


وصىل اهلل عىل حممد وآله الطاهرين وسالم عىل أصحابه الربرة

املنتجبني واللعن الدائم عىل أعدائهم أمجعني إىل قيام يوم الدين.

أما بعد :الخيفى أننا الزلنا بحاجة إىل تكريس اجلهود ومضاعفتها

نحو نرش املفاهيم األخالقية والرتبوية وترسيخ املفاهيم اإليامنية التي

تضمنتها رسالة اإلسالم لبناء الفرد بناء فعليا حقيقيا ليكون انطالقة

سليمة لبناء ذلك الكيان اإلنساين الشامخ الذي ماهو إالّ اللبنة األوىل
لبناء جمتمع إسالمي راسخ البنيان ،عتيد املرايس.

لذا ومسامهة يف ذلك جاءت برامج إذاعة الكفيل صوت املرأة

املسلمة كسبيل للوصول إىل ذلك وقد أخذت هذه الربامج طريقها إىل

أسامع الكثريين عرب أثريها وعرب شبكة االنرتنت العاملية صوتا وألجل
تعميم الفائدة إرتأت اإلذاعة إيصال براجمها كتابيا إىل أيدي الذين مل

يسعفهم الوقت لسامعها وذلك بطباعة بعض من براجمها وإصدارها
ككراس.

احللقة األوىل

احللقة األوىل

و�صايا معاوية لإبنه يزيد عليهم لعنة اهلل
سوف نبتديء يف هذا الربنامج بذكر وصايا معاوية قبل موته ليزيد

عليهام لعائن اهلل ،فروى الصدوق بسنده عن عبد اهلل بن منصور أنه قال:

سألت جعفر الصادق فقلت :حدثني عن مقتل ابن رسول اهلل.

فقال:حدثني أيب عن أبيه ،قال :ملا حرضت معاوية الوفاة

دعا إبنه يزيد لعنه اهلل ،فأجلسه بني يديه فقال له :يابني ،إين قد ذللت

لك الرقاب الصعاب ،ووطأات لك البالد ،وجعلت امللك ومافيه لك
طعمه ،وإين أخشى عليك من ثالثة نفر خيالفون عليك بجهدهم ،وهم:
عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب ،وعبد اهلل بن الزبري ،واحلسني بن

عيل.

فأما عبد اهلل بن عمر فهو معك ،فإلزمه والتدعه ،وأما عبد اهلل بن

الزبري فق ّطعه ان ظفرت به أربا أربا،فإنه جيثو لك كام جيثو األسد لفريسته،
ويؤاربك مؤاربة((( الثعلب للكلب ،وأما احلسني بن عيل فقد عرفت
حظه من رسول اهلل ،وهو من حلم رسول اهلل ودمه ،وقد علمت
((( مؤاربة :الدهاء.
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الحمالة ان أهل العراق سيخرجونه اليهم ثم خيذلونه ويضيعونه ،فإن
6

ظفرت به فاعرف حقه ومنزلته من رسول اهلل ،والتؤاخذه بفعله،
ومع ذلك فإن لنا به خلطة ورمحا ،وإياك أن تناله بسوء أويرى منك

مكروها.(((

وروي أن الصادق قال:
فلام هلك معاوية وتوىل األمر بعده يزيد بعث عامله إىل مدينة

رسول اهلل وهو عمه عتبة بن أيب سفيان ،فقدم املدينةوعليها مروان
بن احلكم ،وكان عامل معاوية ،فأقامه عتبة من مكانه وجلس فيه لينفذ

أمر يزيد ،فهرب مروان فلم يقدر عليه ،وبعث عتبة إىل احلسني بن
عيل فقال :أن أمري املؤمنني أمرك ان تبايع له ،فقال احلسني ياعتبة
قد علمت إنا أهل بيت الكرامة ،ومعدن الرسالة وأعالم احلق ،الذين
أودعه اهلل عزوجل قلوبنا ،وأنطق به ألسنتنا فنطقت بإذن اهلل عزوجل،

ولقد سمعت جدي رسول اهلل يقول :إن اخلالفة حمرمة عىل ولد أيب

سفيان ،وكيف أبايع أهل بيت قد قال فيهم رسول اهلل هذا فلام سمع
عتبة ذلك دعا الكاتب وكتب:
((( االمايل للصدوق.

احللقة األوىل

بسم اهلل الرمحن الرحيم
إىل عبد اهلل يزيد أمري املؤمنني ،من عتبة بن أيب سفيان أما بعد:
فإن احلسني بن عيل ليس يرى لك خالفة والبيعة ،فرأيك يف أمره

والسالم.(((

فلام وصل الكتاب إىل يزيد كتب اجلواب إىل عتبة:
أما بعد :فإذا أتاك كتايب هذا فعجل عيل بجوابه ،وبني يل يف كتابك

كل من يف طاعتي،أو أخرج عنها ،وليكن مع اجلواب رأس احلسني بن

عيل.

فبلغ ذلك إىل احلسني ،فهم باخلروج من أرض احلجاز إىل أرض

العراق ،فلام أقبل الليل راح إىل مسجد النبي ليودع القرب فلام وصل

إىل القرب سطع له نور من القرب ،فعاد إىل موضعه ،فلام كانت الليلة الثإنية

راح ليودع القرب فقام يصيل فأطال ،فنعس وهو ساجد،فجاء النبي

وهو يف منامه فأخذ احلسني وضمه إىل صدره وجعل يقبل عينيه
((( األمايل للصدوق133 :

7

دماء تروي األنسانية

ويقول:
8

 بأيب أنت كإين أراك مرمال بدمك بني عصابة من هذه األمة يرجون

شفاعتي ،ماهلم عند اهلل من خالق.

يابني إنك قادم عىل أبيك وأمك وأخيك ،وهم مشتاقون إليك،

وأن لك يف اجلنة درجات ال تناهلا إال بالشهادة.

فانتبه احلسني من نومه باكيا ،فأتى أهل بيته ،فأخربهم بالرؤيا

وودعهم ومحل أخواته عىل املحامل وابنته وابن أخيه القاسم بن احلسن

بن عيل.

ثم سار يف واحد وعرشين رجال 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

سالم اهلل عليهم أمجعني.(((

وعن حممد بن عيل الباقر أنه قال:
((( األمايل للصدوق

احللقة األوىل

ملا هم احلسني بالشخوص عن املدينة أقبلت نساءبني عبد

املطلب فاجتمعن للنياحة حتى مشى فيهن احلسني فقال:

أنشدكن اهلل أن تبدين هذا األمر معصية هلل ولرسوله.
فقالت له نساء بني عبد املطلب :فلمن نستبقي النياحة والبكاء

فهو عندنا كيوم مات فيه رسول اهلل وعيل وفاطمة ورقية وزينب وأم
كلثوم ،فننشدك اهلل جعلنا اهلل فداك من املوت ،ياحبيب األبرار من أهل

القبور.

وأقبلت بعض عامته تبكي وتقول :أشهد ياحسني لقد سمعت

اجلن ناحت بنوحك وهم يقولون:

فإن قتيل الطف من آل هاشم

حبيب رسول اهلل مل يك فاحشا

أذل رق��اب��ا م��ن قريش فذلت

أبانت مصيبتك األنوف وجلت

ويف رواية عن اإلمام الباقر يوضح لنا فيها لقاء احلسني قبل

خروجه بأم سلمة ريض اهلل عنها ،وهي التي كانت ربته ،وكان أحب

الناس إليها وكانت أرق الناس عليه ،وكانت تربة احلسني عندها يف

قارورة دفعها إليها رسول اهلل.
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فقالت :يابني ،أتريد أن خترج؟
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فقال هلا :ياأمه ،أريد أن أخرج إىل العراق.
فقالت:إين أذكرك اهلل تعإىل ان خترج إىل العراق
قال :ومل ذلك ياأمه؟
قالت :سمعت رسول اهلل يقول :يقتل إبني احلسني بالعراق،

وعندي يابني تربتك يف قارورة خمتومة دفعها إيل رسول اهلل

فقال :ياأماه ،واهلل إين ملقتول ،وإين الأفر من القدر واملقدور،

والقضاء املحتوم ،واالمر الواجب من اهلل تعإىل.

فقالت واعجباه ،فأين تذهب وأنت مقتول؟

فقال:ياأمه ،ان ملا أذه��ب اليوم ذهبت غ��دا ،وان مل أذه��ب غدا

لذهبت بعد غد ،ومامن امل��وت ..واهلل يأمه بد ،وإين ألعرف اليوم

احللقة األوىل

واملوضع الذي أقتل فيه ،والساعة التي أقتل فيها ،واحلفرة التي أدفن
فيها كام أعرفك،وأنظر اليها كام أنظر إليك.
قالت :قد رأيتها؟!..
قال :ان أحببت أن أريك مضجعي ومكإين ومكان أصحايب فعلت.
قالت :قد شئتها.
فام زاد إن تكلم بسم اهلل فخفضت له األرض حتى أراها مضجعه

ومكانه ومكان أصحابه ،وأعطاها من تلك الرتبة فخلطتها مع الرتبة
التي كانت عندها ،ثم خرج احلسني ،وقد قال هلا:
إين مقتول يوم عاشوراء.(((

((( الثاقب يف املناقب330:
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احللقة الثانية

علة خروج الإمام احل�سني من مكة املكرمة.
روي عن أيب جعفر الباقر أنه قال :ان احلسني خرج من مكة

قبل الرتوية بيوم ،فشيعه عبد اهلل بن الزبري.

فقال :ياأبا عبد اهلل ،لقد حرض احلج وتدعه،وتأيت العراق؟
ايل من ان
فقال :يابن الزبري ،إلن أدفن بشاطىء الفرات ،أحب ّ

أدفن بفناء الكعبة.(((

وعن ايب عبد اهلل الصادق انه قال:سار حممد بن احلنفية إىل

احلسني يف الليلة التي أراد اخلروج يف صبيحتها عن مكة ،فقال له:
ان أهل الكوفة قد عرفت غدرهم بأبيك وأخيك وقد خفت أن يكون

حالك كحال من مىض ،فإن رأيت ان تقيم فإنك أعز من يف احلرم
وأمنعه.

فقال :ياأخي ،قد خفت ان يغتالني يزيد بن معاوية يف احلرم،

فأكون الذي يستباح به حرمة هذا البيت.
((( كامل الزيارات 151
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فقال له ابن احلنفية :فإن خفت ذلك فرص إىل اليمن أو بعض
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نواحي الرب ،فإنك أمنع الناس به ،واليقدر عليك أحد.
فقال :أنظر فيام قلت.

فلام كان السحر ارحتل احلسني ،فبلغ ذلك ابن احلنفية فأتاه

فأخذ زمام ناقته التي ركبها ،فقال :ياأخي ،أمل تعدين النظرفيام سألتك؟
قال :بىل.
قال :فام حداك عىل اخلروج عاجال؟

فقال احلسني :أتإين رسول اهلل بعدما فارقتك فقال :ياحسني،

أخرج ،فإن اهلل قد شاء أن يراك قتيال.

فقال ابن احلنفية :إنا هلل وإنا اليه راجعون ،فام معنى محلك هؤالء

النسوة معك وأنت خترج عىل مثل هذا احلال؟.

فقال احلسني :إن رسول اهلل قال يل :إن اهلل شاء أن يراهن

سبايا.

احللقة الثانية

وروي عن ايب عبد اهلل جعفر بن حممد الصادق انه قال:
ملا سار ابو عبد اهلل احلسني بن عيل من مكة ليدخل املدينة لقيته

أفواج من املالئكةاملسومني واملردفني يف أيدهيم احلراب عىل نجب من
نجب اجلنة ،فسلموا عليه وقالوا :ياحجة اهلل عىل خلقه بعد جده وأبيه

وأخيه ،ان اهلل عزوجل أمدك بنا فقال هلم:

املوعد حفريت وبقعتي التي أستشهد فيها ،وهي كربالء ،فإذا

وردهتا فأتوين.

فقالو :ياحجةاهلل ،ان اهلل أمرنا ان نسمع لك ونطيع ،فهل ختشى من

عدو يلقاك فنكون معك؟..

فقال :السبيل هلم عيل ،واليلقوين بكرهية أوأصل إىل بقعتي.(((
وعن أبان بن تغلب قال :قال ابو عبد اهلل الصادق:ان أربعة

اآلف ملك هبطوا يريدون القتال مع احلسني بن عيل فلم يؤذن هلم يف

القتال ،فرجعوا يف اإلستئذان وهبطوا وقد قتل احلسني ،فهم عند قربه
((( اللهوف 27
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شعث غرب يبكونه إىل يوم القيامة ورئيسهم ملك يقال له منصور.(((
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التقى احلسني يف طريقه من مكة إىل العراق بأفواج من مؤمني

اجلن ،فقد روي عن اإلمام الصادق إنه قال:

وأتته أف��واج مسلمي اجل��ن ،فقالوا :ياسيدنا ،نحن شيعتك

وأنصارك ،فمرنا بأمرك وماتشاء ،فلو أمرتنا بقتل كل عدولك وأنت
بمكانك لكفيناك ذلك ،فجزاهم احلسني خريا وقال هلم:

أوما قرأتم كتاب اهلل املنزل عىل جدي رسول اهلل يف قوله:
ِ
ِ
ِ
ب َع َل ْي ِه ُم ا ْل َقت ُْل إِ ىَل
ين كُت َ
ُ ق ْل َل ْو ُكنْت ُْم فيِ ُب ُيوتك ُْم َل�َب�رََ َز ا َّلذ َ
َم َض ِ
اج ِع ِه ْم.(((
وإذا أقمت بمكإين فبامذا يبتىل هذا اخللق املتعوس ،وبامذا خيتربون،

ومن ذا يكون ساكن حفريت بكربالء وقد اختارها اهلل يوم دحا األرض،

وجعلها معقال لشيعتنا ،وحمبينا تقبل أعامهلم وصلواهتم ،وجياب
((( االمايل للصدوق 570
((( آل عمران 154

احللقة الثانية

دعاؤهم ،وتكون هلم أمانا يف الدنيا واآلخرة ولكن حترضون يوم السبت

وهو يوم عاشوراء الذي يف آخره أقتل واليبقى بعدي مطلوب من أهيل
ونسبي وأخويت وأهل بيتي ويسار برأيس إىل يزيد بن معاوية لعنهام اهلل.

فقالت اجلن :نحن واهلل ياحبيب اهلل وابن حبيبه ،لوال أن أمرك

طاعة ،وأنه الجيوز لنا خمالفتك خلالفناك ولقتلنا مجيع أعدائك قبل ان

يصلوا إليك.

فقال هلم:نحن واهلل أقدر عليهم منكم ،ولكن لِ َي ْهلِ َ
ك َم ْن
ِ
ِ
ٍ
ٍ
َه َل َ
يم.(((
ي َيى َم ْن َح َّي َع ْن َب ِّينَة َوإِ َّن اللهََّ َل َسم ٌ
ك َع ْن َب ِّينَة َو حَ ْ
يع َعل ٌ
لقد حاول عبد اهلل بن جعفر أن يرجع اإلمام احلسني إىل املدينة،

فعن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب انه قال:

ملا خرجنا من مكة كتب عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب إىل احلسني

بن عيل مع ابنيه عون وحممد:

أمابعد :فإين أسألك باهلل ملا انرصفت حني تنظر يف كتايب ،فإين

مشفق عليك من الوجه الذي توجه له ان يكون فيه هالكك واستئصال
((( األنفال 42
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أهل بيتك ،ان هلكت اليوم طفيء نور األرض ،فإنك علم املهتدين،

20

ورجاء املؤمنني،فالتعجل بالسري ،فإين يف أثر الكتاب ،والسالم.

وق��ام عبد اهلل بن جعفر إىل عمرو بن سعيد بن العاص الذي

كان عامل يزيد بن معاوية لعنه اهلل عىل مكة،فكلمه ،وقال:أكتب إىل
احلسني كتابا جتعل له فيه األمان ،ومتنيه فيه الرب والصلة ،وتوثق له

يف كتابك وتسأله الرجوع،لعله يطمئن إىل ذلك فريجع.

فقال عمرو بن سعيد:أكتب ماشئت ،وآتني به حتى أختمه ،فكتب

عبد اهلل بن جعفر الكتاب ،ثم أتى به عمرو بن سعيد ،فقال له:

أختمه وابعث به مع أخيك حييى بن سعيد ،فإنه أحرىأن تطمئن

نفسه اليه ،ويعلم أنه اجلد منك ،ففعل.

فلحقه حييى وعبد اهلل بن جعفر ،ثم انرصفا بعد أن أقرأه حييى

الكتاب فقاال :أقرأناه الكتاب وجهدنا به ،وكان مما أعتذر به إلينا ان

قال:إين رأيت رؤيا فيها رسول اهلل وأمرت فيها بأمر أنا ماض

عيل كان أوىل.
له ّ

فقاال له :فام تلك الرؤيا؟

فقال احلسني:ماحدثت أحدا هبا وماأنا حمدث هبا حتى ألقى

ريب.

احللقة الثالثة

احللقة الثالثة

املنازل التي نزل فيها احل�سني و�أهل بيته الكرام:
الثعلبية:وهي من منازل طريق مكة من الكوفة بعد الشقوق ،وقيل

اخلزيمية(((.

قال الصادق:فسار احلسني وأصحابه فلام نزلوا الثعلبية،

ورد عليه رجل يقال له برش بن غالب فقال :يابن رسول اهلل ،أخربين
عن قول اهلل عزوجلَ :ي ْو َم َندْ ُعوا ك َُّل ُأن ٍ
َاس بِإِ َم ِام ِه ْم.(((
فقال :إم��ام دع��ا إىل ه��دى ف��أج��اب��وه إل��ي��ه ،وإم���ام دع��ا إىل

الضاللة فأجابوه اليها ،هؤالء يف اجلنة ،وهؤالء يف النار ،وهو قوله
ِ
الس ِع ِري.(((
عزوجلَ :ف ِر ٌيق فيِ الجَْ نَّة َو َف ِر ٌيق فيِ َّ
وقال أبو عبد اهلل جعفر بن حممد الصادق :ثم سار حتى نزل

العذيب :وهو ماء بني القادسية واملغيثة بينه وبني القادسية أربعةأميال(((.
((( معجم البلدان 78
((( االرساء 71
((( الشورى 7
((( معجم البلدان 92
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فقال فيها قائلة الظهر ثم انتبه من نومه باكيا فقال له ابنه:

24

مايبكيك ياأبه؟

فقال :يابني ،إهنا ساعة التكذب فيها الرؤيا وانه عرض يل يف

منامي عارض فقال :ترسعون السري واملنايا تسري بكم إىل اجلنة.(((

وصل احلسني وأصحابه إىل عقبة البطن :وهي منزل يف طريق

مكة بعد واقصة وقبل القاع ملن يريد مكة(((.

فعن أيب عبد اهلل الصادق انه قال:ماأرإين احلسني بن عيل

عقبة البطن قال ألصحابه:ما أرإين إالمقتوال.
قالوا :وماذاك ياأبا عبد اهلل؟
قال :رؤيا رأيتها يف املنام.
((( أمايل الصدوق 136
((( معجم البلدان

احللقة الثالثة

قالوا:وماهي؟
عيل كلب أبقع.(((
قال :رأيت كالبا تنهشني ،أشدها ّ

استمر اإلمام احلسني بمسريه حتى نزل الرهيمة :وهي عني بعد

خفية إذا أردت الشام من الكوفة(((.

قال الصادق:ثم سار حتى نزل الرهيمة ،فورد عليه رجل

من أهل الكوفة يكنى أبا هرم ،فقال :يابن النبي ،ماالذي أخرجك من
املدينة؟

فقال :وحيك ياأبا هرم!!شتموا عريض فصربت وطلبوا مايل

فصربت،وطلبوا دمي فهربت ،وأيم اهلل ليقتلوين ثم ليلبسنهم اهلل ذال

وليسلطن عليهم من يذهلم.(((
شامال ،وسيفا قاطعا،
ّ

لقاء اإلمام احلسني باحلر بن يزيد يف منزل الرهيمة
قال الصادق:وبلغ عبيد اهلل بن زياد اخلرب ،وأن احلسني قد
((( كامل الزيارات
((( معجم البلدان
((( االمايل للصدوق 136
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نزل الرهيمة فأري اليه احلربن يزيد يف ألف فارس.
26

قال احلر :فلام خرجت من منزيل متوجها نحو احلسني نوديت

ثالثا :ياحر أبرش باجلنة ،فالتفت فلم َأر أحدا.

فقلت :ثكلت احلر أمه ،خيرج إىل قتال ابن رسول اهلل ويبرش

باجلنة ،فرهقه عند صالة الظهر ،فأمر احلسني ابنه فأذن وأقام ،وقام
احلسني فصىل بالفريقني مجيعا ،فلام سلم وثب احلر بن يزيد فقال:
السالم عليك يابن رسول اهلل ورمحة اهلل وبركاته.
فقال احلسني :وعليك السالم ،من أنت ياعبد اهلل؟
فقال :أنا احلر بن يزيد.
فقال :ياحر ،أعلينا أم لنا؟
فقال احلر :واهلل يابن رسول اهلل لقد بعثت لقتالك ،وأعوذ باهلل

أن أحرش أنا من قربي وناصيتي مشدودة إىل رجيل ،ويدي مغلولة إىل
وأكب عىل حر وجهي يف النار.
عنقي،
ّ

احللقة الثالثة

يابن رسول اهلل ،اين تذهب؟ أرجع إىل حرم جدك،فإنك مقتول.
فقال احلسني:

27

سأميضومايفاملوتعارعىلالفتى

إذا مانوى حقا وجاهد مسلام

فإن عشت مل أندم وإن مت مل أمل

كفى بك ذال ان تعيش وترغام

وواسى الرجال الصاحلني بنفسه

وف��ارق مثبورا وخالف جمرما

قال اإلمام الصادق:ثم سار احلسني حتى نزل القطقطإنية،

فنظر إىل فسطاط مرضوب ،فقال ملن هذا الفسطاط؟

فقيل لعبيد اهلل بن احلر احلنفي اجلعفي ،فأرسل اليه احلسني،

فقال:

أهيا الرجل ،إنك مذنب خاطيء ،وان اهلل عزوجل آخذك بام أنت

صانع ،ان مل تتب إىل اهلل تبارك وتعإىل يف ساعتك هذه فتنرصين ،فيكون

جدي شفيعك بني يدي اهلل تبارك وتعإىل.

دماء تروي األنسانية

فقال :يابن رسول اهلل ،واهلل لونرصتك لكنت أول مقتول بني

28

يديك ،ولكن هذا فريس خذه إليك ،فواهلل ماركبته قط وأنا أروم شيئا
إال بلغته ،وال أرادين أحد إال نجوت عليه ،فدونك فخذه.
فأعرض عنه احلسني بوجهه ثم قال:
ال حاجة لنا فيك واليف فرسك ،وماكنت متخذ املضلني عضدا،

ولكن رس فال لنا والعلينا ،فإنه من سمع واعيتنا أهل البيت ثم مل جيبنا،

أكبه اهلل عىل وجهه يف نار جهنم.(((

قال احلسني يف أثناء مسريه إىل كربالء:
إن هذه الدنيا تغريت وتنكرت وأدبر معروفها ،فلم يبق منها إال

صبابة كصبابة اإلناء ،وخسيس عيش كاملرعى الوبيل ،أال ترون إىل

احلق اليعمل به ،وإىل الباطل اليتناهى عنه ،لريغب املؤمن يف لقاء ربه

حمقا ،فإين الأرى املوت إال سعادة ،واحلياة مع الظاملني إال برما ،ان الناس
عبيد الدنيا ،والدين لعق عىل ألسنتهم ،حيوطونه مادرت معائشهم ،فإذا

حمصوا بالبالء قل الديانون.(((
((( أمايل الصدوق 137
((( حتف العقول 249

احللقة الرابعة

احللقة الرابعة

نزول الإمام احل�سني يف كربالء.
قال اإلمام الصادق :ثم سار حتى نزل كربالء ،فقال:
أي موضع هذا؟
فقيل :هذه كربالء ،يابن رسول اهلل.
فقال :هذا واهلل يوم كرب وبالء ،وهذا املوضع الذي تراق فيه

دماؤنا ،ويباح فيه حريمنا.

فأقبل عبيد اهلل بن زياد بعسكره حتى عسكر بالنخيلة ،وبعث إىل

احلسني رجال يقال له عمر بن سعد يف أربعة اآلف فارس ،وأقبل
عبد اهلل بن احلصني التميمي يف ألف فارس ،يتبعه شبث بن ربعي يف

ألف فارس ،وكتب لعمر بن سعد عىل الناس ،وأمرهم ان يسمعوا له
ويطيعوه.(((

ملا ورد احلسني كربالء من مجلة ما كتب من الرسائل ،كتابا إىل
((( االمايل للصدوق 137
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أخيه حممد بن احلنفية جاء فيه:
32

عن أيب جعفر الباقر أنه قال :كتب احلسني بن عيل إىل حممد

بن عيل من كربالء:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
من احلسني بن عيل إىل حممد بن عيل ومن قبله من بني هاشم ،أما

بعد :فكأن الدنيا مل تكن ،وكأن اآلخرة مل تزل ،والسالم.(((..

ملا نزل اإلمام احلسني كربالء املقدسة إشرتى النواحي التي

فيها قربه من أهل نينوى أربعة أميال يف أربعة أميال كام قال اإلمام

الصادق:حرم احلسني الذي اشرتاه أربعة أميال يف أربعة أميال ،فهو

حالل لولده ومواليه ،حرام عىل غريهم ممن خالفهم ،وفيه الربكة.(((

أما عن أحداث اليوم التاسع من املحرم ،فقد قال أبو عبد اهلل

الصادق :تاسوعاء يوم حورص فيه احلسني وأصحابه ريض اهلل
((( كامل الزيارات 158
((( تاريخ كربالء وحائر احلسني 44

احللقة الرابعة

عنهم بكربالء ،واجتمع عليه خيل أهل الشام وأناخوا عليه.(((
وعن عيل بن احلسني أنه قال:
أتانا رسول من قبل عمر بن سعد فقام مثل حيث يسمع الصوت،

فقال إنا قد أجلناكم إىل غد ،فإن أستسلمتم رسحنا بكم إىل أمرينا عبيد

اهلل ،وان أبيتم فلسنا تاركيكم.(((..

أما يف الليلة العارشة من حمرم ،حدثت عدة حوادث منها خطبة

اإلمام احلسني يف مجع من أصحابه وأهله وأخوته برواية اإلمام عيل
بن احلسني السجاد إذ انه قال:

مجع احلسني أصحابه بعدما رجع عمر بن سعد وذلك عند قرب

املساء ،قال عيل بن احلسني: 

فدنوت منه ألسمع وانا مريض فسمعت أيب يقول ألصحابه:
أثني عىل اهلل تبارك وتعإىل أحسن الثناء ،وأمح��ده عىل الرساء
((( الكايف 147/4
((( تاريخ الطربي 215/3
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والرضاء ،إين أمحدك عىل أن أكرمتنا بالنبوة ،وعلمتنا القرآن ،وفقهتنا

34

يف الدين وجعلت لنا أسامعا وأبصارا وأفئدة ،ومل جتعلنا من املرشكني.

أما بعد :فإين ال أعلم أصحابا أوىل والخريا من أصحايب ،وال أهل

أبر وال أوصل من أهل بيتي ،فجزاكم اهلل عني مجيعا خريا ،أال وإين
بيت ّ

أظن يومنا من هؤالء غدا ،أال وإين قد رأيت لكم ،فانطلقوا مجيعا يف حل

ليس عليكم مني ذمام ،وهذا الليل قد غشيكم فاختذوه مجال.

فقال له إخوته وابناؤه وبنو أخيه وابنا عبد اهلل بن جعفر :مل نفعل

ذلك لنبقى بعدك ال أرانا اهلل ذلك أبدا ،بدأهم هبذا القول العباس بن

عيل ،وأتبعه اجلامعة فتكلموا بمثله ونحوه.

فقال احلسني :يابن عقيل ،حسبكم من القتل ،فاذهبوا انتم فقد

أذنت لكم.

فقالوا :سبحان اهلل! فام يقول الناس ،يقولون :إنا تركنا شيخنا

وسيدنا وبني عمومتنا خرياألعامم ،ومل نرم معهم بسهم ،ومل نطعن معهم
برمح ،ومل نرضب معهم بسيف والندري ما صنعوا.

احللقة الرابعة

ال واهلل مانفعل ولكن نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا ،ونقاتل

معك حتى نرد موردك ،فقبح اهلل العيش بعدك.

وبرواية عن اإلمام السجاد أنه قام لإلمام احلسني مسلم بن

عوسجة فقال:

أنحن نخيل عنك ،وبام نعتذر إىل اهلل يف أداء حقك ،أما واهلل

حتى أطعن يف صدروهم ،ولو مل يكن معي سالح أقاتلهم به لقذفتهم
باحلجارة ،واهلل ال نخليك حتى يعلم اهلل إنا قد حفظنا غيبة رسوله فيك،

أما واهلل لو قد علمت إين أقتل ،ثم أحيى ،ثم أحرق ،ثم أحيى ،ثم
،أذرى ،يفعل ذلك يب سبعني مرة ما فارقتك حتى ألقى دونك وكيف ال

أفعل ذلك وإنام هي قتلة واحدة ،ثم هي الكرامة التي ال انقضاء هلا أبدا.
وقام زهري بن القني رمحه اهلل فقال:
واهلل لو وددت إين قتلت ،ثم نرشت ،ثم قتلت ،حتى أقتل هكذا

ألف مرة ،وان اهلل عزوجل يدفع بذلك القتل عن نفسك ،وعن أنفس

هؤالء الفتيان من أهل بيتك.

35
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وتكلم مجلة من أصحابه بكالم يشبه بعضه بعضا يف وجه واحد

36

فجزاهم احلسني خريا ،وانرصف إىل مرضبه(((.

ويف رواية أخرى لإلمام زين العابدين يقول فيها:
قال احلسني ألصحابه :إنكم تقتلون غدا كلكم ،واليفلت

منكم رجل.

قالوا :احلمد هلل الذي رشفنا بالقتل معك.
ثم دعا فقال هلم :إرفعوا رؤوسكم وأنظروا ،فجعلوا ينظرون

إىل مواضعهم ومنازهلم من اجلنة ،وهويقول هلم:

هذا منزلك يافالن فكان الرجل يستقبل الرماح والسيوف بصدره

ووجهه ليصل إىل منزله من اجلنة.(((

وروي عن اإلمام السجاد أنه قال:
((( االرشاد 214
((( بحار االنوار198/44

احللقة الرابعة

ملا كانت الليلة التي قتل احلسني صبيحتها قام يف أصحابه

فقال:

أن هؤالء يريدونني دونكم ،ولو قتلوين مل يصلوا اليكم ،فالنجاء

النجاء وأنتم يف حل ،فإنكم ان أصبحتم معي قتلتم كلكم.
فقالوا :النخذلك ،والنختار العيش بعدك.

فقال :أنكم تقتلون كلكم حتى اليفلت منكم أحد ،فكان كام

قال.
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ليلة عا�شوراء
هل من املمكن أن نتصور تلك الليلة الفريدة من نوعها يف تاريخ

حياة أهل البيت؟

وكيف انقضت تلك الليلة عىل آل الرسول وعىل السيدة زينب

سالم اهلل عليهم أمجعني؟

روي عن عيل بن احلسني بن عيل أنه قال:
إين جالس يف تلك العشية التي قتل أيب صبيحتها ،وعمتي زينب

عندي مترضني،اذ اعتزل أيب أصحابه يف خباءله وعنده جون موىل أيب ذر

الغفاري ،وهو يعالج سيفه ويصلحه ،وأيب يقول:
ِ
خليل
ي��اده��ر ُأف ل��ك م��ن

ِ
واألصيل
كم لك ب��اإلرشاق

م��ن ص��اح��ب وط��ال��ب ِ
قتيل
		
ِ
اجلليل
وإنمـا األمـــــر اىل

ِ
بالبـديل
والــدهر اليقنــــع
ِ
السبيل
حــي ســالك
وك��ل
ٍّ
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قال اإلمام زين العابدين :فأعادها مرتني أو ثالثا حتى فهمتها،

42

فعرفت ماأراد ،فخنقتني عربيت ،فرددت دمعي فإهنا سمعت ما سمعت،
وهي امرأة ،ويف النساء الرقة واجلزع ،فلم متلك نفسها أن وثبت جتر

ثوهبا ،وأهنا حلارسة حتى انتهت اليه ،فقالت:

واثكاله! ...ليت املوت أعدمني احلياة ،اليوم ماتت فاطمة أمي،

وعيل أيب ،وحسن أخي ،يا خليفة املايض وثامل الباقي.

لقد أجابت السيدة زينب أخيها احلسني بقوهلا:
ياويلتي! ...أفتغضب نفسك اغتصابا،فذلك أقرح لقلبي ،وأشد

عىل نفيس ،ولطمت وجهها ،وأهوت إىل جيبها وشقته ،وخرت مغشيا

عليها ،فقام اليها احلسني فصب املاء عىل وجهها ،وقال هلا :ياأخية،

اتقي اهلل ،وتعزي بعزاء اهلل ،واعلمي ان أهل األرض يموتون ،وان أهل
السامء اليبقون ،وان كل يشء هالك إال وجه اهلل ،الذي خلق األرض

بقدرته ويبعث اخللق فيعودون ،وهو فرد وحده ،أيب خري مني ،وأمي

خري مني ،وأخي خري مني ،ويل وهلم ولكل مسلم برسول اهلل أسوة(((.
((( تاريخ الطربي316/3
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ثم جاء هبا حتى أجلسها عندي ،ثم خرج إىل أصحابه،فأمرهم

يقرب بعضهم بيوهتم من بعض ،وان يدخلوا األطناب بعضها
أن ّ

يف بعضها ،وان يكونوابني البيوت ،فيستقبلون القوم من وجه واحد
والبيوت من ورائهم وعن أيامهنم وشامئلهم قد حفت هبم ،إال الوجه

الذي يأتيهم منه عدوهم ،ورجع إىل مكانه.(((

وأن من أحداث ليلة عاشوراء أن احلسني أمر بحفر حفرية شبه

اخلندق حول العسكر.

روي عن اإلمام السجاد أنه قال:
ان احلسني أمر بحفرية حفرت حول عسكره شبه اخلندق،

وأمر فحشيت حطبا ،وأرسل عليا ابنه يف ثالثني فارسا وعرشين راجال
ليتقوا املاء وهم عىل وجل شديد.

ثم قال ألصحابه :قوموا فارشبوا من امل��اء يكن آخر زادك��م،

وتوضؤوا واغسلوا ثيابكم لتكون أكفانكم.(((
((( االرشاد 216
((( االمايل للصدوق 138
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يوم عا�شوراء:
44

وهواليوم الذي الينسى ،وذكره اليبىل ،اليوم الذي أقرح جفوننا،

وأسبل دموعنا ،يوم عاشوراء يوم عىل آل الرسول عظيم.
قال اإلمام زين العابدين:

واليوم كيوم احلسني ازدلف اليه ثالثون ألف رجل يزعمون

أهنم من هذه األمة كل يتقرب إىل اهلل عزوجل بدمه ،وهوباهلل يذكرهم

فاليتعطفون حتى قتلوه بغيا وظلام وعدوانا.(((

ويف فجر عاشوراء روي عن اإلمام الصادق انه قال:
ثم صىل احلسني هبم ...أي أصحابه ...الفجر وعبأهم تعبئة

احلرب ،وأمر بحفريته التي حول عسكره ،فأرضمت بالنار ليقاتل القوم

من وجه واحد ،وأقبل رجل من عسكر عمر بن سعد عىل فرس يقال
له :ابن أيب جويرية املزين ،فلام نظر إىل النار تتقد صفق بيده ،ونادى:

ياحسني وأصحاب حسني أبرشوا بالنار فقد تعجلتموها يف الدنيا.
((( اللهوف 87

احللقة اخلامسة

فقال احلسني :من الرجل؟
فقيل :ابن أيب جويرية املزين.
فقال احلسني :اللهم أذقه عذاب النار يف الدنيافنفر به فرسه

وألقاه يف تلك النار فاحرتق.

ثم برز من عسكر عمر بن سعد رجل آخر يقال له متيم بن احلصني

الفزاري ،فنادى :ياحسني وأصحاب احلسني :أما ترون إىل ماء الفرات
يلوح كأنه بطون احليات أي..احليتان ،..واهلل الذقتم منه قطرة حتى

تذوقوا املوت جرعا.

فقال احلسني :من الرجل؟
فقيل :متيم بن احلصني.
فقال احلسني :هذا وأبوه من أهل النار ،اللهم اقتل هذا عطشا

يف هذا اليوم.

قال :فخنقه العطش حتى سقط عن فرسه ،فوطئته اخليل بسنابكها،
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فامت(((.
46

ثم أقبل آخر من عسكر عمر بن سعد يقال له حممد بن األشعث

بن قيس الكندي فقال :ياحسني بن فاطمة :اية حرمة لك من رسول اهلل

ليست لغريك؟

فقال احلسني هذه االية:
ِ
ِ
ان ىَ
ني
يم َو َآل ِع ْم َر َ
عَل ا ْل َعالمَ َ
اص َط َفى آ َد َم َون ً
إِ َّن اللهََّ ْ
ُوحا َو َآل إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
ُ ذ ِّر َّي ًة َب ْع ُض َها ِم ْن َب ْع ٍ
يم.(((
ض َواللهَُّ َسم ٌ
يع َعل ٌ
ثم قال :واهلل ان حممد ملن آل أبراهيم،وان العرتة اهلادية ملن آل

حممد،من الرجل؟

فقيل :حممد بن األشعث بن قيس الكندي ،فرفع احلسني رأسه
إىل السامء فقال :اللهم ِ
أر حممد بن االشعث ذال يف هذا اليوم ال تعزه بعد

هذا اليوم أبدا.

((( االمايل للصدوق 139
((( آل عمران 34/33

احللقة اخلامسة

فعرض له عارض فخرج من العسكر يتربز ،فسلط اهلل عليه عقربا،

فامت بادي العورة.(((

ٍ
قيس رشك يف دم أمري
وعن الصادق انه قال:ان األشعث بن

املؤمنني ،وابنته جعدة سمت احلسن وحممد ابنه رشك يف دم
احلسني.

((( االمايل للصدوق 139
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احللقة السادسة

�أن اهلل �سبحانه وت���ع����إىل خ�ير احل�����س�ين ب�ين الن�صر

واللقاء(..لقاء اهلل)

فقد روي عن موالنا الصادق أنه قال:
سمعت أيب يقول :ملا التقى احلسني وعمر بن سعد لعنه اهلل،

وقامت احلرب ،أنزل اهلل تعإىل النرص حتى رفرف عىل رأس احلسني،

ثم خري بني النرص عىل أعدائه وبني لقاء اهلل ،فاختار لقاء اهلل.(((

ان احلسني أحتج عىل االع��داء يوم عاشوراء ،كام روي عن

اإلمام الصادق انه قال:

ثم وثب احلسني متوكيا عىل سيفه،فنادى بأعىل صوته ،فقال:

أنشدكم اهلل هل تعرفوين؟

قالو :نعم أنت ابن رسول اهلل وسبطه.
قال :أنشدكم اهلل ،هل تعلمون ان أمي فاطمة بنت حممد؟
((( اللهوف 43
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قالوا :اللهم نعم.

52

قال :أنشدكم اهلل ،هل تعلمون ان أيب عيل بن أيب طالب؟
قالوا :اللهم نعم.

قال:أنشدكم اهلل ،هل تعلمون ان جديت خدجية بنت خوليدأول

نساء هذه األمة إسالما؟
قالو:اللهم نعم.

عم أيب؟
فقال:أنشدكم اهلل ،هل تعلمون ان سيد الشهداء محزة ّ
قالوا :اللهم نعم.

فقال:أنشدكم اهلل ،هل تعلمون ان هذا سيف رسول اهلل وأنا

متقلده؟

قالوا :اللهم نعم.

فقال:فأنشدكم اهلل ،هل تعلمون ان هذه عاممة رسول اهلل أنا

البسها؟

قالوا :اللهم نعم.

فقال :أنشدكم اهلل ،هل تعلمون ان عليا كان أوهلم إسالما

وأعلمهم علام ،وأعظمهم حلام ،وانه ويل كل مؤمن ومؤمنة؟
قالوا :اللهم نعم.

احللقة السادسة

فقال :فبم تستحلون دمي ،وأيب الذائد عن احلوض غدا يذود

عنه رجاال كام يذاد البعري الصادر عن املاء،ولواء احلمد يف يدي جدي

يوم القيامة؟

قالوا :قد علمنا ذلك كله ،ونحن غري تاركيك حتى تذوق املوت

عطشا.

فأخذ احلسني بطرف حليته وهو يومئذ ابن سبع ومخسني سنة ثم

قال :اشتد غضب اهلل عىل اليهود حني قالوا :عزير ابن اهلل،

واشتد غضب اهلل عىل النصارى حني قالوا :املسيح ابن 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.(((

((( أمايل الصدوق 141
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حلوق احلر بن يزيد يوم عا�شوراء بع�سكر احل�سني:
54

روي عن اإلم��ام الصادق :فرضب احل��ر بن يزيد فرسه

وجازعسكر عمر بن سعد إىل عسكر احلسني واضعا يده عىل رأسه
عيل فقد أرعبت قلوب أوليائك
وهو يقول :اللهمإليك إنيب فتب ّ
وأوالد نبيك يابن رسول اهلل ،هل يل من توبة؟
فقال احلسني :نعم ،تاب اهلل عليك.
فقال احلر:يابن رسول اهلل ،أتأذن يل فأقاتل عنك ،فأذن له ،فربز

وهويقول:

أرضب أعناقكم بالسيف

عن خري من ّ
حل بالد اخليف

فقتل منهم ثمإنية عرش رجال ،ثم قتل ،فأتاه احلسني ودمه

يشخب.

فقال :بخٍ بخٍ  ،ياحر ،أنت حر كام سميت يف الدنيا واآلخرة ثم

أنشأ احلسني يقول:

احللقة السادسة

ل��ن��ع��م احل����ر ح���ر ب��ن��ي ري���اح ونعم احلر عند خمتلف الرماح
		 احل���ر إذ ن���ادى حسينا فجــاد بنفســــه عنـد الصبــاح
ون��ع��م
أما عن عدد أصحاب احلسني فقد روي عن اإلمام الباقر

قوله:

إهنم كانوا مخسة وأربعني فارسا ،ومئة رجل.(((
وعنه أنه قال:قتلوا سبعة عرش إنسانا كلهم إرتكض يف بطن

فاطمة ،يعني بنت أسد ،أم عيل.(((

أن احلسني برش أصحابه بورودهم عىل النبي ،فقد روي عن

أيب جعفر الباقر انه قال:

قال احلسني بن عيل ألصحابه قبل ان يقتل:
أن رسول اهلل قال يل :يابني أنك ستساق إىل العراق وهي أرض
((( اللهوف42
((( بحار االنوار63/45
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قد التقى فيها النبيون وأوصياء النبني ،وهي أرض تدعى عمورا ،وإنك
56

تستشهد هبا ،ويستشهد معك مجاعة من أصحابك الجيدون أمل مس

احلديد ،وتال:

ِ
َار كُونيِ َب ْر ًدا َوسَلاَ ًما ىَ
يم ،(((يكون احلرب بردا
عَل إِ ْب َراه َ
ُ ق ْلنَا َيا ن ُ

وسالما عليك وعليهم ،فأبرشوا فواهلل لئن قتلونا فإنا نرد إىل نبينا.

لقد خرج أصحاب احلسني وبرزوا للقتال والشهادة واحدا تلو

اآلخر ،مما فعله اإلمام احلسني الشهيد يف يوم عاشوراء ،مجع القتىل

ووضعهم عىل اآلخر.

فعن اإلمام الباقر أنه قال :كان احلسني بن عيل يضع قتاله

بعضهم عىل بعض ثم يقول :قتالنا قتىل النبني وآل النبني.(((

وبعد ذلك برز آل أيب طالب إىل القتال والشهادة وكان أول قتيل

من ولد آل أيب طالب كام روي عن اإلمام الباقر أنه قال:

((( االنبياء 69
((( بحار االنوار 80/45

احللقة السادسة

إن أول قتيل قتل يف يف ولد أيب طالب مع احلسني إبنه عيل.
وبرز من بعده عبد اهلل بن مسلم بن عقيل بن أيب طالب.
وبرز بعده القاسم بن احلسن بن عيل.
وهكذا توالت شموس آل أيب طالب باملغيب ونيل أعىل رتب

الشهادة ورضوان اهلل عزوجل بكل التضحيات التي قدموها من أجل
نرصة اإلمام احلسني الشهيد.

السالم عليكم ياخري أنصار ،السالم عليكم بام صربتم فنعم

عقبى الدار بوأكم اهلل مبوء األبرار ،أشهد لقد كشف اهلل لكم الغطاء

ومهدلكم الوطاء وأجزل لكم العطاء ،وكنتم عن احلق غري بطاء وأنتم

لنا فرطاء ونحن لكم خلطاء يف دار البقاء.
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جهاد قمر بني ها�شم و�صاحب لواء احل�سني� أبي

الف�ضل العبا�س

كان اإلم��ام السجاد دائم البكاء عىل عمه العباس ،فقد

وصف جهاده وبكى عليه يف رواية عن ثابت بن أيب صفية قال:

نظر عيل بن احلسني إىل عبيد اهلل بن العباس بن عيل بن أيب

طالب فاستعرب ،ثم قال:

مامن يوم أشد عىل رسول اهلل من يوم أحد قتل فيه عمه احلمزة

بن عبد املطلب أسد اهلل وأسد رسوله ،وبعده يوم مؤته ،قتل فيه ابن

عمه جعفر بن أيب طالب.

ثم قال :واليوم كيوم احلسني،ازدلف اليه ثالثون ألف رجل

يزعمون أهنم من هذه األمة ،كل يتقرب إىل اهلل عزوجل بدمه وهو باهلل
يذكرهم فاليتعظون حتى قتلوه بغيا وظلام وعدوانا.

ثم قال :رحم اهلل عمي العباس ،فلقد آثر وأبىل وفدى أخاه
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بنفسه حتى قطعت يداه.(((....
62

لقد وصف اإلمام الصادق جهاد عمه العباس بقوله:
كان عمنا العباس بن عيل نافذ البصرية ،صلب اإليامن جاهد مع

أيب عبد اهلل وأبىل بالء حسنا ،ومىض شهيدا.(((

وعن أيب محزة الثاميل أنه قال :قال الصادق :إذا أردت زيارة قرب

العباس بن عيل وهو عىل شط الفرات بحذاء احلافر ،فقف عىل باب
السقيفة ،وقل:

سالم اهلل ،وسالم مالئكته املقربني ،وأنبيائه املرسلني ،وعباده

الصاحلني ،ومجيع الشهداء والصديقني ،والزاكيات الطيبات فيام تغتدي

وتروح ،عليك يابن أمري املؤمنني.

أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة خللف النبي

املرسل ،والسبط املنتجب والدليل العامل ،والويص املبلغ ،واملظلوم
((( االمالي للصدوق 414
((( مقتل الطالبني 90

احللقة السابعة

املهتضم.
فجزاك اهلل عن رسوله وعن أمري املؤمنني ،وعن احلسن واحلسني

صلوات اهلل عليهم ،أفضل اجلزاء ،بام صربت واحتسبت وأعنت ،فنعم
عقبى الدار.

لعن اهلل من قتلك ،ولعن اهلل من جهل حقك واستخف بحرمتك

ولعن اهلل من حال بينك وبني ماء الفرات.

ملا قتل أصحاب احلسني وأقاربه ،وبقى فريدا ليس معه إال

ابنه عيل زين العابدين ،وابن آخر يف الرضاع اسمه عبد اهلل ،فتقدم
احلسني إىل باب اخليمة فقال:

وهويقول:يابني ويل هلؤالء القوم إذا كان خصمهم حممد.
ومنعطف أهوى لتقبيل طفله فقبل منه قبله السهم منحرا
قال الباقر:فلم يسقط من ذلك الدم قطرة إىل األرض

(((

((( اللهوف 49

63

دماء تروي األنسانية

بأيب أنت وأمي من مذبوح ومقتول من غري جرم ،بأيب أنت وأمي

64

دمك املرتقى به إىل حبيب اهلل ،بأيب أنت وأمي من مقدم بني يدي أبيك

حيتسبك ويبكي حمرقا عليك قلبه ،يرفع دمك بكفه إىل أعنان السامء
الترجع منه قطرة ،والتسكن عليك من أبيك زفرة.(((

قتل أبو األحرار اإلمام احلسني بن عيل عىل يد الطغاة املعتدين

واحلاقدين عىل العرتة الطاهرين: 

لقد وص��ف اإلم��ام احلجة املهدي شجاعة جدهه اإلم��ام

احلسني ،كام يف زيارة الناحية املقدسة بقوله:

فثبت للطعن والرضب ،وطحنت جنود
 ....وبدؤوك باحلربَّ ،

عيل املختار،
الفجار ،وأقحمت قسطل الغبار ،جمالدا بذي الفقار ،كأنك ّ

فلام رأوك ثابت اجلأش ،غري خائف والخاش نصبوا لك غوائل مكرهم،

وقاتلوك بكيدهم ورشهم.

وأمر اللعني جنوده فمنعوك املاء ووروده ،وناجزوك القتال،

وعاجلوك النزال ،ورشقوك بالسهام والنبال ،وبسطوا إليك أكف
((( كامل الزيارات 415

احللقة السابعة

اإلصطالم ومل يرعوا لك ذماما،والراقبوا فيك أثاما يف قتلهم أولياءك

هنبهم رحالك.

أنت مقدم يف اهلبوات ،وحمتمل لألذيات قد عجبت من صربك

مالئكة الساموات ،وأحدقوا بك من كل اجلهات ،وأثخنوك باجلراح،

وحالوا بينك وبني الرواح ،ومل يبق لك نارص ،وأنت حمتسب صابر،
تذب عن نسوتك وأوالدك ،حتى نكسوك عن ج��وادك ،فهويت إىل
االرض جرحيا ،تطؤك اخليول بحوافرها ،وتعلوك الطغاة ببواترها.

قد رشح للموت جبينك ،واختلفت باإلنقباض واإلنبساط

شاملك ويمينك تدير طرفا خفيا إىل رحلك وبيتك ،وقد شغلت بنفسك
عن ولدك وأهلك.(((....

لقد وصف اإلمام السجاد كيفية قتال احلسني بقوله (:رأيت

إيل علمت
يوم عاشوراء من طعنه أيب ومل يقتله أيب ،فلام انتقلت اإلمامة ّ

أن أحد ًا من حمبينا كان يف طلبه.(((
((( املزار الكبري 513/496
((( معايل السبطني 31/1
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أما عن عدد اجلراحات التي أصيب هبا احلسني فقد قال اإلمام
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الباقر( :أصيب ووجد به ثالثمئة وبضعة وعرشون طعنة برمح أو
رضبة بسيف ،أو رمية بسهم.(((

وقال اإلمام الصادق  :وجد باحلسني ثالث وثالثون طعنة،

وأربع وأربعون رضبة ،ووجد يف جبة خز دكناء ،كانت عليه مئة خرق

وبضعة عرش خرقا ،مابني طعنة ورضبة ورمية.(((

ولقد رثاه اإلمام املهدي كام ورد عنه يف الزيارة املعروفة بالناحية

قائال فيها:

السالم عىل املرمل بالدماء ،السالم عىل مهتوك اخلباء ،السالم عىل

خامس أصحاب أهل الكساء ،السالم عىل غريب الغرباء ،السالم عىل
شهيد الشهداء ،السالم عىل قتيل األدعياء ،السالم عىل ساكن كربالء،

السالم عىل من بكته مالئكة السامء.

((( االمايل للصدوق 145
((( دالئل اإلمامة 178

احللقة الثامنة

احللقة الثامنة

�أحداث ما بعد ال�شهادة:
ظهرت آيات ساموية وأرضية بعد قتل احلسني بن عيل حسبام

أشارت إليه الروايات واألحاديث عن األئمة املعصومني منها:

عجيج السموات واألرض ...ورصاخ الدم ...والرتاب األمحر

من السامء ...وظهور الدم حتت كل حجر ...وبكاء الطري والوحش
والسموات واألرضني عىل سبط الرسول وابن فاطمة البتول.

فعن أيب عبد اهلل الصادق انه قال  :ان احلسني ملا قتل عجت

السموات واألرض ومن عليها واملالئكة فقالوا :ياربنا ،إئذن لنا يف

هالك اخللق ،بام أستحلوا حرمتك ،وقتلوا صفوتك ،فأوحى اهلل إليهم:
يــامالئكتي ويــاساموايت ويــاأريض ،أسكنوا ،ثم كشف حجابا من

احلجب ،فإذا خلفه حممد واثنا عرشوصيا له ،ثم أخذ بيد القائم من

بينهم فقال :يــامالئكتي ويــاسموايت ويــاأريض هبذا أنترصهلذا ،قاهلا

ثالث مرات.(((

((( الكايف 534/1
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أن رصاخ الوحي جربئيل حينام قتل احلسني من اآليات الساموية
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التي ظهرت وأكدهتا رواية لإلمام أيب عبد اهلل الصادق جاء فيها:

ملا قتل احلسني سمع أهلنا قائال باملدينة يقول :اليوم نزل البالء

عىل هذه األمة ،فاليرون فرحا حتى يقوم قائمكم فيشفي صدوركم،
ويقتل عدوكم ،وينال بالوتر أوتارا ،ففزعوا منه وقالوا:

إن هلذا القول حلادثا قد حدث مانعرفه ،فأتاهم بعد ذلك خرب

احلسني وقتله ،فحسبوا ذلك فإذا هي تلك الليلة التي تكلم فيها
املتكلم.(((

أما عن النداء الساموي الذي سمع حينام قتل احلسني فقد روي

عن اإلمام جعفر بن حممد الصادق أنه قال:

ملا رضب احلسني بن عيل بالسيف ثم ابتدر ليقطع عنقه ،نادى

مناد من قبل رب العزة تبارك وتعإىل من بطنان العرش فقال:أالأيتها
األمة املتحيزة الضاملة بعد نبيها ،ال وفقكم اهلل ألضحى والفطر.
((( كامل الزيارات 553

احللقة الثامنة

ثم قال أبو عبد اهلل :الجرم واهلل ما وفقوا وال يوفقون أبدا حتى

يقوم ثائر احلسني.(((

وكذلك ضجت املالئكة بالبكاء كام قال أبو عبد اهلل:
ملا كان من أمر احلسني ما كان ضجت املالئكة إىل اهلل بالبكاء

وقالت :يارب ،هذا احلسني صفيك وابن صفيك ،وابن بنت نبيك.
فأقام اهلل ظل القائم وقال :هبذا أنتقم هلذا.(((

من أحداث مابعد الشهادة نزول الدم والرتاب األمحر من السامء،

وظهور الدم حتت كل حجر.

قال اإلمام الرضا يف حديث له مع ابن شبيب:
لقد حدثني أيب عن أبيه عن جده ،أنه ملا قتل جدي احلسني

أمطرت السامء دما وترابا أمحر.(((
((( االمايل للصدوق 148
((( اللهوف 53
((( كامل الزيارات 105
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لقد بكت السموات واألرضون عىل احلسني عندما قتل ،فعن
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املفضل بن عمر انه قال:

سمعت أبا عبد اهلل يقول:أن أبا عبد اهلل احلسني بن عيل ملا

مىض بكت عليه السموات السبع واألرضون السبع ،ومافيهن ومابينهن

ومن ينقلب عليهن ،واجلنة والنار ،وماخلق ربنا ومايرى وما اليرى.(((
وعن عبد اهلل بن هالل انه قال:سمعت أبا عبد اهلل يقول :أن

السامء بكت عىل احلسني بن عيل وحييى بن زكريا ومل تبك عىل أحد

غريمها.

قلت :ومابكاؤها؟

قال :مكثت أربعني يوما تطلع الشمس بحمرة وتغرب بحمرة.
فقلت :فذاك بكاؤها؟

قال :نعم .(((

روي ع��ن املفضل ب��ن عمر اجلعفي ان��ه قال:سمعت جعفر

بن حممد يقول :حدثني أيب حممد بن عيل ،حدثني أيب عيل بن
((( كامل الزيارات 165
((( كامل الزيارات 181

احللقة الثامنة

احلسني ،قال :ملا قتل احلسني جاء غراب فوقع يف دمه ،ثم مترغ ،ثم
طار فوقع باملدينة عىل جدار دار فاطمة بنت احلسني وهي الصغرى
فرفعت رأسها فنظرت اليه فبكت وقالت:
ن��ع��ب ال���غ���راب ف��ق��ل��ت من
			
ق����ال :اإلم��ـ��ـ��ام ف��ق��ل��ت من

تنــعاه وي��ل��ك م��ن غ��راب
ق��ـ��ال املــوفــق للصواب

ان احل��س��ي��ـ��ن ب��ك��رب��ـ��ـ��ـ�لا

ب�ي�ن امل������وايض واحل�����راب

فابكــــــي احلسيــــن بعــربة

ت��رج��ي اإلل���ه مــع ال��ث��واب

قلــــت احلسيـــــن فقـال يل

م��ل��ق��ى ع�ل�ى وج���ه ال�ت�راب

ث���م اس��ت��ق��ل ب��ـ��ـ��ه اجل��ن��اح

ول��ـ��م يطـــق ر ّد اجل���واب

ف��ب��ك��ي��ت م��ن��ـ��ـ��ـ��ه ب��ع�برة

ت���ريض اإلل����ه م���ع ال��ث��واب

قال حممد بن عيل:فنعته ألهل املدينة فقالوا :قد جاءتنا بسحر

عبد املطلب ،فام كان بأرسع ان جاءهم اخلرب بقتل احلسني بن عيل.(((

((( بحار االنوار 171/45
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إن هنضة اإلمام احلسني غدت أمثولة من حيث إهنا قد بينت
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القيمة احلقيقة للحد الذي يصله الفرد يف إخالصه ،الذي جيعله يضحي

يف سبيل عقيدته بكل يشء ،فهي حتقق التعاضد والتضامن والتعاون
والنضال املشرتك وحتقيق وإرساء دعائم الدين اإلسالمي.

ألنه دين اجتامعي ال رجعي ،فهو دين اهلل األكمل ،والذي سوف

يشد عىل املطالب بثأر احلسني اإلمام املنتظر أرواحنا ملقدمه الرشيف
الفداء ،والذي سيكون هدفه كهدف احلسني.

ألنه استمرار لثورت احلسني وجتديد لوالية أهل البيت

ودحض لكل باطل وتأييد لكل حق وحتقيق الطمإنينة واألمن يف ربوع

البرشية مجعاء.
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