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حلســن ا م  إلما ا ة  حيا مــن  ت  ا شــذر

مقدمة:

والصالة  العاملني  رب  هلل  واحلمد  الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم 
والسالم عىل أرشف اخللق أمجعني حممد وآله الطيبني الطاهرين
ــفينة ــدى وس ــاح ه ــني مصب ــا : )احلس ــن الرض  ع

 نجاة ...()1(.
نراه معلقًا يف  أو  املبارك  يقرع سمعنا هذا احلديث  كثريًا ما 
أماكن خمتلفة، ولكن هل فكرنا يومًا يف ما يعنيه بشكل حقيقي.
التي  املعاين  عميق  درك  أن  املؤمنني  األخوة  عىل  خيفى  وال 
ألفهامنا  يتيرس  ال  أحاديثهم  يف    املعصومون  إليها  أشار 
قصد  التي  الظاهرة  اجلوانب  بعض  معرفة  ولكن  القارصة 
األئمة  بياهنا لشيعتهم مما خيفى كثريًا عىل البعض من دون 

التأمل فيها.
وعىل كل حال فام نريد بيانه أن كون احلسني  مصباح 
سالم  له    األئمة  من  مهم  تشبيه  نجاة  وسفينة  هدى 
وثيقًا  ارتباطًا  مرتبطة  والنجاة  اهلداية  أن  منه  يراد  عليه،  اهلل 

.باحلسني

)1( عيون أخبار الرضا ج1 ص62
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بيان الطريق املوصل إىل اهلل تعاىل، والذي ال  فاهلداية: هي 
األنبياء  من  اهلداية  لغرض  سبحانه  أرسله  ومن  اهلل  إال  يعرفه 

واألوصياء.
والنجاة: هي انتشال الناس من اخلطايا واملعايص والذنوب 

وإيصاهلم إىل بر األمان والعفو واملغفرة.
ولكن هنا تساؤلني: 

1- ملاذا ُخصَّ احلسني  هبذا الوصف، مع أهنا وظيفة 
األنبياء واألوصياء مجيعًا عىل مر الزمن ـ كام أسلفنا ـ حتى قال 

يف حقه اإلمام احلسن : )ال يوم كيومك يا أبا عبد اهلل(.
من  نستفيد  وكيف    احلسني  جتاه  وظيفتنا  هي  ما   -2
اهلداية  ومها  املتقدمني  األمرين  يف  ينفع  بام  اإلهلي  العطاء  هذا 

والنجاة.
أما جواب السؤال األول:

إن أنبياء اهلل تعاىل عىل كثرهتم ـ وهم مائة وأربعة وعرشون 
ألف نبي ـ وكذلك أوصياء هؤالء األنبياء كلهم أو جلهم قد 
مروا بحالة املواجهة مع أقوامهم، ثم بعد ذلك ماتوا أو قتلوا 
وكام يف احلديث أنه: )إذا قبض اهلل نبيًا من األنبياء، بكت عليه 
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السامء واألرض أربعني سنة(، فيكون يومًا مشهودًا من أيام اهلل 
تعاىل، ولكن من امللفت للنظر أن هذه األيام التي تؤرخ لفقد 
ويل من أولياء اهلل تعاىل عىل األرض عىل كثرهتا مل يتميز فيها يوم 
  الزكي  ، فقول اإلمام احلسن  كام متيز يوم احلسني 
املتقدم: )ال يوم كيومك يا أبا عبد اهلل( بعد كل هذا أمر عجيب 

وحمري، وحري بنا أن نتأمل عظمته ونراعي ذلك.
ُمَعدًا له يف علم اهلل تعاىل أن يقود    إن اإلمام احلسني 
هي  التي  اخلامتة،  املحمدية  الرسالة  مسار  لتصحيح  مرشوعًا 
األزمنة،  كل  ويف  مجيعًا  لألجيال  األرض  يف  تعاىل  اهلل  دستور 
الرسالة  هلذه  متهيدًا  كانت  السابقني  األنبياء  رساالت  إن  بل 

الساموية، وهتيئة عقول الناس لتقبلها.
ثم لِعَظِم هذه الرسالة وخامتيتها كان التحدي من قبل طغاة 
األمة كبريًا ولذا كان النبي األعظم  يقول: )ما أوذي نبي 
بمثل ما أوذيت(، ومن الطبيعي أن حماوالت شياطني اإلنس 
وبشدة  استمرت  بل    الكريم  الرسول  بنهاية حياة  تنته  مل 
أكرب بعد حياته، ويكفي ما حدث من غصب اخلالفة، ونحلة 
البيت  أهل  وإبعاد  بيتها  وإحراق  ورضهبا   ، الزهراء 
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وحتجيم مكانتهم يف املجتمع... الخ دلياًل عىل ذلك.
وشيئًا فشيئًا بدأ الطلقاء واملنافقون يتسنّمون منابر املسلمني 
ويصلون إىل سدة احلكم ال ليشء إال ملحو هذا الدين ورصفه 
عىل  بإنفاقها  املسلمني  بأموال  والتنعم  جهة،  من  مساره  عن 

ملذاهتم من جهة أخرى.
كانوا  فقد  للدين،  احلامة  هم  الذين  املعصومون  األئمة  أما 
وكانت    احلسني  فكان  مقتلني،  مبعدين...  مهمشني 
ومثاالً  والفداء  للتضحية  مرشوعًا  مآسيها  بكل  عاشوراء 

لتضحية األئمة يف احلفاظ عىل دين اهلل ورشعه.
الضخامة  بتلك  عاشوراء  أصداء  تكون  أن  غريبًا  وليس 
فهي الدفة التي غريت مسرية الدعوة اإلسالمية وأنقذهتا من 
األعداء  دأب  التي  الشوائب  من  ونّقتها  والتزييف  التحريف 

إلصاقها هبا.
لذا فيوم احلسني يوم ليس كباقي األيام اخلالدة بل هو يوم 
أعاد الدين إىل احلياة بإعادة احلياة إىل الدين حتى قيل: اإلسالم 

حممدي الوجود حسيني البقاء.
فمن هذا العرض يتضح ـ نوع اتضاح ـ أن اهلداية التي قام 
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األمهية  من  هلا  كان  املظلم  الوقت  ذلك  يف    احلسني  هبا 
والتميز ما استحقت هذه األوصاف.

. وأما السؤال الثاين: عن الوظيفة جتاه احلسني
إهلي  كمرشوع    للحسني  ننظر  أن  البد  أننا  وجوابه: 
اجلواب  مفتاح  يكمن  النظرة  وهبذه  وحفظه،  الدين  إلحياء 
وجب  حسينيني  نكون  أن  أردنا  فلو  باب،  ألف  منه  وينفتح 
نعيشها  التي عاشها يف وجدانه  نعيش قضية احلسني  أن  علينا 

يف ضامئرنا.
وهذه القضية هي قضية هداية األمة واحلفاظ عىل دين جده 

رسول اهلل  وهذا يكون عن طريق:
- ختّلق اإلنسان يف نفسه بأخالق اإلسالم العظيمة وتطبيق 

أحكام اخلالق جل وعال، لنكون دعاة للدين بشكل عميل.
- نرش الثقافة الدينية الصحيحة يف املجتمع عن طريق بيان 

العقائد احلقة واألحكام الفقهية.
- تبسيط ما حيتاج إىل تبسيط من هذه العقائد واألحكام.

- دفع الشبهات التي تواجه الفكر اإلسالمي.
واملفاهيم  األفكار  هبذه  االلتزام  عىل  املجتمع  حث   -
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واألحكام وأن تكون منهجًا هلم يف احلياة.
وااللتزام  اإلسالم  بأخالق  التخلق  عىل  املجتمع  حث   -
بتطبيق أحكامه، ال جمرد معرفتها والتفكر هبا واحلديث حوهلا، 
الطريق  أنه  معرفة  بعد  احلياة  يف  هلم  عمليًا  دستورًا  تكون  بل 

الوحيد املوصل إىل سعادة الدنيا واآلخرة.
- تفعيل دور األمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي يواجه 
شّخص  أن  بعد  خمتلفة،  بمسميات  لتهميشه  رشسة  هجمة 
هو  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  أن  اإلسالم  أعداء 

الكفيل باحلفاظ عىل نسيج املجتمع اإلسالمي حمتفظًا بثوابته.
- مواكبة العرص بإجياد طرق بديلة لنرش األفكار الصحيحة 
اتصال  وسائل  من  عنها  ينتج  وما  احلديثة  العلوم  واستخدام 
إىل    البيت  أهل  فكر  نرش  سبيل  يف  للمعلومة  وإيصال 

الناس.

العتبة العلوية املقدسة     

     قسم الشؤون الدينية
           شعبة التبليغ
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: والدة سبط النبي اإلمام الحسين

يف الثالــث مــن شــهر شــعبان يف الســنة الرابعــة للهجــرة 
  حفيــد رســول اهلل  شــعت األكــوان بنــور احلســني 
ــت  ــث وضع ــه ، حي ــه وأخي ــد أبي ــة بع ــث األئم وثال
ــورًا  ــوان ن ــت األك ــا، فامتلئ ــراء  وليده ــة الزه فاطم
ــد  ــورة، فق ــاء املعم ــة أرج ــت الربك ــارك وعّم ــوره املب ــن ن م
أرشقــت األرض بنــور رهبــا هــذا النــور املبــارك الــذي 
ــبيله  ــة يف س ــن، والتضحي ــظ الدي ــه حف ــىل يدي ــيكون ع س

ــر.    ــوده الطاه ــكل وج ب
ــن األذان  ــوالدة م ــيم ال ــول اهلل  مراس ــم أدى رس ث
واإلقامــة يف أذنيــه اليمنــى واليــرسى، ليكــون عصمــة 
للولــد مــن الشــيطان، ثــم ســاّمه احلســني، قــال املؤرخــون: 
االســم  هــذا  تعــرف  جاهليتهــا  يف  العــرب  تكــن  )مل 
 النبــي  ســاّمه  وإّنــام  بــه،  أبناءهــم  ي  ُتســمِّ  حّتــى 
ــام  ــبعة أي ــد س ــه بع ــّق عن ــامء()1(، وع ــن الس ــي م ــه بوح ب

بكبش، وحلق رأسه وتصدق بزنته فضة.

)1( أسد الغابة: ج2، ص11.
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: للحسين  رعاية النبي

ــه  ــم ب ــني، واهت ــة احلس ــه رعاي ــي  بنفس ــوىل النب وت
اهتاممــا بالغــا فمــزج روحــه بروحــه، ومــزج عواطفــه 
ــه  ــع إهبام ــون ـ : يض ــول املؤرخ ــام يق ــه، وكان ـ في بعواطف
ــه  ــانه يف فم ــل لس ــه فجع ــد والدت ــذه بع ــه أخ ــه، وأن يف في
ــا  ــني، إهي ــا حس ــه: إهي ــول ل ــو يق ــوة وه ــق النب ــه بري ليغذي
ــك  ــي اإلمامــة ـ في ــد هــو ـ يعن ــا يري ــى اهلل إال م حســني، أب
ويف ولــدك...)1(، لقــد ســكب الرســول  يف نفــس وليــده 
ــه،  ــدادًا حليات ــه، وامت ــورة عن ــون ص ــه ليك ــه ومكرمات ُمُثَل

ــه. ــة مبادئ ــه ومحاي ــرش أهداف ــه يف ن ــاًل ل ومث

)1( مناقب آل أيب طالب: ج3، ص209.
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: للحسين  ُحّب النبي

توالــت أقــوال رســول اهلل  يف َوصــف مقــام اإلمــام 
احلســني ، وموقعــه الرفيــع مــن الرســالة ومنــه، ومــدى 
ــة النبــي لســبطه احلســني ، ومــن هــذه األقــوال مــا  حمبَّ

يــيل:
 : ــول اهلل ــال رس ــال: ق ة، ق ــرَّ ــن ُم ــىل ب ــن َيع أوالً: ع
ــبَّ  ــن أح ــبَّ اهللُ َم ــني، أَح ــن ُحس ــا ِم ــي وأن ــنٌي ِمنِّ )ُحَس

ــباط()1(. ــن األْس ــْبُط ِم ــنٌي ِس ــينًا، ُحس ُحَس
ــول  ــمعُت رس ــال: س ــاريس، ق ــلامن الف ــن س ــًا: ع ثاني
اهلل يقــول: )احلســن واحلســني ابنــاي، مــن أحبَّهــام 
ــه  ــه اهلل أدخل ــن أحبَّ ــه اهللُ، َوَم ــي أحبَّ ــن أحبَّن ــي، وم أحبَّن
ــه  ــي أبغَض ــن أبغَضن ــي، وم ــاَم أبغَضن ــن أبغَضُه ــة، وم اجلن

ـار()2(. اهلل، َوَمــن أبغضــه اهلل أدخَلــه النَـّ
ــول  ــت رس ــال: )رأي ــازب، ق ــن ع اء ب ــرَبَّ ــن ال ــًا: ع ثالث
ــو  ــه وه ــىل عاتق ــيل  ع ــن ع ــني ب ــاًل احلس اهلل  حام

)1( إرشاد الشيخ املفيد: ج2، ص127.
)2( مستدرك احلاكم النيسابوري: ج3، 166.
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ــه()1(. ــُه َفأِحبَّ ــمَّ إيِنِّ ُأحبُّ ُه ــول: )اللَّ يق
رابعًا: عن اإلمام الباقر ، قال: )كان رسول اهلل  إذا 
 : اجتذبه إليه، ثم يقول ألمري املؤمنني  دخل احلسني
: فيقول  ويبكي،  فُيقبِّله  عليه،    يقع  ثم   )أْمِسكه(، 
موضع  أقبِّل   ، ُبنيَّ )يا   : فيقول  ؟!!  تبِكي(  مِلَ  أَبه،  )َيا 

السيوف منك وأبكي(، فيقول : )يا أبه، وُأقَتل( ؟!!
وأنــت(،  وأخــوك  وأبــوك  واهلل،  )إي   : فيقــول 
 : يــا أبــه، فمصارُعنــا شــتَّى( ؟!! فيقــول( :فيقــول
)نعــم، يــا ُبنــيَّ (، فيقــول : )فمــن يزورنــا مــن أمتك(؟ 
ــت إال  ــاك وأن ــاك وأخ ــزور أب ــزورين وي ــول : )ال ي فيق

ــي()2(. ت ــن أمَّ ــون م يق الصدِّ
ــول  ــتدَّ برس ــا اش ــال: )مل ــاس، ق ــن عب ــن اب ــًا: ع خامس
 ، ــني ــمَّ احلس ــه، ض ــويفِّ في ــذي ت ــه ال اهلل  مرض
ويســيل مــن عرقــه عليــه، وهــو جيــود بنفســه ويقــول: )َمــا 
ُهــمَّ الَعــْن يزيــد(، ثــم ُغــيش  يل َولَِيزيــد، ال َبــاَرَك اهللُ فِيــه، اللَّ
  طويــاًل، ثــم أفــاَق، وجعــل يقبِّــل احلســني  عليــه

)1( األمايل: ص249.
)2( كامل الزيارات: ص146.
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ــني  ــًا ب ــك مقام ــا إن يل ولقاتل ــول: )أم ــان ويق ــاه تذرف وعين
.)1() ــدي اهلل عــزَّ وجــلَّ ي

وأخريًا:
  هييِّئ ولده احلسـني  ندرك كيف كان رسـول اهلل
ـده، ليحفظ له رسـالته  لـدور رسـايل فريـد، ويوحي بـه ويؤكِّ

والضياع. االنحـراف  من 
ولــذا نجــد أن ســرية اإلمــام احلســني  هــي مــن أبــرز 
مصاديــق وحــدة اهلــدف يف حتقيــق وحفــظ مصلحة اإلســالم 
 البيــت  أهــل  أدوار  هبــا  اتَّســمت  والتــي   الُعليــا، 
الظاهــري يف  الطريقــة وتباينهــا  عهــا يف  تنوِّ عــىل رغــم 

املواقــف.

)1( بحار األنوار: ج44، ص266.
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صفاته  الجسمية: 

َبــَدت يف مــالح اإلمــام احلســني  مالمــح جــده 
، حياكيــه يف أوصافه  فكان ، الرســول األعظــم 
ــائر  ــىل س ــا ع ــاز هب ــي امت ــه الت ــه يف أخالق ــام كان حياكي ك
النبيــني ، وقــد وصفــه حممــد بــن الضحــاك فقــال: كان 

.)1( ــول اهلل ــد رس ــبه جس ــني  يش ــد احلس جس
تـِـه إىل قدميه)2(.  وقيــل: إنه كان يشــبه النبــي  ما بني ُسَّ
ُه أن ينظر إىل أشــبه الناس  وقــال اإلمــام عــيل : )َمــن َسَّ
برســول اهلل  مــا بــني عنقــه وثغــره فلينظــر إىل احلســن، 
 ُه أن ينظــر إىل أشــبه النــاس برســول اهلل   َوَمــن َسَّ

ما بني عنقه إىل َكعبِِه َخلقًا َوَلونًا فلينظر إىل احلسني()3(.
فقــد بــدت عــىل وجهــه الرشيــف أســارير اإلمامــة، 
ــول  ــام يق ــكان ك ــًا، ف ــاس وجه ــن أرشق الن ــكان م ف

ــذيل: ــري اهل ــو كب ــاعر أب الش
امُلَتَهلِّل الَعارض  َكَبِق  َبرقت  وجهه        ة  َأِسَّ إىل  َنظرت  َوإِذا 

)1( املنمق يف أخبار القريش: ص535، خطط املقريزي: ج2، ص285.
)2( املنمق: ص424.

)3( تاريخ دمشق: ج14، ص126.
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: جماله

 ــم: كان ــول أحده ــه بق ــني ل ــض املرتمج ــه بع  وصف
أبيــض اللــون، فــإذا قعــد يف موضــع فيــه ظلمــة هُيَتــدى إليــه 

لبيــاض جبينــه ونحــره)1(.
ويقــول آخــر: كان لــه  مَجــاٌل عظيــم، ونــوٌر يتألأل يف 
 جبينــه وَخــده، يــيء َحواليــه يف الليلــة الظلــامء، وكان 

.)2( أشبه الناس برسول اهلل
ــف  ــوم الط ــه يف ي ــن أصحاب ــهداء م ــض الش ــه بع ووصف

ــاًل: قائ
َلُه َطلعٌة ِمثل َشمس الّضحى  

ة ِمثل َبــــدٍر ُمنـــــري َلُه غرَّ    

)1( اإلفادة يف تاريخ األئمة السادة .
)2( حمارضات األوائل واألواخر لعيل درة احلنفي: ص71 ويف مصابيح السنة: ج2، ص202 عن أنس قال: 
مل يكن أحد أشبه بالنبي  من احلسن بن عيل، وقال يف احلسني : كان أشبههم برسول اهلل  ويف أنساب 

.  األرشاف: ج1، ق1: ان احلسني كان يشبه النبي
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: َهيبته

 يف  ، فــكان  وكانــت عليــه ِســياَمء األنبيــاء 
ــاه، فقــد  ــو هَلــا اجِلَب ه  التــي َتعنُ َهيبتــه حَيكــي هيبــة َجــدِّ
وصــف عظيــم هيبتــه بعــض اجلَالَّديــن مــن رُشطــة ابــن زياد 
بقوهلــم: َلَقــد َشــَغَلنا ُنــوُر وجِهــِه ومَجــاُل َهيبتـِـه عــن الفكــرة 
ــات  ــف رضب ــوم الط ــه ي ــور وجه ــب ن ــه، ومل حتج يف قتل
ــه  ــدر يف هَبائ ــكان كالب ــاح، ف ــات الرم ــيوف، وال َطعن الس

ــي: ــاعر الكعب ــول الش ــك يق ــه، ويف ذل وَنَضارت
َجديدا منه  أخَلْقَن  وال  ُحسنًا  الَقنــــــــــا     منه  ت  غريَّ ما  ٌح  َوُمَرَّ
َقد كان بدرًا فاغَتَدى شمُس الّضحى       ُمــْذ ألَبَسْته يد الدماء ُبرودا)1(

َوملــا ِجــيَء برأســه الرشيــف إىل الطاغيــة ابــن زيــاد 
ــذا  ــل ه ــُت مث ــا رأي ــول: م ــق يق ــه، فانطل ــور وجه ــر بن هُبِ

ُحســنًا)2(!!.
وحينــام ُعــِرض الــرأس الرشيــف عــىل يزيــد بــن معاويــة 
ُذِهــل مــن مجــال هيبتــه وطفــق يقــول: مــا رأيــُت وجهــًا قــط 

)1( أنساب األرشاف للبالذري: ج1، ق1، خمطوط بمكتبة اإلمام أمري املؤمنني  العامة .
)2( تاريخ دمشق: ج14، ص126.
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أحســُن ِمنــه)1(!!.
  ــه ــي بمقابلت ــر اجلعف ــن احل ــد اهلل ب ــرشف عب ــا ت ومل
امتــألت نفســه إكبــارًا وإجــالالً لــه، وراح يقــول: مــا رأيــُت 
.)2( أحــدًا َقــط أحَســُن، وال أمــأُل للعــني مــن احلَُســني
 ، ســيامء األنبيــاء  فقــد بــدت عــىل مالحمــه
ــه،  ــن إلي ــون الناظري ــأل عي ــكان  يم ــني، ف ــاء امُلتَّق وهب

. ــه ــارًا ل ــًا وإكب ــاه خضوع ــي اجلب وتنحن

)1( أنساب األرشاف للبالذي: ج3، ص217.
)2( أعيان الشيعة: ج4، ص118.
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: إمامته
احلســن  إمامــة  بالنــص عــىل    اهلل  ح رســول  رَصَّ
واحلســني  بقولــه : )اِبنــاي َهــَذان إَمامــان قاَمــا أو 

ــدا(. َقع
ــت  ودلَّــت وصيَّــة احلســن  إليــه عــىل إمامتــه، كــام دلَّ

وصيــة اإلمــام عــيل  البنــه احلســن  عــىل إمامتــه.
ــه  ــاة أخي ــد وف ــني  بع ــام احلس ــة اإلم ــت إمام فكاَن
  ثابتــة، وطاعتــه عــىل مجيــع اخلَلــق الِزَمــة، وإْن مل َيــدُع
ــه  ــة بين ــة احلاصل ــا، واهلُْدن ــي كان عليه ــة الت ــه للتقيَّ إىل نفس

وبــني معاويــة بــن أيب ســفيان، فالتــزم بالوفــاء هبــا.
ة اهلُْدنة التــي كانت متنع  فلــامَّ مــات معاويــة، وانقَضــْت ُمــدَّ
 مــن الدعــوة إىل نفســه، وَعلــم  اإلمــام احلســني 
ــن  ــة، م ــن عتب ــد ب ــة الولي ــه يف املدين ــد إىل والي ــه يزي ــام بعث ب
أخــذ البيعــة مــن أهــل املدينــة لــه، وقــد أرَفــَق كتابــه 
بصحيفــة صغــرية فيهــا: ُخــذ احلســني، وعبــد اهلل بــن 
ــري،  ــن الزب ــد اهلل ب ــر، وعب ــن أيب بك ــن ب ــد الرمح ــر، وعب عم
عنقــه،  فــارضب  أَبــى  ومــن  شــديدًا،  أخــذًا  بالبيعــة، 
ــب  ــره بحس ــر  أم ــا أظه ــه، فعنده ــث إيلَّ برأس وأبع
ــاٍل،  ــاالً بح ــه ح ــني ب ــه للجاهل ــن حقِّ ــاَن ع ــكان، وأَب اإلم
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 إىل أن اجتمــع لــه يف الظاهــر األنصــار، فدعــا اإلمــام 
ــه بُولــِده وأهــل بيتــه مــن  ر للقتــال، وتوجَّ إىل اجلهــاد، وشــمَّ
ــاه  ــن دع ــتنصار بَِم ــراق، لالس ــو الع ــوله نح ــرم اهلل ورس َح

مــن شــيعته عــىل األعــداء.
ــن  ــه م ــل خروج ــني  َقب ــام احلس ــد أوىص اإلم وق
ــه،  ــوة إىل نفس ــه، والدع ــَزى قيام ــنيَّ َمغ ــة، َفب ــة إىل َمك املدين
ــا أوىَص  ــذا َم ــم، َه حي ــِن الرَّ مَح ــِم اهللِ الرَّ ــال : )بِْس فق
ــة، أنَّ  ــد بــن احلَنَفيَّ بــه احلُســني بــن عــيل  إىل أِخيــه حُممَّ
احلســني يشــهُد أْن ال إلــه إالَّ اهلل، َوحــَدُه ال رشيــك لــه، وأنَّ 
ــة  ــدًا عبــُده ورســوُله، َجــاء باحلــقِّ مــن عنــده، وأنَّ اجلنَّ حممَّ
ــا، وأنَّ اهلل  ــب فيه ــٌة ال ري ــاعة آتي ، والسَّ ــقٌّ ــار َح ، والنَّ ــقٌّ َح
ــرًا، وال  ــرج أرِشًا وال َبطِ ــور، وإينِّ مل أخ ــن يف القب ــُث م يبع
ــة  ــام خرجــُت لطلــب اإلصــالح يف أمَّ ُمفِســدًا وال َظاملـِـًا، وإنَّ
ــر،  ــِن املنك ــى ع ــروِف وأهْنَ ــَر باملع ــُد أْن آُم ي ، أري ــدِّ َج
ي، وأيب عــيل بــن أيب َطالـِـب، َفَمــْن َقبلني  وأســرُي بِســرَيِة َجــدِّ
، ومن ردَّ عــيلَّ هذا أْصــرِبُ حتى  بقبــول احلــق فــاهلل أوىل باحلــقِّ
ــني()1(. ــرُي احلاِكم ــو َخ ــوم، وه ــني الق ــي وب ــَي اهللُ بين  يق

ة خالفته بعد أخيه  إْحَدى عرشة سنة. وكانْت ُمدَّ
)1( بحار األنوار: ج44، ص329.
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: علمه
كان اإلمــام  أعلــم أهــل زمانــه بعــد أبيــه وجــده فقــد 
ــىل  ــل  ع ــه جربائي ــزل ب ــذي ن ــم ال ــت العل ــى يف بي ترب
ــام إىل أن  ــد إم ــام بع ــه إم ــم  وتداول ــي األعظ روح النب
ــي  ــرات الت ــض الفق ــرض لبع ــا نع ــه ، وهن ــل إلي وص

. ــه لــه مــن أبيــه وجــده تبــني ســعة علمــه ووراثت
أواًل: كالمه  في توحيد اهلل عز وجل:

ــه  لإلمــام  تــراث علمــي رائــع، خــاض يف مجلــة من
جمموعــة مــن البحــوث الفلســفية واملســائل الكالميــة التــي 
، وبــنيَّ  فأوضحهــا  والتعقيــد،  بالغمــوض  ُمنيــت 

ــا: ــا، منه ــالم فيه ــة اإلس ِوجه
يف معنى ) التَّوِحيد (:

ــه إىل  ــن كالم ــري م ــني  يف كث ــام احلس ض اإلم ــرَّ وَع
َ حقيقتــه وجوهــره، وَفنَّــد ُشــَبه امُللحديــن  توحيــد اهلل، َفبــنيَّ

ــر عنــه: وأوهامهــم، ونعــرض فيــام يــيل لبعــض مــا ُأثِ
: أوالً: قال

ــبِّهون اهلل  ــن ُيش ــة الذي ــؤالء املارق ــوا ه ــاس، اتق ــا النَّ )أهيُّ
بأنفســهم، يضاهــون قــول الذيــن كفــروا مــن أهــل الكتاب، 
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ــري، ال  ــميع البص ــو الس ــه يشء، وه ــس كمثل ــو اهلل لي ــل ه ب
ــف  ــو اللطي ــار، وه ــدرك األبص ــو ي ــار، وه ــه األبص تدرك
اخلبــري، اســتخلص الوحدانيــة واجلَــرَبوت، وأمــى املشــيئة، 
واإلرادة، والقــدرة، والعلــم بــام هــو كائــن، ال منــازع لــه يف 
يشء مــن أمــره، وال ُكفــو لــه يعاِدُلــه، وال ِضــّد لــه ينازعــه، 
ــه  ــاركه، ال تتداول ــه يش ــل ل ــاهبه، وال مث ــه يش ــِمّي ل وال َس
ينــزل عليــه  األمــور، وال جتــري عليــه األحــوال، وال 
ــر  ــه، وال خيط ــَه عظمت ــون ُكن ــدر الواصف ــداث، وال يق األح
ــياء  ــه يف األش ــس ل ــه لي ــه، ألن ــغ جربوت ــوب َمبل ــىل القل ع
عديــل، وال تدركــه العلــامء بألباهبــا، وال أهــل التفكــري 
ــف  ــه ال يوص ــب ألن ــا بالغي ــق، إيقان ــم إال بالتحقي بتفكريه
ــه،  ــِمّي ل ــك اهلل ال َس ــني، فذل ــات املخلوق ــن صف ــيشء م ب

ــري()1(. ــميع البص ــو الس ــه يشء، وه ــس كمثل ــبحانه لي س
ــم  ــق العظي ــبيه اخلال ــن تش ــام  م ــّذر اإلم ــد ح فق
العــدم،  يالحقهــا  التــي  املمكنــات  بســائر  أو  بعبــاده، 

الفنــاء. ويطاردهــا 

)1( حتف العقول: ص244.
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ثانيًا:
يقــول املؤرخــون إن َحــرْب األمــة عبــد اهلل بــن عبــاس كان 
ث النــاس يف مســجد رســول اهلل ، فقــام إليــه نافــع  حُيــدِّ
األزرق فقــال لــه: ُتفتــي النــاس يف النملــة والَقملــة، صــف 

يل إهَِلـَـك الــذي تعُبــد ؟
  فأطــرَق إعظامــا لقولــه، وكان اإلمــام احلســني

األزرق(؟ بــن  يــا  )إيِلَّ  قائــاًل:  فانــربى  جالســًا 
اك أسأل. فقال نافع: َلسُت إِيَّ

فثــار ابــن عبــاس، وقــال لــه: إنــه مــن بيــت النبــوة، وهــم 
َوَرثــة العلم.

فأقبــل نافــع نحــو اإلمــام ، فقــال : )يــا نافــع، 
ــاس  ــَر يف التب ــزل الده ــاس مل ي ــىل القي ــه ع ــع دين ــن وض م
ســائاًل ناكبــًا عــن املنهــاج، ظاعنــًا باالْعِوَجــاج، ضــاالً عــن 

ــاًل غــري اجلميــل. الســبيل، قائ
ــام  ــه ب ُف ــه، وأَعرِّ ــه نفس ــَف ب ــام وص ــي ب ــك إهل ــُف ل َأِص
ف بــه نفســه، ال ُيــدرُك باحلــواس، وال يقــاس بالنــاس،  َعــرَّ
قريــٌب غــري ُملَتِصــق، بعيــد غــري منتقــص يوحــد وال 
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يبغــض، معــروف باآليــات، موصــوف بالعالمــات، ال إلــه 
ــال()1(. ــري امُلَتَع ــو الكب إال ه

ــرية،  ــه احل ــد َمَلَكت ــًا، فق ــق جواب ــاَر األزرق، ومل ُيطِ فح
وســدَّ عليــه اإلمــام  كل نافــذة ينفــذ منهــا، وهُبِــر 
ُدون  ــَردِّ ــوا ُي ــام ، وراح ــة اإلم ــمعوا مقال ــن س ــع م مجي
ة،  كالم ابــن عبــاس: إِنَّ احلُســني  ِمــن بيــت النبــوَّ

ــم)2(. ــة العل ــم َوَرَث َوُه
َمد (: يف معنى ) الصَّ

كتــب إليــه  مجاعــة يســألونه عــن معنــى الصمــد يف 
.َمــُد قولــه تعــاىل: اهللُ اْلصَّ

فكتـب  هلـم بعـد البسـملة: )أمـا بعـد: فـال ختوضوا 
يف القـرآن، وال جُتادلـوا فيـه، وال تتكلمـوا فيه بَِغـري ِعلم، فقد 
ي رسـول اهلل  يقـول: )َمـن قـال يف القرآن  سـمعت َجـدِّ
ُأ مقعُدُه مـن النار(، وإن اهلل سـبحانه قد َفرسَّ  بغـري ِعلـٍم َفْلَيَتَبوَّ
ُه فقال: )مَلْ  َمُد(،  ثم َفـرسَّ الصمـد فقـال: ) اهللُ َأَحـُد * اهللُ اْلصَّ

َيِلـْد َومَلْ ُيوَلـْد * َومَلْ َيُكـْن َلُه ُكُفـوًا َأَحٌد(.
)1( روضة الواعظني: ص34.

)2( دعائم اإلسالم: ج1، ص395.
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)مَلْ َيِلـْد(: مل خيـرج منه يشء كثيف، كالولد وسـائر األشـياء 
الكثيفـة، التي خترج مـن املخلوقني.

البـدوات  منـه  يتشـعب  وال  كالنفـس،  لطيـف  يشء  وال 
والبهجـة  واحلـزن،  واهلـم  واخلطـرة،  والنـوم  ـنَة  كالسِّ
والضحـك، والبـكاء واخلـوف، والرجـاء والرغبة والسـأمة، 
ـَد  واجلـوع والشـبع، تعـاىل عـن أن خيـرج منـه يشء، وأن يتولَّ

لطيـف. أو  كثيـف  منـه يشء 
) َومَلْ ُيوَلـْد (: مل يتولـد من يشء، ومل خيرج من يشء كام خترج 
األشـياء الكثيفـة مـن عنارصها، كالـيشء من الـيشء، والدابة 
مـن الدابة، والنبـات من األرض، واملـاء من الينابيـع، والثامر 
مـن األشـجار، وال كام خيـرج األشـياء اللطيفة مـن مراكزها، 
كالبـرص مـن العني، والسـمع من األذن، والشـم مـن األنف، 
والـذوق مـن الفـم، والكالم مـن اللسـان، واملعرفـة والتمييز 
مـن القلـب، وكالنـار مـن احلجـر، ال، ال بـل هـو اهلل الصمد 
الـذي ال مـن يشء وال يف يشء وال عـىل يشء، مبـدع األشـياء 
وخالقهـا، ومنشـئ األشـياء بقدرته، يتالشـى ما خلـق للفناء 
مد،  بمشـيئته، ويبقـى ما خلـق للبناء بعلمـه، فذلكـم اهللُ الصَّ
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الـذي مل يلد ومل يولـد، عامل الغيب والشـهادة، الكبـري امُلَتعال، 
َومل َيُكـن َلُه ُكفـوا أحد ()1(.

: ثانيًا: مسائل اإلمام الحسين

 ، طرحــت عــّدة مســائل عــىل اإلمــام احلســني
: منهــا كر نذ

املسألة األوىل:
ــرب،  ــن الع ــل م ــني  رج ــام احلس ــىل اإلم ــل ع دخ

فقــال: يــا بــن رســول اهلل مســألة، قــال : )هــات(.
قال: كم بني اإليامن واليقني؟ قال : )أربع أصابع(.

قــال: كيــف؟ قــال : )اإليــامن مــا ســمعناه واليقــني 
مــا رأينــاه، وبــني الســمع والبــرص أربــع أصابــع(.

ــوة  ــال : )دع ــامء واألرض؟ ق ــني الس ــم ب ــال: فك ق
ــتجابة(. مس

قـال: فكـم بني املـرشق واملغرب؟ قال : )مسـرية يوم 
للشمس(.

قــال: فــام عــز املــرء ؟ قــال : )اســتغناؤه عــن 
النــاس(.

)1( الوايف للفيض الكاشاين: ج1، ص367..
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ــيخ  ــق يف الش ــال : )الفس ــح يشء ؟ ق ــام أقب ــال: ف ق
ذي  يف  والكــذب  قبيحــة،  الســلطان  يف  واحلــدة  قبيــح، 
احلســب قبيــح، والبخــل يف ذي الغنــاء قبيــح، واحلــرص يف 

ــح(. ــامل قبي الع
ــدد  ــن ع ــربين ع ــول اهلل، فأخ ــن رس ــا ب ــت ي ــال: صدق ق
األئّمــة بعــد رســول اهلل  ؟ قــال : )إثنــا عــرش عــدد 

نقبــاء بنــي إسائيــل (.
ــّم  ــًا، ث ــني  ملي ــرق احلس ــمهم يل ؟ فأط ــال: فس ق
رفــع رأســه، فقــال : )نعــم أخــربك يــا أخــا العــرب، إّن 
اإلمــام واخلليفــة بعــد رســول اهلل  أمــري املؤمنــني عــيل 
ــدي،  ــن ول ــعة م ــا وتس ــن وأن ــب  واحلس ــن أيب طال ب
منهــم عــيل أبنــي، وبعــده حمّمــد ابنــه، وبعــده جعفــر ابنــه، 
وبعــده موســى ابنــه، وبعــده عــيل ابنــه، وبعــده حمّمــد ابنــه، 
ــف  ــده اخلل ــه، وبع ــن ابن ــده احلس ــه، وبع ــيل ابن ــده ع وبع
ــر  ــن يف آخ ــوم بالدي ــدي يق ــن ول ــع م ــو التاس ــدي، ه امله

ــان()1(. الزم

)1( مناقب آل أيب طالب: ج3، ص179.
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املسألة الثانية:
 : كتــب رجــل مــن أهــل الكوفــة إىل اإلمــام احلســني
 : ــا واآلخــرة؟ فكتــب ــا ســّيدي أخــربين بخــري الدني ي
)بســم اهلل الرمحــن الرحيــم، أّمــا بعــد، فــإّن مــن طلــب رىض 
ــب  ــن طل ــاس، وم ــور الن ــاه اهلل أم ــاس كف ــخط الن اهلل بس
رىض النــاس بســخط اهلل وكّلــه اهلل إىل النــاس، والســالم()1(.

املسألة الثالثة:
ــرب  ــاص وال أص ــل ع ــا رج ــام : أن ــل لإلم ــال رج ق
ــه: )افعــل مخســة  ــة، فعظنــي بموعظــة، فقــال ل عــن املعصي

أشــياء وأذنــب مــا شــئت(.
: قال له الرجل هاهتا يا أبا عبد اهلل ؟ قال

)األوىل: ال تــأكل مــن رزق اهلل وأذنــب مــا شــئت(، فقــال 
ــن  ــون هلل وم ــا يف الك ــن آكل إذن، وكل م ــن أي ــل: وم الرج

عطائــه؟
)الثانيــة: أخــرج مــن أرض اهلل وأذنــب مــا شــئت(، فقــال 
الرجــل: وهــذه أعظــم مــن األوىل، فأيــن أســكن وكل مــا يف 

)1( مستدرك الوسائل: ج12، ص209.
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الكــون هلل وحــده؟
ــا  ــب م ــه وأذن ــراك اهللُ في ــًا ال ي ــب موضع ــة: أطل )الثالث

ــة؟ ــىل اهلل خافي ــى ع ــل ختف ــل: وه ــال الرج ــئت(، فق ش
)الرابعــة: إذا جــاءك ملــك املــوت ليقبــض روحــك 

ــئت(. ــا ش ــب م ــك وأذن ــن نفس ــه ع فادفع
)اخلامســة: إذا أراد مالــك أن يدخلــك النــار فــال تدخلهــا 
ــن  ــا اب ــبي ي ــل: حس ــه الرج ــال ل ــئت(، فق ــا ش ــب م وأذن

ــره)1(.  ــث يك ــوم حي ــد الي ــراين اهلل بع ــن ي ــول اهلل، ل رس

)1( بحار األنوار: ج75، ص126.
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: عبادته

اجتــه اإلمــام احلســني  بعواطفــه ومشــاعره نحــو اهلل 
عــز وجــل، فقــد تفاعلــت مجيــع ذاتّياتــه  مــع حــب اهلل 
واخلــوف منــه، ويقــول املؤرخــون: إنــه  عمــل كل مــا 
ــه إىل اهلل تعــاىل، فــكان  كثــري الصــالة، والصــوم،  يقّرب
واحلــج، والصدقــة، وأفعــال اخلــري، ونحــن نعــرض يف هــذا 
املختــرص بعــض مــا ُأثـِـر عنــه  مــن عبادتــه، وقربــه مــن 

اهلل تبــارك وتعــاىل.
أوالً: خوفه  من اهلل تعاىل:

كان اإلمــام  يف طليعــة العارفــني بــاهلل، وكان عظيــم 
ــه  ــال ل ــى ق ــه، حت ــن خمالفت ــذر م ــديد احل ــه، ش ــوف من اخل

ــه: مــا أعظــم خوفــك مــن ربــك ؟!! بعــض أصحاب
فقــال : )ال َيأمــُن يــوم القيامــة إال َمــن خــاَف اهلل يف 

الدنيــا()1(.
ــق،  ــاءوا الطري ــن أض ــني الذي ــرية املتق ــذه س ــت ه وكان

ــة. ــاق املعرف ــوا آف وفتح

)1( بحار األنوار: ج44، ص192.
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: ثانيًا: كثرة صالته وصومه
كان  أكثــر أوقاتــه مشــغوالً بالصــالة والصــوم، 
ــّدث  ــام َح ــة ك ــف ركع ــة أل ــوم والليل ــيل يف الي ــكان يص ف
 : ــه ــل ل ــد قي ــن  فق ــن العابدي ــده زي ــك ول بذل
ــه!  ــد أبيــك؟! قــال: العجــب كيــف ولــدت ل )مــا أقــل ول
كان يصــيل يف اليــوم والليلــة ألــف ركعــة فمتــى كان يتفــرغ 

للنســاء؟!()1(.
ــال:  ــام  فق ــادة اإلم ــن عب ــري ع ــن الزب ــدث اب وحت
أَمــا واهلل لقــد قتلــوه طويــاًل بالليــل قياُمــه، كثــريًا يف النهــار 

ــه)2(. صوُم
: ثالثًا: حّجه

ــًا  ــج  مخس ــد ح ــج، وق ــري احل ــام  كث كان اإلم
ــه ُتقــاد  وعرشيــن حجــة ماشــيًا عــىل قدميــه، وكانــت نجاِئُب
بــني يديــه، وكان يمســك الركــن األســود ويناجــي اهلل 
ــاكرًا،  ــْدين ش ــم جِت ــيلَّ َفَل ــَت ع ــي أنعْم ــاًل: )إهَِل ــو قائ ويدع
ــة  ــلْبَت النِّعَم ــَت َس ــال أن ــرًا، ف ــدين صاب ــم جَتِ ــي فل واْبَتليَتن

)1( وسائل الشيعة: ج4، ص100.
)2( أنساب األرشاف: ج5، ص304.
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ــا  ــي م ــرب، إهَِل ــرتك الصَّ ة ب ــدَّ ــَت الشِّ ــكر، وال أدْم ــرتِك الش ب
ــرم()1(. ــِم إال الك ــن الكري ــوُن م َيك

ــق،  ــرض يف الطري ــت اهلل فم ــرًا لبي ــرج  معتم وخ
فبلــغ ذلــك أبــاه أمــري املؤمنــني  وكان يف املدينــة املنورة، 
 ــو ــقَيا( وه ــه يف )الس ــه، فأدرك ــرج  يف طلب  فخ

مريض، فقال له: )َيا ُبني ما تشتكي(؟
فقال اإلمام احلسني : )أشَتِكي َرأيس(.

فدعــا أمــري املؤمنــني بِبدَنــٍة فنحرهــا، وحلــق  رأســه 
َقفــل  مــن مرضــه    ُشــفي  فلــام  املدينــة،  إىل  َورّده 

ــر)2(. ــة واعَتَم ــًا إىل مك راجع
. هذا بعض ما ُأثِر من طاعته وعبادته

)1( كشف الغمة: ج2، ص414.
)2( دعائم اإلسالم: ج1، ص395.
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دعاؤه ومناجاته:

لقــد كان أهــل البيــت  ال يأنســون وال يلتــذون 
ــف  ــت صح ــد ملئ ــه وق ــم ودعائ ــاة رهب ــل مناج ــيشء مث ب
ــة  التاريــخ بصحائــف مــن نــور حتكــي تلــك العلقــة الرباني
ــم  ــارت هب ــوه فث ــوه فأحب ــذي عرف ــم ال ــني خالقه ــم وب بينه
العواطــف فرتكــوا النــوم وانشــغلوا بعبــادة رهبــم وتلــذذوا 
ــني  مــن  ــوه أمــري املؤمن ــه فقــد كان أب ــه ودعائ بمناجات
أشــهر العابديــن حتــى كانــت الغشــية التــي تأخــذه يف الليــل 
مــن أبــرز ســامته التــي حكاهــا أصحابــه، وكذلــك ابنــه زيــن 
العابديــن  فقــد طــرز كتــب األدعيــة بمناجاتــه وادعيته 
التــي عرفــت بعــد ذلــك بزبــور آل حممــد، ووقــف احلســني 
بــني األب واالبــن نفــس املوقــف ومل يكــن غريبــا عــن نســق 
ــذي  ــة ال ــاؤه يف عرف ــه دع ــتهر عن ــر فاش ــت الطاه ــذا البي ه
حــرّي األلبــاب فصاحــة وعلــاًم فقــد انكــب العلــامء والعبــاد 
عليــه عــىل حــد ســواء يقرأونــه ليــزدادوا منــه علــاًم أو قربــًا 

ــاىل. إىل اهلل تع
 وحفلــت األدعيــة التــي ُأثـِـرت عــن اإلمام احلســني 
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العقيــدة،  وح  رُصُ بنــاء  إىل  اهلادفــة  الرتبويــة  بالــدروس 
واإليــامن بــاهلل، وتنميــة اخلــوف والرهبــة مــن اهلل يف أعــامق 
ــن  ــم ع ــداء، ومتنعه ــن االعت ــم ع ُه ــاس، لِتصدُّ ــوس الن نف

ــان. ــم والطغي الظل
ــًا  ــة اهتامم ــذه اجله ــت هب ــل البي ــامم أه ــد كان اهت وق
بالغــًا، ومل ُيؤَثــر عــن أحــد مــن ِخَيــاِر املســلمني مــن األدعيــة 

. مثــل مــا ُأثِــر عنهــم
ــة يف  ــة واألدبي ــروات الفكري ــن أروع الث ــد م ــا َلُتَع وإهِنَّ
اإلســالم، فقــد َحــَوت أصــول األخــالق، وقواعــد الســلوك 
واآلداب، كــام أمَلَّــَت بفلســفة التوحيــد ومعــامل السياســة 

ــك. ــري ذل ــة وغ العادل
: ونشري هنا إىل قسم من أدعيته

أوهلا: دعاؤه  من وقاية األعداء:
كان  يدعــو هبــذا الدعــاء مســتجريًا بــاهلل مــن رشور 
ــا  يت، َوي ــدَّ ــد ِش يت ِعن ــا عــدَّ ــم َي ُه ــه: )اللَّ ــه، وهــذا َنصُّ أعدائ
َغوثــي ِعنــد ُكرَبتــي، اِحرْســني بَِعينِــِك التــي ال َتنَــام، 
 ، ــَرام، وارمَحْنــي بقدَرتِــك َعــيلَّ واكنْفنــي بُِركنِــَك الــذي ال ُي
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ُهــمَّ إِنــك أكــرُب وأجــلُّ وأقَدُر  َفــال َأْهَلــُك وأنــَت َرَجائــي، اللَّ
ــَتعيُذ  ــره، وأس ــك َأدَرُأ يف نح ــمَّ ب ُه ــَذُر، اللَّ ــاُف وأح ــا أخ مَمَّ

ــٍر ()1(. ــىل ُكلِّ يشٍء َقدي ــَك َع ــن رَشه، إِن ِم
  ودعــا هبــذا الدعــاء الرشيــف اإلمــام الصــادق
ــكل  ــورًا لَِين ــاره خمف ــور بإحض ــة املنص ــر الطاغي ــام أم حين
ــبب  ــن س ــئل ع ــه، َفُس َج عن ــرَّ ه وف ــن رَشِّ ــَذُه اهلل م ــه، فأنق ب
.)2( ه احلُســني ــه َدعــا بدعــاء َجــدِّ ذلــك فقــال  إِن

ثانيها: دعاؤه لالستسقاء:
ــقاء:  ــرج لالستس ــاء إذا خ ــذا الدع ــو هب كان  يدع
ــري  ــة َغ ــة، َنافِع ــة َعامَّ ــعة، َواِدع ــقَيا واس ــِقنَا ُس ــمَّ اس ُه )اللَّ
ــا  ــا يِف ِرزِقنَ ــُد هِب ــا، وتزي ــا َوَباِدين ــا َحارِضن ــمُّ هِب ة، َتع ــارَّ َض
َوُشــكِرنا، اللَُّهــمَّ اجَعلــُه ِرزَق إِيــاَمن، َوَعَطــاَء إِيــاَمن، إِنَّ 
ــا  ــا يِف أرِضنَ ــِزْل َعلين ــمَّ َأن ُه ــورًا، اللَّ ــن حَمظ ــاءك مَل َيُك عط

ــا()3(. ــا َوَمْرَعاَه ــا َزيَتَه ــْت فِيه ــَكنََها، َوأنبِ َس

)1( كشف الغمة: ج2، ص382.

)2(إعالم الورى: ج1، ص525.
)3( عيون األخبار: ج2، ص303.
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ثالثها: دعاؤه  يوم عرفة:
ــا  ــت ، وأكثره ــل البي ــة أه ــلِّ أدعي ــن أَج ــو ِم وه

اســتيعابًا أللطــاف اهلل ونَِعمــه عــىل عبــاده.
ان  وقــد روى هــذا الدعــاء الرشيــف بــرش وبشــري األســديَّ
حيــث قــاال: كنــا مــع احلســني بــن عــيل  عشــية عرفــة، 
ــاًل خاشــعًا، فجعــل يمــيش  فخــرج  مــن فســطاطه ُمتذلِّ
َهونــًا َهونــًا، حتــى وقــف هــو ومجاعــة مــن أهــل بيتــه وولده 
ومواليــه يف ميــرسة اجلبــل، مســتقبل البيــت، ثــم رفــع يديــه 
تلقــاء وجهــه كاســتطعام املســكني، وقــال : )احلَمــُد هلل 
الــذي ليــس لِقَضائــه دافــع، وال لَِعطاِئــه َمانِــع، َوال َكُصنِعــه 

َصانـِـع، َوهــو اجلَــواُد الَواِســع ......(.
ــىل  ــه ع ــوع عيني ــَرت دم ــد َج ــو اهلل وق ــذ  يدع وأخ
ــي  ــمَّ اجَعلن ُه ــول: )اللَّ ــو يق ــف وه ــه الرشي ــحنات َوجِه َس
ُتْشــِقنِي  َوال  بَِتقــواك،  وأســِعْدين  أَراك،  كأينِّ  أخَشــاَك 

بِمعصيتــك، وخــر يل يف قضائــك(.
ثــم رفــع  بــرصه إىل الســامء وقــال برفيــع صوتــه: )َيا 
ــاِمعني، يــا أبــرَص النَّاظِرين، وَيــا أَسع احلَاِســبني،  أســَمع السَّ
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ــادة  ــٍد وآِل حممــد، السَّ امِحــني، َصــلِّ َعــىل حُممَّ وَيــا أرَحــم الرَّ
ــا مَل  ــي إِن أْعَطيَتنِيَه ــي الت ــمَّ َحاَجت ُه ــأُلَك اللَّ ــني، وأس امَلياِم
ــا أْعَطْيَتنــي،  ــا مَل َينَفعنــي َم ــا َمنَعَتنــي، َوإِن َمنَعَتنِيَه ين َم َيــرُّ
ــَت َوحــَدَك  ــه إال أن ــار، ال إَِل ــن النَّ ــي ِم ــَكاَك َرَقَبت أســأُلَك َف
ال رَشيــَك َلــَك، َلــَك امُللــُك َوَلــَك احلَمــُد، َوأنــَت َعــىل ُكلِّ 

.) ــا َربِّ ــا َربِّ َي يشٍء َقديــر، َي
ــن كان  ــوس م ــاًم يف ُنف ــريًا عظي ــاء تأث ــذا الدع ــَر ه وأثَّ
ــوُه  ــم َنح ــم وعواطفه ــوا بقلوهب ه َ ــام ، فاجتَّ ــع اإلم م
يســتمعون دعــاءه  وقــد َعَلــت أصواهُتــم بالبــكاء 
معــه، وُذِهلــوا عــن الدعــاء ألنفســهم يف ذلــك املــكان الــذي 

ــاء. ــه الُدَع ــَتَحبُّ فِي ُيس
يقــول الــرواة: إِنَّ اإلمــام  اســتَمرَّ َيدعــو َحتــى 
ــاَض  ــة (، َوف ــاَض  إىل ) امُلْزَدلَِف ــمُس، َفأف ــت الش َغرب

ــه)1(. ــاُس َمع الن

)1( حياة اإلمام احلسني لباقر رشيف القريش: ج1، ص167.
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جوده  وسخاؤه:

مــن مزايــا اإلمــام احلســني  اجلــود والســخاء، فقــد 
كان املــالذ للفقــراء واملحرومــني، وامللجــأ ملــن جــارت عليــه 
األيــام، وكان ُيثِلــج قلــوب الوافديــن إليــه هِبَِباتِــه وَعَطاَيــاه، 
ــه  ــل عن ــتهر النق ــد اش ــة: وق ــن طلح ــن ب ــامل الدي ــول ك يق
ــل  ــب، ويص ــح الطال ــف، ويمن ــرم الضي ــه  كان يك أن
الرحــم، ويســعف الســائل، ويكســو العــاري، ويشــبع 
ــفق  ــف، ويش ــن الضعي ــد م ــارم، ويش ــي الغ ــع، ويعط اجلائ
ــال إال  ــه َم ــلَّ أن َوَصَل ــة، وَق ــي ذا احلاج ــم، ويغن ــىل اليتي ع
ــَمة  ــم، وِس ــنَه الكري ــواد، وِشنِش ــجيَّة اجل ــذه َس ــه، وه َق َفرَّ
ــالق،  ــكارم األخ ــوى م ــد ح ــن ق ــة م ــامحة، وصف ذي الس
ــه  ــًة بأن ــرم، ناطق ــة الك ــه بِصف ــاهدة ل ة ش ــوَّ ــه امَلتُل فأفعال

ــَيم)1(..  ــن الش ــف بَمحاِس متص
ويقــول املؤرخــون: كان  حيمــل يف ُدَجــى الليــل 
الســهم اجلــراب، يملــؤه طعامــًا ونقــودًا إىل منــازل األرامــل 
واليتامــى واملســاكني، حتــى َأثَّــر ذلــك يف َظهــِره، وكان 

)1(مطالب السؤول: ص386.
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ــه)1(. َت حُيَمــل إليــه املتــاع الكثــري فــال يقــوم حتــى هَيــَب َعامَّ
 وقــد عــرف معاويــة فيــه هــذه الظاهــرة فأرســل إليه 
هبدايــا وألطــاف كــام أرســل إىل غــريه مــن شــخصيات 
املدينــة، وأخــذ حيــدث جلســاءه بــام يفعلــه كل واحــد منهــم 
بتلــك األلطــاف فقــال يف احلســني : أمــا احلســني، فيبدأ 
ــني، فــإن بقــي يشء َنحــَر بــه  بأيتــام مــن ُقتِــل مــع أبيــه بِِصفِّ

اجلــُزور، وســقى بــه اللبــن)2(.
ــوادر كثــرية مــن  وعــىل أي حــال فقــد نقــل املؤرخــون ب

ــا: ــر بعضه ــخائه، نذك ــام  وس ــود اإلم ج
أوهلا: مع أسامة بن زيد:

مــرض أســامة بــن زيــد مرضــه الــذي تــويف فيــه، فدخــل 
ــال  ــس ق ــه املجل ــتقر ب ــام اس ــدًا، فل ــام  عائ ــه اإلم علي

ه. ــامَّ أســامة: واَغ
فقال اإلمام : )َما َغّمك( ؟

فقال أسامة: َدْيني، وهو سّتون ألفًا.
.) فقال اإلمام : )ُهَو َعيَلَّ

)1( رحيانة الرسول:ص71 .
)2( عيون األخبار البن قتيبة: ج3، ص47.
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فقال أسامة: أخشى أن أموت قبل أن ُيقى.
فأجابه اإلمام : )َلن مَتوَت َحتى َأقِضيَها َعنك(.

ــد  ــه، وق ــل موت ــه قب ــا عن ــام  فقضاه ــادر اإلم فب
غــضَّ طرفــه عــن أســامة فقــد كان مــن امُلتخلِّفــني عــن بيعــة 
ــام  ــل، وإن ــه  باملِث ــه أمــري املؤمنــني ، فلــم جيازي أبي

ــان)1(. ــه باإلحس ــدق علي أغ
: ثانيها: مع جارية له

ــت  ــني  فدخل ــد احلس ــت عن ــال: كن ــس ق روى أن
  ــُه هبــا، فقــال ــة َفَحيَّت ــة بيدهــا طاقــة َرحيان ــه جاري علي

ة لِوجــه اهلل تعــاىل(. هلــا: )أنــِت ُحــرَّ
َفُبِهــر أنــس وانــرصف وهــو يقــول: َجاريــٌة جتيُئــَك بَِطاَقــة 

َرحيــاٍن َفَتعتِقهــا ؟!!
َبنــا اهللُ، قــال تبــارك  فأجابــه اإلمــام : )َكــذا أدَّ
وتعــاىل: َوإَِذا ُحيِّْيُتــْم بَِتِحيَّــٍة َفَحيُّــوا بَِأْحَســَن ِمنَْهــا َأْو 

ِعتُقَهــا()2(. منهــا  أحَســَن  وكان   وَهــا ُردُّ

)1( أعيان الشيعة: ج1، ص579.
)2( كشف الغمة: ج2، ص240.
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ثالثها: مع غارم:
َجـده  مسـجد  يف  جالسـًا    احلسـني  اإلمـام  كان 
، وذلـك بعد وفـاة أخيه اإلمام احلسـن  رسـول اهلل 
وكان عبـد اهلل بـن الزبـري جالسـًا يف ناحيـة منه، كـام كان عتبة 

بـن أيب سـفيان جالسـًا يف ناحية أخـرى منه.
فجـاء أعـرايب غـارم عـىل َناقـة َفَعَقلهـا ودخـل املسـجد، 
فوقـف عـىل عتبـة بـن أيب سـفيان، َفسـلََّم عليـه، َفـردَّ عليـه 
السـالم، فقـال لـه األعـرايب: إين َقتلُت ابـن َعـمٍّ يل، وُطولِبُت 

ـة، فهـل َلـَك أن تعطَينـي شـيئًا ؟. بالديَّ
فرفع ُعتبة إليه رأسه وقال لغالمه: ادفع إليه ِمائة درهم.

ة تامة. فقال له األعرايب: ما أريُد إال الديَّ
فلم َيعَن به عتبة، فانرصف األعرايب آيسًا منه.

ــه  ــر ل ــه، فأم ــه قصت ــرض علي ــري َفع ــن الزب ــى باب فالتق
ــه. ــا علي ه ــم، َفردَّ ــي دره باِمئت

وأقبل نحو اإلمام احلسني ، فرفع إليه حاجته.
ــذِه  ــه: )َه ــال ل ــم، وق ــرشة آالف دره ــه بع ــر  ل فأم

ــك(. ــاء ديوَن لِقض
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ــه:  ــال ل ــرى وق ــم أخ ــرشة آالف دره ــه بع ــر  ل وأم
ــا  ــُق هب ــك، وتنف ــا َحال ــن هب ــعَثك، َوحُتسِّ ــا َش ــم هب ــذه َتُل )َه

ــك(. ــىل ِعَيالِ ع
فاســتولت عــىل األعــرايب موجــاٌت مــن الــرسور واندفــع 

يقــول: 
معَشــُق وال  مَقــاٌم  ِل  َوال  معبـــُق    ل  َهــاج  ومــا  َطربــُت 

َوامَلنطِــُق ــعُر  الشِّ ِلَ  َفَلــذَّ  ســــوِل    الرَّ آلِل  َطربــُت  َولكِــْن 

ــِرُق ــم ُت ــاِء ِبِ ــوُم السَّ ــون          ُنج ــون األنَجُبـــــــ ــُم األكَرم ُه

َســبقَت األنــاَم إىل امَلكُرَمـــــــاِت         َوأنــَت اجَلــواُد َفــال ُتلَحــُق

ــبَُّق َ َعــن ِســبِقه السُّ أبــوَك الَّــذي َســاَد بِامَلكُرَمــــاِت         َفقــرَّ
شــــــــــــاد         َوبــاُب الَفســاِد بُِكــم ُمغَلــُق)1( بِــه َفتــَح اهللُ َبــاَب الرَّ

رابعها: مع أعرايب:
قصــد اإلمــاَم  أعــرايبٌّ َفســلَّم عليــه، وســأله حاجتــه 
ــة  ــألُتم َحاَج ــول: )إِذا َس ك  يق ــدَّ ــمعُت ج ــال: س وق
ــا َعــريّب رشيــف، َأو َمــوىًل َكريــم،  َفاْســألُوها ِمــن أربعــة: إِمَّ

ــٍح(. ــه َصبي ــُب َوج ــرآن، أو َصاِح ــُل الُق أْو َحاِم

)1( أعيان الشيعة: ج1، ص580.
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َفــت بَِجــدك ، وأمــا الكــرُم َفَدأُبكم  َفأمــا الَعــرُب َفرُشِّ
َوســريتكم، وأمــا القــرآن َفِفــي بيوتُِكــم َنــَزل، وأمــا الوجــه 
ــم  ــح فــإين ســمعت رســول اهلل  يقــول: )إِذا أردُت الصبِي

أْن َتنُظــروا إيِلَّ َفانُظــروا إىِل احلََســِن َواحلَُســني(.
فقال له احلسني : )ما حاجتك( ؟

 : َفكتبهــا األعــرايب عــىل األرض، فقــال لــه احلســني
ــدر املعرفــة،  ــًا  َيقــول: )امَلعــُروُف بَِق )َســِمعُت أيب َعلي
فأســأُلَك َعــن ثــالث َمســائٍل، إِن أجبــَت عــن واحــدٍة َفَلــَك 
ــا  ــا َم ــك ُثلَث ــني َفَل ــن اثن ــَت َع ــدي، وإِن أجب ــا ِعن ــث م ُثل
ــدي،  ــا ِعن ــَك ُكل َم ــالث َفَل ــن الثَّ ــَت َع ــدي، وإِن أجب ِعن

ــراق(. ة مــن الِع ــت إيِلَّ رصَّ ــد مُحَِل َوَق
فقال األعرايب: َسْل وال حول وال قوة إال باهلل.

فقال اإلمام : )أّي األعامِل أفضُل( ؟
فقال األعرايب: اإليامن باهلل.

فقال اإلمام : )ما َنَجاُة الَعبِد ِمن اهلََلكة( ؟
فقال األعرايب: الثقة باهلل.

فقال اإلمام : )َما يزيُن امَلرء( ؟
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فقال األعرايب: ِعلٌم معُه ِحلٌم.
فقال اإلمام : )فإن َأخطأه َذلك( ؟

فقال األعرايب: َماٌل معُه َكرٌم.
فقال اإلمام : )فإِن َأخطأه ذلك(.

فقال األعرايب: َفقٌر معُه َصرٌب.
فقال اإلمام : )فإن َأخطأه ذلك(.

فقال األعرايب: َصاعقٌة تنزل من السامء َفُتحرقه.
ة)1(. فضحك اإلمام  ورمى إليه بِالرصَّ

وهبــذا الســخاء واخللــق الرفيــع َمَلــك  قلــوب 
. املســلمني، وَهامــوا بُِحبِّــه َوِوالِئــه

)1( تفسري الرازي: ج2، ص189.
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: حلمه

 فقــد كان احللــم من أســمى صفــات اإلمام احلســني 
ومــن أبــرز خصائصــه، فقــد كان ـ فيــام أمجــع عليــه الــرواة ـ  
  ال يقابــل مســيئًا بإســاءته، وال مذنبــًا بذنبــه، وإنــام كان
ه ومعروفــه، شــأنه يف ذلــك شــأن جــده  ــربِّ يغــدق عليهــم بِ
الرســول األكــرم  الــذي َوســع النــاَس مجيعــًا بأخالقــه 
وفضائلــه، وقــد ُعــرف  هبــذه الظاهــرة وشــاعت 

عنــه.
ــة  ــى جناي ــد جن ــه ق ــض موالي ــون: إن بع ــول املؤرخ يق
توجــب التأديــب، فأمــر  بتأديبــه، فانــربى العبــُد قائاًل: 
يــا مــوالي، إن اهلل تعــاىل يقــول: )الَكاظِِمــنَي الَغْيــَظ(، فقابله 
اإلمــام  بَِبســامته الفيَّاضــة وقــال لــه: )َخّلــوا َعنــه، َفَقــد 

َكظمــُت َغيظِــي(.
وســارَع العبــُد قائــاًل: )َوالَعافـِـنَي َعــِن النَّــاِس(، فقــال لــه 
اإلمــام : )َقــد َعفــوُت َعنــك(، وانــربى العبــُد يطلــب 

املزيــد مــن اإلحســان قائــاًل: )َواهللُ حُيِــبُّ امُلحِســننَِي()1( .

)1( آل عمران: 134.
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فأجابــه اإلمــام  قائــاًل: )أنــَت ُحــّر لَِوجــِه اهللِ(، ثــم 
ــألة  ــة وَمس ــن احلاج ــِه ع ــنّية ُتغني ــزة َس ــه بجائ ــر  ل أم

ــاس)1(. الن
ماتــه التــي مل تنفــّك  فقــد كان هــذا اخللــق العظيــم مــن مقوِّ

عنــه ، وظلَّــت مالزمــًة لــه طــوال حياته.

)1( الفصول املهمة: ج2، ص769.
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: تواضعه
ــاة  ــع، وجماف ــىل التواض ــني  ع ــام احلس ــَل اإلم ُجب
ه  ــدِّ ــن َج ــرة م ــذه الظاه ــد َورَث ه ــاء، وق ــة والكربي األناني
الرســول األكــرم  الــذي أقــام أصــول الفضائــل، 
ومعــايل األخــالق يف األرض، وقــد نقــل الــرواة َبــوادر 

ــه. ــه  وتواضع ــموِّ أخالق ــن ُس ــرية م كث
َفِمنَهــا: أنــه  اجتــاز عــىل مســاكني يأكلــون يف 
)الصفــة(، فدعــوه إىل الغــداء فنــزل عــن راحلتــه، وتغــذى 
معهــم، ثــم قــال  هلــم: )َقــد أجبُتُكــم َفَأِجيُبــويِن(، َفلّبوا 
نــداءه وخفــوا معــه إىل منزلــه، فقــال  لزوجــه الربــاب: 
ــا  ــاب م ــْت الرب ــن(، فأخَرج ري خِّ ــِت َتدَّ ــا ُكن ــي م )َأخِرج

ــم)1(. ــا  هل ــوٍد فناوهل ــن نق ــا م عنده
ــن  ــرسًا م ــون ك ــراء يأكل ــىل فق ــرَّ ع ــه  َم ــا: أن ومنه
أمــوال الصدقــة، َفســلَّم عليهــم فدعــوه إىل طعامهــم، 
ــُت  ــة ألكل ــُه َصَدق ــوال أن ــال : )َل ــم، وق ــس معه فجل
َمعُكــم(، ثــم دعاهــم  إىل منزلــه، فأطعمهــم وَكَســاهم 

ــم)2(. ــم بَِدراه ــَر هَل وأم

)1( تاريخ بن عساكر: ج13، ص54.
)2( مناقب آل أيب طالب: ج3، ص222.
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: شجاعته

ــجع، وال  ــخ أش ــل التاري ــع مراح ــاس يف مجي ــهد الن مل يش
  ــًا مــن اإلمــام احلســني ــط جأشــًا، وال أقــوى جنان أرَب

. بعــد أخيــه احلســن
فقــد وقــف  يــوم الطــف موقفــًا حــريَّ بــه األلبــاب، 
وأذهــل فيــه العقــول، وأخــذت األجيــال تتحــدُث بإعجاب 
ــه ، وقــد هُبِــر  ــة َعزم ــاَلتِه، وَصالب ــن َبَس ــاٍر َع وإكب
ــه  مل يضعف أمــام تلك  ة َبأســه، فإنَّ أعــداؤه اجلبنــاء بِقــوَّ
ــزداد  ــه، وكان ي ــواىل علي ــي أخــذت تت ــة الت ــات املذهل النكب
 ــه  طالقــًة وبــرشًا كلــام ازداد املوقــف بــالًء وحمنــة، فإنَّ
بعــد مــا فقــد أصحابــه وأهــل بيتــه زحــف عليــه اجليش 
ــًا،  ــني ألف ــرواة ـ ثالث ــول ال ــام يق ــدده ـ في ــأسه، وكان ع ب
فحمــل عليهــم َوحــدُه وقد َمَلــك اخلـَـوُف والُرعــب قلوهبم، 
ــب   ــا الذئ ــدَّ عليه ــزى إذا َش ــه كاملع ــون أماَم ــوا ينهزم  فكان
ــل،  ــدًا كاجلب ــي  صام ــرواة ـ وبق ــري ال ــدِّ تعب ــىل َح ـ ع
ــوَه لــه ركــن، وإنــام  ــات مــن كل جانــب، ومل ُي يتلقــى الطعنَ

مــى يف أمــره استِْبَســاالً واســتخفافًا باملنيــة.
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قــال شــاعر أهــل البيــت الســيد حيــدر احلــيل يصــف 
: عته شجا

َفتلقَّى اجُلموَع فردًا َولكـــــْن
وِع منه ُجــوُع ُكل ُعضٌو يف الرَّ    

ُرحُمه ِمن بنَانِه، َوكأنَّ مـــــــن
َعزِمِه َحدُّ َسيِفه َمطبــــــــوُع    

يَف بالنفوِس َولكــْن َج السَّ َزوَّ
                 َمهُرها امَلوُت َواخِلَضاُب النَِّجيُع)1(

وملــا ســقط  عــىل األرض جرحيــًا وقــد أعيــاه نــزف 
ــًا  ــه رعب ــاز علي ــن اإلجه ــأسه م ــش ب ــى اجلي ــاء حتام الدم
ر الســيد حيــدر ذلــك  ، وقــد صــوَّ وخوفــًا منــه 

ــه: ــهد بقول املش
ــا ــُب َألَواَن ع ــُف الرُّ ــَاة        َيَتطِ ــُه الُك ــى َعاَينَْت ــريًا َمت َعف
بُِّن ُشجَعاَنا)2( َفا أجَلت احَلرُب َعن ِمثلِـــِه            َصيعــًا ُيَ
وتغــذى أهــل بيتــه وأصحابــه هبــذه الــروح العظيمة، 

)1( الدر النضيد: ص212 و 213. 
)2( أعيان الشيعة: ج1، ص581.
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فتســابقوا إىل املــوت بشــوٍق وإخــالص، مل خيتلــْج يف قلوهِبــم 
ُهــم بالَبَســالة  ُرعــب وال خــوف، وقــد َشــهَد هلــم َعدوُّ
ورباطــة اجلــأش، فقــد قيــل لرجــل َشــهَد يــوم الطــفِّ مــع 
ــة َرســوِل اهلل  ؟!!  يَّ عمــر بــن ســعد: َوحيــك، أَقَتلُتــم ُذرِّ
ــا  ــو شــهدَت م ــك ل ــدل، إن ــاًل: َعَضْضــت باجلن ــع قائ فاندف
شــهدنا َلفعلــَت مــا فعلنــا، ثــارت علينــا ِعصابــٌة، أيدهيــا يف 
َمقابـِـض ســيوفِها كاألُُســود الضاِريــة، حتطــم الفرســان يمينــًا 
وشــامالً، وُتلقــي أنفَســها عــىل املــوت، ال تقبــُل األمــاَن، وال 
َترغــُب يف املــال، وال حيــوُل حاِئــٌل بينهــا وبــني الــُوروِد عــىل 
ــا عنهــا  ــو َكَفْفنَ ــة، واالســتيالِء عــىل امُللــك، َفَل ــاِض امَلنِيَّ ِحي
ــا  ــام ُكنَّ ــرِيه، َف ــكر بِحذاف ــوس العس ــىل نف ــْت ع ــدًا ألَت ُرَوي
فاِعلــني ؟!! ال ُأمَّ َلــك)1(!!. وهــذا كــام تــرى منطــق اجلبنــاء 
واآليســني مــن رمحــة اهلل ومــن أعمــى اهلل أبصارهــم بســبب 

ــا لعنــة اهلل عليهــم.  حبهــم للدني
ــن عمــرو الكنــدي البــدي  ــد اهلل ب ووصــف الشــاعر عبي

ــادرة بقولــه: هــذه البســالة الن
)1( رشح هنج البالغة: ج3، ص263.
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َفلو َوَقَفْت ُصمُّ اجلبال َمكاَنــم
مَلاَدْت َعىل َسهٍل َوَدكَّت عىل َوعِر   

َفِمن قائٍم َيستعرُض النَّبَل وجُهُه
دِر)1( َوِمن ُمقِدٍم َيرمي األَِسنَّة بِالصَّ   

وما أروع قول السيد حيدر احليل يف ذلك:
وا ُرَباها ُثم قالوا هَلا   َدكُّ

َبا)2(                                  ـ َوقد َجَثوا ـ : َنحُن َمكاَن الرُّ
النــادرة  ببســالته    األحــرار  أبــو  ى  حتــدَّ فقــد 
ــاة،  ــن احلي ــزأ ِم ــوت، وَه ــن امل ــَخر م ــة، َفس ــَة البرشي الطبيع
وقــد قــال  ألصحابــه حينــام رأى ســهام األعــداء مُتطِــر 
ــه،  ــدَّ من ــذي ال ُب ــوِت ال ــُم اهللُ إىل امَل ــوا َرمِحَُك ــم: )ُقوُم عليه

ــم(. ــوِم إِليُك ــل الَق ــهام ُرُس ــذه السِّ ــإنَّ ه ف
فنــرى أنــه  قــد دعــا أصحابــه إىل املــوت كأنــام هــو 
يدعوهــم إىل مأدبــة لذيــذة، وقــد كانــت لذيــذة عنــده حقــًا، 
ــه الــذي  ألنــه  ينــازل الباطــل، ويرتســم لــه ُبرَهــان َربِّ

. هــو َمبــدؤُه
)1( أعيان الشيعة: ج7، ص72. 

)2( ديوان السيد حيدر احليل: ج1، ص28.
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فصاحته  وبالغته:

تربــى اإلمــام احلســني  بــني أحضــان جــّده رســول 
ــْن نطــق بالضــاد، ثــم انتقــل  اهلل ، الــذي كان أفصــح َم
ــه  ــذي كان كالم ــني ، ال ــري املؤمن ــه أم ــن أبي إىل حض
ــني ودون كالم  ــوق كالم املخلوق ــي ، ف ــد كالم النب بع
اخلالــق، ناهيــك عــن كالم ُأّمــه الزهــراء ، التــي تفــرغ 
عــن لســان أبيهــا، فــال غــرو أن نجــد احلســني  أفصــح 

الفصحــاء وأبلــغ البلغــاء.
ــىل ذلــك يف واقعــة عاشــوراء، عندمــا اشــتد  وقــد جت
ــزع ومل  ــم يتزع ــر، فل ــاق األم ــالء وض ــم الب ــب وعظ اخلط
ــت  ــب ثاب ــة، بقل ــل الكوف ــوع أه ــب بجم ــرب، وخط يضط
ــمع  ــم يس ــيل، فل ــكالم كالس ــه ال ــدر من ــق ينح ــان طلي ولس
متكلــم قــط قبلــه وال بعــده أبلــغ يف منطــق منــه، حتــى قــال 
فيــه عــدّوه: ويلكــم كّلمــوه فإنــه ابــن أبيــه، واهلل لــو وقــف 

فيكــم هكــذا يومــًا جديــدًا ملــا انقطــع وملــا حــرص)1(. 

)1( بحار األنوار: ج45، ص6.
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إباؤه  عن الضيم:

ومــن أهــم صفاتــه والصفــة البــارزة مــن نزعــات اإلمــام 
  هــي اإلبــاء عــن الضيــم، حتــى ُلّقــب  احلســني
ــًا  ــه  ذيوع ــم ألقاب ــن أعظ ــي م ــم(، وه بـــ )َأيّب الضي
وانتشــارًا بــني النــاس، فقــد كان امَلَثــل األعــىل هلــذه الظاهرة، 
فهــو الــذي رفــع ِشــعار الكرامــة اإلنســانية، ورســم طريــق 
الــرَشف والِعــّزة، فلــم خينــع، ومل خيضــع لقــرود بنــي أميــة، 
ــول  ــك يق ــنّة، ويف ذل ــالل األَِس ــت ظِ ــوت حت ــر  امل فآث

الشــاعر عبــد العزيــز بــن نباتــة الســعدي:
َواحُلَسني الذي َرأى امَلوَت يِف الِعـّز

َحياًة َوالَعيَش يف الّذلِّ َقتـــــــــاًل)1(   
ــم أبــو األحــرار  النــاَس ُنبــل اإلبــاء ونبــل  فقــد َعلَّ
ــة  ــار امليت ــه مصعــب ابــن الزبــري: واخت ــة، يقــول في التضحي

ــاة الذميمــة)2(. الكريمــة عــىل احلي
ــَر  وقــد كانــت كلامتــه  يــوم الطــف مــن أروع مــا ُأثِ

)1( مناقب آل أيب طالب: ج3، ص224.
)2( تاريخ الطربي: ج6، ص273.
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مــن الــكالم العــريب، يف تصويــر الِعــزة، واملنعــة، واالعتــداد 
عــي  عــي ابــَن الدَّ بالنفــس، فــكان يقــول : )َأال َوإِنَّ الدَّ
ــا  ــات ِمنَّ ــة، وَهيَه لَّ ِة والذِّ ــلَّ ــني السِّ ــنِي، َب ــنَي اثنََت ــَز َب ــد َرك َق
ــة، يأبــى اهلل ذلــك ورســوله واملؤمنــون، وُحُجــور  لَّ الذِّ
ــن أْن  ــة، ِم ــوٌس َأبِيَّ ــة، وُنف ــوٌف مَحّي ــرْت، وُأُن ــْت َوَطُه َطاَب

ــَرام()1(. ــاِرِع الِك ــىل َمَص ــاِم َع ئ ــَة اللِّ ــر َطاع ُنؤثِ
 يـوم الطـف كاجلبـل الصامـد، غـري حافـل  وقـف 
بتلـك الوحـوش الـكاسة مـن جيـوش الـرّدة األمويـة، وقد 
ألقـى عليهـم وعـىل األجيـال أروع الـدروس عـن الكرامـة 
ف اإلبـاء قائـاًل : )َواهلل ال ُأعطِيُكـم  ة النفـس ورَشَ وِعـزَّ

ليـل، َوال أفـّر فِـراَر الَعبيـد...()2(. بَِيـدي إِعطـاء الذَّ
وألقــت هــذه الكلــامت املرشقــة األضــواء عــىل مــا حيملــه 
اإلمــام العظيــم مــن الكرامــة التــي ال َحــدَّ ألبعادهــا، والتــي 
ــَور  ــن ُص ــالم م ــخ اإلس ــه تاري ــل ب ــا حف ــن أروع م ــي م ه
البطــوالت اخلالــدة يف مجيــع األحقــاب، وقد تســابق شــعراء 
أهــل البيــت إىل تصويــر هــذه الظاهــرة الكريمــة، 

)1( االحتجاج: ج2، ص24.
)2( مناقب آل أيب طالب: ج3، ص224.
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ــادر  ــه مص َنت ــا َدوَّ ــن م ــن َأثَم ــك م ــوه يف ذل ــا َنَظم ــكان م ف
 البيــت  أهــل  شــاعر  عنــى  وقــد  العــريب،   األدب 
الســيد حيــدر احلــيل إىل تصويــر ذلــك يف كثــري مــن روائعــه 
ه اإلمــام احلســني ، فيقول  اخلالــدة، التــي رثــى هبــا َجــدَّ

يف بعضهــا:
َضيًا القوم  تسومه  أن  نِيُعَطمعت  الصَّ َواحُلَسام  اهللُ  َوأبى 

ِجيـدًا نيَّة  الدَّ َعىل  َيلوي  اخُلضوُعكيف  َلَواه  َما  اهلل  لِِسَوى 

رع الــدِّ من  أرد  جأش  ُشـروُعَوَلديه  َوُهنَّ  الَقنا  لَِظمأى 

لَِصدٍر احلفاظ  يرجع  َتِضيُعَوبِه  فِيِه  َضاقت األرُض َوهي 

ىلَّ الكَِفــاح َوهو َصيـُع)1( َفأبى أن َيعيــَش إاِل َعزيــــــزًا           َأو َتَ

ــر  ــذا التصوي ــل ه ــا بمث ــس وإباؤه ــة النف ر منع ــوَّ ومل ُتَص
ــه  ــت علي َم ــا َصمَّ ــدر إىل م ــيد حي ــرض الس ــد ع ــع، فق الرائ
ــىل  ــني  ع ــام احلس ــام اإلم ــن إرغ ــة م ــة األموي الدول
الــذل واهلَــوان، وإخضاعــه جِلَوِرهــم واســتِبَدادهم، ولكــن 
ــي  ــه نفســه العظيمــة الت ــى ل ــه  ذلــك، وتأب ــى اهلل ل يأب
ــه  مل َيلــِو  ــز النبــوة أن ُيقــر عــىل الضيــم، فإن ورثــت ِع

)1( ديوان سيد حيدر: ص87.
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، فكيــف خيضــع  ِجيــَدُه خاضعــًا ألي أحــد إال هلل عــزَّ وجــلَّ
ــه  ــن َعزِم ــلطاهنم ع ــه ُس ــف َيلِوي ــة، وكي ــي أمي ــزام بن ألق

ــة. ــا الظامئ ــدرع للقن ــن ال ــو َأَرّد م ــذي ه ــار ال اجلَّب
ــاء  ويقــول الســيد حيــدر يف رائعــة أخــرى يصــف هبــا إب
اإلمــام  وُســمّو ذاتــه، ولعلهــا مــن أمجــل مــا َرَثــى بــه 

اإلمــام  حيــث يقــول:
اْثنََتنِي إِحـَدى  َيرَكُب  أسنَاَناوساَمتُه  احَلرُب  ِت  َصَّ َوقد 

متــــوت أو  ُمذِعنًا  ُيَرى  إِذَعاَنــــافإما  الِعّز  أَبى  َنفٌس 

بِاإِلَبـــاء اعتِصمي  ا:  هَلَ َزاَنـــــاَفقال  وما  األيِبّ  َفنَْفُس 

اهَلــــَواِن لبِس  َغري  َتِد  مل  ُجثَاَنــــاإِذا  َتنـَزُع  َفبِامَلوِت 

الكَِرام ِشعاَر  َصبًا  الَقتَل  َشاَنَـــــاَرأى  هَلا  َيزيُن  َوفخرًا 

َر لِلَحــرِب يَف َمعــــَرٍك         بـِه عرَك امَلـــوُت ُفرَســــاَنا)1( َفَشــــمَّ

ة  ــاء اإلمــام احلســني ، وهــذه هــي عــزَّ فهــذا هــو إب
نفســه.

)1( ديوان السيد حيدر احليل .
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ِحَكم اإلمام الحسين  ومواعظه:
ــل  ــة، َوَفص ــة احِلكم ــني  أِعنَّ ــاَم احلس ــح اهللُ اإلم َمن
ــق مــن لســانه  ينابيــع احلكمــة  اخِلطــاب، فكانــت َتَتدفَّ

واملوعظــة واألدب، وفيــام يــيل بعــض ِحَكِمــِه القصــار:
ــأُل  ــه، وال َيس ــاُف َتكذيُب ــن خُي ث َم ــدِّ ــُل ال حُي 1- )العاق
ــُق بِمــن خُيــاُف َغــدُره، َوال َيرجــو  َمــن خُيــاُف َمنُعــه، وال َيثِ

ــه()1(. ــُق بِرَجاِئ ــن ال ُيوَث َم
ــيُء وال  ــَن ال ُي ــإِنَّ امُلؤم ــه، ف ــِذُر ِمن ــا َتعَت ــاك وم 2- )إِيَّ

ــذر()2(. ــيُء َويعت ــوم ُي ــق ُكل ي ــِذر، َوامُلنَاف َيعَت
ــِل  ــوس إىل أه ــول: اجلُل ــات الَقب ــل َعالم ــن َدالِئ 3- )ِم
العقــول، وِمــن عالمــات أســباِب اجلَهــل امُلــاَمَراة لَِغــري أهــِل 
الكفــر، َوِمــن َدالئــل الَعــامِل انتَقــاُده حِلَديثـِـه، َوِعلمــه بِحَقائق 

ُفنــون النَظــر()3(.
ه أن ُينســأ يف أجلــه، وُيــزاد يف رزقــه فلَيِصــل  4- )َمــن َسّ

َرمحــه()4(.

)1( بحار األنوار: ج1، ص130.
)2( وسائل الشيعة: ج16، ص159.

)3( بحار األنوار: ج75، ص119.
)4( عيون أخبار الرضا : ج2، ص48.
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5- )إّن حوائــج النــاس إليكــم ِمــن نعــم اهلل عليكــم، فــال 
متّلــوا النعــم فتتحــول إىل غريكــم()1(.

دعوة اإلمام الحسين  إلى مكارم األخالق:

رســم اإلمــام احلســني  ألهــل بيتــه وأصحابــه 
ــيّل  ــم بالَتح ــات، وأمره ــن الصف ــالق، وحماس ــكارم األخ م
هبــا ليكونــوا ُقــدوة لغريهــم، وفيــام يــيل بعضــا مــن أحاديثــه 

ــال: ــذا املج ــاه  يف ه ــه ووصاي وكلامت
َلــُة نِعمــٌة،  1- )احِللــُم ِزينــٌة، والَوفــاُء ُمــروَءٌة، والصِّ
ــٌف،  ــفُه َضع ــَفٌه، والسَّ ــُة َس ــٌف، والَعجل ــتِكثاُر َصَل واالس
، وجُمَالســُة أهــِل  نــاءة رَشٌّ والُغلــوُّ َورطــٌة، َوجُمَالســُة أهــِل الدَّ

ــٌة()2(. ــوِق ِريب الُفس
ّ أَماَنــٌة،  ، والكــذُب َعجــٌز، والــرسِّ ــدُق ِعــزٌّ 2- )الصِّ
واجلــَوار َقَرابــٌة، وامَلعونــُة َصَدقــٌة، والَعمــُل جَتربــٌة، واخلُلــُق 
ــَخاُء  ــٌر، والسَّ ــحُّ َفق ــٌن، والشُّ ــُت َزي م ــادٌة، والصَّ ــُن ِعب احلَس

.)3() ــبٌّ ــُق ُل ف ــًى، والرِّ ِغن

)1( بحار األنوار: ج75، ص127.
)2( كشف الغّمة: ج2، ص30، الفصول املهّمة: ص169، معايل السمطني: ج1، ص251.

)3( تاريخ اليعقويب: ج2، ص246.
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ض ملِـــا ال ُتــدِرك،  3- )ال َتَتكلَّــف َمــا ال ُتطيــق، وال َتَتعــرَّ
وال َتِعــُد بـِـام ال تقــِدُر عليــه، وال ُتنِفــُق إال بَقــَدر مــا تســتفيد، 
وال َتطلــُب ِمــن اجلــزاء إال بَِقــدر َمــا َصنَعــت، وال َتفــَرح إاِلَّ 
ــاَوْل إال مــا رأيــَت َنفَســَك  ــام نِلــَت مــن طاعــة اهلل، وال َتَتنَ بِ

أهــاًل َلــه()1(.
4- قــال  البــن عبــاس: )ال َتَتَكلََّمــنَّ فيــام ال َيعنيك، 
َفــإينِّ أخــاُف عليــك الــِوزر، وال َتَتَكلََّمــنَّ فيــام يعنيــك حتــى 
ــقِّ  ــم باحل ــد تكل ــٍم ق ــُربَّ متكل ــًا، َف ــكالم موضع ــرى لل ت
َفِعيــب، وال مُتَاِرَيــنَّ َحليــاًم وال َســِفيهًا، فــإنَّ احلَليــم يقليــك، 
ــفيه يؤذيــك، وال تقولــنَّ يف أخيــك املؤمــن إذا َتــوارى  والسَّ
عنــك إال َمــا حُتــبُّ أن َيقــوَل فيــك إذا َتواريــَت عنــه، 
ــزٌى  ــرام جَم ــوٌذ باإلج ــه مأخ ــم أن ــٍل َيعَل ــَل َرج ــل عم واعم

ــان()2(. باإِلحَس
ــة إىل  ــات الداعي ــذه األبي ــًا ه ــد دوم 5- كان  ينش
ــُم  ــا، وَيزع ــب الدني ــاء يف َطل ــدم الَعن ــق، وَع ــن اخلُل ُحس

ــي: ــه  وه ــن َنظِم ــا م َواة أهن ــرُّ ــض ال بع
)1( أعيان الشيعة: ج1، ص621، أسار احلكامء: ص90.

)2( بحار األنوار: ج75، ص127.
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َلئِْن َكاَنت األَفعاُل يومًا ألهلِهــــا      َكاالً َفُحسُن اخُللِق أْبَى َوأكَمـُل

ُة ُجهِد امَلرِء يِف الَكسِب أْجــُل رًا      َفِقلَّ َوإِْن َكاَنت األرَزاُق ِرزقًا ُمَقـــدَّ

نيا ُتَعـدُّ َنِفيَســـــٌة       َفـَداُر َثـَواِب اهللِ أعَلـى َوأنَبــــُل َوإِْن َكـاَنت الدُّ

يِف يِف اهللِ أفَضـُل َوإِْن َكاَنت األْبَداُن لِلَموِت ُأنِشَأْت       َفقتُل اْمِرٍئ بِالسَّ
ُعَهـــا            َفَا َباُل َمْتوٍك بِِه امَلرُء َيبَخــــــُل)1( َوإِْن َكاَنت األْمَواُل لِلتِك َجْ

)1( خمترص صفة الصفوة: ص62، األنوار البهية: ص46.
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: كرامات اإلمام الحسين

ممــا اختــص اهلل بــه أوليــاءه أن أجــرى عــىل أيدهيــم 
كرامــات تبــنّي فضلهــم وقرهبــم منــه تعــاىل، ففــي احلديــث 
ــن  ــيشء ك ــل لل ــيل تق ــن مث ــي تك ــدي أطعن ــديس: )عب الق
ــاق  ــاس بانطب ــم أوىل الن ــالم اهلل عليه ــم س ــون()1(، وه فيك
هــذا احلديــث عليهــم، فــال عجــب ـ بعــد ذلــك ـ إذا ظهرت 

ــات. ــم الكرام ــىل أيدهي ع
َلْتها  ســجَّ كثــريٌة،  كرامــاٌت    احلســني  ولإلمــام 

ــا:  ــر منه ــخ، نذك ــُب التاري كت
ــل:  ــن أم الطوي ــى اب ــن حيي ــيل ع ــد الكاب ــن أيب خال - ع
قــال كنــا عنــد اإلمــام احلســني  إذ دخــل عليــه شــاب 

ــَك(؟. ــا ُيْبِكي ــني : )َم ــام احلس ــه اإلم ــال ل ــي، فق يبك
ــوص،  ــاعة ومل ت ــذه الس ــت يف ه ــديت توفي ــال: إّن وال ق
ــا  ــدث يف أمره ــي أن ال أح ــد أمرتن ــت ق ــال، وكان ــا م وهل

ــا. ــك خربه ــى أعلم ــيئًا حّت ش
فقــال اإلمــام احلســني : )ُقوُمــوا بِنـَـا َحتَّــى َنِصــرُي إىل 

)1( التفسري الكاشف: ج6، ص520.
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ة(. َهــِذِه احلُــرَّ
ــه  ــذي في ــت ال ــاب البي ــا إىل ب ــى انتهين ــه حّت ــا مع فقمن
املــرأة، وهــي مســّجاة فــأرشف عــىل البيــت ودعــا اهلل 

ــا. ــن وصيَّته ــب م ــام حت ــويص ب ــى ت ــا حّت لُيحِييه
فأحياهــا اهلل، وإذا املــرأة جلســت وهــي تتشــّهد، ثــّم 
نظــرت إىل اإلمــام احلســني  فقالــت: ادخــل البيــت يــا 

ــِرك. ــرين بأم ــوالي وُم م
ــّم قــال هلــا: )َويصِّ  فدخــل  وجلــس عــىل خمــّدة، ث

ــك اهللُ(. َيْرمَح
فقالــت: يــا ابــن رســول اهلل، إّن يل مــن املــال كــذا وكذا يف 
مــكان كــذا وكــذا، وقــد جعلــت ثلثــه إليــك لتضعــه حيــث 
ــه  شــئت مــن أوليائــك، والثلثــان البنــي هــذا إن علمــت أّن
مــن مواليــك وأوليائــك، وإن كان خمالفــًا فخــذه إليــك فــال 

حــقَّ للمخالفــني يف أمــوال املؤمنــني.
ثــّم ســألته أن يصــيّل عليهــا وأن يتــوىلَّ أمرهــا، ثــّم صارت 

املــرأة ميتــة كام كانــت)1(.

)1( الثاقب يف املناقب: ص344.
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اإلمــام  عــن  خارجــة  بــن  هــارون  عــن  روي   -
ــني  إذا  ــال: )إّن احلس ــه ق ــن آبائ ــادق ع الص
أراد أن ينفــذ غلامنــه يف بعــض أمــوره قــال هلــم: ال خترجــوا 
ــوين  ــم إن خالفتم ــذا، فإّنك ــوم ك ــوا ي ــذا، واخرج ــوم ك ي
قطــع عليكــم، فخالفــوه مــرة وخرجــوا، فقتلهــم اللصــوص 
وأخــذوا مــا معهــم، واتصــل اخلــرب باحلســني  فقــال: 

ــي. ــوا ِمنِّ ــم َيقَبُل ــم َفَل رهُتُ ــد َحذَّ َلَق
ــال  ــوايل، فق ــىل ال ــل ع ــاعته ودخ ــن س ــام  م ــّم ق ث
ــرك اهلل  ــك فآج ــل غلامن ــي قت ــد اهلل بلغن ــا عب ــا أب ــوايل: ي ال

ــم. فيه
ــَك َعــىَل َمــن َقَتَلهم  فقــال اإلمــام احلســني : فــإينِّ أُدلُّ

ــَدك هِبِم. ــُدْد َي فاش
قــال: أَو تعرفهــم يــا ابــن رســول اهلل ؟ فقــال : َنَعــم، 

ــَك، َوَهــذا ِمنُهم. ــاَم أعرُف َك
ــوايل،  ــدي ال ــني ي ــف ب ــل واق ــده إىل رج ــار  بي وأش
ــن  ــن أي ــذا ؟ وم ــي هب ــن قصّدتن ــن أي ــل: وم ــال الرج فق

ــم. ــرف أيّن منه تع
قُتــَك  َصدَّ أَنــا  إْن   : احلســني  اإلمــام  لــه  فقــال 
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ــال  ــك، فق ــم واهلل ألصدقنَّ ــل: نع ــال الرج ــي ؟ فق ُقن ُتصدِّ
ــم،  ــم كّله ــالن وذكره ــالن وف ــَك ف ــَت َوَمَع : َخرْج
ــان  ــن حبش ــون م ــة، والباق ــوايل املدين ــن م ــة م ــم أربع فمنه

ــة. املدين
ــي أو  ــرب، لتصّدقن ــرب واملن ــل ورب الق ــوايل للرج ــال ال فق
ــذب  ــا ك ــل واهلل م ــال الرج ــياط، فق ــك بالس ــرأن حلم أله
ــوايل  ــم ال ــا، فجمعه ــه كان معن ــدق وكأّن ــد ص ــني وق احلس

ــم)1(. ــرب أعناقه ــًا، ف ــّروا مجيع ــًا فأق مجيع
- إّن رجــاًل صــار إىل اإلمــام احلســني  فقــال: جئُتــك 
أستشــريك يف تزوجيــي فالنــة، فقــال : )ال أحــبُّ ذلــَك 
ــرًا،  ــًا مكث ــل أيض ــال، وكان الرج ــرية امل ــت كث ــك(، وكان َل
ــث  ــم يلب ــا فل ــزوج هب ــني ، فت ــام احلس ــف اإلم فخال
الرجــل حّتــى افتقــر، فقــال لــه اإلمــام احلســني : )َقــْد 
ُضــَك خــريًا ِمنَها(. أرْشُت إليــَك َفَخــلِّ َســبيَلها، فــإنَّ اهللَ يعوِّ
ثــّم قــال : )َوَعليــَك بفالنــة(، فتزّوجهــا فــام مضــت 
ســنة حّتــى كثــر مالــه، وولــدت لــه ولــدًا ذكــرًا، ورأى منهــا 

)1( دالئل اإلمامة: ص185، اخلرائج واجلرائح: ج1، ص246.
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ما أحــب)1(.
- مّلـا ولـد اإلمام احلسـني  أمـر اهلل تعـاىل جربائيل أن 
هيبـط يف مـإل مـن املالئكـة فيهنـئ حمّمدًا فهبـط، فمـر بجزيرة 
فيهـا ملـك يقـال لـه فطـرس بعثـه اهلل يف يش ء فأبطـأ فكـرس 
جناحـه، وألقـاه يف تلـك اجلزيـرة، فعبـد اهلل سـبعامئة عـام، 
أيـن ؟ قـال: إىل حمّمـد، قـال:  فقـال فطـرس جلربائيـل: إىل 
امحلنـي معـك إىل حمّمـد لعّلـه يدعـو يل، فلـاّم دخـل جربائيـل 
وأخـرب حمّمـدًا بحـال فطـرس، قال لـه النبـي: )قل له يمسـح 
 ، هبـذا املولـود جناحه(، فمسـح فطـرس بمهد احلسـني
فأعـاد اهلل عليـه يف احلـال جناحـه، ثـّم ارتفع مـع جربائيل إىل 

.)2( السـامء، فسـّمي عتيـق احلسـني
- إّن اإلمــام احلســني  مّلــا أراد العــراق، قالــت لــه أم 
 ســلمة: ال ختــرج إىل العــراق، فقــد ســمعت رســول اهلل 
ــدي  ــراق(، وعن ــأرض الع ــني ب ــي احلس ــل ابن ــول: )يقت يق
ــول  ــال  : )واهلل إيّن مقت ــارورة، فق ــا إيّل يف ق ــة دفعه ترب
كذلــك، وإن مل أخــرج إىل العــراق يقتلوننــي أيضــًا، وإن 

)1( اخلرائج واجلرائح: ج1، ص248.

)2( اخلرائج واجلرائح: ج1، ص253.
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ــايب(. ــرصع أصح ــي وم ــك مضجع ــت أن أري أحبب
ــا  ــح اهلل يف برصه ــا، ففس ــىل وجهه ــده ع ــح بي ــّم مس ث
ــك  ــن تل ــا م ــة فأعطاه ــذ ترب ــه، وأخ ــك كّل ــا ذل ــى أراه حّت
الرتبــة أيضــًا يف قــارورة أخــرى، وقــال : )فــإذا فاضتــا 
ــاّم كان  ــلمة: فل ــت أم س ــت(، فقال ــد قتل ــي أيّن ق ــًا فاعلم دم
يــوم عاشــوراء نظــرت إىل القارورتــني بعــد الظهــر فــإذا مهــا 
قــد فاضتــا دمــًا، فصاحــت، ومل يقلــب يف ذلــك اليــوم حجــر 

ــط)1(. ــه دم عبي وال مــدر إالّ وجــد حتت
ــه قــال: )مّلــا  - روي عــن اإلمــام زيــن العابديــن  أّن
كانــت الليلــة التــي قتــل فيهــا احلســني  يف صبيحتهــا، 
قــام يف أصحابــه فقــال : )إّن هــؤالء يريدوننــي دونكم، 
ــم يف  ــاء، وأنت ــاء النج ــم، فالنج ــوا إليك ــوين مل يقبل ــو قتل ول
ــوا: ال  ــم كّلكــم(، فقال ــم معــي قتلت حــل فإّنكــم إن أصبحت
ــم  ــال : )إّنك ــدك، فق ــش بع ــار العي ــك وال نخت نخذل
ــى ال يفلــت منكــم واحــد(، فــكان كــام  تقتلــون كّلكــم حّت

.)2() ــال ق

)1( بحار األنوار: ج44، ص232.
)2( اخلرائج واجلرائح: ج1، ص254.



66

حلســن ا م  إلما ا ة  حيا مــن  ت  ا شــذر

كراماته  بعد مقتله:

وردت كثــري مــن الروايــات يف مصــادر أهــل الســنة 
الكونيــة، واحلــوادث،  الظواهــر  بعــض  تتحــدث عــن 
 ، والفتــن، التــي ظهــرت عقيــب مقتــل اإلمــام احلســني

ــا: ــر منه ــه، ونذك ــًا علي ــفًا وحزن أس
أوالً: ما روي من أن الساَء صارت مَتُطر دمًا:

عــن أم حكيــم قالــت: ُقتـِـَل احلســني وأنــا يومئــذ جويرية، 
فمكثــت الســامء أيامــًا مثل العلقــة)1(. 
ثانيًا: ما روي من كسوف الشمس:

عــن أيب قبيــل قــال: ملــا قتــل احلســني بــن عــيل انكَســَفت 
الشــمس كســفة حتــى بــدت الكواكــب نصــف النهــار، حتى 

ظننَّــا أهنــا هــي)2(، أي: القيامــة.
ونقــل ذلــك أيضــا الســيوطي يف تاريــخ اخللفــاء، وأرســله 
إرســال املســّلامت، فقــال: وملــا قتــل احلســني مكثــت الدنيــا 
ســبعة أيــام والشــمس عــىل احليطــان كاملالحــف املعصفــرة، 

)1( املعجم الكبري للطرباين: ج3، ص113.

)2( املعجم الكبري للطرباين: ج3، ص114.
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والكواكــب يــرب بعضهــا بعضــًا، وكســفت شــمس 
ت آفــاق الســامء ســتة أشــهر بعــد قتلــه،  ذلــك اليــوم، وامحــرَّ
ثــم ال زالــت احلمــرة تــرى فيهــا بعــد ذلــك ومل تكــن تــرى 

فيهــا قبلــه)1(.
ثالثًا: ما ورد يف الدم الذي ظهر عىل اجُلُدر:

قــال حصــني: فلــام قتــل احلســني لبثــوا شــهرين أو ثالثــة، 
كأنــام تلطــخ احلوائــط بالدمــاء ســاعة تطلــع الشــمس حتــى 

ترتفــع)2(. 
رابعًا: ما ُرفع حجر إال ُوِجد حتته دم:

عــن الزهــري قــال: قــال يل عبــد امللــك أي واحــد أنــت 
إن أعلمتنــي أي عالمــة كانــت يــوم قتــل احلســني.

ــا  ــد حتته ــدس إال وج ــت املق ــاة ببي ــع حص ــت: مل ترف فقل
ــط. دم عبي

فقال يل: إين وإياك يف هذا احلديث لقرينان)3(.
وعــن الزهــري قــال: مــا رفــع بالشــام حجــر يــوم قتــل 

)1( تاريخ اخللفاء: ص226.
)2( تاريخ الطربي: ج4، ص96.

)3( املعجم الكبري للطرباين: ج3، ص119.
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ــن دم)1(.  ــيل إال ع ــن ع ــني ب احلس
خامسًا: ذبحوا جزورًا فصار كله دمًا:

ــني  ــل احلس ــا قت ــال: مل ــه ق ــن أبي ــي ع ــد اجلعف ــن دوي ع
انتهبــت جــزور مــن عســكره، فلــام طبخــت إذا هــي دم)2(. 

سادسًا: الفتن واحلوادث الغريبة:
قــال ابــن كثــري: وأمــا مــا روي مــن األحاديــث والفتــن 
ــلَّ مــن  ــه ق ــح، فإن ــه فأكثرهــا صحي ــت مــن قتل ــي أصاب الت
نجــا مــن أولئــك الذيــن قتلــوه مــن آفــة وعاهــة يف الدنيــا، 
فلــم خيــرج منهــا حتــى أصيــب بمــرض، وأكثرهــم أصابــه 

ــون)3(.  اجلن
ــن أيب  ــن ســلمة، عــن عــامر ب ــاد ب ــال أيضــا: روى مَحَّ وق
ــىل  ــوح ع ــنَّ تن ــمعت اجِل ــا س ــلمة، أهن ــن أم س ــامرة، ع ع

ــح)4(.  ــذا صحي ــيل، وه ــن ع ــني ب احلس

)1( املعجم الكبري للطرباين: ج3، ص113، جممع الزوائد للهيثمي: ج9، ص196. وروى ذلك الذهبي يف 
)سري أعالم النبالء(، والبيهقي يف )دالئل النبوة( وأبو نعيم األصفهاين يف )معرفة الصحابة(.

)2( املعجم الكبري للطرباين: ج3، ص121.
)3( البداية والنهاية: ج8، ص220.

)4( املصدر نفسه: ج6، ص259.
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: أسباب ثورته

ــؤوليات  ــن املس ة م ــدَّ ــني  ِع ــام احلس ــت باإلم أحاط
ــباب  ــن األس ــا م ــة وغريه ــات االجتامعي ــة والواجب الديني
ــَزة لثورتــه، فدفعتــه  إىل التضحيــة والفــداء،  امُلَحفِّ
ــباب: ــات واألس ــؤوليات والواجب ــك املس ــض تل ــذه بع وه

األوىل: املسؤولية الدينية:
لقــد كان الواجــب الدينــي حيتــم عليــه  القيــام 
بوجــه احلكــم األمــوي الــذي اســتحلَّ ُحُرَمــات اهلل، ونكــث 

. ــول اهلل ــنة رس ــف س ــوده وخال عه
الثانية: املسؤولية االجتاعية:

مسـؤوالً  االجتامعـي  مركـزه  بحكـم    اإلمـام  كان 
أمـام األمـة عـام ُمنَِيـت بـه مـن الظلـم واالضطهـاد مـن قبل 
األمويـني، ومـن هو أوىل منـه بحاميتهـا َوَرِد االعتـداء عنها؟! 
فنهـض  بأعبـاء هـذه املسـؤولية الكربى، وأدى رسـالته 
ى  بنفسـه وأهـل بيته وأصحابه  بأمانة وإخالص، َوَضحَّ

ليعيـد عدالـة اإلسـالم وحكـم القرآن.
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: الثالثة: قيام احلجة عليه
وقامــت احلجــة عــىل اإلمــام  إلعــالن اجلهــاد، 
وحماربــة ُقــَوى البغــي واإلحلــاد، فقــد تواتــرت عليــه 
ُلــه  مِّ الرســائل والوفــود مــن أهــل الكوفــة، وكانــت حُتَ
ــة  امُلِلحَّ لدعواهتــم  يســتجب  مل  إن  اهلل  أمــام  املســؤولية 

إلنقاذهــم مــن ظلــم األمويــني َوَبغِيِهــم.
الرابعة: محاية اإلسالم:

 هــي  ومــن األســباب التــي ثــار مــن أجلهــا 
ــد  ــذي َجه ــوي ال ــم األم ــر احلك ــن خط ــالم م ــة اإلس محاي
ــر  ــىل الكف ــد ع ــى يزي ــد ترب ــذوره، فق ــع ج ــِوِه، وقل ــىل حَمْ ع
ــْت  ــال: )َلِعب ــني ق ــه ح ــًا يف كالم ــر جلي ــد ظه ــاد وق واإلحل
ــَزْل(، وكشــف  ــٌي َن ــرَبٌ جــاَء َوال َوْح ــال َخ ــك َف هاشــُم بِامُلل
ــا  ــن هب ــي كان يدي ــة الت ــدة اجلاهلي ــن العقي ــعر ع ــذا الش ه
ــار. ــة وال ن ــاب، وال َجنَّ ــي وال كت ــن بوح ــو مل يؤم ــد فه يزي

اخلامسة: صيانة اخلالفة:
ومــن مجلــة األســباب التــي ثــار مــن أجلهــا  تطهــري 
ــَزوا  ــن َن ــني الذي ــاس األموي ــن أرج ــالمية م ــة اإلس اخلالف
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ــام  ــم - ك ــة يف عهده ــد اخلالف ــم تع ــق، فل ــري ح ــا بغ عليه
يريدهــا اإلســالم - وســيلة لتحقيــق العــدل االجتامعــي بــني 
النــاس، والقضــاء عــىل مجيــع أســباب التخلــف والفســاد يف 
ِه قــد صار إىل  األرض، وقــد رأى اإلمــام  أن مركــز َجــدِّ
 ــار ــه، فث ــهواته ورغبات ــي إال ش ــَتهرٍت ال َيع رٍي ُمس ــكِّ  ِس
ليعيــد للخالفــة اإلســالمية كياهنــا امُلــرِشق إبــان حكــم أمــري 

. املؤمنــني
السادسة: حترير إرادة األمة:

مل متلــك األمــة يف عهــد معاويــة ويزيــد إرادهتــا واختيارها، 
ــور  ــذ الن ــا مناف ت يف وجِهَه ــدَّ ــة َس ــوٍد ثقيل ــْت بقُي ــد ُكبَِّل فق
ــام  ــبَّ اإلم ــد َه ــا، وق ــني إرادهت ــا وب ــَل بينه ــي، َوِحي والَوع
 إىل ســاحات اجلهــاد والفــداء، لُِيغــذي املســلمني 
ٍل يف  ــوُّ ة والكرامــة، فــكان مقتلــه  ُنقَطــَة حَتَ بــروح الِعــزَّ

ــم. ــلمني وحياهت ــخ املس تاري
السابعة: حترير اقتصاد األمة:

ومــن األســباب اهنيــار اقتصــاد األمــة الــذي هــو رشايــني 
حياهتــا االجتامعيــة والفرديــة، فقــد عمــد األمويــون إىل 
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هنــب اخلزينــة املركزيــة، وقــد أعلــن معاويــة أمــام املســلمني 
ــه،  ــق ب ــو أح ــلمني فه ــال املس ــس م ــال اهلل، ولي ــال م أن امل
ــا  ــوازن حياهت ــد ت ــة، ويعي ــاد األم ــي اقتص ــار  ليحم فث

ــية. املعاش
الثامنة: املظامل االجتاعية:

انتــرشت املظــامل االجتامعيــة يف أنحــاء البــالد اإلســالمية، 
فلــم َيُعــد ُقْطــٌر مــن األقطــار إال وهــو َيُعــجُّ بالظلــم 
واالضطهــاد مــن َجوِرِهــم، فهــب اإلمــام  يف مياديــن 
اجلهــاد ليفتــح للمســلمني أبــواب العــزة والكرامــة، وحيطــم 

ــم. ــوس املظل ــك الكاب ــم ذل عنه
التاسعة: املظامل اهلائلة عىل الشيعة:

احلكـم  اختذهـا  التـي  القاسـية  اإلجـراءات  كانـت  لقـد 
َفَهـبَّ   ، ثورتـه  أسـباب  مـن  الشـيعة  ضـد  األمـوي 
إلنقاذهـم مـن واقعهم امَلِريـر، ومحايتهـم من اجلَـوِر والظلم.

: العارشة: حمو ذكر أهل البيت
ومــن مجلــة األســباب التــي ثــار مــن أجلهــا  هــو أن 
، احلكــم األمــوي قــد جهــد عــىل حمــو ذكر أهــل البيــت 
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ــة يف  ــتخدم معاوي ــد اس ــم، وق ــم ومناقبه ــتئصال َمآثِِره واس
هــذا الســبيل أخبــث الوســائل، وكان  يــود أن املــوت 
قــد وافــاه، وال يســمُع َســبَّ أبيــِه  عــىل املنابــر واملــآذن.

احلادية عر: تدمري الِقَيم اإلسالمية:
وَعِمــَد األمويــون إىل تدمــري الِقَيــم اإلســالمية، فلــم َيعــد 

هلــا أي ظِــلٍّ عــىل واقــع احليــاة اإلســالمية.
الثانية عر: اِنيار املجتمع:

ــن  ــل م ــني، وحتل ــرص األموي ــع يف ع ــار املجتم ــد اهن فق
مجيــع القيــم اإلســالمية، فثــار  ليقــي عــىل الَتَذْبــُذِب 

ــة. ــِه األمَّ ــْت بِ ــذي ُمنِي ــراف ال واالنح
: الثالثة عر: الدفاع عن حقوقه

وانــربى اإلمــام  للجهــاد دفاعــًا عــن حقوقــه التــي 
  هــا: اخلالفــة، ألنــه هنبهــا األمويــون واغتصبوهــا، وأمهُّ
هــو اخلليفــة الرشعــي بمقتــى معاهــدة الصلــح التــي تــم 
االتفــاق عليهــا، وعــىل هــذا فلــم تكــن بيعــة يزيــد رشعيــة، 
فلــم خيــرج اإلمــام  عــىل إمــام مــن أئمــة املســلمني، كام 
يذهــب لذلــك بعــض ذوي النزعــات األمويــة، وإنــام خــرج 
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ــِه. عــىل ظــامل ُمغَتِصــٍب حِلَقِّ
الرابعة عر: األمر باملعروف:

ومــن أْوَكــد األســباب التــي ثــار مــن أجلهــا  إقامــة 
َمــات  األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر، فإهنــام مــن ُمَقوِّ
هــذا الديــن، واإلمــام  بالدرجــة األوىل َمســُؤول َعنُهاَم، 
وقــد أدىل  بذلــك يف وصيتــه ألخيــه ابــن احلنفيــة، التــي 
 : أعلــن فيهــا عــن أســباب خروجــه عــىل يزيــد، فقــال
)وإينِّ مل أخــرج أرِشًا وال َبطِــرًا، وال ُمفِســدًا وال َظاملـِـًا، وإّنــام 
ــُد أْن  ي ، ُأري ــدِّ ــة َج ــالح يف ُأّم ــب اإلص ــُت لطل خرج
ي،  ــَر باملعــروِف وأهْنَــى عــِن املنكــر، وأســرُي بِســرَيِة َجــدِّ آُم

وأيب عــيل بــن أيب َطالـِـب()1(.
اخلامسة عر: إَِماَتة البَِدع:

ــلمني،  ــني املس ــَدع ب ــرش البِ ــوي إىل ن ــم األم ــد احلك وعم
ــة  ــاق اهلزيم ــالم، وإحل ــُق اإِلس ــا إال حَمْ ــُد منه ــي مل ُيقَص َوالت
بــه، وقــد أشــار  إىل ذلــك يف رســالته التــي بعثهــا ألهل 
ــنََّة َقــد ُأِميَتــْت َوالبِْدَعــَة َقــْد ُأْحِيَيــْت()2(،  البــرصة: )َفــإِنَّ السُّ

)1( بحار األنوار: ج44، ص329.
)2( الكامل يف التاريخ البن األثري: ج4، ص23.
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ــا  ــي َتَبنَّاَه ــة الت ــَدع اجلاهلي ــىل البِ ــي ع ــار  ليق ــد ث فق
ه  التــي أماتوهــا، ولَِينــرَش  ــون، وحييــي ُســنََّة َجــدِّ األََمِويُّ

رايــَة اإِلســالم.
السادسة عر: العهد النبوي:

ــِه  ــى بِ ــا ُيمنَ ــب م ــن وراء الغي ــي  م ــفَّ النب واسَتَش
اإلســالم مــن األخطــار اهلائلــة عــىل أيــدي األمويــني، 
ــه  ــد مبادئ ــالته وختلي ــد رس ــال جتدي ــأي ح ــن ب ــه ال يمك وأن
ــة  ــه بالتضحي ــد إلي ــني ، فعه ــده احلس ــة ول إال بتضحي
والفــداء، وقــد أدىل احلســني  بذلــك حينــام عذلــه 
املشــفقون عليــه مــن اخلــروج إىل العــراق فقــال  هلــم: 

ــه()1(. ــاٍض في ــا َم ــٍر َوأَن ــوُل اهللِ  بَِأم ــَريِن َرُس )َأَم
السابعة عر: العزة والكرامة:

ومــن أوثــق األســباب التــي ثــار مــن أجلهــا  هــي 
ــُذل  ــىل ال ــُه ع ــون إِرغاَم ــد أراد األموي ــة، فق ــزة والكرام الع
ــن  ــد أعل ــزًا، وق ــش َعزي ــى  إاِلَّ أن يعي ــوع، َفَأَب واخلن
ذلــك يــوم الطــفِّ بقولــه : )َأال َوإِنَّ الدِعــيَّ ابــَن الدِعيَّ 

)1( بحار األنوار: ج44، ص363.
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ــا  ــات ِمنَّ ــة، وَهْيَه ِة َوالذلَّ ــلَّ ــنَي الس ، َب ــنْيِ ــنَي اْثنََت ــَز َب ــد َرك َق
ــٌة َوُأُنــوٌف  ــة، َيأَبــى اهللُ َلنَــا َذلــَك َوَرُســوُلُه، َوُنُفــوٌس َأبِيَّ الذلَّ
ــام َعــىل َمَصــاِرِع الِكــَرام()1(. َئ ــَر َطاَعــة اللِّ ــٌة ِمــن َأْن ُنؤثِ مَحيَّ

الثامنة عر: غدر األمويني وفتكهم:
وأيقــن  أن األمويــني ال يرتكونــه، وال َتكــفُّ أيدهيــم 
ــِك بــه حتــى لــو َســامَلَُهم وبايعهــم، وقــد  عــن الغــدر والَفْت
ــم اهلل  ــة: )وأي ــن احلنفي ــد ب ــه حمم ــك ألخي ــن  ذل أعل
ــَتْخَرُجويِن  ــَوام الس ــِذِه اهل ــن َه ــة ِم ــِر َهاَم ــت يف ِحج ــو كن ل

ــويِن()2(. ــى َيقُتُل حتَّ
ــًة  ــًة كريم ــوت ِميَت ــرَب ويم ــَن احل ــار  أن ُيعل فاخت

ــم. ــم َوُطغَياهِنِ ــىل جربوهِتِ ــِي ع ــهم، َوتق ــزُّ عروش هَت
 ــزت اإلمام احلســني  هــذه بعض األســباب التــي حفَّ

إىل الثورة عىل حكم يزيد)3(.

)1( مثري األحزان: ص40.
)2( مقتل احلسني: ص67، تاريخ الطربي: ج4، ص289. 

)3( حياة اإلمام احلسني لباقر رشيف القريش: ج2، ص284- 291. 
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خروجه  من المدينة إلى مكة:

يف 27 رجــب ســنة60ه، خرج ركب اإلمام احلســني 
ــه  نحــو مّكــة املكّرمــة، وســار معــه نفــر مــن أهــل بيت
وأصحابــه، وبرفقتــه نســاؤه وأبنــاؤه، وُأختــه الســّيدة زينــب 
ــان  ــازون كثب الكــربى، خيرتقــون قلــب الصحــراء وجيت

الرمــال.
دوافع اخلروج:

إن مــن عقيــدة الشــيعة اإلماميــة االثنــي عــرش يف أئمتهــم 
أهنــم مســددون مــن الســامء ومعصومــون يف القــول والفعــل 
فــال يصــدر منهــم يشء خطــأ وال يكــون صــدوره إال بأمــر 
 مــن اهلل تعــاىل ورضــا بــه، لــذا فنحــن نعتقــد أن اإلمــام 
يف َســريه ـ وكذلــك كل إمام معصوم ـ كان ينفذ تعاليم الســامء 
لــه بحســب مــا يناســب املرحلــة التــي يعيشــها وقــد تكــرر 
ــبب  ــن س ــئل ع ــا س ــه عندم ــني  قول ــام احلس ــن اإلم م
ــبايا()1( ــن س ــال وأن يراه ــراين قتي ــاء اهلل أن ي ــروج: )ش  اخل
األمــور  أن  خلقــه  يف  اهلل  ســنة  ذلــك  مــع  ولكــن 

)1( مقتل احلسني  للسيد املقرم: ص65 .
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فنحــن  احليــاة،  ســنن  مــن  أجــراه  مــا  وفــق  تســري 
األســباب  هــذه  ونحلــل  نرصــد  أن  لنــا  يمكــن 
 احلســني  اإلمــام  عــىل  حتمــت  التــي   والدوافــع 
اخلــروج عــىل يزيــد والســري إىل العــراق، وهــذا التحليــل ال 
ــه،  ــه ويوضح ــل يرشح ــه ب ــع إرادة اهلل أو قضائ ــارض م يتع
   : لــذا فيمكــن أن نبــني مجلــة مــن األســباب خلروجــه

1ـ استبداد واستئثار األُمويني بالسلطة.
2ـ القتــل واإلرهــاب وســفك الدمــاء الــذي كانــت 

متارســه الســلطة األُمويــة.
ــة اإلســالمية، ممّــا أّدى إىل نشــوء  3ـ العبــث بأمــوال األُّم

طبقــة مرتفــة عــىل حســاب طبقــة حمرومــة.
الفســاد  مظاهــر  وانتشــار  الســلوكي  االنحــراف  4ـ 

االجتامعــي.
5ـ غيــاب قوانــني اإلســالم يف كثــري مــن املواقــع املهّمــة، 

وحتّكــم املــزاج واملصلحــة الشــخصية.
فني لُســنّة  6ـ ظهــور طبقــة مــن وّضــاع األحاديــث واملحرِّ

النبــي، وذلــك لتربيــر مواقف الســلطة.
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هدف اخلروج:
أشــار اإلمــام احلســني يف إحــدى رســائله إىل اهلــدف 
ــرًا، وال  ــرج أرِشًا وال َبطِ ــه: )وإينِّ مل أخ ــه بقول ــن خروج م
ُمفِســدًا وال َظاملـِـًا، وإّنــام خرجــُت لطلــب اإلصــالح يف ُأّمــة 
ــر،  ــِن املنك ــى ع ــروِف وأهْنَ ــَر باملع ــُد أْن آُم ي ، ُأري ــدِّ َج

ي، وأيب عــيل بــن أيب َطالِــب()1(. وأســرُي بِســرَيِة َجــدِّ
:زيارة قب جّده

زار اإلمــام احلســني ـ قبــل خروجه من املدينــة املنّورة 
ع الــذي ال يعــود،  ــودِّ ــارة امُل ه رســول اهلل زي ـ قــرب جــدِّ
، ه  فقــد كان يعلــم أن ال لقــاء لــه مــع مدينــة جــدِّ
ولــن يــزور قــربه بعــد اليــوم، وأّن اللقــاء ســيكون يف مســتقرِّ 
ــام  ــل وس ــو حيم ــّده إاّل وه ــى ج ــن يلق ــه ل ــة اهلل، وأّن رمح

ــة. ــكوى الفاجع ــهادة وش الش
ــىّل  ــف، وص ــرب الرشي ــوار الق ــام إىل ج ــف اإلم فوق
ــه  ــي رّب ه ُيناج ــدِّ ــدي ج ــني ي ــف ب ــّم وق ــني، ث ركعت
قائــاًل: )الّلهــّم َهــذا َقــرْب َنبيِّــك حُمّمــٍد، وأَنــا ابــُن بنــِت 

)1( بحار األنوار: ج44، ص329.
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َنبيِّــك، وقــد َحــَرين ِمــن األمــِر َمــا قــد َعلمــت، الّلهــّم إينِّ 
أِحــبُّ امَلعــروف، وأنكــُر امُلنَكــر، وأَنــا أســأُلَك َيــا ذا اجلَــالل 
َت يل َمــا ُهــو  واإلكــرام، بِحــقِّ القــرِب ومــن فيــه، إاّل َمــا اخــرَتْ

ــولِك ِرىَض()1(. ــَك ِرىًض، ولِرس َل
:لقاؤه مع السّيدة ُأّم سلمة

ُأّم  بالســّيدة  التقــى  املدينــة  مــن  خروجــه  قبــل 
ــا بنــي ال حتــزن بخروجــك  ســلمةليوّدعها، فقالــت: ي
إىل العــراق، فــإيّن ســمعت جــّدك يقــول: )يقتــل ولــدي 
احلســني بــأرض العــراق؛ بــأرض يقــال هلــا كربــال(، فقــال 
هلــا: )يــا أّمــاه وأنــا واهلل أعلــم ذلــك، وأيّن مقتــول ال حمالــة، 
ــذي  ــوم ال ــرف الي ــّد، وأيّن واهلل ألع ــذا ب ــن ه ــس يل م ولي
ــي  ــة الت ــرف البقع ــي، وأع ــن يقتلن ــرف م ــه، وأع ــل في ُأقت
ــي  ــي وقرابت ــل مــن أهــل بيت ُأدفــن فيهــا، وأعــرف مــن ُيقت
ــاه ُأريــك حفــريت ومضجعــي(. ــا ُأّم وشــيعتي، وأن أردت ي
ــوالً  ــراين مقت ــاء اهلل أن ي ــد ش ــاه، ق ــا ُأّم ــا: )ي ــال هل ــّم ق ث
مذبوحــًا ظلــاًم وعدوانــًا، وقــد شــاء أن يــرى حرمــي 

)1( الفتوح: ج5، ص19، بحار األنوار: ج44، ص328.
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ورهطــي ونســائي مرّشديــن، وأطفــايل مذبوحــني مأســورين 
ــارصًا  ــدون ن ــال جي ــتغيثون ف ــم يس ــن، وه ــني مقّيدي مظلوم

وال معينــًا()1(.

)1( بحار األنوار: ج44، ص331، لواعج األشجان: ص31.
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خروجه  من مكة إلى العراق:

تاريخ اخلروج:
8 ذو احلّجة )يوم الرتوية( 60ه.

اخلروج قبل إمتام احلّج:
أرســل يزيــد بــن معاويــة )لعنهــام اهلل( عمــرو بــن ســعيد 
ــة إىل مّكــة يف عســكر عظيــم، ووالّه  بــن العــاص مــن املدين
ــاء  ــاه بإلق ــم، وأوص ــاّج كّله ــىل احل ــره ع ــم، وأّم ــر املوس أم
ــه  ــه يقتل ــن من ــني ّسًا، وإن مل يتمّك ــىل احلس ــض ع القب
ــرام  ــن إح ــّل م ــك، ح ــني بذل ــم احلس ــاّم عل ــة، فل غيل
ــه إىل  ــىل التوّج ــزم ع ــردة، وع ــرة مف ــا عم ــّج، وجعله احل

ــة. ــل غيل ــه، أو ُيقت ــض علي ــة أن يقب ــراق؛ خماف الع
خطبة اإلمام احلسني ليلة اخلروج:

إاّل  ُقــّوة  اهلل، وال  وَمــا شــاَء  )احلَمــُد هللِ،   :قــال
ــِد آدم  ــوُت عــىل ِول ــاهلل، وصــىّل اهلل عــىل رســوله، ُخــّط امَل ب
ــاليف  ــي إىل أس ــا أوهَلَن ــاة، وم ــِد الَفت ــىل ِجي ــالَدة ع ــّط الِق خم
ــه،  ــا القي ــوَب إىل يوســف، وخــرّي يل َمــرصٌع أن اشــتياَق َيعُق
ــِس  ــني النّواِوي ــوات ب ــالن الفل ــا عس ــايل تقطُِّعه كأيّن بأوص
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ــغبًا،  ــة س ــًا، وأجرب ــًا جوف ــي أكراش ــألّن منّ ــالء، فيم وَكرب
ــل  ــا أه ــا اهلل ِرَضان ــم، ِرض ــّط بالقل ــوٍم ُخ ــن ي ــَص ع ال حَمي
ينــا أجــور الصابريــن، لــن  البيــت، نصــرب عــىل بالئــه، ويوفِّ
ــه يف  ــة ل ــي جمموع ــل ه ــه، ب ــول اهلل حلمت ــن رس ــّذ ع تش
ــَده،  ــْم َوع ــُز هب ــه، وينج ــم َعين ــرُّ هب ــدس، تق ــرية الق حظ
نــًا عــىل لَِقــاء اهلل نفســه،  ــا مهجَتــه، وموطِّ مــن كان بــاذالً فِينَ

ــاء اهلل()1(. ــًا إن ش ــٌل ُمصبِح ــإينِّ راح ــا، ف ــل َمَعن َح فْلرَيْ
نصحه بعدم اخلروج:

ــل أداء احلــج  ــة اإلمــام  باخلــروج قب انتــرش خــرب ني
جــاءت إليــه خمتلــف الشــخصيات املعروفــة يف مكــة ملعرفــة 
ســبب ذلــك وتنصحــه بعــدم اخلــروج إىل العــراق، ولكــّن 
اإلمــام رفــض ذلــك، فمــن الذيــن جــاؤوا: أبــو بكــر 
 :عمــر بــن عبــد الرمحــن املخزومــي، فقــال لــه احلســني
، قــد اجتهــدت رأيــك، ومهــام  )جــزاك اهلل خــريًا يابــن عــمِّ

يقــض اهلل يكــن()2(.
 : ــني ــه احلس ــال ل ــاس، فق ــن عب ــد اهلل ب ــاءه عب وج

)1( بحار األنوار: ج44، ص366.
)2( مثري األحزان: ص27، مروج الذهب للمسعودي: ج3، ص56.
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ــون()1(. ــا يك ــر م ــتخري اهلل، وأنظ )اس
وجــاءه أخــوه حمّمــد بــن احلنفيــة قائــاًل لــه: يــا أخــي، إّن 
ــد  ــك، وق ــك وأخي ــم بأبي ــت غدره ــد عرف ــة ق ــل الكوف أه
ــت  ــإن رأي ــى، ف ــن م ــال م ــك كح ــون حاُل ــُت أن يك خف
 :ــال ــه، فق ــرم وأمنع ــن باحل ــّز َم ــك أع ــم، فإّن أن تقي
)يــا أخــي قــد خفــت أن يغتالنــي يزيــد بــن معاويــة باحلــرم، 

ــذا البيــت()2(. ــة ه ــه حرم ــتباح ب ــذي يس فأكــون ال
وجــاءه عبــد اهلل بــن الزبــري وعبــد اهلل بــن عمــر وغريمهــا، 
ــر  ــت يف جح ــو كن ــم اهلل ل ــم: )وأي ــول هل ــني يق واحلس
هاّمــة مــن هــذه اهلــوام الســتخرجوين حّتــى يقتلــوين، 
ــبت، واهلل ال  ــود يف الس ــدت اليه ــام اعت ــيلَّ ك ــدن ع واهلل ليعت
ــإذا  ــى يســتخرجوا هــذه العلقــة مــن جــويف، ف يدعــوين حّت
ــوا  ــى يكون ــم، حّت ــن يذهّل ــم م ــّلط اهلل عليه ــك س ــوا ذل فعل

ــرأة()3(. ــرام امل ــن َف أذّل م

)1( تاريخ الطربي: ج4، ص287.
)2( بحار األنوار: ج44، ص364.

)3( أعيان الشيعة: ج1، ص593، مقتل احلسني: ص67، تاريخ الطربي: ج4، ص289. 
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كيفية اخلروج:
أبيــه، عــن  الكــويف عــن  بــن ســنان  روى عبــد اهلل 
ــة إىل  ــل الكوف ــن أه ــاٍب م ــت بكت ــال: خرج ــه ق ــّده، أّن ج
ــه فقــرأه فعــرف  ــة، فأتيت ــٍذ باملدين احلســني، وهــو يومئ
ــة  ــت يف املدين ــام(، فبقي ــة أّي ــرين إىل ثالث ــال: )ُانظ ــاه فق معن
ــت  ــراق، فقل ــه إىل الع ــه بالتوّج ــار عزم ــه إىل أن ص ــّم تبعت ث
ــب،  ــف يرك ــاز كي ــك احلج ــر إىل َمِل ــي وأنظ ــي أم يف نف
وكيــف جاللــة شــأنه؟ فأتيــت إىل بــاب داره فرأيــت اخليــل 
ــىل  ــس ع ــني جال ــني، واحلس ــال واقف ــة والرج مرّسج
ــه البــدر  ــه، وهــو بينهــم كأّن ــون ب كــريس وبنــو هاشــم حاّف
ليلــة متامــه وكاملــه، ورأيــت نحــوًا مــن أربعــني حممــاًل، وقــد 

ــاج. ــر والديب ــس احلري ــل بمالب ــت املحام ُزّين
ــأن  ــم ب ــي هاش ــني بن ــر احلس ــك أم ــد ذل ــال: فعن ق
ُيركبــوا حمارمهــم عــىل املحامــل، فبينــام أنــا أنظــر وإذا بشــاب 
قــد خــرج مــن دار احلســني وهــو طويــل القامــة وعــىل 
خــّده عالمــة ووجهــه كالقمــر الطالــع، وهــو يقــول: )تنّحوا 
يــا بنــي هاشــم(! وإذا بامرأتــني قــد خرجتــا مــن الــدار، ومها 
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جتــّران أذياهلــام عــىل األرض حيــاًء مــن النــاس، وقــد حّفــت 
هبــام إماؤمهــا، فتقــّدم ذلــك الشــاب إىل حممــٍل مــن املحامــل 
ــه، وأخــذ بعضدهيــام وأركبهــام املحمــل،  وجثــى عــىل ركبتي
فســألُت بعــض النــاس عنهــام فقيــل: أّمــا إحدامهــا فزينــب، 
واألُخــرى ُأم كلثــوم بنتــا أمــري املؤمنــني، فقلــت: ومــن هــذا 
الشــاب؟ فقيــل يل: هــو قمــر بنــي هاشــم العبــاس بــن أمــري 

املؤمنــني.
بنتــني صغريتــني كأّن اهلل تعــاىل مل خيلــق  ثــّم رأيــت 
مثلهــام، فجعــل واحــدة مــع زينــب، واألُخــرى مــع ُأم 
كلثــوم، فســئلت عنهــام، فقيــل يل: مهــا ســكينة وفاطمــة بنتــا 

.احلســني
ثــّم خــرج غــالم آخــر كأّنــه البــدر الطالــع ومعــه امــرأة، 
ــت هبــا إماؤهــا، فأركبهــا ذلــك الغــالم املحمــل،  وقــد حّف
ــو  ــالم فه ــا الغ ــل يل: أّم ــالم، فقي ــن الغ ــا وع ــألت عنه فس
ــة  ــىل زوج ــه لي ــرأة ُأّم ــني، وامل ــن احلس ــرب ب ــيل األك ع

.ــني احلس
ــرأة،  ــه ام ــر، ومع ــة القم ــه كفلق ــالم ووجه ــرج غ ــّم خ ث
ــن  ــم ب ــو القاس ــالم فه ــا الغ ــل يل: أّم ــا؟ فقي ــألت عنه فس
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ــه. ــرأة ُأّم ــى، وامل ــن املجتب احلس
ــا  ــي ي ــوا عنّ ــول: )تنّح ــو يق ــر وه ــاب آخ ــرج ش ــّم خ ث
بنــي هاشــم! تنّحــوا عــن حــرم أيب عبــد اهلل(، فتنّحــى عنــه 
بنــو هاشــم، وإذا قــد خرجــت امــرأة مــن الــدار وعليهــا آثار 
امللــوك، وهــي متــيش عــىل ســكينة ووقــار، وقــد حّفــت هبــا 
ــن  ــا الشــاب فهــو زي ــل يل: أّم إماؤهــا، فســألت عنهــا؟ فقي
ــان  ــاه زن ــه ش ــي ُأّم ــرأة فه ــا امل ــام، وأّم ــن اإلم ــن اب العابدي
بنــت امللــك كــرسى زوجــة اإلمــام، فأتــى هبــا وأركبهــا عــىل 
املحمــل، ثــّم َأركبــوا بقّيــة احلــرم واألطفــال عــىل املحامــل.
فلــاّم تكاملــوا نــادى اإلمــام: )أيــن أخــي، أيــن كبش 
كتيبتــي، أيــن قمــر بنــي هاشــم(؟ فأجابــه العبــاس: )لبيــك 
ــا  ــّدم يل ي ــام: )ق ــه اإلم ــال ل ــّيدي(! فق ــا س ــك ي لبي
ــه وقــد حّفــت  أخــي جــوادي(، فأتــى العبــاس باجلــواد إلي
ــى  ــرس حّت ــركاب الف ــاس ب ــذ العب ــم، فأخ ــو هاش ــه بن ب
ــاس  ــب العب ــم، ورك ــو هاش ــب بن ــّم رك ــام، ث ــب اإلم رك

ــام)1(. ــام اإلم ــة أم ــل الراي ومح

)1( معايل السبطني: ج1، ص220، أسار الشهادة : ص367.
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سبب توجهه  إلى العراق:

 إىل  رغــم أنَّ الدافــع الظاهــري لتوجــه اإلمــام 
ــى  ــلهم، حت ــة وُرس ــل الكوف ــائل أه ــت رس ــراق كان الع
ــد  ــن يزي ــرُّ ب ــه احلُ ــا واج ــا عندم ــجَّ هب ــام  احت أنَّ اإلم
ــه  ــن ِسِّ جميئ ــأاله ع ــا س ــعد، عندم ــن س ــر ب ــي وعم الرياح
ــذا أْن  ــم َه ــُل ِمرِصُك ــَب إيلَّ أه ــال : )َكَت ــراق فق إىل الع
ــه  رغــم إدراكــه  ــِدَم (، إالَّ أنَّ الــرسَّ احلقيقــي هلجرت أْق
ــتودي  ــرية س ــج خط ــن نتائ ــا م ــيرتتب عليه ــا س ــح مل الواض
بحياتــه الرشيفــة، وهــو مــا وطَّــن نفســه  عليــه، ويمكن 
 ، إدراكــه مــن خــالل االســتقراء الشــامل ملســرية حياته

ــداث. ــات األح ــع جُمَري ــه م ــة تعامل وكيفيَّ
إذ أنَّ األمــر الــذي ال َمنــاَص مــن الذهــاب إليه هــو إدراك 
له اإلذعــان والتســليم لتــويلِّ يزيــد بــن  اإلمــام  مــا يشــكِّ
ــك،  معاويــة خالفــة املســلمني، مــع مــا ُعــِرف عنــه مــن هَتتُّ
وجمــون، وانحــراف واضــح عــن أبســط املعايــري اإلســالمية.
ويف هــذا مــؤرشِّ خطــري إىل ِعظــم االنحــراف الــذي 
ــب  ــا الرهي ــالميَّة، وابتعاده ــة اإلس ــوم اخلالف ــاب مفه أص
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ــي. ــا الرشع ــن مضموهن ع
ــة  ــدَّ مــن وقفــة شــجاعة تعيــد لألمَّ ــا فــكان الُب ومــن هن
ــث أن  ــلوبة، حي ــا املس ــاع، وإرادهت ــا امُلض ــن وعيه ــًا م جانب
اإلمــام احلســني  قــد أعلنهــا رَصاحــة ملَّــا طالبــه مــروان 
ــالُم  ــىل اإلس ــال : )َفَع ــد، فق ــة ليزي ــم بالبيع ــن احلك ب

ــد()1(. ــل َيزي ــراٍع ِمث ــة بِ ــت األمَّ ــالم إذا ُبِلَي السَّ
ــي إذا  ت ــن أمَّ ــاِن ِم ــال: )ِصنْف ــول اهلل  ق ــم، إن رس نع

ــي(. ت ــَدْت أمَّ ــدا َفَس ــي، وإذا َفس ت ــْت أمَّ ــا َصُلَح َصُلح
قيل: يا رسول اهلل ومن مها ؟

فقال : )الُفقَهاء واألَُمراء()2(.
ــة وفســادها َرْهــن َصــالح اخلالفــة  فــإذا كان َصــالُح األمَّ
وفســادها، فقيــاَدة مثــل يزيــد ال تزيد األمــر إال َعَبثًا وفســادًا، 
ــق بالتنصيــص أو بالشــورى،  ــادة اإلســالمية تتحقَّ فــإنَّ القي
ويزيــد مَلْ يملــك الســلطة ال بتنصيــٍص مــن اهلل ســبحانه، وال 
ــذاك،  ــلمون آن ــه املس ــا أدرك ــذا م ــة، وه ــن األمَّ ــورًى م بش
ــا:  ــاء فيه ــالة ج ــني  رس ــام احلس ــوا إىل اإلم ــث كتب حي

)1( بحار األنوار: ج44، ص326.

)2( وسائل الشيعة: ج6، ص183.
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ــد،  ــار العني ك اجلب ــذي قصــم عــدوَّ ــا بعــد، فاحلمــد هلل ال أمَّ
هــا أمَرهــا، وغصبهــا  ــة، فابتزَّ ــزى عــىل هــذه األمَّ ــذي انت ال
ــا،  ــل ِخياَره ــم قت ــا، ث ــري رىًض منه ــا بغ ــر عليه ــا، وتأمَّ َفيَئه

واســتبقى رِشاَرهــا.
ــة،  ــق األمَّ ــب ح ــدًا يف َغص ــد ـ فري ــد ـ يزي ــن الول ومل يك
بــل ســبقه والــده ُمعاِويــة إىل مــا هــو معــروف وليــس بخاٍف 

ــد)1(. عىل أح
وإىل تلــك احلقيقــة امَلْمجوجــة يشــري اإلمــام عــيل  يف 
كتــاب لــه إىل معاويــة، حيــث يقــول: )َفقــْد آَن َلــَك أن َتنَتفــع 
ــارِص مــن عيــان األمــور، َفَقــد َســلْكَت َمــدارج  باللَّمــح الَب
ــنْي  ــرور امَل ــك غ ــل، واقتَِحام ــك األباطي ــالفِك بادِّعائ أس
ــزاِزَك  ــك، وابت ــال َعنْ ــْد ع ــا َق ــك م ــب، وبانتحال واألكاذي
ملــا قــد اختــزن دونــك، فــرارًا مــن احلــّق وُجحــودًا، ملَِــا هــو 
ــمعك،  ــاه س ــد وع ــا ق ــك، مِمَّ ــك ودم ــن حَلِم ــك م ــزم ل أل
ــالل امُلبــني()2(. وملــئ بــه صــدرك، فــامذا بعــَد احلــقِّ إال الضَّ
هــذا ونظائــره املذكــورة يف التاريــخ دفــع احلســني إىل 

)1( تاريخ الطربي: ج4، ص261.
)2( رشح هنج البالغة البن أيب احلديد: ج18، ص22.
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ــن  ــرة، م ــني طاه ــه قراب ــل بيت ــه وأه ــم نفس ــورة، وتقدي الث
ــم. ــن العظي ــذا الدي ــرصة ه ــل ُن أج

ــه ـ ِوفقــًا ملـِـا لديــه مــن اإلمكانــات املاديــة ـ  مــع ِعلمــه بأنَّ
لــْن يســتطيَع أن يواجــه بنــي أميــة بــام يمتلكونــه مــن قدرات 

نهــا مــن القضــاء عــىل أي ثــورة فتيَّة. ماديــة ضخمــة مُتكِّ
نعــم، فــإن اإلمــام احلســني  كان يــدرك َقطعــًا هــذه 
ــة  س ــرة املقدَّ ــه الطاه ــقي بدمائ ــه أراد أن يس ــة، إالَّ أن احلقيق
ــون اقتالعهــا  ــد األمويُّ شــجرة اإلســالم الوارفــة، التــي يري
ــز  ــرس حاج ــام  أراد أن يك ــام أن اإلم ــا، ك ــن جذوره م
دة، أمام  ــة، فجعَلهــا حائــرة مــرتدِّ اخلــوف الــذي أصــاب األمَّ
  ــه ــح ثورُت ــور، وأن تصب ام اجل ــكَّ ــرة وُح ــان اجلباب ُطغي
ــة  ــة والتضحي ــى البطول ــال معن ــا األجي ــم منه ــة تتعلَّ مدرس
مــن أجــل املبــادئ والعقائــد، وكان كل ذلــك بعــد استشــهاد 

اإلمــام ، والتاريــخ خــري شــاهد عــىل ذلــك.
وكان املعــروف منــذ والدة اإلمــام احلســني  أنــه 
سيستشــهُد يف العــراق، يف أرض كربــالء، وَعــَرف املســلمون 
 ، ــيل ــام ع ــه اإلم ــي  ووصيِّ ــرص النب ــك يف ع ذل
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ــة. ــك الفاجع ــدوث تل ــون ح ب ــاس يرتقَّ ــد كان النَّ ــذا فق ول
ــدلُّ بوضــوح  ــي ت ــن الت ــري مــن القرائ ــاك الكث كــام أنَّ هن
ــن  ــك القرائ ــن تل ــر م ــهاده ، ونذك ــة استش ــىل حتميَّ ع

مــا يــيل:
ــن  ــس ب ــن أن ــني ع ث ــن املحدِّ ــد م ــري واح األوىل: روى غ
ــمعت  ــال: س ــه ق ــالء، أن ــهد يف كرب ــذي استش ــارث، ال احل
ــُل بــأرٍض يقــال  رســول اهلل  يقــول: )إنَّ ابنــي هــذا ُيقَت
ــرُصه()1(،  ــم َفْلينْ ــك ِمنُك ــِهد ذل ــن َش ــالء (، فم ــا ) كرب هل

.)2( فخرج أَنَس بن احلارث، َفُقتِل هبا مع احلسني
الثانيــة: إنَّ أهــل اخلــربة والسياســة يف عــرص اإلمــام 
ــرًا  ل خط ــكِّ ــراق يش ــروج إىل الع ــىل أن اخل ــني ع ــوا متَّفق كان
كبــريًا عــىل حيــاة اإلمــام  وأهــل بيتــه، وألجــل ذلــك 
وا عليــه بعــدم اخلــروج،  أخَلصــوا لــه النصيحــة، وأرصُّ
ــه  ــد بــن احلنفيــة، وابــن َعمِّ ويتمثَّــل ذلــك يف كالم أخيــه حممَّ
ابــن عبــاس، ونســاء بنــي عبــد املطلــب، ومــع ذلــك اعتــذر 

ــروج. ــىل اخل ــه ع ــن َعزم ــح ع ــام ، وأفص ــم اإلم هل
)1( بحار األنوار: ج44، ص247.
)2( تاريخ دمشق: ج14، ص223.
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الثالثــة: ملــا بلــغ عبــد اهلل بــن عمــر مــا عــزم عليــه 
احلســني دخــل عليــه والَمــُه يف املســري، وملَّــا رآه ُمــرّصًا 
ــتوِدُعَك اهلل  ــال: أس ــى، وق ــه وبك ــني عيني ــا ب ــل م ــه قبَّ علي

ــل)1(. ــن َقتي ِم
ــة لِِقَيــه  الرابعــة: ملَّــا خــرج اإلمــام احلســني  مــن َمكَّ
الفــرزدق الشــاعر، فقــال لــه: إىل أيــن يــا ابــن رســول اهلل؟، 

مــا أعَجَلــك عــن املوســم؟
فقال اإلمام : )َلو مَلْ أعجْل ألخذت(.

ين عِن النَّاس َخلَفك(. ثم قال  له: )أخرِبْ
فقــال: اخلبــري ســألت، قلــوُب النَّــاس معــك، وأســياُفُهم 

َعليــك)2(.
ــن  ــلم ب ــل ُمس ــرَب قت ــني َخ ــى إىل احلس ــا أت ــة: ملَّ اخلامس
 عقيــل، وهانــئ بــن عــروة، وعبــد اهلل بــن يقطــر، قــال 
ألصحابــه: )َقــْد َخَذَلنَــا ِشــيعُتنَا، فَمــْن أحــبَّ منكــم 

ذمــام(. معــه  ليــس  ف،  َفْلينــرَصِ االنــرصاف 
ق النــاس عنــه، وأخــذوا يمينــًا وشــامالً، حتــى بقــي  فتفــرَّ

)1( تاريخ دمشق: ج14، ص201. 
)2( تاريخ الطربي: ج4، ص290.
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ــري  ــٌر يس ــة، ونف ــن املدين ــه م ــاءوا مع ــن ج ــه الذي يف أصحاب
ــوا إليــه، ومــع ذلــَك فقــد واصــل  َمســرُيه  مِمَّــن انضمُّ

نحــو الكوفــة.
وملَّــا َمــرَّ  بَِبْطــن العقبــة لِقَيــُه شــيخ مــن بنــي 

عكرمــة، ُيقــال لــه: ُعَمــر بــن لــوذان.
فسأل اإلماَم : أين تريد؟

فقال له اإلمام : )الُكوَفة(.
فقــال الشــيخ: أنشــُدَك اهلل ملَّــا انرصفــت، فــواهلل مــا تقــدم 

إال َعــىَل األِســنَّة وَحــدِّ الســيوف.
ــرأي، وإنَّ  ــى عــيلَّ ال ــه اإلمــام : )َليــس خيَف فقــال ل

ــِره()1(. ــىل أم ــُب َع ــاىل ال ُيغَل اهللَ تع
ويف نفــس النــص داللــة عــىل أن اإلمــام  كان يــدرك 
ُفــه غــريه، وأنَّ مصــريه لــو ســار إىل الكوفــة هــو  مــا كان يتخوَّ
ــهادة،  ــًا للش ــري، طلب ــل  الس ــك أكم ــع ذل ــل، وم القت
مــن أجــِل ُنــرصة الديــن، وردَّ َكيــد أعدائــه، وحتــى ال َتبقــى 

ع هبــا لِتربيــِر خَتَاُذلــه وضعفــه. ــة يتــذرَّ ألحــٍد ُحجَّ

)1( اإلرشاد للشيخ املفيد: ج2، ص76، تاريخ الطربي: ج4، ص300. 
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ــري يف  ــر َكب ــني  أث ــام احلس ــهادة اإلم ــد كان لش وق
ــة، وتشــجيعها عــىل الثــورة ِضــدَّ احلكومة  إيقــاظ شــعور األمَّ
ــن  ــراف ع ــاد واالنح ــزًا للفس ــْت رم ــي أصبَح ــة، الت األمويَّ

الديــن.
وألجــل ذلــك توالــت الثــورات بعــد شــهادته  مــن 
ِقَبــل املســلمني يف العــراق واحلجــاز، وهــذه االنتفاضات وإن 
ــق َهدفهــا يف وقتهــا، ولكــْن كان هلــا الــدور األســايس  مل حتقِّ

ة مــن الزمــن. ــة بعــد مــدَّ يف ُســقوط احلكومــة األمويَّ
  ولقــد أجــاد مــن قــال: لــوال هنضــة احلســني
وأصحابــه  يــوم الطــفِّ مَلَــا قــاَم لإلســالم َعمــود، وال 
اخــرَّ لــه عــود، وألماتــه ُمعاويــة وأتباعــه، وَلدَفنــوه يف أول 
عهــده يف حلــده، فاملســلمون مجيعــًا بــل اإلســالم مــن ســاعة 
  ــام ــكٍر لإلم ــني ُش ــاعة، َره ــام الس ــه  إىل قي ثورت

.)1( ــه وأصحاب
ــديُّ  بــىل، فــال ُمغــاالة يف قــول مــن قــال: إنَّ اإلســالَم حُممَّ

الوجــود، ُحســينيُّ البقــاِء واخللــوِد.

)1( جنة املأوى للشيخ حممد حسني كاشف الغطاء: ص 208.
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: مشروعية البكاء عليه

ــد،  ــا إال معان ــني  ال ينكره ــام احلس ــة اإلم إن مكان
فشــأنه  عنــد اهلل تعــاىل كبــري وقــد جتــىل ذلــك يف عــدة 

أمــور:
1- مــن الروايــات التــي وردت عــن النبــي  يف فضلــه 

ــه له. ــه وحب وإمامت
ــد  ــه، وق ــه يف حيات ــخصية وكرامات ــريته الش ــن س 2- م

ــا. ــطر منه ــدم ش تق
 دورًا  3- مـا ورد مـن الروايـات التـي أناطـت بـه 
كبـريًا ينتظـره الديـن لتصحيته وحفظـه من تالعب بنـي أمية.
  4- مـن الكرامـات التي حصلـت له بعد استشـهاده
مـن قبل الـرأس الرشيـف وما حصـل للكون بعد استشـهاده 
وقـد عربت عـن الغضب اإلهلي، وقـد انتقم اهلل لـدم حييى أن 
سـلط عـىل أولئك القـوم »نبوخـذ نـرص« فقتل منهم سـبعني 
ألفـا، وأوحـى اهلل تعاىل إىل النبـي حممد : )إننـي قتلت يف 
مقابـل قتـل حييى سـبعني ألفـا، وسـأقتل لقـاء قتل ابـن بنتك 
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العـدد()1(. هذا  ضعف 
ــكل  ــن أش ــن  م ــن العابدي ــام زي ــاب اإلم ــد أج وق
ــىل  ــران ع ــن الق ــام دل م ــه ب ــىل أبي ــه ع ــتمرار حزن ــه باس علي
ــو نعيــم األصفهــاين  اســتمرار حــزن يعقــوب، كــام أورده أب
 : فقــال  عــن كثــرة بــكاء اإلمــام زيــن العابديــن
ــَد ِســبطًا ِمــن ولــده، فبكــى  )ال تلومــوين، فــإنَّ يعقــوب َفَق
ــرُت  ــد نظ ــات، وق ــه م ــم أن ــاه، ومل َيعَل ــْت عين ــى ابيضَّ َحتَّ
ــدة،  ــزاة واح ــي يف غ ــل بيت ــن أهـ ــاًل م ــرش رج ــة ع إىل أربع

ــي؟()2(. ــن َقلب ــب ِم ــم يذه ون حزهن ــرَتَ أَف
ة: البكاء عىل امليت ُمستحب عند العامَّ

هــذا وقــد ورد يف مصــادر العامــة مــا يــدلُّ عــىل أنَّ البــكاء 
عــىل امليــت ُســنََّة َســنَّها رســول اهلل ، فقــد روى إســحاق 
  بــن راهويــه، عــن عائشــة أهنــا قالــت: َمــرَّ رســول اهلل
ــني  ــاؤهم َيْبِك ــإذا نس ــهل، ف ــي األش ــىل بن ــرصف ع ــني ان ح
ــال  ــذ، فق ــم يومئ ــل فيه ــتمرَّ القت ــم، وكان اس ــىل قتاله ع
ــه(، فأمــر ســعد  ــزة ال بواكــي ل ــنَّ مَح رســول اهلل : )لِك

)1( املجالس الفاخرة: هامش ص113.
)2( حلية األولياء: ج3، ص162.
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بــن معــاذ نســاء بنــي ســاعدة أن يبكــني عنــد بــاب املســجد 
. عــىل محــزة، َفَجعلــت عائشــة َتبكــي َمَعُهــنَّ

ــىلَّ  ــرب، َفص ــد املغ ــتيقظ عن ــول اهلل ، فاس ــام رس فن
  املغــرب، ثــم نــام، ونحــن نبكــي، فاســتيقظ رســول اهلل
ــي،  ــن نبك ــام، ونح ــم ن ــاء، ث ــىل العش ــرة، فص ــاء اآلخ لعش
فاســتيقظ رســول اهلل  ونحــن نبكــي، فقــال: )أال أراُهــنَّ 
 ، يبكــنْيَ حتــى اآلن، ُمُروُهــنَّ َفْلرَيِجْعــَن(، ثــم دعــا  هَلـُـنَّ

.)1( ، وألوالِدِهنَّ ــنَّ وألزواِجِه
ــىل  ــدل ع ــا ال ت ــة، أهن ــذه الرواي ــظ يف ه ــك تالح ولعل
ــدل  ــل إهنــا ت ــب، ب ــه فحس ــت وندب ــىل املي ــكاء ع ــواز الب ج
عــىل مرشوعيــة حتويــل البــكاء إىل عــادة مســتمرة، ولقــرون 

ــة. طويل

)1( مسند ابن راهويه: ج2، ص599.
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: ُسنَّة َسنَّها رسول اهلل  البكاء عىل اإلمام احلسني

ــام  ــهادة اإلم ــة ش ــرب بواقع ــن أخ ل م ــد كان  أوَّ فق
احلســني ، روى ابــن حبــان ، عــن أنــس بن مالــك قال: 
ــه أن يــزور النبــي ، فــأذن لــه،  اســتأَذَن َمَلــك القطــر َربَّ
فــكان يف يــوم أم ســلمة، فقــال النبــي : )اِحفظــي علينــا 
ــاب،  ــىل الب ــي ع ــا ه ــد(، فبين ــا أح ــل علين ــاب، ال َيدخ الب
ــح  ــم، ففت ــر، فاقتح ــيل ، فطف ــن ع ــني ب ــاء احلس إذ ج
، ــي ــر النب ــىل ظه ــب ع ــل يتَوثَّ ــل، فجع ــاب، فدخ  الب

وجعل النبي  يتلثمه ويقبله، فقال له امَلَلك: أحتبه؟

قال : نعم.

ــكان  ــَك امل ــئت أريُت ــتقتله، إن ش ــك س ت ــا إنَّ أمَّ ــال: أَم ق
ــه ؟. ــل في ــذي ُيقت ال

قال : نعم.

فقبــض قبضــة مــن املــكان الــذي ُيقتــل  فيــه، فــأراه 
ــلمة،  ــُه أمُّ س ــر، فأخَذْت ــراب أمح ــهلة أو ت ــاءه بس ــاه، فج إي
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ــا)1(. ــُه يف ثوهب فجعَلْت

وأمــا بــكاء النبــي  عليــه، فقــد روى أمحــد، عــن نجي 
ــام  ــه، فل ــب مطهرت ــيل ، وكان صاح ــع ع ــار م ــه س أن
 : حــاذى نينــوى وهــو منطلــق إىل صفــني فنــادى عــيل

)اِصــرْب أبــا عبــِد اهلل، اِصــرْب أبــا عبــِد اهلل بشــط الفــرات(.

قلت: وماذا ؟

قــال : )دخلــُت عــىل النبــي  ذات يــوم وعينــاه 
تفيضــان، قلــت يــا نبــي اهلل أغضبــك أحــد مــا شــأن عينيــك 
َثني  تفيضــان؟ قــال: بــل قــام مــن عنــدي جربيــل قبــل، َفحدَّ
ك  ــمَّ ــك إىل أْن ُأِش ــل ل ــرات، ه ــط الف ــل بش ــني ُيقَت أن احلس

مــن تربتــه؟

قلت: نعم.

فمــدَّ  يــده، فقبــض قبضــة مــن تــراب، فأعطانيهــا، 
ــا()2(. فلــم أملــك عينــي أن َفاَضَت

)1( صحيح أبن حبان: ج6، ص203.
)2( مسند أمحد: ج2، ص78.
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وروى احلاكــم، عــن أم الفضــل بنــت احلــارث، أهنــا 
ــول اهلل، إين  ــا رس ــت: ي ــول اهلل  فقال ــىل رس ــت ع دخل

ــة. ــرًا الليل ــاًم ُمنَك ــت حل رأي

قال : َما ُهَو.

قالت: إنه شديد.

قال : ما هو.

قطعــت،  جســدك  مــن  قطعــة  كَأنَّ  رأيــت  قالــت: 
ِحْجــري. يف  َوُوِضعــت 

ــة إن  ــد فاطم ــريًا، َتِل ــِت َخ ــول اهلل : َرأي ــال رس فق
ــرك. ــوُن يف ِحج ــًا، فيك ــاء اهلل ُغالم ش

ــكان يف  ــني ، ف ــام احلُس ــة  اإلم ــدت فاطم َفَول
. ــول اهلل ــال رس ــام ق ــري ك حج

فدخلــُت يومــًا إىل رســول اهلل ، فوضعُتــُه يف ِحجــره، 
ثــم حاَنــْت ِمنِّــي التَِفاَتــة، فــإذا عينــا رســول اهلل  هتريقان 

مــن الدموع.
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فقلت: يا نبي اهلل، بأيب وأمي، ما َلَك؟

أتــاين ِجربيــل عليــه الصــالة والســالم،   : قــال 
تــي ســتقُتل ابنــي هــذا. فأخــرَبين أنَّ ُأمَّ

فقلت: هذا!!.

فقال : نعم.

وأتاين  برتبة من تربته  محراء)1(.

ونقــول: هــذه روايــات رصحيــة يف أنَّ البــكاء عــىل اإلمــام 
ــة. ــت بِْدَع ــول اهلل ، وليس ــنَّة رس ــي ُس ــني ه احلس

)1( املستدرك عىل الصحيحني: ج3، ص176.
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: فضل البكاء على الحسين

ــكاء  ــي  يف الب ــنَّة النب ــك ُس ــون يف ذل ــيعة يتبع والش
عــىل ســيد الشــهداء اإلمــام احلســني ، وقــد رووا عــن 
، أئمتهــم فضــاًل كثــريًا يف ذلــك: فعــن أيب جعفــر الباقر 
قــال: بكــت اإلنــس واجلــن والطــري والوحــش عــىل احلســني 

بــن عــيل  حتــى ذرفــت دموعهــا()1(.
ــام  ــول: )أي ــني  يق ــن احلس ــيل ب ــه : كان ع وعن
ــة  ــيل  دمع ــن ع ــني ب ــل احلس ــاه لقت ــت عين ــن دمع مؤم
حتــى تســيل عــىل خــده بــوأه اهلل هبــا يف اجلنــة غرفــا يســكنها 

ــا()2(.  أحقاب
وعــن أيب عبــد اهلل الصــادق  أنــه قــال: )مــن ذكرنــا 
عنــده ففاضــت عينــاه ولــو مثــل جنــاح الذبــاب غفــر اهلل لــه 

ذنوبــه ولــو كانــت مثــل زبــد البحــر()3(. 
ــا مــن  ــال: )مــن أنشــد يف احلســني بيت ــه ق ــه  أن وعن
الشــعر فبكــى وأبكــى عــرشة فلــه وهلــم اجلنــة، ومــن أنشــد 

)1( كامل الزيارات: ص165.
)2( كامل الزيارات: ص 201.

)3( وسائل الشيعة: ج14، ص501.
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يف احلســني بيتــا فبكــى وأبكــى تســعة فلــه وهلــم اجلنــة، فلــم 
يــزل حتــى قــال: مــن أنشــد يف احلســني بيتــا فبكــى وأظنــه 

قــال: أو تباكــى فلــه اجلنــة()1(. 
وعنــه : )مــن ُذِكــر احلســني  عنــده فخــرج مــن 
عينــه مــن الدمــوع مقــدار جنــاح ذبــاب كان ثوابــه عــىل اهلل، 

ومل يــرض لــه بــدون اجلنــة()2(. 
ــد يف كل  ــروه للعب ــزع مك ــكاء واجل ــه : )إن الب وعن
ــام  ــيل عليه ــن ع ــني ب ــىل احلس ــكاء ع ــال الب ــا خ ــزع م ــا ج م

ــور()3(.  ــه مأج ــه في ــالم فإن الس
وعنــه : )ان احلســني  بكــى لقتلــه الســامء 
واألرض وامحرتــا، ومل تبكيــا عــىل أحــد قــط إال عــىل حييــى 

 .)4() ــيل ــن ع ــني ب ــا  واحلس ــن زكري ب
وعنــه : )مــن ُذِكرنــا عنــده ففاضــت عينــاه حــرم اهلل 

وجهــه عــىل النــار()5(. 

)1( وسائل الشيعة: ج14، ص596.
)2( كامل الزيارات: ص208.

)3( وسائل الشيعة: ج14، ص507.
)4( كامل الزيارات: ص181.
)5( كامل الزيارات: ص207.
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ــت  ــبيب إن بكي ــن ش ــا ب ــا : )ي ــام الرض ــال اإلم وق
عــىل احلســني حتــى تصــري دموعــك عــىل خديــك غفــر اهلل 
ــال كان أو  ــريا قلي ــريا كان أو كب ــه صغ ــب أذنبت ــك كل ذن ل

ــريا()1(.  كث
ــيشء  ــا ل ــت باكي ــبيب إن كن ــن ش ــا اب ــه : )ي وعن
فابــك للحســني بــن عــيل بــن أيب طالــب  فإنــه ذبــح كــام 

ــش()2(.  ــح الكب يذب

)1( عيون أخبار الرضا: ج1، ص268.

)2( عيون أخبار الرضا: ج1، ص268.
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: شهادته

تاريخ شهادته ومكاهنا
10 حمّرم 61ه، كربالء املقّدسة.

سبب شهادته
ــن  ــع ع ــو يداف ــالء وه ــة كرب ــهيدًا يف معرك ــل ش ُقت

.ــد ــّده حمّم ــن ج دي
ليلة العارش:

قــى اإلمــام احلســني وأصحابــه ليلــة العارش 
مــن املحــّرم بالصــالة والدعــاء، وقــراءة القــرآن، وكان 
ــيوفهم  ــون س ــوا يصلح ــام كان ــل، ك ــدوّي النح ــم دويٌّ ك هل

ــوم. ــاء الق ــتعدادًا للق ــم اس ورماحه
يوم العارش:

ــارش  ــوم الع ــاح الي ــني يف صب ــام احلس ــب اإلم طل
ـ إمتامــًا للُحّجــة عــىل أعدائــه ـ مــن جيــش يزيــد، أن 
ــال  ــك، وع ــوا ذل ــم أب ــم، إاّل أهّن ــي يكّلمه ــه لك ــوا إلي ينصت
ضجيجهــم، ويف النهايــة ســكتوا، فخطــب فيهــم معاتبــًا هلــم 
ــام  ــم ب ــام حّدثه ــه، ك ــم عن ــه، وختاذهل ــم ل ــىل دعوهت ع
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ســيقع هلــم بعــد قتلــه عــىل أيــدي الظاملــني، مــن والة بنــي 
ُأميــة، ممـّـا عهــد إليــه مــن جــّده رســول اهلل، وأبيــه أمــري 

املؤمنــني، وهــو مــا حتّقــق فعــاًل.
وخــّص يف ذلــك عمــر بــن ســعد، الــذي كان يزيــد يمنّيــه 
ــن  ــه ذاك ل ــأّن حلم ــان، ب ــّري وجرج ــىل ال ــًا ع ــه والي بجعل

يتحّقــق، وأّنــه ســوف ُيقتــل، وُيرفــع رأســه عــىل الرمــح.
خطبته يوم العارش:

عــاد اإلمــام احلســني مــّرة ُأخــرى عــىل ظهــر 
ــاًل:  ــم قائ ــوي، وخاطبه ــش األُم ــام اجلي ــف أم ــه، ووق فرس
ــوا إىل  ــّم ارجع ــا؟ ث ــن أَن ــروا َم ــبويِن فانُظ ــد، فانس ــا َبع )أّم
أنفســكم وعاتبوهــا، فانظــروا َهــْل حيــلُّ َلُكــم قتــيل وانتهــاُك 

ــي؟ ُحرمت
ــه،  ألْســُت ابــن بنــِت نبيِّكــم، وابــن وصيِّــه وابــن عمِّ
ق لِرســولِه بــام جــاء مــن عنــد  وأّول املؤمنــني بــاهلل، واملصــدِّ
َربِّــه؟ أَو ليــس محــزة َســيِّد الشــهداء َعــّم أيب؟ أو ليــَس 
ــم  ــي؟ أَو مَلْ َيبُلْغُك ــني َعمِّ ــار ذو اجلناح ــهيد الطّي ــر الش َجعف
قــول ُمســتفيض فيكــم: إّن رســوَل اهلل قــال يل وألخــي: 
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ــة؟...()1(. ــَباب أهــل اجلنّ ــيِّدا َش ــذان َس َه
هجوم األعداء:

 اســتحوذ الشــيطان عــىل عمــر بــن ســعد ـ قائــد اجليــش ـ
ــام  ــم اإلم ــى خمّي ــّم رم ــه، ث ــد قوس ــهمه يف كب ــع س فوض
ــه  ــن رمــى(، فتبَِع احلســني وقــال: )اِشــهُدوا أيّن أّول َم
جنــده ُيمطــرون آل الرســول بوابــل مــن الســهام، 
ــب  ــّم خاط ــني، ث ــام احلس ــىل اإلم ــف ع ــم املوق فعظ
أصحابــه قائــاًل: )ُقوُمــوا َرمِحكــم اهلل إىل املــوِت الــذي 
ــم()2(،  ــوم إليك ــل الق ــهام ُرس ــذه الس ــإّن ه ــه، ف ــّد من ال ب
ــدّو،  ــون الع ــود حيارب ــوا كاألُس ــداء، وانطلق فلّبواالن
ــدأ  ــالء، وب ــدان كرب ــدور يف مي ــرب ت ــى احل ــتمرت رح فاس
ــر،  ــو اآلخ ــد تل ــاقطون الواح ــني يتس ــاب احلس أصح
ــح  ــراح، فتصاَي ــوه باجل ــدّو وأثخن ــش الع ــوا جي ــد أرهق وق
رجــال عمــر بــن ســعد: لــو اســتمّرت احلــرُب َبيننــا، ألتــوا 
ــفُهم  ــدة، ولِنرُش ــّرة واح ــم َم ــم عليه ــا، لِنَهج ــىل آخرن ع

ــارة. ــال واحلج بالنِب
)1( مقتل احلسني: ص117.

)2( أعيان الشيعة: ج1، ص603.
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واســتمّر اهلجــوم والزحــف نحــو مــن بقــي مــع اإلمــام 
متعــّددة،  جهــات  مــن  هبــم  وأحاطــوا   ،احلســني
ــد  ــه، وق ــه إىل جيش ــعد ونداءات ــن س ــوات اب ــت أص فتعال
دخــل املعســكر يقتــل وينهــب، ويقــول: )اِحرقــوا اخليــام(.
فضّجــت النســاء، وتصــارخ األطفــال، وعــال الضجيــج، 
ون  ــرُّ ــّكانه يف ــم، وس ــم املخّي ــار تلته ــنة الن ــت ألِس وراح
فزعــني مرعوبــني، فلــم هيــدأ ســعري املعركــة، وراح َمــن بقي 
مــن أصحــاب اإلمــام احلســني وأهــل بيته يستشــهدون 

الواحــد تلــو اآلخــر.
فاسُتشــهد ولــده عــيّل األكــرب وإخوتــه، وأبنــاء أخيــه وابن 
ــي،  ــن كاألضاح ــيّل، جمّزري ــل وآل ع ــه، وآل عقي ُأخت
ــدم  ــاّلل ال ــدأ ش ــذا ب ــة، وك ــرون يف أرض املعرك ــم يتناث وه
ينحــدر عــىل أرض كربــالء، وصيحــات العطــش والرعــب 

تتعــاىل مــن حناجــر النســاء واألطفــال.
ــوه  ــه أخ ــواده، يتقّدم ــني ج ــام احلس ــب اإلم فرك
ــاء  ــل امل ــرات؛ ليحم ــر الف ــو هن ــه نح ــاس، وتوّج العب
ــه، فأصبــح هــو يف  ــال، فحالــت حشــود العــدّو دون إىل العي
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ــجاع  ــل الش ــت للبط ــر، وكان ــب آخ ــوه يف جان ــب وأخ جان
أيب الفضــل العبــاس صولــة ومعركــة حاميــة، طــارت 
فيهــا رؤوس، وتســاقطت فرســان، وهــو يصــول وجيــول يف 
ميــدان اجلهــاد بعيــدًا عــن أخيــه، حّتــى خــّر رصيعــًا ســابحًا 

بــدم الشــهادة.
وتعّلــق قلــب اإلمــام احلســني بمخّيمــه، ومــا 
 فــراح بأهلــه وحرمــه،  النــار والســيوف  خّلفــت 
بينــه  وحالــت  األعــداء  قــّوات  طّوقتــه  وقــد  ينــادي، 
ــوين،  ــم وتقاتل ــذي أقاتُِلك ــا اّل ــم: )أَن ــاح هب ــم، فص وبينه
والنِســاء َليــَس َعليهــّن ُجنــاح، فاْمنَعــوا ُعتاتكــم وجّهالكــم 

ــًا()1(. ــُت َحّي ــا ُدم ــي م ض حلََرم ــرُّ ــن التع ــم م وطغاتك
ــم، ومل يعبئــوا  إاّل أهّنــم اســتمّروا يف هجومهــم عــىل املخّي
 واإلمــام عنيفــًا،  اهلجــوم  فاســتمّر   ،لكالمــه
ــه، إىل أن ســّدد لــه أحــد األجــالف  ــال أعدائ منهمــك يف قت
ــيوف  ــت الس ــّم راح ــف، ث ــره الرشي ــتقّر يف نح ــهاًم واس س
 ــتطع ــم يس ــر، فل ــر الغزي ــه كاملط ــزل علي ــاح تن والرم

)1( أعيان الشيعة: ج1، ص603.
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ــوا عنــه،  مقاومــة األمل والنــزف، فوقــع عــىل األرض، ومل يكفُّ
ألّن روح احلقــد والوحشــية التــي امتــألت هبــا جوانحهــم مل 
ــن،  ــن ذي اجلوش ــمر ب ــون ش ــل راح امللع ــك، ب ــمح بذل تس
ــكل  ــّوة، وليث ــجرة النب ــن ش ــًا م ــع غصن ــيفه ليقط ــل س حيم
الزهــراء بعزيزهــا، ففصــل الــرأس الرشيــف عــن 
اجلســد، ليحملــه هديــة للطاغيــة يزيــد، ذلــك الــرأس الــذي 
طاملــا ســجد هلل، ومحــل الّلســان الــذي مــا فتــئ يــرّدد ذكــر 
اهلل، وينــادي: )ال أعطِيُكــم بَِيــدي إِعَطــاء الذليــل، وال 
ــاء،  ــّز واإلب ــل الع ــذي مح ــرأس ال ــد()1(، ال ــَرار العبي ــرُّ إِق أق

ــني. ــه للظامل ــئ جبهت ــاة أو يطأط ــي للعت ــض أن ينحن ورف
ــت  ــرة، فأت ــالء الطاه ــىل أرض كرب ــّل الســكون ع ــّم ح ث
العقيلــة زينــب الكــربى إىل امليــدان حّتــى وقفــت عــىل 
ــل  ــّم تقّب ــت: )الّله ــّم قال ــني، ث ــا احلس ــد أخيه جس

ــان()2(. ــا هــذا القرب منّ

)1( مقتل احلسني: ص118.
)2( حياة اإلمام احلسني: ج2، ص301.
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:جزاء قاتلي اإلمام الحسين

- ُحكــي عــن الســّدي قــال: أضافنــي رجــل يف ليلــة كنت 
ــه، وجلســنا نتســامر،  ــه وأكرمت أحــبُّ اجلليــس، فرّحبــت ب
وإذا بــه ينطلــق بالــكالم كالســيل إذا قصــد احلضيــض، 
فطرقــت لــه فانتهــى يف ســمره إىل طــّف كربــالء، وكان 
ــت  ــني، فتأّوه ــام احلس ــل اإلم ــن قت ــد م ــب العه قري
ــًا  ــرت، فقــال: مــا لــك؟ قــال الســّدي: ذكــرَت مصاب وتزّف

ــاب. ــده كّل مص ــون عن هي
ــال  ــّف؟ ق ــوم الط ــارضًا ي ــت ح ــا كن ــل: أم ــال الرج ق

الســّدي: ال واحلمــد هلل.
قــال الرجــل: أراك حتمــد، عــىل أّي يشء؟! قــال الســّدي: 
عــىل اخلــالص مــن دم احلســني، ألّن جــّده  قــال: 
)إّن َمــن ُطولِــَب بــدم ولــدي احلســني يــوم القيامــة خلفيــف 

امليزان()1(.
ــّدي:  ــال الس ــّده؟ ق ــال ج ــذا ق ــل: هك ــال الرج ق
ــًا،  ــاًم وعدوان ــل ظل ــني ُيقت ــدي احلس ــال: )ول ــم، وق نع

)1( بحار األنوار: ج45، ص321.



113

حلســن ا م  إلما ا ة  حيا مــن  ت  ا شــذر

َأال وَمــن قتلــه يدخــل يف تابــوت مــن نــار، وُيعــّذب بعــذاب 
نصــِف أهــل النــار، هــو وَمــن شــايع وبايــع أو ريض بذلــك، 
ــوا  ــا؛ ليذوق ــود غريه ــوا بجل ل ــم ُبدِّ ــت جلوده ــام نضج ُكّل

ــم(. ــل هلــم مــن عــذاب جهنّ العــذاب، فالوي
ــال  ــي؟ ق ــا أخ ــكالم ي ــذا ال ــّدق ه ــل: ال تص ــال الرج ق
َكِذبــُت َوال  )ال   :الســّدي: كيــف هــذا وقــد قــال

بــُت(. ُكذِّ
قــال الرجــل: تــرى قالــوا: قــال رســول اهلل: )قاتــل 
ــد  ــك ق ــا وحّق ــا أن ــره، وه ــول عم ــني ال يط ــدي احلس ول
ــّدي:  ــال الس ــي(، ق ــا تعرفن ــك م ــع أّن ــعني م ــاوزت التس جت

واهلل. ال 
قــال الرجــل: أنــا األخنــس بــن زيــد، قــال الســّدي: ومــا 

صنعــت يــوم الطــف؟
ــن  ــل الذي ــىل اخلي ــرت ع ــذي ُأّم ــا ال ــس: أن ــال األخن ق
ــنابك  ــني بس ــم احلس ــئ جس ــعد بوط ــن س ــر ب ــم عم أمره
اخليــل، وهشــمت أضالعــه، وجــررت نطعــًا مــن حتــت عيّل 
بــن احلســني وهــو عليــل حّتــى كببتــه عــىل وجهــه، وخرمت 
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ــا. ــا يف ُأذنيه ــني كان ــني، لقرط ــت احلس ــة بن ُاذين صفي
ــًا،  ــاي دموع ــًا وعين ــي هجوع ــى قلب ــّدي: فبك ــال الس ق
وخرجــت ُأعالــج عــىل إهالكــه، وإذا بالــرساج قــد ضعفت، 

فقمــت أزهرهــا.
نفســه  مــن  متعّجبــًا  حيكــي  وهــو  اجلــس،  فقــال: 
وســالمته، ومــّد إصبعــه ليزهرهــا فاشــتعلت بــه، ففركهــا يف 
الــرتاب فلــم تنطــِف، فصــاح يب: أدركنــي يــا أخــي، فكببــت 
ــار  ــاّم شــّمت الن ــا غــري حمــبٍّ لذلــك، فل ــة عليهــا وأن الرشب
ــار ومــا  رائحــة املــاء ازدادت قــّوة، وصــاح يب: مــا هــذه الن

ــا؟!! يطفئه
قلــت: ألــِق نفســك يف النهــر، فرمــى بنفســه، فكّلــام 
ــبة  ــه كاخلش ــع بدن ــتعلت يف مجي ــاء اش ــمه يف امل ــس جس رك
الباليــة يف الريــح البــارح، هــذا وأنــا أنظــره، فــواهلل الــذي ال 
ــى صــار فحــاًم، وســار عــىل وجــه  ــه إاّل هــو، مل ُتطفــأ حّت إل

ــاء!!)1(. امل
ــال:  ــه ق ــايض أّن ــاح الق ــن رب ــد اهلل ب ــن عب - وروي ع

)1( مدينة املعاجز: ج4، ص95.
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 ،لقيــت رجــاًل مكفوفــًا قــد شــهد قتــل اإلمــام احلســني
ــارش  ــه ع ــهدت قتل ــت ش ــال: كن ــرصه، فق ــن ب ــئل ع فُس
ــيف ومل أرِم  ــح ومل أرضب بس ــن برم ــري أيّن مل أطع ــرشة، غ ع
بســهم، فلــاّم ُقتــل رجعــت إىل منــزيل وصّليــت العشــاء 
اآلخــرة ونمــُت، فأتــاين آٍت يف منامــي فقــال: أجــب رســول 

ــه؟ ــا يل ول ــت: م اهلل!! فقل
فأخــذ بتالبيبــي وجــّرين إليــه، فــإذا النبــّي جالــس يف 
صحــراء، حــاس عــن ذارعيــه، آخــذ بحربــة، وملــك قائــم 
بــني يديــه، ويف يــده ســيف مــن نــار يقتــل أصحــايب التســعة، 
ــه  ــارًا!! فدنــوت من ــة التهبــت أنفســهم ن فكّلــام رضب رضب
وجثــوت بــني يديــه، وقلــت: الســالم عليــك يــا رســول اهلل، 

فلــم يــرّد عــيّل.
ــا عــدّو  ــّم رفــع رأســه وقــال: )ي ــاًل، ث ومكــث طوي
ــي،  ــرَع حقِّ ــرتيت، ومل ت ــت ع ــي، وقتل ــت حرمت اهلل، انتهك

ــت(. ــت وفعل وفعل
فقلــت: يــا رســول اهلل، مــا رضبــت بســيف، وال طعنــت 
)صدقــَت،   :فقــال بســهم،  رميــت  وال  برمــح، 
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ــإذا  ــه، ف ــوت من ــي(، فدن ــواد، ُأدُن ِمنِّ ــرت الس ــك كّث ولكنّ
ولــدي  دم  )هــذا  يل:   فقــال دمــًا،  مملــوء  بطشــت 
ــاي،  ــت عين ــدم، فاحرتق ــك ال ــن ذل ــي م ــني(، فكّحلن احلس

ــيئًا)1(. ــرص ش ــت ال أب فانتبه
ــى  ــو أعم ــني، وه ــن وال رجل ــال يدي ــل ب ــي رج - ورئ
ــك  ــَق علي ــه: مل يب ــل ل ــار، فقي ــن الن ــي م ــول: ريّب نّجن يق

ــار؟! ــن الن ــاة م ــأل النج ــت تس ــة، وأن عقوب
ــالء،  ــني يف كرب ــل احلس ــن قات ــت فيم ــال: إيّن كن ق
فلــاّم رأيــت عليــه ساويــل وتّكــة حســنة، فــأردت أن انتــزع 
التّكــة، فرفــع يــده اليمنــى ووضعهــا عــىل التّكــة، فلــم أقــدر 

.عــىل رفعهــا، فقطعــت يمينــه
ــىل  ــا ع ــامله ووضعه ــع ش ــة فرف ــزاع التّك ــّم أردت أنت ث
التّكــة، فلــم أقــدر رفعهــا فقطعــت شــامله، ثــّم مهمــت 
بنــزع الرساويــل، فســمعت زلزلــة فخفــت وتركتــه، فألقــى 
 ــّي اهلل عــيّل النــوم فنمــت بــني القتــىل، فرأيــت كأّن النب
ــذوا رأس  ــن، فأخ ــة واحلس ــيّل وفاطم ــه ع ــل، ومع أقب

)1( بحار األنوار: ج45، ص321، مدينة املعاجز: ج4، ص101.
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بنــي  )يــا  وقالــت:   فاطمــة فقّبلتــه   احلســني
ــم اهلل(. ــوك!! قتله قتل

ــذا  ــدي ه ــع ي ــمٌر، وقط ــي ش ــول: )َذَبَحنِ ــه يق وكأّن
النائــم(، وأشــار إيّل، فقالــت يل فاطمــة: )َقطــَع اهلل 

ــار(. ــك الن ــرصك، وأدخل ــى ب ــَك، وأعم ــَك ورجلي يدي
فانتبهــت وأنــا ال أبــرص شــيئًا، ثــّم ســقطت يــداي 

ورجــالي، فلــم يبــَق مــن دعائهــا إاّل النــار)1(.

)1( بحار األنوار: ج45، ص311.
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