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الملخ�ض

حتظى الزيارة يف الفكر الشيعي بفهم أعمق وأوسع منها عند سائر املسلمني، فهي متثل جزء من اهلوية املذهبية 
االمامية، ملا تعكسه من الوالء واالرتباط بأئمة املذهب ورموزه، كام اهنا متثل بالنسبة لألمامي رضبا من الوفاء 

ألئمته، وتكرارا للبيعة هلم بالوالية، واعالنا للرباءة من اعدائهم.

وهي تتم يف طقوس يردد فيها الزائر يف حرضة املزور او عن بعد حسب الظروف بعض االدعية واالذكار 
واملناجات التي نقلت عن أئمة املذهب أنفسهم.

وألمهيتها بالنسبة لألمامي االثنا عرشي دوهنا رجاالهتم يف كتب مستقلة او ضمنوها يف كتبهم األصولية التي 
تتعلق باملذهب،  وتأيت تلك األمهية من أمور عدة ابرزها: اهنا متثل وسيلة ناجعة وسهلة يف تبليغ الدين بأصوله 
وفروعه عىل وفق منظور االمامية، وجعل منها وسيلة تواصل بني االئمة واالتباع وبني املذهب واالتباع، نظرا 
ملا متتاز به من سالسة يف املعنى  وجاذبية يف كالم وسهولة يف احلفظ،كام جعلوا منها وسيلة إعالمية يطلون هبا 
عىل اتباعهم لبيان حقوقهم املسلوبة، وكشف مظلوميتهم، وتعرية اعدائهم امام اتباعهم وغريهم من املظللني. 
لدى  مقدسة  بمكانة  حيضون  الذين  ائمتهم  امالءات  من  صادرة  اهنا  من  تأيت  التدوين  دواعي  أمهية  وان  كام 

االتباع، فضال عن اهنا متثل تراثا اماميا يستدعي احلفاظ عليه.

الكلامت املفتاحية: )اإلمامية، التاريخ االسالمي، اإلمامية يف العرص االموي، اإلمامية يف العرص العبايس، 
اإلمامية يف األليخاين(.
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Abstract
 

The pilgrimage “Ziyarah” enjoys a deeper and broader understanding in the Shiite thought 
than among other Muslims, as it represents a part of the Imamate sectarian identity, due to its 
reflection of loyalty and association with the imams and symbols of the doctrine, an example 
of loyalty to those Imams, and a an affirmation to allegiance to them and disowning of their 
enemies.

The Ziyarah is carried out as rituals in which the pilgrims recite in the holy shrines or from 
a distance -according to the circumstances-, some of the supplications and prayers that were 
reported from the imams of the sect themselves.

Due to its importance for the Twelver Imamate followers, their scholars notated the Ziyarahs 
down in separate books or included them in their fundamentalist doctrine-relate books. That 
importance comes from several things, most notably: It represents a useful and easy way to 
deliver the religion’s origins and branches according to the perspective of the Imamate. It also a 
means of communication between imams and followers, and between doctrine and followers,, 
given its smoothness in meaning, attractiveness in speech, and easiness in memorization, as 
well as its role as a media outlet by which they would oversee their followers to demonstrate 
their stolen rights, uncover the injustice practiced against them, and to expose their enemies. 
The importance of scripting comes from the fact that it was issued by the dictates of their 
imams, who hold a sacred place within the followers, as well as it represents an Imamate legacy 
that requires preservation.

Key words: (Imamate, Islamic history, Imamate in the Umayyad era, Imamate in the Ab-
basid era, Imamate in the Alichani era)
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المقدمة

اإلسالمية  الثقافة  يف  مرموقة  مكانة  الزيارة  حتتل 
الروايات  من  ذلك  يف  منطلقني  املسلمني،  وســرية 
الكثرية التي تؤكد عىل فضلها وثواهبا، والتي وصلت 
كلمة  عليها  واتفقت  استحباهبا  يف  التواتر  حّد  إىل 
الفريقني من الشيعة واهل السنة)1( ومن هنا واظب 
املسلمون عىل تلك الطقوس فقد كانوا يزورون قرب 
النبي األكرم منذ العقود األوىل لتاريخ املسلمني، لكن 
أعمق وأوسع  بفهم  الشيعي حتظى  الفكر  الزيارة يف 
النبي  زيارة  عّد  هنا  ومن  املسلمني،  سائر  عند  منها 
املذهب  شعار  من  البيت  أهل  من  واألئمة  األكــرم 
الزيارة  الن  هويته)2(؛  من  وجزء  اإلمامي  الشيعي 
يف الثقافة الشيعية تعكس نوعًا من الوالء واالرتباط 
الزيارة  عكست  لذلك  االكرم،  الرسول  بيت  بأهل 
عند اإلمامية االثني عرشية عن ارتباط وثيق بحبهم، 
الزيارة  ان  كام  أعدائهم،  من  والــرباءة  ومواالهتم 
الشيعي  الزائر  يكنه  ــذي  ال الوفاء  مــدى  عكست 
ألهل  الوالية  حلق  استجابة  لديه  ومثلت  للمزور، 
النبي واالئمة  البيت؛ ألن الشيعة يؤمنون بأن والية 
االثني عرش من بعده، ال تنحرص يف حياهتم فحسب، 
بل ذلك املقام يبقى حمفوظًا هلم حتى بعد وفاهتم كام 

سيأيت الحقًا من نصوص الزيارات. 

ان أتباع أئمة اهل البيت وحمبيهم، ومن باب السري 
عىل منهجهم والتعلق الكبري هبم استمروا ـ كام كانوا 
واألئمة احياء ـ بزيارة األئمة يف مراقدهم او عن بعد 
التي  املنع  ظروف  بحسب  ذلك  عليهم  يتعذر  حني 

وقتذاك  احلاكمة  السلطات  من  هلا  يتعرضون  كانوا 
الزيارة  تلك  وان  عندهم.  احلــال  قرص  بسبب  او 
ملراقد املتوفني من االئمة ـ وكام ذكرنا آنفًا ـ هي تأكيد 

وحمافظة عىل االرتباط باألئمة ومنهجهم.

عىل اية حال، كانت تلك الزيارات تتم يف طقوس 
نصوص  بعض  ترديد  يتخللها  هبا،  يقومون  واعامل 
االدعية واالذكار واملناجاة وغريها من تلك األمور 
القدماء  رجاالهتم  عن  ورثوه  ذلك  وكل  العبادية، 
األئمة  بشأن  الزيارات  تلك  وإن  الطائفة،  من زعامء 
املذهبية  اصوهلم  يف  دونوها  قد  كانوا  واصحاهبم، 
لضامن  عليها،  احلفاظ  بغية  مستقلة  مصنفات  ويف 
جاء  وقد  وجتذيره.  احليوي  االرتباط  ذلك  ديمومة 
بتسميات  املستقلة:  املصنفات  تلك  عن  التعبري 
وما  )الزائر(  او  )الزيارة(  او  ــزار(  )امل عنوان  حتت 
السيام  املصنفات  تلك  كل  الينا  يصل  مل  لكن  شبه، 
ذلك  ويعود  الزيارة،  ملصنفات  القديمة  األصــول 
تعرض  التي  املعروفة  والبرشية  الطبيعية  للكوارث 
اإلمامي  والرتاث  عام  بشكل  اإلسالمي  الرتاث  هلا 
اال  ــول،  األص تلك  فقدان  ومع  ــاص)3(،  خ بشكل 
التي  الزيارة  مصنفات  يف  الينا  وصلت  حمتوياهتا  ان 
القديمة،  األصول  تلك  اعتمدت  والتي  أيدينا،  بني 
وصلت  التي  املصنفات  أصحاب  ذكــره  ما  وهــذا 
الشيعية  احلديث  رجال  كتب  لنا  أوردت  كام  الينا، 
ان  عناوين تلك املصنفات وتراجم مصنفيها)4(، كام 
املصنفات  تلك  من  العديد  اوردت  املؤلفات  ادلة 
والتي  الينا  الواصلة  املصنفات  تلك  ومن  ايضًا)5(. 
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حفظت نصوص الزيارات هي: »كامل الزيارة »البن 
قولويه )ت 360هـ( و« كتاب الدعاء واملزار للشيخ 
الصدوق )ت 381هـ( و »كتاب املزار »للشيخ املفيد 
)ت  املتوىف  للمجليس  االنوار  وبحار  413هـ(  )ت 

1111هـ( وغريهم. 

يقوم بحثنا عىل اإلجابة عن  املحتوى  ضمن هذا 
وراء  الكامنة  األسباب  ما  اآليت:  الرئيس  السؤال 
تصنيف اإلمامية كتبًا مستقلة بعنوانات ختص زيارة 
ومل  نفسها،  الفرقة  من  واالولياء  عرش  االثني  االئمة 
اإلسالمية  الفرق  من  أي  هذا  عملهم  يف  جيارهيم 

االخرى؟

لإلجابة عن هذا السؤال يتطلب التعرف عىل اهم 
املضامني التي احتوهتا نصوص تلك الزيارات؛ الن 
الوقوف عىل تلك املضامني يقود اىل اهم األسباب، 
وأبرز الدوافع وراء ذلك التصنيف، كام يتطلب أيضًا 
التعرف عىل املصادر التي تقف وراء صياغة نصوص 
السؤال  عن  اإلجابة  تتم  ولكي  الــزيــارات،  تلك 
التعلق  ورس  أمهية  معرفة  أيضًا  منا  يتطلب  الرئيس 
بارزة  الذي صار سمة  التعلق  ذلك  بالزيارة،  الكبري 

من سامت اإلمامية االثني عرشية. 

والآن ما الم�شامين التي احتوتها ن�شو�ض 

الزيارات؟

احتوت ن�شو�ض الزيارات م�شامين عدة اأهمها:

أصول الدين وفروعه وبعض املعتقدات الدينية. . 1

الزيارات جيد اهنا حتتوي  ان املطلع عىل نصوص 
من  كثريًا  تضم  اهنا  كام  وفروعه  الدين  أصول  عىل 
العام  املستوى  أكان عىل  املعتقدات اإلسالمية سواء 

ام اخلاص عىل مستوى الفرقة االثني عرشية.

األصول أ. 

زيــارة  يف  نقرأ  التوحيد،  بــاب  ويف  ــول  األص يف 
ال  وحده  اهلل  إال  إله  ال  أن  »أشهد  االكــرم  الرسول 
الرسول  ــارة  زي يف  التوحيد  لــه«)6(،وتــكــرر  رشيك 
ــوداع:  ال يف  ويقوله  النبي  الزائر  يــودع  حني  أيضًا 
»أشهد يف ممايت عىل ما أشهد عليه يف حيايت أْن ال إله 
إال أنت«)7(،كام نقرأ التوحيد يف زيارة احلسني)8( بن 
عيل يف عبارة« احلمد هلل الواحد األحد الفرد الصمد 
يل  وسّهل  بزيارتك  وخّصني  لواليتك  هداين  الذي 
بن عيل  احلسني  زيارة  التوحيد يف  ونجد  قصدك«)9( 
صليت  إين  »اللهم!  عبارة  يف  وحتديدًا  أيضًا  نفسها 
ألن  لك  رشيك  ال  وحدك  لك  وسجدت  وركعت 
ألنك  لك  إال  يكون  ال  والسجود  والركوع  الصالة 
أنت اهلل ال إله إال أنت،اللهم صل عىل حممد وآل حممد 
وأبلغهم عني أفضل السالم والتحية واردد عيلَّ منهم 
السالم«)10( كام نقرأ التوحيد يف زيارة موسى)11( بن 
جعفر يف عبارة: »اهلل أكرب اهلل أكرب،ال إله إال اهلل واهلل 
أكرب،احلمد هلل عىل هدايته لدينه«)12(، وذكر التوحيد 
أيضا يف زيارة عيل)13( بن موسى يف عبارة« بسم اهلل 
اهلل  إال  إله  ال  أْن  اهلل،أشهد  رسول  ملة  وعىل  وباهلل 
زيارة  يف  التوحيد  وذكر  ــه«)14(،  ل رشيك  ال  وحده 
ان  يستحب  دعاء  يف  ترد  عبارة  يف  حممد  بن  عيل)15( 
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يذكر يف اثناء الزيارة بوصفه جزء منها ومرويا عن عيل 
بن حممد نفسه »... ويا واحد يا أحد،ويا قل هو اهلل 
أحد،أسألك ..«)16( كام نجد التوحيد اإلهلي يف زيارة 
احلسن)17( بن عيل  يف عبارة »يا دائم يا ديموم ... ال 
اله اال انت...«)18( ويف زيارة اإلمام حممد بن احلسن 
»اهلل  عبارة  يف  التوحيد  نقرأ  عبارة  يف  املنتظر  احلجة 
اكرب ... ال اله اال اهلل واهلل اكــرب..«)19(،ويف زيارات 
أخرى ملحمد)20( بن احلسن ترد عبارة التوحيد أيضًا 
مثل:»بسم اهلل  وباهلل ...أشهد ان ال اله اال اهلل وحده 
أن  أشهد  اين  موالي  يا  و»أشهد  لــه«)21(  رشيك  ال 
كلمة  له«)22( وتتكرر  اهلل وحده ال رشيك  اال  اله  ال 
التوحيد يف تلك الزيارات املتعلقة باإلمام املنتظر)23(.

تأكيدًا  هلا  نجد  التي  األخرى  الدين  أصول  ومن 
مثل:  عدة  صياغات  يف  )النبوة(  الزيارات  يف  كثريًا 
عبده  حممدًا  و»ان  اهلل«   نبي  ــا  و»ي اهلل«  »يــارســول 
وتتكرر   ،)24(« اهلل  رسول  انك  »أشهد  و  ورسوله« 
مثل تلك العبارات وما شاهبها التي تؤكد نبوة حممد 
يف زيارات بقية أئمة الفرقة)25(، فضاًل عن عبارة  » يا 
آل رسول اهلل »)26( »يا ابن رسول اهلل«)27( او »يا بنت 
بنت  و«ابن  اهلل«)29(  نبي  بنت  و»يا  اهلل«)28(  رسول 

.نبيك«)30( والتي يف جمموعها  تؤكد نبوة حممد

ويف باب أصول الدين ذكرت نصوص الزيارات 
اذ  اإلهلي  العدل  وهو  الدين  أصول  من  آخر  أصاًل 
فاجعل  »اللهم  طالب  ايب  بن  عيل)31(  زيارة  يف  نقرأ 
ويف  بقضائك«)32(  راضية  بقدرك  مطمئنة  نفيس 
حتى   ...« نقرأ  طالب  ايب  بن  عيل  بن  العباس  زيارة 

حيكم اهلل وهو خري احلاكمني«)33( كام نقرأها يف زيارة 
احلسني بن عيل الشهيد)34( ونقرأها يف زيارة مسلم بن 
عقيل)35( ويتجىل العدل االهلي أيضًا يف زيارة عيل بن 

موسى الرضا حني نقرأ »...العادل يف بريته ..«)36(

املعاد  الزيارات  ذكرهتا  التي  الدين  أصول  ومن 
تشري  عبارة   يف  حممد  الرسول  زيارة  يف  نجده  الذي 
املعاد  يوم  الرسول  سيناله  الذي  اإلهلي  العدل  اىل 
الوسيلة  وآته  الرفيعة  الدرجة  اعطه  اللهم  هي:»... 
االولــون  به  يغبطه  حممودًا  مقامًا  وابعثه  اجلنة  من 
اإلمام عيل  زيارة  نجده يف  واملعاد  ــرون«)37(،  واآلخ
يف  ينفخ  يوم  النجاة  واسألك   ...« عبارة  يف  اهلادي 
حممد  املنتظر  املهدي  اإلمام  زيارة  ويف  الصور«)38(، 
بن احلسن العسكري تأكيد عىل املعاد يف عبارة »...
وانقذت به اولياءك من عذاب النار«)39( وهو العذاب 
املعد للمسيئني يوم القيامة، ويف زيارة فاطمة)40( بنت 
وتتكرر  الــنــار«)41(  عــذاب  برمحتك  »...وقــنــا  اسد 
املهدي  زيــارة  يف  املعاد  عىل  الدالة  األخــرية  العبارة 

املنتظر ايضًا)42(.

تناولتها  الــتــي  ــرى  االخـ الــديــن  أصـــول  ــن  وم
الزيارات، اإلمامة وهي األصل اخلامس الذي يعتقد 
به اإلمامية االثنا عرشية من الشيعة)43( بخالف اهل 
السنة الذين يرون أربعة أصول للدين هي: )التوحيد 
احتل  األصل  وهذا  واملــعــاد()44(،  والعدل  والنبوة 
مكانة واسعة وكبرية يف الزيارات تكاد ال ختلو زيارة 
من زيارات اإلمامية منه مؤكدين عىل احقية عيل بن 
ايب طالب باإلمامة/اخلالفة من بعد رسول اهلل، والتي 
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احلسن  ابنه  اىل  ـ  معتقدهم  حسب  ـ  بعده  من  تنتقل 
تنتقل اىل  بن عيل ثم أخيه احلسني ومن بعد احلسني 
الثاين عرش وهو  اإلمام  عند  وتتوقف  احلسني  أوالد 
حممد بن احلسن العسكري الذي غاب سنة 329هـ 
العدل  دولــة  ليقيم  ظهوره  يرتقبون  اتباعه  واالن 
فاطمة  زيارة  يف  نقرأ  األصل  ذلك  عن  ــي)45(.  اإلهل
اهلل«)46(،ونقرأ  ويل  زوج  يا  عليك  »السالم  الزهراء 
الراشدون  االئمة  انكم  »أشهد  البقيع  أئمة  زيارة  يف 
زيارة  مــفــروضــة«)47(،ويف  طاعتكم  وان  املهتدون 
سيد  والدة  يا  عليك  »السالم  نقرأ  اسد  بنت  فاطمة 
الوصيني«)48(، ويف الزيارة اجلامعة نقرأ »السالم عىل 
أولياء اهلل واصفيائه«)49(، ويف زيارة عيل بن ايب طالب 
نقرأ»السالم عليك يا امري املؤمنني ... السالم عليك 
ايب  بن  عيل  بشأن  أخرى  زيارة  ويف  اهلل«)50(،  ويل  يا 
طالب نقرأ »اللهم صل عىل امري املؤمنني عبدك ... 
واخي رسولك وويص حبيبك«)51( ويف موضع آخر 
من الزيارة نفسها نقرأ »السالم عليك أهيا الويص الرب 
التقي ... السالم عليك يا سيد الوصيني وامني رب 
العاملني ... وخليفتك الذي به تأخذ وتعطي ...«)52(، 
بعد  من  والوصاية  اإلمــامــة  عىل  التأكيد  ويتكرر 
رسول اهلل يف هناية الزيارة املتعلقة بعيل بن ايب طالب 
ووصيه  ونارصه  ووليه  نبيك  »اخي  عبارة  يف  أيضًا 
رسول  بعد  من  باإلمامة  والوصاية  ووزيره...«)53(، 
»السالم عليك  بن عيل  احلسني  زيارة  نجدها يف  اهلل 
يا امري املؤمنني  السالم عليكم يا سيد الوصيني«)54(، 
ويف زيارة موسى الكاظم نقرأ عن الوصاية باإلمامة 

وابن  اهلل  رســول  ابن  يا  عليك  »السالم  عبارة   يف 
وصيه«)55(، وكذلك يف زيارة السيدة زينب)56( بنت 
..يا  بنت سيد االوصياء  يا  »السالم عليك  نقرأ  عيل 
بنت خليفة سيد املرسلني«)57(، ونقرأ ذلك أيضًا يف 
عبارة:  يف  جعفر  بن  موسى  بنت  فاطمة)58(  زيــارة 
»السالم عليك يا امري املؤمنني عيل بن ايب طالب ويص 
نقرأ«  عدي  بن  حجر)60(  زيارة  ويف  اهلل«)59(  رسول 
قتلتم يف حب سيد االوصياء«)61(، ويف السياق نفسه 
نقرأ  عن اإلمامة يف احلسني بن عيل وولده من بعده 
يف زيارة احلسني بن عيل »السالم عليك وعىل االئمة 
من ولدك السالم عليك يا ويص امري املؤمنني«)62(، 
واحتوت الزيارات أيضًا تأكيدًا عىل اإلمامة بوصفها 
مرورًا  آدم  املمتد من  اإلهلي  احلكم  حلقة يف سلسلة 
بأنبياء اهلل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وصوالً اىل 
حممد ثم يف الويص عيل بن ايب طالب مرروًا باألئمة 
حممد  عرش  الثاين  اإلمام  غائبهم  حتى  البيت  آل  من 
احلسني  زيارات  إحدى  يف  نقرأه  هذا  ومثل  املنتظر، 
بن عيل التي تنص عىل: »السالم عليك يا وارث آدم 
صفوة اهلل ... السالم عليك يا وارث امري املؤمنني ويل 
اهلل«)63(، وتتجىل سلسلة احلكم اإلهلي يف زيارة عيل 
باألنبياء  تبدأ من نوح مرورًا  الرضا حني  بن موسى 
واألئمة  إبراهيم وإسامعيل وموسى وعيسى وحممد 
مرورًا بعيل واحلسن واحلسني وعيل بن احلسني زين 
حممد  بن  وجعفر  الباقر  عيل  بن  وحممد  العابدين 
الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعيل بن موسى 
بـ »السالم عليك أهيا الويص  اليه  الرضا الذي يشار 
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البار«)64(، وتأكيد عىل االئمة اهنم حلقات يف سلسلة 
احلكم اإلهلي نقرأه أيضًا يف زيارة احلسن العسكري 
سيدنا  عىل  صل  »اللهم  عبارة  يف  ــادي  اهل عيل  بن 
اهلادي  عيل  بن  احلسن  عىل  وصل  بيته  واهل  حممد 
بنت  زينب  زيارة  ويف   ،)65(»... االئمة  ووارث   ...
النبيني«)66(،  يا بنت وارث  نقرأ »السالم عليك  عيل 
تأكيدًا  العباس بن عيل بن ايب طالب  ونقرأ يف زيارة 
بالتسليم  لك  »أشهد  عبارة  يف  احلسني  إمامة  عىل 
والسبط  النبي  خللف  والنصيحة  والوفاء  والتصديق 
 ،)67(»... املبلغ  والــويص  العامل  والدليل  املنتجب 
يا  عليك  »السالم  نقرأ  جعفر  بن  موسى  زيارة  ويف 
من  آخر  موضع  ويف  السابقني«)68(  االوصياء  نائب 
الزيارة نفسها نقرأ »اللهم صل عىل حممد واهل بيته 
االبـــرار..«)69(،  ويص  جعفر  بن  موسى  عىل  وصل 
»السالم  اجلواد  عيل  بن  حممد  اإلمام  زيارة  يف  ونقرا 
النبيني وساللة  املؤمنني ووارث عليم  إمام  يا  عليك 
الوصيني«)70(، ويف زيارة عيل بن موسى الرضا نقرا 
اإلمامة  وتأكيد  اهلـــادي..«)71(،  اإلمام  انك  »أشهد 
الفاريس يف عبارة »السالم  نقرأه يف زيارة سلامن)72( 
عىل امري املؤمنني سيد الوصيني والسالم عىل االئمة 
املعصومني الراشدين«)73(، وكذلك نجد التأكيد عىل 
اهلادي يف عبارة »...  زيارة عيل بن حممد  اإلمامة يف 
واخرتته ملقام رسولك يف امته وألزمَته حفظ رشيعته 
فاستقل بأعباء الوصية ...«)74(، ونتلمس اإلمامة يف 
»السالم  عبارة  يف  العسكري  عيل  بن  احلسن  زيارة 
عليك يا خليفة اهلل وابن خلفائه وأبا خليفته... السالم 

عليك يا ابن سيد الوصيني السالم عليك يا ابن امري 
املؤمنني .. السالم عليك يا ابن األئمة اهلادين السالم 

عليك يا ابن االوصياء الراشدين«)75(.

الفروع ب. 

فروع  عىل  تأكيدات  الزيارات  نصوص  يف  نجد 
يف  يتفق  والتي  اإلمامية  يعتقدها  التي  السيام  الدين 
وينفردون  السنة  اهل  من  املسلمني  بقية  مع  بعضها 
التي  الزيارات  بأخرى)76(، وتكاد ال ختلو زيارة من 
تلك  تأكيدات عىل  االثنا عرشية من  اإلمامية  يؤدهيا 
بعبارات  الزيارات  نصوص  يف  ترد  والتي  الفروع، 
مثل: أشهد انك اقمت الصالة وآتيت الزكاة وامرت 
باملعروف وهنيت عن املنكر وجاهدت يف سبيل اهلل، 
باطل  اىل  ومل تؤثر عمًى عىل هدى، ومل متل من حق 
بتأدية  التزامهم  عىل  الدالة  العبارات  من  وغريها 
العبارات  تلك  ونظري  وجه،  اتم  عىل  الدين  فروع 
ايب  بن  وعيل  الرسول)77(،  زيــارات  يف  مثاًل  نجدها 
زيــارات  وبقية  ــيل)79(،  ع بن  واحلسني  طــالــب)78(، 
يعتقدها  التي  الفروع  ويف  واتباعهم)80(،  االئمة 
البيت  ألهل  الــوالء  عىل  الزيارات  نصت  اإلمامية 
من  الرباءة  اكدت  كام  واملامت،  احلياة  والبيعة هلم يف 
اعدائهم ولعنهم اىل يوم الدين، وهذا االمر اتشحت 

به زيارات مجيع االئمة)81(.

املعتقدات.ج. 

املعتقدات  من  كثري  الزيارات  نصوص  يف  نجد 
عصمة  مثل:  عرشية  االثنا  اإلمامية  يعتقدها  التي 
الرسول  ــارة  زي يف  عليها  تأكيدًا  نجد  التي  االئمة 
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األكرم)82(، وزيارة عيل بن ايب طالب)83(، وزيارة عيل 
والزيارة  العسكري)85(،  احلسن  وزيارة  اهلادي)84(، 
املشرتكة لعيل اهلادي واحلسن العسكري)86(، وزيارة 
يف  األئمة  لعصمة  ذكر   ونجد  الفاريس)87(،  سلامن 
احدى الزيارات اجلامعة)88(، وكذلك يف زيارة زينب 
بنت عيل بن ايب طالب)89(، ومن املعتقدات األخرى 
االيــامن  هو  عرشية  االثنا  اإلمامية  يعتقدها  التي 
املنتظر، الذي سيظهر يف آخر الزمان ويمأل  باملهدي 
زيارات  يف  اليه  اشري  والذي  وعدالً،  قسطًا  األرض 
بن  عيل  زيارة  ويف  عيل)90(،  اإلمام  زيارة  مثل:  عدة 
واحلسن  اهلــادي  عيل  زيــارة  ويف  الــرضــا)91(  موسى 
اجلامعة)93(،  الزيارات  احدى  ويف  العسكري)92(، 
وكذلك يف زيارة احلسن العسكري اخلاصة)94(، وكل 

الزيارات بشأن حممد بن احلسن العسكري)95(.

احتوهتا  التي  األخرى  اإلمامية  اعتقادات  ومن 
نصوص الزيارات، ان مجيع أئمة الفرقة - عدا املنتظر 
كونه غائبًا ومل ُيقتل - اهنم احياء يرزقون ويسمعون 
الكالم ويرّدون السالم)96(، وشهداء يف عليني، وعن 
الشهادة نقرأها مثاًل: يف زيارة احلسن بن عيل)97(،ويف 
بن موسى  وزيــارة عيل  ــيل)98(،  ع بن  زيــارة احلسني 
وانصارهم  األئمة  بقية  مع  وهكذا  ــا)99(،  ــرض ال
درجات  اعىل  متثل  التي  بالشهادة  أكرمهم  اهلل  بأن 
الرشف االهلي)100(. ومن االعتقادات األخرى التي 
االثني  باإلمامية  املتعلقة  الزيارة  نصوص  احتوهتا 
األائمة  ان  اإلمامية  اتباع  يعتقد  اذ  الشفاعة  عرشية، 
شفعاء  سيكونون  واهنم  اهلل،  عند  كبرية  مكانة  هلم 

االعتقاد نجده  القيامة، وهذا  يوم  اهلل  ألتباعهم عند 
يف مجيع زيارات اهل البيت، مثاًل يف زيارة عيل بن ايب 
طالب)101(، وزيارة احلسني بن عيل)102( وزيارة أئمة 
وزيارة  اســد)104(،  بنت  فاطمة  وزيارة  البقيع)103(، 
أوالد االئمة)105(، وزيارة عيل بن موسى الرضا)106(، 
آنفًا قبل قليل مبثوثة يف  وعبارات الشفاعة املذكورة 
بإيرادها مجيعًا، لكن  الزيارات وال نجد صعوبة  كل 
تركناها لعدم اثقال املتن هبا. كام يعتقد اتباع اإلمامية 
يتوسلون  وسيلة  ُيعّدون  ائمتهم  ان  عرشية  االثنا 
وعبارات  حوائجهم،  قضاء  يف  العزة  رب  اىل  هبم 
فمثال  زيارة،  أية  منها  ختلو  ال  األخرى  هي  التوسل 
تلك العبارات يف زيارة الرسول األكرم)107(، وزيارة 
عيل بن ايب طالب)108(، وزيارة احلسني بن عيل)109(، 
وقد حوت إحدى زيارات اإلمام احلسن العسكري 
البيت، وهي لوحدها تكفي  أئمة اهل  التوسل بكل 
البيت من  اهل  اتباع  االعتقاد عند  للتدليل عىل هذا 
حوهتا  التوسل  وعبارات  هذا  عرشية)110(،  االثني 
االخرى  االعتقادات  االئمة)111(، ومن  زيارات كل 
يمثلون  االئمة  ان  الزيارات  نصوص  حوهتا  التي 
الطاعة،  مفرتضو  واهنم  العباد)112(،  عىل  اهلل  حجج 
وان التوجه لغريهم يعني الفرار من اهلل)113(، واهنم 
مكانة  وذوو  سواهم،  دون  من  لالمة  صاحلة  قيادة 
تشري  االعتقادات  وتلك  رفيعة،  ومنزلة  مقدسة، 
من  الــزيــارات  نصوص  يف  العبارات  من  كثري  هلا 
علمه  وحمــال  اهلل  وانصار  واالمناء  االصفياء  اهنم 
واالدالء  طاعته  يف  واملخلصني  ومرضاته  ومعرفته 
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واالوصــيــاء  األنبياء  ارسة  سليلوا  واهنــم  اهلل  عىل 
باب  ويف  النجاة)115(،  سفينة  وهم  والطاهرين)114(، 
معتقدات اإلمامية وما حوته نصوص الزيارات اهنم 
يعتقدون اهنم كانوا نورًا يف االصالب الشاخمة وليس 

مثل بقية البرش)116(.

واالهلية . 2 الدينية  واملعتقدات  املعارف  بعض  نرش 
العامة. 

أصول  عن  فضال  الــزيــارات  نصوص  احتوت 
كذلك  اإلمامية،  معتقدات  وبعض  وفروعه  الدين 
مثل  واالهلية،  الدينية  املعارف  بعض  عىل  احتوت 
اجلنة  ان  »وأشهد  الرسول  زيــارات  احدى   يف  نقرأ 
حق،وامليزان  حق،والبعث  حق،واملوت  حق،والنار 
احدى  ويف  يل«)117(،  فاشهد  حق،  والــرصاط  حق، 
وكفى  ُاشهدك  إين  »اللهم  عيل:  بن  احلسني  زيارات 
بك شهيدًا،فاشهد يل اين أشهد انك حق، وان رسولك 
حق، وان قولك حق، وان قضاءك حق، وان قدرك 
نارك  وأن  حق،  جنتك  وان  حق،  فعلك  وان  حق، 
حق، وأنك مميت األحياء، وأنك حميي املوتى، وأنك 
باعث من يف القبور،وأنك جامع الناس ليوم الريب 
فيه، وأنك ال ختلف امليعاد«)118(، ويف احدى زيارات 
حممد بن احلسن امللقب باملنتظر نقرأ »... وأشهد أنك 
حجة اهلل، أنتم األول واالخر، وأن رجعتكم حق ال 
إيامهُنا مل تكن آمنت من  ينفع نفسًا  ريب فيها،يوم ال 
قبل أو كسبت يف إيامهنا خريًا، وأن املوت حق، وأن 
ناكرًا ونكريًا حق وأشهد أن النرش والبعث حق،وأن 
حق،واحلرش  وامليزان  حق  حق،واملرصاد  الرصاط 

حق،والوعد  والــنــار  حق،واجلنة  حق،واحلساب 
والوعيد هبام حق)119(.

الدور الرسايل ألئمة اهل البيت.. 3

معلومات  عــىل  الــزيــارات  نــصــوص  احــتــوت 
التي  والتضحيات  اجلهاد)120(،  عىل  الضوء  سلطت 
الرسالة  نرش  سبيل  يف  الويل[  او  املزور]اإلمام  بذهلا 
الوان  من  ذلك  سبيل  يف  له  تعرض  وما  اإلسالمية، 
الريادي  التأثري  وذكرت  كام  والتعسف،  االضطهاد 
الذي كان يقوم به يف اصالح املجتمع وعىل االصعدة 
كافة، فمثاًل نقرأ  يف زيارة الرسول األكرم »أشهد انك 
قد بّلغت رساالت ربك ونصحت المتك ... وانك 
الكافرين«)121(،  عىل  وغلظت  باملؤمنني  رؤفت  قد 
بّلغتم  قد  انكم  »أشهد  نقرأ  البقيع  أئمة  زيــارة  ويف 
ونصحتهم وصربتم يف ذات اهلل وُكذبتم وُايسء اليكم 
فغفرتم...انكم دعائم الدين وأركان األرض«)122(، 
عىل  »السالم  نقرأ  اجلامعة  الــزيــارات  احــدى  ويف 
طالب  ايب  بن  عيل  زيارة  ويف  اهلل«)123(،  اىل  الدعاة 
نقرأ »أشهد انك جاهدت يف اهلل حق جهاده وعملت 
بكتابه واتبعت سنن نبيه«)124(، ويف زيارة أخرى 
ختص عيل بن ايب طالب جاء فيها »أشهد انك اقمت 
اهلل  بعهد  ووفيت  وجل  عز  اهلل  عن  وبّلغت  الصالة 
جهاده  حق  اهلل  يف  وجاهدت  اهلل  كلامت  بك  ومتت 
صابرًا  بنفسك  وُجـــدَت  ولرسوله  هلل  ونصحت 
وأشدهم  ايامنًا  وأخلصهم   ... اهلل  دين  عن  وجماهدًا 
عىل  وأحوطهم  عناًء  هلل،وأعظمهم  وأخوفهم  يقينًا 
رسول اهلل وآمنهم عىل أصحابه،...قويَت حني 
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وهنضَت  استكانوا،  حني  أصحابه،وبرزت  ضعف 
هم  إذ   اهلل رسول  منهاج  ولزمت  وهنوا،  حني 
تــرددوا[،  ]أي  تتعتعوا  حني  ونطقَت   ... أصحابه 
إذ وقفوا،فاتبعوك فهدوا ...كنَت  بنور اهلل  ومضيَت 
تفرق  حني  األول  وآخرًا:  للدين،أوالً  يعسوبًا  واهلل 
أبًا  للمؤمنني  كنَت  فشلوا،  حني  الــنــاس،واآلخــر 
رحياًم، إذ صاروا عليك عياالً، فحملت أثقال ما عنه 
أمهلوا،  ما  أضاعوا،ورعيَت  ما  وحفظَت  ضعفوا، 
هلعوا،وصربت  إذ  اجتمعوا،وعلوت  إذ  رت  وشمَّ
بك  ونالوا  طلبوا،  ما  أوتــار  وأدركــت  أرسعــوا،  إذ 
الكافرين عذابًا صبًا وهنبًا،  مل حيتسبوا. كنت عىل  ما 
ومل  حجتك،  تفلل  مل   ... وحصنًا  عمدًا  وللمؤمنني 
نفسك  جتبن  ومل  بصريتك،  تضعف  ومل  قلبك،  يزغ 
ومل ختر. كنت كاجلبل ال حتركه العواصف...وقد هنج 
واعتدل  النريان،  وأطفئت  العسري  وسهل  السبيل، 
ولو  اهلل  أمر  فظهر  االسالم،  بك  وقوي  الدين،  بك 
واملؤمنون،  ــالم  االس بك  وثبت  الكافرون،  كــره 
وسبقت سبقًا بعيدًا«)125(، ويف زيارة هاين بن عروة 
هلل  الصالح،الناصح  العبد  أهيا  عليك  »السالم  نقرأ 
 ... واحلسني  وللحسن  املؤمنني  وألمــري  ولرسوله 
ذات  يف  نفسك  وبذلت   ... ولرسوله  هلل  ونصحت 
بن عقيل  زيارة مسلم  اهلل ومرضاته«)126(، ونقرأ يف 
 ... ومهجته  بنفسه  الــفــادي  أهيــا  عليك  »الــســالم 
وفدى  عمه  ابــَن  بنفسه  فدى  من  يا  عليك  السالم 
بدمه دمه ... السالم عليك يا مسلم يامن اسلم نفسه 
احلسني  زيارة  ويف   ،)127(»... اهلل  طاعة  عىل  وسكن 

وأركان  الدين  دعائم  من  انك  »أشهد  نقرأ  عيل  بن 
ايب  بن  بن عيل  العباس  زيارة  املؤمنني...«)128(، ويف 
ما  عىل  مضيت  انك  اهلل  وُاشهد  »أشهد  نقرأ  طالب 
مىض به البدريون واملجاهدون يف سبيل اهلل ...أشهد 
املجهود  غاية  واعطيت  النصيحة  يف  بالغت  قد  انك 
زيارة  ويف  تنكل...«)129(،  ومل  هتن  مل  انك  أشهد   ...
موسى بن جعفر »أشهد انك بلغت عن اهلل ما محلك 
وحفظت ما استودعك وحللت حالل اهلل وحرمت 
اهلل  كتاب  وتلوت  اهلل  احكام  واقمت  اهلل  ــرام  ح
اهلل  يف  وجاهدت  اهلل  جنب  يف  األذى  عىل  وصربت 
السحر  اىل  بالسهر  الليل  حييي  كان   ... جهاده  حق 
 .. الطولية  السجدة  حليف  االستغفار  بمواصلة 
العبارات  تلك  ومثل  والصرب«)130(،  البلوى  مألف 
زيــارات  يف  نجدها  أعــاله  األمثلة  يف  وردت  التي 

أخرى الئمة واولياء اخرين ايضا )131(.

من . 4 واالتباع  االئمة  له  تعرض  الذي  الظلم 
اإلمامية وذكر حالة وفاهتم.

تكاد ال ختلو زيارة إمام او ويل من أولياء اإلمامية 
التي  الوفاة  وحالة  له  تعرضوا  الذي  الظلم  ذكر  من 
يف  بارزًا  مكانًا  احتل  االمر  وهذا  هبا،  الدنيا  فارقوا 
مظلومية  إلظهار  كثريًا  عليه  الرتكيز  وتم  الزيارات، 
احلكام  جــور  وبيان  اتباعهم،  ومظلومية  االئمة 
بنت  فاطمة  زيــارة  يف  نقرأ  االمــر  هذا  عن  عليهم، 
الشهيدة...  الصديقة  ايتها  عليك  »السالم  حممد 
السالم عليك ايتها املظلومة املغصوبة السالم عليك 
عيل  زيارة  يف  ونقرأ  املقهورة«)132(،  املضطهدة  ايتها 
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بيته  ــل  واه حممد  عىل  صل  »اللهم  طالب  ايب  بن 
املظلومني«)133(، ونقرأ يف الزيارة نفسها »اللهم العن 
واحلسني  احلسن  قتلة  العن  اللهم  املؤمنني  امري  قتلة 
اللهم العن قتلة االئمة ...«)134(، ويف هذا ذكر بأهنم 
بن  مسلم  زيــارة  ويف  طبيعيًا  موتًا  يموتوا  ومل  قتلوا 
عقيل نقرأ »السالم عليك ... الشهيد الفقيد املظلوم 
زيارة  ويف  حرمته«)135(،  املنتهك  حقه  املغصوب 
احلسني بن عيل الشهيد »لعن اهلل امة قتلتك ولعن اهلل 
امة ظلمتك«)136(، ويف زيارة أخرى للحسني بن عيل 
نجد عبارة الشهيد املظلوم)137(، ويف زيارة عيل)138( 
احلسني  بن  يا  عليك  »الــســالم  األكــرب  احلسني  بن 
املظلوم  وابن  املظلوم  أهيا  عليك  السالم   ... الشهيد 
امة قتلك ولعن اهلل امة ظلمتك«)139(، ويف  لعن اهلل 
الويص   ... عليك  »السالم  عيل  بن  العباس  زيــارة 
املبلغ واملظلوم املهتضم... لعن اهلل من قتلك... أشهد 
نقرأ  الكاظم  زيارة  ويف  مظلومًا«)140(،  قتلت  انك 
بالظلم  واملضطهد  والصرب  البلوى  مألف  »الكاظم: 
وظلم  السجون  قعر  يف  واملعذب  باجلور  واملقبور 
املطامري ذي الساق املرضوض«)141(، ويف زيارة عيل 
ظاملي  العن  »اللهم  نقرأ  العسكري  واحلسن  اهلادي 
بأن  آل حممد حقهم وانتقم منهم«)142(، وهناك ذكر 
احلسن بن عيل قتل مسمومًا نقرأ يف احدى الزيارات 
والسبط  املعصوم،  ــام  اإلم عىل  »الــســالم  اجلامعة 
املودع  النجوم،  بدر  املسموم،  املضطهد  املظلوم، 
نقرأ  احلسن  إلمام  أخرى  زيارة  ويف  بالبقيع«)143(، 
املسموم«)144(،  املقتول  املظلوم  أهيا  عليك  »السالم 

ونقرأ تقريرًا واسعًا بالظلم التي تعرض له اهل البيت 
يف زيارة زينب بنت عيل بن ايب طالب)145(، اما عن 
معاناهتا فنكتفي باهنا وصفت بالزيارة نفسها باهنا »ام 

املصائب«)146(.

التعريف بالرسول واالئمة واالولياء )بيان اهلوية . 5
الشخصية والعلمية والدينية واالجتامعية(.

واالئمة  الرسول  ــارات  زي نصوص  يف  نجد  اذ 
واالولياء من اإلمامية تعريفًا باملزور، اسمه، ونسبه، 
وعلميته، ومكانته الدينية بوصفه سليل َمْن من األنبياء 
واألوصياء واألئمة، ومن هي امه، وابنة َمْن وُاخُت 
َمْن؟ يف تركيز عىل اإلرث الرسايل للمزور، كام وذكر 
الرشف  املجتمع من حيث  مكانتهم يف  الزيارات  يف 
نجده  وهذا  البيضاء،  واليد  الطيبة  والسمعة  الرفيع 
طالب)148(،  ايب  بن  وعيل  النبي)147(،  زيارة  يف  مثاًل 
باقي األئــمــة)150(،  واحلــســني)149( وكــذا االمــر مع 
باسم  التعريف  فأيضًا جيري  االئمة  اما يف حالة غري 
الويل ونسبه االرسي وبيان انه نارص َمْن، وقاتَل ضد 
التعريفات  من  وغريها  اإلســالم  يف  ومكانته  َمــْن، 
عام  بشكل  للمزور  اهلوية  عىل  الضوء  تسلط  التي 
ام  النساء  مستوى  عىل  أكــان  ســواء  االئمة  غري  من 
الرجال، اذ نجد ذلك مثاًل يف زيارة العباس بن عيل 
عقيل)152(،  بن  مسلم  وزيــارة  طــالــب)151(،  ايب  بن 
وسلامن الفاريس)153(، وهاين بن عروة)154(، وفاطمة 
بنت  عيل)156(،وفاطمة  بنت  وزينب  الزهراء)155(، 
ــارات يف كتب  زي أســد)157( وغــريه ممن وردت هلم 

الزيارة التي اعتمدناها يف رسالتنا.
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ونبذ . 6 االتباع  عند  ومواصلتها  الثورة  روح  ايقاد 
الظلم وحماربة فساد احلكام.

ولنساء  لالئمة  البطولية  املواقف  من  هذا  يتجىل 
اهل البيت ضد احلكام الظلمة التي احتوهتا نصوص 
ما  وكذلك  الــثــورة،  روح  تبعث  التي  الــزيــارات، 
والذي  اذى)158(  من  واتباعهم  األئمة  له  تعرض 
حيفز للثأر هلم من قتلتهم، وَمْن سار عىل هنج القتلة 
بوصف الظلمة يتكررون يف كل عرص. فعىل مستوى 
طالب  ايب  بن  عيل  زيــارة  يف  نقرأ  البطولية  املواقف 
حكمك  يف  والقاسطني  سبيلك  يف  الناكثني  »جاهد 
آخر  موضع  ويف   ،)159(»... امــرك  عن  واملــارقــني 
روح  وتتجىل  الفجرة«)160(،  ومرغم  الكفرة  »قاصم 
الثورة والثأر لدماء الشهداء من اهل البيت واتباعهم 
نقرأ يف  بن عيل حني  زيارات احلسني  وانصارهم يف 
وأّن  مظلومًا،  ُقتلت  أّنك  الزيارات»أشهد  احدى 
اهلل ُمنجٌز لكم ما وعدكم، جئتك يا بن أمري املؤمنني 
وافدًا إليكم، وقلبي ُمسّلٌم لكم وتابٌِع، وأنا لكم تابٌِع، 
وُنرصيت لكم ُمعّدة، حتى حيكم اهلل وهو خري احلاكمني، 
فمعكم معكم ال مع عدّوكم، إيّن بكم وبإيابكم من 
املؤمنني، وبَمن خالفكم وقتلكم من الكافرين، قتل 
زيارة  ويف  واأللسن«)161(،  باأليدي  قتلتكم  ُأّمًة  اهلل 
الفادي  أهيا  عليك  »السالم  نقرأ  عقيل  بن  مسلم 
طاعته  عىل  اهلل  أعداء  خاصمت   ... ومهجته  بنفسه 
بن  وجهاد موسى  ووليه«)162(،  ووصيه  نبيه  وطاعة 
الرشيد  العبايس هارون  جعفر الكاظم  ضد اخلليفة 
واملقبور  بالظلم  واملضطهد  والصرب  البلوى  »مألف 

باجلور...«)163(، ونقرأ يف زيارة احلسن العسكري »يا 
أبا اإلمام املنتظر الظاهرة للعاقل حجته... املحتجب 
عن اعني الظاملني واملغيب عن دولة الفاسدين واملعيد 
ربنا به اإلسالم جديدا بعد االنطامس والقران غضًا 
احلسن  بن  حممد  زيــارة  ويف  االنـــدراس«)164(،  بعد 
امللقب باملنتظر نقرأ »وأنك حي ال متوت حتى تبطل  
اجلبت والطاغوت ... اللهم كام جعلت قلبي بذكره 
معمورًا فاجعل سالحي بنرصته مشهورًا  ...«)165(، 
ويف زيارة زينب بنت عيل نقرأ »السالم عليك يا بنت 
حيدر  أبيك  وعىل  عليك  السالم  الكفرة...  قامع 
الكرار ... السالم عليك يامن حفظت اإلمام يف يوم 
عاشوراء يف قتىل وبذلت نفسها يف نجاة زين العابدين 
تنم  مل  من  السالم عىل   ... االشقياء  اشقى  يف جملس 
عينها ألجل حراسة آل اهلل يف طف نينوى ...السالم 
باحتجاجات  زياد  ابن  جملس  يف  احتجت  من  عىل 
عن  تفاصيل  حوت  والزيارة  هذا  واضــحــة«)166(، 
الطف  معركة  بعد  البيت  اهل  من  بقي  بمن  تكفلها 
ووقوفها يف بالط عبيد اهلل بن زياد بكل قوة وحتدهيا 
داره،  عقر  ويف  معاوية،  بن  يزيد  االمــوي  للخليفة 
آل  وبقية  االئمة  به  قام  وما  نظريها،  قل  بمواقف 
احلكام  ضد  بطولية  مواقف  من  وأتباعهم  البيت 
الفاسدين والطغاة، كلها جمتمعة تكرس حاجز اخلوف 
وتبعث عىل الثورة ضد الظاملني والفاسدين عند كل 
من يطلع عليها ويرددها السيام حني يكون ترديدها 

يف مرقد صاحب املوقف.

اما عىل مستوى الطلب بثأرهم نقرأ مثاًل عبارة: ثار 
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اهلل وابن ثاره او ثار اهلل يف األرض)167(، ونقرأ أيضًا 
يف احدى زيارات احلسني بن عيل »أشهد انك صادق 
صّديق، صدقت فيام دعوت إليه،وصدقت فيام اتيت 
به، وانك ثار اهلل يف األرض من الدم الذي ال يدرك 
تردد يف  والتي  بأوليائك«)168(،  اال  ثأره من األرض 
االعم االغلب يف زيارة احلسني بن عيل بوصفه املثل 
األعىل يف التضحية والفداء يف سبيل اعالء كلمة اهلل 
ومقارعة الظاملني والفاسدين. ان كل تلك العبارات 
التي يرددها الزائر يف حرضة مرقد إمامه تبعث روح 
الثأر احلق من ظامليه ومن يمثله، بوصف ان الظلمة 

يتكررون عىل مر التاريخ. 

مل  فإهنا  الزيارات،  تلك  نصوص  مصدر  عن  اما 
تكن من إنشاء علامء اإلمامية من غري األئمة فحسب، 
األئّمة  من  صادرة  الــواردة  الزيارات  أغلب  إّن  بل 
وشأنًا.  قدسية  أعطاها  االمر  وهذا  أنفسهم)169(، 
الرسول  بشأن  ــارة  زي ــت  روي الــصــادق  عن  فمثال 
ايب طالب)171(، ويذكر  بن  االكرم)170(، وزيارة عيل 
الرسول مروية عن  زيارة احلمزة عم  ان  قولويه  ابن 
عيل  بن  احلسن  وزيارة  السالم)172(،  عليهم  األئمة 
مروية عن حممد بن احلنفية)173(، وزيارة احلسني بن 
عيل  مروية عن الصادق)174(، وعن الصادق رويت 
العباس)175(، وزيارة موسى بن جعفر رويت  زيارة 
وعنه  الــرضــا)176(،  موسى  بن  عيل  احلسن  ايب  عن 
وعن  ايــضــًا)177(،  اجلامعة  الزيارات  احدى  رويت 
جامعة  زيارة  رويت  الثالث  احلسن  ايب  اهلادي  عيل 
اخرى)178(، هذا وان املصنفني لكتب الزيارة حرصوا 

عىل سلسلة روات أي زيارة يذكروهنا والتي تنتهي يف 
الغالب بأحد االئمة من اهل البيت، ومل نجد صعوبة 
يف بيان مجيع رواة نصوص تلك الزيارات من االئمة 
املوضوع  عن  نخرج  ال  لكي  ذلــك،  جتنبنا  اننا  اال 
الرئيس فاكتفينا ببعض األمثلة إلثبات اهنا مروية عن 

االئمة من فرقة اإلمامية االثني عرشية.

فيعود  بالزيارة  الكبري  التعلق  ورس  أمهية  عن  اما 
بأسبابه اىل حث القرآن الكريم عليها، وهناك كثري من 
اآليات القرآنية التي تدل عىل مرشوعية الزيارة)179( 
رَْسلَْنا ِمْن رَُسوٍل إِلَّ ِلَُطاَع 

َ
منها قوله تعاىل: َوَما أ

َجاُءوَك  نُْفَسُهْم 
َ
أ َظلَُموا  إِذْ  ُهْم  نَّ

َ
أ َولَْو   ِ اللَّ بِإِذِْن 

 َ اللَّ لَوََجُدوا  الرَُّسوُل  لَُهُم  َواْسَتْغَفَر   َ اللَّ فَاْسَتْغَفُروا 
رَِحيًما)180( اآلية دالة عىل احلث باملجيء إىل  ابًا  تَوَّ
الرسول، واالستغفار عنده، وهذه رتبة ال تنقطع 
ُْم  بموته)181(، ويستدل أيضًا بقوله تعاىل: َوَلْو َأهنَّ
إِْذ َظَلُموا َأْنُفَسُهْم عىل مرشوعية السفر للزيارة وشّد 
الرحال إليها)182(، وما يستدل عىل مرشوعية الزيارة 
ْم  ُيَعّظِ َوَمْن  َذلَِك  تعاىل:  قوله  واستحباهبا)183( 
لَُكُم  ِحلَّْت 

ُ
َوأ َرّبِهِ  ِعنَْد  َلُ  َخْيٌ  َفُهَو   ِ ُحُرَماِت اللَّ

الرِّْجَس  فَاْجَتنُِبوا  َعلَيُْكْم  ُيتَْل  َما  إِلَّ  نَْعاُم 
َ
اْل

اكد  كام   ،)184(ِور الزُّ قَْوَل  َواْجَتنُِبوا  ْوثَاِن 
َ
اْل ِمَن 

بداللة  واستحباهبا  الزيارة  مرشوعية  عىل  الرسول 
واتم  الصالة  افضل  عليه  عنه  املروية  االحاديث 
َشِفيًعا  َلُه  ُكنُْت  َزاَريِن  »َمْن  التسليم ومن ذلك قوله: 
يِف  اهللَُّ  َبَعَثُه  احْلََرَمنْيِ  َأَحِد  يِف  َماَت  َوَمْن  َشِهيًدا  َأْو 
ي َوَجَبْت َلُه  اآْلِمننَِي َيْوَم اْلِقَياَمِة«)185(، و»َمْن َزاَر َقرْبِ
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َكَمْن  َكاَن  َمْويِت  َبْعَد  ي  َقرْبِ َزاَر  »َمْن  َشَفاَعتِي«)186(، 
َزاَريِن يِف َحَيايِت«)187(، و»من زارين ميتًا فكأنام زارين 
حيًا، ومن زار قربي وجبت له شفاعتي يوم القيامة، 
له  فليس  يزرين  مل  ثم  له سعة  أمتي  وما من أحد من 
عذر«)188(، وقوله: »من أتى مكة حاجًا ومل يزرين إىل 
املدينة جفوته يوم القيامة، ومن أتاين زائرًا وجبت له 
اجلنة  له  وجبت  شفاعتي  له  وجبت  ومن  شفاعتي 
ومن مات يف أحد احلرمني مكة واملدينة مل يعرض ومل 
حياسب ومن مات مهاجرًا إىل اهلل عز وجل حرش يوم 
زارين  وقوله:»من  ــدر«)189(،  ب أصحاب  مع  القيامة 
بعد وفايت كان كمن زارين يف حيايت،وكنت له شهيدًا 
وشافعًا يوم القيامة«)190( وقوله: »من زارين يف حيايت 
القيامة«)191(،  يــوم  ــواري  ج يف  كــان  مــويت  بعد  أو 
وقوله: »هنيتكم عن ثالث وأنا آمركم هبن هنيتكم عن 
القبور فزوروها، فإن زيارهتا تذكرة، وهنيتكم  زيارة 
فارشبوا  األدم  ظرف  يف  إال  ترشبوا  أن  األرشبة  عن 
وهنيتكم  مسكرًا،  ترشبوا  ال  أن  غري  وعــاء  كل  يف 
فكلوا  ثالث  بعد  تأكلوها  أن  األضاحي  حلوم  عن 
َسْعٍد  ْبِن  َسْهِل  َعْن  روي  وأيضا  واستمتعوا«)192(، 
 َعىَل َقْتىَل ُأُحٍد َفَقاَل: »أشهد  َقاَل: َوَقَف َرُسوُل اهللَِّ
اْلِقَياَمِة،  َيْوَم  َوَجلَّ  َعزَّ  اهللَِّ  ِعنَْد  َهَداِء  الشُّ هِلـَـُؤاَلِء  وا 
َنْفيِس  ِذي  الَّ َفَو  َعَلْيِهْم،  َوَسلُِّموا  َوُزوُروُهْم  َفْأُتوُهْم 
ُم َعَلْيِهْم َأَحٌد إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة إاِلَّ َرَجْوُت  بَِيِدِه اَل ُيَسلِّ
وا َعَلْيِه«)193(، اما عن زيارة مراقد  َلُه، َأْو َقاَل: إاِلَّ َردُّ
أئمة اإلمامية االثني عرشية وفضل زيارهتم عند اهل 
نقلت  التي  الروايات  بداللة  فكبرية  انفسهم،  البيت 

من  عيل  »يا   :اهلل رسول  عن  جاء  ما  منها  عنهم 
زارين يف حيايت أو بعد مويت أو زارك يف حياتك أو بعد 
موتك أو زار ابنيك يف حياهتام أو بعد موهتام ضمنت 
له يوم القيامة أن أخلصه من أهواهلا وشدائدها حتى 
أصرّيه معي يف درجتي«)194(، ويومًا قال احلسني بن 
فقال  ؟  زارك  ملن  ما  أبتاه  »يا   :اهلل لرسول  عيل 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: يا بني من زارين حيًا 
أو ميتًا أو زار أباك أو زار أخاك أو زارك كان حقًا عيّل 
أن أزوره يوم القيامة وأخلصه من ذنوبه«)195(، وعن 
رسول اهلل انه قال  للحسني بن عيل:»من زارين 
أخاك  زار  أو  مّيتًا،  أو  حّيًا  أباك  زار  أو  ميتًا،  أو  حّيًا 
ان  مّيتًا، كان حّقًا عيّل  أو  زارك حّيًا  أو  مّيتًا،  أو  حّيًا 
الصادق عن  القيامة«)196(، وروي عن  يوم  استنقذه 
حجر  يف  يوم  ذات   احلسن قالوا:بينا  »أهنم  آبائه: 
رسول اهللإذ رفع رأسه فقال: يا أبت ما ملن زارك 
بعد موتك؟ قال: يا بنى من أتاين زائرًا بعد مويت فله 
اجلنة، ومن أتى أباك زائرًا بعد موته فله اجلنة، ومن 
أتى أخاك زائرًا بعد موته فله اجلنة، ومن أتاك زائرًا 
قال  اخرى  روايــة  ويف  اجلــنــة«)197(،  فله  موتك  بعد 
أبة ما  يا  الرسول للحسني وهو يف ُحجره وقد سأله 
ملن زارك بعد موتك؟ فقال:»من أتاين زائرًا بعد مويت 
فله اجلنة، ومن أيت أباك زائرًا بعد موته فله اجلنة، ومن 
زائرًا  أتاك  اجلنة،ومن  فله  موته  بعد  زائرًا  أخاك  أيت 
بعد موتك فله اجلنة«)198( روى حممد بن مسلم عن 
فإّن  احلسني،  بزيارة  شيعتنا  »مروا  الباقر،قال:  حممد 
مواقع  ويدفع  العمر،  يف  ويمّد  الرزق  يف  يزيد  إتيانه 
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باإلمامة  يقّر  وإتيانه مفرتض عىل كل مؤمن  السوء، 
من اهلل«)199(، ويف قول له هبذا الشأن أيضًا انه قال: 
مروا شيعتنا بزيارة احلسني بن عيل، فإن زيارته تدفع 
اهلدم والغرق واحلرق وأكل السبع، وزيارته مفرتضة 
عىل من أقر للحسني باإلمامة من اهلل عز وجل)200(، 
زار  قوله: »من  الصادق  السياق عن  ويروى يف هذا 
حّجًة،  خطوة  بكّل  له  اهلل  ماشيًا،كتب  املؤمنني  أمري 
حّجتني  خطوة  بكّل  له  اهلل  كتب  ماشيًا  رجع  فإن 
قوله:  أيضًا  يروى  الصادق  وعن  وعمرتني«)201(، 
ملك  آالف  أربعة  احلسني  بقرب  وجل  عز  اهلل  ل  »وكَّ
عارفًا  زاره  فمن  القيامة،  يوم  إىل  يبكونه  غربًا  شعثًا 
عادوه  مرض  وإن  مأمنه،  يبلغوه  حتى  شيعوه  بحقه 
غدوة وعشيًا،وإن مات شهدوا جنازته، واستغفروا 
أخــرى عن  ــة  الــقــيــامــة«)202(، ويف رواي يــوم  إىل  له 
قرب  عند  فُاعّرف  احلج  فاتني  »ربام  يقول:  الصادق 
قرب  أتى  مؤمن  أيام  بشري،  يا  أحسنت  قال:  احلسني. 
احلسني عارفًا بحقه يف غري يوم عيد كتبت له عرشون 
حجة وعرشون عمرة مربورات متقبالت وعرشون 
ًغزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل، ومن أتاه يف يوم 
عيد كتبت له مائة حجة ومائة عمرة ومائة غزوة مع 
نبي مرسل أو إمام عادل، ومن أتاه يف يوم عرفة عارفًا 
مربورات  عمرة  وألف  حجة  ألف  له  كتبت  بحقه 
إمام  أو  مرسل  نبي  مع  غزوة  وصصألف  متقبالت 
عادل . قال: فقلت له: وكيف يل بمثل املوقف؟ قال: 
املؤمن  إن  بشري،  يا  قال:  ثم  املغضب،  إيل شبه  فنظر 
ثم  بالفرات  واغتسل  عرفة  يوم  احلسني  قرب  أتى  إذا 

بكل خطوة حجة  له  اهلل عز وجل  إليه، كتب  توجه 
وعنه  وغزوة«)203(،  قال:  إال  أعلمه  وال  بمناسكها، 
له ذنوبه ومل  بالبقيع غفر  األئمة  قال: »من زار  أيضًا 
يمت فقريا«ً)204(، روى زيد الشحام،قال: قلت أليب 
عبد اهلل الصادق: »ما ملن زار أحدًا منكم؟ قال: كمن 
زار رسول اهلل«)205(، وعن الصادق روي قوله: »ما 
خلق اهلل خلقًا أكثر من املالئكة، وانه ينزل من السامء 
بالبيت احلرام  كل مساء سبعون الف ملك يطوفون 
النبي  قرب  إىل  انرصفوا  الفجر  طلع  إذا  حتى  ليلتهم، 
فيسّلمون عليه، ثم يأتون قرب أمري املؤمنني فيسّلمون 
ثم  عليه،  فيسّلمون  احلسني  قرب  يأتون  ثم  عليه، 
تنزل  ثم  الشمس،  تطلع  ان  قبل  السامء  إىل  يعرجون 
بالبيت  فيطوفون  ملك،  الف  سبعون  النهار  مالئكة 
انرصفوا  الشمس  غربت  إذا  حتى  هنارهم،  احلــرام 
إىل قرب رسول اهلل فيسّلمون عليه، ثم يأتون قرب 
احلسني  قرب  يأتون  ثم  عليه،  فيسّلمون  املؤمنني  أمري 
فيسّلمون عليه، ثم يعرجون إىل السامء قبل ان تغيب 

الشمس«)206(.

انه  السياق  هذا  بن جعفر يف  ويروى عن موسى 
اهلل  غفر  بحقه،  عارفًا   احلسني قرب  زار  »من  قال: 
ايضًا:  وقوله  تأخر«)207(،  وما  ذنبه  من  تقدم  ما  له 
أمن  مّرات  ثالث  السنة  يف   احلسني قرب  أتى  »من 
قوله  روي  العسكري  احلسن  وعن  الفقر«)208(،  من 
يصبه  ومل  عينه  يشتك  مل  وأباه  جعفرًا  زار  »من  ان: 
الرضا  عن  يروى  ومما  قتياًل«)209(،  يمت  ومل  سقم 
رسول  قرب  زار  كمن  ببغداد  أيب  قرب  زار  »من  قوله: 
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اهلل وقرب أمري املؤمنني، إالّ أّن لرسول اهلل وألمري 
املؤمنني فضلهام«)210(، وقوله أيضًا: »من زارين عىل 
بعد داري ومزاري أتيته يوم القيامة يف ثالثة مواطن 
يمينًا  الكتب  تطايرت  إذا  أهواهلا:  من  ُأخّلصه  حّتى 
وشامالً، وعند الرصاط، وامليزان«)211( وللرضا قول 
ناحية  أّي  من  املؤمن  أخيه  قرب  أتى  »من  هو:  آخر 
يضع يده ويقرأ إّنا أنزلناه سبع مرات أمن من الفزع 
قال:  عقبة  بن  إبراهيم)213(  وروى  ــرب«)212(.  األكـ
كتبت إىل أيب احلسن الثالث))214، أسأله عن زيارة 
 ،وزيارة أيب احلسن وأيب جعفر أيب عبد اهلل
وأعظم  أمجع  وهذا  املقدم  اهلل  عبد  أبو  إيّل:  فكتب 
برّس  »قربي   :العسكري احلسن  قال  أجـــرًا)215( 
من رأى أمان ألهل اجلانبني«)216( وعن فضيل)217( 
وزيارة   قرب رسول اهلل زيارة  إن  قال:  يسار،  بن 
قبور الشهداء وزيارة قرب احلسني تعدل حجة مع 
الزيارة  كتب  مجعت  وقد  هذا   .)218(اهلل رسول 
التي  النصوص  تلك  هذا  بحثنا  يف  اعتمدناها  التي 
الزيارة وفضلها سواء اكان عىل مستوى  تؤكد أمهية 
القرآن الكريم واحلديث النبوي ام عىل مستوى األئمة 
الزائر  مصباح  مثل:  املصنفات  هذه  ومن  انفسهم 
الدين بن طاوس)ت 664هـ( واملزار ملحمد  لريض 
واملجليس)ت1111هـ(  املشهدي)ق6هـ(  جعفر 
للشيخ  واملـــزار  ــزار  املـ جملد  يف  االنـــوار  بــحــار  يف 
املفيد)ت413هـ( وكامل الزيارات للشيخ جعفر بن 

قولويه )ت 399هـ(. 

أسباب  هناك  اخلاصة،  األسباب  تلك  فضال عن 

زيارهتم  نصوص  تدوين  اىل  اإلمامية  دعت  عامة 
او  الزيارة  وتصنيفها يف جملدات خاصة حتت عنوان 
من  جزءًا  متثل  الزيارة  كتب  ان  اىل  ذلك  يعود  املزار 
االدب اإلمامي، والذي يتطلب املحافظة عليه اقتداء 
الصادق  جعفر  السادس  إلمامهم  الشهرية  باملقولة 
زد  إليها«)219(  ستحتاجون  فإنكم  كتبكم  »احفظوا 
من  األصــول  أصحاب  دأب  من  كان  أنه  ذلك  عىل 
اإلمامية أهنم إذا سمعوا من أحد أئمتهم حديثًا بادروا 
لبعضه  نسيان  هلم  يعرض  لئال  أصوهلم  يف  إثباته  إىل 
واألعوام)220(،  الشهور  وتوايل  األيام  بتقادم  كله  أو 
هو  العامة  األسباب  ضمن  يدخل  آخر  امر  وهناك 
وصيانة  الضياع  من  اإلمامي  الــرتاث  حفظ  ألجل 
تتعلق  أمــور  هكذا  وان  خصوصًا  االتــالف  من  له 

باإلمامية تكون مستهدفة من اعدائهم)221(.

نخلص من كل ذلك اىل ان اإلمامية يعتقدون ان 
ائمتهم هم األفضل يف سرب اغوار الدين وفهمه، ونظرًا 
وزهد  رفيعة  ومنزلة  عالية  مكانة  من  به  يتمتعون  ملا 
مثيلها  قل  وشجاعة  الدين  عىل  وحرص  الدنيا  يف 
ان  اإلمامية  اعتقد  احد،  فيها  ينارضهم  ال  وتضحية 
ائمتهم هم االجدر عىل نرش الدين وايصاله بالصورة 
عىل  وحجر  تضييق  هناك  كان  وملا  للناس،  املرضية 
والعباسيني  االمــويــني  احلكام  من  االئمة  أولئك 
املسلمني،وجد  احلكام  من  خطاهم  عىل  سار  ومن 
يف  وسهلة  ناجعة  وسيلة  الزيارة  يف  االئمة  أولئك 
منظارهم،  وفق  عىل  وفروعه  بأصوله  الدين  تبليغ 
كام رأوها وسيلة هلا وقعها يف شد االتباع اىل املذهب 
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وايامها  هلا ساعاهتا  الزيارات  تلك  ان  وبام  ورموزه، 
واسابيعها وشهورها من العام، يسهم ذلك يف جعل 
وملا  واملذهب.  االئمة  مع  دائم  تواصل  عىل  االتباع 
كان اعالم وقبضة السلطات احلاكمة قويا ضد أئمة 
أئمة  واتباعهم يف هضم حقوقهم، وجد  البيت  اهل 
اهل البيت يف الزيارة وسيلة إعالمية يطلون هبا عىل 
عرض  يف  االتباع  غري  من  امُلَظَلِلنْي  وعىل  اتباعهم، 
قضيتهم يف اإلمامة، وبقية حقوقهم، كام اهنم جعلوا 
من الزيارة منربا لعرض مظلوميتهم عىل االتباع وغري 
احلاكمة،  السلطات  اعــالم  زيف  االتباع،وكشف 
وعالوة عىل كل ذلك وجد اإلمامية يف الزيارة وسيلة 
الدين  مضامني  وجتذير  ترسيخ  يف  وناجعة  سهلة 
واالميني  املتعلمني  من  اتباعهم  اذهان  يف  واملذهب 
األسلوب  الن  يكتبون(؛  وال  يقرأون  ال  )الذين 
ومؤثر  ــذاب  وج سلس  الــزيــارات  به  كتبت  الــذي 
واالحفاد  لألبناء  تلقينها  جعل  مما  حفظه،  وسهل 
تلك  كانت  وملا  يسريًا.  جرا  وهلم  االحفاد  واحفاد 
النصوص من صياغات األئمة انفسهم ونظرًا ملا هلم 
االمر  كان هذا  اتباعهم  نفوس  مقدسة يف  من مكان 
مدعاة لتدوينها يف مصنفات مستقلة فضاًل عن كوهنا 
من  جزء  عليه  واملحافظة  اإلمامي  الرتاث  من  جزءًا 
الوالء للمذهب كل ذلك جمتمعًا كان وراء تصنيف 
كتب الزيارة او املزار او أي عنوان يدخل ضمن هذا 

املعنى. 

الهوام�ض
594هـ(، ( 1) )ت  املشهدي  جعفر  بن  حممد  اهلل  عبد 

املزار، حتقيق: الشيخ جواد القيومي، ط1، )قم: النرش 
عيل  الدين  تقي  31؛  29ـــ  ص  1319هـ(،  القيومي، 
السقام،  شفاء  756هـ(،  السبكي)ت  الكايف  عبد  بن 
دار  حتقيق: حسني حممد عيل شكري، ط1، )بريوت: 

الكتب العلمية، 2008(، ص 83ـــ 158. 

هكذا امر عرب عنه بكل وضوح حممد جعفر اجلزائري ( 2)
التمّسك  »أّن  قال:  حني  الزيارة  عن  حديثه  يف 
إاّل  يتّم  ال  بإمامتهم،  واإليامن  واليتهم،  بحبل 
إمامّيًا  أحٌد  يكون  فال  عليهم(،  اهلل  بزيارهتم)صلوات 
هبا،  الّلساين  واإلقرار  بإمامتهم،  اجلناين  باالعتقاد  إاّل 
فالزيارة  قبورهم.  عند  العنرصي  بالبدن  واحلضور 
هي اجلزء األخري لسبب اّتصاف املسلم بكونه إمامّيًا، 
عن  املبعد  الرفض  يوجب  سابقيها  كفقدان  وتركها 
رمحته الواسعة ـ أعاذنا اهلل تعاىل منه ـ فاإلمامة التي هي 
من ُأصول الدين يتوّقف التدّين هبا عىل زيارهتم؛ فلها 
أساس  هو  الذي  األصيل  األصل  هذا  حتقق  يف  دخل 

الّدين«. منتهى الدراية، ج6، ص637ـــ 638.

اإلمامية ( 3) الشيعة  البدراوي،تطور  احلسني  عبد  رياض 
االثني عرشية يف العراق خالل عهد املغول اإليلخانيني 
السنوات)656ـ738هـ/1258ـ1337(،  بني 
كلية  بغداد،  جامعة  منشورة،  غري  دكتوراه  أطروحة 
103ـــ  ص   ،2015 العراق،  التاريخ،  قسم  اآلداب، 

.104

أبو العباس امحد النجايش)ت 450هـ(، فهرست اسامء ( 4)
مصنفي الشيعة )رجال النجايش(، ط5، )د. م: مؤسسة 
النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني، 1416(؛ أبو 
جعفر احلسن الشيخ الطويس)ت 460هـ(، الفهرست، 
مؤسسة  )قم:  القيومي،ط1،  جواد  الشيخ  حتقيق: 
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بابويه  بن  الدين  منتجب  1417(؛  اإلسالمي،  النرش 
سيد  حتقيق:  الدين،  منتجب  فهرست  585هـ(،  )ت 
مهر،1366(؛  )قم:  األرموي،  حمدث  الدين  جالل 
أبو جعفر حممد بن عيل بن شهر آشوب )ت 588هـ(، 
العلامء، )قم: د.م،د.ت(؛ احلسن بن يوسف بن  معامل 
االشتباه،  إيضاح  العالمة احليل)ت 726(،  بن  املطهر 
حتقيق: الشيخ حممد احلسون، ط1، )قم: مؤسسة النرش 
العالمة  املدرسني، 1411(؛  التابعة جلامعة  اإلسالمي 
حتقيق:  الرجال،  معرفة  يف  األقوال  خالصة  احليل، 
النرش  مؤسسة  م:  )د.  ط1،  القيومي،  جواد  الشيخ 
العاميل  الدين  زين  بن  حسن  1417(؛  اإلسالمي، 
حتقيق:  اجلامن،  منتقى  1011هـ(،  )ت  الثاين  الشهيد 
تصحيح وتعليق: عيل أكرب الغفاري، ط1، )دم: املطبعة 
اإلسالمية، 1362 ش(؛ مصطفى بن احلسني احلسيني 
مؤسسة  حتقيق:  الرجال،  نقد  )ق11هـ(،  التفريش 
ستارة،  )قم:  ط1،  الرتاث،  إلحياء   البيت آل 
1418(؛ حممد بن عيل األردبييل)ت 1101هـ(، جامع 
الرواة وإزاحة االشتباهات عن الطرق واالسناد، )د. 
احلر  احلسن  بن  حممد  ت(؛  د.  املحمدي،  مكتبة  م: 
السيد  حتقيق:  اآلمل،  أمل  1104هـ(،  العاميل)ت 
د.ت(؛  اآلداب،  األرشف:  )النجف  احلسيني،  أمحد 
إجازات  1111هـ(،  املجليس)ت  العالمة  باقر  حممد 
)قم:  ط1،  احلسيني،  أمحد  السيد  حتقيق:  احلديث، 
الشريازي،  املدين  خان  عيل  السيد  1410(؛  اخليام، 
تقديم:  حتقيق:  الشيعة،  طبقات  يف  الرفيعة  الدرجات 
منشورات  )قم:  العلوم،  بحر  صادق  حممد  السيد 
مكتبة بصرييت، 1397(؛ الشيخ عباس القمي، الكنى 
الشيخ  د.ت(؛  الصدر،  مكتبة  )طهران:  واأللقاب، 
مستدركات  1405هـ(،  الشاهرودي)ت  النامزي  عيل 
حيدري،  مطبعة  )طهران:  ط1،  احلديث،  رجال  علم 
د.ت(؛ السيد اخلوئي، معجم رجال احلديث وتفصيل 

طبقات الرواة، ط5، )د. م: بال مطبعة، 1992(؛ السيد 
أمحد احلسيني، تراجم الرجال، )قم: صدر، 1414(.

كشف ( 5) حسني،  إعجاز  السيد  مثال:  الكتب  تلك  من 
1409(؛  هبمن،  )قم:  ط2،  واألستار،  احلجب 
حتقيق:  املكنون،  إيضاح  البغدادي،  باشا  إسامعيل 
دار إحياء  الكلييس، )بريوت:  بيلگه  تصحيح: رفعت 
الرتاث العريب، د.ت(؛ إسامعيل باشا البغدادي، هدية 
العارفني، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د.ت(؛ 
حممد حمسن بن عيل آقا بزرگ الطهراين)ت 1389هـ(، 
دار  )بريوت:  ط3،  الشيعة،  تصانيف  اىل  الذريعة 
األضواء 1983(؛ خري الدين الزركيل، األعالم، ط5، 
حسني  حممد  للماليني،1980(؛  العلم  دار  )بريوت: 
جواد  حممد  حتقيق:  الرتاث،  فهرس  اجلاليل،  احلسيني 
1422(؛  نگارش،  )ايران:  اجلاليل،ط1،  احلسيني 
إحياء  دار  )بريوت:  املؤلفني،  معجم  كحالة،  عمر 
معجم  األميني،  هادي  حممد  ت(؛  العريب،د.  الرتاث 
املطبوعات النجفية، ط1، )النجف األرشف: النعامن، 
مؤلفي  موسوعة  اإلسالمي،  الفكر  جممع  1966(؛ 

اإلمامية، ط1، )قم: مطبعة رشيعت،1420(.

الكليني)ت ( 6) اسحاق  بن  يعقوب  بن  حممد  جعفر  ابو 
ط4،  الغفاري،  أكرب  عيل  حتقيق:  الكايف،  329هـ(، 
ج4،  1365ش(،  اإلسالمية،  الكتب  دار  )طهران: 
368هـ(،  )ت  قولويه  بن  حممد  بن  جعفر  ص551؛  
)قم:  ط1،  القيومي،  جواد  الشيخ  الزيارات،  كامل 
ابو  ص49؛  1417هـ(،  اإلسالمي،  النرش  مؤسسة 
جعفر حممد بن عيل الشيخ الصدوق)ت 381هـ(، من 
ال حيرضه الفقيه، حتقيق: العالمة حسني األعلمي، ط1، 
)د.م: منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات بريوت 
ــ لبنان، 1406هـ(، ج2، ص566؛ الطويس،مصباح 
ص709؛  لبنان،1991(،  )بريوت:  ط1،  املتهجد، 
املشهدي، املزار، ص70؛ ريض الدين عيل بن موسى 
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بن طاووس)ت 664هـ(، مجال األسبوع بكامل العمل 
املرشوع، حتقيق: جواد قيومي، ط1، )د.م: مطبعة اخرت 

شامل، 1371ش(، ص37.

العزيز ( 7) عبد  ص712؛  املتهجد،  مصباح  الطويس، 
حتقيق:  املهذب،  481هـ(،  )ت  الرباج  بن  القايض 
جعفر  أرشاف:  العلمية:  الشهداء  سيد  مؤسسة 
الشهيد  ص284؛   ،)1406 د.م،  )بال:  السبحاين، 

األول، املزار، ص 24.

ويلقب ( 8) عرشية  االثني  الفرقة  أئمة  من  الثالث  اإلمام 
بالشهيد )ت 61هـ(.

انظر ( 9) وكذلك  ص720؛  املتهجد،  الطويس،مصباح 
الشيخ  وعند  ص422؛  املزار،  املشهدي،  عند  العبارة 
شمس الدين حممد بن مكي العاميل الشهيد األول)ت 
)د.م:  ط1،  البدري،  حممود  حتقيق:  املزار،  786هـ(، 

باسدار إسالم، 1416هـ(، ص126ـــ 127.

الطويس،مصباح املتهجد، ص720ـــ 721.( 10)
اإلمام السابع من أئمة الفرقة االثني عرشية ويلقب ( 11)

بالكاظم )ت 183هـ(.
احياء ( 12) )بريوت:  ط3  االنوار،  بحار  املجليس، 

الرتاث، 1983م(، ج99، ص14.
اإلمام الثامن من أئمة الفرقة االثني عرشية ويلقب ( 13)

بالرضا )ت 203هـ(.
ابن قولويه،كامل الزيارات، ص 514.( 14)
اإلمام العارش من أئمة الفرقة االثنا عرشية ويلقب ( 15)

باهلادي )ت 254هـ(.
الطويس، االمايل، حتقيق: عيل أكرب الغفاري، ط1، ( 16)

1385ش(،  اإلسالمية،  الكتب  دار  )طهران: 
ص280.

عرشية ( 17) االثنا  الفرقة  أئمة  من  عرش  احلادي  اإلمام 
ويلقب بالعسكري )ت 260(.

املجليس، بحار االنوار، ج99، ص68.( 18)

املشهدي، املزار، ص 657؛ املجليس، بحار االنوار، ( 19)
ج99، ص103.

عرشية ( 20) االثني  الفرقة  أئمة  من  عرش  الثاين  اإلمام 
ويلقب باملنتظر وهو حي غائب يظهر يف آخر الزمان 

حسب رأي الفرقة نفسها. 
حتقيق: ( 21) الزائر،  مصباح  طاووس،  بن  الدين  ريض 

مؤسسة آل البيت، ط1، )قم: مطبعة ستار، 1417( 
ص419.

بن ( 22) الدين  ريض  ص570؛  املزار،  املشهدي، 
طاووس، مصباح الزائر، ص432.

الزائر، ( 23) مصباح  طاووس،  بن  الدين  ريض  انظر: 
حتقيق: مؤسسة آل البيت، ط1، )قم: مطبعة ستار، 

1417(، ص444.
الرباج، ( 24) بن  القايض  يف:  النبي  زيارة  مثاًل  انظر 

كامل  قولويه،  ابن  ص276؛  ج1،  املهذب، 
الزيارات، ص58؛ املشهدي، املزار، ص58ـــ 59؛ 

الشهيد األول، املزار، ص10. 
كامل ( 25) قولويه،  ابن  يف:  البقيع  أئمة  زيارة  مثاًل  انظر 

الزيارات، ص119؛ املفيد،املزار، ص187وكذلك 
الدين  ريض  يف:  طالب  ايب  بن  عيل  زيارة  انظر: 
الشهيد  ص121؛  الزائر،  مصباح  طاووس،  بن 
األول، املزار، ص10؛ وكذلك انظر زيارة احلسني 
الشهيد  ص719؛  املتهجد،  مصباح  الطويس،  يف: 
عيل  بن  العباس  وزيارة  ص121،  املزار،  األول، 
بن ايب طالب يف: املفيد، املزار، ص121؛ الطويس، 
الغفاري، ط1،  أكرب  هتذيب االحكام، حتقيق: عيل 
ج6،   ،)1385 اإلسالمية،  الكتب  دار  )طهران: 
ص66؛ املشهدي، املزار، ص389؛ الشهيد األول، 
املزار، ص165، وزيارة  موسى بن جعفر يف: ريض 
ص378،  الزائر،  مصباح  طاووس،  بن  الدين 
حيرضه  ال  من  الصدوق،  يف:  عيل  بن  حممد  وزيارة 
ريض  ص197؛  املفيد،املزار،  ج603،2؛  الفقيه، 
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الدين بن طاووس، مصباح الزائر، ص390.
كامل ( 26) قولويه،  ابن  يف:  احلسن  اإلمام  زيارة  انظر 

الزيارات، ص 119، وكذلك انظر: الزيارة اجلامعة 
يف املشهدي، املزار، ص295.

انظر زيارة الشهداء يف: ابن قولويه، كامل الزيارات، ( 27)
ص358؛ املشهدي، املزار، ص376؛ ريض الدين 
الشهيد  ص212؛  الزائر،  مصباح  طاوس،  بن 
األول، ص143، وزيارة عيل بن موسى الرضا يف: 
ابن قولويه، كامل الزيارات، ص514؛ ريض الدين 

بن طاووس، مصباح الزائر، ص390.
ال ( 28) من  الصدوق،  يف:  الزهراء  فاطمة  زيارة  انظر 

مصباح  الطويس،  ص573؛  ج2،  الفقيه،  حيرضه 
ص80؛  املزار،  املشهدي،  ص711؛  املتهجد، 

الشهيد األول، املزار، ص 22.
يف ( 29) الواردة  املصادر  يف  الزهراء  فاطمة  زيارة  انظر 

اهلامش السابق.
انظر زيارة موسى بن جعفر يف: يف ريض الدين بن ( 30)

طاووس، مصباح الزائر، ص377.
اإلمام االول من أئمة الفرقة االثني عرشية ويلقب ( 31)

باملرتىض )ت 41هـ(.
الطويس، ( 32) ص92؛  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن 

املزار،  املشهدي،  ص738؛  املتهجد،  مصباح 
ص283؛ الشهيد األول، املزار، ص115.

املفيد، ( 33) ص441؛  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن 
املتهجد،  مصباح  الطويس،  ص122؛  املزار، 

ص725؛ الشهيد األول، املزار، ص122.
املفيد، ( 34) ص388؛  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن 

االحكام،  هتذيب  الطويس،  ص107؛  املزار، 
ج6،ص58؛ املشهدي، املزار، ص376.

املشهدي، املزار، ص178.( 35)
املجليس، بحار االنوار، ج99،ص55.( 36)

قولويه، ( 37) ابن  ص551؛  ج4،  الكايف،  الكليني، 
الزيارات، ص49؛ الصدوق، من ال حيرضه  كامل 
املتهجد،  الفقيه، ج2، ص567؛ الطويس، مصباح 

ص710؛ املشهدي، املزار، ص67.
املجليس، بحار االنوار، ج99،ص66.( 38)
املشهدي، املزار، ص657.( 39)
بن عبد ( 40) بنت اسد بن هاشم  بنت اسد هي:  فاطمة 

مناف بن قيص، تزوجت ابو طالب بن عبد املطلب 
وعقيل  وجعفر  ابيه،  يكنى  وبه  طالبا  وانجبت 
املبايعات  النساء  اوائل  من  فاطمة  كانت  وعيل، 
للرسول.للمزيد ينظر: حممد ابن سعد بن منيع 
بابن سعد)ت 230هـ(،  الزهري املشهور  البرصي 
د.ت(،  صادر،  دار  )بريوت:  الكربى،  الطبقات 
ج8، ص178؛عز الدين حممد بن عبد الكريم ابن 
االثري)ت 630هـ(، اسد الغابة يف معرفة الصحابة، 
حتقيق: عيل حممد معوض وعادل امحد عبد املوجود، 
ج7،  1415هـ(،  العلمية،  الكتب  دار  )د.م:  ط1، 

ص212.
املشهدي، املزار، ص94.( 41)
املصدر نفسه، ص211.( 42)
عن أصول الدين عند الشيعة اإلمامية االثني عرشية ( 43)

1373هـ(،  الغطاء)ت  كاشف  حسني  حممد  انظر: 
اصل الشيعة واصوهلا، حتقيق: عالء ال جعفر،ط1، 

)د.م: مطبعة ستارة، 1415( ص210ـــ 232.
عن أصول الدين عند اهل السنة انظر: حممد بن عبد ( 44)

ومبادؤه،  اصوله  اإلسالم  السحيم،  صالح  بن  اهلل 
اإلسالمية  الشؤون  وزارة  )السعودية:  ط1، 

واالوقاف والدعوة واإلرشاد، 1421(.
الشيعة ( 45) اصل  الغطاء،  كاشف  حسني  حممد  انظر: 

الثاين  اإلمام  وعن   ،229 ص221ـ  واصوهلا، 
الشيعة  عند  املنتظر  املهدي  عيل،  جواد  انظر:  عرش 
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االثني عرشية، ترمجة، أبو العيد دودو، ط2، )املانيا: 
منشورات اجلمل، 2007(.

ص573؛ ( 46) ج2،  الفقيه،  حيرضه  ال  من  الصدوق، 
املشهدي،  711؛  ص  املتهجد،  مصباح  الطويس، 

املزار، ص80؛ الشهيد األول، املزار، ص22.
املشهدي، ( 47) ص713؛  املتهجد،  مصباح  الطويس، 

املزار، ص 39.
ريض الدين بن طاووس، مصباح الزائر، ص58.( 48)
الكليني، الكايف، ج4، ص579؛ ابن قولويه، كامل ( 49)

حيرضه  ال  من  الصدوق،  503؛  ص  الزيارات، 
ص205؛  املزار،  املفيد،  ص608؛  ج2،  الفقيه، 
ص102؛  ج6،  االحكام،  هتذيب  الطويس، 
املزار،  األول،  الشهيد  ص98،  املزار،  املشهدي، 

ص 155.
من ( 50) الصدوق،  ص570؛  ج4،  الكليني،الكايف، 

املزار،  املفيد،  ص592؛  ج2،  الفقيه،  حيرضه  ال 
ص78؛ الطويس، مصباح املتهجد، ص741. 

الشهيد األول، املزار، ص40. ( 51)
املصدر نفسه، ص43. ( 52)
املصدر نفسه، ص47.( 53)
 الطويس، مصباح املتهجد، ص719.( 54)
املجليس، بحار االنوار، ج99، ص15.( 55)
زينب بنت عيل هي: بنت عيل بن ايب طالب بن عبد ( 56)

املطلب، وامها فاطمة بنت رسول اهلل، زوجها 
املطلب،  عبد  بن  طالب  ايب  بن  جعفر  بن  اهلل  عبد 
كانت مع اإلمام احلسني يف واقعة الطف كربالء، 
ومحلت بعد تلك املعركة اىل الشام يف مجع سبايا آل 
البيت. للمزيد ينظر: ابن سعد، الطبقات الكربى، 
معرفة  يف  الغابة  اسد  االثري،  ابن  ص340؛  ج8، 

الصحابة، ج7، ص134.
اهل ( 57) مزارات  اجلاليل،  احلسني  حسني  حممد 

مؤسسة  )بريوت:  وتارخيها،ط3،  البيت 
االعلمي،1995(،ص 351.

ايب ( 58) بن  عيل  بن  جعفر:  بن  موسى  بنت  فاطمة 
والدهتا  كانت   الرضا اإلمام  طالب،شقيقة 
عام 173 وقيل 183 وهنالك امجاع عىل وفاهتا يف 
البهاديل،نازك  ينظر:  للمزيد  ايران.  سنة 201هـ يف 
املعصومة)عليها  فاطمة  السيدة  احلسن،  عبد  نعيم 
الكتب  دار  تارخيية،ط1،)د.م:  دراسة  السالم( 

للوثائق العراقية، 2015(،ص143 وما بعدها
املجليس، بحار االنوار، ج99، ص266.( 59)
حجر بن عدي: هو ابن جبلة بن عدي بن ربيعة بن ( 60)

معاوية الكندي صحايب جليل، شهد القادسية وهو 
معارك  يف  شارك  ممن  كان  عذرا،  مرج  افتتح  الذي 
اإلمام عيل اجلمل وصفني، قتل يف عهد معاوية 
بأمر من االخري بسبب مواالة حجر  بن ايب سفيان 
للمزيد   .طالب ايب  بن  عيل  لإلمام  عدي  بن 
ينظر: ابن سعد، الطبقات الكربى، ج6،ص241؛ 
ابو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب)ت 
463هـ(، االستيعاب يف معرفة االصحاب، حتقيق: 
ـ  اجليل  دار  م:  )د.  ط1،  البجاوي،  عيل  حممد 

بريوت،1412هـ(، ج1، ص329.
البيت ( 61) اهل  مزارات  اجلاليل،  احلسني  حسني  حممد 

وتارخيها، ص358.
الشهيد ( 62) ص719؛  املتهجد،  مصباح  الطويس، 

األول، املزار، ص121.
الطويس، ( 63) ص401؛  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن 

املزار،  املشهدي،  ص720؛  املتهجد،  مصباح 
ص422.

الزيارات، ص518؛ الصدوق، ( 64) ابن قولويه، كامل 
من ال حيرضه الفقيه، ج2، ص604؛ املفيد، املزار، 

ص198؛ املشهدي، املزار، ص548.
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املجليس، بحار االنوار، ج99، ص68.( 65)
البيت ( 66) اهل  مزارات  اجلاليل،  احلسني  حسني  حممد 

وتارخيها، ص352.
الشهيد األول، املزار، ص165.( 67)
املجليس، بحار االنوار، ج99،ص15.( 68)
املصدر نفسه، ج99، ص17.( 69)
ابن قولويه، كامل الزيارات، ص 503؛ الصدوق، ( 70)

املجليس،  ص601؛  ج2،  الفقيه،  حيرضه  ال  من 
بحار االنوار، ج99، ص7.

املشهدي، املزار، ص551.( 71)
ابن ( 72) فارس  بالد  يف  روزبه  هو:   الفاريس  سلامن 

خشفوذان من دهاقني فارس، وقيل من أساورهتا، 
عىل  امرة  له  اصفهان،  يف  الزرادشتيني  كبار  ومن 
بعض الفالحني من أبناء أصفهان، كان واسع احلال 
يملك بعض املزارع شأن غريه من الطبقة الوسطى 
سلامن  لولده  وكان  انذاك،  الفاريس  املجتمع  يف 
مكانة خاصة يف نفسه جعلته يستأثر باملنصب األكرب 
 اهلل رسول  صحابة  عيون  من  اهتامماته،  من 
ومواليه،   املؤمنني أمري  أصحاب  خواص  ومن 
ال  ينظر:  سنة36هـ.للتفاصيل  املدائن  يف  تويف 
وحتليل،  عرض  الفاريس  جواد،سلامن  حممد  فقيه، 
للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  )بريوت:  ط4، 

1420هـ(، ص19.
املجليس، بحار االنوار، ج99، ص287.( 73)
املصدر نفسه، ج99، ص65.( 74)
املصدر نفسه، ج99، ص67.( 75)
حسني ( 76) حممد  انظر:  اإلمامية  عند  الدين  فروع  عن 

ص233  واصوهلا،  الشيعة  اصل  الغطاء،  كاشف 
فام بعدها.

ابن قولويه، كامل الزيارات، ص 49؛ حممد حسني ( 77)
وتارخيها،  البيت  اهل  مزارات  اجلاليل،  احلسني 

ص290.
املشهدي، املزار، ص210.( 78)
ابن قولويه، كامل الزيارات، ص383.( 79)
للوقوف عىل تفاصيل اكثر للعبارات التي جسدت ( 80)

فروع الدين املشار هلا يف املتن انظر عىل سبيل املثال 
ال احلرص زيارات االئمة واولياء اهل البيت يف: ابن 
الطويس،  املزار؛  املفيد،  الزيارات؛  كامل  قولويه، 
مصباح املتهجد؛ واملشهدي، املزار؛ ريض الدين بن 

طاووس، مصباح الزائر. 
انظر مثاًل زيارة عيل بن ايب طالب يف: ابن قولويه، ( 81)

الزهراء  فاطمة  وزيارة  ص99،  الزيارات،  كامل 
وزيارة  ص712،  املتهجد،  مصباح  الطويس،  يف 
ص463  املزار،  املشهدي،  يف  عيل،  بن  احلسني 
كتب  انظر  االمر  هلذا  اكثر  تفاصيل  عىل  وللوقوف 
اهلامش  يف  وردت  التي  االئمة  بزيارات  تعنى  التي 

السابق.
املشهدي، املزار، ص57.( 82)
املصدر نفسه، ص106.( 83)
املجليس، بحار االنوار، ج99، ص65.( 84)
املصدر نفسه اجلزء والصفحة.( 85)
املصدر نفسه،ج99، ص77.( 86)
ريض الدين بن طاووس، مصباح الزائر، ص505.( 87)
املشهدي، املزار، ص557.  ( 88)
البيت ( 89) اهل  مزارات  اجلاليل،  احلسني  حسني  حممد 

وتارخيها، ص353ـــ 354.
املشهدي، املزار، ص260.( 90)
الزيارات، ص517؛ الصدوق، ( 91) ابن قولويه، كامل 

الطويس،  ص604؛  ج2،  الفقيه،  حيرضه  ال  من 
املزار،  املشهدي،  ص88؛  ج6،  االحكام،  هتذيب 

ص650.
املفيد، ( 92) ص521؛  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن 
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ص553؛  املزار،  املشهدي،  ص204؛  املزار، 
الشهيد األول، املزار، ص202.

الطويس، هتذيب االحكام، ج6، ص95.( 93)
املجليس، بحار االنوار، ج99، ص67.( 94)
بعدها؛ ( 95) فام  ص566  املزار،  املشهدي،  مثال:  انظر 

الشهيد األول، املزار، ص203فام بعدها؛ املجليس، 
بحار االنوار، ج99، ص81 فام بعدها.

املشهدي، ( 96) ص780؛  املتهجد،  مصباح  الطويس، 
املزار،  األول،  الشهيد  251؛  ص55ـ  املزار، 

ص61.
الطويس، هتذيب االحكام، ج6، ص58.( 97)
املفيد، ( 98) ص376؛  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن 

املتهجد،  مصباح  الطويس،  106؛  ص  املزار، 
ص289.

الزيارات، ص513؛ الصدوق، ( 99) ابن قولويه، كامل 
من ال حيرضه الفقيه، ج2، ص604.

وانام ( 100) ذلك  عىل  األمثلة  بإيراد  صعوبة  نجد  ال  اذ 
جتنبناها لعدم اثقال املتن هبا.

املشهدي، املزار، ص246.( 101)
املصدر نفسه، ص43.( 102)
الكليني، الكايف، ج4، ص559؛ ابن قولويه، كامل ( 103)

حيرضه  ال  من  الصدوق،  ص120؛  الزيارات، 
الفقيه، ص576؛ املفيد، املزار، ص188؛ الطويس، 
املزار،  املشهدي،  714؛  ص  املتهجد،  مصباح 
ص87؛ العالمة احليل، منتهى املطلب، حتقيق: قسم 
)مشهد:  ط1،  اإلسالمية،  البحوث  جممع  يف  الفقة 
مؤسسة الطبع والنرش يف االستانة الرضوية املقدسة، 
املزار،  األول،  الشهيد  ص894؛  ج2،  1412هـ(، 

ص27.
املزار، ( 104) األول،  الشهيد  ص93؛  املزار،  املشهدي، 

ص213.

املجليس، بحار االنوار، ج99، ص273.( 105)
الزيارات، ص518؛ الصدوق، ( 106) ابن قولويه، كامل 

الطويس،  ص602؛  ج2،  الفقيه،  حيرضه  ال  من 
هتذيب االحكام، ج6، ص88.

املشهدي، املزار، ص74.( 107)
املصدر نفسه، ص213.( 108)
املشهدي، ( 109) الزيارات، ص386؛  كامل  قولويه،  ابن 

املزار، ص506؛ الشهيد األول، املزار، ص43.
املجليس، بحار االنوار، ج99، ص68ـ 69.( 110)
اكتفينا ببعض األمثلة جتنبًا إلثقال املتن هبا وللوقوف ( 111)

كتب  اىل  الرجوع  باالمكان  التوسل  عبارات  عىل 
وهوامش  متن  يف  هلا  ارشنا  ان  سبق  التي  الزيارة 

الرسالة.
ج4، ( 112) الكايف،  الكليني،  مثاًل:  الزيارات  انظر 

ص92،   الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن  ص574؛ 
503، 513، 520؛ الصدوق، من ال حيرضه الفقيه، 
ج2، ص601ـ607؛ املفيد، املزار، ص187ـ202؛ 
املشهدي،  ص738؛  املتهجد،  مصباح  الطويس، 
املزار، ص64، 282، 539، 540، 590؛ الشهيد 

األول، املزار، ص26، 114، 194، 195. 
املشهدي، ( 113) الزيارات، ص527؛  كامل  قولويه،  ابن 

االنوار،  بحار  املجليس،  ص533؛  املزار، 
ج99،ص17.

ابن ( 114) ص579؛  ج4،  الكايف،  الكليني،  مثال:  انظر 
الصدوق،  ص504؛  الزيارات،  كامل  قولويه، 
املفيد،  ص608؛  ج2،  الفقيه،  حيرضه  ال  من 
االحكام،  هتذيب  الطويس،  ص205؛  املزار، 

ج6،ص102؛ املشهدي، املزار، ص98.
بحار ( 115) املجليس،  ص213ـ245؛  املزار،  املشهدي، 

االنوار، ج99، ص83.
انظر مثال: ابن قولويه، كامل الزيارات، ص403؛ ( 116)
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515؛  431ـ  422ـ  ص67ـ  املزار،  املشهدي، 
الطويس، مصباح املتهجد، ص721ــ 789؛ الشهيد 

األول، املزار، ص15ـــ 124ـــ157ـــ187. 
املشهدي، املزار، ص60. ( 117)
ابن قولويه، كامل الزيارات، ص400. ( 118)
املجليس، بحار االنوار، ج99،ص82.( 119)
هذا املوضوع ارشنا اليه جمرد إشارة يف باب اجلهاد ( 120)

ان  اردنا  املكان  ذلك  يف  ألن  به؛  نفصل  مل  لكن 
نوضح ان نصوص الزيارات تناولت أصول الدين 

وفروعه.
قولويه، ( 121) ابن  ص550؛  ج4،  الكايف،  الكليني، 

الزيارات، ص49؛ الصدوق، من ال حيرضه  كامل 
ص174؛  املزار،  املفيد،  ص567؛  ج2،  الفقيه، 
املشهدي،  ص709؛  املتهجد،  الطويس،مصباح 

املزار، ص70.
الزيارات، ص119؛ الصدوق، ( 122) ابن قولويه، كامل 

الطويس،  ص576؛  ج2،  الفقيه،  حيرضه  ال  من 
املزار،  املشهدي،  ص79؛  ج6،  االحكام،  هتذيب 

ص86؛ الشهيد األول، املزار، ص26.
الزيارات، ص522؛ الصدوق، ( 123) ابن قولويه، كامل 

الطويس،  ص608؛  ج2،  الفقيه،  حيرضه  ال  من 
املزار،  املشهدي،  ص96؛  ج6،  االحكام،  هتذيب 

ص595.
الصدوق، ( 124) ص92؛  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن 

ط1،  األعلمي،  حسني  الشيخ  له:  قدم  االمايل، 
)بريوت: منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات 
مصباح  الطويس،  ص520؛   ،)1430 لبنان،  ـ 

املتهجد، ص738؛ املشهدي، املزار، ص283.
الصدوق، ( 125) ص454ـ456؛  ج1،  الكايف،  الكليني، 

594؛  ـ  ص593  ج2،  الفقيه،  حيرضه  ال  من 
املشهدي، املزار، ص231ـ 232.

املشهدي، املزار، ص180.( 126)
ريض الدين بن طاووس، مصباح الزائر، ص103.( 127)
الطويس، ( 128) ص119؛  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن 

املزار،  املشهدي،  ص721؛  املتهجد،  مصباح 
ص422؛ الشهيد األول، املزار، ص124.

ابن قولويه، كامل الزيارات، ص422؛ املفيد،املزار، ( 129)
ص726؛  املتهجد،  مصباح  الطويس،  ص123؛ 

الشهيد األول، املزار، ص133.
املجليس، بحار االنوار، ج99،ص17.( 130)
يف ( 131) ذكرت  التي  الزيارة  كتب  انظر  عليها  للوقوف 

هوامش البحث.
ص573؛ ( 132) ج2،  الفقيه،  حيرضه  ال  من  الصدوق، 

املشهدي،  ص712؛  املتهجد،  مصباح  الطويس، 
املزار، ص80؛ الشهيد األول، املزار، ص23.

ص558؛ ( 133) ج2،  الفقيه،  حيرضه  ال  من  الصدوق، 
الطويس، هتذيب االحكام، ج6، ص26؛ املشهدي، 

املزار، ص228.
ص589؛ ( 134) ج2،  الفقيه،  حيرضه  ال  من  الصدوق، 

الشهيد األول، املزار، ص44.
ريض الدين بن طاووس، مصباح الزائر، ص103.( 135)
الزيارات، ص 378؛ الطويس، ( 136) ابن قولويه، كامل 

املزار،  املشهدي،  ص721؛  املتهجد،  مصباح 
ص391؛ الشهيد األول، املزار، ص177.

املشهدي، ( 137) ص788؛  املتهجد،  مصباح  الطويس، 
املزار، ص424.

بن ( 138) احلسني  بن  عيل  هو  األكرب:  احلسني  بن  عيل 
 املطلب بن هاشم عيل بن ايب طالب بن عبد 
وكني  باألكرب،  لقب  مرة،  أيب  بنت  ليىل  وأمه 
اإلمام  ابيه  مع  كربالء  موقعة  حرض  احلسن،  بأيب 
له  يكن  مل  61هـ،  سنة  فيها  واستشهد   احلسني
عيل  االصفهاين،  فرج  ابو  ينظر:  للتفاصيل  عقب. 
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حتقيق:  الطالبيني،  مقاتل  356هـ(،  احلسني)ت  بن 
األعلمي  مؤسسة  )بريوت:  ط2،  صقر،  أمحد 

للمطبوعات، 1408هـ(، ص86.
الشهيد األول، املزار، ص175.( 139)
املفيد، ( 140) 441؛  ص  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن 

املزار، ص121ـ 122؛ الطويس، مصباح املتهجد، 
ص725؛ املشهدي، املزار، ص177ـــ 178.

املجليس، بحار االنوار، ج99، ص17.( 141)
ابن قولويه، كامل الزيارات، ص 521؛ الصدوق، ( 142)

املفيد،املزار،  الفقيه، ج2، ص607؛  من ال حيرضه 
ص204؛ املشهدي، املزار، ص553.

املشهدي، املزار، ص104.( 143)
املصدر نفسه، ص651.( 144)
اجلاليل، ( 145) احلسني  حسني  حممد  يف:  الزيارة  انظر 

مزارت اهل البيت وتارخيها، ص351ـ355.
املرجع نفسه، ص353.( 146)
انظر: ابن قولويه، كامل الزيارات، ص48ـــ 60. ( 147)
انظر: املشهدي، املزار، ص473ـــ 484.( 148)
انظر:املفيد، املزار، ص96ـــ 118.( 149)
انظر ( 150) مفصل  بشكل  االئمة  هوية  عىل  للوقوف 

بحثنا  يف  اعتمدناها  التي  الزيارة  كتب  يف  زياراهتم 
وقد جتنبنا االكثار من األمثلة لكي ال نثقل املتن هبا. 

ابن قولويه، كامل الزيارات، ص440ـــ 442. ( 151)
ريض الدين بن طاووس، مصباح الزائر، ص103.( 152)
املشهدي، املزار، ص601ـ 606.( 153)
ريض الدين بن طاووس، مصباح الزائر، ص104.( 154)
املشهدي، املزار، ص78ـــ 82.( 155)
البيت ( 156) اهل  مزارات  اجلاليل،  احلسني  حسني  حممد 

وتارخيها، ص351ـ355.
ريض الدين بن طاووس، مصباح الزائر، ص 58ـــ ( 157)

.59

حديثنا ( 158) معرض  يف  عنه  حتدثنا  ان  سبق  االمر  هذا 
البيت  اهل  من  االئمة  له  تعرض  الذي  الظلم  عن 

واتباعهم.
الشهيد األول، املزار، ص42.( 159)
الطويس، حممد بن احلسن، هتذيب األحكام: ج6، ( 160)

ص66؛ الشهيد األول، املزار، ص47. 
الطويس، هتذيب األحكام، ج6، ص66. ( 161)
ريض الدين بن طاووس، مصباح الزائر، ص103.( 162)
املجليس، بحار االنوار، ج99، ص17.( 163)
املصدر نفسه، ج99، ص67.( 164)
املصدر نفسه، ج99، ص103.( 165)
البيت ( 166) اهل  مزارات  اجلاليل،  احلسني  حسني  حممد 

وتارخيها، ص351ـ355. 
انظر مثاًل: الكليني، الكايف، ص576؛ ابن قولويه، ( 167)

كامل الزيارات، ص328؛ الصدوق، من ال حيرضه 
ص106؛  املزار،  املفيد،  ص595؛  ج2،  الفقيه، 
املشهدي،  ص721؛  املتهجد،  مصباح  الطويس، 

املزار، ص422؛ الشهيد األول، املزار، ص124.
ابن قولويه، كامل الزيارات، ص358.( 168)
وان وردت زيارات من انشاء بعض علامء اإلمامية ( 169)

فيبقى األساس الذي تم البناء عليه هو النص الوارد 
عن اإلمام املعصوم.

ابن قولويه، كامل الزيارات، ص48؛ املفيد، املزار، ( 170)
ص96.

ابن قولويه، كامل الزيارات، ص92.( 171)
املصدر نفسه، ص62.( 172)
املصدر نفسه، ص117.( 173)
املصدر نفسه، ص435.( 174)
املصدر نفسه، ص440.( 175)
املصدر نفسه، ص501.( 176)
املصدر نفسه، ص522.( 177)
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املفيد، املزار، ص190.( 178)
موسوعة ( 179) اهلادي،  اإلمام  مؤسسة  انظر:  للتفاصيل 

زيارة املعصومني، ط2 )قم: اعتامدـ  قم، 1426هـ(، 
ص67ـــ 82.

سورة النساء: اية، 64.( 180)
)املتوىف: ( 181) السمهودي  احلسن  أبو  الدين  نور 

911هـ(، خالصة وفاء الوفا بأخبار دار املصطفى، 
مؤسسة  م:  )د.  ط1  السامرائي،  قاسم  حتقيق: 
الفرقان للرتاث اإلسالمي، د.ت(، ج4، ص185؛ 

موسوعة زيارة املعصومني، ص67.
دار ( 182) بأخبار  الوفا  وفاء  خالصة  السمهودي، 

زيارة  موسوعة  ص188؛  ج4،  املصطفى، 
املعصومني، ص67.

موسوعة زيارة املعصومني، ص71.( 183)
سورة احلج: اية،30.( 184)
الطياليس ( 185) اجلارود  بن  داود  بن  سليامن  داود  أبو 

داود  أيب  مسند  204هـ(،  )املتوىف:  البرصى 
الرتكي،  املحسن  عبد  بن  حممد  حتقيق:  الطياليس، 
ص66؛  ج1،  1999م(،  هجر،  )مرص:  ط1، 
بن موسى )ت 458هـ(،  بن عيل  احلسني  بن  أمحد 
عبد  العيل  عبد  الدكتور  حتقيق:  اإليامن،  شعب 
احلميد حامد، ط1، )الرياض: مكتبة الرشد للنرش 

والتوزيع، 1423هـ(. 
أبو برِْش حممد بن أمحد بن محاد بن سعيد بن مسلم ( 186)

األنصاري الدواليب الرازي )املتوىف: 310هـ( الكنى 
الفاريايب،  حممد  نظر  قتيبة  أبو  حتقيق:  واألسامء، 
ط1،  )د.م: دار ابن حزم ـ لبنان، 1421هـ(، ج2، 
ص846؛ أبو بكر أمحد بن مروان الدينوري املالكي 
)املتوىف: 333هـ(، املجالسة وجواهر العلم، حتقيق: 
)البحرين:  ال سلامن،  بن حسن  أبو عبيدة مشهور 
ص431؛  ج1،  1419هـ(،  لبنان،  ـ  حزم  بن  دار 

بن  مهدي  بن  أمحد  بن  عمر  بن  عيل  احلسن  أبو 
الدارقطني  البغدادي  دينار  بن  النعامن  بن  مسعود 
الدارقطني، حتقيق: جمدي  )املتوىف: 385هـ(، سنن 
العلمية،  الكتب  دار  )بريوت:  ط1،  منصور،  بن 

1996(، ج3، ص334.
سليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، ( 187)

املعجم  360هـ(،  )املتوىف:  الطرباين  القاسم  أبو 
ط2،  السلفي،  املجيد  عبد  محدي  حتقيق:  الكبري، 
ج12،  د.ت(،  القاهرة،  ــ   تيمية  ابن  مكتبة  )د.م: 
بأخبار  الوفا  وفاء  خالصة  السمهودي،  ص406؛ 

دار املصطفى، ج4، ص172.
السمهودي، وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفى، ج4، ( 188)

ص175؛ السبكي، شفاء السقام، ص37.
قولويه، ( 189) ابن  ص548؛  ج4،  الكايف،  الكليني، 

الزيارات، ص44؛ الصدوق، من ال حيرضه  كامل 
ص170؛  املزار،  املفيد،  ص565؛  ج2،  الفقيه، 
الطويس، هتذيب األحكام، ج6، ص4؛ املشهدي، 
املزار، ص33؛ العالمة احليل، منتهى املطلب، ج2، 

ص887.
املجليس، ( 190) ص45؛  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن 

بحار االنوار، ج97، ص143. 
ابن قولويه، كامل الزيارات، ص45؛ املفيد، املقنعة، ( 191)

د.  )بال:  ط2،  اإلسالمي،  النرش  مؤسسة  حتقيق: 
ص171؛  املزار،  املفيد،  ص458؛   ،)1410 م، 
الطويس، هتذيب االحكام، ج6، ص3؛ املشهدي، 
املزار، ص35؛ العالمة احليل، منتهى املطلب، ج2، 

ص887.
الصدوق، علل الرشائع، حتقيق: السيد حممد صادق ( 192)

بحر العلوم، )النجف: املكتبة احليدرية، 1966م(، 
حممد  حتقيق:  املبسوط،  الطويس،  ص439؛  ج2، 
 ،8 ج  1351ش(،  د.م،  )بال:  البهبودي،  الباقر 
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ادريس  ابن  أمحد  بن  منصور  بن  حممد  ص60؛ 
ط2،  الرسائر،  مستطرفات  598هـ(،  احليل)ت 
ج3،  1410هـ(،  اإلسالمي،  النرش  مطبعة  )قم: 
املحقق  احلسن  بن  جعفر  القاسم  أيب  ص130؛ 
احليل)ت 676هـ(، املعترب يف رشح املخترص، حتقيق: 
عدة من االفاضل إرشاف: نارص مكارم الشريازي، 
1364ش(،   ،املؤمنني أمري  مدرسة  )د.م: 
حتقيق:  الفقهاء،  تذكرة  احليل،  العالمة  ص339؛ 
)قم:  الرتاث،  الحياء   البيت آل  مؤسسة 
الرتاث، 1414(،  البيت الحياء  آل  مؤسسة 

ج2، ص128.
البغدادي ( 193) اجلَْوَهري  عبيد  بن  اجلَْعد  بن  عيل 

عامر  حتقيق:  اجلعد،  ابن  مسند  230هـ(،  )املتوىف: 
بريوت،  ـ  نادر  مؤسسة  )د.م:  ط1،  حيدر،  أمحد 
حممد  بن  احلاكم  اهلل  عبد  أبو  ص432؛   ،)1410
املستدرك  )ت405هـ(،  النيسابوري  اهلل   عبد  بن 
عىل الصحيحني، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، 
ط1، )بريوت: دار الكتب العلمية، 1411(، ج2، 

ص271.
الكليني، الكايف، ج4، ص579؛ ابن قولويه، كامل ( 194)

الزيارات، ص40؛ الصدوق، من ال حيرضه الفقيه، 
ج27،  االنوار،  بحار  املجليس،  ص578؛  ج2، 

ص193.
احلسني ( 195) بن  حييى  احلق  إىل  اهلادي  لإلمام 

)ت298هـ(، االحكام يف احلالل واحلرام، حتقيق: 
حريصة،  أيب  بن  أمحد  بن  عيل  احلسن  أبو  جتميع: 
ط1)بال: د.م،1990م(، ج2، ص520؛ الكليني، 
كامل  قولويه،  ابن  ص548؛  ج4،  الكايف، 
حتقيق:  اهلداية،  الصدوق،  ص40؛  الزيارات، 
وتصحيح: مؤسسة اإلمام اهلادي ـ قم املقدسة، 
ص256؛  اعتامد،1390ش(،  مطبعة  )د.م:  ط3، 

العالمة  ص4؛  ج6،  االحكام،  هتذيب  الطويس، 
الشهيد  ص121؛  ج2،  االحكام،  حترير  احليل، 
النرش  مؤسسة  حتقيق:  الرشعية،  الدروس  األول، 
املقدسة،  بقم  املدرسني  جلامعة  التابعة  اإلسالمي 
ط1، )د.م: مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة 

املدرسني،1414هـ(، ج2، ص5.
العالمة ( 196) ص40؛  ج6،  االحكام،  هتذيب  الطويس، 

احليل، حترير االحكام، ج2، ص121.
املقنعة، ص465؛ ابن شهر اشوب، مناقب ( 197) املفيد، 

البقاعي،  يوسف  الدكتور  حتقيق:  طالب،  أيب  آل 
ط2، )د. م: دار األضواء للطباعة والنرش والتوزيع، 
1412هـ(، ج3، ص205؛ املجليس، بحاراالنوار، 

ج44، ص161.
حترير ( 198) احليل،  العالمة  ص20؛  املزار،  املفيد، 

االحكام، ج2، ص120؛ املجليس، بحار االنوار، 
ج97، ص142.

العالمة ( 199) 284؛  ص  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن 
احليل، حترير االحكام، ج2، ص122. 

املقنعة، ( 200) املفيد،  ص206؛  االمايل،  الصدوق، 
ص73؛ أبو عيل حممد بن احلسن الفتال النيسابوري 
)ت508هـ(، روضة الواعظني، حتقيق: السيد حممد 
منشورات  )قم:  اخلرسان،  حسن  السيد  مهدي 

الرشيف الريض، د.ت(، ص194.
الطويس، هتذيب االحكام، ج6، ص20؛ أبو مظفر ( 201)

غياث الدين عبد الكريم بن طاووس )ت693هـ(، 
م:  )د.  ط1،  مهدي،  حممد  حتقيق:  الغري،  فرحة 
العالمة  ص103؛  مطبعةالتعارف،2010م(، 

احليل، حترير االحكام، ج2، ص121.
الزيارات، ص175؛ الصدوق، ( 202) ابن قولويه، كامل 

روضة  النيسابوري،  الفتال  ص206؛  االمايل، 
مناقب  اشوب،  شهر  ابن  ص194؛  الواعظني، 
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بن  عيل  بن  حممد  ص272؛  ج3،  طالب،  أيب  آل 
احلسن العلوي الشجري)ت445هـ(، فضل زيارة 
م:  )د.  احلسيني،  أمحد  السيد  أعداد:   ،احلسني

مطبعة اخليام ـ قم، 1403هـ(، ص51.
قولويه، ( 203) ابن  ص580؛  ج4،  الكايف،  الكليني، 

االمايل،  الصدوق،  ص317؛  الزيارات،  كامل 
املتهجد،  مصباح  الطويس،  207؛  ص206ـ 
الواعظني،  روضة  النيسابوري،  الفتال  ص715؛ 
ص194؛ املشهدي، املزار، ص329؛ ريض الدين 
بن طاووس، اقبال االعامل، حتقيق: جواد القيومي 
األصفهاين، ط1، )د. م: مكتب األعالم اإلسالمي، 

1414(، ج2، ص61.
احليل، ( 204) العالمة  ص78؛  ج1،  التهذيب،  الطويس، 

حترير االحكام، ج2، ص123.
الكليني، الكايف، ج4، ص579؛ ابن قولويه، كامل ( 205)

االحكام،  هتذيب  الطويس،  278؛  ص  الزيارات، 
أيب  آل  مناقب  اشوب،  شهر  ابن  ص79؛  ج6، 
ص39؛  املزار،  املشهدي،  ص506؛  ج3،  طالب، 

العالمة احليل، حترير االحكام، ج2، ص125.
الزيارات، ص224؛ الصدوق، ( 206) ابن قولويه، كامل 

والسيد  مهدي  السيد حممد  االعامل، حتقيق:  ثواب 
حسن اخلرسان، ط2 )قم: مطبعة األمري، 1367م(، 

ص 96؛ املشهدي، املزار، ص336ـ 337.
الكليني، الكايف، ج4، ص582؛ ابن قولويه، كامل ( 207)

الزيارات، ص262؛ الصدوق، االمايل، ص206؛ 
ص194؛  الواعظني،  روضة  النيسابوري،  الفتال 
ابن شهر اشوب، مناقب آل أيب طالب، ص272؛ 

املشهدي، املزار، ص326.
الطويس، ( 208) الزيارات، ص265؛  ابن قولويه، كامل   

احليل،  العالمة  ص48؛  ج6،  االحكام،  هتذيب 
حترير االحكام، ج2، ص122.

هتذيب ( 209) الطويس،  474؛  ص  املقنعة،  املفيد، 
النيسابوري،  الفتال  ص78؛  ج6،  االحكام، 
العالمة احليل، حترير  الواعظني، ص 212؛  روضة 

االحكام، ج2، ص123.
الكليني، الكايف، ج4، ص583؛ ابن قولويه، كامل ( 210)

االحكام،  هتذيب  الطويس،  ص281؛  الزيارات، 
ج6، ص82؛ الفتال النيسابوري، روضة الواعظني، 
ج2،  االحكام،  حترير  احليل،  العالمة  ص221؛ 

ص124.
العالمة ( 211) ص85؛  ج6،  االحكام،  هتذيب  الطويس، 

احليل، حترير االحكام، ج2، ص124.
الطويس، هتذيب االحكام، ج6، ص104؛ املحقق ( 212)

حترير  احليل،  العالمة  319؛  ص  املعترب،  احليل، 
االحكام، ج2، ص126.

هو ابراهيم بن عقبة بن ايب عياش املشهور بابراهيم ( 213)
االسدي  باملدين  النسب  ويعرف  االسدي  عقبة  بن 
ال  موىل  خالد  بنت  خالد  ام  موىل  فهو  القرييش، 
الزبري بن العوام، فهو حمدث من اصحاب اإلمام ايب 
جعفر  ايب  اإلمام  وعن  عنه  اخذ   اهلادي احلسن 
ينظر:  .للمزيد  254هـ  سنة  حيا  كان   ، اجلواد 

موسوعة طبقات الفقهاء، ج3، ص47.  
العلوي ( 214) جعفر  بن  موسى  بن  حممد  بن  عيل  هو 

عام  ولد  عرش،  االثنى  االئمة  عارش  القرييش، 
اهلدى  ائمة  احد  254هـ،  سنة  اهلل  وتوفاه  212هـ 
وسليل بيت النبوة والعصمة والقداسة، ارفع اخللق 
البغدادي،  اخلطيب  ينظر:  للمزيد  وخلقًا.  نسبًا 
هادي  ثائر  العقييل،  ص56؛  ج12،  بغداد،  تاريخ 
رسالة  تارخيية،  دراسة  اهلادي  عيل  اإلمام  رسن، 
 ،2009 البرصة،  جامعة  الرتبية،  كلية  ماجستري، 

ص42 ومابعدها.
قولويه، ( 215) ابن  ص584؛  ج4،  الكايف،  الكليني، 
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كامل الزيارات، ص501؛ الصدوق، عيون اخبار 
ص191؛  املزار،  املفيد،  ص292؛  ج2،  الرضا، 

العالمة احليل، حترير االحكام، ج2، ص125.
هتذيب ( 216) الطويس،  ص202؛  املزار،  املفيد، 

مناقب  اشوب،  شهر  ابن  ص93؛  ج6،  االحكام، 
آل أيب طالب، ج3، ص527 )وردت عنده ألهل 
اخلافقني(؛ املشهدي املزار، ص41؛ العالمة احليل، 

حترير االحكام، ج2، ص126.
الكوفة ( 217) يف  ولده  بالنهدي  امللقب  وحمّدث  فقيه  هو 

الباقر  اإلمام  اصحاب  من  فهو  البرصة،  ونزاه 
عظيمة  منزلة  له  وكانت   الصادق واإلمام 
148هـ  سنة  تويف  اإلمجاع  اصحاب  من  وهو 
اسامء  مصنفي  فهرست  النجايش،  ينظر:  .للمزيد 
الطويس،  ص309؛  النجايش(،  )رجال  الشيعة 

رجال الطويس، ص271.
الكليني، الكايف، ج4، ص548؛ ابن قولويه، كامل ( 218)

الزيارات، ص294.
عيل ( 219) الفضل  أيب  ص52؛  ج1،  الكايف،  الكليني، 

الطربيس)ت ق7(، مشكاة األنوار يف غرر األخبار، 
احلديث،  دار  )قم:  ط1،  هوشمند،  مهدي  حتقيق: 
1418(، ص 249؛ املجليس، بحار االنوار، ج2، 

ص152. 
وإكسري ( 220) الشمسني  العاميل،مرشق  البهائي  الشيخ 

ومطلع  النورين  بمجمع  )امللقب  السعادتني 
النريين(، ص274.

االثني ( 221) اإلمامية  الشيعة  تطور  البدراوي،  انظر: 
 – 738هـ/ 1258   – السنوات )656  عرشية بني 

1337م(، ص103.

الم�شادر والمراجع

الرسائل واالطاريح اجلامعية: أ. 

البدراوي، رياض عبد احلسن – تطور الشيعة االثني . 1
األيلخانيني  املغول  عهد  خالل  العراق  يف  عرشية 
السنوات)656-738هـ/1258-1337م(،  بني 
األداب،  كلية  منشورة،  غري  دكتوراه،  اطروحة 

جامعة بغداد، 2015.

رسن العقييل، ثائر هادي،اإلمام عيل اهلادي، )دراسة . 2
تارخيية( رسالة ماجستري، غري منشورة، كلية الرتبية، 

جامعة البرصة، 2009.

املصادر:ب. 

1 . _ هــ(   450 )ت:  امحد  العباس  ابو  النجايش، 
النجايش(،  )رجال  الشيعة  مصنفي  اسامء  فهرست 
التابعة جلامعة  النرش االسالمي  ط5، )بال: مؤسسة 

املدرسني بقم، 1416(.

2 .– هــ(   460 )ت:  احلسن  جعفر  ابو  الطويس، 
ط1،  القيومي،  جواد  الشيخ  حتقيق:  الفهرست، 

)قم: مؤسسة النرش االسالمي، 1417(.

_، مصباح املتهجد، ط1، )بريوت: لبنان، 1991م(.

_، االمايل، حتقيق: عيل االكرب الغفاري، ط1، )طهران: 

دار الكتب االسالمية، 1385 ش(.

القيومي  جواد  حتقيق:  الطويس(،  )رجال  االبواب   ،_

التابعة  النرش االسالمي  االصفهاين، ط5 )بال: مؤسسة 
جلامعة املدرسيني بقم، 1430 هــ(

_، املبسوط، حتقيق: حممد الباقر البهبودي، )بال: د. م.، 

1351 ش(.

املقنعة، حتقيق: عيل االكرب  _، هتذيب االحكام يف رشح 
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االسالمية،  الكتب  دار  )طهران،  ط1،  الغفاري، 
.)1385

موسى، . 3 بن  عيل  الدين  ريض  طاوس،  ابن 
حتقيق:جواد  االعامل،  اقبال  )ت664هــ(، 
االعالمي  مكتب  )بال:  ط1،  االصفهاين،  القيومي 

االسالمي، 1414(.

_، مجال االسبوع بكامل العمل املرشوع، حتقيق: 

شــامل،  اخــرت  مطبعة  ــال:  )ب ط1  القيومي،  ــواد  ج
1471ش(.

_، مصباح الزائر، حتقيق:مؤسسة ال البيت، ط1، 

)قم: مطبعة ستار، 1417(.

املطهر . 4 بن  يوسف  بن  احلسن  احليل،  العالمة 
الرجال،  )ت726هـــ(، خالصة االقوال يف معرفة 
مؤسسة  )بال:  ط1،  القيومي،  جواد  الشيخ  حتقيق 

النرش االسالمي، 1417 هــ(. 

االشتباه، حتقيق:الشيخ حممد احلسون، ط1،  ايضاح   ،_

املدرسني،  جلامعة  التابعة  االسالمي  النرش  )قم:مؤسسة 
.)1411

_، منتهى املطلب يف حتقيق املذهب، حتقيق: قم الفقه يف 

جممع البحوث االسالمية، ط1، )مشهد:مؤسسة الطبع 
والنرش يف االستانة الرضوية املقدس، 1412(.

الحياء   البيت ال  حتقيق:مؤسسة  الفقهاء،  تذكرة   ،_

الرتاث، )قم: مؤسسة ال البيت الحياء الرتاث، 1414(.

_، حترير االحكام الرشعية عىل املذهب اإلمامية، حتقيق: 

االعتامد،  مطبعة  )قم:  ط1،  البهادري،  ابراهيم  الشيخ 
1420هـــــ(.

املشهدي، ابو عبد اهلل حممد بن جعفر )ت594هـــ(، . 5
املزار، حتقيق: جواد القيومي االصفهاين، ط1، )قم: 

النرش الفيومي، 1419هــ(.

امل . 6  -)1104 )ت  احلسن  بن  حممد  العاميل،  احلر 
)النجف  احلسيني،  امحد  السيد  حتقيق:  االمل، 

االرشف: االداب، د.ت(.

اسحاق . 7 بن  يعقوب  بن  حممد  جعفر  ابو  الكليني، 
الغفاري،  الكايف، حتقيق: عيل اكرب   _ )ت:329هـ( 

ط4 )طهران: دار الكتب االسالمية، 1365ش(.

8 . - عيل)ت:381هـ(  بن  حممد  جعفر  ابو  الصدوق، 
والسيد  مهدي  حممد  السيد  حتقيق:  االعامل،  ثواب 
حسن اخلرسان، ط2 )قم: مطبعة االمري، 1368م(

_، علل الرشائع، حتقيق: السيد حممد صادق بحر العلوم، 

)النجف االرشف: املكتبة احليدرية، 1966م(

_، من ال حيرضه الفقيه، حتقيق: العالمة حسني االعلمي، 

للمطبوعات  األعلمي  مؤسسة  منشورات  )بال:  ط1 
بريوت_ لبنان، 1406هـ(

ط1  األعلمي،  حسني  الشيخ  له:  قدم  االمايل،   ،_

للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  منشورات  )بريوت: 
)1430

اإلمام  مؤسسة  وتصحيح:  حتقيق  اهلداية،  كتاب   ،_

اعتامد،  مطبعة  )بال:  ط3  املقدسة،  قم  ـ   اهلادي
1390ش(

النيسابوري، حممد ابو عبد اهلل احلاكم )ت: 405هـ( . 9
القادر  عبد  حتقيق:  الصحيحني،  عىل  املستدرك   _

عطا، ط1 )بريوت: دار الكتب العلمية، 1411(.

مشكاة . 10  - ق7(  )ت:  عيل  الفضل  ابو  الطربيس، 
هوشمند،  مهدي  حتقيق  االخبار،  غرر  يف  االنوار 

ط1، )قم: دار احلديث، 1413(.

أيوب)ت:360هـ( . 11 بن  امحد  بن  سليامن  الطرباين، 
القادر عطا، ط1  الدعاء، حتقيق: مصطفى عبد   _
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)بريوت: دار الكتب العلمية، 1413(.

بحار . 12  – هــ(   1111 )ت:  باقر  حممد  املجليس، 
االنوار، ط3 )بريوت: احياء الرتاث 1983م(

_، اجازات احلديث، حتقيق: السيد امحد احلسيني، ط1 
)قم: اخليام، 1410(.

موسى . 13 بن  عيل  بن  احلسني  بن  امحد  البيهقي، 
)ت:4850هـــ(_ شعب االيامن، حتقيق: الدكتور 
عبد العيل عبد احلميد حامد، ط1 )الرياض: مكتبة 

الرشد للنرش والتوزيع، 1423(.

مسند . 14 240هـ(  )ت:  داود،  بن  سليامن  الطياليس، 
املحسن  عبد  حتقيق:حممد  الطياليس،  داود  ايب 

الرتكي، ط1 )مرص: هجر، 1999(.

)ت: . 15 النعامن،  بن  حممد  بن  حممد  املفيد،  الشيخ 
النرش االسالمي،  املقنعة، حتقيق: مؤسسة   ،)413

ط2 )بال: د.م، 1410(.

-، املزار، حتقيق: السيد حممد باقر االبطحي، ط2، . 16
والتوزيع،  والنرش  للطباعة  املفيد  دار  )بريوت: 

.)1993

النيسابوري، ابو عيل حممد بن احلسن الفتال )ت: . 17
السيد حممد  الواعظني، حتقيق:  _ روضة  508هـ( 
منشورات  )قم:  اخلرسان،  حسن  السيد  مهدي 

الرشيف الريض، د.ت(.

السبكي، تقي عيل بن عبد الكايف )ت:756هـ( – . 18
حسني  حتقيق:  االنام،  خري  زيارة  يف  السقام  شفاء 
الكتب  دار  )بريوت:  ط1  شكري،  عيل  حممد 

العلمية، 2008(.

السمهودي، نور الدين ابو احلسن)ت:911هـ( – . 19
حتقيق:  املصطفى،  دار  بأخبار  الوفا  وفاء  خالصة 

الفرقان  مؤسسة  )بال،  ط1  السامرائي،  قاسم 
للرتاث االسالمي، د.ت(.

الدواليب، ابو يرش حممد بن امحد بن محاد بن سعيد . 20
الكنى   – )ت:310هـ(  االنصاري  مسلم  بن 
واالسامء، حتقيق: ابو قتيبة نظر حممد الفاريايب، ط1 

)بال: دار بن حزم ـ لبنان، 1421هـ(.

الدينوري، ابو بكر امحد بن مروان )ت:333هـ( – . 21
املجالسة وجواهر العلم، حتقيق: ابو عبيدة مشهور 
بن حسن ال سلامن، )بحرين: دار ابن حزم ـ لبنان، 

.)1419

بن . 22 امحد  بن  عمر  بن  عيل  احلسن  ابو  قطني،  الدار 
 – )ت:385هـ(  النعامن  بن  مسعود  بن  مهدي 
ط1  منصور،  بن  جمدي  حتقيق:  الدارقطني،  سنن 

)بريوت: دار الكتب العلمية،1996(.

ابن قولويه، جعفر بن حممد )ت:368هـ( – كامل . 23
الزيارات، حتقيق: الشيخ جواد القيومي، ط1 )قم: 

مؤسسة النرش االسالمي، 1417هـ(.

بن . 24 منصور  بن  حممد  احليل،  ادريس  ابن 
ط2  الرسائر،  مستطرفات   – أمحد)ت:598هـ( 

)قم: مطبعة النرش االسالمي، 1410هـ(.

بن . 25 جعفر  القاسم  ابو  احليل،  املحقق 
املخترص،  رشح  يف  املعترب   – احلسن)ت:676هـ( 
مكارم  نارص  إرشاف:  االفاضل،  من  عدة  حتقيق: 
 ،املؤمنني امري  اإلمام  مدرسة  )بال:  الشريازي، 

1364ش(.

)ت:230هـ( . 26 عبيد  بن  اجلعد  بن  عيل  اجلواهري، 
- مسند ابن اجلعد، حتقيق: عامر امحد حيدر، ط1 

)بال: مؤسسة نادر ـــ بريوت، 1410(.

الشهيد االول، الشيخ شمس الدين حممد بن مكي . 27
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العاميل )ت:786هـ( – الدروس الرشعية، حتقيق: 
املدرسني  جلامعة  التابعة  االسالمي  النرش  مؤسسة 
االسالمي  النرش  مؤسسة  )بال:  ط1  املقدسة،  بقم 

التابعة جلامعة املدرسني بقم املقدسة، 1414هـ(.

باسدار  )بــال:  ط1  الــبــدري،  حممد  حتقيق:  ــزار،  امل  ،_
اسالم، 1416هـ(

بن . 28 حممد  جعفر  ابو  اشوب،  شهر  ابن 
– مناقب آل أيب طالب، حتقيق:  عيل)ت:588هـ( 
دار االضواء  البقاعي، ط2 )بال:  الدكتور يوسف 

للطباعة والنرش والتوزيع، 1412هـ(.

_، معامل العلامء، )قم: د.م، د.ت(

بن . 29 الدين  غياث  طاووس،  بن  الكريم  عبد 
املظفر)ت:693هـ( – فرحة الغري، حتقيق: الشيخ 
التعارف،  مطبعة  )بال:  ط1  نجف،  مهدي  حممد 

1413هـ(.

احلسن . 30 بن  عيل  بن  حممد  الشجري، 
اإلمام  زيارة  فضل   – العلوي)ت:445هـ( 
)بال:  احلسيني،  امحد  السيد  اعداد:   ،احلسني

مطبعة اخليام ـ قم، 1403هـ(.

31 . – هــ(  )ت:585  الدين  منتجب  بابويه،  ابن 
الدين  جالل  حتقيق:  الدين،  منتجب  فهرست 

حمدث األرموي)قم: مرص،1366(.

العاميل، . 32 الدين  زين  بن  حسن  الثاين،  الشهيد 
تصحيح  حتقيق:  اجلامل،  منتقى   - )ت1011هــ( 
املطبعة  )بال:  ط1  الغفاري،  اكرب  عيل  وتعليق: 

االسالمية، 1362ش(.

التفريش، مصطفى بن احلسني احلسيني )ق11هــ( . 33
 البيت آل  مؤسسة  حتقيق:  الرجال،  نقد   –

ستارة،  مطبعة  )قم:  ط1  الرتاث،  الحياء 
1418هــ(.

–جامع . 34 )ت:1101هـ(  عيل  بن  االدربييل،حممد 
الطرق واالسناد،  االشتباهات عن  وازاحة  الرواة 

ط1 )بال: مكتبة املحمدي، د.ت(.

ـ . 35 481هــ(  )ت:  العزيز  عبد  القايض  براج،  ابن 
العلمية،  الشهداء  سيد  مؤسسة  حتقيق:  املهذب، 

إرشاف: جعفر السبحاين، )بال: د.م،1406(.

ابن سعد، بن منيع البرصي الزهري )ت: 230هـــ( . 36
ــــ الطبقات الكربى، بريوت، دار صادر، د.ت(.

بن عبد الرب القرطبي، ابو عمر يوسف بن عبد اهلل . 37
معرفة  يف  االستيعاب  ـــ  هـ(  )ت:463  حممد  بن 
ط1،  البجاوي،  حممد  عيل  حتقيق:  االصحاب، 

)بال: دار اجلبل ـ بريوت، 1412هـــ(.

الكريم . 38 عبد  بن  حممد  الدين  عز  االثري،  ابن 
)ت:630هـــ( ـــــ اسد الغابة يف معرفة الصحابة، 
حتقيق: عيل حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود، 

ط1، )بال: دار الكتب العلمية، 1415هـــ(.

االصفهاين، ابو فرج عيل بن احلسني )ت:356هـــ( . 39
ـ مقاتل الطالبيني، حتقيق: أمحد صقر، ط2 )بريوت: 

مؤسسة االعلمي للمطبوعات، 1420(.

احلق . 40 إىل  اهلادي  اإلمام  احلسن،  بن  حييى 
واحلرام،  احلالل  يف  االحكام  ـــ  )ت:298هـ( 
حتقيق: حسني سليم اسد، ط1 )دمشق: دار املأمون 

للرتاث، 1984(.

املراجع:ج. 
عيل  _الذريعة . 1 بن  حمسن  حممد  الطهراين،  اغابزرك 

األضواء،  دار  )بريوت:  ط3  الشيعة،  تصانيف  اىل 
.)1983
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النامزي)ت:1405هـ( . 2 عيل  الشيخ  الشاهرودي، 
 – مستدركات علم الرجال احلديث، ط1 )طهران: 

مطبعة حيدري، د.ت(.
القمي، عباس )ت: 1359هــ( – الكنى وااللقاب، . 3

)طهران: مكتبة الصدر، د.ت(.
الشريازي، السيد عيل خان املدين، الدرجات الرفيعة . 4

حممد  السيد  تقديم:  حتقيق:  الشيعة،  طبقات  يف 
صادق بحر العلوم، )قم: منشورات مكتبة بصرييت 

.)1397
اخلوئي، ابو القاسم، معجم رجال احلديث وتفصيل . 5

طبقات الرواة، ط5 )بال مكان طبع: د. م،1992م(.

احلسيني، السيد امحد، تراجم الرجال، )قم: صدر، . 6
.)1414

_ كشف احلجب واألستار، . 7 حسيني، السيد إعجاز 
ط2 )قم:هبمن، 1409(.

البغدادي، اسامعيل باشا – إيضاح املكنون، حتقيق: . 8
تصحيح: رفعت بيلكه الكليني، )بريوت: دار احياء 

الرتاث العريب، د.ت(.

الرتاث، . 9 فهرست   – حسني  حممد  اجلاليل،  احلسيني 
)ايران:  احلسيني اجلاليل، ط1،  حتقيق: حممد جواد 

نكارش، 1422(.

ط3  وتــارخيــهــا،  الــبــيــت  ــل  اهـ مـــــزارات   ،_

)بريوت:مؤسسة االعلمي، 1995(.

الزركيل، خري الدين _ االعالم، ط5، )بريوت: دار . 10
العلم للماليني، 1980(.

كحالة عمر- معجم املؤلفني، )بريوت: دار احياء . 11
الرتاث العريب، د.ت(.

االميني، حممد هادي – معجم املطبوعات النجفية، . 12
ط1 )النجف االرشف، النعامن، 1966(.

فاطمة . 13 السيدة  ـ  احلسنى  عبد  نعيم  نازك  البهاديل، 

الكتب  دار  )بال:  ط1  تارخيية،  دراسة  املعصومة 
والوثائق العراقية، 2015(.

آل كاشف الغطاء، حممد حسني )املتويف 1373هـ( . 14
ــــ اصل الشيعة واصوهلا، حتقيق: عالل ال جعفر، 

ط1 )بال: مطبعة ستارة، 1415(.

عرض . 15 الفاريس  سلامن  ـ  جواد  حممد  فقيه،  ال 
االعلمي  مؤسسة  )بريوت:  ط4  وحتليل، 

للمطبوعات،1420 هــ(.

منتهى . 16  – اجلزائري  جعفر  حممد  السيد  املروج، 
عيل  حممد  اعداد:  الكفاية،  توضيح  يف  الدراية 

املوسوي املروج، )بال: د.م، د.ت(.

االثني . 17 الشبعة  عند  املنتظر  املهدي  ـ  جواد  عيل، 
)املانيا:  ط3  دودو،  العيد  أبو  ترمجة،  عرشية، 

منشورات اجلمل، 2007(.

اإلسالم . 18 ـ  صالح  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  السحيم، 
واصوله ومبادؤه، ط1 )السعودية: وزارة الشؤون 
واالرشاد،  والدعوة  واالوقاف  اإلسالمية 

.)1421

املوسوعات: د. 
اإلمامية، . 1 مؤلفي  موسوعة  االسالمي،  الفكر  جممع 

ط1، )قم: مطبعة رشيعتي، 1420(.

السبحاين، الشيخ جعفر – موسوعة طبقات الفقهاء، . 2
 ،حتقيق: قسم التحقيق يف مؤسسة اإلمام الصادق

)بال: مؤسسة اإلمام الصادق، د.ت(.

مؤسسة اإلمام اهلادي، موسوعة زيارة املعصومني، . 3
ط2 )قم: اعتامد، 1426هـ(.


