِتتهِ َحتت ج:
 حق تقات  ا ي ون ملا بقدر ااستطاعة ألن القدرة شدط الت ليف.

 الدفاع عن المؤمنين
ِإنَّ اللََّه يَُداِفُع َعتْن الَّتِنيَن آَمنُتواتفه ون قول  تعاىل:  يف س:

هـل هـو تشـديل  ا(97)
  ه ا الدالاع حم الدنيا أم حم اآلخدةا و يف يتحققومهلل ا و ملخبار عن س(ة ملهليةللدالاع أ
 .(98)القلوبألن احلق تقبل  ا ملهلية س(ة ج:

 كيد النساء
الهـل لل(سـاء  يـد وم ـدا  ا (95)ِإنَُّه ِمْن َكْيدُِكنَّ ِإنَّ َكْيدَُكنَّ َعِظيمم اا تعاىل:  قا  س:

  وهل هو عظي 
 .ا ح ا  اا عدوجل حم القدآنه ا قو  عوج عليخا ج:

 انمننان القلب ووجله

                                                                                                                                                                      

يست ىن م(  غسل العألـدا ولـ ا ا يسـتفاد مـن )ملىل( هـ    ومـا غايـة للغسـلا بـل املسـتفاد م(هـا  ومـا 
غاية لل غسو ا الإنح لو قلت ملصاب باملدن: أدهن رجلح ملىل الد بةا مل يستفد عدالاذ م(ـ  لـدوم  ـون 

الفخـ  خارجـاذ عـن التـدهنيا وعلـى هـ ا الـالالعم ـ حم  التـدهني مـن اإلصـبل ملىل الد بـةا بـل اسـتفيد  ـون
 الوضوء ـ اابتداء من األعلى ألن  الغسل الطبيعي ال ل وردت ب  الس(ة. 

 .101: آ  ع دانسورة  (55)
 .16 :التغابنسورة  (56)
 .31 :سورة احلج (50)
وي(صـده  علـى )الإنـ  مي(ـل ال فـار عـ(ه ا  113ص 10وحم تفس) )تقديب القدآن ملىل األلهان(: ج (51)

أعدائه ا واإلتيان من باب املفاعلة ل لفات ملىل املداالعة الث تقل بني ال فار وبـني األمـور الـث جعلهـا 
 اا سبحان  وسيلة للدالاع عن املؤم(ني(.

 .11 :يوسفسورة  (59)
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ــ س: وقــا   ا (60)ِإنََّمتتا اْلُمْؤِمنُتتوَن الَّتتِنيَن ِإَذا ذُِكتتَر اللَّتتُه َوِجلَتتْت قُتلُتتوبُتُهمْ ا  تعــاىل: ق
  ال يف مي ن ل(ا أن نواعن بني هاتني اآليتني  (61)الَ ِبنِْكِر اللَِّه َتْطَمِنن  اْلُقُلوبُ أأيألاذ: 
)الالوجــل ي ــون مــن جــربوت اا تعــاىل وعظ تــ  ونق تــ   وجــل ا ي(ــاحم ااني ئ(ــاناال ج:

 .و...ا وااني ئ(ان ملىل رمحت  ورأالت (
 المتخلفون عن الرسول

َفِرَح اْلُمَخلَُّفوَن ِبَمْقَعتِدِهْم ِختاَلَف َرُستوِل اللَّتهِ اا تعاىل:  يقو  س:
الهـو يقـدر  ا(62)

  ا ال ا معىن ه ا الفد الد  هؤاء لتخلفه  عن رسو  اا
امل(ــاالق الـــ ل حم قلبـــ  مــدن يفـــد  ألل خلــل حيـــد  بـــني و )الـــيه  شــعبة نفـــاقا  ــان ج:

حم اات ــل  بــ) وعــدم الطاعــة ألوامــد  خلــل   الت ــدّد علــى ال(ــيبمــن الواضــإل أن املســل نيا و 
ة وقــد الدحــوا بــأم  جنــوا مــن تلــح الســفد  (األمــورهــ   مب ــل هــؤاء  ــانوا يفدحــون و اإلســالميا 

 .املتعبة املخطورة
 معنى الرحمن والرحيم

الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ   معىن ما س:
(61)  

 .(64)للظاهد الرَِّحيمِ وا للبانين الرَّْحَمن ج:

 تقديم الرحمن
  الرَِّحيمِ  على  الرَّْحَمنِ   تقد سبب  ما س:
ف الــدحي ا الإنــ  ا أو ألن الــدمحن اســ  ا يوصــف بــ  ملا ااا خبــال(69)أل يــة البــانين ج:

                                                           

 .1:األنفا سورة  (60)
 .11: الدعدسورة  (61)
 .11: التوبةسورة  (61)
 .3سورة الفاحتة:  (63)
: )الــدمحن الــدحي ( ا ــان وضــعا لل بالغــةا واشــتقا مــن الدمحــةا 51ص 1 تفســ) م ــل البيــان: جوحم (64)

وهي ال(ع ةا ملا أن العالن أشد مبالغة من العيـل. وح ـي عـن أع عبيـدة أنـ  قـا : الـدمحن: لو الدمحـةا 
 والدحي : هو الداح ا و در لألدب من التأ يد.

 .54ص 1انظد تفس) م ل البيان: ج (65)
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 يطلق علي  وعلى غ) .
 تكرار اآليات

  الرَّْحَمِن الرَِّحيِم  قول :  ت داروج   ما س:
 .على صفة الدح  الي  سبحان  للتأ يد ج:
   (66)ِإيَّاكَ حم قول   الت داروج   ما س:
 .(67)للتأ يد ج:

 البسملة آية
  آية من  ل سورة من سور القدآن البس لة هل س:
 .نع  ج:

 بين الحمد والشكر
  بني احل د والش دا وما مع(ا ا الفدق ما س:
 .(68)والش د لل(ع  لل اتا احل د ج:

 بين التسبيح والتحميد
ال ـــا ســـبب ا واحل ـــد ا( اا : )ســـبحان مقـــدم علـــى التح يـــدا ألنـــ  يقـــا  التســـبيإل س:

                                                           

 .5سورة الفاحتة:  (66)
الألنـ  لـو اقتصـد علـى واحـدا رمبـا  مليـاي: )وأمـا ت ـدار قولـ  63ص 1وحم تفس) م ل البيان: ج (60)

ـــ  أن يفصـــل بي(ه ـــاا وهـــو مللا  تـــوه  متـــوه  أنـــ  ا يتقـــدب ملىل اا تعـــاىل ملا بـــاجل ل بي(ه ـــاا وا مي (
 تف د حم عظ ة اا تعاىل  ان عبادةا وملن مل يستعن ب (.

: )احل ــد واملــد  والشــ د متقاربــة املعــىنا والفــدق بــني احل ــد 55ص 1وحم تفســ) م ــل البيــان: ج (61)
والشــ د: ملن احل ــد نقــيض الــ ما   ــا أن املــد  نقــيض اهلجــاء. والشــ د نقــيض ال فــدان. واحل ــد قــد 
ي ـون مـن غـ) نع ـةا والشـ د ألـتن بال(ع ـةا ملا أن احل ـد يوضـل موضـل الشـ دا ويقـا : احل ـد ا 
شــ داذا الي(صــب شــ دا علــى املصــدرا ولــو مل ي ــن احل ــد حم معــىن الشــ د ملــا نصــب ا الــإلا  ــان احل ــد 
يقـــل موقـــل الشـــ دا الالشـــ د هـــو ااعـــرتاف بال(ع ـــة مـــل ضـــدب مـــن التعظـــي ا وي ـــون بالقلـــب وهـــو 
األصـــلا وي ـــون أيألـــا باللســـان. وملمنـــا جيـــب باللســـان ل(فـــي هت ـــة اجلحـــود وال فـــدان. وأمـــا املـــد  الهـــو 

   امل(ب  عن عظ  حا  امل دو  مل القصد مللي (.القو 
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  من سورة الفاحتة البدايةوقوع التح يد حم 
 .البس لة مشت لة علي ت(دي  أواذا و  التسبيإل ج:

 معنى العالمين
اْلَعاَلِمينَ تعاىل:  قول  س:

  ما املقصود بالعاملنيا عامل مجل (65)
عــــوامل متعــــددةا الهــــي ملشــــارة ملىل عــــوامل ال ــــون مــــن اجلــــن وامللــــح واإلنــــس  تعــــاىل ا ج:

 .واحليوان وال(بات واجل اد والدو  واجلسد وغ)ها
 االنتقال من الغيبة إلى الخطاب

  (70)ِإيَّاَك نَتْعُبُد َوِإيَّتاَك َنْستَتِعينُ  من الغيبة ملىل ادطاب حم قول  تعاىل: انتقل ملالا س:
َِ يَتْوِم الَدينِ قول :  بعد َماِل

(71)  
 .ل د الصفات حصل التصور حبألور  تعاىل ول ا خانيب  ملا ألن  ج:

 الصراط المستقيم
الَصَراَط اْلُمْسَتِقيمَ هو  ما س:

(72)  
مــادل ومع(ــول صــداط مســتقي  وآخــد م(حــدفا وحم التأويــل أن املــداد بــ   شــيء لل ــ ج:

 .(71)صداط أم) املؤم(ني علي بن أع نيالب

 غضب اهلل
غضتتب الغألــب م(ــ  ســبحان  وهــو صــفة مــن صــفات البشــدا قــا  تعــاىل:  معــىن مــا س:

اهلل عليهم
(74)  

 .املبادئ نتيجة الغألب   ا قا  املت ل ون: خ  الغايات وأتدي املداد ج:

                                                           

 .1سورة الفاحتة:  (69)
 .5سورة الفاحتة:  (00)
 .4سورة الفاحتة:  (01)
 .6سورة الفاحتة:  (01)
 .14باب الي  ن ت ونتف من الت(ديل حم الواية   410-416ص 1راجل ال احم: ج (03)
 .13ا سورة امل تح(ة: 14ا سورة ااادلة: 6سورة الفتإل:  (04)
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 الحروف المقطعة
امل مــــن هــــ   احلــــدوف املفتتحــــة  ــــا بعــــض الســــور م ــــل: املقصــــود مــــا س:

 ا(79)
املن

املدا (76)
(77) الـد

 هـيعنا (78)
حـ ا (75)

عسـق حـ اا (80)
(81) 

  تش) مللي  ه   احلدوف ومبالاا ملىل للح وما
ا تعــاىل أو رمــوع بــني اا أمــا ملشــارات ملىل أ ــاء ا:  م(هــاا املقطعــة أقــوا  احلــدوف حم ج:
 .(للتفصيل راجل تفس) تقديب القدآن ملىل األلهان) اورسول  

 علم الغيب
ِإنَّ اللَّتتَه ِعْنتتَدُه ِعْلتتُم  قولــ  تعــاىل:  ــا حم   الغيــبتعــاىل نفســ  بعلــ   ااخــن  لقــد س:
تتتاَعةِ  ا بالغيـــب ل يقـــل مـــا أخـــربوا  ـــامالذ  ألـــربونا ول ـــن شـــوهد بعـــض األشـــخاص   (82)السَّ

  ندجو رالل ه ا اإلش ا 
خاص باا تعاىل وهو يفيأل  على بعض ال(اسا   ـا أالاضـ  علـى رسـول   الغيب عل ج: 
  وأهل بيت  األنيهار :ا قا  تعـاىل  َعاِلُم اْلَغْيِب َفالَ ُيْظِهُر َعلَتى َغْيبِتِه َأَحتدا  َِإال

 . (81)َمِن اْرَتَضى ِمْن َرُسول

                                                           

ا 1ا ســـورة لق ـــان: 1ا ســـورة الـــدوم: 1ا ســـورة الع( بـــوت: 1ا ســـورة آ  ع ـــدان: 1ســـورة البقـــدة:  (05)
 .1سورة السجدة: 

 .1سورة األعداف:  (06)
 .1سورة الدعد:  (00)
 ا ســـــــــــــورة 1ا ســــــــــــورة ملبــــــــــــداهي : 1ا ســــــــــــورة يوســــــــــــف: 1ا ســــــــــــورة هــــــــــــود: 1 :ســــــــــــورة يــــــــــــونس (01)

 .1احلجد: 
 .1سورة مد :  (09)
ا سـورة 1ا سـورة اجلاثيـة: 1ا سـورة الـدخان: 1ا سـورة الدخـدف: 1ا سورة الصلت: 1سورة غاالد:  (10)

 .1األحقاف: 
 .1-1سورة الشورى:  (11)
 .34سورة لق ان:  (11)
 .10-16سورة اجلن:  (13)
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 متفرقات
 

 نقصالقائلون بال
 ما هو رأي   الي ن يقو  ب(قصان القدآن  س:
ِإنَّتتتا َنْحتتتُن نَتزَّْلنَتتتا   لحا وا نقـــن حم القـــدآن ملنيالقـــاذا قـــا  تعـــاىل:بـــ القـــو  ا جيـــوع ج:

النَْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفظُونَ 
(84). 
 النسخ في اآليات

مل تلـط اآليـات ما رأي   مبسألة ال(سخ حم القدآن ال د ا وعلى تقديد وجـود  الل ـالا  س:
 امل(سوخة  
مل ي بت عل ياذ وجود آيات م(سوخةا ألن ما ل ـد  املفسـدون سـا اـاهد  للـح   ـو   ج:

على بعض الوجـو  الـث ختدجـ  عـن ال(سـخا وعلـى تقـديد وجودهـا الـإن الائـدة بقائهـا هـو معدالـة 
علــى حنــو نيديــق القــدآن حم التشــديل الــ ل قــد جيــدل علــى حنــو الــدوام وال بــات تــارةا وقــد جيــدل 

 التحديد بدمان خاص دون آخد.
 اآليات المنسوخة

 ما الفائدة من وجود آيات م(سوخة حم القدآن وملالا ا تدالل من القدآن  س:
ألما تد  على تـدرج األمـد تارأليـاذا هـ ا علـى الـدن ثبـوت ال(سـخا وه(ـاي مـن يقـو   ج:

 بعدم ال(سخ.
 النسخ لغة

                                                           

 .9سورة احلجد:  (14)
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َما يُتْلِقي الشَّْيطَاُن ثُمَّ ُيْحِكُم اللَُّه آيَاتِهِ  فَتيَتْنَسُخ اللَّهُ تعاىل: اا قا  س:
هـو  ما ا(89)

  تعديف ال(سخ ه(ا
 .(86)يديل  أل ج:

 حكمة النسخ
  ال(سخ ح  ةهي  ما س:
لة ما يلقي  الشيطان وح  ت  واضـحةا الإنـ  ا مي ـن ااآلية السابقة مبعىن ملع  حم ال(سخ ج:

 .للشيطان أن ألدع املعصوم 
 لنسخاالختالف في ا

  ااختالف حم ال(سخ سببهو  ما س:
 .ااجتهادات اختالف ج:

 أول ما نسخ
  ما نسخ القدآن أو هو  ما س:
 .ع(دنا على للح )أل ال(سخ   ا املعىن( دليل ا ج:

 التدرج في نزول اآليات
 ما هي ح  ة التدرج حم ندو  القدآن ال د   س:
 على ااست دارية وال(جا . التدرج هو الطديق الع لي للتطبيقا والأل ان ج:

 إعجاز القرآن
  يف نستطيل التعدف على ملعجاع القدآن  س:
 عدم اإلم ان من اإلتيان حهلل بسورة من م ل  هو دليل على ملعجاع . ج:

وإن كنتتم فتي ريتب ممتتا نزلنتا علتى عبتدنا فتتأتوا بستورة متن مثلته وادعتتوا قـا  تعـاىل: 

                                                           

 .51 :سورة احلج (15)
ال(ـيب والدسـو  ملل : بـان يبطلـ  ويديلـ  بسـبب 114ص 10وحم تفس) تقديب القدآن ملىل األلهان: ج (16)

 يبني الدسو  لل(اس أن ه ا عائد وه ا ناقنا وه ا أصيل وه ا دخيل.
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شهداءكم من دون اهلل إن كنتم صادقين
(87). 

 اإلعالم المضاد
  قاوم القدآن ال د  اإلعالم املألاد  يف س:
 .الصحيإل باإلعالم ج:

 القرآن والفقه اإلسالمي
  هو دور القدآن حم الفق  اإلسالمي ما س:
 .ا الإن  من مصادر احل ي من الفق  مأخول من القدآن  قس  ج:

 القرآن والفكر اإلسالمي
  هو دور القدآن حم الف د اإلسالمي ما س:
 .مصدر الف د اإلسالمي هو ج:

 القرآن والتربية
  هو دور القدآن حم الرتبية واهلداية ما س:
 .يهدل ويدع هو ج:

تتَوُم َويُتَبَشتتُر اْلُمتْؤِمِنيَن الَّتتِنيَن يَتْعَملُتتوَن قـا  تعـاىل:  ِإنَّ َهتتَنا اْلُقتتْرآَن يَتْهتِدي لِلَّتِتتي ِهتَي َأقتْ
 . (88)ِبيرا  الصَّاِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َأْجرا  كَ 
 إشكاالت فلسفية

  والعل يةيت  ن القدآن من اإلجابة على مجيل ااش اات الفلسفية  هل س:
 نع . ج:

 خلق آدم 
اليــ  مــن روحــ ا  ونفــخنيــني  مــن ل(ــا القــدآن ال ــد  أنــ  ســبحان  خلــق آدم  يصــور س:

احليـاة  نأ اليحت لـونبي( ا العل  احلدي  يبح  عن أصل وجود احلياة واإلنسان علـى األرن 

                                                           

 .13سورة البقدة:  (10)
 .9سورة اإلسداء:  (11)



 

 33 

  ابتدأت من خال  خلية الأخ ت ت( و وتتطورا وغ)ها من ال(ظديات
 .دليل على ما يقولونا والصحيإل ما ل د  القدآن ال د  ا ج:

 نزول القرآن
  ليلة واحدة أو بالتدريج حم القدآن ند  على الدسو   ملن هل س:
 .ند  مدة واحدة حم ليلة القدرا ل بالتدريج ج:

 ترتيب القرآن
  مل يدتب القدآن بالش ل ال ل ند  ملالا س:
 ـ ا الرتتيـب املوجـود  اا تدتيب  حم اللو  ا فوظ هو ه ـ اا وقـد أمـد رسـو  ألن ج:

 .(85)حم املصاحف اليوم
 أقسام القرآن

  القدآن ال د  ي(قس   يف س:
 .ه(اي تقسي ات حسب األجداء والسور واآليات وما أشب  ج:
 اآلية
  )اآلية( معىنهو  ما س:
 .العالمة ج:

 السورة
  السورةهي  ما س:
 .اآليات بعضحو   سور ج:

 اآليات العلمية
جيعل اا سبحان  اآليات العل ية حم القدآن بشـ ل ي ـون مـدلوهلا واضـحاذ ا  مل ملالا س:
  ا حيت ل معاين عديدة وقانيعاذ ا لبس الي 
 .للقدآن ال د  أسلوب  اداص سبحان    ا حم التفاس)ا مألاالاذ ملىل أن اا ل دها ج:

                                                           

 للتفصيل انظد  تاب )مهلل مجل القدآن ( ل مام الش)اعل )قدس سد  الشديف(. (19)
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 نصوص في العلم الحديث
يعــط القــدآن نصــاذ عل يــاذ دقيقــاذ لقألــية عل يــة ا تشــفها العلــ  اليــوما لتهــدف  مل ملــالا س:
مي ــن ااعتــ ار بــأن للــح الــ(ن مــن أهــل للــح العصــد  واا وانتســاب القــدآن ملليــ  اابوجــود 

     احلدوف املقطعة حم أوائل بعض السورما هو مبه الي ال ل ند  الي  القدآنا وملالا ند  
 .ي ون ل  مبه  وواضإل أنومن مجا  القدآن  املفسدونا ل د  ج:

 اإلعجاز العددي
نيلبـــة العلـــوم الدي(يـــةا و (ـــت قـــد توصـــلت مـــن خـــال  دراســـث للقـــدآن  مـــنرجـــل  ملين س:

 عجـــاعاإلملىل نتـــائج اليهـــا شـــيء مـــن   األنبيـــاءالشـــديفة وســـ)ة  باألحاديـــ ال ـــد  ومقارنتـــ  
ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد اللَِّه َكَمَثِل آَدَم تعاىل:  اا قو  حم القدآن ال د ا وللح م ل: العددل

َخَلَقُه ِمْن تُتَراب  ثُمَّ قَاَل َلُه ُكْن فَتَيُكونُ 
 املقارنة: بعديل  التبني (50)

 قد ورد حم قدآن ال د  )مخساذ وعشدين( مدة.  عيسى: أن أس  1
 قد ورد حم القدآن ال د  نفس العدد )مخساذ و عشدين( مدة.  آدم  : أن أس1
 ال ين ورد ل ده  حم قدآن ال د  )مخس وعشدون( نبياذ. األنبياء: أن عدد 3
 ( من لل القعدة.15تواالق )  عيسى: أن وادة 4
َوِمْن اللَّْيِل فَاْسُجْد َلُه َوَسَبْحُه لَْيال  َنوِيال   حم قول  تعاىل :و 

(51). 
 ( مدة.91)الليل( مت در حم القدآن ال د  ) لفواشتقاق  جند :1
 ( مدة.91لفو )سجد( مت در حم القدآن ال د  ) اشتقاق :1
 ( مدة.91حم القدآن ال د  ) مت درلفو )سـبإل(  اشتقاق: 3
 : هل حم م ل ه   ااست(تاجات أش ا  شدعي السؤا ه  اا و و 

من دون حت يل الف ـدة علـى القـدآنا   ـا يشـرتط أن  ااست(تاجاته    مب لا بأس  ج:
 ا ألالف ضدورة من ضدوريات الدينا أو ح  اذ شدعياذ أو نصاذ معترباذ.

 قصة يوسف 

                                                           

 .59سورة آ  ع دان:  (90)
 .16سورة اإلنسان:  (91)



 

 35 

  بال(سبة للشباب املسل  خصوصاذ  هي الائدة قصة يوسف  ما س:
 .والت(دي  التعلي  ج:

 لماذا السور؟
  من تقطيل القدآن ال د  سوراذ  الفائدةهي  ما س:
 .قد يوجب اامشئداع ااست دار ألن ج:

 تكرار القصص 
  من ت دار سدد القصن حم القدآن ال د  الغاية ما س:
 .القصن خصوصيات اختالف ج:

 العمل بالقرآن
  الع ل بأح ام القدآن وتعالي   أ يةهي  ما س:
 .واآلخدة الدنيا خ) ج:
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 فصل: 
 استفتاءات 

 حول الشعائر الحسينية
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 لشعائر الحسينيةا
 إحياء عاشوراء

 هل جيب ا االظة على ملحياء عاشوراء  س:
 .نع ا وهي من أه  الشعائد الدي(ية ج:

 استحباب الشعائر الحسينية
مـــا هـــو ح ـــ  الشـــعائد احلســـي(ية مـــن الب ـــاء واللطـــ  علـــى الصـــدور وملقامـــة ااـــالسا  س:

ا والتطبـــ) وشـــدو الـــدؤوس و تلــف موا ـــب العـــداءا  الدجنيـــل وضـــدب السالســـل علـــى الظهـــور
 بالقامات وما أشب  

بــأل حنـو  ــان وب ـل صــور  املتعارالـة حم أوســاط  ملقامـة العــداء علـى اإلمــام احلسـني  ج:
الشيعةا جائد على ما هو املشهور بني الفقهاءا بل هو مسـتحب أيألـاذا وقـد اهتـدى املاليـني 

 مة الشعائد احلسي(ية.وملقا  من ال(اس ملىل اإلسالم والتشيل برب ة اإلمام احلسني
 التهاون في الشعائر

الّتهاون حم حألور ااـالس الدي(يـة وتعظـي  الّشـعائد ملن  ـان يـؤّدل ملىل ضـعف احلالـة  س:
 هل يعترب من املعاصي  ااإلسالمية لدى الفدد نفس  وعيال  وأب(اء دي( 

ة وهتـ يب ألن امل(ـرب احلسـي  والشـعائد احلسـي(ية هـي مـن أالألـل الوسـائل لتوعيـ)نع ا  ج:
تهـاون  ـ   الشـعائد اإلسـالمية احلقّـة ياات ل اإلسالمي واات عات اإلنسانيّة ا الي(بغـي أن ا 

 ا (52)«أحيـــــــوا أمدنــــــا رحـــــــ  اا مــــــن أحـــــــ  أمدنـــــــا» :والــــــث قـــــــا  ع(هــــــا اإلمـــــــام الصــــــادق
 وي ـون)صلوات اا عليه  أمجعـني(  وا شح بأن ه   األع ا   لها تُِسّد الدسو  وأهل بيت 

اليهـــا رضـــى اا تعـــاىلا نســـأ  البـــارل تعـــاىل أن جيعل(ـــا مـــن املت ســـ ني  ـــا ل ـــي ا حُنـــد م مـــن 
  .شفاعته (

                                                           

 .15531  10ب 10ص 11لشيعة: جراجل وسائل ا (91)
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 البكاء
 البكاء على المعصوم 

 ومصائبه   )صلوات اا عليه  أمجعني(هو ح   الب اء لفقد املعصومني  ما س:
 علـــى  اءالدهـــد   ـــا ب ـــت الاني ـــة   ومصـــائب ا الب ـــاء لفقـــد املعصـــوم  يســـتحب ج:

يسـتحب تشـ يل مـالس للب ـاء  حم مصـيبته .   ـا عالياذ يستحب الب اء  بل رسو  اا 
اانتصــــار لل ظلــــوما ومــــن ســــبل ت بيــــت  بــــة آ  البيــــت  ومــــننــــوع مــــن املواســــاة  الهــــوعلـــيه  

 قلوب ال(اس. حم )صلوات اا عليه  أمجعني(
 أمة البكاء

يا حنـــن أمـــة تشـــ ل بـــدموعها جديـــان حنـــن أمـــة الب ـــاء السياســـ ايقولـــون أمـــة الب ـــاء س:
 السيل ال ل حيط  السدود الث تقف بوج  اإلسالما ال ا رأي   

 الب اء سال  قول للتعب) عن املظلوميةا   ا هو شأن   ـ) مـن األنبيـاء واألوليـاء ج:
جلبـــــت عشـــــدات املاليـــــني مـــــن البشـــــد ملىل حظـــــ)ة  ح أن قألـــــية اإلمـــــام احلســـــنيشـــــا وا 
 .اإلسالم
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 هاؤ رؤوس وإدماضرب ال
 

 التطبير
حم اليــــوم العاشــــد مــــن ا ــــدم ختــــدج بعــــض اهليئــــات واملوا ــــب احلســــي(ية ويســــتخدمون  س:

وما ح   الأّلدب ا ال ا ح   الّتطب) )ضدب الدؤوس بالسيوف وملدمائها(الطبو  أث(اء الّتطب)
  على الطبو 
ــــى املشــــهور ج: ِه فَِإنتََّهتتتتا ِمتتتتْن تَتْقتتتتَوى َوَمتتتتْن يُتَعظَتتتتْم َشتتتتَعاِئَر اللَّتتتتاا ملشــــ ا  اليه ــــا عل
اْلُقلُتتوبِ 

تفصــيل للــح حم  تــاب الشــعائد ا و ونشــد اللســفة هــ ا الع ــل يدالــل الشــبهاتا )(51)
 (.احلسي(ية للشهيد آية اا السيد حسن الش)اعل

 المشهور االستحباب
 ما رأل  احت   حم ضدب الدأس بالسيف دون ضدر ومل الألدرا حفظ   اا  س:
 .لفقهاء ااستحباب مللا مل ي ن الي  ضدر بالطاملشهور بني ا ج:
 

 الحزن على سيد الشهداء 
وبـاقي  الشـهداءيقو   ـاحت   حم ضـدب الـدؤوس بالسـيوف حدنـاذ علـى سـيد  ما س:

 الشعائد احلسي(يةا أا يوجب للح ضدراذ على ال(فس 
أو  الشــعائد  مـنشـيء مل ي ـن اليـ  نـن علـى حتدميـ  الهـو جـائد شـدعاذا ومللا صـار   ـل ج:

 أمـا مـ الذا صـار مسـتحباذ.  ان داخـالذ حتـت ع(ـوان راجـإل مـن الع(ـاوين العامـة  ع(ـوان اإلب ـاء
الألـــدر حم اجل لـــةا الـــال دليـــل علـــى  أمـــاالألـــدرا الالـــدليل ملمنـــا د  علـــى حدمـــة الألـــدر املتدايـــدا 
 حدمت ا ومن شح أجدى أصالة الرباءة عن  ون  حداماذ.

                                                           

 .31اآلية:  :سورة احلج (93)
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 االستهزاء بالشعائر الحسينّية
 

 ئر والسخريةالشعا
لـــو أثـــارت الّشـــعائد الّدي(يـــة بصـــورة عامـــة واحلســـي(ية بصـــورة خاصـــة ســـخدية الـــبعض  س:

   وااستهداء باملؤم(ني امللتدمني     الّشعائد احلّقة الهل يلدم من للح تد ها
يَتا َحْستَرة  َعلَتى :احل ـي ا يغ) ح  ـا مـن أح ـام اإلسـالما وحم القـدآن  ااستهداء ج:
ا يَْأتِيِهْم ِمْن َرُسول  ِإالَّ َكانُوا ِبِه َيْستَتْهزُِئونمَ  اْلِعَبادِ 

(54). 
 شمولية العزاء

العـــداء مـــن غـــ)  حمألـــن اللطـــ  والدجنيـــل جنـــد مـــن يقـــو : ملن بعـــض املشـــار ني  الي ـــا س:
انتقــاد الــبعضا ال ــا هــو الواجــب  يســببا ســامللتــدمني دي(يــاذ واملعــدوالني ع(ــد أهــل البلــد بــ لحا 

 جتاهه  
 حم هدايته  وا مي(عون عن املشار ة حم العداء. يسعى ج:

                                                           

 .30 :سورة يس (94)
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 مسيرات العزاء
 

 الطبول والصنوج في المسيرات 
 ومس)ات العداء هل جيوع استخدام الطبو  والص(وج حم املوا ب احلسي(ية  س:
 .نع  جيوع استخدام الطبو  وحنوها حم املوا ب احلسي(ية ج:

 صالة الصبح والمسيرات
تعــارن وقتهـا مـل صـالة الصـبإل ومألـي املســ)ات يات العـداء الـث حم مسـ) مـا رأي ـ   س:

  رو لط  على الصدلبا
وجـب اإلتيـان بالصـالة ملا مللا مل يوجب تفويت الصالة  ان األالألل تقد  الصـالة و  ج:
 .دون 
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 العزاء من دون اآلالت الموسيقية
 

 اآلالت الموسيقية
ء احلسي  إلضفاء جو من الدهبـة والقـوة اآلات املوسيقية حم العدا استخدامهل جيوع  س:
 والتأث) 
 من آات اللهو ا جيوع استع اهلا.   انتمللا   ج:

 المراثي الحسينية والموسيقى
 اسيت   أشدنيةهو رأل  احت   حم مدج املداثي احلسي(ية مل املوسيقى وللح حم  ما س:

 ـــيط  ملىل بيـــتجـــل مليصـــا  رســـالة أهـــل الأمـــن أجـــل تـــداوهلا لـــدى الشـــباب املـــؤمن ومـــن 
 أوسل 
 صــوت خديــد   عــن املوسـيقى عوضـاذ )نعــ  مي ـن اســتخدام املـؤثدات الطبيعيــة جيـوع.  ا ج:

 .(املاء أو عقدقة العصاال) وما أشب  للح
 األلحان

 واألناشـــــيد( احلســـــي(ية اللط يـــــات) حم نيـــــوراذ  لي ـــــون األغ(يـــــة حلـــــن أخـــــ  جيـــــوع هـــــل س:
  اإلسالمية
 ال جيوع. الصدق علي  ع(وان الغ(اء  مللا ج:
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 إقامة المجالس والهينات الدينية
 

 المجالس الحسينية واإلرشاد الديني
مللا  ــان عقــد اهليئــات الدي(يــة وااــالس احلســي(ية وملصــدار الصــحف وااــالت مقّدمــة  س:

 للتبليط واإلرشاد الهل ي ون للح واجباذ 
 نع  جيب  ل للح. ج:

 بين البالد اإلسالمية وغيرها
ة مـــن الـــدمن يعـــيش بعـــض املســـل ني حم الـــبالد األج(بيـــة حالـــة الأّلـــياع حم هـــ   الربهـــ س:

والقدان الّشخصية اإلسـالميةا الهـل مـن األالألـل تأسـيس املؤّسسـات ال ّقااليـة الّدي(يـة مـن قبيـل 
  املساجد واحلسي(يات حم تلح البالدا أم حم البالد اإلسالمية

 .إلم انحم ال لا بالداذ ملسالمية  انت أو غ) ملسالميةا حسب ا ج:
 أموال للحسينية

ح ــ  التصــدف حم أمــوا  يعطيهــا ال(ــاس مقيــدة لصــدالها حم ب(ــاء حســي(ية أو  هــو مــا س:
 وما أشب .. التصدف حم شؤون الع ل اإلسالمي   املأمتملنفاقها حم شؤون 

 ا جيوع ملا بدضى أصحا ا. ج:
 
 

 أحاديث شريفة
 

 شرب الماء وذكر الحسين 
شــدب املــاء اليــ  ثــواب  بــ) وه(ــاي عــدة  بعــد حلســني اســ  اإلمــام ا ل ــدورد أن  س:
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 حم ه ا السياق ال ا هو رأي   وأين مي ن الع ور على م ل ه   األحادي   أحادي 
)ادصائن احلسي(ية( للشيخ جعفد التسرتلا و)حبار األنـوار(   تابمداجعة   مي (   ج:

 .(59)للعالمة االسي وغ) ا 
مللا استسـقى املـاء الل ـا شـدب  رأيتـ  قـد   عبـد اا )العن داود الدقي قـا :  (ـت ع(ـد أع

ومـا مـن عبـد  يـا داود لعـن اا قاتـل احلسـني »استعرب واغدورقت عي(ا  بدموع  ل قـا  يل: 
وأهل بيت  ولعن قاتل  ملا  تب اا عد وجل ل  مائة ألف حس(ة  شدب املاء ال  د احلسني 

ة و أمنـا أعتـق مائـة ألـف نسـ ة وحشـد  اا وحط ع(  مائـة ألـف سـيئة ورالـل لـ  مائـة ألـف درجـ
 .(56)«عد وجل يوم القيامة ثلج الفؤاد

 أسرع سفينة الحسين 
: األئ ة ه  سفن ال(جاة واإلمـام قا حي   حدي ا يدوى عن اإلمام الباقد  عت س:
 هو أ ربه  هل ه ا احلدي  صحيإل وأين مي ن الع ور علي    احلسني
، (90)جلـــج البحـــار أســـدع وحم أوســـل في(ة احلســـني ال(جـــاة وســـ ســـفن أمـــ  ورد ج:

وللشــفاعة  ا:  ّل(ــا ســفن ال(جــاةا ول ــن ســفي(ة احلســني أوســل ورول عــن اإلمــام الصــادق
 .أسدع

 الوتر الموتور
 حم الديارة   نيلق ه ا ااس  على اإلمام احلسنيأما معىن الوتد املوتورا وملالا  س:
هـو    ل ال ـاذ ومل يُأخـ  ب ـأر  ا واإلمـام احلسـنيالوتد املوتـور: هـو املظلـوم الـ ل قُتـ ج:
   لح.
 

 صلى اهلل عليَ
                                                           

ا والبحــــــار: 11ب 116ص 59ا البحــــــار: ج16  36ب 303ص 44انظـــــد حبــــــار األنــــــوار: ج (95)
 .10  1ب 464ص 63ج

 .6باب ال(وادر   391ص 6ال احم: ج (96)
ــــة حم ال(جــــف م املطبعــــة ا1956 –هـــــ 1305عــــام  4ط 5راجــــل ادصــــائن احلســــي(ية: ص (90) حليدري

 األشدف.
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صـلوات ال)صـلى اا عليـح يـا أبـا عبـد اا(ا ومـا معـىن : العبـارة  هـ من ملقصود اما  س:
 علي  تعاىل الث يصليها اا 

ُهْم ُمِصيَبةم قَاُلوا ِإنَّا لِلَِّه وَ قا  تعاىل:  ج: ََ  ِإنَّا ِإلَْيِه رَاِجُعوَن الَِّنيَن ِإَذا َأَصابَتتتْ ُأْولَِن
ََ ُهْم اْلُمْهَتُدونَ  َعَلْيِهْم َصَلَواتم ِمْن رََبِهْم َورَْحَمةم َوُأْولَِن

وصلوات اا علـى املـؤمن هـو  (58)
الدمحــة عليـــ ا والصــلوات علـــى املعصــومني )صـــلوات اا علـــيه  أمجعــني( هـــي أعلــى مدتبـــة مـــن 

 الصلوات على غ)ه  من املؤم(ني ال ل حسب شأن  وم(دلت . مداتب الدمحة والدضوانا وأما

                                                           

 .150-156سورة البقدة:  (91)
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 المرأة والشعائر الحسينية
 

 النساء واللطم
هـــل جيـــوع لل ـــدأة أن ت(ظـــد ملىل صـــدور الدجـــا  واهـــوره  العاريـــة ألجـــل اللطـــ  علـــى  س:

   مصاب اإلمام احلسني
 . ا تتعّ د الّ(ظد ج:

 المرأة ومواكب العزاء
 ل ـوارع علــى مــدأى ومســـ(ظ  موا ــب العــداء وادــدوج ملىل الشــهــل جيــوع لل ــدأة أن تــ س:
   األجانب
 جيوع مللا مل يستلدم  دماذ. ج:

 النساء والتمثيل المسرحي
ال(ســاء حم أيــام عاشــوراء بــأدوار الدجــا  حم الت  يــل وللــح حم ااــالس  قيــاممــا ح ــ   س:

   املعا س ا امل اثل م الذ مل لبس ثياب األ ربال(سائيةا  أن تقوم امدأة بدور علي 
 .مللا مل ألتلط مبحدم  جيوع ج:

 التزيين في شهر محرم
 هــل وصــفدح ــ  ارتــداء املالبــس امللونــة أو التــدين بالــ هب لل ــدأة حم شــهد ا ــدم  مــا س:
    هو م دو 
عليـ   واحِلداد احلسني ل ماملبس الدّي(ة حم ه   األياما هو نوع من ااحرتام  دمع ج:

مت ــل آلخــدا   ــا أن اإلنســان حيــرتم والديــ  أو أحــد أقدبائــ  حــني والــاهت  وا  وهــو ألتلــف مــن
 ال هب. ولبسيتظاهد بالدّي(ة 
 قارئة العزاء
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  هل جيوع لل(ساء أن تقدأ للدجا  ل تسّجل أصواهتّن وتوعّع على الع وم س:
 .مللا  ان خألوعاذ بالقو  مل جيد ج:

 صوت المرأة
  دجا  وللح بااست اع ملىل صوت املدأة املعدّيةما ح   العداء ال ل يقي   ال س:
 . السابق  ج:

 تزين الزوجة 
 ااحـرتامجيوع للدوجة أن ا تتدين لدوجها حم شـهدل  ـدم احلـدام وصـفد مـن بـاب  هل س:
   )صلوات اا عليه  أمجعني(مصائب على أهل بيت رسو  اا  منملا مد 
ا ول ـن مللا عـارن اب اإلمـام احلسـني مبظاهد احلدن والعـداء ملصـ االتدام يستحب ج:

 خاصة وتبقى على مظهد احلدن حم اات ل. ل الدوج للح التتدين 
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 خطباء المنبر الحسيني
 

 عقد االتفاق
هل جيوع ملن يقي  ملس العداء احلسي  أن ألالف ااتفاق الـ ل عقـد  مـل ادطيـب  س:

ط معـنّي وعـدم االتـدام هـ ا سـوف يُفـو ت احلسي  وهو ملقامة االس ملدة عشـدة أيـام مقابـل مبلـ
  على ادطيب الدصة القداءة حم م ان آخد عل اذ بأّن ادطيب يتقّوت ملعيشت  من ه ا ااا 

 ا جيوع أن ألالف العقد ج:
 نصيحة إلى الخطباء الكرام

 مبالا ت(صحون(ا حنن ادطباء واملبّلغني ونيالب العلوم الدي(ية  س:
وادطابــة  اوالالع(ــف اوخدمــة ال(ــاس اواألخــالق احلســ(ة ا  ال  ــ)والعلــ ابتقــوى اا ج:
واا  اوتع ــــي  الــــوعي اوتأســــيس املــــدارس واملؤّسســــات الدي(يــــة اوال تابــــة والتــــأليف ااجليّــــدة

 املستعان على للح  ّل .
 تسجيل الصوت

مللا مل يواالــق ادطيــب علــى تســجيل صــوت  أث(ــاء ادطابــة حم شــديط التســجيلا الهــل  س:
 الفت  ألجل الفائدة العامة أو اداصة جيوع  
 مللا عّد حقاذ من حقوق  عدالاذ مل جيد. ج:

 نقل الروايات
مالا يفعل ادطيب ال ل ا يط ئن للدوايات الـث مل تـ  د مصـادرها الـال يعـدف هـل  س:

 أم ا  أما صادرة العالذ عن املعصومني
ــــدم بــــ  ادطبــــاء املتقــــون حم مالســــه    ج: ــــدم مبــــا يلت يقــــو  مــــ ال: رول حم ال تــــاب )اليلت

 .ال  ائي أو عن الداول الفالين(
 هل جيوع للخطيب أو املدرس أو لل تحد  أن ي(قل رواية ا يعل  بصحتها س:
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علـــى ســـبيل القطـــل بصـــدورها عـــن  )اول ا بـــأس. امـــل اإلســـ(اد ملىل ال تـــاب أو الـــد  ج:
رول أو نقـل عـن  : بـل يقـو  أو قا  اإلمـام  قا  الدسو  يقو  : الال  املعصومني 

 .الدسو  أو اإلمام بأن  قا    ا(
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 الشعر الحسيني
 
  يأليق لرعاذ بالشعداء  ان  صحيإل أن ال(يب هل س:
 جنــد هــ اا وملمنــا  ــان مي(ــل عــن األشــعار البانيلــةا أمــا الشــعد حم اإلمــام احلســني  مل ج:

 ومصاب  الل  ثواب عظي .
مــن أنشــد حم احلســني بيتــا مــن الشــعد »قــا :  )العــن صــا  بــن عقبــة عــن أع عبــد اا 

الب ى وأب ـى عشـدة اللـ  وهلـ  اجل(ـةا ومـن أنشـد حم احلسـني بيتـا الب ـى وأب ـى تسـعة اللـ  وهلـ  
مــن أنشــد حم احلســني بيتــا الب ــى ـ وأا(ــ  قــا  ـ: أو تبــا ى اللــ  »اللــ  يــد  حــهلل قــا : « اجل(ــة
 .(55)«اجل(ة

 لسان الحال
 :سني أن البيت اآل  صادر عن اإلمام احل هل س:

 كتتتتتتتان ديتتتتتتتن محمتتتتتتتد لتتتتتتتم يستتتتتتتتقم  إن
 

 فيتتتتتتا ستتتتتتيوف ختتتتتتنيني بقتلتتتتتتي إال 
وا مـــانل مـــن للـــح.  الســـان حـــا  اإلمـــام احلســـني وهـــوألحـــد الشـــعداء   البيـــت ج: 

 .(100)من شعداء  دبالء املقّدسة(ا )والشاعد هو الشيخ  سن أبو احلب

                                                           

 .19119  104ب 596ص 14وسائل الشيعة: ج (99)
ـ  1135هـــو ادطيـــب الشـــاعد الشـــيخ  ســـن بـــن   ـــد أبـــو احلـــب ال عـــيب احلـــويدل احلـــائدل ) (100)

هــــ(ا ي(تســـب ملىل بيـــت علـــ  وأدب يعـــدف بــــ )آ  احلـــب( الـــث ت(تســـب ملىل قبيلـــة بـــ   عـــب  1305
 ية.العدب

ولــد حم  ــدبالء املقدســة ونشــأ  ــاا وملــا بلــط عهــد الصــبا قــدأ القــدآن ال ــد  ل درس العلــوم العقليــة وال(قليــة 
على أعالم عصد ا ودرس احلـدي  والتفسـ) والفقـ  واألدب حـهلل عـد خطيبـاذ بارعـاذ وشـاعداذ  بـ)اذا  ـان 

 الء.حسن املعاشدةا نييب ا ادثةا ورعاذ مالعماذ لل  د حم مالس  دب
مجعـــت حم ديـــوان باســـ  )احلائديـــات( وهـــو  طـــوط خبـــط حفيـــد   وعامـــة أشـــعار  حم رثـــاء أهـــل البيـــت 

ادطيــب الشــاعد  ســن بــن الشــيخ   ــد حســن بــن الشــيخ  ســن. ونــورد ه(ــا القصــيدة الــث تألــ (ت 
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 البيت امل  ور حم السؤا .
 إن كنتتتتتتتتتتتتتتتتتت مشتتتتتتتتتتتتتتتتتتفقة علتتتتتتتتتتتتتتتتتتّي دعينتتتتتتتتتتتتتتتتتتي

 
 متتتتتتتتتتتا زال لومتتتتتتتتتتتَ فتتتتتتتتتتتي الهتتتتتتتتتتتوى يغتتتتتتتتتتتويني 

 ستتتتتتتتتتتتتتتتتبي أنتتتتتتتتتتتتتتتتتي للومتتتتتتتتتتتتتتتتتَ ستتتتتتتتتتتتتتتتتامعال تح 
 
 

 إنتتتتتتتتتتتتتي إذن فتتتتتتتتتتتتتي الحتتتتتتتتتتتتتب غيتتتتتتتتتتتتتر أمتتتتتتتتتتتتتين 
 بينتتتتتتتتتتتتتتتي وبتتتتتتتتتتتتتتتين الحتتتتتتتتتتتتتتتب عهتتتتتتتتتتتتتتتد كلمتتتتتتتتتتتتتتتا 

 
 رام العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواذل نقضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته تركتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوني 

 ألبستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته ثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب الوقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار تجمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال 
 

 كتتتتتتتتتتتتتيال تتتتتتتتتتتتتترى بتتتتتتتتتتتتتي حالتتتتتتتتتتتتتة المجنتتتتتتتتتتتتتون 
 إن جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل العامريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يافعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا   

 
 فلقتتتتتتتتتتتتد جننتتتتتتتتتتتتت ولتتتتتتتتتتتتم يحتتتتتتتتتتتتن تكتتتتتتتتتتتتويني 

 لتتتتتتتتتتتتتتتتو أن صتتتتتتتتتتتتتتتتادحة الحمتتتتتتتتتتتتتتتتام تعقلتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 

 نينمتتتتتتتتتتتتتتتتا بتتتتتتتتتتتتتتتتي ألبتتتتتتتتتتتتتتتتدلت الغنتتتتتتتتتتتتتتتتا بتتتتتتتتتتتتتتتتأ 
 أو أن صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال المنحنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمطر 

 
 دمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي ألبقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاه بغيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر غصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون 

 البتتتتتتتتتتتتتتتترق أنفاستتتتتتتتتتتتتتتتي إذا هتتتتتتتتتتتتتتتتي صتتتتتتتتتتتتتتتتعدت 
 

 والغيتتتتتتتتتتتتتتتث دمعتتتتتتتتتتتتتتتي والرعتتتتتتتتتتتتتتتود حنينتتتتتتتتتتتتتتتي 
 قتتتتتتتتالوا التجلتتتتتتتتد، قلتتتتتتتتت متتتتتتتتا هتتتتتتتتو متتتتتتتتتنهبي 

 
 قتتتتتتتتتتتتتالوا التوحتتتتتتتتتتتتتد قلتتتتتتتتتتتتتت هتتتتتتتتتتتتتنا دينتتتتتتتتتتتتتي 

 ال فتتتتتتتتتتتتتتتتتتي ستتتتتتتتتتتتتتتتتتعاد وال ربتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب وإنمتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 
 

 هتتتتتتتتتتتو فتتتتتتتتتتتي البقايتتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتتن بنتتتتتتتتتتتي ياستتتتتتتتتتتين 
 الحتتتتتتتتتتتتتتب هتتتتتتتتتتتتتتنا ال كمتتتتتتتتتتتتتتن تاهتتتتتتتتتتتتتتت بتتتتتتتتتتتتتته 

 
 ي الغتتتتتتتتتتتتتي ستتتتتتتتتتتتتود ذوائتتتتتتتتتتتتتب وعيتتتتتتتتتتتتتونفتتتتتتتتتتتتت 

 لمتتتتتتتتتتتتتا ستتتتتتتتتتتتتمعت بتتتتتتتتتتتتتنكر يتتتتتتتتتتتتتومهم التتتتتتتتتتتتتني 
 

 فتتتتتتتتتتتي كتتتتتتتتتتتربالء جتتتتتتتتتتترى ألفتتتتتتتتتتتت شتتتتتتتتتتتجوني 
 غوثتتتتتتتتتتتتتاه متتتتتتتتتتتتتن ذكتتتتتتتتتتتتتراك وقعتتتتتتتتتتتتتة كتتتتتتتتتتتتتربالء 

 
 يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا أم كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل حزينتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة وحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزين 

 لتتتتتتتتتتيس اللتتتتتتتتتتدي  ستتتتتتتتتتوى لتتتتتتتتتتديغَ الالتتتتتتتتتتني 
 

 أمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتى يكابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد نهشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة التنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتين 
 وعستتتتتتتتتتتى اللتتتتتتتتتتتدي  أصتتتتتتتتتتتاب حينتتتتتتتتتتتا راقيتتتتتتتتتتتا 

 
 إال لتتتتتتتتتتتتتتتتديغَ متتتتتتتتتتتتتتتتا لتتتتتتتتتتتتتتتته متتتتتتتتتتتتتتتتن حتتتتتتتتتتتتتتتتين 

 دون عنابتتتتتتتتتتتتتتتتته حتتتتتتتتتتتتتتتتتتى القيامتتتتتتتتتتتتتتتتتة وهتتتتتتتتتتتتتتتتتي 
 

 بلظتتتتتتتتتتتتتتتى همومتتتتتتتتتتتتتتتَ ال لظتتتتتتتتتتتتتتتى ستتتتتتتتتتتتتتتجين 
 القتتتتتتتتتتى الحستتتتتتتتتتين بتتتتتتتتتتَ المنتتتتتتتتتتون وليتنتتتتتتتتتتي 

 
 القيتتتتتتتتتتت فيتتتتتتتتتتَ عتتتتتتتتتتن الحستتتتتتتتتتين منتتتتتتتتتتوني 

 يتتتتتتتتتتتتتتتا بيضتتتتتتتتتتتتتتتة اإلستتتتتتتتتتتتتتتالم أنتتتتتتتتتتتتتتتت حريتتتتتتتتتتتتتتتة 
 

 بعتتتتتتتتتتتتتتتد الحستتتتتتتتتتتتتتتين بصتتتتتتتتتتتتتتتفقة المجنتتتتتتتتتتتتتتتون 
 أعطتتتتتتتتتتتتتى التتتتتتتتتتتتتني ملكتتتتتتتتتتتتتت يتتتتتتتتتتتتتداه إلهتتتتتتتتتتتتته 

 
 حتتتتتتتتتتتتتتى الجنتتتتتتتتتتتتتين، فتتتتتتتتتتتتتداه كتتتتتتتتتتتتتل جنتتتتتتتتتتتتتين 

 فتتتتتتتتتتتتتتي يتتتتتتتتتتتتتتوم ألقتتتتتتتتتتتتتتى للمهالتتتتتتتتتتتتتتَ نفستتتتتتتتتتتتتته 
 

 كيمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا تكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون وقايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة للتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدين 
 وبيتتتتتتتتتتتتتتتوم قتتتتتتتتتتتتتتتال لنفستتتتتتتتتتتتتتته متتتتتتتتتتتتتتتن بعتتتتتتتتتتتتتتتدما 

 
 أدى بهتتتتتتتتتتتتتتتتتتا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتق المعتتتتتتتتتتتتتتتتتتالي بينتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 

 أعطيتتتتتتتتتتتتتتتتتت ربتتتتتتتتتتتتتتتتتي موثقتتتتتتتتتتتتتتتتتا ال ينقضتتتتتتتتتتتتتتتتتي 
 

 إال بقتلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي فاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعدي وذرينتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 
 إن كتتتتتتتتتتتتتان ديتتتتتتتتتتتتتن محمتتتتتتتتتتتتتد لتتتتتتتتتتتتتم يستتتتتتتتتتتتتتقم 

 
 إال بقتلتتتتتتتتتتتتتتتتتتي يتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتيوف ختتتتتتتتتتتتتتتتتتنيني 

 هتتتتتتتتتتتتتتنا دمتتتتتتتتتتتتتتي فلتتتتتتتتتتتتتتترو صتتتتتتتتتتتتتتادية الظبتتتتتتتتتتتتتتا 
 

 منتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته، وهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنا للرمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاح وتينتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 
 هتتتتتتتتتتتتنا التتتتتتتتتتتتني ملكتتتتتتتتتتتتت يمينتتتتتتتتتتتتي حستتتتتتتتتتتتبه 

 
 ميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيوألتبعنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته يستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتي وي 

 ختتتتتتتتتتتتتتنها إليتتتتتتتتتتتتتتَ هديتتتتتتتتتتتتتتة ترضتتتتتتتتتتتتتتى بهتتتتتتتتتتتتتتا 
 

 يتتتتتتتتتتتتتتا رب أنتتتتتتتتتتتتتتت وليهتتتتتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتتتتتن دونتتتتتتتتتتتتتتي 
 أنفقتتتتتتتتتتتتتتت نفستتتتتتتتتتتتتتتي فتتتتتتتتتتتتتتتي رضتتتتتتتتتتتتتتتاك وال أرا 

 
 نتتتتتتتتتتتتتتي فتتتتتتتتتتتتتتاعال شتتتتتتتتتتتتتتينا وأنتتتتتتتتتتتتتتت معينتتتتتتتتتتتتتتي 
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 متتتتتتتتتتتا كتتتتتتتتتتتان قربتتتتتتتتتتتان الخليتتتتتتتتتتتل نظيتتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتتا
 

 قربتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال وال ذي النتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون 
 هتتتتتتتتتتتتتني رجتتتتتتتتتتتتتالي فتتتتتتتتتتتتتي رضتتتتتتتتتتتتتاك ذبتتتتتتتتتتتتتائح 

 
 متتتتتتتتتتتتتتتتا بتتتتتتتتتتتتتتتتين منحتتتتتتتتتتتتتتتتور وبتتتتتتتتتتتتتتتتين نعتتتتتتتتتتتتتتتتين 

 رأستتتتتتتتتتتتتتي وأرؤس أستتتتتتتتتتتتتترتي متتتتتتتتتتتتتتع نستتتتتتتتتتتتتتوتي 
 

 جس فتتتتتتتتتتتي الضتتتتتتتتتتتالل مبتتتتتتتتتتتينتهتتتتتتتتتتتدى لتتتتتتتتتتتر  
 وإليتتتتتتتتتتتتَ أشتتتتتتتتتتتتكو ختتتتتتتتتتتتالقي متتتتتتتتتتتتن عصتتتتتتتتتتتتبة 

 
 جهلتتتتتتتتتتتتتتتتتوا مقتتتتتتتتتتتتتتتتتامي بعتتتتتتتتتتتتتتتتتدما عرفتتتتتتتتتتتتتتتتتوني 

 جعلتتتتتتتتتتتتتتتتتوا عظتتتتتتتتتتتتتتتتتامي مونتتتتتتتتتتتتتتتتتأ لخيتتتتتتتتتتتتتتتتتولهم 
 

 يتتتتتتتتتتتتتتتا رب متتتتتتتتتتتتتتتا ذنتتتتتتتتتتتتتتتب بتتتتتتتتتتتتتتته أختتتتتتتتتتتتتتتنوني 
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتاء الفتتتتتتتتتتتتتتتتتترات محلتتتتتتتتتتتتتتتتتتل لكالبهتتتتتتتتتتتتتتتتتتم 

 
 وأنتتتتتتتتتتتتتتتتتتا التتتتتتتتتتتتتتتتتتني متتتتتتتتتتتتتتتتتتن ورده منعتتتتتتتتتتتتتتتتتتوني 

 ميتتتتتتتتتتتتراث جتتتتتتتتتتتتدي ختتتتتتتتتتتتالص لتتتتتتتتتتتتي دونهتتتتتتتتتتتتم 
 

 متتتتتتتتتتتتتتتا بتتتتتتتتتتتتتتتالهم عتتتتتتتتتتتتتتتن إرثتتتتتتتتتتتتتتته نردونتتتتتتتتتتتتتتتي 
 أوصتتتتتتتتتتتتتتتتى نبيتتتتتتتتتتتتتتتتَ قومتتتتتتتتتتتتتتتته فتتتتتتتتتتتتتتتتي آلتتتتتتتتتتتتتتتته 

 
 أنتتتتتتتتتتتتتتتا ابنتتتتتتتتتتتتتتته حقتتتتتتتتتتتتتتتا ومتتتتتتتتتتتتتتتا حفظتتتتتتتتتتتتتتتونيو  

 هتتتتتتتتتتتتتنا وقتتتتتتتتتتتتتد كنتتتتتتتتتتتتتت الرقيتتتتتتتتتتتتتب علتتتتتتتتتتتتتيهم 
 

 يؤذيتتتتتتتتتتتتتَ متتتتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتتتتن فعلهتتتتتتتتتتتتتم يتتتتتتتتتتتتتؤذيني 
 ختتتتتتتتتتتن لتتتتتتتتتتتي بثتتتتتتتتتتتأري وانتتتتتتتتتتتتقم لتتتتتتتتتتتي متتتتتتتتتتتنهم 

 
 أنتتتتتتتتتتتتتتا عبتتتتتتتتتتتتتتد القتتتتتتتتتتتتتتن التتتتتتتتتتتتتتني ظلمتتتتتتتتتتتتتتوني 

 لتتتتتتتتتتتتم يبتتتتتتتتتتتتق لتتتتتتتتتتتتي شتتتتتتتتتتتتيء أعتتتتتتتتتتتتد نفيستتتتتتتتتتتته 
 

 لرضتتتتتتتتتتتتتتتتتاك غيتتتتتتتتتتتتتتتتتر عليلتتتتتتتتتتتتتتتتتي الموهتتتتتتتتتتتتتتتتتون 
 هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنا عليلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي ال يطيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق تحركتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

 
 لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو يستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتطيع بنفستتتتتتتتتتتتتتتتتتته يفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديني 

 موضتتتتتتتتتتتتتتتتتتحا أبقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتته ليكتتتتتتتتتتتتتتتتتتون بعتتتتتتتتتتتتتتتتتتدي 
 

 للنتتتتتتتتتتتتتتتتاس غتتتتتتتتتتتتتتتتامض ستتتتتتتتتتتتتتتترك المكنتتتتتتتتتتتتتتتتون 
 هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني أمانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة أحمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد أديتهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

 
 فاشتتتتتتتتتتتتتهد علتتتتتتتتتتتتتّي بهتتتتتتتتتتتتتا وأنتتتتتتتتتتتتتت أمينتتتتتتتتتتتتتي 

 يتتتتتتتتتتتتتا أيهتتتتتتتتتتتتتا الملتتتتتتتتتتتتتَ المحجتتتتتتتتتتتتتب وثبتتتتتتتتتتتتتة 
 

 يعتتتتتتتتتتتتتتتتو لهتتتتتتتتتتتتتتتتا بالتتتتتتتتتتتتتتتنل كتتتتتتتتتتتتتتتتل حتتتتتتتتتتتتتتتترون 
 أتتتتتتتتتتتتتتترى ستتتتتتتتتتتتتتواك اليتتتتتتتتتتتتتتوم أرتتتتتتتتتتتتتتتق فتقهتتتتتتتتتتتتتتا 

 
 هيهتتتتتتتتتتتتتتتتات لتتتتتتتتتتتتتتتتيس ستتتتتتتتتتتتتتتتواك بالمتتتتتتتتتتتتتتتتأمون 

 ذهتتتتتتتتتب الحستتتتتتتتتين بطخيتتتتتتتتتة لتتتتتتتتتم تنكشتتتتتتتتتف 
 

 إال بضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوء حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامَ المستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنون 
 تتتتتتتتتتتتتى الستتتتتتتتتتتتباع قلوبهتتتتتتتتتتتتاخشتتتتتتتتتتتتعت لتتتتتتتتتتتته ح 

 
 وترقرقتتتتتتتتتتتتتتتتتتت حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى عيتتتتتتتتتتتتتتتتتتون العتتتتتتتتتتتتتتتتتتين 

 غضتتتتتتتتتتتتتب اإللتتتتتتتتتتتتتته لعقتتتتتتتتتتتتتتر ناقتتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتتالح 
 

 حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى أذاقهتتتتتتتتتتتتتتتتتتم عتتتتتتتتتتتتتتتتتتناب الهتتتتتتتتتتتتتتتتتتون 
 وابتتتتتتتتتتتتتتن النبتتتتتتتتتتتتتتي رضتتتتتتتتتتتتتتيعه فتتتتتتتتتتتتتتي حجتتتتتتتتتتتتتتره 

 
 رضتتتتتتتتتتتتتتتتع الستتتتتتتتتتتتتتتتهام بنحتتتتتتتتتتتتتتتتره المطعتتتتتتتتتتتتتتتتون 

 ولقتتتتتتتتتتتتتتد خشتتتتتتتتتتتتتتيت بتتتتتتتتتتتتتتأن تتتتتتتتتتتتتتتزور منيتتتتتتتتتتتتتتتي 
 

 قبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل انتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاركم بنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي ياستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتين 
 ال خيتتتتتتتر فتتتتتتتي عمتتتتتتتر الفتتتتتتتتى متتتتتتتا لتتتتتتتم يكتتتتتتتن 

 
 يفنتتتتتتتتتتتتتتتتتى بنصتتتتتتتتتتتتتتتتترة صتتتتتتتتتتتتتتتتتاحب وختتتتتتتتتتتتتتتتتدين 

 هتتتتتتتتتتتتتتتتتي بغيتتتتتتتتتتتتتتتتتة لتتتتتتتتتتتتتتتتتو أننتتتتتتتتتتتتتتتتتي أدركتهتتتتتتتتتتتتتتتتتا 
 

 لعلمتتتتتتتتتتتتتتتتتت أنتتتتتتتتتتتتتتتتتي لستتتتتتتتتتتتتتتتتت بتتتتتتتتتتتتتتتتتالمغبون 
 هيهتتتتتتتتتتتتتتات ذكتتتتتتتتتتتتتترك يتتتتتتتتتتتتتتا مرابتتتتتتتتتتتتتتع كتتتتتتتتتتتتتتربال 

 
 بعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد الزمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان وقربتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته ينستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيني 

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا أنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت إال روضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ممطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتورة 
 

 بتتتتتتتتتتتتتتدم األحبتتتتتتتتتتتتتتة ال الستتتتتتتتتتتتتتحاب الجتتتتتتتتتتتتتتون 
 ال تنبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي إال بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدورا وابهجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 

 
 بهتتتتتتتتتتتتتتتتم ابتهتتتتتتتتتتتتتتتتاج التتتتتتتتتتتتتتتترو  بالنستتتتتتتتتتتتتتتترين 

 جتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادوا لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتربهم بكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل نفيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 

 ثمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتين وفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدوا إمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامهم بكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 
 ثبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا لمقتتتتتتتتتتتتتتتتتتترع األلتتتتتتتتتتتتتتتتتتوف حمايتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 
 عنتتتتتتتتتتتتتتتتته ومتتتتتتتتتتتتتتتتتا زادوا علتتتتتتتتتتتتتتتتتى الستتتتتتتتتتتتتتتتتبعين 
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 التمثيل

 
 تمثيل واقعة كربالء

ســي( ائي يُعــدن للعــامل ويُداعــى اليــ  الشــدوط  يسلهــل جيــوع م يــل واقعــة  ــدبالء بشــ س: 
  وأهل بيت  ال دام  الّدي(ية أل عدم اهلتح حلدمة اإلمام احلسني 

 بشدط أن ا ي ون ملهانة وا   باذ. انع  جيوع ج:
 صورة الممثلين

حم حالــة مواالقــة  ــاحت   علــى م يــل الــيل  ســي( ائي عــاملي لواقعــة  ــدبالءا هــل جيــوع  س:
  م ل شخصية اإلمام احلسني مل  ّلني ال ين يؤّدون أدوار أهل البيتاهور صورة ا

 بشدط أن ا ي ون ملهانة. اجيوع ج:
 المسلسالت التلفزيونية

حم مسلســـالت تلفديونيـــة و ـــ لح حم امل(اســـبات الدي(يـــة  هـــل جيـــوع م يـــل دور األئ ـــة 
 واملوا ب احلسي(ية 

 بشدط أن ا ي ون ملهانة وا   باذ. اجيوع ج:

                                                                                                                                                                      

 لتتتتتتتتتتتتتتتي مثتتتتتتتتتتتتتتتل نيتتتتتتتتتتتتتتتتهم ولكتتتتتتتتتتتتتتتن القضتتتتتتتتتتتتتتتا
 

 والجتتتتتتتتتتتتتتتتتتد أخرنتتتتتتتتتتتتتتتتتتي وهتتتتتتتتتتتتتتتتتتم ستتتتتتتتتتتتتتتتتتبقوني 
 يتتتتتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتتتتتن بحتتتتتتتتتتتتتتبهم وبغتتتتتتتتتتتتتتض عتتتتتتتتتتتتتتدوهم 

 
 يتتتتتتتتتتتتتوم القيامتتتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتتتتي غتتتتتتتتتتتتتد تحصتتتتتتتتتتتتتتيني 

 أعنتتتتتتتتتتتتتتتتتى الكتتتتتتتتتتتتتتتتترام الكتتتتتتتتتتتتتتتتتاتبين تتتتتتتتتتتتتتتتتتوغلي 
 

 فتتتتتتتتتتتتتتتتي الموبقتتتتتتتتتتتتتتتتتات بكثتتتتتتتتتتتتتتتتترة التتتتتتتتتتتتتتتتتتدوين 
 متتتتتتتتتتتا قمتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتن ذنتتتتتتتتتتتب أحتتتتتتتتتتتاول توبتتتتتتتتتتتة 

 
 قفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بمثلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتينإال و  

 منتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا بلطفكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتّي فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتإنني 
 

 عجتتتتتتتتتتتتتتزت بحمتتتتتتتتتتتتتتتل صتتتتتتتتتتتتتتغارهن متتتتتتتتتتتتتتتتوني 
 إن كنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم ال تشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفعون لغيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ذي 

 
 درع فمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن للختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان  المستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكين 

 متتتتتتتتتتتتتن يعتصتتتتتتتتتتتتتم بتتتتتتتتتتتتتوالئكم لتتتتتتتتتتتتتم يعتصتتتتتتتتتتتتتم 
 

 إال بحبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل ل لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتين 
 .1ا ط140ـ 144انظد معج  خطباء  دبالءا للسيد سل ان هادل آ  نيع ة: ص 
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 البس التمثيلم
مالبــس مــن أجــل م يــل مســدحية ختــن واقعــة الطــف أو مســتلدمات  شــداءهــل جيــوع  س:

 ختن املسدحية 

 الي . ملش ا ا  ج:
 حرمة الموسيقى 

 املوسيقى احلدي(ة أو التأث)ية حم مشاهد ه   املسدحية  ملدخا هل جيوع  س:
 آات اللهو. استع ا ا جيوع  ج:

 معار  فنية
وال ـد أهـل  معارن ال(ّية وعاملية ل(شد مبادئ ثورة اإلمام احلسـني  هل جيوع ملقامة س:
  البيت 
 .)مستحب( ل للح جائد وراجإل   ج:
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 وقائع تاريخية
 

 زواج القاسم بن الحسن 
وقعـت  مل س ي(ة ب(ت اإلمـام احلسـني  هل أّن قألية عواج القاس  بن احلسن س:

والّشــيعة حم أغلــب امل(ــانيق يــؤّدون مداســ   اطبــاءحم يــوم العاشــد مــن ا ــدم وهــ ا مــا يت(اولــ  اد
مـا هـو مـدى صـّحة هـ   القألـيةا ومـا هـي  االدالاف وملشعا  الش وع حم ليلة ال امن من ا ـدم

  مالبساهتا
 أشار ملىل ه   القأليةا و  لح مجل من العل اء. الّشيخ الُتسرتل ج:

 كتاب الخصائص الحسينية
 ( للعالمــــــة الشــــــيخ التســــــرتل ســــــي(يةهــــــل مــــــا ورد حم  تــــــاب )ادصــــــائن احل س:
 صحيإل 
 .مي ن ااست(اد مللي  ج:

 األربعين الحسيني
وحم السـ(ة األوىل  سـيد الشـهداء أربعـنيحم  هل  ان رجـوع سـبايا أهـل البيـت  س:

 أو  ان ه ا الدجوع حم الس(ة ال انية  من استشهاد اإلمام احلسني
 .خدل الس(ة األوىل   ا يظهد من التواريظحم ن ج:



 

 56 

 
 

 متفرقات
 

 الكمبيوتر والشعائر الحسينية 
هــل جيــوع ملدخــا  أنــواع عــداء اإلمــام احلســني مــن ااــالس واملوا ــب واللطــ  والدجنيــل  س:

 ع ال  بيوتد وعلى ش ل سي دل اوالتطب) حم جه
 جائد. ج:

 مراقد ذوي المعصومين
لفألــل العبــاس ا وســيدنا أع ســيدة عي(ــبال   هــل مداقــد أواد األئ ــة املعصــومني س:
 عصومنيورؤوس الشهداءا تعترب حم ح   مشاهد امل   شدعاذ 

 ا ول ن يلدم تعظي ها.(101)ح   مداقد املعصومنيالشدعي ليس ح  ها  ج:
 المراقد المطهرة في العراق

 جيوع حم ه ا الوقت عيارة املداقد املقدسة حم العداق   هل س:
 ويستحب للح. نع  ج:

 تعظيم أولياء اهلل
  شدي ه ل داس)هت  و تعظي  أولياء اا وختليد  له س:
 .)بل يعّد من أه  الشعائد( ال  ج:

 زيارة القبور
الصـالة ا و واألوليـاء الطـاهدين التربي بآثار ال(يب يهاا و الب(اء علا و عيارة القبور هل س:
  شدي ه ع(د قبور 

                                                           

حم الصــالة أو  الاتــ ا وحم أح ــام اجل(ــب واحلــائض ومــا  قــدم علــى اإلمــام حم عــدم جــواع الت (101)
 أشب .
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علــى جواعهــا تؤ ــد ال  ــ) مــن األخبــار والدوايــات الــث مــن الفــديقني )القــد ورد  ا ــال ج:
 .(102)(ليهاوحتّ  ع

                                                           

 6001  569ص 3حم مصــ(ف عبــد الــدعاق الصــ(عاين: جوهــ   منــالج ســا ورد حم  تــب العامــة:  (101)
ط امل تب اإلسالمي ب)وتا أخربنا عبد الدعاق عن مع د قا : أخربنا عطـاء ادداسـاينا قـا : حـدث  

ملين  (ت ميت   عن عيارة القبـور الدوروهـا الإمـا : »بديدة عن أبي  قا : قا  رسو  اا عبد اا بن 
 «.ت  د اآلخدة

: عبد الدعاق عن عبد اا بن ع د عن نـاالل قـا :  ـان ابـن ع ـد ميـد علـى قـرب واقـد 6009  3وحم ج
 أخي  اليقف علي  اليدعو ل  ويصلي علي .

 عن ناالل عن ابن ع د م ل .: عبد الدعاق عن مع د عن أيوب 6010وحم  
 : أخربنــا عبــد الــدعاق قــا : أخربنــا ابــن جــديج قــا : أخربنــا ابــن أع ملي ــة: أن ال(ــيب 6011وحم  
ا قـا  ابـن أع ملي ـة: ورأيــت «ائتـوا موتـا   السـل وا علـيه  وصـلوا علـيه  الـإن ل ـ  الـيه  عـربة»قـا : 

 ي وقرب مب ة.عائشة تدور قرب أخيها عبد الدمحن بن أع ب د ومات باحلبش
: أخربنا عبـد الـدعاق قـا : أخربنـا ابـن جـديج قـا : أخربنـا   ـد بـن قـيس بـن  دمـة قـا : 6011وحم  

قل(ـــا: بلـــىا قالــت: ملـــا  انـــت  تقـــو : أا أخـــرب   عــ  وعـــن ال(ــيب   عــت عائشـــة عوج ال(ــيب 
لــ  يلبــ  ملا ليلــث انقلــب الوضــل نعليــ  ع(ــد رجليــ  ووضــل رداء  حــهلل بســط نيــدف ملعار  علــى الداشــ  ال

ـــدا الجعلـــت درعـــي حم رأســـي واخت ـــدت ل  ريـــ  اـــن أين قـــد رقـــدت ل انتعـــل رويـــدا وأخـــ  رداء  روي
ـــإعارل الانطلقـــت حم أثـــد  حـــهلل جـــاء البقيـــل الدالـــل يـــد  ثـــال  مـــدات وأنيـــا  القيـــام ل احنـــدف  تق(عـــت ب
الاحندالــــــت الأســــــدع الاســــــدعت وهــــــدو  الهدولــــــت وأحألــــــد الاحألــــــدت الســــــبقت  الــــــدخلت اللــــــيس ملا أن 

أختربي(ـــ  أو »ا قلـــت: ا شـــيءا قـــا : «مـــا لـــح يـــا عائشـــة حشـــيا رابيـــة»ا الـــدخل القـــا : اضـــطجعت
أنـت السـواد الـ ل »ا قلت: يا رسو  اا بأع أنت وأمي الأخربت  ادربا قا : «ليخربين اللطيف ادب)

أ ا((ـت أن حييـف اا »ا ل قـا : «اللهد حم صـدرل هلـدة أوجعتـ »ا قلت: نع ا قالت: «رأيت أمامي
الـإن جربيـل أتـاين حـني رأيـت ومل »ا القلت: مه ا ي ت  ال(اس القد عل  ااا نع  قا : «يح ورسول عل

ي ــن يــدخل عليــح وقــد وضــعت ثيابــح ال(ــاداين وأخفــى م(ــح الأجبتــ  وأخفيتــ  م(ــح وا((ــت أنــح قــد 
ا قالـت: «رقدت و دهـت أن أوقظـح وخشـيت أن تستوحشـي الـأمدين أن آ  أهـل البقيـل الأسـتغفد هلـ 

قويل: السالم على أهل الديار من املـؤم(ني واملسـل ني يـدح  اا املسـتقدمني »أقو ا قا :  قلت:  يف
 «.م(ا واملستأخدين وملنا ملن شاء اا لالحقون

: عبــد الــدعاق عــن ابــن جــديج قــا : حــدثت عــن مســدوق بــن األجــدع عــن ابــن مســعود 6014وحم  
املقــابد الأمدنــا الجلســ(ا ل ختطي(ــا القبــور يومــا الخدج(ــا معــ  حــهلل انتهي(ــا ملىل  قــا : خــدج رســو  اا 
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با يـــا الب ي(ـــا  حـــهلل انتهي(ـــا ملىل قـــرب م(هـــا الجلـــس ملليـــ  ال(اجـــا  نيـــويال ل ارتفـــل حنيـــب رســـو  اا 
   أقبــل اللقيــ  ع ــد بــن ادطــاب القــا : مــا الــ ل أب ــاي يــا رســو  اا  لب ائــ ا ل ملن ال(ــيب 

ا القل(ـا: نعـ  يـا «أالـدع   ب ـائي»مللي(ـا الأتي(ـا  القـا : قا : لقد أب انا وأالدع(اا الأخ  بيد ع ـد ل أومـأ 
الـــإن القـــرب الــ ل رأيت ـــوين ع(ـــد  قـــرب أمــي آم(ـــة ب(ـــت وهـــب وملين اســـتألنت رع حم »رســو  ااا قـــا : 
 «.عيارهتا الألن يل

: أخربنا عبد الدعاق قا : أخربنا مع د عـن عبـد ال ـد  اجلـدرل عـن ماهـد قـا : التسـلي  6011وحم  
ــــدح  اا علــــى القبــــور ) ــــديار وي الســــالم علــــى املســــل ني واملســــل ات واملــــؤم(ني واملؤم(ــــات مــــن أهــــل ال

أنـت  »املستقدمني م(ا وملنا ملن شاء اا ب   احقون(ا قـا  مع ـد: ال ـان قتـادة يـ  د حنـو هـ ا ويديـد: 
 ل(ا الدنيا وحنن ل   تبل وملنا ملن شاء اا ب   لالحقون(.

ربنــا مالـح عـن العـالء بـن عبــد الـدمحن بـن يعقـوب عـن أبيــ  : أخربنـا عبـد الـدعاق قـا : أخ6019وحم  
السـالم علـى أهـل الـديار اليهـا »مبقـربة أو قـا  بـالبقيلا ل قـا :  عن أع هديدة قا : مـد رسـو  اا 

 «.من املسل ني دار قوم ميتني وملنا حم آثاره  أو قا  حم آثار   لالحقون
 ــــان ي(طلــــق بطوائــــف مــــن   ن ال(ــــيب : عبــــد الــــدعاق عــــن ابــــن جــــديج قــــا : حــــدثت أ6010وحم  

السالم علي   يا أهـل القبـور لـو تعل ـون سـا جنـا   اا سـا هـو  »أصحاب  ملىل دالىن بقيل الغدقد اليقو : 
ا اليقولـون: «أنـت  خـ) أم هـؤاء»ل يلتفت ملىل أصحاب  واليه  يومئـ  األالاضـل اليقـو : «  ائن بعد  

بـل هـ  خـ) مـ(   »وا وجاهـدنا   ـا جاهـدواا اليقـو : ندجو أن ا ي ونوا خ)ا م(ا هاجدنـا   ـا هـاجد 
قـد مألــوا ومل يــأ لوا مــن أجـوره  شــيئا وملن ــ  تــأ لون مـن أجــور   الــإن هــؤاء قـد مألــوا وقــد شــهدت 

 «.هل  وملين ا أدرل ما حتدثون بعدل
: أخربنا عبد الدعاق قا : أخربنا ابن جـديج عـن موسـى بـن عقبـة عـن سـامل بـن عبـد اا: 6011وحم  
 بن ع د  ان   ا ميد بقرب ملا سل (.)أن ا
: أخربنا عبد الدعاق قا : أخربنا حي  بن العالء عن ابن عجالن عن عيد بن أسـل  قـا : 6013وحم  

مـد أبــو هديــدة وصـاحب لــ  علــى قـرب القــا  أبــو هديـدة: ســل ا القــا  الدجـل: أســل  علــى القـربا القــا  أبــو 
 الح اآلن.هديدة: ملن  ان رآي حم الدنيا يوما قط ملن  ليعد 

ط دار ال تــب العل يــة بــ)وت: وقــد حــدث(ا  1303  516ص 1وحم املســتدري علــى الصــحيحني: ج
أبو ب د بن ملسـحاق الفقيـ ا أنبـأ احلسـن بـن علـي بـن عيـاد حـدث(ا ملبـداهي  بـن موسـى حـدث(ا هشـام بـن 

  ـان يوسف الص(عاين حدث(ا عبد اا بن حب) قا :  عت هان  موىل ع  ـان بـن عفـان يقـو :  ـان ع
بن عفان مللا وقـف علـى قـرب ب ـى حـهلل يبـل حليتـ ا اليقـا  لـ : قـد تـ  د اجل(ـة وال(ـار الـال تب ـي وتب ـي 

ملن القرب أو  م(ـاع  اآلخـدة الـإن جنـا م(ـ  ال ـا بعـد  أيسـد م(ـ  »قا :  من ه اا اليقو  ملن رسو  اا
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 «.والقرب أالظل م( ما رأيت م(ظدا ملا : » ا وقا  رسو  اا «وملن مل ي(ج م(  ال ا بعد  أشد م( 
ط دار ملحيــــاء  1053بــــاب مــــا يقــــو  الدجــــل مللا دخــــل املقــــابد   369ص 3وحم ســــ(ن الرتمــــ ل: ج

بقبـــور املدي(ـــة الأقبـــل علـــيه   الـــرتا  العـــدع بـــ)وت: بســـ(د  عـــن ابـــن عبـــاس قـــا : مـــد رســـو  اا 
 «.األثدالسالم علي   يا أهل القبور يغفد اا ل(ا ول   أنت  سلف(ا وحنن ب»بوجه  القا : 

: حــدث(ا   ــد بــن بشــار و  ــود بــن غــيالن واحلســن بــن علــي ادــال  قــالوا: حــدث(ا أبــو 1054وحم   
عاص  ال(بيل حـدث(ا سـفيان عـن علق ـة بـن مدثـد عـن سـلي ان بـن بديـدة عـن أبيـ  قـا : قـا  رسـو  اا 

 « :مــــا تــــ  د قــــد  (ــــت ميــــت   عــــن عيــــارة القبــــور القــــد ألن   ــــد حم عيــــارة قــــرب أمــــ  الدوروهــــا الإ
 «.اآلخدة

وقــا : وحم البـــاب عــن أع ســـعيد وابـــن مســعود وأنـــس وأع هديــدة وأم ســـل ةا قـــا  أبــو عيســـى: )حـــدي   
بديدة حـدي  حسـن صـحيإل والع ـل علـى هـ ا ع(ـد أهـل العلـ  ا يـدون بديـارة القبـور بأسـاا وهـو قـو  

 ابن املباري والشاالعي وأمحد وملسحاق(.
ط دار الف ـد: حـدث(ا ع  ـان بـن  3111جللوس ع(د القرب  باب ا 113ص 3وحم س(ن أع داود: ج

أع شيبة حدث(ا جديد عن األع ش عن امل(ها  بن ع ـدو عـن عالان عـن الـرباء بـن عـاعب قـا : خدج(ـا 
 حم ج(ـــاعة رجـــل مـــن األنصـــار الانتهي(ـــا ملىل القـــرب ومل يلحـــد بعـــد الجلـــس ال(ـــيب  مـــل رســـو  اا 

 مستقبل القبلة وجلس(ا مع .
: حــدث(ا ســهل بــن ب ــار حــدث(ا األســود بــن شــيبان عــن خالــد بــن  ــ) السدوســي عــن 3130وحم  

و ان ا   حم اجلاهليـة عحـ  بـن معبـد الهـاجد ملىل رسـو   بش) بن ميح عن بش) موىل رسو  اا 
ا قــا : بي( ــا أنــا أماشــي رســو  اا «بــل أنــت بشــ)»ا قــا : عحــ ا قــا : «مــا ا ــح»القــا :  اا 
 ثالثــاا ل مــد بقبــور املســل ني القــا : « لقــد ســبق هــؤاء خــ)ا   ــ)ا»د نيا القــا : مــد بقبــور املشــ
نظدة الإلا رجل ميشـي حم القبـور عليـ  نعـالن  وحانت من رسو  اا « لقد أدري هؤاء خ)ا   )ا»

خلعه ــا  ال(ظــد الدجــل الل ــا عــدف رســو  اا « يــا صــاحب الســبتني وحيــح ألــق ســبتيح»القــا : 
 الدمى   ا.

: حدث(ا   د بن سلي ان األنبارلا حدث(ا   د بـن عبيـد عـن يديـد بـن  يسـان عـن أع 3134وحم  
: قـرب أمـ  الب ـى وأب ـى مـن حولـ  القـا  رسـو  اا  حاعم عـن أع هديـدة قـا : أتـى رسـو  اا 

اســـتألنت رع تعـــاىل علـــى أن أســـتغفد هلـــا اللـــ  يـــألن يلا الاســـتألنت أن أعور قربهـــاا الـــألن يل الـــدوروا »
 «.بور الإما ت  د باملوتالق

: حدث(ا أمحد بن يونس حدث(ا معدف بن واصل عن  ارب بن دثـار عـن ابـن بديـدة عـن 3135وحم  
 «.ميت   عن عيارة القبور الدوروها الإن حم عيارهتا ت  دة: » أبي  قا : قا  رسو  اا 
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أع هديـدة: أن رسـو   : حدث(ا القع(يب عن مالح عن العالء بن عبـد الـدمحن عـن أبيـ  عـن3130وحم  
 «.السالم علي   دار قوم مؤم(ني وملنا ملن شاء اا ب   احقون»خدج ملىل املقربة القا :  اا 

مـا ل ـد حم التسـلي  علـى القبـور مللا مـد  ـا مـن رخـن حم  10ص 3وجاء حم مص(ف ابن أع شيبة: ج
ح بــن أع ســلي ان ط م تبــة الدشــد الديــان: حــدث(ا   ــد بــن الألــيل عــن عبــد امللــ 11011للــح   

الســالم علــى مــن حم هــ   »مللا دخــل املقــابد قــا :  عــن أع عبــد الــدمحن عــن عالان قــا :  ــان علــي 
ـــديار مـــن املـــؤم(ني واملســـل ني أنـــت  ل(ـــا الـــدط وحنـــن ل ـــ  تبـــل وملنـــا ب ـــ  لالحقـــون وانـــا ا وملنـــا ملليـــ   ال

 «.راجعون
ح عـــن ج(ـــدب عـــن ج(ـــدب : حـــدث(ا ابـــن الألـــيل عـــن األجلـــإل عـــن عبـــد اا بـــن شـــدي11013وحم  

األعدل قــا : خدج(ــا مــل ســل ان ملىل احلــدة حــهلل مللا انتهي(ــا ملىل القبــور التفــت عــن ميي(ــ  القــا : الســالم 
 علي   يا أهل الديار من املؤم(ني واملؤم(ات أنت  ل(ا الدط وحنن ل   تبل وملنا على آثار   واردون.

خي  ــة واملســيب وعــن ليــ  عــن : حـدث(ا جــديج بــن عبــد احل يــد عــن عبــد األعلــى عــن 11014وحم  
 ماهد: أم   انوا يسل ون على القبور.

: حدث(ا سهل بن يوسـف عـن ابـن عـون عـن   ـد قـا : ا أعلـ  بأسـا أن يـأ  الدجـل 11015وحم  
 القرب يسل  علي .

: حدث(ا حي  بن آدم عن عه) عن موسـى بـن عقبـة: أنـ  رأى سـامل بـن عبـد اا ا ميـد 11016وحم  
مــار بقــرب ملا يســل  عليــ  وحنــن مســاالدون معــ ا يقــو : الســالم علــي  ا القلــت لــ  حم للــحا بليــل وا 

 الأخربني  عن أبي : أن   ان يص(ل للح.
: حــدث(ا معاويــة بــن هشــام حــدث(ا ســفيان عــن علق ــة بــن مدثــد عــن ســلي ان بــن بديــدة 11010وحم  

ن قـائله  يقـو : السـالم علـي   يعل هـ  مللا خدجـوا ملىل املقـابد ال ـا عن أبيـ  قـا : قـا  رسـو  اا 
يــا أهــل الــديار مــن املــؤم(ني واملســل ني وملنــا ملن شــاء اا ب ــ  لالحقــون انــت  ل(ــا الــدط وحنــن ل ــ  تبــل 

 ونسأ  اا ل(ا ول   العاالية.
: حـدث(ا عبيـد اا بـن موسـى عـن ابـن أع لئـب عـن قـدة عـن عـامد بـن سـعد عـن أبيــ : 11011وحم  

بقبـور الشـهداءا اليقـو : السـالم علـي   وانـا ب ـ  لالحقـون ـ ل يقـو   أنـ   ـان يدجـل مـن ضـيعت  الي ـد
 ألصحاب  ـ: أا تسل ون على الشهداء ال)دون علي  .

: حـــدث(ا خالـــد بـــن  لـــد عـــن عبـــد امللـــح بـــن احلســـن اجلـــارل عـــن عبـــد اا بـــن ســـعد 11019وحم  
تعــداله  القــل: الســالم علــي   اجلــارل قــا : قــا  يل أبــو هديــدة: يــا عبــد اا مللا مــدرت بــالقبور قــد  (ــت 

 أصحاب القبورا ومللا مدرت بالقبور ا تعداله  القل: السالم على املسل ني.
: حدث(ا هاش  بن القاس  حدث(ا احل   بن الأليل عن يعلـى بـن عطـاء عـن عتيـح بـن 11090وحم  
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لـيه  أن ألدج ملىل البقيـل اليصـلي ع قا : أمد رسو  اا  جب) عن أع مويهبة موىل رسو  اا 
 أو يسل  عليه .

: حـدث(ا   ــد بــن 11104بــاب مـن رخــن حم عيـارة القبــور   19ص 3وحم مصـ(ف ابــن أع شـيبة ج
 (ـت : » الأليل عن أع س(ان عن  ارب بن دثـار عـن ابـن بديـدة عـن أبيـ  قـا : قـا  رسـو  اا 

 «.ميت   عن عيارة القبور الدوروها
حيــ  بــن احلــار  عــن ع ــدو بــن عــامد عــن أنــس : حـدث(ا عبــد الــدحي  بــن ســلي ان عــن 11105وحم  

 «.عوروها وا تقولوا هجدا»عن عيارة القبور ل قا :  بن مالح قا : مى رسو  اا 
: حدث(ا يديد بن هارون عن محاد بن سل ة عن علي بن عيد عن ربيعـة بـن ال(االعـة عـن 11106وحم  

ملين  (ــت ميــت   عــن عيــارة القبــور : »عــن عيــارة القبــور ل قــا  أبيــ  عــن علــي قــا : مــى رســو  اا
 «.الدوروها ت  د   اآلخدة

: حدث(ا   د بن عبيد قا : حدث(ا يديد بن  يسان عـن أع حـاعم عـن أع هديـدة قـا : 11100وحم  
اســتألنت رع أن اســتغفد هلــا اللــ  »قــرب أمــ  الب ــى وأب ــى مــن  ــان حولــ ا القــا :  عار رســو  اا 

 «.ر قربها الألن يل الدوروا القبور الإما ت  د   املوتيألن يل واستألنت  حم أن أعو 
: حدث(ا   د بـن عبـد اا األسـدل عـن سـفيان عـن علق ـة بـن مدثـد عـن سـلي ان بـن 11101وحم  

م ــة أتــى حــدم قــرب الجلــس ملليــ  الجعــل  هيئــة املخانيــب  بديــدة عــن أبيــ  قــا : ملــا الــتإل رســو  اا
و ان من أجـدأ ال(ـاس عليـ  القـا : بـأع أنـت وأمـي يـا  وجلس ال(اس حول  القام وهو يب يا التلقا  ع د

هــ ا قــرب أمــيا ســألت رع الديــارة الــألن يل وســألت  ااســتغفار اللــ  »رســو  اا مــا الــ ل أب ــايا قــا : 
 ا قا : الل  يد يوما  ان أ  د با يا م(  يومئ .«يألن يل ال  دهتا ال رالت نفسي الب يت

بـن عيـد حـدث(ا الدقـد السـبخي حـدث(ا جـابد بـن يديـد : حدث(ا يديد بـن هـارون عـن محـاد 11109وحم  
ملين ميت   عن عيارة القبور الإن  قـد ألن   ـد : »حدث(ا مسدوق عن عبد اا قا : قا  رسو  اا

 «.حم عيارة قرب أم  الدوروها ت  د   اآلخدة
ن : حدث(ا عيسى بن يونس عن أسامة بن عيد عن ناالل قا : توحم عاصـ  بـن ع ـد وابـ11110وحم  

 ع د غائب الل ا قدم قا : دلوين على قرب  الوقف علي  ساعة يدعو.
: حدث(ا عبيدة بن محيـد عـن أع الـدوة اهل ـداين عـن املغـ)ة بـن أع سـبيل عـن ابـن بديـدة 11113وحم  

حم االـس الدأيتـ  حدي(ـاا القـا  لـ  رجـل مـن القـوم: مـا لـح يـا رسـو   عن أبي  قـا : جالسـت ال(ـيب 
 (ـت ميـت   عـن حلـوم األضـاحي أن : »ل قا  رسـو  اا« ل دت أمي: »اا  أنح حدينا قا 

تأ لوها ملا ثالثة ال لوا وأنيع وا وادخدوا ما بدا ل  ا وميـت   عـن عيـارة القبـور ال ـن أراد أن يـدور قـرب 
 «.أم  الليدر 
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ط دار ال تـب العل يـة بـ)وت: أخربنـا  4130  414ص 3وحم شعب اإلميـان ألع ب ـد البيهقـي: ج
بــو عبــد اا احلــاالو قــا :  عــت أبــا عبــد اا   ــد بــن خــ)ان الداهــد يقــو :  عــت أبــا ســعيد احلســن أ

بـن امحــد األصـطخدل الشــاالعي يقـو :  عــت حيـ  بــن معـال الــداعل يقـو : حم مواعظــ  دعـوة مــىن اليهــا 
 والصالة حم مسجد  وحم مسجد قباء. املىن ملتيان املدي(ة وعيارة قرب ال(يب

بس(د  عن عبد اا بن م(يـب بـن عبـد اا بـن أع امامـة عـن أبيـ  قـا : رأيـت أنـس بـن : 4164وحم  
 .الوقف الدالل يدي  حهلل ا((ت أن  االتتإل الصالة السل  على ال(يب  مالح أتى قرب ال(يب

ط دار ال تـــب العل يـــة بـــ)وت: عـــن مالـــح عـــن عبـــد اا بـــن دي(ـــار  400ص 1وحم شــد  الدرقـــاين: ج
 اليصلي على ال(يب وعلى أع ب د وع د. بن ع د يقف على قرب ال(يب قا : رأيت عبد اا 

ط م ــة  10000بــاب عيــارة القبــور الــث حم بقيــل الغدقــد   149ص 5وحم ســ(ن البيهقــي ال ــربى: ج
امل دمة: أخربنـا أبـو عبـد اا احلـاالو حـدث(ا أبـو ب ـد بـن ملسـحاق أخربنـا مل اعيـل بـن قتيبـة حـدث(ا حيـ  

عيـل بـن جعفـد املـدي  عـن شـديح بـن أع منـد عـن عطـاء بـن يسـار عـن عائشـة أمـا بن حي  حدث(ا مل ا
ألدج من آخـد الليـل ملىل البقيـل اليقـو :   ل ا  ان ليلتها من رسو  اا   قالت:  ان رسو  اا

الســـالم علـــي   دار قـــوم مـــؤم(ني وآتـــا   مـــا توعـــدون غـــدا مؤجلـــون وملنـــا ملن شـــاء اا ب ـــ  احقـــون »
 «.ل بقيل الغدقدالله  اغفد أله
 عيارة قبور الشهداء

يــأ  قبــور  ط دار الف ــد بــ)وت: بسـ(د  قــا :  ــان ال(ــيب 141ص 13جـاء حم تفســ) الطــربل: ج
 «.السالم علي   مبا صربمت ال(ع  عقىب الدار»الشهداء على رأس  ل حو  اليقو : 

 ـــان   اا ط دار الف ـــد: وقـــد جـــاء حم احلـــدي : أن رســـو   511ص 1وحم تفســـ) ابـــن   ـــ): ج
 «.سالم علي   مبا صربمت ال(ع  عقىب الدار»يدور قبور الشهداء حم رأس  ل حو  اليقو  هل : 

ط دار ال تــب العل يــة بــ)وت: حــدث(ا أبــو  4310  331ص 3وحم املســتدري علــى الصــحيحني: ج
لــدمحن ب ــد مل اعيــل بــن   ــد بــن مل اعيــل الفقيــ  بــالدل حــدث(ا   ــد بــن املغــ)ة الســ دل حــدث(ا عبــد ا

بــن علق ــة املــدوعل حــدث(ا العطــاف بــن خالــد املخدومــي حــدث  عبــد األعلــى بــن عبــد اا بــن أع الــدوة 
ـــ : أن ال(ـــيب اللهـــ  ملن عبـــدي ونبيـــح يشـــهد أن هـــؤاء »عار قبـــور الشـــهداء بأحـــد القـــا :  عـــن أبي

 «.شهداء وأن  من عاره  وسل  عليه  ملىل يوم القيامة ردوا علي 
ــــاب األحاديــــ  امل ــــي املقدســــي: جوحم  ت ط م ــــة امل دمــــة: قــــا  يل نيلحــــة:  14ص 3ختــــارة للح(بل
حــهلل أشــدال(ا علــى حــدة واقــ  قــا : الــدنونا م(هــا الــإلا قبــور مبح(يــة القل(ــا: يــا  خدج(ــا مــل رســو  اا

ا ل خدج(ا حهلل مللا جئ(ا قبور الشـهداء قـا : قـا  «قبور أصحاب(ا»رسو  اا قبور ملخوان(ا ه  ا قا : 
 «.قبور ملخوان(ا ه  : » رسو  اا
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 التربة الحسينية
وقـد  تـب عليهـا  ةملىل الصـابئ  دبالء املقّدسةوهي من تداب   ةسبحم ملعطاءحيدم  هل س:

مللا  ــان هــ ا  املســيحينيأو  الصــابئةملىل  أعطيتهــا ملن)يــا حســني(ا ومــالا أالعــل : حم  ــل خــدعة
 حداماذ 

 .الال جيوع بيد ومللا أراد مّسها  مللا  ان يألعها حم بيت  للتربي الال بأسا ج:
 المنائر والمآذن

                                                                                                                                                                      

رول: عــن ع  ــان حيفــو ع(ــ  ملا هــ ا احلــدي  عــن ربيعــة بــن أع عبــدالدمحن عــن ربيعــة بــن عبــداا ابــن 
 :أن  أتى قبور الشهداء. اهلديد عن نيلحة بن عبيد اا عن ال(يب 

ط م ــة امل دمــة: قــا  يل نيلحــة بــن عبيــد اا: خدج(ــا مــل  149ص 5وحم ســ(ن البيهقــي ال ــربى: ج
الل ا أشدال(ا على حدة واق  تدلي(ا م(ها الإلا قبـور مبح(يـةا القل(ـا: يـا رسـو  اا هـ   قبـور  رسو  اا

:  ا ل خدج(ــا الل ــا جئ(ــا قبــور الشــهداءا قــا  يل رســو  اا«هــ   قبــور أصــحاب(ا»ملخوان(ــاا القــا : 
 «.ه   قبور ملخوان(ا»

بد الدعاق عـن رجـل ط امل تب اإلسالمي ب)وت: ع 6016  503ص 3وحم مص(ف عبد الدعاق: ج
يـأ  قبـور  من أهل املدي(ة عن سـهيل بـن أع صـا  عـن   ـد بـن ملبـداهي  التي ـي قـا :  ـان ال(ـيب 

 «.السالم علي   مبا صربمت ال(ع  عقىب الدار»الشهداء ع(د رأس احلو  اليقو : 
ط عـــامل ال تـــب بـــ)وت: رول عـــن نيلحـــة  349ص 1وحم  تصـــد املختصـــد ألع ا اســـن احل(فـــي: ج

حم ســفد الل ــا أشــدال(ا علــى حــدة واقــ  مللا حنــن بقبــورا قل(ــا: يــا رســو  اا  ا :  (ــا مــل رســو  اا قــ
ل « هـ   قبـور ملخوان(ـا»ا الل ا جاء قبور الشهداء قا : «ه   قبور أصحاب(ا»ه   قبور ملخوان(اا قا : 

قـوم مـؤم(ني وملنـا السـالم علـي   دار »خـدج ملىل املقـربة القـا :  قا : وعن أع هديدة: أن رسو  اا 
قـــالوا: يـــا رســـو  اا لســـ(ا بإخوانـــحا قـــا : « ملن شـــاء اا ب ـــ  احقـــون وددت أين قـــد رأيـــت ملخوان(ـــا

 «.بل أنت  أصحاعا وأخواين ال ين يأتون من بعدل وأنا الدنيه  على احلون»
ط مؤسســة علــوم القــدآن بــ)وت: عــن نيلحــة قــا : خدج(ــا مــل رســو   169ص 3وحم مســ(د البــدار: ج

ملىل قبور الشهداء الل ا ندل(ا من حدة واق  رأي(ا قبورا مبح(يـة اجلبـلا القل(ـا: يـا رسـو  اا هـؤاء  اا 
هــ   : » ل خدج(ــا حــهلل جئ(ــا قبــور الشــهداءا القــا  رســو  اا« هــؤاء أصــحاب(ا»ملخوان(ــاا قــا : 

 «.قبور ملخوان(ا ودعا هل 
ورول أيألا حم الت هيـد ابـن  ط مؤسسة قدنيبة مصد. 1310  161ص 1وروا  امحد حم مس(د : ج

 ط وعارة األوقاف املغدب. 146و 145ص 10عبد الرب: ج
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 الل ـالا ورد هـدم بعألـها حم عهـد اامل(ائد تعترب اليوم من عالئـ  املسـاجد واحلسـي(يات س:
 املهدل )عّجل اا تعاىل الدج  الشديف( اإلمام 
 .لعل  ألجل ملشداالها على بيوت ال(اس ج:

 
دســـلني واحل ـــد ا رب العـــاملنيا ســـبحان ربـــح رب العـــدة ع ـــا يصـــفونا وســـالم علـــى امل

 وصلى اا على   د وآل  الطاهدين.
 

 قم المقدسة                                            
 محمد الشيرازي                                           
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