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مقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني وأفضل الصالة وأتم السالم
عىل سيدنا ونبينا حممد وآله الطيبني الطاهرين.

أما بعد  ،فمهام كثرت املؤلفات يف سرية اإلمام احلسني وهنضته سالم اهلل عليه،
تبقى احلاجة اىل اجلديد  ،ألن موضوعه أغنى من كل ما كتب .
ومهام كثرت البحوث  ،تبقى احلاجة اىل بحوث معمقة تكشف علو مقامه ،
وعمق أحداث سريته وهنضته  ،صلوات اهلل عليه .
ذلك أن احلسني مرشوع رباين منذ خلق اهلل اخللق  ،منسوجة أصوله بتكوين
األرض  ،ونبوة جده النبي
ولده املهدي

 ،وجارية أنشودته يف األجيال  ،حتى يبعث اهلل

فيأخذ بثاره  ،وينهي الظلم من عىل وجه األرض  ،ويمألها

قسط ًا وعدالً .
فضلت أن أكتب موضوعات من سريته ومقاماته
وقد
ُ

 ،فيها اجلديد املفيد

لعامة الناس  ،وخلطباء املنرب احلسيني خاصة .
وقد تالحظ أين أكثرت من اإلعتامد عىل أحاديث كامل الزيارات للفقيه الكبري
جعفر بن حممد بن قولويه أستاذ الشيخ املفيد  ،وسببه دقة كتابه كامل
الزيارات وإتقانه وغناه  ،وأين أرى صحة كل مارواه فيه .
أسأل اهلل أن يشملنا برمحته  ،ومن أعظمها شفاعة احلسني  ،صلوات اهلل عليه .
عيل الكوراين العاميل
قم املرشفة  ،رجب املكرم 1441هـ  -نيسان  2020م

$املوضوع األول:

 $تربة كربالء وسبحة كربالء
$رائحة تربة كربالء
قال يل صديقي ووجهه يتهلل فرح ًا :سأهدي لك هدية حتبها  ،وأخرج من
جيبه سبحة ترابية  ،ما أن حلظتها عيناي حتى فاضتا بالدمع  ،فتناولتها بكلتا
يدي وشممتها  ،ومسحت بحباهتا عيني وقلت له:
ألف شكر ..إهنا حق ًا كربالئية  ،إهنا الرائحة األصلية لرتبة احلسني

.

أشكرك أنك مل تضع عليها عطر ًا فيصعب عىل مثيل متييزها .
قال :وهل متيز تربة كربالء بالشم ؟
قلت :نعم إذا كانت جديدة  ،ومل تضف إليها رائحة .
قال :هل تستطيع أن تصف يل رائحتها ؟
قلت :فيها نفاذ خاص  ،وعطر ليس من نوع عطور الدنيا  ،فيها معان غيبية
تفهمها بالشم  ،يصعب التعبري عنها ؟
قال :إن الشم علم !
قلت :الشم عامل قبل أن يكون عل ًام..ينفتح عليه اإلنسان بالعشق فيعرف روائح
معشوقه بقدر درجة إيامنه ،ويعرف روائح األخيار واألرشار .
أما قرأت أن املالئكة يعرفون نية اإلنسان الطيبة واخلبيثة  ،من رائحتها !
يا صديقي ..لو أن أكرب علامء احلس والشم كان مع يعقوب
يوسف  ،إذا مل يكن عنده عشق وإيامن .

ملا وجد ريح
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هل سمعت بالرواية التي تقول إن إبراهيم

مر عىل كربالء فشم تربتها

وصىل فيها  ،واشرتى أرضها من أهلها  ،وسامها ( كربالء ) !
وهل سمعت أن قاموس اللغة اآلشورية القديمة الذي وضعه علامء اآلثار
الغربيون يذكر أن معنى (كربو -لو) :الرجل القربان  ،ومعنى(كربو-ئيل):
قربان اهلل  ،وأن كركميش بنفس املعنى ! فاعجب إذا أردت أن تعجب !
وهل سمعت حديث قبضة الرتاب التي أتى هبا جربئيل أو ميكائيل
كربالء إىل النبي
احلسني

من

وأخربه أهنا تربة األرض التي تقتل فيها أمته ولده

! فأودعها عند أم سلمة يف قارورة وقال هلا :إذا كان يوم عاشوراء

وقتل احلسني

 ،صار الرتاب يف القارورة دم ًا عبيط ًا ،أي صافي ًا !

وهل سمعت أن علي ًا

مر عىل كربالء  ،وشم تربتها وأخرب بام يكون فيها !

إن هؤالء العظامء يفهمون بالشم أمور ًا وأحداث ًا حسب درجتهم .
وهذا علم الشم بعد عامل الشم  ،يا صديقي !
قال صديقي :وهل يوجد اليوم من يعرف الطيب والرشير من رائحته ؟
قلت له :أما إذا أردت املعرفة القطعية فهي عند االمام املهدي

 ،وإن أردت

املعرفة التي ختطئ وتصيب فهي عند املؤمن حسب درجة إيامنه وصفاء روحه
وإرهافها ..أ َما ترى أنك تشم أحيان ًا من أشخاص رائحة روحهم اخلبيثة
ونواياهم الرشيرة فال تطيق الكالم معهم ،وال اجللوس!
وتشم من شخص رائحة نواياه العطرة فكأنام هب عليك نسيم من اجلنة!
قال صديقي :فامذا عن حتول الرتاب عند أم سلمة إىل دم عند قتل احلسني؟
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قلت له :هذا حديث متواتر باملعنى ،وقد كثرت روايته يف مصادر السنيني
كمسند أمحد ( ،)294/ 6وسل من شئت عن تفسريه فسينحني ويقول الأعلم !
$حديث مازال يدهشني!
ولكن قبل الكالم فيه أروي لك حديث ًا أدهشني وما زال يسكن يف عقيل..
يقول :اعتل احلسني فاشتد وجعه  ،فاحتملته فاطمة اىل النبي

مستغيث ًة

مستجري ًة فقالت :يا رسول اهلل  ،أدع اهلل البنك أن يشفيه ووضعته بني يديه ،
فقام النبي

حتى جلس عند رأسه ثم قال:يا فاطمةيا بنية ،إن اهلل هو الذي

وهبه لك هو قادر عىل أن يشفيه  .فهبط عىل جربئيل فقال :يا حممد  ،إن اهلل مل
ينزل عليك سورة من القرآن إال فيها فاء  ،وال تكون الفاء إال من آفة ما خال
سورة احلمد  ،فليس فيها فاء  ،فادع بقدح من ماء فاقرأ فيه احلمد أربعني مرة
ثم صبه عليه فإن اهلل يشفيه  ،ففعل ذلك  ،فكأنام أنشط من عقال !
فاعجب يا صديقي إذا أردت العجب  ،وفكر يف قدرة معامر القرآن عز وجل
وكيف يسب حساب ًا للحرف أين يضعه  ،وأين ال يضعه !
ثم يف دالالت احلروف فوق دالالت الكلامت  ،فهذا احلرف يدل عىل نوع من
األحداث  ،وهذا يدل عىل نوع  ،وذاك عىل نوع آخر !
ثم فكر يف تأثري تالوة سورة احلمد يف املاء ألهنا بال فاء ! ثم تأثري املاء يف بدن
املريض  ،وتأثري التكرار سبع مرات أو عرش ًا أو أربعني !
ثم يف طريقة تفكري الزهراء
فحملته اىل النبي

.

وترصفها  ،ملا وجدت أن حالة ابنها خطرية
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وترصفه ملا جلس عند رأسه ليدعو له  ،فرأى أنه

ثم يف طريقة تفكريالنبي

كاملحترض ،ففكر لعل اهلل تعاىل بدا له يف وعده باحلسني  ،وتوقف عن الدعاء
له  ،وقال هلا :بل أترك أمر الطفل  ،وال أتدخل يف مقاديراهلل تعاىل !
ثم فكر ملاذا كان احلسني

هبة مبتدأة من اهلل بدون أن تقرتح الزهراء

عىل رهبا شيئ ًا ؟ كام كان تزوجيها بعيل

أمر ًا مبتدء ًا منه تعاىل منذ أن تقبلها

من أبيها وأمها  ،ومل يكن هلام حق رشع ًا يف تزوجيها !
وإذا انفتح لك هذا الباب..عرفت أن مسألة تربة احلسني

أوسع من حميطنا

وقوانينه  ،فلامذا ال تكون أرض كربالء من نوع خاص ،وملاذا ال يكون
الختالط دم احلسني

هبا تأثري فيزيائي خاص !

وملاذا ال نفرتض قوانني فيزيائية عليا  ،فوق ما نعرفه من قوانينها الدنيا ؟
إن أمر بعض بقاع األرض كالكعبة ومكة وحرمها  ،وبيت املقدس ،والطور،
وبيت حلم  ،ومسجد النبي

 ،وغريها،اليمكن تفسري أحاديثها وأحداثها

إال بافرتاض قوانني مادية من نوع آخر !
ملاذا نتحري يف أحاديث النور واإلشعاع الذي يصدر من البقاع واألشخاص،
وال نفرتض أن له قوانني عالية مل يكتشفها العلم إىل اليوم !
سمعت أهنم اكتشفوا أشعة تصدرمن اإلنسان بعد وضوئه وىف حال صالته .
كشفوها بواسطة أجهزة  ،وهي قابلة للتطوير وكشف اجلديد .
وحتدثت األحاديث عن نور الطائفني حول الكعبة  ،وعن فضل السجود عىل
الرتاب  ،وعن النور املنبعث من جبني الساجد عىل تربة كربالء  ،ولكن األشعة
إىل اآلن مل تصورأشعة الكعبة  ،وال أشعة كربالء وتربتها .
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قد يكتشف العلامء أشياء وأشياء  ،لكنها تبقى كشوف ًا ناقصة حتى تظهر معجزة
نبينا الكربى

عىل يد ولده املهدي املوعود

.

وستكون املعجزة يومئذ العلم  ،مضاف ًا اىل الكلمة والفكرة !
يومها..سريى الناس قوانني الفيزياء والعلوم وآياهتا ،ويرون حقائق القرآن
وتأويله  ،وتظل أعناقهم هلا خاضعني .
لكن يا صديقي التنتظركشوف العلم  ،فإنام يتاج اىل ذلك من ال إيامن له ،
أوضعيف اإليامن ..أما من عنده منبع لإليامن من كتاب اهلل عز وجل وأحاديث
رسوله

وأهل بيته الطاهرين

 ،فال يتاج يف إيامنه إىل كشوف

املكتشفني ،وال نتائج أجهزهتم وأفكارهم .
هذا يا صديقي عن كشوف العلم  .أما عن مقام احلسني

فال تستكثر أن

جيعل اهلل آية قتله يف كربالء أن تتحول تربته املودعة يف بيت رسول اهلل
دم  ،وهذا يف احلقيقة من آيات رسول اهلل

إىل

ومعجزاته .

قال صديقي :تقصد أن املعجزة شئ آخر فوق هذه القوانني العالية ؟
قلت :نعم إن املعجزة مقولة أخرى  ،وإن ختيل بعض املثقفني أهنام مقولة
واحدة ،وسأرضب لك مث ً
ال :إذا استطاع العلم أن يكشف أن الصادق يف
كالمه ينبعث منه إشعاع من لون معني  ،والكاذب ينبعث منه إشعاع من لون
آخر ..أو استطاع أن يكشف الرائحة الكرهية عند حدوث النية السيئة ،
والرائحة الطيبة عند النية الطيبة ..فهذه قوانني جديدة عربت عنها بقوانني
الفيزياء العليا تقريب ًا للذهن  ،أما التعبرياألصح فهوأهنا إحدى آيات اهلل تعاىل
وقوانينه  ،التي أقام عليها هذا الكون  ،والتي النعرف منها إال القليل .
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حي يف الطبيعة:
 $املعجزة فعل ٌّ
املعجزة هلا منطق آخر ومعادالت فوق قوانني الفيزياء العليا والدنيا ..يصف
فيقول:

أمرياملؤمنني عىل

معجزة جمئ الشجرة إىل رسول اهلل

ولقد كنت معه

ملا أتاه املأل من قريش فقالوا له :يا حممد إنك قد ادعيت

عظي ًام مل يدعه آباؤك وال أحد من بيتك  ،ونحن نسألك أمر ًا إن أجبتنا إليه
وأريتناه علمنا أنك نبي ورسول  ،وإن مل تفعل علمنا أنك ساحر كذاب .
فقال

 :وما تسألون ؟ قالوا :تدعو لنا هذه الشجرة حتى تنقلع بعروقها

وتقف بني يديك  .فقال

 :إن اهلل عىل كل شئ قدير  ،فإن فعل اهلل لكم ذلك

أتؤمنون وتشهدون باحلق؟ قالوا نعم .
قال فإين سأريكم ما تطلبون  ،وإين ألعلم أنكم ال تفيئون إىل خري  ،وأن فيكم
يزب األحزاب !
من يطرح يف القليب  ،ومن ِّ
ثم قال

 :يا أيتها الشجرة إن كنت تؤمنني باهلل واليوم اآلخر وتعلمني أين

رسول اهلل  ،فانقلعي بعروقك حتى تقفي بني يدي بإذن اهلل !
فوالذي بعثه باحلق النقلعت بعروقها وجاءت وهلا دوي شديد وقصف
كقصف أجنحة الطري ،حتى وقفت بني يدي رسول اهلل
بغصنها األعىل عىل رسول اهلل
يمينه

مرفرفة  ،وألقت

 ،وببعض أغصاهنا عىل منكبي  ،وكنت عن

! فلام نظرالقوم إىل ذلك قالوا -علو ًا واستكبار ًا  :-فمرها فليأتك

نصفها ويبقى نصفها ! فأمرها بذلك  ،فأقبل إليه نصفها كأعجب إقبال وأشده
دوي ًا  ،فكادت تلتف برسول اهلل
فلريجع إىل نصفه كام كان ..فأمره

! فقالوا  -كفر ًا وعتو ًا  -فمر هذا النصف
فرجع !
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فقلت أنا :ال إله إال اهلل  ،فإين أول مؤمن بك يا رسول اهلل  ،وأول من أقر بأن
الشجرة فعلت ما فعلت بأمر اهلل تعاىل  ،تصديق ًا بنبوتك وإجالالً لكلمتك .
فقال القوم كلهم :بل ساحركذاب عجيب السحر خفيف فيه  ،وهل يصدقك
يف أمرك إال مثل هذا الغالم  ،يعنوين ! (هنج البالغة.)159/2:

أما مثل هذه املعجزة ياصديقي ،فهي فعل إهلي حي يف الطبيعة  ،بقدرة أعىل من
قوانني الفيزياء وقوانني املادة مجعاء ! ولذلك خير هلا علامء الطبيعة !
قال صديقي :هل نفهم من قوله تعاىلَ :سن ُِرهيِ ْم آ َياتِنَا ِيف اآل َف ِ
اق َو ِيف َأ ْن ُف ِس ِه ْم َحتَّى
احل ُّق َأو ََل يك ِ
ْف بِ َر ِّب َك َأ َّن ُه َع َىل ك ُِّل َش ٍئ َش ِهيد  ،أن العلم سيكشف
َي َت َب َّ َ
ني ََُل ْم َأ َّن ُه َْ َ ْ َ

قوانني املادة العليا التي ذكرهتا ؟
قلت :هذه اآلية وعد قطعي بآيات معجزة سيظهرها اهلل تعاىل ،ولكن مل يدد
الزمان ونوع اآليات  ،والظاهرأهنا آيات أعظم مما ذكرت  ،وقد ورد يف أحاديث
أهل البيت

أهنا آيات تظهر يف أعداء احلق عند ظهور اإلمام املهدي

،

وقد نص بعضها عىل أهنا آيات انتقامية من املسخ  ،والقذف بالصواعق ،
وفقدان سيطرة احلكام الطغاة عىل آفاق الدنيا !
$حتى اجلامد له روح ولغة:
قال صديقي :شكر ًا لك  ،لقد سمعت جديد ًا عن الشم والنور ..لكن ماذا عن
تكلم السبحة من تراب كربالء  ،وتسبيحها يف يد حاملها ؟
ون
قلت له :إن التسبيح يف قوله تعاىلَ :وإِ ْن ِم ْن َش ٍئ إِال ُي َس ِّب ُح بِ َح ْم ِد ِه َو َلكِ ْن ال َت ْف َق ُه َ
ون
يح ُه ْم  ،اليمكن أن يكون جمازي ًا  ،بل هو تسبيح حقيقي بدليل :ال َت ْف َق ُه َ
ت َْسبِ َ
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يح ُه ْم  ،وبدليل األحاديث املفرسة لآلية  ،ف ُ
حمل الكالم عىل املجاز له
ت َْسبِ َ
حدود  ،ومن أفرط فيها فقد متَحل .
نعم  ،هو تسبيح حقيقي ،وقد نصت اآليات واألحاديث عىل أن كل ما يف
الكون كائنات حية حتى اجلامد  ،واليوجد كائن ميت باملوت الكامل ،لكن
درجات احلياة متفاوتة ِمن أعظم الناس حيوية ويقظة يف عقله وروحه ،
إىل أقلهم حيوية الذي اليكاد يفقه شيئ ًا  ،أويشعر بشيئ !
إن أحدنا يتفاوت يف درجة حياته  ،من أرقى حاالته وازدهارالعقيل والروحي
والبدين  ،إىل حالة اخلمول والركود واملرض .
وإذا حسبنا اإلنسان يف أول ُسلم األحياء  ،فإن أقل إنسان نصيب ًا من احلياة
يقرتب من أرقى حيوان صامت ..وأقل حيوان نصيب ًا منها يقرتب من أرقى
نبات أو يشتبه به ..وأقل نبات نصيب ًا منها يشتبه بأرقى مجاد..
وكل فرد من سلسالت هذه الكائنات له روح بحسبه  ،وعقل بحسبه ،
وتكليف بحسبه  ،ولغة وتسبيح  ،ولكنا ال نفقه تسبيحهم !
رأيت لكل نوع من النبات واألشجار شخصي ًة وأخالق ًا غري النوع
أما
َ
اآلخر ..وما يدريك أن تكون الصخور واجلبال كذلك؟
أما الرتاب يا صديقي فله قصة أخرى  ،ألنه نح ُن! فأحدنا ما هو إال نصف
مرت مكعب من الرتاب خملوط بنفخة إهلية ..بىل  ،نفخة الروح هي األساس
وأصل الرس  ،واإلنسان إنسان بروحه قبل بدنه ..ولكن الرسأيض ًا يف قبضة
الرتاب التي تقبل حلول النفخة فيها  ،وتتآخى معها  ،وتكون مقرها .
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الرس أيض ًا يف السبع قبضات التي أخذها جربئيل

من األرض فصنع اهلل

منها بيت ًا للروح  ،والرس بعدها يف غذاء األبوين من نتيجة تراب األرض الذي
يصري علق ًة تقبل اإلنشاء اآلخر !
هل سمعت أن كل العنارص الستة عرشالتي يتكون منها الرتاب..يتكون منها
بدن اإلنسان بال زيادة وال نقصان ! وهل سمعت أن يف األرض تراب ًا ليس
منها ،وأنه قد نقل إليها من اجلنة ألمر ال أفهمه أنا وال أنت !
األشياء يا صديقي أكرب مما نرى وأعمق  ،فال تنظر إليها بسذاجة !
إن مثل املؤمن وغري املؤمن كمثل شخصني يملكان جهازي (راديو) فيفتح
أحدمها جهازه ويدير مفتاحه ،فال يسمع صوت ًا إال اخلشيش والصفري ،فيقول
إنه جهاز جيد  ،ولكن ال توجد حمطات اآلن  .ويفتح اآلخر مذياعه فإذا به
ممتلئ باإلذاعات صافية واضحة  ،وال خشيش وال صفري !
املشكلة يا صديقي ليست يف البث واإلذاعة  ،ولكن يف جهاز اإللتقاط !
ومشكلة هؤالء اجلامدين عىل املاديات ومن تبلد مثلهم من املسلمني ..أهنم
عند ما ال يلتقط جهازهم ينفون وجود اإلرسال واملرسالت !
إن املوجود أكثر مما يلتقطه جهازك وجهازي  ،وحمطات اإلرسال موجودة يف
كل شئ من حولك ! فحواسنا اخلمس آيات كربى من آيات اهلل تعاىل ولكنها
(كامريات ) حمدودة تستطيع فقط أن تلتقط أجزاء من املسموع واملنظور
واملحسوس واملشموم واملطعوم  ،وتبقى األجزاء األخرى خارج عملها !
وجهاز عقلنا آية عظمى  ،ولكنه يلتقط جز ًء من احلقائق فقط ! وجهاز روحنا
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يصل إىل جزء من العوامل  ،والباقي خارج عمله ! فاملسألة يا صديقي أعمق مما
نتصور  ،فاعجب ملن ينظرون إليها بأذهان مسطحة !
هذه النبتة الصغرية التي تدوسها األقدام هلا خطة وهدف  ،وهلا قصة قد
توازي قصة أكرب شجرة يف غابات األمازون ! وكل نبتة هلا خطة وهدف
وقصة ..وكل حيوان  ،وكل إنسان  ،وكل ذرة من مجاد أو تراب..
أليس اجلميع آجر ًا يف بناء هذه األرض واحلياة  ،ومن هندسة ذلك املعامر ،
وأي معامر ..سبحانه وتعاىل !
$اىل الذين سجنوا أنفسهم يف قوقعة املادة !
آه لو استطعت أن أنادي يف هؤالء الذين اليرون إال األشكال والسطوح؟
فأهز بصيحتي عقوهلم والوجدان !
يا هؤالء  ،إن البعد املادي أهون أبعاد املوجود  ،وأصغرها..
روحي فداء لرسول اهلل

حيث أراد أن هيز عقول قريش فصعد عىل الصفا

ذات يوم ونادى :يا صباحاه  ،فاجتمعت إليه قريش فقالوا :مالك؟ قال:
أرأيتكم إن أخربتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم  ،أكنتم تصدقونني؟

قالوا :بىل  .قال :أهيا الناس إن الرائد ال يكذب أهله  ،ولو كنت كاذب ًا ملا
كذبتكم ،واهلل الذي ال إله إال هو إين رسول اهلل إليكم حق ًا خاصة  ،وإىل الناس
عامة  .واهلل لتموتن كام تنامون  ،ولتبعثن كام تستيقظون  ،ولتجزون باإلحسان
إحسان ًا  ،وبالسوء سوء  ،وإهنا للجنة أبد ًا أو النار أبد ًا ! (املناقب.)44/1:
إننا اليوم يا رسول اهلل بحاجة إىل صيحة(ياصباحاه) يف قريش العامل ليعرفوا
أن فوق املاديات عوامل أعظم منها  ،فيخرجوا مغارة املادة إىل نور التوحيد .
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بحاجة اىل صيحة يف قريش املسلمني ليتوقفوا عن ظلمهم ألهل بيت نبيهم
الطاهرين

 ،ويرجعوا إىل إمامتهم وتلقي اإلسالم منهم .

والبد ملقدمات الصيحتني أن تتنامى يف العامل ويف األمة  ،حتى يظهراملهدي
املوعود روحي فداه  ،فيقوم هبا خري قيام .
قال صديقي:لقد استفدت من حديثك وأحببت تربة احلسني

أكثر..

وقررت أن أس ِّبح هبا البغريها ما استطعت  ،وأسجد هلل عىل تراهبا ما استطعت.
وسوف أهدي لك منها تربة سجود وسبحة .
قلت له :خري هدية  ،أشكرك عليها  ،وأرجو أن ال تفارقني سبحة كربالء يف
حيايت  ،وأن يدفنوها معي يف قربي .
لقد أعجبني ذوق سيف الدولة احلمداين حيث كان جيمع غبار ثيابه إذا
رجع من جهاد الروم  ،حتى صنع منها لبنة  ،وأوىص أن يوضع عليها خده يف
عىل صدره .

قربه  ،وأن يوضع شئ من تربة احلسني

رمحه اهلل  ،فقد غزا الروم سبعني غزوة  ،وكان سد ًا أم اجتياحهم بالد املسلمني.
وكلام زاد هم اإلنسان بأمته ونرصهتا وجهاد أعدائها  ،زاد حبه لنبيه
وعرتته

 ،وصار أرهف حس ًا  ،وأكثر فه ًام .
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$صنـعوها يف البحـرين
يف أيام حرب صدام مع إيران ،كانت احلاجة ملحة اىل ُس َبح كربالء و ُت َرهبا..
فتوصل البحرينيون اىل جلب الرتاب من كربالء  ،وصناعة ترب وسبح منه .
وقد أهدى يل أحدهم واحدة منها  ،فكتبت:
صنعوها يف البحرين ..يف بيت طاهر ..
شاطؤهم مغسول بأمواج القرون ..وقلوهبم بالدموع عىل الزهراء

.

من أبناء الغواصني األوائل ..الذين عرفوا اللؤلؤ قبل الناس ،وخربوا حماراته
املألى  ،واستخرجوا منها ألهل الدنيا أغىل زينة .
من أبناء األوفياء الذين قال هلم الرسول

:إين تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل

وعرتيت أهل بيتي (كفاية األثر .)137/فقالوا سمعنا وأطعنا  ،واحتضنوا يف
حمارات قلوهبم لؤلؤتني  ،الكتاب والعرتة َ ،فنَمتَا واحتدتا  ،وصارتا لؤلؤتني يف
واحدة  ،كأحسن ما يكون اللؤلؤ  ،وأهباه .
باعوا اللؤلؤ اىل العامل بالغايل والرخيص  ،أما لؤلؤ حمبتهم فباعوا له كل شئ
ل َيسلم هلم ! ال أعرف أكثر منهم سخاء من أجله  ،حتى بالروح !
يقولون إن لؤلؤ حمبة أهل البيت

إن بذلت له روحك  ،انتقل من حمارة

القلب إىل حمارة الروح  ،ونام فيها نمو ًا خاص ًا  ،وصار مشع ًا !
$ماء زمزم وتراب كربالء:
صنعوها باألنامل ..وبسيط الوسائل .يأخذون قطعه من الطني املقدس باسم
اهلل  ،ويولوهنا إىل ُح َبيبات  ،ثم ُجيففوهنا وينظمون منها مسابيح كربالء..
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صناعة ال كالصنائع  ،وبضاعة ال كالبضائع ..اهتدى اليها والدهم يف عهد
حصار كربالء ..يوم قل وصول السبح احلسينية  ،وتلهف هلا املحبون..
يومها ..قصد كربالء  ،وزار احلسني

عن أهل البحرين  ،واستأذنه يف أن

يمل شيئ ًا من تراب بقعته املباركة إىل بلده  ،ليصنع منه مسابيح ملواليه..
وعاد إىل بيته يمل ألطفاله هدايا  ،لكن فرحة اجلميع بصندوق الرتاب كانت
أكرب ..أعدوا مكانه بدقة ..طهروا الغرفة و َبخروها  ،ثم وضعوا الصندوق عىل
منضدة يف زاويتها ..يأخذون من ترابه ويصبون عليه ماء زمزم ..ويصنعون منه
عجني السبح احلسينية .
ماء زمزم  ،وتراب كربالء  ،التقيا يف بيت طاهر يف البحرين  ،فكان هلام حنني
وأشواق  ،بدموع بحرانية .
قال تراب كربالء :أنت يا ماء زمزم أسعد حظ ًا من الفرات  ،لقد رشب منك
احلسني

وأصحابه وارتووا ..لكن منعوهم من ماء الفرات وقتلوهم

فأحسست بدمائهم حار ًة حارة  ،تغيل وتضطرم !
عطاشى ،
َ
قال ماء زمزم :هلفي عىل دم احلسني وعطش احلسني وأصحاب احلسني  .إين
أشم منك ريهم  ،فام أطيبه وأشجاه ..
وملا اجتمع يف البحرين ..ماء زمزم وتربة احلسني ..تالقت املعاين الكبار ..من
هاجر وإسامعيل  ،وفاطمة واحلسني..

.

واملعاين األكرب ،من إبراهيم وحممد صىل اهلل عليهام وآهلام..
وكان ينبغي اختبار استعداد إبراهيم وإسامعيل
إسامعيل بوادي منى..

للفداء ..فكان مشهد ذبح
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ومل يكن ينبغي اختبار حممد
كربالء  ،فأخرب ولده احلسني

 ،بل يكفي إخباره فقط  ،فأخربه اهلل تعاىل بفداء
بذلك فقال :رضا اهلل رضانا أهل البيت ،

نصرب عيل بالئه  ،ويوفينا أجور الصابرين (العوامل. )217/
وسقى أهل البحرين ماء زمزم لرتبة احلسني

 ،ونظموا منها ُس َبح ًا يف أيدي

الذاكرين .كل واحدة منها قصيدة من مئة بيت وبيت..
كل بيت منها مطلع ..وكال شطريه مرصع..
قصيدة دوهنا املعلقات..يفهمها املؤمنون واملالئكة  ،ويستعيدون إنشادها..
أما أصحاب األذهان املسطحة فيقولون :كالم  ،ومسبحة من طني !
تفهمها عجائزنا يف قراهنِ ُ ..
وجيد َن أصول إنشادها  ،فقد ورثن كلامهتا من بنت
أفصح ناطق بالضاد  ،يوم أهدى إليها الرسول كلامهتا :تكبري ًا  ،وحتميد ًا،
وتسبيح ًا  ،فكانت هلا نشيد اإلنشاد..
صنعت الزهراء ُسب َح ًة من تربة قرب محزة  ،نظمتها يف خيط أزرق ..حتى جاء
جربيل إىل أبيها

هبدية من تربة كربالء  ،فولدت منظومة كربالء .

كان داود يسبح ..و َيا ِج َب ُال َأ ِّو ِب َم َع ُه َوالط َري ..ولوكان يف عرصنا الستبدل
إنشاده بإنشاد نبينا

وقال :هذا إنشاد تؤ ِّوب معه مالئكة املأل األعىل !

مجيلة منظومة أهل البحرين  ،لتلحني نشيد الزهراء

..

ويف الدنيا أحلان ..لو عرفها املغنون لعافوا أحلاهنم !
أحلان أهل الدنيا وقصائدها تقول لإلنسان :إنام احلياة بدنك والشهوات ..ثم
النهاية ! تقول له ذلك :آخر مقطوعات املوسيقى األمريكية ،وأحدث صاالت
الض ِّليل امرئ القيس  ،والسفريالضليل نزار
الغناء ،وأبلغ قصائد امللك ِّ
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القباين ..فريى أن أمجل ما يف الدنيا ..هلوها  ،ومخرها  ،وزناها  ،فيتيه يف
أوديتها ..بينام يواصل الكون نشيده  ،عابر ًا عن هذا الغائب املخمور !
ُ
الكون يواصل أنشودته من يوم والدته ..من أول ما بدأ رشيط الزمان..
يح ُه ْم  ،كل بلغته ..له نشيده
َوإِ ْن ِم ْن َش ٍئ إِال ُي َس ِّب ُح بِ َح ْم ِد ِه َو َلكِ ْن ال َت ْف َق ُه َ
ون ت َْسبِ َ
وأحلانه..أما نشيد األنبياء فهو النشيد األكرب  ،ينتظمها مجيع ًا ويدو هبا !




أنشودة الكون اهلادرة  ،اليراها مسطح الذهن  ،وال يس هبا خممور  ،بل يسمع
عنها الناس ..أما املؤمنون فمفتوحة هلم النوافذ !
يف يوم أمر اهلل بالد الزيتون  ،بجباهلا وحيواهنا وطيورها وأسامكها  ،أن تنشد
بنشيد داود

تؤوب معه اجلبال والطري ..
فكان يقرأ التسبيح بأحلانه  ،و ِّ

حتى إذا جاء حممد
الزهراء
ابنها املهدي

حبا ُه اهلل بختام أناشيد التسبيح ،فأهداه الرسول البنته

وسامه باسمها..ويا أجيال املسلمني سبحي بتسبيحها  ،حتى يأيت
فيؤوب معه سكان األرض والسامء!
ينشده إنشاد ًا ِّ

$إشعاع تربة كربالء:
يف الدنيا أنواع اجلواهر ..صنعها اهلل لعباده يف بواطن األرض  ،وقيعان
البحار ..زين ًة وآية..
فيها الياقوت األمحر  ،الذي يذرف توت الشام دموعه شوق ًا اليه..
الربد النازل من السامء..
و ُدر النجف النابت يف األرض ..يضاهي َ َ
واألملاس األخاذ ..الذي متكنوا يف عرصنا أن يصنعوا له شبيه ًا  ،بال روح..
رس والزهر ..ومن مجيعها
وفيها اللؤلؤ واملرجان ..واللع ُل والزبرجد ..وال ُي ُ
تصنع العقود واملسابيح ..لكنها مجيع ًا التساوي حبة من سبحة كربالء !
وكيف يقاس املادي باملعنوي ..واملظلم باملنري ..والصامت باملتكلم؟
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توصل العلم اىل أن إشعاع الياقوت ينطلق خيوط ًا وحزم ًا مفردة متفرقة..
تذهب بعيد ًا بعيد ًا ..ثم جتتمع يف مركز  .فكثروها وكثفوها  ،وحرصوها يف
نقطة جتمعها كاملاء املحبوس  ،أو كاخليل املنفلتة من أبواب سباقها لتجتمع يف
الغاية واهلدف ! فكانت أشعة الليزر بنت الياقوت !
لكن ما ندري هل سيجد العلم أشعة تربة كربالء ،التي تنبث منها باستمرار
وتنطلق من جبهة الساجد هلل عليها  ،فتعرب أعامق املجرات حتى تصل اىل
العرش  ،ثم تنعكس نور ًا يف قلب الساجد !
أما أهل البحرين فقد وجدوا ذلك  ،فهم اليتاجون اىل انتظار وسائل
العلم..ألن الذي أخربهم أتاه الوحي ،وهو أصدق من وسائل العلم !
وقد توصل العلم اىل أن اجلامد خيتزن الكالم ويعيده ..لكن مل يصل اىل أن سبحة
كربالء تس ِّبح يف يد حاملها نياب ًة عنه !
لكن أهل البحرين وجدوا ذلك وآمنوا به  ،ألن الصادقني
وقد قال هلم رهبم :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا ا َّت ُقوا اهللَ وكُونُوا مع الص ِ
ني .
ادقِ َ
َ َ َّ
َ
َ َ
َ ُّ َ




أخربوهم به..

$املوضوع الثاني:

$املالئكة أكثرخلق اهلل عدداً
 $صورة عن عامل املالئكة
 .1$خلقهم اهلل من األنوار:
ضج ِ
ِ
ِ
وِل َأ ْجن ِ َح ٍة َمثْنَى َو ُث َ
اع ِل املَْالئِك َِة ُر ُسالً ُأ ِ
الث َو ُر َبا َع َي ِزيدُ
الس َم َوات َواألَ ْر ِ َ
قال اهلل تعاىلَ :فاط ِر َّ
ِيف َْ
اء إِنَّ اهللََّ َع َىل ك ُِّل َش ٍئ َق ِدير .
اْل ْل ِق َما َي َش ُ

وقال رسول اهلل

( :خلق املالئكة من نور  ،وخلق اجلان من مارج من نار ،

وخلق آدم مما وصف لكم )( .مصنف عبد الرزاق.)425/11:

وقال أمرياملؤمنني

(هنج البالغة:)19/1:

(ثم فتق ما بني الساموات العىل،

فمألهن أطوار ًا من مالئكته  ،منهم سجود اليركعون  ،وركوع الينتصبون ،
وصافون اليتزايلون  ،ومسبحون اليسأمون  .اليغشاهم نوم العيون  ،وال
سهو العقول  ،وال فرتة األبدان  ،وال غفلة النسيان .
ومنهم أمناء عىل وحيه  ،وألسنة إىل رسله  ،وخمتلفون بقضائه وأمره .
ومنهم احلفظة لعباده  ،والسدنة ألبواب جنانه .
ومنهم الثابتة يف األرضني السفىل أقدامهم ،واملارقة من السامء العليا أعناقهم،
واخلارجة من األقطار أركاهنم  ،واملناسبة لقوائم العرش أكتافهم ،ناكسة دونه
أبصارهم  ،متلفعون حتته بأجنحتهم  ،مرضوبة بينهم وبني من دوهنم حجب
العزة وأستار القدرة  .اليتومهون رهبم بالتصوير ،وال جيرون عليه صفات
املصنوعني  ،وال يدونه باألماكن  ،وال يشريون إليه بالنظائر ).
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وقال

 ( :من مالئكة أسكنتهم سمواتك ورفعتهم عن أرضك  ،هم أعلم

خلقك بك  ،وأخوفهم لك  ،وأقرهبم منك  .مل يسكنوا األصالب  ،ومل يض َمنوا
األرحام  ،ومل ُخيلقوا من ماء مهني  ،ومل يشعبهم ريب املنون  .وإهنم عىل مكاهنم
منك ومنزلتهم عندك  ،واستجامع أهوائهم فيك  ،وكثرة طاعتهم لك  ،وقلة
ولزروا
غفلتهم عن أمرك  ،لو عاينوا كنه ما خفي عليهم منك حلقروا أعامهلم َ ،
عىل أنفسهم  ،ولعرفوا أهنم مل يعبدوك حق عبادتك ومل يطيعوك حق
طاعتك.سبحانك خالق ًا ومعبود ًا  ،بحسن بالئك عند خلقك).
وقال

(تفسري فرات( :)185/وجعل يف كل سامء ساكن ًا من املالئكة خلقهم

معصومني من نور  ،من بحور عذبة وهو بحر الرمحة  ،وجعل طعامهم التسبيح
والتهليل والتقديس).
ويف تفسري القمي(( :)206/2قال الصادق

رسول اهلل

 :خلق اهلل املالئكة خمتلفة  ،وقد رأى

جربئيل وله ست مائة جناح  ،عىل ساقه الدر مثل القطر عىل

البقل  ،قد مأل ما بني السامء واألرض.
وقال أبو جعفر

 :إن اهلل خلق إرسافيل وجربائيل وميكائيل

من

تسبيحة واحدة  ،وجعل هلم السمع والبرص ،وجودة العقل ،ورسعة الفهم ).
َ .2$ن َف ُسهم من نسيم حتت العرش وغذاؤهم التسبيح:
قال اإلمام الصادق

(تفسري القمي( :)206/2:إن املالئكة اليأكلون وال يرشبون

وال ينكحون  ،وإنام يعيشون بنسيم العرش ).
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وقال الصدوق يف

اإلعتقادات:91/

( واملالئكة روحانيون معصومون  ،ال

يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون .ال يأكلون وال يرشبون ،وال يأملون،
وال يسقمون  ،وال يشيبون  ،وال هيرمون .
طعامهم ورشاهبم التسبيح والتقديس ،وعيشهم من نسيم العرش ،وتلذذهم
بأنواع العلوم  .خلقهم اهلل أنوار ًا  ،وأرواح ًا  ،كام شاء وأراد ).
نص يف أن التسبيح والتقديس عبادهتم وطعامهم ورشاهبم  ،ونسيم
أقول :هذا ٌّ
العرش هواؤهم  ،ومن فروقهم عنا أن هواءنا حمصور بالغالف اجلوي  ،فلو خرجنا
عنه النقطع نفسنا ومتنا  ،أما امللك من مالئكة اهلل فيجوب الكون كله  ،ونسيم
العرش موفور له .
وال بد أن جهاز تغذية امللك ومعدته خيتلف عنا  ،وتسبيحه وتقديسه يتحول اىل طاقة
لبدنه  ،يتحرك هبا يف أرجاء الكون  ،ويشبع ويرتوي بنوع من التسبيح !
كام أن طبيعتهم وأمنياهتم وشهواهتم ختتلف عنا  ،فهم يتلذذون بمعرفة العلوم !
وسيأيت يف قصة فطرس الكالم يف عصمتهم  ،وأهنا ال تشمل كل أنواعهم .

.3$املالئكة أكثر خلق اهلل عدد ًا وتنوع ًا:
قال اإلمام الصادق

(كامل الزيارات:)224/

(ما خلق اهلل خلق ًا أكثر من

املالئكة ،وإنه ينزل من السامء كل مساء سبعون ألف ملك  ،يطوفون بالبيت
احلرام ليلتهم ..احلديث ).

وقال أمري املؤمنني

(هنج البالغة( :)31/1:وليس يف أطباق السامء موضع إهاب

إال وعليه ملك ساجد  ،أو ساع حافد ).
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ويف البصائر (:89/سأل رجل أبا عبد اهلل

فقال :املالئكة أكثر أو بنو آدم؟

فقال :والذي نفيس بيده ملالئكة اهلل يف الساموات أكثر من عدد الرتاب ! وما يف
السامء موضع قدم إال وفيه ملك يقدس له ويسبح ! وال يف األرض شجرة
والمثل غرزة  ،إال وفيها ملك موكل هبا  ،يأيت كل يوم بعملها واهلل أعلم هبا.
وما منهم واحد إال ويتقرب إىل اهلل يف كل يوم بواليتنا أهل البيت ويستغفر
ملحبينا ويلعن أعدائنا  ،ويسأل اهلل أن يرسل عليهم العذاب إرساالً).
 .4$املالئكة تالميذ النبي وآله
تقدم قول أمرياملؤمنني
وآله

:

إهنم أعلم خلق اهلل باهلل  ،وهي رتبة بعد رتبة النبي

ألهنم تعلموا منهم تسبيح اهلل وحتميده وهتليله ومتجيده وتقديسه .

سأل جابر األنصاري النبي

( :ما أول شئ خلقه اهلل تعاىل؟ فقال :نور نبيك يا

جابر  ،خلقه اهلل ثم خلق منه كل خري.ابتدعه من نوره  ،واشتقه من جالل
عظمته )( .البحار.)24/15:

وقال العجلوين يف كشف اْلفاء (( :)265/1أول ما خلق اهلل نور نبيك يا جابر..
رواه عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد اهلل بلفظ :قال قلت :يا رسول اهلل بأب
أنت وأمي  ،أخربين عن أول شئ خلقه اهلل قبل األشياء؟ قال :يا جابر  ،إن اهلل
تعاىل خلق قبل األشياء نور نبيك من نوره  ،فجعل ذلك النور يدور بالقدرة
حيث شاء اهلل  ،ومل يكن يف ذلك الوقت لوح وال قلم والجنة وال نار وال ملك
وال سامء وال أرض وال شمس وال قمر  ،وال جني وال إنيس  ،فلام أراد اهلل أن
خيلق اخللق قسم ذلك النور أربعة أجزاء  ،فخلق من اجلزءاألول القلم  ،ومن
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الثاين اللوح  ،ومن الثالث العرش  ،ثم قسم اجلزء الرابع أربعة أجزاء  ،فخلق
من اجلزء األول محلة العرش ،ومن الثاين الكرس  ،ومن الثالث باقي املالئكة.
ثم قسم اجلزء الرابع أربعة أجزاء  ،فخلق من األول الساموات ومن الثاين
األرضني  ،ومن الثالث اجلنة والنار  .ثم قسم الرابع أربعة أجزاء فخلق من
األول نور أبصار املؤمنني  ،ومن الثاين نور قلوهبم وهي املعرفة باهلل  ،ومن
الثالث نور أنسهم وهو التوحيد ..احلديث ).

أقولَ :ل يقبل علامء السلطة هذا احلديث  ،ألنه تضمن أن علي ًا والعرتة
نور النبي

جزء من

 ،وهذا يبطل خالفة السقيفة  ،مع أن أمحد بن حنبل روى نحوه ،

وصححه بعضهم كاآللويس  .أما يف مصادرنا فهو صحيح متواتر ،وهو نص يف أن
خلق النبي وآله

قبل خلق املالئكة .

ويف عيون أخبار الرضا

(:) 237/2

قال رسول اهلل

:ما خلق اهلل خلق ًا

أفضل مني وال أكرم عليه مني! قال عيل فقلت:يا رسول اهلل فأنت أفضل أم
جربئيل؟ فقال

 :يا عيل إن اهلل تبارك وتعاىل فضل أنبياءه املرسلني عىل

مالئكته املقربني  ،وفضلني عىل مجيع النبيني واملرسلني  ،والفضل بعدي لك يا
عيل ولألئمة من بعدك  ،وإن املالئكة خلدامنا وخدام حمبينا !
يا عيل ،الذين يملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رهبم  ،ويستغفرون
للذين آمنوا بواليتنا  .يا عيل ،لوال نحن ما خلق اهلل آدم

وال حواء  ،وال

اجلنة وال النار وال السامء وال األرض ! فكيف ال نكون أفضل من املالئكة ،
وقد سبقناهم إىل معرفة ربنا وتسبيحه وهتليله وتقديسه  ،ألن أول ما خلق اهلل
عز وجل أرواحنا فأنطقها بتوحيده ومتجيده  ،ثم خلق املالئكة  ،فلام شاهدوا
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أرواحنا نور ًا واحد ًا استعظمت أمرنا  ،فسبحنا لتعلم املالئكة أنا خلق
خملوقون ،وأنه منزه عن صفاتنا  ،فسبحت املالئكة بتسبيحنا  ،ونزهته عن
صفاتنا ! فلام شاهدوا عظم شأننا هللنا لتعلم املالئكة أن ال إله إال اهلل  ،وأنا
عبيد ولسنا بآهله جيب أن نعبد معه أو دونه ! فقالوا :ال إله إال اهلل .
فلام شاهدوا كربحملنا كربنا لتعلم املالئكة أن اهلل أكرب من أن ينال ِع َظ ُم املحل
إال به ! فلام شاهدوا ما جعله اهلل لنا من العزة والقوة فقلنا :ال حول وال قوه إال
باهلل  ،لتعلم املالئكة أنه الحول لنا وال قوة إال باهلل .
فلام شاهدوا ما أنعم اهلل به علينا وأوجبه لنا من فرض الطاعة قلنا :احلمد هلل
لتعلم املالئكة ما يستحق هلل تعاىل ذكره علينا من احلمد عىل نعمه  ،فقالت
املالئكة :احلمد هلل  .فبنا اهتدوا إىل معرفة توحيد اهلل عز وجل  ،وتسبيحه ،
وهتليله  ،وحتميده  ،ومتجيده ).
 .5$املالئكة أعلم اْللق باهلل ما عدا النبي وآله
تقدم قول أمري املؤمنني

:

(:هم أعلم خلقك بك  ،وأخوفهم لك ،وأقرهبم

خي َشى اهللََّ ِمن ِعب ِ
منك) .وهو معنى :إِن ََّام َ ْ
اد ِه ا ْل ُع َل َام ُء  .فعلمهم يشمل علوم الطبيعة .
ْ َ

 .6$أمرهم اهلل بالسجود آلدم
يف عيون أخبار الرضا

ألن يف صلبه النبي وآله

:

( ،239/2وكامل الدين( :)255/ثم إن اهلل تبارك وتعاىل خلق

آدم فأودعنا صلبه  ،وأمر املالئكة بالسجود له تعظي ًام لنا وإكرام ًا  ،وكان
سجودهم هلل عز وجل عبودية ،وآلدم إكرام ًا وطاعة لكوننا يف صلبه ،فكيف
ال نكون أفضل من املالئكة  ،وقد سجدوا آلدم كلهم أمجعون .
وإنه ملا ُعرج ب السامء أذ َن جربئيل مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى ،ثم قال يل :تقدم
يا حممد  ،فقلت جلربئيل :أتقدم عليك؟ قال :نعم ،ألن اهلل تبارك وتعاىل فضل
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أنبياءه ومالئكته أمجعني وفضلك خاصه  .قال :فتقدمت فصليت هبم وال
وختلف عني
َ
فخر ،فلام انتهيت إىل حجب النور قال يل جربئيل :تقدم يا حممد
فقلت له :يا جربئيل يف مثل هذا املوضع تفارقني! فقال :يا حممد انتهاء حدي
الذي وضعني اهلل عز وجل فيه إىل هذا املكان  ،فإن جتاوزته احرتقت أجنحتي
بتعدي حدود رب جل جالله ! َف ُزج ب النور َزجة حتى انتهيت إىل ما شاء اهلل
عز وجل من علو مكانه  ،فنوديت فقلت :لبيك رب وسعديك تباركت
وتعاليت  .فنوديت :يا حممد أنت عبدي وأنا ربك  ،فإياي فاعبد وعيل فتوكل،
فإنك نوري يف عبادي  ،ورسويل إىل خلقي  ،وحجتي عىل بريتي  .لك وملن
تبعك خلقت جنتي ،وملن خالفك خلقت ناري  ،وألوصيائك أوجبت
كرامتي ،ولشيعتهم أوجبت ثواب .
فقلت :يا رب و َمن أوصيائي؟ فنوديت :يا حممد أوصياؤك املكتوبون عىل ساق
عرش ،فنظرت وأنا بني يدي رب جل جالله إىل ساق العرش فرأيت اثني عرش
وص من أوصيائي  ،أوهلم عيل بن أب
نور ًا  ،يف كل نور سطر أخرض عليه اسم
ي
طالب وآخرهم مهدي أمتي  ،فقلت :يا رب هؤالء أوصيائي بعدي؟
فنوديت:يا حممد هؤالء أوصيائي وأحبائي وأصفيائي وحججي بعدك عىل
بريتي  ،وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخري خلقي بعدك .
وعزيت وجاليل ألظهرن هبم ديني ،وألعلني هبم كلمتي ،وألطهرن األرض
بآخرهم من أعدائي ،وألملكنه مشارق األرض ومغارهبا  ،وألسخرن له
الرياح ،وألذللن له السحاب الصعاب  ،وألرقينه يف األسباب  ،وألنرصنه
بجندي  ،وألمدنه بمالئكتي حتى يعلن دعويت  ،وجيمع اخللق عىل توحيدي ،
ثم ألديمن ملكه  ،وألداولن األيام بني أوليائي إىل يوم القيامة » .
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 .7$وأمرهم أن ال يتقدموا عىل أبرار بني آدم

:

روى الصدوق يف الفقيه (( :)163/1قال الصادق
الصالة عليه  ،قال هبة اهلل جلربئيل

 :ملا مات آدم

فبلغ إىل

 :تقدم يا رسول اهلل فصل عىل نبي اهلل،

فقال جربئيل :إن اهلل عز وجل أمرنا بالسجود ألبيك فلسنا نتقدم عىل أبرار
ولده وأنت من أبرهم  ،فتقدم فكرب عليه مخس ًا ).
وقال املسعودي يف إثبات الوصية( :23/اعتل آدم

فدعا هبة اهلل وقال له :قد

اشتهيت من فواكه اجلنة  .وروي أنه قال له:إمض إىل اجلنة فجئني منها بعنب
فانطلق هبة اهلل لطلب ما أمره به  ،فاستقبله جربئيل

ومعه املالئكة فقال:

أين تذهب؟ فقال :اشتهى آدم فاكهة فأمرين أن أطلبها له .فقال جربئيل :أعظم
اهلل أجرك فيه  ،إن أباك آدم قبضه اهلل جل وعز إليه ،إرجع  ،فرجع فوجده قد
قبض فغسله واملالئكة يعينونه  ،وكفنه وكان جربئيل قد هبط من اجلنة بكفنه
وحنوطه  .فلام وضع للصالة عليه قال هبة اهلل :تقدم يا روح اهلل فصل عليه،
قال جربئيل :بل تقدم أنت ِّ
فصل عليه فإنك قد قمت مقام من أمر اهلل له
بالسجود  ،فلام سمع هبة اهلل ذلك تقدم فصىل عليه  .وأوحى إليه أن كرب مخس ًا
وسبعني تكبرية  ،بعدد صفوف املالئكة الذين صلوا عليه  .ودفن بمكة يف جبل
أب قبيس ،ثم إن نوح ًا

محل بعد الطوفان عظامه يف تابوت فدفنه يف ظاهر
يف الغري).

الكوفة  .فقربه هناك مع قرب نوح




$املوضوع الثالث:

$نزل جربئيل مرَّات بشأن مشروع احلسني
$احلسني
 .1نزل جربئيل يسأل النبي

مشروع على مستوى العامل
بشأن احلسني

اإلمام احلسني واألئمة التسعة من ذريته
وجل ،وأخرب به رسوله
قال الصادق

:
 ،مرشوع رباين ابتدعه اهلل عز

وأعده ليتقبل املأساة التي تضمنها املرشوع .

(كامل الزيارات ،123/والكايف( :)464/1:إن جربئيل

نزل عىل

حممد

فقال :يا حممد  ،إن اهلل يقرأ عليك السالم  ،ويبرشك بمولود يولد من

فاطمة

تقتله أمتك من بعدك؟ (أي فام رأيك؟) فقال :يا جربئيل وعىل رب

السالم  ،الحاجة يل يف مولود تقتله أمتي من بعدي .
قال :فعرج جربئيل

إىل السامء ثم هبط فقال له مثل ذلك  ،فقال :يا جربئيل

وعىل رب السالم  ،ال حاجة يل يف مولود تقتله أمتي من بعدي .
فعرج جربئيل إىل السامء ثم هبط فقال له :يا حممد  ،إن ربك يقرؤك السالم
ويبرشك أنه جاعل يف ذريته اإلمامة والوالية والوصية  .فقال :قد رضيت .
ثم أرسل إىل فاطمة

إن اهلل يبرشين بمولود يولد منك تقتله أمتي من بعدي

فأرسلت إليه أن ال حاجة يل يف مولود يولد مني تقتله أمتك من بعدك  ،فأرسل
إليها إن اهلل جاعل يف ذريته اإلمامة والوالية والوصية  ،فأرسلت إليه :أين قد
رضيت  .ومل يرضع احلسني من فاطمة
النبي

وال من أنثى ،لكنه كان يؤتى به

فيضع إهبامه يف فيه فيمص منها ما يكفيه اليومني والثالثة  ،فنبت
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من حلم رسول اهلل

حلم احلسني

ودمه من دمه  .ومل يولد مولود لستة

أشهر إال عيسى بن مريم واحلسني بن عيل

).

أقول :قد يقال إن الرواية مقطوعة ألن حممد بن عمرو الزيات رواها يف الكايف
وكامل الزيارة عن رجل من أصحابنا  ،عن الصادق

 ،لكن الذي أطمئن اليه أهنا

صحيحة  ،فمحمد بن عمرو بن سعيد الزيات ومن يروي عنهم ثقات .
وأول ما نالحظه األسلوب الذي استعمله اهلل تعاىل يف هتيئة نبيه
وقضاه من شهادة ولده احلسني

 ،فقد أرسل له جربئيل

ليتحمل ما قدره
يطرح عليه املوضوع

ويستشريه هل يريد  ،فقال :ما دام ِل اْليار فإين ال أريد .
سؤال من اهلل تعاىل ولو كان أمر ًا فمحال أن يرده النبي

وما قاله جربئيل
وعاد جربئيل

قائ ً
ال :إن هذا العرض من اهلل تعاىل مرشوع منظومة أئمة من ذرية

احلسني خامتهم املهدي
ونالحظ أن النبي
جوابه

.

 .فقال النبي

 :مادام اهلل راضي ًا فأنا راض .

استعمل نفس األسلوب مع فاطمة

فكان جواهبا نفس

 ،ألهنا بضعة منه  ،وتفكريها كتفكريه .

وأما رضاع احلسني

من إهبام النبي

وأن الرضعة كانت تكفيه ليومني وثالثة،

فهو من أرسار النبوة التي نؤمن هبا وإن َل نفهمها  ،فغاية ما نفهم منها أن ريق
احلسني الذي يتكون من مص إهبام النبي أو لسانه  ،يتحول اىل غذاء ٍ
كاف
أليام  ،وأن هذا الغذاء أفضل من حليب النساء حتى الزهراء

!

وما املانع من ذلك  ،وملاذا يراه بعضهم غلو ًا وخرافة  ،فإن كان السبب أنه خمالف
لقوانني الطبيعة  ،فام أكثر ماخالفها ونحن نعتقد به  ،وهو يعتقد به !
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من إهبام جده كان أليام فقط  ،أو

 ،لكن احلديث ظاهر يف حرص تغذيته

اهلل يف فمه من مصه إلهبام النبي

أو لسانه .

 .2ونزل جربئيل ثانية مهنئ ًا باحلسني

:

يف رواية أماِل الصدوق( :198/فلام ولد احلسني
جربئيل

بام خيلقه

أوحى اهلل عز وجل إىل

أنه قد ولد ملحمد ابن  ،فاهبط إليه وهنئه وقل له :إن علي ًا منك

بمنزلة هارون من موسى ،فسمه باسم ابن هارون  .قال :فهبط جربئيل فهنأه
من اهلل تبارك وتعاىل  ،ثم قال :إن علي ًا منك بمنزلة هارون من موسى  ،فسمه
باسم ابن هارون  .قال :وما اسمه؟ قال :شبري .قال :لساين عرب  .قال :سمه
احلسني  ،فسامه احلسني ) .
ويف رواية عيون أخبارالرضا

( 39/2و(:)29قالت أسامء :فأذن يف أذنه اليمنى

وأقام يف اليرسى  ،ووضعه يف حجره فبكى فقالت أسامء :بأب أنت وأمي مم
بكاؤك؟ قال :عىل ابني هذا ! قلت :إنه ولد الساعة يا رسول اهلل  .فقال :تقتله
الفئة الباغية بعدي  ،ال أناهلم اهلل شفاعتي.
فلام كان يوم سابعه عق عنه النبي

بكبشني أملحني وأعطى القابلة فخذ ًا

ودينار ًا  ،ثم حلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورق ًا  ،وطىل رأسه باخللوق فقال:
يا أسامء  ،الدم فعل اجلاهلية)  .وكانوا يف اجلاهلية يطلون رأس املولود بالدم !

وقال اإلمام الصادق

(كامل الزيارات( :)140/إن احلسني بن عيل

أمر اهلل عز وجل جربئيل

ملا ولد

أن هيبط يف ألف من املالئكة فيهنئ رسول اهلل من
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اهلل ومن جربئيل

 ،قال :وكان مهبط جربئيل

عىل جزيرة يف البحر فيها

ملك يقال لهُ :فطرس كان من احلملة ..الخ).
 .3ونزل ثالث ًة بتسمية احلسني
قال اإلمام زين العابدين

:

(أماِل الطويس(:)167/حدثتني أسامء بنت عميس

اخلثعمية قالتَ :قبِل ُت (كنت قابلة) جدتك فاطمة بنت رسول اهلل
واحلسني

فلام ولد احلسن جاء النبي

باحلسن

فقال :يا أسامء هايت ابني  ،قالت:

فدفعته إليه يف خرقة صفراء  ،فرمى هبا وقال :أمل أعهد إليكن أال تلفوا املولود
يف خرقة صفراء؟ ودعا بخرقة بيضاء فلفه فيها  ،ثم أذن يف أذنه اليمنى وأقام
يف أذنه اليرسى  ،وقال لعيل

بم سميت ابنك هذا ؟ قال :ما كنت ألسبقك
َ :

باسمه يا رسول اهلل  .قال :وأنا ما كنت ألسبق رب عز وجل .قال :فهبط
جربئيل فقال :إن اهلل عز وجل يقرأ عليك السالم  ،ويقول لك :يا حممد عيل
منك بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدك  ،فسم ابنك باسم ابن
هارون  .قال النبي

يا جربئيل وما اسم ابن هارون ؟ قال جربئيل :شرب قال:

وما شرب؟ قال :احلسن .قالت أسامء :فسامه احلسن .
قالت أسامء :فلام ولدت فاطمة احلسني نفستها به فجاءين النبي

فقال:

هلمي ابني يا أسامء ؟ فدفعته إليه يف خرقة بيضاء  ،ففعل به كام فعل باحلسن
قالت :وبكى رسول اهلل

ثم قال :إنه سيكون لك حديث  ،اللهم العن

قاتله ،ال تعلمي فاطمة بذلك  .قالت :فلام كان يوم سابعه جاءين النبي

:

هلمي ابني فأتيته به  ،ففعل به كام فعل باحلسن وعق عنه كام عق عن احلسن
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كبش ًا أملح  ،وأعطى القابلة رج ً
ال  ،وحلق رأسه  ،وتصدق بوزن الشعر ورق ًا
(فضة) وخلق رأسه باخللوق  ،وقال :إن الدم من فعل اجلاهلية .
قالت :ثم وضعه يف حجره  ،ثم قال :يا أبا عبد اهلل  ،عزيز عيل  ،ثم بكى! فقلت:
بأب أنت وأمي فعلت يف هذا اليوم ويف اليوم األول  ،فام هو؟ فقال :أبكي عىل
ابني هذا  ،تقتله فئة باغية كافرة من بني أمية  ،ال أناهلم اهلل شفاعتي يوم القيامة،
يقتله رجل يثلم الدين ويكفر باهلل العظيم  ،ثم قال :اللهم إين أسألك فيهام ما
سألك إبراهيم يف ذريته  ،اللهم أحبهام وأحب من يبهام  ،والعن من يبغضهام
ملء السامء واألرض) .
ت النبي
 .4ونزل رابع ًة لِ ُي َس ِّك ُ
قال اإلمام الصادق

اهلل

بقتل احلسني

وعلي ًا

عن البكاء:

(كامل الزيارات(:)121/ملا أن هبط جربئيل

عىل رسول

أخذ بيد عيل فخال به ملي ًا من النهار  ،فغلبتهام العربة،

فلم يتفرقا حتى هبط عليهام جربئيل

فقال هلام :ربكام يقرؤكام السالم

ويقول :قد عزمت عليكام ملا صربمتا  ،قال :فصربا ).
 .5ونزل خامس ًة وجاء بقبضة من تربة احلسني
قال اإلمام الصادق

واحلسني
اهلل

:

(كامل الزيارات( :)128/إن جربئيل أتى رسول اهلل

يلعب بني يديه  ،فأخربه أن أمته ستقتله  ،قال :فجزع رسول

 ،فقال :أال أريك الرتبة التي يقتل فيها  ،قال :فخسف ما بني جملس

رسول اهلل

إىل املكان الذي قتل فيه احلسني

حتى التقت القطعتان ،

فأخذ منها  ،ودحيت يف أرسع من طرفة عني  ،فخرج وهو يقول :طوبى لك
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من تربة  ،وطوبى ملن يقتل حولك  .قال :وكذلك صنع صاحب سليامن
تكلم باسم اهلل األعظم فخسف ما بني رسير سليامن وبني العرش من سهولة
األرض وحزونتها  ،حتى التقت القطعتان فاجرت العرش  ،قال سليامن :خييل
إيل أنه خرج من حتت رسيري  ،قال :ودحيت يف أرسع من طرفة العني ).
 .6ونزل سادس ًة بشأن احلسني وإبراهيم بن النبي

:

روى يف مناقب آل أيب طالب ( )235/3عن تفسري النقاس ،عن ابن عباس قال:

(كنت عند النبي وعىل فخذه األيرس ابنه إبراهيم  ،وعىل فخذه األيمن احلسني
بن عيل  ،وهو تارة يقبل هذا وتارة يقبل هذا  ،إذ هبط جربئيل بوحي من رب
العاملني  ،فلام رسى عنه قال :أتاين جربئيل من رب فقال :يا حممد إن ربك يقرأ
عليك السالم ويقول :لست أمجعهام فاف ِد أحدمها بصاحبه  ،فنظر النبي إىل
إبراهيم فبكى وقال :إن إبراهيم أمه أمة  ،ومتى مات مل يزن عليه غريي  ،وأم
احلسني فاطمة وأبوه عيل ابن عمي حلمي ودمي ،ومتى مات حزنت ابنتي
وحزن ابن عمي وحزنت أنا عليه  ،وأنا أوثر حزين عىل حزهنام .
يا جربئيل ُ ،يقبض إبراهيم فديته باحلسني  .قال :فقبض بعد ثالث !
فكان النبي إذا رأى احلسني مقب ً
ال قبله وضمه إىل صدره ورشف ثناياه  ،وقال:
فديت من فديته بابني

إبراهيم) (.تاريخ بغداد ، 204/2:وتاريخ دمشق،324/ 52:

وكشف اليقني ، 321/وهنج احلق ،257/والطرائف .) 202 /

أقول :تضمن احلديث تفسريات من ابن عباس ،والصحيح أن النبي
احلسني عىل إبراهيم

 ،ألنه يعلم خطة اهلل تعاىل يف احلسني

.

اختار
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 .7ونزل سابع ًة خيرب بشهادة العرتة كلهم

:

روى كامل الزيارات ،126/عن أمري املؤمنني

قال( :زارنا رسول اهلل

ذات

يوم فقدمنا إليه طعام ًا  ،وأهدت إلينا أم أيمن صحفة من متر  ،وقعب ًا من لبن
وزبد فقدمنا إليه فأكل منه ،فلام فرغ قمت وسكبت عىل يدي رسول اهلل
ماء  ،فلام غسل يديه مسح وجهه وحليته ببلة يديه  ،ثم قام إىل مسجد يف
جانب البيت وصىل  ،وخر ساجد ًا فبكى وأطال البكاء  ،ثم رفع رأسه فام اجرتأ
منا أهل البيت أحد يسأله عن شئ  .فقام احلسني
فخذي رسول اهلل
اهلل

يدرج حتى صعد عىل

فأخذ برأسه إىل صدره ووضع ذقنه عىل رأس رسول

 ،ثم قال :يا أبه ما يبكيك؟ فقال له :يا بني إين نظرت إليكم اليوم

فرسرت بكم رسور ًا مل أرس بكم مثله قط  ،فهبط إيل جربئيل فأخربين أنكم قتىل
وأن مصارعكم شتى ،فحمدت اهلل عىل ذلك وسألت لكم اخلرية ! فقال له :يا
أبه فمن يزور قبورنا ويتعاهدها عىل تشتتها؟ قال :طوائف من أمتي يريدون
بذلك بري وصلتي ،أتعاهدهم يف املوقف  ،وآخذ بأعضادهم فأنجيهم من
أهواله وشدائده ).
ذات يوم يف

وقال الصادق

(كامل الزيارات( :)144/كان احلسني بن عيل

حجر النبي

يالعبه ويضاحكه  ،فقالت عائشة:يا رسول اهلل ما أشد

إعجابك هبذا الصبي! فقال هلا :ويلك وكيف ال أحبه وال أعجب به  ،وهو
ثمرة فؤادي وقرة عيني! أما إن أمتي ستقتله  ،فمن زاره بعد وفاته كتب اهلل له
َحجة من حججي ،قالت:يا رسول اهلل حجة من حججك؟ قال :نعم حجتني
من حججي ،قالت :يا رسول اهلل حجتني من حججك؟ قال :نعم وأربعة ،
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قال :فلم تزل تزاده ويزيد ويضعف حتى بلغ تسعني حجة من حجج رسول
اهلل

بأعامرها)  .أي ِح َجج ًا مع عمراهتا .

 .8ونزل ثامن ًة فصعد النبي

املنرب ومعه احلسن واحلسني

يف العواَل ،117/من حديث عيل

!

(:فلام أتت عليه سنتان خرج النبي

إىل

سفر فوقف يف بعض الطريق واسرتجع ودمعت عيناه  ،فسئل عن ذلك ،
فقال

 :هذا جربئيل خيربين عن أرض بشط الفرات يقال هلا كربال يقتل فيها

ولدي احلسني

! وكأين أنظر إليه وإىل مرصعه ومدفنه هبا  ،وكأين أنظر إىل

السبايا عىل أقتاب املطايا  ،وقد أهدي رأس ولدي احلسني إىل يزيد لعنه اهلل ،
فواهلل ما ينظر أحد إىل رأس احلسني
وعذبه اهلل عذاب ًا ألي ًام  .ثم رجع النبي

ويفرح إال خالف اهلل بني قلبه ولسانه،
من سفره مغموم ًا مهموم ًا كئيب ًا

حزين ًا ،فصعد املنرب وأصعد معه احلسن واحلسني وخطب ووعظ الناس فلام
فرغ من خطبته  ،وضع يده اليمنى عىل رأس احلسن واليرسى عىل رأس
احلسني وقال :اللهم إين حممد عبدك ورسولك وهذان أطائب عرتيت  ،وخيار
أرومتي  ،وأفضل ذريتي  ،ومن أخلفهام يف أمتي  ،وقد أخربين جربئيل

أن

ولدي هذا مقتول بالسم واآلخر شهيد مرضج بالدم  ،اللهم فبارك له يف قتله
واجعله من سادات الشهداء  ،واللهم وال تبارك يف قاتله وخاذله وأصله حر
نارك  ،واحرشه يف أسفل درك اجلحيم .
قال :فضج الناس بالبكاء والعويل  ،فقال هلم النبي

 :أهيا الناس أتبكونه

والتنرصونه ! اللهم فكن أنت له ولي ًا ونارص ًا !
ثم قال :يا قوم إين خملف فيكم الثقلني :كتاب اهلل وعرتيت وأرومتي ومزاج
مائي  ،وثمرة فؤادي  ،ومهجتي  ،لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض! أال وإين
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ال أسألكم يف ذلك إال ما أمرين رب أن أسألكم عنه  ،أسألكم عن املودة يف
القربى  ،واحذروا أن تلقوين غد ًا عىل احلوض  ،وقد آذيتم عرتيت وقتلتم أهل
بيتي وظلمتموهم  .أال إنه سريد عيل يوم القيامة ثالث رايات من هذه األمة:
األوىل :راية سوداء مظلمة قد فزعت منها املالئكة  ،فتقف عيل فأقول هلم :من
أنتم؟فينسون ذكري  ،ويقولون :نحن أهل التوحيد من العرب  ،فأقول هلم:
أنا أمحد نبي العرب والعجم  ،فيقولون :نحن من أمتك  ،فأقول :كيف
خلفتموين من بعدي يف أهل بيتي وعرتيت وكتاب رب؟ فيقولون :أما الكتاب
أسمع ذلك
فضيعناه  ،أما العرتة فحرصنا أن نبيدهم عن جديد األرض  ،فلام
ُ
منهم أعرض عنهم وجهي  ،فيصدرون عطاشى مسودة وجوههم .
ثم ترد عيل راية أخرى :أشد سواد ًا من األوىل فأقول هلم :كيف خلفتموين من
بعدي يف الثقلني كتاب اهلل وعرتيت؟ فيقولون :أما األكرب فخالفناه  ،وأما
األصغر فمزقناهم كل ممزق ! فأقول :إليكم عني  ،فيصدرون عطاشى مسودة
وجوههم .
ثم ترد عيل راية تلمع وجوههم نور ًا  ،فأقول هلم :من أنتم؟ فيقولون :نحن
أهل كلمة التوحيد والتقوى من أمة حممد املصطفى ونحن بقية أهل احلق ،
محلنا كتاب ربنا وحللنا حالله وحرمنا حرامه  ،وأحببنا ذرية نبينا حممد

،

ونرصناهم من كل ما نرصنا به أنفسنا  ،وقاتلنا معهم من ناواهم ،فأقول هلم:
أبرشوا فأنا نبيكم حممد ولقد كنتم يف الدنيا كام قلتم ،ثم أسقيهم من حويض
فيصدرون مرويني مستبرشين ،ثم يدخلون اجلنة خالدين فيها أبد اآلبدين) .
أقول :هذا يكشف أن اهلل تعاىل أراد من نبيه

أن يذ ِّكر أمته باحلسني

احلجة عليها ويذكرها بأهنا ستنحرف وتقتل ولده احلسني

!

مرار ًا ل ُيتم
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فمرة خرج النبي
احلسني

اىل املسجد وبيده تربة كربالء وهو يبكي ويقرأ تعزية

وأخرب أصحابه وحذرهم  ،وفيهم من حكم بعده !

ومرة ذهب اىل غرفة عائشة وأخربها حمذر ًا .
ومرة أخرب أهل بيته

ليستعدوا َلذه األحداث ويرضوا بقضاء اهلل تعاىل .
وبكى ،وأخرب األمة وحذرها !

ومرة صعد املنرب ومعه احلسني

 .9ونزلت املالئكة عىل النبي

ملا متت للحسني

سنة:

يف العواَل( :116/قال أصحاب احلديث:فلام أتت عىل احلسني
هبط عىل النبي

سنة كاملة

اثنا عرش ملك ًا عىل صور خمتلفة  ،أحدهم عىل صورة بني

آدم يعزونه ويقولون :إنه سينزل بولدك احلسني بن فاطمة ما نزل هبابيل من
قابيل وسيعطى مثل أجر هابيل ،ويمل عىل قاتله مثل وزر قابيل  ،ومل يبق
ملك إال نزل إىل النبي

يعزونه  ،والنبي

واقتل قاتله وال متتعه بام طلبه ).




 ،يقول :اللهم اخذل خاذله

$املوضوع الرابع:

$قصة فُطرس امللَك
$املالئكة ليسوا كلهم معصومني
قال اإلمام الصادق

(كامل الزيارات(:)140/إن احلسني بن عيل

اهلل عز وجل جربئيل
اهلل ومن جربئيل

ملا ولد أمر

أن هيبط يف ألف من املالئكة فيهنئ رسول اهلل

من

 .قال :وكان مهبط جربئيل عىل جزيرة يف البحر فيها ملك

يقال له ُفطرس ،كان من احلَ َم َلة ف ُبعث يف ش فأبطأ فيه  ،ف ُكرس جناحه وألقي
يف تلك اجلزيرة يعبد اهلل فيها ست مائة عام حتى ولد احلسني
جلربئيل

 :أين تريد  .قال :إن اهلل تعاىل أنعم عىل حممد

 ،فقال امللك
بنعمة فبعثت

أهنيه من اهلل ومني  ،فقال :يا جربئيل إمحلني معك لعل حممد ًا يدعو اهلل يل .
قال :فحمله  ،فلام دخل جربئيل عىل النبي
بحال فطرس فقال رسول اهلل
النبي

وهنأه من اهلل وهنأه منه  ،أخربه

 :يا جربئيل أدخله  .فلام أدخله أخرب فطرس

بحاله فدعا له النبي وقال له :متسح هبذا املولود وعد إىل مكانك! قال

فتمسح فطرس باحلسني

وارتفع ،وقال :يا رسول اهلل

أما إن أمتك

ستقتله وله عيل مكافأة أن اليزوره زائر إال بلغته عنه  ،واليسلم عليه مسلم إال
بلغتك سالمه  ،وال يصيل عليه مصل إال بلغتك عليه صالته  ،قال :ثم ارتفع).
هذه الرواية يف قصة فطرس صحيحة السند  ،وال يلتفت اىل اإلشكال بأن ابن
القاسم احلرضمي ضعيف  ،فيكفي لوثاقته أن حيتج به الكليني وابن قولويه .
وقد رويت يف مصادرنا بروايات مستفيضة أو متواترة وفيها الصحيح  .ويف لفظها

تفاوت  ،يقول بعضها( :بعثه اهلل يف أمر من أموره فأبطأ عليه ،فكرس جناحه
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وأزاله عن مقامه  ،وأهبطه إىل تلك اجلزيرة  ،فمكث فيها مخسامئة عام وكان
صديق ًا جلربئيل ..فمسح جناحه فعاد إىل حالته  ،فلام هنض قال له النبي

:

إلزم أرض كربالء وأخربين بكل مؤمن رأيته زائر ًا )( .دالئل االمامة)189/

ويف عيون املعجزات ،60/كام يف دالئل اإلمامة وفيه :إن اهلل قد شفعني فيك فالزم
أرض كربال  ،وأخربين بكل من يأيت احلسني زائر ًا إىل يوم القيامة ).
ويف مستطرفات الرسائر( :580/فتلكأ يف شئ من أمر اهلل  ،فقص جناحه ورمى
به عىل جزيرة ..فقال له رسول اهلل

 :إمسح جناحك بحسني ) .

ويف رواية الكيش(( :)850/2إن اهلل تعاىل غضب عىل ملك من املالئكة يدعى
فطرس  ،فدق جناحه ورمي يف جزيرة من جزائر البحر ،وكان جربيل صديق ًا
لفطرس فمر به  ،فقال له :هل لك أن أمحلك عىل جناح من أجنحتي وأمض
بك إىل حممد

ليشفع لك ؟

وحدثه بقصة فطرس ،فقال لفطرس:إمسح جناحك عىل مهد احلسني ومتسح
به ففعل ذلك فطرس  ،فجرب اهلل جناحه ،ورده إىل منزله مع املالئكة).
ويف رواية بشارة املصطفى للطربي( :219/قال :هل لك أن تنطلق ب معك إليه
يشفع يل عند ربه  ،فإنه سخي جواد .قال فقام النبي

فصىل ركعتني ودعا يف

آخرهن :اللهم اين أسألك بحق كل ذي حق عليك وبحق حممد وأهل بيته أن
ترد عىل فطرس جناحه وتستجيب لنبيك  ،وجتعله آية للعاملني  ،وأوحى إليه
أن يأمرفطرس أن يمرر جناحه عىل احلسني

فقال رسول اهلل لفطرس :أمرر

جناحك الكسري عىل هذا املولود ففعل فأصبح صحيح ًا.
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قال فذلك امللك موكل بقرب احلسني

فإذا ترحم عبد عىل احلسني ،أو توىل

أباه أو نرصه بسيفه ولسانه  ،إنطلق ذلك امللك إىل قرب رسول اهلل

فيقول:

أهيا النفس الزكية  ،فالن بن فالن ببالد كذا وكذا ،يتوىل احلسني ويتوىل أباه
وينرصه بلسانه وقلبه وسيفه .قال:فيجيبه ملك موكل بالصالة عىل النبي :أن
بلغه عن حممد السالم  ،وقل له :إن ِمت عىل هذا فأنت رفيقه يف اجلنة).
وروى الكيش( ) 849/2أن حممد بن سنان شكى للرضا
ولده اجلواد

وجع عينه  ،فكتب اىل

فدعا له فشفي ،قال :فذهب كل وجع يف عيني ،وأبرصت برص ًا

اليبرصه أحد! قلت له :يا شبيه صاحب فطرس) .أي شبيه احلسني
أقول :يف رواية فطرس مبالغات يستبعد أن تكون صادرة من معصوم

.
 ،ومن

أخفها ما يف املناقب (( :)229/3إن اهلل تعاىل كان خريه من عذابه يف الدنيا أو يف
اآلخرة  ،فاختار عذاب الدنيا  ،وكان معلق ًا بأشفار عينيه يف جزيرة يف البحر
اليمر به حيوان ،وحتته دخان منتن غري منقطع) .وهذا غري معقول !
وروى الصدوق يف كامل الدين ،283/روايتني طويلتني عن ابن عباس خالصتهام:

أن إسم فطرس دردائيل  ،وكان له ستة عرش ألف جناح ما بني اجلناح إىل اجلناح
هواء  ،واهلواء كام بني السامء إىل األرض  ،فجعل يوم ًا يقول يف نفسهَ :
أفوق ربنا
جل جالله شئ ! فأوحى إليه أنا عظيم فوق كل عظيم  ،وليس فوقي شئ ،
وال أوصف بمكان  ،فسلبه اهلل أجنحته ومقامه بني املالئكة .
قال :فبينا جربئيل

هيبط من السامء إىل األرض إذ مر بدردائيل فقال له :يا

جربئيل ما هذه الليلة يف السامء هل قامت القيامة عىل أهل الدنيا ؟
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قال :ال ولكن ولد ملحمد مولود وقد بعثني اهلل عزوجل إليه الهنئه بمولوده
فقال امللك :يا جربئيل بالذي خلقك وخلقني إذا هبطت إىل حممد فأقرئه مني
السالم وقل له :بحق هذا املولود عليك إال ما سألت ربك أن يرىض عني فريد
عيل أجنحتي ومقامي من صفوف املالئكة .
ثم ذكر هبوط جربئيل وهتنئته للنبي
باحلسني
النبي

! فبكت فاطمة

لفاطمة

 ،وهتنئة النبي

وتعزيته َلا

وقالت :ليتني َل ألده  ،قاتل احلسني يف النار ! فقال

 :وأنا أشهد بذلك يا فاطمة  ،ولكنه اليقتل حتى يكون منه إمام يكون منه

األئمة اَلادية بعده  ،و َعدَّ َد األئمة
وأخرب جربئيل النبي

 ،فسكتت فاطمة

من البكاء .

بقصة فطرس ،فدعا له النبي

بحق احلسني

فاستجاب اهلل دعاءه ورد عليه أحنجته  ،ورده إىل صفوف املالئكة  .فامللك ال ُيعرف
يف اجلنة إال بأن يقال :هذا موىل احلسني

.

أقول :القدر املتيقن املتفق عليه يف الروايات أن فطرس ًا عىص اهلل تعاىل فغضب عليه
وعاقبه  ،ثم ريض عنه بشفاعة النبي

وبركة احلسني

اإلمرة عليه فكلفه أن يبلغه زيارة من زار احلسني

 ،وأعطى للنبي

.

$دروس من قصة فطرس
يف قصته دروس ،منها :أنه كان من محلة العرش وهم كثرة  ،ومنهم ثامنية
ِ
يملون العرش يوم القيامة هم بعضهمَ :واملَْ َل ُ
حي ِم ُل َع ْر َش َر ِّب َك
ك َع َىل َأ ْر َجائ َها َو َ ْ
ون ال َ ْخت َفى ِمنْك ُْم َخافِ َية  .وروي أن منهم برش ًا .
َف ْو َق ُه ْم َي ْو َمئِ ٍذ َث َامنِ َية َ .ي ْو َم ِئ ٍذ ُت ْع َر ُض َ

فالعرش موجود مادي يشبه أن يكون سنرتال الكون الذي يدار منه كله
محلة العرش منصب كبري ،ومعناه أن
أوبعض جوانبه  .وكون فطرس أحد َ َ
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املالئكة الكبار قد يعصون  ،وقد رجحنا قول املرتىض والطوس بأن العصمة
وفطرس ليس منهم ،وهو غري معصوم .

الشاملة للمالئكة الرسل
ويدل كونه صديق ًا جلربئيل

أن بني املالئكة عالقات صداقة وأخوة  ،لكن

ليس بينهم عالقة عداوة  .وقد عاقبه اهلل عىل معصيته بكرسجناحه  ،وألقاه يف
جزيرة يف األرض بعيد ًا عن املأل األعىل  ،لكنه كان يرى املأل األعىل وملا رأى
جربئيل نازالً طلب أن يمله معه فحمله اىل النبي
ومعناه أن جربئيل

عنده صالحية أن يكلمه وخيربه بمقام احلسني

ويمله معه اىل النبي
بمهد احلسني

.

ليشفع له ،فدعا له وأمره أن يمسح جناحه الكسري

فرده اهلل كام كان  ،وأعطى أمره للنبي

العرش اىل خدمة النبي

أي نقله من محلة

فأمره أن يكون عند قرب احلسني اىل يوم القيامة

وخيربه بمن يزوره أو يواليه  ،فصار عمله أن يأيت اىل قرب الرسول
فيجيبه ملك موكل من النبي

وخيربه

بأن يبرش الزائر أو املوايل .

وهو دليل عىل عظمة مقام النبي

فهو عند ربه وهو يف قربه  ،فهو ال جييب

فطرس ًا مبارشة  ،وكذلك عظمة مقام احلسني
وشيعته  ،وخيربهبم النبي

،

وأن اهلل وكل من ييص زواره

فيكتبهم عنده  ،ويبرشهم .

ومن الطبيعي ملن غلب عليه الشك والنزعة املادية  ،أن يشكك يف ذلك  ،لكنا نؤمن
بالغيب  ،ونقبل النص الصحيح  ،وكالمنا مع من يؤمن بالغيب .
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$الدليل على أن املالئكة قد يعصون
أقوى مايدل عىل معصيتهم اعرتاضهم عىل استخالف آدم

قال تعاىل :وََإِ ْذ

ك ل َّلمالئِك َِة إِين ج ِ
اعل ِيف األَ ْر ِ
ض َخلِي َف ًة َقا ُلوا َأ َ َْت َع ُل فِ َيها َم ْن ُي ْف ِسدُ فِ َيها َو َي ْس ِف ُك
ِّ َ
َق َال َر ُّب َ َ
آء َون َْح ُن ن َُس ِّب ُح بِ َح ْم ِد َك َو ُن َقدِّ ُس َل َ
مآء
ك َق َال إِ ِّين َأ ْع َل ُم َما ال َت ْع َل ُم َ
ون َ .و َع َّل َم آ َد َم األَ ْس َ
الدِّ َم َ
ِِ
ِ
ِ
ُك َّل َها ُث َّم َع َر َض ُه ْم َع َىل املَْالئِك َِة َف َق َال َأ ْنبِئ ِ
ني َ .قا ُلوا ُس ْب َحان َ
َك
ُوين بِ َأ ْس َامء هاؤُ الء إِ ْن ُك ْنت ُْم َصادق َ
ْت ا ْلعلِيم َْ ِ
ال ِع ْل َم َلنَآ إِال َما َع َّل ْم َتنَآ إِن َ
يم َ .ق َال يا َد ُم َأ ْنبِئ ُْه ْم بِ َأ ْس َامئِ ِه ْم َف َل َّمآ َأ ْن َب َأ ُه ْم
احلك ُ
َّك َأن َ َ ُ
بِ َأسم ِآئ ِهم َق َال َأ ََل َأ ُق ْل َلكُم إِين َأع َلم َغيب السمو ِ
ات َواألَ ْر ِ
ون َو َما ُكنْت ُْم
ض َو َأ ْع َل ُم َما ُت ْبدُ َ
ْ ِّ ْ ُ ْ َ َّ َ َ
ْ َ ْ
ْ
ون .
َت ْكت ُُم َ

فقد ردوا عىل اهلل تعاىل أمره  ،وادعوا أهنم أوىل باْلالفة يف األرض من آدم

!

وهذه معصية يستوجبون هبا العقوبة  ،ولذا ورد أن اهلل تعاىل أبعدهم وججبهم !
ثم وضع َلم الرضاح وجعله كعبتهم ليطوفوا هبا ويتوبوا .
روى يف علل الرشائع( )406/2عن اإلمام زين العابدين

 ،قال( :وكان ال

يجبهم عن نوره ،فحجبهم عن نوره سبعة آالف عام  ،فالذوا بالعرش سبعة
آالف سنة فرمحهم وتاب عليهم .
وجعل هلم البيت املعمورالذي يف السامء الرابعة وجعله مثابة  .ووضع البيت
احلرام حتت البيت املعمور فجعله مثابة للناس وأمن ًا  ،فصار الطواف سبعة
أشواط واجب ًا عىل العباد لكل ألف سنة شوط ًا واحد ًا ).
ويف رواية تفسري العياش(( :)30/1ردوا عىل اهلل فقالوا..فمنوا عىل اهلل بعبادهتم
إياه فأعرض عنهم ! ثم علم آدم األسامء كلهاَ ..ق َال ياآ َد ُم َأ ْنبِئ ُْه ْم بِ َأ ْس َامئِ ِه ْم َف َل َّمآ

َأ ْن َب َأ ُه ْم بِ َأ ْس َمآئِ ِه ْم .ثم قال هلمْ :اس ُجدُ وا آل َد َم َف َس َجدُ وا  ،وقالوا يف سجودهم يف
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أنفسهم :ما كنا نظن أن خيلق اهلل خلقا أكرم عليه منا .نحن خزان اهلل وجريانه
وأقرب اخللق إليه  .فلام عرفت املالئكة أهنا وقعت يف خطيئة الذوا بالعرش!
وإهنا كانت عصابة من املالئكة  ،وهم الذين كانوا حول العرش  ،مل يكن مجيع
املالئكة الذين قالوا ماظننا أن خيلق خلق ًا أكرم عليه منا .فالذوا بالعرش فهم
يلوذون حول العرش إىل يوم القيمة  ،فلام أصاب آدم اخلطيئة جعل اهلل هذا
البيت ملن أصاب من ولده خطيئة أتاه فالذ به كام الذوا أولئك ).
ويف رواية علل الرشائع( )405/2وعيون أخبار الرضا

(:)98/2

(فعلموا أهنم

أذنبوا فندموا فالذوا بالعرش فاستغفروا  ،فأحب اهلل تعاىل أن يتعبد بمثل ذلك
العباد  ،فوضع يف السامء الرابعة بيت ًا بحذاء العرش يسمى الرضاح  ،ثم وضع
يف السامء الدنيا بيت ًا يسمى البيت املعمور بحذاء الرضاح  ،ثم وضع هذا البيت
بحذاء البيت املعمور  ،ثم أمر آدم فطاف به فتاب اهلل عليه وجرى ذلك يف ولده
إىل يوم القيامة ).




$قصة هاروت وماروت
ني ع َىل م ْل ِ
قال اهلل تعاىل :وا َّتبعوا ما َت ْت ُلو َّ ِ
ك ُس َل ْي َام َن َو َما َك َف َر ُس َل ْي َام ُن َو َلكِ َّن
الش َياط ُ َ ُ
َ َُ َ
الس ْح َر َو َما ُأن ِْز َل َع َىل املَْ َلك ْ ِ
َّ
وت
وت َو َم ُار َ
َني بِ َبابِ َل َه ُار َ
ني َك َف ُروا ُي َع ِّل ُم َ
الش َياطِ َ
ون الن َ
َّاس ِّ
َو َما ُي َع ِّل َام ِن ِم ْن َأ َح ٍد َحتَّى َي ُق َ
ون بِ ِه
ون ِمن ُْه َام َما ُي َف ِّر ُق َ
وال إِن ََّام ن َْح ُن فِ ْتنَة َف َال َت ْك ُف ْر َف َي َت َع َّل ُم َ
ِ
ِ
رض ُه ْم َو َال
ين بِ ِه ِم ْن َأ َح ٍد إِ َّال بِإِ ْذ ِن اهللَِّ َو َي َت َع َّل ُم َ
َب ْ َ
ني املَْ ْرء َوز َْو ِجه َو َما ُه ْم بِ َض ِّار َ
ون َما َي ُ ُّ
ِ ِ ِ
ٍ
ِ
َي ْن َف ُع ُه ْم َو َل َقدْ َعلِ ُموا ملَ ِن ْ
رش ْوا بِ ِه َأ ْن ُف َس ُه ْم
رتا ُه َما َل ُه يف ْاآلَخ َرة م ْن خَ َالق َو َلبِئ َْس َما َ َ
اش َ َ

ون) .
َل ْو كَانُوا َي ْع َل ُم َ
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وقد زعمت روايتهم يف تفسري هذه اآلية  ،أن هاروت وماروت أغرهتام امرأة ! فروى

أمحد يف مسنده ( )134/2عن عبد اهلل بن عمر  ،عن النبي

قال(:قال اهلل تعاىل

للمالئكة :هلموا ملكني من املالئكة حتى هنبط هبام إىل األرض فننظر كيف
يعمالن  ،قالوا :ربنا هاروت وماروت  ،فأهبطا إىل األرض ومثلت هلام الزهرة
امرأة من أحسن البرش  ،فجاءهتام فسأالها نفسها فقالت :ال واهلل حتى تكلام
هبذه الكلمة من اإل رشاك! فقاال :واهلل ال نرشك باهلل أبد ًا ،فذهبت عنهام ثم
رجعت بصبي حتمله فسأالها نفسها قالت :الواهلل حتى تقتال هذا الصبي،
فقاال :واهلل ال نقتله أبد ًا  ،فذهبت ثم رجعت بقدح مخر فسأالها نفسها قالت:
الواهلل حتى ترشبا هذا اخلمر  ،فرشبا فسكرا فوقعا عليها  ،وقتال الصبي! ملا
أفاقا قالت املرأة :واهلل ما تركتام شيئ ًا مما أبيتامه عيل إال قد فعلتام حني سكرمتا !
فخريا بني عذاب الدنيا واآلخرة فاختارا عذاب الدنيا).
والعجيب أهنم صححوا ذلك ! ففي جممع الزوائد(:)314/6رجاله رجال

الصحيح .ورواه احلاكم ( )265/2وصححه عىل رشط الشيخني( :فقالت هلام املرأة:
أال خترباين بام تصعدان إىل السامء وما هتبطان إىل األرض ،فقاال :باسم اهلل
األعظم به هنبط وبه نصعد ،فقالت :ما أنا بمؤاتيتكام الذي تريدان حتى
تعلامنيه ،فقال أحدمها لصاحبه :علمها إياه فقال :كيف لنا بشدة عذاب اهلل !
قال اآلخر :إنا نرجو سعة رمحة اهلل  ،فعلمها إياه  ،فتكلمت به فطارت إىل
السامء ،ومسخها اهلل فكانت كوكبا ً) .أي كوكب الزهرة !
وقد َّ
كذ َب اإلمام الرضا

هذه الرواية! قال عيل بن اجلهم (عيون أخبار الرضا(:)245/1

(سمعت املأمون يسأل الرضا عيل بن موسى

عام يرويه الناس من أمر
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الزهرة وأهنا كانت امرأة فتن هبا هاروت وماروت  ،وما يروونه من أمر سهيل
أنه كان عشار ًا باليمن؟ فقال الرضا

 :كذبوا يف قوهلم أهنام كوكبان  ،وإنام

كانتا دابتني من دواب البحر  ،فغلط الناس وظنوا أهنام الكوكبان .
وما كان اهلل عز وجل ليمسخ أعدائه أنوار ًا مضيئه  ،ثم يبقيها ما بقيت
الساموات واألرض! وإن املسوخ مل تبق أكثر من ثالثة أيام حتى ماتت وما
تناسل منها شئ  ،وما عىل وجه األرض اليوم مسخ  .وإن التي وقع عليه إسم
املسوخية مثل القرد واخلنزير والدب وأشباهها إنام هي مثل ما مسخ اهلل عىل
صورها قوم ًا غضب اهلل عليهم ولعنهم بإنكارهم توحيده وتكذيبهم رسله .
وأما هاروت وماروت فكانا ملكني علام الناس السحر ليحرتزوا عن سحر
السحرة ويبطلوا به كيدهم  .وما علام أحد ًا من ذلك شيئ ًا إال قاال له :إِن ََّام ن َْح ُن
فِ ْتنَة َفال َت ْك ُف ْر ،فكفر قوم باستعامهلم ملا أمروا باإلحرتاز منه  ،وجعلوا يفرقون بام
ين بِ ِه ِم ْن َأ َح ٍد إِ َّال بِإِ ْذ ِن
تعلموه بني املرء وزوجه  .قال اهلل عز وجلَ :و َما ُه ْم بِ َض ِّار َ

اهللَِّ  ،يعني بعلمه ).
وقال الصدوق (عيون أخبار الرضا( :)242/1:كان بعد نوح

قد كثر السحرة

واملموهون  ،فبعث اهلل عز وجل ملكني إىل نبي ذلك الزمان بذكر ما تسحر به
السحرة  ،وذكر ما يبطل به سحرهم و ُيرد به كيدهم  ،فتلقاه النبي عن امللكني،
وأداه إىل عباد اهلل بأمر اهلل عز وجل  ،فأمرهم أن يقفوا به عىل السحر وأن
يبطلوه وهناهم أن يسحروا به الناس  .وهذا كام يدل عىل السم ما هو  ،وعىل ما
يدفع به غائلة السم ).
ويف تفسري اإلمام العسكري

(( :) 475/1قلنا للحسن أب القائم

 :فإن

قوم ًا عندنا يزعمون أن هاروت وماروت ملكان اختارمها اهلل ملا كثر عصيان

..............................................................................................................................................................48اجلديد يف احلسني

بني آدم  ،وأنزهلام اهلل مع ثالث هلام إىل الدنيا  ،وأهنام افتتنا بالزهرة  ،وأرادا الزنا
هبا  ،ورشبا اخلمر وقتال النفس املحرمة  ،وأن اهلل تعاىل يعذهبام ببابل  ،وأن
السحرة منهام يتعلمون السحر ،وأن اهلل تعاىل مسخ تلك املرأة هذا الكوكب
الذي هو الزهرة  .فقال اإلمام

 :معاذ اهلل من ذلك إن مالئكة اهلل تعاىل

معصومون حمفوظون من الكفر والقبائح بألطاف اهلل تعاىل ).
وقد تقدمت الرواية بأن الزهرة وسهيل إسام امرأة ورجل يف األرض وقد مسخا ،
فخلط الناس بينهام وبني الكوكبني .
والنتيجة :أن هاروت وماروت كانا يعلامن الناس إبطال السحر  ،وحيذراهنم أن
يستعملوا السحر دون إبطاله  ،فعىص الناس ووقعوا يف الفتنة  ،فليس يف اآليات أن
امللكني كفرا أو عصيا .وإن كان قد يصدر من املالئكة معصية كالذين اعرتضوا عىل
استخالف آدم

 .وكذلك فطرس  ،كام نصت روايته .

الرأي املشهور عند علامئنا أن املالئكة معصومون
قال الصدوق يف اإلعتقادات90/و( :96واملالئكة روحانيون  ،معصومون  ،ال
يعصون اهلل ما أمرهم  ،ويفعلون ما يؤمرون  .ال يأكلون  ،وال يرشبون  ،وال
يأملون  ،وال يسقمون  ،وال يشيبون  ،والهيرمون .طعامهم ورشاهبم التسبيح
والتقديس  ،وعيشهم من نسيم العرش  ،وتلذذهم بأنواع العلوم  .خلقهم اهلل
أنوار ًا وأرواح ًا كام شاء وأراد ،وكل صنف منهم يفظ مما خلق اهلل تعاىل.
إعتقادنا يف األنبياء والرسل واألئمة واملالئكة صلوات اهلل عليهم أهنم
معصومون مطهرون من كل دنس ،وأهنم اليذنبون ذنب ًا  ،الصغري ًا وال كبري ًا
وال يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون  .ومن نفي عنهم العصمة يف
شئ من أحواهلم فقد جهلهم  .واعتقادنا فيهم أهنم موصوفون بالكامل والتامم
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والعلم ،من أوائل أمورهم إىل أواخرها  ،اليوصفون يف شئ من أحواهلم
بنقص والعصيان وال جهل).
$والصحيح أن الرسل من املالئكة فقط عصمتهم شاملة
قال السيد املرتىض يف الذريعة (( :)570/2وأما املالئكة  ،فالرسل منهم الجيوز
عليهم فعل القبيح  ،وال دليل يدل عىل أن مجيعهم هبذه الصفة  ،ألن قوله تعاىل:
ون  ،ال دليل يوجب القطع عىل عمومه يف
ون ما ُي ْؤ َم ُر َ
ون اهللََّ ما َأ َم َر ُه ْم َو َي ْف َع ُل َ
ال َي ْع ُص َ
مجاعتهم  ،أو يف مجيع أفعاهلم ).
وقال السيد املرتىض يف تفسريه (( :)407/3وأما املالئكة :فالرسل منهم ال جيوز
عليهم فعل القبيح  ،وال دليل يدل عىل أن مجيعهم هبذه الصفة ؛ ألن قوله تعاىل:
ون ،ال دليل يوجب القطع عىل عمومه يف
ون ما ُي ْؤ َم ُر َ
ون اهللََّ ما َأ َم َر ُه ْم َو َي ْف َع ُل َ
ال َي ْع ُص َ
مجاعتهم  ،أو يف مجيع أفعاهلم » .
فقد حرص السيد املرتىض العصمة الكاملة يف املالئكة الذين يبعثهم اهلل رس ً
ال اىل
األنبياء

 ،فهؤالء معصومون عصمة كاملة  ،أما غريهم فعصمتهم أقل  ،فهم

معصومون عام يوجب دخوَلم النار  ،وما دون ذلك قد تقع منهم فيه املعصية .

وقد تبنى رأيه الشيخ الطويس يف الرسائل العرش ، 327/فقال( :وليس مجيع املالئكة
معصومني ،بل نقطع عىل أن الرسل منهم كذلك والباقي جيوز عليهم اخلطأ ،
وهو مذهب كثري من املفرسين والعلامء ) .وقال املفيد يف أوائل املقاالت:71/

(إهنم معصومون مما يوجب هلم العقاب بالنار ).
وتوبتهم .

وهبذا نفرسمعصية فطرس  ،واعرتاض املالئكة عىل استخالف آدم
ون َما
ون اهللََّ َما َأ َم َر ُه ْم َو َي ْف َع ُل َ
أما قوله تعاىلَ :ع َل ْي َها َمالئِكَة ِغالظ ِشدَ اد ال َي ْع ُص َ
ون  .فهو خاص بموظفي جهنم  .فال بد من استثنائهم كاملالئكة الرسل .
ُي ْؤ َم ُر َ




$املوضوع اخلامس:

$املالئكة وتربة احلسني

$ترّبة ال يفهمها عامل فيزياء وال عامل دين !
 .1$جاء جربئيل اىل النبي

بقبضة من تربة كربالء:

روى ابن قولويه يف كامل الزيارات ،128/بسند صحيح عن الصادق

جربئيل أتى رسول اهلل

 ،واحلسني

ستقتله  ،قال :فجزع رسول اهلل

يلعب بني يديه  ،فأخربه أن أمته

 ،فقال :أال أريك الرتبة التي يقتل فيها ،

قال :فخسف ما بني جملس رسول اهلل
احلسني

قال( :إن

إىل املكان الذي قتل فيه

حتى التقت القطعتان فأخذ منها  ،ودحيت يف أرسع من طرفة

عني ،فخرج وهو يقول :طوبى لك من تربة وطوبى ملن يقتل حولك .
قال :وكذلك صنع صاحب سليامن  ،تكلم باسم اهلل األعظم فخسف ما بني
رسير سليامن وبني العرش من سهولة األرض وحزونتها  ،حتى التقت
القطعتان فاجرت العرش  ،قال سليامن :خييل إيل أنه خرج من حتت رسيري ،
قال :و ُدحيت يف أرسع من طرفة العني ).
ويف جممع الزوائد((:)918/9عن أم سلمة قالت :كان احلسن واحلسني يلعبان
بني يدي رسول اهلل

يف بيتي فنزل جربيل فقال :يا حممد إن أمتك تقتل ابنك

هذا من بعدك ،وأومأ بيده إىل احلسني! فبكى رسول اهلل
ثم قال رسول اهلل

وضمه إىل صدره

 :يا أم سلمة وديعة عندك هذه الرتبة  ،فشمها رسول اهلل
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وقال :ريح كرب وبالء ! يا أم سلمة إذا حتولت هذه الرتبة دم ًا فاعلمي أن ابني
قد قتل! قال :فجعلتها أم سلمة يف قارورة ثم جعلت تنظر إليها كل يوم
لني دم ًا ليوم عظيم ) ! (هتذيب ابن حجر.) 301/2:
وتقول :إن يوم ًا َ َحتو َ
.2$كالم عجيب وموقف من األمة أعجب!
قال جربيل للنبي

بكل وضوح :إن أمتك ستنحرف من بعدك مبارشة ،

وتقتل ابنك احلسني

! تقتله يف كربالء فهل تريد أن آتيك بالرتبة التي يقتل
وبكى! فاحلسني

فيها؟ فمد يده وجاء هبا فشمها النبي

امتحان لألمة

عظيم ولبقعته خصائص فوق القوانني ،ختضع هلا األعناق  ،وختشع القلوب !
وأعطى النبي
احلسني

الرتبة ألم سلمة وقال هلا :إحفظيها فستبقني بعدي اىل مقتل

فإذا رأيت الرتبة حتولت اىل دم قان فاعلمي أنه قتل !

وهكذا ،بلغ النبي

أصحابه! وأقام عليهم احلجة  ،وتركهم يعملون ما

يريدون ! لقد كلمهم عن أحداث عظيمة تبهرالعقل  ،وهتز الوجدان ،
سيفعلوهنا ووضع إصبعه يف عيوهنم ،وقال هلم :أنتم أخاطب  :ستنحرفون بعد
أن أغمض عيني وتقتلون احلسني

فلم ينبس أحد منهم بكلمة !!

فهل رأيت أمة يقول نبيها :إنكم ستنحرفون بعدي  ،انحراف كفر وضالل ،
وتقتلون ولدي احلسني

هذا  ،ثم يسكتون ويمسحون بشوارهبم !!

 .3$هنا ُيبهت الكافر و ُيفحم املشكك!
نقول للمكذب بنبينا

 :أنظر اىل آيات نبوته

لتعلم أنه صادق  ،أنظر اىل

ما أخرب به عىل غرابته وتفاصيله  ،قد وقع بحرفيته  ،ورآه الصحابة !
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وهذا يعني النبوة  ،ال يعني اجلرب ،فحاشا هلل العادل باملطلق أن جيرب أحد ًا عىل
معصيته ثم يعاقبه  ،بل أتم احلجة عىل صحابة النبي
 .4$قرأ النبي

تعزية احلسني

وحذر أصحابه !

روى الطرباين ( )285/8عن أيب أمامة  ،قال( :فقال جربيل
ابنك هذا ! فقال النبي

وأمته فلم ينفعهم .

 :إن أمتك ستقتل

:يقتلونه وهم مؤمنون ب؟ قال :نعم يقتلونه! فتناول

جربيل تربة فقال بمكان كذا وكذا ! فخرج رسول اهلل

قد احتضن حسين ًا

كاسف البال مهموم ًا إىل أصحابه وهم جلوس ،فقال هلم :إن أمتي يقتلون
هذا! ويف القوم أبو بكر وعمر وكانا أجرأ القوم عليه فقاال :يا نبي اهلل يقتلونه
وهم مؤمنون ! قال :نعم  ،وهذه تربته  ،وأراهم إياها ).
ومصيبته وبكى يف غرفته ونشج نشيج ًا !

لقد قرأ رسول اهلل تعزية احلسني
وخرج اىل املسجد وهو ٍ
باك  ،وقال َلم أنتم ستقتلونه  ،وَل يزد ! ويف رواية :أن عمر
سأله :وهم مؤمنون؟ فقال :يقتلونه  ،وَل يشهد بإيامهنم  ،وهو األقرب .

قالت (جممع الزوائد( :)188/9:كان رسول اهلل جالس ًا ذات يوم يف بيتي قال:
اليدخل عيل أحد  ،فانتظرت فدخل احلسني فسمعت نشيج رسول اهلل
يبكى فأطللت  ،فإذا حسني يف حجره والنبي يمسح جبينه وهو يبكي فقلت:
واهلل ما علمت حني دخل فقال إن جربيل

كان معنا يف البيت  ،قال أفتحبه؟

قلت :أما يف الدنيا فنعم  ،قال إن أمتك ستقتل هذا بأرض يقال هلا كربالء !
فتناول جربيل من تربتها فأراها النبي

فلام أحيط بحسني حني قتل قال:ما

اسم هذه األرض؟ قالوا كربالء  .فقال صدق اهلل ورسوله :أرض كرب وبالء.
رواه الطرباين بأسانيد  ،ورجال أحدها ثقات ).
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 .5$دعوا مقاديراهلل َتري !
ومل يسأله النبي

أخربه جربئيل

 :يا جربئيل  ،وهل ستكفر أمتي بعدي

فتقتل ابني  ،ألنه كان يعلم  ،وأخرب به أمته  ،لكن السياسة كتمته !
وتقول :ملاذا مل يكشف النبي
اجلواب :أنه

أكثر  ،ملاذا مل يفضح  ،ملاذا مل يعاقب ؟

يطيع ربه ويقول :دعوا املقادر جتري ،وقد قال له ربه تعاىل:

ف إِ َذا َأصابت ُْهم م ِصيبة بِام َقدَّ م ْ ِ
اء َ
َف َك ْي َ
ون بِاهللَِّ إِ ْن َأ َر ْدنَا إِال إِ ْح َسانًا
حيلِ ُف َ
وك َ ْ
َ َ ْ ُ َ َ َ
ت َأ ْيدهيِ ْم ُث َّم َج ُ
وتَوفِي ًقاُ .أو َلئِ َ ِ
ين َي ْع َل ُم اهلل َما ِيف ُق ُل ِ
وهبِ ْم َف َأ ْع ِر ْض َعن ُْه ْم َو ِع ْظ ُه ْم َو ُق ْل ََُل ْم ِيف َأ ْن ُف ِس ِه ْم
ك ا َّلذ َ
َ ْ
َق ْوالً َبلِيغًا  .أي قل للمنافقني حولك قوالً بليغ ًا هيزهم  ،قله َلم رس ًا وحتمل منهم !

فلو أعلنت النتقض أمر اإلسالم  ،وارتدوا يف حياتك !
قال اإلمام زين العابدين

 :واهلل لو أن النبي تقدم إليهم يف قتالنا كام تقدم إليهم يف

الوصاة بنا  ،ملا زادوا عىل ما فعلوه ! فإنا هلل وإنا إليه راجعون( .مثري األحزان.)81/

وقد أخربه جربئيل

ملاجاء له بالرتبة بأن اهلل سيعاقب األمة بالرصاع الداخيل !

قال له رسول اهلل

(:وتفلح أمتي تقتل فرخي! فقال جربئيل :يرضهبا اهلل

باإلختالف فتختلف قلوهبم ) ! (كامل الزيارات.)131/

وقد روينا بسند صحيح أن النبي

أخربهم بقتل احلسني

اختار من ذريته تسعة أئمة هم تكملة اإلثني عرش

وبأن اهلل تعاىل

.

منها ما رواه يف كفاية األثر( :188/فأخذه النبي فأجلسه عىل فخذه فقال له
جربئيل :أما إنه سيقتل .فقال رسول اهلل
قال رسول اهلل

 :ومن يقتله؟قال:أمتك تقتله !

 :تقتله! قال :نعم وإن شئت أخربتك باألرض التي يقتل

فيها  ،وأشار إىل الطف بالعراق وأخذ منه تربة محراء فأراه إياها وقال:هذه من
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مرصعه ،فبكى رسول اهلل

فقال له جربئيل :يا رسول اهلل ال تبك فسوف

ينتقم اهلل منهم بقائمكم أهل البيت .
فقال رسول اهلل

 :حبيبي جربئيل ومن قائمنا أهل البيت؟ قال :هو التاسع

من ولد احلسني  ،كذا أخربين رب جل جالله أنه سيخلق من صلب احلسني
ولد ًا وسامه عنده علي ًا  ،خاضع ًا هلل خاشع ًا  ،ثم خيرج من صلب عيل ابنه وسامه
حممد ًا ،قانت ًا هلل ساجد ًا  ،ثم خيرج من صلبه ابنه وسامه عنده جعفر ًا ناطق ًا عن
اهلل صادق ًا يف اهلل  ،وخيرج اهلل من صلبه ابنه وسامه عنده موسى واثق ًا باهلل حمب ًا
يف اهلل  ،وخيرج اهلل من صلبه ابنه وسامه عنده علي ًا الرايض باهلل والداعي إىل اهلل
عز وجل  ،وخيرج من صلبه ابنه وسامه عنده حممد ًا املرغب يف اهلل والذاب عن
حرم اهلل  ،وخيرج من صلبه ابنه وسامه عنده علي ًا املكتفي باهلل والويل هلل  ،ثم
خيرج من صلبه ابنه وسامه احلسن مؤمن ًا باهلل مرشد ًا إىل اهلل وخيرج من صلبه
كلمة احلق ولسان الصدق  ،ومظهر احلق حجة اهلل عىل بريته له غيبة طويلة
يظهر اهلل تعاىل به اإلسالم وأهله  ،وخيسف به الكفر وأهله)  .نعم أخربهم
النبي

بذلك ..لكن ..عىل من تقرأ مزامريك ياداود !

.6$ختطيط رباين لشهادة احلسني
جعل اهلل قتل احلسني

ومكاهنا:

يف تربة اختارها  .وهو ختطيط رباين معناه :أن شهادة

احلسني قضية  .ومكاهنا قضية  .وتراهبا قضية !
وقد نفهم قضية الشهادة ومكاهنا .لكن قضية الرتبة والبقعة لن نفهمها ،
واليوجد عىل وجه األرض من يفهمها غري املعصوم !
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كيف يمكنك أن تفهم أن يقال لك :ستموت عىل بعد أكثر من ألف كيلو مرت.
وهذه قبضة من تراب األرض التي جيري فيها دمك  ،فاحتفظ هبا  ،ألنك عندما
تقتل ويالمس دمك األرض  ،سيتحول هذا الرتاب اىل دم !
إنه أشبه باخليال ! لكنه حقيقة أخرب هبا الصادق األمني

عن رب العاملني

ورواها الثقات من املسلمني  ،وصدقها الواقع  ،وشاهدها الناس!
فهل عندك عامل يف األرض يفهم عالقة موت احلسني

بأرسار تراب بقعته

املوجودة عىل بعد ألف كيلومرت من املدينة !
آمنا باهلل  .والنرشط إليامننا أن نفهم آياته  ،ومن أين لنا أن نفهم أرسار النبي
وأهل بيته

! وإنام نحن أطفال نلعب باحلىص يف ساحل بحرهم املحيط .

.7$وصفَ اجلميع حالة أم سلمة يوم عاشوراء:
روى السنة والشيعة أن رسول اهلل

شم تربة كربالء وقالَ :وي َح كربالء

ثم قال :يا أم سلمة إذا حتولت هذه الرتبة دم ًا  ،فاعلمي أن ابني قد قتل!
قال أبو وائل :فجعلتها أم سلمة يف قارورة  ،ثم جعلت تنظر إليها كل يوم
وتقول :إن يوم ًا حتولني دم ًا ليوم عظيم )(.هتذيب التهذيب البن حجر.) 301/2:

وروى الطويس يف أماليه ،115/عن ابن عباس(:بينا أنا راقد يف منزيل إذ سمعت
رصاخ ًا عظي ًام عالي ًا من بيت أم سلمة زوج النبي

فخرجت يتوجه ب قائدي

إىل منزهلا  ،وأقبل أهل املدينة إليها الرجال والنساء  ،فلام انتهيت إليها قلت :يا
أم املؤمنني ما بالك ترصخني وتغوثني ! فلم جتبني ،وأقبلت عىل النسوة
اهلاشميات وقالت :يا بنات عبد املطلب أسعدنني وابكني معي ،فقد واهلل قتل
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سيدكن وسيد شباب أهل اجلنة  ،قد واهلل قتل سبط رسول اهلل وريانته
احلسني! فقيل يا أم املؤمنني ومن أين علمت ذلك؟ قالت :رأيت رسول
اهلل يف املنام الساعة َش ِعث ًا مذعور ًا  ،فسألته عن شأنه ذلك فقال :قتل ابني
احلسني وأهل بيته اليوم فدفنتهم  ،والساعة فرغت من دفنهم ! قالت :فقمت
حتى دخلت البيت وأنا ال أكاد أن أعقل  ،فنظرت فإذا برتبة احلسني التي أتى
هبا جربئيل من كربالء  ،فقال :إذا صارت هذه الرتبة دم ًا فقد قتل ابنك ،
وأعطانيها النبي

فقال :إجعلني هذه الرتبة يف زجاجة ولتكن عندك  ،فإذا

صارت دما عبيط ًا (صافي ًا) فقد قتل احلسني  ،فرأيت القارورة اآلن وقد صارت
دما عبيط ًا تفور! قال :وأخذت أم سلمة من ذلك الدم فلطخت به وجهها ،
وجعلت ذلك اليوم مأمت ًا ومناحة عىل احلسني  ،فجاءت الركبان بخربه  ،وأنه
قتل يف ذلك اليوم ) !
رأت أم سلمة النبي

يف منامها  ،فكان حقيقة  ،ومعناه أنه نزل

وتوىل دفن حبيبه احلسني

من املأل األعىل

وأصحابه ولو كانوا يف الظاهر غري مدفونني .

 .8$متى حتول الرتاب عند أم سلمة اىل دم؟
مل تذكر الروايات متى حتول الرتاب يف زجاجة أم سلمة اىل دم  ،فقد يكون
عندما وقع دم احلسني

عىل تراب كربالء  ،دم بدنه  ،أو دم وريده .

وقد يكون عندما قبضت روحه ! وتبقى العالقة اجلدلية بني قتله وبني حتول
الدم  ،رس ًا ال يفهمه إال النبي وأهل بيته

!

ثم ،هل بقي الرتاب يف زجاجة أم سلمة دم ًا  ،أم رجع تراب ًا  ،ثم أين صار؟!
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وجدت رواية قال فيها االمام الباقر

إن الرتبة التي أودعها النبي

أم سلمة( :فهي عندنا)( .أماِل الطويس .)316/وتعبريه

عند

يشري اىل أن الدم يف

القارورة بعد أن حتول يوم عاشوراء اىل دم  ،رجع ترب ًة !
وتربته  ،وتأمل يف أرسار اهلل تعاىل  .واعرف جالفة

فاعرف عظمة احلسني

من ال هيزه خربه وظالمته  ،ويربر لظامليه وقاتليه !
 . 9$ونزل جربئيل مرة نارش ًا أجنحته باكي ًا صارخ ًا:
خيربه

يف كامل الزيارات ،128/قال ابن عباس(:إن امللك الذي جاء إىل حممد

بقتل احلسني كان جربئيل الروح األمني ،منشور األجنحة باكي ًا صارخ ًا قد
محل من تربة احلسني وهي تفوح كاملسك فقال رسول اهلل

 :وتفلح أمتي

تقتل فرخي! فقال جربئيل :يرضهبا اهلل باإلختالف فتختلف قلوهبم ) .
أقول :نزول جربئيل

هذا غري نزوله األول الذي مد يده فأخذ قبضة من تربة

كربالء  ،فهنا جاء حام ً
ال الرتبة نارش ًا جناحه  ،وورد أنه إن نزل نارش ًا جناحه
نزل بالعذاب  ،فمعناه أنه نزل باكي ًا صارخ ًا لقتله  ،غاضب ًا عىل َق َت َلة
احلسني

 ،وأخرب النبي

بأن اهلل قىض عىل أمته العذاب لقتلها إياه !

أما كيفية نرش جناحيه وهو عظيم احلجم  ،فال بد أن يكون يف األفق قبل أن
يتجسد بصورة دحية الكلبي كام هي عادته.فقد طلب منه النبي

أن يراه ،

فقال أنظر ايل عندما أخرج  ،فنظر اليه ساد ًا أفق مكة ببدنه وأجنحته .
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 .10$توثيق جميئ جربئيل بقبضة تراب كربالء:
وجميئه اىل النبي

حديث إخبار جربئيل بقتل احلسني

بقبضة من تربته

التي يقتل فيها ..متواتر يف مصادرنا  ،ومستفيض يف مصادر السنني  ،وتقدمت
رواية الطرباين وأمحد  ،وتوثيق اهليثمي له (جممع الزوائد)188/9:

وفيها أن النبي

كان ينشج نشيج ًا .وصححوه (جممع الزوائد.)185/9:

ومجع رواياهتم صاحب كتاب :فضائل اْلمسة من الصحاح الستة (.)255/3

هذا  ،وقد بحثنا اإلستشفاء برتبة احلسني




يف موضوع خاص .

$املوضوع السادس:

 $خدمة املالئكة للحسني
$فطرس موكل بإخبار النبي
تقدم أن جربئيل

بمن زار احلسني

نزل مرات بشأن احلسني

فتاب اهلل عليه بربكة احلسني

وزواره

 ،وأنه جاء بامللك فطرس

وجعل اهلل أمره للنبي

 ،فأمره أن يكون

عند قربه وخيربه بمن زاره أو تواله ! (فذلك امللك موكل بقرب احلسني

،

فإذا ترحم عبد عىل احلسني ،أو توىل أباه أو نرصه بسيفه ولسانه  ،إنطلق ذلك
امللك إىل قرب رسول اهلل

فيقول :أهيا النفس الزكية  ،فالن بن فالن ببالد كذا

وكذا  ،يتوىل احلسني ويتوىل أباه وينرصه بلسانه وقلبه وسيفه  .قال :فيجيبه
ملك موكل بالصالة عىل النبي

 :أن بلغه عن حممد السالم  ،وقل له :إن

مت عىل هذا فأنت رفيقه يف اجلنة )( .بشارة املصطفى للطربي.)219/

أقول :هذا يدل عىل قدرة فطرس أن ييص من ذكر احلسني وتواله وأباه علي ًا
 ،وقد يستعني بألوف املالئكة الذين يعملون حتت يده  .كام أنه اليصعد
اىل النبي

يف السامء  ،بل يبلغه عند قربه وخياطبه والنبي

له وجود عند

قربه  ،فيجيبه ملك بالنيابة عنه ويبلغه رسالة اىل الزائر.
$املالئكة ُيعزون النبي

بقتل احلسني

(عن عبد الرمحان الغنوي ،عن سلامن قال :وهل بقي يف الساموات ملك مل
ينزل إىل رسول اهلل

يعزيه بولده احلسني

وخيربه بثواب اهلل إياه  ،ويمل
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إليه تربته مرصوع ًا عليها  ،مذبوح ًا مقتوالً  ،جري ًا طري ًا خمذوالً ؟! فقال
رسول اهلل

 :اللهم اخذل من خذله  ،واقتل من قتله  ،واذبح من ذبحه ،

وال متتعه بام طلب ! قال عبد الرمحن :فواهلل لقد عوجل امللعون يزيد ومل يتمتع
بعد قتله بام طلب  .ولقد ُأخذ مغافصة (مفاجأة مواجهة) بات سكران ًا وأصبح
ميت ًا متغري ًا كأنه مطيل بقار ُ ،أخذ عىل أسف (ممقوت ًا) وما بقي أحد ممن تابعه عىل
قتله  ،أو كان يف حماربته إال أصابه جنون أو جذام أو برص  ،وصار ذلك وراثة
يف نسلهم ) ( .كامل الزيارات.)131/

أقول :مل يرفع الغنوي هذا احلديث ومل يبني سليامن أو سلامن الذي روى عنه .
والعمدة فيه أنه وثقه جعفر بن قولويه  ،مع تشدده يف قبول الرواية .ويدل هذا
احلديث عىل أن هالك يزيد يف بيته بحوارين( :بات سكران ًا وأصبح ميت ًا متغري ًا
مطيل بقار) ! وهو أقوى من رواية أن فرسه رشد به  ،فتقطعت جثته .
كأنه
ٌّ

$ملك البحار يعزي بقتله
(إن ملك ًا من مالئكة الفردوس نزل عىل البحار فنرشأجنحته عليها ثم صاح
صيحة وقال:يا أهل البحار إلبسوا أثواب احلزن فإن فرخ رسول اهلل مذبوح!
ثم محل من تربته يف أجنحته إىل الساموات  ،فلم يبق ملك فيها إال شمها وصار
عنده هلا أثر ،ولعن قتلته وأشياعهم وأتباعهم)(.كامل الزيارات.)143/

أقول :روى املؤلف هذا اخلرب بسنده (حدثني احلسني بن عيل الزعفراين بالري،
قال:حدثنا حممد بن عمر النصيبي  ،عن هشام بن سعد  ،قال :أخربين املشيخة
أن ملك ًا ..فهو أثر وثق به املؤلف ورواه .
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حديث ابن األعثم
قال يف الفتوح ((:)322/4حدثني أبو احلسن أمحد بن احلسني النيسابوري قال:

حدثني حممد بن القاسم املديني عن أب حازم موىل ابن عباس عن ابن عباس
قال ..وحدثني عيل بن عاصم عن احلصني بن عبد الرمحن عن أبيه عن جماهد
عن ابن عباس  ،قال ..وحدثني أبو حاتم سهل بن حممد الصانع قال ..حدثني
نعيم بن مزاحم املنقري عن حممد بن عمرو بن واقد الواقدي ..وحدثني معاذ
بن حممد بن يعقوب بن عتبة القرش عن حممد بن احلنفية ..
أبو الوليد بن رزين عن أب إسحاق اهلمداين  ،قال ..وحدثني أبو عمر حفص
بن حممد عن جعفر بن حممد الصادق عن أبيه عن آبائه قال..
الواقدي أيض ًا :وحدثني حممد بن عبيد اهلل بن عنبسة عن حممد بن عبيد اهلل عن
عمرو عن أبيه  ،وعبد اهلل بن بجريالسهمي عن سعيد بن قيس اهلمذاين  ،وحممد
بن خالد اهلاشمي عن يعقوب بن سليامن من بني عبد اهلل األوس عن عبد
الرمحن بن املنذر من بني عدي بن النجار عن العالء بن يعقوب العجالين..
وأبو املنذر هشام بن حممد بن السائب عن أب خمنف لوط بن ييى بن سعيد
األزدي عن احلسني بن كثري األزدي عن أبيه .
وأبو املنذر أيض ًا :عن حممد بن عوانة بن احلكم بن اهليثم بن عدي عن عبد
امللك بن سليامن عن أيوب بن بشري بن عبد اهلل املعافري..
واهليثم بن عدي عن غالب بن عثامن اهلمداين عن عبد اهلل بن املعاىف املعافري..
وعبد الرمحن بن املنذر األنصاري وعبد الواحد بن أب عون وهبرية ابن مريم
وعيسى بن دأب عن رجاله..
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وأبو البخرتي عن رجاله ..كلهم قد حدث هبذا احلديث وبعضهم أوعى ما له
من بعض  ،وزيادته ونقصانه عىل من نقله إلينا وقرأه علينا..
فأول خرب ورد عيل من ذلك :حديث ييى بن عبد الرمحن القرش عن حممد
بن مصعب القرقسائي عن األوزاعي عن ابن عفان عن أم الفضل بنت احلارث
بن حزن امرأة العباس بن عبد املطلب أهنا قالت :رأيت يف منامي رؤي ًا هالتني
وأفزعتني ،فجئت إىل رسول اهلل

فقلت:يا رسول اهلل رأيت كأن قطعة من

جسدك قد قطعت فوضعت يف حجري!فقال النبي

 :خري ًا رأيت يا أم

الفضل! إن صدقت رؤياك فإن فاطمة حامل وستلد غالم ًا فأدفعه إليك
لرتضعيه  .قالت أم الفضل :فوضعت فاطمة بعد ذلك غالم ًا فسمي باحلسني،
ودفعه النبي

إيل فكنت أرضعه  ،قالت أم الفضل :فدخل النبي ذات يوم

واحلسني يف حجري فأخذه وجعل يالعبه وهو مرسور به .قالت أم الفضل:
فبال احلسني فقطر من بوله عىل ثوب النبي

فقرصته فبكي  ،فقال

:

مه ً
ال يا أم الفضل! فهذا الذي أصاب ثوب يغسل  ،وقد أوجعت ابني! قالت:
فرتكته يف حجره وقمت آلتيه بامء أغسل ثوبه  ،فلام جئت نظرت إليه وعيناه
تذرفان بالدموع فقلت :فداك أب وأمي يا رسول اهلل ! دفعته اليك وأنت به
مرسور ثم رجعت إليكم وعيناك تذرفان بالدموع ،فلامذا يا رسول اهلل ؟!
فقال :نعم يا أم الفضل ،أتاين جربيل فأخربين أن أمتي تقتل ولدي هذا بشط
الفرات  ،وقد أتاين برتبة محراء .
قال ابن عباس :هبط جربيل

يف قبيل من املالئكة قد نرشوا أجنحتهم

يبكون حزن ًا منهم عىل احلسني  ،وجربيل معه قبضة من تربة احلسني تفوح
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مسك ًا أذفر  ،دفعها إىل فاطمة بنت النبي

وقال :يا حبيبة اهلل  ،هذه تربة

ولدك احلسني وستقتله اللعناء بأرض كرب وبالء .قالت فقال له النبي

:

حبيبي جربيل  ،وهل تفلح أمة تقتل فرخي وفرخ ابنتي ؟! فقال جربيل :ال،
بل يرضهبم اهلل باإلختالف  ،فتختلف قلوهبم وألسنتهم آخرالدهر ) .
أقول :الصحيح أن أم الفضل ربام كانت تأخذه من أمه فتخدمه  ،أما رضاعه فقد
صح عندنا أنه كان يتغذى بمص إهبام النبي

!

ثم قال ابن األعثم :قال رشحبيل بن أب عون :إن امللك الذي جاء إىل
النبي

إنام كان ملك البحار  ،وذلك أن ملك ًا من مالئكة الفراديس نزل إىل

البحر األعظم  ،ثم نرش أجنحته عليها وصاح صيحة وقال :يا أصحاب
البحار ،إلبسوا ثياب احلزن  ،فإن فرخ حممد
ثم جاء إىل النبي

مذبوح مقتول !

فقال :يا حبيب اهلل ! يقتتل عىل هذه األرض فرقتان من

أمتك  ،إحدامها ظاملة معتدية فاسقة  ،يقتلون فرخك احلسني ابن ابنتك بأرض
كرب وبالء  ،وهذه تربته يا حممد !
قال :ثم ناوله قبضة من أرض كربالء وقال :تكون هذه الرتبة عندك حتى ترى
عالمة ذلك  ،ثم محل ذلك امللك من تربة احلسني يف بعض أجنحته  ،فلم يبق
ملك يف سامء الدنيا إال شم تلك الرتبة  ،وصار فيها عنده أثر وخرب .
قال :ثم أخذ النبي

تلك القبضة التي أتاه هبا امللك فجعل يشمها وهو يبكي

ويقول يف بكائه :اللهم ال تبارك يف قاتل ولدي وأصله نار جهنم !
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ثم دفع القبضة إىل أم سلمة وأخربها بقتل احلسني بشاطئ الفرات وقال :يا أم
سلمة خذي هذه الرتبة إليك  ،فإهنا إذا تغريت واستحالت دم ًا عبيط ًا  ،فقد قتل
ولدي احلسني ! قال :ومل يبق يف الساموات ملك إال وقد نزل إىل النبي كل يعزيه
يف احلسني وخيربه بثواب مايعطي ويعرض عليه تربته  ،والنبي

يقول :اللهم

اخذل من خذله واقتل من قتله وال متتعه بام طلبه .
قال املسور بن خمرمة :ولقد أتى النبي

ملك من مالئكة الصفيح األعىل مل

ينزل إىل األرض مذ خلقت الدنيا  ،وإنام استأذن ذلك امللك ربه ونزل شوق ًا
منه إىل النبي

 ،فلام نزل إىل األرض أوحى اهلل عز وجل إليه :أهيا امللك ،

أخرب حممد ًا بأن رج ً
ال من أمته يقال له يزيد يقتل فرخه الطاهر بن الطاهرة ،
نظرية البتول ابنة عمران  .فقال امللك :إهلي وسيدي! لقد نزلت من السامء وأنا
مرسور بنزويل إىل نبيك حممد فكيف أخربه هبذا اخلرب ،ليتني مل أنزل إليه! فنودي
امللك من فوق رأسه أن امض ملا أمرت  .فنزل وقد نرش أجنحته حتى وقف بني
يديه فقال :السالم عليك يا حبيب اهلل ! إين استأذنت رب يف النزول إليك فأذن
يل  ،فليت رب دق جناحي ومل آتك هبذا اخلرب  ،ولكني مأمور!
يا نبي اهلل  ،إعلم أن رج ً
ال من أمتك يقال له يزيد زاده اهلل عذاب ًا يقتل فرخك
الطاهر بن الطاهرة  ،ولن يمتع بامللك من بعد ولدك  ،وسيأخذه اهلل مغافضة
عىل أسوأ عمله  ،فيكون من أصحاب النار .
قال :فلام أتت عىل احلسني من مولده سنتان كاملتان خرج النبي

يف سفر

له  ،فلام كان يف بعض الطريق وقف فاسرتجع ودمعت عيناه  ،فسئل عن ذلك
فقال :هذا جربيل خيربين عن أرض بشاطئ الفرات يقال هلا كربال  ،يقتل هبا
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ولدي احلسني بن فاطمة  ،فقيل :من يقتله يا رسول اهلل؟ فقال :رجل يقال له
يزيد  ،ال بارك اهلل له يف نفسه !
وكأين أنظر إىل مرصعه ومدفنه هبا  ،وقد أهدي برأسه  ،واهلل ما ينظر أحد إىل
رأس ولدي احلسني فيفرح إال خالف اهلل بني قلبه ولسانه .
قال :ثم رجع النبي

من سفره ذلك مغموم ًا ،ثم صعد املنرب فخطب ووعظ

واحلسني بن عيل بني يديه مع احلسن ،قال :فلام فرغ من خطبته وضع يده اليمنى
عىل رأس احلسن واليرسى عىل رأس احلسني

 ،ثم رفع رأسه إىل السامء

فقال :اللهم ،إين حممد عبدك ونبيك وهذان أطايب عرتيت وخيار ذريتي
وأرومتي ومن أخلفهم يف أمتي  .اللهم  ،وقد أخربين جربيل بأن ولدي هذا
مقتول خمذول ! اللهم فبارك له يف قتله  ،واجعله من سادات الشهداء  ،إنك
عىل كل شئ قدير  .اللهم وال تبارك يف قاتله وخاذله .
قال:وضج الناس يف املسجد بالبكاء فقال النبي

 :أتبكون وال تنرصونه!

اللهم فكن أنت له ولي ًا ونارص ًا .
قال ابن عباس :ثم رجع وهو متغري اللون حممر الوجه فخطب خطبة بليغة
موجزة  ،وعيناه هتمالن دموع ًا  ،ثم قال :أهيا الناس :إين قد خلفت فيكم
الثقلني كتاب اهلل وعرتيت وأرومتي ومزاج مائي وثمريت  ،ولن يفرتقا حتى يردا
عيل احلوض ،أال وإين أسألكم يف ذلك إال ما أمرين رب أن أسألكم املودة يف
القربى ،فانظروا أن ال تلقوين غد ًا عىل احلوض وقد أبغضتم عرتيت
وظلمتموهم! أال وإنه سريد عيل يف القيامة ثالث رايات من هذه األمة  ،راية
سوداء مظلمة قد فزعت هلا املالئكة  ،فتقف عيل فأقول :من أنتم؟ فينسون
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ذكري ويقولون :نحن أهل التوحيد من العرب  ،فأقول :أنا أمحد نبي العرب
والعجم  ،فيقولون :نحن من أمتك يا أمحد ! فأقول هلم :كيف خلفتموين من
بعدي يف أهيل وعرتيت وكتاب رب ؟ فيقولون :أما الكتاب فضيعنا ومزقنا ،
وأما عرتتك فحرصنا عىل أن ُنبيدهم من جديد األرض! ُ
فأويل عنهم وجهي
فيصدرون ظام ًء عطاشى مسودة وجوههم .
ثم ترد عيل راية أخرى أشد سواد ًا من األوىل  ،فأقول هلم:من أنتم؟ فيقولون
كام تقول األول إهنم من أهل التوحيد نحن من أمتك  ،فأقول هلم :كيف
خلفتموين يف الثقلني األصغر واألكرب  ،يف كتاب اهلل ويف عرتيت ؟ فيقولون :أما
األكرب فخالفنا  ،وأما األصغر فخذلنا ومزقناهم كل ممزق  ،فأقول :إليكم عني!
فيصدرون ظامء عطاشى مسودة وجوههم .
ثم يرد عيل راية أخرى تلمع نور ًا فأقول هلم :من أنتم ؟فيقولون :نحن كلمة
التوحيد  ،نحن أمة حممد ونحن بقية أهل احلق الذين محلنا كتاب ربنا  ،فأحللنا
حالله وحرمنا حرامه  ،وأحببنا ذرية نبينا حممد

فنرصناهم بام نرصنا به

أنفسنا  ،وقاتلنا معهم وقتلنا من ناواهم ،فأقول هلم :أبرشوا فأنا نبيكم حممد ،
ولقد كنتم يف دار الدنيا كام وصفتم  .ثم أسقيهم من حويض  ،فيصدرون
مرويني.
أال وإن جربيل قد أخربين بأن أمتي تقتل ولدي احلسني بأرض كرب وبالء .
أال فلعنة اهلل عىل قاتله وخاذله آخر الدهر .
قال :ثم نزل عىل املنرب  ،ومل يبق أحد من املهاجرين واألنصار  ،إال واستيقن
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مقتول  ،حتى إذا كان يف أيام عمر بن اخلطاب وأسلم كعب

األحبار وقدم املدينة  ،جعل الناس يسألونه عن املالحم التي تكون يف آخر
الزمان  ،فحدثهم بأنواع املالحم والفتن ثم قال كعب :نعم وأعظمها ملحمة
التي ال تنسى أبد ًا وهو الفساد الذي ذكره اهلل تعاىل يف الكتب  ،وقد ذكره يف
ِ
ت َأ ْي ِدى الن ِ
َّاس  ،وإنام
رب َوا ْل َب ْح ِر بِ َام ك ََس َب ْ
كتابكم  ،فقال عز وجلَ :ظ َه َر ا ْل َف َسا ُد يف ا ْل َ ِّ

ُفتح بقتل هابيل  ،وختم بقتل احلسني بن عيل .
ثم قال كعب :أظنكم هتونون قتل احلسني َ ،أو التعلمون أنه يفتح كل يوم
وليلة أبواب السامء كلها  ،ويؤذن للسامء بالبكاء  ،فتبكي دم ًا عبيط ًا فإذا رأيتم
احلمرة قد ارتفعت من جنباهتا رشق ًا وغرب ًا  ،فاعلموا بأهنا تبكي حسين ًا  ،فتظهر
هذه احلمرة يف السامء  .قال فقيل له :يا أبا إسحاق ! فكيف مل تفعل السامء ذلك
باألنبياء وأوالد األنبياء من قبل وبمن كان خري ًا من احلسني ؟ فقال كعب:
ويكم! إن قتل احلسني أمرعظيم ألنه ابن بنت خرية األنبياء  ،وإنه يقتل عالنية
ظل ًام وعدوان ًا  ،الحتفظ فيه وصية رسول اهلل

وهو مزاج مائة وبضعة من

حلمه  ،ثم يذبح بعرصة الكرب والبالء  ،والذي نفس كعب بيده  ،لتبكينه زمرة
من املالئكة يف الساموات اليقطعون بكاءهم عليه إىل آخر الدهر  ،وأن البقعة
التي يدفن فيها خري البقاع بعد ثالث :مكة  ،واملدينة  ،وبيت املقدس  ،وما من
نبي إال وقد زارها وبكى عندها  ،وهلا يف كل يوم زيارة من املالئكة بالتسليم،
فإذا كانت ليلة مجعة أويوم مجعة نزل إليها سبعون ألف ملك يبكونه ويذكرون
فضله ومنزلته عندهم  ،وإنه يسمى يف الساموات :حسين ًا املذبوح ،ويف األرض:
أبا عبد اهلل املقتول  ،ويف البحار :الفرخ األزهر املظلوم  ،وإنه يوم يقتل تنكسف
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من النهار الشمس  ،ومن الليل القمر ،وتدوم الظلمة عىل الناس ثالثة أيام ،
ومتطر السامء كام أخربتكم دم ًا  ،وتدكدك اجلبال  ،وتغطمط البحار  ،ولوال بقية
من ذرية حممد

وحمبي حممد  ،وحمبي أبيه وأمه  ،يطلبون دمه  ،ويأخذون

بثأره  ،لصب اهلل عز وجل عليهم من السامء نريان ًا .
ثم قال كعب :لعلكم تعجبون مما حدثتكم به من أمر احلسني بن عيل ! إن اهلل
تعاىل مل يرتك شيئ ًا كان أن يكون يف أول الدهر وآخره إال وقد فرسه
ملوسى
آدم

.وما من نسمة خلقت ومضت من ذكر وأنثى إال وقد رفعت إىل
وعرضت عليه  ،ولقد عرضت عىل آدم هذه األمة  ،فنظر إليها وإىل

اختالفها وتكالبها عىل الدنيا فقال :يا رب! ما هلذه األمة والدنيا وهي خري
األمم وأفضلها؟ فأوحى اهلل عزو جل إليه :يا آدم ! هذا أمري يف خلقي
وقضائي يف عبادي  ،يا آدم ! إهنم اختلفوا فاختلفت قلوهبم  ،وسيظهرون يف
أريض الفساد كفساد قابيل حني قتل هابيل  ،ويقتلون فرخ حبيبي حممد
قال :ثم ُم ِّثل آلدم
فنظر إليهم آدم

يف الذر مقتل احلسني بن عيل ووثوب أمة جده عليه ،
مسودة وجوههم فقال :يا رب أبسط عليهم األسقام كام

قتلوا فرخ هذا النبي الكريم .
قال هبرية بن ُبريم (احلمريي) فحدثني أب يريم قال :لقيت سلامن الفارس
فحدثته هبذا احلديث  ،فقال سلامن :لقد صدقك كعب وأنا أزيدك يف ذلك أن
كل شئ يف األرض يبكي احلسني إذا قتل حتى النجم ونبات األرض  ،وال
يبقى شئ من الروحانيني إال ويسجد ذلك اليوم  ،ويقولون :إهلنا وسيدنا أنت
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العليم احلكيم  ،ثم ال يرفعون رؤوسهم حتى ينادي ملك بني السامء واألرض:
أن يا معرش اخلليقة إرفعوا رؤوسكم فقد وفيتم لرب العزة .
قال :ثم أقبل سلامن الفارس عىل بريم ثم قال :يا بريم ! إنك لو تعلم يومئذ
كم من عني تعود سخنة كئيبة حزينة  ،قد ذهب نورها وغيش برصها بكاء عىل
احلسني! ولقد صدق كعب فيام حدثك به  ،ووالذي نفس سلامن بيده ! إنني لو
أدركت أيامه لرضبت بني يديه بالسيف  ،أو أقطع بني يديه عضو ًا عضو ًا
فأسقط بني يديه رصيع ًا  ،فإن القتيل معه يعطى أجر سبعني شهيد ًا من شهداء
بدر وأحد وحنني وخيرب .
ثم قال سلامن:يا بريم ويك أتدري ما حسني ! حسني سيد شباب أهل اجلنة
عىل لسان حممد

 ،وحسني الهيدر دمه حتى يقف بني يدي اهلل عز وجل،

وحسني من تفزع لقتله مالئكة الساموات ! ويك يا بريم  ،أتعلم كم ملك ينزل
يوم قتل احلسني وتضمه إىل صدروها ! وتقول املالئكة بأمجعها :إهلنا وسيدنا ،
هذا فرخ رسولك حممد وابن ابنته وبضعة من حلمه .
يا بريم  ،إن أنت أدركت أيام مقتله واستطعت أن تقتل معه فكن أول قتيل
يقتل بني يديه  ،فإن كل دم يوم القيامة بعد األنبياء دم احلسني  ،ثم دماء أصحابه
الذين قتلوا بني يديه .
وانظر يا بريمه ! إن أنت نجوت فلم تقتل معه فزر قربه  ،فإن قربه ال خيلو من
املالئكة أبد ًا  ،ومن صىل عند قربه ركعتني حفظه اهلل من بغضهم وعداوهتم أبد ًا
حتى يموت .قال :فأما سلامن فإنه مات باملدائن يف آخر خالفة عمر بن
اخلطاب ،وأما بريم فإنه مل يلحق ذلك ).
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أقول :يظهر أن ابن األعثم اطمأن بصحة هذا اخلرب الذي مجعه وكثر له
األسانيد .والقرائن املتعددة توجب اإلطمئنان بمضمونه .
والتعجب من تناقض كعب األحبار حيث جتد له كالم ًا من هيوديته  ،وكالم ًا
خيدم عمر ومعاوية  ،وكالم ًا يمدح به علي ًا والعرتة

من نوع هذا الكالم !

هذا ،وقد جعلنا العنوان ملك البحار ألن امللك الذي نزل من الفردوس
نادى يف أهل البحار ،فهو أعىل رتبة من ملك البحار ،وقد ورد عن النبي
تعبري :ملك األمطار  ،وملك اجلبال  ،وملك اجلبال  ،وملك األمطار  ،وملك
األرزاق  ،ومالئكة احلرب ( .املطالب العالية للرازي.) 10/7:

ومعنى قوله

 :ثم محل من تربته يف أجنحته إىل الساموات  ،فلم يبق ملك فيها

إال شمها وصار عنده هلا أثر :ويف رواية ابن األعثم :أثر وخرب  .أي عرف
املالئكة رائحة تربة احلسني

وحفظوها !

$ما رقأت دموع املالئكة لنا منذ قتلنا !
(عن مسمع بن عبد امللك كردين البرصي قال :قال يل أبو عبد اهلل
مسمع أنت من أهل العراق أما تأيت قرباحلسني

 :يا

 ،قلت :ال  ،أنا رجل

مشهور عند أهل البرصة  ،وعندنا من يتبع هوى هذا اخلليفة  ،وعدونا كثري من
أهل القبائل من النصاب وغريهم ،ولست آمنهم أن يرفعوا حايل عند ولد
سليامن فيمثلون ب! قال يل :أفام تذكر ما صنع به؟ قلت :نعم  ،قال :فتجزع؟
قلت :إي واهلل وأستعربلذلك حتى يرى أهيل أثر ذلك عيل  ،فأمتنع من الطعام
حتى يستبني ذلك يف وجهي  .قال :رحم اهلل دمعتك  ،أما إنك من الذين ُيعدون
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من أهل اجلزع لنا  ،والذين يفرحون لفرحنا ويزنون حلزننا  ،وخيافون خلوفنا
ويأمنون إذا أ ِمنا  .أما إنك سرتى عند موتك حضور آبائي لك ووصيتهم ملك
املوت بك  ،وما يلقونك به من البشارة أفضل  ،وملك املوت أرق عليك وأشد
رمحة لك من األم الشفيقة عىل ولدها .
قال :ثم استعرب واستعربت معه  ،فقال :احلمد هلل الذي فضلنا عىل خلقه
بالرمحة  ،وخصنا أهل البيت بالرمحة .
يا مسمع  ،إن األرض والسامء لتبكي منذ قتل أمري املؤمنني

رمحة لنا  ،وما

بكى لنا من املالئكة أكثر  ،وما رقأت دموع املالئكة منذ قتلنا  ،وما بكى أحد
رمحة لنا وملا لقينا  ،إال رمحه اهلل قبل أن خترج الدمعة من عينه  ،فإذا سالت
دموعه عىل خده فلوأن قطرة من دموعه سقطت يف جهنم ألطفأت حرها حتى
اليوجد هلا حر ،وإن املوجع قلبه لنا ليفرح يوم يرانا عند موته ،فرحة ال تزال
تلك الفرحة يف قلبه حتى يرد علينا احلوض  ،وإن الكوثر ليفرح بمحبنا إذا ورد
عليه ،حتى أنه ليذيقه من رضوب الطعام ما اليشتهي أن يصدر عنه.
يا مسمع  ،من رشب منه رشبة مل يظمأ بعدها أبد ًا  ،ومل يستق بعدها أبد ًا  ،وهو
يف برد الكافور وريح املسك وطعم الزنجبيل  ،أحىل من العسل  ،وألني من
الزبد  ،وأصفى من الدمع  ،وأذكى من العنرب  ،خيرج من تسنيم ويمر بأهنار
اجلنان  ،جيري عىل ررضاض الدر والياقوت  ،فيه من القدحان أكثر من عدد
نجوم السامء  ،يوجد ريه من مسرية ألف عام ِ ،قدحانه من الذهب والفضة
وألوان اجلوهر  ،يفوح يف وجه الشارب منه كل فائحة  ،حتى يقول الشارب
منه :يا ليتني ُتركت هاهنا ال أبغي هبذا بدالً وال عنه حتوي ً
ال .
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أما إنك يا كردين ممن ُتروى منه  ،وما من عني بكت لنا إال نعمت بالنظر إىل
الكوثر ،وسقت منه من أحبنا  ،وإن الشارب منه ليعطي من اللذة والطعم
والشهوة له أكثر مما يعطاه من هو دونه يف حبنا .
وإن عىل الكوثر أمرياملؤمنني

ويف يده عصا من عوسج يطم هبا أعداءنا

فيقول الرحل منهم :إين أشهد الشهادتني  ،فيقول :إنطلق إىل إمامك فالن
فاسأله أن يشفع لك  ،فيقول :يتربأ مني إمامي الذي تذكره! فيقول :إرجع إىل
ورائك فقل للذي كنت تتواله وتقدمه عىل اخللق  ،فاسأله إذ كان خري اخللق
عندك أن يشفع لك  ،فإن خري اخللق حقيق أن اليرد إذا شفع !
فيقول :إين أهلك عطش ًا  ،فيقول له :زادك اهلل ظمأ  ،وزادك اهلل عطش ًا .
قلت :جعلت فداك وكيف يقدر عىل الدنو من احلوض ومل يقدر عليه غريه ،
فقال :ورع عن أشياء قبيحة وكف عن شتمنا أهل البيت إذا ذكرنا  ،وترك أشياء
اجرتى عليها غريه  ،وليس ذلك حلبنا وال هلوى منه لنا  ،ولكن ذلك لشدة
اجتهاده يف عبادته وتدينه  ،وملا قد شغل نفسه به عن ذكر الناس  ،فأما قلبه
فمنافق  ،ودينه النصب باتباع أهل النصب ووالية املاضني  ،وتقديمه هلام عىل
كل أحد ) ( .كامل الزيارات.)203/

$األربعة آالف ملك املقيمون عند قربه
قال اإلمام الصادق

احلسني

(:إن أربعة آالف ملك هبطوا يريدون القتال مع

مل يؤذن هلم يف القتال ،فراجعوا يف اإلستيذان  ،فهبطوا وقد قتل

احلسني فهم عند قربه شعث ُغرب يبكونه إىل يوم القيامة  ،رئيسهم ملك يقال له
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املنصور ،فال يزوره زائر إالاستقبلوه ،واليودعه مودع إال شيعوه ،وال يمرض
مريض إال عادوه  ،واليموت إالصلوا عيل جنازته ،واستغفروا له بعد
موته.وكل هؤالء يف األرض ينتظرون قيام القائم

)(.كامل

الزيارات171/و 354و.)232

وقال اإلمام الصادق

( :إن املالئكة سألت اهلل يف نرصته فأذن هلم  ،فمكثت

تستعد للقتال وتأهبت لذلك حتى قتل ،فنزلت املالئكة وقد انقطعت مدته
وقتل

 ،فقالت املالئكة :يا رب أذنت لنا باإلنحدار وأذنت لنا يف نرصته

فانحدرنا وقد قبضته  ،فأوحى اهلل تبارك وتعاىل إليهم :أن الزموا قبته حتى
ترونه وقد خرج فانرصوه  ،وابكوا عليه وعىل ما فاتكم من نرصته  ،وإنكم
خصصتم بنرصته والبكاء عليه  ،فبكت املالئكة حزن ًا وجزع ًا عىل ما فاهتم من
نرصة احلسني

 ،فإذا خرج يكونون أنصاره) (.كامل الزيارات.)178/

وعن أيب الصباح الكناين  ،قال( :سمعت أبا عبد اهلل

يقول :إن إىل جانبكم

قرب ًا ما أتاه مكروب إال نفس اهلل كربته وقىض حاجته  ،وإن عنده أربعة آالف
ملك منذ يوم قبض شعث ًا غرب ًا يبكونه إىل يوم القيامة  ،فمن زاره شيعوه  ،ومن
مرض عادوه  ،ومن مات اتبعوا جنازته ).
وقال اإلمام الصادق

(كامل الزيارات.)351/

( :إن املالئكة الذين عند قربه ليبكون ،فيبكي لبكائهم

كل من يف اهلواء والسامء من املالئكة .
وقال

 :زوروا احلسني

ولو كل سنة  ،فإن كل من أتاه عارف ًا بحقه غري

جاحد مل يكن له عوض غري اجلنة ،ورزق رزق ًا واسع ًا وأتاه اهلل بفرج عاجل.
إن اهلل وكل بقرب احلسني بن عيل

أربعة آالف ملك كلهم يبكونه ويشيعون
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من زاره إىل أهله  ،فإن مرض عادوه  ،وإن مات شهدوا جنازته باإلستغفار له
والرتحم عليه )( .كامل الزيارات.)167/

$وصف األربعة آالف مع اإلمام املهدي
قال اإلمام الصادق

رسول اهلل

(:كأين بالقائم

عىل نجف الكوفة وقد لبس درع

فينتفض هبا فتستدير عليه ف ُي َغ ِّشيها بحداجة من إستربق ،

ويركب فرس ًا أدهم بني عينيه شمراخ فينتفض به انتفاضة  ،ال يبقى أهل بلد
إال وهم يرون أنه معهم يف بالدهم  ،فينرش راية رسول اهلل

عمودها من

عمود العرش وسائرها من نرصاهلل  ،ال هيوي هبا إىل شئ أبد ًا إال هتكه اهلل .
فإذا هزها مل يبق مؤمن إال صار قلبه كزبر احلديد  ،ويعطي املؤمن قوة أربعني
رج ً
ال  ،واليبقى مؤمن إال دخلت عليه تلك الفرحة يف قربه  ،وذلك حني
يتزاورون يف قبورهم ويتبارشون بقيام القائم  ،فينحط عليه عرشة آالف ملك
وثالث مائة وثالث عرش ملك ًا .
قلت :كل هؤالء املالئكة  ،قال :نعم الذين كانوا مع نوح يف السفينة  ،والذين
كانوا مع إبراهيم حني ألقي يف النار ،والذين كانوا مع موسى حني فلق البحر
لبني إرسائيل  ،والذين كانوا مع عيسى حني رفعه اهلل إليه  ،وأربعة آالف ملك
مع النبي

مسومني  ،وألف مردفني وثالث مائة وثالثة عرش مالئكة

بدريني ،وأربعة آالف ملك هبطوا يريدون القتال مع احلسني
يف القتال فهم عند قربه ( .)..كامل الزيارات.)232/

فلم يؤذن هلم
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$سبعون ألف ملك غري األربعة آالف
قال اإلمام الصادق

(كامل الزيارات(:)233/وكل اهلل بقرباحلسني

سبعني

ألف ملك شعث ًا غرب ًا يبكونه إىل يوم القيامة يصلون عنده ،الصالة الواحدة من
صالهتم تعدل ألف صالة من صالة اآلدميني  ،يكون ثواب صالهتم وأجر
ذلك ملن زار قربه) .
وروى املؤلف عن أيب ذر

ملا أخرجه عثامن اىل الربذة( :154/فقال له الناس :يا

أبا ذر  ،أبرش فهذا قليل يف اهلل تعاىل  ،فقال :ما أيرسهذا ولكن كيف أنتم إذا
قتل احلسني بن عيل

ذبح ًا! واهلل اليكون يف اإلسالم بعد قتل اخلليفة أعظم

قتي ً
ال منه  ،وإن اهلل سيسل سيف ًا عىل هذه األمة اليغمده أبد ًا  ،ويبعث قائ ًام من
ذريته فينتقم من الناس  ،وإنكم لو تعلمون ما يدخل عىل أهل البحار وسكان
اجلبال يف الغياض واآلكام وأهل السامء من قتله لبكيتم واهلل حتى تزهق
أنفسكم  .وما من سامء يمر به روح احلسني

إال فزع له سبعون ألف ملك

يقومون قيام ًا ترعد مفاصلهم إىل يوم القيامة  ،وما من سحابة متر وترعد وتربق
إال لعنت قاتله  ،وما من يوم إال وتعرض روحه عىل رسول اهلل
وال بد أن يكون املقصود بروح احلسني

فيلتقيان ).

التي تعرض عىل النبي

فيلتقيان :روحه يف الدنيا  ،ألنه بعد شهادته مع جده

.

أما استقبال سبعني ألف يف كل سامء لروحه :فهو عند شهادته وصعود روحه
وهم غري السبعني ألف ًا الذين أمروا أن يصلوا عند قربه  ،ويدعوا لزواره .
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$كربالء معراج اىل السامء
ِ
ون َ .ل َقا ُلوا إِن ََّام ُسك َِّر ْت
الس َام ِء َف َظ ُّلوا فِ ِيه َي ْع ُر ُج َ
قال اهلل تعاىلَ :و َل ْو َفت َْحنَا َع َل ْي ِه ْم َباب ًا م َن َّ

ون.فالعروج يتاج اىل فتح باب من السامء  ،ويشري
ور َ
َأ ْب َص ُارنَا َب ْل ن َْح ُن َق ْوم َم ْس ُح ُ
ون  ،اىل أن العروج باجلذب من السامء  .ويمكن أن
قوله تعاىلَ :ف َظ ُّلوا فِ ِيه َي ْع ُر ُج َ
يفتح اهلل تعاىل باب ًا من السامء من أي نقطة من األرض  ،لكن لذلك قوانني.
ويفهم من السنة أن مكة معراج  ،واملدينة  ،وبيت املقدس وجبل رضوى بني
مكة واملدينة ،ومشاهد األئمة
عيل

.قال اإلمام الصادق

( :قرب احلسني بن

عرشون ذراع ًا يف عرشين ذراع ًا مكرس ًا روضة من رياض اجلنة  ،وفيه

معراج املالئكة إىل السامء  ،وليس من ملك مقرب والنبي مرسل إال وهو يسأل
اهلل إن يزوره  ،ففوج هيبط وفوج يصعد .
وقال

لصفوان اجلامل ملا أتى احلرية :هل لك يف قرب احلسني؟ قلت :وتزوره

جعلت فداك؟ قال :وكيف ال أزوره واهلل يزوره يف كل ليلة مجعة  ،هيبط مع
املالئكة إليه واألنبياء واألوصياء ،وحممد أفضل األنبياء ونحن أفضل
األوصياء  .فقال صفوان :جعلت فداك  ،فنزوره يف كل مجعة حتى ندرك زيارة
الرب (أي مبعوثه اْلاص) قال :نعم يا صفوان إلزم ذلك يكتب لك زيارة قرب
احلسني

وذلك تفضيل  ،وذلك تفضيل )( .كامل الزيارات.)222/

وقال اإلمام الصادق

( :إذا أتيت قرب احلسني

فأت الفرات واغتسل

بحيال قربه  ،وتوجه إليه وعليك السكينة والوقار  ،حتى تدخل احلائر من
جانبه الرشقي  ،وقل حني تدخله:
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السالم عىل مالئكة اهلل املقربني  ،السالم عىل مالئكة اهلل املنزلني  ،السالم عىل
مالئكة اهلل املردفني  ،السالم عىل مالئكة اهلل املسومني  ،السالم عىل مالئكة اهلل
الذين هم يف هذا احلاير بإذن اهلل مقيمون ).
وقيل للصادق

( :ربام أتينا قرباحلسني

الربد أو غريه  ،فقال

(كامل الزيارات.)367/

فيصعب علينا الغسل للزيارة من

:من اغتسل يف الفرات وزار احلسني

كتب له من

الفضل ما الييص  ،فمتى ما رجع إىل املوضع الذي اغتسل فيه وتوضأ وزار
احلسني

كتب له ذلك الثواب ) ( .كامل الزيارات.)349/

$منظمة العمرة والزيارة :مئة وأربعون ألف ملك يومي ًا !
قال اإلمام الصادق

 ( :ما خلق اهلل خلق ًا أكثر من املالئكة  ،وإنه ينزل من

السامء كل مساء سبعون ألف ملك يطوفون بالبيت احلرام ليلتهم  ،حتى إذا
طلع الفجر انرصفوا إىل قرب النبي
املؤمنني

فيسلمون عليه ،ثم يأتون قرب أمري

فيسلمون عليه  ،ثم يأتون قرب احلسني

فيسلمون عليه  ،ثم

يعرجون إىل السامء قبل أن تطلع الشمس.ثم تنزل مالئكة النهار سبعون ألف
ملك  ،فيطوفون بالبيت احلرام هنارهم ،حتى إذا غربت الشمس انرصفوا إىل
قرب رسول اهلل

فيسلمون عليه ،ثم يأتون قربأمرياملؤمنني

عليه ،ثم يأتون قرب احلسني

فيسلمون

فيسلمون عليه  ،ثم يعرجون إىل السامء قبل أن

تغيب الشمس )( .كامل الزيارات.)225/

وقال اإلمام الرضا

( :من زار قرب احلسني

فقد حج واعتمر  ،قال قلت:

يطرح عنه حجة اإلسالم  ،قال :ال  ،هي حجة الضعيف حتى يقوي ويج إىل
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بيت اهلل احلرام  ،أما علمت أن البيت يطوف به كل يوم سبعون ألف ملك حتى
إذا أدركهم الليل صعدوا ونزل غريهم فطافوا بالبيت حتى الصباح  ،وإن
ألكرم عيل اهلل من البيت .

احلسني

وإنه يف وقت كل صالة لينزل عليه سبعون ألف ملك شعث غرب  ،ال تقع
عليهم النوبة إىل يوم القيامة ) (كامل الزيارات.)298/

$زار موسى

قرب احلسني

يف أفواج من املالئكة

(عن احلسني بن بنت أيب محزة الثامِل قال :خرجت يف آخر زمان بني مروان اىل
زيارة قرباحلسني

مستخفي ًا من أهل الشام حتى انتهيت اىل كربالء ،

فاختفيت يف ناحية القرية حتى إذا ذهب من الليل نصفه أقبلت نحو القرب ،فلام
دنوت منه أقبل نحوي رجل فقال يل :إنرصف مأجور ًا فإنك ال تصل إليه
فرجعت فزع ًا حتى إذا كان يطلع الفجر أقبلت نحوه  ،حتى إذا دنوت منه
خرج ايل الرجل .فقال يل :يا هذا إنك ال تصل إليه ! فقلت له :عافاك اهلل ومل
ال أصل إليه  ،وقد أقبلت من الكوفة أريد زيارته فال حتل بيني وبينه  ،وأنا
أخاف أن أصبح فيقتلوين أهل الشام إن أدركوين هاهنا ! قال فقال يل :إصرب
قلي ً
ال فإن موسى بن عمران
عيل

سأل اهلل أن يأذن له يف زيارة قرب احلسني بن

فأذن له  ،فهبط من السامء يف سبعني ألف ملك فهم بحرضته من أول

الليل ينتظرون طلوع الفجر  ،ثم يعرجون اىل السامء .
قال فقلت له :فمن أنت عافاك اهلل؟ قال :أنا من املالئكة الذين أمروا بحرس
قرب احلسني

واإلستغفار لزواره  ،فانرصفت وقد كاد أن يطري عقيل ملا
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سمعت منه ! قال :فأقبلت حتى إذا طلع الفجر أقبلت نحوه فلم يل بيني وبينه
أحد  ،فدنوت من القرب وسلمت عليه  ،ودعوت اهلل عىل قتلته  ،وصليت
الصبح  ،وأقبلت مرسع ًا خمافة أهل الشام) ( .كامل الزيارات.)221/

$رأى إسحاق بن عامر وفد ًا من املالئكة يف حرم احلسني
 :جعلت فداك يا ابن رسول اهلل

قال إسحاق بن عامر( :قلت ألب عبد اهلل
كنت يف ِ
احلري ليلة عرفة  ،فرأيت نحو ًا من ثالثة آالف أو أربعة آالف رجل
مجيلة وجوههم  ،طيبة ريهم  ،شديد بياض ثياهبم  ،يصلون الليل أمجع  ،فلقد
كنت أريد أن آيت قرباحلسني

وأقبله وأدعو بدعوايت  ،فام كنت أصل إليه من

كثرة اخللق  ،فلام طلع الفجر سجدت سجدة  ،فرفعت رأس فلم أر منهم
أحد ًا! فقال يل أبو عبد اهلل

 :أتدري من هؤالء  ،قلت :ال ،جعلت فداك ،

فقال :أخربين أب  ،عن أبيه  ،قال :مر باحلسني

أربعة آالف ملك وهو ُيقتل

فعرجوا إىل السامء  ،فأوحي اهلل إليهم :يا معرش املالئكة مررتم با ابن حبيبي
وصفيي حممدوهو يقتل ويضطهد مظلوم ًا فلم تنرصوه  ،فانزلوا إىل األرض إىل
قربه فأبكوه شعث ًا غرب ًا إىل يوم القيامة  ،فهم عنده إىل أن تقوم الساعة)( .كامل
الزيارات 225/ونحوه.)226/

ويف كامل الزيارات(:176/عن عبد امللك بن مقرن  ،عن أب عبد اهلل
إذا زرتم أبا عبد اهلل

قال:

فالزموا الصمت إال من خري  ،وإن مالئكة الليل

والنهار من احلفظة حترضاملالئكة الذين باحلائر فتصافحهم  ،فال جييبوهنا من
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شدة البكاء فينتظروهنم حتى تزول الشمس وحتى ينور الفجر  ،ثم يكلموهنم
ويسألوهنم عن أشياء من أمر السامء ).
$فضل زيارة قرب احلسني

وتكريم اهلل لزواره

(عن عبد اهلل بن مسكان  ،قال :شهدت أبا عبد اهلل
خراسان فسألوه عن إتيان قرب احلسني

وقد أتاه قوم من أهل

وما فيه من الفضل .قال :حدثني أب

عن جدي أنه كان يقول :من زاره يريد به وجه اهلل أخرجه اهلل من ذنوبه كمولود
ولدته أمه  ،وشيعته املالئكة يف مسريه  ،فرفرفت عىل رأسه قد صفوا بأجنحتهم
عليه حتى يرجع إىل أهله  ،وسألت املالئكة املغفرة له من ربه وغشيته الرمحة
من أعنان السامء  ،ونادته املالئكة :طبت وطاب من زرت  ،وحفظ يف أهله ).
(كامل الزيارات.)289/

وقال اإلمام الصادق

زيارة قرب احلسني

للحسني بن ثوير( :يا حسني من خرج من منزله يريد
إن كان ماشي ًا كتب اهلل له بكل خطوة حسنة وحمى عنه

سيئة  ،حتى إذا صار يف احلائر كتبه اهلل من املفلحني املنجحني ،حتى إذا قىض
مناسكه كتبه اهلل من الفائزين ،حتى إذا أراد اإلنرصاف أتاه ملك فقال :إن
رسول اهلل

يقرؤك السالم ويقول لك :إستأنف العمل فقد غفر لك ما

مىض)( .كامل الزيارات.)253/

وقال اإلمام الصادق

( :إن هلل مالئكة موكلني بقرب احلسني

فإذا هم

الرجل بزيارته أعطاهم اهلل ذنوبه  ،فإذا خطى َحم َو َها  ،ثم إذا خطى ضاعفوا
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حسناته  ،فام تزال حسناته تضاعف حتى توجب له اجلنة ،ثم اكتنفوه وقدسوه
وينادون من مالئكة السامء :أن قدسوا زوار حبيب حبيب اهلل .
فإذا اغتسلوا ناداهم حممد
أمري املؤمنني

 :يا وفد اهلل أبرشوا بمرافقتي يف اجلنة  ،ثم ناداهم

 :أنا ضامن لقضاء حوائجكم ودفع البالء عنكم يف الدنيا

واآلخرة  ،ثم اكتنفوهم عن أيامهنم وعن شامئلهم  ،حتى ينرصفوا إىل أهاليهم).
(كامل الزيارات.)287/

وقال اإلمام الصادق

احلسني

( :كأين واهلل باملالئكة قد ازدمحوا مع املؤمنني عىل قرب

 ،قال قلت :فيرتاءون؟ قال :هيهات هيهات  ،قد لزموا واهلل

املؤمنني حتى أهنم ليمسحون وجوههم بأيدهيم  .قال :وينزل اهلل عىل زوار
احلسني

غدوة وعشية من طعام اجلنة وخدامهم املالئكة  ،اليسأل اهلل عبد

حاجة من حوائج الدنيا واآلخرة اال أعطاها إياه  .قال قلت :هذه واهلل الكرامة!
قال يل :يا مفضل أزيدك  ،قلت :نعم سيدي ،قال:كأين برسير من نور قد وضع
وقد رضبت عليه قبة من ياقوتة محراء مكللة باجلواهر ،وكأين
باحلسني

جالس عىل ذلك الرسير وحوله تسعون ألف قبة خرضاء ،وكأين

باملؤمنني يزورونه ويسلمون عليه  ،فيقول اهلل عز وجل هلم :أوليائي سلوين ،
فطاملا أوذيتم و ُذللتم واضطهدتم  ،فهذا يوم التسألوين حاجة من حوائج الدنيا
واآلخرة إال قضيتها لكم  ،فيكون أكلهم ورشهبم يف اجلنة  ،فهذه واهلل الكرامة
التي الانقضاء هلا  ،وال يدرك منتهاها)( .كامل الزيارات.)258/

وقال اإلمام الصادق

( :يا ابن بكريإن اهلل اختار من بقاع األرض ستة:

..............................................................................................................................................................82اجلديد يف احلسني

البيت احلرام  ،واحلرم  ،ومقابر األنبياء  ،ومقابر األوصياء  ،ومقاتل الشهداء
واملساجد التي يذكر فيها اسم اهلل .
يا ابن بكري ،هل تدري ما ملن زار قرب أب عبد اهلل احلسني

إذ جهله اجلاهل،

ما من صباح إال وعىل قربه هاتف من املالئكة ينادي :يا طالب اخلري أقبل إىل
خالصة اهلل َ ،تر َح ُل بالكرامة وتأم ُن الندامة  .يسمعه أهل املرشق وأهل املغرب
إال الثقلني ،وال يبقى يف األرض ملك من احلفظة إال عطف عليه عند رقاد
العبد حتى يسبح اهلل عنده  ،ويسأل اهلل الرضا عنه .واليبقى ملك يف اهلوا يسمع
الصوت إال أجاب بالتقديس هلل تعاىل  ،فتشتد أصوات املالئكة فيجيبهم أهل
السامء الدنيا  ،فتشتد أصوات املالئكة وأهل السامء الدنيا حتى تبلغ أهل السامء
السابعة  ،فيسمع أصواهتم النبيون فيرتمحون ويصلون عىل
احلسني

ويدعون ملن زاره )(.كامل الزيارات.)241/

عن حممد بن مسلم ،عن الباقر

قال(:لو يعلم الناس ما يف زيارة احلسني من

الفضل ملاتوا شوق ًا  ،وتقطعت أنفسهم عليه حرسات! قلت :وما فيه  ،قال :من
أتاه تشوق ًا كتب اهلل له ألف حجة متقبلة وألف عمرة مربورة  ،وأجر ألف شهيد
من شهداء بدر  ،وأجر ألف صائم  ،وثواب ألف صدقة مقبولة  ،وثواب ألف
نسمة أريد هبا وجه اهلل  ،ومل يزل حمفوظ ًا سنته من كل آفة أهوهنا الشيطان ،
ووكل به ملك كريم يفظه من بني يديه ومن خلفه  ،وعن يمينه وعن شامله ،
ومن فوق رأسه ومن حتت قدمه .
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فإن مات سنته حرضته مالئكة الرمحة يرضون غسله وأكفانه  ،واإلستغفار
له ،ويشيعونه إىل قربه باإلستغفار له  ،ويفسح له يف قربه مد برصه  ،ويؤمنه اهلل
من ضغطة القرب  ،ومن منكر ونكري أن يروعانه  ،ويفتح له باب إىل اجلنة ،
ويعطى كتابه بيمينه  ،ويعطى له يوم القيامة نور ًا يضئ لنوره ما بني املرشق
واملغرب  ،وينادي مناد :هذا من زوار احلسني شوق ًا إليه  ،فاليبقى أحد يوم
القيامة إال متنى يومئذ أنه كان من زوار احلسني
وقال اإلمام الباقر

)( ) .كامل الزيارات.)270/

( :أربعة آالف ملك شعث غرب يبكون احلسني

إىل يوم

القيامة  ،فال يأتيه أحد إال استقبلوه  ،وال يرجع أحد من عنده إال شيعوه
واليمرض أحد إال عادوه ،واليموت أحد إال شهدوه) (كامل الزيارات.)350/

وقال الصادق

(:إن الرجل إذا خرج من منزله يريد زيارة احلسني

شيعه

سبع مائة ملك من فوق رأسه ومن حتته  ،وعن يمينه وعن شامله  ،ومن بني
يديه ومن خلفه  ،حتى يبلغونه مأمنه .
فإذا زار احلسني

ناداه مناد :قد غفراهلل لك فاستأنف العمل  .ثم يرجعون

معه مشيعني له إىل منزله  ،فإذا صاروا إىل منزله قالوا :نستودعك اهلل ،فال
يزالون يزورونه إىل يوم مماته  ،ثم يزورون قرب احلسني

يف كل يوم وثواب

ذلك للرجل )(.كامل الزيارات.)352/

ويف رواية( :فإن مات يف عامه أو يف ليلته أو يومه مل يل قبض روحه إال اهلل ،
وتقبل املالئكة معه  ،ويستغفرون له ويصلون عليه حتى يوايف منزله  ،وتقول
املالئكة :يا رب هذا عبدك وقد واىف قرب ابن نبيك

وقد واىف منزله فأين
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نذهب  ،فيأتيهم النداء من السامء :يا مالئكتي قفوا بباب عبدي  ،فسبحوا
وقدسوا  ،واكتبوا ذلك يف حسناته إىل يوم يتوىف .قال :فال يزالون ببابه إىل يوم
يتوىف  ،يسبحون اهلل ويقدسونه ويكتبون ذلك يف حسناته  ،فإذا توىف شهدوا
كفنه وغسله والصالة عليه  ،ويقولون :ربنا وكلتنا بباب عبدك وقد تويف فأين
نذهب  ،فيناد هبم :يا مالئكتي قفوا بقرب عبدي فسبحوا وقدسوا واكتبوا ذلك
يف حسناته إىل يوم القيامة)( .كامل الزيارات.)376/

وقال ذريح املحاريب( :قلت ألب عبد اهلل
أخربهتم بام يف إتيان قرباحلسني

ما ألقى من قومي ومن بني ،إذا أنا

من اخلري! إهنم يكذبوين ويقولون :إنك

تكذب عىل جعفر بن حممد ! قال :يا ذريح دع الناس يذهبون حيث شاؤوا ،
واهلل إن اهلل ليباهي بزائر احلسني

والوافد يفده املالئك َة املقربني ومحلة

عرشه ،حتى أنه ليقول هلم :أما ترون زوار قرب احلسني أتوه شوق ًا إليه واىل
فاطمة بنت رسول اهلل

،أما وعزيت وجاليل وعظمتي ألوجبن هلم كرامتي

وألدخلنهم جنتي التي أعددهتا ألوليائي وألنبيائي ورسيل .
يا مالئكتي هؤالء زوار احلسني حبيب حممد رسويل وحممد حبيبي ،ومن أحبني
أحب حبيبي ،ومن أحب حبيبي أحب من يبه  ،ومن أبغض حبيبي أبغضني،
ومن أبغضني كان حق ًا عيل أن أعذبه بأشد عذاب  ،وأحرقه بحر ناري  ،واجعل
جهنم مسكنه ومأواه  ،وأعذبه عذاب ًا ال أعذبه أحد ًا من العاملني).

(كامل

الزيارات.)271/

(قال احللبي :قلت جعلت فداك ما تقول فيمن ترك زيارته وهو يقدر عىل
ذلك؟ قال الصادق

:أقول إنه قد عق رسول اهلل

وعقنا واستخف بأمر
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هو له  ،ومن زاره كان اهلل له من وراء حوائجه  ،و ُك ِف َي ما أمهه من أمر دنياه ،
وإنه ليجلب الرزق عىل العبد وخيلف عليه ما أنفق  ،ويغفر له ذنوب مخسني
سنة  ،ويرجع إىل أهله وما عليه وزر والخطيئة إال وقد حميت من صحيفته ،
فإن هلك يف سفره نزلت املالئكة فغسلته وفتحت له أبواب اجلنة  ،ويدخل
عليه روحها حتى ينرش ،وإن سلم فتح له الباب الذي ينزل منه الرزق  ،وجيعل
له بكل درهم أنفقه عرشة آالف درهم وذخر ذلك له  ،فإذا حرش قيل له :لك
ِ
بكل درهم عرشة آالف درهم  ،وإن اهلل نظر لك و َذخ َر َها لك عنده )(.كامل
الزيارات.)246/

$تكريم من زار احلسني
(قال زرارة :قلت ألب جعفر

على خوف

 :ما تقول فيمن زار أباك عىل خوف؟ قال:

يؤمنه اهلل يوم الفزع األكرب وتلقاه املالئكة بالبشارة  ،ويقال له الختف وال
حتزن ،هذا يومك الذي فيه فوزك ).

(كامل الزيارات.)242/

قال حممد بن مسلم الثقفي( :قال يل أبو جعفر حممد بن عيل
احلسني

 :هل تأيت قرب

 ،قلت :نعم عىل خوف ووجل  ،فقال :ما كان من هذا أشد

فالثواب فيه عىل قدر اخلوف  ،ومن خاف يف إتيانه آمن اهلل روعته يوم القيامة
يوم يقوم الناس لرب العاملني  ،وانرصف باملغفرة  ،وسلمت عليه املالئكة ،
وزاره النبي

ودعا له  ،وانقلب بنعمة من اهلل وفضل مل يمسسه سوء  ،واتبع

رضوان اهلل )( .كامل الزيارات.)244/

..............................................................................................................................................................86اجلديد يف احلسني

قال ابن بكري :قلت أليب عبد اهلل الصادق

وقلبي ينازعني إىل قرب أبيك

( :إين أنزل

األرجان (قرب شرياز)

فإذا خرجت فقلبي وجل مشفق حتى أرجع

خوف ًا من السلطان والسعاة  ،وأصحاب املسالح .
فقال الصادق

:يا ابن بكري أما حتب أن يراك اهلل فينا خائف ًا  ،أما تعلم أنه من

خاف خلوفنا أظله اهلل يف ظل عرشه وكان حمدثه احلسني حتت العرش ،وآمنه
اهلل من أفزاع يوم القيامة  ،يفزع الناس وال يفزع  ،فإن فزع وقرته املالئكة
وسكنت قلبه بالبشارة ) ( .كامل الزيارات.)242/

$تكريم من مات أو قتل يف طريق زيارة احلسني
جاء رجل اىل اإلمام الصادق

فقال له (:يا ابن رسول اهلل هل يزار والدك ،

قال :فقال :نعم  ،ويصىل عنده  ،ويصىل خلفه واليتقدم عليه .
قال :فام ملن أتاه  ،قال :اجلنة إن كان يأتم به  ،قال :فام ملن تركه رغبة عنه؟ قال:
احلرسة يوم احلرسة  ،قال :فام ملن أقام عنده  ،قال :كل يوم بألف شهر  ،قال:
فام للمنفق يف خروجه إليه واملنفق عنده  ،قال :درهم بألف درهم  .قال :فام ملن
مات يف سفره إليه  ،قال :تشيعه املالئكة وتأتيه باحلنوط والكسوة من اجلنة
وتصيل عليه إذ كفن  ،وتكفنه فوق أكفانه وتفرش له الريان حتته  ،وتدفع
األرض حتى تصور من بني يديه مسرية ثالثة أميال  ،ومن خلفه مثل ذلك ،
وعند رأسه مثل ذلك  ،وعند رجليه مثل ذلك  ،ويفتح له باب من اجلنة إىل
قربه  ،ويدخل عليه روحها ورياهنا حتى تقوم الساعة .
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قلت :فام ملن صىل عنده؟ قال :من صىل عنده ركعتني مل يسأل اهلل تعاىل شيئ ًا
إال أعطاه إياه  ،قلت :فام ملن اغتسل من ماء الفرات ثم أتاه  ،قال :إذا اغتسل
من ماء الفرات وهو يريده تساقطت عنه خطاياه كيوم ولدته أمه  ،قال قلت:
فام ملن جيهز إليه ومل خيرج لعلة تصيبه؟ قال :يعطيه اهلل بكل درهم أنفقه مثل
أحد من احلسنات وخيلف عليه أضعاف ما أنفقه  ،ويرصف عنه من البالء مما
قد نزل ليصيبه  ،ويدفع عنه ويفظ يف ماله .
جار عليه سلطان فقتله ؟ قال :أول قطرة من دمه
قال قلت :فام ملن قتل عنده َ
يغفر له هبا كل خطيئة  ،وتغسل طينته التي خلق منها املالئكة حتى ختلص كام
َخ ُل َصت األنبياء املخلصني  ،ويذهب عنها ما كان خالطها من أجناس طني
أهل الكفر  ،ويغسل قلبه ويرشح صدره ويمأل إيامن ًا  ،فيلقى اهلل وهو خملص
من كل ما ختالطه األبدان والقلوب  ،ويكتب له شفاعة يف أهل بيته وألف من
إخوانه  ،وتوىل الصالة عليه املالئكة مع جربئيل وملك املوت  ،ويؤتى بكفنه
وحنوطه من اجلنة  ،ويوسع قربه عليه  ،ويوضع له مصابيح يف قربه  ،ويفتح له
باب من اجلنة  ،وتأتيه املالئكة بالطرف من اجلنة  ،ويرفع بعد ثامنية عرش يوم ًا
إىل حظرية القدس  ،فال يزال فيها مع أولياء اهلل حتى تصيبه النفخة التي التبقي
شيئ ًا  ،فإذا كانت النفخة الثانية وخرج من قربه كان أول من يصافحه رسول
اهلل

وأمري املؤمنني واألوصياء

ويبرشونه ويقولون له :إلزمنا ،

ويقيمونه عىل احلوض فيرشب منه  ،ويسقي من أحب .
قلت :فام ملن حبس يف إتيانه  ،قال :له بكل يوم يبس ويغتم  ،فرحة إىل يوم
القيامة  ،فإن رضب بعد احلبس يف إتيانه كان له بكل رضبة حوراء  ،وبكل
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وجع يدخل عىل بدنه ألف ألف حسنة  ،ويمحي هبا عنه ألف ألف سيئة ،
ويرفع له هبا ألف ألف درجة  ،ويكون من حمدثي رسول اهلل

حتى يفرغ من

احلساب فيصافحه محلة العرش ويقال له :سل ما أحببت .
ويؤتى بضاربه للحساب فال ُيسأل عن شئ واليتسب بشئ  ،ويؤخذ بضبعيه
حتى ينتهى به إىل ملك يبوه برشبة من احلميم ورشبة من الغسلني  ،ويوضع
عىل مقال يف النار  ،فيقال له :ذق بام قدمت يداك فيام أتيت إىل هذا الذي رضبته
وهو وفد اهلل ووفد رسوله  ،ويأيت باملرضوب إىل باب جهنم ويقال له :أنظر إىل
ضاربك واىل ما قد لقي فهل شفيت صدرك  ،وقد اقتص لك منه فيقول :احلمد
هلل الذي انترص يل  ،ولولد رسوله منه)(.كامل الزيارات.)239/

$دعاء اإلمام الصادق لزوار احلسني
روى يف الكايف( 582/4و ،228/وروضة املتقني)368/5 :بسند صحيح عن معاوية
بن وهب قال :استأذنت عىل أب عبد اهلل

فقيل يل :أدخل فدخلت فوجدته

يف مصاله يف بيته فجلست حتى قىض صالته فسمعته وهو يناجي ربه ويقول:
يا من خصنا بالكرامة وخصنا بالوصية ووعدنا الشفاعة  ،وأعطانا علم ما
مىض وما بقي ،وجعل أفئدة من الناس هتوي إلينا  ،اغفر يل وإلخواين ولزوار
قرب أب احلسني

 ،الذي أنفقوا أمواهلم وأشخصوا أبداهنم  ،رغبة يف برنا

ورجاء ملا عندك يف صلتنا  ،ورسور ًا أدخلوه عىل نبيك صلواتك عليه وآله
وإجابة منهم ألمرنا ،وغيظ ًا أدخلوه عىل عدونا  ،أرادوا بذلك رضاك  ،فكافهم
عنا بالرضوان واكألهم بالليل والنهار ،واخلف عىل أهاليهم وأوالدهم الذي
خلفوا بأحسن اخللف  ،واصحبهم واكفهم رشكل جبار عنيد  ،وكل ضعيف
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من خلقك أو شديد  ،ورششياطني اإلنس واجلن وأعطهم أفضل ما أملوا منك
يف غربتهم عن أوطاهنم  ،وما آثرونا به عىل أبنائهم وأهاليهم وقراباهتم .
اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم  ،فلم ينههم ذلك عن الشخوص
إلينا ،خالف ًا منهم عىل من خالفنا  ،فارحم تلك الوجوه التي غريهتا الشمس،
وارحم تلك اخلدود التي تقلبت عىل حفرة أب عبد اهلل

وارحم تلك األعني

التي جرت دموعها رمحة لنا  ،وارحم تلك القلوب التي جزعت واحرتقت لنا،
وارحم الرصخة التي كانت لنا .
اللهم إين أستودعك تلك األنفس وتلك األبدان  ،حتى توافيهم عيل احلوض
يوم العطش  .فام زال وهو ساجد يدعو هبذا الدعاء .
فلام انرصف قلت :جعلت فداك :لو أن هذا الذي سمعت منك كان ملن ال
يعرف اهلل لظننت أن النار ال تطعم منه شيئ ًا  ،واهلل لقد متنيت أين كنت زرته ومل
أحج ! فقال يل :ما أقر بك منه؟ فام الذي يمنعك من إتيانه  ،ثم قال:
تدع ذلك؟ قلت:جعلت فداك مل أدر أن األمر يبلغ هذا كله ! قال:
يا معاوية مل َ ُ
يا معاوية من يدعو لزواره يف السامء أكثر ممن يدعو هلم يف األرض .
وأضاف الصدوق :ال تدعه خوف ًا من أحد  ،فمن تركه خلوف رأى من احلرسة
ما يتمنى أن قربه كان عنده  ،أما حتب أن يرى اهلل شخصك وسوادك فيمن
يدعو له رسول اهلل  ،أما حتب أن تكون غد ًا ممن يصافحه رسول اهلل

).

أقول :هذا الدعاء غني عقائدي ًا  ،وروحي ًا  ،وسياسي ًا  .وكل واحد من هذه األبعاد له
رشح وتفصيل مستقل  .وهي تكشف جوانب من شخصية اإلمام الصادق

.

..............................................................................................................................................................90اجلديد يف احلسني

$بكاء السماء واألرض على احلسني
قال اإلمام الصادق

( :إن السامء بكت عىل احلسني بن عيل وييى بن زكريا

ومل تبك عىل أحد غريمها  ،قلت :وما بكاؤمها  ،قال :مكثوا أربعني يوم ًا تطلع
الشمس بحمرة وتغرب بحمرة  ،قلت :فذاك بكاؤمها  ،قال :نعم ) .
(عن إبراهيم النخعي قال:خرج أمرياملؤمنني
أصحابه حوله  ،وجاء احلسني

فجلس يف املسجد واجتمع

حتى قام بني يديه  ،فوضع يده عىل رأسه

الس َام ُء َواألَ ْر ُض َو َما
فقال:يا ُبني إن اهلل عري أقوام ًا بالقرآن فقالَ :ف َام َبك ْ
َت َع َل ْي ِه ُم َّ

ين  ،وأيم اهلل ليقت ُلنك بعدي  ،ثم تبكيك السامء واألرض! أما إن
كَانُوا ُمنْ َظ ِر َ
هذا سيقتل وتبكي عليه السامء واألرض )!
(قال الزهري :ملا قتل احلسني

أمطرت السامء دم ًا ..مل يبق يف بيت املقدس

حصاة إال وجد حتتها دم عبيط) ( .كامل الزيارات180/و181و.)188

$داللة تعزية النيب
تدل تعزية املالئكة للنبي
فيه ويف ولده

ودعائه على قاتل احلسني

عىل أن اهلل تعاىل أخربهم بأمراحلسني

 .وأذن هلم بتعزية النبي

وتدل عىل أن ظالمة العرتة

وخطته

به قبل شهادته .

وغدراألمة هبم ووحشيتها معهم  ،قضية كبرية

عند اهلل تعاىل  ،لكنه سمح بوقوعها بحكم قانون رصاع اخلري والرش الذي أقام
ِ
ين ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم ِم ْن َب ْع ِد َما
اء اهلل َما ا ْق َتت ََل ا َّلذ َ
اهلل عليه احلياة  .قال تعاىلَ :و َل ْو َش َ

َات َو َلكِ ِن اخْ َت َل ُفوا َف ِمن ُْه ْم َم ْن َآم َن َو ِمن ُْه ْم َم ْن َك َف َر .
اء ْ ُهت ُم ا ْل َب ِّين ُ
َج َ
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صحابته واجليل األول بعده  ،فقد قىض اهلل عز وجل

بأن أي أمة ختتلف بعد رسوهلا يغلب أهل باطلها عىل أهل حقها !
وظالمة عرتة النبي
متواتر ًا أن النبي

أشد فصول النبوة غرابة وإيالم ًا  ،وقد روى اجلميع
أخرب أمته بأهنم ستمتحن يف أهل بيته من بعده !

ففي مصنف عبد الرزاق عن جرير قال( :قال يل رسول اهلل

ِ
إستنصت الناس،
:

ثم قال عند ذلك :ألُ َع ِّر َفنكم بعدي ما أرى  ،ترجعون بعدي كفار ًا  ،يرضب
بعضكم رقاب بعض ) !
وقال يف فيض القدير(( :)701/2إنكم ستبتلون يف أهل بيتي من بعدي .
وهذا من معجزاته اخلارقة ألنه إخبار عن غيب .وما حل بأهل البيت بعده من
البالء مشهور  ،ويف احلقيقة البالء والشقاء عىل من فعل هبم ما فعل)!
وجاء يف آية أخرى بصيغة اإلستفهام واإلستنكار ،قال تعاىلَ :و َما ُحم ََّمد إِال

ِ
ِ
ِِ
رسول َقدْ خَ َل ْ ِ
ب
الر ُس ُل َأ َفإِ ْن َم َ
ات َأ ْو ُقت َل ا ْن َق َل ْبت ُْم َع َىل َأ ْع َقابِك ُْم َو َم ْن َينْ َقل ْ
ت م ْن َق ْبله ُّ
َ ُ
ع َىل ع ِقبي ِه َف َلن ي ُرض اهللََّ َشيئًا وسيج ِزى اهلل َّ ِ
ين .
الشاك ِر َ
ْ َ َ َ ْ
َ َ َ ْ ْ َ َّ

ومن انقالهبم تقتيل عرتته

الذين قرهنم بالقرآن  ،وأمرهم بطاعتهم .

$بكاء فاطمة الزهراء
(قال أبو بصري :كنت عند أب عبد اهلل

على احلسني
أحدثه  ،فدخل عليه ابنه فقال له:

مرحب ًا وضمه وقبله ،وقال :حقر اهلل من حقركم وانتقم ممن وتركم  ،وخذل
اهلل من خذلكم ولعن اهلل من قتلكم ،وكان اهلل لكم ولي ًا وحافظ ًا ونارص ًا  ،فقد
طال بكاء النساء وبكاء األنبياء والصديقني والشهداء ومالئكة السامء!
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يت
ثم بكى وقال :يا أبا بصري إذا
ُ
نظرت إىل ولد احلسني أتاين ما ال أملكه بام ُأ ِ َ
إىل أبيهم واليهم ! يا أبا بصري إن فاطمة

لتبكيه وتشهق فتزفر جهنم زفرة

لوال أن اخلزنة يسمعون بكاءها  ،وقد استعدوا لذلك خمافة أن خيرج منها عنق
أو يرشد دخاهنا فيحرق أهل األرض ،فيكبحوهنا ما دامت باكية ويزجروهنا،
ويوثقون من أبواهبا خمافة عىل أهل األرض  ،فال تسكن حتى يسكن صوت
فاطمة

 .وإن البحار تكاد أن تنفتق فيدخل بعضها عىل بعض  ،وما منها

قطرة إال هبا ملك موكل  ،فإذا سمع امللك صوهتا أطفأ نارها بأجنحته  ،وحبس
بعضها عىل بعض خمافة عىل الدنيا وما فيها ومن عىل األرض ،فالتزال املالئكة
مشفقني يبكونه لبكائها  ،ويدعون اهلل ويترضعون إليه  ،ويترضع أهل العرش
ومن حوله  ،وترتفع أصوات من املالئكة بالتقديس هلل خمافة عىل أهل األرض،
ولو أن صوت ًا من أصواهتم يصل إىل األرض لصعق أهل األرض ،وتقطعت
اجلبال وزلزلت األرض بأهلها !
قلت :جعلت فداك إن هذا األمر عظيم  ،قال :غريه أعظم منه  ،ما مل تسمعه
ثم قال يل :يا أبا بصريأما حتب أن تكون فيمن يسعد فاطمة

؟ فبكيت حني

قاهلا فام قدرت عىل املنطق  ،وما قدرت عىل كالمي من البكاء !
ثم قام إىل املصيل يدعو  ،فخرجت من عنده عىل تلك احلال  ،فام انتفعت بطعام
وما جاءين النوم  ،وأصبحت صائ ًام وج ً
ال حتى أتيته  ،فلام رأيته قد سكن
سكنت  ،ومحدت اهلل حيث مل تنزل ب عقوبة )( .كامل الزيارات.)169/

لعل املعنى :ومحدت اهلل أن مل تنزل ب عقوبة لتقصريي يف حقهم




.

$املوضوع السابع:

$تربة الشفاء من قرب قرباحلسني
$تربة احلسني

واحلجراألسود :خصائص مشرتكة:

 .1تدل روايات أهل البيت

عىل أن قرب احلسني

والرتبة املحيطة به اىل

كيلومرتات  ،فيها بركة خاصة لكل من تربك هبا أو استشفى  ،وأن الشياطني
ياولون الدخول اليها ليأخذوا بركتها باللمس أو الشم فتمنعهم املالئكة .
فإذا أخذها أحد وخرج هبا من احلرم املحدد  ،شم رائحتها هؤالء وقصدوها
فإذا وصلوا اليها وملسوها أو شموها ذهبت بركتها اليهم !
قال حممد بن مسلم الثقفي(كامل الزيارات(:)462/خرجت إىل املدينة وأنا وجع
فقيل له :حممد بن مسلم وجع ،فأرسل إيل أبو جعفر(الباقر)

رشاب ًا مع غالم

مغطى بمنديل ،فناولنيه الغالم وقال يل :إرشبه فإنه قد أمرين أن ال أبرح حتى
ترشبه  ،فتناولته فإذا رائحة املسك منه  ،وإذا برشاب طيب الطعم بارد  ،فلام
رشبته قال يل الغالم :يقول لك موالي :إذا رشبته فتعال !
ففكرت فيام قال يل وما أقدر عىل النهوض قبل ذلك عىل رجيل  ،فلام استقر
ت
الرشاب يف جويف فكأنام نشطت من عقال! فأتيت بابه فاستأذنت عليه فصو َ
ب :صح اجلسم أدخل ،فدخلت عليه وأنا باك فسلمت عليه وقبلت يده ورأسه
فقال يل :وما يبكيك يا حممد ! قلت :جعلت فداك أبكي عىل اغرتاب وبعد
الشقة  ،وقلة القدرة عىل املقام عندك أنظر إليك .
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فقال يل :أما قلة القدرة فكذلك جعل اهلل أولياءنا وأهل مودتنا  ،وجعل البالء
إليهم رسيع ًا  .وأما ما ذكرت من الغربة فإن املؤمن يف هذه الدنيا غريب ويف
هذا اخللق املنكوس ،حتى خيرج من هذه الدار إىل رمحة اهلل .
وأما ما ذكرت من بعد الشقة فلك بأب عبد اهلل

أسوة بأرض نائية عنا

بالفرات  .وأما ما ذكرت من حبك قربنا والنظر إلينا  ،وأنك ال تقدر عىل ذلك،
فاهلل يعلم ما يف قلبك وجزاؤك عليه .
ثم قال يل :هل تأيت قرب احلسني

؟ قلت :نعم عىل خوف ووجل  ،فقال :ما

كان يف هذا أشد فالثواب فيه عىل قدر اخلوف  ،ومن خاف يف إتيانه آ َم َن اهلل
روعته يوم يقوم الناس لرب العاملني ،وانرصف باملغفرة وسلمت عليه املالئكة
ورآه النبي

وما صنع ودعا له ،وانقلب بنعمة من اهلل وفضل مل يمسسه

سوء  ،واتبع رضوان اهلل .
ثم قال يل:كيف وجدت الرشاب؟ فقلت:أشهد أنكم أهل بيت الرمحة وأنك
وص األوصياء  ،ولقد أتاين الغالم بام بعثته وما أقدر عىل أن أستقل عىل قدمي،
ولقد كنت آيس ًا من نفيس  ،فناولني الرشاب فرشبته  ،فام وجدت مثل ريه وال
أطيب من ذوقه وال طعمه وال أبرد منه  ،فلام رشبته قال يل الغالم :إنه أمرين أن
أقول لك إذا رشبته فأقبل إيل  ،وقد علمت شدة ما ب فقلت :ألذهبن إليه ولو
ذهبت نفيس .فأقبلت إليك فكأين نشطت من عقال فاحلمد هلل الذي جعلكم
رمحة لشيعتكم .
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فقال:يا حممد إن الرشاب الذي رشبته فيه من طني قرب احلسني

وهو أفضل

ما استشفى به فال نعدل به  ،فإنا نسقيه صبياننا ونساءنا فنرى فيه كل خري .
فقلت له :جعلت فداك إنا لنأخذ منه ونستشفي به .
فقال :يأخذه الرجل فيخرجه من احلائر وقد أظهره  ،فال يمر بأحد من اجلن
به عاهة وال دابة وال شئ به آفة إال شمه فتذهب بركته فيصري بركته لغريه ،
وهذا الذي نتعالج به ليس هكذا  ،ولوال ما ذكرت لك ما يمسح به شئ وال
رشب منه ش إال أفاق من ساعته  .وما هو إال كاحلجر األسود أتاه أصحاب
العاهات والكفر واجلاهلية  ،وكان ال يتمسح به أحد إال أفاق  ،وكان كأبيض
ياقوتة  ،فاسود حتى صار إىل ما رأيت !
فقلت :جعلت فداك وكيف أصنع به؟ فقال :أنت تصنع به مع إظهارك إياه ما
يصنع غريك  ،تستخف به فتطرحه يف خرجك ويف أشياء دنسة  ،فيذهب ما فيه
مما تريده له ! فقلت :صدقت جعلت فداك ! قال :ليس يأخذه أحد إال وهو
جاهل بأخذه  ،وال يكاد يسلم بالناس .
فقلت :جعلت فداك وكيف يل أن آخذه كام تأخذه ،فقال يل :أعطيك منه شيئ ًا،
فقلت :نعم  ،قال :إذا أخذته فكيف تصنع به؟ فقلت :أذهب به معي  ،فقال:
يف أي شئ جتعله  ،فقلت :يف ثياب  .قال :فقد رجعت إىل ما كنت تصنع إرشب
عندنا منه حاجتك  ،والحتمله فإنه اليسلم لك  ،فسقاين منه مرتني فام أعلم أين
وجدت شيئ ًا مما كنت أجد حتى انرصفت) !
أقول :يف نسخة الوسائل :وزاره النبي

بدل ورآه  ،وحذف :وما صنع  ،وجعلها

بعضهم من زيادة النساخ  ،وهو خطأ  ،والصحيح ما أثبتناه .
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كان احلجر األسود جوهر ًة بيضاء فاسو َّد من ذنوب الناس:
ورد أن احلجر األسود م َلك ألقمه اهلل مواثيق الناس كلهم يف عامل الذر  ،ثم
جعله درة بيضاء يف اجلنة  .ثم جعله يمينه يف األرض ووضعه يف ركن الكعبة
ليزوره أبناء آدم ويتذكروا ميثاقهم وكان الناس يستشفون بلمسه وتقبيله حتى
اسود من ذنوهبم .
ويلفتنا هنا رواية بكري عن اإلمام الصادق

اهلل

(الكايف )184/4:قال( :سألت أبا عبد

:ألي علة وضع اهلل احلجر يف الركن الذي هو فيه  ،ومل يوضع يف غريه،

وألي علة ُي َقبل  ،وألي علة ُأخرج من اجلنة ؟ وألي علة وضع ميثاق العباد
والعهد فيه ومل يوضع يف غريه  ،وكيف السبب يف ذلك؟ ختربين جعلني اهلل
فداك فإن تفكري فيه لعجب!
قال فقال :سألت وأعضلت يف املسألة واستقصيت  ،فافهم اجلواب وفرغ
قلبك وأص ِغ سمعك أخربك إن شاء اهلل :إن اهلل تبارك وتعاىل وضع
احلجراألسود وهي جوهرة أخرجت من اجلنة إىل آدم

فوضعت يف ذلك

الركن لعلة امليثاق  ،وذلك أنه ملا أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم حني
أخذ اهلل عليهم امليثاق يف ذلك املكان  ،ويف ذلك املكان تراءى هلم ،ومن ذلك
املكان هيبط الطريعىل القائم
جربئيل

فأول من يبايعه ذلك الطائر وهو واهلل

 .وإىل ذلك املقام يسند القائم ظهره وهو احلجة والدليل عىل القائم

وهو الشاهد ملن وافاه يف ذلك املكان ،والشاهد عىل من أدى إليه امليثاق والعهد
الذي أخذ اهلل عز وجل عىل العباد .
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وأما القبلة واإلستالم فلعلة العهد جتديد ًا لذلك العهد وامليثاق  ،وجتديد ًا
للبيعة  ،ليؤدوا إليه العهد الذي أخذ اهلل عليهم يف امليثاق  ،فيأتوه يف كل سنة
ويؤدوا إليه ذلك العهد واألمانة اللذين أخذا عليهم  ،أال ترى أنك تقول:
أمانتي أديتها  ،وميثاقي تعاهدته  ،لتشهد يل باملوافاة .
وواهلل ما يؤدي ذلك أحد غري شيعتنا  ،وال حفظ ذلك العهد وامليثاق أحد غري
شيعتنا  ،وإهنم ليأتوه فيعرفهم ويصدقهم  ،ويأتيه غريهم فينكرهم ويكذهبم ،
وذلك أنه مل يفظ ذلك غريكم  ،فلكم واهلل يشهد وعليهم واهلل يشهد باخلفر
واجلحود والكفر،وهو احلجة البالغة من اهلل عليهم يوم القيامة  ،جييئ وله لسان
ناطق وعينان يف صورته األوىل يعرفه اخللق وال ينكره  ،يشهد ملن وافاه وجدد
العهد وامليثاق عنده  ،بحفظ العهد وامليثاق وأداء األمانة  ،ويشهد عىل كل من
أنكر وجحد ونيس امليثاق بالكفر .
فأما علة ما أخرجه اهلل من اجلنة فهل تدري ما كان احلجر؟ قلت :ال قال كان
ملك ًا من عظامء املالئكة عند اهلل  ،فلام أخذ اهلل من املالئكة امليثاق كان أول من
آمن به وأقر ذلك امللك  ،فاختذه اهلل أمين ًا عىل مجيع خلقه  ،فألقمه امليثاق وأودعه
عنده  ،واستعبد اخللق أن جيددوا عنده يف كل سنة اإلقرار بامليثاق والعهد الذي
أخذ اهلل عز وجل عليهم  ،ثم جعله اهلل مع آدم يف اجلنة يذكره امليثاق  ،وجيدد
عنده اإلقرار يف كل سنة  ..احلديث).
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ويف كامل الدين( :298/فإن اليهود يزعمون أنه احلجرالذي يف بيت املقدس
معه من اجلنة فوضعه يف الركن

وكذبوا إنام هواحلجراألسود هبط به آدم

والناس يستلمونه  ،وكان أشد بياض ًا من الثلج فاسود من خطايا بني آدم).
ويف الكايف( :)190/4قال اإلمام الصادق

( :إن اهلل عز وجل ملا أصاب آدم

وزوجته اخلطيئة أخرجهام من اجلنة وأهبطهام إىل األرض ..وأنزل اهلل احلجر
األسود وكان أشد بياض ًا من اللبن وأضوأ من الشمس  ،وإنام اسود ألن
املرشكني متسحوا به  ،فمن َن َجس املرشكني ).
فاحلجر األسود كان جوهرة فيها خصيصة الشفاء مثل تربة احلسني

وكان كل

من ملسه أو شمه شفي من دائه  ،مؤمن ًا كان أو كافر ًا  ،إنسي ًا  ،أو جني ًا.
لكن بركته تنقص بلمس الفجار وأنفاسهم  ،وعالمة نقصها أن يتغري لون احلجر
في َّ
قل بياضه  ،حتى أخذ بالسواد  ،ووصل اىل ما هو عليه اليوم !
وَل جيعل اهلل للحجر األسود حرس ًا من املالئكة يمنعون األرشار من ملسه  ،فنفدت
الربكة اْلاصة منه  ،وبقيت له بركات أخرى .
أما تربة احلسني

فحرسها بمالئكته من فسقة اجلن  ،فهم ينتظرون أن يأخذها أحد

من حميطها فيمسوها ويأخذوا بركتها  ،فيجب حفظها والقراءة عليها .
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$نقاط عن قداسة احلجر األسود
 .1$احلجر األسود مقدس يف اإلسالم:
قال اإلمام الباقر

كام يف(الكايف(:)403/4:إذا دخلت املسجد احلرام وحاذيت

احلجر األسود فقل :أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له  ،وأشهد أن
حممد ًا عبده ورسوله  .آمنت باهلل وكفرت بالطاغوت وبالالت والعزى ،
وبعبادة الشيطان وبعبادة كل ند يدعى من دون اهلل .
ثم اد ُن من احلجر واستلمه بيمينك ثم تقول :بسم اهلل واهلل أكرب  ،اللهم أمانتي
أديتها  ،وميثاقي تعاهدته  ،لتشهد عندك يل باملوافاة ).
ويف علل الرشائع( :)424/2قال اإلمام الصادق

 :قال رسول اهلل

( :طوفوا

بالبيت واستلموا الركن  ،فإنه يمني اهلل يف أرضه  ،يصافح هبا خلقه مصافحة
العبد أو الدخيل  ،ويشهد ملن استلمه باملوافاة ).
ويف رواية (الفقيه( :)531/2:ثم استلم احلجر األسود وقبله يف كل شوط  ،فإن
مل تقدر عليه فافتح به واختم به  ،فإن مل تقدر عليه فامسحه بيدك اليمنى وقبلها،
فإن مل تقدر عليه عليه فأرش إليه بيدك وقبلها وقل :أمانتي أديتها ،وميثاقي
تعاهدته لتشهد يل باملوافاة .آمنت باهلل وكفرت باجلبت والطاغوت).
 .2$حتدَّ َد حرم الكعبة والقبلة بشعاع احلجر:
قال يف هتذيب األحكام(:)44/2

(سأل املفضل أبا عبد اهلل

عن التحريف

ألصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه فقال :إن احلجر األسود ملا
أنزل به من اجلنة ووضع يف موضعه جعل أنصاب احلرم من حيث يلحقه النور
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نور احلجر ،فهي عن يمني الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثامنية أميال كله اثنا
عرش مي ً
ال  ،فإذا انحرف اإلنسان ذات اليمني خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب
احلرم  ،وإذا انحرف ذات اليسار مل يكن خارج ًا عن حد القبلة ).
ومعناه أن القبلة ليست عني الكعبة الرشيفة بل احلرم  ،قال تعاىلَ :ف َو ِّل َو ْج َه َ
ك َش ْط َر
املَْ ْس ِ
ج ِد َْ
احل َرا ِم َو َح ْي ُ
وهك ُْم َش ْط َر ُه .
ث َما ُكنْت ُْم َف َو ُّلوا ُو ُج َ

فالتيارس يف العراق من القبلة اىل القبلة  ،كام قال املحقق احليل .

 .3$رجوع عمر اىل قول عيل

يف تقديس احلجر:

قال يف رشح هنج البالغة((:)100/12روى أبو سعيد اخلدري قال :حججنا مع
عمر أول حجة حجها يف خالفته  ،فلام دخل املسجد احلرام دنا من احلجر
األسود فقبله واستلمه وقال :إين ألعلم أنك حجر الترضوال تنفع ،ولوال أين
رأيت رسول اهلل قبلك واستلمك  ،ملا قبلتك وال استلمتك .
فقال له عيل :بىل إنه ليرض وينفع  ،ولو علمت تأويل ذلك من كتاب اهلل
لعلمت أن الذي أقول لك كام أقول  .قال اهلل تعاىلَ :وإِ ْذ َأ َخ َذ َر ُّب َ
ك ِم ْن َبنِي آ َد َم ِم ْن
ُظ ُه ِ
ور ِه ْم ُذ ِّر َّيت َُه ْم َو َأ ْش َهدَ ُه ْم َع َىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َأ َل ْس ُت بِ َر ِّبك ُْم َقا ُلوا َب َىل َش ِهدْ نَا  ،فلام أشهدهم

وأقروا له أنه الرب عز وجل وأهنم العبيد كتب ميثاقهم يف رق ثم ألقمه هذا
احلجر وإن له لعينني ولسان ًا وشفتني  ،يشهد ملن وافاه باملوافاة  ،فهو أمني اهلل
عز وجل يف هذا املكان! فقال عمر :ال أبقاين اهلل بأرض لست هبا يا أبا احلسن ).
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احلجر يف مكانه:

واصلت األجيال تقديسها للحجراألسود ،وكانت قريش يف اجلاهلية تقدسه أيض ًا.
قال اإلمام الصادق

(الكايف( :)217/4:إن قريش ًا يف اجلاهلية هدموا البيت فلام

أرادوا بناءه حيل بينهم وبينه وألقي يف روعهم الرعب! حتى قال قائل منهم:
ليأيت كل رجل منكم بأطيب ماله وال تأتوا بامل اكتسبتموه من قطيعة رحم أو
حرام  ،ففعلوا ُ
فخ ِّ َيل بينهم وبني بنائه  ،فبنوه حتى انتهوا إىل موضع احلجر
األسود  ،فتشاجروا فيه أهيم يضع احلجر األسود يف موضعه حتى كاد أن يكون
بينهم رش ،فحكموا أول من يدخل من باب املسجد فطلع رسول اهلل فقالوا:
هذا األمني قد جاء ! فحكموه فبسط رداءه ووضع احلجر فيه ثم قال :يأيت من
كل َربع من قريش رجل  ،فكانوا عتبة بن ربيعة بن عبد شمس  ،واألسود بن
املطلب من بني أسد بن عبد العزى  ،وأبو حذيفة بن املغرية من بني خمزوم ،
وقيس بن عدي من بني سهم  ،فرفعوه ووضعه النبي

يف موضعه فخصه

اهلل به) .وسنن البيهقي ، 72/5 :وفتح الباري ، 351/ 3 :ومسند الطياليس ، 18 /واألوائل
البن أب عاصم ، 44/واالستيعاب ، 35/1 :والتنبيه واإلرشاف للمسعودي ، 197 /وتاريخ
الذهبي ، 66 / 1 :والنهاية ، 171 / 5 :والشفا. 134 / 1 :

وذكر اليعقويب( )19/2واملحرب ، 9/أن عمره

كان يومها مخس ًا وعرشين سنة) .

أقول :هذا تدبري من اهلل تعاىل ألن احلجر ال يستقر يف مكانه إال بيد نبي أو ويص

.

 .5$احلجر األسود يف مسجد الكوفة:
قال األصبغ بن نباتة (أماِل الصدوق:)298/

املؤمنني

(بينا نحن ذات يوم حول أمري

يف مسجد الكوفة  ،إذ قال:يا أهل الكوفة  ،لقد حباكم اهلل عز وجل
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ب به أحد ًا ففضل مصالكم  ،وهو بيت آدم وبيت نوح  ،وبيت إدريس،
بام مل َي ُ
ومصىل إبراهيم اخلليل  ،ومصىل أخي اخلرض

ومصالي .
َ

وإن مسجدكم هذا أحد األربعة مساجد التي اختارها اهلل عز وجل ألهلها ،
وكأين به يوم القيامة يف ثوبني أبيضني شبيه باملحرم  ،يشفع ألهله وملن صىل فيه
فال ترد شفاعته  ،وال تذهب األيام حتى ينصب احلجر األسود فيه ! وليأتني
عليه زمان يكون مصىل املهدي من ولدي  ،ومصىل كل مؤمن  ،وال يبقى عىل
األرض مؤمن إال كان به أو حن قلبه إليه  ،فال هتجروه  ،وتقربوا إىل اهلل عز
وجل بالصالة فيه  ،فلو يعلم الناس ما فيه من الربكة ألتوه من أقطار األرض،
ولو حبو ًا عىل الثلج ) !
وقال يف رشح النهج(( :)14/13ومن عجيب ما وقفت عليه من ذلك قوله
يف اخلطبة التي يذكر فيها املالحم وهو يشري إىل القرامطة :ينتحلون لنا احلب
واهلوى  ،ويضمرون لنا البغض والقىل  ،وآية ذلك قتلهم وراثنا  ،وهجرهم
أحداثنا .وصح ما أخرب به ألن القرامطة قتلت من آل أب طالب خلق ًا كثري ًا..
وىف هذه اْلطبة قال وهو يشري إىل السارية التي كان يستند إليها يف مسجد الكوفة:

كأين باحلجر األسود منصوب ًا هاهنا .ويهم إن فضيلته ليست يف نفسه  ،بل يف
موضعه وأسه ،يمكث هاهنا برهة ثم هاهنا برهة وأشار إىل البحرين،ثم يعود
إىل مأواه وأم مثواه  .ووقع األمر يف احلجر األسود بموجب ما أخرب به

).

أقول :غزا القرامطة مكة وقتلوا احلجاج يف املسجد احلرام  ،وهنبوا احلجر األسود
ونصبوه يف األحساء  ،وبقي عندهم اثنتان وعرشون سنة  ،ثم اشرتته منهم اْلالفة
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وردوه يف موكب اىل مكة  ،فنزلوا بالكوفة ونصبوه ليلتهم عىل السارية السابعة كام
َ
قبل ثالث مئة سنة !

أخرب أمري املؤمنني

 .6$قصيدة الفرزدق عند احلجر األسود:
قال املفيد يف اإلختصاص (:191/حدثنا عبيد اهلل بن حممد بن عائشة قال:
حدثني أب أن هشام بن عبد امللك حج يف خالفة عبد امللك والوليد  ،فطاف
بالبيت وأراد أن يستلم احلجر فلم يقدر عليه من الزحام  ،فنصب له منرب
فجلس عليه  ،وأطاف به أهل الشام فبينا هوكذلك إذ أقبل عيل بن احلسني
وعليه إزار ورداء من أحسن الناس وجه ًا وأطيبهم رائحة  ،بني عينيه سجادة
كأهنا ركبة عنز  ،فجعل يطوف بالبيت فإذا بلغ إىل موضع احلجر تنحى الناس
حتى يستلمه هيبة له وإجالالً ! فغاظ هشام ًا فقال رجل من أهل الشام هلشام:
َمن هذا الذي قد هابه الناس هذه اهليبة  ،وأفرجوا له عن احلجر؟
فقال هشام :ال أعرفه ! لئال يرغب فيه أهل الشام  ،فقال الفرزدق وكان
حارض ًا :لكني أعرفه  ،فقال الشامي :من هو يا أبا فراس؟ فقال:
هذا الذي تعرف البطحاء وطأ َته

والبيت

كلهم
هذا ابن خري عباد اهلل
ُ

التقي النقي الطاهر العلم
هذا
ُّ

هذا

ٌّ
عيل

رسول

اهلل

والده

أمسى بنور هداه هتتدي الظلم

إذا

رأته

قريش

قال

قائلها

الكرم

إىل

يعرفه

مكارم

هذا

واحلل

ينتهي

واحلر ُم

ينمى إىل ذروة العز التي قرصت

عن نيلها عرب اإلسالم والعجم

راحته

ركن احلطيم إذا ما جاء يستلم

يغض حياء و ُيغىض من مهابته

فام

يبتسم

ينشق نور الدجى عن نور غرته

كالشمس تنجاب عن إرشاقها الظلم

يكاد

يمسكه

عرفان
ُ

ُيكلم

إال

حني
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بكفه

خيزران

رحيه

عبق

مشتقة من رسول اهلل نبعته
محال أثقال أقوام إذا فدحوا

من كف أروع يف عرنينه شمم
ِ
يم والشيم
طابت عنارصه واْل ُ
ُح ْل ُو الشامئل حتلو

هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله

بجده

هذا ابن فاطم َة الغراء نسبته

يف جنة اْللد جيري باسمه القلم

ورشفه

جرى بذاك له يف لوحه القلم

َم ْن َجدُّ ُه دان فضل األنبياء له

وفضل

األمم

عم الربية باإلحسان فانقشعت

عنها

كلتا يديه غياث عم نفعهام

تستوكفان

سهل اْلليقة ال ُختشى بوادره

يزينه

ال خيلف الوعد ميمون نقيبته

رحب الفناء أريب حني يعرتم

وبغضهم
من معرش حبهم دين
ُ

كفر

ومعتصم

بحبهم
يستدفع السوء والبلوى
ُ

ويستزاد

ذكرهم
مقدم بعد ذكر اهلل
ُ

يف كل بدء وخمتوم به الكلم

إن ُعدَّ أهل التقى كانوا أئمتهم

هم
أو قيل من خري أهل األرض قيل ُ

ال يستطيع جواد ُبعد غايتهم

وال

كرموا

هم الغيوث إذا ما أزمة أ َز َمت
يأبى َلم أن حيل الذم ساحتهم

أسد الرشى والنار حتتدم
واألسد ْ
ْ
ِخيم كريم وأ ْيد بالندى هضم

أكفهم
ال ينقص العرس شيئ ًا من
ُ

سيان ذلك إن أ ْث َر ْوا وإن عدموا

رقاهبم
أي اْلالئق ليست يف
ُ

ألولية

نعم

من يعرف اهلل يعرف أولية ذا

والدين من بيت هذا ناله األمم

اهلل

فضله

قدم ًا

أنبياء

عنده

أمته

قد

اهلل

َنعم

دانت

الغيابة

وقرهبم
به

يدانيهم
ُ

هذا

َلا

واإلمالق

وال
اثنان

ختموا

والظلم

يعرومها
اْللق

والكرم

منجى
اإلحسان

قوم

أو

عدم

والنعم

وإن

له

املوضوع السابع :تربة الشفاء من قرب قرباحلسني

105........................................................................................

قال :فذهب هشام وأمر بحبس الفرزدق  ،فحبس بعسفان بني مكة واملدينة ،
فبلغ ذلك عيل بن احلسني  ،فبعث إليه باثنتي عرشة ألف درهم وقال :أعذرنا
يا أبا فراس لو كان عندنا أكثر من هذا لوصلناك به  ،فردها وقال :يا ابن رسول
اهلل ما قلت إال غضب ًا هلل ولرسوله

وما كنت ألرزأ عليه شيئ ًا ! فردها إليه

وقال له :بحقي عليك ملا قبلتها فقد أنار اهلل مكانك وعلم نيتك فقبلها  ،فجعل
الفرزدق هيجو هشام ًا وهو يف احلبس فكان مما هجاه به قوله:
أحيبسني بني املدينة والتي
ٍ
سيد
يقلب رأس ًا َل يكن رأس

إليها قلوب الناس هيوي ُمنيبها
وعين ًا له حوالء باد عيوهبا ).

 .7$نطق احلجر األسود بإمامة عيل بن احلسني
قال اإلمام الباقر

(بصائر الدرجات( :)225/ملا قتل احلسني

احلنفية إىل عيل بن احلسني
رسول اهلل

:
أرسل حممد بن

فخال به ثم قال له :يا ابن أخي قد علمت أن

كان قد جعل الوصية واإلمامة من بعده إىل عيل بن أب طالب

ثم إىل احلسن ثم إىل احلسني

 ،وقد قتل أبوك ومل يوص  ،وأنا عمك وصنو

أبيك ووالديت من عيل ،وأنا يف سني وقديمي أحق هبا منك يف حداثتك  ،فال
تنازعني الوصية واإلمامة وال جتانبني .
فقال له عيل بن احلسني

 :يا عم إتق اهلل وال تد ِع ما ليس لك بحق  ،إين

أعظك أن تكون من اجلاهلني  .يا عم إن أب صلوات اهلل عليه أوىص إيل قبل
أن يتوجه إىل العراق  ،وعهد إيل يف ذلك قبل أن يستشهد بساعة .وهذا سالح
رسول اهلل

عندي  ،فال تتعرض هلذا فإين أخاف عليك نقص العمر وتشتت

احلال ! تعال حتى نتحاكم إىل احلجر األسود ونسأله عن ذلك!
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قال أبو جعفر
عيل

وكان الكالم بينهام بمكة فانطلقا حتى إذا أتيا احلجر فقال

ملحمد :إبدأ وابتهل إىل اهلل وسله أن َينطق لك  .فسأله حممد وابتهل يف

الدعاء وسأل اهلل ثم دعا احلجر فلم جيبه .
فقال له عيل بن احلسني

 :أما إنك يا عم لو كنت وصي ًا وإمام ًا ألجابك .

فقال له حممد :فادع أنت يا ابن أخي وسله ! فدعا اهلل عيل بن احلسني

بام

أراد ثم قال :أسألك بالذي جعل فيك ميثاق األنبياء واألوصياء

وميثاق

الناس أمجعني  ،ملا أخربتنا من الوص واإلمام بعد احلسني بن عيل

!

فتحرك احلجر حتى كاد أن يزول عن موضعه  ،ثم أنطقه اهلل بلسان عرب مبني
فقال :اللهم إن الوصية واإلمامة بعد احلسني بن عيل

إىل عيل بن احلسني بن

عيل بن فاطمة بنت رسول اهلل صلوات اهلل عليهم!
فانرصف حممد بن احلنفية وهو يتوىل عيل بن احلسني
 .8$طلب احلجاج من عيل بن احلسني

).

أن ينصب احلجر:

هدم احلجاج الكعبة يف حربه مع ابن الزبري ،ثم رشع يف بنائها سنة أربع وسبعني ،

ففرق تراهبا عىل الناس(الكايف( :)222/4:فلام صاروا إىل بنائها فأرادوا أن يبنوها
خرجت عليهم حية فمنعت الناس البناء حتى هربوا  ،فأتوا احلجاج فأخربوه
فخاف أن يكون قد ُمنع بناءها  ،فصعد املنرب ثم نشد الناس وقال :أنشد اهلل
عبد ًا عنده مما ابتلينا به علم ملا أخربنا به  ،قال :فقام إليه شيخ فقال :إن يكن
عند أحد علم فعند رجل رأيته جاء إىل الكعبة فأخذ مقدارها ثم مىض!
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فقال احلجاج :من هو؟ قال :عيل بن احلسني! فقال :معدن ذلك ! فبعث إىل
عيل بن احلسني

فأتاه فأخربه ما كان من منع اهلل إياه البناء  ،فقال له عيل بن

احلسني :يا حجاج عمدت إىل بناء إبراهيم وإسامعيل فألقيته يف الطريق
وانتهبته ،كأنك ترى أنه تراث لك ! إصعد املنرب وأنشد الناس أن ال يبقى أحد
منهم أخذ منه شيئ ًا إال رده  .قال :ففعل فأنشد الناس أن اليبقى منهم أحد
عنده شئ إال رده  ،قال :فردوه  .فلام رأى أنه ُمجِع الرتاب  ،أتى عيل بن احلسني
فوضع األساس وأمرهم أن يفروا  .قال :فتغيبت عنهم احلية وحفروا حتى
انتهوا إىل موضع القواعد  ،قال هلم عيل بن احلسني :تنحوا فتنحوا فدنى منها
فغطاها بثوبه ثم بكى  ،ثم غطاها بالرتاب بيد نفسه ثم دعا الفعلة فقال :ضعوا
بناءكم فوضعوا البناء فلام ارتفعت حيطاهنا أمر بالرتاب  ،فقلب فألقى يف
جوفها  ،فلذلك صار البيت مرتفع ًا يصعد إليه بالدرج ) .
ويف من الحيرضه الفقيه( )247/2أن احلجاج ملا فرغ من بناء الكعبة سأل عيل بن
احلسني أن يضع احلجر يف موضعه  ،فأخذه ووضعه يف موضعه ).
ويف اخلرائج (( :)268/1فلام أعيد البيت وأرادوا أن ينصبوا احلجر األسود
فكلام نصبه عامل من علامئهم أو قاض من قضاهتم أو زاهد من زهادهم يتزلزل
ويقع ويضطرب واليستقر يف مكانه  .فجاءه عيل بن احلسني
أيدهيم وسمى اهلل ثم نصبه  ،فاستقر يف مكانه  ،وكرب الناس )!

وأخذه من
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 .9$ونصب اإلمام املهدي

احلجر يف مكانه:

فقد اشتهرت قصة صاحب كتاب كامل الزيارات جعفر بن حممد بن قولويه أستاذ

الشيخ املفيد .قال يف مقدمة كتابه( :ملا وصلت بغداد يف سنة تسع وثالثني
وثالث مائة للحج  ،وهي السنة التي رد القرامطة فيها احلجر إىل مكانه من
البيت  ،كان أكرب مهي الظفر بمن ينصب احلجر  ،ألنه يمض يف أثناء الكتب
قصة أخذه وأنه ينصبه يف مكانه احلجة يف الزمان  ،كام يف زمان احلجاج وضعه
زين العابدين

يف مكانه فاتسق .

فاعتللت علة صعبة خفت منها عىل نفيس ومل يتهيأ يل ما قصدت له  ،فاستنبت
املعروف بابن هشام وأعطيته رقعة خمتومة  ،أسأل فيها عن مدة عمري  ،وهل
تكون املنية يف هذه العلة أم ال  ،وقلت :مهي إيصال هذه الرقعة إىل واضع
احلجر يف مكانه وأخذ جوابه  ،وأنا أندبك هلذا .
قال فقال املعروف بابن هشام :ملا حصلت بمكة وعزموا عىل إعادة احلجر
بذلت لسدنة البيت مجلة متكنت معها من الكون بحيث أرى واضع احلجر يف
مكانه  ،وأقمت معي منهم من يمنع عني ازدحام الناس  ،فكلام عمد إنسان
لوضعه اضطرب ومل يستقم  ،فأقبل غالم أسمر اللون حسن الوجه  ،فتناوله
ووضعه يف مكانه فاستقام كأنه مل َي ُزل عنه  ،وعلت لذلك األصوات  ،وانرصف
خارج ًا من الباب  ،فنهضت من مكاين أتبعه وأدفع الناس عني يمين ًا وشامالً ،
حتى ُظن ب اإلختالط يف العقل والناس ُيفرجون يل  ،وعيني ال تفارقه حتى
انقطع عن الناس  ،فكنت أرسع السري خلفه وهو يميش عىل تؤده وال أدركه !
فلام حصل بحيث ال أحد يراه غريي  ،وقف والتفت إيل فقال :هات ما معك،
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فناولته الرقعة  ،فقال من غري أن ينظر فيها :قل له :ال خوف عليك يف هذه
العلة ،ويكون ما ال بد منه بعد ثالثني سنة .
قال :فوقع عىل الز َمع (الذهول) حتى مل أطق حراك ًا  ،وتركني وانرصف .
قال أبو القاسم :فأعلمني هبذه اجلملة  ،فلام كان سنة تسع وستني اعتل أبو
القاسم فأخذ ينظر يف أمره وحتصيل جهازه إىل قربه  ،وكتب وصيته واستعمل
اجلد يف ذلك  ،فقيل له :ما هذا اخلوف ونرجو أن يتفضل اهلل تعاىل بالسالمة
فام عليك خموفة  ،فقال :هذه السنة التي ُخ ِّوفت فيها  ،فامت من علته) !




 -10$بركة احلجرالتكوينية نفدت وتربة احلسني
حرس اهلل تربة حرم احلسني

ال تنفد

املحيطة بقربه الرشيف باملالئكة  ،وحسب فتوى

فقهائنا املتأخرين أن حرم القرب الرشيف مخس وعرشون ذراع ًا من كل جهة أو سبعون
ذراع ًا  ،ويف تربته الربكة والشفاء واألمن  ،وهوكام قال اإلمام الباقر

( :ما يمسح

به ش وال رشب منه ش إال أفاق من ساعته) .لكن املشكلة أن الرجل يأخذه:

(فيخرجه من احلائر وقد أظهره  ،فاليمر بأحد من اجلن به عاهة ،وال دابة وال
شئ به آفة إال شمه  ،فتذهب بركته فتصري بركته لغريه ) .
قال له أبو محزة الثامِل لإلمام الصادق

(:جعلت فداك إين رأيت أصحابنا

يأخذون من طني احلائر يستشفون به هل يف ذلك شئ مما يقولون من الشفاء؟

قال :يستشفى بام بينه وبني القربعىل رأس أربعة أميال ،وكذلك قرب جدي
رسول اهلل

 ،وكذلك طني قرب احلسن وعيل وحممد

 ،فخذ منها فإهنا
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شفاء من كل سقم وجنة مما ختاف  ،وال َيعدهلا شئ من األشياء التي يستشفى
هبا إال الدعاء  ،وإنام يفسدها ما خيالطها من أوعيتها ،وقلة اليقني ملن يعالج هبا
فأما من أيقن أهنا له شفاء إذا يعالج هبا كفته بإذن اهلل من غريها مما يعالج به ،
ويفسدها الشياطني واجلن من أهل الكفر منهم يتمسحون هبا ،وما متر بشئ إال
شمها ،وأما الشياطني وكفار اجلن فإهنم يسدون بني آدم عليها  ،فيتمسحون
هبا ليذهب عامة طيبها ،والخيرج الطني من احلائر إال وقد استعد له ما اليىص
منهم  ،وإنه لفي يد صاحبها وهم يتمسحون هبا .وال يقدرون مع املالئكة أن
يدخلوا احلائر .ولوكان من الرتبة شئ يسلم ما عولج به أحد إال برأ من ساعته!
فإذا أخذهتا فاكتمها وأكثر عليها من ذكر اهلل تعاىل ،وقد بلغني أن بعض من
يأخذ من الرتبة شيئ ًا يستخف به  ،حتى أن بعضهم ليطرحها يف خمالة اإلبل
والبغل واحلامر  ،ويف وعاء الطعام  ،وما يمسح به األيدي من الطعام  ،واخلُرج
واجلوالق ! فكيف يستشفى به من هذا حاله عنده  ،ولكن القلب الذي ليس
فيه يقني من املستخف بام فيه صالحه  ،يفسد عليه عمله)( .كامل
الزيارات.)470:

أقول :قد يكون املالئكة الذين حيرسون حميط قرب احلسني

ويدفعون عنه فسقة

الشياطني واجلن  ،من األربعة آالف املقيمني عند قربه  ،وقد يكونون من غريهم.
لكنهم الحيرسوهنا إذا خرج هبا الناس من ذلك املحيط  ،ولذلك تصل الينا أحيان ًا
سامل ًة حمفوظة الربكة  ،أو منزوعة الربكة  ،أو قليلة الربكة .
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(:يستشفى بام بينه وبني القربعىل رأس أربعة أميال  ،وكذلك قرب

جدي رسول اهلل

 ،وكذلك طني قرب احلسن وعيل وحممد

 ،فخذ منها

فإهنا شفاء من كل سقم وجنة مما ختاف).
ال بد أن يقصد به التربك برتاب قرب النبي

واحلسن السبط وزين العابدين

والباقر

وليس أكله  ،ألن األئمة هنوا عن اإلستشفاء باألكل برتاب قرب غري

احلسني

موضوع حديثه

 ،فيكون قوله :فخذ منها  ،أي خذ من تربة احلسني

وتناوله  ،أما غريه فخذه للتربك .




$مسائل يف الرتبة الشريفة
 .1$رشوط اإلستشفاء بالرتبة الرشيفة:
األول :أن تكتمها  ،أي تلفها وتغلفها جيد ًا وأنت داخل احلرم املحدد .
الثاين :أن التكشفها خارجه إال وأنت تذكر اهلل تعاىل حتى الترسق بركتها .
الثالث :أن يكون عندك يقني هبا  ،وال يغلبك الشيطان فتوسوس وتشك.
وروى الكليني يف الصحيح  ،عن ابن أيب يعفور قال قلت أليب عبد اهلل

اإلنسان من طني قرباحلسني

 :يأخذ

فينتفع به ويأخذ غريه فال ينتفع به؟ فقال :ال

واهلل الذي ال إله إال هوما يأخذه أحد وهو يرى أن اهلل ينفعه به إال نفعه به).
الرابع :قراءة سورة القدر قبل تناوهلا  ،وقراءة الدعاء اخلاص عند تناوهلا.
ويصح أن تقرأ الدعاء بعد تناوهلا ،قال الشيخ الطويس يف مصباح املتهجد:733/

(واجرع من املاء جرعة خلفه وقل :اللهم اجعله رزق ًا واسع ًا  ،وعل ًام نافع ًا ،

..............................................................................................................................................................112اجلديد يف احلسني

وشفاء من كل داء وسقم  .فإن اهلل تعاىل يدفع عنك هبا كل ما جتد من السقم
واهلم والغم  ،إن شاء اهلل تعاىل ).
فأحسن طريقة ألخذها :أن تتناول الرتبة قرب القرب الرشيف  ،ألنك تطمئن أن

بركتها ما زالت فيها  ،أما إذا خرجت من نطاق احلرم  ،فيخشى أن ترسق بركتها.
قال يف مسالك اإلفهام ( (:)196/2وأفضلها ما أخذ بالدعاء املرسوم  ،وختمها
حتت القبة املقدسة بقراءة سورة القدر ).
وهو يقصد قراءة سورة القدر حتت القبة حني يأخذها  ،وَل يقل يتناوَلا هناك .

 .2$حتديد حرم القرب الرشيف واحلائر:
قال يف مسالك اإلفهام (:)196/2

احلسني

(وقد استثنى األصحاب من ذلك تربة

وهي تراب ما جاور قربه الرشيف عرف ًا  ،أو ما حوله إىل سبعني

ذراع ًا) .فقد جعل مكان أخذها اىل سبعني ذراع ًا من كل جهة أي نحو 35مرت ًا.
وروى صاحب اجلواهر ( )358/36عن اإلمام الصادق

( :أكل الطني حرام عىل

بني آدم مثل امليتة والدم وحلم اخلنزير  ،إال طني احلائر  ،فإن فيه شفاء من كل
داء وأمن ًا من كل خوف  .ويف رواية :من أكله من وجع شفاه اهلل ).
وقد سمي احلائرألن املتوكل ملا منع الناس عن زيارة قرباحلسني

أرسل

فرقة بقيادة اليهودي الديزج هلدم القربالرشيف  ،فهدموه وأجروا عليه فرع ًا
حار حوله وشكل دائرة  ،فسمي
من هنر الفرات  ،وملا وصل املاء إىل القرب َ
باحلائر احلسيني! ويبلغ قطره نحو ألفي مرت .
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قال املفيد يف اإلرشاد ((:)127/2فهؤالء سبعة عرش نفس ًا من بني هاشم رضوان
اهلل عليهم أمجعني :إخوة احلسني وبنو أخيه وبنو عميه جعفر وعقيل ،وهم
كلهم مدفونون مما ييل رجيل احلسني

يف مشهده حفر هلم حفرية وألقوا فيها

مجيع ًا  ،وسوي عليهم الرتاب  ،إال العباس بن عيل رضوان اهلل عليه فإنه دفن
يف موضع مقتله عىل املسناة بطريق الغارضية وقربه ظاهر ،وليس لقبور إخوته
وأهله الذين سقيناهم أثر ،وإنام يزورهم الزائر من عند قرباحلسني

ويومئ

إىل األرض التي نحو رجليه بالسالم وعيل بن احلسني يف مجلتهم ويقال إنه
أقرهبم دفن ًا إىل احلسني

 .فأما أصحاب احلسني الذين قتلوا معه فإهنم دفنوا

حوله  ،ولسنا نحصل هلم أجداث ًا عىل التحقيق والتفصيل  ،إال أنا ال نشك أن
احلائر حميط هبم ريض اهلل عنهم وأرضاهم  ،وأسكنهم جنات النعيم ) .فاستثنى
قرب العباس

من احلائر  ،ألنه خارجه .

والسؤال :هل يصح أخذ تربة الشفاء من أي مكان داخل احلائر  ،أم جيب أن تكون
من تراب القربالرشيف نفسه  ،أو من قربه ؟

نالحظ أن فقهاءنا عملوا باإلحتياط فضيقوا الدائرة ألن األصل حرمة أكل
الرتاب والطني  ،إال اليسري الذي تعلم أنه من طني قرب احلسني

 ،والقدر

املتيقن منه ما كان من القرب أو قريب ًا منه  ،ليصدق عليه عرف ًا أنه طني القرب  ،أما
غريه فيبقى عىل احلرمة  .وقد أفتوا بذلك رغم وجود روايات عربت بطني
احلائر ،ورواية جعلته اىل فرسخ من كل جهة  ،والفرسخ مخسة كيلو مرت
ونصف تقريب ًا .
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ووسعته رواية جعلت الدائرة أربعة أميال ( :يستشفى بام بينه وبني القرب عىل
رأس أربعة أميال)( .كامل الزيارات. )470/
ووسعته رواية اىل عرشة أميال( :الرتبة من قرب احلسني بن عيل
أميال).

عرشة

رواها الصدوق يف الفقيه ،وقواها املجليس يف روضة املتقني ()370/5

والفرسخ ثالثة أميال فيكون الشعاع من القرب أكثرمن ثامنية عرش كيلو مرت ًا  ،وكله
يف تربته الشفاء  .لكنهم مع ذلك احتاطوا ألن األصل احلرمة إال القدر املتيقن .

وقال الشهيد الثاين يف رشح اللمعة (( :)327/7واملراد بطني القربالرشيف تربة ما
جاوره من األرض عرف ًا ).وقد أفتى السيد السيستاين بأهنا فرسخ من كل جهة
يف جواب :ما هي الرتبة املقصودة برتبة

فقال يف

استفتاءاته115/

احلسني

التي هبا الشفاء قال( :تربة القرب وحواليه إىل ما يقارب مخسة آالف

وأحد عرش مرت ًا من كل جانب ).
وهي فتوى قوية احلجة  ،لصحة الرواية بأنه فرسخ  ،ويف بعضها أكثر من فرسخ .
قال اإلمام الصادق

(كامل الزيارات( :)472/حريم قرب احلسني

فرسخ يف

فرسخ يف فرسخ يف فرسخ ) .أي نحو مخسة كيلو مرت من كل جانب .

 .3$الرتبة املوضوعة عىل القربكالرتبة األصلية:
قال السيد السيستاين يف استفتاءاته(:13/الفرق يف الرتبة احلسينية بني املأخوذة من
القربالرشيف أو من اخلارج إذا وضعت عليه بقصد التربك واإلستشفاء .وكذا
السبحة والرتبة املأخوذة بقصد التربك ألجل الصالة).
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وقال يف رياض املسائل(( :)290/2وأما ما جاوز السبعني إىل أربعة فراسخ ،أو
غريها مما وردت به الرواية فمشكل ،إال أن يأخذ منه ويوضع عىل القرب أو
الرضيح  ،فيقوى احتامل جوازه حينئذ  ،نظر ًا إىل أن اإلقتصار عىل املتيقن أو ما
قاربه يوجب عدم بقاء شئ من أرض تلك البقعة املباركة  ،لكثرة ما يؤخذ منها
يف مجيع األزمنة ،وستؤخذ إن شاء اهلل تعاىل إىل يوم القيامة  ،وظواهر النصوص
بقاء تربته الرشيفة بال شبهة  ،وبام ذكرنا رصح مجاعة كالفاضل املقداد يف
التنقيح وشيخنا يف الروضة فقال :املراد بطني القرب الرشيف تربة ما جاوره من
األرض عرف ًا  ،وروي إىل أربعة فراسخ وروي ثامنية  ،وكلام قرب منه كان
أفضل  ،وليس كذلك الرتبة املحرتمة منها فإهنا مرشوطة بأخذها من الرضيح
املقدس ،أو خارجه كام مر مع وضعها عليه ).
وقال صاحب الرياض يف رشح املخترص النافع( (:)109/3واملراد بطني القرب
الرشيف ما أخذ منه أو مما جاوره عرف ًا  ،ويتمل إىل سبعني ذراع ًا  ،وأما ما
جاوز السبعني فمشكل  ،إال أن يؤخذ منه ويوضع عىل القرب الرشيف أو
الرضيح  ،فيقوى احتامل جوازه ).
وقال الشيخ اْلراساين يف مدارك العروة (( :)222/2وال فرق بني املأخوذة من
القرب الرشيف وغريه إذا وضع عىل القرب بقصد التربك واإلستشفاء ).
ومعناه أنه إذا وضع الرتاب داخل شباك الرضيح ملدة ولو قليلة صار تربة الشفاء .
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 .4$كيفية تناول الرتبة الرشيفة:
يصح تناول تربة الشفاء الرشيفة بابتالعها جافة  ،وهي بقدراحلمصة  ،ويصح
تذويبها يف املاء ونحوه ورشهبا .
يف مصباح املتهجد(:735/روي أن رج ً
ال سأل الصادق
تقول إن تربة احلسني

فقال :إين سمعتك

من األدوية املفردة  ،وإهنا ال متر بداء إال هضمته ،

فقال :قد كان ذلك أو قد قلت ذلك فام بالك؟ فقال :إين تناولتها فام انتفعت
هبا ! قال :أما إن هلا دعاء فمن تناوهلا ومل يدع به واستعملها مل يكد ينتفع هبا ،
قال فقال له :ما يقول إذا تناوهلا ؟ قالُ :ت َق ِّب ُل َها قبل كل شئ وتضعها عىل
عينيك ،وال تناول منها أكثر من محصة  ،فإن من تناول منها أكثر فكأنام أكل من
حلومنا ودمائنا ! فإذا تناولت فقل :اللهم إين أسألك بحق امللك الذي قبضها ،
وبحق امللك الذي َخ َزهنا  ،وأسألك بحق الوص الذي حل فيها  ،أن تصيل
عىل حممد وآل حممد ،وأن جتعله شفاء من كل داء  ،وأمان ًا من كل خوف وحفظ ًا
من كل سوء  .فإذا قلت ذلك فاستدرها يف شئ واقرأ عليها :إنا أنزلناه يف ليلة
القدر  ،فإن الدعاء الذي تقدم ألخذها هواإلستيذان عليها وقراءة إنا أنزلناه
يف ليلة القدرَ ،خت ُمها ).
ويف كامل الزيارات( :469/عن أب عبد اهلل
قرب احلسني

قال :إذا تناول أحدكم من طني

فليقل :اللهم إين أسألك بحق امللك الذي تناوله  ،والرسول

الذي َبوأه  ،والوص الذي ُض ِّم َن فيه  ،أن جتعله شفاء من داء كذا وكذا ،
وتسمي ذلك الداء ) .
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وروى الكليني(( :)589/4وروي إذا أخذته فقل :بسم اهلل اللهم بحق هذه
الرتبة الطاهرة  ،وبحق البقعة الطيبة  ،وبحق الوص الذي تواريه  ،وبحق جده
وأبيه  ،وأمه وأخيه  ،واملالئكة الذين يفون به واملالئكة العكوف عىل قرب
وليك ينتظرون نرصه صىل اهلل عليهم أمجعني  ،إجعل يل فيه شفاء من كل داء ،
وأمان ًا من كل خوف  ،وعز ًا من كل ذل  ،وأوسع به عيل يف رزقي  ،وأصح به
جسمي ) .
والنتيجةَ ُ :ق ِّب َل الرتبة وضعها عىل عينك وشمها واقرأ الدعاء ،ثم حلها باملاء واقرأ
سورة القدر ،ثم ارشهبا  ،ويصح الدعاء بعد رشهبا  ،وتصح القدر قبل الدعاء .

 .5$حديث بليغ:
قال حممد بن جعفر املشهدي يف كتاب املزار( :364/عن جابر بن يزيد اجلعفي
قال :دخلت عىل موالنا أب جعفر حممد بن عيل الباقر

فشكوت إليه علتني

متضادتني ب  ،إذا داويت أحدمها انتقضت األخرى  ،وكان ب وجع الظهر
ووجع اجلوف  ،فقال يل :عليك برتبة احلسني بن عيل

 ،فقلت :كثري ًا ما

استعملتها والتنجح يف  .قال جابر :فتبينت يف وجه سيدي وموالي الغضب
فقلت :ياموالي أعوذ باهلل من سخطك  ،وقام فدخل الدار وهو مغضب ،
فأتى بوزن حبة يف كفه فناولني إياها  ،ثم قال يل :إستعمل هذه يا جابر ،
فاستعملتها فعوفيت لوقتي! فقلت:ياموالي ما هذه التي استعملتها فعوفيت
لوقتي؟ فقال :هذه التي ذكرت أهنا مل تنجح فيك شيئ ًا ،فقلت:واهلل يا موالي
ما كذبت فيها ،ولكن قلت لعل عندك عل ًام فأتعلمه منك فيكون أحب إيل مما
طلعت عليه الشمس  ،فقال يل :إذا أردت أن تأخذ من الرتبة  ،فتعمد هلا آخر

..............................................................................................................................................................118اجلديد يف احلسني

الليل ،واغتسل هلا بامء القراح والبس أطهر أطامرك  ،وتطيب بسعد  ،وادخل
فقف عند الرأس  ،فصل أربع ركعات  ،تقرأ يف األوىل احلمد وإحدى عرشة
أهيا ال َكافِ ُرون ،ويف الثانية احلمد مرة وإحدى عرشة مرة :إ َّنا َأ ْن َز ْلنَا ُه يف
مرةُ :ق ْل َيا ُّ َ

َل ْيلة ال َقدْ ر  ،وتقنت فتقول يف قنوتك:ال إله إال اهلل حق ًا حق ًا ،ال إله إال اهلل عبودية
ورق ًا  ،ال إله إال اهلل وحده وحده  ،أنجز وعده  ،ونرص عبده  ،وهزم األحزاب
وحده  ،سبحان اهلل مالك الساموات ،وما فيهن وما بينهن  ،سبحان اهلل ذي
العرش العظيم  ،واحلمد هلل رب العاملني .
ثم تركع وتسجد وتصيل ركعتني أخراوين  ،تقرأ يف األوىل احلمد وإحدى عرش
رص اهلل
مرةُ :ق ْل ُه َو اهللُ َ
أحد  .ويف الثانية احلمد وإحدى عرشة مرة :إ َذا َجاء َن ْ ُ

وال َف ْتح ،وتقنت كام َقنَت يف األو َليني  ،ثم تسجد سجدة الشكر وتقول ألف
مرة :شكر ًا  ،ثم تقوم وتتعلق بالرتبة وتقول :يا موالي يا ابن رسول اهلل إين
آخذ من تربتك بإذنك  ،اللهم فاجعلها شفاء من كل داء  ،وعز ًا من كل ذل ،
وغنى من كل فقر ،يل وجلميع املؤمنني واملؤمنات .وتأخذ
وأمن ًا من كل خوف ،
ً
بثالث أصابع ثالث مرات  ،وتدعها يف خرقة نظيفة أو قارورة زجاج وختتمها
بخاتم عقيق عليه :ما شاء اهلل  ،القوة إال باهلل  ،أستغفر اهلل .
فإذا علم اهلل منك صدق النية  ،مل يصعد معك يف الثالث قبضات إال سبعة
مثاقيل  ،وترفعها لكل علة  ،فإهنا تكون مثل ما رأيت ) .
أقول :جابر اجلعفي من كبار أصحاب اإلمام الباقر
كالم اإلمام

وهو من كبار الفقهاء  .ومدار

معه عىل حالة املستفيد من الرتبة الرشيفة  ،وأنه ينبغي أن يكون موقن ًا
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رأى منه هتاون ًا  ،فأراه تأثريها من يده

الرشيفة  ،ثم شدد عليه يف اإلستعداد الستعامَلا .
ومعنى ختتم القارورة بخاتم عقيق أي تسدها بخاتم مكتوب عليه ذلك  ،أو بسدادة
فيها اْلاتم  .ويكفي بدله أن يضعها يف خرقة طاهرة نظيفة ويربطها .

.6$تشد َد فقهنا يف حتريم أكل الطني:
قال الشهيد الثاين يف رشح اللمعة (( :)326/ 7يرم الطني بجميع أصنافه  ،فعن
النبي

 :من أكل الطني فامت فقد أعان عىل نفسه  ،وقال الكاظم

الطني حرام مثل امليتة والدم وحلم اخلنزير إال طني قرب احلسني

 :أكل
 ،فإن فيه

شفاء من كل داء  ،وأمن ًا من كل خوف ) .
وعقد يف الكايف ( )265/6واملحاسن( )565/2باب ًا ألحاديث حتريم أكل الطني .
وقال يف جواهر الكالم (:)357/36

(قال الصادق

يف مرسل الواسطي:

الطني حرام أكله كلحم اخلنزير ،ومن أكله ثم مات منه مل أصل عليه! إال طني
القرب فإن فيه شفاء من كل داء  ،ومن أكله بشهوة مل يكن فيه شفاء .
وقال سعد بن سعد :سألت أبا احلسن

عن الطني فقال :أكل الطني حرام

مثل امليتة والدم وحلم اخلنزير إال طني احلائر  ،فإن فيه شفاء من كل داء وأمن ًا
من كل خوف  .ويف خرب سامعة بن مهران عن أب عبد اهلل
عىل بني آدم ما خال طني قرب احلسني

:أكل الطني حرام

من أكله من وجع شفاه اهلل .

وعىل كل حال فال يل شئ منه أي الطني عدا الطني من تربة احلسني

فإنه

جيوز اإلستشفاء به بال خالف  ،بل اإلمجاع بقسميه عليه  ،بل النصوص فيه
متواترة  ،وفيها املشتمل عىل ال َقسم وغريه من املؤكدات .
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نعم اليتجاوز قدر احلمصة بال خالف أجده فيه  ،بل يمكن حتصيل اإلمجاع
عليه اقتصار ًا عىل املتيقن يف خمالفة معلوم احلرمة .
وقول الصادق

يف حسن سدير :وال تتناول منها أكثر من محصة  ،فإن

تناول منها أكثر من ذلك فكأنام أكل من حلومنا ودمائنا !
ويف اخلرب عن أحدمها

:إن اهلل تعاىل خلق آدم من الطني فحرم الطني عىل

ولده  ،قال قلت :فام تقول يف طني قرباحلسني بن عيل

؟ قال :يرم عىل

الناس أكل حلومهم ويل هلم أكل حلومنا؟! ولكن اليسري من مثل احلمصة ).
وقال السيد السيستاين يف منهاج الصاحلني (( :) 301/3يرم أكل الطني وهو
الرتاب املختلط باملاء حال بلته  ،وكذا املدر وهو الطني اليابس ،ويلحق هبام
الرتاب والرمل عىل األحوط وجوب ًا  ،نعم البأس بام ختتلط به حبوب احلنطة
والشعري ونحومها من الرتاب واملدر مث ً
ال ويستهلك يف دقيقهام عند الطحن ،
وكذا ما يكون عىل وجه الفواكه ونحوها من الرتاب والغبار  ،إذا كان قلي ً
ال
بحيث اليعد أك ً
ال للرتاب  ،وكذا املاء املتوحل أي املمتزج بالطني الباقي عىل
إطالقه  ،نعم لو أحست الذائقة األجزاء الطينية حني الرشب  ،فاألحوط
األوىل اإلجتناب عن رشبه حتى يصفو ) .
.7$قال فقهاء السنة َل يرد حديث يف حتريم أكل الرتاب:
قال ابن قدامة يف املغني (( :)88/11قال أمحد :أكره أكل الطني واليصح فيه
حديث إال أنه يرض بالبدن  ،ويقال إنه ردئ وتركه خري من أكله  ،وإنام كرهه
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أمحد ألجل مرضته فإن كان منه ما يتداوى به كالطني األرمني فاليكره  ،وإن
كان مما ال مرضة فيه وال نفع كالشئ اليسري جاز أكله  ،ألن األصل اإلباحة).
وقال النووي يف املجموع( ( :) 238/11سمعت الشيخ احلافظ البيهقي بنيسابور
يقول مل يصح نص عن رسول اهلل

يف حتريم قليله  ،وهذا هو الصحيح).

وقال يف اجلوهر النقي (( :)12/10ثم ذكر البيهقي احلديث من وجه آخر ولفظه:
من أكل الطني فكأنام أعان عىل قتل نفسه  .قال البيهقي :هذا لو صح مل يدل
عىل التحريم  ،وإنام يدل عىل كراهية اإلكثار منه .
قلت :بل هو دال عىل التحريم ألن اإلعانة عىل قتل النفس حمرمة فكذا هذا ،
وهلذا قطع صاحب املهذب وغريه بتحريم أكل الرتاب ).
 .8$العالقة بني تراب كربالء وأبدان األئمة
يف مصباح املتهجد(:733/عن الصادق

؟

 :من أكل من طني قرب احلسني

غري مستشف به فكأنام أكل من حلومنا ! فإذا احتاج أحدكم إىل األكل منه
ليستشفي به فليقل :بسم اهلل وباهلل  .اللهم رب هذه الرتبة املباركة الطاهرة
ورب النور الذي أنزل فيه  ،ورب اجلسد الذي سكن فيه  ،ورب املالئكة
املوكلني به  ،إجعله يل شفاء من داء كذا وكذا  ،واجرع من املاء جرعة خلفه
وقل :اللهم اجعله رزق ًا واسع ًا وعل ًام نافع ًا وشفا ًء من كل داء وسقم  ،فإن اهلل
تعاىل يدفع عنك هبا كل ما جتد من السقم واهلم والغم  ،إن شاء اهلل ).
والسؤال :ملاذا من أكل منه فكأنام أكل من حلوم األئمة

؟
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واجلواب األول :روى يف هداية األمة ((:)79/8قال الصادق

:من أكل من طني

الكوفة فقد أكل من حلوم الناس ألن الكوفة كانت أمجة ثم كانت مقربة ما حوَلا).
ومعناه أن أجياالً من زمن آدم ونوح وإبراهيم

دفنت فيها  ،فصار تراهبا خملوط ًا

برتاب أجسادهم  ،فمن أكله فهو يأكل معه تراب أجساد الناس  ،أي حلومهم !
ويصدق عليه قول أيب العالء املعري:
خفف الوطأ ما أظن أديم األ

لكن جسد احلسني

ِ
األجساد
رض إال من هذه

ال يتحلل  ،هذا إذا مل يكن ُرفع من كربالء،فال بد من

القول إن وقوع دمه الرشيف عىل تربة كربالء جيعل تراهبا بمثابة بدنه وحلمه !
واجلواب الثاين :أن قبضة الرتاب التي أخذها جربئيل
آدم

من األرض خللق

 ،كانت متنوعة من سهل األرض وحزهنا  ،من أماكن خمتلفة منها  ،ويف

رواية سبع قبضات ويف رواية عرش  .فقد يكون أخذ قبضة من تراب كربالء
وخلق منها طينة خري خلقة حممد وعرتته

 ،فيكون تراب كربالء أصل

طينتهم  ،واألكل منه بمثابة األكل من حلومهم  ،وقد سمحوا بأكل قدر حبة
احلمص املتوسطة  ،وجعله اهلل شفاء ملن تداوى به .
قال أمري املؤمنني

(هنج البالغة )20/1:يف صفة خلق آدم

 ( :ثم مجع سبحانه

من حزن األرض وسهلها  ،وعذهبا وسبخها  ،تربة سنها باملاء حتى خلصت،
والطها بالبلة حتى لزبت ،فجبل منها صورة ذات أحناء ووصول  ،وأعضاء
وفصول أمجدها حتى استمسكت  ،وأصلدها حتى صلصلت  ،لوقت معدود
وأمد معلوم  ،ثم نفخ فيها من روحه فمثلت إنسان ًا ذا أذهان جييلها  ،وفكر
يترصف هبا  ،وجوارح خيتدمها  ،وأدوات يقلبها ،ومعرفة يفرق هبا بني احلق
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والباطل واألذواق واملشام واأللوان واألجناس  .معجون ًا بطينة األلوان
املختلفة  ،واألشباه املؤتلفة  .واألضداد املتعادية واألخالط املتباينة  ،من احلر
والربد والبلة واجلمود ).
واجلواب األصح:أن معلوماتنا عن الروح واجلسد وتراب األرض الذي خلق
منه املعصوم ،والذي خلقنا منه نحن قليلة وقد ورد أن طينة
النبي

واألئمة

غري طينة بقية الناس .

وبسبب شحة معلوماتنا فالبد أن نقبل نص املعصوم وإن عجزنا عن تفسريه.
 .9$السجود عىل الرتبة العادية وألواح الرتبة احلسينية:
روى الشيخ الطويس يف التهذيب ( )311/2بسند صحيح عن إسحاق بن الفضل أنه
سأل الصادق

عن السجود عىل احلرص والبواري ،فقال ( :ال بأس وأن تسجد

عىل األرض أحب إيل  ،فإن رسول اهلل
األرض  ،فأنا أحب لك ما كان رسول اهلل

كان يب ذلك أن يمكن جبهته من
يبه ).

وقال الشيخ زين الدين يف كلمة التقوى((:)448/1أفضل ما يسجد عليه املكلف
هو الرتبة احلسينية ،وإن السجود عىل األرض أفضل من السجود عىل النبات
ولعل السجود عىل تراب األرض أفضل من السجود عىل احلجر) .
وقال صاحب اجلواهر(( :)437/8وأفضل األرض تربة سيد الشهداء
وسرية  ،ولذا كان الصادق

قطع ًا

اليسجد إال عليها تذل ً
ال هلل واستكان ًة ).

وقال صاحب احلدائق (:)260/7

(وأفضل أفراد األرض يف السجود الرتبة

احلسينية  ،عىل مرشفها أفضل الصالة والسالم والتحية  ...وروى الطربس يف
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كتاب اإلحتجاج عن حممد بن عبد اهلل بن جعفر احلمريي  ،عن صاحب الزمان
عجل اهلل تعاىل فرجه  ،أنه كتب إليه يسأله عن السجدة عىل لوح من طني القرب
هل فيه فضل؟ فأجاب

 :جيوز ذلك  ،وفيه الفضل).

أقول :هذا يدل عىل أن الشيعة اختذوا ألواح الرتبة للسجود من القرن الثالث .

وقال الشيخ يف مصباح املتهجد( :734/روى معاوية بن عامر قال :كان ألب عبد
اهلل الصادق

خريطة ديباج صفراء  ،فيها تربة أب عبد اهلل

حرضته الصالة صبه عىل سجادته وسجد عليه  ،ثم قال
تربة أب عبد اهلل

 :السجود عىل

خيرق احلجب السبع ) .

وقال الصدوق يف الفقيه(( :)268/1قال الصادق
احلسني

 ،فكان إذا

 :السجود عىل طني قرب

ينور إىل األرض السابعة ) .

ومعنى خيرق احلجب السبع :أنه عمل يعرب نوره احلجب ويصعد اىل اهلل تعاىل
و ُيقبل  .ومعنى األرض السابعة هنا :السامء السابعة  ،فيصل نور سجوده اليها
و ُيقبل  .وقد تكون األرض السابعة مركز صعود األعامل كام قال تعاىل :إِ َل ْي ِه
ِ
الصالِ ُح َي ْر َف ُع ُه .
ب َوا ْل َع َم ُل َّ
َي ْص َعدُ ا ْلكَل ُم ال َّط ِّي ُ

وأختم بقصة حدثت معي يف القاهرة سنة 1976ميالدية  ،حيث كنت أصيل يف
مسجد احلسني

فاخرتت أن أسجد عىل الرخام بني السجادتني ،أما رفيقي

فوضع الرتبة الرشيفة وسجد عليها  ،فجاءه أشخاص يسألونه عن هذا احلجر
الذي يسجد عليه  ،هل يعبده ؟! قال هلم :كال إين أسجد عليه هلل تعاىل  ،ألنه
أرض طاهرة  ،والسجود عندنا جيب أن يكون عىل األرض وما أنبتت إال
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املأكول وامللبوس واملفروش .وانضم اليهم أشخاص وأخذوا يناقشونه ألهنم
سمعوا أن الشيعة يعبدون احلسني والرتبة  ،وكنت أسمع نقاشهم من بعيد ،
فجاء شخص حمرتم كأنه أستاذ جامعي ،ووقف عليهم وسأهلم :فيم
تتناقشون؟ فقالوا له :هذا احلاج الكويتي يسجد عىل حجر! فقال له :ماهذا
احلجر ياحاج؟ قال له :هذا لوح تراب من تربة احلسني

أسجد عليه  .فقال

هلم متعجب ًا :اهلل! أنتم تناقشون يف هذا ..تعالوا معي  ،تعالوا معي  ،ومشوا
خلفه ومشيت معهم حتى وصل اىل باب رضيح رأس احلسني

قرب منرب

املسجد  ،فأشار اىل الكتابة فوق الباب وقال :إقرؤوا  ،فإذا بالكتابة :قال رسول
اهلل

 :خص ولدي احلسني بثالث :األئمة من ذريته  ،والشفاء يف تربته ،

والدعاء مستجاب حتت قبته .
فقال :اهلل ! أنتم تتناقشون يف السجود عىل تربة احلسني! هذه شفا..أعطني
إياها ياحاج  ،فأعطاه إيامها  ،ونظر املناقشون مبهوتني وفيهم شيخ أزهري
فقالوا له :هل عندك منها ياحاج ؟ قال :كال  .فقالوا للذي أخذها :أعطنا منها
قطعة  ،فقسمها قسمني أو ثالثة  ،وأعطاهم !
وهذا يدل عىل أن املسلم يدرك بعقيدته باحلسني
 .10$اختاذ السبحة من طني قرب احلسني

قدر تربته الرشيفة .

:

روى املحقق الكركي يف رسائله((:)99/2عن حممد بن عبد اهلل بن جعفر
احلمريي قال :كتبت إىل الفقيه (اإلمام املهدي

)أسأله هل جيوز أن ُيسبح الرجل

بطني القرب ،وهل فيه فضل؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت :فسبح به ،
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فام من شئ من التسبيح أفضل منه  ،ومن فضله أن املسبح ينسى التسبيح ويدير
السبحة  ،فيكتب له ذلك التسبيح ).
وقال حممد بن جعفر املشهدي يف كتاب املزار(:367/عن الصادق جعفر بن
حممد

قال :إن فاطمة بنت رسول اهلل صىل اهلل عليهام كانت سبحتها من

خيط صوف مفتل ،معقود عليه عدد التكبريات  ،وكانت
تكرب وتسبح  ،حتى قتل محزة بن عبد املطلب

تديرها بيدها ،

فاستعملت تربته وعملت

التسابيح فاستعملها الناس  ،فلام قتل احلسني صلوات اهلل عليه وجدد عىل قاتله
العذاب ُ ،عدل باألمر إليه  ،فاستعملوا تربته ملا فيها من الفضل واملزية.
وسئل :هل جيوز أن يدبر السبحة بيده اليرسى أو الجيوز؟ فأجاب

 :جيوز

ذلك واحلمد اهلل )..
وارتضاه فقهاؤنا كصاحب احلدائق النارضة ( )525/8وقال( :ويف كتاب احلسن
بن حمبوب أن أبا عبد اهلل
واحلسني

سئل عن استعامل الرتبتني من طني قرب محزة

والتفاضل بينهام فقال

:السبحة من طني قرب احلسني

تسبح بيد الرجل من غري أن يسبح ).
وقال احلر يف هداية األمة

احلسني

 :كانت فاطمة

وقال الصادق

(:)188/3

(استحباب اختاذ سبحة من طني قرب

سبحتها من خيط صوف مفتل...

 :من أدار سبحة من تربة احلسني

مرة واحدة باإلستغفار

أو غريه  ،كتب اهلل له سبعني مرة  ،وأن السجود عليها خيرق احلجب السبع.
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 :ال خيلو املؤمن من مخسة :سواك  ،ومشط ،

وسجادة  ،وسبحة فيها أربع وثالثون حبة  ،وخاتم عقيق .
وسئل صاحب الزمان

هل جيوز أن يسبح الرجل بطني القرب وهل فيه

فضل؟ فأجاب كام تقدم .وقال

أعد املشكوك) .قال الصادق

 :إذا شككت يف تسبيح فاطمة

فأعده (أي

:من سبقت أصابعه لسانه حسب له).

وقال صاحب اجلواهر ( ( :)404/10وال يرتك تسبيح فاطمة

خاصة  ،وهو

أربع وثالثون تكبرية  ،وثالث وثالثون حتميدة  ،وثالث وثالثون تسبيحة ،
يبدأ بالتكبري ثم بالتحميد ثم بالتسبيح  .ويف أصحابنا من قدم التسبيح عىل
التحميد  ،وكل ذلك جائز ..ثم ذكر السبحة وقال :ومنه يعلم أن التسبيح بطني
قرب محزة  ،أو بسبحة من خيط معقود  ،أفضل من التسبيح باألصابع.
وروي أن من أدار تربة احلسني

يف يده وقال :سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله

وحمي عنه ستة آالف
إال اهلل واهلل أكرب مع كل حبة كتب له ستة آالف حسنة ،
َ
سيئة  ،ورفع له ستة آالف درجة  ،وأثبت له من الشفاعات مثلها  .وعن
الدروس وروضة الواعظني ورسالة السجود عىل الرتبة املشوية للشيخ عيل:
يستحب محل سبحة من طينه

ثالث وثالثني حبة  ،فمن قلبها ذاكر ًا هلل فله

بكل حبة أربعون حسنة  ،وإن قلبها ساهي ًا فعرشون .
ويف املحكي عن مصباح الشيخ عن الصادق
احلسني

أن من أدار احلجر من تربة

فاستغفر به مرة واحدة كتب له سبعني مرة  ،وإن أمسك السبحة

بيده ومل يسبح هبا  ،ففي كل حبة منها سبع مرات  .ولعل لفظ احلجر يفهم منه
إرادة ما يشمل املشوي من لفظ الطني وغريه كام هو املتعارف اآلن بني العوام
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والعلامء  ،وربام كان قوله

 :من طني القرب ظاهر ًا فبام يشمله مع قطع النظر

عن اخلرب املزبور  ،رضورة صدقه يف املتخذ من الطني وإن خرج عن اإلسم ،
إذ ليس املدار عىل بقاء صدق الطينية ونحوها  ،مضاف ًا إىل اإلستصحاب ،
وعدم كونه استحالة عىل األصح .
هذا  ،ولو شك يف شئ من التسبيح تالىف املشكوك فيه خاصة  ،لألصل  ،لكن
عن املوجز احلاوي اإلستيناف من رأس  ،ولعله لقول الصادق
إذا شككت يف تسبيح فاطمة

يف املرسل:

فأعد ،ويمكن محله عىل إعادة املشكوك ،

وإطالقه باعتبار أحد احتاميل الشك شائع  ،بل لعل ذلك هو املتعني بعد ظهور
التوقيع يف عدم قدح الزيادة  ،فعن اإلحتجاج أن احلمريي كتب إىل صاحب
الزمان

يسأله عن تسبيح فاطمة

 ،من سهى فجاز التكبري أكثر من أربع

وثالثني  ،هل يرجع إىل أربع وثالثني أو يستأنف؟ وإذا سبح متام سبعة وستني
هل يرجع إىل ستة وستني أو يستأنف؟ وما الذي جيب يف ذلك؟ فأجاب

:

إذا سهى يف التكبريحتى جتاوز أربع ًا وثالثني عاد إىل ثالث وثالثني ويبني
عليها ،وإذا سهى يف التسبيح فتجاوز سبع ًا وستني تسبيحة عاد إىل ست وستني
وبنى عليها  ،فإذا جاوز التحميد مائة فال شئ عليه  .ولعل املراد أنه يرجع ويأيت
بواحد مما زاد  ،وينتقل إىل التسبيح اآلخر بعد أن ينوي يف نفسه رفع اليد عام
زاده وإال فال يتصور الرجوع بعد الوقوع  ،وقوله يف السؤال :متام سبعة وستني
يمكن إرادة الزيادة عليه  ،أو أراد من التسبيح ما يشمله والتحميد .
وعىل كل حال فجواب اإلمام

خال عن ذلك  ،إال أنه مل أعرف أحد ًا من

األصحاب ذكر هذا احلكم  ،ويتمل إرادة استئناف ثالث وثالثني تكبرية ،
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من اإلعادة إليها  ،بمعنى أنه يرز واحدة مما زاده ويرجع إىل تاليف الباقي الذي
فسد بوقوع الزيادة بعده  ،وحصل هبا الفصل بني التكبري وما بعده  ،بخالف
الذكراألخري فإنه ال تفسده الزيادة لعدم وقوع الفصل ،وحينئذ يوافق يف اجلملة
مرسل حممد بن جعفر عن الصادق

إنه كان يسبح تسبيح فاطمة

فيصله

وال يقطعه ) .
وقال السيد اْلوئي يف فقهه (( :)420/15وكيفيته :اهلل أكرب ،أربع وثالثون مرة ثم
احلمد هلل ثالث وثالثون مرة  ،ثم سبحان اهلل كذلك  ،فمجموعها مائة  ،وجيوز
تقديم التسبيح عىل التحميد  ،وإن كان األوىل األول) .
 .11$السبحة املصنوعة كالسبحة الطبيعية:
قال املحقق الكركي يف رسائله(( :)96/2الرابع :أن املشوية لو خرجت عن كوهنا
تربة  ،لكان احلالف أن ال يمس تربة احلسني

بنجاسة ال ينث لو مس

املشوية هبا  ،وهو باطل قطع ًا  .ولكان احلالف أن يأكل منها يف موضع اجلواز
ال يربأ بأكل املشوية  ،ولكان املسلم إليه يف الرتبة احلسينية ال يربأ بتسليم
املشوية .وكذا الناذر أن يعطي لغريه تربة احلسني

ال يربأ بإعطاء املشوية ،

وبطالهنا ظاهر) .وقد تقدم استدالل صاحب اجلواهر عىل ذلك .

 .12$وجوب احرتام تربة احلسني

وحرمة إهانتها:

وقال السيد اليزدي يف العروة الوثقى(( :)189/1جيب إزالة النجاسة عن الرتبة
احلسينية  ،بل عن تربة الرسول وسائر األئمة صلوات اهلل عليهم ،املأخوذة من
قبورهم ويرم تنجيسها  ،وال فرق يف الرتبة احلسينية بني املأخوذة من القرب
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الرشيف أو من اخلارج إذا وضعت عليه بقصد التربك واإلستشفاء  ،وكذا
السبحة والرتبة املأخوذة بقصد التربك ألجل الصالة ).
وقال الشيخ زين الدين يف كلمة التقوى((:)54/1وبحكم املساجد املشاهد
املرشفة فيحرم تنجيس أرضها وبنائها وبالطها  ،ويرم تنجيس القبور املعظمة
وما عليها من صناديق وأرضحة وثياب وما حوهلا من حرم وأروقة  .وجيب
تطهريها من النجاسة عىل األحوط ،وخصوص ًا إذا استلزم بقاؤها املَ َهانة وإن
مل توجب هتك ًا حلرمة املشهد  .وكذلك احلكم يف املصحف الرشيف فيجب
تطهري ورقه وخطه إذا عرضت له النجاسة  ،بل جيب تطهري جلده وغالفه إذا
استلزم بقاء النجاسة مهان َة املصحف وهي أعم من اهلتك كام ذكرنا  .وحترم
كتابته باحلرب النجس  ،وإذا كتب به و جب حموه  ،فإذا مل يمكن حموه وجب
تطهري ظاهره  .وكذلك الرتبة احلسينية وتربة الرسول
األئمة

وسائر

املأخوذة من قبورهم،فيجري فيها حكم املشاهد املتقدم).

 .13$اإلفطار عىل التمر وتربة احلسني

:

قال يف جواهر الكالم(( :)377/11وقال النوفيل ألب احلسن

 :إين أفطرت يوم

الفطر عىل طني ومتر فقال يل :مجعت بركة وسنة).أي تربة الشفاء .

.14$شفاء من كل داء وأمن من كل خوف يف احلرض والسفر:
يف أماِل الطويس(:313/عن زيد أب أسامة قال :كنت يف مجاعة من عصابتنا
فقال :إن اهلل تعاىل

بحرضة سيدنا الصادق

 ،فأقبل علينا أبو عبد اهلل

جعل تربة جدي احلسني

شفاء من كل داء وأمان ًا من كل خوف  ،فإذا تناوهلا

املوضوع السابع :تربة الشفاء من قرب قرباحلسني

131........................................................................................

أحدكم فليقبلها وليضعها عىل عينيه  ،وليمرها عىل سائر جسده  ،وليقل :اللهم
بحق هذه الرتبة  ،وبحق من حل هبا وثوى فيها  ،وبحق أبيه وأمه وأخيه
واألئمة من ولده  ،وبحق املالئكة احلافني به ،إال جعلتها شفاء من كل داء ،
وبر ًء من كل مرض  ،ونجاة من كل آفة ،وحرز ًا مما أخاف وأحذر  .ثم
يستعملها  .قال أبو أسامة :فإين أستعملتها من دهري األطول  ،كام قال
ووصف أبو عبد اهلل  ،فام رأيت بحمد اهلل مكروه ًا ).
ويف أماِل الطويس( :317/عن حممد بن مسلم قال :سمعت أبا جعفر وجعفر بن
حممد

يقوالن :إن اهلل تعاىل عوض احلسني

من قتله أن جعل اإلمامة

يف ذريته  ،والشفاء يف تربته  ،وإجابة الدعا عند قربه  ،وال ُتعد أيام زائره جائي ًا
وراجع ًا من عمره ).
ويف وسائل الشيعة (( :)313/8يف مصباح الزائر عن الصادق
قرب احلسني

أنه قيل له تربة

شفاء من كل داء فهل هي أمان من كل خوف؟ فقال :نعم إذا

أراد أحدكم أن يكون آمن ًا من كل خوف  ،فليأخذ املسبحة من تربته ويدعو
بدعاء املبيت عىل الفراش ثالث مرات  ،ثم يقبلها ويضعها عىل عينيه ويقول:
اللهم إين أسألك بحق هذا الرتبة وبحق صاحبها وبحق جده وبحق أبيه وبحق
أمه وأخيه  ،وبحق ولده الطاهرين إجعلها شفاء من كل داء وأمان ًا من كل
خوف  ،وحفظ ًا من كل سوء  ،ثم يضعها يف جيبه  .فإن فعل ذلك يف الغداة فال
يزال يف أمان اهلل حتى العشاء  ،وإن فعل ذلك يف العشاء فال يزال يف أمان اهلل
حتى الغداة) .
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 .15$وضع الرتبة احلسينية يف البضاعة واملتاع:
روى يف اإلستبصار (( :)279/3عن حممد بن عيسى اليقطيني قال :بعث إيل أبو
احلسن

رزم ثياب وغلامن ًا ودنانري وحجة يل وحجة ألخي موسى بن عبيد

وحجة ليونس بن عبد الرمحن  ،وأمرنا أن نحج عنه  .وكانت بيننا مائة دينار
أثالث ًا فيام بيننا  ،فلام أن أردت أن أعبي الثياب رأيت يف أضعاف الثياب طين ًا ،
فقلت للرسول ما هذا؟ فقال :ليس يوجه بمتاع إال جعل فيه طين ًا من قرب
احلسني

 .ثم قال الرسول :قال أبو احلسن

 .16$حتنيك املولود برتبة احلسني

 :هو أمان بإذن اهلل ).

:

يف هتذيب األحكام ( )436/7قال اإلمام الصادق
الفرات وبرتبة قرب احلسني

( :حنكوا أوالدكم بامء

فإن مل يكن فبامء السامء) .

ويف الكايف (( :)26/4حنكوا أوالدكم بامء الفرات وبرتبة قرب احلسني

 ،فإن

مل يكن فبامء السامء)  .ويف رشح اللمعة (( :)442/5املراد بالتحنيك إدخال ذلك
إىل حنكه وهو أعىل داخل الفم ).
 .17$وضع تربة احلسني يف حنوطه وكفنه وقربه:
قال العالمة يف تذكرة الفقهاء((:)44/1يستحب أن يكتب عىل احلربة والقميص
واللفافة واجلريدتني أنه يشهد الشهادتني ويسمي األئمة
واحد ،ألن الصادق

واحد ًا بعد

كتب يف حاشية كفن ولده إسامعيل :إسامعيل يشهد

أن ال اله اال اهلل  ،ويكون ذلك برتبة احلسني

 ،فإن تعذر فباإلصبع  .ويكره

أن يكتب بالسواد  .ويستحب أن يكفن يف أثواب اإلحرام ويف القميص الذي
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يصيل فيه بعد نزع أزرارة  .ويستحب أن يوضع يف الكفن شئ من تربة
احلسني

وكتابة الكفن هبا ).

ويف مصباح املتهجد( :735/وروى جعفر بن عيسى أنه سمع أبا احلسن
يقول :ما عىل أحدكم إذا دفن امليت ووسده الرتاب  ،أن يضع مقابل وجهه لبنة
من الطني  ،وال يضعها حتت رأسه ).
واملراد بالطني الرتبة الرشيفة  ،فإهنا املراد من إطالق الطني الرتبة  ،ولذا قال الشيخ

الطويس يف فضل الرتبة احلسينية( :وجيعل يف أكفانه شئ من طني القرب وتربة
احلسني

 ،والعطف تفسريي ).

وقال صاحب اجلواهر (( :)304/4مضاف ًا إىل الصحيح املروي عن حممد بن عبد
اهلل بن جعفر احلمريي قال :كتبت إىل الفقيه أسأله عن طني القرب يوضع مع
امليت يف قربه  ،هل جيوز ذلك أم ال ؟ فأجاب

وقرأت التوقيع ومنه نسخت:

يوضع مع امليت يف قربه  ،وخيلط بحنوطه إن شاء اهلل).
 .18$ملاذا وصفت تربة احلسني

بأهنا محراء ؟

ورد يف عامة املصادر الشيعية والسنية وصف الرتبة التي جاء هبا جربئيل
اىل النبي

وأخربه بقتل احلسني

فيها  ،بأهنا تربة محراء .

مث ً
ال يف كامل الزيارات128/و( :468فتناول جربئيل

قبضة من تلك الرتبة

فإذا هي تربة محراء) .وأماِل الطويس314/و ،316وفتوح ابن األعثم ( )322/4ومسند أمحد(6
 )294/واحلاكم (  )398 /4وجممع الزوائد(  )187/ 9دالئل النبوة للبيهقي ( .)468 /6

لكن تربة كربالء بشكل عام لوهنا أبيض ،فكيف جاء جربئيل برتبة محراء ؟
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واجلواب :أن تراب كربالء بصورة عامة أبيض ،لكن فيها عروق محراء ،
ويظهر أن املكان الذي سقط فيه رأس احلسني

كان عرق ًا أمحر  ،وأن جربئيل

جاء بالقبضة من مسقط رأسه  ،ثم جاء بقبضة من مسقط بدنه .
ويدل عليه ما رواه السنة يف مصادر ورويناه عنهم  ،أن النبي
وأخربهم بأهنم سينحرفون بعده ويقتلون ولده احلسني

محل الرتبة البيضاء

وبكى عليه !

قال اَليثمي يف جممع الزوائد (( )188/9وعن عائشة قالت دخل احلسني بن عيل
ريض اهلل عنهام عىل رسول اهلل

وهو يوحى إليه فنزا عىل رسول اهلل

منكب وهو عىل ظهره فقال جربيل لرسول اهلل

وهو

 :أحتبه يا حممد قال يا جربيل

ومايل ال أحب ابني .قال :فإن أمتك ستقتله من بعدك !
فمد جربيل يده فأتاه برتبة بيضاء فقال :يف هذه األرض ُيقتل ابنك هذا ،
واسمها الطف  .فلام ذهب جربيل من عند رسول اهلل

خرج رسول اهلل

والتزمه يف يده يبكي فقال :يا عائشة إن جربيل أخربين أن ابني حسني مقتول
يف أرض الطف وأن أمتي ستفتن بعدي ! ثم خرج إىل أصحابه فيهم عيل وأبو
بكر وعمر وحذيفة وعامر وأبو ذر ريض اهلل عنهم وهو يبكي  ،فقالوا :ما
يبكيك يا رسول اهلل؟ فقال :أخربين جربيل أن ابني احلسني يقتل بعدي بأرض
الطف  ،وجاءين هبذه الرتبة وأخربين أن فيها مضجعه ).
وقال يف مناقب آل أيب طالب( ( :)213/3ابن فورك يف فصوله  ،وأبو يعىل يف مسنده،
والعامري يف إبانته  ،من طرق).
ومعناه أن جربئيل

جاءه بقبضتني  ،األوىل برتبة محراء من مكان ذبح احلسني

،

ويف املرة الثانية جاءه برتبة بيضاء من بقية مسقط بدنه الرشيف .
كام يدل عليه قول اإلمام الصادق
رأس احلسني

يف رواية صحيحة (الكايف( :)588/4:إن عند

لرتب ًة محراء فيها شفاء من كل داء إال السام  ،قال :فأتينا القرب بعد
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ما سمعنا هذا احلديث  ،فاحتفرنا عند رأس القرب  ،فلام حفرنا قدر ذراع ابتدرت
علينا من رأس القرب  ،مثل السهلة محراء قدر الدرهم  ،فحملناها إىل الكوفة فمزجناه
وأقبلنا نعطي الناس يتداوون هبا ).
ومعنى السهلة :األرض الرملية الناعمة  ،كالتي حيملها السيل ( .العني.)7/4:

وابتدرت علينا :أي نزل الرمل من أعىل القرب اىل املكان الذي حفرناه  ،بثقب قدر
الدرهم فجمعناه  ،ويف رواية خبأناه ومحلناه اىل الكوفة  .فهي تربة محراء ضمن تربته
البيضاء  ،وتقع حتت الرتاب األبيض بنحو نصف مرت  .فيكون جربئيل

جاء أوالً

بقبضة من هذا العرق األمحر من تربة كربالء .
أما حكم تربة كربالء فيشمل احلمراء والبيضاء منها ،اىل سبعني ذراع ًا وأكثر.

 .19$احلور العني يستهدين من تربة احلسني:
يف مزار املفيد( :151/وروي أن احلور العني إذا أبرصن واحد ًا من األمالك هيبط إىل
األرض ألمر ما  ،يستهدين التسبيح والرتبة من قرب احلسني
فاملأل األعىل يشمون من تربة احلسني

).

ماال نشم  ،ويعرفون عنها ما ال نعرف !




..............................................................................................................................................................136اجلديد يف احلسني

$عربة من قصص تربة احلسني
$قصة موسى بن عيسى الواِل العبايس
قال يف بشارة املصطفى للطربي ،210/وأماِل الطويس( :320/حدثني أب موسى
بن عبد العزيز قال لقيني يوحنا ابن رساقيون النرصاين املتطبب يف شارع أب
أمحد فاستوقفني وقال يل :بحق نبيك ودينك  ،من هذا الذي يزور قربه منكم
بناحية قرص ابن هبرية من هو من أصحاب نبيكم؟
قلت :ليس هو من أصحابه هو ابن بنته  ،فام دعاك إىل املسألة عنه؟ فقال :له
عندي حديث طريف  ،قلت :حدثني به فقال وجه إيل سابور الكبرياخلادم
الرشيد يف الليل فرصت إليه فقال تعال معي ،فمىض وأنا معه حتى دخلنا عىل
موسى بن عيسى اهلاشمي فوجدناه زايل العقل متكئ ًا عىل وسادة  ،وإذا بني
يديه طشت فيها حشو جوفه  ،وكان الرشيد استحرضه من الكوفة  ،فأقبل
سابور عىل خادم من خاصة موسى فقال له :ويك ما خربه؟ فقال له :أخربك
أنه كان من ساعة جالس ًا وحوله ندماؤه وهو من أصح الناس جس ًام وأطيبهم
نفس ًا  ،إذ جرى ذكر احلسني بن عيل قال يوحنا :هذا الذي سألتك عنه! فقال
موسى :إن الرافضة لتغلو فيه حتى أهنم فيام عرفت جيعلون تربته دواء يتداوون
به  .فقال له رجل من بني هاشم كان حارض ًا :قد كانت ب علة غليظة فتعاجلت
هلا بكل عالج فام نفعني حتى وصف يل كاتبي أن آخذ من هذه الرتبة  ،فأخذت
فنفعني اهلل هبا وزال ما كنت أجده !
قال :فبقي عندك منها شئ؟ قال :نعم فوجه فجاؤه منها بقطعة  ،فناوهلا موسى
بن عيسى ،فأخذها موسى فاستدخلها دبره استهزا ًء بمن يداوي هبا واحتقار ًا
وتصغري ًا هلذا الرجل الذي هذه تربته يعني احلسني

! فام هو إالأن
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استدخلها دبره حتى صاح النار النار الطشت الطشت  ،فجئناه بالطشت
فأخرج فيها ما ترى فانرصف الندماء ،فصار املجلس مأمت ًا !
فأقبل عيل سابور فقال :أنظر هل لك فيه حيلة؟ فدعوت بشمعة فإذا كبده
وطحاله ورئتيه وفؤاده خرج منه يف الطشت! فنظرت إىل أمر عظيم فقلت :ما
ألحد يف هذا صنع  ،إال أن يكون لعيسى الذي كان ييي املوتى!
فقال يل سابور :صدقت ولكن كن هاهنا يف الدار إىل أن يتبني ما يكون من
أمره ،فبت عندهم وهو بتلك احلالة ما رفع رأسه  ،فامت يف وقت السحر .قال
حممد بن موسى :فكان يوحنا يزور قرب احلسني

وهو عىل دينه  ،ثم أسلم

بعد هذا  ،فحسن إسالمه).
$ترمجة عيسى بن موسى
هوموسى بن عيسى بن حممد بن عيل بن عبد اهلل بن العباس  .من شخصيات
بني العباس وكان أبوه ناصبي ًا خبيث ًا ،ضيق عىل آل عيل
أمواهلم.فقال اإلمام الصادق

وصادر

(:ما يدعو عيسى إىل أن يسبنا ويقطع

أرحامنا! فواهلل ال يذوق هو والولده منها شيئ ًا أبد ًا )( .مقاتل الطالبيني )184 /

وكان موسى بن عيسى وايل الكوفة وويل عهد املنصور  ،فاحتال عليه املنصور
بشتى احليل حتى عزل نفسه وبايعه  ،فرآه أحدهم يف سكك الكوفة فقال :هذا
الذي كان غد ًا فصار بعد غد ! (أمراء الكوفة.)484/

وكان املنصور فاجر ًا  ،فقد منع زيارة قرباحلسني

وأمرعيسى بن موسى أن

خيرب القرب « :كربه وكرب مجيع أرض احلائر وحرثها وزرع الزرع فيها ! لكن
الشيعة واصلوا زيارته ) ( .أماِل الطويس. ) 321/

روى يف الكايف(( :)86/8بينا موسى بن عيسى يف داره التي يف املسعى إذ رأى
اإلمام الكاظم

ال من املروة عىل بغلة فأمر رج ً
مقب ً
ال أن يتعلق بلجامه
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ويدعي البغلة فتعلق باللجام وادعى البغلة فثنى اإلمام

رجله فنزل عنها

وقال لغلامنه :خذوا رسجها وادفعوها إليه  ،فقال :والرسج أيض ًا ! فقال أبو
احلسن

كذبت  ،عندنا البينة بأنه رسج حممد بن عيل

وأما البغلة فإنا

اشرتيناها منذ قريب ،وأنت أعلم وما قلت ».
روى أبو نعيم األصفهاين :أن املنصور كتب إىل عيسى بن موسى ،وهو عىل
الكوفة  ،يأمره بحمل أب حنيفة إىل بغداد  ،فغدوت إليه أريده  ،ولقيته راكب ًا
يريد وداع عيسى بن موسى ،وقد كان وجهه يسود  ،فقدم بغداد فسقى هبا
رشبة فامت  ،وهو ابن سبعني )( .مقاتل الطالبني )315/1

وقال اليعقوب ( :)399/2تويف عيسى بن موسى سنة  ،167فوىل املهدي ابنه
موسى بن عيسى الكوفة  ،وما كان إىل أبيه من األعامل .
$قصة الذي شكك فعادت اليه علته !
أماِل الطويس( :319/حدثنا احلسني بن حممد أبو عبد اهلل األزدي  ،قال :حدثنا
أب  ،قال :صليت يف جامع املدينة وإىل جانبي رجالن عىل أحدمها ثياب السفر،
فقال أحدمها لصاحبه :يا فالن ،أما علمت أن طني قرب احلسني

شفاء من

كل داء  ،وذلك أنه كان ب وجع اجلوف فتعاجلت بكل دواء فلم أجد فيه عافية،
وخفت عىل نفيس وأيست منها  ،وكانت عندنا امرأة من أهل الكوفة عجوز
كبرية  ،فدخلت عيل وأنا يف أشد ما ب من العلة  ،فقالت ال :يا سامل  ،ما أرى
علتك كل يوم إال زائدة ؟ فقلت هلا :نعم  .قالت :فهل لك أن أعاجلك فتربأ
بإذن اهلل عز وجل؟فقلت هلا:ما أنا إىل شئ أحوج مني إىل هذا؟ فسقتني ماء يف
قدح  ،فسكتت عني العلة  ،وبرأت حتى كأن مل تكن ب علة قط ! فلام كان بعد
أشهر دخلت عيل العجوز فقلت هلا :باهلل عليك يا سلمة وكان اسمها سلمة ،
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بامذا داويتني؟فقالت :بواحدة مما يف هذه السبحة من سبحة كانت يف يدها.
فقلت :وما هذه السبحة؟فقالت :إهنا من طني قرب احلسني

.فقلت هلا:يا

رافضية داويتني بطني قرب احلسني!فخرجت من عندي مغضبة ورجعت واهلل
علتي كأشد ما كانت وأنا أقاس منها اجلهد والبالء!وقد واهلل خشيت عىل
نفيس ثم أذن املؤذن فقامايصليان وغابا عني).
$قصة التي رفضت األرض جنازهتا !
قال يف جواهرالكالم (( :)305/4إن امرأة كانت تزين فتضع أوالدها فتحرقهم
بالنار خوف ًا من أهلها  ،ومل يعلم هبا غري أمها  ،فلام ماتت دفنت وانكشف
الرتاب عنها ومل تقبلها األرض  ،فنقلت عن ذلك املوضع إىل غريه فجرى هلا
ذلك ! فجاء أهلها إىل الصادق

وحكوا له القصة  ،فقال ألمها فام كانت

تضع هذه يف حياهتا من املعاص؟ فأخربته بباطن أمرها فقال الصادق

 :إن

األرض ال تقبل هذه  ،ألهنا كانت تعذب خلق اهلل بعذاب اهلل ! إجعلوا يف قربها
شيئ ًا من تربة احلسني

 ،ففعلوا ذلك فسرتها اهلل تعاىل ).




$املوضوع الثامن:

$الربانية والروحانية يف شخصية احلسني
$علي

ربانيُّ هذه األمة بعد نبيها

ِ
ِ
َان لِ َب َ ٍ
ول ِللن ِ
َاب َو ُْ
احلك َْم َوال ُّن ُب َّو َة ُث َّم َي ُق َ
َّاس كُونُوا ِع َبا ًدا
قال اهلل تعاىلَ :ما ك َ
رش َأ ْن ُي ْؤت َي ُه اهللَُّ ا ْلكت َ
ون اهللَِّ و َلكِن كُونُوا ربانِيني بِام ُك ْنتُم ُتع ِّلم َ ِ
ِ
ون.
َاب َوبِ َام ُك ْنت ُْم تَدْ ُر ُس َ
ون ا ْلكت َ
ِِل م ْن ُد ِ َ ْ
ْ َ ُ
َ َّ ِّ َ َ
قال اجلوهري(( :)130/1الرباين :املتأله العارف باهلل تعاىل  .وقال سبحانه :كُونُوا

َر َّبانِ ِّي َني  ،ورببت القومُ :سستهم أي كنت فوقهم .قال أبو نرص :وهو من
الربوبية .ومنه قول صفوان :لئن َي ُربني رجل من قريش أحب إىل من أن يربني
رجل من هوازن  .ورب الضيعة أي أصلحها وأمتها .ورب فالن َو َلده يربه رب ًا
ورببه وترببه  ،بمعنى أي رباه ).
وقال النبي
وقال عيل
وقال

:عيل رباين هذه األمة بعدي )( .املناقب.)323/1:
(:أنا رباين هذه األمة بعد نبيها)( .مفردات الراغب)184/

(:فاستمعوا من ربانيكم  ،وأحرضوا قلوبكم  ،واستيقظوا إن هتف

بكم)( .هنج البالغة.)208/1:

$العامل الرباني من كان علمه من الرب تعاىل
ِ
ِ
َان لِ َب َ ٍ
ول ل َّلن ِ
َاب َو ُْ
احلك َْم َوالنُّ ُب َو َة ُث َّم َي ُق َ
َّاس كُونُوا ِع َبا ًدا
قال اهلل تعاىلَ :ماك َ
رش َأ ْن ُي ْؤت َي ُه اهلل ا ْلكت َ
ني بِام ُكنْتُم ُتع ِّلم َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون .
َاب َوبِ َام ُكنْت ُْم تَدْ ُر ُس َ
ون ا ْلكت َ
ْ َ ُ
ِِل م ْن ُدون اهلل َو َلك ْن كُونُوا َر َّبان ِّي َ َ
ِ
وقال تعاىل :إِنَّا َأ ْن َز ْلنَا التَّورا َة فِ َيها هدً ى ونُور َحيكُم ِهبا ال َّنبِي َ ِ
ين َها ُدوا
ين َأ ْس َل ُموا ل َّلذ َ
ون ا َّلذ َ
َ
ُ
ُّ
ْ ُ َ
َْ
ون َواألَ ْح َب ُار بِ َام ْاست ُْح ِف ُظوا ِم ْن كِت ِ
َاب اهلل َوكَانُوا َع َل ْي ِه ُش َهدَ َاء .
الر َّبانِ ُّي َ
َو َّ
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ِ
وقال تعاىل :وك ََأين ِمن َنبِي َقات ََل معه ِربي َ ِ
اهب ْم ِيف َسبِ ِ
يل اهلل .
َ ِّ ْ ْ
ون كَثري َف َام َو َهنُوا َملا َأ َص َ ُ
َ َ ُ ِّ ُّ
ذكر اللغويون أن كلمة رباين رسيانية  ،وقال الثعلبي يف تفسريه (:)102/3

(الربانيون :أرباب العلم ،واحدها ربان  ،وهو الذي يرث العلم ويربب الناس
أي يعلمهم ويصلحهم  ،واأللف والنون للمبالغة ،كام قالوا :ريان وعطشان
وشبعان  ،ثم ُضم إليه ياء النسبة ).
وقال أمري املؤمنني

لكميل بن زياد (هنج البالغة:)35/4:

(يا كميل إن هذه

القلوب أوعية فخريها أوعاها ،فاحفظ عني ما أقول لك .الناس ثالثة :فعامل
ومهج ُرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل
رباين  ،ومتعلم عىل سبيل نجاة َ َ ،
ريح  ،مل يستضيئوا بنور العلم  ،ومل يلجؤوا إىل ركن وثيق ).
وقال اإلمام الكاظم

يف وصيته َلشام (الكايف (:)17/1:ال نجاة إال بالطاعة ،

والطاعة بالعلم والعلم بالتعلم  ،والتعلم بالعقل يعتقد  ،وال علم إال من عامل
رباين  ،ومعرفة العلم بالعقل ).
فاملقصود بالعاَل الرباين حسب هذه األحاديث :النبي أو الويص الذي علمه من الرب
عز وجل  ،فهؤالء هم العلامء الربانيون

.

أما غريهم من العلامء  ،فهم واملؤمنون متعلمون عىل سبيل نجاة .

$وتطلق صفة الرباني على املخلص للرب تعاىل
ويدل عليه ما ورد عن اإلمام الصادق

يف زيارة شهداء

كربالء (الكايف:)574/4:

(ثم تأيت قبورالشهداء وتسلم عليهم وتقول:السالم عليكم أهيا الربانيون  ،أنتم
لنا فرط ونحن لكم تبع ونحن لكم خلف وأنصار  ،أشهد أنكم أنصار اهلل
وسادة الشهداء يف الدنيا واآلخرة ،فإنكم أنصار اهلل كام قال اهلل عز وجلَ :وك ََأ ِّي ْن
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ِ
ِمن َنبِي َقات ََل معه ِربي َ ِ
اهب ْم ِيف َسبِ ِ
،و َما َض ُع ُفوا َو َما ْاس َتكَانُوا
يل اهلل َ
ْ
ون كَثري َف َام َو َهنُوا َملا َأ َص َ ُ
َ َ ُ ِّ ُّ
ِ
ين ).
الصابِ ِر َ
ب َّ
َواهللَُّ ُحي ُّ

$شفافية الزجاج ورقة الورود
تقرأ عن شخصية اإلمام احلسني

فتجد أنك أمام إنسان روحاين شفاف !

رست رقته
تشعر بذلك يف منطقه  ،وأفعاله  ،وتعامله مع ربه  ،ومع الناس  .بل َ َ
ونسيم روحه اىل إسمه  ،فصار يف إسمه لوعه لكل مؤمن  ،فلو كررت إسم
احلسني مرات عىل مؤمن لشعر بالرقة يف قلبه !
وقد روي أنه ملا سأل زكريا
فعلمه إياها جربئيل

ربه أن يعلمه أسامء اخلمسة أفضل خلقه ،

 ،فكان إذا ذكر حممد ًا وعلي ًا وفاطمة واحلسن

رس َي عنه مهه وانجىل كربه  ،وإذا ذكر اسم احلسني خنقته العربة فقال :إهلي ما
ُ ِّ
تسليت بأسامئهم من مهومي  ،وإذا ذكرت احلسني
بايل إذا ذكرت أربعة منهم
ُ
تدمع عيني وتثور زفريت ؟ فأنبأه اهلل تبارك وتعاىل بقصته ) !
وهذا يدل عىل علو إيامن زكريا

وإرهاف مشاعره  ،وال عجب فهو أبو حييى.

$سبب الروحانية عند اإلمام احلسني
 -1أن النبي وعرتته

خملوقون من نور:

فنحن خملوقون من تراب  ،بينام حممد وآل حممد

خملوقون من نور  ،ومن

طينة خاصة  ،رواه السنة والشيعة ،واستوفينا أحاديثه يف سرية النبي

.

واملخلوق من نور يف النشأة األوىل  ،تنطبع شخصيته بالنور يف النشأة الثانية .
روى يف اْلصال «:481/إن اهلل تبارك وتعاىل خلق نور حممد

قبل أن خلق

الساموات واألرض والعرش والكرس واللوح والقلم واجلنة والنار  ،وقبل
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أن َخ َل َق آدم  ،ونوح ًا  ،وإبراهيم  ،وإسامعيل  ،وإسحاق  ،ويعقوب  ،وموسى
وعيسى

) .وهو رصيح يف أن اهلل خلق نبيه

ويف املحتضـر  ، 228/عن أيب جعفر

قبل كل شئ .

قال«:إن اهلل عز وجل خلق أربعة عرش نور ًا

من نور عظمته  ،قبل خلق آدم بأربعة عرش ألف عام  ،فهي أرواحنا).
وروته مصادرهم وصححوه  ،ففي فضائل الصحابة البن حنبل ،262/2:عن

سلامن قال « :سمعت حبيبي رسول اهلل «ص» يقول :كنت أنا وعيل نور ًا بني يدي
اهلل عز وجل قبل أن خيلق آدم بأربعة عشـر ألف عام  ،فلام خلق اهلل آدم قسم
ذلك النور جزءين  ،فجزء أنا وجزء عيل ».
ويف تاريخ دمشق« :67/42 :كنت أنا وعيل نور ًا بني يدي اهلل  ،مطيع ًا يسبح اهلل
ذلك النور ويقدسه  ،قبل أن خيلق آدم بأربعة عرش ألف عام  .فلام خلق اهلل آدم
َر َك َز ذلك النور يف صلبه  ،فلم َنزل يف شئ واحد حتى افرتقنا يف صلب عبد
املطلب  ،فجزء أنا وجزء عيل ».
ويف رشح النهج « »171/9عن الفردوس وقال« :رواه أمحد يف املسند  ،ويف كتاب
فضائل عيل  ،وذكره صاحب كتاب الفردوس  ،وزاد فيه :ثم انتقلنا حتى رصنا
يف عبد املطلب  ،فكان يل النبوة ولعيل الوصية ».
وقد حذفوه من مسند أمحد  ،وبقي يف مناقب الصحابة  ،أما يف الفردوس فنصه
املوجود » «283/3كرواية أمحد  ،وكذا يف الرياض النرضة للطربي. 392/

فنبينا

مرشوع رباين خاص،اليقاس به أحد حتى األنبياء

عرتته عيل وفاطمة واحلسنان والتسعة من ذرية احلسني

 ،ومعه

 ،الذين خلق

نورهم مع نوره أو اشتقه منه  ،فهم جزء ال يتجزأ من احلقيقة املحمدية .
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ومعلوماتنا حمدودة عن املخلوقات النورانية  ،وعن حتوهلم يف صلب آدم
اىل برش اىل أن خلقوا يف هذه النشأة  ،وعن خصائص نورانيتهم  .فمسائل بدء
اخللق وتنويعه وتطويره  ،من األرسار التي هي فوق قدرتنا !
وقد ورد أن اهلل تعاىل خلقهم من طينة خاصة  ،وال ندري كيف كان ذلك بعد
.

خلقهم من نور النبي

واملؤكد أن شفافية اإلمام احلسني

ورقته  ،جاءته من نورانيته يف نشأته

األوىل  ،وما أعطاه اهلل من مورثات وخصائص يف نشأته الثانية .
 -2شباهة حييى باحلسني
قال اإلمام الصادق

يف احليوية والشهادة:

(كامل الزيارات(:)184/فإنه سيد الشهداء وسيد شباب

أهل اجلنة وشبيه ييى بن زكريا  ،وعليهام بكت السامء واألرض) .
ويف اإلرشاد ( )132/2عن اإلمام زين العابدين

قال(:خرجنا مع احلسني فام

نزل منزالً وال ارحتل منه إال ذكر ييى بن زكريا وقتله ،وقال يوم ًا:ومن هوان
الدنيا عىل اهلل أن رأس ييى بن زكريا أهدي إىل بغي من بغايا بني إرسائيل).
وشبه احلسني بيحيى

:يف شهادته وحيوية شخصيته  ،وقد سمى اهلل ييى

هبذا اإلسم  ،ألنه كان مملو ًء حيوية يف عقله ومشاعره  ،وكذلك احلسني

،

حي َيى ََل ْ ن َْج َع ْل َل ُه ِم ْن
رش َك بِغ َُال ٍم ْاس ُم ُه َ ْ
واليه أشار عز وجل بقولهَ :يا َزك َِر َّيا إِنَّا ُن َب ِّ ُ
َق ْب ُل َس ِميا  .ومعنى من ُ
قبل أن له سمي ًا يأيت بعده  ،وهو احلسني الغريه .
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$احلسني خاشع لربه كخشوع النسر جبناحيه
.1كان إذا توضأ تغري لونه:
(كان احلسني إذا توضأ تغري لونه وارتعدت مفاصله  ،فقيل له يف ذلك
ف بني يدَ ِي اهللِ امللِ ِ
ِ
ك اجلب ِ
مفاصله.
ار َأن َيص َفرلونه وترتعد
فقالَ :حق َملِن َو َق َ
فقيل له :ما هذا نراه يعرتيك عند الوضوء ؟فيقول
َمن أريد أن أقوم )!

(كلامت احلسني

َدر َ
ون بني يدي ِِ
 :ما ت ُ

.)740/

وقد رويت هذه احلالة أو شبهها عن بقية األئمة

 ،عند الوضوء  ،ويف أول

الصالة ،وعند اإلحرام للحج  ،وهذا من معرفتهم هلل تعاىل  ،وعمق إحساسهم به .

.2أهل البيت

ال يقرتحون عىل رهبم:

(قال عيل بن احلسني

:مرضت مرض ًا شديد ًا فقال يل أب

:ما تَشتَهي؟

فقلت :أشتهي أن أكون ممن ال أقرتح عىل اهلل رب ما يدبره يل! فقالَ :أحسنت
ُ
حيث قال له جربئيل :هل من
راهيم اخلليل صلوات اهللِ عليه
ضاهي َت إِب
َ
َ
حاجة؟ فقال:ال أقرتح عىل رب بل حسبي اهلل ونعم الوكيل! واملعنى :أين أقبل
بتدبري ريب وإدارته ألموري يف الصحة واملرض  ،وأترك مقاديره َتري والأقرتح عليه
شيئ ًا وال أطلب منه أن يشفيني .وهذا قمة التسليم ( .كلامت احلسني. )784/

 .3أهل البيت

أهل يقني بكالم رهبم:

قال زرارة( :قلت ألب جعفر

 :قد أدركت احلسني؟قال :نعم  ،أذكر وأنا

معه يف املسجد احلرام  ،وقد دخل فيه السيل والناس يقومون عىل املقام  ،خيرج
اخلارج يقول :قد ذهب به السيل ،وخيرج منه اخلارج فيقول هو مكانه  .قال
فقال :يا فالن ما صنع هؤالء؟ فقلت :أصلحك اهلل خيافون أن يكون السيل قد
ذهب باملقام  ،فقالِ :
ناد أن اهلل تعاىل قد جعله عل ًام ومل يكن ليذهب به ،
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فاستقروا  .وكان موضع املقام الذي وضعه إبراهيم

عند جدار البيت فلم

يزل هناك حتى حوله أهل اجلاهلية إىل املكان الذي هو فيه اليوم  ،فلام فتح
النبي

مكة رده إىل املوضع الذي وضعه إبراهيم

 ،فلم يزل هناك إىل أن

و َيل عمر بن اخلطاب  ،فسأل الناس من منكم يعرف املكان الذي كان فيه
املقام؟ فقال رجل :أنا قد كنت أخذت مقداره بنسع(حزام) فهو عندي فقال:
إئتني به فأتاه به  ،فقاسه ثم رده إىل ذلك املكان)! (الكايف. )223/4:

واملعنى :أن احلسني

بعث منادي ًا يف الناس أن ال ختافوا فلن يذهب السيل بمقام

إبراهيم ألن اهلل تعاىل جعله عل ًام للناس وأمرهم أن يصلوا عنده فقالَ :وإِ ْذ َج َع ْلنَا
ِ
ِ
ِ
ت َم َثا َب ًة ل َّلن ِ
يم ُم َصىل  ،ومعناه أنه سيقيه اىل يوم
ا ْل َب ْي َ
َّاس َو َأ ْمنًا َو َّاخت ُذوا م ْن َم َقا ِم إِ ْب َراه َ
القيامة  ،وال يمكن أن يأذن للسيل بأن يأخذه !
وهذا من يقني احلسني
ثم بني اإلمام

بأمر اهلل تعاىل  ،ومعرفته بقوانني أفعاله .

اجتهاد عمر مقابل النبي


وتغيريه موضوع مقام إبراهيم


!

$املوضوع التاسع:

اىل شهادته

$تصاعدت روحانية احلسني
$سطع له نور من قرب جده
ملا خرج احلسني

من عند حاكم املدينة( :أقبل إىل قرب جده فقال :السالم

عليك يا رسول اهلل  ،أنا احلسني بن فاطمة  ،فرخك وابن فرختك  ،وسبطك
الذي خلفتني يف أمتك  ،فاشهد عليهم يا نبي اهلل أهنم فقد خذلوين وضيعوين
ومل يفظوين  ،و هذه شكواي إليك حتى ألقاك !
ثم قام فصف قدميه  ،فلم يزل راكع ًا وساجد ًا .
قال :وأرسل الوليد إىل منزل احلسني

لينظر أخرج من املدينة أم ال ؟فلم

يصبه يف منزله فقال :احلمد هلل الذي خرج ومل يبتلني بدمه .
قال :ورجع احلسني

إىل منزله عند الصبح  .فلام كانت الليلة الثانية خرج

إىل القرب أيض ًا وصىل ركعات  ،فلام فرغ من صالته جعل يقول :اللهم هذا قرب
نبيك حممد  ،وأنا ابن بنت نبيك  ،وقد حرضين من األمر ما قد علمت  ،اللهم
إين أحب املعروف  ،وأنكر املنكر  ،وأنا أسألك يا ذا اجلالل واالكرام بحق القرب
ومن فيه  ،إال اخرتت يل ما هو لك رىض ولرسولك رىض.
قال :ثم جعل يبكي عند القرب حتى إذا كان قريب ًا من الصبح وضع رأسه عىل
القرب فأغفي  ،فإذا هو برسول اهلل

قد أقبل يف كتيبة من املالئكة عن يمينه

وعن شامله وبني يديه  ،حتى ضم احلسني

إىل صدره وقبل ما بني عينيه ،

وقال :حبيبي يا حسني كأين أراك عن قريب مرم ً
ال بدمائك  ،مذبوح ًا بأرض
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كرب وبالء  ،بني عصابة من أمتي  ،وأنت مع ذلك عطشان ال ُتسقى  ،وظمآن
ال ُتروى  ،وهم مع ذلك يرجون شفاعتي  ،ال أناهلم اهلل شفاعتي يوم القيامة !
حبيبي يا حسني إن أباك وأمك وأخاك قدموا عيل  ،وهم مشتاقون إليك  ،وإن
لك يف اجلنان لدرجات لن تناهلا إال بالشهادة .
يف منامه ينظر إىل جده ويقول :يا جداه الحاجة يل يف

[قال :فجعل احلسني

الرجوع إىل الدنيا فخذين إليك وأدخلني معك يف قربك  ،فقال له رسول
اهلل

 :البد لك من الرجوع إىل الدنيا حتى ترزق الشهادة وما قد كتب اهلل

لك فيها من الثواب العظيم  ،فإنك وأباك وأخاك وعمك وعم أبيك حترشون
يوم القيامة يف زمرة واحدة حتى تدخلوا اجلنة] .
من نومه فزع ًا فقص رؤياه عىل أهل بيته وبني عبد

قال :فانتبه احلسني

املطلب  ،فلم يكن يف ذلك اليوم يف مرشق وال مغرب قوم أشد غ ًام من أهل
بيت رسول اهلل

 ،وال أكثر باك وال باكية منهم )( .كلامت احلسني.)178/

أقول :تأمل يف شكوى احلسني

جلده

وضيعوه  ،ومل يفظوا فيه نبيهم

!

من ظلم أمته  ،وأهنم خذلوه ،

وتأمل كيف ناجى ربه يف الليلة الثانية  ،ثم توسل اليه بنبيه
فيه رضاه ورضا رسوله

ومل يقل :إخرت يل العافية  ،وال طلب شيئ ًا من أمر

الدنيا  ،فهو يريد رضا اهلل عنه ورسوله
ثم تأمل يف رصاحة النبي

أن خيتار له ما

مهام كان وقعه ألي ًام عليه!

حيث أخربه بام جيري عليه  ،وهو تأكيد ملا كان

أخربه به يف حياته  ،ليكون مستعد ًا له .
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وأنأ أتوقف يف قبول الفقرة التي وضعتها بني معقوفني ،وأن احلسني
من جده
جده

أن يأخذه معه ! فكيف يصح ذلك منه

طلب

وقد أخربه

بأن لك يف اجلنة درجة التناهلا إال بالشهادة !

فاملظنون عندي أن هذه الفقرة أضافها بعض الرواة !




ويف رواية أماِل الصدوق( :216/فلام أقبل الليل راح إىل مسجد النبي

ليودع

القرب  ،فلام وصل إىل القربسطع له نور من القرب فعاد إىل موضعه ! فلام كانت
الليلة الثانية راح ليودع القربفقام يصيل فأطال فنعس وهو ساجد  ،فجاءه
النبي

وهو يف منامه فأخذ احلسني

وضمه إىل صدره وجعل يقبل بني

عينيه ويقول :بأب أنت  ،كأين أراك ُم َرم ً
ال بدمك بني عصابة من هذه األمة
يرجون شفاعتي ،ماهلم عند اهلل من َخ َالق!
يا بني إنك قادم عىل أبيك وأمك وأخيك وهم مشتاقون إليك  ،وإن لك يف
اجلنة درجات ال تناهلا إال بالشهادة .
فانتبه احلسني

من نومه باكي ًا  ،فأتى أهل بيته فأخربهم بالرؤيا وودعهم ،

ومحل أخواته عىل املحامل وابنته وابن أخيه القاسم بن احلسن بن عيل ،ثم سار
يف أحد وعرشين رج ً
ال من أصحابه وأهل بيته منهم أبو بكر بن عيل  ،وحممد
بن عيل  ،وعثامن بن عيل  ،والعباس بن عيل  ،وعبد اهلل بن مسلم بن عقيل ،
وعيل بن احلسني األكرب  ،وعيل بن احلسني األصغر .
وسمع عبد اهلل بن عمر بخروجه  ،فقدم راحلته وخرج خلفه مرسع ًا فأدركه
يف بعض املنازل  ،فقال :أين تريد يا ابن رسول اهلل؟ قال :العراق  .قال :مه ً
ال
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عليه  ،فلام رأى ابن عمر إباءه قال :يا أبا

إرجع إىل حرم جدك فأبى احلسني

يقبله منك ،فكشف

عبد اهلل  ،إكشف يل عن املوضع الذي كان رسول اهلل

احلسني عن رسته  ،فقبلها ابن عمر ثالث ًا وبكى  ،وقال :أستودعك اهلل يا أبا
عبد اهلل  ،فإنك مقتول يف وجهك هذا )!
الحظ قوله :سطع له نور من القرب فعاد إىل موضعه ! فقد فهم احلسني

من

سطوع النور تأخريالزيارة اىل الليلة التالية .
بل فهم من النور أمور ًا وأشياء مل يقلها ! ومل يقل الراوي هل سطع النور يف
مكانه أم شع عىل احلسني

وحده  ،وهل استمرطوي ً
ال ؟!

إن هذا النور من قرب النبي
مع بعضهم وقد يكون احلسني

من نوع كالم اهلل تعاىل مع أوليائه  ،وكالمهم
أجاب عليه  .ومل خيربنا به ألنه شأن خيصهم

وال خيصنا ! فنحن ال نعرف لغة النبي

وعرتته

وأنوارهم؟ ألنا كأطفال

يرشحون هلم نظرية عميقة  ،فيفهمون منها أشياء وأطراف ًا.
 $خمط القالدة على جيد الفتاة !
ملا عزم

عىل اْلروج إىل العراق قام خطيب ًا فقال( :احلمد هلل وما شاء اهلل

والحول وال قوة إال باهلل  ،وصىل اهلل عىل رسوله وسلم .خُ َّط املوت عىل ولد آدم خمط
القالدة عىل جيد الفتاة  ،وما أوَلني إىل أساليف اشتياق يعقوب إىل يوسف  ،وخُ َّ َري ِل
مرصع أنا القيه.كأين بأوصاِل تقطعها ُع ْسالن الفلوات بني النواويس وكربال ،
فيمألن مني أكراش ًا ُج َوف ًا  ،وأجربة ُس ْغب ًا !

املوضوع التاسع :تصاعدت روحانية احلسني
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ال حميص عن يوم خط بالقلم .رضا اهلل رضانا أهل البيت  ،نصرب عىل بالئه  ،ويوفينا
حلمته  ،وهي جمموعة له يف حظرية

أجور الصابرين  ،لن تشذ عن رسول اهلل
القدس  ،تقر هبم عينه وينجز َلم وعده .

من كان فينا باذالً مهجته  ،موطن ًا عىل لقاء اهلل نفسه  ،فلريحل معنا  ،فإين راحل
مصبح ًا إن شاء اهلل تعاىل) ( .العواَل.)217/

$مالحظات
 .1يتحدث اإلمام

عن شهادته فيقرأ من مشهد يراه أمامه  ،فهو يرى

أوصال بدنه الرشيف تقطعها ُعسالن الفلوات بأسناهنا  ،أي ذئاب الصحراء
الكارسة اجلائعة ! ويصف مكان شهادته بالتحديد :بني النواويس وكربالء .
والنواويس قبور أهل الكتاب وهي قرب قرب احلر بن يزيد الرياحي  .وكربالء
باألصل إسم مكان رشقي مشهده  ،يبدأ منه موكب طويريج .
فقد وصفه له جده

شهادته بشكل دقيق  ،وأراه اهلل مشهده  ،فهو يتحدث

عنه قبل أن يتحرك باجتاه العراق !
وسيأيت ذكر النواويس ،وأن بعض أهل الكتاب أقاموا هناك قرون ًا  ،ينتظرون
جميئ قتيل شاطئ الفرات ! فكان هلم معبد هناك .
 .2يتحدث اإلمام

عن سفره وشهادته وكأهنا عرسه الذي ينتظره بفرح ،

الو َله فقال عنه :ما أوهلني اىل
وأعظم فرحه عنده أن شوقه الذي وصل اىل حد َ
أساليف َوهل َ ًا أبكاه كام أبكى يعقوب فراق عزيزه يوسف .
وهذا الشوق والوله أمنية ستتحقق ويلتقي بأحبائه :جده رسول اهلل
الزهراء  ،وأبيه عيل  ،وأخيه احلسن

.

 ،وأمه

..............................................................................................................................................................152اجلديد يف احلسني

 .3ثم حتدث اإلمام

هيون
عن جبال املصائب التي هو ذاهب اليها  ،لكن ِّ

أمرها أهنا مكتوبة من األزل  ،خطها قلم املشيئة الربانية  ،وهو راض هبا  ،ألنه
من أهل بيت رضاهم رضا اهلل الرغباهتم  ،فهم يصربون عىل بالء اهلل صرب ًا
يعجب منه املالئكة  ،فيوفيهم أجورهم بغري حساب .
ثم تكلم

عن نفسه  ،فقال :أنا من هؤالء! أنا فلذة من رسول اهلل

!

بضعة منه  ،من طينته وحلمته  ،ومعاذ اهلل أن أشذ عن جدي وخطه ومساره ،
فيا أبت يارسول اهلل صىل اهلل عليك  ،كن قرير العني وأنت يف عليائك  ،فلن
أشذ عنك  ،فسأصرب وأصرب  ،حتى جيمعني اهلل معك ومع أب وأمي وأخي كام
وعدنا  ،معك يف حظرية القدس  ،يف أعىل أعايل الفردوس .
 .4ثم دعا املسلمني اىل نرصته وياهلا دعوة ! قال هلم:هذا طريقي وهذا هديف .
أنا ذاهب اىل الشهادة كام أخربتكم  ،وال أجرب أحد ًا عىل الذهاب معي ،وال
أتوسل اليه  ،فعليه هو أن يتخذ القرار  ،فهذا الطريق اليسلكه إال املختارون
من اهلل  ،والقضية أن اهلل خط علينا الشهادة نرصة لدينه  ،وأخربين جدي
بتفاصيلها ،وها هو ينتظرين وأمي وأب وأخي .
فالذاهب معنا جيب أن يكون مؤمن ًا هبذا الوعد اإلهلي ،مستعد ًا لتقبل القضاء
الرباين  ،سخي ًا يبذل نفسه ودمه آلل رسول اهلل

.

فمن كان فينا باذالً مهجته  ،موطن ًا عىل لقاء اهلل نفسه  ،فلريحل معنا .
فهل رأيت أعظم من هذا املشهد  ،وأسمى من هذه الدعوة !

املوضوع التاسع :تصاعدت روحانية احلسني
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$رسالته من الطريق اىل أهل الكوفة
لقي احلسني

احلر بن يزيد الرياحي يف ألف فارس ليمنعوه من دخول

الكوفة  ،فكلمه احلسني

 .ثم دعا بدواة وكتب إىل أرشاف الكوفة:

بسم اهلل الرمحن الرحيم  .من احلسني بن عيل إىل سليامن بن رصد  ،واملسيب بن
نجبه  ،ورفاعة بن شداد  ،وعبد اهلل بن وال  ،ومجاعة املؤمنني .
أما بعد فقد علمتم أن رسول اهلل

قد قال يف حياته:من رأى سلطان ًا جائر ًا

مستح ً
ال حلرم اهلل  ،ناكث ًا لعهد اهلل  ،خمالف ًا لسنة رسول اهلل  ،يعمل يف عباد اهلل
باإلثم والعدوان  ،ثم مل يغري عليه بقول وال فعل  ،كان حق ًا عىل اهلل أن يدخله
مدخله !وقد علمتم أن هؤالء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتولوا عن طاعة
الرمحن  ،وأظهروا الفساد  ،وعطلوا احلدود  ،واستأثروا بالفئ  ،وأحلوا حرام
اهلل  ،وحرموا حالله  ،وأنا أحق من غري .
وقد أتتني كتبكم وقدمت عيل رسلكم ببيعتكم ،أنكم ال تسلموين وال
ختذلوين ،فإن وفيتم يل ببيعتكم فقد أصبتم حظكم ورشدكم  ،ونفيس مع
أنفسكم  ،وأهيل وولدي مع أهاليكم وأوالدكم  ،فلكم ب أسوة .
وإن مل تفعلوا ونقضتم عهودكم وخلعتم بيعتكم ،فلعمري ماهي منكم بنكر
لقد فعلتموها بأب وأخي وابن عمي! واملغرور من اغرت بكم  ،فحظكم
أخطأتم ،ونصيبكم ضيعتم  ،ومن نكث فإنام ينكث عىل نفسه  ،وسيغني اهلل
عنكم والسالم  .ثم طوى الكتاب وختمه ودفعه إىل قيس بن مسهر الصيداوي
.
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$مالحظات
 .1ذكر احلسني

رؤساء الكوفة وشخصياهتا بوجوب الثورة عىل الظامل

وهنيه عن املنكر .وقال هلم :قد علمتم أن رسول اهلل

قال :من رأى منكم

سلطان ًا جائر ًا ..يعني أهنم كانوا يعرفون ذلك  ،وأن النبي

حدث أمته عن

جلور أخفت
سالطني اجلور بعده وعن واجب األمة يف مقاومتهم  ،لكن سلطة ا َ
أحاديث النبي

عام يكون بعده وعن مقاومة أئمة اجلور !

 .2كام أخفى املتقاعسون عن مقاومة اجلور هذه األحاديث أيض ًا ألهنا جتعلهم
مع سلطان اجلور يف جهنم :كان حق ًا عىل اهلل أن يدخله مدخله !
وهبذا تعرف أن ثروة كبرية من أحاديث النبي

طمسوها ومنعوا املسلمني

من تدوينها  ،بل من جمرد التحديث هبا .
 .3من أسمى أخالق القائد الثائر أن يقول ألنصاره :أنا واحد منكم وال أميز
نفيس عليكم بشيئ .فإن وفيتم يل ببيعتكم فقد أصبتم حظكم ورشدكم،
ونفيس مع أنفسكم  ،وأهيل وولدي مع أهاليكم وأوالدكم  ،فلكم ب أسوة .
 .4يزعم البعض أن احلسني

غشه أهل الكوفة وخدعوه  ،وهذا خطأ أو

افرتاء  ،فلم ينخدع هبم يوم ًا  ،وكان عىل علم هبم لكنه يتم عليهم احلجة من
جهة  ،ويواصل مسريته لتجري مقادير اهلل فيه  ،وينال الشهادة التي وعده هبا
جده

! فقد قال هلم

 :وإن مل تفعلوا ونقضتم عهودكم وخلعتم بيعتكم،

فلعمري ما هي منكم بنكر  ،لقد فعلتموها بأب وأخي وابن عمي!

املوضوع التاسع :تصاعدت روحانية احلسني

 .5كل ذم ورد عن األئمة
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يف أهل الكوفة أو العراق  ،فهو للموجودين

منهم يف ذلك العرص  ،وال يصح تعميمه لألجيال التي ستأيت  ،فأكثر األجيال
التي جاءت بعد ذلك كانت من شيعة أهل البيت املخلصني .
$ملا جاءه خرب قتل مسلم بن عقيل
جاء احلسني

خرب قتل مسلم بن عقيل  ،وهانئ بن عروة ريض اهلل عنهام  ،ثم

ارحتلوا فأتاه خربعبد اهلل بن يقطر،فأخرج إىل الناس كتاب ًا فقرأه عليهم وقال:
بسم اهلل الرمحن الرحيم .أما بعد  ،فإنه قد أتانا خرب فظيع قتل مسلم بن عقيل
وهانئ بن عروة  ،وعبد اهلل بن يقطر  ،وقد خذلنا شيعتنا ! فمن أحب منكم
اإلنرصاف فلينرصف غري حرج  ،ليس عليه مني ذمام .
فتفرق الناس عنه وأخذوا يمين ًا وشامالً حتى بقي يف أصحابه الذين جاءوا معه
من املدينة  ،ونفر يسري ممن انضموا إليه  ،وإنام فعل ذلك ألنه علم أن األعراب
الذين اتبعوه إنام اتبعوه وهم يظنون أنه يأيت بلد ًا قد استقامت له طاعة أهلها ،
فكره أن يسريوا معه إال وهم يعلمون عىل ما يقدمون .
 $مالحظات
 .1قوله :فأخرج هلم كتاب ًا  ،أي رسالته جاءته من ثقاته وعيونه  ،وهذا يعني أن
الروايات التي تقول :أخربه رجالن أسديان بقتل مسلم  ،أو غريمها  ،أن اعتامده
يف األخبار كان عىل رسائل ثقاته  ،أو إهلام ربه عز وجل .
.2اإلمام احلسني

صادق مع ربه ونفسه ومع الناس ،ال يغشهم وال يقبل أن

ينرصوه وهم يتصورون أن الناس معه ،فينبغي أن يوضح هلم األمر.
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ومن جهة ثانية فاحلسني
رسمها له جده

ذاهب اىل كربالء ليسطر األمثولة املقدسة التي

 ،وأبطال هذه األمثولة ليسوا من سقط املتاع  ،بل هم نوع

خاص من الناس ،اختارهم اهلل منذ األزل  ،وقدموا أرواحهم عن علم وعمد
وبصرية عىل طبق اإلخالص اىل رسول اهلل
وقد رأى احلسني

يف نرصة ذريته .

أهنم اختلطوا بغريهم  ،وال بد من متييزهم !
 $أرسل برقية اىل بين هاشم يف املدينة

قال اإلمام الباقر

 :كتب احلسني

إىل حممد بن عيل من كربال:

بسم اهلل الرمحن الرحيم  .من احلسني بن عيل إىل حممد بن عيل ومن ِق َبله من
بني هاشم  .أما بعد :فكأن الدنيا مل تكن ،وكأن اآلخرة مل َت َزل  .من حلق ب
استشهد  ،ومن مل يلحق ب مل يدرك الفتح  .والسالم ).
$مالحظات
يقول هلم اإلمام

 :يا أهيل يا بني هاشم :ها أنا أرى اآلخرة أمامي دائمة

خالدة  ،وأرى الدنيا ورائي ذاهبة زائلة  ،فمن أراد منكم أن يذهب معي اىل
النعيم اخلالد  ،فال بد أن يستشهد ليصل  .ومن مل يلتحق ب خرس اخللود يف
النعيم وبقي يف الدنيا  .فاختاروا ألنفسكم ما تريدون .
فامذا أراد اإلمام

هبذه الرسالة؟ هل أراد إمتام احلجة ؟ أم أراد أن يسجل

عليهم أهنم ختلفوا عن اجلهاد واستحقوا العقوبة ؟ كال ،ألنه قال ألكثر من
شخص :إبعد عن كربالء وأبعد  ،حتى ال تسمع واعيتنا فتستحق العقاب ،
فحرصالعقاب بمن حرض ،أو كان قريب ًا .
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إنه يكتب ملحمد بن احلنفية  ،وعبد اهلل بن جعفر  ،وعبد اهلل بن عباس ،
وأمثاهلم  ،وهم مرضيون عنده عموم ًا :يا أعزائي  ،ها أنا أرى اجلنة بنعيمها ،
وأرى الدنيا خربة ورائي  ،فأدعوكم ألن تكونوا معي  ،لكن لذلك ثمن ًا هو
الشهادة  ،ويمكن أن التلتحقوا ب  ،لكنكم التبلغون تلك الدرجات العىل .
وقد اعرتف ابن عباس وحممد بن احلنفية بأهنام مل يصال اىل درجة أصحاب
احلسني

 ،قال يف مناقب آل أيب طالب(:)211/2

ف ابن عباس عىل تركه احلسني فقال :إن أصحاب احلسني مل ينقصوا رج ً
ال
( ُعنِّ َ
ومل يزيدوا رج ً
ال ،نعرفهم بأسامئهم من قبل شهودهم  .وقال حممد بن احلنفية:
إن أصحابه عندنا ملكتوبون بأسامئهم وأسامء آبائهم )
$عموراء حمط رحالنا ومسفك دمائنا !
ملا وصل اإلمام اىل الثعلبية اعرتضه احلر وضيق عليه واضطره للنزول ،
فسأل احلسني عن إسم هذه األرض  ،فقيل له إسمها كربالء  ،فقالِ :ق ُفوا
َوال تَربحوا  ،هاهنا واهلل ُم ُ
ناخ ركابنا  ،وهاهنا َواهللِ َحمَط رحالنا  ،وهاهنا َواهللِ
اهنا
ُتس َف ُك ِد ُ
هاهنا َواهللِ َحمَل ُق ُبو ِرنا َ ،ه ُ
ريمنا َ ،و ُ
ماؤنا َ ،و ُ
هاهنا َواهللِ ُيست ُ
َباح َح ُ
رشنا  .هبذا حدثني جدي رسول اهلل
رشنا َو َمن َ ُ
َواهللِ َحم َ ُ

وهبذا وعدين وال

ورضبت
ُخلف لوعده  .قال فنزل القوم وحطوا األثقال ناحية من الفرات ُ ،
خيمة احلسني ألهله وبنيه  ،ورضب عشريته خيامهم من حوهلا .
وكان نزوله

يف كربالء يوم اخلميس الثاين من املحرم سنة إحدى وستني .
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وأقبل احلر بن يزيد حتى نزل حذاء احلسني

يف ألف فارس  ،وكتب إىل

عبيداهلل بن زياد خيربه  ،فأرسل جيش ًا بقيادة عمر بن سعد بن أب وقاص  ،ثم
أتبعه بجيوش ُأخرى  ،حتى تكاملت اجليوش ثالثني ألف ًا !
 $مالحظة
وصل اإلمام

اىل كربالء حمطة اإلنطالق .فهنا مطار العروج اىل جوار الرب

العظيم  ،وكنف اجلد الرحيم  ،وحضن األم احلنون  ،ومرافقة األب الرؤوف،
واألخ احلسن احلبيب !
هنا يقدم احلسني

لربه عباد ًة مل يعبده مثلها  ،ويصرب عىل بالئه صرب ًا ملا

يصربه اآلخرون  .رحم اهلل الشاعر اجلواهري حيث قال:
ُك يف ص ٍ
وجدت َ
ورة َل ُأ َر ْع
ُ
أأروع ِم ْن أن يكو
وماذا
ُ
البنني
خري
وأن تُطعم
َ
ْ
َ
املوت َ
ِ
هاش ٍم
وخَ َري َبنِي األم ِمن
حاب بِخَ ِ
الص ِ
الصدو
ري ُّ
وخَ َري ِّ

بأعظم
َ

منها

وال

ْأروع

حلم َ
ك َوقف ًا عىل املِبضع
َن
ُ
الرضع
األكهلني إىل
ِمن
َ
ُّ
وخَ َري َبنِي األَ ِ
ب ِمن ُت َّب ِع
قاء َك َواألَذر ِع
ِر كَانوا ِو َ

$كشف اهلل ألصحابه الغطاء فلم ميسهم أمل احلديد !
جتىل يف كربالء سمو أهل بيت احلسني

وأصحابه  ،وذلك ملا مجعهم يوم

تاسوعاء عرص ًا قرب املساء ! قال عيل بن احلسني

 :فدنوت منه ألسمع ما

يقول هلم ،وأنا إذ ذاك مريض فسمعت أب يقول ألصحابه :أثني عىل اهلل
أحسن الثناء  ،وأمحده عىل الرساء والرضاء  ،اللهم إين أمحدك عىل أن أكرمتنا
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بالنبوة وعلمتنا القرآن وفقهتنا يف الدين  ،وجعلت لنا أسامع ًا وأبصار ًا وأفئدة،
فاجعلنا من الشاكرين .
أما بعد :فإين ال أعلم أصحاب ًا أوىف وال خري ًا من أصحاب  ،وال أهل بيت أبر
وال أوصل من أهل بيتي  ،فجزاكم اهلل عني خري ًا.
أال وإين ألظن أنه آخر يوم لنا من هؤالء  ،أال وإين قد أذنت لكم فانطلقوا
مجيع ًا  ،يف حل ليس عليكم مني ذمام  ،هذا الليل قد غشيكم فاختذوه مج ً
ال .
فقال له إخوته وأبناؤه وبنو أخيه وابنا عبد اهلل بن جعفر :مل َ نفعل ذلك  ،لنبقى
بعدك ؟ ال أرانا اهلل ذلك أبد ًا .بدأهم هبذا القول العباس بن عيل رضوان اهلل
عليه  ،واتبعته اجلامعة عليه  ،فتكلموا بمثله ونحوه .
قال احلسني

 :يا بني عقيل  ،حسبكم من القتل بمسلم  ،فاذهبوا فأنتم فقد

أذنت لكم  .قالوا :سبحان اهلل ،فام يقول الناس ،يقولون إنا تركنا شيخنا
وسيدنا وبني عمومتنا خري األعامم ومل نرم معهم بسهم  ،ومل نطعن معهم برمح،
ومل نرضب معهم بسيف  ،وال ندري ما صنعوا  ،ال واهلل ما نفعل ذلك ولكن
تفديك أنفسنا وأموالنا وأهلونا  ،ونقاتل معك حتى نرد موردك  ،فقبح اهلل
العيش بعدك .
وبم نعتذر
وكان أول من تكلم من أصحابه مسلم بن عوسجة قال :أنخيل عنك َ
إىل اهلل سبحانه يف أداء حقك ؟ أما واهلل ال يكون ذلك حتى أطعن يف صدورهم
برحمي وأرضهبم بسيفي ما ثبت قائمه يف يدي  ،ولو مل يكن معي سالح أقاتلهم
به لقذفتهم باحلجارة ! واهلل ال نخليك حتى يعلم اهلل أن قد حفظنا غيبة رسول
اهلل

فيك  ،واهلل لو علمت أين أقتل ثم أحيا ثم أحرق ثم أحيا ثم أذرى ،
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يفعل ذلك ب سبعني مرة  ،ما فارقتك حتى ألقى محامي دونك  ،فكيف ال أفعل
ذلك وإنام هي قتلة واحدة  ،ثم هي الكرامة التي ال انقضاء هلا أبد ًا »  ( .اإلرشاد:
.) 93 / 2

وقام زهري بن القني البجيل فقال :واهلل لوددت أين قتلت ثم نرشت ثم قتلت حتى
أقتل هكذا ألف مرة  ،وأن اهلل تعاىل يدفع بذلك القتل عن نفسك  ،وعن أنفس
هؤالء الفتيان من أهل بيتك  .وتكلم مجاعة أصحابه بكالم يشبه بعضه بعض ًا
يف وجه واحد .
فجزاهم احلسني

ؤوس ُكم َوانظروا
خري ًا ،وقال:إِن كنتم كذلك  ،فارفعوا ُر َ

إىل منازلكم ِيف اجلنة  .ف ُكشف هلم الغطاء ورأوا منازهلم وحورهم وقصورهم
فيها  ،واحلور العني ينادين :العجل العجل فإنا مشتاقات إليكم! فقاموا
بأمجعهم وسلوا سيوفهم وقالوا :ياأبا عبد اهلل ! إئذن لنا أن نغري عىل القوم
كم اهلل
ونقاتلهم حتى يفعل اهلل بنا وهبم ما يشاء.فقال :إجلسوا ر َ
مح ُ
وجزاكم اهلل خري ًا  .ثم قالَ :أال ومن كان يف َرحله امرأة فلينرصف ِهبا إِىل بني
َأ َسد  ،فقام عيل بن مظاهر وقال :وملاذا يا سيدي! فقال

 :إِن نِسائي ُتسبى َبعدَ

وأخاف عىل نسائكم من السب ِي  .فمىض عيل بن مظاهر إىل خيمته  ،فقامت
ُ
قتيل
زوجته إجالالً له  ،فاستقبلته وتبسمت يف وجهه فقال هلا :دعيني والتبسم!
فقالت :يا ابن مظاهر! إين سمعت غريب فاطمة خطب فيكم وسمعت يف
آخرها مههمة ودمدمة فام علمت ما يقول؟ قال :يا هذه ! إن احلسني قال لنا:
أال ومن كان يف رحله امرأة فليذهب ِهبا إِىل َبني َع ِّمها ألين َغد ًا ُأق َتل َونِسائي
ُتسبى! فقالت :وما أنت صانع؟ قال :قومي حتى أحلقك ببني عمك بني أسد.
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فقامت ونطحت رأسها يف عمود اخليمة وقالت:واهلل ما أنصفتني يا ابن
وأنا آمنة من السبي! أيرسك أن

مظاهر! أيرسك أن تسبى بنات رسول اهلل

تسلب زينب إزارها من رأسها ،وأنا أسترت بإزاري! أيرسك أن تذهب من بنات
الزهراء أقراطها وأنا أتزين بقرطي! أيرسك أن َيب َيض وجهك عند رسول
اهلل

؟

و َيس َود وجهي عند فاطمة الزهراء

واهلل أنتم تواسون الرجال ونحن نواس النساء  .فرجع عيل بن مظاهر إىل
احلسني

وهو يبكي  .فقال له احلسني :ما ُيب َ
كيك؟ فقال :سيدي أبت

األسدية إال مواساتكم ! فبكى احلسني
وقال احلسني

وقالُ :جزيتم عنا َخري ًا .

ألصحابه :إن رسول اهلل

قال يل :يا ُبنَي إنك ستساق إىل

العراق  ،وهي أرض قد التقى هبا النبيون وأوصياء النبيني

 ،وهي أرض

تدعى عمورا  ،وإنك تستشهد هبا ويستشهد معك مجاعة من أصحابك
ِ
ِ
يم  ،تكون
َار كُونى َب ْر ًدا َو َس َل ًام َع َىل إِ ْب َراه َ
الجيدون أمل مس احلديد  ،وتالُ :ق ْلنَا َيان ُ

احلرب عليك وعليهم برد ًا وسالم ًا  .فأبرشوا فواهلل لئن قتلونا فإنا َن ِر ُد عىل نبينا
 ،ثم أمكث ما شاء اهلل فأكون أول من تنشق عنه األرض  ،فأخرج خرجة توافق
خرجة أمري املؤمنني وقيام قائمنا

وحياة رسول اهلل

( .اخلرائج.)848/

 $مالحظات
 .1مجعهم اإلمام

ليخربهم بأن املعركة غد ًا  ،وجيعلهم يف حل من بيعته

ونرصته  ،وأهنم أحرار يف أن ينسحبوا من املعركة  ،وليأخذ كل واحد منهم بيد
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رجل من أهل بيته الراغبني يف اإلنسحاب  ،ألهنم أعرف باملنطقة منهم ،
فأكثرهم من أهل الكوفة  ،أو رأوا املنطقة من قبل .
لقد جعلهم يف حل بعد أن شكرهم ومدحهم  ،ليعرفوا أنه جاد صادق  ،وأنه
ال يعتب عىل من تركه  ،بل يدعو له باخلري والسالمة !
قال هلم :وإين قد أذنت لكم مجيع ًا فانطلقوا يف حل ليس عليكم مني ذمام هذا
الليل قد غشيكم فاختذوه مجالً ،وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل
بيتي ،ثم تفرقوا يف البالد يف سوادكم ومدائنكم حتى يفرج اهلل  ،فإن القوم
يطلبوين  ،ولو أصابوين هل َوا ( ُذهلوا ) عن طلب غريي .
قال  :أنا املسؤول عن موقفي  ،وأنا املطلوب هلؤالء  ،أحتمل وحدي مسؤولية
قراري بكل رضا  ،وال أمحلكم معي مسؤولية  ،فأنتم يف حل !
هذا كالم األولياء الكبار ..األوصياء

 ،كالم الصديقني ..أهل اليقني .

 .2كانت أجوبتهم رضوان اهلل عليهم رسيعة جازمة  ،بأنا ال نرتكك  ،بل
نموت قبلك ..نفديك بأرواحنا ..نرصتنا لك نرصة لديننا  ،ولربنا عز وجل،
ونبينا

 .وإن تركناك فبامذا نجيب ربنا ونبينا ،وبامذا نجيب الناس الذين

سيقولون تركوا سيدهم وحده طعمة لسيوف أعدائهم وهربوا !
 .3لقد اكتمل املشهد واتضح موقف اإلمام
فجاء املدد الرباين.قال هلم احلسني

وموقف األنصار األبرار..

ؤوس ُكم
 :إِن كنتم كذلك  ،فارفعوا ُر َ

َوانظروا إىل منازلكم ِيف اجلنة  .فكشف هلم الغطاء ورأوا منازهلم وحورهم
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وقصورهم فيها  ،واحلور العني ينادين :العجل العجل فإنا مشتاقات إليكم!
فقاموا بأمجعهم وسلوا سيوفهم..الخ ..فقال
معناه أن اإلشارة جاءت للحسني
رؤوسهم ولينظروا  .وال بد أن اإلمام

كم اهلل ..
 :إجلسوا ر َ
مح ُ

فقال له امللك :قل هلم فلريفعوا
رأى املشهد هو فقال :أنظروا .

ومعناه أهنم قدموا هلل كل ما لدهيم ،فأتاهم املدد من اهلل تعاىل  .وجعله مشاهدة
أماكنهم يف اجلنة ،ثم تغيريخصائص أجسامهم فلم يسوا بأمل السيوف والرماح
والنبال! فكانت هذه أول هدية ربانية ألنصار احلسني
وأرادوا الرواح من ساعتهم  ،فهدأهم احلسني

فرفرفت أرواحهم

.

فكيف نفرس ما حصل ؟
 .4يقول النواصب :إنكم مغالون  ،تدعون نزول الوحي عىل احلسني

،

لكن ما املانع من نزول وحي اإلمامة وليس وحي نبوة ! فقد أوحى اهلل اىل أم
موسى  ،ثم هو اآلن يوحي اىل ماليني النحل ويدهلا عىل طريق الرحيق .
واإلنسان أفضل من النحل  ،واحلسني
 .5ماذا رأى أصحاب احلسني

سيد الناس .

؟ هل رأوا فيل ًام ألماكنهم يف اجلنة  ،كل

واحد منهم ما خيصه ؟ رأى كل منهم قرصه األساس فيها وزوجته رئيسة
احلور العني عنده ! ومعناه أن اهلل تعاىل وسع يف رؤيتهم فاستطاعوا أن يروا
اآلخرة واملأل األعىل واجلنة  ،كل منهم مكانه فقط !
وقد ورد رؤية اجلنة من األرض ،ويف رواية تفسري القمي أن النبي
وجربئيل رأيا إرسافيل

وهو يصعد اىل السامء السابعة  ،وأنه عرب كل سامء

بخطوة ! فمن السهل أن يعطى اإلنسان القدرة عىل رؤية اجلنة من األرض.
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 .6عن عىل بن احلسني

 :ملا اشتد األمر باحلسني نظر إليه من كان معه  ،فإذا

هو بخالفهم  ،ألهنم كلام اشتد األمر تغريت ألواهنم وارتعدت فرائصهم
ووجبت قلوهبم  ،وكان احلسني

وبعض من معه من خاصته ترشق ألواهنم

وهتدأ جوارحهم وتسكن نفوسهم .فقال بعضهم لبعض :أنظروا ال يبايل
باملوت ،فقال هلم احلسني

:صرب ًا يا بنى الكرام  ،فام املوت إال قنطرة تعرب

بكم عن البؤس والرضاء إىل اجلنان الواسعة والنعيم الدائم  ،فأيكم يكره أن
ينتقل من سجن إىل قرص  ،وما هو ألعدائكم إال كمن ينتقل من قرص إىل سجن
وعذاب  .إن أب حدثني عن رسول اهلل

أن الدنيا سجن املؤمن وجنة

الكافر ،واملوت جرس هؤالء إىل جناهنم  ،وجرس هؤالء إىل جحيمهم  ،ما
كذبت وال كذبت .
$دعاؤه عندما زحف اليه ثالثون ألف ًا !
ملا زحف اليه جيش يزيد ،رفع احلسني

يديه ودعا( :اللهم أنت ثقتي يف كل

كرب ورجائي يف كل شدة  ،وأنت يل يف كل أمر نزل ب ثقة وعدة.كم من كرب
يضعف عنه الفؤاد  ،وتقل فيه احليلة  ،وخيذل فيه الصديق  ،ويشمت به العدو،
أنزلته بك وشكوته إليك ،رغبة مني إليك عمن سواك  ،ففرجته وكشفته.
فأنت ويل كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة .
وسيأيت أنه

كان كلام اشتد األمر أرشق لونه وسكنت نفسه .




$املوضوع العاشر:

$ذبيح شاطئ الفرات بشرت به التوراة واإلجنيل
$حديث النيب
قال احلسني

مطابق لنص التوراة واإلجنيل

ألصحابه :إن جدي رسول اهلل

قال يل :يا ُبنَي إنك ستساق

إىل العراق  ،وهي أرض قد التقى هبا النبيون وأوصياء النبيني

 ،وهي

أرض تدعى عمورا ،وإنك تستشهد هبا  ،ويستشهد معك مجاعة من أصحابك
ِ
ِ
يم  ،تكون
َار كُونى َب ْر ًدا َو َس َل ًام َع َىل إِ ْب َراه َ
الجيدون أمل َم ِّس احلديد  ،وتالُ :ق ْلنَا َيان ُ

احلرب عليك وعليهم برد ًا وسالم ًا  .فأبرشوا فواهلل لئن قتلونا فإنا َن ِر ُد عىل
نبينا

.

هذا واحد من النصوص التي ربطت شهادة احلسني

باألنبياء السابقني

 .فقد

وصفت التوراة يف سفر إرميا ذبيحة هلل يف كركميش عىل شاطئ الفرات  .وكتبت
عاملة الالهوت إيزابيل بنيامني ماما آشوري ما خالصته:

عندما بحثت يف معجم الكتاب املقدس وجدت أن كركميش تعني كربالء
فمن هذا السيد الذي ُذبح بجانب شط الفرات ،وملاذا يصف الكتاب املقدس
هذه الواقعة  ،وكأن مصري البرشية يتوقف عليها ؟
ضمن دراستي الكهنوتية للكتاب املقدس والتي استمرت سنوات  ،وأنا
أتفكر يف نص غريب موجود يف الكتاب املقدس  ،لكوين عراقية وهنرالفرات
يمر يف البلد الذي أسكنه ،سألت عن هذا النص الكثري من قساوستنا وعلامئنا
وأساتذتنا  ،وراجعت التفاسري واملراجع اخلاصة بتفسري الكتاب املقدس ،
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ولكن يبدو أن اجلميع تواطأ عىل السكوت ،حتى التقيت بقداسة األنبا املقدس
البطريارك املاروين صبيح بولس بريويت  ،وسألته عن النص الذي يذكر بأن
هناك ذبيح عىل شاطئ الفرات  ،فمن يكون؟
فنظر إيل ملي ًا ثم قال :لوال أنك مسيحية وباحثة يف علم الالهوت  ،وأن هذا
ضمن دراساتك  ،ما أجبتك عىل سؤالك  ،ولكني سأجيب  .قال:
أوالً :إن شاطئ النبوءة يمتد طوالً عىل امتداد هنر الفرات من منابعة وحتى
مصبه يف البرصة  ،ولكنني استطعت أن أحرصمنطقة احلدث يف صحراء تقع
يف العراق بالقرب من بابل .
الثاين :بحثت أيض ًا عن تفسري هذه النبوءة فوجدت أنه من تاريخ نزول هذه
النبوءة وحتى يومنا هذا مل تتحقق هذه النبوءة إال مرة واحدة  .قلت له :وأين
املكان ومن هو الذبيح؟ قال :إن النبوءة تتحدث عن شخص مقدس ابن نبي
وهو سيد عظيم مقدس اسمه إله سني  .وملا سألت قداسة األب بطرس دنخا
كبرياألساقفة عن معنى كلمة إله سني قال :أن العرب كانوا يف جنوب العراق
يقلبون اهلاء حا ًء ،فتصبح احلسني  .هذا هو املذبوح بشاطئ الفرات وهي نبوءة
تتعلق بابن نبي مقدس جد ًا  ،وهو سيكون سيد ًا يف السامء .
جاء يف سفر إرمياء اإلصحاح  ،46النبوءة التالية وهي حتكي عن املستقبل البعيد
حيث كان وصف إرمياء النبي صحيح ًا مائة باملائة  ،فقد كان الوصف مهيب ًا
رهيب ًا  ،كأنك ترى ذلك املقتول واجليوش التي التفت حوله:
(أرسجوا اخليل  ،واصعدوا أهيا الفرسان وانتصبوا باخلوذ  ،إصقلوا الرماح ،
إلبسوا الدروع  .ملاذا أراهم مرتعبني ومدبرين إىل الوراء  ،وقد حتطمت أبطاهلم
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وفروا هاربني  ،يف الشامل بجانب هنر الفرات  ،حيث عثروا وسقطوا ألن
للسيد رب اجلنود ذبيحة عند شط الفرات ) .
(من هذا الصاعد كالنيل كأهنار تتالطم أمواهها .تصعد مرص كالنيل وكأهنار
تتالطم املياه  .فيقول أصعد وأغطي األرض .أهلك املدينة والساكنني فيها.
إصعدي أيتها اخليل وهيجي أيتها املركبات ولتخرج األبطال .كوش وفوط
القابضان  .املجن واللوديون القابضون واملادون القوس .
فهذا اليوم للسيد رب اجلنود يوم نقمة لإلنتقام من مبغضيه فيأكل السيف
ويشبع ويرتوي من دمهم .ألن للسيد رب اجلنود ذبيحة يف أرض الشامل عند
هنر الفرات ).
لريد سلطته  ،إىل كركميش  ،ل ُيحارب عند
تقول النبوءة عن هذا السيد:ذهب ُ
الفرات يف الصحراء العظيمة  ،التي ُيقال هلا رعاوي عند الفرات ).
وكلمة كركميش تعني كربالء  ،وكلمة رعاوي هي الصحراء الواسعة التي متتد
من حدود بابل إىل عرعر والتي يسميها الكتاب املقدس رعاوي  ،وهي بالقرب
من مدفن مقدس ألهل الكتاب اسمه النواويس .
وال ُيعرف بالضبط الرس يف وجود دور عبادة ألهل الكتاب يف هذا املكان حتيط
به املقابر ،ولكن األب أنطوان يوسف فرغاين يقول :بأن أكثر أهل الكتاب
دفنوا يف هذا املكان ،ألهنم كانوا ينتظرون ذلك السيد املذبوح لينرصوه ألنه
مقدس جد ًا  ،ولكن قدومه تأخر وماتوا وهم ينتظرونه  ،ولذلك مل ُيقتل مع
هذا املقدس عند هنر الفرات سوى نصارى اثنني ُيقال إهنم اعتنقوا دين هذا
املقدس .
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قال كعب األحبار املتضلع بالتوراة  ،عندما مر بجانب الفرات يف كربالء( :ما
مررت يف هذا املكان إال وتصورت نفيس أنا املذبوح ،حتى ذبح احلسني فقلنا
هذا هو  ،ألننا نروي أن ابن نبي ُيذبح يف هذا املكان) .انتهى.
أقول :عمورا  ،يف الرسيانية والعربية العامرة أو املدينة فكربالء كانت معمورة  ،كام
دلت اآلثار واحلفريات فيها  .والنواويس مجع الناووس  ،وهي مقربة املسيحيني ،
وهي قرية قديمة قرب كربالء كان يسكنها املسيحيون .
وقال السيد سلامن طعمة يف كتابه :تراث كربالء( )32/1ما خالصته:

كربالء اسم قديم يرجع إىل عهد البابليني  ،وهي جمموعة قرى بابلية قديمة
رشقي كربالء ،وهي اآلن سلسلة تلول ممتدة من جنوب
منها نينوى تقع شامل
ِّ
العلقمي يف األهوار ،و ُتعرف بتلول نينوى .
سدة اهلندية حتى مصب
ِّ
ومنها الغارضية وهي األرايض املنبسطة التي كانت مزرع ًة لبني أسد  ،وتقع
اليوم يف الشامل الرشقي للعلقمي  ،و ُتعرف بأرايض احلسينية .
ثم كربله  ،بتفخيم الالم  ،وتقع رشقي كربالء وجنوهبا  .ثم كربالء  ،أو َعقر
بابل ،وكانت به منازل بخت نرص .
أما األطالل يف شامل غرب كربالء و ُتعرف بكربالء القديمة  ،فيستخرج منها
أحيان ًا جرار خزفية كان البابليون يدفنون موتاهم فيها .
ثم احلائر  ،وهي األرض املنخفضة التي تضم موضع قرب احلسني

وقد حار

املاء حوهلا عىل عهد املتوكل العباس عام  236هـ .
وسميت كربالء بال َطف لوقوعها عىل جانب هنر العلقمي  ،وفيها عدة عيون
ُ
ماء جارية  ،منها الصيد والقطقطانية والرهيمة وعني اجلمل وذواهتا  ،وهي
عيون للموكلني باملسالح التي كانت وراء اخلندق الذي حفره شابور  ،كحاجز
بينه وبني العرب .
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ومنها ُش َفيه  ،وهي بئر حفرها بنو أسد قرب كربالء  ،وأنشأوا بجانبها قرية .
وكانت ُحتيط بكربالء عند ورود احلسني

قرى ،منها :عمورا ومارية

وصفورا وشفية  ،وقد ُأطلقت عليها تسميات أخرى  ،منها :مشهد احلسني أو
مدينة احلسني  ،والبقعة املباركة  ،وموضع اإلبتالء  ،وحمل الوفاء .
ويدثنا التاريخ أن كربالء كانت من ُأمهات مدن بني النهرين الواقعة عىل
ضفاف هنر الفرات القديم  ،املعروف بنهر األكوباس .
وتؤكد مصادر قديمة وجود أهنار كانت تروي املزارع يف كربالء  ،كنهر
العلقمي  ،وقد ُطمست بمرور الزمن وترسبات الغرين الذي يمله الفرات
خالل موسم الفيضان من كل عام  .ومل يبق منها اليوم إال هنر احلسينية .
وقيل العلقمي إسم لفرع من هنر الفرات بعد األنبار .وجاء يف تاريخ آل
سلجوق لعامد الدين األصفهاين يف القرن الثامن « :إن جدول العلقمي كان
يمر باملشهدين  ،أي :كربالء والنجف »  .لكن سطح النجف اليوم أعىل.

ومنها هنر نينوى الذي يتفرع من عمود الفرات شامل سدة اهلندية ،وتقاطع
جمراه باق إىل اليوم  ،ويقال إن البابل ِّيني حفروه مع تشكيل قرية نينوى .
أقول :هذا الرتابط بني احلسني واألنبياء

وبشارهتم به شهيد ًا موعود ًاًَ وصاحب

مقام عظيم يف السامء  ،يدلنا عىل مكانته التي أخرب عنها جده النبي
السامء أعظم منه ند أهل األرض .




 ،وأنه عند أهل

$املوضوع احلادي عشر:

 $تعلم احلسني

التكبري فصار سنة يف الصالة

$جاء به النيب

اىل املسجد وعلمه !

روى الصدوق يف الفقيه والعلل ، 332/والطوس يف التهذيب ( )67/2بسند

صحيح( :عن زرارة  ،عن أب جعفر
وقد كان احلسني بن عيل

إىل الصالة

قال:خرج رسول اهلل

أبطأ عن الكالم حتى ختوفوا أن ال يتكلم وأن

يكون به خرس  ،فخرج به رسول اهلل

حامله عىل عاتقه وصف الناس

خلفه ،فأقامه رسول اهلل عىل يمينه  ،فافتتح رسول اهلل الصالة فكرب احلسني
حتى كرب رسول اهلل

سبع تكبريات وكرب احلسني

قال زرارة فقلت ألب جعفر

 ،فجرت السنة بذلك.

فكيف نصنع؟ قال :تكرب سبع ًا وحتمده سبع ًا،

وتسبح سبع ًا  ،وحتمد اهلل وتثنى عليه  ،ثم تقرأ ).
معنى ذلك :أن اهلل تعاىل أخ َر نطق احلسني
يكون أخرس  ،فقال النبي

 ،أكثر من سنة  ،فخافوا عليه أن

ابني ليس بأخرس  ،ونزل جربئيل

فقال له

خذه معك اىل املسجد  ،وأوقفه اىل جنبك وقل له ليكرب بتكبريك .
فحمل النبي طفله عىل عاتقه  ،وصف الناس للصالة ووقف أمامهم
وأوقفه اىل جنبه  ،وأمره أن يكرب مثله  ،وكرب النبي تكبرية اإلحرام فلم ُ ِ
ير
احلسني التكبري  ،أي مل ينطق به فصيح ًا  .فأمر جربئيل النبي

أن يعيد التكبري

فأعاده فلم يسن احلسني التكبري ست مرات  ،فكرب النبي

السابعة فكرب

احلسني

بشكل صحيح فصيح فاستمر النبي

يف صالته فهي الصالة
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الوحيدة التي صالهاالنبي

بسبع تكبريات لإلحرام  ،أي بزيادة ست

تكبريات  ،مع أن زيادة الواحدة تبطل الصالة !
وقال له جربئيل :قل ألمتك يفتتحوا الصالة بست تكبريات قبل تكبرية
اإلحرام  ،فيكون ترشيع افتتاح الصالة بست تكبريات بسبب احلسني
والسؤال هنا :كان يمكن للنبي

!

أن يعلم طفله النطق يف البيت  ،فلامذا أتى به

اىل املسجد عىل مسمع ومرأى من الناس؟
وكان يمكنه أن يعلمه خارج الصالة  ،فلامذا اختار تعليمه داخل الصالة ؟
وملا مل يستطع الطفل أداء التكبري  ،ملاذا مل يرتكه ويكمل صالته  ،فلامذا أعاد
أداءها ؟

وأعاد حتى أحسن احلسني

ثم  ..مل َ جعلت التكبريات الستة التي أخطأ فيها احلسني

مستحبة يف صالة

املسلمني  ،ودخلت يف الرشيعة اىل يوم القيامة ؟
فام هذا املقام العظيم للحسني

أن يمله النبي

وهو يف السنة الثانية ،

ويوقفه اىل جانبه ويعلمه التكبري  ،ويكون خطؤه يف التكبري سنة نبوية ؟
إهنا خطة من اهلل تعاىل ليعرفنا مقام النبي

وعرتته  ،ويعرفنا أهنم ال يقاس

هبم أحد  ،فال كبارهم كالكبار  ،وال أطفاهلم كاألطفال !

$احلسني وهاجر

صار عملهما سنة !

روى الكليني يف الكايف( )201/4والربقي يف املحاسن( )337/2بسند صحيح عن
معاوية بن عامر ،قال :سألت اإلمام الصادق

خلف هاجر وإسامعيل

عن السعي فقال ( :إن إبراهيم ملا

بمكة عطش إسامعيل فبكى ،فخرجت هاجر حتى
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علت عىل الصفا وبالوادي أشجار  ،فنادت هل بالوادي من أنيس؟ فلم جيبها
أحد  ،فانحدرت حتى َع َلت عىل املروة  ،فنادت هل بالوادي من أنيس؟ فلم
تزل تفعل ذلك حتى فعلته سبع مرات  ،فأجرى اهلل ذلك ُسنة  ،فلام كانت يف
السابعة هبط عليها جربئيل

فقال هلا :أيتها املرأة من أنت؟ قالت :أنا هاجر

أم ولد إبراهيم  .قال هلا :وإىل من خلفك؟ قالت :أما إذا قلت ذلك لقد قلت
له :يا إبراهيم إىل من ختلفني هاهنا ؟ فقال :إىل اهلل عز وجل أخلفك  .فقال هلا
جربئيل

نعم ما خلفك إليه  ،ولقد وكلك إىل كاف فارجعي إىل ولدك ،
َ :

ففحص الصبي برجله فنبعت زمزم  ،فرجعت إىل البيت وقد أنبعت زمزم
واملاء ظاهر جيرى  ،فجمعت حوله الرتاب فحبسته  .قال أبو عبد اهلل

:ولو

تركته لكان سيح ًا .
ثم مر ركب من اليمن ومل يكونوا يدخلون مكة  ،فنظروا إىل الطري مقبلة عىل
مكة من كل فج  ،فقالوا :ما أقبلت الطري عىل مكة إال وقد رأت املاء  ،فاملوا إىل
مكة حتى أتوا موضع البيت  ،فنزلوا واستقوا من املاء وتزودوا منه ما يكفيهم،
وخلفوا عندمها من الزاد ما يكفيهام  ،فأجرى اهلل هلم بذلك رزق ًا ).
قال البخاري ((:)114/4ثم سعت سعي اإلنسان املجهود حتى جاوزت
الوادي ،ثم أتت املروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحد ًا فلم تر أحد ًا ،
ففعلت ذلك سبع مرات قال ابن عباس :قال النبي

 :فذلك سعى الناس

بينهام) .وقال ابن بطال يف رشح البخاري(( :)327/4فبني يف هذا احلديث أن سبب
كوهنا سبعة أطواف  ،وسبب السعي فيها فعل أم إسامعيل ذلك ).
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أقول :فاألحاديث رصية يف أن اهلل تعاىل جعل سعي امرأة بني ربوتني تبحث
عن املاء لطفلها ُ ،سن ًة وفريضة يف مراسم احلج اىل يوم القيامة !
ويف الكايف(( :)434/4عن أب عبد اهلل الصادق

قال :جعل السعي بني الصفا

واملروة مذلة للجبارين ) .
ويف روضة املتقني (( :)25/4أما أصل السعي فلام رواه الصدوق يف الصحيح
والكليني يف احلسن كالصحيح  ،عن معاوية بن عامر :عن أب عبد اهلل
إن إبراهيم

قال:

ملا خلف إسامعيل بمكة عطش الصبي..احلديث).

وال منافاة بني أن يكون ترشيع السعي بفعل هاجر ،وحكمته أن ُيذل به اجلبارون .

$مالحظات
 .1إن ما يبدو لنا عفوي ًا ويقال إنه من فعل الطبيعة أو الصدفة  ،مقصود هلل تعاىل
قصد ًا بنفسه وبأسبابه املتسلسلة التي أنتجته  ،فال سذاجة فيه وال صدفة بل
يتم طبق خطة وخريطة شاملة من ألفه اىل يائه  .وهذا معنى قوله تعاىلَ :و ِعنْدَ ُه
ِ
ِ
َم َفاتِ ُح ا ْل َغ ْي ِ
رب َوا ْل َب ْح ِر َو َما ت َْس ُق ُط ِم ْن َو َر َق ٍة إِال َي ْع َل ُم َها
ب ال َي ْع َل ُم َها إال ُه َو َو َي ْع َل ُم َما يف ا ْل َ ِّ
وال حب ٍة ِيف ُظ ُلام ِ
َاب ُمبِ ٍ
س إِال ِيف كِت ٍ
ض َوال َر ْط ٍ
ب َوال َيابِ ٍ
ت األَ ْر ِ
ني .
َ َ َّ
َ
وقوله تعاىلَ :و َل ْو َأ َّن َام ِيف األَ ْر ِ
ض ِم ْن َش َج َر ٍة َأ ْقالم َوا ْل َب ْح ُر َي ُمدُّ ُه ِم ْن َب ْع ِد ِه َس ْب َع ُة َأ ْب ُح ٍر
َما ن َِفدَ ْت كَلِ َام ُت اهلل إِ َّن اهللََّ َع ِزيز َحكِيم .
وقول اإلمام الصادق

(الكايف:)149/1:

(ال يكون شئ يف األرض وال يف

السامء  ،إال هبذه اخلصال السبع :بمشيئة  ،و إرادة  ،وقدر  ،وقضاء  ،وإذن ،
وكتاب  ،وأجل  ،فمن زعم أنه يقدر عىل نقض واحدة فقد كفر) !
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 .2ونحن ال نعرف خطط اهلل تعاىل وال أرساره  ،فعقولنا تقف عندها  ،لكنها
تقول :إهنا فعل اهلل هو العليم احلكيم  ،ونحن يف أوج إدراكنا نبقى أطفاالً !
لقد أراد اهلل تعاىل أن يتعبدنا ويمتحننا فجعل فعل امرأة تبحث عن املاء  ،سنة
من سنن دينه  ،وجعل خطأ طفل يف التكبري سنة يف صالة عباده !
قال أمري املؤمنني

(هنج البالغة( :)146/2:أال ترون أن اهلل سبحانه اخترب

األولني من لدن آدم صلوات اهلل عليه إىل اآلخرين من هذا العامل بأحجار  ،ال
ترض والتنفع  ،والتبرص والتسمع  ،فجعلها بيته احلرام الذي جعله للناس
قيام ًا . .ولكن اهلل خيترب عباده بأنواع الشدائد  ،ويتعبدهم بأنواع املجاهد ،
ويبتليهم برضوب املكاره  ،إخراج ًا للتكرب من قلوهبم  ،وإسكان ًا للتذلل يف
نفوسهم .وليجعل ذلك أبواب ًا ُف ُتح ًا إىل فضله  ،وأسباب ًا ُذل ً
ال لعفوه ).
 .3فاإلمتحان أن نتعبد ألن اآلمر عليم  ،أو نتفلسف ونريد األمور كام نريد!
يف قصص األنبياء ،34/بسند صحيح عن الصادق

 :ملا أمر إبليس بالسجود

آلدم فقال :يا رب وعزتك إن أعفيتني من السجود آلدم  ،ألعبدك عبادة ما
عبدك أحد قط مثلها!قال اهلل جل جالله :إين أحب أن أطاع من حيث أريد ).
فالتوحيد أن ال ترشك باهلل إرادتك  ،بل تتعبد بأمره ولو مل تفهمه! فهذا هو
التوحيد وغريه رشك خفي ! أنظر اىل قوله تعاىلَ :و َما ُي ْؤ ِم ُن َأ ْك َث ُر ُه ْم بِاهللَِّ إِال َو ُه ْم
ِ
ُون  .وقولهُ :ق ْل إِ ْن ك َ ِ
ُم ْ ِ
ين .
رشك َ
مح ِن َو َلد َف َأنَا َأ َّو ُل ا ْل َعابِد َ
لر ْ َ
َان ل َّ

وقد أمرنا أن نسعى يف احلج كام سعت هذه الولية الطاهرة  ،وأحب لنا أن
نتوجه يف الصالة بست تكبريات حاوهلا اإلمام احلسني

وهو طفل !
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قال الشهيد يف رشح اللمعة( ( :)629/1ويستحب التوجه بست تكبريات يف
أول الصالة قبل تكبرية اإلحرام وهو األفضل  ،أو بعدها ).
وقال يف جواهر الكالم ( ( :)345/10وأما املسنون يف الصالة  ..التوجه بست
تكبريات مضافة إىل تكبرية االفتتاح بال خالف أجده فيه بل اإلمجاع بقسميه
والنصوص دالة عليه  ،واألوىل يف كيفيته ما رواه احللبي يف احلسن عن
الصادق

 :بأن يكرب ثالث ًا ثم يدعو  ،ثم يكرب اثنني ويدعو  ،ثم يكرب اثنتني

ويتوجه قال :إذا افتتحت الصالة فارفع يديك ثم ابسطهام بسط ًا ثم كرب ثالث
تكبريات  ،ثم قل :اللهم أنت امللك احلق املبني  ،ال إله إال أنت سبحانك إين
ظلمت نفيس فاغفر يل ذنبي إنه ال يغفر الذنوب إال أنت  ،ثم كرب تكبريتني ،
ثم قل :لبيك وسعديك واخلري يف يديك والرش ليس إليك  ،واملهدي من
هديت ،ال ملجأ منك إال إليك  ،سبحانك وحنانيك  ،تباركت وتعاليت ،
سبحانك رب البيت  ،ثم كرب تكبريتني ثم تقول :وجهت وجهي للذي فطر
الساموات واألرض عامل الغيب والشهادة حنيف ًا مسل ًام وما أنا من املرشكني  ،إِ َّن
ني .ال َ ِ
يك َل ُه َوبِ َذلِ َ
رش َ
ك ُأ ِم ْر ُت َو َأنَا َأ َو ُل
َصالتِى َون ُُسكِى َو َ ْ
اى َوَمَ َاتِى هللَِّ َر ِّب ا ْل َعاملَ ِ َ
حم َي َ
ني..أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم  ،بسم اهلل الرمحن
املُْ ْسلِ ِم َ

الرحيم  ،ثم تقرأ احلمد ).




$املوضوع الثاني عشر:

 $سبب أهمية زيارة اإلمام احلسني
$نظرة يف عناوين زيارة احلسني
عقد الشيخ جعفر بن قولويه يف كتابه القيم:كامل الزيارات  ،أبواب ًا لزيارة
احلسني

والزهراء

بعد أبواب زيارة النبي

باب ما نزل به جربئيل يف احلسني

واألئمة

وإراءته الرتبة التي يقتل عليها.

باب ما نزل من القرآن بقتل احلسني

.

باب علم املالئكة واألنبياء بقتل احلسني

.

باب لعن اهلل تبارك وتعاىل ولعن األنبياء قاتل احلسني
باب قول أمري املؤمنني يف قتل احلسني
باب ما استدل به عىل قتل احلسني

يف البالد .
.

باب بكاء مجيع ما خلق اهلل عىل احلسني
باب من قال يف احلسني

.

.

شعر ًا فبكى وأبكى.

باب ثواب من رشب املاء وذكر احلسني

ولعن قاتله.

باب بكاء عيل بن احلسني عىل احلسني

.

باب يف أن احلسني

.

.

باب ما جاء يف قاتل احلسني وقاتل حييى
باب ثواب من بكى عىل احلسني

قتيل العربة ال يذكره مؤمن إال بكى.

باب ما روي أن احلسني

 ،خالصتها:

سيد الشهداء .

باب زيارة األنبياء واملالئكة للحسني

.
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وعيل وفاطمة واألئمة لزوار احلسني

باب دعاء املالئكة وصالهتم لزوار قرب احلسني
باب أن زيارة احلسني

.

.

فرض وعهد الزم له وجلميع األئمة

باب ثواب من زار احلسني

بنفسه أو جهز إليه غريه .

باب ثواب من زار احلسني

وعليه خوف .

باب ثواب ما للرجل يف نفقته لزيارة احلسني
باب كيف جيب أن يكون زائر احلسني

.

.

.

راكب ًا أو ماشي ًا .

باب ثواب من زار احلسني

باب كرامة اهلل تبارك وتعاىل لزوار احلسني
باب أن أيام زائري احلسني

.

ال تعد من أعامرهم.

باب أن زائري احلسني

يف جوار رسول اهلل وعيل وفاطمة

باب أن زائري احلسني

يدخلون اجلنة قبل الناس .

.

عارف ًا بحقه .

باب ثواب من زار احلسني
باب من زار احلسني

حب ًا لرسول اهلل وأمرياملؤمنني وفاطمة

باب من زار احلسني

تشوق ًا إليه .

باب من زار احلسني

احتساب ًا.

باب أن زيارة احلسني

أفضل ما يكون من األعامل.

باب أن من زار احلسني

كان كمن زار اهلل يف عرشه

باب أن زيارة احلسني واألئمة

تعدل زيارة رسول اهلل

.

.
.

باب أن زيارة احلسني

تزيد يف العمر والرزق وأن تركها تنقصهام.

باب أن زيارة احلسني

حتط الذنوب.
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باب أن زيارة احلسني

تعدل عمرة .

باب أن زيارة قرب احلسني

تعدل حجة .

باب يف أن زيارة احلسني

تعدل حجة وعمرة .

باب إن زيارة احلسني

تعدل حجج ًا .

باب أن زيارة احلسني

تعدل عتق الرقاب .

باب أن زوار احلسني

مشفعون .

باب أن زيارة احلسني

ُينفس هبا الكرب و ُتقىض هبا احلوائج.
يوم عرفة .

باب ثواب زيارة احلسني

يوم عاشوراء.

باب ثواب من زار احلسني

يف النصف من شعبان .

باب ثواب زيارة احلسني
باب ثواب من زار احلسني

يف رجب .

باب ثواب من زار احلسني

يف غري يوم عيد وال عرفة .
.

باب من اغتسل يف الفرات وزار احلسني
باب الرخصة يف ترك الغسل لزيارة احلسني
باب أن زائري احلسني

.

العارفني بحقه تشيعهم املالئكة .

باب فيمن ترك زيارة احلسني

.

باب زيارات احلسني بن عيل

 .روى فيه مخس عرشة زيارة .

باب كيف الصالة عند قرب احلسني
باب وداع قرب احلسني

.

.

باب فضل كربالء وزيارة احلسني
باب ما يستحب من طني قرباحلسني

.
وأنه شفاء.
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باب من نأت داره وبعدت شقته كيف يزوره

.

باب ما يكره من اجلفاء لزيارة قرب احلسني
باب أقل ما يزار فيه احلسني

.

وأكثر ما جيوز تأخري زيارته.

$زيارة احلسني

عندنا ركن كالصالة والصيام

تدل هذه عناوين كتاب كامل الزيارة عىل اإلهتامم الكبري لألئمة
احلسني

 .وأن مقامه

بزيارة

مقام عظيم  ،ووالءه وزيارة قربه من القضايا

العملية األوىل يف اإلسالم .
وإحياء ذكراه هذه

ويشكل علينا املخالفون :كيف أعطيتم زيارة احلسني

الدرجة العظيمة  ،وجعلتموها ركن ًا من أركان الدين العملية؟
فنقول :هذا مذهبنا حيث قام عليه الدليل  ،فاحلسني

جتىل فيه اإلسالم كله

وإحياء هنضته إحياء لإلسالم .وهذا عندنا جممع عليه مفروغ عنه ومقدس .

$زيارة احلسني

فريضة واجبة ؟

 .1روى فقهاؤنا األحاديث الصحيحة يف احلث عىل زيارة احلسني
وفضلها وثواهبا  .وأحاديث صحيحة يف التحذير من تركها  ،وذم تاركها ذم ًا
شديد ًا  ،حتى أن الروايات أخرجته من الشيعة  ،وقالت إنه إن دخل اجلنة
يكون فقري ًا كاملستعطي من ضيفان الشيعة .
ورووا أحاديث صحيحة تصف زيارة احلسني

بأهنا واجبة وفريضة عىل

الرجال والنساء  .ومع ذلك مل نرأحد ًا من الفقهاء أفتى رصي ًا بوجوهبا حتى
يف العمر مرة  .وهذا يبعث عىل العجب ! فكيف ال يفتون بالوجوب ؟!
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اجلواب عن ذلك :إما بسبب التقية وخوفهم من اخلليفة  ،ألنه كان حساس ًا من
زيارة احلسني

وقد عمل بكل ما استطاع ملنعها  ،فنرش جنوده يف الطرقات

وطاردوا الزوار وقتلوا منهم  ،وهدم قرب احلسني

مرات !

فلو أفتي فقيه رصاحة بوجوهبا وأهنا فريضة  ،فقد جعل نفسه والشيعة يف
مواجهة مبارشة مع اخلليفة .
واملترشعة أن

وإما أن يكون فقهاؤنا ريض اهلل عنهم فهموا من سرية األئمة

يرتكوا األمر للحث والتشجيع ،واليفتوا بوجوبه عىل كل شيعي مستطيع.
وأي ًا كان ،فيجب عىل الشيعي أن حيتاط لدينه ويزور احلسني

ولو مرة يف عمره.

 .2تبلغ الروايات التي حتث وتأمر بزيارة قرب احلسني

العرشات  ،واألهم

من عددها  ،أسلوهبا اجلازم احلاسم يف التأكيد عىل زيارته

.

وقد روى يف كامل الزيارة ،355/حتت عنوان :فيمن ترك زيارة احلسني
سبع روايات كلها صحيحة  ،وكلها تؤكد أو توجب زيارة احلسني
منها :عن الباقر

،

:

قال :من مل يأت قرب احلسني من شيعتنا حتى يموت  ،كان

منتقص اإليامن منتقص الدين  ،وإن دخل اجلنة كان دون املؤمنني يف اجلنة .
وعن الصادق  :من مل يأت قرب احلسني وهو يزعم أنه لنا شيعة حتى يموت
فليس هو لنا بشيعة  ،وإن كان من أهل اجلنة فهو من ِضيفان أهل اجلنة .
ومنها :من كان لنا حمب ًا فلريغب يف زيارة قرب احلسني

 ،من كان للحسني

َزوار ًا عرفناه باحلب لنا أهل البيت وكان من أهل اجلنة  ،ومن مل يكن للحسني
زوار ًا كان ناقص اإليامن .
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ومنها :لو أن أحدكم حج ألف حجة ثم مل يأت قرب احلسني
حق ًا من حقوق اهلل تعاىل  ،وقال :حق احلسني

لكان قد ترك

مفروض عىل كل مسلم .

ومنها :قلت :فام ملن تركه رغبة عنه  ،قال :احلرسة يوم احلرسة .
وعن هارون بن خارجة :سألته عمن ترك الزيارة زيارة قرب احلسني بن
عيل

من غري علة  ،قال :هذا رجل من أهل النار .

ومنها :246/:عن احللبي عن أب عبد اهلل

قلت :جعلت فداك ما تقول

فيمن ترك زيارته وهو يقدر عىل ذلك؟ قال :أقول إنه قد عق رسول اهلل
واستخف بأمر هو له  ،ومن زاره كان اهلل له من وراء حوائجه .
ومنها :عن أم سعيد األمحسية قال يل :يا أم سعيد تزورين قرباحلسني  ،قلت:
نعم ،فقال يل :زوريه فإن زيارة قرب احلسني واجبة عىل الرجال والنساء ) .
ويف وسائل الشيعة (( :)428/14عن اإلمام الصادق
دهره ثم مل يزر احلسني بن عيل

 :لو أن أحدكم حج

 ،لكان تارك ًا حق ًا من حقوق رسول اهلل

 ،ألن حق احلسني فريضة من اهلل تعاىل واجبة عىل كل مسلم ).
$وجوب إعمار الكعبة وكذا مشاهد األئمة
أفتى عامة فقهائنا بوجوب إعامر الكعبة الرشيفة وحرمة تعطيلها حتى سنة
واحدة  ،وكذا قرب النبي

ألن ترك زيارته جفاء له  .وأفتى بعض فقهائنا

بشمول ذلك لزيارة احلسني واألئمة وهو رأي قوي فقهي ًا .
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ففي الكايف( )271/4قال اإلمام الصادق

:اليزال الدين قائ ًام ما قامت

الكعبة .لو ترك الناس احلج ملا نوظروا العذاب .كان عيل صلوات اهلل عليه
يقول لولده :يا بني أنظروا بيت ربكم فال خيلون منكم فال تناظروا العذاب).
وقال الشيخ يف النهاية :285/وإذا ترك الناس احلج  ،وجب عىل اإلمام أن
خيربهم عىل ذلك  .وكذلك إن تركوا زيارة النبي ،كان عليه إجبارهم عليها)
وقال يف اجلواهر(( :)51/20إذا ترك الناس زيارة النبي
اإلمام الصادق

أجربوا عليها) لقول

يف صحيح حفص وهشام وحسني األمحيس ومحاد،

ومعاوية بن عامر  ،وغريهم :لو أن الناس تركوا احلج لكان عىل الوايل أن
جيربهم عىل ذلك وعىل املقام عنده  ،ولو تركوا زيارة النبي

لكان عىل الوايل

أن جيربهم عىل ذلك  ،وعىل املقام عنده  ،فإن مل يكن هلم أموال أنفق عليهم من
بيت مال املسلمني ).
ويف تقريرات السيد الكلبايكاين((:)244/2وهذا جار أيض ًا بالنسبة إىل زيارة أئمة
اهلدى عليهم  ،فإن أهل النجف األرشف أو أهل كربالء مث ً
ال إذا تركوا زيارة
موالنا عىل أو موالنا احلسني

باملرة بحيث صار املرقد الرشيف خالي ًا من

الزوار ينتزع منه اإلستهانة هبام

ويلومهم الناس  ،وينسبوهنم إىل قلة الدين

وعدم اإلعتناء بشعائر املسلمني ،فيمكن القول بوجوب الزيارة يف اجلملة رفع ًا
لإلستهانة  ،أو حفظ ًا للشعار اإلسالمي ،وإن كانت بالنسبة إىل آحاد املسلمني
مستحبة  .وربام يستدل لوجوب زيارته
حجر األسلمي :قال رسول اهلل

بقول أب عبد اهلل

يف رواية

 :من أتى حاج ًا ومل يزرين إىل املدينة جفوته
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يوم القيامة  ،ومن أتاين زائر ًا أوجبت له شفاعتي  ،ومن أوجبت له شفاعتي
وجبت له اجلنة) .
بتقريب أن جفاءه

للذي أتى مكة ومل يزره قد دل عىل حتقق اجلفاء من تارك

الزيارة بالنسبة إليه

 ،وإال فهو ال جيفو من مل جيفه يف دار الدنيا .

وقال السيد السيستاين يف استفتاءاته :408/يف جواب سؤال :أهيام أفضل زيارة
الرسول

أم زيارة سيد الشهداء أب عبد اهلل

اجلواب :رسول اهلل

؟

أفضل اخللق فزيارته أيض ًا أفضل الزيارات  ،إال أنه قد

يطرأ عنوان خاص عىل بعض الزيارات يكسبها فضيلة أخرى  ،بل ربام تبلغ
حد الوجوب الكفائي  ،ولعله كان كذلك يف العهود السابقة التي منع فيها
الناس عن زيارة سيد الشهداء

.

فقد استقرب الوجوب الكفائي لزيارة احلسني واألئمة
ويؤيده أن التعبري باجلفاء لتارك زيارة النبي
فاألقوى وجوب زيارة احلسني
زيارته

كزيارة النبي

واحلسني

،

.

بالوجوب الكفائي  ،كام أن األقوى وجوب

عىل املسلم املستطيع يف العمر مرة .
$استحباب زيارة احلسني

ختتلف زيارة احلسني

حتى مع خوف القتل

عن احلج بأن خوف الرضر الكبري ُيسقط وجوب

احلج بينام خوف الرضر ال يسقط استحباب زيارة احلسني

!

ففي منية الطالب((:)402/3لو استلزم احلج أو اجلهاد رضر ًا زائد ًا عىل ما يقتضيه
نفس وجوهبام  ،فال حمذور يف القول بارتفاعهام كام ال خيفى ).

..............................................................................................................................................................184اجلديد يف احلسني

ومن مسائل احلج :إذا كان يف الطريق عدو ال يمكن دفعه إال ببذل مال معتد
به ،مل جيب بذله  ،ويسقط وجوب احلج ).
أما زيارة احلسني

فال تسقط مع اْلوف ! ففي الصحيح (كامل الزيارة:)117/

(عن معاوية بن وهب عن أب عبد اهلل

قال يل :يا معاوية ال تدع زيارة

احلسني خلوف  ،فإن من تركه رأى من احلرسة ما يتمنى أن قربه كان عنده !أما
حتب أن يرى اهلل شخصك وسوادك فيمن يدعو له رسول اهلل
وفاطمة واألئمة

وعيل

 .أما حتب أن تكون ممن ينقلب باملغفرة ملا مىض ويغفر لك

ذنوب سبعني سنة  .أما حتب ان تكون ممن خيرج من الدنيا وليس عليه ذنب
تتبع به  .أما حتب أن تكون غد ًا ممن يصافحه رسول اهلل
ويف كامل الزيارات( :242/قال زرارة :قلت ألب جعفر

 :ما تقول فيمن زار

أباك عىل خوف  ،قال :يؤمنه اهلل يوم الفزع األكرب وتلقاه املالئكة بالبشارة ،
ويقال له :ال ختف وال حتزن هذا يومك الذي فيه فوزك .
وقال ابن بكري لإلمام الصادق

 :إين أنزل األرجان (قرب شرياز) وقلبي ينازعني

إىل قرب أبيك  ،فإذا خرجت فقلبي وجل مشفق حتى أرجع خوف ًا من السلطان
والسعاة وأصحاب املسالح  .فقال :يا بن بكري أما حتب أن يراك اهلل فينا خائف ًا،
أما تعلم أنه من خاف خلوفنا أظله اهلل يف ظل عرشه  ،وكان حمدثه
احلسني

حتت العرش  ،وآمنه اهلل من أفزاع يوم القيامة  ،يفزع الناس وال

يفزع  ،فإن فزع وقرته املالئكة وسكنت قلبه بالبشارة .
ويف هداية األمة ((:)483/5سأل الصادق

رج ً
ال :هل تأيت قرب احلسني؟ قال :نعم

عىل خوف ووجل .فقال :ما كان من هذا أشد،فالثواب فيه عىل قدر اْلوف ).
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لزوار احلسني

روى يف الكايف (( :)582/4عن معاوية بن وهب قال:استأذنت عىل أب عبد اهلل
فقيل يل :أدخل فدخلت فوجدته يف مصاله يف بيته  ،فجلست حتى قىض
صالته ،فسمعته وهو يناجي ربه ويقول :يا من خصنا بالكرامة  ،ووعدنا
الشفاعة  ،وخصنا بالوصية  ،وأعطانا علم ما مىض وما بقي  ،وجعل أفئدة من
الناس هتوي إلينا ،إغفر يل وإلخواين ولزوار قرب أب عبد اهلل احلسني

الذين

أنفقوا أمواهلم وأشخصوا أبداهنم رغبة يف برنا  ،ورجاء ملا عندك يف صلتنا ،
ورسور ًا أدخلوه عىل نبيك صلواتك عليه وآله  ،وإجابة منهم ألمرنا  ،وغيظ ًا
أدخلوه عىل عدونا  ،أرادوا بذلك رضاك  ،فكافهم عنا بالرضوان  ،واكألهم
بالليل والنهار  ،واخلف عىل أهاليهم وأوالدهم الذين خلفوا بأحسن اخللف،
واصحبهم واكفهم رش كل جبار عنيد  ،وكل ضعيف من خلقك أو شديد ،
ورش شياطني اإلنس واجلن  .وأعطهم أفضل ما أملوا منك يف غربتهم عن
أوطاهنم ،وما آثرونا به عىل أبنائهم وأهاليهم وقراباهتم.
اللهم إن أعدائنا عابوا عليهم خروجهم  ،فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا،
خالف ًا منهم عىل من خالفنا  .فارحم تلك الوجوه التي قد غريهتا الشمس ،
وارحم تلك اخلدود التي تقلبت عىل حفرة أب عبد اهلل

 ،وارحم تلك

األعني التي جرت دموعها رمحة لنا  ،وارحم تلك القلوب التي جزعت
واحرتقت لنا  ،وارحم الرصخة التي كانت لنا  ،اللهم إين أستودعك تلك
األنفس وتلك األبدان  ،حتى نوافيهم عىل احلوض يوم العطش !
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فام زال وهو ساجد يدعو هبذا الدعاء  ،فلام انرصف قلت :جعلت فداك لو إن
هذا الذي سمعت منك كان ملن اليعرف اهلل لظننت أن النار ال تطعم منه شيئ ًا!
واهلل لقد متنيت أن كنت زرته ومل أحج  ،فقال يل :ما أقربك منه فام الذي يمنعك
من إتيانه  ،ثم قال :يا معاوية مل َتدَ ُع ذلك ؟ قلت:جعلت فداك مل أدر أن األمر
يبلغ هذا كله  .قال :يا معاوية من يدعو لزواره يف السامء أكثر ممن يدعو هلم يف
األرض ).
$خطة اهلل تعاىل يف احلسني
 .1نعرف خطة اهلل تعاىل يف احلسني

من جوابه للمالئكة :إين أعلم ما ال

ك ل َّلمالئِك َِة إِين ج ِ
اعل ِيف األَ ْر ِ
ض َخلِي َف ًة َقا ُلوا َأ َ َْت َع ُل فِ َيها
ِّ َ
تعلمون .قال تعاىلَ :وإِ ْذ َق َال َر ُّب َ َ

آء َون َْح ُن ن َُس ِّب ُح بِ َح ْم ِد َك َو ُن َقدِّ ُس َل َ
َم ْن ُي ْف ِسدُ فِ َيها َو َي ْس ِف ُ
ون
ك َق َال إِ ِّين َأ ْع َل ُم َما ال َت ْع َل ُم َ
ك الدِّ َم َ
ُوين بِ َأسام ِء هاؤُ ِ
آء ُك َّل َها ُث َّم َع َر َض ُه ْم َع َىل املَْالئِك َِة َف َق َال َأ ْنبِئ ِ
الء إِ ْن ُك ْنت ُْم
َ .و َع َّل َم آ َد َم األَ ْسم َ
َْ
ْت ا ْلعلِيم َْ ِ
ص ِ
َك ال ِع ْل َم َلنَآ إِال َما َع َّل ْم َتنَآ إِن َ
ني َ .قا ُلوا ُس ْب َحان َ
يم َ .ق َال ياآ َد ُم َأ ْنبِئ ُْه ْم
ادقِ َ
َ
احلك ُ
َّك َأن َ َ ُ
بِ َأسامئِ ِهم َف َلمآ َأ ْنب َأهم بِ َأسمآئِ ِهم َق َال َأ ََل َأ ُق ْل َلكُم إِين َأع َلم َغيب السمو ِ
ات َواألَ ْر ِ
ض َو َأ ْع َل ُم
ْ ِّ ْ ُ ْ َ َّ َ َ
ْ َ ْ َّ َ ُ ْ ْ َ ْ
ْ
ون .
ون َو َما ُكنْت ُْم َت ْكت ُُم َ
َما ُت ْبدُ َ

واخلليفة هنا باملعنى اللغوي ،أي أن آدم وذريته خلفاء ملن كان قبلهم من اجلن
واملالئكة يعرفون طبيعة آدم

وذريته ،وأهنم سيفسدون يف األرض

ويسفكون الدماء.فطلبوا أن يكونوا هم خلفاء بدهلم ،ألهنم ال يفعلون ذلك .
ون  .فلم يرد قوهلم إن بني آدم
 .2أجاهبم اهلل تعاىل بقوله :إِ ِّين َأ ْع َل ُم َما ال َت ْع َل ُم َ
سيفسدون ويقتلون  ،لكنه قال إن هلذا األمر تكملة ال تعرفوهنا .أي سأسمح
هلم بقانون رصاع اخلري والرش أن يعصوا ويفعلوا ما يريدون  ،لكن اىل حني ،
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وسأرسل املهدي فيأخذ بثأر املظلومني من األنبياء واألوصياء

ويطهر

أريض من الظلم  ،ويقيم دولة العدل اىل يوم القيامة .
 .3ثم أجاهبم تعاىل بجواب عميل فعلم آدم ما مل تعلمه املالئكة فاستوعبه ،
وامتحنهم فلم يعرفوه  ،فقال آلدم علمهم فعلمهم  ،يقول بذلك هلم :مع كل
الضعف يف ذرية آدم  ،ففيهم عنارصقوة التوجد فيكم  ،فاقتنعوا وخضوا
ْت ا ْلعلِيم َْ ِ
َك ال ِع ْل َم َلنَآ إِال َما َع َّل ْم َتنَآ إِن َ
وقالواُ :س ْب َحان َ
يم .
احلك ُ
َّك َأن َ َ ُ

 .4وموقع احلسني

يف هذه اخلطة أنه رمز كل الظالمات  ،وأن الثأر له ثأر

لكل املظلومني  ،واملهدي إبنه سيأخذ بثأر املظلومني كلهم .
فاحلسني

جتسيم مأساة الصاحلني من الطواغيت  ،والكوميديا الربانية كام

يعربون  .واآلخذ بثأره ولده املهدي
$قضية احلسني

.

تتعاظم حتى يظهر املهدي

ِ
ين َآ َمنُوا ِيف َْ
احل َي ِاة
ْرص ُر ُس َلنَا َوا َّلذ َ
 .1قال املفيد يف أجوبة املسائل العكربية( :74/إِنَّا َلنَن ُ ُ

الدُّ ْن َيا َو َي ْو َم َي ُقو ُم ْاألَ ْش َها ُد :وقد قالت اإلمامية :إن اهلل تعاىل ينجز الوعد بالنرص
لألولياء قبل اآلخرة عند قيام القائم  ،والكرة التي وعد هبا املؤمنني).
.2قالت زينب

واسع سعيك وناصب
يف خطبتها يف جملس يزيد(:فكد كيدك
َ

َجهدك! فواهلل ال متحو ذكرنا وال متيت وحينا وال تدرك أمدنا .وال تَرحض
عنك عارها  ،وهل رأ ُيك إال َفنَد وأيامك إال عَدَ د ومجعك إال َبدَ د  ،يوم ينادي
املنادي أال لعنة اهلل عىل الظاملني ) ( .اإلحتجاج ، 35/2:واللهوف. )215/

 .3روى يف الكايف ( :)465/1عن حممد بن محران ،قال :قال أبو عبد اهلل
كان من أمر احلسني

 :ملا

ما كان  ،ضجت املالئكة إىل اهلل بالبكاء وقالت :يفعل
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وقال :هبذا

هذا باحلسني صفيك وابن نبيك؟ قال :فأقام اهلل هلم ظل القائم
أنتقم هلذا ).

ويف الكايف (( :)534/1فأوحى اهلل إليهم يا مالئكتي ويا ساموايت ويا أريض،
أسكنوا .ثم كشف حجاب ًا من احلجب فإذا خلفه حممد

واثنا عرش وصي ًا له،

وأخذ بيد فالن القائم من بينهم ،فقال :يا مالئكتي ويا ساموايت ويا أريض هبذا
أنترص هلذا  .قاهلا ثالث مرات ).
 .4ويف كامل الدين(( :)653/2قال أبو جعفر

 :خيرج القائم

يوم عاشوراء  ،اليوم الذي قتل فيه احلسني

).

ويف اإلرشاد:361/

قال أبو عبد اهلل

:ينادى باسم القائم

يوم السبت
يف ليلة ثالث

وعرشين ويقوم يف يوم عاشوراء ،وهو اليوم الذي قتل فيه احلسني
به يف يوم السبت العارش من املحرم قائ ًام بني الركن واملقام جربئيل

 ،لكأين
عن

يمينه ينادي البيعة هلل  ،فتصري إليه شيعته من أطراف األرض تطوى هلم طي ًا
حتى يبايعوه  ،فيمأل اهلل به األرض عدالً كام ملئت جور ًا وظل ًام ) .
 .5ويف البحار(( :)307/52عن أب جعفر

يف حديث قال :فيدعو رج ً
ال من

أصحابه فيقول له :إمض إىل أهل مكة فقل :يا أهل مكة أنا رسول فالن إليكم
وهو يقول لكم :إنا أهل بيت الرمحة  ،ومعدن الرسالة واخلالفة  ،ونحن ذرية
حممد وساللة النبيني  ،وإنا قد ظلمنا واضطهدنا  ،وقهرنا وابتز منا حقنا منذ
قبض نبينا إىل يومنا هذا فنحن نستنرصكم فانرصونا ).
ويف تفسري العياش (:)64/1

(يف خطبة اإلمام املهدي

عند ظهوره :يا أهيا الناس إنا نستنرص اهلل عىل من

ظلمنا وسلب حقنا  .من ياجنا يف اهلل فأنا أوىل باهلل .
ومن ياجنا يف آدم فأنا أوىل الناس بآدم .
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ومن حاجنا يف نوح فأنا أوىل الناس بنوح .
ومن حاجنا يف إبراهيم فأنا أوىل الناس بإبراهيم .
ومن حاجنا بمحمد فأنا أوىل الناس بمحمد

.

ومن حاجنا يف النبيني فنحن أوىل الناس بالنبيني .
ومن حاجنا يف كتاب اهلل فنحن أوىل الناس بكتاب اهلل .
إنا نشهد وكل مسلم اليوم أنا قد ظلمنا وطردنا وبغي علينا وأخرجنا من ديارنا
وأموالنا وأهالينا وقهرنا  .أال إنا نستنرص اهلل اليوم وكل مسلم )..
أقول :سنذكر هذا املضمون أيض ًا يف املوضوع اخلامس عرش .




$املوضوع الثالث عشر:

$شفاعة احلسني يوم الورود
$صورة عامة عن الشفاعة
$من آيات القرآن يف الشفاعة:
َأ ِم َّاخت َُذوا ِم ْن ُد ِ
ون ُ .ق ْل هللِ َّ
الش َفا َع ُة
ُون َش ْيئًا َوال َي ْع ِق ُل َ
اء ُق ْل َأ َو َل ْو كَانُوا ال َي ْملِك َ
ون اهللِ ُش َف َع َ
ك السمو ِ
ِ
ات َواألَ ْر ِ
ون .
ض ُث َّم إِ َل ْي ِه ت ُْر َج ُع َ
َمجي ًعا َل ُه ُم ْل ُ َّ َ َ
ون.
ون  .ال َي ْسبِ ُقو َن ُه بِا ْل َق ْو ِل َو ُه ْم بِ َأ ْم ِر ِه َي ْع َم ُل َ
مح ُن َو َلدً ا ُس ْب َحا َن ُه َب ْل ِع َباد ُمك َْر ُم َ
الر ْ َ
َو َقا ُلوا َّاخت ََذ َّ
ون .
ون إِال ملَ ِ ِن ْارت ََىض َو ُه ْم ِم ْن َخ ْش َيتِ ِه ُم ْش ِف ُق َ
ني َأ ْي ِدهيِ ْم َو َما َخ ْل َف ُه ْم َوال َي ْش َف ُع َ
َي ْع َل ُم َما َب ْ َ
اهللُ ا َّل ِذى َخ َل َق السمو ِ
ات َواألَ ْر َض َو َما َب ْين َُه َام ِىف ِست َِّة َأ َّيا ٍم ُث َّم ْاست ََوى َع َىل ا ْل َع ْر ِ
ش َما َلك ُْم ِم ْن
َّ َ َ
ك ِىف السمو ِ
ون  .وكَم ِمن م َل ٍ
ِ
ِِ ِ
ات ال ُتغْنِى َش َفا َعت ُُه ْم َش ْيئًا
َّ َ َ
ُدونه م ْن َو ِىل َو ال َشفي ٍع َأ َفال َتت ََذك َُّر َ َ ْ ْ َ
ِ
ِ
ِ
اء َو َي ْر َض .
إِال م ْن َب ْعد َأ ْن َي ْأ َذ َن اهللُ َمل ْن َي َش ُ
ون ه ُؤ ِ
ويعبدُ َ ِ
ِ
ُون
الء ُش َف َعاؤُ نَا ِعنْدَ اهللِ ُق ْل َأ ُتنَ ِّبئ َ
رض ُه ْم َوال َينْ َف ُع ُه ْم َو َي ُقو ُل َ َ
ََ ُْ
ون م ْن ُدون اهللِ َما ال َي ُ ُّ
اهللَ بِام ال يع َلم ِىف السمو ِ
ض ُس ْب َحا َن ُه َو َت َع َاىل َع َّام ُي ْ ِ
ات َوال ِىف األَ ْر ِ
ُون.
رشك َ
َّ َ َ
َ َْ ُ
ِ
و ََل يكُن ََُلم ِمن ُرشكَائِ ِهم ُش َفعاء وكَانُوا بِ ُ ِ
ين .
رشكَائ ِه ْم كَاف ِر َ
َ ُ َ
ْ
َ
َ َْ ْ ْ ْ َ

َوا َّت ُقوا َي ْو ًما ال ََت ِْزى َن ْفس َع ْن َن ْف ٍ
س َش ْيئًا َوال ُي ْق َب ُل ِمن َْها َش َفا َعة َوال ُي ْؤ َخ ُذ ِمن َْها َعدْ ل َوال ُه ْم
ِ
ِ
ونَ .ي ْو َمئِ ٍذ ال َتنْ َف ُع َّ
ض َل ُه َق ْوال.
نرص َ
الر ْ َ
الش َفا َع ُة إِال َم ْن َأذ َن َل ُه َّ
مح ُن َو َر َ
ُي َ ُ
ِ
ين َآمنُوا َأن ِْف ُقوا َِم َّا َرزَ ْقنَاك ُْم ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن َياتِ َى َي ْوم ال َب ْيع فِ ِيه َوال ُخ َّلة َوال َش َفا َعة
َيا َأ ُّ َهيا ا َّلذ َ
ِ
ون  .ما لِل َّظامل ِ َ ِ ِ
ون هم ال َّظ ُ ِ
ِ
اع .
ني م ْن َمحي ٍم َوال َشفي ٍع ُي َط ُ
امل َ َ
َوا ْلكَاف ُر َ ُ ُ
ني َ ،وال َص ِد ٍ
يق َمحِي ٍم َ .ف َام َتنْ َف ُع ُه ْم َش َفا َع ُة َّ
ني .
الشافِ ِع َ
َف َام َلنَا ِم ْن َشافِ ِع َ
يك َر ُّب َ
ف ُي ْعطِ َ
ك َر ُّب َ
شفاعة نبينا َ :ع َسى َأ ْن َي ْب َع َث َ
رت َض .
ك َم َق ًاما َحم ُْمو ًدا َ .و َل َس ْو َ
ك َف َ ْ
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$من نصوص اليهود والنصارى يف الشفاعة:

يف قاموس الكتاب املقدس(:513/شفاعة :وهي التوسط بني شخص وآخر .
وهي دليل حمبة اإلنسان ألخيه اإلنسان  ،كام أهنا مؤسسة عىل أن معاملة اهلل
للبرش معاملة ليست فردية فحسب  ،بل مجاعية أيض ًا .
والصالة الشفاعية قديمة قدم نوح ( تك  20 :8و  )22وإبراهيم ( تك  18 :17و

 ) 33 -23وموسى ( خر .) 25 :15
وحياة املسيح كانت مليئة بالصلوات الشفاعية  .بل إن الصالة الربانية حتمل
روح الشفاعة يف طلب امللكوت ومغفرة ذنوب اآلخرين  .والصالة الشفاعية
يرفعها اإلنسان ألجل صديق أو ألجل عدو ( مت ) 44 :5
ويف قاموس الكتاب املقدس:795/

وصف يسوع بأنه رئيس كهنة املؤمنني

العظيم الذي نضح قدس األقداس الساموي بدمه  ،والذي جلس عن يمني
اآلب هناك حيث هو اآلن يشفع فيهم ( .عب 14 :4و  25 :7و  ) 12 :9الخ .

$الشفاعة ال تنايف العدالة اإلهلية
بحثنا الشفاعة بتفصيل يف املجلد الثالث من كتاب العقائد اإلسالمية  ،وكتبنا يف:
ألف سؤال وإشكال( :)133/1يمكن توضيح الشفاعة بأهنا قاعدة اإلستفادة من

الدرجات اإلضافية ،كأن يقال للطالب صاحب املعدل العال :يمكنك أن
تستفيد من نمراتك اإلضافية فتعطيها إىل أصدقائك  ،األقرب فاألقرب من
النجاح  .ولنفرض أن االنسان يتاج للنجاة من النار ودخول اجلنة إىل 51

درجة  ،بقاعدةَ :م ْن َر ُج َح ْت حسناتُه عىل سيئاتِه ،فالذي بلغ عمله  400درجة
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ال يسمح له أن يوزع  349درجة عىل أعزائه  ،بأن يكونوا مث ً
مث ً
ال من أقربائه
القريبني  ،ويكون عند أحدهم ثالثني درجة فام فوق  ،وذلك لتحقيق أفضل
استفادة وأوسعها من الدرجات اإلضافية .
فقد نصت أحاديث األئمة

عىل أن شفاعة املؤمن تكون عىل قدر عمله ،

ففي مناقب آل أيب طالب ( )15/2عن اإلمام الباقر

يف قوله تعاىلَ :وت ََرى ك َُّل ُأ َّم ٍة

ِ
ٍ
ِ
ون  ،قال( :ذلك النبي
َاهبا ا ْل َي ْو َم ُ َْتز َْو َن َما ُكنْت ُْم َت ْع َم ُل َ
َجاث َي ًة ك ُُّل ُأ َّمة تُدْ َعى إِ َىل كت ِ َ

وعيل

يقوم عىل ُكوم قد عال اخلاليق فيشفع  ،ثم يقول :يا عيل إشفع .

فيشفع الرجل يف القبيلة  ،ويشفع الرجل ألهل البيت  ،ويشفع الرجل للرجلني
عىل قدر عمله  ،فذلك املقام املحمود ) .
وبام أن درجات الناس متفاوتة  ،وأعظمهم عم ً
ال وأعالهم درج ًة نبينا
فهو أعظمهم درج ًة وشفاع ًة عند اهلل تعاىل .
فالشفاعة مقننة بقوانني عادلة ككل أعامل اهلل الدقيقة احلكيمة  ،وليست من
نوع الوساطات الدنيوية كام تصور املسترشق اليهودي جولد تسيهر يف كتابه

مذاهب التفسري اإلسالمي ،192/فمدح املعتزلة لقوهلم بعدم شمول الشفاعة
ملرتكبي الكبائر ،قال :اليريدون التسليم بقبول الشفاعة عىل وجه أساس حتى
ملحمد  ،ذلك بأنه يتعارض مع اقتناعهم بالعدل اإلهلي املطلق .
وقد تأثر هبم الوهابية فقالوا :إن الشفاعة هي بالشكل فقط ،وليست حالة
وساطة باملعنى الذي يفهمه الناس يف عالقتهم بالعظامء ،حيث يلجؤون إىل
األشخاص الذين تربطهم هبم عالقة أو مصلحة  ،ليكونوا الواسطة يف إيصال
مطالبهم وقضاء حوائجهم) ( .خلفيات مأساة الزهراء. ) 221/1:
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$الشفاعة لألنبياء واألوصياء

واملؤمنني

 .1قال الصدوق يف اإلعتقادات( :66/اعتقادنا يف الشفاعة أهنا ملن ارتىض اهلل
دينه من أهل الكبائر والصغائر  ،فأما التائبون من الذنوب فغريحمتاجني إىل
الشفاعة  .وقال النبي

 :من مل يؤمن بشفاعتي فال أناله اهلل شفاعتي  .وقال:

ال شفيع أنجح من التوبة  .والشفاعة لألنبياء واألوصياء

واملؤمنني

واملالئكة  .ويف املؤمنني من يشفع يف مثل ربيعة ومرض  .وأقل املؤمنني شفاعة
من يشفع لثالثني إنسان ًا  .والشفاعة ال تكون ألهل الشك والرشك  ،وألهل
الكفر واجلحود  ،بل تكون للمذنبني من أهل التوحيد ).
 .2روى يف املحاسن( ( :)184/1عن أب محزة الثاميل قال :قال أبو جعفر
لرسول اهلل

 :إن

شفاعة يف أمته  ،ولنا شفاعة يف شيعتنا  ،ولشيعتنا شفاعة يف أهل

بيتهم  .وقال الصادق

 :إن اجلار ليشفع جلاره  ،واحلميم حلميمه  ،ولو أن

املالئكة املقربني واألنبياء املرسلني شفعوا يف ناصب ما ُشفعوا .
نيَ .وال َص ِد ٍيق َمحِي ٍم  .قال :الشافعون :األئمة ،
وقال يف قول اهللَ :ف َام َلنَا ِم ْن َشافِ ِع َ
والصديق من املؤمنني .
عن سامعة قال :سئل أبو عبد اهلل

عن املؤمن هل يشفع يف أهله؟ قال :نعم،

املؤمن يشفع فيشفع  .قال :إن املؤمن منكم يوم القيامة ليمر عليه بالرجل وقد
أمر به إىل النار فيقول له :يا فالن أغثني فقد كنت أصنع إليك املعروف يف
الدنيا ،فيقول املؤمن للملك :خل سبيله  ،فيأمر اهلل امللك أن أجز قول املؤمن!
فيخىل امللك سبيله ).
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 .3وروى الصدوق يف التوحيد( :407/عن حممد بن أب عمري  ،قال :سمعت
موسى بن جعفر

يقول :ال خيلد اهلل يف النار إال أهل الكفر واجلحود وأهل

الضالل و الرشك  .ومن اجتنب الكبائر من املؤمنني مل يسأل عن الصغائر  ،قال
اهلل تبارك و تعاىل :إِ ْن َ َْتتَن ِ ُبوا َك َبائِ َر َما ُتن َْه ْو َن َعنْ ُه ُن َك ِّف ْر َعنْك ُْم َس ِّيئَاتِك ُْم َونُدْ ِخ ْلك ُْم ُمدْ َخ ً
ال

ك َِر ًيام  .قال فقلت له :يا ابن رسول اهلل فالشفاعة ملن جتب من املذنبني؟ قال:
حدثني أب عن آبائه عن عيل

قال :سمعت رسول اهلل

يقول :إنام

شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي فأما املحسنون منهم فام عليهم من سبيل .قال
ابن أب عمري:فقلت له يا ابن رسول اهلل فكيف تكون الشفاعة ألهل الكبائر،
ون .ومن
ون إِال َمل ِ ِن ْارت ََىض َو ُه ْم ِم ْن َخ ْش َيتِ ِه ُم ْش ِف ُق َ
واهلل تعاىل ذكره يقولَ :وال َي ْش َف ُع َ
يرتكب الكبائر ال يكون مرتىض!
فقال :يا أبا أمحد ما من مؤمن يرتكب ذنب ًا إال ساءه ذلك وندم عليه  ،وقد قال
النبي

 :كفى بالندم توبة  ،وقال :من رسته حسنته وساءته سيئة فهو مؤمن.

فمن مل يندم عىل ذنب يرتكبه فليس بمؤمن  ،ومل جتب له الشفاعة وكان ظامل ًا ،
ِ
واهلل تعاىل ذكره يقول:ما ل َّل َّظامل ِ َ ِ ِ
اع .
ني م ْن َمحي ٍم َوال َشفي ٍع ُي َط ُ
َ

فقلت له :يا ابن رسول اهلل وكيف ال يكون مؤمن ًا من مل يندم عىل ذنب يرتكبه؟
فقال :يا أبا أمحد ما من أحد يرتكب كبرية من املعاص و هو يعلم أنه سيعاقب
عليها إال ندم عىل ما ارتكب  ،ومتى ندم كان تائب ًا مستحق ًا للشفاعة ومتى مل
يندم عليها كان مرص ًا  ،واملرص اليغفر له ألنه غري مؤمن بعقوبة ما ارتكب ،
ولو كان مؤمن ًا بالعقوبة لندم وقد قال النبي
صغرية مع اإلرصار .

 :ال كبرية مع اإلستغفار وال
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ون إِال َمل ِ ِن ْارت ََىض ،فإهنم اليشفعون إال ملن ارتىض
وأما قول اهلل عز وجلَ :وال َي ْش َف ُع َ
اهلل دينه  ،والدين اإلقرار باجلزاء عىل احلسنات والسيئات  ،فمن ارتىض اهلل
دينه ندم عىل ما ارتكبه من الذنوب  ،ملعرفته بعاقبته يف القيامة).
$من تشمله الشفاعة ومن التشمله
بينت األحاديث الرشيفة من له حق الشفاعة  ،ومن تشمله  ،ومن ال تشمله .
(الكايف( :)405/8:واعلموا أنه ليس يغني عنكم من اهلل أحد

قال الصادق

من خلقه شيئ ًا ،الملك مقرب والنبي مرسل  ،وال من دون ذلك ،فمن رسه
أن تنفعه شفاعة الشافعني عند اهلل  ،فليطلب إىل اهلل أن يرىض عنه  ،واعلموا
أن أحد ًا من خلق اهلل مل يصب رضا اهلل إال بطاعته وطاعة رسوله  ،وطاعة والة
أمره من آله  ،ومل ينكر هلم فض ً
ال َ ،ع ُظ َم وال َص ُغر ).
ويف الكايف (:)400/6

(قال رسول اهلل

 :الينال شفاعتي من استخف

بصالته  ،وال َي ِر ُد عيل احلوض ال واهلل.الينال شفاعتي من رشب املسكر  ،وال
يرد عيل احلوض ال واهلل )!
$النواصب وقتلة احلسني
قال اإلمام الصادق

ال تناهلم الشفاعة

(املحاسن( :)184/1:إن اجلار ليشفع جلاره واحلميم حلميمه

ولو أن املالئكة املقربني واألنبياء املرسلني شفعوا يف ناصب  ،ما ُش ِّف ُعوا).
ويف كامل الزيارات( :144/عن أب عبد اهلل
حتمله  ،فأخذه رسول اهلل

قال:كان احلسني

مع أمه

فقال :لعن اهلل قاتليك ولعن اهلل سالبيك ،

وأهلك اهلل املتوازرين عليك  ،وحكم اهلل بيني وبني من أعان عليك .
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فقالت فاطمة :يا أبه أي شئ تقول  ،قال :يا بنتاه ذكرت ما يصيبه بعدي وبعدك
من األذى والظلم والغدر والبغي  ،وهو يومئذ يف عصبة كأهنم نجوم السامء
يتهادون إىل القتل  ،وكأين أنظر إىل معسكرهم واىل موضع رحاهلم وتربتهم!
فقالت :يا أبه وأين هذا املوضع الذي تصف  ،قال :موضع يقال له كربالء ،
وهي ذات كرب وبالء علينا وعىل األمة  ،خيرج عليهم رشار أمتي  ،ولو أن
أحدهم شفع له من يف الساموات واألرضني ما شفعوا فيهم وهم املخلدون يف
النار !
قالت :يا أبه فيقتل  ،قال :نعم يا بنتاه  ،وما قتل قتلته أحد كان قبله  ،وتبكيه
الساموات واألرضون واملالئكة والوحش واحليتان يف البحار واجلبال  ،لو
يؤذن هلا ما بقي عىل األرض متنفس  ،وتأتيه قوم من حمبينا ليس يف األرض
اعلم باهلل وال أقوم بحقنا منهم  ،وليس عىل ظهر األرض أحد يلتفت إليه
غريهم  ،أولئك مصابيح يف ظلامت اجلور  ،وهم الشفعاء  ،وهم واردون
حويض غد ًا  ،أعرفهم إذا وردوا عيل بسيامهم  ،وأهل كل دين يطلبون أئمتهم
وهم يطلبوننا واليطلبون غرينا  ،وهم قوام األرض  ،هبم ينزل الغيث ).
ويف جواهر الكالم(( :)92/20قال رسول اهلل

لعيل

 :واهلل ل ُتقتلن بأرض

العراق و ُتدفن هبا  ،قلت يا رسول اهلل :ما ملن زار قبورنا وعمرها وتعاهدها ؟
فقال :يا أبا احلسن إن اهلل قد جعل قربك وقرب ُولدك بقاع ًا من بقاع اجلنة
وعرصة من عرصاهتا  ،وإن اهلل تعاىل جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوة من
عباده حتن إليكم  ،وتتحمل املذلة واألذى فيكم  ،فيعمرون قبوركم ويكثرون
زيارهتا  ،تقرب ًا منهم إىل اهلل تعاىل ومودة منهم لرسوله ،أولئك يا عيل
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املخصوصون بشفاعتي  ،والواردون حويض وهم زواري غد ًا يف اجلنة  .يا عيل
عىل بناء بيت

من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنام أعان سليامن بن داود

املقدس  ،ومن زار قبوركم عدل ذلك له ثواب سبعني حجة بعد حجة
اإلسالم ،وخرج من ذنوبه حتى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أمه  ،فأبرش
وبرش أولياءك وحمبيك من النعيم وقرة العني  ،بام ال عني رأت وال أذن سمعت
وال خطر عىل قلب برش .
ولكن حثالة من الناس يعريون زوار قبوركم بزيارتكم  ،كام تعري الزانية
بزناها  ،أولئك رشار أمتي ال أناهلم اهلل شفاعتي  ،وال َي ِر ُدون حويض ).
:من رسه أن ييا حيايت ويموت

ويف بصائر الدرجات( :70/قال رسول

ميتتي  ،ويدخل جنة ربى التي وعدين جنة عدن منزيل قضيب من قضبانه غرسه
ربس تبارك وتعاىل بيده فقال له كن فكان  ،فليتول عيل بن أب طالب
واألوصياء من ذريته  .إهنم األئمة من بعدي هم عرتيت من حلمي ودمي ،
رزقهم اهلل فضيل وعلمي  ،وويل للمنكرين فضلهم من أمتي ،القاطعني
صلتي ،واهلل ليق ُت ُلن ابني احلسني ! ال أناهلم اهلل شفاعتي).
ويف كامل الزيارات ( :160/عن أب نرص ،عن رجل من أهل بيت املقدس أنه
قال :واهلل لقد عرفنا أهل بيت املقدس ونواحيها عشية قتل احلسني بن عيل!
قلت :وكيف ذاك  ،قال :ما رفعنا حجر ًا وال مدر ًا وال صخر ًا إال ورأينا حتتها
دم ًا عبيط ًا يغيل  ،وامحرت احليطان كالعلق  ،و ُمطرنا ثالثة أيام دم ًا عبيط ًا ،
وسمعنا مناديا ينادي يف جوف الليل يقول:
أترجو
معاذ

أمة
اهلل

قتلت
ال

نلتم

حسينا

شفاعة جده يوم احلساب

يقين ًا

تراب

شفاعة

أمحد

وأيب
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وخري الشيب طر ًا والشباب

قتلتم خري من ركب املطايا

وانكسفت الشمس ثالثة أيام  ،ثم جتلت عنها وانشبكت النجوم  ،فلام كان من
غد أرجفنا بقتله  ،فلم يأت علينا كثري ش حتى ُن ِع َي إلينا احلسني) .

$من شفاعة احلسني

لزواره

أوردنا يف املوضوع السادس عدة أحاديث تضمنت شفاعة احلسني

وجاء يف زيارته

طلب الشفاعة منه (كامل الزيارات:)380/

لزواره .

(السالم عليك يا

أبا عبد اهلل  ،السالم عليك يا حجة اهلل يف أرضه وشاهده عىل خلقه  ،السالم
عليك يا ابن رسول اهلل...جئتك مقر ًا بالذنوب  ،إشفع يل عند ربك يا ابن
رسول اهلل ) .وجاء يف ختام زيارة عاشوراء:
احلمدُ محدَ ّ ِ
ك َعىل ُم ِ
صاهبِ ْم َْ ،
ين َل َ
( ثم تسجد وتقول :ال ّل ُه َّم َل َ
احل ْمدُ هللَِّ
الشاك ِر َ
ك َ ْ َْ
ني يوم الور ِ
احل َس ْ ِ
َعىل َعظِي ِم َر ِز َّيتِي  .ال ّل ُه َّم ْار ُز ْقنِي َشفا َع َة ُ
ت ِِل َقدَ َم ِصدْ ٍق
ود َو َث ِّب ْ
ََْ ُُ
احلس ِ ِ
احل َس ْ ِ
احل َس ْ ِ
ني َو َأ ْص ِ
ون ُ
ِعنْدَ َك َم َع ُ
ني )
ين َب َذ ُلوا ُم َه َج ُه ْم ُد َ
ني ا َّلذ َ
حاب ُ َ ْ
(عاشوراء فوق الشبهات( )51/1للمرجع التربيزي ).

$زوار احلسني

مشفوع هلم و ُمشَ َّفعُون

يف كامل الزيارات (  )165/1ويف طبعة 309/وطبعة( :289/الباب الثامن والستون
أن زوار احلسني

ُم َش َّف ُعون  .وهذه درجة أعىل من شموهلم بالشفاعة  .فقد

روى سيف التامر  ،عن أب عبد اهلل

قال :إن زائراحلسني

مشفع يوم

القيامة ملائة رجل كلهم قد وجبت هلم النار ،ممن كان يف الدنيا من املرسفني .
عن سليامن بن خالد  ،عن أب عبد اهلل
قرب احلسني

قال :سمعته يقول :ويغفر لزائري

خاصة وألهل بيتهم وملن يشفع له يوم القيامة كائن ًا من كان ،

قلت :وإن كان رج ً
ال قد استوجب النار  ،قال :وإن كان ما مل يكن ناصبي ًا .
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عن عبد اهلل بن شعيب التميمي ،عن أيب عبد اهلل

قال :ينادي مناد يوم القيامة:

أين شيعة آل حممد؟ فيقوم عنق من الناس اليصيهم إال اهلل تعاىل  ،فيقومون
ناحية من الناس ،ثم ينادي مناد :أين زوار قرب احلسني؟فيقوم أناس كثري فيقال
هلم :خذوا بيد من أحببتم  ،إنطلقوا هبم إىل اجلنة ،فيأخذ الرجل من أحب ،
حتى أن الرجل من الناس يقول لرجل :يا فالن أما تعرفني أنا الذي قمت لك
يوم كذا وكذا  ،فيدخله اجلنة ال يدفع وال يمنع .
عن صفوان اجلامل  ،عن أيب عبد اهلل

احلسني

 :قلت :فام ملن قتل عنده يعني قرب

جار عليه السلطان فقتله ،قال :أول قطرة من دمه يغفر له هبا كل

خطيئة وتغسل طينته التي خلق منها املالئكة حتى ختلص كام خلصت األنبياء
املخلصني ،ويذهب عنها ما كان خالطها من أدناس طني أهل الكفر ،ويغسل
قلبه ويرشح صدره ويمأل إيامن ًا  ،فيلقي اهلل وهو خملص من كل ما ختالطه
األبدان والقلوب ،ويكتب له شفاعة يف أهل بيته وألف من إخوانه  ،وتويل
الصالة عليه املالئكة مع جربئيل وملك املوت  ،ويؤيت بكفنه وحنوطه من
اجلنة ،ويوسع قربه عليه  ،ويوضع له مصابيح يف قربه  ،ويفتح له باب من
اجلنة).




$املوضوع الرابع عشر:

$معاوية بن يزيد خرِّيج مدرسة أبي ذر
 $أوجد أبو ذر تياراً وربى تالميذ كباراً
أوجد أبو ذر تيار ًا قوي ًا مناهض ًا لبني أمية  ،موالي ًا لعيل والعرتة

 ،وربى

جمموعة تالميذ علامء عملوا معه  ،وربوا تالميذهم عىل ذلك  ،فواصلوا دعوة
أب ذر بالرس والعلن  ،وكان تأثريهم يف الشام عميق ًا واسع ًا .
ويكفي دلي ً
ال تأثريهم عىل األرسة األموية احلاكمة  ،بشخص معاوية بن يزيد
الذي جعله أبوه يزيد ويل عهده  ،وملا هلك تقبل ابنه البيعة وصعد املنرب وألقى
خطبة العرش  ،ففجر ثورة يف البالط األموي!
وكان معه أستاذه عمر بن نعيم العنيس املعروف باملقصوص ،مؤدب أوالد
يزيد  ،تلميذ أسامة النخعي تلميذ أب ذر  ،وكان معاوية الثاين ينفذ توجيه
أستاذه حيث قال له :إعتدل أو اعتزل .
 $معاوية الثاني فجَّرالنظام األموي
قال ابن العربي يف خمترصتاريخ الدول( :111/ملا مات يزيد صار األمر إىل ولده
معاوية وكان قدري ًا  ،ألن عمراملقصوص كان علمه ذلك َ
فدان به وحتققه ،فلام
بايعه الناس قال للمقصوص :ما ترى؟ قال :إما أن تعتدل أو تعتزل .فخطب
معاوية بن يزيد فقال :إن جدي معاوية نازع األمر من كان أوىل به وأحق  ،ثم
تقلده أب ولقد كان غري خليق به .وال أحب أن ألقى اهلل عز وجل بتبعاتكم،
فشأنكم وأمركم ولوه من شئتم ).
وقال اليعقويب ( ( :)253/2ثم ملك معاوية بن يزيد بن معاوية  ،وأمه أم هاشم
بنت أب هاشم بن عتبة بن ربيعة  ،أربعني يوم ًا وقيل بل أربعة أشهر  ،وكان له
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مذهب مجيل  ،فخطب الناس فقال :أما بعد محد اهلل والثناء عليه أهيا الناس ،
فإنا بلينا بكم وبليتم بنا  ،فام نجهل كراهتكم لنا وطعنكم علينا .
أال وإن جدي معاوية بن أب سفيان نازع األمر من كان أوىل به منه يف القرابة
برسول اهلل

وأحق يف االسالم  ،سابق املسلمني  ،وأول املؤمنني  ،وابن عم

رسول رب العاملني  ،وأبا بقية خاتم املرسلني  ،فركب منه ما تعلمون  ،وركبتم
منه ما ال تنكرون  ،حتى أتته منيته وصار رهن ًا بعمله .
ثم قلد أب وكان غري خليق للخري  ،فركب هواه واستحسن خطاه  ،وعظم
رجاؤه  ،فأخلفه األمل وقرصعنه األجل  ،فقلت منعته  ،وانقطعت مدته ،
وصار يف حفرته  ،رهن ًا بذنبه وأسري ًا بجرمه .
ثم بكى وقال :إن أعظم األمور علينا علمنا بسوء مرصعه وقبح منقلبه  ،وقد
قتل عرتة الرسول وأباح احلرمة وحرق الكعبة  ،وما أنا املتقلد أموركم وال
املتحمل تبعاتكم فشأنكم أمركم  ،فواهلل لئن كانت الدنيا مغن ًام لقد نلنا منها
حظ ًا  ،وإن تكن رش ًا فحسب آل أب سفيان ما أصابوا منها !
فقال له مروان بن احلكمُ :سنها فينا ُع َمرية  ،قال :ما كنت أتقلدكم حي ًا وميت ًا،
ومن يل برجل مثل رجال عمر !
وتويف وهو ابن ثالث وعرشين سنة ،وصىل عليه خالد بن يزيد بن معاوية ،
وقيل بل عثامن بن حممد بن أب سفيان  ،ودفن بدمشق وكان هبا ينزل ) .
$مالحظات
 معاوية الثاين شيعي وليس قدري ًا كام قالوا  ،ومل يقل لألمويني فشأنكم
وأمركم وال اعتزل احلكم  ،بل طلب منهم أن يفوضوه لريجع احلق اىل أهله.
ومل يقل هلم اىل من يريد نقل اخلالفة إال ملا دسوا له السم ويئس من احلياة .
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ففي تاريخ حبيب السري( )131/3وقاموس الرجال للتسرتي (:)144/10

( أهيا الناس قد نظرت يف أموركم ويف أمرى فإذا أنا ال أصلح لكم واخلالفة ال
تصلح يل  ،إذ كان غريى أحق هبا مني  ،وسأخربكم به  ،هذا عيل بن احلسني بن
عيل بن أب طالب زين العابدين

 ،ليس يقدر طاعن أن يطعن فيه  ،فإذا

أردمتوه فأقيموه  ،عىل أين أعلم أنه ال يقبلها ).
ويظهر أنه التقى باإلمام زين العابدين

 ،ملا جاؤوا به أسري ًا اىل يزيد .

 وأ شد ما أغضب بني أمية منه أنه أعلن يف خطبة العرش أن اخلالفة حق
رشعي لعيل واحلسن واحلسني

وأن جده غاصب بأخذها  ،وظامل بعهده

ليزيد .وأنه وأباه يالقيان اآلن جزاء عملهام  ،وويل هلام إن مل يغفر اهلل هلام .
وتعبريه ينازع األمر أهله  ،يدل عىل ثقافته الشيعية ،ألن النبي

كان من أول

بعثته يأخذ البيعة من األنصار ومن عامة املسلمني يف بيعة الشجرة وغريها ،
عىل أن ال ينازعوا األمر أهله  ،أي الينازعوا أهل بيته اخلالفة .
روى البخاري (( :)122/8كيف يبا َيع اإلمام :عن عبادة بن الصامت قال :بايعنا
رسول اهلل

عىل السمع والطاعة يف املنشط واملكره ،وأن ال ننازع األمر أهله،

وأن نقوم أو نقول باحلق حيثام كنا ،ال نخاف يف اهلل لومة الئم).
وروته عامة مصادر احلديث والفقه،وقال ابن حجر يف فتح الباري(( :)6/13قوله:
وأن ال ننازع األمر أهله :أي امللك واإلمارة ).
لذلك نؤمن بأن كل من نازع علي ًا وأهل البيت
فقد نقض بيعته للنبي

احلكم واإلمامة والقيادة

بأن الينازع األمر أهله.

وكان املسلمون يفهمون هذا من :نازع األمر أهله ،لكنهم كانوا خيافون من
زعامء قريش أو يداهنون !

يزيدخريج مدرسة أب ذر203.............................................................................
املوضوع الرابع عرش :معاوية بن
ِّ

وقد فهم ذلك وأعلنه معاوية الثاين  ،وقال إن جده معاوية نازع األمر أهله .
وملا طلبوا منه إقامة ويل عهد قال(:ومن جعل يل هذا العهد يف أعناق الناس!
واهلل لوال خويف الفتنة ملا أقمت عليها طرفة عني)( .رشح النهج. )263/15:

ويكفينا هذا مستند ًا لعقيدتنا فيمن يزعم أن له عىل الناس حق الطاعة أو حق
البيعة بدون نص من رسول اهلل

 ،كام زعم القرشيون بعد النبي

.

$صدع معاوية الثاني بفضائل أهل البيت
فقد اعرتف بحق عيل واحلسن واحلسني

 ،وروى بعض فضائلهم كام رويناها.

قال الباعوين الدمشقي يف جواهر املطالب (( :)261/2ملا اس ُتخلف معاوية بن
يزيد صعد املنرب فجلس عليه طويالً ،ثم محد اهلل وأثنى عليه وصىل عىل نبيه ،
ثم قال :أهيا الناس واهلل ما أنا بالراغب يف التأمري عليكم  ،وال باآلمن لعظيم
ما أكرهه منكم  ،إنام بلينا بكم وبليتم بنا .أال إن جدي نازع األمر من كان أوىل
به منه ،لقرابته برسول اهلل
إيامن ًا  ،ابن عم رسول اهلل

وقديمه وسابقته ،أعظم املهاجرين قدر ًا ،وأوهلم
وزوج ابنته  ،جعله هلا بع ً
ال باختياره له هلا،

وجعلها له زوجة باختيارها له  ،فهام بقية رسول اهلل

وساللة خاتم النبيني.

فركب جدي منه ما تعلمون  ،وركبتم معه منه ما ال جتهلون  ،ثم انتظمت جلدي
منيته  ،وصار مرهتن ًا بعمله  ،فريد ًا يف قربه .
ثم تقلد أب أمركم هبوى أبيه الذي كان فيه  ،فلقد كان بسوء فعله وإرسافه عىل
نفسه غري خليق باخلالفة عىل أمة حممد

وال جدير هبا  ،فركب هواه

واستحسن خطاه  ،وأقدم عىل ما أقدم عليه جرأ ًة عىل اهلل  ،وبغي ًا عىل ما استحل
حرمته  ،فقلت مدته وانقطع أثره  ،وضاجع عمله  ،وحصل عىل ما قدم ،
وأنسانا احلزن عليه احلزن له بام قدمه  ،فليت شعري ما قال وما قيل له! وخنقته
العربة وبكى بكاء شديد ًا وعال نحيبه! وسبح طوي ً
ال ثم قال :ورصت أنا ثالث
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القوم  ،والساخط فيام أرى أكثر من الرايض  ،وما كان اهلل يراين أمحل إمامتكم
وألقاه بتبعاتكم  ،فشأنكم بأمركم  ،خذوه وولوه من شئتم ممن يقوم بسياستكم
فولوه أموركم  .فقال له مروانُ :سنها يا أبا ليىل عمرية؟ قال :أختدعني يا مروان
عن ديني ونفيس! يا مروان إئتني برجال مثل رجال عمر حتى أفعل ،فواهلل لئن
كان هذا األمر مغن ًام لقد أصاب آل أب سفيان منها حظ ًا كافي ًا ،ولئن كان رش ًا
فحسبهم ما أصابوه ! ثم نزل عن املنرب فدخل اخلرضاء فقالت له أمه (هي خالته):

ليتك كنت حيضة ! فقال :واهلل لوددت ذلك  ،ومل أعلم أن هلل نار ًا يعذب هبا
من عصاه ! إن مل يرحم اهلل أب وجدي فويل هلام !
ثم إنه مات بعد أربعني يوم ًا  ،فوثب بنو أمية عىل مؤدبه املعروف بعمر
املقصوص وقالوا له :أنت علمته هذا ! فقال :ال واهلل وإنه ملطبوع عليه  ،واهلل
ما حلف قط إال بمحمد وآل حممد  ،وما رأيته أفرد حممد ًا منذ عرفته ) !
راجع :اليعقويب ،240/2 :واملسعودي .73/3 :وخمترصالدول ،111/وتاريخ دمشق:

 .365/13وابن حجر يف الصواعق .134/وسيأيت أهنم دفنوه حي ًا ! ريض اهلل عنه .

$كان معاوية الثاني ذكي ًا قوي ًا صاحب بصرية
 قال ابن كثري يف النهاية ((:)261/8كان أبيض شديد البياض ،كثري الشعر،
كبري العينني  ،جعد الشعر ،أقنى األنف  ،مدور الرأس  ،مجيل الوجه  ،كثري
شعر الوجه  ،دقيقه  ،حسن اجلسم ).
وقال ابن عساكر(( :)299/59كان أبيض قضيف ًا (نحيفاً ) حسن الوجه دقيقه).
وقال يف التنبيه واإلرشاف(:265/كان ربعة من الرجال  ،نحيف ًا يعرتيه صفار).
وقال البالذري (( :)356/5قام الضحاك بأمر الناس بدمشق ،ومل يعزل معاوية
بن يزيد أحد ًا من عامل أبيه  ،والحرك شيئ ًا  ،وال أمر وال هنى .وروى عن
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الكلبي قال:مات ابن ثالث وعرشين ،ودفن يف مقربة باب الصغري بدمشق).
واملعروف يف عرصنا أن قربه يف سوق البزورية  ،وهو يف دكان صغري  ،وقد زرته .

وقال ابن خياط يف تارخيه ( :255/فأقر عامل أبيه ومل ِّ
يول أحد ًا  ،ومل يزل مريض ًا
حتى مات...وصىل عليه الوليد بن عتبة بن أب سفيان ) .
وقال البالذري (( :)357/5كانت أم معاوية بن يزيد وهي أم هاشم بنت أب
هاشم بن عتبة ،امرأة برزة عاقلة  ،فدعا يزيد يوم ًا بمعاوية بن يزيد وأمه
حارضة فأمره بأمر فلام وىل قالت له :لو وليت معاوية عهدك  ،فقال :أفعل .
وناظر حسان بن بحدل الكلبي يف أمره فشجعه عىل البيعة له  ،فأحرض الناس
وأعلمهم أنه قد واله اخلالفة بعده  ،فبايع له ابن بحدل والناس  ،فلام مات
يزيد بحوارين بويع ملعاوية باخلالفة وهو كاره  ،وكان سبب موت يزيد أنه
ركض فرس ًا فسقط عنه وأنه أصابه قطع  ،ويقال إن عنقه اندقت) .
أقول :الصحيح عندنا يف هالكه كام يف كامل الزيارة أن اهلل تعاىل جعله كالفحمة !

 وقد شوهت السلطة األموية شخصية معاوية الثاين وصورته ضعيف ًا اختار
اإلنزواء والعبادة  ،ورفض أن يوص إىل أحد  ،ومرض ومات !
ويف لسان العرب (( :)609/11يقال إن القرش إذا كان ضعيف ًا يقال أبو ليىل ،
وإنام ضعف معاوية ألن واليته كانت ثالثة أشهر  .قال :وأما عثامن بن عفان
فيقال له أبو ليىل ألن له ابنة يقال هلا ليىل) .
لكن ليس يف بنات عثامن ليىل! فاخرتعوها ليبعدوا عن عثامن هتمة الضعف !
وقد تواترخرب ضعف عثامن  ،حتى أنه أعطى خاتم اخلالفة اىل مروان !
أما معاوية الثاين فكيف يكون ضعيف ًا وهو الذي اختذ قرار ًا ضد النظام األموي
من أساسه وفاجأ رجال احلكم ،وشخصيات األمويني وشياطينهم وأتباعهم ،
وأغضبهم  ،وأرصعىل موقفه  ،وحتمل نتائجه مهام كانت!
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وكيف يكون ضعيف ًا وهو الذي جمد عيل بن أب طالب وأوالده

من منرب

اخلالفة األموية  ،وأعلن أهنم أصحاب احلق وأنه يريد إرجاع احلق اليهم؟
وكيف يكون ضعيف ًا ،وقد ضحى بأمرباطوريته وبدمه ! وهو شاب يف مقتبل
العمر  ،تتوق نفسه اىل احلياة  ،واىل نعيم قصور بني أمية  .فلم يأبه بكل ذلك
ورماه كام يرمي احلذاء !وهذا غاية يف اإليامن والتضحية والشجاعة!
وكيف يكون ضعيف ًا ،وقد طرد من جملسه كبرياألمويني وشيطاهنم مروان بن
احلكم  ،وقال له أخرج عني يا ابن الزرقاء ،وكان مروان آمر ًا ناهي ًا يف القرص!
وقد تصدى مروان بن احلكم يومها ملناقشته  ،وأراد منه أن جيعل اخلالفة
شورى أموية ليكون هو البارز فيها  ،وقد أكثر اإلحلاح عليه !
وج ِهدَ به مروان أن جيعل هلم عهد ًا فأبى )!
قال يف تاريخ دمشق(َ ( :)302/59
وقال البالذري ((:)356/5حدثني هشام بن عامر عن الوليد بن مسلم قال :دخل
مروان بن احلكم عىل معاوية بن يزيد فقال له :لقد أعطيت من نفسك ما يعطي
الذليل املهني ! ثم رفع صوته فقال :من أراد أن ينظر اىل حالقة آل حرب بن
أمية فلينظر إىل هذا ! فقال له معاوية :يا ابن الزرقاء أخرج عني  ،ال قبل اهلل
لك عذر ًا يوم تلقاه )! وحالقتهم الترصف الذي يفنيهم !
وقد وصفه النبي

بابن الزرقاء وأبى أن يدعو له .والزرقاء أمه بغية مشهورة .

روى ابن محاد وهو إمام عندهم  ،يف كتابه الفتن ( ( :)129/1عن راشد بن سعد
أن مروان بن احلكم ملا ولد ُدفع إىل رسول اهلل

ليدعو له فأبى أن يفعل  ،ثم

قال :اب ُن الزرقاء ! هالك عامة أمتي عىل يديه ويدي ذريته ) !
ووصفه بذلك اإلمامان احلسنان
العابدين

( تاريخ دمشق )292/13 :واإلمام زين

( الكايف)19/6 :واألحنف بن قيس

(الطبقات 96/7 :وتاريخ دمشق:

 360/1والطربي . ) 251/4 :ومعناه أن ثقافة معاوية بن يزيد كانت شيعية .
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قال ابن اجلوزي يف تذكرة اْلواص(:188/ذكر هشام بن حممد الكلبي عن حممد
بن إسحاق قال :بعث مروان بن احلكم وكان والي ًا عىل املدينة رسوالً إىل
احلسن

فقال له يقول لك مروان :أبوك الذي فرق اجلامعة  ،وقتل أمري

املؤمنني عثامن  ،وأباد العلامء والزهاد يعني اخلوارج  ،وأنت تفخر بغريك  .فإذا
قيل لك :من أبوك؟ تقول :خايل الفرس! فجاء الرسول إىل احلسن

فقال

له :يا أبا حممد إين أتيتك برسالة ممن خياف سطوته ويذر سيفه  ،فإن كرهت مل
أبلغك إياها ووقيتك بنفيس  .فقال احلسن

:ال بل تؤدهيا ونستعني عليه باهلل

فأداها فقال له :تقول ملروان إن كنت صادق ًا فاهلل جيزيك بصدقك  ،وإن كنت
كاذب ًا فاهلل أشد نقمة !
فخرج الرسول من عنده فلقيه احلسني

فقال :من أين أقبلت؟ فقال من عند

أخيك احلسن فقال :وما كنت تصنع؟ قال أتيت برسالة من عند مروان فقال
وما هي؟ فأعادها عليه فقال :قل له يقول لك احلسني :يا ابن الزرقاء الداعية
إىل نفسها بسوق ذي املجاز ،صاحبة الراية بسوق عكاظ  ،ويا ابن طريد رسول
اهلل ولعينه  ،إعرف من أنت ومن أمك ومن أبوك !
فجاء الرسول إىل مروان فأعاد عليه ما قاال فقال له :إرجع إىل احلسن وقل له
أشهد أنك ابن رسول اهلل  ،وقل للحسني :أشهد أنك ابن عيل بن أب طالب!
قال األصمعي :أما قول احلسني يا ابن الداعية إىل نفسها فذكر ابن إسحاق أن
أم مروان إسمها أمية وكانت من البغايا يف اجلاهلية  ،وكان هلا راية مثل راية
البيطار تعرف هبا  ،وكانت تسمى أم حبتل الزرقاء  ،وكان مروان ال يعرف له
أب  ،وإنام نسب إىل احل َكم  ،كام نسب عمرو إىل العاص .
وأما قوله :يا ابن طريد رسول اهلل ،يشري إىل احلكم بن أب العاص بن أمية ابن
عبد شمس ،أسلم يوم الفتح وسكن املدينة وكان ينقل أخبار رسول اهلل إىل
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الكفار من األعراب وغريهم ويتجسس عليه .قال الشعبي:وما أسلم إال هلذا
ومل يسن اسالمه  ،ورآه رسول اهلل يوم ًا وهو يميش يتخلج يف مشيته ياكي
رسول اهلل

فقال له:كن كذلك! فام زال يميش كأنه يقع عىل وجهه! ونفاه

رسول اهلل إىل الطايف ولعنه  ،فلام تويف رسول اهلل

كلم عثامن أبا بكر ان

يرده ألنه كان عم عثامن فقال أبو بكر هيهات شئ فعله رسول اهلل واهلل ال
أخالفه أبد ًا! فلام مات أبو بكر وويل عمر كلمه فيه فقال يا عثامن أما تستحي
من رسول اهلل ومن أب بكر ترد عدو اهلل وعدو رسوله إىل املدينة ! واهلل ال كان
هذا أبد ًا .فلام مات عمر وو َيل عثامن رده يف اليوم الذي و َيل فيه وقربه وأدناه
ودفع له ماالً عظي ًام ورفع منزلته  ،فقام املسلمون عىل عثامن وأنكروا عليه!
وهوأول ما أنكروا عليه وقالوا رددت عدو اهلل ورسوله وخالفت اهلل ورسوله!
فقال :إن رسول اهلل وعدين برده فامتنع مجاعة من الصحابة عن الصالة خلف
عثامن لذلك  .ثم تويف احلكم يف خالفته فصىل عليه ومشى خلفه  ،فشق ذلك
عىل املسلمني وقالوا ما كفاك ما فعلت حتى تصيل عىل منافق ملعون  ،لعنه
رسول اهلل

ونفاه .

وأعطى ابنه مروان مخس غنائم إفريقية مخس مائة ألف دينار .وملا بلغ عائشة
أرسلت إىل عثامن :أما كفاك أنك رددت املنافق حتى تعطيه أموال املسلمني،
وتصيل عليه وتشيعه ! قالت :أقتلوا نعث ً
ال قتله اهلل  ،فقد كفر.
وملا بلغ مروان إنكارها جاء إليها يعاتبها فقالت له:أخرج يا ابن الزرقاء  ،إين
أشهد عىل رسول اهلل أنه لعن أباك وأنت يف صلبه ).
( ونحوه مناقب آل أيب طالب ، 184/3 :واملستقىص يف أمثال العرب )202/1 :وتاريخ
دمشق ، 36/35 :واإلرشاف البن أيب الدنيا ، 219/واملنتظم . ) 323/5 :والطرباين
الكبري ، 306/22 :ومسند الشاميني ، 325/2 :واآلحاد للضحاك ( ، 394/1و:
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 . ) 247/4تاريخ الطربي ، 599/4 :والنهاية ، 272/6 :واملنتظم ، 91/6 :وابن األثري:
 ) 88/4وقد حرف رواة األمويني ل ْعنة النبي

وجعلوها مدح ًا ألمه ! فقال الضحاك يف

اآلحاد واملثاين( ( :)394/1وكانت تسمى الزرقاء من حسن عينيها)!

$رفض أمرباطورية جده وقدم نفسه للشهادة !
قال ابن قتيبة يف اإلمامة والسياسة (( :)10/2فلبث والي ًا شهرين وليايل حمجوب ًا
ال ُيرى  ،ثم خرج بعد ذلك فجمع الناس فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال :أهيا
الناس  ،إين نظرت بعدكم فيام صار إيل من أمركم وقلدته من واليتكم ،
فوجدت ذلك اليسعني فيام بيني وبني رب أن أتقدم عىل قوم فيهم من هو خري
مني وأحقهم بذلك ،وأقوى عىل ما قلدته  ،فاختاروا مني إحدى خصلتني :إما
أن أخرج منها وأستخلف عليكم من أراه لكم رض ًا ومقنع ًا  ،ولكم اهلل عيل أال
آلوكم نصح ًا يف الدين والدنيا .وإما أن ختتاروا ألنفسكم وخترجوين منها  .قال:
فأنف الناس من قوله وأبوا ذلك  ،وخافت بنو أمية أن تزول اخلالفة منهم
َ
فقالوا :ننظر يف ذلك يا أمرياملؤمنني ونستخري اهلل فأمهلنا  .قال :لكم ذلك
وعجلوا عيل  .فلم يلبثوا بعدها إال أيام ًا حتى ُط ِعن (مرض مرض املوت) فدخلوا
ِّ
عليه فقالوا له :إستخلف عىل الناس من تراه هلم رض ًا  .فقال هلم :عند املوت
تريدون ذلك  ،ال واهلل ال أتزودها ! ما سعدت بحالوهتا فكيف أشقى
بمرارهتا ،ثم هلك ومل يستخلف أحد ًا ) .
وقال املفيد يف اإلختصاص:131/

(وهلك معاوية بن يزيد وهو ابن إحدى

وعرشين سنة  ،وويل األمر أربعني ليلة ).
السم  ،ثم قالوا له فوضناك ِّ
فول اْلالفة من شئت ! فقال َلم :اآلن
أقول :دسوا له ُّ
تفوضوين  ،أردت ذلك وأنا ساَل ألرتب أمركم  ،أما اآلن فال ينفع .
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قال الطربي(( :)409/4ثم دخل منزله ومل خيرج إىل الناس ،وتغيب حتى مات.
فسقي ُس ًام .وقال بعضهم ُ
طعن) .من الطاعون .
فقال بعض الناسُ :دس إليه
َ
وقال املسعودي يف مروج الذهب (( :)73/3وقد تنوزع يف سبب وفاته  ،فمنهم
ف أنفه  ،ومنهم من رأى
من رأى أنه سقي َرشبة  ،ومنهم من رأى أنه مات َحت َ
أنه ُطعن  ،وقبض وهو ابن اثنتني وعرشين سنة ).
وقال ابن األثري (الكامل( :)131/4:وقيل :إنه مات مسموم ًا ).
سقي  ،ويقال إنه طعن) .
وقال ابن كثري يف النهاية (( :)261/8ويقال إنه َ
وأقوال املؤرخني والرواة  ،تكشف حماوالت السلطة وأتباعها إلنكار ُسمه .

 $ثم مسموا ابن عمه الوليد فمات وهو يصلي عليه !
قتل بنو أمية معاوية الثاين وابن عمه الوليد بن عتبة  ،ألنه قال( :إذا مت
فليصل عيل الوليد بن عتبة)

(الطبقات.)39/5:

فخافوا أن تكون وصية له ،

وجعلها الوليد حجة ليبايعوه  ،لكن مروان سارع اىل قتله !
قال املسعودي (( :)73/3وصىل عليه الوليدُ بن عتبة بن أب سفيان  ،وليكون
األمر له من بعده  ،فلام كرب الثانية ُطعن فسقط ميت ًا قبل متام الصالة  ،ف ُقدم
عثامن بن عتبة ابن أب سفيان  ،فقالوا :نبايعك؟ قال :عىل أن ال ُأحارب وال
ُأبارش قتاالً ،فأبوا ذلك عليه  ،فصار إىل مكة ودخل يف مجلة ابن الزبري .وزال
األمر عن آل َحرب فلم يكن فيهم من يرومها  ،وال يرجتى أحد منهم هلا )!
وقال ابن عساكر((:)3/31فقدم للصالة عليه الوليد بن عتبة وكان أسن آل أب
سفيان فلام كربعليه الثالثة خر َمطعون ًا فلم يرفعوه إال ميت ًا ! فقدموا عليه عثامن
بن عنبسة بن أب سفيان وكان أسن آل أب سفيان  ،فلام صىل عليه أحاطوا به
فقالوا :نبايعك باخلالفة؟ فقال ال ،بل أحلق بخايل ابن الزبري).
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وقال البالذري يف فتوحه ( ( :)270/1فلام كربالثانية ُطعن فسقط ميت ًا قبل متام
الصالة  ،ف ُقدم عثامن بن عتبة بن أب سفيان ) .
وكان الوليد الذي سقط وهو يصيل عىل معاوية الثاين من أغنياء بني أمية  ،فقد
اشرتى من عيل بن احلسني ضيع ًة للحسني
قىض منها دين ًا كان عىل احلسني
بضيعة للحسني

 .وذكروا أنه كان والي ًا عىل املدينة فطمع

فهدده احلسني بأن ينادي بحلف الفضول  ،فرتاجع.

ورووا أن يزيد ًا أرسل اىل الوليد أن يأخذ احلسني
فامتنع احلسني

بتسع وسبعني ألف دينار ،

بالبيعة فإن امتنع فليقتله

فلم جيربه الوليد  ،ومل فيه يسمع كالم مروان .

(وكان الوليد رج ً
ال يب العافية ،فقال للحسني :فانرصف إذن حتى تأتينا مع
الناس ،فانرصف  .فقال مروان للوليد :عصيتني ،وواهلل ال ُي َم ِّكنَ َك من مثلها
أبد ًا! قال الوليد :ويك ! أتشريعيل بقتل احلسني بن فاطمة بنت رسول اهلل ؟!
واهلل إن الذي ياسب بدم احلسني يوم القيامة خلفيف امليزان عند اهلل)( .األخبار
الطوال.)228/

$النجباء من أوالد عتبة بن ربيعة إخوة هند !
 كان عتبة بن ربيعة بن عبد شمس سيد بني أمية بال منازع  ،وكان آل عتبة يف
حساب القبائل أرشف الفروع الثالثة املتصدية لزعامة بني أمية :آل أب أحيحة
وهو سعيد بن العاص الذين منهم خالد بن سعيد  ،وكانوا أرشف من آل حرب
الذين منهم معاوية  ،وكان آل حرب أرشف من آل العاص الذين منهم عثامن!
وكان عتبة أكرب قادة املرشكني يف مواجهة النبي
بني أمية بعده أبو سفيان زوج هند بنت عتبة .

وقد قتل يف بدر  ،وترأس
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 وقد أسلم بعض أوالدهم مع النبي

مثل خالد بن سعيد بن العاص .

وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة  ،وغضب عليهام أبوامها فهاجرا اىل احلبشة ،
وكان هلام دور مع النبي

وبعده  ،خاصة خالد بن سعيد قائد فتح فلسطني

وأكثر فتوحات سوريا واألردن  ،وقد استشهد يف الشام  ،بل قتلوه .
كام استشهد أبو حذيفة يف حرب الياممة  ،وشهد مع النبي
مبارزة عمه شيبة وأبيه عتبة وأخيه الوليد  ،فقتلهم عيل
 وكان رسول اهلل

بدر ًا  ،وشهد

ومحزة وعبيدة .

بعث يف بدر اىل قريش :يا معرش قريش ما أحد من

العرب أبغض إيل من أن أبدأ بكم  ،خلوين والعرب فإن ُ
أك صادق ًا فأنتم أعىل
ب عين ًا  ،وإن أك كاذب ًا كفتكم ذؤبان العرب أمري  ،فارجعوا .
فقال عتبة :واهلل ما أفلح قوم قط ردوا هذا ! ثم ركب مج ً
ال له أمحر فنظر إليه
رسول اهلل

جيول يف العسكر وينهى عن القتال  ،فقال :إن يكن عند أحد

خري فعند صاحب اجلمل األمحر فإن يطيعوه يرجعوا ويرشدوا .فأقبل عتبة
يقول :يا معرش قريش اجتمعوا واستمعوا  .أطيعوين اليوم واعصوين الدهر ،
وارجعوا إىل مكة وارشبوا اخلمور وعانقوا احلور  ،فإن حممد ًا له إل وذمة  ،وهو
ابن عمكم فارجعوا وال تنبذوا رأيي ،وإنام تطالبون حممد ًا بالعري التي أخذها
حممد بنخيلة  ،ودم ابن احلرضمي وهو حليفي وعيل عقله .
فلام سمع أبو جهل ذلك غاظه وقال :إن عتبة أطول الناس لسان ًا وأبلغهم يف
الكالم  ،ولئن رجعت قريش بقوله ليكونن سيد قريش آخر الدهر!
ثم قال :يا عتبة نظرت إىل سيوف بني عبد املطلب وجبنت وانتفخ َس َح ُرك ،
وتأمر الناس بالرجوع وقد رأينا ثارنا بأعيننا !
فنزل عتبة عن مجله ومحل عيل أب جهل وكان عىل فرس فأخذ بشعره  ،فقال
جيبن! وستعلم قريش اليوم أينا أألم
الناس يقتله فعرقب فرسه وقال :أمثيل ُ َ
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وأجبن وأينا املفسد لقومه  ،اليميش إال أنا وأنت إىل املوت عيان ًا ! ثم أخذ
بشعره جيره فاجتمع الناس فقالوا :يا أبا الوليد اهللَ اهللَ ال َت ُفت يف أعضاد الناس،
تنهى عن شئ وتكون أوله ! فخلصوا أبا جهل من يده  ،فنظر عتبة إىل أخيه
شيبة  ،ونظر إىل ابنه الوليد فقال :قم يا بني فقام  ،ثم لبس درعه وطلبوا له بيضة
تسع رأسه  ،فلم جيدوها لعظم هامته  ،فاعتم بعاممتني ثم أخذ سيفه وتقدم هو
وأخوه وابنه ونادى :يا حممد أخرج إلينا أكفاءنا من قريش ..الخ!).
قال الطربي («:)156/2ملا أمر هبم رسول اهلل

أن يلقوا يف القليب  ،أخذ عتبة

بن ربيعة فسحب إىل القليب  ،فنظر رسول اهلل يف وجه أب حذيفة بن عتبة فإذا
هو كئيب قد تغري فقال :يا أبا حذيفة لعلك دخلك من شأن أبيك شئ ؟ فقال:
ال واهلل يا نبي اهلل  ،ما شككت يف أب وال يف مرصعه  ،ولكني كنت أعرف من
أب رأي ًا وحل ًام وفض ً
ال  ،فكنت أرجو أن هيديه ذلك إىل اإلسالم  ،فلام رأيت ما
أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزنني ذلك.
قال فدعا رسول اهلل بخري  ،وقال له خري ًا » .
 كان حممد بن أب حذيفة بن عتبة صديق ًا محي ًام ملحمد بن أب بكر  ،وحممد بن
احلنفية  ،وكان أمري املؤمنني

يسميهم املحمدين الثالثة  ،ويمدحهم .

وذهب ابن أب حذيفة اىل مرص ،وشارك هو وحممد بن أب بكر يف غزوة ذات
الصواري  ،ثم قاد الثورة عىل عثامن  ،وعزل وايل مرص ابن أب رسح  ،وأخذ
لنفسه البيعة من أهلها باإلمرة .
وأرسل منهم سبع مئة رجل شاركوا يف حصار عثامن حتى قتل ،وواصل
حكمه ملرص اىل أن بعث عيل

قيس بن سعد بن عبادة والي ًا عليها .

وكانت فيها أحداث بيناها يف كتاب مرص وأهل البيت

فتمكن معاوية من

استدراج ابن خاله ابن أب حذيفة  ،حتى قبض عليه وحبسه  ،ثم قتله .
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 أما أبو هاشم والد أم حبيب فقال عنه ابن عبد الرب يف اإلستيعاب(( :)1767/4أبو
هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرش العبشمي .خال
معاوية وأخو أبى حذيفة ألبيه  ،وأخو مصعب بن عمري ألمه) .
وهو من مسلمة الفتح  ،لكن يبدو أنه حسن إسالمه فقد قال ابن عبد الرب :دخل
معاوية عىل خاله أب هاشم بن عتبة يعوده فبكى فقال له معاوية :ما يبكيك يا
خال أوجع جتده  ،أم حرص عىل الدنيا؟ قال:كال ،ولكن النبي

عهد إيل

فقال :يا أبا هاشم  ،إهنا لعلك تدركك أموال يؤتاها أقوام  ،فإنام يكفيك من
الدنيا خادم ومركب يف سبيل اهلل  .وأراين قد مجعت)!
فهو يبكي ألنه خالف وصية النبي

له  ،ومجع من مال الدنيا أكثر من حاجته.

وهذا يدل عىل إيامنه  ،فال عجب أن تكون ابنته هند ًا أم معاوية الثاين مؤمنة .

$أم معاوية الثاني أم حبيب بنت أبي هاشم بن عتبة
جاءت النجابة اىل معاوية الثاين من أمه  ،وليست هي أم خالد بن يزيد  ،بل أختها

أم حبيب بنت أب هاشم بن عتبة  ،تزوجها يزيد ثم توفيت أو طلقها  ،فتزوج
أختها أم خالد

(املحرب البن حبيب ،22/والطربي ( )387/4واليعقويب( )254/2والدار

قطني يف املؤتلف ( )587/2وغريهم  .وروي أن إسمها فاختة  ،وحية  ،وأم هاشم .

قال ابن عساكر(299/59وَ ( :)387/33و َلدَ أبو هاشم بن عتبة :عبد اهلل  ،وأم
حبيب  ،وأم خالد  ،وكانت أم حبيب عند يزيد بن معاوية  ،فولدت له معاوية
وعبد اهلل  ،ثم خلف عىل أختها أم خالد بنت أب هاشم  ،فولدت له خالد بن
يزيد بن معاوية ) .
وقال ابن عساكر يف ( ( :)209/70أم حبيب بنت أب هاشم بن عتبة بن ربيعة بن
عبد شمس بن عبد مناف القرشية العبشمية زوج يزيد بن معاوية  ،ولدت له
معاوية وعبد اهلل بن يزيد  .كتبت إىل النعامن بن بشري تسأله عن قصة زيد بن
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خارجة األنصاري الذي تكلم بعد موته فكتب إليها بذلك  ،وكانت تكنى أم
عبد اهلل بابنها عبد اهلل ) .
وقال البالذري (:)357/5كانت أم معاوية بن يزيد وهي أم هاشم بنت أب هاشم
بن عتبة ...قالت له :لو وليت معاوية عهدك فقال :أفعل.)..
أقول :فتبني عدم صحة الرواية التي تقول إن أمه أقسمت عليه بحليبها أن يعهد

ألخيه خالد  .قال يف تاريخ دمشق ( :303/59 :وسألته أمه بثدييها أن يستخلف
أخاه خالد بن يزيد بن معاوية فأبى وقال :ال أحتملها حي ًا وميت ًا).
فهي أم أخيه خالد بن يزيد  ،وهي خالته وليست أمه  .ويظهر أن أختها أم
حبيب كانت موالية ألهل البيت

تكتم إيامهنا.ويوجد موالون لعيل

يف

أقارهبا آل عتبة  ،فمحمد ابن عمها أب حذيفة كان جياهر بالتشيع ويوبخ عثامن
ومعاوية ،ويتقرمها ! فهي من آل عتبة الذين هم أرشف من آل حرب وآل
العاص ،وطبيعي أن ال حترتم أم حبيب معاوية ويزيد ًا .
ويكفي إلثبات إيامهنا وتشيعها أهنا جاءت بأحد تالميذ أب ذر ليكون مؤدب ًا
ألوالدها  ،وهو عمر املقصوص ،الذي دفنوه حي ًا ! وقد توفيت يف حياة يزيد
ولعلهم دسوا هلا السم  ،وهو أمر عادي يف قرص معاوية .
فتكون هي التي ربت ابنها عىل حب عيل

وأسست شخصيته  ،ثم أكمل

مؤدبه عمر بن مسعدة املعروف باملقصوص بناءه الروحي والعقائدي .
ريض اهلل عنهم وجزاهم بجهادهم الطغاة من حوهلم حتى استشهدوا .
$أم حبيب غري هند بنت كريز زوجة يزيد
مل يرد ذكر ألم حبيب أم معاوية الثاين يف أحداث موت يزيد  ،وال يف تويل ابنها
معاوية الثاين اخلالفة  ،ألهنا توفيت قبل ذلك .
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أما هند زوجة يزيد فهي التي خرجت صارخة ملا ن ََصب يزيد رأس احلسني عىل
باب قرصه ! وهي هند بنت عبد اهلل بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن
عبد شمس  .فيكون جدها حبيب ًا أخ ربيعة والد عتبة .
وكان أبوها والي ًا لعثامن عىل البرصة وهو الذي جاء بعائشة وطلحة والزبري اىل
البرصة ،و ُقتل يف معركة اجلمل فكانت بنته هند ًا أسرية يتيمة عند عيل
الكوفة ثم عند احلسن

 ،ثم قيل تزوجها احلسني

يف

وطلقها  ،ثم أخذها

معاوية وزوجها ليزيد .
وقد روت مصادر التاريخ املعتربة خروجها اىل جملس يزيد صارخة ! ويف بعض
الروايات حارسة  ،وصاحت بيزيد فسكتها !
قال الطربي(( :)355/4القاسم بن بخيت قال :ملا أقبل وفد أهل الكوفة برأس
احلسني دخلوا مسجد دمشق فقال هلم مروان بن احلكم:كيف صنعتم؟ قالوا:
ورد علينا منهم ثامنية عرش رج ً
ال فأتينا واهلل عىل آخرهم  ،وهذه الرؤوس
والسبايا فوثب مروان فانرصف! وأتاهم أخوه ييى بن احلكم فقال :ما
صنعتم؟ فأعادوا عليه الكالم فقال :حجبتم عن حممد يوم القيامة ! ودخلوا
عىل يزيد فوضعوا الرأس بني يديه وحدثوه احلديث قالَ :ف َس ِم َعت َدو َر
احلديث هند بنت عبد اهلل بن عامر بن كريز  ،وكانت حتت يزيد بن معاوية
فتقنعت بثوهبا وخرجت فقالت :يا أمري املؤمنني أرأس احلسني بن فاطمة بنت
وحدِّ ي عىل ابن بنت رسول اهلل ورصية
رسول اهلل! قال :نعم  ،فأع ِويل عليه ُ
قريش  ،عج َل عليه ابن زياد فقتله  ،قتله اهلل !
ثم أذن للناس فدخلوا والرأس بني يديه  ،ومع يزيد قضيب فهو ينكت به يف
ثغره ! ثم قال :إن هذا وإيانا كام قال احلصني بن احلامم املري:
ٍ
ٍ
أحبة
رجال
ُي َف َّل ْق َن هام ًا من

وأظلام
إلينا وهم كانوا أ َع َّق
َ
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أتنكت
يقال له أبو برزة األسلمي:
ُ

قال فقال رجل من أصحاب رسول اهلل

رأيت
بقضيبك يف ثغر احلسني! أما لقد أخذ قضيبك من ثغره مأخذ ًا  ،لربام
ُ
رسول اهلل َيرش ُفه! أما إنك يا يزيد جتئ يوم القيامة وابن زياد شفيعك وجيئ
هذا يوم القيامة وحممد شفيعه! ثم قام فوىل)! وابن عساكر(. )84/62

لكن اْلوارزمي قال ( )81/2ونفس املهموم ومعاِل السبطني وأرسار الشهادة وغريها:

(وخرجت هند بنت عبد اهلل بن عامر بن كريز امرأة يزيد  ،وكانت قبل ذلك
حتت احلسني بن عيل

فشقت السرت وهي حارسة  ،فوثبت عىل يزيد وقالت:

أرأس ابن فاطمة مصلوب عىل باب داري؟ فغطاها يزيد وقال :نعم! فأعويل
ُ
عليه يا هند  ،وابكي عىل ابن بنت رسول اهلل ورصية قريش ،عجل عليه ابن
زياد فقتله قتله اهلل)! قاهلا الطاغية وهو يرضب شفتي احلسني

!

(فقال ييى بن احلكم أخو مروان بن احلكم  ،وكان شاعر ًا ظريف ًا جريئ ًا:
َلام بجنب الطف أدنى قراب ًة

من ابن زياد العبدذي احلسب الوغل

ُس َم َّي ُة أمسى نسلها عدد احلصـى

وليس آلل املصطفى اليوم من نسل

فرضب يزيد يف صدر ييى بن احلكم وقال:أسكت)! (الطربي(.)352/4




$عمر بن نعيم العنسي مؤدب أوالد يزيد
عمر بن نعيم العنيس ،امللقب باملقصوص ،مؤدب أوالد يزيد  ،من كبارالعلامء
األتقياء  ،وثقه ابن حنبل وابن معني وأبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان  .يروي
عن أسامة بن سلامن النخعي عن أب ذر ،فأستاذه أسامة علمه التشيع.
قال ابن حجر يف تعجيل املنفعة(:304/عمر بن نعيم العنيس شامي ،عن أسامة
بن سلامن وعنه مكحول ،وثقة بن حبان وقال :عداده يف أهل الشام  ،وتبع يف
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ذلك البخاري كابن أب حاتم).ونحوه يف اإلكامل لرجال أمحد .310/قال :وثقه أمحد
بن حنبل ،وابن معني ،وأبو حاتم ،وأبو زرعة ،وابن حبان  ،والبخاري .

وقال يف تعجيل املنفعة(:27/أسامة بن سلامن النخعي ،شامي روى عن أب ذر،
وابن مسعود  ،وعنه عمر بن نعيم العنيس وغريه ،ذكره ابن حبان يف الثقات.
قلت :مل يذكر البخاري وال ابن أب حاتم فيه جرح ًا  ،ومل يذكروا له راوي ًا غري
عمر  ،ولكن قال بن عساكر :قيل روى عنه مكحول أيض ًا ) .
ويف تاريخ دمشق( (:)351/45عمر بن نعيم العنيس ويقال القرش ،معلم بني
يزيد بن معاوية من أهل دمشق ،روى عن معاوية وأسامة بن سلامن النخعي
الدمشقي  ،روى عنه مكحول..عن عمر بن نعيم  ،عن أسامة بن سلامن  ،أن
أبا ذر حدثه أن رسول اهلل

.)..والبزار ، 444/9 :وأمحد ، 174/5 :واحلاكم:

 ، 257/4وابن اجلعد ، 489/وابن حبان ، 393/2 :والطرباين يف مسند الشاميني ، 124/1 :و:
 ، 368/4وابن عساكر ، 89/8 :و ، 351/45 :وغريهم  .وترجم له البخاري يف
الكبري21/2:و  ، 202/6والرازي يف اجلرح والتعديل ، 284/2 :وابن حبان يف الثقات:
 ،179/7واْلطيب يف تارخيه ،117/3 :وتعجيل املنفعة ، 27/واإلكامل ، 310/وغريهم ) .

 $قتله األمويون حقدًا بأن دفنوه حي ًا !
روى الدمريي يف حياة احليوان( )98/1وابن الدمشقي يف جواهر املطالب )261/2( :أن
ابن يزيد تشيع عىل يد معلمه العنيس ،قال( :ذكر غري واحد أن معاوية بن يزيد
ملا خلع نفسه صعد املنرب فجلس طوي ً
ال ثم محد اهلل وأثنى عليه بأبلغ ما يكون
من احلمد والثناء  ،ثم ذكر النبي

بأحسن ما يذكر به  ،ثم قال :يا أهيا الناس،

ما أنا بالراغب يف اإلئتامر عليكم لعظيم ما أكرهه منكم  ،وإين ألعلم أنكم
تكرهوننا أيض ًا ألنا بلينا بكم وبليتم بنا !
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أال إن جدي معاوية قد نازع يف هذا األمر من كان أوىل به منه ومن غريه لقرابته
من رسول اهلل

وعظم فضله وسابقته  ،أعظم املهاجرين قدر ًا  ،وأشجعهم

قلب ًا  ،وأكثرهم عل ًام  ،وأوهلم إيامن ًا  ،وأرشفهم منزلة  ،وأقدمهم صحبة  ،ابن
عم رسول اهلل

وصهره وأخوه  ،زوجه النبي ابنته فاطمة

وجعله هلا

بع ً
ال باختياره هلا  ،وجعلها له زوجة باختيارها له ،أبو سبطيه سيدي شباب
أهل اجلنة  ،وأفضل هذه األمة  ،تربية الرسول وابني فاطمة البتول  ،من
الشجرة الطيبة الطاهرة الزكية .
فركب جدي منه ما تعلمون  ،وركبتم معه ما ال جتهلون  ،حتى انتظمت جلدي
األمور .فلام جاءه القدر املحتوم واخرتمته أيدي املنون  ،بقي مرهتن ًا بعمله فريد ًا
يف قربه  ،ووجد ما قدمت يداه ورأى ما ارتكبه واعتداه !
ثم انتقلت اخلالفة إىل يزيد أب فتقلد أمركم هلوى كان ألبيه فيه  ،ولقد كان أب
يزيد بسوء فعله وإرسافه عىل نفسه غري خليق باخلالفة عىل أمة حممد  ،فركب
هواه واستحسن خطاه  ،واقتحم عىل ما أقدم من جرأته عىل اهلل  ،وبغيه عىل
من استحل حرمته من أوالد رسول اهلل

 ،فقلت مدته وانقطع أثره ،

وضاجع عمله وصار حليف حفرته رهني خطيئته  ،وبقيت أوزاره وتبعاته
وحصل عىل ما قدم  ،وندم حيث الينفعه الندم  ،وشغلنا احلزن له عن احلزن
عليه  ،فليت شعري ماذا قال وماذا قيل له؟ هل عوقب بإساءته وجوزي بعمله
وذلك ظني! ثم خنقته العربة فبكى طوي ً
ال وعال نحيبه !
ثم قال :ورصت أنا ثالث القوم والساخط عيل أكثر من الرايض  ،وما كنت
ألحتمل آثامكم  ،واليراين اهلل جلت قدرته متقلد ًا أوزاركم  ،وألقاه بتبعاتكم
فشأنكم أمركم فخذوه  ،ومن رضيتم به عليكم فولوه  ،فلقد خلعت بيعتي من
أعناقكم  .والسالم .
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فقال له مروان بن احلكم وكان حتت املنربُ :سنها فينا سن ًة عمري ًة يا أبا ليىل؟
فقال أغدُ عني! أعن ديني ختدعني؟ فواهلل ما ذقت حالوة خالفتكم فأجترع
مرارهتا ! إئتني برجال مثل رجال عمر  ،عىل أنه كان حني جعلها شورى
ورصفها عمن اليشك يف عدالته ظلوم ًا  .واهلل لئن كانت اخلالفة مغن ًام لقد نال
أب منها مغرم ًا ومأث ًام  ،ولئن كانت سو ًء فحسبه منها ما أصابه  .ثم نزل فدخل
عليه أقاربه وأمه فوجدوه يبكي فقالت له أمه :ليتك كنت حيضة ومل أسمع
بخربك  .فقال :وددت واهلل ذلك  ،ثم قال :وييل إن مل يرمحني رب !
ثم إن بني أمية قالوا ملؤدبه عمراملقصوص:أنت علمته هذا ولقنته إياه وصددته
وسمنا به من الظلم،
عن اخلالفة  ،وزينت له حب عيل وأوالده  ،ومحلته عىل ما َ
وحسنت له البدع حتى نطق بام نطق وقال ما قال ! فقال :واهلل ما فعلته  ،ولكنه
جمبول ومطبوع عىل حب عيل! فلم يقبلوا منه ذلك وأخذوه ودفنوه حي ًا حتى
مات ) !
وقال القرماين يف أخبار الدول( :132/ثم إن بني أمية قالوا ملعلمه عمر القوص:
أنت علمته هذا وصددته عن اخلالفة  ،ومحلته عىل ما وسمنا به من الظلم ،
وحسنت له البدع حتى نطق بام نطق  ،وقال ما قال! فقال :واهلل ما فعلته  ،ولكنه
جمبول ومطبوع عىل حب عيل بن أب طالب! فلم يقبلوا منه ذلك  ،وأخذوه
ودفنوه حي ًا !).
والقويص :نسبة اىل قوص يف أسيوط مرص ،وهي هنا تصحيف املقصوص .

وقال الدمشقي يف جواهر املطالب(( :)262/2فوثب بنو أمية عىل مؤدبه املعروف
بعمر املقصوص وقالوا له :أنت علمته هذا ! فقال :الواهلل وإنه ملطبوع عليه،
واهلل ما حلف قط إال بمحمد وآل حممد ،وما رأيته أفرد آل حممد من دعائه منذ
عرفته! فريض اهلل عنه ورمحه  ،وجزاه أحسن اجلزاء .
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وقال البكري يف سريته (( :)301/2ثم إن بني أمية قالوا ملعلمه عمراملقصوص:
عىل وأوالده
أنت علمته هذا ولقنته إياه ،وصددته عن اخلالفة وزينت له حب ي
وسمنا به من الظلم  ،وحسنت له البدع  ،حتى نطق بام نطق ،
ومحلته عىل ما َ
عىل !
وقال ما قال! فقال :واهلل ما فعلته ولكنه جمبول ومطبوع عىل حب ي
فلم يقبلوا منه  ،وأخذوه ودفنوه حي ًا حتى مات).واليعقويب ،240/2 :واملسعودي:
 .73/3وخمترصالدول ،111/وتاريخ دمشق .365/13 :والصواعق.134/

ويف خطط الشام ( )114/1فوثب بنو أمية عىل عمر املقصوص وقالوا :أنت
أفسدته وعلمته  ،فطمروه ودفنوه حي ًا )!
أقول :كان عمر املقصوص مؤدب ًا ألوالد يزيد  ،وال بد أنه كان عامل ًا مميز ًا حتى
اختارته أمه هلذ املنصب  ،وهنيئ ًا له حيث ختم اهلل له بالشهادة .
وقوله :الواهلل وإنه ملطبوع عليه ،واهلل ما حلف قط إالبمحمد وآل حممد  ،وما
رأيته أفرد آل حممد من دعائه منذ عرفته ! أي ما ترك ذكرهم من دعائه  ،ألنه
قال من دعائه ومل يقل يف دعائه .
وقوله :ولكنه جمبول ومطبوع عىل حب عيل :أي وجدت ذلك جزء من طبيعته
بدون تعليمي  .وال بد أن أمه رمحها اهلل غرست فيه ذلك وربته عليه .
$بقتلهم معاوية الثاني تزلزل النظام األموي
فقد اختلف أركان النظام وانقسموا واقتتلوا  ،وسارع عبد اهلل بن الزبري إىل
اغتنام الفرصة فأعلن نفسه خليفة  ،وسيطر عىل احلجاز واليمن وفلسطني  ،بل
سقطت عاصمة األمويني بيده لفرتة  ،وهرب األمويون منها إىل تدمر ! وحترك
زعامء القبائل واحلكام املحليون يف البالد  ،وطردوا احلاكم األموي ودعوا إىل
أنفسهم  ،أو انضموا إىل ابن الزبري .
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كام حترك التوابون يف العراق طلب ًا بثأر اإلمام احلسني وعرتة النبي

 ،بقيادة

الصحاب سليامن بن رصد اخلزاعي  ،وبعد سنة كانت حركة املختار الثقفي
وإبراهيم بن مالك األشرت ،ثم تواصل تأثري ثورة كربالء يف ضمري األمة ،
فصارت أنموذج ًا للقيم  ،وشعلة للتحرك ومناهضة الظلم .
كام حترك اخلوارج يف نجد وإيران وغريمها فأوجدوا اضطرابات  ،وشغلوا
احلكام والزعامء املحليني .
وقال البالذري (( :)356/5فلام مات يزيد بايع الناس معاوية وأتته بيعة اآلفاق
إال ما كان من ابن الزبري  .فويل ثالثة أشهر ويقال أربعني يوم ًا ويقال عرشين
يوم ًا ،ومل يزل يف أيامه مريض ًا ،وكان الضحاك بن قيس يصيل بالناس  ،فلام ثقل
قيل له لو عهدت عهد ًا فقال :واهلل ما نفعتني حي ًا أفأحتملها ميت ًا  ،واهلل ال يذهب
بنو أمية بحالوهتا القليلة وأحتمل مرارهتا الطويلة  ،وإذا مت فليصل عيل الوليد
بن عتبة ،وليصل بالناس الضحاك بن قيس حتى خيتاروا ألنفسهم رج ً
ال
مرضي ًا عندهم ).
وقال ابن عساكر يف تاريخ دمشق(( :)292/24وبلغ حسان بن مالك بن بحدل
ذلك وهو بفلسطني وكان هواه يف خالد بن يزيد فأمسك ،وكتب إىل الضحاك
بن قيس كتاب ًا يعظم فيه حق بني أمية وبالءهم عنده ويذم ابن الزبري! وافرتق
الناس ثالث فرق :فرقة زبريية  ،وفرقة بحدلية هواهم لبني حرب  ،والباقون
اليبالون ملن كان األمر من بني أمية ).
أقول :ثم جرت بينهم معارك طاحنة حتى انترصاجلناح الذي يرأسه مروان بن
احلكم فبايعوه  .وحكم شهور ًا وخنقته أم خالد زوجة يزيد .
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ثم دخلت دمشق والشام يف فراغ ملدة حتى بايعوا عبد امللك بن مروان  ،وبدأ
بالرصاع أوالً مع الثائرين بدم احلسني

ثم مع ابن الزبري لعدة سنني  ،حتى

قتله يف مكة واستتب له األمر سنة أربع وسبعني !




 $أسامة بن سلمان النخعي أستاذ عمراملقصوص
قال الدمشقي يف اإلكامل( :20/أسامة بن سلامن النخعي ،شامي ،روى عن أب
ذر  ،وابن مسعود  .وعنه :عمر بن نعيم العبيس  ،وغريه  .ذكره ابن حبان يف
الثقات) .ونحوه يف هتذيب الكامل( ،)296/33وتاريخ دمشق ( )87/8والبخاري يف تارخيه
الكبري( )21/2وأمحد بن حنبل يف مسنده ( )174/5وابن حبان يف الثقات (.)45/4

ويف تاريخ دمشق( ( :)87/8أسامة بن سلامن النخعي ،ويقال العنيس من أهل
دمشق  ،روى عن ابن مسعود وأب ذر .روى عنه عمر بن نعيم عن مكحول
عن عمر بن نعيم  ،عن أسامة بن سلامن العنيس ،حدثنا أبو ذرعن رسول اهلل
أنه قال :إن اهلل عز وجل ليغفر للعبد ما مل يقع احلجاب  .قالوا :يا رسول اهلل،
ما وقوع احلجاب؟ قال :أن متوت يعني النفس وهي مرشكة ).
ثم روى السيوطي طرق احلديث وكلامت العلامء فيه  .وعمر بن نعيم الذي
روى احلديث هو عمر املقصوص الشهيد  ،مرب معاوية الثاين الشهيد فرضوان
اهلل عىل أسامة  ،وجزاه اهلل خري ًا عىل تربيته عمر املقصوص  ،عامل ًا ثابت اإليامن.
جهر باحلق وتوفق للشهادة .




$املوضوع اخلامس عشر:

 $املهدي

هو الطالب بثار احلسني وكل األنبياء

$املهدي املوعود التاسع من ولد احلسني
تواترت أحاديثنا بأن النبي

برش باملهدي من ذرية احلسني

أما خمالفونا فتتعجب من أهنم رووا حديث النبي
فاطمة

.

يف مرض وفاته مع

 ،رواه الطرباين يف معجمه الكبري( ) 57/3واألوسط( )327/6ورواه أبو

نعيم وغريه بإسنادهم عن أيب سعيد اْلدري وعن جابر األنصاري قال:

دخلت عىل رسول اهلل
(
ُ

يف شكاته التي قبض فيها  ،فإذا فاطمة ريض اهلل

عنها عند رأسه  ،قال فبكت حتى ارتفع صوهتا  ،فرفع رسول اهلل

طرفه

إليها فقال:حبيبتي فاطمة ما الذي يبكيك؟فقالت :أخشى الضيعة من بعدك!
فقال :يا حبيبتي أما علمت أن اهلل عز وجل اطلع إىل األرض إطالعة فاختار
منها أباك فبعثه برسالته  ،ثم اطلع اطالعة فاختار منها بعلك  ،وأوحى إيل أن
أنكحك إياه! يا فاطمة :ونحن أهل بيت قد أعطانا اهلل سبع خصال مل ُيع َطها
أحد قبلنا  ،وال ُيعطى أحد بعدنا :أنا خاتم النبيني وأكرم النبيني عىل اهلل وأحب
املخلوقني إىل اهلل عز وجل  ،وأنا أبوك .
ووصيي خري األوصياء وأحبهم إىل اهلل  ،وهو بعلك  .وشهيدنا خري الشهداء
وأحبهم إىل اهلل وهو عمك محزة بن عبد املطلب  ،وهو عم أبيك وعم بعلك .
ومنا من له جناحان أخرضان يطري يف اجلنة مع املالئكة حيث يشاء  ،وهو ابن
عم أبيك وأخو بعلك .
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ومنا سبطا هذه األمة  ،ومها ابناك احلسن واحلسني  ،ومها سيدا شباب أهل
اجلنة  ،وأبومها والذي بعثني باحلق خري منهام .
يا فاطمة :والذي بعثني باحلق إن منهام مهدي هذه األمة  ،إذا صارت الدنيا
ومرج ًا وتظاهرت الفتن  ،وتقطعت السبل ،وأغار بعضهم عىل بعض
هرج ًا َ
َ
فال كبري يرحم صغري ًا  ،وال صغري يوقر كبري ًا  ،فيبعث اهلل عز وجل عند ذلك
منهام من يفتتح حصون الضاللة وقلوب ًا غلف ًا  ،يقوم بالدين يف آخر الزمان كام
قمت به يف أول الزمان  ،ويمأل الدنيا عدالً كام ملئت جور ًا .
يا فاطمة :ال حتزين وال تبكي فإن اهلل عز وجل أرحم بك  ،وأرأف عليك مني
وذلك ملكانك مني وموضعك من قلبي  ،وزوجك اهلل زوجك وهو أرشف
أهل بيتك حسب ًا وأكرمهم منصب ًا ،وأرمحهم بالرعية  ،وأعدهلم بالسوية ،
وأبرصهم بالقضية  ،وقد سألت رب عز وجل أن تكوين أول من يلحقني من
أهل بيتي! قال عيل

فلام قبض النبي

مل تبق فاطمة بعده إال مخسة

وسبعني يوم ًا حتى أحلقها اهلل به ).
ويف رواية أيب سعيد :ومنا سبطا هذه األمة ومها ابناك احلسن واحلسني ،وسوف
خيرج اهلل من صلب احلسني تسعة من األئمة أمناء معصومون  .ومنا مهدي
هذه األمة إذا صارت الدنيا هرج ًا ومرج ًا  ،وتظاهرت الفتن وتقطعت السبل.
فيبعث اهلل عند ذلك مهدينا التاسع من صلب احلسني  ،يفتح حصون الضاللة
وقلوب ًا غلف ًا  .).وعن أيب سعيد اْلدري قال( :سمعت رسول اهلل

يقول

للحسني :أنت اإلمام  ،ابن اإلمام  ،أخو اإلمام  ،تسعة من صلبك أئمة أبرار ،
والتاسع قائمهم)( .كفاية األثر.)28:
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$ومن بشارة أمرياملؤمنني باملهدي
قال

 ( :التاسع من ولدك يا حسني هو القائم باحلق  ،املظهر للدين ،

والباسط للعدل  .قال احلسني فقلت له :يا أمري املؤمنني وإن ذلك لكائن؟
فقال :إي والذي بعث حممد ًا

بالنبوة  ،واصطفاه عىل مجيع الربية  ،ولكن

بعد غيبة وحرية  ،فال يثبت فيها عىل دينه إال املخلصون املبارشون لروح اليقني،
الذين أخذ اهلل عز وجل ميثاقهم بواليتنا  ،وكتب يف قلوهبم اإليامن  ،وأيدهم
بروح منه ) ( .كامل الدين.)304/1:

$ومن بشارة اإلمام احلسن باملهدي
ملا اعرتضوا عىل صلحه

مع معاوية  ،قال( :ويكم ما تدرون ما عملت  ،واهلل

الذي عملت خري لشيعتي مما طلعت عليه الشمس أو غربت .أال تعلمون أين
إمامكم مفرتض الطاعة عليكم ،وأحد سيدي شباب أهل اجلنة بنص من
رسول اهلل

عيل؟ قالوا :بىل .قال :أما علمتم أن اخلرض

ملا خرق السفينة

وأقام اجلدار وقتل الغالم  ،كان ذلك سخط ًا ملوسى بن عمران

إذ خفي

عليه وجه احلكمة يف ذلك  ،وكان ذلك عند اهلل تعاىل ذكره حكمة وصواب ًا ؟
أما علمتم أنه ما منا أحد إال ويقع يف عنقه بيعة لطاغية زمانه،إال القائم الذي
يصيل روح اهلل عيسى بن مريم خلفه؟فإن اهلل عز وجل ُخيفي والدته  ،و ُيغ ِّيب
شخصه لئال يكون ألحد يف عنقه بيعة إذا خرج  ،ذلك التاسع من ولد أخي
احلسني  ،ابن سيدة اإلماء  ،يطيل اهلل عمره يف غيبته  ،ثم يظهره بقدرته يف صورة
شاب دون أربعني سنة  ،ليعلم أن اهلل عىل كل شئ قدير)(.كامل الدين.)316/
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 $ومن بشارة اإلمام احلسني بولده املهدي
قال

( :منا إثنا عرش مهدي ًا  ،أوهلم أمري املؤمنني عيل بن أب طالب  ،وآخرهم

التاسع من ولدي وهو القائم باحلق  ،ييي اهلل به األرض بعد موهتا ويظهر به
دين احلق عىل الدين كله ولو كره املرشكون  .له غيبة يرتد فيها أقوام ويثبت
فيها عىل الدين آخرون  .أما إن الصابر يف غيبته عىل األذى والتكذيب بمنزلة
املجاهد بالسيف بني يدي رسول اهلل

)( .كامل الدين.)317/

 $ال يزداد أمراحلسني إال ظهوراً حتى يظهر املهدي
 .1أهم نص يف هذا املوضوع قول زينب

ليزيد (:فكد كيدك واسع سعيك

فواهلل ال متحو ذكرنا )!
جاء ذلك يف خطبتها الرائعة يف جملس يزيد (اإلحتجاج ( ، 34/2واللهوف:)214/

(فأهوت إىل جيبها فشقته ثم نادت بصوت حزين يقرع القلوب :يا حسيناه ،
يا حبيب رسول اهلل ،يا ابن مكة ومنى ،يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء ،يا
ابن حممد املصطفى.قال :فأبكت واهلل كل من كان  ،ويزيد ساكت ! ثم قالت:

أظننت يا يزيد حني أخذت علينا أقطار األرض وضيقت علينا آفاق السامء ،
فأصبحنا لك يف إسار  ،نساق إليك سوق ًا يف قطار  ،وأنت علينا ذو اقتدار ،أن
بنا من اهلل هوان ًا وعليك منه كرامة وامتنان ًا  ،وأن ذلك لعظم خطرك وجاللة
قدرك ،فشمخت بأنفك ونظرت يف عطفك.
ِأم َن العدل يا ابن الطلقاء ختديرك حرائرك وإمائك  ،وسوقك بنات رسول اهلل
سبايا ! ثم تقول غري متأثم وال مستعظم:
أله ُّلوا واسته ُّلوا فرح ًا

ثم قالوا يا يزيدُ ال تُشل!
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ولئن جرت عيل الدواهي خماطبتك ،إين ألستصغر قدرك وأستعظم تقريعك
وأستكثر توبيخك  ،لكن العيون عربى والصدور حرى .
أال فالعجب كل العجب  ،لقتل حزب اهلل النجباء بحزب الشيطان الطلقاء،
فكد كيدك واسع سعيك  ،وناصب جهدك  ،فواهلل ال متحو ذكرنا  ،والمتيت
وحينا  ،وال تدرك أمدنا  ،والترحض عنك عارها !
وهل رأيك إال َفنَد  ،وأيامك إال عدد  ،ومجعك إال َبدَ د  ،يوم ينادي املنادي أال
لعنة اهلل عىل الظاملني .فقال يزيد جميب ًا:
يا صيح ًة ُحتمدُ من صوائحِ ما أهون املوت عىل النوائحِ ).

 .2يف كامل الزيارات ،263/وكامل الدين (:260/1:حدثني نوح بن دراج قال
حدثني قدامة بن زائدة عن أبيه قال قال عيل بن احلسني
تزور قرب أب عبد اهلل احلسني

بلغني يا زائدة أنك

أحيان ًا؟ فقلت :إن ذلك لكام بلغك  .فقال يل:

فلامذا تفعل ذلك ولك مكان عند سلطانك الذي ال يتمل أحد ًا عىل حمبتنا
وتفضيلنا وذكر فضائلنا  ،والواجب عىل هذه األمة من حقنا؟ فقلت :واهلل ما
أريد بذلك إال اهلل ورسوله

 ،وال أحفل بسخط من سخط واليكرب يف

صدري مكروه ينالني بسببه  .فقال :واهلل إن ذلك لكذلك؟ فقلت :واهلل إن
ذلك لكذلك يقوهلا ثالث ًا وأقوهلا ثالث ًا ،فقال :أبرش  ،ثم أبرش ،ثم أبرش ،
فألخربنك بخرب كان عندي يف النخب املخزون  ،فإنه ملا أصابنا بالطف ما
أصابنا وقتل أب

وقتل من كان معه من ولده وإخوته وسائر أهله  ،ومحلت

حرمه ونساؤه عىل األقتاب  ،يراد بنا الكوفة  ،فجعلت أنظر إليهم رصعى ومل
يواروا  ،فعظم ذلك يف صدري واشتد ملا أرى منهم قلقي  ،فكادت نفيس
خترج ،وتبينت ذلك مني عمتي زينب فقالت ما يل أراك جتود بنفسك يا بقية
جدي وأب وإخويت؟ فقلت :وكيف ال أجزع وأهلع وقد أرى سيدي وإخويت
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وعمومتي وولد عمي وأهيل مرصعني بدمائهم مرملني ،بالعراء مسلبني ،
اليكفنون وال يوارون  ،وال يعرج عليهم أحد وال يقرهبم برش ،كأهنم أهل
بيت من الديلم واخلزر !
فقالت :الجيزعنك ما ترى  ،فواهلل إن ذلك لعهد من رسول اهلل

إىل جدك

وأبيك وعمك  ،ولقد أخذ اهلل امليثاق أناس من هذه األمة ال تعرفهم فراعنة
هذه األمة  ،وهم معروفون يف أهل الساموات  ،أهنم جيمعون هذه األعضاء
املتفرقة فيواروهنا  ،وهذه اجلسوم املرضجة  ،وينصبون هلذا الطف عل ًام لقرب
أبيك سيد الشهداء  ،ال يدرس أثره  ،وال يعفو رسمه  ،عىل كرور الليايل
واأليام! وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضاللة يف حموه وتطميسه فال يزداد
أثره إال ظهور ًا  ،وأمره إال علو ًا ).
أقول :كان اإلمام زين العابدين

يعرف ما حدثته به عمته زينب

لكنه

أراد أن ينقله عنها  ،إظهار ًا لفضلها سالم اهلل عليهم .
 .3قال يف

اجلواهر(:)340/4

(عن الصادق عن آبائه

عن النبي

(:يا أبا

احلسن إن اهلل تعاىل جعل قربك وقبور ولدك بقاع ًا من بقاع اجلنة  ،وعرصة من
عرصاهتا  ،وإن اهلل تعاىل جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوة من عباده حتن
إليكم  ،وتتحمل املذلة واألذى فيكم  ،ويعمرون قبوركم ويكثرون زيارهتا ،
تقرب ًا منهم إىل اهلل تعاىل ومودة منهم لرسوله

 .يا عيل أولئك املخصوصون

بشفاعتي  ،الواردون حويض  ،وهم زواري غد ًا يف اجلنة .
يا عيل من عمر قبوركم وتعاهدها ،فكأنام أعان سليامن عيل بناء بيت املقدس،
ومن زار قبوركم ُعدل له ثواب سبعني حجة بعد حجة االسالم  ،وخرج من
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ذنوبه حتى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أمه  ،فأبرش وبرشأوليائك وحمبيك
منا السالم وقرة العني بام العني رأت وال أذن سمعت والخطر عىل قلب برش
ولكن حثالة من الناس يعريون زوار قبوركم بزيارتكم كام تعري الزانية بزناها
أولئك رشار أمتي  ،التناهلم شفاعتي وال يردون حويض .
وحاصل الكالم أن استحباب ذلك فيها كاستحباب املقام عندها وزيارهتا
وتعاهدها  ،كاد يكون من رضوريات املذهب  ،إن مل يكن الدين).
 .4قال أبو جعفر اإلسكايف يف نقض العثامنية (( :)223/1وقد تعلمون أن بعض
امللوك ربام أحدثوا قوالً أو دين ًا هلوى  ،فيحملون الناس عىل ذلك حتى ال
يعرفوا غريه  ،كنحو ما أخذ الناس احلجاج بن يوسف بقراءة عثامن وترك قراءة
ابن مسعود وأب بن كعب  ،وتوعد عىل ذلك ..
ولقد كان احلجاج ومن واله كعبد امللك والوليد  ،ومن كان قبلهام وبعدمها من
فراعنة بني أمية  ،عىل إخفاء حماسن عيل وفضائله وفضائل ولده وشيعته
وإسقاط أقدارهم  ..ومحلوا الناس عىل كتامهنا وسرتها  ،وأبى اهلل أن يزيد أمره
وأمر ولده إال استنارة وإرشاق ًا ،وحبهم إال شغف ًا وشدة  ،وذكرهم إال انتشار ًا
وكثرة  ،وحجتهم إال وضوح ًا وقوة  ،وفضلهم إال ظهور ًا  ،وشأهنم إال علو ًا،
وأقدارهم إال إعظام ًا).

$املهدي هو الطالب بذحول األنبياء وأبناء األنبياء
ورد يف دعاء الندبة املعروف (مزار املشهدي( :)579/أين وجه اهلل الذي إليه تتوجه
األولياء  ،أين السبب املتصل بني األرض والسامء  ،أين صاحب يوم الفتح
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ونارش راية اهلدى  ،أين مؤلف شمل الصالح والرضا  ،أين الطالب بذحول
األنبياء وأبناء األنبياء  ،أين الطالب بدم املقتول بكربالء ).
أقول :مهمة ااملهدي

إقامة دولة العدل اإلهلي وإهناء مرحلةَ :م ْن ُي ْف ِسدُ فِ َيها

َو َي ْس ِف ُ
ون.
ك الدِّ َماء .فهواملقصود يف جوابه تعاىل للمالئكةَ :ق َال إِ ِّين َأ ْع َل ُم َما َال َت ْع َل ُم َ
َو َع َّل َم َآ َد َم ْاألَ ْسام َء ُك َّل َها ُث َّم َع َر َض ُه ْم َع َىل املَْ َالئِك َِة َف َق َال َأ ْنبِئ ِ
ُوين بِ َأ ْس َام ِء َه ُؤ َال ِء إِ ْن ُكنْت ُْم
َ
ْت ا ْلعلِيم َْ ِ
ِِ
َك َال ِع ْل َم َلنَا إِ َّال َما َع َّل ْم َتنَا إِن َ
نيَ .قا ُلوا ُس ْب َحان َ
يم .
َصادق َ
احلك ُ
َّك َأن َ َ ُ

فأخربهم اهلل بأن اعرتاضهم كان جلهلهم بخطته يف آدم وبنيه  ،وجهلهم بطاقة
آدم عىل استيعاب مامل يستوعبوه هم  .علل الرشائع(:)105/1

قال جل جالله :يا مالئكتي إين أعلم ماال تعلمون  ،إين أريد أن أخلق خلق ًا
بيدي أجعل ذريته أنبياء مرسلني وعباد ًا صاحلني وأئمة مهتدين  ،أجعلهم
خلفائي عىل خلقي يف أريض ينهوهنم عن املعاص وينذروهنم عذاب ،
وهيدوهنم إىل طاعتي ويسلكون هبم طريق سبييل  ،وأجعلهم حجة يل عذر ًا أو
نذر ًا  ،وأبني النسناس من أريض فأطهرها منهم  ،وأنقل مردة اجلن العصاة عن
بريتي وخلقي وخرييت وأسكنهم يف اهلواء ويف أقطار األرض ال جياورون نسل
خلقي ،وأجعل بني اجلن وبني خلقي حجاب ًا وال يرى نسل خلقي اجلن وال
يؤانسوهنم وال خيالطوهنم وال جيالسوهنم  ،فمن عصاين من نسل خلقي الذين
اصطفيتهم لنفيس أسكنتهم مساكن العصاة وأوردهتم مواردهم وال أبايل ،
ِ
يم َْ
َك ال ِع ْل َم َلنَآ إِال َما َع َّل ْم َتنَآ إِن َ
فقالت املالئكةُ :س ْب َحان َ
احلكِ ُيم  .فقال اهلل
َّك َأن َ
ْت ا ْل َعل ُ

جل جالله للمالئكة :إِ ِّين خَ الِق ب َرشا ِمن ص ْلص ٍ ِ
محأٍ َم ْسن ٍ
ُون َ .فإِ َذا َس َو ْي ُت ُه
ال م ْن َ َ
َ ً ْ َ َ
وحى َف َقعوا َله س ِ ِ
ت فِ ِيه ِمن ر ِ
ين .وكان ذلك من أمر اهلل عز وجل تقدم
َو َن َفخْ ُ
اجد َ
ُ ُ َ
ْ ُ
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إىل املالئكة يف آدم

من قبل أن خيلقه احتجاج ًا منه عليهم  .قال :فاغرتف

تبارك وتعاىل غرفة من املاء العذب الفرات فصلصلها فجمدت ثم قال هلا:
منك أخلق النبيني واملرسلني وعبادي الصاحلني واألئمة املهتدين الدعاة إىل
اجلنة وأتباعهم إىل يوم القيامة وال أبايل ،وال أسأل عام أفعل وهم يسألون .
يعني بذلك خلقه أنه اغرتف غرفة من املاء املالح األجاج فصلصلها فجمدت،
ثم قال هلا منك أخلق اجلبارين والفراعنة والعتاة وإخوان الشياطني والدعاة
إىل النار إىل يوم القيامة وأتباعهم  ،وال أبايل وال أسأل عام أفعل وهم يسألون ،
قال :ورشط يف ذلك البداء ومل يرشط يف أصحاب اليمني البداء .ثم خلط
املاءين فصلصلهام ثم ألقامها قدام عرشه ومها ساللة من طني ثم أمر املالئكة
األربعة :الشامل  ،والدبور  ،والصبا  ،واجلنوب  ،أن جولوا عىل هذه الثالثة
الساللة واب ُروها وان ِس ُموها ثم جزئوها وفصلوها  ،وأجروا إليها الطبايع
األربعة :الريح  ،واملرة  ،والدم  ،والبلغم .
قال فجالت املالئكة عليها وهي الشامل والصبا واجلنوب والدبور  ،فأجروا
فيها الطبايع األربعة  .قال والريح يف الطبايع األربعة يف البدن من ناحية
الشامل .قال والبلغم يف الطبايع األربعة يف البدن من ناحية الصبا .
قال :واملرة يف الطبايع األربعة يف البدن من ناحية الدبور  .قال :والدم يف
الطبايع األربعة يف البدن من ناحية اجلنوب  .قال :فاستقلت النسمة وكمل
البدن  ،قال :فلزمه من ناحية الريح حب احلياة وطول األمل واحلرص  ،ولزمه
من ناحية البلغم حب الطعام والرشاب واللني والرفق  ،ولزمه من ناحية املرة
الغضب والسفه والشيطنة والتجرب والتمرد والعجلة  ،ولزمه من ناحية الدم
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حب النساء واللذات وركوب املحارم والشهوات قال عمرو :أخربين جابر أن
أبا جعفر

قال :وجدناه يف كتاب من كتب عيل

).

ومعنى قوله :ورشط يف ذلك البداء ومل يرشط يف أصحاب اليمني البداء:أنه
تعاىل جعل لنفسه يف وعيده ألهل الشامل حق التغيري وأن ال يدخلهم النار .
لكن وعده ألهل اجلنة باجلنة ال تغيري فيه وال بداء .




$املوضوع السادس عشر:

$النبطية عاصمة احلسني يف لبنان
 $أطلق النيب

يف أمته قاعدة مهمد جداً !

فقد بلغ رسالة ربه وحدد مكان عاصمة احلسني

فقال إن عاصمته حيث

يكون لقتله حرارة يف القلوب! فاللوعة عليه هي ميزان اإليامن !
ففي كتاب حممد بن مهام بسند صحيح ،قال الصادق

احلسني بن عيل

( :نظر النبي

إىل

وهو مقبل فأجلسه يف حجره وقال :إن لقتل احلسني حرارة

يف قلوب املؤمنني ال تربد أبد ًا)( .جامع أحاديث الشيعة)555/12:

ويف رواية :ال تطفأ أبد ًا .ويف رواية :ال ختمد أبد ًا .ويف رواية :حتى ينتقم اهلل
باستئصال اجلور وببسط العدل( .الشعائر للشيخ السند)543/3 :

وهي مقولة كبرية خطرية  ،أطلقها خاتم الرسل

شعار ًا هيز العقل هز ًا !

وقاعد ًة أنزهلا اهلل تعاىل  ،و َب ِّل َغها فم الينطق إال بوحي ،وصاغها بجوامع الكلم،
بأسلوبه املبتكر يف تبليغ رسالة ربه .
فقال هلم :أهيا املسلمون :إحفظوا عني وافهموا  ،وليبلغ الشاهد الغائب !
إن أمتي ستنقلب عىل أعقاهبا بمجرد أن أغمض عيني وأفارقها !
وستكفر وتقتل طفيل هذا  ،نعم هذا سيد شباب أهل اجلنة  ،فتدخل يف التيه !
لكن سيأيت قوم نجباء  ،تسكن يف قلوهبم حرارة قتله ومأساته  ،فيعيشوهنا لوع ًة
ختمدُ والتنطفئ  ،والختف مع الزمان  ،تتلظى قلوهبم أبد ًا
مشتعل ًة  ،ال تربد وال ُ
للحسني ،ودموعهم تفيض ملصابه ! فهؤالء نخبة أمتي ونجومها.
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الناس اىل قتلة احلسني

والراضني بفعلهم  ،فأخرجهم

من أمته  ،ومدح من أدان قتله وتربأ من قاتليه  ،وجعلهم نخبة املؤمنني ،الذين
تشتعل يف قلوهبم لوعة احلسني

فال تربد  ،ويسكن احلسني فكر ًا حي ًا يف

وحزن يف وجداهنم  ،طول أيام حياهتم  ،يف حلهم
ب ُ
عقوهلم  ،وخمزون ُح ي
وترحاهلم  ،يف صيفهم وشتائهم .
فإذا قلت ألحدهم :حسني حسني  ،تغريت حالته وفاضت دموعه .
وإذا قلت له هناك جملس تعزية جيد للحسني  ،سعى اليه إن استطاع .
وإذا سمع ذكره من منشد أو قرأ عنه يف كتاب  ،أو وضع رأسه بني يديه وفكر
باحلسني  ،اضطرمت حرارة قتله يف قلبه !




لعلك تقول :فهل تنفي اإليامن عن غري هؤالء املمدوحني ؟
أقول كال ،فاإليامن درجات ال أنفي منه حتى إيامن أصحاب نصف الدرجة
وربعها  ،لكن الرسول

قال لنا إن نخبة املؤمنني  ،الذين كمل إيامهنم وبلغوا

سن الرشد فيه  ،هم احلسينيون العاشقون  ،الذين يطبع احلسني
محا ُم حرم احلسني
شخصيتهم .فهؤالء فخر أمتي و َ َ
تقول :إنك بذلك تنفي الوالء للحسني

 ،وديارهم عاصمته .

عن عامة املسلمني ،مع أنه متحقق

فيهم  ،وتنفيه عن عامة الشيعة وهو متحقق فيهم  ،وحترصه يف مجاعة صغرية
من الشيعة  ،فكيف يصح ذلك ؟
أجيبك :ال أنفي شيئ ًا عن أحد  ،وكالمي يف اإلثبات ال يف النفي  ،إنام أتبع
نبيي

وأسويت  ،وأفرسكالمه ال أختطاه وال أحتايل عليه  ،والنبي

النفي ومل يتكلم عنه وركز عىل عاشقي احلسني
أخذ بعضدهم وأعالهم كام أعىل علي ًا

أمهل

فجعلهم نخبة أمته ! لقد

يوم الغدير ،وقال إن أمتي ستنقلب
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وتغدر ب وتقتل ابني هذا  ،وسيأيت من أمتي مؤمنون أهل اللوعة عىل احلسني،
وأشاد هبم وأخرب أهنم يف أعايل اجلنة !
فال تظلم أنت الناس والتبخسهم ما أعطاهم اهلل ورسوله

 ،وال ختلط

الكالم عنهم بغريهم  ،فتقلل من شأهنم  ،وتضعف كالم نبيك

.

ياهذا  ،لقد جاءت املالئكة اىل النبي
بخرب قتل أمته لولده احلسني

بالبرشى هبؤالء األبرار  ،يوم جاءته

! فعزى أمته وحذرها  ،وبرشها هبؤالء

األوفياء الذين ستأيت هبم األيام  ،و يرعف هبم الزمان .




وتقول :هؤالء قلة  ،فليكن َ .وهل تريد إمهاهلم ألهنم قلة ؟!
وتقول إهنم بعض الشيعة  ،وليكن  ،وهل تريدنا أن ننكر ما خصهم به اهلل وأن
نساوهيم ببقية الشيعة  ،أو بقية املسلمني !
لقد رأيت واحد ًا منهم يف البحرين  ،كان يف الستني من عمره  ،ومالمح النور
عىل وجهه :سألته ماذا تعمل يا حاج ؟ قال :عميل الرصخة ! لقد أخذوا هذه
الوظيفة من قول الصادق

يف وصف زوار احلسني

( :اللهم إن أعداءنا

عابوا عليهم بخروجهم  ،فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا  ،خالف ًا منهم
عىل من خالفنا  ،فارحم تلك الوجوه التي غريهتا الشمس وارحم تلك اخلدود
التي تتقلب عىل حفرة أب عبد اهلل احلسني

 ،وارحم تلك األعني التي جرت

دموعها رمحة لنا  ،وارحم تلك القلوب التي جزعت واحرتقت لنا  ،وارحم
تلك الرصخة التي كانت لنا  .اللهم إين أستودعك تلك األبدان وتلك
األنفس ،حتى ُت َروهيم من احلوض يوم العطش) ! (كامل الزيارة.)229/

يقول هذا احلاج فأنا أحرضجمالس التعزية باحلسني

فإذا وصل القارئ اىل

أوج رثائه ونعيه أرصخ :واحسيناه واسيداه ! فهذا عميل حتى ألقى رب .
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فهل رأيت وظيفة طريفة كوظيفة هذا احلاج البحريني؟ إنه واحد من الذين
قال عنهم النبي

 :إن لقتل احلسني حرارة يف قلوب املؤمنني ال تربد أبد ًا .


وإذا كانت حرارة قتل احلسني



يف القلوب ميزان اإليامن  ،فعاصمة احلسني

ها هنا ..يف تلك القلوب  ،يف بيوهتم  ،وديارهم  ،وبلدهم .
إبحث يل بربك يف شيعة لبنان  ،رشقهم وغرهبم  ،مدهنم وقراهم  ،جاهلهم
وعاملهم  ،فهل جتد يف قلوهبم حرارة عشق احلسني

ومأساته كام جتدها يف

أهل النبطية ؟ إهنم عاصمته يا أخي فال تشك .
سكنت مدة يف جباع  ،وكان جارنا من النبطية  ،وملا رآين يوم ًا أمام الباب ،
جاءين بلهفة ليحييني  ،وكان يف يده كيس فسقط من يده وكانت فيه زجاجة
مخر فانكرست  ،فانكرس قلبه خج ً
ال  ،وسلم عيل وهو مطأطئ  ،وذهب .
ثم جاءين يف يوم آخر ليعتذر مما رأيته منه  ،فتعذرت عليه الكلامت  ،وانحنى
برأسه وأشار  ،فطمأنته وسكنته  ،وحدثته ليخرج من خجله .
سألته عن النبطية وجمالس احلسني
عن ثواب إحياء أمر احلسني

فيها وعن مراسم عاشوراء  ،وحدثته

فتغريت حاله وانفتح قلبه وحواسه  ،وقال

وعيناه تدمعان :روحي فداك أبا عبد اهلل أنامن صغري أحبه وأهيم فيه ،
ووالديت وإخويت وأخوايت كلنا جمانني باحلسني

 ،ونقيم يف بيتنا جملس ًا سنوي ًا

وننذرالطعام له  ،وأمي نخاف عليها  ،عندما تقرأ القارئة احلاجة فالنة فنوصيها
أن ختفف يف النعي ألن أمي ذات يوم أغمي عليها من احلزن وأخذناها اىل
املستشفى .
فاستقصيته السؤال فأخربين أنه من أرسة ميسورة  ،وأهنم يرصفون عىل جمالس
احلسني األخرى  ،وأن الشيخ حممد تقي صادق أجازهم أن يسبوه من
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احلقوق  .قال :ترسلني أمي أو ترسل أختي اىل بيت فالن الذين عندهم جملس،
فأدخل عليهم وأقول هلم أمي تسلم عليكم  ،وقد أرسلت لكم هدية أبا عبد
 ،وأناوهلم املبلغ يف ظرف وأنرصف .

اهلل احلسني

رسح يف عامل احلسني
ثم َ

وقال يل :شيخنا :أنت ما تقرأ حسيني؟ قلت له:

بىل .فتهيأ وجلسه بأدب  ،وقرأت له شيئ ًا فانفجر بالبكاء  ،وأبكاين .
فامذا تقول يا صاحبي يف هذا؟ هل ينطبق عليه حديث النبي

وقاعدته

الذهبية ( :إن لقتل احلسني حرارة يف قلوب املؤمنني  ،ال تربد أبد ًا ).
البد أن ُتقر بأهنا تشمله  ،لكنك تسأل عن مخره ومعصيته  ،فأقول لك :ال أدافع
عن مرتكب معصية  ،لكني ال أطفف الناس حقهم وال أبخسهم فضلهم  ،وال
أخالف النبي

فأقول :إن حرارة احلسني املضطرمة يف قلبه من قلب والدته،

والتي التربد طوال السنة  ،ال ختتم له بالتوبة واإلنابة  ،وال تغفر له عند ربه ،
وتدخله فيمن أشاد هبم رسول رب العاملني

.

وييون مراسم اإلمام
يقول بعض أهل الغفلة :نعم ،إن أهل النبطية يسكرون ُ
احلسني

ويقيمون جمالس التعزية  ،وينذرون النذور  ،ويوزعون الطعام يف

ثوابه  .لكن القيمة لوالء احلسني

إذا مل يردع عن املعاص .

قلت له :إن منشأ هذا الكالم  ،اخلطأ يف التعميم .
خطأ التعميم :ألن قائله كمن دخل مدينة وسأل فيها عن بنات اهلوى  ،فقيل
له :فيها بنات مجيالت لكنهن متعصبات  ،إحداهن تزين وتصيل الفرائض
ِّ
فصل!
اخلمس  ،تقول لزميلتها إذا أردت أن يكون وجهك مرشق ًا منري ًا
فيضحك ويسخر ،ويقول إعجبوا ألهل هذا البلد بناهتم تزين وتصيل !
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وقد غفل عن أن علامء هذا البلد وأبراره  ،استطاعوا أن يعمموا الصالة
ويعلموها الناس وجيعلوها ثقافة راسخة  ،حتى وصلت اىل بنات اهلوى .
وخطأ التعميم:ألن املتكلم عمم رشية صغرية عىل كل أهل النبطية  ،فلم َير
األبرار األخيار األتقياء امللتزمني ،رجاالً ونساء  ،والجمالسهم يف حسينياهتم
ومساجدهم وبيوهتم  ،وال نذورهم وعشقهم ودموعهم  ،فجعلهم من نوع
صاحبنا الذي سقط الكيس من يده فانكرست زجاجة مخره !
كان األوىل به أن يقول إن ثقافة حب احلسني

وإحياء جمالسه يف أهل النبطية

عام شامل حتى للفساق  ،ولو انتبه اليها لتحول ذمه مدح ًا !
فتحي ًة ألهل عاصمة احلسني
ثقافة حب احلسني

 ،لعلامئها وقرائها وشعرائها  ،الذين عمموا

وإحياء ذكراه  ،حتى شملت أهل املعاص!




هل فهمت ملاذا استحقت النبطية أن تكون عاصمة احلسني
بىل  ،وللحسني

؟

عواصم صغرية وكبرية يف بالدنا كلها تقريب ًا  ،لكن حسينية

النباطية أول حسينية يف لبنان وأكثرها حرارة  ،فهي أم احلسينيات  ،وأم
العواصم يف القرى واملدن .
وللحسني

عواصم وقلوب ملتاعة بحرارة قتله وظالمته ،
يف غري لبنان
ُ

تستحق أن نكتب عن الواحدة منها مقاالً مفص ً
ال .
يف البحرين واألحساء والقطيف واملدينة  ،واإلمارات ومسقط والكويت ،
وسوريا وباكستان واهلند  .وله يف العراق وإيران عواصم عامرة زاخرة .
وعاصمته يف قريتنا قلب املرحوم احلاج عيل عبد احلسني سويدان  ،الذي
كان دائم الذكر للحسني

يف رواحه وجميئه وقيامه وقعوده  ،هيينم أبد ًا بذكره

وشعره  ،يقرأ تعزيته بصوت حنون اليسمعه إال من اقرتب منه .
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كنت يف اإلبتدائية وكان له بيدر قرب مدرستنا  ،يدرس القمح فيجلس عىل
النورج ويدور به الفدان  ،وهو يقرأ وال يلتفت اىل الرائح واجلائي .
كنت ألعب يف الفرصة مع األوالد  ،فاقرتبت منه ألسمع ما يقرأ  ،فسألني عن
إسمي ،وملا عرف إسم والدي وكان يبه كثري ًا قال تعال يا عيل ،وأركبني معه
عىل النورج يدور بنا الفدان دقائق  ،حتى انتهت الفرصة .
!

أراد تكريمي ألجل أب فأجلسني معه وواصل عمله يف عامل احلسني

وذات يوم كنت ذاهب ًا مع والدي اىل كرم اخللة لنقطف العنب  ،ومررنا عىل
كرم احلاج عيل عبد احلسني فرأينا بابه مفتوح ًا وسمعنا احلاج يرتنم ،فدخلنا
فرأيناه يعبئ العنب يف صناديق لريسله اىل السوق  ،ويرتنم بذكر احلسني
وابتهج بوالدي وضيفنا من أفخر ما يف كرمه من العنب .
أما إذا وقف يف املسجد ليقرأ التعزية  ،فإن وقفته توحي لك باجلالل واحلزن.
ورثاؤه للحسني

يأخذ بمجامع قلبك  ،وهو اليرفع صوته بقراءته  ،لكن

القلوب واآلذان تصغى اليه  ،ودموع املؤمنني تفيض  .وال يقبل أجرة .
نعم ،للشيعة يف لبنان جمالس وحسينيات  ،وإحياء لعاشوراء احلسني

 ،لكن

اليقاس بالنبطية مكان  ،ال يف عراقتها يف عاشوراء  ،وال يف نبض أهل مدينتها
وقراها باحلسني

 ،وحرارة قتله يف قلوهبم .

ال أو امرأة أو طف ً
خذ نموذج ًا من النبطية وقراها  ،رج ً
ال  ،ومثلهم من بعلبك
أو أعايل اجلنوب  ،أو أداين الساحل  ،لرتى أن نبض احلسني يف النبطية أقوى
وأن النبطاين حسيني برتبيته وثقافته  ،يعيش حرارة قتل احلسني
غريه  .فكيف اليكون مشموالً بالقاعدة التي أكدها النبي

أكثر من

أكثر من مرة .

ومنه تعرف سبب قول بعض خيار الشيعة :سأحرض عاشوراء يف النبطية .
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 $أم جنعل القلوب العامرة باحلسني كالقلوب اخلالية
لقتل احلسني

حرارة يف قلوب املؤمنني ،التربد أبد ًا  .صدق نبينا

.

فإن مل يكن لقتله يف قلب املسلم حرارة  ،فال يدخل يف هذه النخبة املمتازة .
وإذا كان له حرارة ما  ،ثم تربد  ،فهو دون ذلك .
وإذا كان ال يعرف متى مرت عاشوراء  ،فدرجته أسفل !
وإذا كان الهيتم باحلسني

وشهادته وعاشورائه  ،فهو منكوس احلظ  ،سيئ

التوفيق  ،اليمكن أن َي ُعده نبيه

مؤمن ًا مقبوالً من أمته .


وحرارة قتل احلسني



يف قلوب املؤمنني  ،تتحول اىل ثقافة  ،وترتجم بأعامل

عىل مدار السنة  ،وتكون فن ًا ورسوم ًا ولوحات .
رأيت قافلة زوار لبنانيني يف مشهد اإلمام الرضا

يف سوق الثياب واآليات

والرايات احلسينية  ،خيتارون ويشرتون  ،فقلت لصاحبي ال بد أن يكون هؤالء
من أهل النبطية  ،وكذلك كان !
فكام هيتم أحدنا برشاء ثياب وحتف وخواتم ألوالده وأصدقائه  ،هيتم النباطي
 ،لبيته ومسجد قريته
برشاء َكتِيبة مجيلة  ،أو َع َلم مجيل للحسني
وحسينيتها .أليس هذا مظهر ًا من مظاهر حرارة قتل احلسني
وتفنن ًا يف اتباع سنة رسول اهلل

يف القلوب ،

يف قاعدته الذهبية .

$أفق هذه القاعدة النبوية ؟
الذي يعرف أفق النبي

وأسلوب كالمه عن املستقبل  ،يسمعه يف هذه

القاعدة يقول :أمتي سرتتد من بعدي  ،وستدخل بقتل ولدي احلسني يف
عصور الفتنة والظالم  ،وتتسلط عليها األمم ! وال يبقى فيها أمل لبعث جديد
إال تلك القلوب التي تضطرم بحرارة قتل احلسني

 ،فهذه هي البؤر احلية
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من أمتي ،املهيأة لإلستجابة لولدي املهدي
األنبياء

الذي ينهض بثأره وثأر

ويقيم دولة العدل .

قد تقول :إن ذلك مبالغة وإلغاء لألمة بماليينها وطاقاهتا وأبرارها  ،وقد قال
النبي

 :اخلري يف أمتي اىل يوم القيامة  ،فلامذا التفريط بماليني األمة

واإلفراط يف جعل أهل جمالس احلسني

وندبته والبكاء عليه  ،ميزان كل

خري يف األمة دون غريهم ؟!
أقول :إن مدح فئة ليس إلغا ًء لغريها ! ثم إنك بلومي تلوم رسول اهلل
وختطؤه  ،بل ختطئ رب العاملني عز وجل ألنه الذي أمر رسوله

!

بتبليغ هذه

القاعدة .
إنك تتكلم عن الكمية  ،واهلل ورسوله يتكلامن عن النوعية  .أما تراه وعد األمة
وِل َب ْأ ٍ
بأنه سيبعثِ :ع َبا ًدا َلنَا ُأ ِ
س َش ِد ٍيد  .وهم جمموعة قليلة .

إن مئات املاليني الذين تتعصب هلم وتقول فيهم اخلري اىل يوم القيامة  ،فيهم
شئ من اخلري  ،لكنك ترى أن اليهود هزموهم وأذلوهم  ،وجعلوا ملوكهم
كاألنعام  ،ومجاهريهم كاألحشام ! يمسحون هبم األرض !
إن الطاقة الفاعلة التي تغريالتاريخ هم حفنة قليلة يف األمة ،أما ماليني اهلمل
املشاع فتتبِع وال تؤسس! رحم اهلل الشاعر أمحد الصايف النجفي القائل:
حممد هل َلذا جئت تسعى

وهل لك ينتمي مهل مشاع

هيود

ضباع

أإسالم

وتغلبهم

رشعت َلم طريق املجد لكن

وآساد

وتأكلهم

أضاعوا رشعك السامي فضاعوا

ثم اسأل نفسك كم عدد أفراد املقاومة اإلسالمية احلسينيني الذين هزموا
اليهود  ،وكم عدد جيوش الدول العربية التي هزمها اليهود ؟
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وكم عدد مجهور املقاومة احلسينيني وحاضنتهم  ،قياس ًا بحواضن جيوش
الدول العربية وحواضنهم الوسيعة ؟!
فانظر اىل النوعية  ،واعلم أنه يوجد يف اجليش عاد ًة رجال شجعان  ،يتقدمون
إىل املبارزة  ،فهم اخلط األول يف اهلجوم َ ،يث ُب ُتون إذا تراجع غريهم  ،فهؤالء
وصناع النرص.
هم القوة احلقيقية للجيش ،وقادته امليدانيون ُ ،
ويسميهم التاريخ أهل البالء وأهل ال َغناء يف احلرب ،أي ُيغنون عن غريهم .
وكان املسلمون خيصوهنم باحرتام  ،وخدمات وعطايا  ،عند توزيع الغنائم ،
أو بعد رجوع اجليش من احلرب  ،أو خيصوهنم برواتب كافية .
تتأجج وال تربد  ،هم القوة احلقيقية

فالذين يف قلوهبم حرارة قتل احلسني
وهم أهل ال َغنَاء والبالء يف احلرب .




وتقول :وما عالقة املقاومة بالنبطية وحسينيتها  ،وجمالس احلسني

؟

واجلواب :أن ثقل املقاومة له يف النبطية سبب ونسب  ،ومدرسة النبطية
وثقافتها احلسينية ممتدة جبل عامل  ،يف املحاضن التي ربت وخرجت هؤالء
األفذاذ األبطال الذين بدؤوا بتغيري التاريخ  ،وحققوا النرص الذي عجزت عن
حتقيقه ماليني األمة  ،وماليني جيوشها !
يكفي أنك إذا قلت هلم احلسني جاشت صدورهم والدموع ! وإذا قلت:
عاشوراء يف لبنان ..يتبادر ذهنك اىل النبطية وجمالسها وعاشورائها .

$من الذي أسس عاشوراء النبطية ؟
يظهر أن النبطية عمرت بمجالس احلسني

من قديم ،فهي قاعدة بالد

الشقيف التي نزلت فيها قبيلة عاملة ملا جاءت من اليمن  .ثم دخلت يف
اإلسالم وتأثرت بأب ذر وتالميذه ريض اهلل عنهم  ،ثم هاجر أكثر سكاهنا اىل
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السواحل فعمروا صيدا وصور وبريوت  ،ووصل قسم منهم اىل بعلبك
وطرابلس  ،وكان أكثرهم شيعة  .ثم جاء املوج الصليبي والسلجوقي فغلب
الشيعة  ،فعادوا من السواحل اىل الداخل اىل موطنهم األول .
وقد بني اإلمام الصادق

أماكن وجود الشيعة فقال (:بلدة بأعامل الشقيف

أرنون  ،وبيوت وربوع تعرف بسواحل البحار وأوطئة اجلبال ).
فثقل الشيعة يف شقيف أرنون وقاعدته النبطية  ،ومن الطبيعي أن يكون فيها
مراسم عاشوراء من قديم  .ثم مرت عىل جبل عامل عصور اضطهاد فكانوا
يعاقبون من يقيم جملس عزاء احلسني

.

لقد اضطر الناس يف احلكم العثامين ألن يعقدوا جمالس العزاء رس ًا ،وذكروا يف
تاريخ النبطية أن مجاعة من الفرس كانوا محاة ثغر صيدا  ،ثم جاؤوا اىل النبطية
فكانوا يقيمون جمالس العزاء بحريتهم  ،ألهنم ليسوا من رعايا الدولة العثامنية،
وكان أهل النبطية يشاركوهنم عالنية .




$مراسم عاشوراء من ثروات الشعوب احلضارية
كتبت يف مناظراتنا ( :)2000/4/2ما الذي يغيظ الوهابية من مراسم عاشوراء؟

ال نجد يف مراسم عاشوراء ما يربر غيظ املغتاظني منها وال وقوفهم ضدها ،
فهي من ثروات الشعوب اإلسالمية وشعائرها ومقدساهتا  ،وقد تبلغ هذه
املراسم عرشين نوع ًا  ،نذكر فيام ييل أمهها:
 - 1لبس السواد حزن ًا .
 -2رفع األعالم السوداء عىل احلسينيات وأبواب املساجد والبيوت...
 - 3عقد املجالس يف املساجد واحلسينيات والبيوت ،ويف الساحات والشوارع ،
حيث يتلو القراء السرية  ،وخيتموهنا بنعي احلسني

بشعر فصيح وعامي مؤثر .
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 ،يف أماكن

 - 4إطعام الطعام وسقي املاء واملرطبات  ،بنية الثواب لإلمام احلسني
إقامة املجالس  ،أو بإرساله اىل البيوت .

من جمالس تعزية وإطعام ..

 - 5النذور هلل تعاىل وثواهبا لإلمام احلسني
 - 6الربامج املسموعة واملرئية عن عاشوراء .

 - 7التمثيليات الشعبية عن جوانب من واقعة عاشوراء .
 - 8تعطيل األعامل يوم التاسع والعارش ،أو العارش فقط من شهر حمرم .
 - 9مسريات املعزين يف الشوارع من نقطة اىل نقطة يف البلد ،يف مواكب تنقسم اىل
جمموعات وتقرأ الشعر الفصيح والشعبي ،وتلطم عىل صدورها .ويرافق املوكب
رضب طبول وسناجق تستعمل يف احلزن بالنغم العسكري .
 - 10الذهاب مشي ًا عىل األقدام إىل زيارة اإلمام احلسني

 ،وهذه عادة أوسع ما

تكون يف زيارة األربعني يف العراق  ،حيث تتجه ماليني الشيعة وبعض السنة  ،من
حمافظات العراق مشي ًا عىل األقدام اىل كربالء  ،وتصل املسافات إىل  700كيلومرت
وأكثر .
 - 11لبس األكفان يوم عاشوراء ،ورضب الرؤوس بالسيوف (جرح أعىل الرأس)
حزن ًا عىل اإلمام احلسني
واإلمام احلسني

 ،ورمز ًا لالستعداد للتضحية بالدم ونرصة اإلسالم

.

 -12مسرية املشاعل ،رمز ًا للذين جاؤوا لنرصة اإلمام احلسني

وساروا لي ً
ال

وهنار ًا  ،وهي عادة يف النجف وبعض مناطق العراق .
هذا  ،وقد ناقش علامء الوهابية واملتأثرون هبم يف أكثر هذه املراسم  ،وبعضهم حرم
وقد أجبناهم  ،وسجلنا هذه املناظرات يف

البكاء والنياحة واللطم عىل احلسني
املجلد التاسع من كتاب اإلنتصار .
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$عاصمة احلسني

يف قلب شاب إيراني

يقول هذا الشاب:
مت .
رأيت يف املنام أين قد ُّ
كنت متعب ًا وحزين ًا جد ًا ..
حتى وصلت اىل ما بني القبور فانقبض قلبي .
عمق احلفار قربي وبنى أحجاره بالطني .
لقد َّ
كانت املخدة حتت رأيس من األحجار .
بقيت وحدي يف ظلمة شديدة ومكان ضيق وصمت قاتل.
كل من زارين ألقى كلمة وذهب  ،أو قرأ ِل الفاحتة وذهب .
كنت مرهق ًا وال من يساعدين .
وعطشان ًا أمتنى جرعة ماء .
فجاء ملكان وتقدما نحوي .
عيني .
فاسو َّدت الدنيا يف َّ
قال أحدمها :قل لنا ما هو دينك؟
وصاح يب الثاين :ربك من هو؟
وماذا عملت يف عمرك ؟
كانت أسئلتهم بسيطة يف ظاهرها .
لكنها كانت ترعبني وهتز كياين !
حي َم ُّر و َي ْز َر ُّق .
شعرت أن وجهي من اْلجل َ ْ
عيل وصاح يب :إستعرض رشيط عمرك .
فلم أجب ،فصرب َّ
وابحث عن عمل صالح تقوله !
وكلام نظرت اىل أعامِل وفكرت هبا .
ت.
تلجلج لساين عن النطق
وخرس ُ
ْ
وَل يكن عندي أفضل من السكوت
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وعندما يئسا مني أحسست بشهاب نارعىل رأيس!
قاال :ما فعلت أهيا املغرور بعمرك  ،أذهبته هباء .
وَل حتفظ دينك ! فأنت تستحق جهنم !
فقدت كل أمل وقمت معها ليجراين اىل النار .
ُ
وإذا بباب انفتح أمامي هو باب اجلنة .
ونزل من سامئها رجل وجهه كالقمر !
وجهه شمس مضيئة وعليه هالة من نور .
رأيته شد رأسه بشال أخرض .
ال يصل الورد اجلميل اىل مجاله .
ويوسف الصديق خيجل أمام وجهه.
نظرات عيونه احلنونة رشاب طهور .
نظراته وهبت قلبي الطمأنينة  ،وسكن حنانه يف روحي.
طأطأ امللكان رأسيهام خضوع ًا له وفرشا جناحيهام يف طريقه.
كانا مدهوشني يرددان بإخفات :جاء احلسني بن فاطمة .
جاء حاكم القيامة  ،جاء بحر الشفاعة .
توجه نحوي فذبت خج ً
اِل بحنان وتبسم.
ال ،ونظر َّ
فضيعت نفيس من نفيس من عطر احلسني .
أنا أين والنظر اىل وجه احلسني !
قال َلم ..أطلقوه إنه موالي .
هذا الذي ترونه ..ملا ولد حتنك برتبتي.
بحبي محلته أمه ووضعته .
عيل ثم ترضعه من حليبها .
كانت تبكي َّ
وملا نشأ ذاب يف حبي .
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طبع صوريت عىل ظهر قلبه .
عرب عن حبه ِل وبكى.
كم وكم َّ
وكم لطم عىل صدره وجعله وقف ًا لعزائي .
كان إسمي أنشودته وترنيمته .
وتربتي خاتم سجوده .
كان حيمل َع َلمي عىل كتفه .
ويركض حافي ًا يف موكب عزائي .
كان يأخذ قربة العباس يف كتفه .
ويسقي املاء ِل يوم عاشوراء .
كان يذكر أختي زينب ًا فيلطم عىل خده .
كان اىل آخر عمره هيتف باسمي.
وكان يأكل من طعامي يف عزائي .
كان جيلس يف جمالس عزائي بأدب .
بقلب حزين مكسور .
كان إذا سمع ذكراسمي يف جملس ،
تنهمر عيناه بالدموع بال حساب .
كم مرة أطلق لعن بني أمية وأعلن أنه خادم لرقية .
كم بكى من أجل ابني عيل األكرب .
فأنا آخذه اىل أمي الزهراء لتجازيه .
مهام يكن عمله فهو موالي .
وأنا أخجل أن أتركته تأخذونه اىل النار .
كال فأنا سأريض عنه من يطالبه بحق .
وأحفظ ماء وجهه وأكرمه .
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$عاصمة احلسني بلون آخر يف قلب شيعي كوييت
ملا تصفحت كتابه :الوصايا العرش .
وهي وصايا البنه كيف يقيم جملس تعزية باحلسني

 ،كتبت ما ييل:

فن توريث األبناء:
َور َ
ث معاوية ابنه يزيد ًا الدولة التي سيطر عليها وقال له( :يا بني إين قد
كفيتك الشد والرتحال  ،ووطأت لك األمور  ،وذللت لك األعداء ،
وأخضعت لك رقاب العرب  ،ومجعت لك ما مل جيمعه أحد )!
وور َ
ث املنصور العباس ابنه املهدي دولة أكرب منها  ،وقال له( :يا بني إين قد
َ
مجعت لك من األموال ما مل جيمعه خليفة قبيل  ،ومجعت لك من املوايل ما مل
جيمعه خليفة قبيل  ،وبنيت لك مدينة مل يكن يف اإلسالم مثلها ).
أما املليونري فيتزجريالد كينيدى فرشح ابنه جون كينيدي لرئاسة أمريكا  ،وقال
له :ال حتزن يا بني  ،فإذا مل تنجح يف اإلنتخابات أشرتي لك والية كاملة
وأجعلك حاك ًام عليها .
فور َ
ث أوالده أحد عرش مليار دوالر فقط !
وأما املليونري اخلليجي فالنَ ،
أال تَعجب وأنت تقرأ يف هذه التوريثات من إفراط اإلنسان يف حب السلطة واملال
وحرصه عليهام ؟
للمورث  ،والوارث  ،وأين مها
أما تسأل نفسك عن معنى هذا التوريث  ،وفائدته
ِّ
اآلن  ،وهل انتفعا به  ،أم استفاد به املجتمع ؟
ثم َ ،
تعال إقرأ معي هذا اْلرب عن التوريث:

ور َ
ث عباس بن نخي ابنه عرش وصايا  ،علمه فيها كيف يقيم جمالس
احلسني

عىل أصوهلا وألف له فيها كتاب ًا !
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أما أنا فلام قرأت هذا التوريث هزين  ،ودمعت له عيناي !
وأما أنت فقد تَعجب وتقول :ما هذا التوريث؟! ألنك التراه مه ًام  ،ال
اإلرث ،وال املورث  ،وال الوارث !
لكن تعال نبحث املوضوع  ،لنرى احلق معك أو معي !
قال صاحبي :هذا غلو يف الدين .أال تشعر بأنه يشغل اإلنسان عن مسؤولياته
يف العمل وخدمة الناس؟ أنتم تقولون خري الناس أنفعهم للناس ..فلامذا
تشغلون أنفسكم عن نفع الناس؟ أال يكفي أن تعبد ربك وتصيل له  ،وحترض
جملس ًا أيام عاشوراء يف ذكرى احلسني

؟

أم تريد أن تؤلف كتاب ًا يف أصول الوضوء وكيفية صب املاء ومسح الوجه ،
وهندسة الوقوف للصالة وركوعها وسجودها! ثم تشغل الناس يف وصف
املسجد واملصلني فيه  ،وفضائلهم ومناقبهم وأوالدهم وأقارهبم ؟
دعكم من هذا اإلفراط والغلو يف الدين ويف الشعائر الدينية  ،واشغلوا
أنفسكم باإلنتاج  .أليس األفضل أن يعمل اإلنسان يف تنمية ثروته والتوسعة
عىل عياله وجمتمعه  ،أليس ذلك أفضل من اإلنشغال يف تفاصيل الصالة ،
واملراسم الدينية والتفنن فيها ؟
ورآين صاحبي أتبسم فقال :مالك تضحك  ،وهل يف كالمي ما يضحك ؟!
قلت له :أضحك من هذا الطبيخ الذي قدمته يل !
فقد فرضت جملس العزاء أمر ًا بسيط ًا  ،وفرضت غريه أهم منه  ،ثم زعمت أن
اإلهتامم به يتعارض مع العمل واإلنتاج وخدمة الناس !
فغضب صاحبي ورفع صوته  ،يعيد أفكاره ويرددها  ،فقلت له:
وغضبك هذا عصا بدوية  ،تريد أن تسوقني هبا  ،وتسوق الناس  ،لنأكل من
طبيخك ! فلامذا ال تسمع مني وجهة نظري التي ختالف رأيك؟
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إن مشكلتكم أنتم أشباه املتدينني أنكم تضعون يف رؤوسكم أفكار ًا أولية ،
حتسبون أهنا هناية الثقافة واملعرفة والعلم والعقل  ،وتركبون رؤوسكم ومتشون
وال تلوون عىل أحد !
ثم إذا خالفكم أحد ترفعون عصاكم عليه  ،وال تسمعون منه !
وعىل ذلك متض بكم السنني واأليام فال ينفع معكم كالم  ،حتى تصطدموا
بجدار اآلخرة  ،ويا هلول ذلك اجلدار !
ْت ِيف َغ ْف َل ٍة ِم ْن َه َذا
هناك يفيق أحدكم فريى حجم األمور عىل حقيقتهاَ :ل َقدْ ُكن َ
َفك ََش ْفنَا عن َ ِ
رص َك ا ْل َي ْو َم َح ِديد .
َ
ْك غ َط َ
اء َك َف َب َ ُ

من قال لك ياصاحبي إن حجم األمور كام ختيلتها؟ فبأي ميزان وزنت  ،وبأي
عني نظرت ؟

$حماولة لفهم :ورََّث روكفلر  ،وورث والد ابنه جملس عزاء ؟
ورث معاوية ابنه يزيد ًا أمرباطورية كبرية  ،وكان يزيد شاب ًا مخار ًا متهور ًا ،
فبدد ثروته يف ثالث سنوات  ،وجاء باللعنة عىل نفسه وعىل آل أب سفيان  ،فلم
يكم منهم بعده أحد ! ثم حتمل معها لعنة الدنيا واآلخرة !
وورث عباس بن نخي ابنه جملس عزاء للحسني

وعلمه أصول إقامته ،

واإلخالص فيه  ،وأصول خدمته ،وآداب اجللوس وآداب البكاء  ،وقال له:
اح َمـا َبـل َـل َوج َهك َ ،ف َ
ـال
وس َ
وس َال من َعينَيك َ
(فإذا ُر ِزق َت الدمـ َعـةَ ،

ارم ورقـيـة ،ومن ِ
ِ
َاديل من التي تلقى بعدَ
ومتس َ
َ
بم َح ِ َ َ
حها َ
ُتكَـفـكـف ُد ُمو َع َك َ
ِ
ذلك يف ال ُقام َمـة و ُتو َدع النـ َفايات َ ،بل َع َل َ
حـها عىل
يك إمرار َيد َك و َمس َ
َوج ِهك ،وتَـلـطِيخه بِ َبــ َل ِل الد ُموع  ،فـ َيرسي و َيعم حمـياك  ،و َيصبغ َوج َهك
َـذب من يلت ِ
ِ
ِ
َـقطـك
َلـ ُيـزهر بنُور َس َيــتَـألأل يف َع َر َصات الق َيـامة  ،وجيـت ُ َ َ
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صك و ُي ِ
احلب الردئ  ،فـ ُيـخ ِّل َ
نجـيـك! فهذا يا ُبني من
وخي ِرجك من بني
ُ
ِّ
احة املح َرش).
وس َ
ا َ
عرف به ُهناك  ،يف املوقف َ
وس ُت َ
لوسم الذي َس ُيم ِّيـزك َ ،
 ،فكيف بقيمة املجلس؟!

نعم هذه قيمة الدمعة ملصاب احلسني

فإن كنت تؤمن بقيمة الدمعة عىل احلسني

 ،فأعطني مثلها من ثروات

املثرين  ،وتوريثات املورثني  .وإن كنت التؤمن بذلك  ،فاعذر الذي يؤمن ،
وال تسفه حلومهم  ،وال متتهن عقوهلم !
إن عبارة َو َّر َث روكفلر ابنه معناها :وضع عىل ظهره أمحاالً من املال والعقارات
واألشياء  ،ال مدى هلا وال أفق !
وورث زيد ابنه البكاء عىل احلسني

 ،معناها :أعطاه مفتاح ًا ذهبي ًا لكنز  ،ال

َيفقد قيمته يف الساموات واألرض  ،والينقص عىل مدى الزمان والدهور .
فاقرأ جيد ًا ياصاحبي ودعك من تسطيح البداوة .واعرف ماذا تورث ابنك !
$قضية احلسني

يف مفهومنا

إذا قرأ املسيحي من وسط أمريكا عن احلسني

ومل يكن معادي ًا لإلسالم

لقال :إن احلسني قديس عند طائفة من املسلمني  ،يبونه ألهنم يرون فيه جتسيد ًا
لقيم الدين واإلنسانية  ،ويقيمون ذكراه السنوية بعواطف حارة .
وإذا قرأ املسلم السني عن احلسني
أعطى ألهل بيت النبي

مكان ًة عليا  ،وأوجب الصالة عليهم مع النبي حتى

يف الصالة  ،ويرى أصحاب النبي
السلطة منهم بعد النبي

أصيب بالدوار ألنه يرى أن اإلسالم
وهم عنده عدول مقدسون  ،أخذوا

وأبعدوهم واضطهدوهم وقتلوهم !

وأمام هذا التناقض يتحري املسكني مع من يضع قلبه  ،وعمن يأخذ دينه ؟ ثم
يلجأ اىل حلول التوفيق التي ابتكرها أسالفه فيدافع عنهم وهو غري مقتنع!
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فيجد أنه ركن يف منظومة أئمة خلقهم اهلل

أنوار ًا قبل خلق اخللقُ ،يسبحونه حول عرشه  ،و ُيعلمون مالئكته التهليل
والتسبيح والتحميد  .ثم جعلهم اهلل تعاىل يف صلب آدم

.

بل روى ذلك خمالفونا أيض ًا  ،كأمحد يف فضائل الصحابة ( )262/2عن سلامن
قال« :سمعت حبيبي رسول اهلل

يقول :كنت أنا وعيل نور ًا بني يدي اهلل عز

وجل قبل أن خيلق آدم بأربعة عرش ألف عام  ،فلام خلق اهلل آدم قسم ذلك النور
جزءين فجزء أنا  ،وجزء عيل » .
وجيد أن احلسني

ثأر اهلل يف األرض  ،فلله ثأر من الطغاة عرب التاريخ ،

وقد تتوج وجتسد يف ظالمة احلسني

 ،فهو ثأر اهلل يف األرض !

ومعنى القاعدة النبوية أن اهلل تعاىل يريد أن تبقى قضية احلسني

حيوي ًة يف

ضمري الناس ،معاشة حياهتم حتى يأيت ولده املوعود فيأخذ بثأره !
فكيف يصح أن نستبعد من قضية احلسني
$قضية احلسني

البعد الرباين املستقبيل؟!

مقدسة بامتياز

تتفاوت درجات القداسة الرشعية..فبيت املسلم له حرمة وقداسة ،
واملسجد أشد حرمة منه  ،والكعبة مقدسة بامتياز .
وكذا األمكنة  ،واألزمنة  ،واألعامل  ،واألشخاص ..لكل منها درجة من
القداسة عند اهلل تعاىل  .وأفضل الناس وأعالهم حرمة وقداس ًة  ،رسول اهلل
خري اخللق

 ،ثم أهل بيته املعصومون :عيل وفاطمة واحلسن واحلسني

وتسعة من ذرية احلسني

 .لكن للحسني

امتيازات عن غريه !

 .1فمن امتيازاته أنه ثأر اهلل يف أرضه  ،فالثأر لدمه مطلب رباين  ،يدخل يف
اخلطة اإلهلية ملستقبل األرض وإنساهنا  ،وإهناء الظلم منها .
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.2وقرب احلسني

مقدس بامتياز ..القرب  ،وحميطه  ،وشعاعه يف كربالء .

والكعبة هلا امتياز احلج والقبلة  .ولكربالء امتياز من نوع آخر .
 .3وزيارة احلسني

مقدسة بامتياز  ،عن ُقرب  ،وأنى كنت يف العامل .

 .4وتربة احلسني

مقدسة بامتياز  ،هلا خصائصها التي أودعها فيها اهلل ،

وأحكامها التي اليشاركها فيها غريها .
 .5وإحياء ذكر احلسني

مقدس بامتياز  ،يف عاشوراء شهادته  ،وعىل مدار

العام  .سواء أقمت الذكرى وحدك  ،أو مع شخص واحد  ،أو مجاعة  ،حتى
تصل اىل األلوف واملاليني .
 .6واحلزن عىل احلسني

مقدس بامتياز .حزنك يف نفسك  ،وحزنك أمام

غريك  ،وتذكريك اآلخرين به  .ويليه إظهار احلزن  ،ويليه التحازن .
 .7والبكاء عىل احلسني

عمل مقدس بامتياز  ،بينك وبني نفسك  ،أو مع

آخرين  .فالدمعة عليه ال توزن بالذهب  ،ألهنا عمل كبري يكف عنك غضب
اجلبار  ،ويطفئ عنك هلب النار .
ويليه التباكي عىل احلسني

 ،يف القيمة والقداسة والثواب .

 .8واجلزع عىل امليت له أحكام  ،فمنه احلالل واحلرام واملكروه ..أما اجلزع
عىل احلسني

فمفتوح لك ما شئت ،بل مستحب ومقدس  .ومنه الصياح

والصـرخة ملصاب احلسني

.

ِ
دمو ُعها رمح ًة لناَ ،و َر ِح َم
قال اإلمام الصادق َ ( :رح ْم تلك األعني التي َج َرت ُ
ِ
تلك الق ُلـوب التي ِ
الرصخة التي كانت لنا ) (الكايف
جز َعت واحرتقت لنا ،ورحم َّ ْ
.)582/4
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 .9ومواساة النبي
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 ،عمل مقدس

والزهراء وعيل واألئمة باحلسني

بامتياز  ،وهو مفتوح لكل ما يعترب يف عرف الناس مواساة  .وعليه استند السيد
اخلوئي يف فتواه بجواز التطبري .
 .10وكل ما يرتبط باحلسني

مقدس بامتياز :نواديه احلسينية  ،ولوازم

مواكبه  ،وكل منذور له  ،أو مملوك جلهة تتعلق به .


$قضية احلسني



من أفقها الكوني ومداها اخلالد

هل تعرف يا صاحبي معنى األفق واملدى  ،يف قيمة األشياء ؟
سأرضب لك مثالً :هذا احلاسب قيمته اآلن ألف درهم  .لكنه المدى له ،
ألنه سيأيت جهاز آخر بعد سنوات  ،أفضل منه وأرخص سعر ًا .
وهذا املاء البارد للعطشان يف صحراء قاحلة قيمته ألف درهم  .لكنه ال أفق
له ،ففي املدينة ال يساوي درمه ًا .
فأخربين ياصاحبي :ما هو األفق واملدى للثروة والسلطان يف الدينا ؟
وقايسها باملدى واألفق يف قيمة جملس العزاء للحسني
هل تعرف رأي نبي اهلل سليامن

؟

صاحب امللك اإلستثنائي  ،يف ذلك ؟

كان يوم ًا يسري يف موكبه عىل بساط الريح الذي يتسع ألربعة آالف  ،والطيور
تظلله من الشمس كل طائر يف مكانه عىل شكل مظلة  ،فنظر اىل موكبه فالح
يعمل يف حقله فقال :لقد أويت ابن داود ملك ًا عظي ًام  ،فألقت الريح قوله يف أذن
سليامن

فأمر بالوقوف ،ونزل ومشى إىل الفالح وقال له :لقد سمعت

يت آل داود ألن ثواب
قولك:واهلل لتسبيحة واحدة يقبلها اهلل تعاىل خري مما أو َ
التسبيحة يبقى وملك سليامن يفنى!(البحار.)81/14:
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هل توافق يا صاحبي نبي اهلل سليامن

عىل تقييمه للشئ بمداه ؟

فلامذا التزن توريثات معاوية وكنيدي هبذا امليزان ؟


هل قرأت خطبة أمري املؤمنني
فعندما تويف النبي



بعد أيام السقيفة  ،املسامة خطبة الوسيلة ؟

وسارع زعامء قريش ألخذ خالفته  ،وصفقوا عىل يد

أب بكر ُخفي ًة عن عيل وبني هاشم وكبار الصحابة  ،كان عيل
وصية النبي

مشغوالً بتنفيذ

يف تغسيله وتكفينه ومراسم جنازته .

وجاءه سلامن خيربه بأن الطلقاء صفقوا عىل يد أب بكر  ،فأخربه عيل ببقية
عملهم! وجاء العباس مغتاظ ًا فأجابه بأن اهلل حسيبهم  ،ومل يقم بعمل!
وجاءه أبو سفيان غاضب ًا قائالً :إنام ملك قريش لبني عبد مناف كيف ترتك أذل
قبيلتني يف قريش تي ًام وعدي ًا يغصبون ملك بني عبد مناف  ،وتقبل أن يملكنا
الرذل ابن الرذل أبو بكر  ،وعرض عليه أن يمألمها عليهم خي ً
ال ورجاالً ،
فنهره عيل

ومل يقبل منه .

ومل يشتغل عيل

بشئ إال بام أوصاه به النبي

من جتهيزه  ،ثم دار عىل

نقباء بيعة العقبة وكبار البدريني يذكرهم اهلل ورسوله

وحقه الرشعي  .ثم

اعتكف أيام ًا جيمع القرآن حتى أكمله .




احتج الصحابة من املهاجرين واألنصار عىل أب بكر يف املسجد  ،وجرت
أمور ،لكن علي ًا

صرب اىل اليوم السابع وجاء اىل املسجد وخطب خطبة

الوسيلة  ،رواها اإلمام الباقر

وتبلغ اثنتي عرشة صفحة  ،تعرض فيها

لعملهم يف أخذ اخلالفة باختصار ،لكنه أفاض يف األفق واملدى الذي يعيش

املوضوع السادس عرش :النبطية عاصمة احلسني
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فيه وينظر اىل األمور ،والذي جيب أن يعيش فيه املسلمون يقارنه بأفق أهل
السقيفة ومن مههم الدنيا ! وقد سميت الوسيلة ألنه قال فيها:
(أهيا الناس إن اهلل تعاىل وعد نبيه حممد ًا

الوسيلة ووعده احلق ولن خيلف

اهلل وعده  ،أال وإن الوسيلة أعىل درج اجلنة وذروة ذوائب الزلفة  ،وهناية غاية
األمنية  ،هلا ألف مرقاة  ،ما بني املرقاة إىل املرقاة حرض الفرس اجلواد مائة عام،
وما بني مرقاة درة إىل مرقاة جوهرة  ،إىل مرقاة زبرجدة  ،إىل مرقاة لؤلؤة  ،إىل
مرقاة ياقوتة ،إىل مرقاة زمردة  ،إىل مرقاة مرجانة ،إىل مرقاة كافور ،إىل مرقاة
عنرب ،إىل مرقاة يلنجوج (نوع من عود البخور) إىل مرقاة ذهب  ،إىل مرقاة غامم ،
إىل مرقاة هواء  ،إىل مرقاة نور  ،قد أنافت عىل كل اجلنان ورسول اهلل

يومئذ

قاعد عليها  ،مرتد بريطتني (ثوب مجيل لني) ريطة من رمحة اهلل  ،وريطة من نور
اهلل  ،عليه تاج النبوة وإكليل الرسالة ،قد أرشق بنوره املوقف ،وأنا يومئذ عىل
الدرجة الرفيعة وهي دون درجته  ،وعيل ريطتان  ،ريطة من أرجوان النور ،
وريطة من كافور .
والرسل واألنبياء قد وقفوا عىل املراقي ،وأعالم األزمنة وحجج الدهور
عن أيامننا وقد جتللهم حلل النور والكرامة  ،اليرانا ملك مقرب وال نبي
مرسل إال هبت بأنوارنا  ،وعجب من ضيائنا وجاللتنا  ،وعن يمني الوسيلة
عن يمني الرسول

غاممة بسطة البرص يأيت منها النداء:

يا أهل املوقف :طوبى ملن أحب الوص وآمن بالنبي األمي العرب

ومن

كفر فالنار موعده .
وعن يسار الوسيلة عن يسار الرسول

ُظلة يأيت منها النداء:

يا أهل املوقف طوبى ملن أحب الوص وآمن بالنبي األمي ،والذي له امللك
األعىل  ،ال فاز أحد وال نال الروح واجلنة إال من لق َي خالقه باإلخالص هلام
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واإلقتداء بنجومهام  ،فأيقنوا يا أهل والية اهلل ببياض وجوهكم  ،ورشف
مقعدكم  ،وكرم مآبكم  ،وبفوزكم اليوم عىل رسر متقابلني .
ويا أهل اإلنحراف والصدود عن اهلل ورسوله ورصاطه وأعالم األزمنة ،
أيقنوا بسواد وجوهكم  ،وغضب ربكم جزا ًء بام كنتم تعملون ) (الكايف.)18/8:

فهذا أفق عيل والعرتة  ،فأين هو من أفق التغالب ومسارعة الطلقاء اىل بيعة
الفلته  ،وأخذ السلطة خفية عن بني هاشم واملسلمني !




$املوضوع السابع عشر:

$أبعاد القاعدة النبوية يف احلسني
$التعجب والذهول من هذه القاعدة
(إن لقتل احلسني

حرارة يف قلوب املؤمنني  ،ال تربد أبد ًا ).

الذي يتأمل يف هذه القاعدة يملكه العجب  ،بل الذهول ! فام الذي صنعه
رسول اهلل

؟ ملا أمسك بيد طفله  ،وجعله ميزان اإليامن والكفر  ،والنجاة

والضالل  ،اىل يوم الدين ؟!
أخذه اىل املسجد وقال ألمته :أنتم ستقتلون هذا الطفل بعد مويت مبارشة !
لقد حكم عليهم باهلالك  ،فسكتوا ومل ينبس أحد منهم ببنت شفة ! لكن
النبي

سأل جربئيل :يقتلونه وهم مؤمنون ب؟ فلم يقل مؤمنون!

ففي جممع الزوائد ( )189/9ووثقه( :فقال جربيل للنبي إن أمتك ستقتل ابنك
هذا فقال النبي :يقتلونه وهم مؤمنون ب؟ قال :نعم يقتلونه)!
ومل يقل جربئيل

وهم مؤمنون بك  ،لكن يفهم أهنم عىل نوع من اإليامن ،

اليغني عنهم ! فهو اليريد أن يثبت إيامهنم وال ينفيه .
ويف تاريخ الذهبي((:)103/5إن أمتك ستقتله  ،قال :يقتلونه وهم مؤمنون!
قال:نعم وأراه تربته) .فحذف يقتلونه ! وأخفى امتناعه عن الشهادة بإيامهنم !

والسؤال العريض :ما باهلم خرسوا وهم كبار الصحابة كام نصت األحاديث!
فلم يقل أحد منهم فبامذا توصينا يارسول اهلل  ،وماذا تأمرنا ؟




فامذا تقول يف أمة ُرزق نبيهم بطفل  ،فجاء ه جربئيل

وقال له :إن اهلل يقرؤك

السالم ويقول لك :إن طفلك هذا سيد شباب أهل اجلنة  ،وستقتله أمتك
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بعدك ! فخرج اليهم ويف يده قبضة من تراب كربالء  ،وطفله معه  ،وأخربهم
وهو يبكي ! فصكهم صك ًا  ،فسكتوا وخرسوا اىل يومنا هذا !
وماذا تقول يف صحابة عدول جد ًا جد ًا  ،وقد أخربهم نبيهم
ستقتل ابنه احلسني

أن بني أمية

فمهدوا األمور لبني أمية لتصل اليهم اخلالفة  ،ألهنم

بزعمهم الوحيدون من قريش الذين يستطيعون الوقوف ضد بني هاشم .
بىل ،يف رواية أنه خطب وأخربهم بام سيفعلون باحلسني
بالبكاء والعويل فقال النبي

( :فضج الناس

 :أهيا الناس تبكونه وال تنرصونه !

اللهم فكن أنت له ولي ًا ونارص ًا  .أال إنه سريد عيل يوم القيامة ثالث رايات
من هذه األمة األوىل راية سوداء مظلمة ..اىل أن قال :فأعرض عنهم وجهي
فيصدرون عطاشى مسودة وجوههم ) .رياض األبرار()175/1


تقول :هل يعقل أن النبي



حكم عىل أمته باهلالك والضالل  ،ما عدا هذا

الطفل وبقية عرتته  ،وحفنة قليلة ممن تبعهم !
كأنك تقول:أهيا الباحثون ..دققوا يف احلديث فلعله مكذوب عىل النبي

!

واجلواب :أن احلديث صحيح عند اجلميع  ،لكن الكفر فيه دون كفر  ،وقد
وصفه النبي

بالفتنة يعمهون فيها !

إهنا يا أخي سنة اهلل يف األمم أن تنقلب عىل أعقاهبا بعد رسلها  ،هذه هي احلقيقة
املرة ! واألمة تفعل هذا وتكون مسلمة ..فاإلسالم درجات ودرجات ! قال
ِ
ين َآمنُوا ِآمنُوا بِاهللَِّ َو َر ُسولِ ِه ..
تعاىلَ :يا َأ ُّ َهيا ا َّلذ َ

الر ُس ُل َف َّض ْلنَا َب ْع َض ُه ْم َع َىل َب ْع ٍ
وقال يف هذه السنة اإلجتامعية :تِ ْل َ
اء اهلل
ك ُّ
ضَ ..و َل ْو َش َ
ِ
ِ ِ ِ
ما ا ْق َتت ََل ا َّل ِذ ِ
اخ َت َل ُفوا َف ِمن ُْه ْم َم ْن َآم َن َو ِمن ُْه ْم
َات َو َلكِ ِن ْ
اء ْ ُهت ُم ا ْل َب ِّين ُ
َ
َ
ين م ْن َب ْعده ْم م ْن َب ْعد َما َج َ
ِ
اء اهلل َما ا ْق َت َت ُلوا َو َلك َّن اهللََّ َي ْف َع ُل َما ُي ِريدُ !
َم ْن َك َف َر َو َل ْو َش َ
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فالذين انحرفوا وبغوا عىل إخواهنم واقتتلوا ألخذ السلطة بعد الرسل
كان الرسل بينوا هلم وأمتوا عليهم احلجة  ،وكذلك فعل نبينا
إمتام حجته عىل أمته قضية احلسني

،

 ،وكان من

.

$البعد العقائدي يف القاعدة النبوية
يدل قول النبي
للحسني

:إن احلسني سيد شباب أهل اجلنة ،عىل مكانة عظيمة

جيب عىل املسلمني اإلعتقاد هبا.

ومعنى أنه سيد شباب أهل اجلنة :أنه آمر غري مأمور ،فيحرم عىل أحد أن يتأمر
عليه  ،بل هو سيد املسلمني أهل اجلنة  ،أما أهل النار فأسيادهم الفراعنة !
فمن ادعى أن فالن ًا هو أمري احلسني

فهو عاص مشاق للنبي

.

وسيد شباب أهل اجلنة :الجيوز له أن يبايع أحد ًا بالطاعة  ،بل جيب عىل الناس
أن يطيعوه! فهو األفضل بنص النبي
ومن طلب البيعة من احلسني

.

فهو عاص مشاق للنبي

!

وهبذا تعرف احلكم الرشعي والعقائدي يف أمة حارصت احلسني

بثالثني

ألف مقاتل وهو يف اثنني وسبعني رج ً
ال من أهل بيته وأنصاره  ،وطلبوا منه أن
يبايع يزيد بن معاوية باخلالفة وإمرة املؤمنني  ،أو ُيقتل ! وهم يعلمون أنه ابن
بنت النبي

وأنه سيد شباب أهل اجلنة  ،ويعلمون أن يزيد ًا فاسق فاجر

مدمن لرشب اخلمر! فطلب منهم احلسني

أن يرتكوه يذهب حيث شاء ،

فقالوا :ال نرتكك حتى تبايع يزيد ًا أو نقتلك !
كان هذا اجليش يصيل خلف إمامه عمر بن سعد بن أب وقاص  ،وكان يقول
يف صالته :اللهم صل عىل حممد وآل حممد  ،وإن سألته :من آل حممد الذي
تصلون عليهم يف صالتكم؟ لقالوا :هم عيل وفاطمة واحلسن واحلسني !
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فاحلسني

عندهم سيد شباب أهل اجلنة  ،وهم يصلون عليه مع نبيهم ،

وس َبوا نساءه اىل يزيد !
لكن ملا امتنع أن يبايع لطاغيتهم  ،قتلوه رش قتلة َ ،
ثم قالت اخلالفة وعلامؤها :إن قتلة احلسني

مسلمون مؤمنون باهلل

ورسوله ،اجتهدوا فأخطأوا ! وقالوا :قال النبي

احلسني سيد شباب أهل

اجلنة  ،لكنا نقول إن يزيد ًا سيده  ،ويب عليه أن يطيعه .
فهل رأيت مسلمني مؤمنني بنبيهم وسنته  ،كهؤالء املنافقني ؟!
أما البعد العقائدي يف قول النبي

:إن لقتل احلسني حرارة يف قلوب املؤمنني

ال تربد أبد ًا  ،فهو أنه جيب عىل املسلمني مجيع ًا أن يزنوا عىل احلسني
احلزن عليه  ،فمن مل يفعل فليس من أمة النبي

وييوا

املؤمنني !

فالقاعدة :أن املسلمني الذين يف قلوهبم حرارة ولوعة لقتله  ،هم خري األمة ،
ومن مل يكن كذلك فال يبلغ كامل اإليامن  ،وإن ُعد مؤمن ًا .
فانظر اىل ُبعد املسلمني عن أمر نبيهم

 ،وعن سنته التي أمرهم هبا ؟!

بل إعجب من سخريتهم واستهزائهم بالشيعة الذين يبكون عىل احلسني
ويملون يف قلوهبم حرارة قتله كام أمرهم نبيهم

.

لقد صارت السنة بدعة  ،والبدعة القرشية سنة !!
$ماذا فعل اخللفاء القرشيون بعقائد اإلسالم ؟
أليس احلسني

من عقائد اإلسالم؟ أمل يبلغهم النبي

مقامه؟

أمل خيربهم بأهنم سيقتلونه  ،وبكى عليه  ،وحذرهم! فلامذا غيبه اخللفاء حتى
نسيه املسلمون  ،فصار اإلسالم بعد النبي

بال ُحسني !وصار أكثر املسلمني

اليعرفون عنه إال أنه اب ُن فاطمة بنت النبي وكفى  ،وال يعرفون أن النبي
فرض حبه ومودته وطاعته  ،والرباءة من قاتليه وظامليه !

املوضوع السابع عرش :أبعاد القاعدة النبوية يف احلسني
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أمل خيرب أمته بأن أعىل درجة إيامن املسلم أن يكون يف قلبه حرارة لقتل احلسني
ولوعة طوال عمره  ،وأن يرتمجها بام يناسب فريضة والء احلسني

.

كل هذا صار غريب ًا عىل مجهور املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا  ،ال يعرفه
!

إال قلة يسموهنم الشيعة  ،ويسميهم الوهابيةُ :عباد احلسني
فقبح اهلل الذين أبعدوا املسلمني عىل فريضة حب احلسني

وأمهلوها ،

واستهزأوا هبا  ،وعاشوا ضدها  ،وناقضوها ؟!
$البعد السياسي يف القاعدة النبوية
أخرب النبي

أمته أهنا ستنقسم بعده اىل قسمني :من يقتلون احلسني

 ،أو

يرضون بقتله  ،أو يسكتون عن قتله  .ومن يدينون جريمة قتله ويبكون عليه،
وسيكون خري األمة من يمل يف قلبه حرارة قتله  ،شعلة حية تتوقد وتتأجج،
حتى يظهر ولده املهدي

.وطاملا حتدث النبي

عام جيري بعده وحذر أمته

بأهنم سيرضب بعضهم بعض ًا بالسيف ألخذ سلطانه !
روى اجلميع ومنهم البخاري()38/1

أن رسول اهلل

يف حجة الوداع:

(استنصت الناس فقال :الترجعوا بعدي كفار ًا يرضب بعضكم رقاب بعض).
ويف رواية :ويكم ال ترجعوا بعدي كفار ًا  ،ويف رواية ويلكم  .أي تكفرون
من بعدي وتتقاتلون عىل رسقة خالفتي ! إهنا رسالة لقريش بأهنا ستأخذ
سلطانه بالغلبة  ،وتعزل عرتته وتضطهدهم وتقتلهم !
ومعنى ذلك أن الرشعية بعد النبي

للحسني والعرتة

 ،والبغي

والعدوان واإلدانه ملن يقف ضدهم !
فامذا يقول املسلم الصادق  ،يف هذه احلقيقة البدهيية الواضحة من اإلسالم؟!
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يقولون :احلق والرشعية مع من أقصوا علي ًا والعرتة عن احلكم  ،واحلق
والرشعية مع بني أمية وإن أخطأوا يف قتل احلسني ،واحلق والرشعية يف
العباسيني  ،وإن أخطأوا يف اضطهاد بني عيل وفاطمة وتقتيلهم !
وهكذا النكاد نجد من أمة النبي

من أطاعه يف احلسني إال الشيعة !

فهل نحكم بكفر من عصوا نبيهم من املسلمني؟ كال  ،فهو كفر دون كفر ،
وعرب عنه النبي

 :إنه سيعمهون يف الفتنة حتى يظهر ولدي املهدي !

فقد روى احلاكم وصححه هو والذهبي (( :)143/3عن حيان األسدي سمعت
علي ًا يقول :قال يل رسول اهلل

:إن األمة ستغدر بك بعدي وأنت تعيش عىل

ملتي وتقتل عىل سنتي  ،من أحبك أحبني ومن أبغضك أبغضني  ،وإن هذه
ستخضب من هذا يعني حليته من رأسه).
ويف رشح هنج البالغة (( :)206 / 9فقلت :يا رسول اهلل فبأي املنازل أنزل هؤالء
املفتونني من بعدك  ،أبمنزلة فتنة أم بمنزلة ردة ؟ فقال :بمنزلة فتنة يعمهون
فيها إىل أن يدركهم العدل  .فقلت :يا رسول اهلل  ،أيدركهم العدل منا أم من
غرينا ؟ قال :بل منا  ،بنا فتح وبنا خيتم وبنا ألف اهلل بني القلوب بعد الرشك ،
وبنا يؤلف بني القلوب بعد الفتنة .فقلت :احلمد هلل عىل ما وهب لنا من
فضله).
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$تأصيل القاعدة النبوية يف احلسني
نورد بعض األحاديث الصحيحة ،التي تؤيد  ،وتؤصل  ،وتفصل  ،هذه
لوب املُ ِ
احل َس ِ
رار ًة يف ُق ِ
تل ُ
إن لِ َق ِ
َرب ُد أ َبد ًا:
القاعدة النبوية الذهبيةَّ :
ؤم َ
ني َح َ
نني ال ت ُ
احلديث األول  ،والحظ أن سلسلة سنده من كبار الثقات وأئمة الرواة:

(حدثني حممد بن عبد اهلل بن جعفر احلمريي  ،عن أبيه  ،عن عيل بن حممد بن
سامل  ،عن حممد بن خالد  ،عن عبد اهلل بن محاد البرصي  ،عن عبد اهلل بن عبد
الرمحان األصم ،عن مسمع بن عبد امللك  ،عن أب عبد اهلل الصادق
كان احلسني

مع أمه حتمله ،فأخذه رسول اهلل

قال:

فقال :لعن اهلل قاتليك ،

َ
وحكم اهلل بيني وبني من
وأهلك اهلل املتوازرين عليك ،
ولعن اهلل سالبيك ،
َ
أعان عليك  ،فقالت فاطمة :يا أ َبه أي شئ تقول؟ قال :يا بنتاه ذكرت ما يصيبه
بعدي وبعدك من األذى والظلم والغدر والبغي ،وهو يومئذ يف عصبة كأهنم
نجوم السامء  ،يتهادون إىل القتل

(أي يمشون اَلويدى بثبات)

وكأين أنظر إىل

معسكرهم واىل موضع رحاهلم وتربتهم .
فقالت :يا أبه وأين هذا املوضع الذي تصف؟ قال :موضع يقال له كربالء ،
وهي ذات كرب وبالء علينا وعىل األمة  ،خيرج عليهم رشار أمتي  ،ولو أن
أحدهم َشفع له من يف الساموات واألرضني ما شفعوا فيهم  ،وهم املخلدون
يف النار  .قالت :يا أبه  ،فيقتل  ،قال :نعم يا بنتاه وما ُقتل قتلته أحد كان قبله
وتبكيه الساموات واألرضون واملالئكة والوحش واحليتان يف البحار واجلبال
ولو يؤذن هلا ما بقي عىل األرض متنفس .
ويأتيه قوم من حمبينا ليس يف األرض أعلم باهلل وال أق َوم بحقنا منهم  ،وليس
عىل ظهر األرض أحد يلتفت إليه غريهم .
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أولئك مصابيح يف ظلامت اجلور وهم الشفعاء  ،وهم واردون حويض غد ًا ،
أعرفهم إذا وردوا عيل بسيامهم  ،وأهل كل دين يطلبون أئمتهم  ،وهم يطلبوننا
وال يطلبون غرينا  ،وهم قوام األرض  ،هبم ينزل الغيث !
فقالت فاطمة :يا أبة  ،إنا هلل  ،وبكت  .فقال :يا بنتاه  ،إن أهل اجلنة هم الشهداء
يف الدنيا ،بذلوا أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة  ،يقاتلون يف سبيل اهلل فيقتلون
ويقتلون وعد ًا عليه احلق  ،فام عند اهلل خري من الدنيا وما فيها  ،قتلة أهون من
ميتة  .من كتب عليه القتل خرج إىل مضجعه  ،ومن مل يقتل فسوف يموت  .يا
فاطمة بنت حممد  ،أما حتبني أن تأمرين غد ًا بأمر فتطاعني يف هذا اخللق عند
احلساب؟ أما ترضني أن يكون ابنك من محلة العرش؟ أما ترضني أن يكون
أبوك يسألونه الشفاعة؟ أما ترضني أن يكون بعلك يذود اخللق يوم العطش
عن احلوض  ،فيسقي منه أوليائه ويذود عنه أعدائه ؟ أما ترضني أن يكون
بعلك قسيم اجلنة ويأمر النار فتطيعه  ،خيرج منها من يشاء ويرتك من يشاء؟ أما
ترضني أن تنظري إىل املالئكة عىل أرجاء السامء وينظرون إليك وإىل ما تأمرين
به  ،وينظرون إىل بعلك قد حرض اخلالئق وهو خياصمهم عند اهلل ؟ فام ترين
اهلل صانع ًا بقاتل ولدك وقاتليك إذا أفلجت حجته عىل اخلالئق وأمرت النار
أن تطيعه ؟
أما ترضني أن تكون املالئكة تبكي البنك ويأسف عليه كل شئ؟ أما ترضني
أن يكون من أتاه زائر ًا يف ضامن اهلل ويكون من أتاه بمنزلة من حج إىل بيت اهلل
احلرام واعتمر ومل ُ
خيل من الرمحة طرفة عني  ،وإذا مات مات شهيد ًا وإن بقي
مل تزل احلفظة تدعوا له ما بقي  ،ومل يزل يف حفظ اهلل وأمنه حتى يفارق الدنيا؟
وتوكلت عىل اهلل .
ورضيت
قالت :يا أبة  ،سلم ُت
ُ
ُ
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عىل قلبها ومسح عىل عينها  ،فقال :إين وبعلك وأنت وابنيك يف

مكان تقر عيناك ويفرح قلبك )( .كامل الزيارات.)144/

احلديث الثاين( :كامل الزيارات ( :)147/حدثني احلسن بن عبد اهلل بن حممد بن
عيسى  ،عن أبيه  ،عن احلسن بن حمبوب  ،عن عيل بن شجرة  ،عن سالم
اجلعفي  ،عن عبد اهلل بن حممد الصنعاين  ،عن أب جعفر الباقر
رسول اهلل

قال :كان

إذا دخل احلسني جذبه إليه ثم يقول ألمرياملؤمنني :أمسكه  ،ثم

يقع عليه فيقبله ويبكي .فيقول احلسني :يا أبه مل تبكي ،فيقول :يا بني أقبل
موضع السيوف منك وأبكي .قال:يا أبه وأقتل؟ قال :إي واهلل وأبوك وأخوك
وأنت  .قال :يا أبه فمصارعنا شتى ،قال :نعم يا بني .قال :فمن يزورنا من
أمتك؟ قال:اليزورين ويزور أباك وأخاك وأنت إال الصديقون من أمتي)!
احلديث الثالث(:حدثني أبو احلسني حممد بن عبد اهلل بن عيل الناقد  ،قال:
حدثني عبد الرمحان األسلمي  ،عن عبد اهلل بن احلسن  ،عن عروة بن الزبري
قال :سمعت أبا ذر ،وهو يومئذ قد أخرجه عثامن إىل الربذة  ،فقال له الناس:
يا أبا ذر أبرش فهذا قليل يف اهلل تعاىل  ،فقال :ما أيرس هذا  ،ولكن كيف أنتم إذا
قتل احلسني بن عيل ذبح ًا ! واهلل ال يكون يف اإلسالم بعد قتل اخلليفة أعظم
قتي ً
ال منه  ،وإن اهلل سيسل سيفه عىل هذه األمة ال يغمده أبد ًا  ،ويبعث قائ ًام من
ذريته فينتقم من الناس  ،وإنكم لو تعلمون ما يدخل عىل أهل البحار وسكان
اجلبال يف الغياض واآلكام وأهل السامء من قتله  ،لبكيتم واهلل حتى تزهق
أنفسكم  .وما من سامء يمر به روح احلسني
يقومون قيام ًا ترعد مفاصلهم إىل يوم القيامة.

إال فزع له سبعون ألف ملك ،
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وما من سحابة متر وترعد وتربق إال لعنت قاتله  ،وما من يوم إال وتعرض
روحه عىل رسول اهلل

فيلتقيان) ( .كامل الزيارات.)154/

احلديث الرابع :قال اإلمام الرضا

البن شبيب:

(يا ابن شبيب:إن املحرم هو الشهر الذي كان أهل اجلاهلية يرمون فيه الظلم
والقتال حلرمته،فام عرفت هذه األمة حرمة شهرها والحرمة نبيها! لقد قتلوا
يف هذا الشهر ذريته وسبوا نساؤه وانتهبوا ثقله فالغفر اهلل هلم ذلك أبد ًا.
يا ابن شبيب :إن كنت باكي ًا لشئ فابك للحسني

فإنه ذبح كام يذبح

الكبش ،وقتل معه من أهل بيته ثامنية عرش رج ً
ال ما هلم يف األرض شبيهون ،
ولقد بكت الساموات السبع واألرضون لقتله  ،ولقد نزل إىل األرض من
املالئكة أربعة آالف لنرصه فلم يؤذن هلم  ،فهم عند قربه شعث غرب إىل أن يقوم
القائم

 ،فيكونون من أنصاره وشعارهم :يا لثارات احلسني .

يا ابن شبيب :لقد حدثني أب عن أبيه عن جده

أنه ملا قتل جدي احلسني

صلوات اهلل عليه أمطرت السامء دم ًا و ُتراب ًا أمحر .
يا ابن شبيب :إن بكيت عىل احلسني حتى تصري دموعك عىل خديك  ،غفر اهلل
لك كل ذنب أذنبته  ،صغري ًا كان أو كبري ًا  ،قلي ً
ال كان أو كثري ًا .
يا ابن شبيب :إن رسك أن تلقى اهلل عز وجل وال ذنب عليك  ،فزر احلسني .
يا ابن شبيب :إن رسك أن تسكن الغرف املبنية يف اجلنة مع النبي

فالعن قتله

احلسني .
يا ابن شبيب :إن رسك أن يكون لك من الثواب مثل ما ملن استشهد مع احلسني
بن عيل

 ،فقل متى ذكرته :ليتني كنت معهم فأفوز فوز ًا عظي ًام .
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يا ابن شبيب :إن رسك أن تكون معنا يف الدرجات العىل من اجلنان  ،فاحزن
حلزننا وأفرح لفرحنا  ،وعليك بواليتنا  ،فلو أن رج ً
ال أحب حجر ًا حلرشه اهلل
عز وجل معه يوم القيامة )(.عيون أخبار الرضا:1

.)269/

احلديث اْلامس(:حدثنا أبو القاسم جعفر بن حممد بن حممد بن قولويه

قال

حدثني أب قال حدثني سعد بن عبد اهلل عن أمحد بن حممد بن عيسى عن احلسن
بن حمبوب الزراد عن أب حممد األنصاري عن معوية بن وهب قال :كنت
جالس ًا عند جعفر بن حممد

إذ جاء شيخ قد انحنى من الكرب فقال :السالم

عليك ورمحة اهلل وبركاته ،فقال له أبو عبد اهلل :وعليك السالم ورمحة اهلل
وبركاته  .يا شيخ أدن مني فدنا منه فقبل يده فبكى  ،فقال أبوعبداهلل :وما
يبكيك يا شيخ؟ قال له :يا ابن رسول اهلل أنا مقيم عىل رجاء منكم منذ نحو من
مئة سنة  ،أقول هذه السنة وهذا الشهر وهذا اليوم  ،وال أراه فيكم  ،فتلومني
أن أبكي؟ قال :فبكى أبو عبد اهلل

ثم قال :يا شيخ إن ُأخرت منيتك كنت

معنا ،وإن ُع ِّجلت كنت يوم القيمة مع ثقل رسول اهلل

! فقال :الشيخ :ما

أبايل ما فاتني بعد هذا يا ابن رسول اهلل .
فقال له أبو عبد اهلل

 :يا شيخ إن رسول اهلل

قال :إين تارك فيكم الثقلني

ما إن متسكتم هبام لن تضلوا :كتاب اهلل املنزل وعرتيت أهل بيتي  .جتيئ وأنت
معنا يوم القيمة .
قال :يا شيخ ما أحسبك من أهل الكوفة  .قال :ال  ،قال فمن أين أنت؟
قال:من سوادها جعلت فداك .قال :أين أنت من قرب جدي املظلوم احلسني؟
قال إين لقريب منه  ،قال :كيف إتيانك له ؟ قال إين آلتيه وأكثر .
قال :يا شيخ ذاك دم يطلب اهلل تعاىل به .ما أصيب ولد فاطمة
بمثل احلسني

وال يصابون

 ،ولقد قتل يف سبعة عرش من أهل بيته نصحوا هلل وصربوا يف
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جنب اهلل فجزاهم أحسن جزاء الصابرين .إنه إذا كان يوم القيامة أقبل رسول
اهلل

فيم
ومعه احلسني ويده عىل رأسه يقطر دم ًا فيقول :يا رب  ،سل أمتي َ

قتلوا ابني؟! وقال
احلسني

:كل اجلزع والبكاء مكروه سوى اجلزع والبكاء عىل

).

احلديث السادس :روى النعامين يف الغيبة ،144/حديث أمري املؤمنني

حلذيفة

بن اليامن  ،نورد خالصة منه( :يا حذيفة :الحتدث الناس بام اليعرفون فيطغوا
ويكفروا ،إن من العلم صعب ًا شديد ًا حممله  ،لو محلته اجلبال عجزت عن محله
إن علمنا أهل البيت س ُينكَر و ُيبطل و ُتقتل رواته  ،ويساء إىل من يتلوه  ،بغي ًا
وحسد ًا ملا فضل اهلل به عرتة النبي

.

يا ابن اليامن  ،إن قريش ًا ال ينرشح صدورها  ،وال ترىض قلوهبا  ،وال جتري
ألسنتها ببيعة عيل ومواالته  ،إال عىل الكره والعمى والصغار .
يا ابن اليامن  ،ستبايع قريش علي ًا  ،ثم تنكث عليه وحتاربه  ،وتناضله وترميه
بالعظائم  ،وبعد عيل ييل احلسن وستنكث عليه  ،ثم ييل احلسني فتقتله أمة جده!
ف ُل ِعنَت أمة تقتل ابن بنت نبيها وال ُت َعز من أمة  ،و ُل ِعن القائد هلا واملرتب
لفاسقها  .فوالذي نفس عيل بيده التزال هذه األمة بعد قتل احلسني ابني يف
ضالل وظلمة وعسف وجور واختالف يف الدين  ،وتغيري وتبديل ملا أنزل اهلل
يف كتابه ،وإظهار البدع وإبطال السنن ،واختالل وقياس مشتبهات وترك
حمكامت حتى تنسلخ من اإلسالم وتدخل يف العمى والتلدد والتسكع .ما ِ
لك

يا بني أمية  ،ال هديت  ،وما ِ
لك يا بني العباس األتعاس  ،فام يف بني أمية إال
لولدي  ،هتاك
ظامل  ،وال يف بني العباس إال معتد متمرد عىل اهلل باملعاص قتال ُ
لسرتي وحرمتي ! فال تزال هذه األمة جبارين يتكالبون عىل حرام الدنيا ،
منغمسني يف بحار اهللكات .
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حتى إذا غاب املتغيب من ولدي عن عيون الناس  ،وتدهلت وأكثرت يف قوهلا
عيل إن حجتها عليها قائمة ماشية
إن احلجة هالكة  ،واإلمامة باطلة  ،فورب ي
يف طرقها ،داخلة يف دورها وقصورها  ،جوالة يف رشق هذه األرض وغرهبا ،
تسمع الكالم وتسلم عن اجلامعة  ،ترى وال ُترى إىل الوقت والوعد ونداء
املنادي من السامء :أال ذلك يوم فيه رسور ولد عيل وشيعته).
احلديث السابع :أحاديث احلث عىل البكاء عىل احلسني

 ،وأنه قتيل العربة ،

اليذكره مؤمن إال فاضت عيناه بالدمع  .وقد صحت األحاديث عن النبي
عنداجلميع بأنه

بكى عىل احلسني

يف حياته ملا أخربه اهلل تعاىل بأن أمته

سوف تقتله ! وَمن روى يف ذلك احلاكم يف املستدرك ( )177/3وصححه برشط

الشيخني ،قالت أم الفضل( :فدخلت يوم ًا إىل رسول اهلل فوضعته يف حجره  ،ثم
حانت مني التفاتة  ،فإذا عينا رسول اهلل هتريقان من الدموع فقلت :يا نبي اهلل
بأب وأمي ما لك؟ قال أتاين جربئيل فأخربين أن أمتي ستقتل ابني هذا ! فقلت:
هذا ! قال :نعم وأتاين برتبة من تربته ).
روى الطرباين ( )285/8عن أيب أمامة( :فخرج رسول اهلل

قد احتضن حسين ًا

كاسف البال مهموم ًا إىل أصحابه وهم جلوس ،فقال هلم :إن أمتي يقتلون
هذا! ويف القوم أبو بكر وعمر وكانا أجرأ القوم عليه فقاال :يا نبي اهلل يقتلونه
وهم مؤمنون ! قال :نعم [يقتلونه ] وهذه تربته  ،وأراهم إياها ).




$املوضوع الثامن عشر:

 $قول النيب  :احلسني مصباح اهلدى
$نص احلديث ومؤيداته
 .1روى الصدوق يف عيون أخبار الرضا

بن ثابت الدواليبي

((:)52/1حدثنا أبو احلسن عيل

بمدينة السالم سنه اثنتني ومخسني وثالث مأة قال:

حدثنا حممد بن عيل بن عبد الصمد الكويف قال :حدثنا عيل بن عاصم عن حممد
بن عيل بن موسى ،عن أبيه عيل بن موسى  ،عن أبيه موسى بن جعفر  ،عن أبيه
جعفر بن حممد ،عن أبيه حممد بن عيل ،عن أبيه عيل بن احلسني  ،عن أبيه
احلسني بن عيل أب طالب
كعب فقال يل رسول اهلل

قال :دخلت عىل رسول اهلل

وعنده أب بن

:

مرحب ًا بك يا أبا عبد اهلل يا زين الساموات واألرضني  .قال له أب :وكيف يكون
يا رسول اهلل زين الساموات واألرضني أحد غريك ؟ قال :يا أب والذي بعثني
باحلق نبي ًا إن احلسني بن عيل يف السامء أكرب منه يف األرض ،وإنه ملكتوب عن
يمني عرش اهلل عز وجل :مصباح هدى وسفينة نجاة  ،وإمام خري ويمن  ،وعز
وفخر  ،وعلم وذخر  ،وإن اهلل عز وجل ركب يف صلبه نطفة طيبه مباركه زكية.
ولقد لقن دعوات ما يدعو هبن خملوق إال حرشه اهلل عز وجل معه  ،وكان
شفيعه يف آخرته  ،وفرج اهلل كربه  ،وقىض هبا دينه ويرس أمره  ،وأوضح سبيله،
وقواه عىل عدوه  ،ومل هيتك سرته .
فقال له أب بن كعب :وما هذه الدعوات يا رسول اهلل ؟ قال :تقول إذا فرغت
من صالتك وأنت قاعد( :اللهم إين أسئلك بكلامتك ومعاقد عرشك ..اىل آخر

املوضوع الثامن عرش :قول النبي

 :احلسني مصباح اهلدى وسفينة النجاة273..................................

الدعاء  ..وقال :يا أب أن تبارك وتعاىل ركب عىل هذه النطفة نطفة زكية مباركه
طيبه أنزل عليها الرمحة وسامها عنده موسى.
قال له أب :يا رسول اهلل كأهنم يتواصفون ويتناسلون ويتوارثون ويصف
بعضهم بعض ًا .قال :وصفهم يل جربئيل عن رب العاملني جل جالله ..
وإن اهلل عز وجل ركب يف صلبه نطفة مباركه طيبه زكية رضيه مرضية وسامها
حممد بن عيل فهو شفيع شيعته ووارث علم جده له عالمة بينة وحجة
ظاهره ...وعدد األئمة

اىل أن وصل اىل اإلمام احلسن العسكري فقال:

وإن اهلل تبارك وتعاىل ركب يف صلب احلسن نطفة مباركة زكية طيبة طاهرة
مطهرة  ،يرىض هبا كل مؤمن ممن قد أخذ اهلل تعاىل ميثاقه يف الوالية ويكفر هبا
كل جاحد  ،فهو إمام تقي نقي سار مريض  ،هاد مهد يي  ،يكم بالعدل ويأمر
به ،يصدق اهلل تعاىل ويصدقه اهلل تعاىل يف قوله  .خيرج من هتامة حني تظهر
الدالئل والعالمات  ،وله كنوز ال ذهب وال فضه إال خيول مطهمة ورجال
مسومة  ،جيمع اهلل تعاىل له من أقاص البالد عىل عدة أهل بدر ،ثالث مائة
وثالثة عرش رج ً
ال..احلديث) .خيرج من هتامة :أصحابه يبدؤون بالظهور من اليمن .
 .2رووا أهنم ملا اختلف الناس يف األفضل بعد النبي

 ،سألوا حذيفة ..ففي

تاريخ دمشق (( :)171/14أخربنا أبو احلسن عيل بن احلسني املوازيني  ،أنا أبو
احلسني بن أب أب نرص ،أنا حممد بن يوسف الرقي .وأخربنا أبو طالب عيل بن
عبد الرمحن أن أبو احلسن اخللعي  ،أنا عبد الرمحن بن النحاس قاال :أنا أبو
سعيد بن األعراب أمحد بن حممد بن زياد بمكة  ،نا إبراهيم بن سليامن  ،نا خالد
بن ييى عن قيس بن الربيع  ،عن أب حصني  ،عن ييى بن وثاب عن عبد اهلل
بن عمر قال :كان عىل احلسن واحلسني تعويذان فيهام من زغب جناح
جربيل

.قرأت عىل أب حممد عبد الكريم بن محزة  ،عن أب بكر اخلطيب ،
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أنا أبو القاسم احلسني بن أمحد بن عثامن بن شيطا البزاز  ،نا أبو احلسن عيل بن
حممد بن املعىل بن احلسن الشونيزي  ،نا حممد بن جرير الطربي الفقيه  ،حدثني
حممد إسامعيل الرضاري  ،نا شعيب بن ماهان  ،عن عمرو بن مجيع العبدي،
عن عبد اهلل بن احلسن بن احلسن بن عيل  ،عن ربيعة السعدي قال :ملا اختلف
الناس يف التفضيل رحلت راحلتي وأخذت زادي وخرجت حتى دخلت
املدينة  ،فدخلت عىل حذيفة بن اليامن فقال يلَ :من الرجل؟ قلت :من أهل
العراق  ،فقال يل :من أي العراق؟ قال قلت :رجل من أهل الكوفة قال مرحب ًا
بكم يا أهل الكوفة .قال قلت :اختلف الناس عندنا يف التفضيل فجئت
ألسألك عن ذلك  .فقال يل :عىل اخلبري سقطت  ،أما إين ال أحدثك إال ما
سمعته أذناي ورعاه قلبي وأبرصته عيناي :خرج علينا رسول اهلل

كأين

َ
حامل احلسني بن عيل عىل عاتقه كأين أنظر
أنظر إليه كام أنظر إليك الساعة ،
إىل كفه الطيبة واضعها عىل قدمه يلصقها بصدره  ،فقال :يا أهيا الناس ألعرفن
ما اختلفتم فيه يعني يف اخليار بعدي .هذا احلسني بن عيل خري الناس جد ًا
وجدة  ،حممد رسول اهلل سيد النبيني  ،وجدته خدجية بنت خويلد سابقة نساء
العاملني إىل اإليامن باهلل ورسوله  .هذا احلسني بن عيل خري الناس أب ًا وخري
الناس أم ًا  ،أبوه عيل بن أب طالب أخو رسول اهلل

ووزيره وابن عمه

وسابق رجال العاملني إىل اإليامن باهلل ورسوله  .وأمه فاطمة بنت حممد  ،سيدة
نساء العاملني.
هذا احلسني بن عيل خري الناس ع ًام وعمة  ،عمه جعفر بن أب طالب املزين
باجلناحني يطري هبام يف اجلنة حيث يشاء  ،وعمته أم هانئ بنت أب طالب .
هذا احلسني بن عيل خري الناس خاالً وخالة  ،خاله القاسم بن حممد رسول اهلل
وخالته زينب بنت حممد رسول اهلل .
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ثم وضعه عن عاتقه فدرج بني يديه وحبى  .ثم قال :يا أهيا الناس هذا احلسني
بن عيل :جده وجدته يف اجلنة  ،وأبوه وأمه يف اجلنة  ،وعمه وعمته يف اجلنة ،
وخاله وخالته يف اجلنة  ،وهو وأخوه يف اجلنة  .إنه مل يؤت أحد من ذرية النبيني
ما أويت احلسني بن عيل  ،ما خال يوسف بن يعقوب).
ورواه احلنفي يف نظم الدرر (:20/بسنده إىل ربيعة السعدي قال :أتيت حذيفة
فسألته عن أشياء فقال :إسمع مني وعه وأبلغ الناس  ،إين رأيت رسول اهلل كام
تراين وسمعته بأذين هاتني ...وختم بقوله :يا أهيا الناس إن الفضل والرشف
واملنزلة والوالية لرسوله وذريته  ،فال تذهبن بكم األباطيل).
وقال مسعود بن نارص احلافظ السجستاين:هذا احلديث حسن(.الطرائف)120/

ويف كشف اليقني ، 306/ومنهاج الكرامة( :175/وعن حذيفة بن اليامن قال:
رأيت النبي

آخذ ًا بيد احلسني بن عيل وقال :يا أهيا الناس هذا احلسني بن

عيل ،أال فاعرفوه وفضلوه فواهلل جلده أكرم عىل اهلل تعاىل من جد يوسف بن
يعقوب .هذا احلسني بن عيل جده يف اجلنة وجدته يف اجلنة وأمه يف اجلنة وأبوه
يف اجلنة وعمه يف اجلنة وعمته يف اجلنة وخاله يف اجلنة وخالته يف اجلنة وأخوه
يف اجلنة وهو يف اجلنة وحمبوهم يف اجلنة وحمبو حمبيهم يف اجلنة ).
أقول :فاحلديث بمؤيداته صحيح بميزاهنم  ،وعندنا صحيح مستفيض.




$أئمة العرتة النبوية مصابيح اهلدى
ُور
وصفت اآليات وأحاديث األئمة
بأهنم مصابيح اهلدى ،قال تعاىل :اهللَُّ ن ُ
َاة فِ َيها ِمصباح املِْصباح ِيف زُج ٍ
ُور ِه ك َِم ْشك ٍ
السمو ِ
ض َم َث ُل ن ِ
ات َواألَ ْر ِ
اج ُة ك ََأ َّهنَا
اجة الز َُّج َ
َ َ
ْ َ ُ
ْ َ
َّ َ َ
ِ
ٍ
كَوكَب درى يو َقدُ ِمن َشجر ٍة مبارك ٍَة َزيتُون ٍَة ال َ ِ ٍ
ْ
ْ
ْ َ َ َُ َ
ُ ِّ ٌّ ُ
ْ
رشق َّية َوال غ َْربِ َّية َيكَا ُد َز ْيت َُها ُيىض ُء َو َل ْو ََل ْ
ِ
ِ
ِ
ٍ
متَ ْ َس ْس ُه نَار نُور َع َىل ن ٍ
ُورِ ..يف ُب ُيوت َأذ َن اهلل َأ ْن ت ُْر َف َع َو ُي ْذك ََر ف َيها ْاس ُم ُه ُي َس ِّب ُح َل ُه ف َيها بِا ْلغُدُ ِّو

..............................................................................................................................................................276اجلديد يف احلسني

َاء الزَّ ك ِ
الة وإِيت ِ
ِ
ِ
ال ِ .رجال ال ُت ْل ِه ِ ِ
اآلص ِ
َوة َ َ
ون
خيا ُف َ
الص َ
َارة َوال َب ْيع َع ْن ذك ِْراهلل َوإِ َقا ِم َّ
َ
َو َ
يه ْم َت َ
يوما َت َت َق َّل ِ ِ
وب َواألَ ْب َص ُار .
ب فيه ا ْل ُق ُل ُ
ُ
ًَْ

وقال السيوطي يف الدر املنثور (( :)50/5أخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك
وبريدة قال :قرأ رسول اهلل هذه اآليةِ :يف بي ٍ
وت َأ ِذ َن اهلل َأ ْن ت ُْر َف َع ،فقام إليه رجل
ُُ

فقال:أي بيوت هذه يا رسول اهلل؟قال:بيوت األنبياء.فقام إليه أبو بكرفقال :يا
رسول اهلل هذا البيت منها ،لبيت عيل وفاطمة؟ قال :نعم من أفاضلها) .وهو
رصيح يف أن املصابيح والرجال املمدوحني يف بيت النبي
اإلمام الباقر

هم عرتته

 .قال

كام يف بصائر الدرجات ( :83/نحن جنب اهلل  ،ونحن صفوته،

ونحن خريته  ،ونحن مستودع مواريث األنبياء

 ،ونحن أمناء اهلل  ،ونحن

حجة اهلل  ،ونحن أركان اإليامن  ،ونحن دعائم اإلسالم  ،ونحن من رمحة اهلل
عىل خلقه  ،ونحن الذين بنا يفتح اهلل وبنا خيتم  ،ونحن أئمة اهلدى  ،ونحن
مصابيح الدجى  ،ونحن منار اهلدى) ..
$النور اإلهلي واسطة يف الفيض
وصف اهلل تعاىل نوره يف األرض بمصباح يف مشكاة  ،واملشكاة كام ذكر
اللغويون الكوة غري النافذة ُتعمل داخل البيت وتسمى طاقة و ُطويقة  ،وتكون
عالية نسيب ًا يوضع فيها الرساج  .قال اْلليل(( :)389/5واملشكاةُ :طويق صغري
يف حائط عىل مقدار كوة  ،إال أهنا غري نافذة ).
وهذا الرساج يف زجاجة كأهنا كوكب  ،تضيئ بنفسها بدون الرساج  ،ثم يأيت
ضوء الرساج فيكون نور ًا عىل نور  .فالنور اإلهلي يف األرض إمام من بيت
النبوة يشع نور هدايته اىل قلوب الناس  ،وتشع بركته عىل األرض  .فهو واسطة
تفيض اهلداية من اهلل عليه  ،ثم تفيض منه عىل الناس .

املوضوع الثامن عرش :قول النبي

 :احلسني مصباح اهلدى وسفينة النجاة277..................................

فمعرفة اهلل تعاىل وهدايته عمل رباين مركزي يفيض عىل مركز نوره الذي هو
ف اهلل
اإلمام ثم يفيض منه  ،وهذا معنى قولنا يف الزيارة اجلامعة :بكم ُعر َ
وبكم ُعبِدَ اهلل  .فكل معرفة وهداية يف قلب أحد  ،إنام هي شعاع من قلب
اإلمام

الذي هو مركز النور واملعرفة .

ِ
ين َآمنُوا ا َّت ُقوا اهللََّ َوا ْب َتغُوا إِ َل ْي ِه ا ْل َو ِسي َل َة  .إعرفوا
فيكون معنى قوله تعاىلَ :يا َأ ُّ َهيا ا َّلذ َ

اإلمام مركز النور اإلَلي  ،فهو الذي يوصلكم اىل اهلل تعاىل  .فاحلسني

هو النور

اإلهلي يف مشكاة بيت النبوة  ،وبدنه الزجاجة وقلبه املصباح والرساج .
وهنا يتنطع الوهابية وأمثاهلم ويقولون :وملاذا الوسائط يف العطاء اإلهلي! فهم
يريدون من اهلل تعاىل أن يذف الواسطة يف هدايته  ،ويقفل مركز نوره يف
ك َأمانِي ُهم ُق ْل هاتُوا برها َنكُم إِ ْن ُكنْتُم ص ِ
ِ
ني !
اد ِق َ
ْ َ
َ
ُْ َ ْ
األرض ! ت ْل َ َ ُّ ْ

$بغض ابن تيمية للحسني
قال ابن تيمية ،214/رد ًا عىل العالمة ملا أورد هذا احلديث( :واجلواب :أما األمور
اخلارجية عن نفس اإليامن والتقوى فال يصل هبا فضيلة عند اهلل تعاىل  ،وإنام
يصل هبا الفضيلة عند اهلل إذا كانت معينة عىل ذلك ،فإهنا من باب الوسائل ال
املقاصد  ،كاملال والسلطان والقوة والصحة ونحو ذلك  ،فإن هذه األمور ال
يفضل هبا الرجل عند اهلل إال إذا أعانته عىل طاعة اهلل بحسب ما يعينه .قال اهلل
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاك ُْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َب ِائ َل لِ َت َع َار ُفوا إِ َّن
تعاىلَ :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
َأك َْر َمك ُْم ِعنْدَ اهلل َأ ْت َقاك ُْم ).

يقصد ابن تيمة :أن قرابة النبي

من األمور املادية التكوينية فهي التنفع !

فانظروا اىل هذا األمحق كيف رد عىل رسول اهلل
ألن النبي

!

يقول :إن احلسني خري الناس أقارب  ،فكلهم بلغوا بعملهم

درجات عالية واستحقوا اجلنة  ،واحلسني بلغها واستحق اجلنة !
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وجييبه ابن تيمية :هذه القرابة التنفع  ،ألهنا أمر تكويني خارجي وليست عمال ً
! فقد بلغ به بغض احلسني
وبلغ به بغضه للحسني

ويرد عليه !

أن يرف كالم النبي

أنه خ َّطأه يف خروجه مع أنه كان بأمر ربه !

قال (منهاج السنة( :)241/2ومل يكن يف خروجه مصلحة ال يف دين وال يف دني ًا ،
وكان يف خروجه وقتله من الفساد ما مل يكن يصل لو قعد يف بلده ! ) .
أما بغضه لعيل أمري املؤمنني
$معنى قول النبي

فهو أشد وأخبث !

:احلسني مصباح هدى:

هذا التعبري يفرتض حميط ًا مظل ًام واحلسني

فيه مصباح ملن استضاء به .

ومعناه أن النور الذي أضاءه رسول اهلل

سيضعف يف األمة برسعة فتصري

يف ظلمة اإلنحراف  ،فأرسل اهلل احلسني

مصباح ًا هلدايتها إن اتبعته .

والتعبري بمصباح ألن النبي

وعرتته مصابيح املشكاة الربانية ،ومعنى قوله

َاة فِ َيها ِمصباح املِْصباح ِيف زُج ٍ
ُور ِه ك َِم ْشك ٍ
تعاىلَ :م َث ُل ن ِ
ى ُيو َقدُ
اج ُة ك ََأ َّهنَا ك َْوكَب ُد ِّر ٌّ
اجة الز َُّج َ
َ َ
ْ َ ُ
ْ َ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
رشقِ َّي ٍة َوال غ َْربِ َّي ٍة .أن النور اإلهلي يف األرض يف نافذة فيها
م ْن َش َج َرة ُم َب َاركَة َز ْيتُونَة ال َ ْ
هذه املصابيح وهي رجالِ :يف بي ٍ
وت َأ ِذ َن اهلل َأ ْن ت ُْر َف َع .
ُُ

فهم

مصدر النور اإلهلي للبرش بعد النبي

 ،وكل هداية يف قلوب

الناس فهي من شعاعهم  ،ومن أراد اخلروج من الظلمة ال بد أن هيتدي هبم .
فالظلمة عامة يف عرصاحلسني

.

ومل هيتد منها إال من كان معه

$وسفينة نجاة:
وهذا التعبري يعني أن املجتمع املسلم صار بعد النبي

بحر ًا متالط ًام من

الضياع يف أفكاره وسلوكه  ،وال نجاة ألهله من اهلالك إال بسفينة .
وكام كان النبي

سفينة نجاة يف بحر الرشك  ،فإن احلسني

بحر الفتنة الذي أدخلت يف قريش األمة .

سفينة نجاة يف
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والركوب يف سفينة احلسني

يعني اإلعتقاد به وطاعته  .ويمكن تفسريه بأن

املصباح يكون للهداية النظرية  ،وسفينة النجاة للهداية العملية.
$كل إمام يف عرصه سفينة نجاة:
وصفت األحاديث املتواترة األئمة

بأهنم سفن النجاة هلذه األمة .

فقد روى الصفار يف بصائر الدرجات :317/عن أيب ذر

رسول اهلل

قال( :سمعت

يقول :إنام مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركب فيها

نجا ،ومن ختلف عنها غرق  .إنام مثل أهل بيتي فيكم باب حطة  ،من دخله
غفر له ومن مل يدخل مل يغفر له  ،فإهنا ليست من فئة تبلغ مائة إىل يوم القيمة
إال أنا أعرف ناعقها وسايقها  ،وعلم ذلك عند أهل بيتي يعلمه كبريهم
وصغريهم ).
ويف عيون أخبار الرضا

( )262/1عن الرضا

عن آبائه ( :قال رسول اهلل:

من أحب أن يركب سفينة النجاة ويستمسك بالعروة الوثقى ويعتصم بحبل
اهلل املتني  ،فليوال عليا ًبعدي  ،وليعاد عدوه  ،وليأتم باألئمة اهلداة من ولده
فإهنم خلفائي وأوصيائي وحجج اهلل عىل اخللق بعدي ،وساده أمتي  ،وقاده
األتقياء إىل اجلنة  ،حزهبم حزب وحزب حزب اهلل عز وجل  ،وحزب أعدائهم
حزب الشيطان ) .وروت ذلك بعض املصادر السنية .

$من تلبيسات الفخرالرازي
عقدنا يف كتاب ألف سؤال وإشكال -ج 3باب ًا لتلبيسات الفخرالرازي كام سامها
هو  ،ومن هذه التلبيسات أنه جعل القربى يف قوله تعاىلُ :ق ْل ال َأ ْس َئ ُلك ُْم َع َل ْي ِه َأ ْج ًرا

إِال املَْ َو َّد َة ِيف ا ْل ُق ْر َبى ،بمعنى املتقربني اىل تعاىل ! وجعل احلديث النبوي املتفق عىل
صحته وهوَ :م َث ُل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح  ،جعله قوالً ألحد اخلطباء
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املذكرين ! وجعل حديث :أصحاب كالنجوم املتفق عندهم عىل أنه موضوع
مكذوب  ،جعله قوالً نبوي ًا ثابت ًا !!
قال يف تفسريه ((:)167/27قوله :إِال املَْ َو َّد َة ِيف ا ْل ُق ْر َبى ،فيه منصب عظيم للصحابة
ون ُ .أو َلئِ َ
ون  .فكل من أطاع اهلل كان مقرب ًا
ك املُْ َق َّر ُب َ
السابِ ُق َ
السابِ ُق َ
ون َّ
ألنه تعاىل قالَ :و َّ
عند اهلل تعاىل فدخل حتت قوله :إِال املَْ َو َّد َة ِيف ا ْل ُق ْر َبى!

واحلاصل :أن هذه اآلية تدل عىل وجوب حب آل رسول اهلل وحب أصحابه،
وهذا املنصب اليسلم إال عىل قول أصحابنا أهل السنة واجلامعة الذين مجعوا
بني حب العرتة والصحابة  .وسمعت بعض املذكرين قال إنه
أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركب فيها نجا .وقال

قال :مثل

 :أصحاب كالنجوم

بأهيم اقتديتم اهتديتم .ونحن اآلن يف بحر التكليف وترضبنا أمواج الشبهات
والشهوات وراكب البحر يتاج إىل أمرين أحدمها :السفينة اخلالية عن العيوب
والثقوب  ،والثاين :الكواكب الظاهرة الطالعة النرية  ،فإذا ركب تلك السفينة
ووقع نظره عىل تلك الكواكب الظاهرة  ،كان رجاء السالمة غالب ًا  ،فكذلك
ركب أصحابنا أهل السنة سفينة حب آل حممد ووضعوا أبصارهم عىل نجوم
الصحابة  ،فرجوا من اهلل تعاىل أن يفوزوا بالسالمة والسعادة يف الدنيا
واآلخرة) !!
أقول :إذا رجعت اىل حديث َم َثل أهل بيتي كسفينة نوح  ،جتد أن كبار علامء
اجلرح والتعديل صححوه وشهدوا بطرقه العديدة  .وجتدهم ردوا حديث
أصحاب كالنجوم  ،وسبب ردهم أنه يلزم منه أن يكموا باهلداية ملن اقتدى
بمن خالف الشيخني كسعد بن عبادة وعيل والذين رفضوا بيعة أب بكر .
وبذلك تعرف ما اقرتفه الرازي  ،و َلبس به عىل املسلمني .

املوضوع الثامن عرش :قول النبي
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$يازين الساموات واألرضني:

سمى اهلل تعاىل عيل بن احلسني

زين العابدين ،فكان الزهري (:إذا

حدث عن عيل بن احلسني قال :حدثني زين العابدين عيل بن احلسني ،
فقال له سفيان بن عيينة :ومل َ تقول له زين العابدين؟ قال :ألين سمعت
سعيد بن املسيب يدث عن ابن عباس أن رسول اهلل

قال :إذا كان

يوم القيامة ينادي مناد :أين زين العابدين؟ فكأين أنظر إىل ولدي عيل بن
خيطر بني الصفوف ) ( .علل الرشائع.)229/1:
احلسني بن عيل بن أب طالب ُ

لكن الزينة هنا بمعنى اإلضاءة والتجميل  ،ومعناها أن احلسني

أضاء

الس َام َء
بوجوده وتضحيته الساموات واألرض َ
ومج َلها ،فهو من نوع :إِنَّا َز َّينَّا َّ
الدُّ ْن َيا بِ ِزين ٍَة ا ْلك ََواكِ ِ
ب  ،إِنَّا َج َع ْلنَا َما َع َىل األَ ْر ِ
ض ِزينَ ًة ََلا.

فاحلسني

قبل شهادته وبعدها كأنه باقة ورد أو تاج يزين الساموات

واألرض  ،وتزيينه األرض بشهادته فيأرض عم فيها اجلور ،وكام أن بعثة
النبي

زينة هلا  ،فشهادة احلسني

أما زينته للساموات فألن النبي

زينة هلا .
قال ألب بن كعب :يا أب والذي بعثني

باحلق نبي ًا إن احلسني بن عيل يف السامء أكرب منه يف األرض !
فهو ابن النبي

سيد اخلالئق من أهل الساموات واألرض  ،وهو صاحب

مقام عظيم يف مالئكة السامء وسكاهنا  ،فهو زينتها يف حياته وبعد شهادته .

$إمام خري ويمن  ،وعز وفخر  ،وعلم وذخر:
فاألئمة يف كتاب اهلل تعاىل أنواع ،منهم أئمة الكفرالدعاة اىل النار  ،قال تعاىل:

ِ
ِ
ون إِ َىل الن ِ
َّار َو َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة ال
َاه ْم َأئِ َّم ًة َيدْ ُع َ
َف َقات ُلوا َأئ َّم َة ا ْل ُك ْف ِر إِ َّهنُ ْم ال َأ ْي َام َن ََُل ْم َ .و َج َع ْلن ُ
ون بِ َأ ْم ِرنَا َو َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي ِه ْم
َاه ْم َأئِ َّم ًة َ ْهيدُ َ
ْرص َ
ون  .ومنهم األئمة اَلادون  ،قال تعاىلَ :و َج َع ْلن ُ
ُين َ ُ

..............................................................................................................................................................282اجلديد يف احلسني

فِع َل َْ ِ
ب َلنَا ِم ْن َأز َْو ِ
اجنَا َو ُذ ِّر َّياتِنَا ُق َّر َة َأ ْع ُ ٍ
ني
اْل ْ َريات  .ومنهم أئمة املتقني  ،قال تعاىلَ :ر َّبنَا َه ْ
ْ
ِ
ني إِ َم ًاما  .ومنهم األئمة الوارثون لألرض ،قال تعاىلَ :ون ُِريدُ َأ ْن ن َُم َّن َع َىل
اج َع ْلنَا ل َّل ُمتَّق َ
َو ْ

ِ
ِ
ِ
ين ْاست ُْض ِع ُفوا ِيف األَ ْر ِ
ني .
ض َون َْج َع َل ُه ْم َأئ َّم ًة َون َْج َع َل ُه ُم ا ْل َو ِارث َ
ا َّلذ َ
واألئمة لألجيال  ،قال تعاىلَ :ق َال إِين ج ِ
ك ل َّلن ِ
اع ُل َ
َّاس إِ َم ًاما َق َال َو ِم ْن ُذ ِّر َّيتِي.
ِّ َ

واحلسني
جده

فإمامته حاوية لصفات أئمة اهلدى  ،وفيها من

امتداد جلده

صفات :اخلري واليمن  ،والعز والفخر  ،والعلم والذخرية  .فوجوده

يمن وبركة عىل أمة جده بل عىل الناس ،والينقص من ذلك أهنم قتلوه وحرموا
أنفسهم من خريه ويمنه  ،وباؤوا بغضب اهلل عىل قتله .
وهو إمام عز وفخر لألمة  ،ألنه جسد بتضحيته كل عنارص العز والفخر ،
وجدد يف األمة قيم العز والفخر ،بعد أن أذلت نفسها فذلت وهانت .
وقد بني النبي

معنى أنه إمام علم وذخر بقوله :وإن اهلل عز وجل ركب يف

صلبه نطفة طيبه مباركه زكية  .يقصد بالنطفة الطيبة اإلمام املعصوم من ذريته،
من اإلمام زين العابدين اىل املهدي املوعود

املذخور من ربه إلهناء الظلم

وتعميم العدل يف األرض .
وقوله

عن املهدي

فاملجمع عليه أن املهدي

 :خيرج من هتامة حني تظهر الدالئل والعالمات .
خيرج من املدينة ثم من مكة  ،فإن كانت هتامة

تشمل مكة فبه  ،وإال فال بد أن يكون املقصود أن أنصاره اليامنيون خيرجون
من هتامة متهيد ًا له  ،ثم خيرج هو من مكة  .وهذه شهادة فخر لليمنيني .




$املوضوع التاسع عشر:

$احلسني سبط من األسباط
$احلديث الشريف وتصحيحاته
روى أمحد يف مسنده(( :)172/4عن يعىل العامري أنه خرج مع رسول اهلل
إىل طعام دعوا له قال فاستمثل رسول اهلل  ،قال عفان قال وهيب فاستقبل
رسول اهلل

أمام القوم وحسني مع غلامن يلعب  ،فأراد رسول اهلل

يأخذه قال فطفق الصبي ههنا مرة وههنا مرة فجعل رسول اهلل

أن

يضاحكه

حتى أخذه  .قال :فوضع إحدى يديه حتت قفاه  ،واألخرى حتت ذقنه فوضع
فاه عىل فيه فقبله  ،وقال :حسني منى وأنا من حسني  ،أحب اهلل من أحب
حسين ًا  ،حسني سبط من األسباط).
وروته عدة مصادر ووثقته أو حسنته كالرتمذي ( )324/5واحلاكم( )177/3وابن
ماجة( )51/1وابن أيب شيبة( )515/7والبخاري يف األدب املفرد.85/

ورويناه بسند صحيح يف كامل الزيارات( :116/حدثني احلسني بن عيل
الزعفراين بالري ،قال :حدثنا ييى بن سليامن  ،عن عبد اهلل بن عثامن بن خيثم،
عن سعيد بن أب راشد ،عن يعيل بن مرة قال :قال رسول اهلل

 :حسني مني

وأنا من حسني ،أحب اهلل من أحب حسين ًا  ،حسني سبط من األسباط  .عن
يعيل العامري أنه خرج من عند رسول اهلل
بحسني

يلعب مع الصبيان  ،فاستنتل النبي

إىل طعام دعي إليه  ،فإذا هو
أمام القوم ثم بسط يديه

فطفر الصبي هاهنا مرة وهاهنا مرة  ،وجعل رسول اهلل

يضاحكه حتى

أخذه  ،فجعل إحدى يديه حتت ذقنه واألخرى حتت قفائه  ،ووضع فاه عىل فيه
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وقبله  ،ثم قال :حسني مني وأنا من حسني  ،أحب اهلل من أحب حسين ًا  ،حسني
سبط من األسباط ) .
قال الرشيف املرتىض يف األماِل((:)157/1معنى استنتل :تقدم  ،يقال استنتل
الرجل استنتاالً :تفرد من القوم  ،ويقال استنتل أرشف ).
$يف هذه األمة سبطان فقط ويف اليهود أسباط كثرية
السبط من الرجال :الطويل .ومن
 .1قال الطرباين يف املعجم الوسيطِّ ( :414/
الشعر املسرتسل غري اجلعد  ،ومن املطر املتدارك  .وهو َسبط باملعروف :سهل.
وسبط األصابع :طويلها  .وفالن َسبط اجلسم :حسن
وسبط اليدين :سخيَ .
َ
القد  .وهي َسبطة  ،يقال امرأة سبطة اخللق :رخصة لينة .
والسبط :شجرة هلا أغصان كثرية وأصلها واحد .
والسبط من اليهود كالقبيلة من العرب ).
السبط :ولد االبن واإلبنةِّ .
و ِّ
 .2ويف كفاية األثر ( :79/قاله

ِ :سبطاي خرياألسباط احلسن واحلسني سبطا

هذه األمة ،وإن األسباط كانوا من ولد يعقوب  ،وكانوا اثني عرش رجالً ،وإن
األئمة بعدي اثنا عرش من أهل بيتي .عيل أوهلم  ،وأوسطهم حممد وآخرهم
حممد ،ومهدي هذه األمة الذي يصيل عيسى بن مريم خلفه .أال إن من متسك
هبم بعدي فقد متسك بحبل اهلل  ،ومن ختىل منهم فقد ختىل من اهلل).
 .3أسباط بني إرسائيل اإلثنا عرش(سبط هيوذ  .سبط رأوبني .سبط جاد .سبط
آرش .سبط نفتايل .سبط منسى .سبط شمعون .سبط الوي .سبط يساكر  .سبط
زبولون .سبط يوسف .سبط بنيامني )( .الكتاب املقدس.)810/

 .4ويف قاموس الكتاب املقدس( :456/وقد عني املسيح اثني عرش رسوالً بناء
عىل عدد األسباط اإلثني عرش  .ويف سفر الرؤيا يقسم يوحنا املناظر الساموية
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التي رآها كاألختام واألبواب واألساسات إىل اثني عرش ( رؤيا 8 -4 :7 :و:21

 ) 21 - 10وأسامء أسباط بني إرسائيل حسب الرتتيب األبجدي هي :أشري ،
أفرايم  ،بنيامني  ،جاد  ،دان  ،رأوبني  ،زبولون  ،شمعون  ،الوي  ،منسى ،
نفتايل  ،يساكر  ،هيوذا ).
 .5ويف تفسري اآللويس((:)87/19ويقال :إن كل سبط من األسباط اإلثني
عرشسلك يف مسلك  ،وسلك يف الثالث عرش من آمن بموسى من القبط).
 .6ويف كفاية األثر بسنده عن عبد الرمحن بن أب ليىل قال :قال عيل :كنت عند
النبي

يف بيت أم سلمة إذ دخل علينا مجاعة من أصحابه منهم سلامن وأبو

ذر واملقداد وعبد الرمحن بن عوف  ،فقال سلامن :يا رسول اهلل إن لكل نبي
وصي ًا وسبطني فمن وصيك وسبطاك ؟ فأطرق ساعة ثم قال :يا سلامن
إن اهلل بعث أربعة وعرشين ألف نبي  ،وكان هلم أربعة وعرشون ألف وص
وثامنية أالف سبط  ،فوالذي نفيس بيده ألنا خري األنبياء ووصيي خري
األوصياء وسبطاي خري األسباط...
ثم عدد األئمة من أهل بيته وقال :ثم يغيب عنهم إمامهم ما شاء اهلل  ،ويكون
له غيبتان إحدامها أطول من األخرى ،ثم التفت إلينا رسول اهلل

فقال رافع ًا

صوته :احلذر إذا فقد اخلامس من ولد السابع من ولدي! قال عيل فقلت :يا
رسول اهلل فام تكون هذه الغيبة؟ قال :الصمت حتى يأذن اهلل له باخلروج ،
فيخرج من اليمن من قرية يقال هلا كرعة  ،عىل رأسه غاممة متدرع بدرعي متقلد
بسيفي ذي الفقار ،ومناد ينادي :هذا املهدي خليفة اهلل فاتبعوه يمأل األرض
قسط ًا وعدالً  ،كام ملئت جور ًا وظل ًام  ،ذلك عندما تصريالدنيا هرج ًا ومرج ًا ،
ويغار بضعهم عىل بعض  ،فال الكبري يرحم الصغري وال القوي يرحم
الضعيف ،فحينئذ يأذن اهلل له باخلروج )(.كفاية األثر.) 147/
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أقول :املتفق عليه أن املهدي

يتحرك من املدينة وخيرج من مكة  ،وال يصح

هذا احلديث إال بأن يكون املهدي أوالً يف كرعة يف صعدة باليمن ثم يظهر من
مكة  ،إال أن يكون املقصود يظهر أنصاره اليامنيون من صعدة .
$يف هذه األمة سبطان فقط واألئمة اثنا عشر
روى اْلزاز القمي يف كفاية األثر :40/بثالثة أسانيد  ،منها(:حدثنا حممد بن عبد
اهلل بن املطلب وأبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عبد اهلل بن احلسن بن عباس
اجلوهري  ،مجيع ًا قاال :حدثنا الحق اليامين ،عن إدريس بن زياد قال :حدثنا
إرسائيل بن يونس بن أب إسحاق السبيعي ،عن جعفر بن الزبري،عن القاسم
عن سلامن الفارس

قال :خطبنا رسول اهلل

فقال:

معارش الناس :إين راحل عن قريب  ،ومنطلق إىل املغيب  ،أوصيكم يف عرتيت
خري ًا ،وإياكم البدع فإن كل بدعة ضاللة  ،والضاللة وأهلها يف النار .
معارش الناس :من افتقد الشمس فليتمسك بالقمر ،ومن افتقد القمر
فليتمسك بالفرقدين ،فإذا فقدتم الفرقدين فتمسكوا بالنجوم الزاهرة بعدي،
أقول قويل هذا وأستغفر اهلل يل ولكم  .قال :فلام نزل عن املنرب

تبعته حتى

دخل بيت عائشة  ،فدخلت إليه وقلت :بأب أنت وأمي يا رسول اهلل سمعتك
تقول إذا افتقدتم الشمس فتمسكوا بالقمر  ،وإذا افتقدتم القمر فتمسكوا
بالفرقدين  ،وإذا افتقدتم الفرقدين فتمسكوا بالنجوم الزاهرة  .فام الشمس وما
القمر وما الفرقدان وما النجوم الزاهرة ؟ فقال :أنا الشمس وعيل
القمر،واحلسن واحلسني الفرقدان  ،فإذا افتقدمتوين فتمسكوا بعيل بعدي  ،وإذا
افتقدمتوه فتمسكوا باحلسن واحلسني ،وأما النجوم الزاهرة فهم األئمة التسعة
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من صلب احلسني تاسعهم مهدهيم  .ثم قال

 :إهنم هم األوصياء واخللفاء

بعدي  ،أئمة أبرار  ،عدد أسباط يعقوب وحواري عيسى .
قلت :فسمهم يل يا رسول اهلل؟ قال:أوهلم عيل بن أب طالب  ،وبعده سبطاي
الباقر ِعل َم النبيني  ،والصادق
وبعدمها عيل زين العابدين ،وبعده حممد بن عيل
ُ
جعفر بن حممد وابنه الكاظم سمي موسى بن عمران  ،والذي يقتل بأرض
الغربة ابنه عيل  ،ثم ابنه حممد  ،والصادقان عيل واحلسن واحلجة القائم املنتظر
يف غيبته  ،فإهنم عرتيت من دمي وحلمي  ،علمهم علمي وحكمهم حكمي  ،من
آذاين فيهم فال أناله اهلل شفاعتي ).
$احلسن واحلسني

أفضل من مجيع األسباط

 .1يف كفاية األثر( :35/عن أب ذر قال :سمعت رسول اهلل

يقول :من أحبني

وأهل بيتي كنا نحن وهو كهاتني وأشار بالسبابة والوسطى ثم قال :أخي خري
األوصياء  ،وسبطاي خري األسباط  ،وسوف خيرج اهلل تبارك وتعاىل من صلب
احلسني أئمة أبرار ًا  ،ومنا مهدي هذه األمة .
قلت :يا رسول اهلل وكم األئمة بعدك ؟ قال :عدد نقباء بني إرسائيل ).
 .2ويف كفاية األثر ( :75/عن أنس بن مالك  ،قال :سمعت رسول اهلل
قال :أوصياء األنبياء الذين بعدهم بقضاء ديوهنم وإنجاز عداهتم ويقاتلون
عىل سنتهم  .ثم التفت إىل عيل فقال :أنت وصيي وأخي يف الدنيا واآلخرة
تقض ديني وتنجز عدايت وتقاتل عىل سنتي  ،تقاتل عىل التأويل كام قاتلت عىل
التنزيل  .فأنا خري األنبياء وأنت خري األوصياء وسبطاي خري األسباط  ،ومن
صلبهام خيرج األئمة التسعة مطهرون  ،معصومون قوامون بالقسط  ،واألئمة
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بعدي عىل عدد نقباء بني إرسائيل وحواري عيسى  ،هم عرتيت من حلمي
ودمي).
 .3ويف كفاية األثر ( :18/عن شداد بن أوس قال :ملا كان يوم اجلمل قلت :ال
أكون مع عيل وال أكون عليه  ،وتوقفت عن القتال إىل انتصاف النهار ،فلام كان
قرب الليل ألقى اهلل يف قلبي أن أقاتل مع عيل  ،فقاتلت معه حتى كان من أمره
ما كان  ،ثم إين أتيت املدينة فدخلت عىل أم سلمة  ،قالت :من أين أقبلت؟
قلت :من البرصة .قالت :مع أي الفريقني كنت؟ قلت :يا أم املؤمنني إين
توقفت عن القتال إىل انتصاف النهار وألقى اهلل عز وجل أن أقاتل مع عيل.
قالت :نعم ما عملت  ،لقد سمعت رسول اهلل

يقول :من حارب علي ًا فقد

حاربني ومن حاربني فقد حارب اهلل .قلت :فرتين أن احلق مع عيل؟ قالت:
إي واهلل عيل مع احلق واحلق معه  ،واهلل ما أنصف أمة حممد نبيهم إذ قدموا من
أخره اهلل عز وجل ورسوله وأخروا من قدمه اهلل تعاىل ورسوله  ،وأهنم صانوا
حالئلهم يف بيوهتم وأبرزوا حليلة رسول اهلل
رسول اهلل

إىل الفناء! واهلل لقد سمعت

يقول :ألمتي فرقة وجعلة فجامعوها إذا اجتمعت وإذا افرتقت

فكونوا من النمط األوسط  ،ثم ارقبوا أهل بيتي فإن حاربوا فحاربوا وإن
ساملوا فساملوا وإن زالوا فزولوا معهم  ،فإن احلق معهم حيث كانوا  .قلت:
فمن أهل بيته؟ قالت :أهل بيته الذين أمرنا بالتمسك هبم؟ قالت :هم األئمة
بعده كام قال :عدد نقباء بني إرسائيل عيل وسبطاه وتسعة من صلب احلسني ،
هم أهل بيته هم املطهرون واألئمة املعصومون  .قلت :إنا هلل هلك الناس إذ ًا !
قالت :ك ُُّل ِحز ٍ
ون).
ْب بِ َام َلدَ ْهيِ ْم َف ِر ُح َ

 .4أماِل الصدوق ( :222/ثم وثب احلسني

متوكئ ًا عىل سيفه  ،فنادى بأعىل

صوته  ،فقال :أنشدكم اهلل  ،هل تعرفوين؟ قالوا :نعم  ،أنت ابن رسول اهلل
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وسبطيه  .قال :أنشدكم اهلل  ،هل تعلمون أن جدي رسول اهلل

؟ قالوا:

اللهم نعم  .قال :أنشدكم اهلل ،هل تعلمون أن أمي فاطمة بنت حممد؟ قالوا:
اللهم نعم  .قال :أنشدكم اهلل  ،هل تعلمون أن أب عيل بن أب طالب؟ قالوا:
اللهم نعم  .قال :أنشدكم اهلل  ،هل تعلمون أن جديت خدجية بنت خويلد  ،أول
نساء هذه األمة إسالم ًا ؟ قالوا :اللهم نعم  .قال :أنشدكم اهلل  ،هل تعلمون أن
سيد الشهداء محزة عم أب؟ قالوا :اللهم نعم .قال :فأنشدكم اهلل هل تعلمون
أن جعفرا الطيار يف اجلنة عمي؟ قالوا :اللهم نعم  .قال :فأنشدكم اهلل هل
تعلمون أن هذا سيف رسول اهلل

وأنا متقلده ؟ قالوا :اللهم نعم  .قال:

فأنشدكم اهلل  ،هل تعلمون أن هذه عاممة رسول اهلل

أنا البسها ؟ قالوا:

اللهم نعم  .قال :فأنشدكم اهلل  ،هل تعلمون أن علي ًا كان أوهلم إسالم ًا،
وأعلمهم عل ًام ،وأعظمهم حل ًام ،وأنه ويل كل مؤمن ومؤمنة؟ قالوا :اللهم نعم.
قال :فبم تستحلون دمي  ،وأب الذائد عن احلوض غد ًا  ،يذود عنه رجاالً كام
يذاد البعري الصادي عن املاء  ،ولواء احلمد يف يدي جدي يوم القيامة ؟ قالوا:
قد علمنا ذلك كله  ،ونحن غري تاركيك حتى تذوق املوت عطش ًا ! فأخذ
احلسني

بطرف حليته  ،وهو يومئذ ابن سبع ومخسني سنة ثم قال :اشتد

غضب اهلل عىل اليهود حني قالوا :عزير بن اهلل  ،واشتد غضب اهلل عىل
النصارى حني قالوا :املسيح بن اهلل  ،واشتد غضب اهلل عىل املجوس حني
عبدوا النار من دون اهلل  ،واشتد غضب اهلل عىل قوم قتلوا نبيهم  ،واشتد
غضب اهلل عىل هذه العصابة الذين يريدون قتل ابن نبيهم .
قال :فرضب احلر بن يزيد فرسه  ،وجاز عسكر عمر بن سعد إىل عسكر احلسني
واضع ًا يده عىل رأسه  ،وهو يقول :اللهم إليك أنيب فتب عيل  ،فقد أرعبت
قلوب أوليائك وأوالد نبيك  .يا ابن رسول اهلل  ،هل يل من توبة ؟ قال :نعم
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تاب اهلل عليك  .قال :يا بن رسول اهلل  ،أتأذن يل فأقاتل عنك ؟ فأذن له  ،فربز
وهو يقول:
أرضب يف أعناقكم بالسيف

عـن خـري مـن حـل بـالد اْلـيـف

فقتل منهم ثامنية عرش رج ً
ال  ،ثم قتل  ،فأتاه احلسني

ودمه يشخب  ،فقال:

بخ بخ يا حر  ،أنت حر كام سميت يف الدنيا واآلخرة ).
$السياسة الربانية يف انقراض األقوام ونشوئها
أخرب اهلل نبيه

بأن احلسن واحلسني

سبطان  ،ومعناه أنه قرر أن يكثر

نسلهام وجيعل من منهام قبيلتني  .وهلل عز وجل سياسة يف تكثرياألفراد واألمم
ِ
ِ
ِ
ين
أو اإلذن يف انقراضهم وإبادهتم  ،يدل عليها قوله تعاىل :ل َي ْق َط َع َط َر ًفا م َن ا َّلذ َ
َك َف ُروا َأ ْو َي ْكبِت َُه ْم َف َينْ َقلِ ُبوا َخائِبِ َني  .فبني أن غرضه من معركة بدر أن يقطع طرف ًا من

املرشكني  ،أي هيزمهم أو يفنيهم  ،أو هيزم طرف ًا آخر وخيزهيم .
ونالحظ يف تاريخ األقوام واألفراد أن خطط اهلل تعاىل وقوانينه فاعلة يف إهناء
األقوام وانقراضهم ونشوء أقوام جدد  .فقد كان بنوهاشم ملا بعث النبي
أربعني مقات ً
ال واستطاع أبو طالب أن جيمعهم حلامية النبي

فوقفوا يف وجه

قبائل قريش العرشين  ،ومل جيرأ القرشيون أن يقاتلوهم لشجاعتهم وبأسهم ،
فكانت كفتهم راجحة عىل قريش حتى أن بعض املسلمني املنافقني النكرات
أرادوا من النبي

أن يقاتل قريش ًا ويسيطر عىل مكة  ،بأمل أن يغلب بنو

ونزل فيهمَ :أ ََل ْ ت ََر إِ َىل
هاشم ويكون هلم موقع يف مكة أفضل  ،فمنعهم النبي
ِ
ِ
ِ
ِ
ين قِ َ
ب َع َل ْي ِه ُم ا ْل ِقت َُال إِ َذا َف ِريق
الص َلو َة َوآتُوا ال َّزكَا َة َف َل َّام كُت َ
يموا َّ
ا َّلذ َ
يل ََُل ْم ُك ُّفوا َأ ْيد َيك ُْم َو َأق ُ
ِمن ُْه ْم َ ْ
ت َع َل ْينَا ا ْل ِقت ََال َل ْوال َأ َّخ ْر َتنَا
َّاس ك ََخ ْش َي ِة اهلل َأ ْو َأ َشدَّ َخ ْش َي ًة َو َقا ُلوا َر َّبنَا َِل َ َك َت ْب َ
خي َش ْو َن الن َ
يب ُق ْل متَاع الدُّ ْنيا َقلِيل و ِ
إِ َىل َأ َج ٍل َق ِر ٍ
ون َفتِي ً
ال  .أي ملا كتب
اآلخ َر ُة َخ ْري ملَ ِ ِن ا َّت َقى َوال ُت ْظ َل ُم َ
َ
َ ُ
َ

عليهم القتال يف املدينة يف بدر جبنوا !
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حتدى أبا جهل رئيس خمزوم

وقد بلغ من قوة بني هاشـم أن محزة عم النبي

ورضبه عىل رأسـه بقوسـه  ،وأعلن إسـالمه ! وأن أبا طالب
وأذهلا ! فعن اإلمام الصـادق

(الكايف )449/1:قال :بينا النبي

حتدى قريشـ ًا
يف املسـجد

احلرام وعليه ثياب له جدد  ،فألقى املرشـكون عليه سـىل ناقة (كرشـها) فملؤوا
ثيابه هبا  ،فدخله من ذلك ما شاء اهلل فذهب إىل أب طالب فقال له:يا عم كيف
ترى حســبي فيكم؟ فقـال لـه :ومـاذا يـا ابن أخي؟ فـأخربه اخلرب ..ورواه فخـار

بن معـد يف كتـابـه ، 346/واملســتطرف وغريمهـا  ،بتفصــيـل ،قـال :مر رســول
اهلل

بنفر من قريش وقد نحروا جزور ًا وكانوا يسـموهنا الظهرية ويذبحوهنا

عىل النصـب فلم يسـلم عليهم  ،فلام انتهى إىل دار الندوة قالوا :يمر بنا يتيم أب
طالب فال يســلم علينا ! فأيكم يأتيه فيفســد عليه مصــاله ؟ فقال عبد اهلل بن
الزبعرى السـهمي :أنا أفعل  ،فأخذ الفرث والدم فانتهى به إىل النبي
ســاجد فمأل به ثيابه ومظاهره  ،فانرصــف النبي

وهو

حتى أتى عمه أبا طالب

فقـال :يـا عم من أنـا ؟ فقـال :ومل َ يـا ابن أخ ؟ فقص عليـه القصـــة فقـال :وأين
تركتهم؟ فقال :باألبطح  ،فنادى يف قومه :يا آل عبد املطلب ،يا آل هاشــم  ،يا
آل عبـد منـاف  ،فـأقبلوا إليـه من كـل مكـان ُم َل ِّبني قـال :كم أنتم؟ قـالوا :نحن
أربعون .قال :خذوا سـالحكم فأخذوا سـالحهم وانطلق هبم حتى انتهى إىل
أولئـك النفر  ،فلام رأوه أرادوا أن يتفرقوا فقـال هلم :ورب هـذه البنيـة اليقومن
منكم أحد إال جللته بالسـيف! ثم أتى إىل صـفاة كانت باألبطح فرضـهبا ثالث
رضبات  ،حتى قطعها ثالثة أفهار (قطعها بسـيفه ثالثة ) ثم قال :يا حممد سـألتني
من أنت  ،ثم أنشأ يقول ويومي بيده إىل النبي
أنت
ملسودين
َّ

النبي

:

حممدُ

َق ْرم

أغ َُّر

مسود

أكار ٍم

طابوا

وطاب

املولد
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أصلها

عمرو

اْلضم

األوحد

األرومة

نعم

هشم الربيكة يف اجلفان

وعيش

مكة

أنكد

اْلبيزة

تثرد

فجرت
ولنا

بذلك
السقاية

واملأزمان
أنى

سنة
للحجيج

وما

تضام

حوت

فيها
هبا

العنجد

يامث

واملسجد

عرفاهتا

وَل

أمت

وأنا

الشجاع

العربد

ال

يرى

فيها

نجيع

أسود

أسد

العرين

توقد

يف

وبطاح

مكة

وبنو

أبيك

كأهنم

ولقد

عهدتك

صادق ًا

ما زلت تنطق بالصواب

القول

وأنت

ثم قال :يا حممد أهيم الفاعل بك ؟ فأشار النبي

ال
طفل

تتزيد
أمرد

إىل عبد اهلل بن الزبعرى

السهمي الشاعر  ،فدعاه أبو طالب فوجأ أنفه حتى أدماها  ،ثم أمر بالفرث
والدم ُ
فأ ِمر عىل رؤس املأل كلهم ! ثم قال :يا ابن أخ أرضيت؟ ثم قال :سألتني
من أنت ؟ أنت حممد بن عبد اهلل  ،ثم نسبه إىل آدم  ،ثم قال :أنت واهلل أرشفهم
حسب ًا وأرفعهم منصب ًا .يا معرش قريش من شاء منكم أن يتحرك فليفعل أنا
الذي تعرفوين ! فظهر خوف قريش من بأس بني هاشم !
وبعد مخس عرشة سنة جتدهم ماتوا  ،ومل يبق إال عيل والعباس وعقيل .
ففي الكايف (( :)190/8عن سدير قال :كنا عند أب جعفر
الناس بعد نبيهم

واستذالهلم أمري املؤمنني

فذكرنا ما أحدث

فقال رجل من القوم:

أصلحك اهلل فأين كان عز بني هاشم وما كانوا فيه من العدد ؟
فقال أبو جعفر

 :ومن كان بقي من بني هاشم إنام كان جعفر ومحزة فمضيا

وبقي معه رجالن ضعيفان ذليالن حديثا عهد باإلسالم  ،عباس وعقيل وكانا

املوضوع التاسع عرش :احلسني سبط من األسباط293....................................................................................................

من الطلقاء  .أما واهلل لوأن محزة وجعفر ًا كانا بحرضته  ،ما وصال إىل ما وصال
إليه ).
فقد أذن اهلل أن ينقرض بنو هاشم  ،وينشأ قبيلتان من السبطني احلسنني

.

ويف املقابل أذن بانقراض بني عبد الدار محلة لواء قريش  .أما بنو خمزوم فلم
يبق منهم إال خالد وقد انقرضت ذريته ما عدا ابنه املهاجر الشيعي .
وبنو عدي انقرضوا بعد عمر  ،وبنو تيم انقرضوا بعد أب بكر إال قليالً ..الخ.

فأقوام ينقرضون وأقوام ينشؤون  ..وكل ذلك بقانون رباين يوازن يف املجتمع
بني أهدافه عز وجل يف خملوقاته  ،وجمتمع بني آدم .
$السبطان هما الكوثر املوعود
قال اهلل تعاىل :إِنَّا َأ ْع َط ْين َ
َاك ا ْلك َْو َث َرَ .ف َص ِّل لِ َر ِّب َك َوان َْح ْر  .إِ َّن َشانِئ ََك ُه َو األَ ْب َ ُرت .وقد اتفق

املفرسون واملحدثون واملؤرخون عىل أهنا نزلت ملا تويف ابنا النبي

القاسم

والطاهر فقال العاص بن وائل :دعوه فإنه أبرت أي ال يعيش له أوالد  .فأجابه
اهلل تعاىل بسورة الكوثر .فكثرة الذرية املقصود األول بالكوثر  ،وهي أيض ًا
تقصد حوض الكوثر يف املحرش ،وهنر الكوثر يف اجلنة .
فداللتها عىل كوثر الذرية من السبطني

من حاق لفظها  ،وداللتها عىل

حوض الكوثر  ،وهنر الكوثر بالرواية  .والثالثة مقصودة بالكوثر .
وملا أخرب جربئيل النبي

بأن احلسن واحلسني

سبطا هذه األمة  ،فقد

أخربه بأهنم قبيلتان  ،وبأن هذا كوثر الذرية الذي وعده به اهلل تعاىل .
$الربكة يف ذرية السبطني
يكفي من الربكة يف ذرية السبطني
التسعة

يف الكمية والنوعية
أن املهدي املوعود واألئمة

منهام  ،وأن األلوف املؤلفة من العلامء والقادة والنابغني من
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ذريتهام ،بل النعرف أرسة يف العامل قدمت لإلنسانية من العلامء واملفكرين
والنابغني بقدرما قدمته أرسة السبطني

 ،وهذا واضح بنظرة إحصائية

لشخصيات األمة اإلسالمية .أما الكم فإن جمموع نسل األسباط اإلثني عرش
من أبناء يعقوب
احلسن واحلسني

يبلغ عددهم يف عرصنا مخسة عرش مليون ًا  ،بينام عدد ذرية
يبلغ ضعفي هذه العدد  ،أو ثالثة أضعافه !

وهذه الربكة يف الكمية عىل رغم سياسة اإلضطهاد والتقتيل واإلبادة لبني
هاشم! فقد قال أحد أصحاب املنصور :دخلت عليه يوم ًا وإذا هو يفرك يديه
ويتنفس تنفس ًا بارد ًا  ،فقلت :يا أمرياملؤمنني ما هذه الفكرة ؟ فقال :يا حممد إين
قتلت من ذرية فاطمة بنت رسول اهلل ألف ًا أو يزيدون وقد تركت سيدهم!
فقلت له :و َمن ذلك يا أمرياملؤمنني؟ فقال :ذلك جعفر بن حممد»! ( دالئل

اإلمامة  ، 298 /وعيون املعجزات  .) 80 /ويف رواية :الأبقاين اهلل إن أبقيته !
ويقابلهم األمويون والعباسيون فقد حكموا قرون ًا  ،وكانوا مرفهني  ،ومل يبلغوا
من العدد ما بلغه أبناء السبطني

بقية السيف .وقد ورد أن تأثري بني هاشم

يف العامل يتعاظم حيث جيتمعون عىل املهدي




 ،فينرصونه .

$املوضوع العشرون:

$اإلمام احلسني يف معراج النيب

$املعراج سفر يف املستقبل
كتبنا يف السرية النبوية عند أهل البيت
 - 1املعراج برنامج رباين إلعداد النبي

:
:

اإلرساء :سفر النبي

من مكة إىل الكوفة ثم إىل بيت املقدس  ،إشارة إىل أنه وارث

آدم ونوح وإبراهيم

.

واملعراج :عروجه

إىل السامء  .وكان ذلك يف أوائل البعثة  ،وهو برنامج إعداد

للنبي

لرييه اهلل تعاىل من ملكوته وآياته الكربى  .وعن اإلمام الصادق

«عرج بالنبي

أنه:

إىل السامء مائة وعرشين مرة»( .بصائر الدرجات .)99 /

 - 2آيات اإلرساء واملعراج:
سبح َ ِ
احل َرا ِم إِ َىل املَْ ْس ِ
ال ِم َن املَْ ْس ِ
ج ِد َْ
رسى بِ َع ْب ِد ِه َل ْي ً
ج ِد األَ ْق َىص ا َّل ِذي َب َار ْكنَا َح ْو َل ُه
ُ ْ َ
ان ا َّلذي َأ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ري  ( .اإلرساء. ) 1 :
السم ُ
لن ُِر َي ُه م ْن آ َياتنَا إِ َّن ُه ُه َو َّ
يع ا ْل َبص ُ
والنَّج ِم إِ َذا هوى .ما َض َّل ص ِ
اح ُبك ُْم َو َما غ ََوىَ .و َما َينْطِ ُق َع ِن َْاَل َوى .إِ ْن ُه َو إِال َو ْحي
َ
َ َ
َ ْ
َ
ِ ٍ
ِ
اب
است ََوىَ .و ُه َو بِاأل ُف ِق األَ ْع َىلُ .ث َّم َدنَا َفتَدَ َّىل َفك َ
َان َق َ
ُي َ
وحىَ .ع َّل َم ُه َشديدُ ا ْل ُق َوىُ .ذو م َّرة َف ْ
َق ْو َس ْ ِ
ني َأ ْو َأ ْدنَىَ .ف َأ ْو َحى إِ َىل َع ْب ِد ِه َما َأ ْو َحىَ .ما ك ََذ َب ا ْل ُف َؤا ُد َما َر َأىَ .أ َفت َُام ُرو َن ُه َع َىل َما َي َرى.
ِ
ِ ِ ِ
السدْ َر َة َما َيغ َْشى.
َو َل َقدْ َرآ ُه َن ْز َل ًة ُأ ْخ َرى .عنْدَ سدْ َرة املُْنْت ََهى .عنْدَ َها َجنَّ ُة املَْ ْأ َوى  .إِ ْذ َيغ َْشى ِّ
ِ ِ
َ ِ
ُربى  ( .النجم. ) 18 - 1 :
َما زَا َغ ا ْل َب َ ُ
رص َو َما َطغَى َ .ل َقدْ َرأى م ْن آ َيات َر ِّبه ا ْلك ْ َ

فآيات سورة النجم يف املعراج ،ومطلع سورة اإلرساء يف اإلرساء  ،وقال
املفرسون واللغويون :الرسى هو السري بالليل فقط (.لسان العرب ، ) 389 / 4 :لكن
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أرسى بِ َع ْب ِده َل ْي ً
ال  ،يدل عىل أن اإلرساء مطلق السري  ،وإال ملا قال:
قوله تعاىلَ ْ :

َلي ً
ال .هذا وتبلغ أحاديث اإلرساء واملعراج مئات الصفحات .
ويف أماِل الصدوق :213/عن ثابت بن دينار قال :سألت زين العابدين عيل بن
احلسني بن عيل بن أب طالب

عن اهلل جل جالله هل يوصف بمكان ؟

فلم أرسى بنبيه حممد
فقال :تعاىل اهلل عن ذلك.قلتَ :

إىل السامء؟ قال:

لرييه ملكوت الساموات وما فيها من عجائب صنعه وبدائع خلقه .قلت :فقول
اب َق ْو َس ْ ِ
ني َأ ْو َأ ْدنَى؟
اهلل عز وجلُ :ث َّم َدنَا َفتَدَ َّىل َفك َ
َان َق َ

قال :ذلك رسول اهلل
تدىل

دنا من حجب النور فرأى ملكوت الساموات  ،ثم

فنظر من حتته إىل ملكوت األرض حتى ظن أنه يف القرب من األرض

كقاب قوسني أو أدنى ».

$أنواع الوحي اإلهلي للنيب
رش َأ ْن ي َك ِّلمه اهلل إِال وحيا َأو ِمن ور ِ
قال اهلل تعاىل :وما ك َ ِ
اء ِح َج ٍ
اب َأ ْو ُي ْر ِس َل َر ُسوالً
َان ل َب َ ٍ ُ َ ُ
َ ًْ ْ ْ ََ
ََ

ِِ
ِ
اء إِ َّن ُه َع ِيل َحكِيم .
َف ُيوح َى بِإِ ْذنه َما َي َش ُ

فهذه ثالثة أنواع للوحي بالكالم .

والنوع الرابع :أن يلقي يف قلبه العلم  ،وهو غري الوحي يف اآلية .
والنوع اْلامس :أن يكشف له الواقع فرياه أمامه ويصفه  ،كام وضعت أمامه
صورة بيت املقدس فوصفه للمرشكني .
والنوع السادس :أن يريه اهلل الشيئ يف معراجه  ،وقد أراه الكثري من ملكوت
الساموات واألرض  ،فنقل بعض ما رآه .

املوضوع العرشون :اإلمام احلسني

يف معراج النبي
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والنوع السابع :أن ينقله اهلل اىل املستقبل فيسافر اليه ويرى ويصف  ،فيقول :بينا
أنا يف مشهد القيامة..أو يف اجلنة..
ومن السفر يف املستقبل إخبار النبي

أصحابه عن مشهد رهيب يف املحرش

ُ
حيث ُيمنعون من لقائه  ،ويؤمر هبم اىل النار !
وهبذا األسلوب النبوي أخربأصحابه عام كشفه له اهلل وأراهم حقيقتهم !
روى البخاري يف صحيحه (( :)208/7عن أب هريرة عن النبي

قال :بينا أنا

قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم  ،خرج رجل من بيني وبينهم فقال :هلم.
فقلت :أين قال إىل النار واهلل ! قلت :وما شأهنم؟ قال :إهنم ارتدوا بعدك عىل
أدبارهم القهقرى! ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم
فقال :هلم  .قلت :أين؟قال :إىل النار واهلل!قلت:ما شأهنم؟ قال :إهنم ارتدوا
بعدك عىل أدبارهم القهقرى! فال أراه خيلص منهم إال مثل مهل النعم)!
فقد أخرب

عن ارتداد أكثرهم هبذا املشهد الذي رآه يف يوم القيامة !

وهذا السفر يف املستقبل من خمتصاته
مستقبل األمة كام أخربهم رسول اهلل
ومن أمثلته قول أمري املؤمنني

ويشبهه ما أخرب األئمة

عن

.

يف وصف املغول الذين ُينهون ملك بني

العباس(هنج البالغة( :)10/2:كأين أراهم قوم ًا كأن وجوههم املجان املطرقة ،
يلبسون الرسق والديباج ،ويعتقبون اخليل العتاق .ويكون هناك استحرار قتل
حتى يميش املجروح عىل املقتول  ،ويكون املفلت أقل من املأسور ! فقال له
بعض أصحابه :لقد أعطيت يا أمري املؤمنني علم الغيب  ،فضحك

وقال

للرجل وكان كلبي ًا :يا أخا كلب ليس هو بعلم غيب  ،وإنام هو تعلم من ذي
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علم  ،وإنام علم الغيب علم الساعة وما عدد اهلل سبحانه بقوله :إِ َّن اهللََّ ِعنْدَ ُه ِع ْل ُم
ِ
السا َع ِة َو ُينَز ُِّل ا ْل َغ ْي َ
ب َغدً ا َو َما تَدْ ِرى
ث َو َي ْع َل ُم َما ِيف األَ ْر َحا ِم َو َما تَدْ ِرى َن ْفس َما َذا َتكْس ُ
َّ
ى َأ ْر ٍ
وت إِ َّن اهللََّ َعلِيم خَ بِري  ،فيعلم سبحانه ما يف األرحام  ،من ذكر
ض متَ ُ ُ
َن ْفس بِ َأ ِّ

أو أنثى  ،وقبيح أو مجيل  ،وسخي أو بخيل  ،وشقي أو سعيد  ،ومن يكون يف
النار حطب ًا  ،أو يف اجلنان للنبيني مرافق ًا .فهذا علم الغيب الذي ال يعلمه أحد
إال اهلل  ،وما سوى ذلك فعلم علمه اهلل نبيه فعلمنيه  ،ودعا يل بأن يعيه صدري،
وتضطم عليه جوانحي ).
يقصد أن علم الغيب بالذات هلل تعاىل وحده  ،وهو ُي َع ِّل ُم منه ما شاء ملن يشاء
من عباده ِ .
فع ْل ُم املخلوقني بالتعلم  ،وعلم اْلالق بالذات .
وكم للنبي

من إخبار باملغيبات عن مستقبل األمة ومستقبل أصحابه  ،وعن حال

الناس يف املحرش واجلنة والنار  ،وقد مجعها الشيخ نظري منفرد  ،يف جملدين .

$بعض ما رآه النيب

يف معراجه عن احلسني

 .1$احلسني مصباح هدى
تقدم من روايتنا عن عيون أخبار الرضا

(( :)52/1عن احلسني بن عيل أب

قال :دخلت عىل رسول اهلل

وعنده أب بن كعب فقال يل رسول

طالب
اهلل

 :مرحب ًا بك يا أبا عبد اهلل يا زين الساموات واألرضني  .قال له أب:

وكيف يكون يا رسول اهلل زين الساموات واألرضني أحد غريك؟ قال :يا أب
والذي بعثني باحلق نبي ًا إن احلسني بن عيل يف السامء أكرب منه يف األرض وإنه
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ملكتوب عن يمني عرش اهلل عز وجل :مصباح هدى وسفينة نجاة  ،وإمام خري
ويمن  ،وعز وفخر  ،وعلم وذخر ).
 .2$سافر النبي

يف املستقبل فجمع دماء احلسني

!

روى املفيد يف اإلرشاد(( :)130/2عن أم سلمة أهنا قالت :خرج رسول اهلل
من عندنا ذات ليلة فغاب عنا طوي ً
ال  ،ثم جاءنا وهو أشعث أغرب ويده
مضمومة  ،فقلت له:يا رسول اهلل مايل أراك شعث ًا مغرب ًا ؟ فقال :أرسي ب يف
هذا الوقت إىل موضع من العراق يقال له كربال فأريت فيه مرصع احلسني ابني
ومجاعة من ولدي وأهل بيتي ،فلم أزل أل ُق ُط دماءهم فها هو يف يدي وبسطها
إيل فقال :خذيه فاحتفظي به فأخذته فإذا هو شبه تراب أمحر ،فوضعته يف
قارورة وشددت رأسها واحتفظت به .
فلام خرج احلسني

من مكة متوجه ًا نحو العراق  ،كنت أخرج تلك

القارورة يف كل يوم وليلة وأشمها وأنظر إليها ثم أبكي ملصابه  ،فلام كان اليوم
العارش من املحرم وهو اليوم الذي قتل فيه أخرجتها يف أول النهار وهي بحاهلا
ثم عدت إليها آخر النهار  ،فإذا هي دم عبيط فصحت يف بيتي وبكيت وكظمت
غيظي خمافة أن يسمع أعداؤهم باملدنية فيترسعوا بالشامتة  ،فلم أزل حافظة
للوقت واليوم  ،حتى جاء الناعي ينعاه  ،فحقق ما رأيت ) .
وهي غري الرتبة التي أتى هبا جربئيل

وأودعها النبي

عند أم سلمة أيض ًا.
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$مالحظات
أ .استوفينا الكالم يف رشح احلديث األول :احلسني مصباح هدى .
ونقول يف هذا احلديث :جاء جربئيل

اىل النبي

برتبة احلسني

مرات  ،لكن هذه املرة أخذه اىل ساحة املعركة بعد شهادة احلسني

عدة
فجمع

دماءه املتساقطة عىل األرض  ،وجاء هبا مع تراهبا وأعطاه اىل أم سلمة .
وهذا التكريم للحسني

يكشف معنى قول النبي

ألب بن كعب :يا أب

والذي بعثني باحلق نبي ًا إن احلسني بن عيل يف السامء أكرب منه يف األرض !
ب .غاب النبي

فرت ًة ثم رجع فإذا به َش ِعث مغرب حزين؟ ومعناه أنه سافر

قبل قتل احلسني بخمسني سنة اىل ساحة املعركة التي قتل فيها احلسني

!

والتقط نقاط دمائه برتاهبا  ،ودماء ذريته الذين قتلوا معه !
وهذا إرساء يف املكان  ،وسفر يف املستقبل  ،ال نعرف له مثي ً
ال لكنا نؤمن به ،
ويقربه اىل الذهن نظرية آنشتاين يف أن رسعة اجلسم ُتلغي الزمن .
وقد روت هذا احلديث مصادر السنة وقبلوه ويف بعض رواياته تفصيالت.
ج .توجد هنا أسئلة كثرية هنا :كيف مجع النبي

دم احلسني

قبل سقوطه

يف كربالء بنص قرن ؟ وكيف حتول الرتاب يف املدينة عىل بعد أكثر من ألف
كيلو مرت! وكيف يرتبط دم احلسني

عىل أرض كربالء برتبته يف زجاجة يف

املدينة !كل ذلك خارق لقوانني الطبيعة التي نعرفها !
وال جواب عليه إال بالقبول باملعجزة للنبي

وولده احلسني

.
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قرصين يف اجلنة للحسن واحلسني

يف مدينة املعاجز للبحراين(:)332/3

(روي أن احلسن الزكي ملا دنت وفاته

ونفدت أيامه  ،وجرى السم يف بدنه وأعضائه  ،وتغري لون وجهه ومال بدنه
إىل الزرقة واخلرضة  ،فبكاه احلسني
اخلرضة ؟ فبكى احلسن

وقال :مايل أرى وجهك مائ ً
ال إىل

وقال له:يا أخي لقد صح حديث جدي يف وفيك

ثم مد يده إىل أخيه احلسني  ،واعتنقه طوي ً
ال وبكيا كثري ًا .
فقال احلسني
جدي رسول اهلل

 :يا أخي ما حدثك جدي وماذا سمعت منه؟ فقال :أخربين
قال :مررت ليلة املعراج بروضات اجلنان ومنازل أهل

اإليامن  ،فرأيت قرصين عاليني متجاورين عىل صفة واحدة لكن أحدمها من
الزبرجد األخرض  ،واآلخر من الياقوت األمحر فاستحسنتهام وشاقني حسنهام
فقلت:يا أخي جربائيل ملن هذان القرصان؟ فقال:أحدمها لولدك احلسن
فلم مل يكونا عىل لون واحد؟
واآلخر لولدك احلسني .فقلت:يا أخي جربئيل َ
فسكت ومل يرد عيل جواب ًا  ،فقلت له :يا أخي مل َ ال تتكلم .
فقال :حياء منك يا حممد  ،فقلت له :باهلل عليك إال ما أخربتني  ،فقال :أما
خرضة قرص احلسن فإنه يسم وخيرض لونه عند موته  ،وأما محرة قرص احلسني
فإنه يقتل ويذبح وخيضب وجهه وشيبه وبدنه من دمائه ! فعند ذلك بكيا وضج
احلارضون بالبكاء والنحيب ).
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$مالحظات
 .1أول حديث ورد عن بيوت املؤمنني يف اجلنة حديث بشارة خدجية
ببيت هلا يف اجلنة ملا فقدت بيتها الكبري  ،وعاشت مرشدة يف خيمة مع طفلتها
يف شعب أب طالب  ،وكان النبي

أشد منها ترشيد ًا  ،حتى أهنم كانوا

يرسونه ويضطرون اىل تغيري مكانه نصف الليل .
فجاء جربئيل يبرشخدجية بأن اهلل عوضها عن بيتها ببيت يف اجلنة ! وبعد وفاة
خدجية كانت عائشة حتسدها عىل بيتها قالت« :ما غرت عىل امرأة ما غرت عىل
خدجية ،ولقد أمره ربه أن يبرشها ببيت يف اجلنة»!( صحيح بخاري.)195/8:

 .2ومن يومها ترى احلسد يف البيوت ويف قصور اجلنة! فإذا قال النبي
رأيت شيئ ًا لعيل يف املعراج أو لفاطمة واحلسنني

 ،جعلوه  ،أو جعلوا مثله

أو أفضل منه  ،لفالن وفالن وفالنة !
وإذا وصف النبي

عرتته بصفة  ،جعلوا ألنفسهم مثلها أو أحسن منها !

وإذا قال رأيت قرص ًا لعيل  ،قالوا رأى حورية تتوضأ فأعجبته فقيل له هذه
زوجة عمر ،وإذا قال إن اهلل كلمني بصوت عيل ،قالوا بل بصوت أب بكر .
لكنهم ما رووا أن النبي رأى منديل احلرير الذي جاء به جربئيل وعليه صورة
عائشة ! فقد قالت عائشة كام روى ابن سعد (( :)59/8تزوجني رسول اهلل وأنا
بنت ست سنني  ،وأدخلت عليه وأنا بنت تسع سنني ،وكنت ألعب عىل
املرجوحة ويل مجة  ،فأتيت وأنا ألعب عليها فأخذت فهيأت ثم أدخلت عليه ،
وأري صوريت يف حريرة ) .أي أراه إياها جربئيل

.
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 .3معنى القرصين األخرض واألمحر أن اهلل تعاىل أريد أن خيلد يف اجلنة قتل
احلسن واحلسني

و ُيعرف أهل اجلنة ظالمتهام .

كام أنه ال بد يف اللون األخرض واألمحر أن يكون مجي ً
ال مميز ًا  ،لكي يتناسب مع
مجال اجلنة  ،كام يظهر أهنام القرصان األساسيان  ،وال يمنع ذلك أن يكون هلام
قصور غريمها بألوان أخرى .
 .4$األئمة هم الكلمة الباقية يف عقب إبراهيم

روى يف كفاية األثر ،137/يف تفسري قوله تعاىلَ :و َج َع َل َها كَلِ َم ًة َباقِ َي ًة ِيف َع ِقبِ ِه  ،بسنده
عن حذيفة اليامن قال :صىل بنا رسول اهلل

ثم أقبل بوجهه الكريم علينا

فقال :معارش أصحاب أوصيكم بتقوى اهلل والعمل بطاعته  ،فمن عمل هبا فاز
وغنم وأنجح  ،ومن تركها حلت به الندامة ،فالتمسوا بالتقوى السالمة من
أهوال يوم القيامة  ،فكأين أدعى فأجيب  ،وإين تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل
وعرتيت أهل بيتي  ،ما إن متسكتم هبام لن تضلوا  ،ومن متسك بعرتيت من بعدي
كان من الفائزين  ،ومن ختلف عنهم كان من اهلالكني  .فقلت :يا رسول اهلل
عىل من ُ َ
ف موسى بن عمران قومه  .قلت :عىل وصيه
ختلفنا؟قال :عىل َمن َخل َ
يوشع بن نون  .قال :فإن وص وخليفتي من بعدي عيل بن أب طالب  ،قائد
الربرة وقاتل الكفرة  ،منصور من نرصه  ،خمذول من خذله.
قلت :يا رسول اهلل فكم يكون األئمة من بعدك ؟ قال :عدد نقباء بني
إرسائيل ،تسعة من صلب احلسني  ،أعطاهم اهلل علمي وفهمي  ،خزان علم
اهلل ومعادن وحيه  .قلت :يا رسول اهلل فام ألوالد احلسن ؟ قال :إن اهلل تبارك
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وتعاىل جعل اإلمامة يف عقب احلسني  ،وذلك قوله تعاىلَ :و َج َع َل َها كَلِ َم ًة َباقِ َي ًة ِيف

َع ِقبِ ِه  .قلت :أفال تسميهم يل يا رسول اهلل؟قال :نعم  ،إنه ملا عرج ب إىل السامء
ونظرت إىل ساق العرش فرأيت مكتوب ًا بالنور :ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل،
أيدته بعيل ونرصته به  ،ورأيت أنوار احلسن واحلسني وفاطمة  ،ورأيت يف ثالثة
مواضع علي ًا علي ًا علي ًا وحممد ًا وحممد ًا وموسى وجعفر ًا  ،واحلسن  .واحلجة
يتألأل من بينهم كأنه كوكب دري .
فقلت :يا رب من هؤالء الذين قرنت أسامءهم باسمك ؟ قال :يا حممد إهنم
هم األوصياء واألئمة بعدك  ،خلقتهم من طينتك  ،فطوبى ملن أحبهم والويل
ملن أبغضهم فبهم أنزل الغيث وهبم أثيب وأعاقب .
ثم رفع رسول اهلل

يده إىل السامء ودعا بدعوات فسمعته يقول:اللهم

اجعل العلم والفقه يف عقبي وعقب عقبي  ،ويف زرعي وزرع زرعي ).
$مالحظات
 .1يف مناقب آل أيب طالب()214/1عن الصادق

قال(:يف قوله:وجعلها كلمة

باقية يف عقبه  ،أي اإلمامة إىل يوم القيامة  .قال السدي :عقبه آل حممد ).
ويف كامل الدين(( :)358/2قال :يعني بذلك اإلمامة جعلها اهلل تعاىل يف عقب
احلسني إىل يوم القيامة  .قال فقلت له :يا ابن رسول اهلل فكيف صارت اإلمامة
يف ولد احلسني دون ولد احلسن

ومها مجيع ًا ولدا رسول اهلل

وسيدا شباب أهل اجلنة ؟ فقال

 :إن موسى وهارون كانا نبيني مرسلني

وسبطاه،

وأخوين  ،فجعل اهلل عز وجل النبوة يف صلب هارون دون صلب
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 ،ومل يكن ألحد أن يقول مل فعل اهلل ذلك؟ وإن اإلمامة خالفة اهلل

عز وجل يف أرضه وليس ألحد أن يقول مل جعلها اهلل يف صلب احلسني دون
صلب احلسن

 ،ألن اهلل تبارك وتعاىل هو احلكيم يف أفعاله :ال ُي ْس َأ ُل َع َّام

ون .
َي ْف َع ُل َو ُه ْم ُي ْس َأ ُل َ
 .2استدلوا باآلية عىل إيامن آباء النبي

فقد فهموا منها أن إبراهيم

ال فجي ً
التوحيد مستمر ًا يف عقبه جي ً
ال  ،حتى وصل اىل نبينا

جعل

.

ِ
ون  .إِال ا َّل ِذي َف َط َرنِى َفإِ َّن ُه
يم ألَبِ ِيه َو َق ْو ِم ِه إِنَّنِى َب َرآء َِم َّا َت ْع ُبدُ َ
قال تعاىلَ :وإِ ْذ َق َال إِ ْب َراه ُ
َس َي ْه ِد ِ
ون  .فهي كقوله تعاىل للنبي
ينَ .و َج َع َل َها كَلِ َم ًة َباقِ َي ًة ِيف َع ِقبِ ِه َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُع َ

:

ك ِيف َألس ِ ِ
ا َّل ِذي َي َر َ
ني َت ُقو ُم َ .و َت َق ُّل َب َ
ين  .أي يف أصالب آبائك .
اك ِح َ
اجد َ
َّ

وكال اإلستداللني يصح بتأييد الرواية ملعنى الكلمة الباقية ومعنى بقائها .لكن
تفسريها باإلمامة وهي شاملة للتوحيد أصح لتواتر الرواية فيها .
وهذه الرواية يف أسامء األئمة

نص يف أن اإلمامة يف عقب إبراهيم

خلف ًا عن خلف ثم يف عقب النبي

جعلها اهلل يف عقبه وزرع زرعه

خ َلف ًا عن خ َلف  ،كام دعاه فاستجاب له .
 .5$حديث أم سلمة عن املعراج
روى يف كفاية األثر ،185/عن أم سلمة عن النبي

 « :ملا أرسي ب إىل السامء نظرت

فإذا مكتوب عىل العرش :ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل أيدته بعيل ونرصته بعيل ،
ورأيت أنوار عيل وفاطمة واحلسن واحلسني وأنوار عيل بن احلسني وحممد بن عيل
وجعفر بن حممد وموسى بن جعفر وعيل بن موسى وحممد بن عيل وعيل بن حممد
واحلسن بن عيل  ،ورأيت نور احلجة يتألأل من بينهم كأنه كوكب دري  ،فقلت :يا
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رب من هذا ومن هؤالء ؟ فنوديت يا حممد هذا نور عيل وفاطمة  ،وهذا نور سبطيك
احلسن واحلسني  ،وهذه أنوار األئمة بعدك من ولد احلسني  ،مطهرون معصومون ،
وهذا احلجة يمأل الدنيا قسطا وعدالً .

$مالحظة
هذا احلديث نص يف أن اخلطة الربانية من األزل أن يبعث اهلل النبي
منظومة عرتته األئمة

ومعه

حتى تتحقق إقامة دولة العدل يف األرض عىل يد

ِ
خامتهم اإلمام املهدي  .فهو مثل قوله تعاىلُ :حم ََّمد َر ُس ُ
ين َم َع ُه َأ ِشدَّ ُاء
ول اهلل َوا َّلذ َ
َع َىل ا ْل ُك َّف ِ
ُون َف ْض ً
ال ِم َن اهلل َو ِر ْض َوانًا ِس َيام ُه ْم ِيف
اء َب ْين َُه ْم ت ََر ُاه ْم ُر َّك ًعا ُس َّجدً ا َي ْب َتغ َ
ار ُر َ َ
مح ُ
وه ِهم ِمن َأ َث ِر السج ِ
وج ِ
ك َم َث ُل ُه ْم ِيف الت َّْو َر ِاة َو َم َث ُل ُه ْم ِيف االن ِ
ْج ِ
ود َذلِ َ
يل َكز َْر ٍع َأ ْخ َر َج َش ْط َأ ُه
ُّ ُ
ْ ْ
ُ ُ

ِ
است ََوى َع َىل ُسوقِ ِه ُي ْع ِ
اع لِ َي ِغ َ
ين َآم ُنوا
يظ ِهبِ ُم ا ْل ُك َّف َار َو َعدَ اهلل ا َّلذ َ
ب الز َُّّر َ
ج ُ
اس َت ْغ َل َظ َف ْ
َفآز ََر ُه َف ْ
احل ِ
وع ِم ُلوا الص َِ
ات ِمن ُْه ْم َمغ ِْف َر ًة َو َأ ْج ًرا َعظِ ًيام .
َّ
َ َ

فقد قال والذين معه  ،ومل يقل الذين آمنوا معه  ،ألهنم من األصل مؤمنون .
احل ِّق لِ ُي ْظ ِه َر ُه َع َىل الدِّ ِ
اَلدَ ى َو ِد ِ
ين َْ
وهو تصديق قوله تعاىلُ :ه َو ا َّل ِذي َأ ْر َس َل َر ُسو َل ُه بِ ُْ
ين
ُك ِّل ِه َو َل ْو ك َِر َه املُْ ْ ِ
ُون  .وال يتحقق ذلك إال باملهدي املوعود روحي فداه .
رشك َ

 .6$حديث أيب أيوب األنصاري يف البرصة
روى يف كفاية األثر ،116/يف أحداث حرب اجلمل ،قال :نزل أبو أيوب يف بعض دور
اهلاشمني فجمعنا إليه ثالثني نفس ًا من شيوخ أهل البرصة  ،فدخلنا إليه وسلمنا
عليه وقلنا :إنك قاتلت مع رسول اهلل

ببدر وأحد املرشكني  ،واآلن جئت

تقاتل املسلمني! فقال:واهلل لقد سمعت رسول اهلل يقول لعيل :إنك تقاتل
الناكثني والقاسطني واملارقني .
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قلنا :آهلل إنك سمعت من رسول اهلل يف عيل؟ قال :سمعته يقول :عيل مع احلق
واحلق معه  ،وهو اإلمام واخلليفة بعدي  ،يقاتل عىل التأويل كام قاتلت عىل
التنزيل ،وابناه احلسن واحلسني سبطاي من هذه األمة  ،إمامان إن قاما أو قعدا
وأبومها خري منهام  ،واألئمة بعد احلسني تسعة من صلبه  ،ومنهم القائم الذي
يقوم يف آخرالزمان كام قمت يف أوله  ،ويفتح حصون الضاللة.
قلنا :فهذه التسعة من هم؟ قال :هم األئمة بعد احلسني َخ َلف بعد َخ َلف  .قلنا:
فكم عهد إليك رسول اهلل

أن يكون بعده من األئمة ؟ قال :إثنا عرش  .قلنا:

فهل سامهم لك؟ قال :نعم إنه قال

 :ملا ُعرج ب إىل السامء نظرت إىل ساق

العرش فإذا هو مكتوب بالنور:ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل أيدته بعيل ونرصته
بعيل  .ورأيت أحد عرش إس ًام مكتوب ًا بالنور عىل ساق العرش بعد عيل  ،منهم
احلسن واحلسني وعلي ًا علي ًا علي ًا وحممد ًا وحممد ًا ،وجعفر ًا وموسى واحلسن،
واحلجة  .قلت :إهلي من هؤالء الذين أكرمتهم وقرنت أسامءهم باسمك؟
فنوديت:يا حممد هم األوصياء بعدك واألئمة  ،فطوبى ملحبيهم والويل
ملبغضيهم !
$مالحظات
 .1أبو أيوب األنصاري من الصحابة املقربني من رسول اهلل
اختار اهلل بيته فأناخت أمامه ناقة النبي

 ،وهو الذي

ملا وصل من اهلجرة .

وكان أبو أيوب مع العرتة النبوية وشارك يف حروب عيل

كلها  ،وكان حمب ًا

للجهاد يف سبيل اهلل وقد ذهب يف جيش فتح القسطنطينية ولوكان بقيادة يزيد،
وتأخر يزيد يف هلوه ومخره  ،وبقي اجليش ينتظر حتى وقع فيه الوباء  ،فامت أبو
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أيوب وأوىص أن يأخذوه اىل قرب القسطنطينية وأعطى لذلك ماالً ،فحملوا
جنازته وأوصلوه اىل سور القسطنطينية  ،ودفنوه هناك .
أخربه بام يكون بعده  ،وأمره بذلك .

وال يبعد أن يكون النبي
 .2ونالحظ يقني أب أيوب

ورصاحته بوصية النبي

وأن أسامء األئمة كانت معروفة ألصحاب النبي

لعيل والعرتة

 ،وأن النبي

،

استعمل

أسلوبه النبوي الفريد لتبليغ رسالة ربه وترسيخها يف أذهان املسلمني ،
فأخربهم أنه شاهد يف املعراج أسامءهم مكتوبة عىل رسادق العرش ،ألن مقام
األئمة اإلثني عرش
النبي

عند اهلل عظيم فهوامتداد ملقام النبوة ،وكام أن والية

وطاعته ميزان اإليامن فكذلك واليتهم وطاعتهم .

 .3يف كل مشاهدات النبي
املهدي املوعود

لألئمة

يف املعراج  ،نالحظ الرتكيز عىل دور

يف األخذ بثار املظلومني وإقامة دولة العدل اإلهلي  .ومعناه

أن اضطهاد هؤالء األئمة يستمر اىل ظهور املهدي
 .7$حديث امتحان النبي

 ،وهو ما وقع .

وعرتته يف الدنيا

يف كامل الزيارات ، 547/عن اإلمام الصادق

 «:ملا أرسي بالنبي

إىل السامء

قيل له إن اهلل تبارك وتعاىل خيتربك يف ثالث لينظر كيف صربك  ،قال :أس ِّل ُم
ألمرك يا رب وال قوة يل عىل الصرب إال بك  ،فام هن؟ قيل له :أوالهن اجلوع
واألثرة عىل نفسك وعىل أهلك ألهل احلاجة .
قال :قبلت يا رب ورضيت وسلمت  ،ومنك التوفيق والصرب .
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وأما الثانية  ،فالتكذيب واخلوف الشديد  ،وبذلك مهجتك يف حماربة أهل
الكفر باملك ونفسك  ،والصرب عىل ما يصيبك منهم ومن أهل النفاق  ،من
األذى واألمل يف احلرب واجلراح  ،قال :قبلت يا رب ورضيت وسلمت  ،ومنك
التوفيق والصرب .
وأما الثالثة  ،فام يلقي أهل بيتك من بعدك من القتل  ،أما أخوك عيل فيلقى من
أمتك الشتم والتعنيف والتوبيخ واحلرمان واجلحد والظلم  ،وآخر ذلك القتل،
فقال :يا رب قبلت ورضيت  ،ومنك التوفيق والصرب .
وأما ابنتك ف ُتظلم ُ
وحترم ويؤخذ حقها غصب ًا الذي جتعله هلا  ،و ُترضب وهي
حامل  ،و ُيدخل عليها وعىل حريمها ومنزهلا بغري إذن  ،ثم يمسها هوان و ُذل
ثم ال جتد مانع ًا  ،وتطرح ما يف بطنها من الرضب  ،ومتوت من ذلك الرضب !
قلت :إنا هلل وإنا إليه راجعون  ،قبلت يا رب وسلمت  ،ومنك التوفيق للصرب.
ويكون هلا من أخيك ابنان  ،يقتل أحدمها غدر ًا ويطعن  ،تفعل به ذلك أمتك،
قلت :يا رب قبلت وسلمت  ،إنا هلل وإنا إليه راجعون ومنك التوفيق للصرب .
وأما ابنها اآلخر فتدعوه أمتك للجهاد ثم يقتلونه صرب ًا ويقتلون ولده ومن معه
من أهل بيته  ،ثم يسلبون حرمه  ،فيستعني ب وقد مىض القضاء مني فيه
بالشهادة له وملن معه ،ويكون قتله حجة عىل من بني قطرهيا  ،فيبكيه أهل
الساموات وأهل األرضني جزع ًا عليه  ،وتبكيه مالئكة مل يدركوا نرصته  .ثم
ُأخرج من صلبه ذكر ًا به أنرصك  ،وإن شبحه عندي حتت العرش يمأل األرض
بالعدل ويطبقها بالقسط  ،يسري معه الرعب  ،يقتل حتى ُيشك فيه  .قلت :إنا
هلل .فقيل :إرفع رأسك  ،فنظرت إىل رجل أحسن الناس صورة وأطيبهم ري ًا،
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والنور يسطع من بني عينيه ومن فوقه ومن حتته  ،فدعوته فأقبل إيل وعليه ثياب
النور وسيامء كل خري حتى قبل بني عيني  ،ونظرت إىل املالئكة قد حفوا به ال
يصيهم إال اهلل عز وجل .
فقلت :يا رب ملن يغضب هذا وملن أعددت هؤالء  ،وقد وعدتني النرص فيهم
فأنا أنتظره منك  ،وهؤالء أهيل وأهل بيتي وقد أخربتني بام يلقون من بعدي ،
ولئن شئت ألعطيتني النرص فيهم عىل من بغى عليهم .
وقد سلمت وقبلت ورضيت  ،ومنك التوفيق والرضا ،والعون عىل الصرب.
فقيل يل :أما أخوك فجزاؤه عندي جنة املأوى نزالً بصربه ُ ،أفلج حجته عىل
اخلالئق يوم البعث  ،وأوليه حوضك يسقي منه أولياءكم ويمنع منه أعداءكم
وأجعل عليه جهنم برد ًا وسالم ًا  ،يدخلها وخيرج من كان يف قلبه مثقال ذرة
من املودة  ،وأجعل منزلتكم يف درجة واحدة يف اجلنة .
وأما ابنك املخذول املقتول  ،وابنك املغدور املقتول صرب ًا  ،فإهنام مما أزين هبام
عرش  ،وهلام من الكرامة سوى ذلك مما ال خيطر عىل قلب برش  ،ملا أصاهبام من
البالء  ،فعيل فتوكل .ولكل من أتى قربه يف اخللق من الكرامة  ،ألن زواره
زوارك وزوارك زواري  ،وعيل كرامة زواري  ،وأنا أعطيه ما سأل  ،وأجزيه
جزاء يغبطه من نظر إىل عظمتي إياه  ،وما أعددت له من كرامتي .
وأما ابنتك فإين أوقفها عند عرش فيقال هلا :إن اهلل قد حكمك يف خلقه فمن
ظلمك وظلم ولدك  ،فاحكمي فيه بام أحببت فإين أجيز حكومتك فيهم .
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( 239/2وكامل الدين ،255/يف جوابه عىل سؤال

 :إن اهلل تبارك وتعاىل خلق آدم فأودعنا صلبه ،وأمر املالئكة بالسجود

له تعظي ًام لنا وإكرام ًا  ،وكان سجودهم هلل عز وجل عبودية  ،وآلدم إكرام ًا
وطاعة لكوننا يف صلبه  ،فكيف النكون أفضل من املالئكة وقد سجدوا آلدم
كلهم أمجعون  .وإنه ملا ُعرج ب السامء أذ َن جربئيل مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى،
ثم قال يل :تقدم يا حممد  ،فقلت جلربئيل :أتقدم عليك؟ قال :نعم ،ألن اهلل
تبارك وتعاىل فضل أنبياءه ومالئكته أمجعني  ،وفضلك خاصه .
قال :فتقدمت فصليت هبم وال فخر ،فلام انتهيت إىل حجب النور قال يل
ف عني ،فقلت له :يا جربئيل يف مثل هذا املوضع
جربئيل :تقدم يا حممد ،وختل َ
تفارقني! فقال :يا حممد انتهاء حدي الذي وضعني اهلل عز وجل فيه إىل هذا
املكان  ،فإن جتاوزته احرتقت أجنحتي ب َت َعدِّ ي حدود رب جل جالله !
فزج ب يف النور زج ًة حتى انتهيت إىل ما شاء اهلل عز وجل من علو مكانه ،
فنوديت فقلت :لبيك رب وسعديك تباركت وتعاليت  .فنوديت:يا حممد أنت
عبدي وأنا ربك فإياي فاعبد وعيل فتوكل فإنك نوري يف عبادي ورسويل إىل
خلقي وحجتي عىل بريتي لك وملن تبعك خلقت جنتي وملن خالفك خلقت
ناري وألوصيائك أوجبت كرامتي ولشيعتهم أوجبت ثواب فقلت  :يا رب
ومن أوصيائي؟فنوديت :يا حممد أوصيائك املكتوبون عىل ساق عرش ،
فنظرت وأنا بني يدي ربى جل جالله إىل ساق العرش فرأيت اثنا عرش نور ًا يف
كل نور سطر أخرض عليه إسم وص من أوصيائي  ،أوهلم عيل بن أب طالب ،
وآخرهم مهدي أمتي  ،فقلت :يا رب هؤالء أوصيائي بعدي؟ فنوديت :يا
حممد هؤالء أوصيائي وأحبائي وأصفيائي وحججي بعدك عىل بريتي  ،وهم
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أوصياؤك وخلفاؤك وخري خلقي بعدك وعزيت وجاليل ألظهرن هبم ديني
وألعلني هبم كلمتي  ،وألطهرن األرض بآخرهم من أعدائي وألملكنه
مشارق األرض ومغارهبا  ،وألسخرن له الرياح وألذللن له السحاب
الصعاب  ،وألرقينه يف األسباب  ،وألنرصنه بجندي وألمدنه بمالئكتي حتى
يعلن دعويت  ،وجيمع اخللق عىل توحيدي  ،ثم ألديمن ملكه  ،وألداولن األيام
بني أوليائي  ،إىل يوم القيامة ».
وروته مصادرنا بنصه أو بمضمونه  ،بطرق وأسانيد عديدة .
$مالحظات
 .1القاعدة يف مذهبنا أن النبي يستحق النبوة فيصري نبي ًا  ،واإلمام يستحق
اإلمامة فيصري إمام ًا  .فاهلل تعاىل ليس عنده حماباة مع أحد  ،وال ظلم ألحد ..
واستحقاق األنبياء واألئمة

إنام هو كون بجهدهم يف تعميق عبوديتهم ،

وإخالصهم يف طاعة رهبم  .فكل منهم يؤدي امتحانه ليستحق مقامه .
واإلمتحان اإلهلي أنواع كثرية  ،فقد امتحن اهلل إبراهيم

لبلوغ درجة

ت َف َأمتَ ُهن َق َال إِ ِّين ج ِ
اهيم ربه بِكَلِام ٍ
ِ
ِ
ك ل َّلن ِ
اع ُل َ
َّاس إِ َم ًاما.
َ
َّ َّ
اإلمامة بقولهَ :وإِذ ا ْبت ََىل إِ ْب َر َ َ ُّ ُ َ

وامتحن أمري املؤمنني

كام قال بسبع امتحانات يف زمن النبي

امتحانات بعده  .وهذا احلديث يف امتحان النبي

وسبع

يف مسرية نبوته ويف أهل

بيته من بعده .
 .2قد يكتفي اهلل تعاىل بعلمه بنجاح النبي والوص لو امتحن  ،فيعطيه النبوة
من صغره قبل امتحانه عملي ًا  ،كام هو احلال يف عيسى وييى وسليامن  ،واألئمة
الذين أوتوا اإلمامة وهم صغار السن

.
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 .3نالحظ أن اهلل تعاىل جعل امتحان عرتة النبي
النبي

جزء ال يتجزأ من امتحان

 ،وأنه أخربه بام جيري عليهم .

وكان اإلختبار األول للنبي
احلاجة  .ومعناه أن النبي

 :اجلوع واألثرة عىل نفسك وعىل أهلك ألهل
كان يؤثر املؤمنني املحتاجني عىل نفسه وعرتته ،

فقد كان يملك أموال خدجية سالم اهلل عليها  ،لكن مصارفه ال تتيرس دائ ًام ،
فقد يكون املال إب ً
ال ،أو أرض ًا مل يتيرس بيعها  ،فيحتاج اىل اإليثار.
وقد اتضح ذلك يف حصار قريش ولبني هاشم  ،ثالث سنوات ونصف ًا .
أما ادعاء اخلالفة ومداحوها بأن فالن ًا أو فالن ًا أنفق عليه  ،فكلها مكذوبات .
وقال له عن اإلمتحان الثاين :وأما الثانية فالتكذيب واخلوف الشديد ،وبذل
مهجتك يف حماربة أهل الكفر  ،وجهادهم باملك ونفسك  ،والصرب عىل ما
يصيبك منهم ومن أهل النفاق  ،من األذى واألمل يف احلرب واجلراح .
وقال عن اإلمتحان الثالث :وأما الثالثة  ،فام يلقي أهل بيتك من بعدك من
القتل  ،أما أخوك عيل فيلقى من أمتك الشتم والتعنيف والتوبيخ واحلرمان
واجلحد والظلم  ،وآخر ذلك القتل  ،فقال :يا رب قبلت ورضيت ومنك
التوفيق والصرب  .وأما ابنتك فتظلم وحترم ويؤخذ حقها غصب ًا الذي جتعله هلا،
وترضب وهي حامل  ،و ُيدخل عليها وعىل حريمها ومنزهلا بغري إذن  ،ثم
يمسها هوان و ُذل ثم ال جتد مانع ًا  ،وتطرح ما يف بطنها من الرضب ومتوت من
ذلك الرضب ! اىل آخر ما تقدم .
وقوله عن احلسني

 :فيستعني يب وقد مىض القضاء مني فيه بالشهادة  :ليس معناه

أن احلسني يطلب النرصة من اهلل تعاىل فال يستجاب له  ،فهو يعلم أن اهلل قىض
بشهادته  .بل معناه أنه يستعني عىل الصرب وحتمل ما نزل به كام ورد يف
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دعائه

يوم عاشوراء :اللهم أنت ثقتي يف كل كرب  ،ورجائي يف كل شدة ،

وأنت يل يف كل أمر نزل ب ثقة و ُعدة .
ومعناه :أنه لوال قضاء اهلل له بالشهادة ألنزل اهلل عليه مالئكة تنرصه .
 .4والفقرة التي ذكرت اإلمام املهدي
اهلل لنبيه

يف هذا احلديث القدس ،بشارة من

وتسلية عام يتحمله هو وأهل بيته

بأن اهلل سينرصهم ويمكن

هلم دينهم الذي ارتىض هلم  ،ويظهر هبم دينه عىل الدين كله  ،وقد جعل
املهدي

نرص ًة للنبي

 ،ثم أراه مثاله النوراين فجاء املهدي فقبل بني عيني

جده  ،وكأن هذا التقبيل أعظم من تقبيل اليد يف عرفنا .
(فدعوته فأقبل إيل وعليه ثياب النور وسيامء كل خري  ،حتى قبل بني عيني ،
ونظرت إىل املالئكة قد حفوا به  ،ال يصيهم إال اهلل عز وجل ).
 .5كام برشه اهلل تعاىل وسال ُه عن اختبار احلسنني

فقال :وأما ابنك

املخذول املقتول  ،وابنك املغدور املقتول صرب ًا  ،فإهنام مما أزين هبام عرش ،وهلام
من الكرامة سوى ذلك مما الخيطر عىل قلب برش).




$املوضوع احلادي والعشرون:

$اهتمام النيب

باحلسني

رسالة اىل قريش

$احلوار العجيب بني اهلل تعاىل ورسوله
ما معنى أن يأيت جربئيل

برسالة من اهلل اىل نبيه

السالم ويقول :مارأيك أن نعطيك من فاطمة

!
 :إن ربك يقرؤك

ولدين تقتلهام أمتك ؟!

معناه  :أهيا النبي إستعد الرتداد أمتك من بعدك ! ارتداد ًا يبلغ أن تقتل
أبناءك ،فهل تريد أن نعطيك ولدين تقتلهام أمتك ؟ أنت باخليار  ،فامذا تقول:
 :اللهم إين أقبل بقضائك أن ترتد أمتي من بعدي  ،لكن لو

فأجاب النبي

خريتني هل أريد ولدين تقتلهام أمتي  ،فأقول :ال حاجة ب .
ويصعد جربئيل

ثم يعود فيقول للنبي

 :إن اهلل تعاىل يقول لك :إنه

جعل فيهام اإلمامة بعدك  ،وجعل من ذرية الثاين املهدي املوعود الذي يمأل به
األرض عدالً  ،وينهي الظلم اىل يوم القيامة  ،فهل تقبل؟
فيجيب النبي

:اللهم رضيت بقضائك وقدرك  ،وشكرت نعمتك !

وعىل هامش احلوار بني النبي

وربه  ،كان حوار النبي

وكان اجلواب منهام واحد ًا !
وكان عيل

يستمع ويراقب  ،ويؤ ِّمن عىل جواب فاطمة !

مع عزيزته فاطمة
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 $املشهد العجيب بني النيب وأمته !
ملا جاءه جربئيل

هرع النبي

برتبة احلسني

كاسف
َ
اىل املسجد( :

البال مهموم ًا  ،إىل أصحابه وهم جلوس ،فقال هلم :إن أمتي يقتلون هذا ! ويف
القوم أبو بكر وعمر ) ! (الطرباين (.)285/8

فلم ينفجروا بالبكاء  ،وال صعقوا من التعجب  ،وال نبسوا ببنت شفة ! وال
سألوه عن اخلرب الفادح  ،وكيف يمكن منع قتلهم للحسني
ثم جاءهم نبيهم

؟!

اىل املسجد مرات  ،ويف مرة منها أصعد احلسني

معه

عىل املنرب وأخربهم بأهنم سيقتلونه وبكى! فصمتوا صمت القبور !
وسبب صمتهم أهنم منذ فتح مكة يعملون لعزل أهل بيت النبي
وقد فهموا من إخباره بقتل احلسني

من بعده !

أن مرشوعهم بعزل أهل بيت النبي

سينترص! فهم بالفرح أوىل منهم بالبكاء ! وفهموا منه أن علي ًا سيقاومهم ويقتل هو
وأوالده  ،فليكن ذلك !
ولك اهلل يارسول اهلل  ،ختربهم بارتدادهم وقتلهم البنك  ،فيعتربونه خرب ًا بالنرص
عىل عرتتك  ،ومتتلئ أجوافهم فرح ًا  ،فلامذا يبكون ؟!

 $تنوع اهتمام النيب
يتفاجأ املسلم بشدة اهتامم النبي

باحلسنني

باحلسن واحلسني

!
وتنوع اهتاممه :يف

تعامله معهام  ،وأقواله فيهام  ،من مراسم والدهتام  ،وتسميتهام  ،والعقيقة عنهام،
وكان يرامها يومي ًا  ،ويقبلهام  ،ويتابع أحواهلام !
وملا مشيا..كان يأخذمها معه اىل املسجد وجيلسهام اىل جنبه ويصيل ،وقد يركب
الواحد منهام عىل ظهره  ،فرييد املسلمون أن يبعدوه فيقول أتركوه !

املوضوع احلادي والعرشون :اهتامم النبي
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باحلسني

وكان مع سلوكه هذا معهام  ،يطلق فيهام أقواله النبوية اخلالدة:
 قال عمران بن حصني:قال يل رسول اهلل

:ياعمران إن لكل شئ موقع ًا

من القلب  ،وما وقع موقع هذين الغالمني من قلبي شئ قط ،فقلت :كل هذا
يا رسول اهلل! قال :يا عمران وما خفي عليك أكثر .إن اهلل أمرين بحبهام .
 وكان يقول :يا عيل لقد أذهلني هذان الغالمان يعني احلسن واحلسني أن
أحب بعدمها أحد ًا أبد ًا  ،إن رب أمرين أن أحبهام  ،وأحب من يبهام .
 وعن أب ذر قال :أمرين رسول اهلل

بحب احلسن واحلسني

أحبهام  ،وأحب من يبهام  ،حلب رسول اهلل
 وقال :رأيت رسول اهلل

 ،فأنا

إيامها .

يقبل احلسن واحلسني وهو يقول :من أحب

احلسن واحلسني وذريتهام خملص ًا مل تلفح النار وجهه  ،ولو كانت ذنوبه بعدد
رمل عالج  ،إال أن يكون ذنبه ذنب ًا خيرجه من اإليامن .
 وعن عبد اهلل بن مسعود قال :سمعت رسول اهلل
فليحب ابني هذين  ،فإن اهلل أمرين بحبهام .

 إن اهلل أمرين بحب احلسن واحلسني فأحبومها ..
 اللهم إين أحبهام وأحب من يبهام ..
 احلسن واحلسني سيد شباب أهل اجلنة ..
 احلسن واحلسني سبطان من األسباط ..
 احلسن واحلسني ريانتاي من الدنيا ..
 احلسن واحلسني ابناي من فاطمة وعيل ..
 وقال :حسني مني وأنا من حسني .

يقول :من كان يبني
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أحب اهلل من أحب حسين ًا .
حسني سبط من األسباط .
 قال اإلمام الكاظم

:أخذ رسول اهلل

بيد احلسن واحلسني

فقال:

من أحب هذين الغالمني وأبامها وأمهام  ،فهو معي يف درجتي يوم القيامة .
ورواه الرتمذي وغريه  ،وهو من أثقل األحاديث عىل النواصب !
 قال اإلمام الباقر

 :قال رسول اهلل

 :خذوا بحجزة هذا األنزع  ،فإنه

الصديق األكرب واهلادي ملن اتبعه  ،ومن سبقه مرق من دين اهلل  ،ومن خذله
حمقه اهلل  ،ومن اعتصم به فقد اعتصم باهلل  ،ومن أخذ بواليته هداه اهلل  ،ومن
ترك واليته أضله اهلل  .ومنه سبطا أمتي احلسن واحلسني  ،ومها ابناي  ،ومن
ولد احلسني األئمة اهلداة والقائم املهدي  ،فأحبوهم وتوالوهم  ،وال تتخذوا
عدوهم وليجة من دوهنم  ،فيحل عليكم غضب من ربكم وذلة يف احلياة
الدنيا ،وقد خاب من افرتى .
 وقال اإلمام الصادق

:قال رسول اهلل

 :من أبغض احلسن واحلسني

جاء يوم القيامة وليس عىل وجهه حلم  ،ومل تنله شفاعتي )!
(هذه األقوال :يف مصادر احلديث الصحيحة ومنها :كامل الزيارات ،114/وبعدها).

 $قرار قريش بأخذ خالفة النيب


وجه النبي

يف تعامله اخلاص مع احلسنني

وعزل عرتته
رسالتني :أوالمها اىل

قريش  ،والثانية اىل أمته يطلب منها طاعة عيل واحلسنني

.

ورسالته اىل قريش إمتام حجة  ،ألهنا كانت ماضية يف مرشوعها بإرصار وعناد
تعمل له ليل هنار  ،وال ترتاجع عنه  ،ولو استلزم قتل احلسني

!
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فبعد أن اهنزمت يف فتح مكة وأجربها النبي

عىل خلع سالحها ودخل

فاحت ًا  ،وعني حاك ًام عىل مكة من بني أمية  ،خضعت قريش يف الظاهر ،لكنها
اهتمت زعيمها أبا سفيان بأنه غلبته املنافية أي التعصب لبني عبد مناف وهو
اجلد املشرتك مع بني هاشم  ،فتآمر مع بني هاشم ضد قبائل قريش!
فقامت قريش بعزل أب سفيان عن قيادهتا وعينت بدله سهيل بن عمرو
السهمي ،وأخذت تعمل لإللتفاف عىل انتصار النبي

عليها  ،فتوصلت

بمشورة اليهود وبعض الصحابة اىل أن تأخذ خالفته وتعزل أهل بيته  ،وتقتل
من خالفها منهم  ،حتى لو كان احلسني  ،وأب احلسني  ،وأخ احلسني  ،وأمه!
ولك اهلل يارسول اهلل ! فعىل من تقرأ مزامريك بقتل احلسني

وتبكيه !

إن قريش ًا أوالد عم اليهود الذين كان يقرأ عليهم داود مزامريه !
لكن النبي

ون َق ْو ًما
مأمور بإمتام احلجة كام قال تعاىلَ :وإِ ْذ َقا َل ْ
ت ُأ َّمة ِمن ُْه ْم َِل َ ت َِع ُظ َ

ون .
اهلل ُم ْهلِك ُُه ْم َأ ْو ُم َع ِّذ ُ ُهب ْم َع َذا ًبا َش ِديدً ا َقا ُلوا َم ْع ِذ َر ًة إِ َىل َر ِّبك ُْم َو َل َع َّل ُه ْم َي َّت ُق َ

$صحيفة قريش الثانية
خطب النبي

يف حجةالوداع مخس خطب  ،وسادستها خطبة غدير خم .

ويف كل خطبه ركز عىل مقام أهل بيته
منهم

 ،فبرشاألمة باألئمة االثني عرش

 ،وبلغها أهنم ربانيون فرض اهلل عليهم طاعتهم  ،وجعلهم عدالً مع

القرآن  ،فهام الثقالن وصيته يف هذه األمة  .وقد استقصينا خطبه يف حجة
الوداع يف مصادر السنة يف رسالة :األئمة اإلثني عرش .
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وكانت قريش متتعض من مدح النبي

الدائم لبني هاشم  ،ألهنا ترفض

قيادهتم وتقول إن مدحهم ظلم لبقية قبائل قريش  ،جيعلهم حمكومني لبني
هاشم ! وقد نشطت قريش بعد فتح مكة يف العمل لعزهلم  ،وزاد نشاطها يف
حجة الوداع رد ًا عىل تأكيدات النبي

عىل عرتته بعده .

وكانت نتيجة مشاورات زعامء قريش أن كتبوا صحيفة تعاهدوا فيها أنه إذا
هلك حممد أن يعزلوا بني هاشم عن خالفته  ،وأودعوا الصحيفة يف الكعبة .
فكانت الصحيفة امللعونة الثانية بعد الصحيفة األوىل لعزهلم يف الشعب !
قال ابن هشام ( (:)234/1اجتمعوا بينهم أن يكتبوا كتاب ًا يتعاقدون فيه عىل بني
هاشم  ،وبني املطلب ،عىل أن ال ينكحوا إليهم وال ينكحوهم  ،وال يبيعوهم
شيئ ًا وال يبتاعوا منهم  ،فلام اجتمعوا لذلك كتبوه يف صحيفة  ،تعاهدوا
وتواثقوا عىل ذلك ،ثم علقوا الصحيفة يف جوف الكعبة توكيد ًا عىل أنفسهم،
وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة ) .
وقد قام بالصحيفة الثانية مخسة تعاهدوا عليها داخل الكعبة يف حجة الوداع!
قال اإلمام الباقر

( :دخلت مع أب الكعبة فصىل عىل الرخامة احلمراء بني

العمودين فقال :يف هذا املوضع تعاقد القوم إن مات رسول اهلل

أو قتل

أاليردوا هذا األمر يف أحد من أهل بيته أبد ًا )! ( الكايف.)545/4:

قال اإلمام الصادق

(الكايفَ ( :)431/1:و َم ْن ُي ِر ْد فِ ِيه بِإِ َْحل ٍاد بِ ُظ ْل ٍم :قال :نزلت فيهم

حيث دخلوا الكعبة فتعاهدوا وتعاقدوا عىل كفرهم وجحودهم بام نزل يف أمري
املؤمنني

 ،فأحلدوا يف البيت بظلمهم الرسول ووليه

).
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وأنزل اهلل فيهم قوله تعاىلَ :ف َه ْل َع َس ْيت ُْم إِ ْن ت ََو َّل ْيت ُْم َأ ْن ُت ْف ِسدُ وا ِيف األَ ْر ِ
ض َو ُت َق ِّط ُعوا
َأرحامكُم ُ .أو َلئِ َ ِ
آن َأ ْم َع َىل
ون ا ْل ُق ْر َ
ين َل َعن َُه ُم اهلل َف َأ َص َّم ُه ْم َو َأ ْع َمى َأ ْب َص َار ُه ْمَ .أ َفال َيتَدَ َّب ُر َ
ك ا َّلذ َ
ْ َ َ ْ
ِ
اَلا  .إِ َّن ا َّل ِذين ارتَدُّ وا ع َىل َأدب ِ ِ ِ
ُق ُل ٍ
وب َأ ْق َف َُ
ني ََُل ُم ُْاَلدَ ى َّ
ان َس َو َل ََُل ْم
الش ْي َط ُ
اره ْم م ْن َب ْعد َما َت َب َّ َ
َ َْ
َ ْ
ِ
ين ك َِر ُهوا َما َن َّز َل اهلل َسنُطِي ُعك ُْم ِيف َب ْع ِ
َو َأ ْم َىل ََُل ْمَ .ذلِ َ
ض األَ ْم ِر َواهللَُّ َي ْع َل ُم
ك بِ َأ َّهنُ ْم َقا ُلوا ل َّلذ َ
ف إِ َذا ت ََو َّفت ُْه ُم ا َْملالئِ َك ُة َي ْ ِ
رس َار ُه ْم َ .ف َك ْي َ
وه ُه ْم َو َأ ْد َب َار ُه ْمَ .ذلِ َك بِ َأ َّهنُ ُم ا َّت َب ُعوا َما
رض ُب َ
ون ُو ُج َ
إِ ْ َ
َأ ْسخَ َط اهللََّ َوك َِر ُهوا ِر ْض َوا َن ُه َف َأ ْح َب َ
حممد.)28-22:
ط َأ ْع َام ََُل ْمّ ( .

والذين كرهوا ما نزل اهلل هم اليهود قال السمرقندي(( )289/3هم املنافقون قالوا
ليهود بني قريظة والنضري  ،وهم الذين كرهوا ما نزل اهلل).
فقد كانوا يقولون لقريش إن حممد ًا ليس نبي ًا  ،ولكنه نبوخذ نرصسوف ُيسلط
عىل العرب مثل نبوخذ نرص البابيل  ،فال تؤمنوا به وال بكتابه  ،وال تسلطوا
أهل بيته عليكم بعده  ،فكانت قريش تقول هلم :ال نكفر به لكن نطيعكم يف
بعض األمر  ،يف عزل أهل بيته عن اخلالفة  ،وحرماهنم اخلمس الذي هلم !
ويدل حديث اإلمام الصادق

عىل أن اليهود كانوا يؤكدون عىل القرشيني
(الكايفَ ( :) 420/1:ذلِ َ
ك بِ َأ َّهنُ ْم َقا ُلوا

أن يرموا بني هاشم من اخلمس  ،قال

ِ
ين ك َِر ُهوا َما َنز ََّل اهلل َسنُطِي ُعك ُْم ِيف َب ْع ِ
ض األَ ْم ِر .نزلت واهلل فيهام ويف أتباعهام وهو
ل َّلذ َ

قول اهلل عز وجل الذي نزل به جربئيل

عىل حممد

إىل ميثاقهم أال يصريوا األمر فينا بعد النبي

 :قال :دعوا بني أمية

واليعطونا من اخلمس شيئ ًا ،

وقالوا :إن أعطيناهم إياه مل يتاجوا إىل شئ  ،ومل يبالوا أن يكون األمر فيهم ،
فقالواَ :سنُطِي ُع ُكم يف َب ْع ِ
ض األَ ْمر الذي دعومتونا إليه وهو اخلمس أال نعطيهم

منه شيئ ًا  .وكان معهم أبو عبيدة وكان كاتبهم ) !
فأطلع اهلل تعاىل نبيه

عىل أمر الصحيفة الثانية  ،فواجه أصحاهبا بفعلتهم

فارتعدت فرائصهم! ونظر إىل أب عبيدة بن اجلراح وقال له :أصبحت أمني
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هذه األمة !ألنه كان مؤمتن ًا عىل نسخة الصحيفة حتى أوصلها اىل الكعبة! قاهلا
له النبي

توبيخ ًا واستنكار ًا  ،فسموه أمني األمة بدون استنكار !
أن يقول هلم يف أنفسهم قوالً بليغ ًا ويرتك مقادير اهلل

وكانت سياسة النبي

ٍ
ك َم ْن َه َل َ
جتريِ :ل َي ْهلِ َ
حي َيى َم ْن َح َّي َع ْن َب ِّين ٍَة.
ك َع ْن َب ِّينَة َو َ ْ

ومن القول النبوي البليغ َلم مارواه أمحد بن مهام (اإلحتجاج )291/1:قال« :أتيت
عبادة بن الصامت يف والية أب بكر فقلت له:يا عبادة أكان الناس عىل تفضيل
أب بكر قبل أن يستخلف؟ فقال :يا أبا ثعلبة إذا سكتنا عنكم فاسكتوا وال
تبحثونا ! فواهلل لعيل بن أب طالب كان أحق باخلالفة من أب بكر  ،كام كان
رسول اهلل

أحق بالنبوة من أب جهل ! قال :وأزيدكم:إنا كنا ذات يوم عند

رسول اهلل فجاء عيل وأبو بكر وعمر إىل باب رسول اهلل فدخل أبو بكر ثم
دخل عمر ثم دخل عيل عىل أثرمها ،فكأنام ُس ِف َي عىل وجه رسول اهلل الرماد !
ثم قال :يا عيل أيتقدمانك هذان  ،وقد أمرك اهلل عليهام؟ فقال أبو بكر :نسيت
يا رسول اهلل  ،وقال عمر :سهوت يا رسول اهلل ! فقال رسول اهلل :ما نسيتام وال
سهومتا ! وكأين بكام قد سلبتامه ملكه وحتاربتام عليه  ،وأعانكام عىل ذلك أعداء
اهلل وأعداء رسوله! وكأين بكام قد تركتام املهاجرين واألنصار يرضب بعضهم
وجوه بعض بالسيف عىل الدنيا!
ولكأين بأهل بيتي وهم املقهورون املشتتون يف أقطارها وذلك ألمر قد قض!
ثم بكى رسول اهلل

رب حتى
رب الص َ
حتى سالت دموعه ثم قال :يا عيل الص َ

ينزل األمر ،والحول وال قوة إال باهلل العيل العظيم ).
يف هذا اجلو أخرب النبي

قريش ًا بقتل احلسني

وبكى ،لكن ملاذا يبكي

القرشيون وقد فهموا منه نجاح خطتهم  ،وما عليهم أن تستلزم قتل احلسني
وحتاربتام عليه :بمعنى مجعتام عليه من حياربه .

!
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$إذا كتب الكتاب قتل احلسني
ُون ِم ْن
يف الكايف(:)179/8(:عن اإلمام الصادق قال يف قول اهلل عز وجلَ :ما َيك ُ
نَجوى َثال َث ٍة إِال هو رابِعهم وال َمخْس ٍة إِال هو س ِ
اد ُس ُه ْم َوال َأ ْدنَى ِم ْن َذلِ َ
ك َوال َأ ْك َث َر إِال ُه َو
ُ َ َ ُُ ْ َ
ْ َ
ُ َ َ
َ
َم َع ُه ْم َأ ْي َن َما كَانُوا ُث َّم ُينَ ِّبئ ُُه ْم بِ َام َع ِم ُلوا َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة إِ َّن اهللََّ بِك ُِّل َش ٍئ َعلِيم.

قال :نزلت هذه اآلية يف فالن وفالن وأب عبيدة اجلراح وعبد الرمحن بن عوف
وسامل موىل أب حذيفة واملغرية بن شعبة  ،حيث كتبوا الكتاب بينهم وتعاهدوا
وتوافقوا :لئن مىض حممد ال تكون اخلالفة يف بني هاشم وال النبوة أبد ًا  ،فأنزل
ون.
اهلل عز وجل فيهم هذه اآلية ! قال قلت :قوله عز وجلَ :أ ْم َأ ْب َر ُموا َأ ْم ًرا َفإِنَّا ُم ْ ِرب ُم َ
ِ
ون .
رس ُه ْم َون َْج َو ُاه ْم َب َىل َو ُر ُس ُلنَا َلدَ ْهيِ ْم َي ْك ُت ُب َ
حي َس ُب َ
َأ ْم َ ْ
ون َأنَّا ال ن َْس َم ُع َّ

قال :وهاتان اآليتان نزلتا فيهم ذلك اليوم  .قال أبو عبد اهلل

 :لعلك ترى

أنه كان يوم يشبه يوم كتب الكتاب إال يوم قتل احلسني وهكذا كان يف
ِ
ب الك َتاب ُقتِ َل
سابق علم اهلل عز وجل الذي أعلمه رسول اهلل
َأن إ َذا ُكت َ
احلُ َسني  ،وخرج امللك من بني هاشم فقد كان ذلك كله ).
وهو رصيح يف أن اتفاق قريش كان يف حياة النبي
بينهم بداية أحداث تصل اىل قتل احلسني
إخبار ًا للنبي

وأن كتابتهم الصحيفة فيام

 .فيكون إخبار جربئل بقتل احلسني ،

بمؤامرة قريش التي تؤسس لذلك .

$كان النيب

خيرب أهل بيته وخاصته خبطط قريش

فقد روت املصادر كالكايف ، 529/1:وكامل الدين ، 270/واْلصال، 477/
واإلحتجاج ، 285/1:وكشف الغمة ، 508/2:وسليم ،231/واللفظ له:

حدثني عبد اهلل بن جعفر بن أب طالب قال :كنت عند معاوية ومعنا احلسن
واحلسني  ،وعنده عبد اهلل بن عباس  ،فالتفت إيل معاوية فقال :يا عبد اهلل (بن
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جعفر)! ما أشد تعظيمك للحسن واحلسني! وما مها بخري منك وال أبومها خري
من أبيك  ،ولوال أن فاطمة بنت رسول اهلل لقلت :ما أمك أسامء بنت عميس
بدوهنا ! فقلت :واهلل ! إنك لقليل العلم هبام وبأبيهام وبأمهام  ،بل واهلل هلام خري
مني وأبومها خري من أب  ،وأمهام خري من أمي .
يا معاوية ،إنك لغافل عام سمعته أنا من رسول اهلل

يقول فيهام ويف أبيهام

وأمهام قد حفظته ووعيته ورويته .قال :هات يا ابن جعفر فواهلل ما أنت بكذاب
وال متهم .فقلت :إنه أعظم مما يف نفسك  ،قال:وإن كان أعظم من أحد وحراء
مجيع ًا  ،فلست أبايل إذ قتل اهلل صاحبك وفرق مجعكم وصار األمر يف
أهله،فحدثنا فام نبايل بام قلتم واليرضنا ما عددتم.
قلت :سمعت رسول اهلل

الرؤْ َيا ا َّلتِي
وقد سئل عن هذه اآليةَ :و َما َج َع ْلنَا ُّ

الش َج َر َة املَْ ْل ُعو َن َة ِيف ا ْل ُق ْر ِ
َك إِالَّ فِ ْتنَ ًة ِّللن ِ
َأ َر ْين َ
آن  ،فقال :إين رأيت اثني عرش رج ً
َّاس َو َّ
ال

من أئمة الضاللة يصعدون منربي وينزلون  ،يردون ُأمتي عىل أدبارهم
القهقرى  ،فيهم رجالن من حيني من قريش خمتلفني  ،وثالثة من بني ُأمية ،
وسبعة من ولد احلكم بن أب العاص.
وسمعته يقول :إن بني أب العاص إذا بلغوا مخسة عرش رج ً
ال  ،جعلوا كتاب
اهلل َد َخ ً
ال  ،وعباد اهلل َخ َوالً ،ومال اهلل ُد َوالً.
يا معاوية إين سمعت رسول اهلل

يقول عىل املنرب وأنا بني يديه  ،وعمر ابن

أب سلمة  ،وأسامة بن زيد  ،وسعد بن أب وقاص  ،وسلامن الفارس  ،وأبو
ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم
ذر ،واملقداد  ،والزبري بن العوام  ،وهو يقول:
ُ
فقلنا :بىل  ،يا رسول اهلل ،قال :أليس أزواجي ُأمهاتكم؟ قلنا :بىل  ،يا رسول
كنت مواله فعيل مواله ورضب بيديه عىل منكب عيل وقال:
اهلل .قالَ :من ُ
اللهم ِ
وال من وااله وعاد من عاداه .
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أهيا الناس :أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم ليس هلم معي أمر ،وعيل من بعدي
أوىل باملؤمنني من أنفسهم ليس هلم معه أمر ،ثم ابني احلسن أوىل باملؤمنني من
أنفسهم ليس هلم معه أمر .
ثم عاد فقال :أهيا الناس إذا أنا استشهدت فعيل أوىل بكم من أنفسكم  ،فإذا
استشهد عيل فابني احلسن أوىل باملؤمنني منهم بأنفسهم  ،فإذا استشهد احلسن
فابني احلسني أوىل باملؤمنني منهم بأنفسهم  ،فإذا استشهد احلسني فابني عيل
بن احلسني أوىل باملؤمنني منهم بأنفسهم ليس هلم معه أمر .
ثم أقبل عىل عيل فقال :يا عيل ،إنك ستدركه فاقرأه مني السالم  ،فإذا استشهد
فابني حممد أوىل باملؤمنني منهم بأنفسهم  ،وستدركه أنت يا حسني ! فاقرأه مني
السالم  ،ثم يكون يف عقب حممد رجال واحد بعد واحد  ،وليس منهم أحد
إال وهو أوىل باملؤمنني منهم بأنفسهم ليس هلم معه أمر ،كلهم هادون مهتدون.
فقام عيل بن أب طالب صلوات اهلل عليه وهو يبكي  ،فقال :بأب أنت وأمي يا
نبي اهلل أتقتل!قال :نعم ،أهلك شهيد ًا بالسم ،وتقتل أنت بالسيف  ،وختضب
حليتك من دم رأسك  ،ويقتل ابني احلسن بالسم  ،ويقتل ابني احلسني بالسيف
يقتله طاغ ابن طاغ  ،دعي ابن دعي .
فقال معاوية :يا ابن جعفر لقد تكلمت بعظيم  ،ولئن كان ما تقول حق ًا لقد
هلكت ُأمة حممد من املهاجرين واألنصار غريكم أهل البيت وأوليائكم
وأنصاركم ! فقلت :واهلل إن الذي قلت حق ًا  ،سمعته من رسول اهلل

 .قال

معاوية :يا حسن ويا حسني ويا ابن عباس:ما يقول ابن جعفر؟ فقال ابن
عباس :إن مل تؤمن بالذي قال فأرسل إىل الذين سامهم فاسأهلم عن ذلك .
فأرسل معاوية إىل عمر بن أب سلمة وإىل أسامة بن زيد  ،فسأهلام  ،فشهدا أن
الذي قال ابن جعفر قد سمعناه من رسول اهلل

كام سمعه .
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فقال معاوية :يا ابن جعفر ،قد سمعناه يف احلسن واحلسني ويف أبيهام  ،فام
سمعت يف ُأمهام؟ ومعاوية كاملستهزئ واملنكر.
فقلت :سمعت من رسول اهلل

يقول :ليس يف جنة عدن منزل أرشف وال

أفضل وال أقرب إىل عرش رب من منزيل  ،ومعي ثالثة عرش من أهل بيتي:
أخي عيل  ،وابنتي فاطمة  ،وابناي احلسن واحلسني  ،وتسعة من ولد احلسني
الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهري ًا  ،هداة مهتدون  ،وأنا املبلغ
عن اهلل  ،وهم املبلغون عني  ،وهم حجج اهلل عىل خلقه  ،وشهداؤه يف أرضه،
وخزانه عىل علمه ومعادن حكمه  ،من أطاعهم أطاع اهلل  ،ومن عصاهم عىص
اهلل  ،ال تبقى األرض طرفة عني إال ببقائهم  ،وال تصلح إال هبم  ،خيربون األمة
بأمر دينهم  ،حالهلم وحرامهم  ،يدلوهنم عىل رىض رهبم  ،وينهوهنم عن
سخطه بأمر واحد وهني واحد  ،ليس فيهم اختالف وال فرقة وال تنازع  ،يأخذ
آخرهم عن أوهلم إمالئي ،وخط أخي عيل بيده ،يتوارثونه إىل يوم القيامة ،
وأهل األرض كلهم يف غمرة وغفلة وتيهة وحرية غريهم وغري شيعتهم
وأوليائهم  ،اليتاجون إىل أحد من األُمة يف شئ من أمر دينهم واألمة حتتاج
إليهم  ،هم الذين عنى اهلل يف كتابه وقرن طاعتهم بطاعته وطاعة رسول اهلل
فقال :آمنُو ْا َأطِيعو ْا ا َ ِ
الر ُس َ
ول َو ُأ ْو ِىل األَْ َْم ِر ِمنك ُْم .
ُ
هلل َو َأطي ُعو ْا َّ
َ

فأقبل معاوية عىل احلسن واحلسني وابن عباس والفضل بن عباس وعمر بن
أب سلمة وأسامة بن زيد  ،فقال :كلكم عىل ما قال ابن جعفر؟قالواَ :ن َعم .
قال :يا بني عبد املطلب إنكم لتدعون أمر ًا عظي ًام ،وحتتجون بحجج قوية إن
كانت حق ًا  ،وإنكم لتضمرون عىل أمر ترسونه والناس عنه يف غفلة عمياء ،
ولئن كان ما تقولون حق ًا لقد هلكت األمة وارتدت عن دينها  ،وتركت عهد
نبينا غريكم أهل البيت  ،ومن قال بقولكم فأولئك يف الناس قليل !
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ِ ِ
ِ
ي َّ
ُور  ،ويقول:
فقلت :يا معاوية  ،إن اهلل تبارك وتعاىل يقولَ :و َقليل ِّم ْن ع َباد َ
الشك ُ
احل ِ
ت بِم ْؤ ِمنِني  ،ويقول :إِالَّ ا َّل ِذين آمنُو ْا وع ِم ُلو ْا الص َِ
َوما َأ ْك َث ُر الن ِ
ات َو َقلِيل
َ
َّ
َ َ َ َ
َّاس َو َل ْو َح َر ْص َ ُ
َّما ُه ْم ،ويقول لنوحَ :و َما َآم َن َم َع ُه إِالَّ َقلِيل.

يا معاوية ! املؤمنون يف الناس قليل ،وإن أمر بني إرسائيل أعجب حيث قالت
نت َقاض إِن ََّام َت ْق ِىض َه ِذ ِه َْ
السحرة لفرعونَ :فا ْق ِ
احل َيو َة الدُّ ْن َيا ،إِنَّا َآ َمنَّا بِ َر ِّبنَا  ،فآمنوا
ض َما َأ َ

بموسى وصدقوه واتبعوه  ،فسار هبم وبمن تبعه من بني إرسائيل  ،فأقطعهم
البحر وأراهم األعاجيب  ،وهم يصدقون به وبالتوراة  ،يقرون له بدينه فمر
وسى ْاج َعل َّلنَا إِ ًََلا ك ََام ََُل ْم َآ َ َِلة  ،ثم
هبم عىل قوم يعبدون أصنام ًا هلم فقالواَ :يا ُم َ
اختذوا العجل فعكفوا عليه مجيع ًا غري هارون وأهل بيته  ،وقال هلم السامري:
وسى َفن َِس َى .فاحتذت هذه األُمة ذلك املثال سواء  ،وقد كانت
َه َذا إِ ََُلك ُْم َوإِ َل ُه ُم َ
فضائل وسوابق مع رسول اهلل
والقرآن حتى فارقهم نبيهم

ومنازل منه قريبة مقرين بدين حممد
 ،فاختلفوا وتفرقوا وحتاسدوا  ،وخالفوا

إمامهم ووليهم حتى مل يبق منهم عىل ما عاهدوا عليه نبيهم غري صاحبنا الذي
هو من نبينا بمنزلة هارون من موسى ،ونفر قليل لقوا اهلل عز وجل عىل دينهم
وإيامهنم  ،ورجع اآلخرون القهقرى عىل أدبارهم كام فعل أصحاب
موسى

باختاذهم العجل وعبادهتم إياه  ،وزعمهم أنه رهبم  ،وإمجاعهم

عليه غري هارون وولده ونفر قليل من أهل بيته .
ونبينا

قد نصب ألُمته أفضل الناس وأوالهم وخريهم بغديرخم ويف غري

موطن  ،واحتج عليهم به وأمرهم بطاعته  ،وأخربهم أنه منه بمنزلة هارون من
موسى  ،وأنه ويل كل مؤمن بعده  ،وأنه كل َمن كان وليه فعيل وليه  ،ومن كان
أوىل به من نفسه فعيل أوىل به  ،وأنه خليفته فيهم ووصيه  ،وأن من أطاعه أطاع
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اهلل  ،ومن عصاه عىص اهلل  ،ومن وااله واىل اهلل  ،ومن عاداه عادى اهلل ،
فأنكروه وجهلوه وتولوا غريه .
يا معاوية ! أما علمت أن رسول اهلل

حني بعث إىل مؤتة أم َر عليهم جعفر

بن أب طالب  ،ثم قال :إن هلك جعفر فزيد بن حارثة  ،فإن هلك زيد فعبد اهلل
بن رواحة  ،ومل يرض هلم أن خيتاروا ألنفسهم  ،أفكان يرتك أمته اليبني هلم
خليفته فيهم! بىل  ،واهلل ! ما تركهم يف عمياء وال شبهة  ،بل ركب القوم ما
ركبوا بعد نبيهم وكذبوا عىل رسول اهلل

فهلكوا وهلك من شايعهم ،

وضلوا وضل من تابعهم  ،فبعد ًا للقوم الظاملني .
فقال معاوية :يا ابن عباس! إنك لتتفوه بعظيم  ،واإلجتامع عندنا خري من
اإلختالف  ،وقد علمت أن األمة مل تستقم عىل صاحبك .
فقال ابن عباس :إين سمعت رسول اهلل

يقول :ما اختلفت ُأمة بعد نبيها إال

ظهر أهل باطلها عىل أهل حقها !
يا معاوية ! إن عمر بن اخلطاب أرسلني يف أمرته إىل عيل بن أب طالب

أين

أريد أن أكتب القرآن يف مصحف فابعث الينا ما كتبت من القرآن  ،فقال:
ترضب واهلل عنقي قبل أن تصل إليه  .قلت :ومل ؟ قال :إن اهلل يقول :الَ َي َمس ُه
إِال املُ َطه ُر َ
ون  ،يعني ال يناله كله إال املطهرون  ،إيانا عنى  ،نحن الذين أذهب
اهلل عنا الرجس وطهرنا تطهري ًا .وقالُ :ثم َأور ْثنَا ا ْلكِتَب ا َّل ِذين اص َط َفينَا ِمن ِعب ِ
ادنَا ،
َ ْ ْ ْ َ
َ
َّ ْ َ

فنحن الذين اصطفانا اهلل من عباده ،ونحن صفوة اهلل  ،ولنا رضب األمثال ،
وعلينا نزل الوحي .فغضب عمر ،وقال :إن ابن أب طالب يسب أنه ليس
عند أحد علم غريه  ،فمن كان يقرأ من القرآن شيئ ًا فليأتنا به  ،فكان إذا جاء
رجل بقرآن فقرأه ومعه آخر كتبه وإال مل يكتبه .
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فمن قال :يا معاوية إنه ضاع من القرآن شئ فقد كذب  ،هو عند أهله جمموع.
ثم أمر عمر قضاته ووالته فقال اجتهدوا رأيكم  ،واتبعوا ما ترون أنه احلق ،
فلم يزل هو وبعض والته قد وقعوا يف عظيمة  ،فكان عيل بن أب
طالب

خيربهم بام يتج به عليهم ،وكان عامله وقضاته يكمون يف شئ

واحد بقضايا خمتلفة فيجيزها هلم  ،ألن اهلل مل يؤته احلكمة وفصل اخلطاب ،
وزعم كل صنف من أهل القبلة أهنم معدن العلم واخلالفة دوهنم !
فباهلل نستعني عىل من جحدهم حقهم وسن للناس ما يتج به مثلك عليهم .
ثم قاموا فخرجوا ) .
 $شكى علي
 كان

قريش ًا كما شكاها النيب

يقول (مايل ولقريش!واهلل لقد قاتلتهم كافرين وألقاتلنهم مفتونني.

وإين لصاحبهم باألمس كام أنا صاحبهم اليوم! واهلل ما تنقم منا قريش إال أن
اهلل اختارنا عليهم فأدخلناهم يف حيزنا ،فكانوا كام قال األول:
َ
املحض صابح ًا
ت لعمري ُرشبك
أ َد ْم َ

َّ
املقرش َة ال ُب ْج َرا
وأكلك بالزبد

ونحن وهبناك العالء وَل تكن

وحطنا حولك ُ
اجلرد والسمرا)
علي ًا ُ

 وكان

يقول( :أين الذين زعموا أهنم الراسخون يف العلم دوننا  ،كذب ًا

وبغي ًا علينا أن رفعنا اهلل ووضعهم  ،وأعطانا وحرمهم  ،وأدخلنا وأخرجهم .
بنا يستعطى اهلدى ويستجىل العمى .إن األئمة من قريش ،غرسوا يف هذا البطن
من هاشم ،ال تصلح عىل سواهم  ،والتصلح الوالة من غريهم ).
 وكان يقول(رشح النهج( :)298/20:اللهم إين أستعديك عىل قريش  ،فإهنم
أضمروا لرسولك رضوب ًا من الرش والغدر فعجزوا عنها ِ ،
وحل ُت بينهم
وبينها  ،فكانت الوجبة ب والدائرة عيل ! اللهم احفظ حسن ًا وحسين ًا ،وال متكن
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فجرة قريش منهام ما دمت حي ًا  ،فإذا توفيتني فأنت الرقيب عليهم وأنت عىل
كل شئ شهيد )( .هنج البالغة81/1:و ،27/2:ورشح النهج.)298/20:

 ويف غيبة النعامين ،144/قال أمري املؤمنني

حلذيفة(:يا حذيفة :الحتدث الناس

بام اليعرفون فيطغوا ويكفروا ،إن من العلم صعب ًا شديد ًا حممله ،لو محلته
اجلبال عجزت عن محله إن علمنا أهل البيت س ُينكَر و ُيبطل و ُتقتل رواته ،
ويساء إىل من يتلوه  ،بغي ًا وحسد ًا ملا فضل اهلل به عرتة النبي
يا ابن اليامن  ،إن النبي

.

تفل يف فمي وأمر يده عىل صدري  ،وقال :اللهم

أعط خليفتي ووصيي  ،وقايض ديني  ،ومنجز وعدي وأمانتي  ،ووليي ،
ونارصي عىل عدوك وعدوي  ،ومفرج الكرب عن وجهي  ،ما أعطيت آدم
من العلم  ،وما أعطيت نوح ًا من احللم  ،وإبراهيم  ،من العرتة الطيبة
والسامحة ،وما أعطيت أيوب من الصرب عند البالء  ،وما أعطيت داود من
الشدة عند منازلة األقران  ،وما أعطيت سليامن من الفهم  ،اللهم ال ختف عن
عيل شيئ ًا من الدنيا حتى جتعلها كلها بني عينيه مثل املائدة الصغرية بني يديه ،
اللهم أعطه جالدة موسى  ،واجعل يف نسله شبيه عيسى  ،اللهم إنك خليفتي
عليه وعىل عرتته وذريته الطيبة املطهرة  ،التي أذهبت عنها الرجس والنجس
ورصفت عنها مالمسة الشياطني  .اللهم إن بغت قريش عليه  ،وقدمت غريه
عليه فاجعله بمنزلة هارون من موسى إذ غاب عنه موسى .
ثم قال يل :يا عيل  ،كم يف ولدك من ولد فاضل يقتل  ،والناس قيام ينظرون ال
يغريون ! فقبحت أمة ترى أوالد نبيها يقتلون ظل ًام وهم ال يغريون  ،إن القاتل
واآلمر والشاهد الذي ال يغريكلهم يف اإلثم واللعن سواء مشرتكون .
يا ابن اليامن  ،إن قريش ًا ال ينرشح صدورها  ،وال ترىض قلوهبا  ،وال جتري
ألسنتها ببيعة عيل ومواالته  ،إال عىل الكره والعمى والصغار .
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يا ابن اليامن  ،ستبايع قريش علي ًا  ،ثم تنكث عليه وحتاربه  ،وتناضله وترميه
بالعظائم  ،وبعد عيل ييل احلسن وستنكث عليه  ،ثم ييل احلسني فتقتله أمة جده!
ف ُل ِعنَت أمة تقتل ابن بنت نبيها وال ُت َعز من أمة  ،و ُل ِعن القائد هلا واملرتب
لفاسقها  .فوالذي نفس عيل بيده التزال هذه األمة بعد قتل احلسني ابني يف
ضالل وظلمة وعسف وجور واختالف يف الدين  ،وتغيري وتبديل ملا أنزل اهلل
يف كتابه ،وإظهار البدع وإبطال السنن ،واختالل وقياس مشتبهات وترك
حمكامت حتى تنسلخ من اإلسالم وتدخل يف العمى والتلدد والتسكع .ما ِ
لك

يا بني أمية  ،ال هديت  ،وما ِ
لك يا بني العباس األتعاس  ،فام يف بني أمية إال
لولدي  ،هتاك
ظامل  ،وال يف بني العباس إال معتد متمرد عىل اهلل باملعاص قتال ُ
لسرتي وحرمتي ! فال تزال هذه األمة جبارين يتكالبون عىل حرام الدنيا ،
منغمسني يف بحار اهللكات .
حتى إذا غاب املتغيب من ولدي عن عيون الناس  ،وتدهلت وأكثرت يف قوهلا
عيل إن حجتها عليها قائمة ماشية
إن احلجة هالكة  ،واإلمامة باطلة  ،فورب ي
يف طرقها ،داخلة يف دورها وقصورها  ،جوالة يف رشق هذه األرض وغرهبا ،
تسمع الكالم وتسلم عن اجلامعة  ،ترى وال ُترى إىل الوقت والوعد ونداء
املنادي من السامء :أال ذلك يوم فيه رسور ولد عيل وشيعته).
$كان احلسني

جياهر بأن قريشاً ستقتله

 قال حذيفة (دالئل اإلمامة( )83/سمعت احلسني يقولَ :واهللِ ! َل َيجت َِم َعن َعىل
َقتيل ُطغا ُة َبني ُأ َمي َة َ ،و َيق ِد ُم ُهم ُع َم ُر اب ُن َسعد  .وذلك يف حياة النبى )!
 قال اإلمام الصادق

(كامل الزيارات( :)149/قال عيل للحسني

 :يا أبا

عبد اهلل أسوة أنت قدم ًا ،فقال :جعلت فداك ما حايل؟ قال :علمت ما جهلوا
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وسينتفع عامل بام علم  ،يا بني إسمع وأبرصمن قبل أن يأتيك  ،فوالذي نفيس
بيده ليسفكن بنو أمية دمك ثم اليزيلونك عن دينك  ،والينسونك ذكر ربك
فقال احلسني :والذي نفيس بيده  ،حسبي أقررت بام أنزل اهلل  ،وأصدق قول
نبي اهلل  ،وال أكذب قول أب ) .
 ملا عزم

عىل اْلروج إىل العراق قام خطيب ًا فقال( :احلمد هلل وما شاء اهلل

والحول وال قوة إال باهلل  ،وصىل اهلل عىل رسوله وسلم ُ .خط املوت عىل ولد
آدم خمط القالدة عىل جيد الفتاة  ،وما أوهلني إىل أساليف اشتياق يعقوب إىل
يوسف ُ ،
وخ َري يل مرصع أنا القيه .كأين بأوصايل تقطعها ُعسالن الفلوات بني
النواويس وكربال  ،فيمألن مني أكراش ًا ُج َوف ًا  ،وأجرب ًة ُسغب ًا ! الحميص عن
يوم خط بالقلم .رضا اهلل رضانا أهل البيت  ،نصرب عىل بالئه  ،ويوفينا أجور
الصابرين  ،لن تشذ عن رسول اهلل

حلمته  ،وهي جمموعة له يف حظرية

القدس ،تقر هبم عينه وينجز هلم وعده.
من كان فينا باذالً مهجته  ،موطن ًا عىل لقاء اهلل نفسه  ،فلريحل معنا  ،فإين راحل
مصبح ًا إن شاء اهلل تعاىل) ( .العواَل. )217/

 وسار احلسني

وسار احلر يف أصحابه يسايره  ،وهو يقول له :يا حسني إين

أذكرك اهلل يف نفسك  ،فإين أشهد لئن قاتلت لتقتلن ! فقال له احلسني :أفباملوت
ختوفني ؟ وهل يعدو بكم اخلطب أن تقتلوين !
وسأقول كام قال أخو األوس البن عمه وهو يريد نرصة رسول اهلل

فخوفه

ابن عمه وقال :أين تذهب فإنك مقتول؟ فقال:
سأمض وما باملوت عار عىل الفتى
وآسى الرجال الصاحلني بنفسه
ت َل أَل
فإن عشت َل أندم وإن ِم ُّ

إذا ما نوى حق ًا وجاهد مسلام
وفارق

مثبور ًا

وودع

جمرما

كفى بك ذالً أن تعيش وترغام).
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باحلسني

رسالة اىل أمته

إمتام احلجة عىل قريش ،كام تقدم  .كام كان

رسالة اىل أمته بأهنا ستمتحن بعرتته

 ،ولذا بني هلا مقام العرتة عند اهلل تعاىل

وفرض طاعتهم ،كام بني خطة اهلل تعاىل فيهم .
$أنتم املستضعفون املضطهدون بعدي !
عن اإلمام الصادق

 (:ملا احترض رسول اهلل

غشى عليه  ،فبكت فاطمة

صلوات اهلل عليها فأفاق وهي تقول :من لنا بعدك يا رسول اهلل ؟ فقال :أنتم
املستضعفون بعدي واهلل )( .دعائم اإلسالم(.)225/1

ويف عيون أخبار الرضا((:)66/2قال لبني هاشم :أنتم املستضعفون بعدي).
ويف مسند أمحد (( :)339/6عن أم الفضل قالت :أتيت النبي

يف مرضه

فجعلت أبكى فرفع رأسه فقال :ما يبكيك؟ قلت خفنا عليك وما ندري ما
نلقى من الناس بعدك يا رسول اهلل  .قال :أنتم املستضعفون بعدي)
ويف أماِل املفيد( :351/أما إنكم املقهورون واملستضعفون بعدي ) .
ويف الفصول املختارة( :353/أنتم املقهورون وأنتم املضطهدون ).
$يا علي إن األمة ستغدر بك !
قال النبي

لعيل

 (:يا أخي إنك ستبقى بعدي وستلقى من قريش شدة من

تظاهرهم عليك وظلمهم لك )( .عيون أخبا الرضا

()72/2

وقال

فاجرها ).
(:إن أمتي ستغدر بك بعدي  ،ويتبع يف ذلك برها َ

وقال

( :إذا مت ظهرت لك ضغائن يف صدور قوم يتاملؤون عليك ،

ويمنعونك حقك) (.عيون أخبار الرضا.)72/2:

..............................................................................................................................................................334اجلديد يف احلسني

ويف مناقب حممد بن سليامن (( :)550/2عن أنس بن مالك قال :أخذ رسول
اهلل

بعنق عيل فبكى فقال عيل :يا رسول اهلل ما يبكيك؟ قال :ضغائن يف

قلوب أقوام اليبدوهنا لك حتى يفقدوين ) .
ويف كتاب سليم ،137/قال عيل

(:اعتنقني ثم أجهش باكي ًا وقال :بأب الوحيد

الشهيد! فقلت :يا رسول اهلل ما يبكيك؟ فقال :ضغائن يف صدور أقوام ال
رات أحد .
يبدوهنا لك إال من بعدي! أحقاد بدر وتِ ُ
يا عيل ما بعث اهلل رسوالً إال وأسلم معه قوم طوع ًا وقوم آخرون كره ًا  ،فسلط
اهلل الذين أسلموا كره ًا عىل الذين أسلموا طوع ًا  ،فقتلوهم ليكون أعظم
ألجورهم ! يا عيل  ،وإنه ما اختلفت أمة بعد نبيها إال ظهر أهل باطلها عىل
أهل حقها  ،وإن اهلل قىض الفرقة واإلختالف عىل هذه األمة  ،ولو شاء اهلل
جلعلهم عىل اهلدى حتى ال خيتلف اثنان من خلقه  ،وال ُيتنازع يف شئ من أمره،
وال ُجيحد املفضول ذا الفضل فضله .
ولو شاء عجل النقمة  ،فكان منه التغيري حتى ُيكذب الظامل  ،ويعلم احلق أين
ِ
ي
مصريه  .ولكن جعل الدنيا دار األعامل  ،وجعل اآلخرة دار القرار :ل َي ْج ِز َ
ِ
ِ
ِ
ين َأ ْح َسنُوا بِ ُْ
احل ْسنَى  .فقلت :احلمد هلل شكر ًا عىل
ي ا َّلذ َ
جي ِز َ
ا َّلذ َ
اءوا بِ َام َعم ُلوا َو َ ْ
ين َأ َس ُ

نعامئه  ،وصرب ًا عىل بالئه  ،وتسلي ًام ورض ًا بقضائه ) .
ويف اإلحتجاج(( :)407/1دخل عيل عىل رسول اهلل
فبكى رسول اهلل

يف مرضه الذي تويف فيه

فقال عيل :ما يبكيك يا رسول اهلل ؟ فقال :يبكيني أين

أعلم أن لك يف قلوب رجال من أمتي ضغائن  ،ال يبدوهنا لك حتى أتوىل
عنك)! ونحوه يف جممع الزوائد (.)118/9
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ويف كتاب سليم( :136/فقلت يا رسول اهلل  ،ما يبكيك؟ فقال :ضغائن يف
صدور أقوام ال يبدوهنا لك إال من بعدي  ،أحقاد بدر وترات أحد  .قلت :يف
سالمة من ديني؟ قال :يف سالمة من دينك )
ويف كتاب سليم( :305/قال النبي لعيل  :فاصرب لظلم قريش إياك
رات أحد !
وتظاهرهم عليك فإهنا ضغائن يف صدور قوم أحقاد بدر وتِ ُ
وإن موسى أمر هارون

حني استخلفه يف قومه إن ضلوا فوجد أعوان ًا أن

جياهدهم هبم  ،فإن مل جيد أعوان ًا أن يكف يده ويقن دمه وال يفرق بينهم فافعل
أنت كذلك  .إن وجدت عليهم أعوان ًا فجاهدهم  ،وإن مل جتد أعوان ًا فاكفف
يدك واحقن دمك » .
قال عيل

( :لعمر أب وأمي لن حتبوا أن يكون فينا اخلالفة والنبوة  ،وأنتم

تذكرون أحقاد بدر وثارات أحد ،أما واهلل لو قلت ما سبق هلل فيكم لتداخلت
أضالعكم يف أجوافكم كأسنان دوارة الرحى)(.اإلحتجاج)127/1:

$ستبتلون يف أهل بييت من بعدي !
قال خالد بن عرفطة يوم قتل احلسني بن عيل(الطرباين الكبري :)229/4 :سمعت
رسول اهلل يقول:إنكم ستبتلون يف أهل بيتي من بعدي) .ووثقه اَليثمي (. )194/9

$سيلقى أهل بييت بعدي تشريدًا وتطريدًا !
(عن عبد اهلل بن مسعود قال :بينام نحن عند رسول اهلل

إذا أقبلت فتية من

بني هاشم فلام رآهم اغرورقت عيناه وتغري لونه! قال فقلت :يا رسول اهلل ما
نزال نرى يف وجهك شيئا نكرهه؟ فقال :إنا أهل بيت اختار اهلل لنا اآلخرة عىل
الدنيا  ،وأن أهل بيتي سيلقون بعدي ترشيد ًا وتطريد ًا وبال ًء شديد ًا ) ( .املصنف
البن أيب شيبة ، 8 :والسنة البن أيب عاصم ( . ) 619 / 2
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$اهلل اهلل يف أهل بييت !
ويف صحيح مسلم ( )123/7ومسند أمحد(  )367/4عن زيد بن أرقم  ،قال

( :أما

بعد أال أهيا الناس فإنام أنا برش يوشك أن يأيت رسول رب فأجيب  ،وأنا تارك
فيكم ثقلني أوهلام كتاب اهلل فيه اهلدى والنور  ،فخذوا بكتاب اهلل واستمسكوا
به  ،فحث عىل كتاب اهلل ورغب فيه  ،ثم قال :وأهل بيتي .أذكركم اهلل يف أهل
بيتي ،أذكركم اهلل يف أهل بيتي ،أذكركم اهلل يف أهل بيتي ! فقال له حصني :ومن
أهل بيته يا زيد  ،أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال :نساؤه من أهل بيته! ولكن
أهل بيته من حرم الصدقة بعده  .قال :ومن هم؟ قال :هم آل عيل وآل عقيل
وآل جعفر وآل عباس  .قال كل هؤالء ُحرم الصدقة؟ قال :نعم) .
ويف السنة البن أيب عاصم (( :)627/2قال :فإين فرط لكم عىل احلوض يوم
القيامة  ،واهلل سائلكم عن اثنتني  ،عن القرآن وعن عرتيت).
ويف حلية األولياء ( )355/1وابن سعد ( )194/2ونوادر األصول للرتمذي( :أهيا
الناس! إنه قد نبأين اللطيف اخلبري أنه لن يعمر نبي إالمثل نصف عمره الذي
يليه من قبل  ،وإين أظن موشك أن أدعى فأجيب  ،وإين فرطكم عىل احلوض،
وإين سائلكم حني تردون عيل عن الثقلني ،فانظروا كيف ختلفونني فيهام:الثقل
األكرب كتاب اهلل تعاىل  ،سبب طرفه بيداهلل تعاىل وطرف بأيديكم ،فاستمسكوا
به  ،فالتضلوا والتبدلوا  ،والثقل األصغر عرتيت أهل بيتي  ،فإين قد نبأين
اللطيف اخلبري أهنام لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض).
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( :ملا أرسي ب إىل السامء الدنيا

فنسبني جربئيل ألهل السامء استودع اهلل حبي وحب أهل بيتي وشيعتهم يف
قلوب املالئكة  ،فهو عندهم وديعة إىل يوم القيامة .
ثم هبط ب إىل أهل األرض فنسبني إىل أهل األرض فاستودع اهلل عز وجل
حبي وحب أهل بيتي وشيعتهم يف قلوب مؤمني أمتي  ،فمؤمنوا أمتي يفظون
وديعتي يف أهل بيتي إىل يوم القيامة .
أال فلو أن الرجل من أمتي عبد اهلل عز وجل عمره أيام الدنيا ثم لقي اهلل عز
وجل مبغض ًا ألهل بيتي وشيعتي ما َف َرج اهلل صدره إال عن النفاق).
وروى الصدوق يف اْلصال:463/

(أال وإن أهل بيتي هم الوارثون أمري ،

القائمون بأمر أمتي  ،اللهم فمن حفظ فيهم وصيتي فاحرشه يف زمريت ،
واجعل له من مرافقتي نصيب ًا يدرك به فوز اآلخرة  ،اللهم ومن أساء خالفتي
يف أهل بيتي فاحرمه اجلنة التي عرضها الساموات واألرض) .
$وتستمر ظالمتهم حتى يظهر املهدي من ولد احلسني
كام نصت األحاديث الصحيحة يف مصادر الشيعة والسنة  ،ومنها حديث
الرايات السود  ،وحديث أهل املرشق  ،وحديث ما يلقى أهل بيته .رواه ابن
مسعود وغريه بفروق يف ألفاظه  ،ونص العلامء عىل صحته .
ومن أقدم من رواه ابن محاد يف الفتن ( ) 310/1عن عبد اهلل بن مسعود قال :بينام
نحن عند رسول اهلل

إذ جاء فتية من بني هاشم فتغري لونه ! قلنا :يا رسول

اهلل ما نزال نرى يف وجهك شيئ ًا نكرهه  ،فقال :إنا أهل بيت اختار اهلل لنا
اآلخرة عىل الدنيا  ،وإن أهل بيتي هؤالء سيلقون بعدي بالء وتطريد ًا وترشيد ًا
حتى يأيت قوم من ها هنا من نحو املرشق أصحاب رايات سود يسألون احلق
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فال يعطونه  ،مرتني أو ثالث ًا  ،فيقاتلون فينرصون فيعطون ما سألوا فال يقبلوه
حتى يدفعوها إىل رجل من أهل بيتي  ،فيملؤها عدالً كام ملؤوها ظل ًام  ،فمن
أدرك ذلك منكم فليأهتم ولو حبو ًا عىل الثلج ) .
ورواه احلاكم( ، )464/4وفيه :أتينا رسول اهلل

فخرج إلينا مستبرش ًا يعرف

الرسور يف وجهه  ،فام سألناه عن شئ إال أخربنا به وال سكتنا إال ابتدأنا  ،حتى
مرت فتية من بني هاشم فيهم احلسن واحلسني  ،فلام رآهم التزمهم واهنملت
عيناه  ،فقلنا :ما نزال نرى يف وجهك شيئ ًا نكرهه  ،قال :إنا أهل بيت اختار لنا
اهلل اآلخرة عىل الدنيا  ،وإنه سيلقى أهل بيتي من بعدي تطريد ًا وترشيد ًا يف
البالد  ،حتى ترتفع رايات سود من املرشق فيسألون احلق فال يعطونه ثم
يطلبونه فال يعطونه ثم يسألونه فال يعطونه  ،فيقاتلون فينرصون  .فمن أدركه
منكم أو من أعقابكم فليأت إمام أهل بيتي ولو حبو ًا عىل الثلج  ،فإهنا رايات
هدى يدفعوهنا إىل رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أب،
فيملك األرض فيملؤها قسط ًا وعدالً كام ملئت جور ًا وظل ًام ) .وابن أيب شيبة:
 ، 235/15وابن ماجة ، 1366 /2:ومسند الصحابة البن كليب ، 41/ومالحم ابن
املنادي ، 44/والبزار ، 310 /4:و  ، 354والداين ، 92/وجامع السيوطي، 101/ 3:
وزوائد ابن ماجة  ، 527 /واملعجم األوسط ، 327 / 6 :والسنن يف الفتن.1 / 5 :
ورواه من مصادرنا :دالئل اإلمامة 233/و  ، 235بروايات عن ابن مسعود  ،واملناقب
ملحمد بن سليامن ،110/ 2:عن ابن مسعود  ،ومالحم ابن طاووس ، 52/عن ابن محاد ،
ويف ،161/عن فتن زكريا  ،وكشف الغمة ،262/3:عن أربعني أيب نعيم .ويف،268 /
عن البيان للشافعي  .والعدد القوية ، 90/كرواية دالئل اإلمامة الثانية بتفاوت يسري ،
وإثبات اَلداة ، 595 / 3 :عن كشف الغمة.الخ.

وأدق نصوصه رواية أيب خالد الكابيل عن اإلمام الباقر
قال

رواها النعامين،273/

( :كأين بقوم قد خرجوا باملرشق يطلبون احلق فال يعطونه  ،ثم يطلبونه
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فال يعطونه  ،فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم عىل عواتقهم  ،فيعطون ما سألوه
فال يقبلونه حتى يقوموا  ،واليدفعوهنا إال إىل صاحبكم  .قتالهم شهداء .أما
إين لو أدركت ذلك الستبقيت نفيس لصاحب هذا األمر ) .
فمظلومية أهل البيت
للمهدي

تستمرحتى يأيت القوم املوعودون من املرشق يمهدون

الذي ينتظرونه  ،وعندما يظهر يسلمونه رايتهم ويظهر اهلل به اإلسالم

عىل العاَل  ،فيمأل األرض قسط ًا وعدالً .

$من هم أولوا األمر الذين فرض اهلل طاعتهم على الناس
قال اهلل تعاىل :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا َأطِيعوا ا ََّ ِ
الر ُس َ
ول َو ُأ ِ
وِل األَ ْم ِر ِمنْك ُْم  .وروى
ُ
هلل َو َأطي ُعوا َّ
َ َ
َ ُّ َ

الصدوق يف كامل الدين((:)253/1عن جابر بن عبد اهلل األنصاري يقول :ملا أنزل
اهلل عز وجل عىل نبيه

:يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا َأطِيعوا ا ََّ ِ
الر ُس َ
ول َو ُأ ِ
وِل األَ ْم ِر
ُ
هلل َو َأطي ُعوا َّ
َ َ
َ ُّ َ

ِمنْك ُْم  .قلت :يا رسول اهلل عرفنا اهلل ورسوله  ،فمن أولو األمر الذين قرن اهلل
طاعتهم بطاعتك؟ فقال :هم خلفائي يا جابر ،وأئمة املسلمني بعدي .أوهلم
عيل بن أب طالب  ،ثم احلسن واحلسني  ،ثم عيل بن احلسني  ،ثم حممد بن عيل
املعروف يف التوراة بالباقر وستدركه يا جابر ،فإذا لقيته فأقرئه مني السالم  ،ثم
الصادق جعفر بن حممد  ،ثم موسى بن جعفر  ،ثم عيل بن موسى  ،ثم حممد
بن عيل  ،ثم عيل بن حممد  ،ثم احلسن بن عيل  ،ثم سميي وكنيي حجة اهلل يف
أرضه وبقيته يف عباده ابن احلسن بن عيل  ،ذاك الذي يفتح اهلل تعاىل ذكره عىل
يديه مشارق األرض ومغارهبا  ،ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة ال
يثبت فيها عىل القول بإمامته إال من امتحن اهلل قلبه لإليامن  .قال جابر :فقلت
له :يا رسول اهلل فهل يقع لشيعته اإلنتفاع به يف غيبته؟ فقال

 :إي والذي
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بعثني بالنبوة إهنم يستضيئون بنوره  ،وينتفعون بواليته يف غيبته كانتفاع الناس
بالشمس وإن جتللها سحاب  ،يا جابر هذا من مكنون رس اهلل وخمزون علمه ،
فاكتمه إال عن أهله) .
 وروى الصدوق يف كامل الدين( ):)319/1بسنده عن أب خالد الكابيل قال:
(دخلت عىل سيدي عيل بن احلسني زين العابدين

فقلت له :يا ابن رسول

اهلل أخربين بالذين فرض اهلل عز وجل طاعتهم ومودهتم  ،وأوجب عىل عباده
اإلقتداء هبم بعد رسول اهلل

؟ فقال يل :يا كابيل إن أويل األمر الذين جعلهم

اهلل عز وجل أئمة الناس  ،وأوجب عليهم طاعتهم :أمري املؤمنني عيل بن أب
طالب  ،ثم احلسن عمي  ،ثم احلسني أب  ،ثم انتهى األمر إلينا  .ثم سكت.
روي لنا عن أمري املؤمنني
فقلت له :يا سيدي َ

أن األرض ال ختلو من حجة

هلل تعاىل عىل عباده  ،فمن احلجة واإلمام بعدك؟قال :ابني حممد واسمه يف
صحف األولني باقر ،يبقر العلم بقر ًا  ،هو احلجة واإلمام بعدي  ،ومن بعد
حممد ابنه جعفر واسمه عند أهل السامء الصادق  ،قلت :يا سيدي فكيف صار
اسمه الصادق وكلكم صادقون  ،قال :حدثني أب  ،عن أبيه عن رسول
اهلل

قال :إذا ولد ابني جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أب

طالب فسموه الصادق  ،فإن اخلامس من ولده الذي اسمه جعفر يدعي اإلمامة
اجرتاء عىل اهلل وكذب ًا عليه  ،فهو عند اهلل جعفر الكذاب املفرتي عىل اهلل تعاىل،
واملدعي ملا ليس له بأهل  ،املخالف ألبيه واحلاسد ألخيه  ،وذلك الذي يروم
كشف سرت اهلل عز وجل عند غيبة ويل اهلل  ،ثم بكى عيل بن احلسني

بكاء

شديد ًا ثم قال :كأين بجعفر الكذاب وقد محل طاغية زمانه عىل تفتيش أمر ويل
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اهلل  ،واملغيب يف حفظ اهلل والتوكيل بحرم أبيه جه ً
ال منه برتبته  ،وحرص ًا منه
عىل قتله إن ظفر به  ،وطمع ًا يف مرياث أخيه حتى يأخذه بغري حق .
فقال أبو خالد فقلت :يا ابن رسول اهلل وإن ذلك لكائن  ،فقال :إي ورب إن
ذلك مكتوب عندنا يف الصحيفة التي فيها ذكر املحن التي جتري علينا بعد
رسول اهلل

 .فقال أبو خالد فقلت:يا ابن رسول اهلل ثم يكون ماذا ؟ قال:

ثم متتد الغيبة بويل اهلل الثاين عرش من أوصياء رسول اهلل

واألئمة بعده يا أبا

خالد إن أهل زمان غيبته القائلني بإمامته واملنتظرين لظهوره أفضل من أهل
كل زمان  ،فإن اهلل تبارك وتعاىل أعطاهم من العقول واألفهام واملعرفة ما
صارت به الغيبة عندهم بمنزلة املشاهدة  ،وجعلهم يف ذلك الزمان بمنزلة
املجاهدين بني يدي رسول اهلل

بالسيف  ،أولئك املخلصون حق ًا وشيعتنا

صدق ًا  ،والدعاة إىل دين اهلل عز وجل رس ًا وجهر ًا ).
 روى الكليني يف الكايف( )186 /1عن احلسن بن أيب العالء( :ذكرت ألب عبد اهلل
الصادق

قولنا يف األوصياء أن طاعتهم مفرتضة  .قال فقال :نعم  ،هم الذين

ِ
ِ
الر ُس َ
ول َو ُأ ْو ِىل األَْ َْم ِر ِمنك ُْم  .وهم الذين قال اهلل
قال اهلل تعاىلَ :أطي ُعو ْا اهللَ َو َأطي ُعو ْا َّ
ِ
ِ
ين َء َامنُو ْا ).
عز وجل :إِن ََّام َول ُّيك ُُم اهللَُّ َو َر ُسو ُل ُه َوا َّلذ َ

 وروى الكليني يف الكايف( )186 /1عن اإلمام الباقر

( :يف قول اهلل عز وجل:

وآ َت ْين َُاه ْم ُم ْلك ًا َعظِ َيام  .قال :الطاعة املفروضة ).
 وعن أب الصباح الكناين قال :قال أبو عبد اهلل

 :نحن قوم فرض اهلل عز

وجل طاعتنا  ،ولنا صفوا املال  ،ونحن الراسخون يف العلم  ،ونحن
َاه ُم اهلل ِم ْن َف ْضلِ ِه .)..
حي ُسدُ َ
َّاس َع َىل َما آت ُ
ون الن َ
املحسودون الذين قال اهللَ :أ ْم َ ْ
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 وعن إسامعيل بن جابر  ،قال :قلت ألب جعفر

 :أعرض عليك ديني الذي

أدين اهلل عز وجل به ؟ قال :فقال هات  ،قال فقلت :أشهد أن ال إله إال اهلل
وحده ال رشيك له وأن حممد ًا عبده ورسوله  ،واإلقرار بام جاء به من عند اهلل،
وأن علي ًا كان إمام ًا فرض اهلل طاعته  ،ثم كان بعده احلسن إمام ًا فرض اهلل
طاعته  ،ثم كان بعده احلسني إمام ًا فرض اهلل طاعته ،ثم كان بعده عيل بن
احلسني إمام ًا فرض اهلل طاعته حتى انتهى األمر إليه  ،ثم قلت :أنت يرمحك
اهلل؟ قال فقال :هذا دين اهلل ودين مالئكته ).
ال بنصيحة اليهود
$حرموا أهل البيت اخلمس عم ً
أمجع املسلمون عىل أن اهلل تعاىل حرم الصدقات عىل بني هاشم وجعل هلم بدله
اخلمس  ،فقال تعاىل :وا ْع َلموا َأنَّام غَنِمتُم ِم ْن َش ٍئ َف َأ َّن هللَِّ ُمخُسه ولِلرس ِ
ول ولِ ِذي ا ْل ُق ْربى
َّ ُ
َ
ْ ْ
ُ
وا ْليتامى واملَْ ِ
ساك ِ
السبِ ِ
يل إِ ْن ُكنْت ُْم َآمنْت ُْم بِاهلل .
ني وا ْب ِن َّ
َ

قال زيد بن أرقم كام يف صحيح مسلم (( :)123/3أهل بيته من حرم الصدقة بعده.
قال :ومن هم؟ قال :هم آل عيل وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس  .قال كل
هؤالء ُحرم الصدقة؟ قال :نعم ) .
قال البيضاوي يف تفسريه ( (:)60/3أي :إن كنتم آمنتم باهلل فاعلموا أنه جعل
اخلمس هلؤالء فسلموه إليهم ).
وقد حسدهتم قبائل قريش ألن هذا متييز لبني هاشم عليهم  ،وحسدهم اليهود،
وكانوا يثون قريش ًا عىل أخذ اخلمس منهم وإفقارهم  ،كام تقدم من تفسري
السمرقندي  .فأخذوه منهم ومل يبقوا هلم شيئ ًا .
روى السيوطي يف الدر املنثور ( )186/3عن عبد الرمحن بن أيب ليىل قال :سألت علي ًا
فقلت :يا أمري املؤمنني أخربين كيف كان صنع أب بكر وعمر يف اخلمس
نصيبكم؟ فقال :أما أبو بكر فلم تكن يف واليته أمخاس  ،وأما عمر فلم يزل

املوضوع احلادي والعرشون :اهتامم النبي

باحلسني
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يدفعه إيل يف كل مخس حتى كان مخس السوس وجند نيسابور فقال وأنا عنده:
هذا نصيبكم أهل البيت من اخلمس  ،وقد أخل ببعض املسلمني واشتدت
حاجتهم؟ فقلت نعم  ،فوثب العباس بن عبداملطلب فقال :ال تعرض يف الذي
لنا  .فقلت :ألسنا أحق من أرفق املسلمني؟ فواهلل ما أقبضناه عمر  ،وال قدرت
عليه يف والية عثامن ).
ويف رواية :حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم  .ويف حتف العقول( :347/فأسلفونا
حقكم من هذا املال حتى يأيت اهلل بقضائه من أول شئ يأيت املسلمني ).
ويف اْلتام :هذه خطة قريش التي نشطت فيها بعد فتح مكة  ،ومقابلها ترتيبات
النبي

لعرتته  ،وأنه جعلهم وصيته مع القرآن وبلغ األمة أن اهلل تعاىل قد فرض

طاعتهم  ،وأهنم اثنا عرش رباني ًا بعدد نقباء بني إرسائيل ،وأوَلم عيل ثم احلسن
واحلسني  ،ثم تسعة من ذرية احلسني آخرهم املهدي
ففي مثل هذا اجلو كان

.

يأخذ احلسني اىل املسجد ويعلن أن أمته ستقتله !

ليتم احلجة عىل قريش  ،ويؤكد لألمة أن تتمسك بالعرتة والتطيع فيهم قريش ًا !




$املوضوع الثاني والعشرون:

$خربان مؤملان لقلب رسول اهلل
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$يف أحُد انهار املسلمون فنزلت آية اإلنقالب !
أكثر غزوة نزل فيها اآليات غزوة أحد ،نزل فيها نحو ستني آية .منها قوله تعاىل:
وهنُ ْم بِإِ ْذنِ ِه َحتَّى إِ َذا َف ِش ْلت ُْم َو َتنَا َز ْعت ُْم ِيف األَ ْم ِر َو َع َص ْيت ُْم ِم ْن
َو َل َقدْ َصدَ َقك ُُم اهلل َو ْعدَ ُه إِ ْذ َحت ُُّس َ
َِ
ِ
حتب َ ِ
ِ
ِ
رص َفك ُْم َعن ُْه ْم
َب ْعد َما َأ َراك ُْم َما ُ ُّ
ون منْ ُك ْم َم ْن ُي ِريدُ الدُّ ْن َيا َومنْك ُْم َم ْن ُي ِريدُ األخ َر َة ُث َّم َ َ
ني .
لِ َي ْبتَلِ َيك ُْم َو َل َقدْ َع َفا َعنْك ُْم َواهللَُّ ُذو َف ْض ٍل َع َىل ا ُْمل ْؤ ِمن ِ َ
ٍ
الر ُس ُ
ول َيدْ ُعوك ُْم ِيف ُأ ْخ َراك ُْم َف َأ َثا َبك ُْم غَام بِغَم لِك َْى ال
ون َوال َت ْل ُو َ
إِ ْذ ت ُْص ِعدُ َ
ون َع َىل َأ َحد َو َّ
ون .
َ ْحت َزنُوا َع َىل َما َفا َتك ُْم َوال َما َأ َصا َبك ُْم َواهللَُّ َخبِري بِ َام َت ْع َم ُل َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
مهت ُْه ْم َأ ْن ُف ُس ُه ْم
اسا َيغ َْشى َطائ َف ًة منْك ُْم َو َطائ َفة َقدْ َأ َ َّ
ُث َّم َأ ْنز ََل َع َل ْيك ُْم م ْن َب ْعد ا ْلغ َِّم َأ َمنَ ًة ُن َع ً
اجل ِ
احل ِّق َظ َّن َْ
َري َْ
هلل
ون َه ْل َلنَا ِم َن األَ ْم ِر ِم ْن َش ٍئ ُق ْل إِ َّن األَ ْم َر ُك َّل ُه َِّ
اهلِ َّي ِة َي ُقو ُل َ
َي ُظن َ
ُّون بِاهللَِّ غ ْ َ
ُْ
ون َل َ
َان َلنَا ِم َن األَ ْم ِر َش ْىء َما ُقتِ ْلنَا َها ُهنَا ُق ْل َل ْو
ون َل ْو ك َ
ك َي ُقو ُل َ
ون ِيف َأ ْن ُف ِس ِه ْم َما ال ُي ْبدُ َ
خي ُف َ

ِ
ِ
ِ
ب َع َل ْي ِه ُم ا ْل َقت ُْل إِ َىل َم َض ِ
ِ
اج ِع ِه ْم َولِ َي ْبت َِيل اهلل َما ِيف ُصدُ ِ
ورك ُْم
ين كُت َ
رب َز ا َّلذ َ
ُكنْت ُْم يف ُب ُيوتك ُْم َل َ َ
ِ
ِ
ِ
الصدُ ِ
ور .
َول ُي َم ِّح َص َما ِيف ُق ُلوبِك ُْم َواهللَُّ َعليم بِ َذات ُّ
ِ
اجل ْم َع ِ
ان بِ َب ْع ِ
ين ت ََو َّل ْوا ِمنْك ُْم َي ْو َم ا ْل َت َقى َْ
ان إِن ََّام ْاس َتز َََُّل ُم َّ
ض َما ك ََس ُبوا َو َل َقدْ َع َفا
الش ْي َط ُ
إِ َّن ا َّلذ َ
اهلل َعن ُْه ْم إِ َّن اهللََّ َغ ُفور َحلِيم ...
ِ
ني الن ِ ِ
إِن َّي ْم َس ْسك ُْم َق ْرح َف َقدْ َم َّس ا ْل َق ْو َم َق ْرح ِم ْث ُل ُه َوتِ ْل َ
ين
ك األَ َّيا ُم نُدَ ِاو ََُلا َب ْ َ
َّاس َول َي ْع َل َم اهلل ا َّلذ َ

ِ
هلل ال ُحيِب ال َّظامل ِ َ ِ
آمنُوا ويت ِ
ين َآمنُوا َو َي ْم َح َق
َّخ َذ ِم ْنك ُْم ُش َهدَ َاء َوا َُّ
نيَ .ول ُي َم ِّح َص اهلل ا َّلذ َ
ُّ
ََ
َ
ِ
ِ
ِ
ينَ .أ ْم َح ِس ْبت ُْم َأ ْن تَدْ ُخ ُلوا َْ
ين.
الصابِ ِر َ
اهدُ وا منْك ُْم َو َي ْع َل َم َّ
ين َج َ
اجلنَّ َة َوملََّا َي ْع َل ِم اهلل َأ َّلذ َ
ا ْلكَاف ِر َ
ون .
َو َل َقدْ ُكنْت ُْم متَ َن َّْو َن املَْ ْو َ
ت ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن َت ْل َق ْو ُه َف َقدْ َر َأ ْيت ُُمو ُه َو َأ ْنت ُْم َتنْ ُظ ُر َ
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ِِ
وما ُحمَمد إِال رسول َقدْ َخ َل ْ ِ
ات َأ ْو ُقتِ َل ا ْن َق َل ْبت ُْم َع َىل َأ ْع َقابِك ُْم َو َم ْن
الر ُس ُل َأ َفإِ ْن َم َ
ت م ْن َق ْبله ُّ
َ ُ
َ َ َّ
ينْ َقلِب ع َىل ع ِقبي ِه َف َلن ي ُرض اهللََّ َشيئًا وسيج ِزى اهلل َّ ِ
ين .
الشاك ِر َ
ْ َ َ َ ْ
َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َّ

فقد أمعنوا يف فرارهم  ،وكان مههم أن يأخذوا األمان من قائد املرشكني أب
سفيان !وأن يقبل (توبتهم) من اإلسالم ومن ا ِّت َباع حممد

!

قال حممد بن مسلمة( رشح النهج« :)24/15 :سمعت أذناي وأبرصت عيناي
رسول اهلل

يقول يوم أحد وقد انكشف الناس إىل اجلبل وهو يدعوهم وهم

اليلوون عليه  ،سمعته يقول :إيل يا فالن إيل يا فالن  ،أنا رسول اهلل

! فام

عرج عليه واحد منهام ومضيا ،فأشار ابن معد إيل  ،أي إسمع  ،فقلت :وما يف
هذا؟ قال :هذه كناية عنهام  .فقلت :وجيوز أن اليكون عنهام لعله عن غريمها .
قال :ليس يف الصحابة من يتشم من ذكره بالفرار وما شاهبه من العيب فيضطر
القائل إىل الكناية إال مها .قلت له :هذا ممنوع  .فقال :دعنا من جدلك ومنعك،
ثم حلف أنه ما عنى الواقدي غريمها  ،وأنه لو كان غريمها لذكرمها رصي ًا ».
وروى الطربي يف تفسريه( «:)193/4خطب عمر يوم اجلمعة فقرأ آل عمران
قال :ملا كان يوم أحد ففررت حتى صعدت اجلبل ،فلقد رأيتني أنزو كأنني
أروى  ،والناس يقولون :قتل حممد ! واألروى :العنزة اجلبلية !

ويف سرية ابن إسحاق( )309/3وغريه ،أن أنس بن النرض « :انتهى إىل عمر بن
اخلطاب وطلحة بن عبيد اهلل يف رجال من املهاجرين واألنصار وقد ألقوا
بأيدهيم«اهناروا» فقال :ماجيلسكم! قالوا :قتل رسول اهلل! قال:فام تصنعون
باحلياة بعده! قوموا فموتوا عىل ما مات عليه رسول اهلل ! ثم استقبل القوم
فقاتل حتى قتل

».

ويف تاريخ الطربي ( )201/2وسرية ابن إسحاق( )309/3وغريمها«:فقال بعض
أصحاب الصخرة :ليت لنا رسوالً إىل عبد اهلل بن أب فيأخذ لنا َأ َمنَ ًة من أب
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سفيان! ياقوم إن حممد ًا قد قتل فارجعوا إىل قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم!
قال أنس بن النرض :يا قوم إن كان حممد قد قتل  ،فإن رب حممد مل يقتل  ،فقاتلوا
عىل ما قاتل عليه حممد ! اللهم إين أعتذر إليك مما يقول هؤالء  ،وأبرأ إليك مما
جاء به هؤالء ! ثم شد بسيفه فقاتل حتى قتل».
هم الفارين أخذ األمان من أيب سفيان  ،ويدل قوَلم فارجعوا اىل قومكم
فقد كان ُّ
أو اىل دين قومكم  ،عىل أهنم كانوا قرشيني وليسوا من األنصار !

قال أحد الفارين (الدر املنثور «:) 80/2 :والذي نفيس بيده لئن كان قتل النبي
لنعطينهم بأيدينا ! إهنم لعشائرنا وإخواننا! وقالوا:لو أن حممد ًا كان نبي ًا مل هيزم
ولكنه قد قتل)!
ويف تفسري الطربي ( « :)151/4قال أهل املرض واإلرتياب والنفاق حني فر
الناس عن النبي :قد قتل حممد  ،فاحلقوا بدينكم األول !
$انقضت فاطمة الزهراء

كالصقر اىل قلب املعركة!

ويف املناقب ( «:)166/1وصاح إبليس من جبل أحد :أال أن حممد ًا قد قتل!
فصاحت فاطمة

ووضعت يدها عىل رأسها  ،وخرجت ترصخ » !

يف تفسري القمي(«:)124/1خرجت فاطمة بنت رسول اهلل
قدميها  ،حتى وافت رسول اهلل
اهلل
لفاطمة

تعدو عىل

وقعدت بني يديه  ،فكان إذا بكى رسول

بكت لبكائه  ،وإذا انتحب انتحبت» ! وكان بكاؤه

حب ًا وشكر ًا

 ،وبكاؤها تأثر ًا لوحدته وجراحه !

ومعنى ذلك أهنا حرضت عندما جاء عيل وجربئيل

بالنبي

اىل ظل

الصخرة  ،بعد أن جرح ووقع يف حفرة  ،فجاء هبا اهلل تعاىل لتغسل جراحه
وتكون اىل جنبه ! فجاءت ركض ًا متيش يف سفوح وادي ُقبا الرشقية ألن الوادي
كانت بيد جيش قريش  ،ولو رأوها ألخذوها أسرية  ،وكان ذلك نرص ًا عظي ًام
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هلم!وقد جاءت وحدها  ،فلم تذكر املصادر أحد ًا معها !
كام أن النبي

ملا أرسل علي ًا

خلف جيش قريش  ،وبقيت فاطمة مع أبيها

وحدمها  ،وهذا خطر آخر تعرض له النبي
وقد طمس رواة السلطة دورها

!

والزهراء

أحد  ،ومل يشيدوا بمجيئها إىل املعركة
يف ُ

والناس فارون!وغاية مارووه أهنا غسلت جرح النبي

!

قال البخاري يف صحيحه( :)227/3ملا كرست بيضة النبي «ص» عىل رأسه
وأدمي وجهه وكرست رباعيته  ،كان عيل خيتلف باملاء يف املجن وكانت
َ
فاطمة

تغسله ،فلام رأت الدم يزيد عىل املاء كثرة عمدت إىل حصري

فأحرقتها وألصقتها عىل جرحه يعني رمادها  ،فرقأ الدم ».
يف إعالم الورى(«:)177/1ذهبت صيحة إبليس حتى دخلت بيوت املدينة
 ،ومل تبق هاشمية وال قرشية إال وضعت يدها عىل

فصاحت فاطمة

رأسها ،وخرجت فاطمة
رسول اهلل

ترصخ! قال الصادق

 :فلام دنت فاطمة من

ورأته قد شج يف وجهه وأدمي فو ُه إدما ًء  ،صاحت وجعلت

متسح الدم وتقول:اشتد غضب اهلل عىل من أدمى وجه رسول اهلل ! وكان
رسول اهلل

يتناول يف يده ما يسيل من الدم فريميه يف اهلواء فال يرتاجع منه

شئ ! قال الصادق

 :واهلل لو سقط منه شئ عىل األرض لنزل العذاب )!

$وقال اهلاربون :كل التقصري من النيب

!

قال عمر« :فلام كان عام أحد من العام املقبل عوقبوا بام صنعوا يوم بدر من
أخذهم الفداء  ،فقتل منهم سبعون! وفر أصحاب رسول اهلل عن النبي
فكرست رباعيته وهشمت البيضة عىل رأسه وسال الدم عىل وجهه وأنزل اهلل:
وََملَّا َأ َصا َب ْتك ُْم ُم ِصي َبة َقدْ َأ َص ْبت ُْم ِم ْث َل ْي َها ُق ْلت ُْم َأنَّى َه َذا ُق ْل ُه َو ِم ْن ِعن ِْد َأ ْن ُف ِسك ُْم  .بأخذكم
الفداء»! (جممع الزوائد ،115/ 6:وصححه ابن حجر يف العجاب«.»780/2
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ومعناه أن النبي

أخطأ بأخذه الفداء من أرسى قريش املحرتمني يف بدر

فعاقبه اهلل باهلزيمة! بل قالوا إنه أخطأ يف إدارة املعركة  ،ولو أرشكنا يف اإلدارة
ون َه ْل َلنَا ِم َن األمر ِم ْن َش ٍئ ُق ْل إِ َّن األمر ُك َّل ُه هللِ ُ ْ
ون
خي ُف َ
معه ما اهنزمنا ! قال تعاىلَ :ي ُقو ُل َ
ِ
ون َلو ك َ ِ
ون َل َ
اهنَا !
ِيف َأ ْن ُف ِس ِه ْم َما ال ُي ْبدُ َ
َان َلنَا م َن األمر َشئ َما ُقت ْلنَا َه ُ
ك َي ُقو ُل َ ْ
وكله عندنا افرتاءات عىل النبي

لغرض مدح زعامء قريش املرشكني  ،ومدح عمر بأنه

َل يرض بأخذ الفداء منهم  ،وخالفه النبي

فعاقبه اهلل تعاىل يف أحد !

$نصت اآلية على ارتداد املسلمني بعد النيب
ِِ
قال تعاىل :وما ُحمَمد إِال رسول َقدْ َخ َل ْ ِ
ات َأ ْو ُقتِ َل ا ْن َق َل ْبت ُْم َع َىل
الر ُس ُل َأ َفإِ ْن َم َ
ت م ْن َق ْبله ُّ
َ ُ
َ َ َّ
َأع َقابِكُم ومن ينْ َقلِب ع َىل ع ِقبي ِه َف َلن ي ُرض اهللََّ َشيئًا وسيج ِزى اهلل َّ ِ
ين .
الشاك ِر َ
ْ َ َ َ ْ
ْ
ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َّ

ووجه الداللة أن اهلل اليفرض أمر ًا خطري ًا كانقالب األمة ملجرد الفرض ،بل
هو إخبار بام يكون  ،وقد أيدت األحاديث وقوع هذه الفرضية .
روى البخاري يف صحيحه ( )208 / 7أن النبي وصف الصحابة يف املحرش فقال:

(بينا أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال :هلم،
فقلت أين ؟ قال إىل النار واهلل ! قلت :وما شأهنم؟ قال :إهنم ارتدوا بعدك عىل
أدبارهم القهقرى ! ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم
فقال :هلم ! قلت :أين؟ قال :إىل النار واهلل ! قلت :ما شأهنم؟ قال :إهنم ارتدوا
بعدك عىل أدبارهم القهقرى ! فال أراه خيلص منهم إال ُ
مهل النعم ) .
مثل َ َ
وهو مشهد كارثي للصحابة وأهنم يدخلون جهنم ،و ُيمنعون من مقابلة
النبي

! ويتفاجأ الناس يومها بأن هؤالء الصحابة غشوهم وخدعوهم ،

وكانوا جمرمني كبار ًا انقلبوا عىل أعقاهبم  ،وأوقعوا األمة يف أعظم كارثة !
واهلمل الذين ينجون  ،قلة قليلة  ،مثل الغنم املنفردة عن القطيع ! فقطيع
الصحابة هالك  ،وال يسلم إال املعارضون املنفردون عنهم !

املوضوع الثاين والعرشون:خربان مؤملان لقلب رسول اهلل
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هؤالء من الصحابة  ،فقد روى (:)975 / 2

( يرد عىل احلوض رجال من أصحاب فيحلؤون عنه فأقول يا رب أصحاب!
فيقول :فإنه ال علم لك بام أحدثوا بعدك  ،إهنم ارتدوا عىل أعقاهبم القهقرى)!
وشبيه ًا به يف . 86/ 8 :و 195 / 7 :و  210 -207وص  84و  87و 86 / 8 :و  ، 87ونحوه
مسلم 150/1 :و 66/ 7 :وابن ماجة 1440/2 :وأمحد 25/ 2:و  408و 28 / 3 :و21/5 :

و  24و  50و ،16/6 :والبيهقي يف سننه ،14/4 :ويف بعضها تفاصيل.

ويف ابن ماجة (1016/2و (:)1300فأقول :يا رب أصيحاب! فيقول :إنك
التدري ما أحدثوا بعدك!قال:ويكم أو ويلكم!الترجعوا بعدي كفار ًا ».
وروى البخاري ()126/9قوله

 ( :لتتبعن سنن من كان قبلكم شرب ًا شرب ًا ،

وذراع ًا بذراع  ،حتى لو دخلوا حجر ضب تبعتموهم  ،قلنا :يا رسول اهلل ،
فمن ؟) ونحوه مسلم ( .)2054 /4
اليهود والنصارى ؟ قالَ :

الر ُس ُل َف َّض ْلنَا َب ْع َض ُه ْم َع َىل َب ْع ٍ
وقال تعاىل :تِ ْل َ
ض ِمن ُْه ْم َم ْن َك َّل َم اهلل َو َر َف َع َب ْع َض ُه ْم
ك ُّ
ِ
ات وآ َتينَا ِعيسى ابن مريم ا ْلبين ِ
ٍ
َات َو َأ َّيدْ نَا ُه بِ ُروحِ ا ْل ُقدُ ِ
ين
اء اهلل َما ا ْق َتت ََل ا َّلذ َ
َ ْ َ َ ْ َ َ َ ِّ
َد َر َج َ ْ
س َو َل ْو َش َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اخ َت َل ُفوا َف ِمن ُْه ْم َم ْن َآم َن َو ِمن ُْه ْم َم ْن َك َف َر َو َل ْو
َات َو َلكِ ِن ْ
اء ْ ُهت ُم ا ْل َب ِّين ُ
م ْن َب ْعده ْم م ْن َب ْعد َما َج َ
َشا َء اهلل َما ا ْق َت َت ُلوا َو َلكِ َّن اهللََّ َي ْف َع ُل َما ُي ِريدُ .

وقال الكراجي يف التعجب من أغالط العامة(:83/قال بعض املعتزلة ألحد
الشيعة :إن أمركم معرش الشيعة لعجيب  ،ورأيكم طريف غري مصيب ألنكم
أقدمتم عىل وجوه الصحابة األخيار  ،وعيون األتقياء األبرار  ،الذين سبقوا
إىل اإلسالم واختصوا بصحبة الرسول وشاهدوا املعجزات  ،وقطعت
أعذارهم اآليات  ،وصدقوا بالوحي  ،وانقادوا إىل األمر والنهي  ،وجاهدوا
املرشكني ،ونرصوا رسول رب العاملني  ،ووجب أن حتسن هبم الظنون ،
ويعتقد فيهم اإلعتقاد اجلميل  ،فزعمتم أهنم خالفوا الرسول  ،وعاندوا أهله
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من بعده  ،واجتمعوا عىل غصب حق اإلمام  ،وإقامة الفتنة يف األنام ،
واستأثروا باخلالفة  ،وسارعوا إىل الرتأس عىل الكافة  ،وهذا مما تنكره العقول
وتشهد أنه مستحيل  ،فالتعجب منكم طويل !
فأجابه :أما املؤمنون من الصحابة األخيار  ،والعيون من األتقياء األطهار ،
فمن هذه األمور مربؤون  ،ونحن عن ذمهم متنزهون  ،وأما من سواهم ممن
ظهر زللهم وخطؤهم  ،فإن الذم متوجه إليهم  ،وقبيح فعلهم طرق القول
عليهم  ،ولو تأملت حال هؤالء األصحاب لعلمت أنك نفيت عنهم خطأ قد
فعلوا أمثاله  ،ونزهتهم عن خالف قد ارتكبوا أضعافه  ،وحتققت أنك وضعت
تعجبك يف غري موضعه  ،وأوقعت استطرافك يف ضد موقعه  ،فاحتشمت من
خصمك  ،ورددت التعجب إىل نفسك .
وهؤالء القوم الذين فضلتهم وعظمتهم ،وأحسنت ظنك هبم ونزهتهم  ،هم
الذين دحرجوا الدباب ليلة العقبة بني رجيل ناقة رسول اهلل

طلب ًا لقتله .

وهم الذين كانوا يضحكون خلفه إذا صىل هبم ويرتكون الصالة معه
وينرصفون إىل جتاراهتم وهلوهم حتى نزل القرآن هيتف هبم .
وهم الذين جادلوا يف خروجه إىل بدر وكرهوا رأيه يف اجلهاد ،واعتقدوا أنه
ك بِ َْ
ك ِم ْن َب ْيتِ َ
ك َر ُّب َ
عىل غري الصواب ونزل فيهم:ك ََام َأ ْخ َر َج َ
ني
احل ِّق َوإِ َّن َف ِري ًقا ِم َن املُْ ْؤ ِمن ِ َ
ون إِ َىل املَْو ِ
ونُ .جي ِ
َلك ِ
َك ِيف َْ
اد ُلون َ
ون !
ت َو ُه ْم َينْ ُظ ُر َ
ني ك ََأن ََّام ُي َسا ُق َ
احل ِّق َب ْعدَ َما َت َب َّ َ
ْ
َار ُه َ َ

وهم الذين كانوا يلتمسون من النبي

بمكة القتال وينازلونه يف اجلهاد ،

ويرون أن الصواب خالف ما تعبدوا به يف تلك احلال من الكف واإلمساك ،
فلام حصلوا يف املدينة وتكاثر معهم الناس،ونزل عليهم فرض اجلهاد وأمروا
ِ
ين قِ َ
يل ََُل ْم ُك ُّفوا
بالقتال كرهوا ذلك وطلبوا التأخري ،ونزل فيهم :أ ََل ْ ت ََر إِ َىل ا َّلذ َ
َأي ِديكُم و َأقِيموا الصال َة وآتُوا الزَّ كَا َة َف َلام كُتِب ع َلي ِهم ِ
القت َُال إِ َذا َف ِريق ِمن ُْه ْم َ ْ
َّاس
خي َش ْو َن الن َ
َ
َّ
َ َ ْ ُ
ْ َ ْ َ ُ
َّ
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ت ع َلينَا ِ
ِ
ِ
القت ََال َل ْوال َأ َّخ ْر َتنَا إِ َىل َأ َج ٍل َق ِر ٍ
يب !
كَخَ ْش َية اهللِ َأ ْو َأ َشدَّ َخ ْش َي ًة َو َقا ُلوا َر َّبنَا َل َ َك َت ْب َ َ ْ

وهم الذين أظهروا األمانة والطاعة وأضمروا اخليانة واملعصية  ،حتى نزل
ِ
الر ُس َ
ون .
ول َو َختُونُوا َأ َمانَاتِك ُْم َو َأ ْنت ُْم َت ْع َل ُم َ
فيهمَ :يا َأ ُّ َهيا ا َّلذ َ
ين َآمنُوا ال َختُونُوا اهللَ َو َّ

وهم الذين كفوا عن اإلثخان يف القتل يوم بدر وطمعوا يف الغنائم ،حتى نزل
ُون َله َأرسى حتَّى ي ْث ِ
فيهم :ما ك َ ِ
هلل
ون َع َر َض الدُّ ْن َيا َوا ُ
خ َن ِيف األرض ت ُِريدُ َ
َان لنَبِي َأ ْن َيك َ ُ ْ َ َ ُ
َ
ي ِريدُ ِ
هلل َع ِزيز َحكِيمَ .ل ْوال كِتَاب ِم َن اهللِ َس َب َق ملَ َّسك ُْم ِيف َما َأ َخ ْذت ُْم َع َذاب َعظِيم .
اآلخ َر َة َوا ُ
ُ

وهم الذين شكوا يف وعيد اهلل ورسوله

وخبثت نياهتم  ،فظنوا أن األمر

اءوك ُْم ِم ْن َف ْوقِك ُْم َو ِم ْن َأ ْس َف َل
بخالف ما أخربهم به النبي
إذ نزل فيهم :إِ ْذ َج ُ
ِ
ِ
ِ
احلن ِ
وب َْ
ُّون بِاهللِ ال ُّظنُونَا ُ .هنَالِ َ
ك ا ْبت ُِيل
َاج َر َو َت ُظن َ
منْك ُْم َوإِ ْذ زَاغَت األَ ْب َص ُار َو َب َلغَت ا ْل ُق ُل ُ
ول املُْنَافِ ُق َ ِ
ين ِيف ُق ُل ِ
ُون َو ُز ْل ِز ُلوا ِز ْلزَاالً َش ِديدً ا َ .وإِ ْذ َي ُق ُ
وهبِ ْم َم َرض َما َو َعدَ نَا اهللُ
املُْ ْؤ ِمن َ
ون َوا َّلذ َ
ورا !
َو َر ُسو ُل ُه إِال غ ُُر ً

وهم الذين نكثوا عهد رسول اهلل

ونقضوا ما عقده عليهم يف بيعته حتت

هلل
اهدُ وا ا َ
الشجرة  ،وأنفذهم إىل قتال خيرب فولوا الدبر ونزل فيهمَ :و َل َقدْ كَانُوا َع َ
َان َع ْهدُ اهللِ َم ْس ُؤوالً .
ون األَ ْد َب َار َوك َ
ِم ْن َق ْب ُل ال ُي َو ُّل َ

وهم الذين اهنزموا يوم حنني وأسلموا النبي
املؤمنني

لألعداء  ،ومل يبق معه إال أمري

هلل ِيف َم َواطِ َن كَثِ َري ٍة
َرصك ُُم ا ُ
وتسعة من بني هاشم  ،ونزل فيهمَ :ل َقدْ ن َ َ

َو َي ْو َم ُحن ْ ٍ
ت
ت َع َل ْيك ُُم األرض بِ َام َر ُح َب ْ
َني إِ ْذ َأ ْع َج َب ْتك ُْم َك ْث َر ُتك ُْم َف َل ْم ُتغ ِْن َعنْك ُْم َش ْيئًا َو َضا َق ْ

ين  .وأمثال ذلك مما يطول برشوحه الذكر !
ُث َّم َو َّل ْيت ُْم ُمدْ بِ ِر َ
ِِ
وهم الذين قال اهلل تعاىل :وما ُحمَمد إِال رسول َقدْ َخ َل ْ ِ
ات َأ ْو
الر ُس ُل َأ َفإِ ْن َم َ
ت م ْن َق ْبله ُّ
َ ُ
َ َ َّ
ُقتِ َل ا ْن َق َل ْبت ُْم َع َىل َأ ْع َقابِك ُْم . .

وهم الذين قال هلم النبي

 :لتتبعن سنن من كان قبلكم شرب ًا بشرب وذراع ًا

ضب التبعتموه ! قالوا :يا رسول اهلل اليهود
بذراع حتى لو دخلوا جحر
ي
والنصارى ؟ قال :فمن إذ ًا ! وهم الذين قال هلم :أال ألعرفنكم ترتدون بعدي
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كفار ًا يرضب بعضكم رقاب بعض.
وهم الذين قال هلم :إنكم حمشورون إىل اهلل حفاة عراة  ،وإنه سيجاء برجال
من أمتي فيؤخذ هبم ذات الشامل فأقول:يا رب أصحاب! فيقال :إنك ال تدري
ما أحدثوا بعدك  ،إهنم مل يزالوا مرتدين عىل أعقاهبم منذ فارقتهم ! وهم الذين
قال هلم :بينام أنا عىل احلوض إذ ُمر بكم زمر ًا فتفرق بكم الطرق فأناديكم :أال
هلموا إىل الطريق  ،فينادي مناد من ورائي :إهنم بدلوا بعدك  ،فأقول :أال سحق ًا
أال سحق ًا .
وهم الذين قال هلم عند وفاته :جهزوا جيش أسامة  ،ولعن من ختلف عنه ،
فلم يفعلوا .وهم الذين قال هلم :إئتوين بدواة وكتف أكتب لكم كتاب ًا لن تضلوا
بعدي فلم يفعلوا وقال أحدهم :دعوه فإنه هيجر ! ومل ينكر الباقون عليه ! هذا
مع إظهارهم اإلسالم واختصاصهم بصحبة النبي

ورؤيتهم اآليات ،

وقطع أعذارهم باملعجزات ! فانظر اآلن أينا أحق بأن يتعجب وأوالنا بأن
يتعجب منه :من أضاف إىل هؤالء األصحاب ما يليق بأفعاهلم  ،ومن جعلهم
فوق منازل األنبياء وهذه أحواهلم !»
$نزلت آيات انقالب األمة قبل والدة اإلمام احلسني
فقد ولد احلسني

بعد أحد بشهور وروي بسنة فيكون إخباراهلل لنبيه

باإلنقالب قبل إخباره بقتل ابنه احلسني

 ،فامذا كان وقع اخلرب عليه؟!

ال بد أن وقعه كان هائ ً
ال وأنه عانى من خرب انقالب أمته أنواع األمل  ،ألن أحدنا
إذا زرع بستان ًا وربى أشجاره حتى كربت وأطعمت  ،ثم قيل له ستأتيها ريح
بعد أيام وتيبس ،فسيكون اخلرب عليه كالصاعقة !
أو إذا أسس أرسة ورزق بأوالد أبناء وبنات ورباهم حتى كربوا  ،فكانوا أمله،

املوضوع الثاين والعرشون:خربان مؤملان لقلب رسول اهلل

 ,انقالب أمته .وقتل احلسني

353........

فقيل له سيموتون كلهم بعد أسبوع! فسيكون اخلرب عليه كارثة !
فكيف برسول اهلل

وقد حتمل يف تبليغ رسالته أنواع املتاعب واألذى ،

وتعرض لألخطار  ،وعمل لتأسيسها ليل هنار ألكثر من عرشين سنة  ،ثم يقال
له :إن صحابتك سيطمعون بسلطانك وخيالفون وصيتك  ،وينقلبون عليك
وينحرفون بأمتك ! فإن ذلك عليه كارثة الكوارث .
ثم يقال له :أنت واصل عملك أهيا النبي وكأن شيئ ًا لن يدث  ،وأكمل بناء
أمتك وإرساء هذا املد احلضاري  ،واترك مقادير اهلل جتري !
إن هذا احلمل الثقيل الينهض به غريالنبي

 ،املطيع لربه باملطلق املستعني

به عىل األعباء الثقيلة  .وينهض به تلميذه عيل

الذي عمل مع النبي

ثالث وعرشين سنة يف نرصة هذا الدين وإرساء قواعده  ،وواصل ليله بنهاره
يف العمل واجلهاد  ،ووضع روحه عىل كفه وهو ينرصهذا الدين ،ويلقي بنفسه
يف هلوات احلرب  ،ليزيح من طريق اإلسالم عتاة العرب وشياطينهم .
وإذا بالنبي

خيربه :يا عيل ستغدر بك أمتي  ،وتتبع سنن من كان قبلها من

املنحرفني بعد أنبيائهم  ،ويضطهدونك وأبناءك  ،ويتسلط عىل األمة املفتونون
حتى يبعث اهلل املهدي املوعود من ذريتك فيمأل األرض عدالً بعد أن ملئت
ظل ًام ! وخيربه أنك البد أن تبقى بعدي لتقاتل عىل تأويل القرآن كام قاتلت معي
عىل تنزيله  ،وتعيش بعدي ثالثني سنة .


وهكذا عمل النبي

وعيل



من بعد آية اإلنقالب ..بكل طاقته طاع ًة

وعبودية خالص ًة ،ومل تفرت مهتهام بسبب معرفتهام انحراف األمة بعده نبيها !




أحد جاءه خرب احلسن واحلسني
وبعد شهور من ُ

ليكون مصيبة وقعت
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عىل أختها  ،فتحمل النبي
ومن أعجب األمور أن النبي
ومؤسيس قتل احلسني والعرتة

ذلك طاعة وعبودية لربه .
وعلي ًا

كانا يعيشان مع أبطال اإلنقالب

 ،ويعاملوهنم عىل ظاهرهم.

وأحيان ًا يقول هلم ما أمره ربهُ :أو َلئِ َ ِ
ين َي ْع َل ُم اهلل َم ِايف ُق ُل ِ
وهبِ ْم َف َأ ْع ِر ْض َعن ُْه ْم
ك ا َّلذ َ
َو ِع ْظ ُه ْم َو ُق ْل ََُل ْم ِيف َأ ْن ُف ِس ِه ْم َق ْوالً َبلِيغًا.

وكذلك عمل عيل

يف ظروف كظروف النبي

حتمل األمرالصعب الذي

اليتمله إالملك مقرب أو نبي مرسل ،أو عبد امتحن اهلل قلبه لإليامن !




$املوضوع الثالث والعشرون:

$فدى رسول اهلل

احلسني بابنه إبراهيم

$مارية القبطية الطاهرة املربأة يف القرآن
بعث املقوقس إىل رسول اهلل

يف سنة سبع من اهلجرة بامرية وبأختها

سريين ،وألف مثقال ذهب ًا  ،وعرشين ثوب ًا لين ًا  ،وبغلته الدلدل ومحاره عفري
ويقال يعفور ،ومعهم ِخيص يقال له مابور شيخ كبري كان أخا مارية..
فجاء أبو رافع زوج سلمى فبرش رسول اهلل بإبراهيم فوهب له عبد ًا  ،وذلك يف
ذي احلجة سنة ثامن ( .الطبقات.)212 / 8 :

غرت عىل مارية! وذلك أهنا
غرت عىل امرأة إال دون ما
وقالت عائشة« :ما
ُ
ُ
كانت مجيلة من النساء جعدة  ،وأعجب هبا رسول اهلل وكان أنزهلا أول ما قدم
هبا يف بيت حلارثة بن النعامن فكانت جارتنا  ،فكان رسول اهلل عامة النهار
والليل عندها  ،حتى فرغنا هلا  ،فجزعت !
فحوهلا إىل العالية  ،فكان خيتلف إليها هناك  ،فكان ذلك أشد علينا  ،ثم رزق
اهلل منها الولد وحرمنا منه » ! (الطبقات. )212 / 8 :

تقصد عائشة أهنا وحفصة تفرغت ألذية مارية وحتمل النبي
نحو سنتني حتى جزعت مارية ! فخيش النبي

ذلك كيدمها

عىل محلها منهن !

وقد روي من أذيتهن الكالم  ،واألفعال  ،والرضب  ،والشد بالشعر !
وكان له بستان يف العوايل يسكن فيه غالمه أبو رافع وزوجته وكانت عاقلة ،
فبنى ألم إبراهيم غرفة وأسكنها هناك وكان يذهب إليها  .فزاد عداء عائشة
ملارية خاصة ملا رزقت بولد ! بل دخل العنرصالقرش عىل اخلط ألنه صار
للنبي

وارث من صلبه ! فأشاعت قريش أن إبراهيم اليشبهه ! واهتموا
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مارية فغضب النبي

واعتزل نساءه وسكن يف بيت مارية

اإلفك وبراءة مارية  ،وآيات ختيريالنبي
قال عيل

فنزلت آيات

ألزواجه بني الزوجية والطالق .

 « :إن العرب كرهت أمر حممد

وحسدته عىل ما آتاه اهلل من

فضله  ،واستطالت أيامه حتى قذفت زوجته  ،ونَفرت به ناقته  ،مع عظيم
إحسانه إليها وجسيم مننه عندها  ،وأمجعت مذ كان حي ًا عىل رصف األمر عن
أهل بيته بعد موته ! ( رشح النهج. ) 298 / 20 :

وروى ابن اجلوزي يف املنتظم ( )346/3عن عائشة قالت « :ملا ولد إبراهيم جاء به
رسول اهلل إيل فقال :أنظري إىل شبهه ب  ،فقلت :ما أرى شبه ًا » !
وروى احلاكم () 39/4

عن عائشة أن الذي اهتم مارية غريها وليست هي

فقالت« :أهديت مارية إىل رسول اهلل ومعها ابن عم هلا  ،قالت :فوقع رسول
اهلل عليها وقعة فاستمرت حام ً
ال  ،قالت فعزهلا عند ابن عمها  ،قالت فقال
أهل اإلفك والزور :من حاجته إىل الولد ادعى ولد غريه ! وكانت أم ًة قليلة
اللبن فابتاعت له ضائنة لبون فكان يغذي بلبنها فحسن عليه حلمه  ،قالت
عائشة :فدُ خل به عىل النبي ذات يوم فقال :كيف ترين؟ فقلت من ُغ ِّذ َي بلحم
الضأن يسن حلمه  .قال :وال الشبه ؟ قالت :فحملني ما يمل النساء من
الغرية أن قلت ما أرى شبه ًا !
قالت :وبلغ رسول اهلل ما يقول الناس ! فقال لعيل :خذ هذا السيف فانطلق
فارضب عنق ابن عم مارية حيث وجدته ! قالت :فانطلق فإذا هو يف حائط
عىل نخلة خيرتف رطب ًا  ،قال فلام نظر إىل عيل ومعه السيف استقبلته رعدة  ،قال
فسقطت اخلرقة فإذا هو مل خيلق اهلل له ما للرجال  ،شئ ممسوح )!
ويف رشح النهج ( :)190/9كانت هلا عليه جرأة وإدالل مل يزل ينمو ويسترشي
حتى كان منها يف أمره يف قصة مارية ما كان »  .يعني اهتمتها !

احلسني بابنه إبراهيم

املوضوع الثالث والعرشون :فدى رسول اهلل
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وقد رصحت مصادرنا بأن عائشة هي التي اهتمت مارية فقالت للنبي

بعد

موت إبراهيم :ما الذي يزنك عليه إنه ابن جريح القبطي! فبعث النبي علي ًا
ليقتله فخاف منه جريح فتسلق نخلة يف بستان فانكشف ثوبه فإذا ليس له ما
للرجال  ،فرجع عيل إىل رسول اهلل وأخربه بام رأى فقال :احلمد هلل الذي رصف
إل ْف ِ
ِ
اءوا بِا ِ
ك ُع ْص َبة ِمنْك ُْم ال
عنا السوء أهل البيت  ،ثم نزلت هذه اآلية :إِ َّن ا َّلذ َ
ين َج ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ِم َن ا ِ
رب ُه
رش ًا َلك ُْم َب ْل ُه َو َخ ْري َلك ُْم  ،لك ُِّل ْام ِر ٍئ من ُْه ْم َما ا ْكت ََس َ
َحت َْس ُبو ُه َ ّ
إل ْث ِم َوا َّلذي ت ََو َّىل ك ْ َ
ِمن ُْه ْم َل ُه َع َذاب َعظِيم »  ( .تفسري القمي. ) 318 / 2 :

بل افرتوا عىل النبي

بأنه كان شاك ًا بزوجته مارية  ،حتى طمأنه الوحي!

قال أنس :ملا ولد إبراهيم من مارية جاريته كان يقع يف نفس النبي حتى أتاه
جربيل فقال :السالم عليك يا أبا إبراهيم»(.اإلصابة. ) 218 / 1:
وملا لغط املنافقون باهتام مارية  ،أنزل اهلل يف تربئتها :إِ َّن ا َّل ِذين جاءوا بِاآل ْف ِ
ك ُع ْص َبة
َ َ ُ
ٍ ِ
ِ
ِ
ب ِم َن اآل ْث ِم َوا َّل ِذي
منْك ُْم ال َحت َْس ُبو ُه َرشا َلك ُْم َب ْل ُه َو َخ ْري َلك ُْم لك ُِّل ْام ِرىء من ُْه ْم َما ا ْكت ََس َ
َات ا ْلغَافِ ِ
ون املُْحصن ِ
ِ
ِ
تَو َّىل كِ ِ
الت
ين َي ْر ُم َ ْ َ
رب ُه من ُْه ْم َل ُه َع َذاب َعظيم  ...اىل قوله تعاىل :إِ َّن ا َّلذ َ
َ
َْ
َات ُل ِعنُوا ِيف الدُّ ْنيا و ِ
املُْ ْؤ ِمن ِ
اآلخ َر ِة َو ََُل ْم َع َذاب َعظِيم َ .ي ْو َم ت َْش َهدُ َع َل ْي ِه ْم َأ ْل ِسنَت ُُه ْم َو َأ ْي ِدهيِ ْم
َ َ
ون َ .ي ْو َم ِئ ٍذ ُي َو ِّف ِ
يه ُم اهللُ ِدين َُه ُم َْ
احل َّق..
َو َأ ْر ُج ُل ُه ْم بِ َام كَانُوا َي ْع َم ُل َ

وكان ذلك يف السنة الثامنة للهجرة .فادعت عائشة أهنا نزلت يف تربئتها ،مع
أن هتمتها كانت يف اخلامسة يف غزوة بني املصطلق ( .إعالم الورى.)196 /1:

$لست أمجعهما لك فافد أحدهما بصاحبه !
كان النبي

حمب ًا للحسن وإبراهيم

أن خيتار بني احلسني وإبراهيم

 ،ومشغوف ًا باحلسني

 .فأمره اهلل

.

روى يف كشف اليقني ،321/عن ابن عباس« :كنت عند النبي

وعىل فخذه

األيرس ابنه إبراهيم وعىل فخذه األيمن احلسني بن عيل  ،وهو يقبل هذا تارة
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وذلك أخرى  ،إذ هبط جربيل فقال :يا حممد إن اهلل تعاىل يقرأ عليك السالم
ويقول لك :لست أمجعهام لك فافد أحدمها بصاحبه ! فنظر النبي

إىل

إبراهيم وبكى  ،ونظر إىل احلسني وبكى وقال :إن إبراهيم متى مات مل يزن
عليه غريي  ،وأما احلسني متى مات حزنت عليه ابنتي وحزن ابن عمي
وحزنت أنا  ،وأنا أؤثر حزين عىل حزهنام .
يا جربئيل يقبض إبراهيم فقد فديت احلسني به  .قال :فقبض بعد ثالثة  ،فكان
النبي

إذا رأى احلسني مقب ً
ال  ،قبله وضمه إىل صدره ورشف ثناياه وقال:

فديت من فديته بابني إبراهيم»وتاريخ بغداد 200/2 :وتاريخ دمشق.324/52:

$ماذا لو بقي إبراهيم واحلسني
السؤال :ماذا لو بقي إبراهيم ابن النبي
جيمعهام اهلل تعاىل لنبيه

؟

مع حفيده احلسني

؟ وملاذا ال

؟

اجلواب :أنه لو بقي إبراهيم وأوىص له النبي

باخلالفة واإلمامة بعده لقتلته

قريش أويبايع لزعيمهم  ،ويفعل ما فعله عيل

.

قال عيل كام يف رشح النهج ( « :)298/20اللهم إين أستعديك عىل قريش ،
فإهنم أضمروا لرسولك رضوب ًا من الرش والغدر فعجزوا عنها ِ ،
وحل ُت بينهم
وبينها  ،فكانت الوجبة ب والدائرة عيل !
اللهم احفظ حسن ًا وحسين ًا  ،وال متكن فجرة قريش منهام ما دمت حي ًا  ،فإذا
توفيتني فأنت الرقيب عليهم  ،وأنت عىل كل شئ شهيد .
وقال له قائل :يا أمري املؤمنني  ،أرأيت لو كان رسول اهلل ترك ولد ًا ذكر ًا قد بلغ
احللم وآنس منه الرشد  ،أكانت العرب تسلم إليه أمرها ؟

املوضوع الثالث والعرشون :فدى رسول اهلل

احلسني بابنه إبراهيم
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فعلت ! ولوال أن قريش ًا جعلت اسمه
قال :ال  ،بل كانت تقتله إن مل يفعل ما
ُ
ذريعة إىل الرياسة وسل ًام إىل العز واإلمرة  ،ملا عبدت اهلل بعد موته يوم ًا واحد ًا
والرتدت يف حافرهتا  ،وعاد قارحها جذع ًا وبازهلا بكر ًا .
جلهد واملخمصة ،
ثم فتح اهلل عليها الفتوح فأثرت بعد الفاقة  ،ومتولت بعد ا َ
فحسن يف عيوهنا من اإلسالم ما كان سمج ًا  ،وثبت يف قلوب كثري منها من
الدين ما كان مضطرب ًا  ،وقالت :لوال أنه حق ملا كان كذا !ثم نسبت تلك
الفتوح إىل آراء والهتا وحسن تدبري األمراء القائمني هبا  ،فتأكد عند الناس
نباهة قوم ومخول آخرين  ،فكنا نحن ممن مخل ذكره  ،وخبت ناره  ،وانقطع
صوته وصيته  ،حتى أكل الدهر علينا ورشب  ،ومضت السنون واألحقاب بام
فيها  ،ومات كثري ممن يعرف  ،ونشأ كثري ممن ال يعرف .
وما عسى أن يكون الولد لو كان ! إن رسول اهلل مل يقربني بام تعلمونه من
ال ُقرب للنسب واللحمة  ،بل للجهاد والنصيحة  ،أفرتاه لو كان له ولد هل كان
يفعل ما فعلت  .وكذاك مل يكن َيق ُرب ما َق ُرب ُت  ،ثم مل يكن عند قريش والعرب
سبب ًا للحظوة واملنزلة بل للحرمان واجلفوة !
اللهم إنك تعلم أين مل أرد األمرة وال علو امللك والرياسة  ،وإنام أردت القيام
بحدودك  ،واألداء لرشعك  ،ووضع األمور يف مواضعها  ،وتوفري احلقوق
عىل أهلها  ،واملض عىل منهاج نبيك  ،وإرشاد الضال إىل أنوار هدايتك » .
فإبراهيم ابن النبي

لو كرب سيكون مضطهد ًا كام اضطهد عيل

قريش كأنه النبي

فاألفضل أن يكون اإلضطهاد بعيد ًا ولو قلي ً
ال عن

شخص النبي

حتى ُيفظ مقامه باحلد األدنى !

 ،وتعامله
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وأما احلسني

فستجري عليه مقادير اهلل  ،ومن املقادير أن يفدى بخاله

ابراهيم  ،ويقتل يف كربالء  ،فال بد أن يذهب اليها  ،ولو كان إبراهيم حي ًا
لذهب معه حتى يقتال يف كربالء ! أو قد يقتل إبراهيم

قبله !

$الفرق بني فداء احلسني بإبراهيم وفداء إمساعيل بالكبش
ِ
الس ْع َي َق َال َيا ُبن ََّي إِ ِّين َأ َرى ِيف املَْنَا ِم َأ ِّين
رشنَا ُه بِغ َُال ٍم َحلي ٍم َ .ف َل َّام َب َلغَ َم َع ُه َّ
قال اهلل تعاىلَ :ف َب َّ ْ
ِ
ك َفا ْن ُظر ما َذا تَرى َق َال يا َأب ِ
ت ا ْف َع ْل َما ت ُْؤ َم ُر َست ِ
َأ ْذ َب ُح َ
ين َ .ف َل َّام
الصابِ ِر َ
اء اهللَُّ م َن َّ
َ َ
ْ َ َ
َجدُ ِين إِ ْن َش َ
ِ
َأ ْس َلام َو َت َّل ُه لِ ْل َجبِ ِ
الرؤْ َيا إِنَّا ك ََذلِ َ
ني.
يم َ .قدْ َصدَّ ْق َ
ك ن َْج ِزي املُْ ْح ِسن ِ َ
ت ُّ
ني َ .ونَا َد ْينَا ُه َأ ْن َيا إِ ْب َراه ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم..
إِ َّن َه َذا ََُل َو ا ْل َب َال ُء املُْبِ ُ
ني َ .و َفدَ ْينَا ُه بِذ ْبحٍ َعظي ٍم َ .وت ََر ْكنَا َع َل ْيه ِيف ْاآلَخ ِر َ
ين َ .س َالم َع َىل إِ ْب َراه َ
اق َنبِيا ِمن الص ِ
رشنَا ُه بِإِ ْس َح َ
ني .
احل َ
َ َّ
َو َب َّ ْ

قال عيل بن فضال(اْلصال(:)55/سألت أبا احلسن عيل بن موسى الرضا
عن معنى قول النبي
اخلليل

:أنا ابن الذبيحني؟ قال :يعني إسامعيل بن إبراهيم

وعبد اهلل بن عبد املطلب.

الس ْع َي َق َال
أما إسامعيل فهو الغالم احلليم الذي برش اهلل به إبراهيم َ ،ف َل َّام َب َلغَ َم َع ُه َّ
ك َفا ْن ُظر ما َذا تَرى َق َال يا َأب ِ
ت ا ْف َع ْل َما ت ُْؤ َم ُر َست ِ
َيا ُبن ََّي إِ ِّين َأ َرى ِيف املَْنَا ِم َأ ِّين َأ ْذ َب ُح َ
َجدُ ِين إِ ْن
َ َ
َ
ْ َ

ِ
ين  .قال َيا َأ َب ِت ا ْف َع ْل َما ت ُْؤ َم ُر  .ومل يقل له يا أبت افعل ما رأيت
الصابِ ِر َ
اء اهللَُّ م َن َّ
َش َ

فلام عزم عىل ذبحه فداه اهلل بذبح عظيم ،بكبش أملح يأكل يف سواد  ،ويرشب
يف سواد ،وينظر يف سواد ،ويميش يف سواد  ،ويبول ويبعر يف سواد  ،وكان يرتع
قبل ذلك يف رياض اجلنة أربعني عام ًا  ،وما خرج من رحم أنثى  ،وإنام قال اهلل
جل وعز له :كن  ،فكان ليفدي به إسامعيل .فكل ما يذبح بمنى فهو فدية
إلسامعيل إىل يوم القيامة  ،فهذا أحد الذبيحني .
وأما اآلخر ،فإن عبد املطلب كان تعلق بحلقة باب الكعبة ودعا اهلل عز وجل
أن يرزقه عرشة بنني ونذر هلل عز وجل أن يذبح واحد ًا منهم متى أجاب اهلل

املوضوع الثالث والعرشون :فدى رسول اهلل
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دعوته  ،فلام بلغوا عرشة قال :قد وىف اهلل يل فأل َفني هلل عز وجل  ،فأدخل ولده
الكعبة وأسهم بينهم فخرج سهم عبد اهلل أب رسول اهلل

وكان أحب ولده

إليه  ،ثم أجاهلا ثانية فخرج سهم عبد اهلل  ،ثم أجاهلا ثالثة فخرج سهم عبد اهلل،
فأخذه وحبسه وعزم عىل ذبحه  ،فاجتمعت قريش ومنعته من ذلك واجتمع
نساء عبد املطلب يبكني ويصحن  ،فقالت له ابنته عاتكة :يا أبتاه اعذر فيام بينك
وبني اهلل عز وجل يف قتل ابنك .قال :فكيف أعذر يا بنية فإنك مباركة  ،قالت:
إعمد إىل تلك السوائم التي لك يف احلرم فارضب بالقداح عىل ابنك وعىل
اإلبل وأعط ربك حتى يرىض  .فبعث عبد املطلب إىل إبله فأحرضها وعزل
منها عرش ًا ورضب السهام فخرج سهم عبد اهلل  ،فام زال يزيد عرش ًا عرش ًا حتى
بلغت مائة فرضب فخرج السهم عىل اإلبل ،فكربت قريش تكبرية ارجتت هلا
جبال هتامة  ،فقال عبد املطلب :الحتى أرضب بالقداح ثالث مرات  ،فرضب
ثالث ًا كل ذلك خيرج السهم عىل اإلبل.
فلام كان يف الثالثة اجتذبه الزبري وأبو طالب وإخوانه من حتت رجليه  ،فحملوه
وقد انسلخت جلدة خده الذي كان عىل األرض وأقبلوا يرفعونه ويقبلونه
ويمسحون عنه الرتاب .
وأمر عبد املطلب أن تنحر اإلبل باحلزورة وال يمنع أحد منها وكانت مائة .
وكانت لعبد املطلب مخس سنن أجراها اهلل عز وجل يف االسالم :حرم نساء
اآلباء عىل األبناء  ،وسن الدية يف القتل مائة من اإلبل  ،وكان يطوف بالبيت
سبعة أشواط  ،ووجد كنز ًا فأخرج منه اخلمس  ،وسمى زمزم ملا حفرها سقاية
احلاج  .ولوال أن عبد املطلب كان حجة وأن عزمه عىل ذبح ابنه عبد اهلل شبيه
بعزم إبراهيم عىل ذبح ابنه إسامعيل  ،ملا افتخر النبي
ألجل أهنام الذبيحان يف قوله :أنا ابن الذبيحني .

باإلنتساب إليهام
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والعلة التي من أجلها رفع اهلل عز وجل الذبح عن إسامعيل هي العلة التي من
أجلها رفع الذبح عن عبد اهلل وهي كون النبي
فبربكة النبي واألئمة

واألئمة

يف صلبهام.

رفع اهلل الذبح عنهام  ،فلم جتر السنة يف الناس بقتل

أوالدهم  ،ولوال ذلك لوجب عىل الناس كل أضحى التقرب إىل اهلل تعاىل ذكره
بقتل أوالدهم  ،وكل ما يتقرب الناس به إىل اهلل عز وجل من أضحية فهو فداء
إلسامعيل إىل يوم القيامة ).
$مالحظات
 .1القربان يف األديان رمز لطاعة اهلل املطلقة وعبوديته عز وجل .ومعناه أن
صاحب القربان حارض أن يقدم نفسه ذبيح ًا هلل تعاىل  ،فيقول له اهلل :قبلتك
فاذبح قربان ًا حيوان ًا وأطعم حلمه للفقراء فكأنك ذبحت نفسك يل.
فيقوم الشخص بذبح قربان لوجه اهلل تعاىل ويقسم حلمه .
ثم أخذه املرشكون ذبيح ًا وقربان ًا ألصنامهم  ،وكانت قريش والعرب تذبح
قربانًا لالت فقط  ،وملا غلب املناذرة الغسانيني وأرسوا ابن ملكهم األهيم ،
جاؤوا به اىل الطائف وذبحوه قربان ًا لالت .
ويف مقابل ذلك نذر عبد املطلب إن رزق بعرشة بنني أن يذبح أحدهم للكعبة
أي لرب الكعبة عز وجل  ،مقابل ذبح املرشكني لالت .
 .2ال بد للباحث املنصف أن يعترب عبد املطلب من كبار أولياء اهلل تعاىل  ،أما
نبي ًا أو ولي ًا  ..ألنه هدي باملنام اىل حفر زمزم وكانت مدفونة وضائعة من عقود
أو قرون  .ثم ظهرت له كرامات فنبع املاء من حتت خف ناقته يف الصحراء ،
كام سن سنن ًا أجراها اهلل يف اإلسالم  ،وأخربه اهلل تعاىل بجيش أبرهة وأنه
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سيدمره بطيور من جهة جدة  ،فكان ينظر من تلك اجلهة حتى جاءت طيور
األبابيل ..
وال بد أن يكون نذره بذبح أحد أوالده صحيح ًا يف رشيعة إبراهيم

 .وأن

يكون فداؤه باإلبل صحيح ًا  ،وأن اهلل أهلمه ذلك قبل أن تقوله ابنته عاتكة .
وأقوى دليل عىل صحة فدائه قول النبي

أنا ابن الذبيحني  ،فلوال أنه نذر

رشعي  ،وفداء رشعي ،ملا سمى أباه عبد اهلل ذبيح ًا .
 .3الفرق بني فداء احلسني وإسامعيل

أن اهلل تعاىل أرى إبراهيم يف املنام

ذبح إسامعيل  ،وملا رآه صادق ًا أرسل الكبش فداء إلسامعيل وبدي ً
ال  .بينام أخرب
النبي

بأن أمته ستذبح ابنه احلسني

ومل جيعل للحسني

فداء بدي ً
ال ،

بل جعله هو الفداء .
فنظام البدل الذي كان يف إسامعيل ألغي يف احلسني  ،فكتب اهلل عليه القتل ومل
يفده ببديل  ،كبش أو شخص  .وفداؤه بنفسه أعىل رتب ًة من فداء إسامعيل،
وامتحان النبي

به أشد من امتحان إبراهيم  ،وقد أخطأ بعض املفرسين

فجعلوا إسامعيل أو احلسني أحدمها فداء لآلخر  ،وال يصح ذلك .
بل املعنى أن اهلل قال إلبراهيم إن القربان الذبيح بنفسه ليس ابنك بل نفديه
بكبش والقربان بنفسه هو احلسني

 .وقد ختبط املفرسون كثري ًا يف اآلية .

 .4يستشكل بعضهم برضب السهام بني اإلبل وعبد اهلل  ،لكن السهام بذاهتا
نوع من القرعة وهي مرشوعة يف الفقه اإلسالمي  ،وقد أمىض اإلسالم منها
الم ُه ْم َأ ُّ ُهي ْم َي ْك ُف ُل َم ْر َي َم .والقرعة عىل
القرعة عىل مريمَ :وما ُكن َ
ْت َلدَ ْهيِ ْم إِ ْذ ُي ْل ُق َ
ون َأ ْق َ

َان ِم َن املُدْ َح ِض ْني .وليست من نوع رضب األقداح
اه َم فك َ
ركاب سفينة يونسَ :ف َس َ
لألصنام لتخربهم باخلري والرش أو التحريم والتحليل ،وكانوا يكتبون عىل

..............................................................................................................................................................364اجلديد يف احلسني

القدح أمرين رب أو هناين رب ويقصدون الصنم  .وهذا هو املنهي عنه بقوله
ِ
الش ْي ِ
ْصاب َو ْ َ
تعاىل :إِن ََّام َْ
األزْال ُم ِر ْجس ِم ْن َع َم ِل َّ
طان .
رس َو ْاألَن ُ
اْل ْم ُر َواملَْ ْي ُ

 .5للذبيحني إسامعيل وعبد اهلل مقام كبري  ،وألبوهيام إبراهيم وعبد املطلب
مقام كبري كذلك  ،ولكنه ال يصل اىل مقام رسول اهلل
إبراهيم واحلسني فقدم ابنه فداء للحسني
احلسني

 ،الذي خري بني ولده

 .ثم ريض بتقديم ابنه

قربان ًا رغم دموعه  ،بدون بديل من كبش وغريه .

 .6فداء إسامعيل يشبه فداء عبد اهلل
من اإلبل  .أما فداء النبي

 ،هذا ُف ِد َي بكبش وهذا ُفدي بمئة

للحسني بإبراهيم

فدى إبن ًا بإبن .وأعىل منه فداؤه احلسني
األشقياء من خلق اهلل .وبذلك يكون
$ملاذا اختار النيب

فهو أعىل من الفداء ألنه

وقبوله أن يذبح قربان ًا هلل تعاىل بيد
قدم فداءين حقيقني ال واحد ًا .

احلسني على إبراهيم

جاء يف رواية ابن عباس عن السبب الذي ذكره النبي

؟
(:فنظر النبي إىل

إبراهيم فبكى وقال :إن إبراهيم أمه أمة  ،ومتى مات مل يزن عليه غريي  ،وأم
احلسني فاطمة وأبوه عيل ابن عمي حلمي ودمي ،ومتى مات حزنت ابنتي
وحزن ابن عمي وحزنت أنا عليه  ،وأنا أوثر حزين عىل حزهنام  .يا جربئيل
ُيقبض إبراهيم فديته باحلسني.قال:فقبض بعد ثالث)!
ويف اعتقادي أن هذا جزء السبب وليس كله  ،وأن ابن عباس فاته شيئ من
هذا احلديث أو اجتهد فيه ومل يفظ  .ومع األسف أن احلديث مل يصلنا إال من
طريق ابن عباس ولفظه  ،وقد روته كافة املصادرهبذه الصيغة .

احلسني بابنه إبراهيم
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والقضية أعمق مما فهمه ابن عباس ،فام املوجب هلل تعاىل أن يفدي احلسني
بفاطمة

بإبراهيم؟ فقد أراد عز وجل حرص ذرية النبي

 ،وأراد أن ال

يكون مع خط اإلمامة من ذريتها خط إمامة موازي ًا ولو كان من أخيها .
فيكون قوله عز وجل للنبي

 :ال أمجعهام لك فافد أحدمها بصاحبه  ،أين

أريد فاطمة وذريتها  ،وقد فهم ذلك النبي

ففدى احلسني بإبراهيم

وهذا ينسجم مع املقام العظيم لفاطمة واحلسني

.

.

والبن عباس أخطاء يف حديثه ،مثل قوله إن أم سلمة ملا تغريت تربة
احلسني

قبل وصول خربه .

عندها أعلنت مقتل احلسني

بينام روي عنها أهنا كتمت قتل احلسني
البيت

حتى وصل اخلرب .




حتى اليشمت هبم أعداء أهل

$املوضوع الرابع والعشرون:

$لعنة ظاملي العرتة على لسان النيب

$كان اللعن موجودًا يف األديان القدمية
 يف الثقافة اليهودية أن اهلل سبحانه قال لقابيل(:فاآلن ملعون أنت من األرض
حت فاها لتقبل دم أخيك من يدك ) ( .العهد القديم ) 8 /
التي َف َت َ

ولعن نوح

ابنه حام ألنه َل يسرت عورته(:وابتدأ نوح يكون فالح ًا وغرس

كرم ًا .ورشب من اخلمر فسكر وتعرى داخل خبائه  .فأبرصحام أبو كنعان
عورة أبيه وأخرب أخويه خارج ًا  .فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه عىل أكتافهام
ومشيا إىل الوراء وسرتا عورة أبيهام ووجهامها إىل الوراء فلم يبرصا عورة
أبيهام ..فقال :ملعون كنعان عبد العبيد يكون إلخوته .وقال مبارك الرب إله
سام وليكن كنعان عبد ًا هلم) (.العهد القديم. )15/

ولعنة اليهود عىل لسان األنبياء

حقيقة ثابتة  ،وقد حتولت إىل عقدة يف

حياهتم  ،فكلام أصابتهم مصيبة قالوا إهنا بسبب لعنة أنبيائهم ! ويسمون يوم
هزيمتهم عىل يد النبي

يف خيرب(يوم الغفران ) زاعمني أن هزيمتهم غفران

لذنوهبم ! ويزعم هذا النص أن لعنتهم سرتتفع عنهم يف آخر الزمان عندما
يقيمون دولتهم  ،ويأيت نبيهم املنتظر !
 ويف الثقافة املسيحية أن كل من يصلب فهو ملعون  ،حتى لو كان صاحل ًا !
ففي العهد اجلديد ( :307/املسيح افتدانا من لعنة الناموس  ،إذ صار لعنة
ألجلنا ! ألنه مكتوب :ملعون كل من علق عىل خشبة  .لتصري بركة إبراهيم
لألمم يف املسيح يسوع  ،لننال باإليامن موعد الروح ) .
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$اللعن مبدأ إسالمي وهو حق هلل تعاىل وحده
ومعناه قرار الطرد من رمحته تعاىل عندما تتعاظم معصية الشخص  ،ويستحق
الطرد من الرمحة  .وقد أخذوا منه مرسوم احلرمان الكنيس .
ِ
ين
وقد تضمن القرآن أكثر من ثالثني آية يف اللعن  ،منها قوله تعاىل :إِ َّن ا َّلذ َ
ون ما َأ ْن َز ْلنَا ِمن ا ْلبين ِ
َّاس ِيف ا ْل ِكت ِ
َات َو ُْاَلدَ ى ِم ْن َب ْع ِد َما َب َّينَّا ُه ل َّلن ِ
َاب ُأو َلئِ َك َي ْل َعن ُُه ُم اهلل
َ َ ِّ
َي ْكت ُُم َ َ
ِ
َو َي ْل َعن ُُه ُم َّ
ين تَا ُبوا َو َأ ْص َل ُحوا َو َب َّينُوا َف ُأو َلئِ َ
اب
الال ِعن َ
ُوب َع َل ْي ِه ْم َو َأنَا الت ََّو ُ
ك َأت ُ
ُون  .إِال ا َّلذ َ

الر ِح ُيم  .ومعناه أن الذي يصدر قرار والطرد من الرمحة هو اهلل تعاىل  ،وأن
َّ
الالعنون يقرون ذلك ويتبنونه طاعة هلل تعاىل  .وأن اهلل وحده قد يرفع اللعن
ِ
ين تَا ُبوا َو َأ ْص َل ُحوا َو َب َّينُوا َف ُأو َلئِ َ
ك
كام يف الذين تابوا من كتامن ما أنزل اهلل :إِال ا َّلذ َ
َأتُوب ع َلي ِهم و َأنَا التَّواب ِ
يم  .ومعنى التوبة عليهم رفع اللعنة عنهم .
ُ َ ْ ْ َ
الرح ُ
َ ُ َّ

 وقد ورد اللعن يف القرآن أكثر من ثالثني مرة  ،واستعمله اهلل تعاىل إلبليس
وأتباعه  ،ومعناه غضبه عليه وطرده من رمحته !
 واستعمله النبي

ضد العاصني الذين أخربه ربه بأهنم مطرودون من

رمحته  .فكانت العرب ختاف منه ألنه عندهم يؤثر يف امللعون .
$مل يفهم القرشيون معنى اللعن يف اإلسالم
فقد تعلموا من اليهود أنك إذا لعنت أحد ًا  ،أو شيئ ًا  ،زرعت اللعنة يف دمه!
ففي مصنف ابن أيب شيبة (( :)163/6بينام عمر يسري يف أصحابه ويف القوم رجل
يسري عىل بعري له من القوم يضعه حيث يشاء فال أدري بام التوى عليه فلعنه ،
فقال عمر :من هذا الالعن ؟ قالوا :فالن  ،قال :ختلف عنا أنت وبعريك  ،ال
تصحبنا راحلة ملعونة ) ! ثم نسبوا ذلك إىل النبي

ففي صحيح مسلم

( ( :)23/8بينام جارية عىل ناقة عليها بعض متاع القوم إذ برصت بالنبي
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وتضايق هبم اجلبل فقالِ :حل ،اللهم العنها ! قال فقال النبي

 :التصاحبنا

ناقة عليها لعنة)!
ويف جممع الزوائد (( :) 76/8يا عبد اهلل ال ترس معنا عىل بعري ملعون) .
فزعموا أنك إذا لعنت أحد ًا أو شيئ ًا  ،فقد حلت عليه اللعنة اإلهلية  ،وسكنت
يف دمه وصار مشؤوم ًا ! وكل لعنة عندهم مستجابة !
قال ابن رجب احلنبيل (:47/وكان بعض السلف اليدخل بيته بشئ ملعون وال
يأكل من بيض دجاجة يلعنها  ،واليرشب من لبن شاة لعنها !
قال بعضهم :ما أكلت شيئ ًا ملعون ًا قط  .وذكر ابن حامد من أصحابنا عن أمحد
قال :من لعن عبده فعليه أن يعتقه  ،أو شيئ ًا من ماله  ،أن عليه أن يتصدق به !
قال :وجيئ يف لعن زوجته أنه يلزمه أن يطلقها ) .
وروى ابن سعد( )223/7أن النكري (:حدث أن أبا اجلوزاء مل يلعن شيئ ًا قط ومل
يأكل شيئ ًا ُلعن قط ! قال :حتى إن كان لريشو اخلادم يف الشهر الدرهم
والدرمهني  ،حتى ال تلعن الطعام إذا أصاهبا حر التنور ) !
وهكذا يتهمون اهلل تعاىل بأنه عابث غري عادل  ،ألنه لعنته تتبع ألسنة الناس
وهواهم  ،وكل لعنة مستجابة ! وهذه نفس مقولة اليهود وهرطقتهم !
أما أهل البيت

فقالوا إن اهلل تعاىل اليمكن أن يلعن املؤمن .قال الباقر

:

ِ
ين َو َأ َعدَّ ََُل ْم َس ِعري ًا .
اليلعن اهلل مؤمن ًا .قال اهلل عز وجلَّ :
إن اهللَ َل َع َن ا ْلكَاف ِر َ

أما قولك لعن اهلل فالن ًا فهي إمضاء للعن الصادر من اهلل تعاىل ،وليست إنشاء
حمض ًا  ،والتؤثر اللعنة  ،بل تؤكد قبول قرار اهلل بالطرد من الرمحة !
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(:إن اللعنة إذا خرجت من يف صاحبها ترددت

بينهام فإن وجدت مساغ ًا وإال رجعت

عىل صاحبها)( .الكايف ، 360/2:ونحوه

تفسري الطربي ، 278 / 13 :وجممع الزوائد ، 74 / 8 :ووثقه  ،وقال رواه أمحد ) .

ومعنى وجدت مساغ ًا أن يكون اللعن صادر ًا من اهلل تعاىل  ،وإال كان لعننا سب ًا
وشت ًام للناس اليؤثر عليهم شيئ ًا  ،بل يرجع عىل صاحبه  ،فينال جزاءه !
وقد بحثنا ذلك يف كتاب ألف سؤال وإشكال عىل املخالفني/2:مسألة .145

$زعم القرشيون أن اللعن قابل للرفع !
فقد كذب املحبون لزعامء قريش ليحلوا مشكلة امللعونني عىل لسان النبي
فقد كان يلعن زعامء قريش بأسامئهم يف قنوت صالته  ،فافرتوا عىل
النبي

بأنه قد لعنهم ظامل ًا فوب َ
خه اهلل تعاىل وأنزل عليه آيةَ :ل ْي َس َل َ
ك ِم َن األمر

شيئ  ،فندم وتاب ودعا اهلل أن جيعل لعنته هلم :صال ًة وقرب ًة  ،وزكا ًة  ،وأجر ًا ،
ورمح ًة  ،وكفار ًة له يوم القيامة  ،وقرب ًة تقربه هبا يوم القيامة ،ومغفر ًة وعافي ًة ،
وبرك ًة ورمح ًة ومغفر ًة وصال ًة ! فصار امللعونون عىل لسان النبي أربح من
غريهم ! (البخاري.)157/ 7:

وعقيدتنا أن النبي

الينطق عن اهلوى  ،وأن اهلل تعاىل أمره بلعنهم فلعنهم.

وأن اللعن قرار رباين ثابت  ،اليرفعه إال اهلل تعاىل .
وقد تشمل لعنته

من كان يف صلب امللعون  ،كام قالت عائشة ملروان:

(ولكن رسول اهلل لعن أبا مروان ومروان يف صلبه  ،فمروان َف َضض (قطعة )

من لعنة اهلل عز وجل)( .احلاكم ، 481/ 4:برشط الشيخني ).
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وقد رفض اإلمام الباقر
رسول اهلل

أن يتزوج من ذرية األشعث بن قيس وقال( :إن

لعن قوم ًا فجرت اللعنة يف أعقاهبم إىل يوم القيامة ! وأنا أكره أن

يصيب جسدي جسد أحد من أهل النار ) (.الكايف. ) 569 /5 :

وقد بلغ عدد امللعونني عىل لسان النبي

العرشات ،ولعنهم كله صحيح

ومنطقي واليوجد لعن غري منطقي  ،وال قيمة للعن اإلنسان بدون إذن اهلل
تعاىل  ،فالناقة بلعنك إياها التصري مسكونة باللعن ! ولعنك للشيئ اليؤثر فيه
ولو أتعبت نفسه لي ً
ال وهنار ًا  ،بل لعنك لغو وعبث  .والذي يلعن إنسان ًا مل يلعنه
اهلل تعاىل فقد ظلمه وسبه  ،ويرجع اللعن عىل الالعن .
(راجع :جواهر التاريخ ، 427/2:واإلنتصار ،103/3:و 177/8:و.) 424/9 :

$امللعونون على لسان كل األنبياء

!

لعن ُتهم ولعنَهم ُّ
كل نبي جماب!
 .1روى هذه اللعنة املشددة احلاكم( ،36/1و 525/2:و ) 90/4:وصححه عىل رشط
البخاري عن عائشة قالت :قال رسول اهلل

( :ستة لعنتهم لعنهم اهلل وكل نبي

جماب:املكذب بقدر اهلل  ،والزائد يف كتاب اهلل  ،واملتسلط باجلربوت يذل من
أعز اهلل ويعز من أذل اهلل  ،واملستحل حلرم اهلل  ،واملستحل من عرتيت ما حرم
اهلل  ،والتارك لسنتي ».
وابن حبان ،60/13:والطرباين يف األوسط ،186/2 :والكبري ،127/ 3:و .578/17:وبلفظ:
سبعة لعنتهم وكل نبي جماب (.ابن أيب عاصم ،149/والزوائد ،176/1:وصححه ) .

 .2وقال يف فيض القدير( 121/4و« :)127يعني من فعل بأقارب ما الجيوز فعله
من إيذائهم أو ترك تعظيمهم  ،فإن اعتقد حله فكافر  ،وإال فمذنب ».
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 .3ويف ختريج األحاديث (« :)336/ 3حرمت اجلنة عىل من ظلم أهل بيتي وآذاين
يف عرتيت  .ومن اصطنع صنيعة إىل أحد من ولد عبد املطلب ومل جيازه عليها
فأنا أجازيه عليها إذا لقيني يوم القيامة» .والقرطبي.22 /16 :

واملكذب بقدر اهلل :املكذب بتخطيط اهلل تعاىل ملا يكون  ،وهيمنته عليه  ،بدون
أن يكون فيه إجبار عىل املعصية .
والزائد يف كتاب اهلل :الذي خيرتع آيات ويزعم أن اهلل أنزهلا .
واملتسلط باجلربوت يذل من أعز اهلل ويعز من أذل اهلل :احلكم بالتسلط
واإلكراه واجلرب ،كأكثر احلكام قدي ًام وحديث ًا .
واملستحل حلرم اهلل :الذي يلل ماحرم اهلل من أحكام وسلوك .
واملستحل من عرتيت ما حرم اهلل :الذي يستحل خمالفتهم وعدم طاعتهم وعدم
تلقي الدين منهم  ،ويستحل ظلمهم وأخذ مقامهم وقتلهم .
والتارك لسنتي :الذي يقول حسبنا كتاب اهلل  ،أو خيالف أمر النبي
وهنيه

ويتبع قول غريه .

وروت نحو ذلك مصادرنا:
 .4ففي الكايف ( )293/2عن اإلمام الباقر

 «:قال رسول اهلل

 :مخسة

لعنتهم وكل نبي جماب :الزائد يف كتاب اهلل  ،والتارك لسنتي  ،واملكذب بقدر
اهلل  ،واملستحل من عرتيت ما حرم اهلل ،واملستأثر بالفئ املستحل له».
 .5ورواه يف املحاسن 11/1:واْلصال  )349/عن الصادق

وفيه« :املتسلط

باجلربوت ليعز من أذل اهلل ويذل من أعز اهلل  ،واملحرم ما أحل اهلل».
 .6ويف كتاب ُسليم ،485/ومناقب حممد بن سليامن (« :)171/2ملا ثقل رسول
اهلل

دخلنا عليه فقال للناس :أخلوا يل عن أهل البيت  ،فقام الناس وقمت
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معهم فقال :أقعد يا سلامن إنك منا أهل البيت .فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال:
يا بني عبد مناف  ،أعبدوا اهلل وال ترشكوا به شيئ ًا فإنه لو قد أذن يل بالسجود
(للشفاعة يوم القيامة) مل أوثر عليكم أحد ًا  .إين رأيت عىل منربي هذا اثني عرش
كلهم من قريش  ،رجلني من ولد حرب بن أمية وعرشة من ولد العاص بن
أمية ،كلهم ضال مضل  ،يردون أمتي عن الرصاط القهقرى ! ثم قال للعباس:
أما إن هلكتهم عىل يدي ولدك  .ثم قال :فاتقوا اهلل يف عرتيت أهل بيتي  ،فإن
الدنيا مل تدم ألحد قبلنا وال تبقى لنا وال تدوم ألحد بعدنا .
ثم قال لعيل

 :دولة احلق أبر الدول  ،أما إنكم ستملكون بعدهم باليوم

يومني  ،وبالشهر شهرين  ،وبالسنة سنتني !
ثم قال

 :ستة لعنهم اهلل يف كتابه :الزائد يف كتاب اهلل  ،واملكذب بقدر اهلل،

واملستحل من عرتيت ما حرم اهلل  ،والتارك لسنتي  ،واملستأثر عىل املسلمني
بفيئهم  ،واملتسلط باجلربوت ليذل من أعز اهلل ويعز من أذل اهلل » .
 .7ويف أماِل الطويس :164/حرمت اجلنة عىل من ظلم أهل بيتي وقاتلهم ،
وعىل املعرتض عليهم  ،والساب هلمُ ،أولئك ال َخالق هلم يف اآلخرة  ،وال
يكلمهم اهللُ وال ينظر إِليهم يوم القيامة  ،وال ُي َزك ِ
ِّيهم  ،وهلم عذاب أليم » .
 .8ويف كامل الدين ،520/من أجوبة اإلمام املهدي

 «:فقد قال النبي

:

املستحل من عرتيت ما حرم اهلل ملعون عىل لساين ولسان كل نبي .فمن ظلمنا
ني » .
كان من مجلة الظاملني  ،وكانت لعنة اهلل عليهَ :أال َل ْعنَ ُة اهللِ َع َىل ال َّظامل ِ َ
 .9ويف كامل الزيارات ، 332/عن الباقر

يف زيارة عاشوراء « :اللهم ُخص أنت

أول ظامل ظلم آل نبيك باللعن  ،ثم العن أعداء آل حممد من األولني
واآلخرين» .ومصباح املتهجد ، 774/ومزار الشهيد األول ، 180/ومصباح الكفعمي.483/
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 .10قال اهلل تعاىل لليهود :وإِ ْذ َأ َخ ْذنَا ِمي َثا َقكُم ال تَس ِفك َ ِ
ون َأ ْن ُف َسك ُْم
اءك ُْم َوال ُخت ِْر ُج َ
َ
ْ
ْ
ُون د َم َ
ون ُ .ثم َأ ْنتُم ه ُؤ ِ
ِم ْن ِد َي ِ
ون َف ِري ًقا
ون َأ ْن ُف َسك ُْم َو ُخت ِْر ُج َ
الء َت ْق ُت ُل َ
ارك ُْم ُث َّم َأ ْق َر ْرت ُْم َو َأ ْنت ُْم ت َْش َهدُ َ َّ ْ َ
ِم ْنكُم ِمن ِدي ِ ِ
اه ُرو َن َع َل ْي ِه ْم بِاآل ْث ِم َوا ْل ُعدْ َو ِ
وه ْم َو ُه َو ُحم ََّرم
ان َوإِ ْن َياتُوك ُْم ُأ َس َارى ُت َفا ُد ُ
اره ْم َت َظ َ
ْ ْ َ
ض ا ْلكِت ِ
ون بِ َب ْع ٍ
ُون بِ َب ْع ِ
َاء َم ْن َي ْف َع ُل َذلِ َ
ك ِمنْ ُك ْم
َاب َو َت ْك ُف ُر َ
اج ُه ْم َأ َفت ُْؤ ِمن َ
َع َل ْيك ُُم إِ ْخ َر ُ
ض َف َام َجز ُ
ون إِ َىل َأ َشدِّ ا ْل َع َذ ِ
إِال ِخزْى ِيف َْ
ون .
اب َو َما اهلل بِغَافِ ٍل َع َّام َت ْع َم ُل َ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا َو َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة ُي َر ُّد َ
 :ملا نزلتَ :وإِ ْذ َأ َخ ْذنَا ِمي َثا َقك ُْم ال
ويف تفسري العسكري  :قال رسول اهلل

ُون ِد َم َاءك ُْم ..يف اليهود أي الذين نقضوا عهد اهلل وكذبوا رسل اهلل وقتلوا
ت َْس ِفك َ
أولياء اهلل أفال أنبئكم بمن يضاهيهم من هيود هذه األمة ؟
قالوا :بىل يا رسول اهلل  ،قال :قوم من أمتي ينتحلون أهنم من أهل ملتي ،
يقتلون أفاضل ذريتي وأطائب أرومتي  ،ويبدلون رشيعتي وسنتي  ،ويقتلون
ولدي احلسن واحلسني  ،كام قتل أسالف هؤالء اليهود زكريا وييى .
أال وإن اهلل يلعنهم كام لعنتهم  ،ويبعث عىل بقايا ذرارهيم قبل يوم القيامة هاديا
مهدي ًا من ولد احلسني املظلوم يرقهم بسيوف أولياء اهلل إىل نار جهنم  ،أال
ولعن اهلل قتلة احلسني  ،وحمبيهم  ،ونارصهيم  ،والساكتني عن لعنهم من غري
تقية تسكتهم  .أال وصىل اهلل عىل الباكني عىل احلسني

رمحة وشفقة ،

وحنَق ًا .
والالعنني ألعدائهم واملمتلئني عليهم غيظ ًا َ
أال وإن الراضني بقتل احلسني

رشكاء قتلته  ،أال وإن قتلته وأعواهنم

وأشياعهم واملقتدين هبم براء من دين اهلل  .إن اهلل ليأمر مالئكته املقربني أن
يتلقوا دموعهم املصبوبة لقتل احلسني

إىل اخلزان يف اجلنان فيمزجوها بامء

احليوان فتزيد عذوبتها وطيبها ألف ضعفها ،وإن املالئكة ليتلقون دموع
الفرحني الضاحكني لقتل احلسني

ويلقوهنا يف اهلاوية ويمزجوهنا بحميمها
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وصديدها وغساقها وغسلينها  ،فيزيد يف شدة حرارهتا وعظيم عذاهبا ألف
ضعف تشدد هبا عىل املنقولني إليها من أعداء آل حممد عذاهبم).
$معنى لعن األنبياء السابقني لظاملي أهل البيت
معناه أن األنبياء السابقني
عىل والية نبينا

وعرتته

يعرفون عرتة النبي

؟

وذلك ملا أخذ ميثاقهم

وعرفهم ما جيري عليهم .

وقد شهدوا بذلك يف املعراج ملا سأَلم النبي

 .كام رويناه وروته مصادر السنة.

ففي املعرفة 96/للحاكم  ،عن ابن عمر قال«:قال النبي

 :يا عبد اهلل أتاين ملك

فقال :يا حممدَ :و ْاس َأَ َْل َم ْن َأ ْر َس ْلنَا ِم ْن َق ْبلِ َك ِم ْن ُر ُسلِنَا ،عىل َم بعثوا؟ قال قلت:
عىل َم بعثوا؟قال عىل واليتك ووالية عيل بن أب طالب»!
وقال احلاكم :ومل نكتبه إال عن بن مظفر ،وهو عندنا حافظ ثقة مأمون » .
وروته مصادرهم عن أيب هريرة أنه

قال « :ملا أرسي ب ليلة املعراج اجتمع

عيل األنبياء يف السامء فأوحى اهلل إيل سلهم ياحممد بامذا بعثتم؟قالوا :بعثنا عىل
شهادة أن ال إله إال اهلل  ،وعىل اإلقرار بنبوتك والوالية لعيل بن أب طالب».
وخصائص الوحي املبني ، 170/والطرائف  ، 101/عن أب نعيم وينابيع
املودة ، 246/2:عن أب هريرة  .وهنج احلق ، 183/عن ابن عبد الرب .والرصاط
املستقيم 181/1:عن الثعلبي  ،والكشاف 94/4:والكنجي .136/
وبحث يف نفحات األزهار ، 260/5:و ، 366/16 :روايته وسنده عندهم  .ورد

يف ، 392/20:و  ، 396عىل ابن تيمية الناصبي الذي أنكر وجود احلديث !
وروايتهم أن اهلل أخذ ميثاق األنبياء

بوالية عيل ،تشمل األئمة

.
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$معنى :كل نيب جماب ؟
كل نبي جماب الدعوة بشكل عام  ،لكن قد يؤخر اهلل استجابة دعوة النبي
ملصلحة يعلمها .وبعض األنبياء
املقصودون بكالم النبي

جواب دعوهتم قطعية ال ترد  ،وهم

 :كل نبي جماب .

واملعنى أن هؤالء امللعونون لعنتهم أنا ولعنهم األنبياء أصحاب الدعوة
املستجابة بشكل قطعي ،تأكيد ًا لوقوع اللعنة عليهم .
$معنى اللعن وحكمته
الطرد من الرمحة أو إعطاؤها  ،أمر خيص اهلل تعاىل  ،حسب القوانني التي
وضعها عز وجل  .لكن ملاذا خيربنا ويطلب منا أن نلعن من لعن ؟
اجلواب :إنه يريد منا أن نحذر من امللعونني حتى اليضلونا  ،وأن ال نعطيهم
جماالً يف حياتنا  ،فال نتلقى منهم  ،وال نسمح هلم بأن يكونوا ذوي مكانة يف
املجتمع  ،ألهنم مصدر رش وظلم وطغيان .
قال الباحث أمحد حسني يعقوب :ومن العجيب أن مجيع الذين حكموا أمة
النبي

غري أهل بيته  ،من امللعونني عىل لسانه ! فامذا تقول يف أمة يكمها

امللعونون عىل لسان نبيها ! وماذا تقول يف أمة عزلت عرتة نبيها واضطهدهتم
ورأست عليها امللعونني عىل لسان نبيها !
$ويل للمنكرين حقهم من بعدي !
 .1عقد يف بصائر الدرجات:68/باب ًا يف وصية النبي
منها :قال رسول اهلل

بعرتته  ،روى فيه  18حديث ًا،

(:من رسه أن ييا حيايت ويموت ممايت ويدخل اجلنة

التي وعدين ربى جنة عدن منزيل ،فليتول علي ًا من بعدي واألوصياء من ذريتي،
أعطاهم اهلل فهمي وعلمي ...فإهنم اهلداة املرضيون أعطاهم فهمي وعلمي
وهم عرتيت .أشكوا إىل اهلل عدوهم من أمتي  ،املنكرين لفضلهم  ،القاطعني
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فيهم صلتي  .أعطاهم اهلل فهمي وعلمي وخلقوا من طينتي  .فإهنم
اليدخلونكم يف باب ضالل وال خيرجونكم من باب هدى ،وال تعلموهم
فإهنم أعلم منكم  ،وإين سألت رب أن اليفرق بينهم وبني الكتاب حتى يردا
عىل احلوض .فويل للمنكرين حقهم من بعدي  ،القاطعني فيهم صلتي .وأيم
اهلل ليقتلن ابني ! ال أناهلم اهلل شفاعتي ).
َاه ُم اهلل
حي ُسدُ َ
َّاس َع َىل َما آت ُ
ون الن َ
 .2يف الكايف (( :)206/1عن اإلمام الباقر يفَ :أ ْم َ ْ
اهيم ا ْلكِتَاب و ِْ
ِ
ِِ
ِ
احلك َْم َة َوآ َت ْين َُاه ْم ُم ْلكًا َعظِ ًيام .قال :جعل منهم
َ َ
م ْن َف ْضله َف َقدْ آ َت ْينَا َآل إِ ْب َر َ

الرسل واألنبياء واألئمة
حممد

 ،فكيف يقرون يف آل إبراهيم وينكرونه يف آل

! قال قلتَ :وآ َت ْين َُاه ْم ُم ْلك ًا َعظِ ًيام؟ قال :امللك العظيم أن جعل فيهم

أئمة  ،من أطاعهم أطاع اهلل  ،ومن عصاهم عىص اهلل  ،فهو امللك العظيم ) .
 .3يف كامل الزيارات( :149/قاله

 :من رسه أن ييى حيايت ويموت ممايت

ويدخل جنتي ،جنة عدن غرسها رب بيده  ،فليتول علي ًا ويعرف فضله
واألوصياء من بعده  ،ويتربأ من عدوي  ،أعطاهم اهلل فهمي وعلمي  ،هم
عرتيت من حلمي ودمي ،أشكو إىل رب عدوهم من أمتي  ،املنكرين لفضلهم،
القاطعني فيهم صلتي ،واهلل ليق ُت ُلن ابني ،ثم التناهلم شفاعتي ) .
$زعم ابن حنبل أنه أتقى من اهلل وأنبيائه !
ثبت يف مجيع األديان أن اهلل تعاىل لعن بعض األرشار ،أي حكم بطردهم من
ك َي ْل َعن ُُه ُم اهلل َو َي ْل َعن ُُه ُم َّ
رمحته وأن األتقياء يلعنون من لعنه اهلل تعاىلُ :أو َلئِ َ
ُون .
الال ِعن َ

وقد تقدم حديث النبي

املتواتر :ستة لعنتهم لعنهم اهلل وكل نبي جماب .

ومع ذلك تنطع أمحد بن حنبل وأفرط يف حنبليته فتصور أن اللعن منقصة ينبغي
للمسلم التقي أن يتنزه عنها !
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فقد روى أبو يعىل عن صالح ابنه قال :قلت ألب :إن قوم ًا ينسبوننا إىل تويل
يزيد! فقال:يا بني وهل يتوىل يزيد أحد يؤمن باهلل .قلت:وهل جيوز لعنه؟ومل
ال ُيلعن من لعنه اهلل تعاىل يف كتابه! فقلت :يف أي آية؟قال :يف قوله تعاىلَ :ف َه ْل
َع َس ْيت ُْم إِ ْن ت ََو َّل ْيت ُْم َأ ْن ُت ْف ِسدُ وا ِيف األَ ْر ِ
ض َو ُت َق ِّط ُعوا َأ ْر َح َامك ُْم.فهل يكون فساد أعظم من

القتل!) يقصد قتله احلسني

ألنه رمحه .

وقال ابن تيمية يف كتابه رأس احلسني(:205/قيل لإلمام أمحد :أتكتب احلديث
عن يزيد؟فقال :ال وال كرامة َ ،أو ليس هو الذي فعل بأهل احلرة ما فعل! وقيل
له :إن قوم ًا يقولون إنا نحب يزيد! فقال:وهل يب يزيد أحد يؤمن باهلل واليوم
اآلخر؟فقيل:فلامذا ال تلعنه؟فقال:ومتى رأيت أباك يلعن أحد ًا)! يعني رأيت
من سرييت أين أترفع وأنزه نفيس  ،فال ألعن أحد ًا !
$وافق ابن تيمية أمحد وحرم لعن املعني !
قال يف مستدرك فتاواه (( :)135/1املنصوص عن أمحد الذي قرره اخلالل اللعن
املطلق ال املعني.كام قلنا يف نصوص الوعيد والوعد  ،وكام نقول يف الشهادة
باجلنة والنار ،فإنا نشهد بأن املؤمنني يف اجلنة وأن الكافرين يف النار  ،ونشهد
باجلنة والنار ملن شهد له الكتاب والسنة  ،وال نشهد بذلك ملعني إال من شهد
له النص  .فالشهادة يف اخلرب كاللعن يف الطلب  ،وهلذا قال النبي « :إن الطعانني
واللعانني اليكونون شهداء وال شفعاء يوم القيامة .فالشفاعة ضد اللعن  ،كام
أن الشهادة ضد اللعن ) .
وقال الشيخ صالح آل الشيخ يف إحتاف السائل (( :)315/1وهذا يدل عىل أن ترك
اللعن من صفات األتقياء  ،وأن اللعن من صفات من دوهنم  ،إذا كان يف حق
من جيوز لعنه عند بعض العلامء  .أما لعن من اليستحق اللعن فهذا يعود عىل
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صاحبه ،يعني من لعن من اليستحق اللعن عادت اللعنة  ،يعني الدعاء بالطرد
واإلبعاد من رمحة اهلل عىل الالعن  ،والعياذ باهلل ).
ويف صحيح مسلم (( :)24/8ذات ليلة قام عبد امللك من الليل فدعا خادمه
فكأنه أبطأ عليه فلعنه ،فلام صبح  ،قالت له أم الدرداء :سمعتك الليلة لعنت
خادمك حني دعوته  ،فقالت :سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول اهلل

ال

يكون اللعانون شفعاء وال شهداء يوم القيامة ).
وقال النووي يف رشح مسلم ((:)148/16اليكون اللعانون شهداء..فيه الزجر
عن اللعن  ،وأن من ختلق به ال يكون فيه هذه الصفات اجلميلة  ،ألن اللعنة يف
الدعاء يراد هبا اإلبعاد من رمحة اهلل تعاىل وليس الدعاء هبذا من أخالق املؤمنني
الذين وصفهم اهلل تعاىل بالرمحة بينهم ..من دعا عىل أخيه املسلم باللعنة وهي
اإلبعاد من رمحة اهلل تعاىل فهو من هناية املقاطعة والتدابر وهذا غاية ما يوده
املسلم للكافر ويدعو عليه ،وهلذا جاء يف احلديث الصحيح لعن املؤمن كقتله..
أما قوله أهنم اليكونون شفعاء وال شهداء فمعناه ال يشفعون يوم القيامة حني
يشفع املؤمنون يف إخواهنم الذين استوجبوا النار وال يكونون شهداء عىل األمم
بتبليغ رسلهم إليهم الرساالت ).
وقال اآللويس يف تفسريه (( :)73/26من يقول إن يزيد ًا مل يعص بذلك  ،وال جيوز
لعنه فينبغي أن ينظم يف سلسلة أنصار يزيد .وأنا أقول إن اخلبيث مل يكن مصدق ًا
بالرسالة للنبي وإن جمموع ما فعله مع أهل حرم اهلل وأهل حرم نبيه وعرتته
الطيبني الطاهرين يف احلياة وبعد املامت  ،وما صدر منه من املخازي ،ليس
بأضعف داللة عىل عدم تصديقه من إلقاء ورقة من املصحف الرشيف يف قذر!
وال أظن أن أمره كان خافي ًا عىل أجلة املسلمني إذ ذاك  ،ولكن كانوا مغلوبني

املوضوع الرابع والعرشون :لعنة ظاملي العرتة عىل لسان النبي

379................................................................

مقهورين ومل يسعهم إال الصرب  .وأنا أذهب إىل جواز لعن مثله عىل اليقني ،
ولو مل يتصور أن يكون له ِمثل ) .
وقال الشوكاين يف نيل األوطار((:)147/7لقد أفرط بعض أهل العلم فحكموا
بأن احلسني

اخلمري السكري اهلاتك حلرمة الرشيعة املطهرة  ،يزيد بن
باغ عىل ِّ

معاوية لعنهم اهلل ! فيا للعجب من مقاالت تقشعر منها اجللود  ،ويتصدع من
سامعها كل جلمود ! ) .
$مالحظات
 .1اليهود وقريش أساتذة يف اإللتفاف عىل النصوص اإلهلية وحتريفها ومتيعها
حتى تفقد معناها األساس الطبيعي! فقد رأيت أن مبدأ اللعن نزل به القرآن
وقال النبي

 :ستة لعنتهم  ،ولعنهم كل نبي.

ورووا أن النبي

كان يلعن أشخاص ًا بأسامئهم يف قنوت صالته  .فكان

ذلك وصمة عار يف جباه زعامء قريش اليغطيها شيئ !
وتفنن أبناؤهم لتغطيتها بكيدهم وحتريفهم واخرتعوا أن اهلل تعاىل أنزل
جربئيل فوبخ نبيه

عىل لعن زعامء قريش املحرتمني  ،فتاب النبي

واستغفر ربه واعرتف بأنه برش يغضب وخيطئ ! وطلب من اهلل أن يعوض
الذين لعنهم باجلنة ! قال البخاري ( (:)157/7عن أب هريرة أنه سمع النبي
يقول :اللهم فأيام مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة ) .
وقال مسلم ( ( :)26/8عن أب هريرة قال :سمعت رسول اهلل يقول :اللهم إنام
حممد برش يغضب كام يغضب البرش ،وإين قد اختذت عندك عهد ًا لن ختلفنيه ،
فأيام مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته  ،فاجعلها له كفارة وقربة تقربه هبا إليك
يوم القيامة ) .
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ثم روى مسلم سبع روايات من هذا النوع  .وروته عامة مصادر مجاعة اْلالفة (مثل:
مسند أمحد 390/2 :و  488و  496و 384 /3 :و 437 /5 :و 439و . 45 /6 :وسنن

الدارمي ، 314/2 :وسنن البيهقي ، 60/7 :وكنز العامل ..609/3 :يف عرشات األحاديث
املكذوبة التي تصور النبي

رافع ًا صوته معرتف ًا بأنه َسباب َلعان َفحاش،

مؤذ للناس يرضهبم بالسوط وهيينهم! ويعلن توبته ويدعو ملن ظلمه وأساء إليه
من الفراعنة واألبالسة  ،هبذا اخلري العميم !
 .2وقد حتري بعض فقهاء اخلالفة كالبيهقي ،ألن لعن النبي

لقريش كان

بأمراهلل فهو طاعة وليس معصية  ،فال يتاج إىل توبة  ،وال جيوز الدعاء هلم
باجلنة.وإن كان بسبب غضب برشي بالباطل فهو معصية توجب خروج
النبي

عن العدالة  ،بل جتعله هو ملعون ًا ! ألن لعن املؤمن كقتله  ،واللعنة

إذا مل جتد مسلك ًا يف امللعون عادت إىل الالعن !
لكن فقهاء اخلالفة أهل هوى يريدون تربئة زعامء قريش ولو بخسارة دينهم !
قال النووي يف رشح مسلم ( :)150/16قوله

 :اللهم إنام أنا برش فأي املسلمني

لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجر ًا .
ويف رواية :أو جلدته  ،فاجعلها له زكاة ورمحة .
ويف رواية :فأي املؤمنني آذيته وشتمته ولعنته وجلدته فاجعلها له صالة وزكاة
وقربة وتقربه هبا إليك يوم القيامة .
ويف رواية :إنام حممد برش يغضب كام يغضب البرش ،وإين قد اختذت عندك
عهد ًا ،فأيام مؤمن آذيته أو سببته أوجلدته فاجعلها له كفارة وقربة.
ويف رواية :إين اشرتطت عىل رب فقلت إنام أنا برش أرىض كام يرىض البرش
وأغضب كام يغضب البرش ،فأيام أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس هلا
بأهل أن جتعلها له طهور ًا وزكاة وقربة .
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من الشفقة عىل أمته واإلعتناء

بمصاحلهم واإلحتياط هلم  ،والرغبة يف كل ما ينفعهم)!
وهو طعن خبيث بالنبي

لتخليص زعامء قريش من اللعن! فقد باعوا هلم

دينهم وجعلوا النبي لعان ًا  ،ال يستحق أن يكون شهيد ًا عىل أمته وال شفيع ًا !
ومذهبنا أنه رواياهتم مكذوبة ألن النبي

اليلعن إال بأمر ربه ،وال يمكنه

أن يرفع اللعن  ،ومذهبنا أن شهادته عىل نفسه باخلطأ افرتاء قرش عليه  ،فهو
ِ
وحى.
مؤيد بالوحي يف منطقه وعملهَ :و َما َينْط ُق َع ِن َْاَل َوى .إِ ْن ُه َوإِال َو ْحى ُي َ

$عملت قريش املستحيل لتربئ زعماءها !
فقد عقدت مصادرهم باب ًا لرواياهتم املزعومة يف أن اهلل هنى نبيه عن اللعن :قال

البيهقي( ( )210/2عن خالد بن أب عمران قال :بينا رسول اهلل يدعو عىل
مرض(قريش) إذ جاءه جربئيل فأومأ إليه أن اسكت فسكت  ،فقال :يا حممد إن
اهلل مل يبعثك سباب ًا وال لعان ًا ! وإنام بعثك رمحة ومل يبعثك عذاب ًا  ،ليس لك من
األمر شئ أو يتوب عليهم أو يعذهبم فإهنم ظاملون .
ثم علمه هذا القنوت :اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخضع لك
ونخلع ونرتك من يكفرك  .اللهم إياك نعبد ولك نصيل ونسجد وإليك نسعى
ونحفد ونرجو رمحتك ونخشى عذابك ونخاف عذابك اجلد  ،إن عذابك
بالكافرين ملحق  .ثم قال البيهقي :هذا مرسل وقد روي عن عمر بن اخلطاب
صحيح ًا موصوالً).
فالراوي عمر يقول :إن جربئيل انقض عىل النبي

ووبخه ،ويف رواية

وأمسك يده  ،وهناه عن لعن قريش  ،وعلمه سورتني بدل لعن زعامء قريش!
وهكذا وصل دفاعهم اىل الطعن بالنبي

واخرتاع سورتني من القرآن!
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وكانوا حمتاجني لذلك ألن زعامء قريش امللعونني حلفاؤهم ألخذ اخلالفة
وعزل أهل البيت

 .وقد استوفينا املوضوع يف كتاب تدوين القرآن.87/

$بعض أتباع اخلالفة حرم لعن يزيد وبعضهم يلعنه !
قال القمي يف الكنى واأللقاب((:)92/1قال السبط ابن اجلوزي :وملا لعنه جدي
أبو الفرج عىل املنرب ببغداد بحرضة اإلمام النارصوأكابر العلامء  ،قام مجاعة من
ت َث ُمو ُد .
اجلفاة من جملسه فذهبوا فقال جديَ :أال ُب ْعد ًا َمل ِدْ َي َن ك ََام َب ِعدَ ْ

وحكى يل بعض أشياخنا عن ذلك اليوم أن مجاعة سألوا جدي عن يزيد فقال:
ما تقولون يف رجل ويل ثالث سنني  ،يف السنة األوىل قتل احلسني بن عيل  ،ويف
الثانية أخاف املدينة وأباحها  ،ويف الثالثة رمى الكعبة باملجانيق وهدمها !
فقالوا نلعن؟ فقال فالعنوه .
وقال يف ذيل طبقات احلنابلة ( :)356/3وكان عبد املغيث بن زهري حاف ًظا زاهدً ا
ورع ًا  .كنت إذا رأيته ُخيل إيل أنه أمحد بن حنبل  ،غري أنه كان قصري ًا.
وقال ابن القطيعي :كان أحد املحدثني مع صالبته يف الدين  ،واشتهاره بالسنة
وقراءة القرآن  .وجرت بينه وبني صاحب املنتظم يعني :ابن اجلوزي نفرة كان
سببها الطعن عىل يزيد بن معاوية ! كان عبد املغيث يمنع من سبه  ،وصنف يف
ذلك كتاب ًا وأسمعه  .وصنف اآلخر كتاب ًا سامه الرد عىل املتعصب العنيد املانع
من ذم يزيد وقرأته عليه  .ومات عبد املغيث ومها متهاجران ).
وقال الشيخ حممد السند يف الصحابة( :309/وقد ألف أبو الفرج ابن اجلوزي كتاب ًا
يف لعن يزيد سامه :الرد عىل املتعصب العنيد املانع من ذم يزيد  ،ونسب فيه
اللعن إىل العلامء الورعني ،كام حكى القايض أبو يعىل الفراء يف كتاب املعتمد
عن أمحد بن حنبل  ،وكذا الشرباوي يف اإلحتاف أنه جوز لعن يزيد  ،واستدل
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بقوله تعاىل :فهل عس ْيتُم إن تو ّل ْيتُم ..وحكى الدمريي ذلك عن أب حنيفة ومالك
السنة يف حيص
وأمحد  .ومثله ابن كثري  ،والطربي  ،واآللوس  .وقد وقع أهل ُ
و بيص من لعن النبي مجاعة بأسامئهم  ،فأخذوا يف توجيه ذلك بام يضحك
الثكىل،مع أهنم رووا عنه

أنه كان يلعنهم يف صالته) !

وقال القندوزي يف ينابيع املودة (  ( :) 33/ 3قال ابن اجلوزي يف كتابه املسمى بالرد
عىل املتعصب العنيد املانع من لعن يزيد :سألني سائل عن يزيد بن معاوية .
فقلت له :يكفيه ما به  .فقال :أجيوز لعنه ؟ قلت :قد أجازه العلامء الورعون ،
منهم أمحد بن حنبل  ،فإنه ذكر يف حق يزيد ما يزيد عىل اللعنة  .وصنف القايض
أبو يعىل كتاب ًا ذكر فيه بيان من يستحق اللعن وذكر منهم يزيد  ،ثم ذكر حديث:
من أخاف أهل املدينة ظل ًام أخافه اهلل وعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني).
يقصد محلته عىل املدينة وقتله عرشة آالف  ،وأخذ بيعتهم أهنم عبيد ليزيد !
وروى اَليثمي يف جممع الزوائد( )193/9ووثق رواته  ،قال ( :وعن الضحاك بن
عثامن قال خرج احلسني بن عيل إىل الكوفة ساخط ًا لوالية يزيد بن معاوية ،
فكتب يزيد بن معاوية إىل عبيد اهلل بن زياد وهو واليه عىل العراق :إنه قد بلغني
أن حسين ًا قد سار إىل الكوفة  ،وقد ابتىل به زمانك من بني األزمان وبلدك من
بني البالد  ،وابتليت به من بني العامل  ،وعندها تعتق أو تعود عبد ًا كام تعتبد
العبيد  ،فقتله عبيد اهلل بن زياد وبعث برأسه إليه فلام وضع بني يديه متثل بقول
احلصني بن محام املري:
نفلق هام ًا من رجال أحبة

الينـا وهـم كانـوا أعـ َّق وأظـلام

( ورواه الطرباين يف املعجم الكبري ، 115/3:وتاريخ دمشق، 396 / 65 :214 / 14 :
وسري أعالم النبالء ، 305 / 3 :والنهاية ، 178 / 8 :وغريهم ) .
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وقال الذهبي يف سريه( )37/4يف ترمجة يزيد (:كان قوي ًا شجاع ًا  ،ذا رأي وحزم
وفطنة  ،وفصاحة وله شعر جيد .وكان ناصبي ًا  ،فظ ًا  ،غليظ ًا  ،جلف ًا  ،يتناول
املسكر  ،ويفعل املنكر.افتتح دولته بمقتل الشهيد احلسني  ،واختتمها بواقعة
احلرة  ،فمقته الناس  .ومل يبارك يف عمره  .وخرج عليه غري واحد بعد احلسني
كأهل املدينة قاموا هلل  ،وكمرداس بن أدية احلنظيل البرصي  ،ونافع بن األزرق،
وطواف بن معىل السدوس وابن الزبري بمكة ) .
عىل يزيد عنده ليس حجة كاملة ،

وتشعر من الذهبي أن خروج احلسني

فأضاف يه :بل خرج عليه غريه مثل فالن وأهل املدينة !




$نشروا كتاب أمري املؤمنني املظلوم يزيد بن معاوية !
إذا جاءت عاشوراء جن جنون الوهابية ألن جمالس التعزية باحلسني
ومراسم عاشوراء حتيط بالسعودية من األحساء والقطيف  ،والبحرين  ،وبقية
اخلليج  ،والعراق  ،وإيران ! وهذه املجالس تكشف جرائم يزيد وأئمتهم بني
أمية  ،وتظهرخمازهيم وظلمهم الوحيش ألل البيت

.

وقد خضنا مع علامئهم مناظرات ومساجالت  ،يف شبكات احلوار يف النت ،
وسجلنا عدد ًا منها يف املجلد التاسع من كتاب اإلنتصار .
وموقفهم وجوب السكوت عام ارتكبه أئمتهم األمويون ،فإن ذكرت ذلك
انربوا للدفاع عن أئمتهم والطعن بأهل البيت
تيمية بأن احلسني

 ،وقد رصح إمامهم ابن

أخطأ يف خروجه عىل يزيد  ،ومل يكن فيه صالح بل فساد!

بل طعن يف نية احلسني

فقال إنه خرج هلوى خفي ،فخطأ بذلك مديح النبي

له وشهادته فيه  ،بل وشهادة رب العاملني !
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كام أظهرالوهابية تعصبهم ليزيد  ،فنرشوا يف احلج كتاب :أمري املؤمنني املظلوم
يزيد بن معاوية  ،ثم طبعوه باسم:أمري املؤمنني يزيد املفرتى عليه .ثم طبعوه
بأسامء مشاهبة  ،واخرتعوا له مناقب  ،وزعموا أنه مل يأمر بقتل احلسني
وبأنه مغفور له ألن النبي

،

قال :أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له

فكان هو قائده ! وقد بينا يف املجلد الثاين من جواهر التاريخ ،واملجلد األول
من كتاب قراءة جديدة يف الفتوحات أن غزوه للقسطنطينية مكذوب  ،وأن أبا
أيوب األنصاري أوىص وأعطى ماالً لينقلوا جنازته اىل أرض الروم  ،وأن
يدفن عند سور القسطنطينية .
قال الوهايب الناصبي مؤلف كتاب يزيد  ،ملخص ًا:
مل تتعرض شخصية من الشخصيات البارزة يف تاريخ األمة اإلسالمية ملا
تعرضت له شخصية أمري املؤمنني يزيد بن معاوية رمحه اهلل تعاىل من طعن
وتشويه عىل يد أعداء األمة احلاقدين  ،ويف مقدمتهم الشيعة اإلثني عرشية
وأغلبهم من زنادقة املجوس الذين تظاهروا باإلسالم وأبطنوا الكفر وانتحلوا
حب عيل وبعض أبنائه  ،وس َعوا إىل هدم اإلسالم من داخله بوسائل شتى ،
كان منها إثارة الفتن  ،وترويج اإلشاعات الكاذبة  ،والطعن يف الشخصيات
اإلسالمية التي لعبت دور ًا بارز ًا يف تاريخ األمة  ،ليطعنوا من وراء ذلك
باإلسالم ذاته  ،ويشوهوا صورته  ،ويوحوا بأن أمة اإلسالم مل تنضبط بتعاليمه
وأخالقه يف جيل من األجيال  ،أو يف عرص من العصور  ،ليصلوا بعدها إىل
القول بأن اإلسالم كان مرشوع ًا برشي ًا فاش ً
ال لإلصالح أو أنه يف أحسن
األحوال  ،دين مثايل غري قابل للتطبيق !
بعض املؤرخني من أهل
ولعل أشد ما يأسف له املسلم الغيور عىل دينه أن جيد َ
السنة قد أخذوا من هذه الروايات الباطلة وأدرجوها يف كتبهم دون متحيص
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دقيق وال حتقيق  ،كام فعل ابن كثري يف البداية و النهاية  ،وابن األثري يف الكامل،
وابن خلدون يف العرب  ،والذهبي يف تاريخ اإلسالم وغريهم  ..فهل يتنبه أهل
العلم من غفلتهم  ،ويصحون من ُسباهتم  ،ويعملون عىل تنقيح الرتاث
وتطهريه مما ترسب إليه من سموم األعداء ؟!
عىل ضوء ما سبق بيانه نستطيع أن نرد مجيع الروايات الساقطة واألقوال املريبة
التي مل تثبت صحتها وإن وجدت يف أمهات كتب التفسري والتاريخ  ،فهذه فيها
الغث وفيها السمني  .وكذلك نرد ما قاله الذهبي يف سريأعالم النبالء ()36/4

عن يزيد بأنه كان ناصبي ًا فظ ًا غليظ ًا جلف ًا متناول املسكر ويفعل املنكر .فقد
أخطأ الذهبي هنا الريب  ،خطأ كبري ًا.
مجع
فقد نقل االمام البخاري يف كتابه الفتن أن أهل املدينة ملا أرادوا خلع يزيد َ
نصب لكل
عبدُ اهلل بن عمر حشمه وولده وقال هلم
ُ
سمعت رسول اهلل يقولُ :ي َ
غادر لواء يوم القيامة  .وإنا قد بايعنا هذا الرجل عىل بيعة اهلل ورسوله وإين ال
أعلم أحد ًا منكم خلعه  ،إال كانت الفيصل بيني وبينه ..
وهل ُيتصور بعد هذا البيان أيض ًا ِصحة َما زعم الكذابون  ،من أن معاوية كان
غري راض عن هلو يزيد وفسقه وأنه أكثر من نصحه فلم ينتصح  ،فقال ملا يئس
من استجابته :إذ ًا عليك بالليل  ،استرت به عن عيون الناس.
ونقل عن ابن تيمية :إن الناس اختلفوا يف أمر يزيد ثالث فرق :طرفان ووسط.
كافرا مناف ًقا ..وهذا القول سهل عىل الرافضة
فأحد الطرفني قالوا :أنه كان ً
الذين يكفرون أبا بكر ،وعمر ،وعثامن .فتكفري يزيد أسهل !
والطرف الثاين :يظنون أنه كان ً
رجال صاحل ًا وإمام عدل  ،وأنه من الصحابة
الذين ولدوا عىل عهد الرسول ومحله عىل يديه وبارك عليه  .وهذا قول بعض
الضالل  .والقول الثالث :أنه كان ملكًا من ملوك املسلمني ،له حسنات
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وسيئات  ،ومل يكن كافر ًا  ،ولكن جرى بسببه ما جرى .وهذا قول أهل العقل
والعلم والسنة واجلامعة.
ثم افرتقوا ثالث فرق ،طائفة لعنته ،وطائفة أحبته ،وطائفة التسبه وال حتبه!
وهذا املنصوص عن اإلمام أمحد وعليه املقتصدون من أصحابه).
أقول :شذ الوهابية عن كل املسلمني يف الدفاع عن يزيد ،وختطئة اإلمام
احلسني

يف خروجه عليه  ،كام شذوا بتشبيه اهلل تعاىل بخلقه وجتسيمه .

وقد قيل :النصب والتجسيم توأمان  ،فأينام وجدت التجسيم فاعلم أن معه
النصب ووالء بني أمية وبغض أهل البيت




!

$املوضوع اخلامس والعشرون:

$أنت احلر حر كما مستك أمك
$بنو متيم أخوال بين هاشم
يف املنمق البن حبيب «:34/أن أكثم بن صيفي قال :دخلت البطحاء بطحاء مكة
فإذا أنا ببني عبد املطلب خيرتقوهنا كأهنم أبرجة الفضة  ،وكأن عامئمهم نوق
الرجال ألوية  ،يلحفون األرض باحلربات (اجلبب الطويلة) فقال أكثم :يا بني
متيم ،إذا أراد اهلل أن ينشئ دولة أنبت هلا مثل هؤالء  ،هذا غرس اهلل ال غرس
الرجال ! قال هشام :مل يكن يف العرب عدة بني عبد املطلب أرشف منهم وال
أجسم  ،ليس منهم رجل إال أشم العرنني يرشب أنفه قبل شفتيه  ،ويأكل اجلذع
ويرشب ال َفرق »  .أي يأكل أحدهم خروف ًا ويرشب سطل لبن .

ويف البحار( :)134/35وقد عرف باحلكمة وسمي بحكيم العرب  ،وسئل ممن
تعلمت احلكمة واحللم والسيادة؟ فقال :من حليف احللم واألدب  ،وسيد
العجم والعرب  ،أب طالب بن عبد املطلب » .
وكان أكثم من املعمرين  ،روي أنه راسل النبي

وآمن به وقصده  ،فامت يف

الطريق .وصهرهم مع بني هاشم أهنم تزوجوا منهم متيميات.
وقال الشيخ مخيس السهيل رئيس بني متيم يف العامل يف:موسوعة بني متيم:
«من أقدم الشعوب عهد ًا باملجئ إىل العراق متيم  ،فقد كانت تتجول وراء
املراعي يف الصحراء املتامخة للعراق حتى منتصف القرن الثامن عرش امليالدي
حينام شاطرت شمر جبيل أجأ وسلمى  ،ثم حلت شامل بغداد ويف منطقة
عقرقوف  ،وبعضها توغل يف مناطق الفرات األوسط » .
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وجاؤوا من الكوفة لنرصة أمري املؤمنني

يف حرب اجلمل  ،وعىل رأسهم

معقل بن قيس الرياحي التميمي  ( .اجلمل . ) 173 /

كام خرج رئيسهم يف البرصة األحنف بن قيس إىل وادي السباع أثناء معركة
اجلمل  ،وكتب إىل أمرياملؤمنني

 :إين مقيم يف قومي عىل طاعتك  ،فإن شئت

حبست عنك أربعة آالف سيف من بني سعد  ،وإن شئت أتيتك يف مئتني من
أهل بيتي! فأرسل إليه أمرياملؤمنني:أن أحبس واكفف( .اجلمل.)158/

وقد مدح أمري املؤمنني

بني متيم ووبخ ابن عباس ألنه تنمر عليهم ملا كان

وايل البرصة  ،لعدم مشاركتهم يف احلرب  ،مع أن قعودهم كان بإجازة أمري
املؤمنني

 ،فكتب البن عباس(هنج البالغة« :)18/3:وقد بلغني تنمرك لبني

متيم وغلظتك عليهم  ،وإن بني متيم مل يغب هلم نجم إال طلع هلم آخر  ،وإهنم
مل يسبقوا ِ
بوغم( ثأر )يف جاهلية وال إسالم .وإن هلم بنا رمح ًا ماسة وقرابة
خاصة ،نحن مأجورون عىل صلتها ومأزورون عىل قطيعتها .فاربع (انتبه) أبا
العباس رمحك اهلل فيام جرى عىل لسانك ويدك من خري ورش ،فإنا رشيكان يف
ذلك  ،وكن عند صالح ظني بك  ،وال يفيلن رأيي فيك.والسالم».
يقول له ملاذا تغلظ عليهم وتسيئ اليهم  ،إهنم قبيلة خيرج منها النجباء  ،وهم
أقوياء اليقعدون عىل ثأر  ،وهلم معنا رحم علينا أن نصلها .
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$من شخصيات بين متيم
$األحنف بن قيس السعدي
 . 1هو الضحاك بن قيس بن احلارث بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم.
أدرك النبي

ومل يره ( أسد الغابة ) 55/1:وروي أن النبي

بعث رج ً
ال يدعو

بني سعد إىل اإلسالم وكان األحنف فيهم  ،فجعل يعرض عليهم اإلسالم
فقال األحنف :واهلل إنه يدعو إىل خري ويأمر باخلري  ،وما أسمع إال حسن ًا  ،وإنه
ليدعو إىل مكارم األخالق  ،وينهى عن مالئمها  ،فذكر الرجل ذلك للنبي
فقال :اللهم اغفر لألحنف » .
. 2وفد اىل عمر مع أب موسى األشعري  ،الذي كان والي ًا عىل البرصة  ،فتكلم
األحنف وقال «:وإنا أناس بني سبحة وبني بحر أجاج  ،ال يأتينا طعامنا إال يف
مثل حلقوم النعامة  ،فأعد لنا قفيزنا ودرمهنا  ،فأعجب منه ذلك عمر لكنه
أعرض عنه حلداثة سنه  ،فقال له :أجلس يا أحنف فغلب لقبه عىل اسمه .
واألحنف من يف قدمه ميل ( .تاريخ دمشق. )312/24:

قال األحنف :قدمت عىل عمر بن اخلطاب فاحتبسني حوالً ،فقال :يا أحنف
إين قد بلوتك وخربتك فلم أر إال خري ًا )( .هتذيب الكامل. ) 285/2:

 .3كان األحنف شجاع ًا قائد ًا  ،فقد جعله أمرياملؤمنني

أمري ًا عىل متيم

البرصة كلها يف معركة صفني  ( .رشح هنج البالغة.) 27 / 4 :
كام كان له دور قيادي يف الفتوحات ففتح مرو الروذ يف زمن عمر ( .تاريخ دمشق:

 ، ) 313 / 24وكان عىل مقدمة اجليش يف فتح هرات  ،وطخارستان  ،وطالقان،
واجلوزجان ( رشح النهج. ) 27 / 4 :
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 .4بقي األحنف سيد ًا لتميم أربعني سنة  .وقال سفيان :ما وزن عقل األحنف
بعقل إال وزنه  ( .تاريخ دمشق. ) 316 / 4 :

ويرضب به املثل يف احللم فيقال:

أحلم من األحنف  ،وله يف ذلك أخبار مأثورة ( الغارات. ) 754 / 2 :
وتويف يف الكوفة سنة سبع وستني  ،ودفن يف الثوية  ( .الغارات) 754 / 2 :

 .5كان من شيعة أمري املؤمنني
عند رسول اهلل

 ،وروى عن أب ذر

قوله« :كنا ذات يوم

يف مسجد قبا  ،ونحن َن َفر من أصحابه فقال :معارش

أصحاب يدخل عليكم من هذا الباب رجل هو أمري املؤمنني وإمام املسلمني ،
قال فنظروا وكنت فيمن نظر فإذا نحن بعيل بن أب طالب قد طلع  ،فقام
فاستقبله وعانقه وقبل ما بني عينيه  ،وجاء به حتى أجلسه إىل جانبه  ،ثم
أقبل علينا بوجهه الكريم  ،فقال :هذا إمامكم بعدي  ،طاعته طاعتي ،
ومعصيته معصيتي  ،وطاعتي طاعة اهلل  ،ومعصيتي معصية اهلل عز وجل » .
(أماِل الصدوق . ) 634 /

 .6وعندما وصلت عائشة إىل البرصة دعته لنرصهتا  ،وأرسلت إليه أن يأتيها
مرتني  ،فأبى ! فكتبت إليه :يا أحنف  ،ما عذرك يف ترك جهاد قتلة أمري
املؤمنني ،أمن قلة عدد أو أنك ال تطاع يف العشرية ؟ فكتب إليها :إنه واهلل ما
طال العهد ب وال نسيت عهدي يف العام األول وأنت حترضني عىل جهاده
وتذكرين أن جهاده أفضل من جهاد فارس والروم! ( رشح األخبار. ) 381/1:

 - 7قال له معاوية :أنت الساعي عىل أمري املؤمنني عثامن  ،وخاذل أم املؤمنني
عيل بصفني؟! فقال األحنف :من ذاك ما أعرف ومنه
عائشة  ،والوارد املاء عىل ي
ما أنكر  ،أما أمرياملؤمنني فأنتم معارش قريش حرضمتوه باملدينة والدار منا عنه
نازحة  ،وقد حرضه املهاجرون واألنصار وكنتم بني خاذل وقاتل  ،أما عائشة
فإين خذلتها يف طول باع ورحب رسب  ،وذلك أين مل أجد يف كتاب اهلل إال أن
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تقر يف بيتها  .وأما ورودي املاء بصفني فإين وردت حني أردت أن تقطع رقابنا
عطش ًا ! فقام معاوية وأمر له بخمسني ألف درهم( .رشح األخبار.)745/1:

 -8كان أول من استجاب لدعوة أمري املؤمنني

حينام دعا أهل البرصة

لقتال معاوية  ،فلام وصل كتاب أمري املؤمنني إىل ابن عباس يف البرصة  ،قرأه
للناس وقال :أهيا الناس استعدوا للشخوص إىل إمامكم  ،وانفروا خفاف ًا
وثقاالً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم..فلام أتم كالمه قام األحنف فقال :نعم
واهلل لنجيبك  ،ونخرج معك عىل العرس واليرس  ،والرضا والكره  ،نحتسب
يف ذلك األجر  ،ونأمل به من اهلل الثواب العظيم (.رشح النهج. ) 187 / 3 :

وجاء األحنف مع وجوه قومه وأرشاف البرصة من القبائل األخرى إىل
اإلمام

يف الكوفة فقال األحنف :يا أمري املؤمنني إن تك سعد مل تنرصك يوم

اجلمل فإهنا مل تنرص عليك  ،وقد عجبوا أمس ممن نرصك وعجبوا اليوم ممن
خذلك  ،ألهنم شكوا يف طلحة والزبري ومل يشكوا يف معاوية  ،وعشريتنا
بالبرصة فلو بعثتنا إليهم فقدموا إلينا فقاتلنا هبم العدو وانتصفنا هبم  ،وأدركوا
اليوم ما فاهتم باألمس ..فقال

 :أكتب إىل قومك من بني سعد فكتب

األحنف إىل بني سعد :أما بعد  ،فإنه مل يبق أحد من بني متيم إال وقد شقوا برأي
سيدهم غريكم  ،وعصمكم اهلل برأيي حتى نلتم ما رجوتم  ،وأمنتم ما خفتم
وأصبحتم منقطعني من أهل البالء  ،الحقني بأهل العافية  ،وإين أخربكم بأنا
قدمنا عىل متيم الكوفة  ،فأخذوا علينا بفضلهم مرتني  ،بمسريهم إلينا مع عيل،
وإجابتهم إىل املسري إىل الشام  ،فأقبلوا إلينا وال تتكلوا عليهم » (.أعيان الشيعة1 :
. )466 /

 - 9خطب شامي يف جملس معاوية « :فكان آخر كالمه أن لعن علي ًا
فأطرق الناس! وتكلم األحنف فقال ملعاوية :إن هذا القائل لويعلم أن رضاك
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يف لعن املرسلني للعنهم  ،فاتق اهلل ودع عنك علي ًا ،فقد لقي ربه وأفرد يف قربه
وخال بعمله  ،وكان واهلل املربز بسبقه الطاهر خلقه  ،امليمون نقيبته  ،والعظيم
مصيبته .فقال معاوية:وأيم اهلل لتصعدن املنربفلتلعنه طوع ًا أو كره ًا! فقال له
األحنف :إن تعفني فهو خري لك  ،وإن جتربين عىل ذلك فواهلل ال جتري به
شفتاي أبد ًا  .قال :فاصعد املنرب! قال األحنف:أما واهلل ألنصفنك يف القول
والفعل  .قال :وما أنت قائل يا أحنف؟ قال :إصعد املنرب فأمحد اهلل بام هو أهله
وأصيل عىل نبيه ثم أقول :أهيا الناس إن معاوية أمرين أن ألعن علي ًا  ،وإن علي ًا
ومعاوية اختلفا واقتتال وادعى كل واحد منها أنه بغي عىل فئته  ،فإذا دعوت
فأ ِّمنوا رمحكم اهلل ثم أقول :اللهم ألعن أنت ومالئكتك وأنبياؤك ومجيع خلقك
الباغي منهام عىل صاحبه  ،وألعن الفئة الباغية  ،اللهم العنهم لعن ًا كثري ًا ! يا
معاوية:ال أزيد عىل هذا وال أنقص حرف ًا  ،ولو كان فيه ذهاب نفيس  ،فسكت
معاوية وأعفاه عن ذلك»( .مواقف الشيعة. ) 244 /1:

 .10قال األحنف :دخلت عىل معاوية فقدم إيل من احللو واحلامض ما كثر
تعجبي منه  ،ثم قدم لونا ما أدري ما هو فقلت:ما هذا ؟ قال :مصارين البط
حمشوة باملخ  ،قد قيل بدهن الفستق  ،وذر عليه الطربزد  .فبكيت فقال :ما
يبكيك ؟ قلت :ذكرت علي ًا بينا أنا عنده فحرض وقت إفطاره  ،فسألني املقام إذ
دعا بجراب خمتوم  ،قلت :ما يف اجلراب ؟ قال :سويق شعري  .قلت :خفت
عليه أن يؤخذ أو بخلت به ؟ قال :ال وال أحدمها ولكني خفت أن يلته احلسن
واحلسني بسمن أو زيت  .قلت :حمرم هو يا أمري املؤمنني ؟ قال :ال ولكن جيب
عىل أئمة احلق أن يعتدوا أنفسهم من ضعفة الناس لئال يطغى الفقري فقره  .قال
معاوية :ذكرت من ال ينكر فضله»(.التذكرة احلمدونية . )69 /
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$مالك بن نويرة الذي رفض بيعة أبي بكر
 .1هو :مالك بن نويرة ..بن ثعلبة بن يربوع  ،وهو ابن عم احلر الرياحي ..بن رياح
بن يربوع فهام أبناء عم  ،من بني يربوع من بني متيم .
قال السيد رشف الدين (النص واإلجتهاد:)116/

كان مالك بن نويرة التميمي

الريبوعي  ،هامة الرشف يف بني متيم  ،من علية العرب ،وممن ترضب األمثال
بفتوته نجدة وكرم ًا وحفيظة وشجاعة وبطولة أسلم ومعه بنو يربوع  ،وواله
النبي

صدقات قومه) .وقد عدوا لبني يربوع أربع ًا وعرشين فرع ًا ..

 .2يف الفضائل لشاذان بن جربئيل القمي « :75/قال الرباء بن عازب :بينا رسول
اهلل

جالس يف أصحابه إذا أتاه وافد من بني متيم مالك بن نويرة  ،فقال :يا

رسول اهلل علمني اإليامن  .فقال رسول اهلل

 :تشهد أن ال إله إال اهلل وحده

الرشيك له وأين رسول اهلل ،وتصيل اخلمس  ،وتصوم رمضان  ،وتؤدي الزكاة،
وحتج البيت  ،وتوايل وصيي هذا من بعدي  ،وأشار إىل عيل

بيده  ،وال

تسفك دم ًا  ،وال ترسق  ،وال ختون  ،وال تأكل مال اليتيم  ،وال ترشب اخلمر ،
وتوىف برشائعي  ،وحتلل حاليل  ،وحترم حرامي  ،وتعطي احلق من نفسك
للضعيف والقوي  ،والكبري والصغري  ،حتى عد عليه رشائع اإلسالم  .فقال
يا رسول اهلل

أعد عيل فإين رجل نَساء  ،فأعاد عليه  ،فعقدها بيده  ،وقام

وهو جير إزاره وهو يقول :تعلمت اإليامن ورب الكعبة  ،فلام بعد من رسول
اهلل قال

 :من أحب أن ينظر إىل رجل من أهل اجلنة فلينظر إىل هذا الرجل!

فقال أبو بكر وعمر :إىل من تشري يا رسول اهلل ؟ فأطرق إىل األرض  ،فجدا يف
السري فلحقاه فقاال :لك البشارة من اهلل ورسوله باجلنة  .فقال :أحسن اهلل تعاىل
بشارتكام .إن كنتام ممن يشهد بام شهدت به فقد علمتام ما علمني النبي
حممد

 ،وإن مل تكونا كذلك  ،فال أحسن اهلل بشارتكام  .فقال أبو بكر :ال
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تقل ،فأنا أبو عائشة زوجة النبي

! قال قلت ذلك  ،فام حاجتكام ؟ قاال:

إنك من أصحاب اجلنة فاستغفر لنا  ،فقال :الغفر اهلل لكام  ،ترتكان رسول اهلل
صاحب الشفاعة وتسأالين أستغفر لكام ! فرجعا والكآبة الئحة يف وجهيهام ،
فلام رآمها رسول اهلل
 .3فلام توىف رسول اهلل

تبسم  ،وقال :أيف احلق مغضبة ؟!
ورجع بنو متيم إىل املدينة ومعهم مالك بن نويرة

فخرج لينظر من قام مقام رسول اهلل

فدخل يوم اجلمعة وأبو بكر عىل املنرب

خيطب بالناس  ،فنظر إليه وقال :أخو تيم! قالوا :نعم .قال :فام فعل وص
رسول اهلل

الذي أمرين بمواالته؟ قالوا:يا أعراب األمر يدث بعده األمر !

قال :باهلل ما حدث شئ  ،وإنكم قد خنتم اهلل ورسوله

!

ثم تقدم إىل أبى بكر وقال :من أرقاك هذا املنرب ووص رسول اهلل

جالس؟

فقال أبو بكر :أخرجوا األعراب البوال عىل عقبيه من مسجد رسول اهلل

!

فقام إليه قنفذ بن عمري وخالد بن الوليد  ،فلم يزاال يلكزان عنقه حتى
أخرجاه! قال :فلام استتم األمر ألب بكر وجه خالد بن الوليد وقال له :قد
علمت ما قاله مالك عىل رؤس األشهاد  ،ولست آمن أن يفتق علينا فتق ًا ال
يلتئم  ،فاقتله ! فحني أتاه خالد  ،ركب جواده وكان فارس ًا يعد بألف  ،فخاف
خالد منه فآمنه وأعطاه املواثيق  ،ثم غدر به بعد أن ألقى سالحه  ،فقتله ،
وأعرس بامرأته يف ليلته! وجعل رأسه يف قدر فيها حلم جزور لوليمة عرسه ،
وبات ينزو عليها نزو احلامر !
 .4كان مالك بن نويرة

مطمئن ًا إىل أن كتيبة خالد بن الوليد التي حتركت

من املدينة ال تقصده  ،ولو أراد املواجهة ألمر أتباعه بالتجمع ال بالتفرق !
فباغته خالد إىل البطاح « :فلم جيد هبا أحد ًا وكان مالك قد فرقهم وهناهم عن
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اإلجتامع  ،وقال :يا بني يربوع إنا دعينا إىل هذا األمر ،فأبطأنا عنه فلم نفلح ،
وقد نظرت فيه فرأيت أن األمر ال يتأتى بغري سياسة  ،وإذا األمر ال يسوسه
الناس فإياكم ومناوأة القوم  ،فتفرقوا وادخلوا يف هذا األمر  ،فتفرقوا عىل
ذلك ،فلام قدم خالد البطاح بث الرسايا...فجاءته اخليل باملك بن نويرة ونفر
من بني ثعلبة بن يربوع  ،فاختلفت الرسية فيهم  ،وكان فيهم أبو قتادة
األنصاري وكان ممن شهد أهنم أذنوا وأقاموا وصلوا  ،فأمر خالد بحبسهم
وكانت ليلة باردة فقال خالد :أدفئوا أرساكم  ،وهي تعني القتل يف لغة كنانة ،
فقتل رضار بن األزور مالك ًا » ! ( الكامل البن األثري. ) 364 / 2 :

وقال اليعقويب( ( :)131 / 2وروي أن خالد بن الوليد طمع بامرأة مالك ملا رأى
مجاهلا  ،فقتله وتزوجها يف نفس الليلة ).
وملا قتل خالد مالك ًا واستباح زوجته كان يف عسكره أبو قتادة األنصاري ،
فركب فرسه والتحق بأب بكر وحلف أال يسري يف جيش حتت لواء خالد أبد ًا
فقص عىل أب بكر القصة فقال :لقد فتنت الغنائم العرب ،وترك خالد ما
أمرته! فقال عمر :إن عليك أن تقيده باملك فسكت أبو بكر!(رشح النهج.)179/1:

 .5ويف تاريخ الطربي ( :) 504/2فلام بلغ قتلهم عمر بن اخلطاب تكلم فيه عند
أب بكر فأكثر وقال :عدو اهلل عدا عىل امرئ مسلم فقتله ثم نزا عىل امرأته !
وأقبل خالد بن الوليد قاف ً
ال حتى دخل املسجد وعليه قباء له عليه صدأ احلديد
معتجرا بعاممة له قد غرز يف عاممته أسه ًام  ،فلام أن دخل املسجد قام إليه عمر ،
فانتزع األسهم من رأسه فحطمها ،ثم قال :أرئاء قتلت امر ًء مسل ًام ثم نزوت
عىل امرأته  ،واهلل ألرمجنك بأحجارك ! وال يكلمه خالد بن الوليد  ،وال يظن
إال أن رأى أبى بكر عىل مثل رأى عمر فيه  ،حتى دخل عىل أبى بكر فلام أن
دخل عليه أخربه اخلرب واعتذر إليه فعذره أبو بكر وجتاوز عنه ما كان يف حربه
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تلك! قال :فخرج خالد حني ريض عنه أبو بكر وعمر جالس يف املسجد ،
فقال :هلم إيل يا ابن أم شملة ! قال فعرف عمر أن أبا بكر قد ريض عنه فلم
يكلمه ودخل بيته » !
وأم شملة هي حنتمة أم عمر  ،حتقري ًا َلا بأهنا من فقرها كانت تلبس إزار ًا غري ساتر،
وكان خالد يقول ليست من بني خمزوم  ،بل وجدها خمزومي عىل مزبلة !




 $احلر بن يزيد الرياحي
أحد القادة املشهورين والفرسان املربزين من بني رياح بن يربوع  ،فهو ابن
ملالك بن نويرة  ،ورد اسمه يف زيارة الناحية والرجبية .
ومل يكن احلر من الذين راسلوا احلسني

 ،بل جاء قائد ًا أللف فارس

أرسلهم عبيد اهلل بن زياد العرتاض احلسني

ومنعه من دخول الكوفة ،

فالتقى به عند جبل ذي حسم  ،وأخذ يسايره ويمنعه من التوجه حيث أراد ،
حتى نزل يف كربالء  .وكان مؤدب ًا يف خطابه مع اإلمام

 ،يصيل وأصحابه

بصالته ( .ابن األعثم. ) 76/5 :

وكان احلر رشيف ًا يف قومه جاهلية وإسالم ًا  ،وكان يف الكوفة رئيس ًا  ،ويف جيش
يزيد اىل كربالء رئي ًا عىل ربع متيم ومهدان احلر  .وكان جده عتاب ًا رديف النعامن،
وكان ابنه قيس للنعامن  ،ونازعه الشيبانيون  .وهو ابن عم األخوص الصحاب
الشاعر  ،زيد بن عمرو بن قيس بن عتاب .
$ملا خرج احلر من بيته مسع هاتف ًا يبشره باجلنة !
قال احلر :فلام خرجت من منزيل متوجه ًا نحو احلسني

نوديت ثالث ًا :يا حر

أبرش باجلنة  ،فالتفت فلم أر أحد ًا ! فقلت:ثكلت احلر أمه  ،خيرج إىل قتال ابن
رسول اهلل

ويبرش باجلنة ! (أماِل الصدوق)218/
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واهلل ما هذه بشارة وأنا أسري إىل حرب احلسني!وما كان يدث نفسه يف اجلنة
فلام صار مع احلسني قص عليه اخلربفقال له :لقد أصبت أجر ًا وخري ًا .
$أول لقاء احلر بقافلة احلسني

:

وروى أبو خمنف عن عبد اهلل بن سليم واملذري بن املشمعل األسديني قاال :كنا
نساير احلسني فنزل رشاف  ،وأمر فتيانه باستقاء املاء واإلكثار منه  ،ثم ساروا
صباحا  ،فرسموا صدر يومهم حتى انتصف النهار  ،فكرب رجل منهم :فقال
احلسني :اهلل أكرب مل كربت ؟ قال :رأيت النخل  .قاال :فقلنا :إن هذا املكان ما
رأينا به نخلة قط  .قال :فام تريانه رأى ؟ قلنا :رأى هوادي اخليل  .فقال :وأنا
واهلل أرى ذلك :ثم قال احلسني :أما لنا ملجأ نجعله يف ظهورنا ونستقبل القوم
من وجه واحد؟ قلنا :بىل  ،هذا ذو حسم عن يسارك متيل إليه فإن سبقت القوم
فهو كام تريد  .فأخذ ذات اليسار :فام كان بأرسع من أن طلعت هوادي اخليل:
فتبيناها فعدلنا عنهم  ،فعدلوا معنا كأن أسنتهم اليعاسيب  ،وكأن راياهتم
أجنحة الطري  ،فسبقناهم إىل ذي حسم  ،فرضبت أبنية احلسني

 .وجاء

القوم فإذا احلر يف ألف فارس فوقف مقابل احلسني يف حر الظهرية واحلسني
وأصحابه معتمون متقلدون أسيافهم  ،فقال احلسني لفتيانه :أسقوا القوم
ورشفوا اخليل .
سقى احلسني
كان عدد أصحاب احلسني

ألف فارس ورشف خيوهلم ترشيفا:
نحو مئة ،ومهام محلوا من املاء فهو ال يكفي ألف ًا

مع خيوهلم! لكنهم سقوا كل جيش احلر وكانوا ألف ًا ،وسقى اخليل نصف
ُرشبة ،وكان معهم مجال أيض ًا  ،فقال ألصحابه :أسقوهم ورشفوا اخليل
ترشيف ًا  .والرتشيف :أن يرتكوا الفرس يمج جمات من املاء وال يرتوي .
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قال عيل بن طعان :فكنت مع احلر يومئذ  ،فجئت يف آخر من جاء من أصحابه،
فلام رأى احلسني ما ب و بفرس من العطش  ،قال يل :أنخ الراوية فلم أفهم ،
ألن الراوية عندي السقاء ،فقال:أنخ اجلمل فأنخته ،فقال :إرشب فجعلت
كلام رشبت سال املاء من السقاء  ،فقال احلسني :أخنث السقاء  ،فلم أفهم أنه
أراد أعطفه ومل أدر كيف أفعل؟قام فعطفه فرشبت وسقيت فرس ).
وهذا يدل عىل أنه رشب هو وفرسه حتى ارتويا  ،وأن معه مج ً
ال فسقاه حتى
ارتوى أو رشفه ترشيف ًا  .وكان جيش احلر فرسان ًا  ،ومع بعضهم مجال كام هي
عادة العرب  ،ولذلك قال له :أنخ اجلمل والفرس التناخ .
ومعناه أن اإلمام

كان عنده من املاء ما كفاهم ورشف خيلهم ومجاهلم

ترشيف ًا  .وال تفسري لذلك إال أنه سقى الكثري بامء قليل كمعجزة جده رسول
اهلل

حيث كان يشبع الكثريين بالطعام القليل ويسقيهم بقليل من ماء .
$كان مع احلر ابنه ثم جاءت أمه:

(قال أبو خمنف :فوقع كالمه

يف مسامع احلر  ،فأقبل عىل ابن أخيه قرة وقال:

أتنظر إىل احلسني يستغيث فال يغاث  ،ويستجري فال جيار  ،قد قتلت أنصاره
وبنوه  ،و قد أصبح بني جمادل وخماذل  ،فهل لك أن تسري بنا إليه  ،وتقاتل بني
يديه  ،فإن الناس عن هذه الدنيا راحلة  ،و كرامات الدنيا زائلة  ،فلعلنا نفوز
بالشهادة  ،ونكون من أهل السعادة .
فقال له :ما يل بذلك حاجة  .فرتكه احلر وأقبل عىل ولده وقال له :يا بني ال
صرب يل عىل النار وال عىل غضب اجلبار  ،وال أن يكون غد ًا خصمي أمحد
املختار .يا بني أما ترى احلسني

يستغيث فال يغاث ويستجري فال جيار !

يا بني رس بنا إليه نقاتل بني يديه  ،فلعلنا نفوز بالشهادة  ،ونكون من أهل
السعادة  .فقال له ولده :حب ًا وكرامة  .ثم إهنام محال من عسكر ابن زياد كأهنام
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يريدان القتال حتى هجام عىل احلسني

 ،فنزل احلر عن ظهر جواده وطأطأ

رأسه  ،وجعل يقبل يد احلسني و رجليه  ،و هو يبكي بكا ًء شديد ًا .
قال أبو إسحاق اإلسفرايني(كلامت احلسني

احلسني

:)536/روي أن احلر جاء

مع ولده  ،ومحل ولده عىل القوم حتى قتل فاستبرش أبوه فرح ًا  ،ثم

برز احلر حتى قتل واحتزوا رأسه ورموه نحو اإلمام فوضعه يف حجره  ،وهو
يبكي ويمسح الدم عن وجهه ويقولَ :واهللِ ما َأخ َط َأت ُأم َك ِإذ َسمت َك ُحر ًا ،
َف َأن َت َواهلل ! ُحر ِيف الدنيا َو َسعيد يف اآل ِخ َر ِة .

$صلى احلر وجيشه خلف احلسني

:

فلام سقوهم ورشفوا خيوهلم حرضت الصالة  ،فأمر احلسني احلجاج بن
مرسوق اجلعفي وكان معه أن يؤذن فأذن  ،وحرضت اإلقامة فخرج احلسني
يف إزار ورداء ونعلني  ،فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال :أهيا الناس إهنا معذرة إىل
اهلل وإليكم ،إين مل آتكم حتى أتتني كتبكم ..اىل آخر ما قال  ،فسكتوا عنه..
فقال للمؤذن :أقم فأقام  ،فقال احلسني للحر :أتريد أن تصيل بأصحابك؟
قال:ال بل بصالتك ،فصىل هبم احلسني ثم دخل مرضبه واجتمع إليه أصحابه
ودخل احلر خيمة نصبت له واجتمع عليه أصحابه  ،ثم عادوا إىل مصافهم
فأخذ كل بعنان دابته وجلس يف ظلها  ،فلام كان وقت العرص أمر احلسني
بالتهيؤ للرحيل  ،ونادى بالعرص ،فصىل بالقوم ثم انفتل من صالته وأقبل
بوجهه عىل القوم فحمد اهلل وأثنى عليه وقال :أهيا الناس إنكم إن تتقوا ..إىل
آخر ما قال  .فقال احلر :إنا واهلل ما ندري ما هذه الكتب التي تذكر  ،فقال
احلسني :يا عقبة بن سمعان أخرج اخلرجني اللذين فيهام كتبهم إيل  ،فأخرج
خرجني مملوين صحف ًا فنرشها بني أيدهيم !
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$قال له احلسني

ثكلتك أمك فأجابه بأدب:

فقال احلر :فإنا لسنا من هؤالء الذين كتبوا إليك  ،وقد أمرنا إذا نحن لقيناك
أال نفارقك حتى نقدمك عىل عبيد اهلل  ،فقال له احلسني :املوت أدنى إليك من
ذلك ،ثم قال ألصحابه :إركبوا فركبوا وانتظروا حتى ركبت النساء  ،فقال:
إنرصفوا  ،فلام ذهبوا لينرصفوا حال القوم بينهم وبني اإلنرصاف فقال احلسني
للحر :ثكلتك أمك ما تريد!؟ قال :أما واهلل لو غريك من العرب يقوهلا يل وهو
عىل مثل هذه احلالة التي أنت عليها ما تركت ذكر أمه بالثكل أن أقوله كائن ًا من
كان  ،ولكن واهلل ما يل إىل ذكر أمك من سبيل إال بأحسن ما يقدر عليه ! فقال
احلسني :فام تريد؟ قال :أريد أن أنطلق بك إىل عبيد اهلل  ،فقال :إذن ال أتبعك،
قال احلر :إذن ال أدعك  ،فرتادا القول ثالث مرات  ،ثم قال احلر :إين مل أؤمر
بقتالك ،وإنام أمرت أال أفارقك حتى أقدمك الكوفة فإن أبيت فخذ طريق ًا
نصف ًا حتى أكتب
التدخلك الكوفة  ،وال تردك إىل املدينة تكون بيني وبينك َ
إىل ابن زياد  ،وتكتب إىل يزيد إن شئت أو إىل ابن زياد إن شئت  ،فلعل اهلل أن
يأيت بأمر يرزقني فيه العافية من أن أبتيل بشئ من أمرك .قال :فتيارسعن طريق
العذيب والقادسية ،وبينه وبني العذيب ثامنية وثالثون مي ً
ال  ،وسار واحلر
يسايره حتى إذا كان بالبيضة خطب أصحابه بام تقدم فأجابوه بام ذكر يف
ترامجهم ،ثم ركب فسايره احلر وقال له :أذكرك اهلل يا أبا عبد اهلل يف نفسك فإين
أشهد لئن قاتلت لتقتلن ولئن قوتلت لتهلكن فيام أرى  ،فقال له احلسني:
أفباملوت ختوفني!وهل يعدو بكم اخلطب أن تقتلوين! لكني أقول كام قال أخو
األوس البن عمه حني لقيه وهو يريد نرصة رسول اهلل

فقال له أين تذهب

فإنك مقتول فقال:
سأمض فام باملوت عار عىل الفتى

إذا ما نوى حق ًا وجاهد مسلام
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وآسى الرجال الصاحلني بنفسه

وفارق مثبور ًا وباعد جمرما

فإن عشت َل أندم وإن مت َل ُأ ََل

كفى بك عار ًا أن تالم وتندما

فلام سمع ذلك احلر تنحى عنه .
$اختلف احلسني

مع احلر بسبب الطرماح وأصحابه:

قال الطربي ((:) 305/4وكان يسري بأصحابه يف ناحية وحسني يف ناحية أخرى
حتى انتهوا إىل عذيب اهلجانات  ،وكان هبا هجائن النعامن ترعى هنالك  ،فإذا
هم بأربعة نفر أقبلوا من الكوفة عىل رواحلهم جينبون فرس ًا لنافع بن هالل
يقال له الكامل ومعهم دليلهم الطرماح بن عدي  ،وهو يقول:
يا ناقتي ال تذعري من زجري

وشمري قبل طلوع الفجر
النجر

بخري ركبان وخري سفر

حتى

حتىل

املاجد احلر رحيب الصدر

أتى

به

بكريم
اهلل

ْلري

أمر

ت أبقـاه بقـاء الـدهـر
ثمـ َ

قال فلام انتهوا إىل احلسني أنشدوه هذه األبيات فقال :أما واهلل إين ألرجو أن
يكون خري ًا ما أراد اهلل بنا  ،قتلنا أم ظفرنا  .قال :وأقبل إليهم احلر بن يزيد فقال:
إن هؤالء النفر الذين من أهل الكوفة ليسوا ممن أقبل معك وأنا حابسهم أو
رادهم  .فقال له احلسني :ألمنعنهم مما أمنع منه نفيس ،إنام هؤالء أنصاري
وأعواين  ،وقد كنت أعطيتني أال تعرض يل بشئ حتى يأتيك كتاب من ابن
زياد  .فقال :أجل لكن مل يأتوا معك  .قال :هم أصحاب  ،وهم بمنزلة من جاء
معي  .فإن متمت عىل ما كان بيني وبينك وإال ناجزتك !قال :فكف عنهم احلر.
قال ثم قال هلم احلسني :أخربوين خرب الناس؟ وراءكم فقال له جممع بن عبد
اهلل العائذي :وهو أحد النفر األربعة الذين جاءوه :أما أرشاف الناس فقد
أعظمت رشوهتم وملئت غرائرهم ُيس َتامل ودهم و َيستخلص به نصيحتهم ،
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فهم إلب واحد عليك ! وأما سائر الناس بعد فإن أفئدهتم هتوي إليك
وسيوفهم غد ًا مشهورة عليك !
قال :أخربين فهل لكم برسويل إليكم؟ قالوا :من هو؟ قال :قيس بن مسهر
الصيداوي  .فقالوا :نعم أخذه احلصني بن نمري ،فبعث به إىل ابن زياد  ،فأمره
ابن زياد أن يلعنك ويلعن أباك  ،فصىل عليك وعىل أبيك ولعن ابن زياد وأباه،
ودعا إىل نرصتك وأخربهم بقدومك .فأمر به ابن زياد فألقي من طامر القرص.
فرتقرقت عينا حسني

ومل يملك دمعه ثم قالَ :ف ِمن ُْه ْم َم ْن َق َىض ن َْح َب ُه َو ِمن ُْه ْم َم ْن

َينْتَظِ ُر َو َما َبدَّ ُلوا َت ْب ِدي ً
ال .اللهم اجعل لنا وهلم اجلنة نزالً  ،وامجع بيننا وبينهم يف

مستقر من رمحتك ورغائب مذخور ثوابك).
$خطاب احلر جليش ابن زياد:
ملا رأى احلر عزمهم عىل قتال احلسني

قام خطيب ًا فقال:أهيا القوم ! أال

تقبلون من حسني خصلة من هذه اخلصال التي عرض عليكم فيعافيكم اهلل
من حربه وقتاله؟ قالوا :هذا األمري عمر بن سعد فكلمه  .فكلمه بمثل ما كلمه
به قبل  ،و بمثل ما كلم به أصحابه  .قال عمر بن سعد :قد حرصت  ،لو
وجدت اىل ذلك سبي ً
ال فعلت .
فقال احلر:يا أهل الكوفة ألمكم اهلبل و العرب(الثكل واَلالك) إذ دعومتوه حتى إذا
أتاكم أسلمتموه! وزعمتم أنكم قاتلوا أنفسكم دونه  ،ثم عدوتم عليه لتقتلوه!
أمسكتم بنفسه وأخذتم بكظمه  ،وأحطتم به من كل جانب  ،فمنعتموه التوجه
يف بالد اهلل العريضة حتى يأمن و يأمن أهل بيته ،وأصبح يف أيديكم كاألسري ،
اليملك لنفسه نفع ًا وال يدفع رض ًا  ،وحألمتوه و نساءه وصبيته وأصحابه عن
ماء الفرات اجلاري ،الذي يرشبه اليهودي واملجوس والنرصاين  ،ومترغ فيه
خنازير السواد و كالبه  ،وها هم أوالء قد رصعهم العطش ! بئسام خلفتم
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حممد ًا يف ذريته! السقاكم اهلل يوم الظمأ إن مل تتوبوا وتنزعوا عام أنتم عليه من
يومكم هذا يف ساعتكم هذه  .فحملت عليه رجالة هلم ترميه بالنبل  ،فأقبل
حتى وقف أمام احلسني  .وكان يزيد بن زياد بن املهارص ممن خرج مع عمر بن
سعد اىل احلسني  ،فلام ردوا الرشوط عىل احلسني

مال إليه واهتدى بخطبة

احلر) .قال الشاعر جعفر بن عفان الطائي:
(وَل يك فيهم رجل رشيد

سوى احلر التميمي الرشيد

عيل

وفاطم قد أبريوا باحلديد)

فواحزناه

إن

بني

(املحن  ،715/ألمحد بن نعيم املتوىف .)333
$مسع احلر كالم احلسني

فأخذته الرعدة:

ال قلي ً
فأخذ يدنو من احلسني قلي ً
ال  ،فقال له مهاجر بن أوس :ما تريد يا ابن
يزيد  ،أتريد أن حتمل؟ فلم جيبه  ،فأخذه مثل األفكل وهي الرعدة ! فقال له
املهاجر :إن أمرك ملريب ! واهلل ما رأيت منك يف موقف قط مثل هذا ! ولو قيل
يل :من أشجع أهل الكوفة ملا عدوتك  ،فام هذا الذي أرى منك ! فقال له احلر:
إين واهلل أخري نفيس بني اجلنة والنار  ،فواهلل ال أختار عىل اجلنة شيئ ًا ولو قطعت
وأحرقت ! ثم رضب فرسه فلحق احلسني
$جاء احلر اىل احلسني

تائب ًا خاشعاً:

ال قلي ً
(فأخذ يدنو من احلسني قلي ً
ال  ،فقال له املهاجر بن أوس الرياحي :ما
تريد يا بن يزيد؟ أتريد أن حتمل؟ فسكت وأخذه مثل العرواء  ،فقال له :يا بن
يزيد إن أمرك ملريب  ،وما رأيت منك يف موقف قط مثل شئ آراه اآلن  ،ولو
قيل يل من أشجع أهل الكوفة رجال ما عدوتك  ،فام هذا الذي أرى منك !
قال :إين واهلل أخري نفيس بني اجلنة والنار  ،وواهلل ال أختار عىل اجلنة شيئا ولو
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قطعت وحرقت ! ثم رضب فرسه وحلق باحلسني  ،فلام دنا منهم قلب ترسه ،
فقالوا مستأمن  ،حتى إذا عرفوه سلم عىل احلسني وقال :جعلني اهلل فداك يا
بن رسول اهلل ! أنا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع  ،وسايرتك يف الطريق،
وجعجعت بك يف هذا املكان  ،واهلل الذي ال إله إال هو ما ظننت أن القوم
يردون عليك ما عرضت عليهم أبد ًا  ،وال يبلغون منك هذه املنزلة  ،فقلت يف
نفيس ال أبايل أن أصانع القوم يف بعض أمرهم وال يظنون أين خرجت من
طاعتهم .وأما هم فسيقبلون هذه اخلصال التي تعرض عليهم ،وواهلل إين لو
ظننتهم اليقبلوهنا منك ما ركبتها منك  ،وإين قد جئتك تائب ًا مما كان مني إىل
رب ،ومواسي ًا لك بنفيس حتى أموت بني يديك  ،أفرتى يل توبة؟ قال :نعم
يتوب اهلل عليك ويغفر لك فانزل .قال :أنالك فارس ًا خري مني راج ً
ال  ،أقاتلهم
عىل فرس ساعة وإىل النزول مايصري آخر أمري  .قال :فاصنع ما بدا لك .
$بدأ احلر قتاله باملبارزة
روى أبوخمنف أن يزيد بن أب سفيان الثغري من بني احلرث بن متيم قال :أما
واهلل لو رأيت احلر حني خرج ألتبعته السنان قال :فبينا الناس يتجاولون
ويقتتلون واحلر بن يزيد يمل عىل القوم ُمقدم ًا  ،ويتمثل قول عنرتة:
ما زلت أرميهم بثغرة نحره

ولبانه حتى ترسبل بالدم

وإن فرسه ملرضوب عىل أذنيه وحاجبيه  ،وإن دمائه لتسيل ،فقال احلصني بن
متيم التميمي ليزيد بن سفيان:هذا احلرالذي كنت تتمنى.قال :نعم .وخرج إليه
فقال له :هل لك يا حر يف املبارزة؟ قال :نعم قد شئت فربز له .قال
احلصني:وكنت أنظر إليه فواهلل لكأن نفسه كانت يف يد احلر ،فام لبث أن قتله .
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وروى أبو خمنف عن أيوب بن مرشح اخليواين كان يقول :جال احلر عىل فرسه
فرميته بسهم فحشأته فرسه  ،فلام لبث إذ أرعد الفرس واضطرب وكبا فوثب
عنه احلر كأنه ليث والسيف يف يده وهو يقول:
إن تعقروا يب فأنا ابن احلر

أشجع من ذي لبد هزبر

قال :فام رأيت أحد قط َي ْفري َفريه .

وبعدما قتل فرسه  ،رجع اىل احلسني

 ،ثم عاد اىل املعركة مع حبيب .

$قاتل مع حبيب بن مظاهر ثم مع زهري:
(قال أبو خمنف :وملا قتل حبيب أخذ احلر يقاتل راج ً
ال وهو يقول:
آليت ال أقتل حتى أقتال

ولن أصحاب اليوم إال مقبال

أرضهبم بالسيف رضبا مفصال

ال ناكال عنهم وال مهلال

ويرضب فيهم ويقول:
إين أنا احلر ومأوى الضيف

أرضب يف أعراضكم بالسيف

عن خري من حل بأرض اْليف .

ثم أخذ يقاتل هو وزهري قتاالً شديد ًا  ،فكان إذا شد أحدمها واستلحم شد
اآلخر حتى خيلصه  ،ففعال ذلك ساعة  .ثم شدت مجاعة عىل احلر فقتلوه  .فلام
رصع وقف عليه احلسني

وقال له :أنت كام سمتك أمك  ،احلر حر يف الدنيا

وسعيد يف اآلخرة .
وبعد شهادة حبيب بن مظاهر خرج احلر بن يزيد الرياحي ومعه زهري بن القني
ريض اهلل عنهم يمي ظهره  ،فكان إذا شد أحدمها واستلحم شد اآلخر
واستنقذه  ،ففعال ساعة  .وإن فرس احلر ملرضوب عىل أذنيه وحاجبيه .
ثم رمى أيوب بن مرشح اخليواين فرس احلر فعقره  ،وشب به الفرس فوثب
عنه كأنه ليث  ،وبيده السيف وجعل يقاتل راج ً
ال حتى قتل نيف ًا وأربعني .
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ثم شدت عليه الرجالة فرصعته ومحله أصحاب احلسني

ووضعوه أمام

الفسطاط الذي يقاتلون دونه  ،وهكذا يؤتى بكل قتيل إىل هذا الفسطاط ،
واحلسني يقول :قتلة مثل قتلة النبيني وآل النبيني  .ثم التفت

إىل احلر وكان

به رمق فقال له وهو يمسح الدم عنه :أنت احلر كام سمتك أمك  ،وأنت احلر
يف الدنيا واآلخرة  .وفيه يقول عبيد اهلل بن عمرو الكندي البدي:
وال احلر إذ آسى زهري ًا عىل قرس

سعيد بن عبد اهلل ال تنسينه




وقال الصدوق يف األماِل (:224/فرضب احلر بن يزيد فرسه  ،وجاز عسكر عمر
بن سعد إىل عسكر احلسني

واضع ًا يده عىل رأسه  ،وهو يقول :اللهم إليك

أنيب فتب عيل  ،فقد أرعبت قلوب أوليائك وأوالد نبيك .
يا ابن رسول اهلل  ،هل يل من توبة ؟ قال :نعم تاب اهلل عليك  .قال :يا ابن
رسول اهلل  ،أتأذن يل فأقاتل عنك ؟ فأذن له  ،فربز وهو يقول:
أرضب يف أعناقكم بالسيف

عن خري من حل بالد اْليف

فقتل منهم ثامنية عرش رج ً
ال ثم قتل  ،فأتاه احلسني

ودمه يشخب  ،فقال:

بخ بخ ياحر ،أنت حر كام سميت يف الدنيا واآلخرة  ،ثم أنشأ احلسني
لنعم احلر حر بني رياح

صبور عند مشتبك الرماح

ونعم احلر إذ فادى حسين ًا

وجاد بنفسه عند الصباح

ثم برز من بعده زهري بن القني البجيل  ،وهو يقول خماطب ًا للحسني
اليوم نلقى جدك النبيا

:

وحسنـــ ًا واملرتـضــى عليــا

ويف أعيان الشيعة(( :) 614/4فجعل احلسني يمسح الدم والرتاب عن وجهه ،
وهو يقول « :أنت احلر كام سمتك أمك  ،أنت احلر يف الدنيا  ،وأنت احلر يف
اآلخرة »  .ورثاه بعضهم  ،وقيل عيل بن احلسني

:
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احلر ُح ُّر بني رياحِ
لنعم ُّ

ِ
الرماح
صبور عند ُم ْش َت َبك ِّ

ونعم احلر إذ واسى حسين ًا

فجاد بنفسه عند الصياح

$دفن اإلمام زين العابدين الشهداء واحلر:
قال املسعودي يف إثبات الوصية ( :173/أقبل زين العابدين يف اليوم الثالث عرش
من املحرم لدفن أبيه  ،ألن اإلمام ال ييل أمره إال إمام مثله ) .
ويف الكايف( ( :)384/1عن الرضا

قال :قلت له :إهنم ياجونا يقولون :إن

اإلمام ال يغسله إال اإلمام فام أقول هلم؟ قال :قل هلم إين غسلته  ،فقلت :أقول
هلم إنك غسلته؟ فقال :نعم ).
ويف معجم السيد اْلوئي(( :)240/12قيل للرضا

 :إنا روينا عن آبائك أن

االمام ال ييل أمره إال إمام مثله  ،فقال له أبو احلسن
بن عيل

 :فأخربين عن احلسني

كان إمام ًا أو كان غري إمام؟ قال :كان إمام ًا  ،قال :فمن ويل أمره؟

قال :عيل بن احلسني  ،قال :وأين كان عيل بن احلسني

؟ قال :كان حمبوس ًا

يف يد عبيد اهلل بن زياد يف الكوفة  ،قال :خرج وهم اليعلمون حتى ويل أمر أبيه
ثم انرصف  ،فقال له أبو احلسن

 :إن هذا الذي أمكن عيل بن احلسني أن

يأيت كربالء فييل أمر أبيه فهو أمكن صاحب هذا األمر أن يأيت بغداد فييل أمر
أبيه ثم ينرصف  ،وليس يف حبس وال يف إسار .وجواهر الكالم.)22/12( :

وقال املفيد يف اإلرشاد (( :)114/2وملا رحل ابن سعد خرج قوم من بني أسد
كانوا نزوالً بالغارضية إىل احلسني وأصحابه رمحة اهلل عليهم  ،فصلوا عليهم
ودفنوا احلسني

حيث قربه اآلن  ،ودفنوا ابنه عيل بن احلسني األصغر عند

رجليه  ،وحفروا للشهداء من أهل بيته وأصحابه الذين رصعوا حوله مما ييل
رجيل احلسني ومجعوهم فدفنوهم مجيع ًا مع ًا  .ودفنوا العباس بن عيل

).
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وقال الطربي يف تارخيه ( « :) 348 / 4ودفن احلسني وأصحابه وأهل بيته أهل
الغارضية من بني أسد بعد يوم من قتلهم » .
فيظهر أن بني أسد جاؤوا إىل أرض املعركة لدفن الشهداء فوصل اإلمام زين
العابدين

وأعانوه عىل دفن احلسني

ويف حياة احلسني

والشهداء(.قصة كربالء)438/

للقرش :325/3/وتنص بعض املصادر الشيعية عىل أن بني

أسد كانوا متحريين يف شأن تلك اجلثث الزواكي ومل هيتدوا ملعرفتها ألن
الرؤوس قد فصلت عنها  ،وبينام هم كذلك إذ أطل عليهم اإلمام زين
العابدين

فأوقفهم عىل شهداء أهل البيت وغريهم من األصحاب  ،وبادر

إىل محل جثامن أبيه فواراه يف مثواه األخري وهو يذرف أحر الدموع قائ ً
ال :طوبى
ألرض تضمنت جسدك الطاهر  ،فإن الدنيا بعدك مظلمة واآلخرة بنورك
مرشقة  ،أما الليل فمسهد  ،واحلزن رسمد أو خيتار اهلل ألهل بيتك دارك التي
أنت هبا مقيم  ،وعليك مني السالم يا ابن رسول اهلل ورمحة اهلل وبركاته  .ورسم
عىل القرب الرشيف هذه الكلامت :هذا قرب احلسني بن عيل بن أب طالب الذي
قتلوه عطشان ًا غريب ًا .
و َد َفن عند رجيل اإلمام ولده عيل األكرب  ،و َد َفن بقية الشهداء املمجدين من
هاشميني وغريهم يف حفرة واحدة  ،وانطلق اإلمام زين العابدين مع األسديني
إىل هنر العلقمي فواروا قمر بني هاشم العباس بن أمري املؤمنني  ،وجعل اإلمام
يبكي أحر البكاء قائ ً
ال :عىل الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم وعليك مني
السالم من شهيد حمتسب ورمحة اهلل وبركاته ».
قال أبو خمنف(( :) 213/1وأما احلر الرياحي فأبعدته عشريته ،وقيل إن أمه
كانت حارضة فلام رأت ما يصنع باألجساد محلت احلر إىل هذا املكان ).
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وقال املقرم(:319/وأمر ابن سعد بالرؤوس فقطعت واقتسمتها القبائل
لتتقرب إىل ابن زياد ،فجاءت كندة بثالثة عرش وصاحبهم قيس بن األشعث،
وجاءت هوازن باثني عرش وصاحبهم شمر بن ذي اجلوشن ،وجاءت متيم
بسبعة عرش  ،وبنو أسد بستة عرش  ،ومذحج بسبعة  ،وجاء آخرون بباقي
الرؤوس  ،ومنعت عشرية احلر الرياحي من قطع رأسه ورض جسده).
$خرب العصابة اليت شد بها احلسني

رأس احلر !

يف تنقيح املقال( :)168/18نقل احلائري عن السيد نعمة اهلل اجلزائري التسرتي
يف كتابه األنوار النعامنية قال :حدثني مجاعة من الثقات  ،أن الشاه إسامعيل ملا
ملك بغداد  ،أتى إىل مشهد احلسني

وسمع من بعض الناس الطعن عىل

احلر  ،أتى إىل قربه  ،وأمر بنبشه فنبشوه  ،فرآه نائ ًام كهيئته ملا قتل  ،ورأوا عىل
رأسه عصابة مشدود هبا رأسه  ،فأراد الشاه نور اهلل مضجعه أخذ تلك العصابة
ملا نقل يف كتب السري والتواريخ أن تلك العصابة هي دسامل احلسني شد به
رأس احلر ملا أصيب يف تلك الواقعة  ،ودفن عىل تلك اهليئة  ،فلام حلوا تلك
العصابة  ،جرى الدم من رأسه حتى امتأل منه القرب  ،فلام شدوا عليه تلك
العصابة انقطع الدم  ،فلام حلوها جرى الدم..وكلام أرادوا أن يعاجلوا قطع
الدم بغري تلك العصابة مل يمكنهم  ،فتبني هلم حسن حاله  .فأمر فبني عىل قربه
بناء  ،وعني له خادم ًا خيدم قربه ).
ومل أجد يف املصادر أن احلسني

شد رأس احلر بعصابة  ،لكن ما أكثر

املعلومات التي مل تدون  ،وتداوهلا الناس جي ً
ال فجيل حتى وصلتنا .
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$آل احلر بلبنان من ذرية احلر
قال يف أمل اآلمل(( :)10/1وقد رسد هذا النسب املرشق السيد األمني  ،نق ً
ال عن
بعض أفاضل األرسة  ،كام ييل:
اجلد الذي جتتمع عليه فروع هذه العائلة هو احلسني بن عبد السالم  ،بن عبد
املطلب  ،بن عيل  ،بن عبد الرسول  ،بن جعفر  ،بن عبد ربه بن عبد اهلل  ،بن
مرتىض  ،بن صدر الدين  ،بن نور الدين  ،بن صادق  ،بن حجازي  ،بن عبد
الواحد  ،ابن املريزا شمس الدين  ،ابن املريزا حبيب اهلل  ،بن عيل بن معصوم
بن موسى بن جعفر  ،بن حسن  ،بن فخر الدين ،بن عبد السالم  ،بن حسني،
بن نور الدين  ،بن حممد  ،بن عيل  ،بن يوسف  ،بن املرتىض  ،بن حجازي  ،بن
حممد  ،بن باكري  ،بن احلر بن يزيد بن يربوع الرياحي ).




$املوضوع السادس والعشرون:

 $معنى:احلسني مين وأنا من حسني

 $تعبري مين وأنا منه واسع يف اللغة العربية
يستعمل تعبري :هو مني وأنا منه يف اللغة العربية بمعان عديدة  ،وهو واسع ،
من أدنى املراتب اىل أعالها  .وقد ورد يف القرآن يف تكذيب ادعاء املنافقني أهنم
من املؤمنني يف إيامهنم ويف شجاعتهم .

ون َم ْل َج ًأ
ونَ .ل ْو َجيِدُ َ
ون بِاهللَِّ إِ َّهنُ ْم ملَ ِ ْنك ُْم َو َما ُه ْم ِم ْنك ُْم َو َلكِن َُّه ْم َق ْوم َي ْف َر ُق َ
حيلِ ُف َ
قال اهلل تعاىلْ َ َ :
ِ
َأو مغَار ٍ
ات َأ ْو ُمدَّ َخ ً
ون .
جي َم ُح َ
ال َل َو َّل ْوا إِ َل ْيه َو ُه ْم َ ْ
ْ َ َ

وقال تعاىلَ :ق َال إِ َّن اهللََّ ُم ْبت َِليك ُْم بِن ََه ٍر َف َم ْن َ ِ
رش َب ِمنْ ُه َف َل ْي َس ِمنِّي َو َم ْن ََل ْ َي ْط َع ْم ُه َفإِ َّن ُه ِمنِّي إِال
ف غ ُْر َف ًة بِ َي ِد ِه َف َ ِ
رش ُبوا ِمنْ ُه إِال َقلِي ً
ال ِمن ُْه ْم
ْرت َ
َم ِن اغ َ َ
ِ
ِ
اجنُ ْبنِى َو َبنِي َأ ْن َن ْع ُبدَ األَ ْصنَا َم .
اج َع ْل َه َذا ا ْل َب َلدَ آمنًا َو ْ
يم َر ِّب ْ
وقال تعاىلَ :وإِ ْذ َق َال إِ ْب َراه ُ
َر ِّب إِ َّهنُ َّن َأ ْضل َّل َن َكثِ ًريا ِم َن الن ِ
َّاس َف َم ْن َتبِ َعنِى َفإِ َّن ُه ِمنِّي َو َم ْن َع َصانِى َفإِن َ
َّك َغ ُفور َر ِحيم .
ِ
ِ
ِ
ِ
اء َب ْع ٍ
ض
وقال تعاىلَ :يا َأ ُّ َهيا ا َّلذ َ
اء َب ْع ُض ُه ْم َأ ْول َي ُ
ين َآمنُوا ال َتتَّخ ُذوا ا ْل َي ُهو َد َوالن ََّص َارى َأ ْول َي َ
ني .
َو َم ْن َيت ََو ََُّل ْم ِمنْك ُْم َفإِ َّن ُه ِمن ُْه ْم إِ َّن اهللََّ ال َ ْهي ِدي ا ْل َق ْو َم ال َّظامل ِ َ

$يستعمل (هو منه) مبعنى الشبه يف شيئ
وهومن أوسع املعاين التي استعمل فيها ،فقد ورد يف احلديث الصحيح أن
املؤمن من اهلل واهلل تعاىل منه  .ففي املكاسب للشيخ األنصاري(( :)112/2عن
عيل

عن النبي

قال :نزل جربئيل

فقال :ياحممد إن اهلل يقرؤك السالم

ويقول :اشتققت للمؤمن إس ًام من أسامئي  ،سميته مؤمن ًا  ،فاملؤمن مني وأنا
منه  ،من استهان بمؤمن فقد استقبلني باملحاربة ) .
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فاسم املؤمن مشتق من أسامء اهلل تعاىل يف قولهُ :ه َو اهللَُّ ا َّل ِذي ال إِ َل َه إِال ُه َواملَْلِ ُ
ك
السال ُم املُْ ْؤ ِم ُن املُْ َه ْي ِم ُن ا ْل َع ِزي ُز َْ
َرب .ألن اهلل تعاىل مؤمن بام يقول
ا ْل ُقدُّ ُ
وس َّ
اجل َّب ُار املُْ َتك ِّ ُ

ويفعل  ،واملؤمن مؤمن بام يقوله اهلل تعاىل ويفعله  .فهو يشبه اهلل تعاىل يف اإليامن
واهلل يشبهه يف ذلك  .ومعناه مؤمن باهلل تعاىل ورسله

واآلخرة .

$واستعمل (هو منا) مبعنى من شيعتنا اخلاصني
فقد قال النبي

واألئمة

ألناس عديدين أنتم منا  ،فقال لسلامن الفاريس:

سلامن منا أهل البيت ( .الوايف .)644/3:وفرسها اإلمام الصادق

فيام رواه

الصفار يف بصائر الدرجات(:37/عن الفضل بن عيسى اهلاشمي قال دخلت عىل
أب عبد اهلل

أنا وأب عيسى فقال له :قول رسول اهلل

 :سلامن رجل منا

أهل البيت؟ فقال :نعم .فقال :أي من ولد عبد املطلب؟ فقال :منا أهل البيت.
فقال له :أي من ولد أب طالب ؟ فقال :منا أهل البيت .فقال له إين ال أعرفه .
أي ال أعرف هذا النسب  ،أو َل أفهم املعنى .

فقال :فاعرفه يا عيسى فإنه منا أهل البيت  ،ثم أومى بيده إىل صدره ثم قال:
ليس حيث تذهب  ،إن اهلل خلق طينتنا من عليني وخلق طينة شيعتنا من دون
ذلك فهم منا  ،وخلق طينة عدونا من سجني وخلق طينة شيعتهم من دون
ذلك وهم منهم  ،وسلامن خري من لقامن ).
أقول :فمعناه منا :معنوي ًا  ،وليس يف النسب  ،والفضل بن عيسى عباس من
والة املأمون  ،وقد سأل الصادق
وقال النبي

ألب ذر الغفاري:

عن صحة حديث :سلامن منا..
إنك منا أهل البيت ( .الوايف.)185/26:

ويونس بن يعقوب  .قال عنه يف مناهج األخيار يف رشح اإلستبصار(( :)48/2وأما
يونس بن يعقوب فهو جليل القدر جد ًا..وقول الرضا

 :له ما أنت عندنا
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بمتهم إنام أنت رجل منا أهل البيت  .وإنه ملا مات كفنه الرضا وبعث إليه
بحنوطه وكفنه  ،ومجيع ما يتاج إليه ).
وعيسى بن عبد اهلل األشعري :قال اإلمام الصادق

(اإلختصاص :)195/يا

ك بِالص ِ
عيسى إن اهلل تعاىل يقولْ :
وأ ُم ْر َأ ْه َل َ
الة  ،فإنك منا أهل البيت ).
َّ

ويف أماِل املفيد( :140/يا يونس أحسب أنك أنكرت قويل لك :أن عيسى بن
عبد اهلل منا أهل البيت ؟ قال قلت :إي واهلل جعلت فداك  ،ألن عيسى بن عبد
اهلل رجل من أهل قم  ،فكيف يكون منكم أهل البيت؟ قال :يا يونس ،عيسى
بن عبد اهلل رجل منا حي ًا  ،وهو منا ميت ًا ) .
وعمر بن يزيد :قال االمام الصادق

(أماِل الطويس « :)45/يا ابن يزيد أنت واهلل

منا أهل البيت .قالُ :جعلت فِداك من آل حممد؟قال :إي واهلل من أنفسهم يا

ِ
ِ
عمر  ،أما تقرأ يف كتاب اهلل عز وجل :إِ َّن َأ ْو َىل الن ِ
ين ا َّت َب ُعوه ُ َو َ
هذا
يم َل َّلذ َ
َّاس بِإِ ْبراه َ
ِ
ني ».
ين َآمنُوا َوا ُ
هلل َو ِ ُِّل املُْ ْؤ ِمنِ َ
النَّبِ ُّي َوا َّلذ َ

والفضيل بن يسار:

يف الفقيه(:)441/4

(قال اإلمام الصادق

 :رحم اهلل

الفضيل بن يسار  ،هو منا أهل البيت ).
وسعد اخلرياألموي
جعفر

(اإلختصاص:)85/

(دخل سعد بن عبد امللك وكان أبو

يسميه سعد اخلري  ،وهو من ولد عبد العزيز بن مروان  ،ينشج كام

تنشج النساء قال:فقال له أبو جعفر

 :ما يبكيك يا سعد؟ قال وكيف ال

أبكي وأنا من الشجرة امللعونة يف القرآن ! فقال له :لست منهم لست أموي ًا ،
أنت منا أهل البيت .أما سمعت قول اهلل عز وجل يكي عن إبراهيم

َتبِ َعنِي فإ َّن ُه ِمنِّي ).

َ :ف َم ْن

وكل الشيعة اخلاصة اخلالصة منا (الكايف( :)333/8:قال عامر بن يارس :بينا أنا
عند رسول اهلل

إذ قال :إن الشيعة اخلاصة اخلالصة منا أهل البيت .فقال
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عمر :يا رسول اهلل عرفناهم حتى نعرفهم  ،فقال رسول
وأنا أريد أن أخربكم  .ثم قال رسول اهلل

 :ما قلت لكم إال

 :أنا الدليل عىل اهلل عز وجل وعيل

َرص الدين .ومناره أهل البيت ،وهم املصابيح الذين يستضاء هبم فقال عمر:
ن ُ
يا رسول اهلل فمن مل يكن قلبه موافق ًا هلذا؟ فقال رسول اهلل

 :ما وضع

القلب يف ذلك املوضع إال ليوافق أو ليخالف  ،فمن كان قلبه موافق ًا لنا أهل
البيت كان ناجي ًا  ،ومن كان قلبه خمالف ًا لنا أهل البيت كان هالك ًا .
 :من

وكل من اتقى وأصلح من الشيعة( :دعائم اإلسالم( :)62/1:ثم قال

اتقى منكم وأصلح فهو منا أهل البيت  ،قيل له :منكم يا بن رسول اهلل ؟ قال:
نعم منا  ،أما سمعت قول اهلل عز وجلَ :و َم ْن َيت ََّو ََُّلم ِمنْكُم فإ َّن ُه ِمن ُْهم  ،وقول
إبراهيم

َ :ف َم ْن َتبِ َعنِي فإ َّن ُه ِمنِّي) .

وإذا أطعت اهلل فأنت منا أهل البيت( :قال احلسن بن موسى الوشاء البغدادي
(معاين األخبار :)106/كنت بخراسان مع عيل بن موسى الرضا

يف جملسه

وزيد بن موسى حارض قد أقبل عىل مجاعة يف املجلس يفتخر عليهم ويقول:
نحن ونحن  ،وأبو احلسن مقبل عىل قوم يدثهم فسمع مقالة زيد فالتفت إليه
فقال :يا زيد أغرك قول بقايل الكوفة إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم اهلل
ذريتها عىل النار؟واهلل ما ذلك إال للحسن واحلسني وولد بطنها خاصة  .فأما
إن يكون موسى بن جعفر

يطيع اهلل ويصوم هناره ويقوم ليله  ،وتعصيه

أنت ثم جتيئان يوم القيامة سواء ! ألنت أعز عىل اهلل عز وجل منه ! ثم التفت
َ
أهلك إ َّن ُه عمل
وح إ َّن ُه َل ْي َس ِم ْن
إيل فقال :يا حسن كيف تقرؤون هذه اآليةَ :قا َل َيا ُن ُ

غري صالح؟ فقلت :من الناس من يقرأ:إنه عمل غري صالح ومنهم من يقرأ إنه
ُ
َ
عمل غري صالح .فمن قرأ إنه عمل غري صالح  ،نفاه عن أبيه .فقال

:كال
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لقد كان ابنه ولكن ملا عىص اهلل عز وجل نفاه اهلل عن أبيه كذا من كان منا مل يطع
اهلل عز وجل فليس منا وأنت إذا أطعت اهلل فأنت منا أهل البيت).
وشيعتنا الثابتون عىل واليتنا( :كامل الدين( :)361/عن يونس بن عبد الرمحن
قال :دخلت عىل موسى بن جعفر

فقلت له :يا ابن رسول اهلل أنت القائم

باحلق ؟ فقال :أنا القائم باحلق ولكن القائم الذي يطهر األرض من أعداء اهلل
عز وجل ويملؤها عدالً كام ملئت جور ًا وظل ًام هو اخلامس من ولدي  .له غيبة
يطول أمدها خوف ًا عىل نفسه  ،يرتد فيها أقوام ويثبت فيها آخرون  .ثم قال:
طوبى لشيعتنا  ،املتمسكني بحبلنا يف غيبة قائمنا  ،الثابتني عىل مواالتنا والرباءة
من أعدائنا  ،أولئك منا ونحن منهم قد رضوا بنا أئمة ورضينا هبم شيعة ،
فطوبى هلم ثم طوبى هلم  ،وهم واهلل معنا يف درجاتنا يوم القيامة ).
ويف مائة منقبةالبن شاذان( :165/قال النبي

لعيل

 :يا عيل أنت مني وأنا

منك  ،وذريتك منا ونحن منهم  ،وشيعتك منا ونحن منهم  ،يدخلون اجلنة
قبل األمم بخمس مائة عام ) .
وأهل خراسان :يف مستدرك سفينة البحار((:)597/8قال الصادق

 :أهل

خراسان أعالمنا وأهل قم أنصارنا،وأهل الكوفة أوتادنا،وأهل هذا السواد منا
ونحن منهم).
وأهل قم :يف مستدرك سفينة البحار((:)600/8قال الصادق

 :تربة قم مقدسة

وأهلها منا ونحن منهم ،اليريدهم جبار بسوء إال عجلت عقوبته نار جهنم.
وقال :قم بلدنا وبلد شيعتنا مطهرة مقدسة  ،قبلت واليتنا أهل البيت ،
اليريدهم أحد بسوء إال عجلت عقوبته ما مل خيونوا إخواهنم  .فإذا فعلوا ذلك
سلط اهلل عليهم جبابرة سوء .أما إهنم أنصار قائمنا ورعاة حقنا .ثم رفع رأسه
إىل السامء وقال:اللهم اعصمهم من كل فتنة ونجهم من كل هلكة).
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ومن آمن بأهل بيتي وكفر بظامليهم :روى يف املحاسن( ،155/1والكايف:)215:

(عن جابر بن يزيد اجلعفي  ،عن أب جعفر

قال :ملا أنزلتَ :ي ْو َم نَدْ ُعو ْا ك َُّل

ُأن ٍ
َاس بِإِ َم ِام ِه ْم ،قال املسلمون :يا رسول اهلل ألست إمام الناس كلهم أمجعني؟

فقال رسول اهلل

 :أنا رسول اهلل إىل الناس أمجعني ولكن سيكون بعدي أئمة

عىل الناس من أهل بيتي من اهلل  ،يقومون يف الناس فيكذبوهنم ويظلموهنم
أئمة الكفر والضالل وأشياعهم ،أال فمن واالهم واتبعهم وصدقهم فهو مني
ومعي وسيلقاين .أال ومن ظلمهم وأعان عىل ظلمهم وكذهبم فليس مني وال
معي  ،وأنا منه برئ ).
قال الفيض الكاشاين يف الوايف((:)272/2يف بعض ألفاظ خطبته

يف الغدير:

معارشالناس إن علي ًا والطيبني من ولده هم الثقل األصغر ،والقرآن هو الثقل
األكرب ،وكل واحد منبئ عن صاحبه .لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض..
القرآن يعرفكم أن األئمة من ولد عيل وولدي .ألنه مني وأنا منه حيث يقول
اهلل عز وجل :وَ ََج َع َلها كَلِ َم ًة باقِ َي ًة ِيف َع ِقبِ ِه  ،وقلت:لن تضلوا ما إن متسكتم هبم).
وصفية وعمر بن أيب سلمة وأسامة ( .كتاب سليم( :)424/ثم قال :إن هؤالء
الثالثة منا أهل البيت  ،وقال :أسامة موالنا ومنا ) .
وروي عن النبي

يف املسلم الشجاع:

ففي مسند أمحد (( :)421/4عن أب برزة قال :إن رسول اهلل

كان يف مغزى

له فلام فرغ من القتال قال :هل تفقدون من أحد؟ قال فقالوا يا رسول اهلل نفقد
فالن ًا وفالنا .قال رسول اهلل

 :ولكن أفقد جليبيب ًا فالتمسوه  ،فالتمسوه

فوجدوه عند سبعة قد قتلهم ثم قتلوه فجاء رسول اهلل

فقام عليه فقال:

قتل سبعة ثم قتلوه! هذا مني وأنا منه  .قتل سبعة وقتلوه هذا مني وأنا منه .
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فرفع إىل رسول اهلل
اهلل

فوضعه عىل ساعده  ،فام كان له رسير إال ساعدا رسول

).

ومن َل يؤمن باألمراء الظلمة فهو مني :يف مسند أمحد (24/3و 243/4:و:)61/2:

قال رسول اهلل

:إهنا ستكون بعدى أمراء يكذبون ويظلمون ،فمن دخل

عليهم فصدقهم بكذهبم وأعاهنم عىل ظلمهم فليس مني ولست منه ،وليس
بوارد عيل احلوض  .ومن مل يصدقهم بكذهبم و ُيعنهم عىل ظلمهم فهو مني وأنا
منه  ،وهو وارد عيل احلوض ) .وسنن الرتمذي. 61/2:

$الشيعة ثالث طبقات
يف الكايف ( )220/9عن اإلمام الصادق

قال( :إن الناس طبقات ثالث :طبقة

هم منا ونحن منهم ،وطبقة يتزينون بنا ،وطبقة يأكل بعضهم بعض ًا بنا )!
يقصد أن املخلصني املستقيمني هم من أهل البيت
بمودة أهل البيت

 .واملتزينني املتظاهرين

 ،وهم من أهل الدنيا وعملهم رياء .فهم مرجون
.

ألمراهلل تعاىل ،وليسوا من أهل البيت
واآلكلون بعضهم بعض ًا باسم أهل البيت


ليسوا منا وهم رشاألقسام.



$معنى احلسني مين :من نوري  ،وطينيت  ،وشجرتي
وهذا معنى :عيل مني وأنا من عيل

 ،وحسني مني وأنا من حسني

 .1فقد دلت األحاديث الرشيفة عىل أن اهلل تعاىل خلق النبي وآله

.

من نور

عظمته  ،فكانوا أناس ًا نورانيني ،ثم خلق العرش فكانوا يعبدونه ويطوفون
حول العرش  ،وخلق املالئكة فرأوهم فأعظموهم  ،وتعلموا منهم التسبيح
والتحميد والتهليل والتكبري والتقديس .
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روى يف علل الرشائع ( )5/1أن علي ًا

سأل النبي

(:يا رسول اهلل فأنت

أفضل أم جربئيل؟فقال :يا عيل  ،إن اهلل تبارك وتعاىل فضل أنبياءه املرسلني عىل
مالئكته املقربني ،وفضلني عىل مجيع النبيني واملرسلني  ،فكيف ال تكون أفضل
من املالئكة ،وقد سبقناهم إىل معرفة ربنا وتسبيحه وهتليله وتقديسه ،
ألن أول ما خلق اهلل عز وجل خلق أرواحنا فأنطقنا بتوحيده وحتميده  ،ثم
خلق املالئكة فلام شاهدوا أرواحنا نور ًا واحد ًا استعظموا أمرنا فسبحنا لتعلم
املالئكة أنا خلق خملوقون  ،وأنه منزه عن صفاتنا ،فسبحت املالئكة بتسبيحنا
ونزهته عن صفاتنا ،فلام شاهدوا عظم شأننا هللنا لتعلم املالئكة ان ال إله إال
اهلل وأنا عبيد ولسنا بآهلة جيب أن نعبد معه أو دونه  ،فقالوا :ال إله إال اهلل  ،فلام
شاهدوا كرب حملنا كربنا لتعلم املالئكة أن اهلل أكرب من أن ينال عظم املحل إال
به  ،فلام شاهدوا ما جعله اهلل لنا من العز والقوة قلنا ال حول وال قوة إال باهلل
لتعلم املالئكة أن ال حول لنا وال قوة إال باهلل  ،فلام شاهدوا ما أنعم اهلل به علينا
وأوجبه لنا من فرض الطاعة قلنا احلمد هلل لتعلم املالئكة ما يق هلل تعاىل ذكره
علينا من احلمد عىل نعمته ،فقالت املالئكة :احلمد هلل .فبنا اهتدوا إىل معرفة
توحيد اهلل  ،وتسبيحه  ،وهتليله  ،وحتميده  ،ومتجيده ).
 .2وأضافت رواية علل الرشائع( :ثم إن اهلل تبارك وتعاىل خلق آدم فأودعنا
صلبة ،وأمر املالئكة بالسجود له تعظي ًام لنا واكرام ًا  .وكان سجودهم هلل عز
وجل عبودية  ،وآلدم إكرام ًا وطاعة  ،لكوننا يف صلبه  ،فكيف ال نكون أفضل
من املالئكة  ،وقد سجدوا آلدم كلهم أمجعون .
وإنه ملا عرج ب إىل السامء أذن جربئيل مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى ،ثم قال يل:
تقدم يا حممد  ،فقلت له يا جربئيل أتقدم عليك؟ فقال :نعم  ،ألن اهلل تبارك
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وتعاىل فضل أنبياءه عىل مالئكته أمجعني  ،وفضلك خاصة  ،فتقدمت فصليت
هبم  ،وال فخر ).
أقول :فجعل اهلل نورهم يف صلب آدم

ومل يتغري عليهم شيئ فبقوا نورانيني

يعبدون اهلل عند العرش ،وأمر املالئكة بالسجود آلدم

ألن نورهم يف صلبه.

ِ
يس َما َمنَ َع َ
ك َأ ْن ت َْس ُجدَ
فاستثناهم من األمر بالسجود وسامهم العالنيَ :ق َال َيا إِ ْبل ُ
ت بِ َيدَ َّ َ
ني .
ْرب َت َأ ْم ُكن َ
ملَ ِا خَ َل ْق ُ
ْت ِم َن ا ْل َعالِ َ
ى أ ْس َتك َ ْ

 .3وتدل األحاديث عىل أن اهلل خلقهم ثانية من طينة أعىل من طينة آدم

،

ففي بصائر الدرجات(:24/يا جابر ُخلقنا نحن وحمبينا من طينة واحدة بيضاء
نقية من أعىل عليني  ،فخلقنا نحن من أعالها  ،وخلق حمبونا من دوهنا  ،فإذا
كان يوم القيمة التقت العليا بالسفىل ) .
وورد أن هذه الطينة أخذهتا املالئكة من أرضنا  ،أو من أرض عند العرش ،
أو من عليني  .وهذا غري مفهوم لنا  ،ألهنم

كانوا نورانيني  ،فكيف خيلقهم

ثانية  ،وهل تتوحد نسخة الطني مع نسخة النور ،أم تبقيان نسختني !
ولذلك قال صاحب اجلواهر

(:)93/16

(ألهنم من طينة واحدة طابت

وطهرت  ،بعضها من بعض  ،بل مل َيعلم حقائقهم وكيفية خلقهم سوى
خالقهم عز وجل ) .
 .4كام أن شجرة النبي

تعني عبد املطلب أو هاش ًام وعلي ًا واألئمة

،

ففي شواهد التنزيل( )554/1وتاريخ دمشق (( :)335/41إن اهلل خلق األنبياء من
شجر شتى وخلقني وعلي ًا من شجرة واحدة  ،فأنا أصلها وعيل فرعها،
واحلسن واحلسني ثامرها  ،وأشياعنا أوراقها  ،فمن تعلق بغصن من أغصاهنا
نجا  ،ومن زاغ هوى  ،ولو أن عبد ًا عبد اهلل ألف عام ثم ألف عام ثم ألف عام،
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ثم مل يدرك حمبتنا أهل البيت أكبه اهلل عىل منخريه يف النار .ثم تىلُ :ق ْل َ
الأ ْس َئ ُلك ُْم
َع َل ْي ِه َأ ْج ًرا إِال املَْ َو َّد َة ِيف ا ْل ُق ْر َبى ).

وروى احلاكم( )241/ 2وصححه(:عن جابر بن عبد اهلل قال سمعت رسول
اهلل

يقول لعيل :يا عيل الناس من شجر شتى  ،وأنا وأنت من شجرة واحدة،

ثم قرأ رسول اهلل

َاب وزَرع ون ِ
ِ
َخيل ِصن َْوان َوغ َْري ِصن َْو ٍ
ان ُي ْس َقى
َ :و َجنَّات م ْن َأ ْعن ٍ َ ْ َ
ُ

بِام ٍء و ِ
اح ٍد).واْلصال ،21/وجممع الزوائد (.)100/9
َ َ

أوسع من نوره الذي خلق منه ،وشجرته أوسع من أرسته

 .5أرسة النبي

(هنج البالغة( :)185/1:فأخرجه من أفضل املعادن منبت ًا،

قال أمري املؤمنني

وأعز األرومات مغرس ًا.من الشجرة التي صدع منها أنبياءه وانتخب منها
أمناءه  .عرتته خري العرت وأرسته خري األرس ،وشجرته خري الشجر  ،نبتت يف
حرم وبسقت يف كرم  ،هلا فروع طوال وثمرة ال تنال ).
فقوله :نبتت يف حرم أي يف مكة  ،ويقصد هاش ًام أو عبد املطلب.

(:يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي  ،وأنت من شجريت التي

وقد قال جلعفر

أنا منها ،وأنت يا عيل صفيي وأميني)( .مناقب ابن سليامن ،497/1:ورواه يف جممع
الزوائد (. )156/9

ويف رشح األخبار (205/ 3واملناقب للمغريب(:)137/خلق الناس بأشجار شتى
وخلقت أنا وجعفر من طينة واحدة  .وأنا وآل عبد املطلب من شجرة واحدة
وأنا وجعفر من غصن من أغصاهنا  ،فأشبه خلقي خلقه وخلقه خلقي ).
$علي واحلسني مين :أي معي يف مراحل خلقي
ذكرنا يف املوضوع الثامن أن سبب شفافية احلسني أنه خملوق مع النبي
من نوره  ،هو وعيل والزهراء وبقية العرتة الطاهرة
يف املحتضـر  ، 228/عن أيب جعفر

.

قال « :إن اهلل عز وجل خلق أربعة عرش نور ًا
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من نور عظمته  ،قبل خلق آدم بأربعة عرش ألف عام  ،فهي أرواحنا .
ورووا أصله وصححوه  .ففي فضائل الصحابة البن حنبل ،262/2:عن سلامن

قال« :سمعت حبيبي رسول اهلل «ص» يقول :كنت أنا وعيل نور ًا بني يدي اهلل عز
وجل قبل أن خيلق آدم بأربعة عشـر ألف عام  ،فلام خلق اهلل آدم قسم ذلك
النور جزءين  ،فجزء أنا وجزء عيل ».
ويف تاريخ دمشق« :67/42 :كنت أنا وعيل نور ًا بني يدي اهلل  ،مطيع ًا يسبح اهلل
ذلك النور ويقدسه  ،قبل أن خيلق آدم بأربعة عرش ألف عام  .فلام خلق اهلل آدم
َر َك َز ذلك النور يف صلبه  ،فلم َنزل يف شئ واحد حتى افرتقنا يف صلب عبد
املطلب  ،فجزء أنا وجزء عيل ».
ويف رشح النهج « »171/9عن الفردوس وقال« :رواه أمحد يف املسند  ،ويف كتاب
فضائل عيل  ،وذكره صاحب كتاب الفردوس  ،وزاد فيه :ثم انتقلنا حتى رصنا
يف عبد املطلب  ،فكان يل النبوة ولعيل الوصية ».
وقد حذفوه من مسند أمحد  ،وبقي يف مناقب الصحابة  ،أما يف الفردوس فنصه
املوجود « »283/3كرواية أمحد  ،وكذا يف الرياض النرضة للطربي. 392/

فنبينا

مرشوع رباين خاص  ،اليقاس به أحد حتى األنبياء

عرتته عيل وفاطمة واحلسنان والتسعة من ذرية احلسني

 ،ومعه

 ،الذين خلق

نورهم مع نوره أو اشتقه منه  ،فهم جزء ال يتجزأ من احلقيقة املحمدية .
ومعلوماتنا حمدودة عن املخلوقات النورانية  ،وعن حتوهلم يف صلب آدم
اىل برش  ،اىل أن خلقوا يف هذه النشأة  ،وعن خصائص وجودهم .
إن مسائل بدء اخللق من نور  ،ثم تنويعه وتطويره أرسار فوق قدرة أذهاننا !
ورقته  ،جاءته من نورانيته يف نشأته

لكن املؤكد أن شفافية اإلمام احلسني

األوىل  ،وما أعطاه اهلل من مورثات وخصائص يف نشأته الثانية .
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$وأنا من حسني :أي من نفس النور الذي خلق منه
واحد ًا وخلق منه احلسني

فقد كان نور النبي
نوره  ،والنبي

فهو من النبي

منه  ،أي من نفس النور الذي خلق منه احلسني

أي من
.

ومن جهة أخرى :هو مني أي جزء من وجودي  ،فله بذلك حقوق مرتتبة عيل
وعىل املسلمني  .وأنا من نوره يف وحدة املنشأ وترتتب هبا حقوق أيض ًا  .ولذا
جاء التفريع بعده :من أحبه أحبني ومن أحبني أحبه ،ومن أبغضه أبغضني..
وأنا حرب ملن حاربه وسلم ملن سامله .
فنور النبي

والذي هو من نور عظمة اهلل تعاىل ،كحبة األملاس ،أو قطعة

الكريستال  ،هلا زوايا عديدة ينبث من كل منها موجود آخر أو أكثر  .وشخصية
النبي

من هذا النور وشخصية احلسني

من هذا النور .

وفيام ييل عدد من النصوص تبني كيف تم خلق النبي وآله

:

 .1حديث سلامن:
يف دالئل اإلمامة للطربي( :447/بسنده عن سلامن قال :قال يل رسول اهلل

:

إن اهلل تبارك وتعاىل مل يبعث نبي ًا وال رسوالً إال جعل له اثني عرش نقيبا ً.
فقلت :يا رسول اهلل  ،لقد عرفت هذا من أهل الكتابني .
فقال يا سلامن :هل علمت من نقبائي ومن اإلثني عرش الذين اختارهم اهلل
لألمة من بعدي ؟ فقلت :اهلل ورسوله أعلم .
فقال :يا سلامن ،خلقني اهلل من صفوة نوره ودعاين فأطعته  ،وخلق من نوري
علي ًا ودعاه فأطاعه  ،وخلق من نور عيل فاطمة ودعاها فأطاعته  ،وخلق مني
ومن عيل وفاطمة :احلسن ودعاه فأطاعه  ،وخلق مني ومن عيل وفاطمة:
احلسني  ،فدعاه فأطاعه  .ثم سامنا بخمسة أسامء من أسامئه  ،فاهلل املحمود وأنا
حممد  ،واهلل العيل وهذا عيل ،واهلل الفاطر وهذه فاطمة  ،واهلل ذو اإلحسان
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وهذا احلسن  ،واهلل املحسن وهذا احلسني  .ثم خلق منا ومن نور احلسني ،
تسعة أئمة فدعاهم فأطاعوه  ،قبل أن خيلق سامء مبنية  ،وأرض ًا مدحية  ،وال
ملك ًا وال برش ًا  .وكنا نور ًا نسبح اهلل  ،ونسمع له ونطيع  .قال سلامن :فقلت يا
رسول اهلل  ،بأب أنت وأمي فام ملن عرف هؤالء ؟ فقال :يا سلامن  ،من عرفهم
حق معرفتهم  ،واقتدى هبم  ،وواىل وليهم  ،وتربأ من عدوهم  ،فهو واهلل منا،
يرد حيث نرد  ،ويسكن حيث نسكن .فقلت:يا رسول اهلل  ،وهل يكون إيامن
هبم بغري معرفة بأسامئهم وأنساهبم ؟
فقال:ال ياسلامن  .فقلت :يا رسول اهلل ،فأنى يل هبم وقد عرفت إىل احلسني؟
قال :ثم سيد العابدين عيل بن احلسني  ،ثم ابنه حممد بن عيل باقر علم األولني
واآلخرين من النبيني واملرسلني  ،ثم ابنه جعفر بن حممد لسان اهلل الصادق ،
ثم ابنه موسى بن جعفر الكاظم غيظه صرب ًا يف اهلل عز وجل  ،ثم ابنه عيل بن
موسى الريض ألمر اهلل  ،ثم ابنه حممد بن عيل املختار من خلق اهلل ،ثم ابنه عيل
حممد اهلادي إىل اهلل ،ثم ابنه احلسن بن عيل الصامت األمني لرس اهلل  ،ثم ابنه
حممد بن احلسن اهلادي املهدي الناطق القائم بحق اهلل .
ثم قال :يا سلامن  ،إنك مدركه ومن كان مثلك  ،ومن تواله بحقيقة املعرفة.
قال سلامن :فشكرت اهلل كثري ًا ثم قلت :يا رسول اهلل وإين مؤجل إىل عهده؟
ِ
ض َم َّرت ْ ِ
يل ِيف ا ْلكِت ِ
َاب َل ُت ْف ِسدُ َّن ِيف األَ ْر ِ
رسائِ َ
َني َو َل َت ْع ُل َّن
قال :يا سلامن إقرأَ :و َق َض ْينَا إِ َىل َبني إِ ْ َ
وِل ب ْأ ٍ ِ ٍ
ِ
اسوا ِخ َ
الل
والمها َب َع ْثنَا َع َل ْيك ُْم ع َبا ًدا َلنَا ُأ ِ َ
س َشديد َف َج ُ
اء َو ْعدُ ُأ ُ َ
ُع ُلوا َكبِ ًرياَ .فإِ َذا َج َ
َان َو ْعدً ا م ْف ُعوالً ُ .ثم ر َد ْدنَا َلكُم ا ْلكَر َة َع َلي ِهم َو َأمدَ ْدنَاكُم بِ َأم َو ٍ
الدِّ َي ِ
ني َو َج َع ْلنَاك ُْم
ار َوك َ
ال َو َبن ِ َ
ْ ْ
ْ ْ ْ
ُ َّ
َّ َ
َ
َأ ْك َث َر ن َِف ًريا .

قال سلامن :فاشتد بكائي وشوقي ،ثم قلت :يا رسول اهلل  ،أبعهد منك؟ فقال:
إي واهلل الذي أرسل حممد ًا باحلق  ،مني ومن عيل وفاطمة واحلسن واحلسني
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والتسعة  ،وكل من هو منا ومعنا  ،ومضام فينا  ،إي واهلل يا سلامن  ،وليحرضن
إبليس وجنوده وكل من حمض اإليامن حمض ًا وحمض الكفر حمض ًا  ،حتى يؤخذ
بالقصاص واألوتار ،واليظلم ربك أحد ًا ،ويقق تأويل هذه اآليةَ :ون ُِريدُ َأ ْن
ِ
ِ
ِ
ين ْاست ُْض ِع ُفوا ِيف األَ ْر ِ
.ون َُمك َِّن ََُل ْم ِيف
ض َون َْج َع َل ُه ْم َأئ َّم ًة َون َْج َع َل ُه ُم ا ْل َو ِارث َ
ني َ
ن َُم َّن َع َىل ا َّلذ َ
ان وجنُود ُ ِ
ض ون ُِر ِ
ون .قال سلامن :فقمت من
حي َذ ُر َ
األَ ْر ِ َ َ
مها من ُْه ْم َما كَانُوا َ ْ
ى ف ْر َع ْو َن َو َه َام َ َ ُ َ َ
بني يدي رسول اهلل وما يبايل سلامن متى لقي املوت  ،أو املوت لقيه) .واَلداية /
 73و  ، 92ومقتضب األثر . 6 /

 .2$حديث ابن مسعود:
يف الدر النظيم ،766/والفضائل البن شاذان عن عبد اهلل ابن مسعود 12/و:139

قال :دخلت عىل رسول اهلل

فقلت :يا رسول اهلل  ،أرين احلق حتى أتبعه

فقال :ال تصل إ ليه  .فقال :يا عبد اهلل  ،لج املخدع  ،فوجلت املخدع وعيل
يصيل وهو يقول يف سجوده وركوعه :اللهم بحق حممد عبدك اغفر للخاطئني
من شيعتي! فخرجت حتى أخرب رسول اهلل

فرأيته يصيل وهو يقول :اللهم

بحق عيل بن أب طالب عبدك اغفر للخاطئني من أمتي .
قال :فأخذين من ذلك اهللع العظيم  ،فأوجز النبي يف صالته  ،وقال :يا عبد
اهلل ،أكفر بعد إيامن ؟ فقلت :حاشا وكال يا رسول اهلل  ،ولكن رأيت علي ًا يسأل
اهلل بك  ،ورأيتك تسأل اهلل به  ،فال أعلم أيكم أفضل عند اهلل ؟
قال :أجلس يا ابن مسعود  ،فجلست بني يديه فقال :إعلم أن اهلل خلقني وعلي ًا
من نور عظمته قبل أن خيلق اخللق بألفي عام  ،إذ ال تسبيح وال تقديس ففتق
نوري فخلق منه الساموات واألرضني وأنا واهلل أجل من الساموات
واألرضني .وفتق نور عيل فخلق منه العرش والكرس وعيل واهلل أفضل من
العرش والكرس  .وفتق نور احلسن فخلق منه اللوح والقلم  ،واحلسن واهلل
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أفضل من اللوح والقلم  .وفتق نور احلسني وخلق منه اجلنان واحلور العني ،
واحلسني واهلل أفضل من اجلنان واحلور العني .
فأظلمت املشارق واملغارب  ،فشكت املالئكة إىل اهلل تعاىل أن يكشف عنهم
تلك الظلمة فتكلم اهلل جل جالله بكلمة واحدة  ،فخلق من تلك الكلمة نور ًا
وروح ًا فأضاف النور إىل تلك الروح  ،فأقامها أمام العرش  ،فزهرت املشارق
واملغارب  ،فهي فاطمة الزهراء فلذلك سميت الزهراء .
يا ابن مسعود  ،إذا كان يوم القيامة  ،يقول اهلل جل جالله يل ولعيل :أدخال اجلنة
من شئتام  ،وأدخال النار من شئتام :ألقيا يف جهنم كل كفار عنيد  .والكافر :من
جحد نبويت  ،والعنيد :من جحد والية عيل وعرتته  ،واجلنة لشيعته وملحبيه ).
ولعل امتحان ابن مسعود ألنه كان ال يعرف قدر عيل

.

 .3حديث أنس:
يف مدينة املعاجز( :)221/3يف مصباح األنوار ألب جعفر الطوس :عن أنس بن
مالك قال :صىل بنا رسول اهلل

يف بعض األيام صالة الفجر  ،ثم أقبل علينا

بوجهه الكريم  ،فقلت له يا رسول اهلل إن رأيت أن تفرس لنا قول اهلل عز
اء والص ِ
ِ
ني والصدِّ ِ
ِ
ِ
وجلَ :ف ُأو َلئِ َ
ني َو ُّ
ني
احل َ
يق َ
الش َهدَ َ َّ
ين َأ ْن َع َم اهلل َع َل ْي ِه ْم م َن النَّبِ ِّي َ َ ِّ
ك َم َع ا َّلذ َ
َو َح ُس َن ُأو َلئِ َ
ك َرفِي ًقا ؟

فقال

 :أما النبيون فأنا  ،وأما الصديقون فأخي عيل ،وأما الشهداء فعمي

محزة  ،وأما الصاحلون فابنتي فاطمة وأوالدها احلسن واحلسني .
قال :وكان العباس حارض ًا  ،فوثب فجلس بني يدي رسول اهلل

وقال:

ألسنا أنا وأنت وعيل وفاطمة واحلسن واحلسني من نبعة واحدة ؟قال :وكيف
ذلك يا عم؟ قال العباس:ألنك ُت َع ِّرف بعيل وفاطمة واحلسن واحلسني دوننا!
فتبسم النبي

وقال :أما قولك يا عم ألسنا من نبعة واحدة فصدقت  ،ولكن
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يا عم إن اهلل تعاىل خلقني وعلي ًا وفاطمة واحلسن واحلسني قبل أن خيلق اهلل
تعاىل آدم  ،حيث ال سامء مبنية وال أرض مدحية وال ظلمة وال نور وال جنة
وال نار وال شمس وال قمر .
قال العباس :وكيف كان بدؤ خلقكم يا رسول اهلل ؟ فقال :يا عم ملا أراد اهلل
تعاىل أن خيلقنا تكلم بكلمة خلق منها نور ًا  ،ثم تكلم بكلمة فخلق منها روح ًا
فمزج النور بالروح فخلقني وأخي علي ًا وفاطمة واحلسن واحلسني

 ،فكنا

نسبحه حني ال تسبيح  ،ونقدسه حني ال تقديس.
فلام أراد اهلل تعاىل أن ينشئ الصنعة فتق نوري فخلق منه العرش  ،فنور العرش
من نوري  ،ونوري خري من نور العرش .
ثم فتق نور أخي عيل بن أب طالب فخلق منه نور املالئكة  ،فنور املالئكة من
نور عيل  ،فنور عيل أفضل من املالئكة .
ثم فتق نور ابنتي فاطمة فخلق منه نور الساموات واألرض  ،فنور ابنتي فاطمة
أفضل من نور الساموات واألرض .
ثم فتق نور ولدي احلسن فخلق منه الشمس والقمر  ،فنور  ،ولدي احلسن
أفضل من الشمس والقمر .
ثم فتق نور ولدي احلسني فخلق منه اجلنة واحلور العني فنور ولدي احلسني
أفضل من اجلنة واحلور العني .
ثم أمر اهلل الظلامت أن متر عىل الساموات فأظلمت عىل املالئكة  ،فضجت
املالئكة بالتسبيح والتقديس وقالت :إهلنا وسيدنا منذ خلقتنا وعرفتنا هذه
األشباح مل نر بأس ًا  ،فبحق هذه األشباح إال كشفت عنا هذه الظلمة  ،فأخرج
اهلل من نور ابنتي قناديل معلقة يف بطنان العرش فأزهرت الساموات واألرض
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ثم أرشقت بنورها فألجل ذلك سميت الزهراء  .فقالت املالئكة :إهلنا وسيدنا
ملن هذا النور الزاهر الذي قد ازهرت منه الساموات واألرض؟
فأوحى اهلل إليهم هذا نور اخرتعته من نور جاليل أل َمتي فاطمة ابنة حبيبي
وزوجة وليي وأخي نبيي وأب حججي عىل عبادي  ،أشهدكم مالئكتي أين قد
جعلت ثواب تسبيحكم هلذه املرأة وشيعتها ثم ملحبيها إىل يوم القيامة .
فلام سمع العباس من رسول اهلل
عيل

ذلك  ،وثب قائ ًام وقبل بني عيني

وقال :واهلل يا عيل أنت احلجة البالغة ملن آمن باهلل تعاىل.
$مالحظة

فرس بعضهم :حسني مني وأنا من حسني  ،بأنه تعبري جمازي عىل عادة العرب،
كام تقول :أنا حمب فالن وهو حمبي ،أو أنا حليف فالن وهو حليفي .
والصحيح أنه تبعيض حقيقي وليس جمازي ًا  ،ألن النبي
وشجريت ونوري  .فالنبي

من نور احلسني




ميز بني أرسيت

حقيقة ألن نور واحد .

$املوضوع السابع والعشرون:

 $احملبون للحسني

خري األمة اإلسالمية

$وهل الدين اال احلب
عىل أن الدين هو احلب

نصت أحاديثنا الصحيحة عن أهل البيت

والبغض ،وأن من ال حب له الدين له ! فام هو السبب ؟
السبب :أن اهلل تعاىل يمتحن عبودية الناس بحب أحد أو بغضه  ،فينجحون يف
اإلمتحان أو يرسبون ! كام امتحن املالئكة بالسجود آلدم
البرش بطاعة األنبياء

 ،وامتحنهم بطاعة عرتة النبي

 ،وكام امتحن

بعده .

فاحلب طاقة خلقها اهلل تعاىل يف اإلنسان  ،فإن وجهها حيث أمره ربه فهو
مؤمن ،وإن مل يوجهها فهو كافر .وكذلك البغض .
أما الذي اليب اخلري واليبغض الرش فهو فاقد احليوية واحلياة  ،ألنه َق َتل هذه
الطاقة يف شخصيته ومنعها من العمل واإلستجابة !
روى يف الكايف ()125/2بسند صحيح عن الفضيل بن يسار قال(:ألت أبا عبد
اهلل

عن احلب والبغض  ،أمن اإليامن هو؟ فقال :وهل اإليامن إال احلب

ِ
ب إِ َل ْيك ُُم اال َيام َن َو َز َّي َن ُه ِيف ُق ُلوبِك ُْم َوك ََّر َه إِ َل ْيك ُُم
والبغض؟ ثم تال هذه اآليةَ :و َلك َّن اهللََّ َح َّب َ
ك هم الر ِ
وق وا ْل ِعصي َ ِ
ون ).
اشدُ َ
ان ُأو َلئ َ ُ ُ َّ
ا ْل ُك ْف َر َوا ْل ُف ُس َ َ ْ َ

ويف املحاسن(( :)263/2قال اإلمام الباقر

 :يف حديث :يا زياد  ،ويك!

ِ
وهل الدين إال احلب  ،أال ترى إىل قول اهللُ :ق ْل إِ ْن ُكنْتُم ُ ِ
حيبِ ْبك ُُم
حت ُّب َ
ون اهللََّ َفا َّتبِ ُعونى ُ ْ
ْ
اهلل َو َيغ ِْف ْر َلك ُْم ُذنُو َبك ُْم .
ون
أو ال ترى قول اهلل ملحمد
اآليام َن َو َز َّي َن ُه ِيف ُق ُلوبِك ُْم .وقالُ :حيِ ُّب َ
َ :ح َّب َ
ب إِ َل ْيك ُُم َ
اج َر إِ َل ْي ِه ْم  .فقال :الدين هو احلب  ،واحلب هو الدين ) .
َم ْن َه َ
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وقال اإلمام الصادق

(الكايف( :)124/2:كل من مل يب عىل الدين  ،ومل يبغض

عىل الدين  ،فال دين له) .
أقول :العاصون هلل تعاىل يبون ويبغضون! لكن حبهم وبغضهم يف غري
موضعه  ،فيحبون أنفسهم وهواهم والرش ،ويبغضون أولياء اهلل واخلري .




$األمر باحلب والبغض امتحان لذاتية اإلنسان مقابل اهلل تعاىل
أصل قضيتنا مع اهلل تعاىل ،هل نطيع أمره أم رغباتنا؟ وأعمق معادلة يف حياة
البرش هي :ذاتية املخلوق أم أمر اهلل؟ فإن اختار أمراهلل تعاىل فهو مؤمن  ،وإن
اختار ذاتيته فهو كافر  .وهذا جوهر قضية إبليس وآدم .
يف تفسري القمي(( :)42/1قال الصادق

:فأول من قاس إبليس واستكرب ،

واإلستكبار هو أول معصية عيص اهلل هبا .قال :فقال إبليس:يا رب إعفني من
السجود آلدم وأنا أعبدك عبادة مل يعبدكها ملك مقرب وال نبي مرسل!
قال اهلل تبارك وتعاىل :الحاجة يل إىل عبادتك  ،إنام أريد أن ُأعبد من حيث أريد
اخ ُر ْج ِمنْها َفإِن َ
َّك َر ِجيم َوإِ َّن
ال من حيث تريد  .فأبى أن يسجد فقال اهلل تعاىلَ :ف ْ
ك َل ْعنَتِي إِىل َي ْو ِم الدِّ ِ
َع َل ْي َ
ين).

ويف الكايف (( :)7/2عن حممد بن عيل احللبي  ،عن أب عبد اهلل
عز وجل ملا أراد أن خيلق آدم

قال :إن اهلل

أرسل املاء عىل الطني ،ثم قبض قبضة فعركها

ثم فرقها فرقتني بيده ثم ذرأهم فإذا هم يدبون  ،ثم رفع هلم نار ًا  ،فأمر أهل
الشامل أن يدخلوها فذهبوا إليها فهابوها فلم يدخلوها .
ثم أمر أهل اليمني أن يدخلوها فذهبوا فدخلوها  ،فأمر اهلل عز وجل النار
فكانت عليهم برد ًا وسالم ًا  ،فلام رأى ذلك أهل الشامل قالوا :ربنا أقلنا فأقاهلم
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ثم قال هلم :أدخلوها فذهبوا فقاموا عليها ومل يدخلوها  ،فأعادهم طين ًا ،وخلق
.

منها آدم

وقال أبو عبد اهلل

 :فلن يستطيع هؤالء أن يكونوا من هؤالء وال هؤالء أن

فريون أن رسول اهلل
يكونوا من هؤالء .قالَ َ :

أول من دخل تلك النار

ِ
فذلك قوله عز وجلُ :ق ْل إِ ْن َ ِ
ين .
لر ْمح ِن َو َلد َف َأنَا َأ َّو ُل ا ْلعابِد َ
كان ل َّ

أقول :فقد امتحن اهلل اخلالئق  ،هل يؤمنون بعدله  ،فمن أطاعه جعل النار
عليه برد ًا وسالم ًا  ،ومن عصاه وكله اىل نفسه  ،فعمل برأيه ووقع يف اهللكة .
 :فريوون أن رسول اهلل أول من دخل ..يف عامة النسخ يرون،

وقوله

يروون ،وهو بعيد جد ًا عن تعابري

وفرسها املجليس بأن علامء أهل البيت
االصادق

إال أن يكون معناه بأن الناس رووا ذلك  ،لكن امتحان النبي

كان قبلها .ويف املحترص فرتون وهو أقرب  ،وقد يكون فيه تصحيف .




وقد نصت اآليات واألحاديث عىل أن أصل الدين :خيارنا بني أنانيتنا وبني
أمر اهلل تعاىل  .وقد بني النبي

لعيل أن هالك أمته من بعده بسبب أهنم

خيتارون ذاتيتهم عىل أمراهلل تعاىل  ،والدين ليس فيه إعامل الرأي مهام بدا صائب ًا
ومفيد ًا  ،بل طاعة أمر الرب وهنيه  ،مهام كان صعب ًا وغري مفهوم !
قال

لعيل

 (:وجتاهد أمتي كل من خالف القرآن  ،ممن َيعمل يف الدين

بالرأي وال رأي يف الدين  ،إنام هو أمر من الرب وهني)( .اإلحتجاج. )290/1:


وهذا يكشف لنا طبيعة تعامل النبي



مع ربه عز وجل  ،وأنه موحد بال

رشوط ومطيع بال حدود ! وقد تعلم هذا السلوك من آيات ربه كقوله تعاىل:
إ َّي َ
اك َنعبدَ وإ َّياك َن ْس َتعني  .فالطاعة فقط هلل تعاىل  ،والعون فقط منه عز وجل .

..............................................................................................................................................................432اجلديد يف احلسني

ِ
كام تعلم بقوله تعاىلُ :ق ْل إِ ْن َ ِ
ين  ،أن اليضع رشط ًا
لر ْمح ِن َو َلد َف َأنَا َأ َّو ُل ا ْلعابِد َ
كان ل َّ

وال حد ًا لطاعته  .وهو تعليق عىل املحال معناه :عىل فرض أن اهلل اختذ ولد ًا
وقال أعبدوه  ،مل أتردد يف عبادته  .وهو ذروة العبودية .




وهبذا نفهم أن أمر املالئكة بالسجود آلدم والسجود عبادة  ،امتحان هلم بني
الذاتية والعبودية  .وقد سقط إبليس يف اإلمتحان ألنه أراد العمل برأيه ،
وكذلك أمراهلل بني يعقوب

أن يسجدوا ليوسف

.

$احلكمة من تعبُّد األمة حبب احلسني والعرتة
قد يقال إن فريضة حب أهل البيت

يف اإلسالم دعوة اىل العاطفة  ،وأمور

األمة والدولة جيب أن تبنى عىل العقل والعلم .
وجوابه :أن العاطفة التي يدعو اليها اإلسالم مشاعر وسلوك مبنيان عىل العقل
ومها طاقة مهمة تثري احلياة اإلجتامعية والثقافة واحلضارة .
والذين ينتقدون السلوك العاطفي البد أهنم يقصدون العاطفة التي التنشأ من
العقل  ،فهي هوى وهوس  ،أما الناشئة من العقل فهي ثمرته وسنده .
عىل أن امتحان اهلل لألمة بحب احلسني

أمر عقيل  ،وإن كان موضوعه

يتضمن العاطفة  ،ألنه امتحان للناس ليختاروا طاعة اهلل أو هواهم .
$اإلمتحان بحب احلسني

كاإلمتحان بالسجود آلدم:

من الواضح أن قول اهلل تعاىل يف جواب إبليس:الحاجة يل إىل عبادتك ،إنام
أريد أن ُأعبد من حيث أريد ال من حيث تريد  .يعني أنك إذ مل ختضع آلدم ،
فإنك الختضع يل  ،وتبقى عابد ًا هلواك  ،مقابل ربك وخالقك .
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وقد استعمل هذا املنطق عز وجل مع األمم ملا طلب منها أن تطيع رسلها
وختضع هلم  .فمن مل يطع الرسول اليطيع اهلل تعاىل  ،بل يطيع هواه .
ويف طاعة الرسول بعد وفاته  ،فقول النبي

 :من كنت مواله فعيل مواله

يعني :من كانت يل عليه طاعة  ،فيجب أن يطيع علي ًا .
وقوله

 :قولوا يف صالتكم اللهم صل عىل حممد وآله حممد  ،وال تصلوا

عيل الصالة البرتاء  ،تذكروين وتدعوا آيل .
وقوله إين تارك فيكم الثقلني :كتاب اهلل وعرتيت  ،وسأسألكم عنهام .
معناه :أن والية عرتيت وطاعتهم رشط يف واليتي وطاعتي  ،وإال فأنتم تطيعون
هواكم  ،وترجحون رأيكم وأنانيتكم عىل اهلل ورسوله .
$اإلمتحان باحلسني

متييز اْلبيث من الطيب:

يث ِم َن ال َّط ِّي ِ
ني َع َىل َما َأ ْنت ُْم َع َل ْي ِه َحتَّى َي ِمي َز َْ
اْلبِ َ
ب.
قال اهلل تعاىلَ :ما ك َ
َان اهلل لِ َي َذ َر املُْ ْؤ ِمن ِ َ

ومعناه أن الذين يدعون اإليامن كثرة  ،وقد سامهم اهلل املؤمنني تلطف ًا هبم ،
ومماشاة هلم عىل ظاهرهم  .لكن كثري ًا منهم بعلمه تعاىل ليس إيامهنم إال لقلقة
لسان  ،وهم خبثاء يتظاهرون بالطيبة  ،وخيلطون أنفسهم بالطيبني .
وقد بدأ هذا التمييز من عهد النبي

فامتحن اهلل املسلمني  ،بالقتل وأنذر من

فر منهم بالنار  ،ومع ذلك كانوا يفرون إال أقل القليل .
رس ًا أن يعطوا

وامتحنهم بأبسط من ذلك بأهنم إذا أرادوا أن يكلموا النبي
صدقة اىل فقري ثم يكلموه  ،فسقطوا يف اإلمتحان إال عيل

!

ِ
الر ُس َ
ى ن َْج َواك ُْم َصدَ َق ًة َذلِ َك
ول َف َقدِّ ُموا َب ْ َ
ني َيدَ ْ
ين َآمنُوا إِ َذا ن َ
قال اهلل تعاىلَ :يا َأ ُّ َهيا ا َّلذ َ
َاج ْيت ُُم َّ
َخ ْري َلك ُْم َو َأ ْط َه ُر َفإِ ْن ََل َ ِ
هلل َغ ُفور َر ِحيم  .وبعد أيام من امتحاهنم قال َلم:
َتدُ وا َفإِ َّن ا ََّ
ْ
ِ
ٍ
يموا
َء َأ ْش َف ْقت ُْم َأ ْن ُت َقدِّ ُموا َب ْ َ
ى ن َْج َواك ُْم َصدَ َقات َفإِ ْذ ََل ْ َت ْف َع ُلوا َوت َ
ني َيدَ ْ
َاب اهلل َع َل ْيك ُْم َف َأق ُ
ون .
الص َلو َة َوآتُوا الزَّ كَو َة َو َأطِي ُعوا اهللََّ َو َر ُسو َل ُه َواهللَُّ َخبِري بِ َام َت ْع َم ُل َ
َّ
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وامتحنهم ملا وصلت قافلة التجارة وهم يف صالة اجلمعة  ،فرتكوا صالهتم
ِ
َار ًة َأ ْو ََْل ًوا ا ْن َف ُّضوا
ونبيهم
وذهبوا ليتفرجوا أو يشرتوا ! فنزل فيهمَ :وإِ َذا َر َأ ْوا َت َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
إِ َليها وتَرك َ ِ
ني .
الر ِازق َ
ُوك َقائ ًام ُق ْل َما عنْدَ اهلل َخ ْري م َن ال َّل ْه ِو َوم َن الت َِّج َارة َواهللَُّ َخ ْ ُري َّ
َْ َ َ

فالذين يسقطون يف امتحان احلرب  ،أو امتحان البقاء يف الصالة  ،هم خبثاء
يث ِم َن ال َّط ِّي ِ
ميزهم اهلل عن الطيبني  ،لقوله تعاىلَ :حتَّى َي ِمي َز َْ
اْلبِ َ
ب.

والذين يبون علي ًا واحلسنني والعرتة

ويطيعوهنم طيبون  ،والذين

يث ِم َن ال َّط ِّي ِ
يعرضون عنهم ويبغضوهنم خبثاء لقوله تعاىلَ :حتَّى َي ِمي َز َْ
اْلبِ َ
ب.

$امتحان األمة بالعرتة أشد من امتحان املالئكة بالسجود !
لومل يسجد املالئكة آلدم لكانوا كافرين واستحقوا عقوبة معصيتهم  .أما الذين
مل يطيعوا اهلل ورسوله

يف العرتة وأبغضوهم  ،فيستحقون العقوبة عىل

معصيتني  ،معصية عدم حبهم وطاعتهم  ،ومعصية بغضهم !
وبغضهم للعرتة أسوأ أنواع من البغض عىل اإلطالق  ،ألنه اليوجد أي سبب
لبغضهم  ،فكلهم كامل ومجال  ،وإنام أبغضوهم حسد ًا ومرض قلب !
قال الصادق

:قال رسول اهلل

:من أبغض احلسن واحلسني جاء يوم

القيامة وليس عىل وجهه حلم  ،ومل تنله شفاعتي)! (كامل الزيارات)115/

ويف ينابيع املودة ( :)221/2قال

:من أبغض احلسن واحلسني وأبامها فهو يف

النار  ،ومن أحبهم فهو يف اجلنة معنا )( .أخرجه املال يف سريته).

$امتحان األمة بالعرتة ختيري بني اتباع العلم أو اجلهل!
وذلك أن علي ًا والعرتة

كانوا مستودع علم النبي

واألمة حتتاج اىل من

يفرس هلا قرآهنا ،ويبني هلا رشيعتها .والصحابة اآلخرون ليس فيهم من يستطيع
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تفسري القرآن  ،وقد روى ابن حجر العسقالين أن أبا بكر وعمر سئال عن معنى
َو َفاكِ َه ًة َوأ َّبا  ،فلم يعرفاها (.فتح الباري.)229/13:

مج َع ُه َو ُق ْرآ َن ُهَ .فإِ َذا َق َر ْأنَا ُه َفا َّتبِ ْع
واهلل تعاىل تكفل بتفسري القرآن وبيانه بقوله:إَ َِّن َع َل ْينَا َ ْ
ُق ْرآ َن ُه ُ .ث َّم إِ َّن َع َل ْينَا َب َيا َن ُه .

ثم أخربأن يف املسلمني َمن عندَ ه علم الكتاب بقولُ :ق ْل َك َفى بِاهللَِّ َش ِهيدً ا َب ْينِى
َو َب ْينَك ُْم َو َم ْن ِعنْدَ ُه ِع ْل ُم ا ْل ِكت ِ
َاب  .واليوجد هذا إال عند العرتة .

فاإلعراض عنهم وعدم حبهم والتلقي منهم  ،يعني أنك اخرتت أن تعمل يف
دينك بالظنون واإلحتامالت  ،وتعرض عن العلم !
كيف يستطيعون أن يبغضوا احلسن واحلسني

؟

من يريد أن يبغض أحد ًا ال بد أن جيد سبب ًا فيه  ،ليربر بغضه به  .فام الذي وجد
من يبغضون احلسن واحلسني

؟!

ال أعرف أحد ًا منهم وجد سبب ًا إال قول النواصب إن احلسني

خرج عىل

خليفة رشعي هو يزيد  ،فهو خارجي باغ واجب القتل!
قال ابن تيمية يف منهاجه(( :)241/2ومل يكن يف خروجه مصلحة ال يف دين وال
يف دني ًا،وكان يف خروجه وقتله من الفساد ما مل يكن يصل لو قعد يف بلده ).
وأشد من هذا خبث ًا قوله يف منهاجه(( :)534/4ومما يتعلق هبذا الباب أن يعلم أن
الرجل العظيم يف العلم والدين ،من الصحابة والتابعني ومن بعدهم إىل يوم
القيامة  ،أهل البيت وغريهم  ،قد يصل منه نوع من االجتهاد مقرون ًا بالظن
ونوع من اهلوى اخلفي  ،فيحصل بسبب ذلك ما ال ينبغي اتباعه فيه  ،وإن كان
من أولياء اهلل املتقني ).
فخروج احلسني

عنده كان اجتهاد ًا عن هوى خفي!عىل خليفة رشعي!
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ومن نوع ابن تيمية ابن العريب ،قال عنه اآللويس يف تفسريه (( :)73/26وأبو بكر بن
فزعم أن احلسني قتل
أعظم الفرية
العرب املالكي عليه من اهلل تعاىل ما يستحق
َ
َ

ت كَلِم ًة َختْرج ِمن َأ ْفو ِ
اه ِه ْم
َرب ْ
َ ُ ُ ْ َ
بسيف جده  ،وله من اجلهلة موافقون عىل ذلك ! ك ُ َ
ون إِال ك َِذ ًبا ).
إِ ْن َي ُقو ُل َ

$أراد النيب

أن تكون أمته حسينية

ماذا يفعل نبي إذا أراد من أمته أن حتفظ شخص ًا من بعده ؟
اجلواب :أن يعلن هلا ذلك يف حمفل عام  ،ويوص بذلك الشخص.
وقد فعل نبينا

أضعاف ذلك:
التي يقتل فيها .

جاء اىل مسجده وهو يبكي  ،وبيده تربة احلسني

وملا بلغ احلسني سنتني أصعده معه عىل املنري وقال يف حقه وأوىص يه.
وكرر ذلك مرات ومرات  ،وأطلق يف احلسني أقواالً خالدة  ،وعامله معاملة
معلنة خاصة مليئة باحلب واإلحرتام والتقديس.
وجعل حرارة قتله عالمة للمؤمن  ،والبكاء عليه شعار ًا .
لقد أراد النبي

أن حتيي أمته والء ولده احلسني

لوعته ،حتى يأيت ولده املهدي
أرادها أن تكون بعده أمة احلسني
فانظر اىل خطة النبي

وذكراه وحتمل يف قلوهبا

فيأخذ بثأره ويعيد األمة اىل نصاهبا.
 ،وأن تتخذه إمام ًا وقدوة وشعار ًا .

كيف أبطلتها قريش ،وأنشأت أمة أب بكر وعمر ثم

أمة بني أمية  ،واضطهدت احلسني والعرتة
روى يف كامل الزيارات ،114/عن أيب ذر

ونسيتهم !
قال( :رأيت رسول اهلل يقبل

احلسن واحلسني وهو يقول :من أحب احلسن واحلسني وذريتهام خملص ًا مل تلفح
النار وجهه  ،ولو كانت ذنوبه بعدد رمل عالج  ،إال أن يكون ذنبه ذنب ًا خيرجه
من اإليامن ) .
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ويف خمترص تاريخ دمشق((:)118/7أن النبي

قال :احلسن واحلسني سيدا

شباب أهل اجلنة ،من أحبهام فقد أحبني ومن أبغضهام فقد أبغضني.
وعن ابن عمر قال :قال رسول اهلل

 :احلسن واحلسني سيدا شباب أهل

اجلنة  ،وأبومها خري منهام .
 :أتاين ملك فسلم عيل  ،نزل من السامء،

وعن حذيفة قال :قال رسول اهلل

مل ينزل قبلها ،فبرشين أن احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة  ،وأن فاطمة
سيدة نساء أهل اجلنة .
وعن أم سلمة قالت:كان النبي عندنا منكس ًا رأسه  ،فعملت له فاطمة خزيرة
فجاءت ومعها حسن وحسني  ،فقال هلا النبي

 :أين زوجك؟ إذهبي فادعيه

فجاءت به فأكلوا  ،فأخذ كساء فأداره عليهم  ،فأمسك طرفه بيده اليرسى ثم
رفع يده اليمنى إىل السامء وقال :اللهم هؤالء أهل بيتي وحامتي  ،اللهم أذهب
عنهم الرجس وطهرهم تطهريا  .أنا حرب ملن حاربتم  ،سلم ملن ساملتم ،عدو
ملن عاداكم.
أخذ بيد احلسن واحلسني يقول :هذان

وعن ابن مسعود قال :رأيت النبي

ابناي  ،فمن أحبهام فقد أحبني  ،ومن أبغضهام فقد أبغضني .
قال زيد بن أرقم :كنت عند رسول اهلل
خارجة من بيتها إىل حجرة نبي اهلل
يف آثارهم  ،فنظر إليهم النبي

جالس ًا فمرت فاطمة

وهي

ومعها ابناها :احلسن واحلسني وعيل

فقال :من أحب هؤالء فقد أحبني  ،ومن

أبغضهم فقد أبغضني .
وعن سلامن قال :قال النبي

 :احلسن واحلسني من أحبهام أحببته  ،ومن

أحببته أحبه اهلل  ،ومن أحبه اهلل أدخله جنات النعيم  ،ومن أبغضهام أو بغى
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عليهام أبغضته  ،ومن أبغضته أبغضه اهلل  ،ومن أبغضه اهلل أدخله نار جهنم ،
وله عذاب مقيم .
وعن جابر بن عبد اهلل األنصاري :قال رسول اهلل

لعيل بن أب طالب :سالم

عليك يا أبا الريانتني من الدنيا  ،فعن قليل ينهد ركناك  ،واهلل خليفتي عليك.
فلام قبض النبي قال :هذا أحد الركنني اللذين قال رسول اهلل  ،فلام ماتت فاطمة
قال :هذا الركن اآلخر الذي قال رسول اهلل
وعن ابن عباس قال :سمعت رسول اهلل

.

بأذين وإال فصمتا  ،وهو يقول:

أنا شجرة  ،وفاطمة محلها  ،وعيل لقاحها  ،واحلسن واحلسني ثمرهتا  ،واملحبون
أهل البيت ورقها من اجلنة  ،حق ًا حق ًا .
وعن عبد الرمحن بن عوف أنه قال :أال تسألوين قبل أن تشوب األحاديث
األباطيل  .قال رسول اهلل

 :أنا الشجرة  ،وفاطمة أصلها  ،أو فرعها  ،وعيل

لقاحها  ،واحلسن واحلسني ثمرهتا  ،وشيعتنا ورقها  ،فالشجرة أصلها يف عدن
واألصل والفرع واللقاح والورق والثمر يف اجلنة .
وعن ابن عباس قال :قال رسول اهلل  :عرج ب إىل السامء رأيت عىل باب
اجلنة مكتوب ًا :ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل  ،عيل ِحب اهلل  ،احلسن واحلسني
صفوة اهلل  ،فاطمة أ َمة اهلل  ،عىل باغضهم لعنة اهلل .
وعن ربيعة السعدي قال :ملا اختلف الناس يف التفضيل  ،رحلت راحلتي
وأخذت زادي وخرجت حتى دخلت املدينة  ،فدخلت عىل حذيفة بن اليامن
فقال يل :من الرجل؟ قلت :من أهل العراق  ،فقال يل :من أي العراق؟ قال:
قلت :رجل من أهل الكوفة  .قال :مرحبا بكم يا أهل الكوفة  .قال :قلت
اختلف الناس علينا يف التفضيل  ،فجئت ألسألك عن ذلك  .فقال يل :عىل
اخلبري سقطت  .أما إين ال أحدثك إال بام سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبرصته
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كأين أنظر إليه  ،كام أنظر إليك الساعة حامل

احلسني بن عيل عىل عاتقه  ،كأين أنظر إىل كفه الطيبة واضعها عىل قدمه يلصقها
بصدره فقال :يا أهيا الناس  ،ألعرفن ما اختلفتم يف اخليار بعدي  ،هذا احلسني
بن عيل خري الناس َجد ًا  ،وخري الناس جدة  ،جده حممد رسول اهلل سيد النبيني،
وجدته خدجية بنت خويلد سابقة نساء العاملني إىل اإليامن باهلل ورسوله  ،هذا
احلسني بن عيل خري الناس أب ًا وخري الناس أم ًا  ،أبوه عيل بن أب طالب أخو
رسول اهلل

 ،ووزيره وابن عمه وسابق رجال العاملني إىل اإليامن باهلل

ورسوله  ،وأمه فاطمة بنت حممد سيدة نساء العاملني .
هذا احلسني بن عيل خري الناس ع ًام  ،وخري الناس عمة  ،عمه جعفر بن أب
طالب املزين باجلناحني يطري هبام يف اجلنة حيث يشاء  ،وعمته أم هانئ بنت أب
طالب  .هذا احلسني بن عيل خري الناس خاالً  ،وخري الناس خالة  .خاله:
القاسم بن حممد رسول اهلل  ،وخالته زينب بنت حممد رسول اهلل  ،ثم وضعه
عن عاتقه  ،فدرج بني يديه وحبى  .ثم قال :يا أهيا الناس  ،هذا احلسني بن عيل:
جده وجدته يف اجلنة  ،وأبوه وأمه يف اجلنة  ،وعمه وعمته يف اجلنة  ،وخاله
وخالته يف اجلنة  ،وهو وأخوه يف اجلنة ).




$املوضوع الثامن والعشرون:

$مقام أصحاب احلسني

عند اهلل تعاىل

$اإلعداد اإلهلي وجهد اإلنسان
 .1اإلمام احلسني

هوالوحيد من األنبياء واألوصياء

الذي اجتمع له

أكثر من مئة من أصحابه  ،مؤمنون به خملصون  ،باذلون أرواحهم معه .
فلم جيتمع ألحد من أبينا آدم اىل إدريس ونوح وإبراهيم وموسى
وعيسى

 ،هذا العدد من األصحاب .

أما نبينا

فقد اختربأصحابه يف احلروب فلم يثبت منهم مئة رجل وال

عرشون  ،وقد أخربه اهلل أهنم سينقلبون بعده ويدخلون النار إال قليل منهم!
ووصف مصريهم كام رواه البخاري( )975/2فقال(:يرد عيل احلوض رجال من
أصحاب فيحلؤون عنه فأقول يا رب أصحاب! فيقول :فإنه ال علم لك بام
أحدثوا بعدك  ،إهنم ارتدوا عىل أعقاهبم القهقرى ) !
ونحوه يف . 86/ 8:و 195/ 7 :و  210 -207وص  84و  87و 86/ 8 :و ، 87
ومسلم 150/1:و 66 / 7 :وابن ماجة 1440/ 2:وأمحد 25/ 2:و  408و28 / 3 :
و 21/ 5 :و  24و  50و ،16 / 6 :والبيهقي يف سننه ،14/4 :وغريهم ).
ويف ابن ماجة (1016/2و:)1300

(فأقول:يا رب أصيحاب! فيقول :إنك

التدري ما أحدثوا بعدك!قال:ويكم أو ويلكم!الترجعوا بعدي كفار ًا ».
وهو مشهد كارثي للصحابة :يدخلون النار ،و ُيمنعون من لقاء نبيهم

!

ويتفاجأ الناس يومها بأهنم كانوا جمرمني قد غشوا الناس وانقلبوا عىل أعقاهبم،
وأوقعوا األمة يف كارثة ! واهل َ َمل الغنم املنفردة عن قطيعها ! فقطيع الصحابة
هالك  ،وال يسلم إال املعارضون املنفردون عنهم !
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فكان له اصحاب جيدون  ،وكانوا قلة  ،فكان يتمنى أن

يكون يف شيعته مئة مثل عمرو بن احلمق اخلزاعي .
قال املفيد يف اإلختصاص:14/

املؤمنني

(قال عمرو بن احلمق اخلزاعي ألمري

 :واهلل ما جئتك ملال من الدنيا تعطينيها وال اللتامس السلطان ترفع

به ذكري إال ألنك ابن عم رسول اهلل صلوات اهلل عليهام وأوىل الناس بالناس
وزوج فاطمة سيدة نساء العاملني
اهلل

وأبو الذرية التي بقيت لرسول

وأعظمهم سهام لإلسالم من املهاجرين واألنصار  ،واهلل لو كلفتني نقل

اجلبال الرواس ونزح البحور الطوامي أبد ًا حتى يأيت عيل يومي ويف يدي
سيفي أهزم به عدوك وأقوي به وليك ويعلو به اهلل كعبك ويفلج به حجتك ،
ما ظننت أين أديت من حقك كل احلق الذي جيب لك عيل  .فقال أمري
املؤمنني

 :اللهم نور قلبه باليقني واهده إىل الرصاط املستقيم  ،ليت يف

شيعتي مائة مثلك ) .
وأما احلسني

فكان عنده أكثر من مئة النظري هلم  ،وقد قال هلم :أما بعد ،

َ
فإين ال أعلم أصحاب ًا َ
أوصل
أوىف وال خري ًا من أصحاب  ،وال أهل بيت أبر وال
من أهل بيتي  ،فجزاكم اهلل عني خري ًا ).
فقد مجع اهلل له من الصحابة املخلصني  ،ما َل جيتمع جلده النبي

وأبيه عيل

.

 .2هيتم اهلل تعاىل بالنوعية أكثر من الكمية  ،وتأكيده عىل الكمية كقول النبي
 :تناسلوا فإين أباهي بكم األمم  ،ألن النوعية تأيت من الكمية  .ولو دار
األمر بينهام فالنوعية مقدمة  ،بل هي األساس .
وقد نص احلديث القدس (الكايف )350/2:عىل أن اهلل تعاىل يكتفي يف األرض
بمومنني اثنني  ،النبي أو الوص ومؤمن آخر  ،قال اإلمام الصادق

( :قال

اهلل عز وجل :ليأذن بحرب مني من آذى عبدي املؤمن ،وليأمن غضبي من
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أكرم عبدي املؤمن  ،ولو مل يكن من خلقي يف األرض فيام بني املرشق واملغرب
إال مؤمن واحد مع إمام عادل الستغنيت بعبادهتام عن مجيع ما خلقت يف
أريض ،ولقامت سبع ساموات وأرضني هبام  ،وجلعلت هلام من إيامهنام أنس ًا ال
يتاجان إىل أنس سوامها ) .
وهبذا نعرف قيمة النخبة التي استشهدت مع احلسني

ريض اهلل عنهم .

 .3مع أن اإلنسان خمتار يف أعامله ومسؤول عنها  ،لكن اهلل تعاىل ُي ِعده وهييؤه
لدوره يف احلياة  ،بأنواع من األلطاف واإلدارة والتيسري  .فكل واحد من
أصحاب احلسني

أعده اهلل من والدته ونشأته وسلوكه إعداد ًا مميز ًا  ،حتى

بلغ أشده واستحق أن يكون من هذه املجموعة الفريدة يف تاريخ النبوات.
وقد الموا ابن عباس لغيابه عن كربالء فقال(:إن أصحاب احلسني مل ينقصوا
رج ً
ال ومل يزيدوا رجالً،نعرفهم بأسامئهم من قبل شهودهم»( .املناقب. )211/ 3:
يقصد أن اهلل تعاىل سامهم من قبل ،وأخرب أهنم سيبلغون درجة عالية من
اإليامن واإلخالص ،اليصل اليها ابن عباس وأمثاله !
 .4بلغ أصحاب احلسني

درجة اليقني يف إيامهنم،اإليامن العقيل والروحي

وقد جعلهم اإلمام يف حل من بيعته  ،وقال هلم :إن القوم إنام يطلبونني ،وأنتم
يف حل من بيعتي فاذهبوا  .وأخربهم أن املعركة غد ًا  ،وأهنم أحرار يف أن
ينسحبوا من املعركة  ،وإن مل يذهبوا يقتلون كلهم !
قام فيهم خطيب ًا وقال :فإين ال أرى املوت إالسعادة واحلياة مع الظاملني إال
برم ًا ،وإين قد أذنت لكم مجيع ًا فانطلقوا يف حل ليس عليكم مني ذمام  ،هذا
الليل قد غشيكم فاختذوه مجالً ،وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل
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بيتي ،ثم تفرقوا يف البالد يف سوادكم ومدائنكم  ،حتى يفرج اهلل  ،فإن القوم
يطلبوين ،ولو أصابوين هلَوا ( ُذهلوا ) عن طلب غريي .
قال :أنا املسؤول عن موقفي وأنا املطلوب هلؤالء ال أنتم  ،أحتمل وحدي
مسؤولية قراري بكل رضا وال أمحلكم مسؤولية  ،فأنتم يف حل!
إن هذا كالم األولياء الكبار ،كالم األوصياء

الصديقني  ،أهل اليقني .

فقال زهري بن القني :لو كانت الدنيا لنا باقية وكنا فيها خملدين آلثرنا النهوض
معك عىل اإلقامة فيها .
وقال هالل بن نافع البجيل :واهلل ما كرهنا لقاء ربنا وإنا عىل نياتنا وبصائرنا .
نوايل من واالك ونعادي من عاداك .
وقال برير بن خضري :واهلل يا ابن رسول اهلل لقد من اهلل بك علينا أن نقاتل بني
يديك  ،فتقطع فيك أعضاؤنا  ،ثم يكون جدك شفيعنا يوم القيامة .
قال اإلمام زين العابدين

 :كنت مع أب يف الليلة التي قتل يف صبيحتها ،

فقال ألصحابه :هذا الليل فاختذوه جنة  ،فإن القوم إنام يريدوين  ،ولو قتلوين
مل يلتفتوا إليكم  ،وأنتم يف حل وسعة .
فقالوا :واهلل ال يكون هذا أبد ًا ! فقال :إنكم تقتلون غد ًا كلكم  ،وال يفلت
منكم رجل  ،قالوا :احلمد هلل الذي رشفنا بالقتل معك !
فكانت أجوبتهم قوية جازمة  ،بأنا ال نرتكك  ،بل نفديك بأرواحنا .وإن
نرصتنا لك نرصة لربنا عز وجل  ،ونبينا

.

وإن تركناك فبامذا نجيب ربنا  ،وبامذا نجيب الناس الذين سيقولون تركوا
سيدهم وحده طعمة لسيوف أعدائهم وهربوا !
وملا اكتمل املشهد واتضح موقف األنصار  ،جاء املدد الرباين..
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قال هلم احلسني

ؤوس ُكم َوانظروا إىل منازلكم ِيف اجلنة .فكشف
 :إرفعوا ُر َ

هلم الغطاء ورأوا منازهلم وحورهم وقصورهم  ،واحلور ينادين :العجل
العجل فإنا مشتاقات إليكم! فقاموا بأمجعهم وسلوا سيوفهم ،فقال

:

كم اهلل ..
إجلسوا ر َ
مح ُ
فقد جاءت اإلشارة للحسني

وهاتفه امللك :قل هلم فلريفعوا رؤوسهم

ولينظروا  ،فشاهدوا أماكنهم يف اجلنة  ،ثم كان املدد تغيري خصائص أجسامهم
فلم يسوا بأمل السيوف والرماح والنبال ! وأمام هذه اهلدية الربانية رفرفت
أرواحهم وأرادوا الرواح من ساعتهم فهدأهم احلسني

.

 .5أي جهد بذله هؤالء األبرار  ،حتى استحقوا هذا املقام العظيم  ،وكيف
كانوا يعيشون مع اهلل تعاىل ويتعبدون له  ،وهم من بالد متعددة وبيئات
اجتامعية متفاوتة ؟ كان الواحد منهم مرشوع ًا أنشأه اهلل ورباه  ،حتى وصل اىل
ِ
رب َوا ْل َب ْح ِر َو َما ت َْس ُق ُط ِم ْن َو َر َق ٍة
مرحلة اإلثامر يف كربالء  .يقول تعاىلَ :و َي ْع َل ُم َما يف ا ْل َ ِّ

إِال يع َلم َها وال حب ٍة ِيف ُظ ُلام ِ
َاب ُمبِ ٍ
س إِال ِيف كِت ٍ
ض َوال َر ْط ٍ
ب َوال َيابِ ٍ
ت األَ ْر ِ
ني  .فالورقة
َ ْ ُ َ َ َّ
َ

التي تسقط من شجرهتا هلا قانون وإدارة  ،فكيف بخريأهل األرض مع
احلسني

كبريهم وصغريهم  ،ورجاهلم ونسائهم؟

 .6قالوا عن زاهر موىل عمرو بن احلمق :إنه فارس موىل خلزاعة  ،شاب
شجاع  ،من أصحاب أمري املؤمنني

 ،كان رفيق ًا لعمرو بن احلمق يف مطاردة

معاوية له من الكوفة اىل املوصل .وملا رأى عمرو نفسه حمارص ًا مريض ًا ال بد أن
يقبضوا عليه  ،وثب زاهر عىل فرس له جواد وقال لعمرو :أقاتل عنك؟ قال:
وما ينفعني أن تقتل ! أنج بنفسك .
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فحمل عليهم فأفرجوا له حتى أخرجه فرسه وخرجت اخليل يف طلبه  ،وكان
رامي ًا فلم يلحقه فارس إال رماه فجرحه أو عقره فانرصفوا عنه  ،وأخذوا عمرو
فكان معه حتى استشهد .

بن احلمق  .والتحق زاهر باحلسني

فمن أي منطقة يف فارس جاء زاهر ،وكيف عاش يف نشأته وشبابه ،وماذا أثر
أمري املؤمنني

يف شخصيته وأمره بمالزمة عمرو بن احلمق  ،فألح عىل

عمرو أن يدافع عنه ملا حارصوه  ،فلم يقبل وأمره بالذهاب وشدد عليه .
ثم كيف عاش سنوات يف الكوفة  ،ثم التحق باحلسني

وذهب معه اىل

كربالء ..إهنا مقاديراهلل وإدارته هلذا الشاب الفارس حتى يصل درجة الشهادة
العظمى  .ولكل واحد منهم قصة  ،ويف كلها عربة .
$أصحاب احلسني
وردت يف أصحاب املهدي
منها قول أمرياملؤمنني

أفضل من أصحاب املهدي
أحاديث يفهم منها أهنم أفضل األصحاب .

(هنج البالغة:)126/2:

(أال بأب وأمي  ،هم من عدة

أسامؤهم يف السامء معروفة ويف األرض جمهولة )
ومنها يف البصائر( :104/عن أب جعفر

قال :قال رسول اهلل

ذات يوم

وعنده مجاعة من أصحابه :اللهم لقني إخواين مرتني  ،فقال من حوله من
أصحابه :أما نحن إخوانك يا رسول اهلل؟ فقال:ال ،إنكم أصحاب  ،وإخواين
قوم من آخر الزمان آمنوا ب ومل يروين  ،لقد عرفنيهم اهلل بأسامئهم وأسامء
آبائهم من قبل أن خيرجهم من أصالب آبائهم وأرحام أمهاهتم  ،ألحدُ هم أشد
ُبق َي ًة عىل دينه من خرط القتاد يف الليلة الظلامء ،أو كالقابض عىل مجر الغضا.
أولئك مصابيح الدجى ،ينجيهم اهلل من كل فتنة غرباء مظلمة ) .
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ونحوه صحيح مسلم(:)150/1

(وددت أنا قد رأينا إخواننا .قالوا :أولسنا

إخوانك يا رسول اهلل ؟ قال أنتم أصحاب  ،وإخواننا الذين مل يأتوا بعد  .فقالوا
كيف تعرف من مل يأت بعد من أمتك يا رسول اهلل؟فقال :أرأيت لو أن رج ً
ال
له خيل غر حمجلة بني ظهري خيل دهم هبم أال يعرف خيله ؟ قالوا :بىل يا
رسول اهلل  .قال :فإهنم يأتون غر ًا حمجلني من الوضوء  ،وأنا فرطهم عىل
احلوض .أال ليذادن رجال عن حويض كام يذاد البعري الضال ! أنادهيم أال هلم،
فيقال إهنم قد بدلوا بعدك! فأقول سحق ًا سحق ًا)!
ومنها ما رواه يف غيبة الطويس284/عن اإلمام الصادق

املؤمنني

قال :كان أمري

يقول :ال يزال الناس ينقصون حتى ال يقال ( اهلل ) فإذا كان ذلك

رضب يعسوب الدين بذنبه  ،فيبعث اهلل قوم ًا من أطرافها  ،جييئون قزع ًا كقزع
اخلريف .واهلل إين ألعرفهم وأعرف أسامئهم وقبائلهم واسم أمريهم.
وهم قوم يملهم اهلل كيف شاء من القبيلة الرجل والرجلني  ،حتى بلغ تسعة
فيتوافون من اآلفاق ثالث مائة وثالثة عرش رج ً
ال عدة أهل بدر  ،وهو قول
اهللَ :أ ْي َن َما َتكُونُوا َي ْأ ِت بِك ُُم اهللُ َمجِيع ًا إِ َّن اهللَ َع َىل ك ُِّل َش ٍئ َق ِدير .حتى أن الرجل
ليحتبي(يشد حزامه) فال يل حبوته حتى يبلغه اهلل ذلك ) .
ويف املستدرك (  )554/4وصححه عىل رشط الشيخني  ،عن حممد بن احلنفية قال:

كنا عند عيل

فسأله رجل عن املهدي فقال عيل :هيهات ثم عقد بيده سبع ًا

فقال :ذاك خيرج يف آخر الزمان  ،إذا قال الرجل اهلل اهلل قتل  ،فيجمع اهلل تعاىل
له قوم ًا قزع كقزع السحاب  ،يؤلف اهلل بني قلوهبم  ،ال يستوحشون إىل أحد
واليفرحون بأحد يدخل فيهم  ،عىل عدة أصحاب بدر ،مل يسبقهم األولون
وال يدركهم اآلخرون  ،وعىل عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه
النهر)!
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لكن أحاديث تفضيل أصحاب اإلمام احلسني
ففي كامل الزيارات :453/عن أب عبد اهلل

أصح من هذه وأقوى .
قال :خرج أمري املؤمنني

يسري بالناس حتى إذا كان من كربالء عىل مسرية ميل أو ميلني تقدم بني أيدهيم
حتى صار بمصارع الشهداء ،ثم قال :قبض فيها مائتا نبي ومائتا وص ومائتا
سبط كلهم شهداء باتباعهم ،فطاف هبا عىل بغلته خارج ًا رجله من الركاب،
فأنشأ يقول :مناخ ركاب ومصارع شهداء اليسبقهم من كان قبلهم
واليلحقهم من أتى بعدهم) .والتهذيب ( )72/6واْلرائج (.)183/1

ويؤيده أن أصحاب احلسني
املهدي

كانوا يعرفون أهنم يقتلون ،وأصحاب

يعرفون أهنم يسلمون ويكونون حكام العامل .

$عدد أصحاب احلسني
التحق باحلسني

يف مسريته من مكة ناس كثريون  ،فقد ختيلوا أنه ذاهب اىل

العراق حاك ًام  .فلام وصله خرب شهادة مسلم بن عقيل  ،خطب يف الناس
ليعرفهم ما هم قادمون عليه  ،وقال:
أهيا الناس قد َخ َذ َلتنا شي َع ُتنا .من أحب منكم اإلنرصاف فلينرصف ليس عليه
منا ذمام وال مالم  ،فتفرق الناس عنه وأخذوا يمين ًا وشامالً ،حتى بقي يف
أصحابه ال غري الذين خرج هبم من مكة )( .الفصول املهمة )808/2

وكان أصحابه يف الطريق ويف الثامنية أيام يف كربالء يزيدون وينقصون  ،وروي
أن ثالثني رج ً
ال جاؤوه من جيش يزيد .
ويف رواية للمسعودي أن أصحابه كانوا مخس مائة فارس من أهل بيته
وأصحابه  ،ونحو مائة راجل  .وال بد أن فيها تصحيف ًا أو خطأ من الناسخ .
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واملعترب رواية عامر الدهني عن الباقر

رواها الطربي ( )292/4قال( :حتى

إذا كان بينه وبني القادسية ثالثة أميال لقيه احلر فلام رأى ذلك عدل إىل كربالء
فنزل ورضب ابنتيه وكان أصحابه مخسة وأربعني فارسا ومائة راجل).
ومما يدد عدد أصحاب احلسني

بشكل تقريبي الرؤوس التي أخذوها اىل

يزيد  ،وكان عددها مابني مخس وسبعني اىل ثامنني رأس ًا .

$التنوع اإلجتماعي ألصحاب احلسني
$املواِل غري العرب فيهم قلة:
كان منهم عرشة غلامن للحسني

 ،وغريهم ستة رجال هم:

جون مويل أب ذر الغفاري .
وزاهر مويل عمرو بن احلمق اخلزاعي.
وسامل مويل بني املدنية الكلبي .
وسامل موىل عامر العبدي .
وسعد بن عبد اهلل موىل عمرو بن خالد األزدي .
وشوذب موىل شاكر بن عبد اهلل اهلمداين الشاكري .
$أكثرهم شبان  ،وفيهم شيوخ كبار السن:
من الشيوخ مسلم بن عقيل  ،وميثم التامر  ،وحبيب بن مظاهر  ،وبرير بن
خضري  ،ومسلم بن عوسجة  ،وزهري بن القني .
$النساء غري نساء أهل البيت

فيهم قلة:

وبعضهن برزن اىل أرض املعركة  ،غري زينب ونساء أهل البيت
األسدية زوجة عيل بن مظاهر التي أبت مغادرة كربالء .
جارية مسلم بن عوسجة  ،ملا رصع خرجت صائحة واسيداه .

:
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أم وهب زوجة عبد اهلل الكلبي  ،خرجت معه لتقاتل  ،وقتلت بعد قتله .
وقيل أم عبد اهلل هذا خرجت معه تشجعه  ،وقتلت بعده .
وأم عمر بن جنادة خرجت بعد قتله تقاتل ( .إبصار العني.)228/

$أشبال وأطفال يف املعركة:
وكلهم من ذرية أهل البيت

 :القاسم بن احلسن  .وعبد اهلل الرضيع.

وطفالن ملسلم بن عقيل  .ضاعا من قافلة السبايا وقتلومها .
$عبد اهلل بن عمري املسيحي الذي أسلم
قالت عاملة الالهوت إيزابيل بنيامني ماما آشوري(:تقول النبوءة عن أسباب ذهاب

لريد سلطته  ،إىل كركميش ،ل ُيحارب عند
هذا السيد إىل ذلك املكان:ذهب ُ
الفرات يف الصحراء العظيمة  ،التي ُيقال هلا رعاوي عند الفرات  .وكلمة
كركميش تعني كربالء  ،وكلمة رعاوي هي الصحراء الواسعة التي متتد من
حدود بابل إىل عرعر والتي يسميها الكتاب املقدس رعاوي  ،وهي بالقرب
من مدفن مقدس ألهل الكتاب إسمه النواويس  .وال ُيعرف بالضبط الرس يف
وجود دور عبادة ألهل الكتاب يف هذا املكان حتيط به املقابر ،ولكن األب
أنطوان يوسف فرغاين يقول :بأن أكثر أهل الكتاب دفنوا يف هذا املكان ألهنم
كانوا ينتظرون ذلك السيد املذبوح لينرصوه ألنه مقدس جد ًا  ،ولكن قدومه
تأخر وماتوا وهم ينتظرونه  ،ولذلك مل ُيقتل مع هذا املقدس عند هنر الفرات
سوى نصارى اثنني ُيقال إهنم اعتنقوا دين هذا املقدس ).
واليبعد أن يكون ابن عمري جاء من الشام لينتظراحلسني املوعود

.

وقال الطربي ،336/4:وأبو خمنف( :)133/حدثني أبو جناب قال :كان منا رجل
يدعى عبد اهلل بن عمري من بني عليم  ،كان قد نزل الكوفة واختذ عند بئر اجلعد
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من مهدان دار ًا ،وكانت معه امرأة له من النمر بن قاسط يقال هلا أم وهب بنت
عبد  ،فرأى القوم بالنخيلة يعرضون ليرسحوا إىل احلسني .
قال فسأل عنهم فقيل له يرسحون إىل حسني بن فاطمة بنت رسول اهلل
فقال :واهلل لو قد كنت عىل جهاد أهل الرشك حريص ًا  ،وإين ألرجو أال يكون
جهاد هؤالء الذين يغزون ابن بنت نبيهم أيرس ثواب ًا عند اهلل من ثوابه إياي يف
جهاد املرشكني  .فدخل إىل امرأته فأخربها بام سمع  ،وأعلمها بام يريد ،
فقالت :أصبت أصاب اهلل بك أرشد أمورك  ،إفعل وأخرجني معك .
قال فخرج هبا لي ً
ال حتى أتى حسين ًا فأقام معه  ،فلام دنا منه عمر بن سعد ورمى
بسهم ارمتى الناس(بالسهام) فلام ارمتوا خرج يسار موىل زياد بن أب سفيان
وسامل موىل عبيد اهلل بن زياد فقاال :من يبارز ليخرج إلينا بعضكم .
قال :فوثب حبيب بن مظاهر وبرير بن حضري فقال هلام حسني أجلسا فقام عبد
اهلل بن عمري الكلبي فقال أبا عبد اهلل رمحك اهلل إئذن يل فألخرج إليهام فرأى
حسني رجال آدم طوي ً
ال شديد الساعدين بعيد ما بني املنكبني فقال حسني :إين
ألحسبه لألقران قتاالً ،أخرج إن شئت  .قال فخرج إليهام فقاال له من أنت؟
فانتسب هلام فقاال :ال نعرفك ،ليخرج إلينا زهري بن القني أو حبيب بن مظاهر
أو برير بن خضري ،ويسار مستنتل أمام سامل فقال له الكلبي :يا ابن الزانية وبك
رغبة عن مبارزة أحد من الناس  ،أوخيرج إليك أحد من الناس إال وهو خري
منك ! ثم شد عليه فرضبه بسيفه حتى برد  ،فإنه ملشتغل به يرضبه بسيفه إذ شد
عليه سامل فصاح به قد رهقك العبد  ،قال :فلم يأبه له حتى غشيه فبدره الرضبة
فاتقاه الكلبي بيده اليرسى فأطار أصابع كفه اليرسى  ،ثم مال عليه الكلبي
فرضبه حتى قتله  ،وأقبل الكلبي مرجتز ًا وهو يقول وقد قتلهام مجيع ًا:
إن تنكروين فأنا ابن الكلب

حسبي ببيتي يف عليم حسبي
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إين امرؤ ذو مرة وعصب

ولست باْلوار عند النكب

إين زعيم لك أم وهب

بالطعن فيهم مقدم ًا والرضب

ضـرب غـالم مـؤمن بالـرب

فأخذت أم وهب امرأته عمود ًا ثم أقبلت نحو زوجها تقول له :فداك أب
وأمي ،قاتل دون الطيبني ذرية حممد  ،فأقبل إليها يردها نحو النساء  ،فأخذت
جتاذب ثوبه ثم قالت :إين لن أدعك دون أن أموت معك  ،فناداها حسني فقال:
جزيتم من أهل بيت خري ًا إرجعي رمحك اهلل إىل النساء فاجليس معهن  ،فإنه
ليس عىل النساء قتال  ،فانرصفت إليهن ).
ويف رواية( :خرجت إىل زوجها بعد أن استشهد حتى جلست عند رأسه متسح
عنه الرتاب وتقول :هنيئ ًا لك اجلنة  .فقال شمر بن ذي اجلوشن لغالم يسمى
رستم :أرضب رأسها بالعمود  ،فرضب رأسها فشدخه  ،فامتت مكاهنا ) .
$اهلفهاف أبرز العظماء الذين حلقوا بركب الشهداء
جاء يف ذخرية الدارين ( )457/1ملخص ًا( :كان اهلفهاف فارس ًا شجاع ًا برصي ًا
وحرض معه مشاهده كلها وملا

من الشيعة  ،وكان من أصحاب أمري املؤمنني

عقد األلوية يوم صفني أمره عىل أزد البرصة  ،وكان مالزم ًا لعيل
فانضم إىل ابنه احلسن
فلام سمع بخروج احلسني

ثم إىل احلسني

إىل أن قتل

.

من مكة إىل العراق خرج من البرصة فسار حتى

إنتهى إىل العسكر بعد صالة العرصفسأل القوم ما اخلرب :أين احلسني بن عيل؟
فقالوا له:من أنت؟ فقال :أنا اهلفهاف الراسبي البرصي  ،جئت لنرصة
احلسني

 .فقالوا له :قد قتلنا احلسني وأصحابه وأنصاره وكل من حلق به ومل

يبق غري النساء واألطفال  ،وابنه العليل عيل بن احلسني !
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فلام سمع  ،انتىض سيفه وهو يرجتز ويقول:
يا

أهيا

اجلند

املجندْ

أنا

اَلفهاف

بن

املهندْ

أمحــي عيــاالت حمـمـدْ

ثم شد فيهم كليث العرين يرضهبم بسيفه  ،فلم يزل يقتل كل من دنا منه من
عيون الرجال حتى قتل من القوم مجاعة كثرية  ،سوى من جرح .
وقد كانت الرجال لتشد عليه فيشد عليها بسيفه  ،فتنكشف عنه انكشاف
املعزى إذا شد فيها الذئب  ،وهو يف ذلك يرجتز بالشعر املتقدم  ،وقد أثخن
باجلراح  ،فصاح عمر بن سعد :الويل لكم أمحلوا عليه من كل جانب.
قال عيل بن احلسني
عيل بن أب طالب

 :فام رأى الناس منذ بعث اهلل حممد ًا

فارس ًا بعد

قتل بيده ما قتل! فتداعوا عليه فأقبل مخسة عرش نفر ًا

فاحتوشوه حتى قتلوه يف حومة احلرب  ،بعدما عقروا فرسه رضوان اهلل عليه.
والراسبي نسبته إىل راسب بطن من األزد ).
وقال الساموي يف إبصار العني( :222/قتل بعد احلسني

يف الطف من أنصاره

أربعة نفر وهم :سويد بن أب املطاع فإنه ارتث وأغمي عليه  ،فأفاق عىل
أصوات البشائر بقتل احلسني

 ،ورصاخ الواعية من آل احلسني  ،فأخرج

سكين ًا كان خبأها يف خفه فقاتل هبا حتى قتل .
وسعد بن احلرث وأخوه أبو احلتوف  ،فإهنام كانا عىل احلسني
وتصارخت العيال واألطفال ماال عىل قتلة احلسني

فلام قتل

فجعال يرضبان فيهم

بسيفيهام حتى قتال بعده .
وحممد بن أب سعيد بن عقيل  ،فإنه ملا رصع احلسني وتصارخت العيال
واألطفال خرج مذعور ًا بباب اخليمة ممسك ًا بعمودها  ،وجعل يتلفت وقرطاه
يتذبذبان  ،فقتله لقيط أو هاين .
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وارتث من مهدان :سوار بن محري اجلابري  ،فامت لستة أشهر من جراحته
وعمرو بن عبد اهلل اجلندعي اهلمداين  ،مات من جراحة عىل رأس سنة .
وقتل هانئ بن عروة املرادي بالكوفة  ،قتله عبيد اهلل بن زياد  ،وقتل من
حرضموت بشري بن عمرو .




$ميثم التمار رائد شهداء كربالء
يف خصائص األئمة للرشيف الريض( :54/عن ابن ميثم التامر  ،قال :سمعت
أب يقول :دعاين أمرياملؤمنني

يوم ًا فقال يل :يا ميثم كيف أنت إذا دعاك

دعي بني أمية عبيد اهلل بن زياد إىل الرباءة مني؟ قلت :إذا واهلل أصرب ،وذاك يف
اهلل قليل  ،قال :يا ميثم إذ ًا تكون معي يف درجتي ).
قال ابن حجر يف اإلصابة (( :)249/5نزل الكوفة وله هبا ذرية  ،ذكره املؤيد بن
النعامن الرافض يف مناقب عيل ريض اهلل تعاىل عنه وقال:
كان ميثم التامر عبد ًا المرأة من بني أسد  ،فاشرتاه عيل منها وأعتقه وقال له ما
اسمك؟ قال :سامل .قال :أخربين رسول اهلل

أن اسمك الذي سامك به أبواك

يف العجم ميثم  .قال :صدق اهلل ورسوله وأمري املؤمنني  ،واهلل إنه السمي .
قال :فارجع إىل اسمك الذي سامك به رسول اهلل

ودع سامل ًا .فرجع ميثم

واكتنى بأب سامل  .فقال عيل ذات يوم :إنك تؤخذ بعدي فتصلب وتطعن
بحربة  ،فإذا جاء اليوم الثالث ابتدر منخراك وفوك دم ًا  ،فتخضب حليتك .
وتصلب عىل باب عمرو بن حريث عارش عرشة وأنت أقرصهم خشبة وأقرهبم
من املطهرة  ،وامض حتى أريك النخلة التي تصلب عىل جذعها ! فأراه إياها
وكان ميثم يأتيها فيصيل عندها ويقول :بوركت من نخلة لك خلقت  ،ويل
غذيت! فلم يزل يتعاهدها حتى قطعت  ،ثم كان يلقى عمرو بن حريث فيقول
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له :إين جماورك فأحسن جواري  ،فيقول له عمرو أتريد أن تشرتي دار بن
مسعود  ،أو دار بن حكيم  ،وهو اليعلم ما يريد !
ثم حج يف السنة التي قتل فيها فدخل عىل أم سلمة أم املؤمنني فقالت له :من
أنت؟ قال :أنا ميثم  .فقالت واهلل لربام سمعت من رسول اهلل

يذكرك

ويوص بك علي ًا ! فسأهلا عن احلسني فقالت :هو يف حائط له  ،فقال أخربيه
أين قد أحببت السالم عليه فلم أجده  ،ونحن ملتقون عند رب العرش إن شاء
اهلل تعاىل  ،فدعت أم سلمة بطيب فطيبت به حليته  ،فقالت له :أما إهنا
ستخضب بدم !
فقدم الكوفة فأخذه عبيد اهلل بن زياد ُ
فأدخل عليه فقال له :هذا كان آثر الناس
عند عيل  .قال :ويكم هذا األعجمي! فقيل له :نعم .فقال له :أين ربك؟ قال:
باملرصاد للظلمة وأنت منهم  .قال :إنك عىل أعجميتك لتبلغ الذي تريد .
أخربين ما الذي أخربك صاحبك أين فاعل بك؟ قال أخربين أنك تصلبني
عارش عرشة أنا أقرصهم خشبة وأقرهبم من املطهرة .
قال لنخالفنه .قال:كيف ختالفه واهلل ما أخربين إال عن النبي

عن جربائيل

عن اهلل ،ولقد عرفت املوضع الذي أصلب فيه  ،وأين أول خلق اهلل أجلم يف
اإلسالم  ،فحبسه وحبس معه املختار بن عبيد  ،فقال ميثم للمختار :إنك
ستفلت وخترج ثائر ًا بدم احلسني فتقتل هذا الذي يريد أن يقتلك!
فلام أراد عبيد اهلل أن يقتل املختار وصله بريد من يزيد يأمره بتخلية سبيله
فخاله  ،وأمر بميثم أن يصلب  .فلام رفع عىل اخلشبة عند باب عمرو بن حريث
قال عمرو :قد كان واهلل يقول يل إين جماورك فجعل ميثم يدث بفضائل بني
هاشم ،فقيل البن زياد قد فضحكم هذا العبد! قال :أجلموه  ،فكان أول من
أجلم يف اإلسالم .
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فلام كان اليوم الثالث من صلبه طعن باحلربة فكرب ،ثم انبعث يف آخرالنهار فمه
وأنفه دم ًا وكان ذلك قبل مقدم احلسني

العراق بعرشة أيام ).

ويف علل الرشائع ( (:)338/1عن جبلة املكية قالت :سمعت ميثم التامر قدس
اهلل روحه يقول :واهلل لتقتل هذه األمة ابن نبيها يف املحرم لعرش يمضني منه
وليتخذن أعداء اهلل ذلك اليوم يوم بركة ! وإن ذلك لكائن قد سبق يف علم اهلل
تعاىل ذكره ! أعلم ذلك بعد عهده إيل موالي أمرياملؤمنني

ولقد أخربين أنه

يبكي عليه كل شئ حتى الوحوش يف الفلوات واحليتان يف البحر والطري يف
السامء  ،ويبكى عليه الشمس والقمر والنجوم والسامء واألرض ،ومؤمنوا
اإلنس واجلن  ،ومجيع مالئكة الساموات واألرضني  ،ورضوان ومالك ومحلة
العرش  ،ومتطر السامء دم ًا ورماد ًا .
ثم قال :وجبت لعنة اهلل عىل قتلة احلسني

كام وجبت عىل املرشكني الذين

جيعلون مع اهلل إهلا آخر  ،وكام وجبت عىل اليهود والنصارى واملجوس .
قالت جبلة :فقلت له يا ميثم فكيف يتخذ الناس ذلك اليوم الذي قتل فيه
احلسني

يوم بركة ؟ فبكى ميثم

ثم قال :يزعمون حلديث يضعونه أنه

اليوم الذي تاب اهلل فيه عىل آدم  ،وإنام تاب اهلل عىل آدم يف ذي احلجة !
ويزعمون أنه اليوم الذي قبل اهلل فيه توبة داود  ،وإنام قبل اهلل عز وجل توبته
يف ذي احلجة  .ويزعمون أنه اليوم الذي أخرج اهلل فيه يونس من بطن احلوت،
وإنام أخرج اهلل عز وجل يونس من بطن احلوت يف ذي احلجة  .ويزعمون أنه
اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح عىل اجلودي  ،وإنام استوت عىل اجلودي يوم
الثامن عرش من ذي احلجة .ويزعمون أنه اليوم الذي فلق اهلل تعاىل فيه البحر
لبني إرسائيل  ،وإنام كان ذلك يف ربيع األول .
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ثم قال ميثم:يا جبلة  ،إعلمي أن احلسني بن عيل

سيد الشهداء يوم القيامة

وألصحابه عىل سائر الشهداء درجة  .يا جبلة إذا نظرت السامء محراء كأهنا دم
عبيط فاعلمي أن سيد الشهداء احلسني قد قتل .
قالت جبلة :فخرجت ذات يوم فرأيت الشمس عىل احليطان كأهنا املالحف
املعصفرة فصحت حينئذ وبكيت وقلت :قد واهلل قتل سيدنا احلسني

).

وروى الكيش ،294/عن محزة بن ميثم التامر  ،عن أبيه أنه زار املدينة فالتقى بابن
عباس فقال له :يا ابن عباس ،سلني ما شئت من تفسري القرآن  ،فإين قرأت
تنزيله عىل أمرياملؤمنني

وعلمني تأويله .

فقال :يا جارية الدوا َة وقرطاس ًا َ
فأقبل يكتب  .فقلت :يا ابن عباس كيف بك
إذا رأيتني مصلوب ًا تاسع تسعة  ،أقرصهم خشبة وأقرهبم باملطهرة ! فقال يل:
و َت َكه ُن أيض ًاَ ،خ ِّر ِق الكتاب! فقلتَ :مه  ،إحتفظ بام سمعت مني ،فإن يك ما
أقول لك حق ًا أمسكته  ،وإن يك باط ً
ال خرقته  .قال :هو ذاك .
فقدم أب علينا فام لبث يومني حتى أرسل عبيد اهلل بن زياد  ،فصلبه تاسع تسعة
أقرصهم خشبة وأقرهبم إىل املطهرة  .فرأيت الرجل الذي جاء إليه ليقتله وقد
أشار إليه باحلربة وهو يقول:أما واهلل لقد كنت ما علمتك إال قوام ًا ثم طعنه
يف خارصته فأجافه ! فاحتقن الدم فمكث يومني  ،ثم إنه يف اليوم الثالث بعد
العرص قبل املغرب انبعث منخراه دم ًا  ،فخضبت حليته بالدماء !
أقول :يف هذه احلادثة دالالت مهمة:

منها :أن ميثم التامر وهو من حواريي أمرياملؤمنني
واملنايا  ،قال البن عباس لقد علمني عيل

 ،وقد خصه بعلم الباليا

التفسري والتأويل ومل يعلمك إال

قلي ً
ال  ،فتعال فاكتب ! فأرسع ابن عباس وأتى بالقرطاس  ،وأخذ يسأله
ويكتب عنه .
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ومنها :أن ميثم التامر أراد أن ُي ِري ابن عباس معجزة ألمرياملؤمنني

وهيز
َُ

وجدانه هبا  ،فقال له إين ذاهب اىل الكوفة ألُصلب و ُأقتل ! فدهش ابن عباس
وتصور أن ذلك كهانة و َتنَبأ من ميثم  ،فأراد أن يمحو ما كتب عنه ! فأفحمه
ميثم وقال له :إصرب قلي ً
ال لتعرف هل أن كالمي كهانة أم يقني تعلمته من ابن
عمك وص النبي

 ،الذي مل تتعلم منه اليقني ،ومل تستفد من علمه كام

ينبغي! فخجل ابن عباس وقال :احلق معك فلنصرب!
والعجيب أن ابن عباس عرف بعد أيام صدق ميثم  ،وال بد أنه ُأعجب بإيامنه
ويقينه  ،وقديكون ميثم حثه عىل الذهاب مع احلسني
عىل مستواه  ،فلم يتوفق للشهادة مع احلسني

لكن ابن عباس بقي

!

$أول الشهداء من أصحاب احلسني مسلم بن عقيل
وصل اىل احلسني

خرب قتل مسلم بن عقيل  ،وهانئ بن عروة ريض اهلل

عنهام  ،فقال :أما بعد  ،فإنه قد أتانا خرب فظيع قتل مسلم بن عقيل ،وهانئ بن
عروة  ،وعبد اهلل بن يقطر ،وقد خذلنا شيعتنا ،فمن أحب منكم اإلنرصاف
فلينرصف  ،يف غريحرج .
َ $ش َيبَة كانوا يف كربالء مل يتوفقوا للشهادة
 .1كانوا يتفرجون ويدعون للحسني

!

روى الطربي( )295/2عن سعد بن عبيدة قال( :إن أشياخ ًا من أهل الكوفة
لوقوف عىل التل وإين ألنظر إليهم وإهنم لقريب من مائة رجل يبكون
ويقولون:اللهم أنزل نرصك  .قال :قلت يا أعداء اهلل  ،أال تنزلون فتنرصونه؟
قال :فأقبل احلسني يكلم من بعث إليه ابن زياد  ،قال وإين ألنظر إليه وعليه
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جبة من برود  ،فلام كلمهم انرصف فرماه رجل من بنى متيم يقال له عمر
الطهوي بسهم  ،فإين ألنظر إىل السهم بني كتفيه متعلق ًا يف جبته  ،فلام أبوا عليه
رجع إىل مصافه ).
 .2الضحاك بن عبد اهلل املشرقي غلبه حب الدنيا:
كان حمب ًا للحسني ومعتقد ًا بأنه عىل احلق  ،وأن أعداءه عىل الباطل جيب
جهادهم  ،لكن غلب عليه حب احلياة فهرب من الشهادة .
قال الطربي( ،339/4وأبو خمنف(:)155/حدثني عبد اهلل بن عاصم عن الضحاك
بن عبد اهلل املرشقي قال :ملا رأيت أصحاب احلسني قد أصيبوا وقد خلص إليه
وإىل أهل بيته ومل يبق معه غري سويد بن عمرو بن أب املطاع اخلثعمي وبشري بن
عمرو احلرضمي  ،قلت له :يا ابن رسول اهلل قد علمت ما كان بيني وبينك ،
ال فإذا مل أر مقات ً
قلت لك أقاتل عنك ما رأيت مقات ً
ال فأنا يف حل من
اإلنرصاف ،فقلت يل :نعم .قال فقال :صدقت وكيف لك بالنجاء؟إن قدرت
عىل ذلك فأنت يف حل .قال :فأقبلت إىل فرس وقد كنت حيث رأيت خيل
أصحابنا تعقرأقبلت هبا حتى أدخلتها فسطاط ًا ألصحابنا بني البيوت وأقبلت
أقاتل معهم راج ً
ال  ،فقتلت يومئذ بني يدي احلسني رجلني وقطعت يد آخر ،
وقال يل احلسني يومئذ مرار ًا :ال تشلل ال يقطع اهلل يدك  ،جزاك اهلل خري ًا عن
أهل بيت نبيك  .فلام أذن يل استخرجت الفرس من الفسطاط ثم استويت عىل
متنها  ،ثم رضبتها حتى إذا قامت عىل السنابك رميت هبا عرض القوم فأفرجوا
يل ،وأتبعني منهم مخسة عرش رج ً
ال  ،حتى انتهيت إىل شفية قرية قريبة من
شاطئ الفرات  ،فلام حلقوين عطفت عليهم فعرفني كثري بن عبد اهلل الشعبي
وأيوب بن مرشح اخليواين  ،وقيس بن عبد اهلل الصائدي فقالوا هذا الضحاك
بن عبد اهلل املرشقي  ،هذا ابن عمنا (متيمي) ننشدكم اهلل ملا كففتم عنه  .فقال
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ثالثة نفر من بني متيم كانوا معهم بىل واهلل لنجيبن إخواننا وأهل دعوتنا إىل ما
أحبوا من الكف عن صاحبهم .قال :فلام تابع التميميون أصحاب كف
اآلخرون  .قال :فنجاين اهلل ).
أقول :كان الضحاك يقاتل مع احلسني ويفظ نفسه حتى قل أصحاب
احلسني

فطلب أن جيعله يف حل فجعله  ،وال بد أنه قال له :أبعد عنا وال

تسمع واعيتنا  ،فإن من سمع واعيتنا ومل ينرصنا أكبه اهلل عىل منخريه يف النار!
أما صاحبه مالك بن النرض الذي قال:إن عيل ديون ًا أريد أن أعمل ألقضيها!
فيظهرأنه ترك احلسني

يف تلك الليلة ملا قال ألصحابه :أنتم يف حل.

 .3املرقع بن مثامة األسدي جرَّه قومه اىل جيش يزيد:
يف موسوعة اإلمام احلسني

( )864/19ملخص ًا( :املرقع بن ثاممة األسدي

الصيداوي .كان يف جيش يزيد ،وملا جاء كتاب ابن زياد وردوا الرشوط عىل
احلسني

ترك جيش يزيد وجاء إىل احلسني

بني يدي احلسني

لي ً
ال  .وكان رامي ًا وقيل تقدم

وجرح فجاء
وجث عىل ركبتيه ونثر نبله وقاتل بالرماية ُ

قومه من بني أسد وقالوا له :أنت آمن فاخرج الينا فخرج إليهم.
فلام قدم به عمر بن سعد إىل ابن زياد أخربه خربه ،فسريه إىل الزارة من
البحرين ،وقيل اىل الربذة فبقي هناك حتى هلك يزيد فرجع اىل الكوفة .
قال الدينوري يف األخبار الطوال( :259/بعث به عمر بن سعد إىل ابن زياد فسريه
إىل الربذة فلم يزل هبا حتى هلك يزيد فانرصف املرقع إىل الكوفة).
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$الزيارة الرجبية وزيارة الناحية املقدسة
زيارة الناحية املقدسة:
يف كتاب اإلقبال البن طاوس( :573/فصل فيام نذكره من زيارة الشهداء يف يوم
عاشوراء  ،رويناها بأسنادها إىل جدي أب جعفر حممد بن احلسن الطوس رمحة
اهلل عليه  ،قال حدثنا الشيخ أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عياش قال :حدثني
الشيخ الصالح أبو منصور بن عبد املنعم بن النعامن البغدادي

قال :خرج

من الناحية سنة اثنتني ومخسني ومائتني عىل يد الشيخ حممد بن غالب
األصفهاين حني وفاة أب وكنت حديث السن ،وكتبت أستأذن يف زيارة
موالي أب عبد اهلل وزيارة الشهداء رضوان اهلل عليهم ،فخرج إيل منه :بسم اهلل
الرمحن الرحيم:
إذا أردت زيارة الشهداء رضوان اهلل عليهم فقف عند رجيل احلسني

،

وهو قرب عيل بن احلسني صلوات اهلل عليهام  ،فاستقبل القبلة بوجهك  ،فإن
هناك حومة الشهداء  ،وأوم وأرش إىل عيل بن احلسني

وقل:

السالم عليك يا أول قتيل ،من نسل خري سليل  ،من ساللة إبراهيم اخلليل ،
صىل اهلل عليك وعىل أبيك  ،إذ قال فيك :قتل اهلل قوم ًا قتلوك يا بني  ،ما
أجرأهم عىل الرمحان  ،وعىل انتهاك حرمة الرسول  ،عىل الدنيا بعدك العفا .
ال  ،وللكافرين قائ ً
كأين بك بني يديه ماث ً
ال:
أنا عيل بن احلسني بن عيل

نحن وبيت اهلل أوىل بالنبي

أطعنكم بالرمح حتى ينثني

أرضبكم بالسيف أمحي عن أيب

رضب غالم هاشمي عريب

واهلل ال حيكم فينا ابن الداعي.

حتى قضيت نحبك  ،ولقيت ربك  .أشهد أنك أوىل باهلل وبرسوله  ،وأنك ابن
رسوله وابن حجته وأمينه  .حكم اهلل لك عىل قاتلك :مرة بن منقذ بن النعامن
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العبدي  ،لعنه اهلل وأخزاه  ،ومن رشكه يف قتلك  ،وكانوا عليك ظهريا ،
وأصالهم اهلل جهنم وساءت مصريا  ،وجعلنا اهلل من مالقيك ومرافقيك ،
ومرافقي جدك وأبيك وعمك وأخيك  ،وأمك املظلومة  ،وأبرأ إىل اهلل من
قاتليك  ،وأسأل اهلل مرافقتك يف دار اخللود  ،وأبرأ إىل اهلل من أعدائك أويل
اجلحود .السالم عليك ورمحة اهلل وبركاته .
السالم عىل عبد اهلل بن احلسني الطفل الرضيع  ،املرمي الرصيع  ،املتشحط
دما ،املصعد دمه يف السامء  ،املذبوح بالسهم يف حجر أبيه  ،لعن اهلل راميه حرملة
بن كاهل األسدي وذويه .
السالم عىل عبد اهلل بن أمري املؤمنني ،مبيل البالء  ،واملنادي بالوالء يف عرصة
كربالء  ،املرضوب مقب ً
ال ومدبر ًا .لعن اهلل قاتله هاين بن ثبيت احلرضمي .
السالم عىل العباس بن أمري املؤمنني  ،املواس أخاه بنفسه  ،اآلخذ لغده من
أمسه  ،الفادي له الواقي  ،الساعي إليه بامئه  ،املقطوعة يداه  .لعن اهلل قاتليه
يزيد بن الرقاد احليتي  ،وحكيم بن الطفيل الطائي .
السالم عىل جعفر بن أمري املؤمنني  ،الصابر بنفسه حمتسب ًا  ،والنائي عن
األوطان مغرتب ًا  ،املستسلم للقتال  ،املستقدم للنزال  ،املكثور بالرجال  ،لعن
اهلل قاتله هاين بن ثبيت احلرضمي .
السالم عىل عثامن بن أمري املؤمنني  ،سمي عثامن بن مظعون  ،لعن اهلل راميه
بالسهم خويل بن يزيد األصبحي األيادي  ،واألباين الدارمي .
السالم عىل حممد بن أمري املؤمنني قتيل األباين الدارمي لعنه اهلل وضاعف عليه
العذاب األليم .وصىل اهلل عليك يا حممد وعىل أهل بيتك الصابرين .

..............................................................................................................................................................462اجلديد يف احلسني

السالم عىل أب بكر بن احلسن الزكي الويل  ،املرمي بالسهم الردي  ،لعن اهلل
قاتله عبد اهلل بن عقبة الغنوي .السالم عىل عبد اهلل بن احلسن بن عيل الزكي ،
لعن اهلل قاتله وراميه حرملة بن كاهل األسدي .
السالم عىل القاسم بن احلسن بن عيل املرضوب هامته  ،املسلوب المته حني
نادى احلسني عمه  ،فجىل عليه عمه كالصقر  ،وهو يفحص برجله الرتاب ،
واحلسني يقول :بعد ًا لقوم قتلوك  ،ومن خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك ،
ثم قال :عز واهلل عىل عمك أن تدعوه فال جييبك  ،أو جييبك وأنت قتيل جديل
فال ينفعك  ،هذا واهلل يوم كثر واتره  ،وقل نارصه .
جعلني اهلل معكام يوم مجعكام  ،وبوأين مبوأكام  ،ولعن اهلل قاتلك عمرو بن سعد
بن نفيل األزدي وأصاله جحيام  ،وأعد له عذاب ًا أليام .
السالم عىل عون بن عبد اهلل بن جعفر الطيار يف اجلنان  ،حليف اإليامن ،
ومنازل األقران  ،الناصح للرمحن  ،التايل للمثاين والقرآن  .لعن اهلل قاتله عبد
اهلل بن قطبة النبهاين .
السالم عىل حممد بن عبد اهلل بن جعفر الشاهد مكان أبيه  ،والتايل ألخيه ،
وواقيه ببدنه  ،لعن اهلل قاتله عامر بن هنشل التميمي .
السالم عىل جعفر بن عقيل ،لعن اهلل قاتله وراميه برش بن خوط اهلمداين .
السالم عىل عبد الرمحن بن عقيل.لعن اهلل قاتله وراميه عمر بن خالد اجلهني.
السالم عىل القتيل بن القتيل ،عبد اهلل بن مسلم بن عقيل .ولعن اهلل قاتله عامر
بن صعصعة (وروي :أسد بن مالك) .
السالم عىل أب عبد اهلل بن مسلم بن عقيل .
ولعن اهلل قاتله وراميه عمرو بن صبيح الصيداوي .
السالم عىل حممد بن أب سعيد بن عقيل .
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ولعن اهلل قاتله لقيط بن نارش اجلهني .
السالم عىل سليامن موىل احلسني بن أمري املؤمنني.
ولعن اهلل قاتله سليامن بن عوف احلرضمي .
السالم عىل قارب موىل احلسني بن عيل .
السالم عىل منجح موىل احلسني بن عيل .
السالم عىل مسلم بن عوسجة األسدي القائل للحسني وقد أذن له يف
االنرصاف :أنحن نخيل عنك؟ وبم نعتذر إىل اهلل من أداء حقك  ،وال واهلل
حتى أكرس يف صدورهم رحمي  ،وأرضهبم بسيفي ما ثبت قائمه يف يدي وال
أفارقك  ،ولو مل يكن معي سالح أقاتلهم به لقذفتهم باحلجارة  ،ثم مل أفارقك
حتى أموت معك  ،وكنت أول من رشى نفسه  ،وأول شهيد من شهداء اهلل
قىض نحبه  ،ففزت ورب الكعبة  ،شكر اهلل لك استقدامك ومواساتك إمامك
إذ مشى إليك وأنت رصيع فقال :يرمحك اهلل يا مسلم ابن عوسجة  ،وقرأ:
َف ِمن ُْه ْم َم ْن َق َىض ن َْح َب ُه َو ِمن ُْه ْم َم ْن َينْتَظِ ُر َو َما َبدَّ ُلوا َت ْب ِدي ًال  .لعن اهلل املشرتكني يف قتلك
عبد اهلل الضباب  ،وعبد اهلل بن خشكارة البجيل .
السالم عىل سعد بن عبد اهلل احلنفي القائل للحسني

وقد أذن له يف

اإلنرصاف :ال نخليك حتى يعلم اهلل أنا قد حفظنا غيبة رسول اهلل

فيك

واهلل لو أعلم أين أقتل ثم أحيا ثم أحرق ثم أذرى  ،ويفعل ذلك ب سبعني مرة
ما فارقتك حتى ألقى محامي دونك  ،وكيف ال أفعل ذلك  ،وإنام هي موتة أو
قتلة واحدة  ،ثم هي الكرامة التي ال انقضاء هلا أبد ًا .فقد لقيت محامك
وواسيت إمامك  ،ولقيت من اهلل الكرامة يف دار املقامة  ،حرشنا اهلل معكم يف
املستشهدين  ،ورزقنا مرافقتكم يف أعىل عليني .
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السالم عىل برش بن عمر احلرضمي  .شكر اهلل لك قولك للحسني وقد أذن لك
يف االنرصاف :أكلتني إذن السباع حي ًا إذا فارقتك  ،وأسأل عنك الركبان
وأخذلك مع قلة األعوان ! ال يكون هذا أبد ًا .
السالم عىل يزيد بن حصني اهلمداين املرشقي القاري املجدل .
السالم عىل عمران بن كعب األنصاري .
السالم عىل نعيم بن عجالن األنصاري .
السالم عىل زهري بن القني البجيل القائل للحسني

وقد أذن له يف

اإلنرصاف :ال واهلل ال يكون ذلك أبد ًا  ،أأترك ابن رسول اهلل

أسريا ًيف يد

األعداء وأنجو أنا ! ال أراين اهلل ذلك اليوم .
السالم عىل عمرو بن قرظة األنصاري .
السالم عىل حبيب بن مظاهر األسدي .
السالم عىل احلر بن يزيد الرياحي  .السالم عىل عبد اهلل بن عمري الكلبي .
السالم عىل نافع بن هالل البجيل املرادي .
السالم عىل أنس بن كاهل األسدي .
السالم عىل قيس بن مسهر الصيداوي .
السالم عىل عبد اهلل وعبد الرمحان ابني عروة بن حراق الغفاريني .
السالم عىل جون موىل أب ذر الغفاري .
السالم عىل شبيب بن عبد اهلل النهشيل.
السالم عىل احلجاج بن يزيد السعدي .
السالم عىل قاسط وكرش ابني زهري التغلبيني .
السالم عىل كنانة بن عتيق .
السالم عىل رضغامة بن مالك  .السالم عىل جوين بن مالك الضبعي .
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السالم عىل عمرو بن ضبيعة الضبعي  .السالم عىل زيد بن ثبيت القييس .
السالم عىل عبد اهلل وعبيد اهلل ابني يزيد بن ثبيت القييس .
السالم عىل عامر بن مسلم  .السالم عىل قعنب بن عمرو النمري .
السالم عىل سامل موىل عامر بن مسلم  .السالم عىل سيف بن مالك .
السالم عىل زهري بن برش اخلثعمي  .السالم عىل بدر بن معقل اجلعفي .
السالم عىل احلجاج بن مرسوق اجلعفي.
السالم عىل مسعود بن احلجاج وابنه .
السالم عىل جممع بن عبد اهلل العائذي.
السالم عىل عامر بن حسان بن رشيح الطائي.
السالم عىل حيان بن احلارث السلامين األزدي.
السالم عىل جندب بن حجر اخلوالين .
السالم عىل عمرو بن خالد الصيداوي  .السالم عىل سعيد مواله .
السالم عىل يزيد بن زياد بن املظاهر الكندي .
السالم عىل زاهر موىل عمرو بن احلمق اخلزاعي .
السالم عىل جبلة بن عيل الشيباين .
السالم عىل سامل موىل بني املدنية الكلبي .
السالم عىل أسلم بن كثري األزدي .
السالم عىل قاسم بن حبيب األزدي .
السالم عىل عمر بن األحدوث احلرضمي .
السالم عىل أب ثاممة عمر بن عبد اهلل الصائدي .
السالم عىل حنظلة بن أسعد الشبامي .
السالم عىل عبد الرمحن بن عبد اهلل بن الكدن األرحبي .
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السالم عىل عامر بن أب سالمة اهلمداين .
السالم عىل عابس بن شبيب الشاكري .
السالم عىل شوذب موىل شاكر .
السالم عىل شبيب بن احلارث بن رسيع .
السالم عىل مالك بن عبد اهلل بن رسيع .
السالم عىل اجلريح املأسور سوار بن أب محري الفهمي اهلمداين.
السالم عىل املرتث معه عمرو بن عبد اهلل اجلندعي .
السالم عليكم يا خري أنصار  .السالم عليكم بام صربتم فنعم عقبى الدار
بوأكم اهلل مبوأ األبرار  ،أشهد لقد كشف اهلل لكم الغطاء  ،ومهد لكم الوطاء
وأجزل لكم العطاء  ،وكنتم عن احلق غري بطاء  ،وأنتم لنا فرط  ،ونحن لكم
خلطاء يف دار البقاء والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .
$الزيارة الرجبية
جاء يف البحار ( ) 340/ 22يف آخر باب زيارته

يف أول يوم من رجب

والنصف من شعبان وليلتيهام :ثم التفت إىل الشهداء وقل:
السالم عىل سعيد بن عبد اهلل احلنفي .
السالم عىل جرير بن يزيد الرياحي .
السالم عىل زهري بن القني  .السالم عىل حبيب بن مظاهر .
السالم عىل مسلم بن عوسجة  .السالم عىل عقبة بن سمعان .
السالم عىل برير بن خضري  .السالم عىل عبد اهلل بن عمري .
السالم عىل نافع بن هالل  .السالم عىل منذر بن املفضل اجلعفي .
السالم عىل عمرو بن قرظة األنصاري  .السالم عىل أب ثاممة الصائدي .
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السالم عىل جون موىل أب ذر الغفاري.
السالم عىل عبد الرمحن بن عبد اهلل األزدي
السالم عىل عبد الرمحن و عبد اهلل ابني عروة .
السالم عىل سيف بن احلارث .
السالم عىل مالك بن عبد اهلل احلايري .
السالم عىل حنظلة بن أسعد الشبامي .
السالم عىل القاسم بن احلارث الكاهيل .
السالم عىل بشري بن عمرو احلرضمي .
السالم عىل عابس بن شبيب الشاكري .
السالم عىل حجاج بن مرسوق اجلعفي .
السالم عىل عمرو بن خلف وسعيد مواله .
السالم عىل حيان بن احلارث .
السالم عىل جممع بن عبد اهلل العائذي .
السالم عىل نعيم بن عجالن .
السالم عىل عبد الرمحن بن يزيد .
السالم عىل عمر بن أب كعب .
السالم عىل سليامن بن عون احلرضمي .
السالم عىل قيس بن مسهر الصيداوي .
السالم عىل عثامن بن فروة الغفاري .
السالم عىل غيالن بن عبد الرمحن .
السالم عىل قيس بن عبد اهلل اهلمداين .
السالم عىل غمر بن كناد .
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السالم عىل جبلة بن عبد اهلل .السالم عىل مسلم بن كناد .
السالم عىل عامر بن مسلم ومواله مسلم .
السالم عىل بدر بن رقيط وابنيه عبد اهلل وعبيد اهلل .
السالم عىل رميث بن عمرو .
السالم عىل سفيان بن مالك  .السالم عىل زهري بن سائب .
السالم عىل قاسط وكرش ابني زهري  .السالم عىل كنانة بن عتيق .
السالم عىل عامر بن مالك  .السالم عىل منيع بن زياد .
السالم عىل نعامن بن عمرو  .السالم عىل جالس بن عمرو .
السالم عىل عامر بن جليدة  .السالم عىل زائدة بن مهاجر .
السالم عىل شبيب بن عبد اهلل النهشيل  .السالم عىل حجاج بن يزيد .
السالم عىل جوير بن مالك  .السالم عىل ضبيعة بن عمرو .
السالم عىل زهري بن بشري  .السالم عىل مسعود بن احلجاج .
السالم عىل عامر بن حسان  .السالم عىل جندب بن حجري .
السالم عىل سليامن بن كثري  .السالم عىل زهري بن سلامن .
السالم عىل قاسم بن حبيب  .السالم عىل أنس بن الكاهل األسدي .
السالم عىل احلر بن يزيد الرياحي  .السالم عىل رضغامة بن مالك .
السالم عىل زاهر موىل عمرو بن احلمق .
السالم عىل عبد اهلل بن بقطر رضيع احلسني
السالم عىل منجح موىل احلسني

.

 .السالم عىل سويد موىل شاكر .

السالم عليكم أهيا الربانيون  ،أنتم خرية اختاركم اهلل ألب عبد اهلل

وأنتم

خاصة اختصكم اهلل  .أشهد أنكم قتلتم عىل الدعاء إىل احلق  ،ونرصتم ووفيتم
وبذلتم مهجكم  ،مع ابن رسول اهلل

.
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وأنتم السعداء سعدتم وفزتم بالدرجات العىل  ،فجزاكم اهلل من أعوان
وإخوان  ،خري ما جازى من صرب مع رسول اهلل

.

هنيئ ًا لكم ما أعطيتم  ،وهنيئ ًا لكم ما به حييتم  ،طافت عليكم من اهلل الرمحة
وبلغتم هبا رشف اآلخرة .
ثم قال املجليس :قال السيد  :قد تقدم عدد الشهداء يف زيارة عاشوراء برواية
ختالف ما سطرناه يف هذا املكان  ،وخيتلف يف أسامئهم أيض ًا  ،ويف الزيادة
والنقصان  ،وينبغي أن تعرف أيدك اهلل بتقواه  ،أننا تبعنا يف ذلك ما رأينا أو
رويناه  ،ونقلنا يف كل موضع كام وجدناه ) ( .البحار.)341/22 :

$مالحظات
 .1وردت زيارة الناحية بعد زيارة عاشوراء  ،والزيارة الرجبية بعد زيارة رجب
وشعبان  .ومل يوثقهام علامؤنا جلهالة بعض رواهتام ،وأشكلوا عىل زيارة الناحية
بأن تارخيها سنة ، 252فكيف تنسب اىل الناحية ؟
واجلواب :أن املقصود بالناحية هنا اإلمام اهلادي
يعرب عن أبناء الرضا

بالناحية ،وكان اهلادي

وليس املهدي

 ،وكان

يف تلك السنة حي ًا .

والذي أطمئن اليه أن زيارة الناحية صحيحة  ،فابن عياش يمدح أبا منصور
بن عبد املنعم وهو كاف لتوثيقه ،ووجدت أن عبد املنعم بن النعامن البغدادي
كان من كبار موظفي الدولة العباسية  ،وكان كاتب ابن الفرات يف وزارته يف
خالفة املقتدر  .كام وجدت أن حممد بن غالب األصفهاين كان كاتب ًا عند أب
الصقر إسامعيل بن بلبل الذي كان وزير اخلليفة املعتمد  .فالرواة من كبار
موظفي اخلالفة وليسوا من عامة الرواة( .تاريخ الوزراء للصايب.)145/1:
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 .2إن تفاوت النص وأسامء الشهداء بني الروايتني أكثره من الرواة  ،لكنا
نرجح لفظ رواية زيارة الناحية  ،أي زيارة اإلمام اهلادي
 .3إن تنوع أصحاب احلسني

ألنه كتبها .

يثبت خطأ كل تعميم يف مدح القبائل وذمها

ومدح البالد وذمها  ،ألنك جتد مع احلسني

من هذه القبيلة وجتد منها يف

جيش يزيد! وجتد الشهداء من هذه القبيلة  ،ومنها من تنازع عىل رؤوس
الشهداء يريد أن تكون حصته ليأخذ عليها اجلائزة من ابن زياد ويزيد !
وكذلك األمر يف العرب واملوايل  ،فتجد عدد ًا كبري ًا من املوايل يف جيش يزيد
.

وجتد بضعة عرشمنهم يف جيش احلسني

فليس اإلنقسام قبلي ًا وال قومي ًا  ،وال بحسب البالد  ،بل هو انقسام عقائدي ،
وهو اختيار رباين ألفضل نخبة من أصحاب األنبياء واألوصياء
التوفيق لإليامن واإلخالص يف بذل أرواحهم هلل تعاىل ورسوله

 ،مجعهم
.

وكل تعميم أو حماولة لفهمهم بغري ذلك  ،التصل اىل نتيجة موضوعية .
 .4كل واحد من هؤالء الشهداء العظام موضوع مهم  ،رغم قلة ما ورد عنهم
من معلومات  .وبعضهم ذكرت املصادر مجلة وافرة عنه  ،فصارت سريته
موضوع ًا لكتاب أو فيلم وثائقي  ،مثل ميثم واحلر وحبيب  ،وآخرين  ،فض ً
ال
عن الشهداء من ذرية العرتة النبوية

.

مث ً
ال:
زهري بن القني
احلسني

 ،قال أصحابه :كنا مع زهري حني أقبلنا من مكة وكنا نساير

فلم يكن شئ أبغض الينا من أن ننازله  ،وكان زهري عثامني ًا .فإذا

سار احلسني ختلف زهري وإذا نزل تقدم  ،حتى نزلنا منزالً مل نجد بد ًا من أن
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ننازله فيه  ،فنزل احلسني
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يف جانب ونزلنا يف جانب  ،فبينا نحن جلوس

نتغذى من طعام لنا إذ أقبل رسول احلسني

حتى سلم ثم دخل  ،فقال :يا

زهري بن القني البجيل إن أبا عبد اهلل بعثني إليك لتأتينه !
فطرح كل إنسان منا ما يف يده حتى كأن عىل رؤوسنا الطري! فقالت امرأته:
سبحان اهلل أيبعث إليك ابن رسول اهلل ثم ال تأته؟ لو أتيته فسمعت من كالمه
ثم انرصفت  .فأتاه زهري بن القني  ،فام لبث أن جاء مستبرش ًا قد أرشق وجهه
فأمر فسطاطه َف ُق ِّوض ومحل إىل احلسني

ثم قال المرأته :أنت طالق  ،إحلقي

بأهلك فإين ال أحب أن يصيبك بسببي إال خري ،ثم قال ألصحابه :من أحب
منكم أن يتبعني وإال فهو آخر العهد ! إين سأحدثكم حديث ًا:
غزونا بلنجر (يف أرمينيا) ففتح اهلل علينا وأصبنا غنائم ،فقال لنا سلامن
الفارس

 :أفرحتم بام فتح اهلل عليكم وأصبتم من الغنائم؟ فقلنا نعم ،

فقال :إذا أدركتم شباب آل حممد فكونوا أشد فرح ًا بقتالكم معهم مما أصبتم
اليوم من الغنائم ! فأما أنا فأستودعكم اهلل !
قالوا :ثم واهلل ما زال يف القوم مع احلسني

حتى قتل

.

وقال كثري بن عبد اهلل الشعبي :ملا زحفنا ِق َبل احلسني خرج إلينا زهري بن القني
عىل فرس له ذنوب شاك يف السالح فقال :يا أهل الكوفة نذار لكم من عذاب
اهلل نذار! إن حق ًا عىل املسلم نصيحة أخيه املسلم  ،ونحن حتى اآلن إخوة ،
وعىل دين واحد وملة واحدة  ،ما مل يقع بيننا وبينكم السيف  ،وأنتم للنصيحة
منا أهل  ،فإذا وقع السيف انقطعت العصمة وكنا أمة وأنتم أمة  ،إن اهلل قد
ابتالنا وإياكم بذرية نبيه حممد

لينظر ما نحن وأنتم عاملون  ،إنا ندعوكم

إىل نرصهم  ،وخذالن الطاغية عبيد اهلل بن زياد فإنكم التدركون منهام إال
بسوء عمر سلطاهنام كله ،ليسمالن أعينكم ويقطعان أيديكم وأرجلكم
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ويمثالن بكم ،ويرفعانكم عىل جذوع النخل ! ويقتالن أماثلكم وقراءكم
أمثال حجر بن عدي وأصحابه  ،وهانئ بن عروة .
قال :فسبوه وأثنوا عىل عبيد اهلل بن زياد ودعوا له  ،وقالوا :واهلل ال نربح حتى
نقتل صاحبك ومن معه ! أو نبعث به وبأصحابه إىل األمري عبيد اهلل سل ًام ! فقال
هلم :عباد اهلل ! إن ولد فاطمة رضوان اهلل عليها أحق بالود والنرص من ابن
سمية! فإن مل تنرصوهم فأعيذكم باهلل أن تقتلوهم  ،فخلوا بني هذا الرجل وبني
ابن عمه يزيد بن معاوية  ،فلعمري إن يزيد لريىض من طاعتكم بدون قتل
سكت اهلل
احلسني  .قال فرماه شمر بن ذي اجلوشن بسهم وقال :أسكت أ
َ
نأمتك ،أبرمتنا بكثرة كالمك !
فقال له زهري :يا ابن البوال عىل عقبه ما إياك أخاطب  ،إنام أنت هبيمة  ،واهلل ما
أظنك حتكم من كتاب اهلل آيتني  ،فأبرش باخلزي يوم القيامة والعذاب األليم !
فقال له شمر :إن اهلل قاتلك وصاحبك عن ساعة  .قال أفباملوت ختوفني! فواهلل
املوت معه أحب إيل من اخللد معكم ! قال :ثم أقبل عىل الناس رافع ًا صوته ،
فقال عباد اهلل :ال يغرنكم من دينكم هذا اجللف اجلايف وأشباهه ،فواهلل ال تنال
شفاعة حممد

قوم ًا هرقوا دماء ذريته وأهل بيته  ،وقتلوا من نرصهم وذب

عن حريمهم .
قال فناداه رجل فقال له :إن أبا عبد اهلل يقول لك أقبل ،فلعمري لئن كان مؤمن
آل فرعون نصح لقومه وأبلغ يف الدعاء  ،لقد نصحت هلؤالء وأبلغت لو نفع
النصح .
وقاتل زهري بن القني بني يدي احلسني قتاالً شديد ًا  ،ورمى بعض أصحابه
بالنبل حتى سقط بني يدي احلسني
أنا زهري وأنا ابن القني

 ،وجعل زهري يرجتز ويقول:
أذودكم بالسيف عن حسني
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قال :وأخذ يرضب عىل منكب احلسني

ويقول:

أقدم هديت هادي ًا مهدي ًا

فاليوم

وحسن ًا

واملرتـىض

عليا

تلقى

جدك

النبيا

وذا اجلناحني الفتى الكميا

وأسـد اهلل الشـهيد احلـيا

فقتل منهم تسعة عرش رج ً
ال  ،ثم ُرصع وهو يقول:
أذبكم بالسيف عن حسني

أنا زهري وأنا ابن القني




$املوضوع التاسع والعشرون:

$ارتباط اإلمام احلسني باهلل تعاىل
$عالقة أهل البيت
إن تكوين النبي

وأهل البيت

باهلل تعاىل غري عالقتنا
خيتلف عن تكويننا  ،فقد خصهم اهلل

تعاىل بميزات ألهنم نجحوا يف اإلمتحانات التي امتحنهم هبا  ،فاستحقوها .
ومن ميزاهتم أن إحساسهم باهلل تعاىل أقوى من شعورنا  ،فهم يعيشون يف
حمرضه تعاىل  ،ويرون آياته وفاعلياته يف كل شيئ  .ولذلك اليعصونه وال
هيمون بمعصية .
هذا من حيث السلوك والعبادة  ،وأما معرفتهم باهلل تعاىل فلم يعرفه أحد من
خلقه كام عرفوه  ،بجالله وعظمته وتنزهيه وتقديسه  ،وبقية صفاته .
وقد صح عندنا قول النبي

(:يا عيل!ما عرف اهلل إال أنا وأنت  ،وما عرفني

إال اهلل وأنت وما عرفك إال اهلل وأنا)( .املحترض :78/وخمترصالبصار)125/

وهو أمر جار يف العرتة الطاهرة لقول النبي

 :نحن آل حممد ال يقاس بنا

أحد (هنج البالغة( )30/1والعلل )177/1(:والفردوس53/2(:و. )283/4:

ومن أفضل ما رأيت يف عصمة األئمة

قول حممد بن أب عمري الذي رواه

الصدوق يف أماليه ،732/بسند صحيح  ،قال( :ما سمعت وال استفدت من
هشام بن احلكم يف طول صحبتي إياه شيئ ًا أحسن من هذا الكالم يف صفة
عصمة اإلمام  ،فإين سألته يوم ًا عن اإلمام أهو معصوم؟ قال :نعم  .فقلت:
وما صفة العصمة فيه وبأي شئ تعرف؟ قال :إن مجيع الذنوب هلا أربعة أوجه
ال خامس هلا:احلرص واحلسد  ،والغضب  ،والشهوة  ،فهذه منفية عنه .فال
جيوز أن يكون حريص ًا عىل هذه الدنيا وهي حتت خامته  ،ألنه خازن املسلمني،
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فعىل ماذا يرص ! وال جيوز أن يكون حسود ًا  ،ألن اإلنسان إنام يسد من هو
فوقه  ،وليس فوقه أحد  ،فكيف يسد من هو دونه !
وال جيوز أن يغضب لشئ من أمور الدنيا  ،إال أن يكون غضبه هلل عز وجل ،
فإن اهلل عز وجل قد فرض عليه إقامة احلدود  ،وأن ال تأخذه يف اهلل لومة الئم
وال رأفة يف دينه  ،حتى يقيم حدود اهلل عز وجل .
وال جيوز أن يتبع الشهوات ويؤثر الدنيا عىل اآلخرة  ،ألن اهلل عز وجل حبب
إليه اآلخرة كام حبب إلينا الدنيا  ،فهو ينظر إىل اآلخرة كام ننظر إىل الدنيا  ،فهل
رأيت أحد ًا ترك وجه ًا حسن ًا لوجه قبيح  ،وطعام ًا طيب ًا لطعام مر ،وثوب ًا لين ًا
لثوب خشن  ،ونعمة دائمة باقية لدنيا زائلة فانية ).
أقول :وَما يؤكد عصمة األئمة من أهل البيت

أنك الَتد أحد ًا روى عنهم عم ً
ال

ينايف األحكام الرشعية أو األخالق النبيلة  ،مع حرص أعدائهم عىل أن جيدوا ما
يذموهنم به.بل نجد أهنم من صغرهم أنموذج اإلنسان الكامل املتقي لربه تعاىل .

$كان احلسني
قال

من صغره خيرب بأنه قتيل كربالء !

ألصحابه :قال يل جدي رسول اهلل

 :يا ُبنَي إنك ستساق إىل

العراق  ،وهي أرض قد التقى هبا النبيون وأوصياء النبيني وهي أرض تدعى
عمورا  ،وإنك تستشهد هبا  ،ويستشهد معك مجاعة من أصحابك الجيدون َأمل
ِ
ِ
يم ،تكون احلرب عليك
َار كُونى َب ْر ًدا َو َس َل ًام َع َىل إِ ْب َراه َ
َم ِّس احلديد وتالُ :ق ْلنَا َيان ُ
وعليهم برد ًا وسالم ًا).وعموراء يف البابلية كركميش راجع :املوضوع العارش .
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$مناجاته لربه عز وجل عند قرب جده
ملا خرج

من عند حاكم املدينة رافض ًا بيعة يزيد( :أقبل إىل قرب جده

فقال:

السالم عليك يا رسول اهلل  ،أنا احلسني بن فاطمة  ،فرخك وابن فرختك ،
وسبطك الذي خلفتني يف أمتك  ،فاشهد عليهم يا نبي اهلل أهنم فقد خذلوين
وضيعوين ومل يفظوين  ،وهذه شكواي إليك حتى ألقاك !
ثم قام فلم يزل راكع ًا وساجد ًا .
ويف الليلة الثانية خرج أيض ًا إىل قرب جده

وبعد صالته ناجى ربه:

اللهم هذا قرب نبيك حممد  ،وأنا ابن بنت نبيك  ،وقد حرضين من األمر ما قد
علمت  ،اللهم إين أحب املعروف وأنكر املنكر  ،وأنا أسألك يا ذا اجلالل
واإلكرام بحق القرب ومن فيه إال اخرتت يل ما هو لك رضا ولرسولك رضا .
حتى إذا كان قريب ًا من الصبح وضع رأسه عىل القرب فأغفى فإذا هو برسول
اهلل

قد أقبل يف كتيبة من املالئكة حتى ضمه إىل صدره وقبل ما بني عينيه

وقال :حبيبي يا حسني كأين أراك عن قريب مرم ً
ال بدمائك  ،مذبوح ًا بأرض
كرب وبالء  ،بني عصابة من أمتي ،وأنت مع ذلك عطشان ال ُتسقى  ،وظمآن
ال ُتروى  ،وهم مع ذلك يرجون شفاعتي  ،ال أناهلم اهلل شفاعتي يوم القيامة !
حبيبي يا حسني  ،إن أباك وأمك وأخاك قدموا عيل  ،وهم مشتاقون إليك ،
وإن لك يف اجلنان لدرجات لن تناهلا إال بالشهادة .
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$مالحظات
 .1شكى احلسني

ظلم أمته  ،وأهنم خذلوه  ،وضيعوه  ،ومل

اىل جده

أخربه بذلك .

يفظوا فيه نبيهم ! كام كان جده

 .2ناجى ربه فقال :اللهم إين أحب املعروف وأنكراملنكر :أي أمرتني أن أقوم
بذلك يف أمة جدي

 ،وأنا أحب ذلك  ،فأريد عونك .

 .3نالحظ أنه توسل اىل اهلل تعاىل بقرب نبيه ومن فيه  ،فقال فأسألك ياذا اجلالل
واإلكرام بحق القرب ومن فيه  ،فالقرب مقدس بسبب من حواه  ،ومن فيه
مقدس ،وقد يكون مقصوده جده
أن الزهراء

دفنت اىل جنب أبيها النبي

 .4طلب اإلمام
رسوله
ورسوله

وأمه الزهراء

 ،ويف علامئنا من يرى

.

من ربه طلب ًا واحد ًا :أن خيتار اهلل له ما فيه رضاه ورضا

ومل يقل :إخرت يل العافية  ،وال خفف احلمل عني  ،بل أراد رضا اهلل
مهام كان وقع ما رضيا به ألي ًام عليه!
$دعاؤه ملا دخل مكة

ملا شارف احلسني

ِ
اء َمدْ َي َن َق َال َع َسى َر ِّبى َأ ْن َ ْهي ِد َينِى
مكة فتىلَ :وملََّا ت ََو َّج َه ت ْل َق َ

السبِ ِ
يل .فلام دخلها قال :اللهم خر يل وقر عيني واهدين سواء السبيل .
َس َو َاء َّ

$مالحظة
شبه اإلمام

خروجه من املدينة اىل مكة بخروج موسى

دعا ربه أن هيديه اىل أفضل طريق  ،فكذلك احلسني
مكة كان

اىل مدين  ،حيث
ملا دخل مكة  .ويف

يدعو اهلل تعاىل أن خيتار له  ،ويقر عينه  ،وهيديه السبيل .
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قد تقول :إن موسى
اإلمام احلسني

مل يكن يعلم عاقبة هجرته فيقول :عسى رب  .بينام

يعلم علم اليقني بام أخربه جده

 ،فكيف يقول ذلك ؟

واجلواب :أن دعاءه للهداية يف التفاصيل  ،أما يف األصل فعىل بينة من ربه .
ويف قوله

 :اللهم خر يل وقر عيني واهدين سواء السبيل ،ثالث طلبات  ،أن

يتوىل اهلل له اخلرية له فيديرأموره بألطافه  ،ويلهمه ماذا يقول وماذا يعمل .
والثاين :أن يقر اهلل عينه  ،أي يفرحه ويرس قلبه  ،بأن يبرشه  ،أو يريه ما شاء .
والثالث :أن هيديه سواء السبيل ،يف أصول مواقفه وترصفاته وتفاصيلها .
$رضا اهلل رضانا أهل البيت
ملا عزم احلسني عىل اخلروج من مكة إىل العراق  ،قام خطيب ًا فقال:
احلَمدُ هللِ وما شا َء اهللُ َ ،وال ُقو َة إِال بِاهللِ َ ،و َصىل اهللُ َعىل َر ُسولِ ِه .

جيد ال َف ِ
ت َعىل ول ِد آدم خمَ َط ال ِقالد ِة َعىل ِ
تاة َ ،وما َأو َهلَني إِىل َأساليف
ُخط املَو ُ
َ
ُ
ََ
ِ
اشتِ َ
القيه .
رصع َأنَا
وس َ
ياق َيع ُق َ
وب ِإىل ُي ُ
خري يل َم َ
ف َ ،و َ
الن ال َف َل ِ
ِ
واويس َوكَر َبال َء َ ،ف َيم َ
ك ََأين بِ َأوصايل ُت َق ِّط ُعها ُعس ُ
ألَِن ِمني
ني الن
وات َب َ
يص َعن َيوم ُ ،خط بِال َق َل ِم ِ .ر َضا اهللِ ِرضانا
َأكراش ًا َجوف ًا َو َأج ِر َب ًة ُسغب ًا  ،ال َحم َ
ِِ
ِ
ور الصابِري َن .
رب َعىل َبالئه َو ُي َوفينا ُأ ُج َ
َأه َل ال َبيت  ،نَص ِ ُ
ِ
َلن ت َُشذ َعن رس ِ
ظري ِة ال ُقد ِ
س َ ،ت َقر
ول اهللِ
َ ُ
ُحل َم ُت ُه َ ،وه َي َجم ُمو َعة َل ُه يف َح َ
ِ ِهبم َعينُ ُه َ ،و ُين َج ُز ِ ِهبم َوعدُ ُه .
باذالً فينا مهج َته  ،ومو ِّطن ًا َعىل لِ ِ
قاء اهللِ نَفسه َفلريحل معنا َفإِين ِ
كان ِ
َمن َ
راحل
َ ُ َ َ ََ
ُ َ ُ َ َُ
ُمصبِح ًا إِن شا َء اهلل .
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$مالحظات
 .1هذه اخلطبة هي خطبة الثورة احلسينية  ،حتدث فيها اإلمام

ببالغة نبوية

خاصة  ،ودقة ما فوقها دقة  ،عن اخلطة الربانية يف ثورته وشهادته  ،وعن قناعته
ومشاعره  ،وبني رشوط من يب أن يلتحق به ويشارك معه !
 .2يقول

 :إن اهلل اختار يل مرصع ًا بيد فجار أرشار  ،كذئاب الفلوات

الكارسة اجلائعة  ،وحدد مكان مرصعه بدقة :بني النواويس وكربالء ،
وهوالنقطة التي استشهد فيها

 ،والنواويس قرب قرب احلر الرياحي

أما كربالء فتبعد نحو ألفي مرت عن نقطة مرصعه
(مصغر طريق) .فكان مرصعه
 .3يقول

.

وهي من جهة طويريج

بالضبط بني النواويس وكربالء .

وهذا حمتوم خطه اهلل تعاىل وقدره وقضاه  ،وإذا خط اهلل شيئ ًا

وقضاه  ،فلو اجتمع أهل األرض والكون ما استطاعوا أن يغريوه .
لذلك أنا ذاهب اىل مرصعي لتنهشني ذئاب الفلوات.وال تتصوروا أين مكره
أو غري راض  ،فنحن أهل البيت  ،جدي وأب وأمي وأخي وأوالدي  ،ديننا
وأخالقنا أن رضانا رضا ربنا عز وجل  ،ولو كان بتقطيع أوصالنا  ،ونصرب عىل
بالئه ولورضب ًا بالسيوف وطعن ًا بالرماح  ،ويوفينا أجور الصابرين.
 .4يقول

للمسلمني يف مكة :أنتم ذاهبون غد ًا اىل عرفات  ،وأنا ذاهب اىل

مرصعي بكل رضا وطمأنينة  ،وال أطلب منكم النرصة كام يطلبها ثائر يريد
امللك  ،بل أخربتكم بام هو مقدر يل وما أنا ذاهب اليه  ،فمن كان منكم موطن ًا
نفسه عىل الشهادة  ،مستبرص ًا يف نرصة أهل بيت نبيه
فلريحل معي غد ًا !

باذالً فينا مهجته ،
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فأي معرفة هذه ويقني  ،وقلب ثابت ونفس مطمئنة؟ إنه يعلن ما ستجري به
املقادير  ،وخيرب األمة بملحمة أهل البيت
 .5كان ابن الرسول

يف سبيل رهبم وأمتهم .

يطوف حول كعبة أهل األرض ،وحول رضاح

مالئكة السامء  ،ويناجي ربه :اللهم رض ًا برضاك وطيب نفس بقضائك  ،لقد
جاء وقت رواحي اليك  ،فسأترك الناس يتوجهون اىل منى عرفات  ،وأذهب
اىل منى الطفوف  ،واىل عرفات طاعتك وعبوديتك .
أنا ذاهب ألالقي جدي وأب وأمي وأخي  ،فام أشوقني اليهم شوق ًا بر َح فؤادي
كاشتياق يعقوب اىل يوسف

.

وما أحبني بجهاد الضالني املنحرفني  ،الذين يزعمون أهنم من أمة جدي ،
فالقتل بأيدهيم عندي شهادة عند رب  ،ووسام عىل صدري .
وكل موت قالدة ووسام  ،لكن منه وصمة عار وطريق اىل النار  ،ومنه وسام
كعقد اجلوهر اجلميل عىل جيد الفتاة  ،تستحقه وتفرح به !
 .6يقول

 :الذي خط عيل املوت هو رب الذي هو أرأف ب من أمي وأب .

وهو احلكيم العادل الذي أقام الساموات واألرض باحلق  ،فقد خط عيل املوت
باحلق ،فلام ال أرىض وأشكر ،والتكون نفيس مطمئنة راضية مستبرشة.
$موكب النبوة يتحرك جباللة من مكة اىل كربالء
حترك موكب احلسني

الذبيح املقدس بمهابة وجاللة من مكة اىل شاطئ

الفرات ،حيث يذبح هذا القديس ابن النبي  ،والشفيع الكبري يف السامء .
لقد وقف اإلمام يف مكة خطيب ًا  ،وأخرب الناس بخطة اهلل عز وجل فيه ،
والناس ال يعرفونه إال قلي ً
ال  ،فقد قال جده

ألب بن كعب :إن احلسني يف
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السامء أكرب منه يف األرض ألن أهل السامء يعرفون العظامء  ،وأهل األرض
يريدون طمس شخصيته ألنه وارث جده  ،وقد أخذوا تراثه وملكه !
ها هي قافلة ذبيح الفرات تسرياىل مرصعه يف كلكامش  ،وهو فرح مستبرش ،
يقول إنا أهل بيت رضانا رضا اهلل  ،ولو كان رضاه بأن تقطع أوصالنا .
مطمئن اليعرف احلزن والشك  ،يعيش مع ربه يف مناجاة دائمة حنونة .
$كان

جييب الناصحني حسب مستواهم

كانوا يرصون عليه بأن ال يرتك مكة  ،فكان يقول هلم :يقض اهلل ما أحب .
أو يقول :رأيت جدي رسول اهلل

يف منامي فأنا أنفذ ما أمرين به !

أو يقول :لو بقيت هنا لقتلني بنو أمية .
أو يقول :شاء اهلل أن يراين قتي ً
ال  ،وشاء أن يرى نسائي سبايا !
أو يقول للشخص :أنا ال أشك يف نصحك  ،وسأفكر وأستخري اهلل .
وأكثر ما اهتم بضجة نساء بني عبد املطلب  ،ملا أراد أن يرتك املدينة ومل يسمع
لنصيحة أخيه حممد  .ومل يطلب النرصة فيام رأيت إال من عبد اهلل بن عمر !
كان احلسني

يعيش أفق ًا اليعيشه اآلخرون  ،وينوي عم ً
ال اليتعقله

اآلخرون  ،ويتعامل مع قضاء رباين اليفقهه اآلخرون.
فكان جييبهم من مستواهم ! فام أكرب مشكلتك عندما تكون لك رؤية
وحسابات راقية  ،ويكلمك اآلخرون برؤية عليلة  ،وحسابات هزيلة !
تكلمهم من أفق عال  ،ويكلمونك من منخفض  ،فتدارهيم !


هذه مشكلة احلسني



مع معارصيه  ،لكنه كان معهم لين ًا كبري القلب  ،يكلم

ك ً
ال منهم بام يفهمه  ،ويواصل مسريته اىل هدفه .
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وهي مشكلة الذين يتكلمون يف ثورته ويللوهنا بعد شهادته !
يتصور البعض أنه أراد احلكم فلم ينله  .وأنه وقع يف خدعة ممن راسله من
الكوفة !وأنه كان يعيش تعصب قبيلة بني هاشم ضد قبيلة بني أمية !
ومل يفقه هؤالء قول جده النبي

:أن احلسني يف السامء أكربمنه يف األرض!

أهيا الناس إنه مرشوع رباين برش به األنبياء  ،لتتجمع فيه ظالمات األجيال
فيكون ثأر اهلل يف األرض  ،ويستمر هذا الثأر حتى يظهر ابنه املهدي املوعود
فينهي ظلم البرش  ،ويقيم دولة العدل  ،وينزل نبي اهلل عيسى
$ملا ودع احلسني

ليعاونه !

املدينة

$مع نساء بني هاشم:
ملا هم احلسني بالشخوص عن املدينة  ،أقبلت نساء بني عبد املطلب
فاجتمعن للنياحة حتى مشى فيهن احلسني فقالُ :أن ِشدُ ُكن اهللَ َأن ُتبدي َن
َ
هذا األَِم َر َمع ِصي ًة هللِ َولِ َر ُسولِ ِه ! فقلن له :فلمن نستبقي النياحة والبكاء ! فهو
عندنا كيوم مات فيه رسول اهلل

وعيل وفاطمة

فننشدك اهلل جعلنا اهلل

فداك ! وكانت عمته أم هاين مريضة فجاءت جتر نفسها فقال :يا َعمه! َما الذي
ت َعىل ِ
ك و َأن ِ
ِ
هذ ِه احلا َل ِة؟فقالت :وكيف ال آيت وقد بلغني أن كفيل
جاء بِ َ
األرامل ذاهب عني ،ثم انتحبت باكية ،سيدي! وأنا متطرية عليك من هذا
الحما َل َة.فخرجت باكية .
املسري .فقال هلا:يا َعمه ُكل الذي ُمقدَ ر َف ُه َو كائِن َ
$مع أم سلمة ريض اهلل عنها:
عن الباقر صلوات اهلل عليه قال :ملا أراد احلسني صلوات اهلل عليه اخلروج إىل
العراق بعثت إليه ُأم سلمة ريض اهلل عنها  ،وهي التي كانت ربته  ،وكان أحب
الناس إليها  ،وكانت أرق الناس عليه  ،وكانت تربة احلسني عندها يف قارورة
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فقالت :يا بني ! أتريد أن خترج؟ فقال :هلا :يا ُأمه !

دفعها إليها رسول اهلل
ُأريدُ َأن َأخر َج إِىل ال ِع ِ
راق  .فقالت :إين أذكرك اهلل تعاىل أن خترج إىل العراق .
َ
ُ
قالَ :و ِمل َ ذلِ َك يا ُأمه ! قالت :سمعت رسول اهلل يقول :يقتل ابني احلسني
.

بالعراق  ،وعندي يا بنى ! تربتك يف قارورة خمتومة دفعها إيل رسول اهلل
ور وال َق ِ
ِ ِ
ضاء املَح ُتو ِم،
فقال :يا ُأماه َ ،واهللِ إِين َملق ُتول َ ،وإِين ال َأفر م َن ال َقدَ ِر املَقدُ ِ َ
َواألم ِر ال ِ
واج ِ
ب ِم َن اهللِ تَعاىل .

فقالت :واعجباه  ،فأين تذهب وأنت مقتول؟ فقال:يا ُأمه! إِن َمل َأذ َهب ال َيو َم
َذ َهب ُت َغد ًا  ،وإن َمل َأذ َهب َغد ًا َل َذ َهب ُت بعدَ َغد  ،وما ِمن َاملو ِ
ت َواهللِ !
َ
َ
َ
َ
ف اليوم واملَو َضع الذي ُأقت َُل ِ
فيه َ ،والسا َع َة التي ُأقت َُل
َ
يا ُأمه ُبد َ ،وإِين ألَع ِر ُ َ َ َ
ك  ،و َأن ُظر إِ َليها كَام َأن ُظر إِ َلي ِ
فيها ،واحلفر َة التي ُأد َفن فيها  ،كَام َأع ِر ُف ِ
ك  .قالت:
ُ َ
ُ
َ ُ
َ ُ َ
ت َأن ُأ ِ
قد رأيتها! قال :إِن َأحبب ِ
ريك َمض َجعي َو َمكاين َو َم َ
كان َأصحاب َف َعل ُت،
َ
فقالت :قد شئتها ! فام زاد أن َتكَل َم ِبس ِم اهللِ  ،فخفضت له األرض حتى أراها
مضجعه ومكانه ومكان أصحابه  ،وأعطاها من تلك الرتبة  ،فخلطتها مع
الرتبة التي كانت عندها  ،ثم خرج احلسني صلوات اهلل عليه  ،وقد قال هلا :إِين
َمق ُتول َيو َم ُ
عاشوراء .
$مع أخيه حممد بن احلنفية:
قال له حممد :يا أخي فدتك نفيس! أنت أحب الناس إيل وأعزهم عيل  ،ولست
واهلل أدخر النصيحة ألحد من اخللق .
فقال له احلسني

ُ :قل ما َبدا َل َك !فقال :أشري عليك أن تنجو بنفسك عن

يزيد بن معاوية وعن األمصار ما استطعت  ،وأن تبعث رسلك إىل الناس
ب؟
وتدعوهم إىل بيعتك  .فقال له احلسني  :يا َأخي  ،إِىل أي َن َأ َ
ذه ُ
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قال :أخرج إىل مكة فإن اطمأنت بك الدار فذاك الذي حتب وأحب  ،وإن تكن
األُخرى خرجت إىل بالد اليمن ،فإهنم أنصار جدك وأخيك وأبيك .
فأجابه:ج َ
زاك اهللُ يا َأخي عني َخري ًا َ ،ل َقد ن ََصح َت َ .وإِين َقد َع َزم ُت َع َىل
َ
اخلُ ُروجِ إِىل َمك َة َ ،أنَا َوإِخ َويت َو َبنُو إخ َويت َوشي َعتيَ ،و َأم ُر ُهم َأمري َو َرأ ُ ُهيم
َرأيي .ثم دعا احلسني بدواة وبياض وكتب هذه الوصية ألخيه حممد:
ني بن َعيل ب ِن َأب طالِب إِىل َأ ِ
ِ
خيه
بِس ِم اهللِ الرمح ِن الرحي ِم :هذا ما َأوىص بِه احلُ َس ُ ُ ِّ
ِ
ني َيش َهدُ َأن ال إِل َه إِال اهللُ َوحدَ ُه ال َرش َ
يك
احلنَفي ِةَ :أن احلُ َس َ
ُحمَمد املَع ُروف بِاب ِن َ
َل ُه َ ،و َأن ُحمَمد ًا َعبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُه  ،جا َء بِاحلَ ِّق ِمن ِعن ِد احلَ ِّق َ ،و َأن اجلَن َة َوالن َار َحق،
ور  ،و َأين َمل َأخرج ِ
ِ
أرش ًا،
ب فيها َ ،و َأن اهلل َيب َع ُث َمن ِيف ال ُق ُب ِ َ
َو َأن السا َع َة آت َية ال َري َ
ُ
ب ِ
َوال َبطِر ًا َ ،وال ُمف ِسد ًا َ ،وال ظاملِ ًا َ ،وإِنام َخ َرج ُت لِ َط َل ِ
االصالحِ يف ُأم ِة َجدي،

ِ
سري ِة َجدي َوأب َع ِّيل ب ِن َأب
سري بِ َ
ُأريدُ َأن آ ُم َر بِاملَع ُروف َو َأهنى َع ِن املُنك َِر َ ،و َأ َ
ِ
رب
طالِب
احل ِّق َ ،و َمن َرد َع َيل هذا َأص ِ ُ
احل ِّق َفاهللُ َأوىل بِ َ
َ ،ف َمن َقبِ َلني بِ َق ُبول َ
ِ
مني .
ني ال َقو ِم بِاحلَ ِّق َ ،و ُه َو َخ ُري احلاكِ َ
ض اهللُ َبيني َو َب َ
َحتى َيق َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
نيب  .ثم
َوهذه َوصيتي يا َأخي إِ َلي َك َ ،وما تَوفيقي إِال بِاهللِ َع َليه ت ََوكل ُت َوإِ َليه ُأ ُ
ختم الكتاب بخامته ،ودفعه إىل أخيه حممد ،ثم ودعه وخرج جوف الليل .
$مع عبد اهلل بن عباس:
ملا أمجع املسري من مكة إىل الكوفة أتاه عبد اهلل بن عباس فقال له :يا ابن عم !
قد أرجف الناس أنك سائر إىل العراق  ،فبني يل ما أنت صانع؟
سري يف َأ َح ِد َيو َمي َ
هذي ِن إِن شا َء اهللُ تَعاىل .
قال :إِين َقد َأ َ
مجع ُت املَ َ
فقال:يا ابن عم إين أختوف عليك يف هذا الوجه اهلالك واإلستئصال  ،إن أهل
العراق قوم ُغدر فال تقربنهم ! فقال له احلسني َ :يا اب َن َع ِّم ،إِين َواهللِ ألَع َل ُم
أنك ِ
َ
مجع ُت َع َىل املَسري !
ناصح ُمش ِفق َ ،ولكِني قد َأز َمع ُت َو َأ َ
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فقال له ابن عباس :فإن كنت سائر ًا فال ترس بنسائك وصبيتك  ،فواهلل إين
خلائف أن تقتل  .فقال له احلسني :لئن ُأقت ََل بِ َمكان كَذا وكذا َأ َحب ِإ َىل َأن
ُتست ََحل ب ،يعني مكة  ،فخرج ابن عباس من عنده وهو يقول :واحسيناه !
$مع عبد اهلل بن عمر:
 :يا َأبا

جاءه وأشار عليه أن يصالح أهل الضالل وحذره من القتل ،فقال
َعب ِد الرمح ِ
ان ! َأما َعلِم َت َأن ِمن َه ِّ
يى ب َن
وان الدنيا َع َىل اهللِ تَعاىل َأن َرأ َس َي َ
ائيل! َأما تَع َل ُم َأن َبني إِرس َ
َزك َِريا ُأه ِد َي إِىل َب ِغية ِمن َبغايا َبني إِرس َ
ائيل كا ُنوا
ني ُط ُلو ِع ال َفج ِر إِىل ُط ُلو ِع الشم ِ
عني نَبي ًا ُ ،ثم َجيلِ ُس َ
َيق ُت ُل َ
ون يف
س َسب َ
ون ما َب َ
َأس ِ
واق ِهم َيبي ُع َ
ون َو َيش َرت ُو َن ك ََأن َمل َيصنَ ُعوا َشيئ ًا! َف َلم ُي َع ِّج ِل اهللُ َع َلي ِهم َبل
َأمه َلهم و َأ َخ َذ ُهم بعدَ ذلِ َك َأخ َذ َعزيز ِذي انتِقام ! إِت ِق اهلل يا َأبا َعب ِد الرمح ِ
ان ،
َ
َ ُ َ
رصيت  .فسكت ابن عمر .
َوال تَدَ ع ُن َ
يقول له :هؤالء هيود هذه األمة فال تبايعهم  ،وانرصين يف اخلروج عليهم.
$اعرتض واِل مكة عىل خروجه:
ملا خرج احلسني

من مكة إعرتضه رسل عمرو بن سعيد بن العاص فقالوا

له :إنرصف  ،أين تذهب! فأبى عليهم ومىض  ،وتدافع الفريقان فاضطربوا
بالسياط  ،ثم إن احلسني وأصحابه امتنعوا امتناع ًا قوي ًا ومىض عىل وجهه .
فنادوه :يا حسني ! أال تتقي اهلل خترج من اجلامعة وتفرق بني هذه األُمة ! فتىل
احلسني

ئون َِم َّا َأ ْع َم ُل َو َأنَا َب ِرئ
قول اهلل عز وجلِِ :ل َع َم ِيل َو َلك ُْم َع َم ُلك ُْم َأنتُم َب ِر ُي َ

أمان ًا

ون .ثم استعان وايل مكة بعبد اهلل بن جعفر  ،وكتب للحسني
َِّم َّا َت ْع َم ُل َ
األمان وال ِرب والص َل ِة َ ،ف َخري األِ ِ
ِ
َمان َأ ُ
مان اهللِ َ ،و َلن
ت إِ َىل
فأجابهَ :و َقدَ َد َعو َ
َ ِّ َ ِّ
ُ
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ي ِ
ؤم َن اهللُ َيوم ال ِقيام ِة من َمل َخيَف ُه يف الدنيا َ ،فنَس َأ ُل اهلل خمَ ا َف ًة يف الدنيا ُت ِ
ب َلنا
وج ُ
ُ
َ َ
َ
َأما َن ُه َيو َم ال ِقيا َم ِة .
وحاول معه رسوالن للوايل أن يرجع فقال هلم :إِين َر َأي ُت ُرؤي ًا فيها َر ُس ُ
ول اهللِ
ت فيها بِ َأمر َأنَا ماض َل ُه َ ،ع َيل َ
كان َأو يل  .فقاال له :فام تلك الرؤيا ؟ قال:
و ُأ ِمر ُ
ما َحدث ُت َأ َحد ًا ِهبا َ ،وما َأنَا ُحم َدِّ ث ِهبا َحتى َألقى َرب !
$كتب اليه عبد اهلل بن جعفر:
أنشدك اهلل أن ال خترج عن مكة  ،فإين خائف عليك من هذا األمر الذي قد
أزمعت عليه أن يكون فيه هالكك وأهل بيتك  ،فإنك إن قتلت أخاف أن يطفأ
نور األرض  ،وأنت روح اهلدى وأمري املؤمنني  ،فال تعجل باملسري إىل العراق
فإين آخذ لك األمان من يزيد  ،ومجيع بني أمية عىل نفسك ومالك وولدك
وأهل بيتك  ،والسالم .

قال :فكتب إليه احلسني :أما َبعدُ ! َفإِن كِتا َب َك َو َر َد َع َيل َو ُأعلِ ُم َك َأين َر َأي ُت
َجدي َر ُس َ
ربين ِب َأمر َو َأنَا ماض َل ُه  ،يل َ
كان َأو َع َيل َ ،واهللِ َيا
ول اهللِ يف َمنامي َف َخ َ
اب َن َعمي ! َلو ُكن ُت يف ُجح ِر هامة ِمن َهوا ِّم األَِر ِ
ض الَستَخ َر ُجوين َو َيق ُت ُلوين.
ت اليهود َع َىل السب ِ
واهللِ يا ابن َعمي َليعتَدُ ن َع َيل كَام اعتَدَ ِ
ت  ،والسالم .
َُ ُ
َ
َ َ َ
َ
يقول له :أنا ال أريد أماهنم لكن اعلم أن بني أمية ال أمان هلم وال وفاء بذمة .
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$موقفه ملا بلغه مقتل رسوله مسلم بن عقيل
قال له الراكب األسدي :إنه مل خيرج من الكوفة حتى قتل مسلم بن عقيل
وهانئ بن عروة  ،وحتى رآمها جيران يف السوق بأرجلهام ! فقال :إِنا هللِ َوإِنا إِ َلي ِه
ِ
راج ُع َ
مح ُة اهللِ َع َلي ِهام  .فردد ذلك مرار ًا .
ون ! َر َ

وقال للناس :أما بعد  ،فإنه قد أتانا خرب فظيع  ،قتل مسلم بن عقيل وهاين بن
عروة وعبد اهلل بن يقطر  ،وقد خذلتنا شيعتنا  ،فمن أحب منكم اإلنرصاف
فلينرصف يف غري حرج  ،ليس عليه منا ذمام .
$ملا بلغه مقتل رسوله قيس بن مسهر
ملا بلغه ذلك استعرب باكي ًا ثم قال :اللهم اجعل لنا ولشيعتنا عندك منزالً كري ًام
اللهم اجعل لنا وهلم اجلنة  ،وامجع بيننا وبينهم يف مستقر من رمحتك  ،ورغائب
مذخور ثوابك  ،إنك عىل كل شئ قدير .
$رسالته اىل أهل اىل الكوفة بعد مقتل مسلم
أهيا الناس :إن رسول اهلل

قال :من رأى سلطان ًا جائر ًا مستح ً
ال حلُرم اهلل

ناكث ًا عهده  ،خمالف ًا لسنة رسول اهلل

 ،يعمل يف عباد اهلل باإلثم والعدوان ،

فلم يغري عليه بفعل وال قول  ،كان حق ًا عىل اهلل أن يدخله مدخله .
أال وإن هؤالء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرمحان  ،وأظهروا الفساد
وعطلوا احلدود  ،واستأثروا بالفئ وأحلوا حرام اهلل وحرموا حالله  ،وأنا أحق
من غري ،وقد أتتني كتبكم وقدمت عىل رسلكم ببيعتكم أنكم التسلموين
والختذلوين .فإن أمتمتم عىل بيعتكم تصيبوا رشدكم  ،فأنا احلسني بن عيل وابن
فاطمة بنت رسول اهلل

 ،نفيس مع أنفسكم  ،وأهيل مع أهليكم  ،ولكم يف
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أسوة  .وإن مل تفعلوا  ،ونقضتم عهدكم وخلفتم بيعتي من أعناقكم  ،ما هي
لكم بنكر ،لقد فعلتموها بأب وأخي وابن عمي مسلم  ،فاملغرور من اغرت بكم،
فحظكم أخطأتم ونصيبكم ضيعتم  ،ومن نكث فإنام ينكث عىل نفسه ،
وسيغني اهلل عنكم .
$مالحظات
 .1نالحظ أن رسالة اإلمام
مسلم بن عقيل

اىل أهل الكوفة كانت بعد أن وصله خرب مقتل

 ،وأنه مل يسجل إدانة ألهل الكوفة وال لومه هلم بأهنم

خذلوا رسوله ومل ينرصوه ومل يموه !
وهذا من حسن اإلدارة عند اإلمام

يقول هلم ال أريد أن أذكر ماضيكم ،

وال أحتدث عن قتل مسلم  ،وبيعتكم له وخذالنه !
أال فاعلموا أن الثورة عىل يزيد ليست مطلبي ،بل فريضة اهلل عيل وعليكم ،
فعليكم أن تقوموا هبا  ،وليكن قتل مسلم وهانئ حافز ًا لذلك ال مثبط ًا .
 .2كتب هلم احلسني

أمر النبي

بوجوب الثورة عىل السلطان اجلائر:

من رأى سلطان ًا جائر ًا مستح ً
ال حلُرم اهلل ..وهو يرد األحاديث املكذوبة التي
تأمر املسلمني بالصرب وطاعة احلاكم اجلائر  ،ولو رضب جلدك وأخذ مالك !
 .3أمر النبي

املسلمني يف هذا احلديث بوجوب التغيري عىل احلاكم اجلائر

بالفعل والعمل  ،ملنعه من ظلمه  .وقوله :يغري عليه بفعل وال قول :يعني إذا مل
يستطع التغيري بفعل  ،فيجب عليه أن يدينه علن ًا بالقول و ُيظهر موقفه .
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 .4ثم قال احلسني
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 :وأنا أحق من غري  ،ألنه ابن رسول اهلل

عليه بأمر اهلل إمام ًا من بعده وفرض طاعته  ،فهو ينفذ وصية جده

 ،وألنه نص
 .وألنكم

بايعتموه عىل التغيريوالثورة عىل الظلمة والوقوف بوجههم.
 .5قال

:وقد أتتني كتبكم وقدمت عىل رسلكم ببيعتكم أنكم التسلموين

والختذلوين  .وهبذا أتم عليهم احلجة  ،ثم قال هلم :إن وفيتم فستجدوين
كواحد منكم ال أتكرب عليكم  ،وال أطغى  ،وال أميز نفيس وأهيل عليكم ،
فنفيس مع أنفسكم  ،وأهيل مع أهليكم .
ومعناه أنه كان يتوقع أن يغدروا وينكثوا وصارحهم بأهنم فعلوا فهم
اخلارسون  ،وسيغني اهلل عنكم  .ألين ماض يف طريقي بأمر جدي
$كالمه

.

يف بيان منطلق ثورته

اللهم إنك تعلم أنه مل يكن ما كان منا تنافس ًا يف سلطان  ،وال التامس ًا لفضول
احلطام  ،ولكن لنرد املعامل من دينك ونظهر اإلصالح يف بالدك  ،ويأمن
املظلومون من عبادك  ،و ُيعمل بفرائضك وسننك وأحكامك .
$مالحظة
بني اإلمام

الدافع الذي دفعه لثورته  ،وهدفه من الثورة  .فقال اللهم إنك

تعلم أن غرينا يطلب احلكم ويثور عىل احلاكم طمع ًا يف الدنيا وحطامها  ،أما
أنا فلم يكن يوم ًا هديف السلطان وحطام الدنيا  ،بل رأيت أن معامل دينك قد
غيبوها  ،ونرشوا الظلم واإلنحراف يف البالد  ،وظلموا الناس بأنواع من
الظلم .فأردت أن أرد معامل احلق من دينك كام أرساها جدي رسول اهلل
وأن أنرش اإلصالح وأمنع إفسادهم  ،وأن أنصف املظلومني من عبادك
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وأحررهم من الظلم  .أردت أن يعمل الناس بفرائضك التي تركها الظلمة ،
وأعيد سننك التي أماتوها  ،وأطبق أحكامك التي حرفوها .
$عرض له ملك أخربه مبصرعه ومصرع أصحابه
يسري راكب ًا فخفق وهو عىل ظهرفرسه خفقة  ،ثم انتبه وهو

كان احلسني

يقول :إنا هلل وإنا إليه راجعون واحلمد هلل رب العاملني  ،ففعل ذلك مرتني أو
ثالث ًا ،فأقبل إليه ابنه عيل بن احلسني فقال :مم محدت اهلل واسرتجعت؟ فقال:
يا بني إين خفقت خفقة فعن يل فارس عىل فرس وهو يقول :القوم يسريون
واملنايا تسري يف ركاهبم  ،فعلمت أهنا أنفسنا نعيت إلينا .
فقال له :يا أبت ال أراك اهلل سو ًء  ،ألسنا عىل احلق؟ قال :بىل واهلل الذي إليه
مرجع العباد ،فقال :فإننا إذ ًا ما نبايل وقعنا عىل املوت أو وقع علينا! فقال له
احلسني

 :جزاك اهلل من ولد خري ما جزى ولد ًا عن والده .

أقول:كان هذا الراكب ملك ًا أرسله اهلل تعاىل لتهيئة احلسني وأصحابه للشهادة.

$ملا وصل اىل كربالء
ملا وصل احلسني

إىل كربالء قال :قفوا وال تربحوا  ،هاهنا واهلل مناخ ركابنا ،

وهاهنا واهلل حمط رحالنا  ،هاهنا واهلل تسفك دماؤنا  ،هاهنا واهلل يستباح حريمنا ،
هاهنا واهلل حمل قبورنا  ،هاهنا واهلل حمرشنا ومنرشنا .

قفوا وال تربحوا ..لقد انطبقت اخلريطة الربانية عىل املكان مئة باملئة !
يقول اإلمام :هاهنا واهلل  ..ومل يقل هنا  ،أراد أن يزيد يف التحديد والتأكيد .
وأضاف اليه القسم ليقول :إن العالمات التي أعطانيها جدي  ،واآليات التي
أراها اآلن  ،جتعلني أقسم باهلل تعاىل عىل أن هذا املكان هو املقصود املوعود .
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هنا املرسح الذي اختاره اهلل لعملنا  ،فأنيخوا مجالكم  ،وأوقفوا خيولكم ،
وحطوا رحالكم  ،وابنوا مضاربكم ..هنا بيوتكم وحيكم وبلدكم .
وهنا ستكون معركتنا مع اجلبارين  ،ويسفكون دماءنا فرتتوي منها هذه البقعة!
وهنا واهلل يغريون بعد قتلنا عىل خيامنا فيستبيحون حريمنا وأطفالنا ،
ويأخذوهنم سبايا اىل طاغية الكوفة  ،ثم اىل طاغية الشام !
وهنا يتزون رؤوسنا  ،ويرتكون جثثنا بال دفن  ،حتى هييئ اهلل من يدفنها .
وهنا ستكون قبورنا  ،التي تضيئ ألهل السامء كام تضيئ النجوم ألهل
األرض ،وتقصدها األجيال من أمتنا  ،تزورها وتتقرب اىل اهلل بمواالتنا..
إنزلوا أهيا األحباب واألصحاب  ،فهنا مقركم من اآلن حتى تقوم الساعة ،
ومن هنا تنرشون بعد نومة الربزخ  ،يوم النفخة الثانية يف الصور .
ومن هنا حترشون يوم تدعون اىل ساحة احلرش األكرب  .وأنتم يف كل هذ
املراحل حمرتمون  ،مكرمون .
 $دعاؤه يف صبيحة عاشوراء
ملا رأى سيل اخليل متجه ًا اليه رفع يديه وقال :اللهم أنت ثقتي يف كل كرب،
ورجائي يف كل شدة  ،وأنت يل يف كل أمر نزل ب ثقة وعدة  .كم من كرب
يضعف عنه الفؤاد  ،وتقل فيه احليلة  ،وخيذل فيه الصديق  ،ويشمت فيه العدو،
أنزلته بك وشكوته إليك  ،رغبة مني إليك عمن سواك  ،ففرجته وكشفته ،
فأنت ويل كل نعمة  ،وصاحب كل حسنة  ،ومنتهى كل رغبة .
$مالحظة
 .1تظهر معادن الرجال عند األحداث الكبرية..ويظهر إيامهنم باهلل
وارتباطهم به  .ويظهر ذلك من ترصفه ومنطقه أمام األحداث الكبار
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والقوارع .وقد كان جيش يزيد يف الكوفة يف أقل الروايات ثالثني ألف ًا  ،ويف
صبيحة عاشوراء صدر األمر هلم بالتحرك نحو معسكر احلسني وأصحابه
الذين كانوا دون املئة رجل  .كان يكفي لضعيف القلب أن يرى سيل اخليل
واجليش يندفع نحو احلسني
لكن اإلمام

فريجتف !

كان مطمئن ًا ثابت اجلأش أمام هذا املوج املعادي  ،إنه عىل ثقة

ويقني بربه عز وجل  ،يقول له :إهلي كم وكم مر عيل مثل هذا الكرب والشدة
فشكوته اليك دون غريك ففرجته وكشفته ،فأنت عديت وذخري ورجائي .
أنت خالقي القدير ويل النعم اجلزيلة عيل ،وصاحب أفعال اخلري واحلسنات .
اىل أصحابه  ،فكان الواحد منهم

وقد رسى اليقني واإلطمئنان من احلسني
جب ً
ال أمام موج األعداء  ،وكان احلسني
 .2قال عيل بن احلسني زين العابدين

حمورهم ومركز قوهتم .
 :ملا اشتد األمر باحلسني نظر إليه من

كان معه  ،فإذا هو بخالفهم ،ألهنم كلام اشتد األمر تغريت ألواهنم وارتعدت
فرائصهم ووجبت قلوهبم  ،وكان احلسني

وبعض خاصته ترشق ألواهنم

وهتدأ جوارحهم وتسكن نفوسهم فقال بعضهم لبعض :أنظروا اليبايل
باملوت! فقال هلم احلسني

 :صرب ًا يا بني الكرام  ،فام املوت إال قنطرة تعرب

بكم عن البؤس والرضاء إىل اجلنان الواسعة والنعيم الدائم  ،فأيكم يكره أن
ينتقل من سجن إىل قرص  ،وما هو ألعدائكم إال كمن ينتقل من قرص إىل سجن
وعذاب .
إن أب حدثني عن رسول اهلل

أن الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر  ،واملوت

جرس هؤالء إىل جناهنم  ،وجرس هؤالء إىل جحيمهم  ،ما كذبت وال كذبت .
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إنه قد نزل من األمر ما ترون  ،وإن الدنيا قد تغريت وتنكرت  ،وأدبر معروفها،
ومل تبق منها إال صبابة كصبابة اإلناء  ،وخسيس عيش كاملرعى الوبيل  .أال
ترون إىل احلق ال يعمل به  ،واىل الباطل ال يتناهى عنه  ،لريغب املؤمن يف لقاء
ربه حق ًا حق ًا  ،فإين ال أرى املوت إال سعادة  ،واحلياة مع الظاملني إال َب َرما .
أقول :يقني أصحاب احلسني

نسبي  ،أما يقينه هو فمطلق  ،ما عليه من

مزيد .وملا كشف اإلمام عن أبصارهم وأراهم أماكنهم يف اجلنة  ،امتألت
نفوسهم بالشوق اىل ثواب اهلل تعاىل ونعيم اآلخرة  ،فطلبوا منه أن يملوا عىل
جيش يزيد ويقاتلوا حتى ينالوا الشهادة  ،فقال هلم ليس اآلن .
ويف يوم عاشوراء تفاوتت مراتبهم يف اليقني  ،فمنهم ومنهم .
أما احلسني

ومعه خاصة أصحابه فكانت حالتهم تصاعدية :وكان احلسني

وبعض خاصته ترشق ألواهنم وهتدأ جوارحهم وتسكن نفوسهم .
كان ُيلقى عليهم اليقني والطمأنينة ورياطة اجلاش  ،حسب درجتهم
ومستواهم  .وكانوا يلوذون باحلسني

فيصربهم ويشجعهم بأهنم عن قريب

سيخرجون من هذا السجن  ،اىل جوار اهلل تعاىل الرحب الفسيح .
ويشجعهم بتقوية دافع اجلهاد يف نفوسهم :أال ترون إىل احلق ال يعمل به  ،واىل
الباطل اليتناهى عنه  ،لريغب املؤمن يف لقاء ربه حق ًا حق ًا  ،فإين ال أرى املوت
إال سعادة  ،واحلياة مع الظاملني إال َب َرما .
يقول هلم إنكم يف جهاد أعداء اهلل تعاىل ورسوله

عىل مشارف اجلنة .أما أنا

فال أرى املوت إال سعادة وخلود ًا يف نعيم األبد  ،وال أرى بقائي وحيايت مع
الظاملني ،إالضجر ًا وسأم ًا ومتاعب!فلنرغب يف جهاد الظاملني ولقاء ربنا .
$
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من دعائه

لبعض أصحابه:

جلون موىل أبى ذر الغفاري :اللهم بيض وجهه  ،وطيب روحه  ،واحرشه مع
األبرار  ،وعرف بينه وبني حممد وآل حممد .
دعاؤه ليزيد بن زياد أبو الشعثاء :اللهم سدد رميته  ،واجعل ثوابه اجلنة .
ليزيد بن مسعود النهشيل :كان

كتب له يدعوه إىل نرصته  ،فكتب إليه أنه

استعد مع عشريته بني متيم ،فلام قرأ

الكتاب قال :مالك آمنك اهلل يوم

اخلوف وأعزك  ،وأرواك يوم العطش األكرب .فلام جتهز للخروج بلغه قتله ،
فجزع من انقطاعه عنه .
دعاؤه عىل أعدائه:
اللهم يا عديت عند شديت  ،ويا غوثي عند كربتي  ،أحرسني بعينك التي ال تنام،
واكنفني بركنك الذي ال يرام  ،إرمحني بقدرتك عىل  ،فال أهلك وأنت رجائي.
اللهم إنك أكرب وأجل وأقدر مما أخاف وأحذر  ،اللهم بك أدرأ يف نحره ،
وأستعيذ من رشه  ،إنك عىل كل شئ قدير .
ودعا عىل عمر بن سعد:
ذبحك اهلل عىل فراشك عاج ً
ال ،والغفرلك يوم حرشك  .قطع اهلل رمحك كام
قطعت رمحي ومل حتفظ قرابتي من رسول اهلل

.

ودعا عىل شمر بن ذي اجلوشن:
ملا محل عىل فسطاطه وقال :عيل بالنار أحرقه  ،فقال له احلسني
اجلوشن أنت الداعي بالنار لتحرق عىل أهله :أحرقك اهلل بالنار .

:يا ابن ذي
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$ودعا عىل ابن أبى جويرية املزين:
روى أن احلسني

أمر بحفر خندق حول عسكره وحشوه حطب ًا وأرضمت

فيه النار ليقاتل القوم من وجه واحد  .فجاء فارس اسمه ابن أبى جويرية
املزين ،فلام نظر إىل النار تتقد نادى :يا حسني وأصحاب احلسني أبرشوا بالنار
فقد تعجلتموها يف الدنيا ! فقال احلسني

فجر ُه
 :اللهم إن كان عبدك كاذب ًا ُ

إىل النار ،وأذقه حرها يف الدنيا قبل اآلخرة  ،فنفر به فرسه  ،وألقاه يف اخلندق
يف النار فاحرتق .
ودعا احلسني

فقال :اللهم إنا أهل بيت نبيك وذريته وقرابته  ،فاقصم من

ظلمنا وغصبنا حقنا  ،إنك سميع قريب.فقال حممد بن األشعث :وأي قرابة
بينك وبني حممد؟ قال

 :اللهم أرين فيه يف هذا اليوم ذالً عاج ً
ال التعزه بعده

أبد ًا ،فربز ابن األشعث حلاجة فلسعته عقرب فسقط وهو يستغيث ويتقلب
عىل حدثه !
 $من خطبته ودعائه صبيحة عاشوراء
ملا رأى سيل اخليل اليه رفع يديه وقال :اللهم أنت ثقتي يف كل كرب ،
ورجائي يف كل شدة ..اىل آخر ما تقدم .ثم دعا بناقته فركبها وخرج حتى أتى
الناس فاستنصتهم فلم ينصتوا  ،فقال هلم :ويلكم ما عليكم أن تنصتوا إيل
فتسمعوا قويل  ،وإنام أدعوكم إىل سبيل الرشاد  ،فمن أطاعني كان من
الراشدين  ،ومن عصاين كان من املهلكني  ،وكلكم عاص ألمري غري مستمع
لقويل  ،قد انخزلت أعطياتكم من احلرام  ،وملئت بطونكم من احلرام فطبع
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عىل قلوبكم  .ويلكم أال تنصتون  ،أال تسمعون ؟! فتالوم أصحاب عمر بن
سعد وقالوا :أنصتوا له فقال

:

تب ًا لكم أيتها اجلامعة و َترح ًا  ،أفحني استرصختمونا ِ
وهلني متحريين ،
َ
فأرصخناكم مؤدين مستعدين  ،سللتم علينا سيف ًا لنا يف أيديكم  ،وحششتم
علينا نار ًا جناها عدوكم وعدونا  ،فأصبحتم إلب ًا عىل أوليائكم  ،ويد ًا عليهم
ألعدائكم  ،بغري عدل أفشوه بكم  ،وال أمل أصبح لكم فيهم  ،إالاحلرام من
الدنيا أنالوكم  ،وخسيس عيش طمعتم فيه  ،من غري حدث كان منا  ،وال رأي
تفيل لنا  .فهال لكم الويالت إذ كرهتمونا تركتمونا والسيف مل يشهر ،واجلأش
كطرية الدِّ با  ،وتداعيتم
طامن  ،والرأي مل يستحصف  ،ولكن أرسعتم علينا َ
إليها كتداعي الفراش !
فقبح ًا لكم  ،فإنام أنتم من طواغيت األمة  ،وشذاذ األحزاب  ،و َن َبذة الكتاب
ونفثة الشيطان  ،و ُعصبة اآلثام  ،وحمريف الكتاب  ،ومطفئ السنن  ،وقتلة أوالد
األنبياء  ،ومبريي عرتة األوصياء  ،وملحقي العهار بالنسب  ،ومؤذي املؤمنني،
ورصاخ أئمة املستهزئني  ،الذين جعلوا القرآن عضني .
وأنتم ابن حرب وأشياعه تعتمدون  ،وإيانا ختذلون  ،أجل واهلل  ،اخلذل فيكم
معروف َ ،و َش َجت عليكم عروقكم  ،وتوارثته أصولكم وفروعكم  ،ونبتت
عليه قلوبكم ،وغشيت صدوركم،فكنتم أخبث شئ سنخ ًا للناصب  ،وأكل ًة
للغاصب  ،أال لعنة اهلل عىل الناكثني  ،الذين نقضوا األيامن بعد توكيدها  ،وقد
جعلتم اهلل عليكم كفي ً
ال  ،فأنتم واهلل هم .
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السلة والذلة  ،وهيهات منا
أال ان الدعي بن الدعي قد ركز بني اثنتني  ،بني ِّ
الذلة  ،يأبى اهلل ذلك لنا ورسوله

 ،وجدود طابت وحجور طهرت ،

وأنوف محية ونفوس أبية  ،التؤثر طاعة اللئام عىل مصارع الكرام .
أال قد أعذرت وأنذرت  ،أال إين زاحف هبذه األرسة  ،عىل قلة العتاد وخذلة
األصحاب  .ثم أنشأ يقول:
فإن هنزم فهزامون قدم ًا

وإن

وما إن طبنا جبن ولكن

منايانا

هنزم

فغري
ودولة

مهزمينا
آخرينا

أال  ،ثم ال تلبثون بعدها إال كريث مايركب الفرس ،حتى تدور بكم الرحى
َ ِ
َاءك ُْم
رشك َ
وتقلق بكم قلق املحور  ،عهد عهده إىل أب عن جدي َ .فأ ْمج ُعوا َأ ْم َرك ُْم َو ُ َ
ُث َّم ال َيك ُْن َأ ْم ُرك ُْم َع َل ْيك ُْم غ َُّم ًة ُث َّم ا ْق ُضوا إِ َىل َوال ُتنْظِ ُر ِ
ت َع َىل اهلل َر ِّبى َو َر ِّبك ُْم
ون..إِ ِّين ت ََو َّك ْل ُ
َّ
َاصيتِ َها إِ َّن ربى ع َىل ِرص ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
اط ُم ْس َت ِقي ٍم .
َ ِّ َ
َما م ْن َدا َّبة إِال ُه َوآخذ بِن َ
َ

ثم رفع يديه نحو السامء  ،وقال :اللهم احبس عنهم قطرالسامء  ،وابعث عليهم
سنني كسني يوسف  ،وسلط عليهم غالم ثقيف يسقيهم كأس ًا مصربة وال يدع
منهم أحد ًا إال قتله قتلة بقتلة ورضبة برضبة  ،ينتقم يل وألوليائي وأهل بيتي
وأشياعي منهم  ،فإهنم غرونا وخذلونا  ،وأنت ربنا عليك توكلنا واليك أنبنا
واليك املصري .
فدعي له  ،وكان كاره ًا ال يب أن
ثم قال :أين عمر بن سعد  ،أدعو يل عمر
َ
يأتيه  ،فقال له :يا عمر ،أنت تقتلني ،تزعم أن يوليك الدعي ابن الدعي بالد
الري وجرجان  ،واهلل ال تتهنأ بذلك أبد ًا  ،عهد ًا معهود ًا  ،فاصنع ما أنت
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صانع ،فإنك ال تفرح بعدي بدنيا وال آخرة  ،ولكأين برأسك عىل قصبة قد
نصب بالكوفة  ،يرتاماه الصبيان  ،ويتخذونه غرض ًا بينهم !
وروينا فقرة من خطبته
(ثم وثب احلسني

صبيحة عاشوراء جاء فيها (أماِل الصدوق : )222/

متوكئ ًا عىل سيفه  ،فنادى بأعىل صوته  ،فقال :أنشدكم

اهلل  ،هل تعرفوين؟ قالوا :نعم  ،أنت ابن رسول اهلل وسبطيه  .قال :أنشدكم
اهلل ،هل تعلمون أن جدي رسول اهلل

؟ قالوا :اللهم نعم  .قال :أنشدكم

اهلل ،هل تعلمون أن أمي فاطمة بنت حممد؟ قالوا :اللهم نعم  .قال :أنشدكم
اهلل  ،هل تعلمون أن أب عيل بن أب طالب؟ قالوا :اللهم نعم  .قال :أنشدكم
اهلل  ،هل تعلمون أن جديت خدجية بنت خويلد  ،أول نساء هذه األمة إسالم ًا؟
قالوا :اللهم نعم  .قال :أنشدكم اهلل  ،هل تعلمون أن سيد الشهداء محزة عم
أب؟ قالوا :اللهم نعم .قال :فأنشدكم اهلل هل تعلمون أن جعفرا الطيار يف اجلنة
عمي؟ قالوا :اللهم نعم .قال :فأنشدكم اهلل هل تعلمون أن هذا سيف رسول
اهلل

وأنا متقلده ؟ قالوا :اللهم نعم  .قال :فأنشدكم اهلل  ،هل تعلمون أن

هذه عاممة رسول اهلل

أنا البسها ؟ قالوا :اللهم نعم  .قال :فأنشدكم اهلل ،

هل تعلمون أن علي ًا كان أوهلم إسالم ًا ،وأعلمهم عل ًام ،وأعظمهم حل ًام ،وأنه
ويل كل مؤمن ومؤمنة؟ قالوا :اللهم نعم  .قال :فبم تستحلون دمي  ،وأب
الذائد عن احلوض غد ًا  ،يذود عنه رجاالً كام يذاد البعري الصادي عن املاء ،
ولواء احلمد يف يدي جدي يوم القيامة ؟ قالوا :قد علمنا ذلك كله  ،ونحن غري
تاركيك حتى تذوق املوت عطش ًا ! فأخذ احلسني

بطرف حليته  ،وهو يومئذ

ابن سبع ومخسني سنة ثم قال :اشتد غضب اهلل عىل اليهود حني قالوا :عزير بن
اهلل  ،واشتد غضب اهلل عىل النصارى حني قالوا :املسيح بن اهلل  ،واشتد غضب
اهلل عىل املجوس حني عبدوا النار من دون اهلل  ،واشتد غضب اهلل عىل قوم
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قتلوا نبيهم  ،واشتد غضب اهلل عىل هذه العصابة الذين يريدون قتل ابن
نبيهم).
$دعاؤه بعد شهادة القاسم بن احلسن
اللهم أنت تعلم أهنم دعونا لينرصونا  ،فخذلونا وأعانوا علينا  ،اللهم ال
ترىض عنهم أبد ًا .اللهم أحصهم عدد ًا  ،واقتلهم بدد ًا  ،والتغادر منهم أحد ًا،
وال تغفر هلم ابد ًا  .اللهم أمسك عنهم قطر السامء  ،وامنعهم بركات األرض،
اللهم فإن متعتهم إىل حني ففرقهم فرق ًا  ،واجعلهم طرائق قدد ًا  ،وال ترض
الوالة عنهم أبد ًا  ،فإهنم دعونا لينرصونا  ،وبغووا علينا فقتلونا .
اللهم إنك إن كنت حبست عنا النرص يف الدنيا  ،فاجعله لنا ذخر ًا يف اآلخرة ،
وانتقم لنا من القوم الظاملني .

تقدم احلسني

$دعاؤه ملا قتلوا طفله يف حضنه
إىل باب اخليمة فقالِ :
ناو ُلوين َعلِي ًا ال ِّطف َل َحتى ُأ َو ِّد َع ُه ،

فناولوه الصبي فجعل يقبله  ،ثم خاطب جيش يزيد فقال :يا َقو ِم ! َل َقد َقتَل ُتم
َأصحاب َو َبني َعمي َوإِخ َويت َو ُولدي َ ،و َ
هذا ال ِّطف ُل َيشتَكي ِم َن الظ َمأِ َ ،فاس ُقو ُه
َرشب ًة ِمن امل ِ
اء  .فبينا هو خياطبهم إذ أتاه سهم فوقع يف نحرالطفل فذبحه يف
َ َ
فتلقى دمه حتى امتألت كفه ثم رمى به نحو السامء وقال:

حجر احلسني
ويل ِهل ِ
ؤالء ال َقو ِم إذ َ
كان َخص ُم ُهم َجد َك !
َ

ثم خاطب ربه فقالَ :هو َن َع َيل ما ن ََز َل ب َأن ُه بِ َع ِ
ني اهللِ !
قال الباقر

 :فلم يسقط من ذلك الدم قطرة إىل األرض .
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ون َأهو َن َع َلي َك ِمن َفصيل ناقة صالح .أللهم إِن َك ِ
شاهد
ُ
ثم قال :اللهم ال َي ُك ُ َ
هؤ ِ
الء ال َقو ِم ِإهنُم َقد َع َمدُ وا َأن ال ُيب ُقوا ِمن ُذ ِّري ِة َر ُسولِ َك !
َعىل ُ
مالحظة
 .1يتعجب اإلنسان كيف جرت املقادير وجاء السهم يف نحر الطفل فقتله بدل
أن يسقوه املاء  .وكأن اهلل تعاىل أراد أن يثبت لألجيال حقارة جيش يزيد
ولؤمهم! وال يبعد أن يكون احلسني

رفع الطفل بني يديه  ،وهو يقول هلم

ما ذنب هذا الطفل حتى متنعوه من املاء  ،إسقوه هو وال تسقوين !
 .2قوله

 :ويل هلؤالء القوم إذ كان خصمهم جدك:ألنه ابن النبي

فهو

صاحب الدم  ،وهو الشاكي يوم القيامة عىل جيش يزيد وعىل القاتل رامي
السهم حرملة بن كاهل .فويل ملن كان خصمه رسول اهلل

وجريمته قتل

طفله الرضيع  ،بامذا جييب  ،وأي جزاء يستحق من اهلل تعاىل ؟!
.3فلم يسقط من ذلك الدم قطرة اىل األرض  ،أي ُرفع دمه اىل السامء  ،فهو دم
مقدس يصعد اىل اهلل تعاىل فيتقبله  ،كام يصعد اليه العمل الطيب .
 .4أما بيت القصيد يف هذه امللحمة  ،فهو جتيل عبودية احلسني

هلل تعاىل  ،يف

قوله :هو َن عيل ما نزل ب أنه بعينك !
يقول له رباه إن مصائب كربالء مؤملة وقتل طفيل عىل يدي ،لكن هيوهنا عيل
أنك تراها ،فامدمت تراها فأنت راض هبا  ،وأنا راض ! وهذا قمة العبودية .
 .5من ثقافة القبائل يف أحقادهم عىل بعضهم اإلبادة  ،فهي ثقافة قرشية ،
ورصحوا بأن هدفهم من حرب األحزاب استئصال بني عبد املطلب !
ومنها أمر عمر بن سعد حلرملة بن كاهل الرامي احلاذق أن يرمي الطفل الذي
رفعه احلسني بيديه  ،يريد أن يقطع نسل احلسني

ويبيده !
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$دعاؤه ملا وقع السهم يف جبهته
نزع السهم فسال الدم عىل وجهه وحليته ،فأخذ الدم بيده ورمى به إىل السامء،
ثم محد اهلل وأثنى عليه ثم قال :اللهم إين أشكو إليك ما يصنع بابن بنت نبيك،
اللهم إنك ترى ما أنا فيه من عبادك هؤالء العصاة  ،اللهم أحصهم عدد ًا ،
واقتلهم بدد ًا  ،وال تذر عىل وجه األرض منهم أحد ًا  ،وال تغفر هلم ابد ًا .




$املوضوع الثالثون:

$من معجزات احلسني وكراماته
$مما رواه أتباع املذاهب األربعة
قال اَليثمي يف جممع الزوائد((:)185/9باب مناقب احلسني بن عيل

:

 .1عن جابر قال :من رسه أن ينظر إىل رجل من أهل اجلنة  ،فلينظر إىل احلسني
بن عيل  ،فإين سمعت رسول اهلل

يقوله .

 .2وعن أنس بن مالك :إن ملك القطر استأذن أن يأيت النبي

فأذن له فقال

ألم سلمة :إملكي علينا الباب اليدخل علينا أحد  .قال :وجاء احلسني بن عيل
ليدخل فمنعته فوثب فدخل فجعل يقعد عىل ظهر النبي

وعىل منكبه وعىل

عاتقه  ،قال فقال امللك للنبي :أحتبه؟ قال :نعم  .قال :إن أمتك ستقتله  ،وإن
شئت أريتك املكان الذي يقتل به  ،فرضب بيده فجاء بطينة محراء  ،فأخذهتا أم
سلمة فرصهتا يف مخارها .
 .3عن نجي احلرضمي أنه سار مع عيل فلام حاذى نينوى وهو منطلق إىل صفني
فنادى عيل :إصرب أبا عبد اهلل  ،إصرب أبا عبد اهلل بشط الفرات .
قلت :وما ذاك؟ قال دخلت عىل النبي

ذات يوم وإذا عيناه تذرفان  ،قلت

يا نبي اهلل أغضبك أحد  ،ما شأن عينيك تفيضان؟
قال :بل قام من عندي جربيل فحدثني أن احلسني يقتل بشط الفرات !
قال فقال :هل لك أن أشمك من تربته ؟ قلت :نعم .قال :فمد يده فقبض
قبضة من تراب فأعطانيها  ،فلم أملك عيني أن فاضتا .
.4عن عائشة قالت دخل احلسني بن عيل ريض اهلل عنهام عىل رسول اهلل
وهو يوحى إليه فنزا عىل رسول اهلل

وهو منكب وهو عىل ظهره فقال

املوضوع الثالثون :من معجزات احلسني
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 :أحتبه يا حممد قال يا جربيل ومايل ال أحب ابني! قال:

فإن أمتك ستقتله من بعدك  ،فمد جربيل

يده فأتاه برتبة بيضاء فقال :يف

هذه األرض يقتل ابنك هذا  ،واسمها الطف .فلام ذهب جربيل
رسول اهلل

من عند

خرج رسول اهلل والتزمه يف يده يبكي  ،فقال :يا عائشة إن جربيل

أخربين أن ابني حسني مقتول يف أرض الطف  ،وأن أمتي ستفتن بعدي! ثم
خرج إىل أصحابه فيهم عيل وأبو بكر وعمر وحذيفة وعامر وأبو ذر ريض اهلل
عنهم وهو يبكي! فقالوا :ما يبكيك يا رسول اهلل؟ فقال :أخربين جربيل

أن

ابني احلسني يقتل بعدي بأرض الطف ! وجاءين هبذه الرتبة وأخربين أن فيها
مضجعه !
 .5عن أم سلمة قالت :كان رسول اهلل

جالس ًا ذات يوم يف بيتي قال :ال

يدخل عيل أحد ،فانتظرت فدخل احلسني فسمعت نشيج رسول اهلل
فأطللت فإذا حسني يف حجره والنبي
ما علمت حني دخل  ،فقال إن جربيل

يبكى

يمسح جبينه وهو يبكي فقلت  ،واهلل
كان معنا يف البيت  ،قال :أفتحبه

قلت أما يف الدنيا فنعم  .قال :إن أمتك ستقتل هذا بأرض يقال هلا كربالء ،
فتناول جربيل من تربتها فأراها النبي

فلام أحيط بحسني حني قتل قال :ما

اسم هذه األرض؟قالوا :كربالء  ،فقال صدق اهلل ورسوله كرب وبالء  .ورواه
عن أم سلمة وغريها بروايات .

 .6منها (( :)190/9قال ُن ِع َي إيل حسني وأتيت برتبته وأخربت بقاتله  ،والذي
نفيس بيده ال يقتلونه بني ظهراين قوم ال يمنعونه  ،إال خالف اهلل بني صدورهم
وقلوهبم وسلط عليهم رشارهم وألبسهم شيع ًا  .قال :واه ًا لفراخ آل حممد من
خليفة يستخلف ُمرتف  ،يقتل خلفي وخلف اخللف!
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وعن وائل بن علقمة أنه شهد ما هناك قال :قام رجل فقال :أفيكم حسني؟
قالوا :نعم  .قال :أبرش بالنار ! قال :أبرش برب رحيم  ،وشفيع مطاع .
قالوا :من أنت؟ قال :أنا ابن حويزة  .قال :اللهم حزه إىل النار ! فنفرت به
الدابة فتعلقت رجله يف الركاب  ،قال :فواهلل ما بقي عليها منه إال رجله .
 .7وعن الزهري قال يل عبد امللك :أي واحد أنت إن أعلمتني أي عالمة كانت
يوم قتل احلسني؟ فقال قلت :مل ترفع حصاة ببيت املقدس إال وجد حتتها دم
عبيط! فقال يل عبد امللك :إين وإياك يف هذا احلديث لقرينان .
وعن الزهري قال :مارفع بالشام حجر يوم قتل احلسني بن عيل إال عن دم .
وعن مجيل بن زيد قال :ملا قتل احلسني امحرت السامء  .قلت :أي شئ تقول؟
قال إن الكذاب منافق  ،إن السامء امحرت حني قتل .
 .8وعن أب قبيل قال :ملا قتل احلسني بن عيل انكسفت الشمس كسفة حتى
بدت الكواكب نصف النهار  ،حتى ظننا أهنا هي  .أي القيامة .

 .9وعن عيسى بن احلرث الكندي قال :ملا قتل احلسني مكثنا سبعة أيام إذا
صلينا العرص نظرنا إىل السامء عىل أطراف احليطان كأهنا املالحف املعصفرة ،
ونظرنا إىل الكواكب يرضب بعضها بعض ًا .
 .10وعن دويد اجلعفي عن أبيه قال :ملا قتل احلسني ان ُتهبت جزور من
عسكره ،فلام طبخت إذا هي دم .
 .11عن حممد بن سريين قال :مل تكن يف السامء محرة حتى قتل احلسني .
قال :رأيت الورس الذي أخذ من عسكر احلسني صار مثل الرماد .
 .12روى الشرباوي شيخ األزهر :واشتد عطشه فدنا ليرشب فرماه حصني
بن متيم بسهم فوقع يف فمه فتلقى الدم يف يده وقال اللهم اقتل حصين ًا عطش ًا .
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قال العالمة األجهوري :فابتيل باحلر يف بطنه والربد يف ظهره  ،وصار يوضع
بني يديه الثلج واملراوح ويوضع خلفه الكانون  ،وهو يصيح من احلر
والعطش ،وصار يؤتى بسويق وماء ولبن لو رشبه مخسة لكفاهم  ،فيرشب فال
يرتوي  ،ثم يصيح فيسقى كذلك  ،إىل أن ُقد بطنُه ومات بعد موت احلسني
بأيام .
 .13عن أب قبيل :ملا قتل احلسني احتزوا رأسه وقعدوا يف أول مرحلة يرشبون
النبيذ يتحيون بالرأس ،فخرج إليهم قلم من حائط فكتب بسطر دم:
أترجو أمة قتلت حسين ًا

شفاعة جده يوم احلساب

فهربوا وتركوا الرأس  ،ثم رجعوا .
 .14ملا أنفذ ابن زياد رأس احلسني

إىل يزيد بن معاوية مع األسارى

موثقني يف احلبال موثقني مكشفات الوجوه والرؤوس  ،وكلام نزلوا منزالً
أخرجوا الرأس من صندوق أعدوه له ،فوضعوه عىل رمح وحرسوه طول
الليل إىل وقت الرحيل  ،ثم يعيدوه إىل الصندوق ويرحلوا .
فنزلوا بعض املنازل ويف ذلك املنزل دير فيه راهب  ،فأخرجوا الرأس عىل
عادهتم ووضعوه عىل الرمح وحرسه احلرس عىل عادهتم ،وأسندوا الرمح إىل
الدير  ،فلام كان يف نصف الليل رأى الراهب نور ًا من مكان الرأس إىل عنان
السامء  ،فأرشف عىل القوم وقال :من أنتم؟ قالوا نحن أصحاب ابن زياد  .قال
وهذا رأس من ؟ قالوا :رأس احلسني بن عيل بن أب طالب بن فاطمة بنت
رسول اهلل

 .قال نبيكم؟ قالوا نعم  .قال :بئس القوم أنتم ! لو كان للمسيح

ولد ألسكناه أحداقنا  .ثم قال :هل لكم يف شئ؟ قالوا :وما هو؟ قال عندي
عرشة آالف دينار  ،تأخذوها وتعطوين الرأس يكون عندي متام الليلة  ،وإذا
رحلتم تأخذوه .

..............................................................................................................................................................506اجلديد يف احلسني

قالوا :وما يرضنا  .فناولوه الرأس وناوهلم الدنانري ،فأخذه الراهب فغسله
وطيبه وتركه عىل فخذه  ،وقعد يبكي الليل كله  .فلام أسفر الصبح قال :يا رأس
ال أملك إال نفيس وأنا أشهد أن ال إله اال اهلل وأن جدك حممد ًا رسول اهلل
وأشهد اهلل أنني موالك وعبدك  .ثم خرج عن الدير وما فيه  ،وصار خيدم أهل
البيت

!

قال ابن هشام :ثم أهنم أخذوا الرأس وساروا فلام قربوا من دمشق  ،قال
بعضهم لبعض :تعالوا حتى نقسم الدنانري اليراها يزيد فيأخذها منا فأخذوا
األكياس وفتحوها وإذا الدنانري قد حتولت خزف ًا  ،وعىل أحد جانب الدينار
ال َع َّام َي ْع َم ُل ال َّظ ُ
مكتوبَ :وال َحت َْس َب َّن اهللََّ غَافِ ً
ون  .وعىل اجلانب اآلخرَ :و َس َي ْع َل ُم
امل ِ َ
ِ
ى ُمنْ َق َل ٍ
ون  .فرموها يف هنر َب َردا  .وروى هذه املعجزة ابن
ب َينْ َقلِ ُب َ
ين َظ َل ُموا َأ َّ
َأ َّلذ َ

حجر أيض ًا .
أقول :ال يبعد أن يكون هذا الراهب هو الذي رسم رأس احلسني

 ،وأن تكون

اللوحة املوجودة يف متحف الفاتيكان باسم يوحنا املعمدان للحسني

 ،ويؤيده أن

حييى كان أكرب سن ًا من الصورة يف اللوحة  ،ألنه عاش كثري ًا  ،فكان ويص شمعون
الصفا  ،وقد عاش شمعون الصفا

بعد رفع املسيح

 .15وملا أصبح ابن زياد بعث برأس احلسني

ثالثني سنة .

فداروا به يف سكك الكوفة

وقبائلها  ،فروي عن زيد بن أرقم قال :مر ب وهو عىل رمح طويل وأنا يف غرفة
ِ
والرقِيم كانُوا ِمن
يل  ،فلام حاذاين سمعته يقرأَ :أم َحس ْبت َأن َأ ْصحاب ا ْلك َْهف َّ
آياتِنا َع َجب ًا .فقلت :رأسك واهلل يا ابن رسول اهلل أعجب وأعجب !

وقد روى الصبان هذه الكرامة الباهرة هبذه العبارة :فنطق الرأس الرشيف
ب فصيح فقال جهار ًا :أعجب من أصحاب الكهف قتيل ومحيل!
بلسان عر ي
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 .16روى السبط بن اجلوزي عن الواقدي أن شيخ ًا حرض قتله فقط  ،فعم َي
فسئل عن سببه فقال :إنه رأى النبي حارس ًا عن ذراعيه وبيده سيف وبني
يديه نطع  ،ورأى عرشة قاتيل احلسني مذبوحني بني يديه  ،ثم لعنه وسبه
لتكثريسوادهم  ،ثم أكحله بمرود من دم احلسني فأصبح أعمى .
 .17روى ابن اجلراح عن السدي قال :أتيت كربالء ألبيع التمر هبا فعمل لنا
شيخ من طي طعام ًا فتعشينا عنده  ،فذكرنا قتل احلسني فقلت :ما َ ِ
رش َك
مات بأسوأ موته وآيات ظهرت ملقتله .
أحد يف قتل احلسني إال َ
فقال :ما أكذبكم يا أهل العراق  ،أنا ممن رشك يف ذلك ! فلم يربح حتى دنا
من املصباح وهو متقد بنفط فذهب خيرج الفتيلة بإصبعه فأخذت النار فيها
فذهب ُيطفئها بريقة فأخذت النار يف حليته  ،فعدا فألقى نفسه يف املاء  ،فرأيت ُه
محمة  .أي قطعة نار!
كأنه ِ َ
 .18روى الرتمذي حديث ًا صحيح ًا عن عامرة بن ُعمري قال :ملا جئ برأس ابن
زياد ووضع يف القرص رأيت الناس جمتمعني حوله وإذا بحية تأيت تدخل إىل
منخره وخترج من فمه  ،تفعل ذلك ثالث ًا .
ملا جاء إىل ابن زياد

 .19عن أب معرش عن بعض مشيخته أن قاتل احلسني
وجهه .
وحكى عليه كيفية قتله وما قال له احلُ َسني  ،إسود ُ

 .20ويف كتاب البشائر عن عبد اهلل العامري قال :كنت مع أصحاب عيل إذ
دخل عمر بن سعد من باب املسجد يقولون :هذا قاتل احلسني وذلك قبل أن
يقتل بزمان طويل  .وقال عمر بن سعد يوم ًا للحسني

 :يا أبا عبد اهلل إن

قبلنا ناس ًا سفهاء يزعمون أين أقتلك  ،قال احلسني

 :إهنم ليسوا سفهاء

ولكنهم حلامء  ،أما إنه يقر عيني أنك ال تأكل بر العراق بعدي إال قلي ً
ال .
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$مالحظات
 .1تتعجب من أن أئمة اخلالفة القرشية ورواهتا يروون هذه األحاديث
ويؤمنون هبا  ،ويقرون أن احلسني

سيد شباب أهل اجلنة  ،ثم ال يرف هلم

جفن لقتله  ،وال ينبض هلم قلب ملقامه يف اإلسالم  ،وال ملسؤوليتهم جتاهه !
وتسأهلم إذا كان سيد شباب أهل اجلنة  ،وهبذا املقام والكرامات  ،فهل جيب
عىل املسلمني طاعته  ،أم جيب عليه أن يطيع أبا بكر وعمر ومعاوية ويزيد ًا ؟
وجواهبم املداورة  ،والغمغمة  ،والتهرب من الشهادة باحلق !
 .2رووا حديث كربالء وتربتها بأصح األسانيد  ،لكنهم أمهلوه وكأهنم ُع ُموا
عنه  ،ومل نر يف قلوهبم حب كربالء وال شوق ًا اىل زيارهتا  .بل نراهم يسخرون
منا ألنا نزورها  ،ونتخذ من تربتها ألواح ًا نسجد عليها !
والسبب :أهنم قروا اإلعراض عن عرتة نبيهم

حتى لو نزلت معهم

املالئكة ،وقرروا التمسك بزعامء قريش حتى لو نزلت معهم الشياطني !
 .3لقد ُأ ِ
رش ُبوا حب زعامء قريش الذين سموهم الصحابة  ،ومل يرتدعوا بقول
النبي كام يف البخاري إن صحابته كلهم يف النار  ،الينجو منهم إال مثل مهل
النعم ! و ُأ ِ
رش ُبوا اإلعراض عن أهل بيت نبيهم بل ببغضهم ومل يردعهم
قول نبيهم

 :من أبغضهم وأعرض عنهم فهو اىل النار !

لقد دانوا بدين زعامء قريش  ،فوالؤهم وعاداهتم القبلية عندهم دين دين
كامل األركان يدان به مقابل اإلسالم  ،ومصلحة قريش فوق كل املصالح !
وقد رأى زعامؤها أن من الظلم لقريش أن يستأثر بنو هاشم بالنبوة واخلالفة
حتى لو قال النبي

ذلك  ،بل جيب أخذ اخلالفة منهم لقريش!
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وهبذه املقاييس فمن حق قريش قتل احلسني  ،فيجب السكوت عنه  ،ألن
التمجيد باحلسني يعني الطعن يف زعامء قريش الذين يمثلهم َقتَل ُته بنو أمية !
.4وال جتد نبض ًا للحسني

يف أتباع املذاهب إال يف املرصيني

وأهل البيت

لبعدهم جغرافي ًا عن قريش واخللفاء  ،وإلرثهم الفاطمي!
فقد فضح هؤالء اختاذ يزيد وبني أمية يوم قتل احلسني

عيد ًا  ،وأهنم تزينوا

فيه ولبسوا أفخر الثياب ووسعوا عىل العيال ،اىل آخر مظاهر العيد  .واحتج
األمويون بحديث مسلم يف صحيحة (( :)150/3عن أب موسى األشعري
قال:كان أهل خيرب يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيد ًا ويلبسون نساءهم
فيه حليهم وشارهتم،فقال رسول اهلل

فصوموه أنتم).

ونحوه حديث البخاري (( :)251/2عاشوراء تعده اليهود عيد ًا  .قال النبي
فصوموه أنتم) وفرسوه بأنه إمضاء من النبي

الختاذه عيد ًا !

قال البكري الدمياطي يف إعانة الطالبني(( :)301/2وأما أحاديث اإلكتحال ..قال
العالمة األجهوري :أما حديث الكحل  ،فقال احلاكم إنه منكر ،وقال ابن
حجر إنه موضوع  ،بل قال بعض احلنفية :إن اإلكتحال يوم عاشوراء  ،ملا صار
عالم ًة لبغض آل البيت وجب تركه  .قال :وقال العالمة صاحب مجع التعاليق:
يكره الكحل يوم عاشوراء  ،ألن يزيد وابن زياد  ،اكتحال بدم احلسني هذا
اليوم  ،وقيل باإلثمد  ،لتقر عينهام بفعله ) !
 .5كتبت يف مناقشايت ملشايخ الوهابية يف املجلد التاسع من كتاب اإلنتصار:
(جعل بنو أمية يوم عاشوراء عيد ًا  ،واحتفلوا فيه هم وشيعتهم بالفرح
والرسور  ،وأفتوا فيه باستحباب الفرح  ،وتوزيع احللوى  ،والتوسعة عىل
العيال ..وأفتوا أن يصوموه شكر ًا هلل عىل انتصار ابن آكلة األكباد  ،عىل ابن
فاطمة الزهراء

! وملا رأى أتباعهم مثل ابن تيمية وغريه أن بدعة العيد
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مفضوحة حولوه إىل رسم هيودي فقالوا إنه شكر هلل عىل نجاة بني إرسائيل!
وما زلت ترى شيعتهم عمي القلوب يرددون كالببغاوات تربير علامء البالط
األموي  ،ويقولون إن الصوم فيه مستحب شكر ًا هلل عىل نجاة اليهود !
فلامذا مل خيصصوا يوم ًا لقبول توبة آدم
ويوم ًا لنجاة إبراهيم

ويوم ًا لنجاة نوح

من النار  ،ويوم ًا لنجاة عيسى

يف السفينة

من القتل !

ترى مفتي الوهابية األعمى يصدر كل سنة قبيل عاشوراء بيان ًا باستحباب
صيامه شكر ًا هلل عىل نجاة بني إرسائيل كام زعم  ،ويفهم منه أتباعه أنه عيد ،
فرتاهم يتربكون به  ،ويفرحون ويقيمون فيه عقود زواجهم وأفراحهم !
 .6النرى أحد ًا من فقهاء مذاهب السلطة القرشية  ،انطلق يف رشح حديث
واحد من أحاديث مناقب احلسني

الصحيحة عنده ! بينام تراهم يندفعون

يف تسويد الصفحات يف رشح أحاديث يعرتفون بأهنا مكذوبة يف فضائل أب
بكر وعمر كحديث أصحاب كالنجوم  ،وحديث ال أشبع اهلل بطنه ملعاوية ،
وجتدهم أطالوا يف أحاديث حيض عائشة ونومها ويقظتها وغسلها !
فلو قلت لعامل متضلع يف رشح أحاديث البخاري ومسلم والرتمذي وابن
ماجة :إرشح يل من فضلك هذا احلديث الصحيح عندك ألغضبه ذلك:
مث ً
ال حديث عائشة قالت :دخل احلسني بن عيل عىل رسول اهلل
يوحى إليه فنزا عىل رسول اهلل
لرسول اهلل

وهو

وهو منكب وهو عىل ظهره فقال جربيل

أحتبه يا حممد قال يا جربيل ومايل ال أحب ابني! قال :فإن أمتك

ستقتله من بعدك ! فمد جربيل

يده فأتاه برتبة بيضاء فقال :يف هذه األرض

يقتل ابنك هذا واسمها الطف.
فلام ذهب جربيل

من عند رسول اهلل

خرج رسول اهلل

والتزمه يف

يده يبكي فقال :يا عائشة إن جربيل أخربين أن ابني حسني مقتول يف أرض
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الطف  ،وأن أمتي ستفتن بعدي ! ثم خرج إىل أصحابه فيهم عيل وأبو بكر
وعمر وحذيفة وعامر وأبو ذر ريض اهلل عنهم وهو يبكي! فقالوا :ما يبكيك يا
رسول اهلل؟ فقال :أخربين جربيل

أن ابني احلسني يقتل بعدي بأرض

الطف ! وجاءين هبذه الرتبة وأخربين أن فيها مضجعه !
لو طلبت رشحه من فقيه منهم لضاق به ذرع ًا  ،واصطنع احليل للفرار منه !
ولو سألته :هل أن نزول جربئيل وإخبار النبي

عبث  ،أم له هدف؟!

يف املقابل لو طلبت رشحه من فقيه عىل مذهب أهل البيت

النفرجت

أساريره  ،وحتدث لك بمنطق ويقني  ،وكتب لك مخس صفحات يف قول
النبي

لعائشة وهويدثها عن ظلم عرتته وقتل احلسني :إن أمتي ستفتتن

من بعدي! وألثبت لك أن احلسني والعرتة

هم احلق وخمالفيهم هم الباطل

والظلمة  ،ولو كانوا كل قريش وخلفائها .
 .7وقد أخرب أمرياملؤمنني

عن بدعة بني أمية وفقهائهم  ،فروى الصدوق

بسنده عن فضيل الرسان  ،عن جبلة املكية  ،قالت :سمعت ميث ًام التامر قدس
اهلل روحه يقول :واهلل لتقتلن هذه األمة ابن نبيها يف املحرم لعرش يمضني منه ،
وليتخذن أعداء اهلل ذلك اليوم يوم بركة  ،وإن ذلك لكائن  ،قد سبق يف علم
اهلل تعاىل ذكره  ،أعلم ذلك بعهد عهده إيل موالي أمري املؤمنني صلوات اهلل
عليه  ،ولقد أخربين أنه يبكي عليه كل شئ حتى الوحوش يف الفلوات ،
واحليتان يف البحار ،والطري يف جو السامء  ،وتبكي عليه الشمس والقمر
والنجوم والسامء واألرض  ،ومؤمنو اإلنس واجلن  ،ومجيع مالئكة الساموات
ورضوان ومالك ومحلة العرش  ،ومتطر السامء دم ًا ورماد ًا .
ثم قال :وجبت لعنة اهلل عىل قتلة احلسني  ،كام وجبت عىل املرشكني الذين
جيعلون مع اهلل إهلا آخر  ،وكام وجبت عىل اليهود والنصارى واملجوس .
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قالت جبلة :فقلت له :يا ميثم  ،وكيف يتخذ الناس ذلك اليوم الذي يقتل فيه
احلسني بن عيل يوم بركة ! فبكى ميثم ثم قال سيزعمون بحديث يضعونه أنه
اليوم الذي تاب اهلل فيه عىل آدم ،وإنام تاب اهلل عىل آدم يف ذي احلجة ،
ويزعمون أنه اليوم الذي قبل اهلل فيه توبة داود  ،وإنام قبل اهلل توبته يف ذي
احلجة  ،ويزعمون أنه اليوم الذي أخرج اهلل فيه يونس من بطن احلوت  ،وإنام
أخرجه اهلل تعاىل من بطن احلوت يف ذي القعدة  ،ويزعمون أنه اليوم الذي
استوت فيه سفينة نوح عىل اجلودي  ،وإنام استوت عىل اجلودي يوم الثامن
عرش من ذي احلجة  ،ويزعمون أنه اليوم الذي فلق اهلل فيه البحر لبني إرسائيل،
وإنام كان ذلك يف ربيع األول .ثم قال ميثم :يا جبلة  ،اعلمي أن احلسني بن عيل
سيد الشهداء يوم القيامة  ،وألصحابه عىل سائر الشهداء درجة  .يا جبلة  ،إذا
نظرت إىل الشمس محراء كأهنا دم عبيط  ،فاعلمي أن سيدك احلسني قد قتل .
قالت جبلة :فخرجت ذات يوم  ،فرأيت الشمس عىل احليطان كأهنا املالحف
املعصفرة  ،فصحت حينئذ وبكيت وقلت :قد واهلل قتل سيدنا احلسني ) ( .أماِل
الصدوق. )189/

$ومما رويناه يف مصادرنا
 .1روى عن جعفر بن حممد الصادق

قال :اصطرع احلسن واحلسني بني

فقال رسول اهلل

 :إهي ًا حسن خذ حسين ًا  ،فقالت

يدي رسول اهلل
فاطمة

 :يا رسول اهلل أتستنهض الكبري عىل الصغري؟ فقال رسول اهلل

هذا جربئيل يقول للحسني :إهي ًا حسني خذ احلسن !
 .2عن ييى بن أم الطويل قال :كنا عند احلسني

إذ دخل عليه شاب يبكي

فقال له احلسني :ما يبكيك؟ قال :إن والديت توفيت يف هذه الساعة ومل توص ،
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وهلا مال وكانت قد أمرتني أن ال أحدث يف أمرها شيئ ًا حتى أعلمك خربها .
فقال احلسني

 :قوموا بنا حتى نصري إىل هذه احلرة  ،فقمنا معه حتى انتهينا

إىل باب البيت الذي فيه املرأة وهي مسجاة  ،فأرشف عىل بيت ودعا اهلل ليحييها
حتى توص بام حتب من وصيتها فأحياها اهلل  ،وإذا املرأة جلست وهي تتشهد،
ثم نظرت إىل احلسني

فقالت :أدخل البيت يا موالي ومرين بأمرك  .فدخل

وجلس عىل خمدة ثم قال هلا :وص يرمحك اهلل  .فقالت :يا ابن رسول اهلل إن يل
من املال وكذا وكذا يف مكان كذا وكذا وقد جعلت ثلثه إليك لتضعه حيث
شئت من أوليائك  ،والثلثان البني هذا إن علمت أنه من مواليك وأوليائك ،
وإن كان خمالف ًا فخذه إليك  ،فال حق للمخالفني يف أموال املؤمنني  .ثم سألته
أن يصيل عليها وأن يتوىل أمرها  ،ثم صارت املرأة ميتة كام كانت !
(اْلرائج.)245/1:

 .3عن اإلمام الصادق

قال :خرج احلسني بن عيل يف بعض أسفاره ومعه

رجل من ولد الزبري بن العوام يقول بإمامته  ،فنزلوا من تلك املنازل حتت نخل
يابس قد يبس من العطش،ففرش احلسني

حتتها وبإزائه نخل عليه رطب،

فرفع يده ودعا بكالم مل أفهمه  ،فاخرضت النخلة وصارت إىل حاهلا وأورقت
ومحلت رطب ًا .فقال اجلامل الذي اكرتى منه :سحر واهلل ! فقال له احلسني:
ويلك ليس هو بسحر ،ولكن دعوة ابن نبي مستجابة.قال :فصعدوا إىل النخلة
حتى رصموها وأكلوها فكفاهم)( .الدر النظيم.)531/

 .4عن أب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم قال :مر احلسني بمساكني يأكلون
يب املتكربين فتغدى معهم ،
يف الصفة فقالوا :الغداء فنزل وقال :إن اهلل ال ُ
ثم قال هلم :قد أجبتكم فأجيبوين  ،قالوا :نعم  .فمىض هبم إىل منزله فقال
للرباب :أخرجي ما كنت تدخرين .
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 .4عن الريان بن الشبيب عن الرضا
عن أبيه عن جده

يف حديث طويل قال :حدثني أب

أنه ملا قتل جدي احلسني

أمطرت السامء دم ًا وتراب ًا

أمحر ( .إثبات اَلداة (.)38/4

( .5عن األوزاعي قال :بلغني خروج احلسني

إىل العراق  ،فقصدت مكة

فصادفته هبا  ،فلام رآين رحب ب وقال :مرحب ًا بك يا أوزاعي جئت حتى تنهاين
عن املسري  ،وأبى اهلل عز وجل إال ذلك ! إن من هاهنا إىل يوم اإلثنني منيتي .
فشهدت يف عدد األيام فكان كام قال ( .نوادر املعجزات.)108/

 .6راح احلسني

إىل مسجد النبي

ليودع القرب  ،فلام وصل إىل القرب

سطع له نور من القرب فعاد إىل موضعه ! فلام كانت الليلة الثانية راح ليودع
القربفقام يصيل فأطال فنعس وهو ساجد  ،فجاءه النبي
احلسني

وهو يف منامه فأخذ

وضمه إىل صدره وجعل يقبل بني عينيه ويقول :بأب أنت  ،كأين

أراك ُم َرم ً
ال بدمك بني عصابة من هذه األمة يرجون شفاعتي ،ماهلم عند اهلل
من َخ َالق! يا بني إنك قادم عىل أبيك وأمك وأخيك وهم مشتاقون إليك وإن
لك يف اجلنة درجات ال تناهلا إال بالشهادة  ( .أمايل الصدوق.)216/

 .7عن إبراهيم بن الديزج قال:بعثني املتوكل إىل كربالء لتغيري قرب
احلسني

 ،وذكر حديث ًا قال فيه :أتيت يف خاصة غلامين فقط  ،وإين نبشت

فرأيت بارية جديدة وعليها بدن احلسني بن عيل

 ،ووجدت منه رائحة

املسك  ،فرتكت البارية عىل حاهلا  ،وبدن احلسني عىل البارية وأمرت بطرح
الرتاب عليه  ،وأطلقت عليه املاء وأمرت بالبقر لتمخره وحترثه فلم تطأه البقر،
وكانت إذا جاءت إىل املوضع رجعت عنه(.إثبات اَلداة )40/4:
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 .8عن إبراهيم الديزج يف حديث قال إن املتوكل أمرين باخلروج إىل نينوى إىل
قرب احلسني

فأمرنا أن نكربه ونطمس أثره  ،فوافيت الناحية مساء ومعنا

الفعلة واملرور  ،فتقدمت إىل غلامين وأصحاب أن يأخذوا الفعلة بخراب القرب
وحرث أرضه  ،وطرحت نفيس ونمت فإذا ضوضاء شديد وأصوات عالية ،
وجعل الغلامن ينبهوين فقمت وأنا ذعر فقلت للغلامن :ما شأنكم؟ قالوا:
أعجب شأن ! قلت :ما ذاك ؟ قالوا :إن بموضع القرب قوم ًا قد حالوا بيننا وبني
القرب وهم يرموننا مع ذلك بالنشاب ،فقمت معهم ألتبني األمر فوجدته كام
وصفوا ،وكان ذلك يف أول الليل من ليايل البيض  ،فقلت :إرموهم فرموهم
فعادت سهامنا إلينا فام سقط سهم منها إال يف صاحبه الذي رمى به فقتله ،
فاستوحشت لذلك ورحلت  .ثم ذكر أنه سمع خرب قتل املتوكل  .أقول :الظاهر
أن هذه املرة غري املرة السابقة .

 .9عن مناقب ابن شهرآشوب :ومن مناقب احلسني

ما ظهر من املشاهد

الذي يقال له مشهد الرأس من كربالء إىل عسقالن وما بينهام يف املوصل
ونصيبني ومحاة ومحص ودمشق وغري ذلك  ،ويظهر من هذا الكالم أن للرأس
املعظم املقدس يف هذه األماكن مشهد معروف  ،وأن يف ظهر الكوفة عند قائم
الغري مسجد ًا يسمى باحلنانة  ،فيه يستحب زيارة احلسني

ألن رأسه وضع

هناك .
.10عن الصادق  ،عن أبيه  ،عن جده

قال :جاء أهل الكوفة إىل عيل
 :قم

فشكوا إليه إمساك املطر وقالوا له :استسق لنا ! فقال للحسني
ِ
ِ
بي وقال :ألل ُهم ُمعطي
واستسق َ .فقا َم َو َمحدَ اهلل َو َأثنى َع َليه َو َصىل َع َىل الن ِّ
ِ
ربكات َ ،أر ِس ِل السام َء َع َلينا ِمدرار ًا َ ،واس ِقنا َغيث ًا ِمغزار ًا ،
اخلَريات َ ،و ُمن ِز َل ال َ َ
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ف ِمن ِع ِ
ِ
واسع ًا َ ،غدَ ق ًا ُ ،جمَل ً
باد َك ،
ال َسح ًا ُ ،س ُفوح ًا ُ ،فجاج ًا ُتنَ ِّف ُس بِ ِه الضع َ
و ُحتيي بِ ِه املَي َت ِمن بِ ِ
ني .
آمني َرب العاملَ َ
الد َك َ ،
ِّ
َ
فام فرغ

من دعائه حتى غاث اهلل تعاىل ! وأقبل أعراب من بعض نواحي

الكوفة فقال :تركت األودية واآلكام يموج بعضها يف بعض!
 .11مناقب ابن شهرآشوب :األصبغ بن نباتة قال :سألت احلسني

فقلت:

سيدي أسألك عن شئ أنا به موقن وأنه من رس اهلل وأنت املرسور إليه ذلك
الرس  .فقال :يا أصبغ أتريد أن ترى خماطبة رسول اهلل ألب دون يوم مسجد قبا،
قال :هذا الذي أردت قال :قم فإذا أنا وهو بالكوفة  ،فنظرت فإذا املسجد من
قبل أن يرتد إيل برصي فتبسم يف وجهي ،ثم قال :يا أصبغ إن سليامن بن داود
أعطي الريح غدوها شهر ورواحها شهر  ،وأنا قد أعطيت أكثر مما أعطي
سليامن  .فقلت :صدقت واهلل يا بن رسول اهلل .
فقال :نحن الذين عندنا علم الكتاب وبيان ما فيه  ،وليس عند أحد من خلقه
ما عندنا  ،ألنا أهل رس اهلل  ،فتبسم يف وجهي ثم قال :نحن آل اهلل وورثة
رسوله .فقلت :احلمد هلل عىل ذلك  .ثم قال يل :أدخل فدخلت فإذا أنا برسول
اهلل حمتب يف املحراب بردائه ).
 .12وروى بإسناده عن أب عون قال :ملا خرج حسني بن عيل من املدينة يريد
مكة مر بابن مطيع وهو يفر بئره فقال له :أين فداك أب وأمي؟ قال :أردت
مكة  ،وذكر له أنه كتب اليه شيعته هبا  ،فقال له ابن مطيع :أين فداك أب وأمي
متعنا بنفسك وال ترس إليهم  ،فأبى حسني فقال له ابن مطيع :إن بئري هذه قد
رشحتها هذا اليوم وما خرج إلينا يف الدلو شئ من ماء[عذب] فلو دعوت اهلل
لنا فيها بالربكة  .قال :هات من مائها  ،فأتى من مائها يف الدلو فرشب منه ثم
متضمض ثم رده يف البئر  ،فأعذب وأمهى (.وكثر ماؤه)!
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 ( .13أصيب احلسني وعليه دين بضعة وسبعون ألف دينار  ،فاهتم عيل بن
احلسني بدين أبيه حتى امتنع من الطعام والرشاب والنوم يف أكثر أيامه ولياليه
فأتاه آت يف املنام فقال :ال هتتم بدين أبيك فقد قضاه اهلل عنه بامل َبجنُس  ،فقال
عيل :واهلل ما أعرف يف أموال أب مال يقال له بجنس  ،فلام كان من الليلة الثانية
رأى مثل ذلك فسأل عنه أهله فقالت له امرأة من أهله :كان ألبيك عبد رومي
يقال له بجنس استنبط له عين ًا بذي خشب  ،فسأل عن ذلك فأخرب به  ،فام
مضت بعد ذلك إال أيام قالئل حتى أرسل الوليد بن عتبة بن أب سفيان إىل
عيل بن احلسني يقول له :إنه قد ذكرت يل عني ألبيك بذي خشب  ،تعرف
ببجنس  ،فإذا أحببت بيعها ابتعتها منك  ،قال عيل بن احلسني :خذها بدين
احلسني وذكره له  ،قال :قد أخذهتا  ،فاستثنى منها سقي ليلة السبت لسكينة)!
(مناقب آل أيب طالب.)285/3:
يف هذا احلديث مبالغة  ،فكيف كان زين العابدين ال يعرف أموال أبيه

؟

 .14ونازله عبد اهلل بن أب حصني األزدي فقال :يا حسني ! أال تنظر إىل املاء
كأنه كبد السامء  ،واهلل ! ال تذوق منه قطرة حتى متوت عطش ًا !
فقال احلسني  :الل ُهم اق ُتل ُه َع َطش ًا َ ،وال تَغ ِفر َل ُه َأ َبد ًا .
قال محيد بن مسلم :واهلل ل ُعد ُته بعد ذلك يف مرضه  ،فواهلل الذي ال إله إال هو
لقد رأيته يرشب حتى يبغر (يشبع) ثم يقيئ  ،ثم يعود فيرشب حتى يبغر فام
يروى  ،فام زال ذلك دأبه حتى لفظ عصبه يعني نفسه .
 .15رواية :أن أصحاب احلسني

حفروا حول اخليمة خندق ًا وملؤوه نار ًا

حتى يكون احلرب من جهة واحدة  ،فقال رجل ملعون :عجلت يا حسني بنار
ار وأب ِ
قاس ُمها َو َرب
الدنيا قبل نار اآلخرة ! فقال احلسني
عريين بِالن ِ َ
ُ :ت ِّ ُ
ون َ
َغ ُفور َرحيم  ،ثم قال ألصحابهَ :أتَع ِر ُف َ
هذا الر ُج َل .فقالوا :هو جبرية
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ار يف الدنيا َقب َل ِ
الكلبي .فقال احلسني :ألل ُهم َأح ِرق ُه بِالن ِ
نار اآل ِخ َر ِة  ،فام استتم
كالمه حتى حترك به جواده  ،فطرحه مكب ًا عىل رأسه يف وسط النار فاحرتق ،
فكربوا  ،ونادى مناد من السامءُ :هنِّيت باإلجابة رسيع ًا يا ابن رسول اهلل !
 .16عن خالد بن يزيد  ،عن أم سليم خالة له قالت :ملا قتل احلسني مطرت
السامء مطر ًا كالدم عىل البيوت واحليطان  ،فبلغني أنه كان بالبرصة والكوفة
والشام وخراسان  ،حتى كنا النشك أنه سينزل العذاب .
وروى أيض ًا بإسناده عن األسود بن قيس قال :كنت ليايل قتل احلسني بن عيل
ابن عرشين سنة  ،فارتفعت محرة من قبل املرشق  ،ومحرة من قبل املغرب ،
فكانتا تلتقيان يف كبد السامء أشهر ًا .




السماء متطر دماًًً على احلسني

عام  685م.

حتت هذا العنوان كتب صاحب املقال:
وثائق وأدلة يف حق االمام احلسني

وردت يف كتاب:

The Anglo-Saxon chronicle

هذا الكتاب واسمه األنكلوساكسون كرونكل والذي كتبه املؤلف سنة 1954

حيتوي عىل األحداث التارخيية التي مرت هبا بريطانيا منذ عهد املسيح

..

وفيه يذكر املؤلف أحداث كل سنة  ،وقد ذكر أحداث سنة  685ميالدية والتي تقابل
سنة  61هجرية  ،وهي سنة شهادة االمام احلسني

 ،فيذكر املؤلف أن يف هذه السنة

مطرت السامء دم ًا  ،وأصبح الناس يف بريطانيا فوجدوا أن احلليب والزبد حتول اىل
دم  .وصورة الصفحة  38من الكتاب واجلزء املؤرش أدناه  ،يوضح هذا األمر
العجيب ..وهذا يدل عىل صحة الروايات الواردة هبذا اْلصوص .
ومن املعروف أن هناك فرق  10أو  11يوم بني السنة امليالدية واَلجرية عند حساب
تاريخ الفاجعة  .وهذا نص ما مكتوب يف الكتاب يف صفحة .38

املوضوع الثالثون :من معجزات احلسني

وكراماته519......................................................................................

سنة  685يف هذه السنة يف بريطانيا مطرت السامء دم ًا..
واحلليب  ،والزبد حتول اىل دم!..
أقول :وهذا رابط مقال آخر عام ورد عن ذلك يف دائرة املعارف الربيطانية:
https://www.youtube.com/watch?v=kJckmMnJFJ 4




$هذه املعجزات رشحة من احلسني
قال النبي

ومقامه أعظم

أليب بن كعب :يا أيب إن احلسني يف السامء أعظم منه يف األرض .
ِّ

واعتقادنا يف املعصومني صلوات اهلل عليهم أن معجزاهتم وكراماهتم أوسع َما رواه
السنة والشيعة  ،وقد ألف أحد كبار علامئنا وهو السيد هاشم البحراين كتاب ًا يف
مصدر معجزاهتم

سامه :ينابيع املعاجز وأصول الدالئل  ،وعقد فيه واحد ًا

وعرشين باب ًا  ،جاء فيها :
الباب األول :أن القرآن فيه تبيان كل شئ وفيه ما تسري به اجلبال ،وتقطع به األرض
ويكلم به املوتى  ،وإن فيه آليات ما يراد هبا أمر إال أن يأذن اهلل جل جالله به  .والنبي
واألئمة اإلثنا عرش يعلمون ذلك صلوات اهلل عليهم .
الباب الثاين :أهنم

َ :و َم ْن ِعنْدَ ه ِع ْل ُم الكِ َتاب .

الباب الثالث :أهنم خُ َّزان علم اهلل جل جالله .
الباب الرابع :أهنم  ،صىل اهلل عليهم  ،أعطاهم اهلل اإلسم األعظم .
الباب اْلامس :أن عندهم

علم ما يف السامء وما يف األرض ،وعلم ما كان وعلم

ما يكون  ،وما حيدث بالليل والنهار .
الباب السادس :أهنم

إذا شاؤوا أن يعلموا ُأعلموا .

الباب السابع :أهنم

حمدَّ ُثون .

الباب الثامن :أهنم

ُينكت يف قلوهبم العلم  ،و ُينقر يف آذاهنم .

الباب التاسع :أنه سبحانه أيدهم بروح القدس الذي به عرفوا األشياء .
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الباب العارش :أهنم هم املتوسمون  ،صلوات اهلل عليهم .
الحيجب عنهم شئ من أمر الناس  ،ويعرفون الرجل

الباب احلادي عرش :أهنم

بحقيقة اإليامن والنفاق  ،واملحب َلم واملبغض .
الباب الثاين عرش :أن أعامل العباد تعرض عليهم  ،سالم اهلل عليهم .
الباب الثالث عرش :أنه ما حيدث حدث يف الناس إال علموا به
الباب الرابع عرش :أن عندهم

علم املنايا والباليا .
أسامء امللوك ومصحف فاطمة

الباب اْلامس عرش :أن عندهم

الباب السادس عرش :أن عندهم ديوان فيه أسامء شيعتهم
الباب السابع عرش :أهنم

.

.

موضع رس اهلل جل جالله .

الباب الثامن عرش :األبواب التي فتحها رسول اهلل

ألمري املؤمنني

.

الباب التاسع عرش :أن اهلل جل جالله اختصهم بليلة القدر  ،وما ينزل عليهم من
املالئكة والروح  ،من العلوم
الباب العرشون :أهنم

.

يزادون يف ليلة اجلمعة  ،ولوال ذلك لنفد ما عندهم.

الباب احلادي والعرشون :فيام يعرف به اإلمام
اهلل

واألئمة

 ،وما أعطى اهلل عز وجل رسول

 ،من أنواع شتى .

(تم الكتاب واحلمد هلل رب العاملني)
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410

رأس احلر !

آل احلر بلبنان من ذرية احلر

411

املوضوع السادس والعرشون :معنى:احلسني مني وأنا من حسني

412

تعبري مني وأنا منه واسع يف اللغة العربية

412

يستعمل (هو منه) بمعنى الشبه يف شيئ

412

واستعمل (هو منا) بمعنى من شيعتنا اخلاصني

413

الشيعة ثالث طبقات

418

معنى احلسني مني :من نوري  ،وطينتي  ،وشجريت

418

عيل واحلسني مني :أي معي يف مراحل خلقي

421

وأنا من حسني :أي من نفس النور الذي خلق منه

423

 .2حديث ابن مسعود

425

املوضوع السابع والعرشون :املحبون للحسني

خري األمة اإلسالمية

429

وهل الدين اال احلب

429

األمر باحلب والبغض امتحان لذاتية اإلنسان مقابل اهلل تعاىل

430

احلكمة من تعبد األمة بحب احلسني والعرتة

432

اإلمتحان بحب احلسني
اإلمتحان باحلسني

432

كاإلمتحان بالسجود آلدم

433

متييز اخلبيث من الطيب

امتحان األمة بالعرتة أشد من امتحان املالئكة بالسجود !

434

امتحان األمة بالعرتة ختيري بني اتباع العلم أو اجلهل!

434

أن تكون أمته حسينية

436

أراد النبي

املوضوع الثامن والعرشون :مقام أصحاب احلسني

عند اهلل تعاىل

440

فهرس موضوعات الكتاب531....................................................................................................................................................

اإلعداد اإلهلي وجهد اإلنسان
أصحاب احلسني

440
445

أفضل من أصحاب املهدي

عدد أصحاب احلسني

447

التنوع اإلجتامعي ألصحاب احلسني

448

املوايل غري العرب فيهم قلة

448

أكثرهم شبان  ،وفيهم شيوخ كبار السن

448

النساء غري نساء أهل البيت

448

فيهم قلة

أشبال وأطفال يف املعركة

449

عبد اهلل بن عمري املسيحي الذي أسلم

449

اهلفهاف أبرز العظامء الذين حلقوا بركب الشهداء

451

ميثم التامر رائد شهداء كربالء

453

أول الشهداء من أصحاب احلسني مسلم بن عقيل

457

َشيَبَة كانوا يف كربالء مل يتوفقوا للشهادة

457

الزيارة الرجبية وزيارة الناحية املقدسة

460

الزيارة الرجبية

466

املوضوع التاسع والعرشون :ارتباط اإلمام احلسني
عالقة أهل البيت
كان احلسني

باهلل تعاىل

474

باهلل تعاىل غري عالقتنا

474

من صغره خيرب بأنه قتيل كربالء !

475

مناجاته لربه عز وجل عند قرب جده

476

دعاؤه ملا دخل مكة

477

رضا اهلل رضانا أهل البيت

478

موكب النبوة يتحرك بجاللة من مكة اىل كربالء

480

كان

جييب الناصحني حسب مستواهم

ملا ودع احلسني

املدينة

481
482

مع نساء بني هاشم

482

مع أم سلمة ريض اهلل عنها

482

مع أخيه حممد بن احلنفية

483

مع عبد اهلل بن عباس

484

مع عبد اهلل بن عمر

485

..............................................................................................................................................................532اجلديد يف احلسني
اعرتض وايل مكة عىل خروجه

485

كتب اليه عبد اهلل بن جعفر

486

موقفه ملا بلغه مقتل رسوله مسلم بن عقيل

487

ملا بلغه مقتل رسوله قيس بن مسهر

487

رسالته اىل أهل اىل الكوفة بعد مقتل مسلم

487

يف بيان منطلق ثورته

489

كالمه

عرض له ملك أخربه بمرصعه ومرصع أصحابه

490

ملا وصل اىل كربالء

490

دعاؤه يف صبيحة عاشوراء

491

من دعائه

494

لبعض أصحابه

ودعا عىل ابن أبى جويرية املزين

495

من خطبته ودعائه صبيحة عاشوراء

495

دعاؤه بعد شهادة القاسم بن احلسن

499

دعاؤه ملا قتلوا طفله يف حضنه

499

دعاؤه ملا وقع السهم يف جبهته

501

املوضوع الثالثون :من معجزات احلسني

وكراماته

502

مما رواه أتباع املذاهب األربعة

502

ومما رويناه يف مصادرنا

512

هذه املعجزات رشحة من احلسني

ومقامه أعظم
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