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 لؤل املترمجة 
 

الواعظ املّتعظ، والعامل العامل، املغفور له الشيخ عبد احلي املتوىف 

، ابن املرحوم منصور بن صالح ـه1366العرشين من شهر صفر سنة  يوم

 .(اهللرمحهم ) املرهون

أّن مولده امليمون كان  (يوم األربعني)وقد جاء يف ترمجته يف مقّدمة كتابه 

حدود العقد الثاين، بعد الثالثمئة واأللف هجرية، ونشأ عىل حب الفضائل  يف

األخالق، واالّتصاف بالصفات الرشيفة. وبدأ تعليمه يف كّتاب املعلم  ومكارم

تقريبًا. وبدأ  ـه1337وىف يف حدود بن احلاج نارص آل حممد عيل املتى ااحلاج حيي

الكتب الفقهية والقواعد النحوية عىل يد ابن عّمه العاّلمة الشيخ منصور  يقرأ

، وهاجر معه إىل النجف األرشف، وأقام هناك أكثر من سنة، متلمذًا &املرهون

ثم عاد إىل الوطن، وواصل دراسته عىل يده، وأحيانًا عىل يد احلّجة الشيخ . له

وما برح  .ـه10/9/ 1348نارص آل نمر القطيفي العّوامي املتوىف سنة  بن حممد

 وكان حسن النكتة طيب املجالسة.  .حّتى نال فضيلة مرموقة

ومن الّصدف الغريبة أّنه تويف يف ذلك اليوم  ،(فاجعة األربعني)كتاب  أّلف

، وكان ـه1366الكتاب، وهو يوم العرشين من شهر صفر عام  الذي أّلف فيه

ء إاّل وأهل قريته كّلهم جمتمعون غري متشاغلني بأي يش هذا اليوم يوم عطلة،

اجتمعوا كّلهم، وشّيعوه  ،فلّّم فوجئوا بنبأ موته .اليوما هلذبقراءة كتابه الذي أّلفه 

كلني انادى بعض الث ،فلّّم وضعت اجلنازة .قريته بتشييع باهر منقطع النظري يف

وهذا كتابك، وهؤالء املستمعون جمتمعون،  بعني،هذا يوم األر ،بفقده: يا شيخ

الوجد واألسى، عليهم وغلب  ،احلارضون . ففجعاهللفقم واقرأ هلم يرمحك 



إّنه كريم  ؛بالرمحة والرضوان تغّمده اهلل)وعلت زفرهتم.  ،وارتفعت رصختهم

 :بعنوان &منه قولهكان له نظم يف أهل البيت^، وو .(انمنّ 
 

 ’زينب تشكو للحسني

 

 احملرم هالل
 



 جملس الوليد يف ×احلسني

 واسننعاه ب ث يل ننو اي ي ننامننب ث ننني   نن  

 ف ينننني اد دنننا منننني ادغننن دد اي ننن    د دننناهننن 



 رب هن  اين ش من  عياح   دنبث  ايين م من    ن

 هنننو ث عننني او ه و نننيأ نننناب ا سننن ش ا  امنننم

 ده  ننني وا دلغننن  نواينشننن م  ث ي حنننو حيننن

  ش نف نننو مننن    دننناگننن منننع م  هل نننن   ي اگننن

 ا سنن ش دنن  مننح  ش دننن ا  ين نن    ش دنن گنن

  ي متشنن ا دل  نن  دنناسننكحنم و  اردننا  لننأ

 ايغنن   اي ي ننا انعنن ا  ن ننن ا هنن  يل دخلننا اهنن 

 ا د هح ني اهن  اي ي نا ي    ع ا اي  ت هح  ا

 رداد ايشنن و وايننل ننن ش ثنن  اي لننم گوحنن

 كنننكل وع اهعنننان  ا ينننم احمنننن  هيلننني يل نننا

 ط غننني ان ي  ننن  ون نننل ااننن  ا ننن    او ي نننم

 ايشنن و نن ننفو  اوه ي نن هي  ننو را  اي ي ننا

  امت لنن  ثنن  ا ىلننو هنن  سنن في او ه ل اه معنني

 ا  منن و اثنن  اونني اورالننا رادعنني گاو نننغع هنن 
 

  لننني خ دننني ه ينننن ش م دنننن ش منننن  راد ننننيگ

 املننن ايل احنننن  ش دننني امنننل ش متلننننن  اي غ نننا
 

  حنَّنن  منن  ننن ي ا ينن دم واينن ي ي ننن  دنن و 

 دننناو  ع يحينننو املننن ت ه ننن  نننن طو اي يلننني
 



  رسننو يننب ا غنن دد ينن و اكنن ش يلغ  نني اي ي ننا 

 هننن ل نف نننب وانع نننو حنلننن   ننن   كلنننن  هغ نننا
 

  حنَّنن  رو  اي نن   منن  ن ننغن دغنن  سنننني اهننن  

  د ا نن  مننب اي  ثنني كننك گننوايينن اري منن  ا 
 

   ه  دننن    نننف  اي ننن ا گع  ظنننب اينننل سننن

 اادننناربب دننن د اي ننن    نننف ني گننن ننن     
 

  او ينن  دغنن  اي ننح د   خ نننو او     نننو ا منن 

نننم ثننن  م گل أكننن ش دننن   اي  نننا دننن   ايننن  حل
 

   ننن د  اهننن  ايشننن   اانننال م م   ننن  ا  ننن 

 د دننا گ د طنن دد حننگننمننغو ح ننار اثننا منن  دن
 

  هلولننا ندنننى ه نن  ه نن ض دغنن  ا ىلننو ط دننو

 ث نناب هي ننو ااي ننا وَمننب أخنن ب انعنني اننك د  نن
 

  دم ننو اث ننكمعنم اث نناي منن  د نن و انشنن  اّل

  ننناگثننن   ونننل و لغننني مننن گواي ننناو ثننن ي    
 

  سننن ا ندننننى   سنننكمعنم دف سننن ش ا ننن  

 غننو منن  اد ننبل اينناه  راين او  نن ع  اي نن  گ
 

د امعنن   ايينن ننواراننو اثنن ش اي ننغو واد     ن ل

 وان لى ه  ي ه   من  اد ن ش منب ث نا ايشنو ا
 



نننننم يل  ننننن ا   فنننننييلننننن وادى ك  اثنع   و ث ل

حننننو  واحنننن    منننال اي  ننن  دننن  م ننن ني ع ِتح
 

  اينننل دغ رزننن  ناننن  خنننل ن حنننب يلظ  نننني

 واننن    حنن ل اي نن  ا ونلغننو حنن  متيننگودننو 
 

نگ    و گني ايين   م واي   اثن  سننني اومشن  اِتفل

 منن  حننك هدننب ي سنن   ا  نن ط ش مننغ ش كلوننم
 

  حن  وهنم منب ح يني نح   ين ش ه  ايغنار د نگا 

 ف ا هن  ايغن   او دخنو هننا اي ي ناگمب و و و
 



 

 

 
 

 

 يالسرواهلدف ال ×أربعون اإلمام احلسني

وم ـ وهو ذكرى مثل هذا الييف × من يقف عىل قرب اإلمام احلسنيإن 

كبرية ال فاهيماملوكل تلك القيم حتًّم منه سوف يستوحي العرشين من صفر ـ 

إذ يقف عىل قرب هذا الثائر العظيم فهو حتًّم ال يريد أن يقف  هسامية؛ ذلك أنال

أو يلمح ذلك املعدن الذي حييط  ،يف هذه الدنيا مرور الكرام مرّ  اً ليلمح جسد

إنه يريد أن يلمح جسدًا متّرد عىل الرتاب، ويناجي روحًا بذلك اجلسد، بل 

متردت عىل الفناء، ويستوكف عطاًء أبى إاّل اخللود؛ كونه عطاء كبريًا ال حدود 

ذلك الدم املقدس الذي حجم له، فهو عطاء كبري بحجم تلك التضحيات، و

 العظيم،س بمالمسة جسد هذا اإلمام الثائر ر وتقدّ ف وتطهّ ُاريق عىل تراب ترّش 

 . ىوذلك اهلدف السامي املفدّ 

وهذا يعني أن زائر هذا القرب إنّم يريد أن جيعل منه حمّطًا لكل القيم واملبادئ 

التي نادت هبا السّمء، ومهبطًا لكل املنظومة األخالقية التي أبرزت معاملها 

نبينا األكرم احلبيب  ،ها عىل لسان سيد األنبياء وخامتهممالحم السّمء، وحّددت

 املصطفى|.

ليس جمرد إنسان ثار عىل حاكم عرصه ثم قتل ودفن × إن اإلمام احلسني

كرب يأخذ أبعادًا ومنعطفات أمعه يف بقعة ما من بقاع األرض، بل إن األمر 



يف واقع األمر  إن ثورته املباركةالتضحية والتغيري. الثورات ويف عامل  وأسمى

هي حركة إصالحية ذات جذور ضاربة يف عمق العقيدة، أبعد من هذا احلّد، ف

وأبعاد كبرية تنساب بني النفوس والقلوب لتبلغ ختوم تلك األنفس الالهثة وراء 

  لتغيري. اىلإاملتعّطشة ، وللكرامةشوقًا و احلقيقة، واملتحركة طلبًا للحرية

ونه بعدًا فضاًل عن ك ،ل بعدًا تربويًا وأخالقياً ذاته يمثّ  وهذا املوقف بحدّ 

د االُخر إن شاء ابعاألغريه من من خالل هذا البعد ـ كّم و ،عقيديًا يف بادئ األمر

 من قيم× اهلل تعاىل ـ نستطيع أن نستشف ما وراء ثورة اإلمام احلسني

أهداف كامنة خلف هنضته، ونستبني الوضع  ما تنطوي عليه من، ووأخالقيات

 ×. الذي انتهى فيه وإليه

 وحتجيمها ×نهضة اإلمام احلسني حتييدحماوالت 

نجد البعض التقريب املبتني عىل خطورة هذه احلركة السّموية يف نظر ا ذمن ه

يف الناس  يةنهضة احلسينإىل عرقلة سريورة آثار هذه ال ينجاهد واسعقد أهنم 

 ،لآلخرينإلبرازها  ؛هاحماوالت عديدة وشتى وجهت نحومن خالل خلق 

هنا حركة آنية تستهدف أ صّوروها عىل لببصورة غري واقعية، هلم وتصويرها 

ة؛ وهلذا فإهنا مل تكن بذلك اللون وال رخيصالدنيا، وتسعى وراء أهداف مادية 

عىل ذلك النمط من اخللود والبقاء اللذين حياول مؤيدو هذه الثورة وهذه 

 :ومن هذه املحاوالت .ّمإبرازها فيهو إضفاءمها عليها النهضة

  : ععو  أن اإلمام احلسني اار  عل  ممام زمان! األوىل

من هذه املحاوالت املوجهة واملقصودة، والتي هيدف منها تشويه صورة ف

 ،كل حني يف اتالبعض حتت رعاية السلط سعيهذه النهضة اإلهلية املباركة 



×

من خالل أدبياهتا وخطاباهتا ـ وبمباركتها ودفعها ودعمها املادي واملعنوي 

تكرار هذا اللون من التشويه املتعمد يف حماوالت يائسة لدحض والسياسية 

الثورة، واستقطاب عدد كبري من أبناء املجتمعات اإلسالمية هذه مفاهيم 

ـ  صل عىل تأييدهم ودعمهمحتستدّر عواطف الناس، وت؛ حتى تهاوغريها ناحي

م والسلطان عىل يزيد؛ ألن يزيد ـ بّم أنه احلاك عىل أنه باغ  × إظهار اإلمامإىل 

إذن  ×فاحلسني .فهو باغ   ،فمن خيرج عليه ـ فهو اخلليفة الرشعي؛الفعيل 

 طالبًا للحق.وال  ،ثائراً ليس  ×وهفعىل السلطة الرشعية؛  خارج باغ  

 ×األحاعيث الوارعة يف حق احلسني

وعثا يإلن  ش امل عاش ايعفن ، واي  ي اي ل ض وا خكق، واملن ف أش 

ك ش امل ء وب ومد  ،ث اثا ايق آش اين دمدشحى م و ه ا املن ق اي ي دعن ىف مد 

    مد م  ورد س ل   ي    اآلخ ثوا ك  |، وث س يي    ىل، دؤمب ث ّ 

 أح ددني ن ك  منو : مب ×ايلي

 |اهلل رسول آذ  فقد ×آذاه من 

هو إيذاء ’ إن من لوازم اإليّمن أن يؤمن املرء بأن إيذاء احلسن واحلسني 

التي قرر| أن أذاها أذى ÷ ؛ بلحاظ أن أذامها أذى للزهراءرسول|لل

مب  ،ا ط ة ثي ة منو»: وله|قمن أحاديث |ّم وردنا عنهك له،

 .«آهاه  اقا آها 

                                           
، الشفا 141: 7، صحيح مسلم 5: 4، وانظر: مسند أمحد 20: 1( اإلمامة والسياسة 1)

 . 340/  478: 2، ينابيع املوّدة 45، أمايل أيب نعيم: 230: 2)القايض عياض( 



 اجلنة أهل شباب سيدا ’احلسنان  

ة عىل أنه وأخاه اإلمام الرشيفة الناّص النبوية حاديث األكذلك تواترت و

 .«أهو اجلنة س اا مغ  »÷ احلسن

 |اهلل رسول من جزء احلسني 

نبينا  من اً جزء ×عىل كونه نّص تأحاديث رشيفة كذلك ت دوركّم 

 . «ح ٌ  منلو وأن  مب ح   »’: ل نبينا األعظموقمنها  ،|األكرم

نبيًا، وباإلسالم ’ فمن يؤمن باهلل تبارك وتعاىل إهلًا، وبرسوله األكرم حممد

أن يؤمن من والبّد  املشار إليها، ةله من أن يؤمن هبذه االُمور الثالث دينًا، البدّ 

بكل ما جاء به الرسول| ومن ضمنه توصيته املقدسة بأهل بيته بناء عىل 

 هبم. توصية القرآن الكريم 

 ×احلسنَي قتل يزيَد اإلماَم البعض تربير

هو  عىل أنه خارج عىل السلطة الرشعية ×ر اإلماميصواهلدف من تن إ

ر له مروقه عن حتى يربر  ؛وصبغة رشعية عىل سلطة يزيدمسحة سّموية  اءضفإ

                                           
، 64، 62، 3: 3، مسند أمحد 76، 58، 20( انظر: فضائل الصحابة )أمحد بن حنبل(: 1)

، 321: 5، اجلامع الصحيح )سنن الرتمذي( 44: 1، سنن ابن ماجة 392، 391: 5، 82

 .381، 167، 167، 167: 3، املستدرك عىل الصحيحني 326

 .515: 7، املصنف )ابن أيب شيبة( 177: 3( انظر: املستدرك عىل الصحيحني 2)

ةا يِف اْلُقْرباى﴾.  ( قال تعاىل يف3) در ْجراً إِالر املْاوا ِه أا يْ لا ُلُكْم عا ْسأا كتابه الكريم: ﴿ُقْل الا أا

 .23الشورى: 



×

يزيد مكان  وامنحوهبذا يكونون قد  .وخروجه عن ربقة اإلسالم احلنيف الدين،

مها وسلببعد أن اخلالفة واإلمامة الرشعية والوالية اإلهلية،  ااإلمام ومكانته ومه

يزيد صفته التي ينبغي أن يوصف هبا  ونيسلب موصف. كّم أهنهبذا المن اإلمام 

ه عليها بالقوة والسيف والتوريث ؤوهي مروقه عىل السلطة الرشعية، واستيال

 واملكر واخلداع، وهي حق ألهل بيت حممد|. 

 × اإلمام احلسنيحماوالت وأع ثورة 

ت هذه احلركة املباركة خالل مسريهتا التارخيية بأدوار حرجة بذل البعض مرّ 

 نذكر منهم: ،فيها حماوالت حثيثة لوأدها وقتلها

 شبث بن ربيعي 

الذي استدعاه عبيد اهلل بن زياد، وأحرضه إىل جملسه، هو شبث بن ربعي و

عىل حتركه ضد  مرشوعيةليحاول أن يستنفح منه فتوى يضفي من خالهلا 

وبحركته، فقد استدعاه يف يوم من × املؤسسة الرسالية املتمثلة باإلمام احلسني

ما تقول فيمن خيرج عىل إمام  األيام قبل أن يتحرك ذلك التحرك ليقول له:

. فقال ابن زياد: حّتى ولو كان  من خيرج عىل إمام زمانه فهو باغ   :زمانه؟ قال

 كان احلسني. فأخرج له كتابًا وقال له: امِض عىل هذا حتى ولو :احلسني؟ قال

 الكتاب، أي ضع توقيعك عليه.

 ابن العربي  

أن اإلمام ه هذا املموّ قد اّدعى فهذا املجال ابن العريب، بدلوه يف  أدىلن ومّ 

هنى  |هإىل حديث عنهبذا ندًا ت؛ مس|قتل بسيف جده إنّم× احلسني



، ويزيد أمر بقتل اخلارج عليهمبل إنه| ، املسلمنيعن اخلروج عىل أيّمة فيه 

قد خرج عىل إمام زمانه؛ فاستحّق القتل بسيف × فيكون ؛هذا إمام املسلمني

 .جّده

غري يف تلك احلركة الطويلة، والسلسلة  ةسامهكون له دور ومكل ذلك لي

هذا ـ وحتى يومنا × املتناهية التي ما فتئت ـ منذ أن قامت ثورة اإلمام احلسني

ها؛ حتى ال ترشق شمسها عىل تإماتو هذه احلركة وخنقهاوأد تسعى وتتحرك ل

 قلوب طالبي احلرية، وال يبزغ فجرها يف سّمء أصحاب احلق.

 موق  ابن ربعي وابن العربي عل  ضوء املنطق 

هو حكم مبتن  عىل  نهذاوابن العريب إّن هذا احلكم الذي أصدره شبث 

 مة الدليل عىل صغراه وإن سلمت كرباه.قياس منطقي حيتاج إىل إقا

  القياس صغر  يف النقاش

إن اخلروج عىل إمام الزمان ال شّك بغي حيرمه اإلسالم، ويرفضه العقل 

 واألديان؛ ألنه خروج ال مسوغ له ما دام خروجًا عىل إمام العرص أو إمام الزمان

يف  ا أردنا أن نناقشال نقاش فيه. لكننا إذومسّلم أمر ، فهذا به السّمءالذي تنّص 

من الناس هو اإلمام،  اً ، وهي أن فالنالقياس ، فالبّد من مناقشة صغرىاملقام

من الناس هو الباغي، فهذه املسألة حتتاج إىل حتقيق وتدقيق ملعرفة صدق  اً وفالن

اإلمام الذي حيرم اخلروج عليه هل هو مطلق احلاكم وإن كان إن هذه الدعوى. 
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، البّد جامع للرشائط اإلسالم، أم إنه إمام خمصوص بعينه،بعيدًا كل البعد عن 

من أن تتوّفر فيه صفات معينة وضعها اإلسالم وأمر بانطباقها عليه؛ حتى 

 تصدق عليه هذه التسمية، وحتى ينطبق عليه هذا العنوان؟ 

اخلارج عليه و ،إمام حّق فيه، فحينئذ  يكون  تّققحتإذا ما إن هذه الرشوط 

 قتاله. بل التضييق عليه و اهلل تبارك وتعاىل؛ فيجب ردعه،خارجًا عىل 

 لسنةا أهل عند احلاكمية

نرى أن احلاكم الذي ينبغي له أن يكون مطاعًا، وأن تبايعه الناس عىل  اننإ

السمع والطاعة واالنقياد، واالستئّمر بأمره واالنتهاء عن هنيه، وتطبيق تعاليمه 

أو ينّصبه من تنصبه السّمء بنّص أو  هو ذلك الشخص الذي تنّصبه السّمء،

وصّية أو بأّي صورة من صور التنصيب والتنصيص. وهذا األمر من املسّلّمت 

عندنا بحيث إننا ال نرتيض ألّي شخص أن يكون إمامًا ما مل يتصف بصفات 

األكرم|، وخالف املصطفى اإلمام املذكورة يف حمّلها والتي نص عليها النبي 

كّم يذهب إليه أهل السنة الذين يرون أن كل من تغّلب  ذلك فليس هو بحاكم

عىل األمر بالقّوة والسيف فهو حاكم جتب عىل الناس طاعته، وجيب عليهم أن 

، وأاّل خيرجوا عن أمره، وال يمرقوا عن نصياعقياد واالنيؤّدوا له فروض اال

 قوسه.

 إح ي َوإحْه َق َش رَ قوله تعاىل:﴿ هعند تفسريملّخصًا القرطبي يقول 
َب يحْلَ َكئحَنةح ثُّ

ٌو  ح ا َْرضح َخلح َفًة﴾ السابعة: واخُتلف فيّم : »حيث قال [30]البقرة:  َا هح

 :يكون به اإلمام إمامًا، وذلك يف ثالثة طرق

 ... .املستخلف عىل مجاعة : نّص ا وش اي  دق

 إمجاع أهل احلّل والعقد. اي  دق اي   :



 . ن له أهلية اإلمامةمل بالقهر والغلبةتغّلب ال: اي  دق اي  يني

هذه املحاوالت مجيعها هي حماوالت مريضة ومغرضة تنم عن نفوس و

باعها الداء بطابعه، وعىل قلوب أخذها الرين، فأصبحت كتلة سوداء من احلقد  طا

واحلسد والبغض والكره ألهل هذا البيت الذين أمر اهلل تبارك وتعاىل بمودهتم 

كرههم وبغضهم، بل بني اهلل تبارك وتعاىل قدسيتهم وطهارهتم  وحمبتهم، وعدم

، والذين أمجعت االُّمة عىل قدسيتهم وطهارهتم، وهبذا فإهنم بنص كتابه العزيز

ال يمكن أن خيونوا اهلل تبارك وتعاىل، فيخرجوا عىل خليفته يف أرضه، وال يمكن 

صبه لو كان فعاًل ذلك أن يعصوا اهلل تبارك وتعاىل بعصياهنم خليفته الذي ن

 اخلليفة منصوبًا، أي أن السّمء قد أمرت بتنصيبه واستخالفه عىل الناس. 

  اإلمامية والزيديةمصدر اخلالفة الشرعية عند 

كونا بالنص ييرون أن اإلمامة واالستخالف البد أن والزيدية إن اإلمامية 

كون بعد النبي|؛ الرشعي من اهلل تبارك وتعاىل عىل اخلليفة الذي ينبغي أن ي

مسألة خطرة جدًا وخطرية كذلك، وخلطورهتا وعظمها نجد أن السّمء قد  كوهنا

أولتها عناية خاصة وأمهية كبرية؛ بحيث إهنا قد منعت من إيكال أمرها إىل أي 

أحد من الناس حتى إىل النبي| بل حرصت أمر إيكاهلا بالسّمء نفسها دون 

ذ مثل هذا القرار، وللمسامهة يف اختيار القائد السّمح ألي أحد باملشاركة يف اخّتا

 ،خطورة متبنياتهاألعىل للدولة اإلسالمية؛ وذلك خلطورة هذا األمر، و

                                           
 .269ـ  268: 1 اجلامع ألحكام القرآن( 1)

ّما ُيِريُد اهللرُ لُِيْذِهبا 2) ْطِهريًا﴾. ( قال جل شانه: ﴿إِنر ُكْم تا را هِّ ُيطا ْجسا أاْهلا اْلباْيِت وا نُْكُم الرِّ عا
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 ضخامته وجسامته، وأمهيته يف نظر السّمء.و

 االفة يزيدتساؤالت مع ابن العربي حول 

يها نّا مصدر اخلالفة الرشعية يف اإلسالم، ورأي علّمء اإلسالم فـوبعد أن بيّ 

عىل املذاهب اخلمسة بل حتى غريهم كالزيدية مثاًل نأيت هنا لنناقش صغرى 

القياس املاّر، وهي خالفة يزيد، لنسأل هنا فنقول: هل إن خالفة يزيد جاءت 

عن طريق الشورى أم عن طريق االنتخاب، أم عن طريق التعيني اإلهلي كّم عليه 

الذي رأينا موقفه من حركة اإلمام  اإلمامية؟ ولو أننا توجهنا به إىل ابن العريب

املباركة، وهنضته اإلهلية السّموية املقدسة، فإننا نجد أنه يعيا عن × احلسني

 .أمام هذا اخلطاب اجلواب، ويكّل عن الردّ 

 ومبدأ والية العهد سفيان أبي بن معاوية

وإذ يعجز ابن العريب عن اإلجابة حتى عىل رأي اإلمامية بل حتى عىل رأي 

مذاهبهم، فإننا نجد أنفسنا مضطّرين إىل بيان هذه املسألة، فنقول: إن  علّمء

العهد الذي ابتدعه معاوية يف  ةيالوسيلة التي تمر هبا استخالف يزيد هي نظام وال

اإلسالم تقليدًا مللوك ودول العامل آنذاك كالفرس األكارسة، والروم القيارصة، 

 وغريهم كملوك مرص واحلبشة وما إىل ذلك. 

إن معاوية قد استخلف ابنه بناء عىل نظام والية العهد التي منحها إياه نعم 

ف ة املستخلِ وال إىل صالحي ف )ويل العهد( وعدمها،دون نظر إىل كفاءة املستخلا 

، ودون أخذ  باالعتبار للصفات الواجب توفرها عند احلاكم يف استخالفه غريه

واعتباطيًا أراد من خالله معاوية  حتى يصح أن يكون خليفة؛ فكان األمر حتّكّمً 



للسلطان والكريس واحلكم الذي أخذه من بالقوة والقهر والغلبة ـ أاّل خيرج من 

البيت األموي، وأاّل يفارق البيت السفياين؛ ألنه أراده ملكًا عضوضًا ليس 

اه هو أن يكون هذا امللك يف بتغلإلسالم فيه نصيب، وال للحق فيه كفل. فكل م

 نه وسلطان ابنه من بعده. يده وسلطا

 باغيًا عل  ممام زمان!  ×حتقيق كون احلسني

 مها:ـ كّم ذكرنا ـ إن هذه النظرية تنطوي عىل أمرين 

 كون يزيد بن معاوية هو اخلليفة الرشعي.أوعً: 

 باغيًا عىل إمام زمانه.× كون اإلمام احلسني ث ن ً :

يف كيان املعتقد  حرجة نقطة بل إهنا متاّس نظرية تنطوي عىل خطورة،  يوه

؛ ذلك أننا إذا ما أخذنا االُمور بأمثال هذه املقاييس اإلسالمي وهيكلية الدين

البعيدة عن العقل واملنطق فإننا نخرج بنتيجة واحدة هي أن األنبياء^ مجيعهم 

. فالتاريخ حيّدثنا أن األنبياء مجيعًا باغون؛ ألهنم خرجوا عىل سالطني أزماهنم

                                           
( وربّم يعرتض البعض عىل هذا فيقول: إن هذا قياس مع الفارق؛ ذلك أن هنالك فرقًا 1)

بني حال يزيد وحال السالطني الذين جاء األنبياء^ يف أزماهنم؛ ذلك أن ُاولئك السالطني 

وك كانوا كفرة غري مسلمني، أما يزيد بن معاوية فهو مسلم؛ وهبذا فإن األمر أو احلكام أو املل

 خيتلف، ويكون قياسًا مع الفارق. 

ونرجع هنا لنقول: إن هذا الكالم مبني عىل مقدمتني كربى مسلمة، وصغرى غري مسلمة، 

 يزيد بل البد من أن تناقش وحتقق؛ ذلك أنه من الذي يقول بإسالم يزيد؟ وما هو الفرق بني

بن معاوية وفرعون؟ وهل إن جمرد نطق الشهادتني يؤّدي إىل اختالف التوصيفني، وإىل 

إسباغ صفة اإلسالم عىل احلاكم بعد أن رّوى سيفه من دماء املسلمني، وهدم بيت اهلل 

 



×

عىل السلطات التي عارصوها؛ فمثاًل النبي إبراهيم قد متّرد عىل  قد متّردوا

متّرد عىل × متّرد عىل فرعون، والنبي عيسى× النمرود، والنبي موسى

املعارصة له، وكذلك بقية األنبياء الذين حاربوا الوثنية السلطة الرومانية 

وعبادة  بالنزول عند إرادة السّمء إياهم سالطني عصورهم وأزماهنم، مطالبني

 اهلل تعاىل. 

 مويني ووالتهم يف حمق اإلسالم عور السالطني ااُل

إذا ما تناول تاريخ اخلالفة اإلسالمية منذ ق املحقّ املنصف وإن الباحث املدّقق 

فإنه  ،الفاحصنظر إىل هذه املسألة بعني الناقد وا، هالعهد األموي وحتى سقوط

سوف خيرج بنتيجة واحدة هي عدم كفاءة اخللفاء وال والهتم يف أداء األمر الذي 

يقومون فيه، بل عدم صلوحهم لتويّل هذا األمر؛ بناء عىل ما هم عليه من حال ال 

 يمّت إىل اإلسالم بصلة. 

 بسر بن أرطاةجرائم  

الذي يّدعي  وكشاهد عىل هذا نذكر ما فعله برس بن أرطاة أحد والة معاوية

ه يف االستيالء عىل أمواله وأموال عباده، الوايل الذي قّ خالفة اهلل يف أرضه، وح

فعل ما فعل، وقتل من قتل، وسفك من الدماء ما سفك؛ حتى ضّجت األرض 

إىل رهبا، وقد عاث يف األرض والبالد والعباد قتاًل وفسادًا وإفسادًا، بساكنيها 

                                                                                                   
وأحرقه، وقتل القّراء، وقتل أسباط األنبياء، وفعل ما فعل بالدين وأهله؟ فهل هذا من 

 ؟اإلسالم يف يشء



ذابح العظيمة التي أّدت إىل إزهاق أرواح كثري من وارتكب املجازر اجلّمعية، وامل

 املؤمنني واملسلمني مّن ال ذنب هلم أبدًا. 

 يع نسائهاجمزرة اليمن وب

 وقديف اليمن بعد وصوله إليها ودخوله إياها، كبرية ارتكب برس مذبحة  قدل

 قتل فيها الغالب من الرجال، وملف قام هبا بنفسه، وبارشها معه رجاله وأزالمه،

ن أسريات وكأهنن من بالد الروم أو بالد الكفر. خذإاّل عىل النساء اللوايت أ يبِق 

راح اجلند واجليش الغازي املستعمر يعرضهن للبيع يف أسواق العبيد، وهن  وهنا

نساء املسلمني الذين يتوّجهون إىل القبلة، ويؤّدون فريضة الصالة، ويرفعون 

بهن من مهدان، فكّن أّول نساء وكان غال األذان، ويصومون شهر رمضان.

يسبني يف اإلسالم، ويقمن يف األسواق ليبعن بعد أن ُيكشف عن سوقهن لريى 

 .أهين أعظم ساقًا 

 ا ّجمروق احل 

 املسلمني إن اج يف ازدراء املدينة وصاحبها| فقال:وقد متادى احلجّ 

ل وقد حممد|، بقرب يطوفون حني خمدوعون  عظام إىل القرب صاحب حتور

  .بالية، أال يطوفون بقرص عبد امللك؟
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 سنوات بثالث مآٍس ثالث معاوية؛ بن يزيد

إن الفرتة الزمنية التي حكمها يزيد هي ثالث سنوات، لكنها مع ذلك فرتة 

اّتسمت بكوهنا أحرج الفرتات التي مّرت باإلسالم واألمة اإلسالمية؛ ذلك أهنا 

عُتدي خالهلا عىل ثالث مقّدسات إسالمية قد استبيح خالهلا كّل مقّدس؛ فقد ا

هنا متثل خطًا أمحر بالنسبة لإلنسان املسلم من بل إ، تهاهي قّمة القداسة وغاي

حيث قدسيتها وحرمتها، وعدم جواز التعدي عليها. وهذه الرصوح الثالثة 

 التي اعتدى عليها يزيد هي حسب التسلسل الزمني:

 الرسالةاألوىل : قتل سليل النبوة ووصي 

لقد افتتح يزيد سنوات خالفته بأبشع جريمة عرفها التاريخ؛ فقد ارتكب 

جمزرة كربالء، وهي واقعة مشتهرة غنية عن التعريف؛ فقد تكفل التاريخ 

بشّقيه )السني والشيعي( بذكرها، وبيان تفاصيلها، وإثبات الفظائع  ياإلسالم

ترتك حمّرمًا إاّل ارتكب، وال  واملجازر واملآيس التي ارتكبت فيها؛ بحيث إهنا مل

 |رم رسول اهللحمّلاًل أو واجبًا إاّل منع، وامتّدت معها األيدي اآلثمة إىل ُح 

ليستبيح ثياهبا وحليها، وليوسعها رضبًا بالسياط، ولتسوقها ُاسارى إىل جمالس 

 الطغاة يف الكوفة والشام. 

 ساملقّداملشهد النبوي استباحة و انتهاك حرمة املدينة الثانية :

الدماء جيشه حرمة املدينة حتى أوصل يزيد يف سنة حكمه الثانية لقد هتك 

من  ، مع ما صاحب هذا الفعل الفظيع البعيد عن القيم’إىل قرب رسول اهلل

خاطب  مإذا جاءه واكان الفتاة اعتداء عىل أعراض املسلمني ، حتى روي أن أهل



 .ضمن لك عذرّيتهانال وزّوجكها، نله:  والاق

 قهاوحر الكعبة عل  االعتداء الثالثة :

قدم احلصني ابن نمري مكة، فناوش ابن الزبري احلرب يف احلرم، ورماه 

بالنريان حتى أحرق الكعبة. وكان عبد اهلل بن عمري الليثي قايض ابن الزبري، إذا 

م، هذا حرم اتواقف الفريقان قام عىل الكعبة ، فنادى بأعىل صوته: يا أهل الش

م. االذي كان مأمنًا يف اجلاهلية يأمن فيه الطري والصيد، فاتقوا اهلل يا أهل الشاهلل 

فيصيح الشاميون: الطاعة الطاعة، الكّرة الكّرة، الرواح قبل املساء. فلم يزل عىل 

 .( للهجرة63سنة ) ذلكذلك ويزالوا حتى أحرقت الكعبة. وكان 

 ي!وحمّب عداءهأ يشغل ×احلسني اإلمام

ها بطرفيها املتناقضني؛ لقد شغلت فقد  هذه النهضُة اإلنسانيُة البرشيةا مجيعا

اإلمام اهتّمم أعداء  شاءت اإلرادة الربانية أن تكون هذه احلركة اإلهلية حمطّ 

 يه:وحمبّ  ،×احلسني
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 ×احلسني اإلمام عّشاق أواًل :

يرون أن اإلمام  كانوا وال زالواه يومريد ×اإلمام احلسنياق إن عّش 

قد أصبح جسدًا وروحًا وذكرًا وقيًّم ومبادئ تتمرد كلها عىل × احلسني

الرتاب، وعىل الظلم والطغيان، وتتمرد عىل إرادة الشيطان لرتتفع ولتسمو حتى 

تصل إىل قلوب عشاق احلرية حيث ترتّنم ُانشودة عىل شفاههم، وهم يرّددون 

تطت طريق النهضة احلسينية املباركة تلك الكلّمت العظيمة الباسلة التي اخ

شعارًا لثورته واخترصت الطريق إىل هدفه، فهم × والتي رفعها اإلمام احلسني

 ... إىل آخره.«مل أخ ج أرشًا وع ث  اً »كانوا وال زالوا يرددون: 

 ×أعداؤه ثانيًا :

شغلت هذه احلركُة اجلّبارُة الظلمةا والطغاةا واجلبابرة؛ ألهنم كانوا كّم 

فاالُمويون والعباسيون انشغلوا هبذه شوهنا وخيشون من امتدادها وتوسعها. خي

كانوا خيشوهنا وهيابوهنا، وألهنم كانوا يعرفون ذلك املدى الواسع  ماحلركة؛ ألهن

والبعيد الذي يمكن أن تبلغه عىل صعيد اخلط الزمني واخلط اجلغرايف؛ فهي 

 تكاد تغيب عن وعيها وتفكريها؛حركة حمببة إىل النفوس ال تكاد تفارقها، وال 

ذلك أن الدم الطاهر الذي هدر يف كربالء قد فعل فعله يف حتطيم عروش تلك 

الدولة، فهو مل يكن دمًا مشخوبًا عىل أرض كربالء، بل كان سيالً هادرًا، 

وأمواجًا جارفة هتتز األرض من حتتها لتدحر عروش الطغاة، وقد راحت حتفر 

أوقعتهم متها وحطّ ، ومى زلزلتها هبم، وكرسهتاألرض من حتت عروشهم حت

 من فوقها. 

نهضة حصلت يف عهد العباسيني ملا امتد سلطاهنم هذه الفرتة هذه الولو أن 



يف زلزلتها × التي كان من املمكن أن تطول أكثر لوال أثر دماء اإلمام احلسني

 ويف إسقاطها. 

 اخلطر احلسيينالعباسيون وهاجس 

ك الرشحية الناصعة التي ترشف التاريخ؛ بل إهنا كانت مل يكن العباسيون تل

هتدف إىل استغالل املّد العاطفي عند رشحية عريضة من املجتمع اإلسالمي من 

يميلون إىل أهل البيت^؛ سواء كان مياًل عقيديًا أو مياًل عاطفيًا بحتًا، 

أن  فاستغلوه استغالالً كاماًل من أجل حتقيق أهدافهم ومآرهبم، لكنهم بعد

حققوا أهدافهم، ووصلوا إىل مرادهم، تنّكروا لذلك الشعار، وانكفؤوا عىل 

أنفسهم ليحاربوا ذلك الشعار الذي قاموا به متوّجسني منه الرّش؛ ألهنم قد 

 خافوه بعد أن أعلنوا عن نياهتم احلقيقية وراء استخدامه. 

ودامهًا  متثل خطرًا كبرياً راحت شعر هؤالء بأن احلركة احلسينية  فحينّم

عليهم، وهم قد وصلوا إىل احلكم عن طريقها ال لنرصة تلك الثورة، بل 

راحوا حياربوهنا ويسعون جاهدين إىل منع زيارة للجلوس عىل كريس احلكم، 

 . ×اإلمام احلسني

 ×قربه زيارة منعأساليب 

من وسائلهم الظاملة اجلائرة يف إبعاد الناس  خمزيةهؤالء إىل وسيلة  أجل لقد

وهي وسيلة التخويف والرتهيب والتقتيل لكل من تسّول  ،عن أهل البيت^

الذي منعوا من زيارته عرب × احلسني اإلمامقبورهم سيّم قرب  يزورله نفسه 

 ُاسلوبني:



×

 القوة يف املنع ُاسلوب انتها  األول :

والتخويف والرتهيب والقتل لقد عمدوا هؤالء إىل استخدام القوة 

أو  ،×احلسني اإلماممن تسّول له نفسه أن يقصد  والتعذيب والسجن لكّل 

وبعد أن أقاموا حوله اجليوش التي كانت متنع أولئك  ،يزور قربه بعد أن هدموه

 .×لزيارته والترشف به والتربك بصاحبهس املقدّ الذين يقصدون هذا الرضيح 

  وعباعتها القبور زيارة ةّيبدع ععو  الثاني :

 اإلمامويف ُاسلوب  ثان  مواز  لألسلوب األول حاول هؤالء أن يمنعوا زيارة 

فاإلقناع هنا هو ما حاولوا أن  ،مستخدمني يف ذلك أسلوب اإلقناع× احلسني

وأهنا بدعة ليست من  ،من عدم مرشوعية زيارة القبورويشيعوه يبثوه بني الناس 

بل إهنا  ،حكٌم وال سلطاٌن من اهلل تبارك وتعاىل ومل ينزل هبا ،اإلسالم يف يشء

 ،والوقوف عندها وعليها ،تتقاطع مع الترشيع اإلهلي الذي منع من زيارة القبور

وما إىل ذلك ما يّمرس عندها من شعائر  ،ومناجاهتا وقراءة القرآن عندها

 وطقوس  إيّمنية  وعبادية.

 الدعو  هذه عل  الرّع

 ،دلة يمكن أن نستدّل هبّم عىل مرشوعية زيارة القبورإن هناك عنوانني من األ

 مها:

 األمر األول : الدليل النقلي

إننا يف واقع األمر نعلم أن هنالك روايات رصحية يف الرشيعة اإلسالمية عن 

وعىل  ،وعىل الوقوف عندها ،يف هذا املجال حتّث عىل زيارة القبور‘ النبي



وت واألخرة؛ ألن زيارة القبور ترّقق وتذكر امل ،البكاء عليها وقراءة القرآن

 ،واجلنة والنار ،واحلساب والعقاب ،وتذكر اإلنسان باملوت واألخرة ،القلوب

وأنه صائٌر إىل عامل   ،وحتّث عىل العمل الصالح بعد أن تريه بأن مصريه إىل هذا

. فهو هبذا يلجأ إىل أن يتذكّ  ر آخر يقف فيه للحساب بني يدي ملك جبار متعال 

واملشاهد العظيمة التي ينبغي أن خيشاها كل إنسان  ،تلك املواقف الرهيبةكل 

والتشبّث بالدين أكثر  ،وترك املعايص ،وهذا ما يدفعه إىل فعل الطاعات ،عاقل

ثم ثاا  ،كنا قا هن عنم هب ند رة ايقغ ر»: |فأكثر. ومن هذه الروايات قوله

 . «يل أهنل     قل ايقلى و  امد اي   و   كل  اآلخ ة؛ ا وروه 

 العملي الدليل الثاني : األمر

يقوم هذا فضالً عن أن هنالك بعض األفعال واألعّمل والترصفات التي كان 

حول زيارة القبور، والوقوف عندها، ‘ هبا الصحابة يف حضور النبي األكرم

عىل ذلك، بل إن  |ر اآلخرة دون أن يعرتض النبيوقراءة القرآن، واستذكا

 ومن هذه املواقف نذكر: .كان يفعل ذلكنفسه  |النبي األكرم
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ولعل  ،نفسه قبورا البقيع يف فرتات  كثرية   |زيارة النبي األكرم أوعً:

 .|أبرزها زيارته هلا يف مرضه الذي تويف فيه

لبعض الصحابة بأن يذهبوا إىل القبور ويزوروها ويقفوا  |إذنه ث ن ً :

 عندها.

تــذهب إىل قــرب محــزة بــن  |عــىل عهــد أبيهــا ÷كانــت الزهــراء ث ي ننً :

وتقـرأ الفاحتـة لـه وألرواح  ،وتقـرأ لـه القـرآن ،وتقف عليـه ،×عبداملطلب

 الشهداء الذين استشهدوا معه.

 ×باحلسني الناس صالاّت تطويق ًا :ثالث

أى هؤالء أن استخدام عامل تشويه اإلسالم ـ عرب ضّخ فتاوى وبعد أن ر 

وغايتها تشويه صورة أهل البيت^ يف نفوس الناس  ،جديدة فيه ليست منه

 اإلماموعقوهلم قد باءت بالفشل ـ عمدوا إىل طريقة  ُاخرى لتحجيم دور 

وعّشاق احلرّية  ،صال أولئك املحبنّي لهوهي طريقة تطويق اتّ × احلسني

عىل املدد  احيصلو خشية أن ؛حتى يمنعوهم من أن يتصلوا به ؛×هوعشاق

منه ذلك الشعاع السّموي اخلالد الذي يبعث يف نفوسهم  ايسرتفدو أنو ،اإلهلي

كوا ضّد طغاة عصورهم وينفخ فيها مجرة الغضب حتى يتحرّ  ،روح الرجاء

 مطالبني بتحقيق احلرّية وحتقيق توعد اإلسالم.  ،وعتاهتا من احلاكمني

 قد و
 
باءت هذه املحاولة بالفشل كذلك بعد أن رأوا أنه ليس هنالك من يشء

 وبني حمّبيه وعّشاقه.× يمكن أن يقف عائقًا بني احلسني

  القرب زيارة عن الصريح املنع ًا :رابع

 عّدة وسائلاذ باخّت أمر  الذي ل مبارش من املتوّكل نفسهجاء بتدّخ  األمروهذا 



 :ومنها ،حتقيقهائل والسبل عن بعد أن أعيته الوسلتحقيقه 

 حرث القرب. ن 1

إىل ذلك  والتي كان الناس يستدّلون هبا ،قطع الشجرة التي كانت عليه ن 2

 الرضيح الطاهر.

ولكّن اهلل تعاىل شاء للّمء  فرات عىل الرضيح الطاهر؛ إلغراقه،فتح ماء ال ن 3

 احلسيني.احلائر ذلك سّمي لأن حيري حوله دون أن يقرتب منه؛ و

وكان كّلّم  ،التاريخ حيّدثنا أن أعرابيًا جاء يزحف إىل القربومع كل هذا نجد 

إىل أن وصل إىل الرضيح  ،ثم يلقيه وصل إىل مكان أخذ شيئًا من الرتاب ليشمه

 فتناول منه حفنة ثم شّمها وألقاها وأنشأ يقول: ،املقّدس

  
 عليه بأرج ترابه وعطر مستدالا  ثم احتضن القرب الطاهر الرشيف املقّدس

 ×. احلسني اإلماموأّدى شعائر زيارته ومراسم اتصاله ب ،نقعه

 الزوار عل  املاليٍة الضريبة فرض ًا :اامس

فشل منع و ،بعد أن فشلت كّل خمططات املتوّكل يف إيقاف املد احلسيني اهلادر

تلك اجلموع املحتشدة الغاضبة التي أبت إاّل أن تقصد قربه عىل الرغم من كلِّ 

أمرا بأن تفرض رضيبٌة ماليٌة وصلت إىل األلف  ،أساليب التخويف والرتهيب

أو عىل كّل من أراد × احلسني اإلمامدينار عىل كل من يمسك متلبسًا بزيارة 

امرأة عجوز قد أهنكها الدهر حتى حنى  نأ نا التاريخ كذلكثوهنا حيدّ  أن يزوره.
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وكانت  ،لتجرب ما أخذه منها الزمن ؛وقد جاءت تتوّكأ عىل عصاها ،ظهرها

وتقف عىل املسلحة فتقول  ،فيها ألف دينار ،حتمل بيدها رّصة أثقلها محلها

حتى × فال يصل أحد إىل قرب احلسني ،ألصحاهبا: بلغني أنكم منعتم الزائرين

 ×.ودعوين أصل إىل قرب احلسني ،فهذه األلف خذوها مني ،يدفع ألف دينار

 الدموية الضريبة فرض ًا :عسسا

بعد أن رأى املتوّكل ما رأى من استّمتة الناس يف دفع األموال العظيمة دون 

أبلغ  ،ترّدد  ودون حرص  عليها من أجل أداء هذا املنسك وهذه الشعريِة املقّدسة

وهو األلف  ،ضخّمً  اً جالوزته بأن يستبدلوا الرضيبة املالية التي بلغت مقدار

فعليهم  ،×احلسني اإلمامالناس إذا أرادوا زيارة أي أن  ،برضيبة  دموّية دينار

األمر هذا وما إن بلغ  .ضحايا حتى يسمح هلم بالزيارة أن يقدموا عرشًة باملئة

يسارعون بشكل كبري بتقديم  واتى راحح ،×احلسني اإلمامالشيعة وحمبّي 

 اإلمامأنفسهم ضحايا من أجل اآلخرين؛ كي يستشهدوا يف سبيل زيارة 

ويف سبيل أن جيوز اآلخرون هذا االختبار وهذا االبتالء؛ ليصلوا × احلسني

 ويبلغوه ما هم عليه من تضحية  يف سبيله.  ،× اإلمامإىل 

ف عند حد مهّم كانت العقوبة أمر بأن وبعد أن رأى املتوّكل أّن املسألة ال تق

راح ف ،مل تثنهم مضاعفة الرضيبةلكنهم تضاعف الرضيبة إىل عرشين باملئة 

املتوّكل يرفع الرضيبةا شيئًا فشيئًا ورقًّم فرقًّم حتى أخذه العجب من تلك 

والذين  ،×احلسني بوا فكرا التضحيات الكبرية التي قدمها هؤالء الذين ترّش 

 . من أجلها ×م ملعانقة القيم واملبادئ التي ناضلارشأبت أعناقه



 ينحرون قلوبهم عل  ضرحي! ×حمّبو اإلمام

× احلسني اإلماموبعد هذا االستعراض التارخيي الرسيع ملا القته ثورة 

 ،وملا عانته وواجهته من حماوالت  التحجيم والتطويق والقتل والوأد ،وأتباعها

نتقل إىل أجواء كربالء التي نودُّ ن ،×احلسني اإلماموكذلك األمر مع حمبي 

 اإلمامهذا الرتاب الكربالئي املقّدس لنشارك  نّم نعايشإنفرتض أّننا هنا 

أاملاه وهو يرى الّدين ُالعوبًة بيد أولئك الظاملني. كّم أّنه يرى بعني اهلل × احلسني

م رسوله م اهلل وُحرا ن تصبح وهي عىل بعد قاب قوسني أو أدنى من أ ،|ُحرا

فال هم مسلمون  ،رهينًة عند أولئك اّلذين نزع اهلل الّرمحةا والرأفةا من قلوهبم

وال هم عرٌب تأخذهم نخوُة العريب  ،يدينون اهلل بإسالمهم ويطبقون اإلسالم

بل إهنم قوٌم قد جتّردوا من تلك القّيم وتلك  ،يف احلفاظ عىل املرأة وإكرامها

شًا وذئابًا ال هّم هلم سوى الولوغ يف الدماء فأصبحوا وحو ،املبادئ العربيّة

 والقتل والرتهيب. 

فالبد لنا من أن نعقر قلوبنا عىل ذلك  ،وإذا كان األمر هبذا احلجم من املأساة

عمدوا إىل أن ينحروا قلوهبم عىل ذلك الرضيح  هالرضيح الطاهر؛ ولذا فإّن حمّبي

ويف وحدته ويف  ،أمله يف مأساته ويف× هالطاهر املقّدس؛ حتى يسامهوا مع

مع احلق ضد الباطل. وهذا ما ترمجه لنا أحد الشعراء الذي أبى إاّل أن رصاعه 

يعقر قلبه عىل ذلك الرضيح املقّدس، فلنساير ذلك الشاعر، ولنرا ماذا يقول، إّنه 

 :الً ائقخياطب األمة 
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 فضل البكاء عل  احلسني
ته، ورفع هلم الدرجات العالية ه وأهل حمبّ ءأوليا ءاحلمد هلل الذي أحتف بالبال

يف جنته، والصالة والسالم عىل خريته من خلقه وصفوته من بريته، أيب القاسم 

 .(صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني)حممد وعرتته، 

 رش، ون^فإّن أربح التجارات، وأنفع القربات إحياء أمر أهل البيت :بعدو

عليهم؛ ملا ورد عنهم: أنه  مدائحهم ومناقبهم، ونصب جمالس احلزن والبكاء

 . «مب الو جمل ً  حي    ا ي أم ن ، مل د ا قلغي د   مت ت ا ي ايقل  »

يقا م رك ن    امل  غة ، رحم اّ م  عن »أنه قال:  ×وورد عن الصادق

 .«×ث  ش ا  ش وا رسة ه  م    ااي ا   

حني أخربها بقتل ـ رد يف اخلرب عن سيد البرش أنه قال البنته فاطمة وو

د  » :شديدًا وقالت فبكت فاطمة بكاءً  ،وما جيري عليه من املحن ،×احلسني

 «.و ومنب ومب أث ي وأخ يمنل    نم ش خ ش  » :ـ  قال .«؟مع  دن ش هيب ،أثع ب

 .«؟ق مة اي  اء هل يإومب دلع   ث ؟ا ب دغنو هل ي» :فقالت ،هاؤفاشتد بكا

ورا  م دغن ش ه  را ش أهو  ،ه  ن  ء أهو ث عومعو دغن  ا  ش ن  ء إ» :فقال
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ها ك ش د   ايق  مة  شف   إا ،دوش اي  اء ا ًك ث ا ا و   كو سنة ال  ،ث عو

مب ثن  منوم ه  م    ا    أخ ن   وكول  .وأن  أمفد يل ا ش ،يلن  ء ناح أ

ثنا ه    ً  ه نكو ه  ث ك ة د   ايق  مة إعل  ،د  ا ط ة. وأدخلن ب اجلنة ،ث اب

 .«هن  ىل حنة م عغرشةإا ،م    ا   

ا  ج مب ه ن ي ثقار ان   ، ك  ا    هنابمب ه  »وروي عنه| أن  

 .«يي ث   اجلنة ا اء ومل د َض  ،ك ش ث اثي ه  اّ، اي ث  

كح مب »أنه قال: × الصادقعن ويف املنتخب   ي هناب اف ض مب ه ني ون  ه 

 .« ف  اّ هن ثي وي  ك نا م و نثا ايغح  ،م و رأ  اي ث  

هي يف و ،بلغت التواتر فاألخبار الواردة يف ذلك كثرية جدًا حتى ،وث جل لة

  .االشتهار كالشمس يف رابعة النهار

 من صفر ينيوم العشر

 ـ أن جيريمن دون مالحظة ذلك الثواب ـ  مؤمن موال   لكّل  وحيّق ، هذا

قيم ويُ  ،ويبكي عىل الغريب العطشان ،شعائر األحزانلبس يو، الدموع من األجفان

يف د ذلك ويتأكّ  .ويف أي مكان كان ،وآن   بعد جيل يف كل وقت   مأتم احلزن جيالً 

ويوم العرشين من شهر  ،ءوالعاشورا ءأيام السنة خصوصًا التاسوعا بعض

بن احلسني وبنات اعىل زين العابدين عيل  وكدر   وحزن   نه يوم كآبة  إف ،صفر

                                           
 . 37/ 292: 44( بحار األنوار 1) 

 .19887/ 594: 14، وسائل الشيعة 84ثواب األعّمل: ( 2) 

 . 19690/  500: 14وسائل الشيعة  (3) 



 الا فعا  ،كّم ورد يف السري ،ىل كربالء ملا رجعوا من الشامإوفيه وصلوا . حيدر

 ،وارتفع الصياح والبكاء من العلويات والفاطميات، الندب من اهلاشميات

والسادة الغرر  ،طهردوا العزاء يف الغارضيات عىل السبط األوجدّ  ،وأقاموا املآتم

 نشاركهم يف هذا فهاّل  .يد البرشحة من ذرية سوالصبية املذبّ  ،من ساللة حيدر

رت يف الصخر واملصيبة التي أثّ  ،ونسعدهم بالنوح هلذا الفادح األكرب ،اليوم

وأحزنت رسول اهلل|  ، هلا مجيع العاملوتغرّي  ،وأبكت السّمء دماً  ،صماأل

وأجرت من األئمة الدموع  ،ةا لبست ثوب احلزن عليًا وفاطمأو ،رساج العوامل

  .السواجم

مل تفعله  مية الفجرة بالعرتة الربرة فعالً اُ بنو  ،وقد فعل الطغاة الكفرة ،كيف ال

يف حرب  ومل جيرِ  ،ة مهّم بلغت يف الضالل وقساوة القلبفرقة من الفرق الضالّ 

ما جرى منهم يف حرب ذرية رسول اهلل|  ةاعظمن حروب الدنيا من الف

ولو ، تها ونرصهتاألعان ،اجلبابرة ةفلو شهدت وقعتها بغا ؟العرتة الطاهرة

اجلاهلية  ةولو حرضت مصارعها عتا ،لعت عليها مردة الكفرة لبكتها وندبتهااطّ 

  .لناحت عليها

عىل الذرية  مواعتدائه ممية الجرتائهاُ ولئك الكفرة الفجرة بني اُ يل وا  فيا

حتى تركوا يف  ،وهتكها وسبيها مصونات نسائها ،النبوية بسفح دمائها وسفكها

رات وخمدّ  ،شالء جثثها عىل الثرى مسحوبةأو ،بالدماء خمضوبة ،ارجاهل ءاالعر

 معصومة   وكم من نفس   ،فكم من جريمة كبرية ارتكبوها .ها سبايا منهوبةرحرائ

رد ماء الفرات املباح ى منعوها وِ وكم من كبد حرّ  ،أزهقوها واجرتموها

ورفعوه  ،ا احلدادبوحبيبه بش |وا رأس سبط رسول اهللثم احتزّ  !وأحرموها



وساقوا  ،وسلبوا عياله أيتامه،عوا وروّ  ،وحرقوا خيامه ،عىل رؤوس الصعاد

وطاء وال  وأركبوهم عىل األقتاب بال ،الضطهاداء من حريمه وأطفاهلم أذاّل 

 :مية وآل سفيان وآل زيادأولعن اهلل بني ، نا هلل وإنا اليه راجعونإف !مهاد

 ترحيل السبايا والرؤوس مىل الكوفة
كر ست الع وكرّب كرّب  ×ه ملا قطع الشمر رأس احلسنينّ أ غري واحد   ىرو

خذت الناس أو ،ظلم الرشق والغربأو ،رضت األلفتزلز ،ثالث تكبريات

من  ونادى مناد   ،محرا أوترابًا  ،وأمطرت السّمء دمًا عبيطاً ، الرجفة والصواعق
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يب أث  ا ئ ة ا    ثب هل ثب أ ،م  خ  اإلأ ،م  م   اثب اإلعو اإلق  » :السّمء

 .«ط يى

ـ يف ذلك اليوم  ×ن عمر بن سعد بعث برأس احلسنيإ» :هل السريأقال 

بن مسلم اومحيد  ،مع خويل بن يزيد األصبحيـ وهو يوم العارش من املحرم 

هل بيته أصحابه وأمر برؤوس الباقني من أو ،ىل عبيد اهلل بن زيادإزدي األ

 .بن احلاجاشعث وعمرو ورسحها مع شمر بن ذي اجلوشن وقيس بن األ

 ،ىل الزوالإقام عمر بن سعد يومه واليوم الثاين أو ،فأقبلوا حتى قدموا هبا الكوفة

حالس اجلّمل بغري أه عىل ءومحل نسا ،×ف من عيال احلسنيثم رحل بمن ختلّ 

ساق كّم يُ  وساقوهنّ  ،نبياءعادي ودائع خري األالوجوه بني األفات مكّش  ،وطاء

 .«واهلمومرس املصائب أك والروم يف الرُت ي سب

 #:صاحب العرص والزمانالتي خرجت من الناحية ملوالنا  الزيارةويف  

فن وا هوم دل ،ا ق أقع   امل   ت ،ا ث  اداواو في  ،وسغو أهلب ك ي غ ا»

  ف د   ،هن قىل ا إأدازم م ل ية  ،د  ق ش   ايرباري وايفل ات ،ا  ا ات ح ل 

  .«س اقام   ا 

ىل خويل إن عمر بن سعد ملا دفع الرأس الرشيف أ وروي عن املناقب وابن نّم

فأتى  ،فوجد باب القرص مغلقاً  ،قبل به خويل ليالً أ ،ىل ابن زيادإبن يزيد ليحمله 
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خرى حرضمية يقال واالُ  ،سدأحدمها من بني أ :تانوكانت له امرأ ،ىل منزلهإبه 

 ؛جئتك بالذهب والفضة :فقال ؟ما اخلرب :فقالت له ،ىل فراشهاإفأوى  ،هلا النوار

 ،جاء الناس بالذهب والفضة ،وحيك: فقالت .هذا رأس احلسني معك يف الدار

 .ال جتمع رأيس ورأسك وسادةواهلل  ؟وجئت برأس احلسني ابن بنت رسول اهلل

واهلل  فّم زلت ،سديةباأل افدع ،وخرجت من الدار ،فقمت من فرايش :قالت

ىل إجانة التي فيها رأس احلسني طع من اإلسىل النور مثل عمود اجلوهر يإأنظر 

 .حوهلاترفرف  ورأيت طيورًا بيضاً  ،عنان السّمء

 ،كّم عن الواقدي (لعنه اهلل)ن الرأس الرشيف كان بيد شمر إ :ويف نقل آخر 

ووضعه  ،ىل منزلهإوذهب به  ،ملا محل شمر رأس احلسني جعله يف خمالة» :قال

ىل عنان إفرأت نورًا ساطعًا  فخرجت امرأته ليالً  ،جانةإوجعل عليه  ،عىل الرتاب

 (لعنه اهلل)ىل الشمر إت ءفجا ،فسمعت أنينًا حتتها ،جانةىل اإلإت ءفجا ،السّمء

 ،رأس خارجي قتلته :فقال ؟جانةفأي يشء حتت اإل ،رأيت كذا وكذا :وقالت

 :قال ؟ومن يكون :قالت .جزيالً  ليعطيني عليه ماالً  ؛ىل يزيدإذهب به أن أريد أو

فلّم أفاقت  ،ت مغشيًا عليهاوخرّ  ،فصاحت .يب طالبأاحلسني بن عيل بن 

ثم خرجت من عنده  ؟رض والسّمءأما خفت من إله األ ،يا رش املجوس :قالت

ا يف عدهناودعت نساء يس ،لته ووضعته يف حجرهاوأخذت الرأس وقبّ  ،باكية

  .لعن اهلل قاتلك :وقالت ،البكاء عليه

 ،البيت نوراً  وامتأل ،ن احلائط قد انشّق أرأت ك ،يل وغلبها النوماللّ  فلّم جنّ 
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 :فقيل ،عنهّم فسألْت  ،الرأس الرشيف تافأخذ ،ذا فيها امرأتانإت سحابة فءوجا

ويف وسطهم رجل وجهه  ،كثرية ثم رأيت رجاالً  :قالت .مها خدجية وفاطمة

وعن يمينه احلمزة وجعفر  ،حممد| :فسألت عنه فقيل ه،كالقمر ليلة متام

ي متنّ  :ليها وقالتا هلاإثم جاءت خدجية وفاطمة  ،لوا الرأسوبكوا وقبّ  ،وأصحابه

أردت أن تكوين من رفقائنا يف ن إف ؛ فعلتبّمًا يدو ةعندنا منر  ن لِك إف ،ما شئت

فانتبهت من نومها ورأس احلسني يف  .كتانا منتظرإف ؛صلحي أمركأف ،اجلنة

 ،يا عدو اهلل :فقالت له ،ليهإفلم تدفعه  ،فجاء شمر يف طلب الرأس ،حجرها

دفع أواهلل ال  :فقالت ،هاقا فطلر  .كون معك أبداً أواهلل ال  ،نك هيوديإف ؛قنيطلّ 

ل اهلل بروحها وعجّ  ،فرضهبا رضبة كانت فيها منيتها .و تقتلنيأ ،لك هذا الرأس

 .«اجلنةىل إ

 حديث مسلم اجلّصاص
الكوفة اجتمع  ا قاربوفلّّم  ،وسار ابن سعد بالسبايا» :قال السيد ابن طاووس

صالح دار إىل إدعاين عبيد اهلل بن زياد  :قال مسلم اجلصاص ،ليهنإهلها للنظر أ

ىل إفأقبلت  ،نا بالزعقات قد ارتفعت من جنبات الكوفةأذا إو ،مارة بالكوفةاإل

الساعة أتوا برأس  :فقال ؟مايل أرى الكوفة تضّج  :خادم كان معنا فقلت له

احلسني بن عيل بن أيب  :فقال .من هذا اخلارجي :قلت .خارجي خرج عىل يزيد

أن  ي حتى خشيت عىل عينّي فلطمت خدّ  ،فرتكت اخلادم حتى خرج .طالب

 .ىل الناسإوغسلت يدي من اجلص وخرجت من القرص وأتيت  ،تذهبا
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قبلت نحو أإذ  ،فبينّم أنا واقف والناس يتوقعون وصول السبايا والرؤوس

ذا بعيل بن إو ،فيها احلرم واألطفال ة حتمل عىل عرشين مجالً ربعني شقّ أمن 

 ،ذا بصيحة قد ارتفعتإو ،وأوداجه تشخب دماً  ،احلسني عىل بعري بغري وطاء

 ،زهري اللونأوهو رأس  ،×س يقدمهم رأس احلسنيوذا هم قد أتوا بالرؤإو

ج قد نصل منها بوحليته كسواد الس ،شبه الناس برسول اهلل|أ ،قمري الوجه

فالتفتت  .والريح تلعب هبا يمينًا وشّمالً  ،ووجهه كدائرة قمر طالع ،اخلضاب

ينا الدماء تسيل فنطحت جبينها بمقدم املحمل حتى رأ ،خيهاأىل رأس إزينب 

 وجعلت تقول: ،قلب وكآبة ةليه بحرقإومت أو ،من حتت قناعها

كنت يف الكوفة وليس يل علم بّم جرى عىل  :وروي عن رجل من الشيعة قال

ونفيس حتدثني وهي  ،نا جالس يف سوق الكوفةأبينّم ، فاحلسني وعياله

ى جدران الكوفة كأهنا مطلية بدم أرو ، الليل والنهارراه من تغرّي أمستوحشة ما 

راه كأن ثيابه ووجهه أوكل من  ،ةواجلهات متغرّي  ،ةواآلفاق مسودّ  ،عبيط

فبينّم  .كوال أعلم ما سبب ذل ،والناس يف حرية ودهشة عظيمة ،مطليان بالدم



 ،ة عظيمةصوات عالية ورّج أو ،نا بتكبري وهتليلأذا إو ،نا عىل تلك احلالةأ

ونساء عىل اجلّمل بغري  ة،عىل الرماح مرفوع س  وذا برؤإو ،نظر ماذافقمت أل

ل مدبر وبنات صغار وجوههن كالقناديل وكل واحدة عىل مج ،غطاء وال وطاء

وبينهن شاب  ،سهن منكسة حياء من النساءؤوور ،عجف وشعورهن منشورةأ

وهو مكشوف  ،عىل مجل وهو مقيد من حتت بطن الناقة وفخذاه يشخبان دماً 

 ومل يرا  ،سأوس رجل عىل رحمه رؤوبني احلاملني للر ،عاري من الثياب ،الرأس

نا صاحب أ ،الطويلنا صاحب الرمح أ :وحامله يتحمس ويقول ،ثر القتلأعليه 

 :ة من تلك النساءأمرإفقالت له  .صيلنا قاتل ذي الدين األأ ،السيف الصقيل

نا قاتل حممد أ :وقل يا ويلك .وقل يا ويلك: من ناغاه يف املهد جربئيل»

 ،ومالئكة السّمء ،ئمة اهلدىأو ،واحلسن الزكي ، وفاطمة الزهرا،املصطفى

 .«وصياءنبياء واألواأل

وما  ،ما هذه الرؤوس :فقلت هلا .هلاأسة من تلك النساء ألفدنوت من واحد

 :وهي تقول ،صابت فؤاديأهنا صاعقة أفصاحت يب صيحة خلت  ؟هذه النساء

فقت أفلّم  ،عيلّ  فسقطت عىل وجهي مغشياً  .«؟ليناإن تنظر أما تستحي من اهلل أ»

هلكت ورب  :فلطمت عىل وجهي وقلت ،يتهم قد بعدوا عنيأمن غشويت ر

طرقت رأيس أبت بني يدهيا وفتأدّ  ،منها عدو حتى وصلت قريباً أفقمت  .الكعبة

عىل  أجترأومل  ،سايرهاأنا أو ،وهي مشغولة بالبكاء ،بكيأنا أحياء منها و

عليكم يا سيديت  :قلت .«؟ا يبكيك يا رجلم» :وقالت يلّ لتفتت إاف ،مسألتها

وما هذه الرؤوس املشالة عىل  ؟أنتمين أخربيني من ألكن  ،وعىل ما جرى عليكم

وعيني  ،جلياًل ينصدع من رؤيتكم قلبي رى لكم هيبة وشأناً أين إف ؟الرماح



املدامع  هوال مقتوالً جتري علي ،وما رأيت سبايا كسبيكم ،تدمع من رؤيتكم

 .نتمأين أومل أعرف من  ،كمقتولكم

وهذه  ،يب طالبأنا زينب ابنة عيل بن أ» :وقالت ،ست رأسها حياء منيفنكّ 

س األزهر أوذلك الر ،السبايا بنات رسول اهلل وبنات عيل وفاطمة الزهراء

 ،رض كربالءأس رأس احلسني بن عيل الذي ذبحوه يف واملتقدم عىل الرؤ

وذلك  ،سهمووهذه رؤ ،صحابه عن آخرهمأخيه وأوالده وبني أوذبحوا 

  .«لعرص بعد أبيهد من حتت بطن الناقة عيل بن احلسني إمام االشاب املقيّ 

 ،ولطمت وجهي، طّمريأقت ومزّ  ،فلّم سمعت كالمها رضبت رأيس بحجر

 ،نا من حمبيكم ومواليكمأف ،ليكم بخيانةإتنظر  يا سيديت قلع اهلل عيناً  :وقلت

 .صابكمأفيا هلفتاه عليكم وتأسفي عىل ما  ،ما نالكم وما نزل بكم وعزيز عيلّ 

سوء حظي يا  :قلت .«؟اال نرصتنا وحاميت عنّ  ما لنا فلِ  اً ذا كنت حمبّ إ» :فقالت

 رين عن نرصتكم.ّخ أسيديت 

 مارةيف قصر اإل

س احلسني ورؤوس أفلّم وصل ر :&قال املفيد، مارةدخلوهم قرص اإلأثم 

 ،عاماً  للناس إذناً  نا ذِ أو ،مارةيف قرص اإل (لعنه اهلل)جلس ابن زياد  ،هل بيتهأ

فجعل  ،يديه يف طشت من ذهبضع بني فوُ × س احلسنيأحضار رإمر بأو

 خذ قضيباً أو ،با عبد اهللأليك يا إرسع الشيب ألقد  :ليه ويتبسم ويقولإينظر 

من  كبرياً  وكان شيخاً  ،ىل جانبهإرقم أوكان زيد بن  ،وجعل يرضبه عىل ثناياه

رفع قضيبك عن ا :فلّم رآه يرضبه بالقضيب قال له ،صحاب رسول اهلل|أ

يقبلهّم  |لقد رأيت رسول اهلل ،لذي ال إله إال هوفواهلل ا ؛هاتني الشفتني



نك ألوال  ؟أتبكي لفتح اهلل ألمريك :فقال له ابن زياد ،ثم انتحب باكياً  .كثرياً 

ىل إفنهض زيد بن أرقم وصار  .شيخ قد خرفت وذهب عقك لرضبت عنقك

 .منزله باكيًا حزيناً 

خت أفدخلت زينب  ،(نه اهللدخل عيال احلسني عىل ابن زياد )لعاُ و :قال

حتى جلست يف ناحية من  ،وعليها أرذل ثياهبا ،يف مجلتهم متنكرة× احلسني

من هذه التي انحازت  :(نه اهللفقال ابن زياد )لع .هاؤهبا إما وحّف  ،القرص

فأعاد عليها القول ثانية وثالثة يسأل  .فلم جتبه ؟فجلست ناحية ومعها نساؤها

فأقبل  .ينب ابنة فاطمة الزهراء ابنة رسول اهللهذه ز :هائفقال له بعض إما ،عنها

 .حدوثتكمأاحلمد هلل الذي فضحكم وأكذب  :وقال (لعنه اهلل)عليها ابن زياد 

وطهرنا من الرجس  |احلمد هلل الذي أكرمنا بنبيه حممد» :فقالت زينب

 :فقال ابن زياد .«وهو غرينا ،كذب الفاجريو ،ّم يفتضح الفاسقنوإ ،تطهرياً 

هؤالء قوم كتب  ، مجيالً ما رأيت إاّل » :فقالت ؟كيف رأيت فعل اهلل بأهل بيتك

ون فتحاّج  نهميوبوسيجمع اهلل بينك  ،ىل مضاجعهمإاهلل عليهم القتل فربزوا 

 .«وختتصمون عنده

، مرأةامري هنا أهيا األإ :فقال عمرو بن حريث ،فغضب ابن زياد واستشاط

قد  :فقال هلا ابن زياد .وال تالم عىل خطاهبا ،واملرأة ال تؤاخذ بيشء من منطقها

ت زينب وبكت فرقّ  .والعصاة املردة من أهل بيتك ،شفى اهلل قلبي من طاغيتك

واجتثثت  ،عت فرعيوقطّ  ،ت أهيلدوأب ،لعمري لقد قتلت كهيل» :وقالت

 .«ك هذا فقد اشتفيتن يشفِ إف ،أصيل
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 رأس احلسني يتكلم

عن بعض من حرض اليوم الذي ورد فيه رأس احلسني عىل ابن زياد  يورو

فقام ابن زياد من رسيره  ،ن حترقهأرأيت نارًا خرجت من القرص كادت  :قال

م رأس احلسني بصوت فصيح جهوري فتكلّ  ،هاربًا حتى دخل بعض البيوت

ش هح ت هنب   إا ؟دب هت   مب اين رأىل إ» :يسمعه ابن زياد ومن كان معه

 «.هن    اآلخ ة م  اض وم  ضإايان   ا

فلّم ارتفعت  ،×دًا ملا رأوا من رأس احلسنيفوقع أهل القرص سجّ  :قال 

عن زيد بن  يوفرُ  .فطافوا به سكك الكوفة وقبائلها ،النار سكت رأس احلسني

فلّم حاذاين  ،نا يف غرفة يلأو ،وهو عىل رمح طويل به عيلّ  وامر» :أرقم قال

 وْ اينَ   َ  َح ْ  أَ  شَّ أَ  َا غْ  ح َح   ْ أَ ﴿ :سمعته يقرأ
 اي َّ وَ  فح

 ،﴾ ً غَ َح   هَ نَ ب آد  ح  ا مح ك ن    مح قح

 .«عجب يابن بنت رسول اهللأعجب وأرأسك  :فلطمت وجهي وقلت

 ،س احلسنيأكنت فيمن محل ر :وي عن احلارث بن وكيدة قالومثله ما رُ  

 ،نغمة أيب عبد اهللسمع أيف نفيس وأنا  نا أشّك أفسمعته يقرأ سورة الكهف و

فقلت يف  :قال «.إن  م رش ا ئ ة أح  ء هنا رثن  ن نق ،د ثب وك اة» :فقال

سفنوم دمو  .ىل هيب سغ وإي و يب  ،د ثب وك اة» :فقال .أرسق رأسه :نفيس

إحهح اْ َْ َكش  ﴿ ؛(3)﴾َاَ ْ َف َدْ َل   شَ ﴿ا رهم  ،أهظم هنا اّ مب     هم رأين
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مْ  ْ َحغ  شَ   ح َأْهنَ قحوح و  د 
َكسح  كش   أهن قوم واي كسو ا  هإ (1)﴾َواي َّ

  .«د حغ ش

نه صلب رأس احلسني يف أشوب عن أيب خمنف عن الشعبي آوعن ابن شهر 

ىل قوله إح الرأس الرشيف وقرأ سورة الكهف حنفتن ،سوق الصيارفة بالكوفة

 هنَّ  ﴿إتعاىل: 
 . ﴾ا ه   مْ ن ه  دْ نح م وَ اي  َ ن ا ثح آمَ  ةٌ  َ عْ م اح

 م  لَ  َ  َ َس وَ ﴿مع وهو يقرأ: وملا صلبوا رأسه الرشيف عىل الشجرة ُس  :قال

 قَ نْ م    ا أيل    لَ ظَ  اي دبَ 
 قَ نْ دَ  ى  لح

 .﴾ شَ غ  لح

من  رّ وهلل دا  .ىل باب القرصإوه وملا فرغ القوم من الطواف به يف الكوفة ردّ 

 قال:
 

 ترحيل السبايا والرؤوس مىل الشام
وهي  ،بالكوفة س كلها عىل اخلشبوصبت الرؤفنُ  (لعنه اهلل)مر ابن زياد أثم 
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نه وكتب ابن زياد )لع. عقيل بنسالم بعد رأس مسلم بت يف اإللس صوول رؤأ

فلّم وصله كتاب ابن زياد  ،هل بيتهأ( خيربه بقتل احلسني ونه اهللىل يزيد )لعإ( اهلل

ْ  ،ورؤوس أهل بيته معه ،رأس الرشيفالمره بحمل أ  .ل ثقله ونسائه وعيالهومحا

صحابه مع زجر بن أهل بيته وأرؤوس و× فأرسل ابن زياد رأس احلسني

هل الكوفة أومجاعة من  ،وطارق بن ظبيان ،با بردة بن عوفأنفذ معه أو ،قيس

مر بعيل بن أو ،مر ابن زياد بنساء احلسني وصبيته فجهزواأثم  .(نه اهللىل يزيد )لعإ

ثر أم يف ثم رسح هب، تهويف رواية يف يديه ورقب ،ىل عنقهإاحلسني فغل بغل 

ومحلوهم  ،الرؤوس مع حمقر بن ثعلبة العائدي وشمر بن ذي اجلوشن الضبايب

  .سارى كّم يسار بسبايا الكفاراُ وساروا هبم  ،قتابعىل األ

وبنات  ،أتسبى بنات رسول اهلل ،عجبًا حللم اهلل ووا ،سفاهأووا  ،قلباه فوا حر

 ،نه خلطب يذيب صم الصخورإ ؟آكلة األكباد وعواهر مرجانة تصان يف اخلدور

 من قال:  رّ وهلل دا 

 ثننننن ت آكلننننة اآلكغنننن د   كلننننو

 وثنن ي  د  هنن  ا نن دي اينغننو ثننبش

 ور  هات ححننن   منننب ك ائ ننني

  نناه  و  لننم منن    ايقنن   م ننع د

 ّ   رحنننم يل  ننن ف  ق  نننا

 أم ننننو منننن    نننن ب اّ حي لننننن 

 اي نن ف   نحنن  اثننب ا ط ننة ود ينن 
 

 وايف ط  ننن ت   ننن    ا ننن اا ح  

 دننن   اي  دننن ات   هش وِتقننن ح 

 خت طننى ايقنن     وهنن  و نن ك ح 

 يننونن  نف ننة مننب  ننار م نناورح 

 منننب ث ننناب وهمننن    ننن   فننن رح 

 م ني اين ايص ه  ا قع   واين رح 

 دننناي املقننن دد ح أّ مننن   نننن ا 
 

حتى حلقوا بالقوم الذين معهم  وساروا بحرم الرسول سريًا حثيثاً  :قال

فسمعوا نساء اجلن  ،باتواو فلّم وصلوا وادي النخيلة نزلوا هبا ليالً  ،الرؤوس



 ويبكني ويقلن: ،وينشدن األشعار× يندبن احلسني

 يف قنسرين بني الشام والعراق
 ونزلوا منزالً  ،×ملا جاؤوا برأس احلسني :ويف البحار عن كتاب املناقب

فرأى نورًا  ،سأىل الرإفنظر  ،لع عليهم راهب من صومعتهاطّ  ،يقال له قنرسين

ن أفأتاهم بعرشة آالف درهم وسأهلم  ،عنان السّمءىل إساطعًا خيرج من فيه 

خذ الرأس أو .نعم :فقالوا .وقت رحيلهم ىلإيدفعوا له الرأس ليكون عنده 

ط ث  يب » :شخصًا وهو يقول فسمع صوتًا ومل يرا  ،دخله صومعتهأالرشيف و

بحق عيسى تأمر هذا  ،يا رب :فرفع الراهب صوته وقال «.وملب ه ف ح معب

من  :قال .«؟ي يشء   داأ ،د  راهى» :م الرأس وقالفتكلّ  .م معيالرأس بالتكل

 ،ن  اثب ا ط ة اي ه اءأ ،ن  اثب هل امل  ىضأ ،ن  اثب حم ا امل  ف أ» :قال ؟نتأ

  «.ن  اي  ش ش اي  دىأ ء،ن  املظل   ثن ثكأو ء،ن  املقع ش ثن ثكأو

نا أ :تقول ع وجهي حتىفرأواهلل ال  :فوضع الراهب وجهه عىل وجهه وقال

ىل ددب ااي إاراد » ل:م الرأس الرشيف وقافتكلّ  .شفيعك يوم القيامة

فقبل  .ن حممدًا رسول اهللأو ،ن ال إله إال اهللأشهد أ :فقال الراهب «.حم ا|

 .له الشفاعة

فلّم بلغوا الوادي نظروا  ،س الرشيفأخذوا منه الدراهم والرأ ،صبحواأفلّم  



 .ةت حجارذا هي قد صارإدراهم فإىل ال

 يف عير النصار 

مع الكفرة اللئام الذين محلوا  كنت يوماً  :يب سعيد الشامي قالأعن  يورو

ي عاخلزا اً ن نرصأىل دير النصارى بلغهم إفلّم وصلوا  ،ىل الشامإالرأس والسبايا 

ل وجيدّ  ،بطالويقتل األ ،ن هيجم عليهم نصف الليلأقد مجع عسكرًا ويريد 

 :من عظم اضطراهبم العسكرفقال رؤساء . ويأخذ الرؤوس والسبايا ،الشجعان

ط ن يتسلّ أألن الدير كان حمكًّم ال يقدر  ؛لنا ىل الدير ونجعله كهفاً إنلجأ الليلة 

يا  :صحابه عىل باب الدير وقالأمع  (لعنه اهلل)فوقف شمر  .عليه العدو

وما  ؟ما شأنكم :هلمر قال كى العسأفلّم ر ،ليه القسيسإفخرج  .صحاب الديرأ

ىل إونحن سائرون  ،نحن من عسكر عبيد اهلل بن زياد :فقال شمر ؟تريدون

 ىكان شخص يف العراق قد تباغ :قال ؟ألي غرض :فقال القسيس .الشام

وهذه  ،فقتلوهم عظيّمً  ليهم عسكراً إفبعث  ،وخرج عىل يزيد بن معاوية

ذا إىل رأس احلسني وإ فلّم نظر القسيس :قال .وهذه النسوة سبيهم ،رؤوسهم

ديرنا ال : وقال القسيس ،فوقع يف قلبه هيبته ،ىل عنان السّمءإبالنور ساطع منه 

نتم بالدير من أحيطوا أىل الدير وإيسعكم ولكن ادخلوا الرؤوس والسبايا 

 .قاتلوه وال تكونوا مضطربني عىل الرؤوس والسبايافذا دمهكم عدو إف ،خارج

فجلعوا رأس احلسني يف  .يأهذا هو الر :قالواو ،فاستحسنوا كالم القسيس

وجعلوهم يف  ،ىل الدير هو والنساء وزين العابدينإدخلوه أصندوق وقفلوه و
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ن يرى الرأس الرشيف وجعل أن صاحب الدير أراد إثم  :قال .مكان يليق هبم

فنظر منها فرأى يف البيت  ،وكان له رازونة ،ينظر حول البيت الذي فيه الصندوق

ذا إو ،ونزل من السّمء ختت عظيم ،ورأى سقف البيت قد انشّق  ،نورًا مرشقاً 

ذا إو ،بامرأة عظيمة الشأن أحسن من احلور العني جالسة عىل ذلك التخت

 هنّ  ذاإو ،ذا قد خرجت من البيت نساءإو ،قوا وال تنظرواطرِ أ :بشخص يصيح

فأخرجن الرأس من  :قال .وسى ومريم وآسيةم مأسّمعيل وإم أوصفية و ءاحوّ 

فلّم  ،الصندوق وكل من تلك النساء واحدة بعد واحدة تقبل الرأس الرشيف

وعاد ال ينظر  ،عليها وعىل صاحب الدير يشوقعت النوبة عىل مواليت فاطمة غُ 

اي ك   ،اي ك  هل ب د  مظل   ا  » :ذا بقائلة تقولإو ،بالعني بل يسمع الكالم

 .ج هنو وهنب د  ثنوش اّ س ف ل إا ؛ع دعااخلب هم وع  م ،هل ب د  مو ا ا  

 ؟مب ها اي ي قعلب وظل ب د  ثنو ؟ق ث  رأسب وثانب د  ثنومب ها اي ي ا ل 

 .«؟طف يبأمب ها اي ي أدعم  ؟ح د ب د  ثنو  مب ها اي ي سغ

فلّم  ،عليه ووقع مغشياً فلّم سمع الديراين اندهش  .شديداً  هنا بكت بكاءً إثم 

 ،لهله وقبّ وغّس  ،سأخرج الرأو ،ىل البيت وكرس الصندوقإنزل  يتهأفاق من غش

 جّل أيا رأس  :ووضعه يف قبلته وهو يبكي ويقول ،طه بالكافور والزعفرانوحنّ 

أظنك من الذين  ،ويا كريم ويا عظيم مجيع من يف العامل ،من كل رؤوس بني آدم

ألن خواتني  ؛عطاك التأويلأوأنت الذي  ،نجيلواإلمدحهم اهلل يف التوراة 

رفك باسمك أعن أريد أ إينما أ ،سادات بني آدم يف الدنيا يبكني عليك ويندبنك

 ،ن  امل    أ ،ن  املظل  أ» :فنطق الرأس الرشيف بقدرة اهلل تعاىل وقال .ونعتك

ن  أ ،ل اهو ايغ و ظ  أن  اي ي ثح   أ لا،عن  اي ي ث  ف اي اواش وايظلم ق  أ



وط ش ن  اي ي هب ا أ ،ن ان  اي ي مب امل ء م  أ ،اي ي ه     ا   هنغا

 «. اتث  

 ،غوَ  غو ونَ َ  ش كنا   دا َح إ»: فقال .باهلل عليك زدين :قال صاحب الدير

ثب ان  أ ،ثب ا ط ة اي ه اءان  أ ،ثب هل امل  ىضان  أ ،ن  اثب حم ا امل  ف اب

ن  أ ء،أن  قع و ك ثك ء،ن  مو ا ك ثكأ ،اي ثق  ثب اي  وةان  أ ،خا ة اينرب 

ن  أ ء،ن  وح ا ك ثكأ ء،ن  ه ش ش ك ثكأ ء،ن  مظل   ك ثكأ ء،  دى ك ثك

 «.ءن  اي ي خ ي   ثبرض ك ثكأ ء،سل ى ك ثك

صحابه وحكى هلم أفلّم سمع صاحب الدير من رأس احلسني ذلك مجع  :قال

ا بالبكاء والعويل ورموا العّمئم عن فضجو ،وكانوا سبعني رجالً  ،احلكاية

 ،ىل زين العابدين وقد قطعوا الزنارإوجاؤوا  ،زياقهمأوا وشقّ  ،رؤوسهم

 ا:وأسلموا عىل يديه وقالو ،واجتنبوا فعل اليهود والنصارى ،وكرسوا الناقوس

ىل هؤالء الكفار ونقاتلهم ونجيل صدى إن نخرج أيا بن رسول اهلل| مرنا 

 ؛ع  ف ل ا» :مامفقال هلم اإل .بن عيلاونأخذ بثأر سيدنا وموالنا احلسني  ،قلوبنا

 .«مقعار   خ  ه د   أهنم هب ق دى دنعقم اّ منوم ودبخ هم إا

نا برجل أذا إو ،طوف بالكعبةأكنت  :ومن ذلك ما روي عن ابن هليعة قال

 ؛وال تقل هذا ونحوه ،اهلل اتِق  :فقلت له .راك تفعلأوما  ،اللهم اغفر يل :يقول

شجار واستغفرت اهلل تعاىل و ورق األأار مطن ذنوبك لو كانت مثل قطر األإف

ا ا كنّ نّ أاعلم  ،تيخربك بقّص أ :فقال يل :قال .نه غفور رحيمإف ؛غفرها اهلل لك

ذا مشينا وضعنا الرأس يف إوكنا  ،ىل الشامإمن سار برأس احلسني  اً نفرمخسني 
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صحايب ليلة حتى سكروا فلم أفرشب  ،ول التابوتتابوت ورشبنا اخلمر ح

بواب السّمء قد أو ،ورأيت برقاً  سمعت رعداً  ،الليل فلّم جنّ  ،رشب معهمأ

سحاق ويعقوب ونبينا إسّمعيل وإونزل آدم ونوح وإبراهيم و ،فتحت

جرئيل من التابوت  افدن ،ومعهم جربئيل وخلق من املالئكة ،حممد|

 ،د  حم ا» :فقال جربئيل ،نبياءوكذلك فعل األ ،لهليه وقبّ إه خرج الرأس وضمّ أو

وا لا  ،م  نو ني يا ام ا رضأش إا ،معبأط  ب   أش أم   أش اّ    ىل إ

 يل اإش ؛اربئ و د  ع»: فقال النبي| «.  ي ط ه ي و  س الو  ك  ا لا ثق

 .«   ىل اّ داي ث  ايق  مة د   م قف ً  م وم

 أمرنا وتعاىل تبارك اهلل إن وقالوا: املالئكة من قوم أتى عليه، ثم صلوا ثم

فجعلوا يرضبوهنم  «.مبننم ام» :فقال النبي حممد| .سنياخلم بقتل

مان يا رسول مان األاأل :فقلت ،فقصدين واحد منهم بحربة ليرضبني ،باحلراب

صحايب جاثمني أصبحت رأيت أفلّم  «.اههى اك  ف  اّ يب» :فقال .اهلل

 .رماداً 

نا يف أبينّم  :ىل سلّمن بن مهران قالإسناده إعن القطب الراوندي ب يورو 

 .تفعلال نك أعلم أنا أو ،اللهم اغفر يل :يدعو ويقول ذ رأيت رجالً إ ،الطواف

نك يف حرم اهلل وحرم إ ،يا هذا :فدنوت منه وقلت ،لذلك فرائيص فارتعدْت 

 .يا هذا ذنبي عظيم :فقال ؟اىلتيأس من مغفرة اهلل تع ما فلِ  ،رسوله يف شهر عظيم

 :فقال ؟يوازن اجلبال الروايس :قلت .عظمأ :قال ؟هتامة لعظم من جبأ :قلت

فخرجت  .اخرج بنا عن احلرم :قال .خربينأ :قلت .خربتكأن شئت إف ،نعم
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( حني قتل نه اهللعسكر عمر بن سعد )لع ،نا أحد العسكر امليشومأ :فقال ،معه

( من نه اهلل)لع ىل يزيدإربعني الذين محلوا رأس احلسني حد األأوكنت  ،احلسني

لرأس معنا مركوزًا اوكان  ،ىل الشام نزلنا عىل دير النصارىإفلّم محلناه  ،الكوفة

ذا بكف عىل حائط إف ،فوضع لنا طعام لنأكل ،عىل رمح طويل ومعه احلراس

  :الدير تكتب

 عاد ثم فغابت ليأخذها، الكف إىل بعضنا وأهوى ،شديداً  قال فجزعنا جزعاً 

 :تكتب عادت قد بالكف وإذا الطعام، ليأكلوا أصحايب

فعادت  ،ىل الطعامإفعادوا  ،فغابت ،هاوليها ليأخذإصحابنا أفقام بعض 

 تكتب:

ثم أرشف علينا راهب من  .وال رشٌب  كٌل أوما هنا يل  ،فامتنعت من الطعام

 ، فقالفنظر فرأى عسكراً  ،الرشيف الرأس فوق من الدير فرأى نورًا ساطعاً 

 قال: احلسني. حاربنا العراق، من قالوا: جئتم؟ أين ومن ؟أنتم من للحراس:

 كان لو واهلل لكم، تباً  قال: نعم. قالوا: نبيكم؟ عم وابن نبيكم بنت فاطمة ابن

 وما له: قالوا حاجة. إليكم يل ولكن أعناقنا، عىل حلملناه ابن مريم بن لعيسى

يأخذها  ،دي عرشة آالف درهم ورثتها من آبائيعن :لرئيسكم قولوا قال: هي؟

 .ىل ابن سعد وأخربوهإفجاؤوا  .ىل وقت الرحيلإويعطيني الرأس يكون عندي 

ىل إفجاؤوا  .ىل وقت الرحيلإليه الرأس إوادفعوا  ،خذوا منه الدراهم :فقال



فأدىل هلم جرابني يف كل  .حتى نعطيك الرأس ؛هاتنا املال :الراهب فقالوا له

ىل إودفعها  ،ن ووزنوهاابن سعد بالناقد والوازّ  افدع ،جراب مخسة آالف درهم

 .الرأس ىن يعطأوأمر  ،خازن له

ثم جعله يف  ،اه بمسك وكافوروحّش  ،طهله وحنّ فغّس  ،فأخذ الراهب الرأس

 ،ومل يزل ينوح ويبكي حتى نادوه وطلبوا منه الرأس ،ووضعه يف حجره ،حرير

ذا كان يوم القيامة فاشهد يل عند إف ، نفيسال أملك إاّل  ،يابن رسول اهلل :فقال

أسلمت  ،ن حممدًا عبده ورسولهأو ،ال اهللين أشهد أن ال إله إأجدك رسول اهلل 

وأعطيه  ،م رئيسكم بكلمةين أحتاج أن أكلّ إ :ثم قال .عىل يدك وأنا موالك

 تعود إىل ما كنت سألتك باهلل أاّل  :( وقالنه اهللعمر بن سعد )لع افدع ،الرأس

وسار ابن  ،فأعطاه الرأس ،وال خترجه من هذا الصندوق ،تفعل هبذا الرأس

وطلب من خازنه  ،انزلوا :من دمشق قال ألصحابه افلّم دن ،(اهلل نهسعد )لع

ذا بالدنانري قد إف ،ن يفتحأمر أىل خامته ثم إفنظر  ،فأحرضها بني يديه ،اجلرابني

 اكً اّ  َ  بَّ غَ َ  ع َِتْ وَ ﴿ :ذا عىل جانبها مكتوبإتها ففنظر يف سكّ  ،زفاً خلت حتوّ 

 ايظل  و   َ  ْ  دَ  ل هَ 
 ا    لَ ظَ  اي دبَ  م  لَ  ْ  َ َس وَ ﴿ اجلانب اآلخر مكتوب: وعىل .﴾ شَ  ملح

 قَ نْ دَ  ى  لَ قَ نْ م   يل أَ 
 .﴾ شَ غ  لح

ثم قال  .خرست الدنيا واآلخرة، إنا هلل وإنا إليه راجعون :قال ابن سعد

 .ىل دمشقإورحل  ،رحت يف النهرفطُ  .طرحوها يف النهرا :لغلّمنه

                                           
 .42( إبراهيم: 1) 

 .227( الشعراء: 2) 

 .186ـ  184: 45( بحار األنوار 3) 



 عل  باب عمشق

نه دنت أم كلثوم من الشمر )لع ،فلّم قاربوا دمشق :قال السيد ابن طاووس

 ؟ما حاجتك: فقال امللعون .ليك حاجةإيل  :فقالت له ،( وكان يف مجلتهماهلل

ن خيرجوا هذه أو ،ارةظّ إذا دخلت بنا البلد فامحلنا يف طريق قليل الن :قالت

لينا إ فقد خزينا من كثرة النظر ؛اويتنحوا هبا عنّ  ،الرؤوس من بني تلك املحامل

عل الرؤوس عىل يف جواب سؤاهلا أن جُت  (لعنه اهلل)فأمر  .ونحن يف هذه احلالة

حتى أتى  ،ارة عىل تلك احلالةوسلك هبم بني النظّ  ،الرماح يف أوساط املحامل

 . هبم إىل دمشق

( يف منظرة نه اهلليزيد )لع كان ،الروس جاءت ملا الزهري أنه عن وروي

 فأنشد يقول: ،جريون

 يف الشام وحديث الشهرزوري

طت ىل بيت املقدس حتى توّس إخرجت  :عن سهل بن سعيد قال يورو

الديباج قوا الستور واحلجب من وقد علّ  ،ردة األهناروإذا أنا بمدينة مطّ  ،الشام

 ،وعندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول ،وهم فرحون مستبرشون ،واحلرير

 ،ثونيتحدّ  فرأيت قوماً  ؟أترى ألهل الشام عيد ال نعرفه نحن :فقلت يف نفيس
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 ،نعم :فقلت .نراك غريباً  :قالوا ؟ألكم بالشام عيد ال نعرفه نحن ،يا قوم :فقلت

ما  ،يا سهل :فقالوا .عت حديثهوسم ،قد رأيت رسول اهلل ،أنا سهل بن سعيد

 ؟ومِلا ذلك :فقلت ؟ولألرض ال تنخسف بأهلها ،أعجبك للسّمء ال متطر دماً 

 :قلت .وعرتة حممد وأهله هيدى من أرض العراق ،هذا رأس احلسني :فقالوا

 ؟من أي باب يدخل :ثم قلت ؟هيدى رأس احلسني والناس يفرحون ،واعجباه

 .لساعاتىل باب يقال له باب اإفأشاروا 

ذا بفارس بيده لواء إف ،فبينّم أنا كذلك حتى رأيت الرايات يتلو بعضها بعضاً 

ذا من إف ،برسول اهلل| عليه رأس من أشبه الناس وجهاً  ،منزوع السنان

يا جارية  :وهلم فقلتأفدنوت من  ،ورائه نساء عىل مجال بغري غطاء وال وطاء

ين سهل إف ؟لك حاجةأ :فقلت هلا «.نا سكينة بنت احلسنيأ» :فقالت ؟من أنت

قل لصاحب هذا  ،يا سهل» :قالت .بن سعيد من رأى رسول اهلل وسمع حديثه

ىل إ اوال ينظرو ،ليهإحتى يشتغل الناس بالنظر  ؛مامناأالرأس أن يقدم الرأس 

  «.حرم رسول اهلل

 ،ن تقيض حاجتيأهل لك  :فدنوت من حامل الرأس وقلت له :قال سهل

 .مام احلرمأس أم الرقدّ تُ  :فقلت ؟وما هي :قال ؟بعمئة ديناررأوتأخذ مني 

 .ففعل

 ،ريد بيت املقدساُ زور رخرجت من شه :ويف نقل آخر كّم يف املنتخب قال

 ،بواب مفتحةفدخلت الشام فرأيت األ ،×فصادف خروجي أيام قتل احلسني
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 فواجاً أ والناس أفواجاً  ،واألعالم منشورة ،واخليل مرسجة ،والدكاكني مغلقة

وهم يف أحسن زينة يفرحون  ،سواققد امتألت منهم الطرق والسكك واأل

 :قلت .ال :قالوا .أظن حدث لكم عيد ال نعرفه :فقلت لبعضهم .ويضحكون

 ؟أم ال عهد لك بالبلد ،نت غريبأ :قالوا ؟ة فرحني مرسورينفّم بال الناس كافّ 

وما هذا  :قلت .فتح عظيممري املؤمنني يزيد فتح أل :قالوا ؟فّمذا ،نعم :قلت

 :قلت .واملنة هلل ولرسوله ،رض العراق خارجيأخرج عليه يف  :قالوا ؟الفتح

احلسني بن  :قلت .احلسني بن عيل بن أيب طالب :قالوا ؟ومن هذا اخلارجي

ن هذا إ ،إنا هلل وإنا إليه راجعون :قلت .نعم :قالوا ؟!فاطمة بنت رسول اهلل

وما كفاكم قتله حتى سميتموه  ؟بن بنت نبيكماالفرح والزينة لقتل احلسني 

 من ما فإنه ؛نفسك واحفظ ،الكالم هذا عن مسكأ هذا، يا فقالوا: ؟خارجياً 

 ُقتل. إاّل  بخري احلسني يذكر أحد

 األعالم فيه دخلت قد عظيّمً  باباً  فرأيت قال: حزينًا. باكياً  عنهم فسكّت 

موا ّم تقدّ فكلّ  ،فوقفت هناك .ا البابهذ من يدخل الرأس فقالوا: ،والطبول

ذا برأس احلسني إو ،صواهتمأوارتفعت  ،لفرحهم بالرأس الرشيف كان أشدّ 

 ،فلطمت عىل وجهي ،والنور يسطع من فيه إىل عنان السّمء كنور رسول اهلل

بدان السليبة واحزناه عىل األ :وقلت ،وعال بكائي ونحيبي ،طّمريأعت وقطّ 

الرتيب  واحزناه عىل اخلدّ  ،بال غسل وال أكفانوطان املدفونة النازحة عن األ

يا رسول اهلل ليت عينك ترى رأس احلسني يف دمشق يطاف  ،والشيب اخلضيب

ينظر  ،زياقاألقات اجليوب ومشقّ  ،وبناتك مشهرات عىل النياق ،سواقبه يف األ

 ؟أين عيل بن أيب طالب يراكم عىل هذه احلالة .ليهم رشار الفساقإ



 ؛كثرهم ال يفطنون يبأو ،بكائي من سمع منهم صويتل ىوبك ،ثم بكيت

وإذا  ،وارتفاع أصواهتم ،واشتغاهلم بفرحهم ورسورهم ،ة فرحهملكثرهتم وشدّ 

 ،واعلياه ،واحممداه» :وقائلة منهن تقول ،قتاب بغري وطاء وال سرتبنسوة عىل األ

ناتك ب ،يا رسول اهلل ؟عداءبنا من األ لو رأيتم ما حّل  ،واحسيناه ،واحسناه

وهي تنوح بصوت يقرح  ،سارى بعض اليهود والنصارىاُ سارى كأهنن اُ 

 ،واملذبوح من القفا ومهتوك اخلبا ،والشيخ الكبري ،القلوب عىل الرضيع الصغري

  «.فعند اهلل نحتسب مصيبتنا ؛واحزناه ملا نالنا أهل البيت .العريان بال ردا

السالم عليكم يا أهل  :عىل صويتأوناديت ب ،قت بقائمة املحملعلّ تف :قال

م كلثوم بنت أمري املؤمنني عيل بن اُ هنا أوقد عرفت  .بيت حممد ورمحة اهلل وبركاته

من أنت أهيا الرجل الذي مل يسلم علينا أحد غريك منذ » :فقالت .×أيب طالب

 ،نا رجل من شهرزورأ ،يا سيديت :فقلت هلا .«؟تل أخي وسيدي احلسنيقُ 

يا » :قالت .وأنا من حمبيكم ،اهلل وسمعت حديثه قد رأيت رسول ،واسمي سهل

نع فيه حممد ما ُص  ما واهلل لو عشنا يف زمان مل يرا أ ؟نع بناأال ترى ما ُص  ،سهل

بينا كّم تسبى العبيد ُس  ،خي وسيدي احلسنيأتل واهلل بأهله بعض هذا. قُ 

يا  :فقلت .«قتاب بغري وطاء وال سرت وال غطاء كّم ترىلنا عىل األومُح  ،ماءواإل

اشفع لنا  ،يا سهل» :فقالت .خيكأمك وأك وأبيك وواهلل عىل جدّ  يعزّ  ،سيديت

فقد خزينا من  ،ام بالرؤوس ليشغل النظارة هبا عنّ ن يتقدّ أعند صاحب املحمل 

ليه وسألته باهلل وبالغت معه إمت ثم تقدّ  ،ًا وكرامةحبّ  :فقلت .«ليناإكثرة النظر 

  .فانتهرين ومل يفعل

فكشف اهلل عن  ،وكان معي رفيق نرصاين يريد بيت املقدس :قال سهل



 َدْ َ و   َه ل   اكً  اّ  بَّ غَ َ  وع َِتْ ﴿ :فسمع رأس احلسني وهو يقرأ ،برصه

 ،شهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك لهأ :فقال ،فأدركته السعادة ﴾.ايظَّ ملح  شَ 

وجعل يرضب  ،ومحل عىل القوم ،ثم انتىض سيفه .ن حممدًا عبده ورسولهأو

ما » :م كلثومأفقالت  .فتكاثروا عليه فقتلوه ،فقتل منهم مجاعة وهو يبكي ،فيهم

النصارى حيتشمون  ،واعجباه» :فقالت ،فحكيت هلا احلكاية .«؟هذه الصيحة

هنم عىل دين حممد يقتلون أالذين هم يزعمون ومة حممد اُ و ،سالملدين اإل

 .«ولكن العاقبة للمتقني ؟والده ويسبون حريمهأ

شاهد رأس  ملا ـ وهو خالد بن معدانـ بعض فضالء التابعني  عن يورو

أن فلّم وجدوه بعد  ،صحابهأ بالشام منع نفسه شهرًا عن مجيع× احلسني

 ثم أنشأ يقول: ؟ىل ما نزلإ ال ترونأ :فقال ،سألوه عن سبب ذاك ،فقدوه

 يف جملس يزيد )لعن! اهلل(

ف من أهل بيته ومن ختلّ  ،هؤونسا× دخل ثقل احلسنياُ ثم  :قال الراوي

فلّم  ،وزين العابدين مغلول اليدين ،نون باحلبالوهم مقرّ  ،(نه اهللعىل يزيد )لع
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 :×وقفوهم بني يدي يزيد وهم عىل تلك احلالة قال له عيل بن احلسنيأ

  .«؟م  ظنب ث س ش اّ ي  د ان  ونحب ه  ه ب ا  ية ،أنشاض د  د دا»

ع رأس ضثم وُ  ،عتطِّ فأمر يزيد باحلبال فقُ  ،ى بكيف القوم أحد إاّل  فلم يبقا 

ضع رأس وملا وُ  . ينظرنهلئاّل  ؛جلس النساء خلفهأو ،احلسني بني يديه يف طشت

 متًا:ا( جعل ينشد ويقول شنه اهللاحلسني ورؤوس أهل بيته بني يدي يزيد )لع

يوم بيوم  :ويقول ،×وجعل ينكث به ثنايا احلسني ،بقضيب خيزران اودع

أتنكث بقضيبك ثغر  ،ك يا يزيدحْيا وا  :سلمي فقالوكان عنده أبو بردة األ .بدر

رأيت النبي يرشف ثناياه وثنايا أخيه احلسن وهو أشهد لقد  ،احلسني بن فاطمة

ت ءوأها يي اونم وس  ،قعو اّ ق  ل ن  ،أنع  س اا مغ   أهو اجلنة» :يقول

 .خرج سحباً اُ ف ،خراجهإوأمر ب ،فغضب يزيد. «م  اً 

، باخليزران يرضبه يزيد يدي بني أبيهّم رأس وسكينة فاطمة رأت وملا  ِصْحنا

 ×:احلسني بنت فقالت فاطمة معاوية، بنات وولولن ،يزيد نساء فصاحت

 وعلت داره، أهل وبكى الناس، فبكى .«يزيد؟ يا سبايا اهلل رسول أبنات»

 األصوات.

ثم نادت  ،تهها فشقّ بىل جيإهنا ملا رأته أهوت إف× ابنة عيل زينب وأما

 ،يابن مكة ومنى ،يا حبيب رسول اهلل ،يا حسيناه» :بصوت حزين يقرح القلوب

 ،فأبكت واهلل كل من كان حارضاً  .«يابن بنت املصطفى ،يابن فاطمة الزهراء



 .ساكت ويزيد

 .مامفرأته ينكث ثنايا اإل ،خرجت جارية من قرص يزيد :ويف رواية سهل قال

إين كنت  ؟لها رسول اهللأتنكث ثنايا طاملا قبّ  ،يكيك ورجلا ع اهلل يدا قطّ  :فقالت

من نور  م  نا بسلّ أذا إو ،تحإذ نظرت إىل باب من السّمء وقد فُ  ،بني اليقظة والنوم

ومها  ،رضوإذا بغالمني أمردين عليهّم ثياب ُخ ، ىل األرضإقد نزل من السّمء 

وقد أخذ نور  ،وقد بسط هلّم بساط من زبرجد اجلنة، مينزالن عىل ذلك السلّ 

قد  ،ر اهلامةمدوّ  ،يق القامةقوإذا برجل ر ،ىل املغربإذلك البساط من املرشق 

فهبط  .«يا أيب آدم اهبط» :فنادى ،أقبل يسعى حتى جلس عىل ذلك البساط

يا » :ثم نادى ،فهبط .«يا أيب سام اهبط» :ثم نادى .ي اللونرجل من السّمء درّ 

يا » :ثم نادى ،فهبط .«يا أخي موسى اهبط» :ثم نادى ،فهبط .«أيب إبراهيم اهبط

 .فهبط .«أخي عيسى اهبط

 ،مي حواء اهبطياُ يا » :وهي تنادي ،رأيت امرأة واقفة وقد نرشت شعرهاثم 

ختي مريم اُ يا  ،ختي سارة اهبطياُ يا  ،مي هاجر اهبطياُ يا  ،مي خدجية اهبطياُ يا 

 .«اهبطي

وزوجة عيل  ،هذه فاطمة بنت حممد املصطفى :وإذا هباتف من اجلو يقول

ىل إما ترى أ ،يا أبتاه» :هنا نادتإثم  .م سيد الشهداء املقبور بكربالءاُ و ،املرتىض

أال  ،يا أيب آدم» :فبكى رسول اهلل| وقال .«؟متك بولدي احلسنياُ  ْت عا ما صنا 
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 ،من كان حارضاً  وبكى كّل  ،فبكى آدم .«؟الطغاة بولدي احلسني ْت لا عا ترى ما فا 

 .كثرية حول الرأس الرشيف ثم رأيت رجاالً  .حتى بكت املالئكة لبكائهم

مر بأهل أو ،س عىل باب دارهأصلب الرن يُ أمر أو ،يزيد برضب عنقهافأمر 

حد من أ مل يبقا  ،النسوة إىل دار يزيد تفلّم دخل .دخلوا إىل دارهاُ ف ،بيت احلسني

وخرجت هند بنت  .بالبكاء والرصاخ  استقبلهنّ يب سفيان إاّل أآل معاوية وآل 

يا  :ىل يزيد وقالتإفوثبت  ،ت السرت وهي حارسةعبد اهلل بن كريز حتى شقّ 

فوثب  ؟أرأس ابن فاطمة مصلوب عىل باب داري وهو وديعة رسول اهلل ،يزيد

عويل يا هند وابكي عىل ابن بنت رسول اهلل أف ،نعم :وقال ،اهاليها يزيد وغطّ إ

 .(قتله اهلل)فقتله  ،ل عليه ابن مرجانةعجّ ، ورصخية قريش

 الرشيف الرأس صوت وُسمع أيام. ثالثة س احلسني مصلوباً أوبقي ر

  َ  َح ْ  أ شَّ أ َا غْ  ح َح   ْ أَ ﴿ويقرأ  .«ال حول وال قوة إال باهلل» :يقول بدمشق

 اي َّ وَ  فح وْ اينَ 
بنساء احلسني مع  (لعنه اهلل)فأمر يزيد  .﴾ ً غَ َح   هَ نَ   ح آدَ  بْ  ا مح ك ن    مح قح

وال برد حتى تقرشت  هم عن حر  بسوا يف دار ال تكنّ فحُ  ،عيل بن احلسني

  .وجوههم

ة إقامتهم يف ذلك السجن قد عرضهم مرارًا عديدة يف ( يف مدّ نه اهللوكان )لع

قبل عىل عيل بن أو ،وكان يلبس النعل من الذهب ،فأحرضهم ذات يوم .جملسه

فاحلمد هلل الذي  ،راد خالفتي وملكيأبوك أنت الذي أ ،يا غالم :احلسني وقال

وه   ،  ه أنا أ ،ث  كاة حقل أمب ك ش » : بن احلسنيعيلله  فقال. سفك دمه

                                           
 . 1/  143ـ  142: 45( بحار األنوار 1) 

 .9( الكهف: 2) 



 م  س  ا ق يي ه ل أ ،واول  م  ء ثعقاد  اّ ه ل وينب ا ت ا  ؟اثب ثنا نغ نم

 م   بْ مح  مْ ن   ثَ َ  أم  ﴿   كع ثي اي  د : واول 
   ح إعل  مْ ن   ح ف  نْ أَ  ع  ح وَ  ضح رْ  ا َ  ح  ة  غَ  َ  ح

 «.؟﴾ هَ أَ رْبَ نَ  شْ أَ  وح غْ قَ  بْ مح      عَ كح 

فبكى عيل بن احلسني  .خذوه وارضبوا عنقه :( وقالنه اهللفغضب يزيد )لع

 نشأ يقول:أىل السّمء وإونظر 

 أن ا ب د  اااب د  خن  م سنو»

   دمشنننق مننننغكً  قننن د هيننن كً ا  

 ع ايقا حن ن ا ا نن  ايلمن   ومنعل 
 

  حغ غننب مقعنن ش ون ننلب ىلنن دد   

ننَمننوَ   ب ثنن  ا كدننق منن اد   يل مح

 «مب ث نا من  كن ش ان مد  ين  م لن  
 

وقد  ،ما كفاك ما فعلت بناأ ،يا يزيد :م كلثوماُ فقالت  ،تهفتعلقت به عّّم  :قال

ن تقطع نسل أتريد  ،وقد بقي هذا العليل ؟هل البيتأرض من دمائنا رويت األأ

 يا باهلل سألتك جلسائه: بعض له . فقالفأبكت كل من كان حارضاً  ؟رسول اهلل

 بتخليته. فأمر القتل. عليه جيب وال ،السن صغري فإّنه عنه، عفوت إاّل  يزيد

 قعل أردت إش ث ّ سبيعب» وقال: يزيد عىل أقبل احلسني بن عيل إن ثم

 الناس فضّج  .«اّ رس ش ااهب ح   إىل هبل د دل  مب اين  ة ه ب مد ا ث ني

 فواهللعينًا،  وقرّ  طب نفساً  ،يا غالم :وقال ،يزيد الفتنة يشفخ والنحيب. بالبكاء

 سواك. يوصلهنّ  ما

 :جللوازه يزيد قال النبي، إىل السجاد انتسب ملا املدائني: عن البحار ويف

 حيفر وجعل البستان به فدخل فيه. وادفنه واقتله ،البستان هذا يف دخلهأ

، لوجهه وشهق ودهش فخرّ  اهلوى من يدُ  رضبته بقتله، همر  فلّم يصيّل. والسجاد
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فأمر  ،اخلرب عليه بيه وقّص أىل إفانقلب  ،يزيد وليس لوجهه بقيةفرآه خالد بن 

ع ووّس  ،العابدين نطالق زيإمر بأو ،يزيد بدفن اجللواز يف احلفرية التي حفرها

 .هيف حبس

 حديث هند زوجة يزيد
 خذت مضجعي فرأيت باباً : أويف الكتاب املذكور عن هند زوجة يزيد قالت

وهم  ،س احلسنيأكة ينزلون كتائب كتائب عىل رواملالئ ،تحفُ  قد السّمء من

نا أفبينّم  .عليك يابن رسول اهلل ، السالمبا عبد اهللأالسالم عليك يا  :يقولون

وفيهم  ،وفيها رجال كثريون ،كذلك إذ نظرت إىل سحابة قد نزلت من السّمء

 لها وهوفأقبل حتى انكب عىل ثنايا احلسني يقبّ ، قمري الوجه ،ي اللونرجل درّ 

نا أيا ولدي  .ب املاء منعوكومن رُشْ  ؟تراهم ما عرفوكأ ،يا ولدي قتلوك» :يقول

وهذا عمك  ،خوك احلسنأوهذا  ،بوك عيل املرتىضأوهذا ، جدك رسول اهلل

  واحد. بعد هل بيته واحداً أد ثم جعل يعدّ  .«وهذا احلمزة والعباس ،جعفر

 رأس عىل انترش قد بنور فإذا ،مرعوبة فزعة نومي من فانتبهت هند: قالت

دار وجهه أوقد  ،وإذا به قد دخل يف بيت مظلم ،طلب يزيدأفجعلت  ،احلسني

 ،ووقعت عليه اهلموم والغموم ؟يل ولقتل احلسني ما :إىل احلائط وهو يقول

حب أيّم أ :استدعى بحرم احلسني وقال هلن ،صبحأفلّم ، فقصصت عليه املنام

ن ننوح عىل أ الً وّ أ نحّب  :فقلن ؟ملدينةىل اإو الرجوع أ ي،املقام عند ،ليكنإ

احلجر والبيوت يف  خليت هلنّ أثم  .افعلوا ما بدا لكم :نيقال اللع .احلسني

وندبوا  ، ولبست السوادة إاّل ة وال قرشيّ هاشميّ  فلم تبقا  ،دمشق الشام
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 .سبعة أيام× احلسني

 يتيمة احلسني تطلب أباها

ومن يوم استشهد  ،ثالث سنني ويف املنتخب أنه كان للحسني بنت عمرها

ّم وكانت كلّ  ،واستوحشت لذلك ،فعظم ذلك عليها ،ما بقيت تراه× احلسني

ت أن كانت ليلة من الليايل رأىل إ .غدًا يأيت ومعه ما تطلبني :هلاقالوا باها أطلبت 

 ،وصاحت وبكت وانزعجت ،هت جزعت جزعًا شديداً بفلّم انت ،باها بنومهاأ

 .بوالدي وقرة عيني ايتوين :فقالت ؟هذا البكاء والعويل ما :عوها وقالوافهجّ 

وا فضجّ  ،فعظم ذلك عىل أهل البيت ،ازدادت حزنًا وبكاءً  ،عوهاّم هجّ وكلّ 

وا عىل رؤووسهم ثوح ،ولطموا اخلدود ،دوا األحزانوجدّ  ،بالبكاء والنحيب

 .وقام الصياح ،الرتاب

ن بنت احلسني إ :فقالوا ؟ما اخلرب :فقال ،همءوسمع يزيد صيحتهم وبكا

فلّم سمع يزيد ذلك  .وهي تطلبه وتبكي وتصيح ،الصغرية رأت أباها بنومها

وا ؤفجا . بهليه وتتسىّل إلتنظر  ؛وضعوه بني يدهيا ،ليها رأس أبيهاإارفعوا  :قال

شف عنه وكُ  ي،بمنديل ديبق ىووضعوه بني يدهيا مغطّ  ،ليهاإبالرأس الرشيف 

هذا رأس  :فقالوا هلا ؟ما هذا الرأس :فقالت ،يففرأت الرأس الرش ،الغطاء

من ذا الذي  ،يا أبتاه :وهي تقول ،فرفعته من الطشت حاضنة له .أبيك احلسني

يتمني أمن ذا الذي  ،يا أبتاه ؟من ذا الذي قطع وريدك ،بتاهأيا  ؟بك بدمائكخّض 

 ؟من لليتيمة حتى تكرب ،يا أبتاه ؟من بقي بعدك نرجوه ،بتاهأيا  ؟عىل صغر سني
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من  ،بتاهأيا  ؟اتبيمن لألرامل املس ،بتاهأيا  ؟من للنساء احلارسات ،بتاهأيا 

من للشعور  ،بتاهأيا  ؟عات الغريباتئمن للضا ،بتاهأيا  ؟للعيون الباكيات

 ،بتاهأيا  ؟ضيعتاه من بعدك وا ،يا أبتاه !خيبتاه من بعدك وا ،بتاهأيا  ؟املنشورات

ليتني قبل هذا اليوم  ،بتاهأيا  ،وال أرى شيبك خمضبًا بالدماء ءداليتني لك الف

 .وال أرى شيبك خمضبًا بالدماء ،ليتني وسدت الثرى ،يا أبتاه ،ءعميا

فّم  ،يش عليهاوبكت حتى غُ  ،ثم وضعت فمها عىل فم الشهيد املظلوم

علنوا أ ،هل البيت ما جرىأفلّم رأى  . وقد فارقت روحها الدنياكوها إاّل حرّ 

فلم  ،وكذلك كل من حرض من أهل دمشق ،حزان والعزاءوجددوا األ ،بالبكاء

 .ةً وباكي باك  يف ذلك اليوم إاّل  را يُ 

 ؟×من قتل احلسني

مام زين العابدين واحتجاجاته عىل يب خمنف بعد ذكر خطبة اإلأويف خرب 

 ،فانتبهواهل الشام كأهنم نيام أن إثم  :قال ،ه برضب عنق املؤذنرِ وأمْ  ،يزيد

ما  ،واهلل يا سيدنا :وقالوا ء^،وأظهروا املصيبة ألهل العبا ،سواقلوا األوعطّ 

فلّم  .رأس خارجي خرج بأرض العراق :وإنّم قيل ،نه رأس احلسنيأعلمنا 

وكانوا إذا  ،قها يف املساجدوفرّ  ،جزاء من القرآناستعمل األ ،سمع يزيد ذلك

فلم  ،يشتغلوا هبا عن ذكر احلسنيل ؛يدهيمأفرغوا من صالهتم وضعوها بني 

 :وقال ،وقام خطيباً  ،حضارهمإ( بنه اهللفأمر يزيد )لع ،يشغلهم عن ذكره يشء
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وإنّم قتله ابن  ،أو أنا أمرت بقتله ،نا قتلت احلسنيأ :نتم تقولونأ ،هل الشامأيا 

ىل إفالتفت  ،ثم استدعى بالذين حرضوا قتل احلسني فحرضوا بني يديه .مرجانة

لعنه )فقال  ؟نا أمرتك بقتلهأم أ ،أنت قتلت احلسني :ربعي وقال له شبث بن

قتله املصابر بن  :قال ؟فمن قتله :قال .ولعن اهلل من قتله ،واهلل ما أنا قتلته (:اهلل

ال  :قال ؟مرتك بقتلهأأنت قتلت احلسني أم أنا  :ليه يزيد وقال لهإفالتفت  .وهيبة

قتله شمر بن ذي اجلوشن  :قال ؟فمن قتله :قال .ولعن اهلل من قتله ،واهلل ما قتلته

أنا أمرتك  مأ ،أنت قتلت احلسني :( وقال لهاهلل نهليه يزيد )لعإفالتفت  .الضبايب

قتله سنان  :قال ؟من قتله :فقال .ولعن اهلل من قتله ،ال واهلل ما قتلته :قال ؟بقتله

 ؟أنا أمرتك بقتله مأ ،أنت قتلت احلسني :ليه وقالإفالتفت  .بن أنس النخعي

 مأ ،أنت قتلته :فقال له .صبحيخوييل بن يزيد األ :قال ؟فمن قتله :قال .ال :قال

 .ولعن اهلل من قتله ،ال :قال ؟مرتك بقتلهأأنا 

 :قالوا ؟فمن قتله ،ويلكم إنّم حييل بعضكم عىل بعض (:لعنه اهلل)قال يزيد 

قال  .ولعن اهلل من قتله ،تهما قتل :قال ؟أنت قتلته :قال له .قتله قيس بن ربيع

 ن؟مااأل يِلا أقول لك يا يزيد وا  :قال قيس ؟فمن قتله ،يا ويلكم :(نه اهلليزيد )لع

 ، من عقد الراياتواهلل ما قتل احلسني وأهل بيته إاّل  :قال .مانولك األ ،قل :قال

نه فقال يزيد )لع . اجليوش جيشًا بعد جيشوسرّي  ،نطاعموال عىل األاأل وصّب 

 .أنت واهلل يا يزيد :فقال ؟ومن هو :(اهلل

ووضع الرأس الرشيف يف  ،وهنض ودخل داره ،فغضب يزيد من قوله

يل وقتل  ما :ووضعه يف حجرة له وهو يقول ،وغطاه بمنديل ديبقي ،طشت

 ؟احلسني



 زين العابدين يطلب حوائج! الثالث

 :ال لهوق ×( بعيل بن احلسنينه اهللثم دعا يزيد )لع :رياـقال أصحاب الس

وىل اع  » :فقال له عيل بن احلسني .اذكر حاجاتك الثالث التي أوعدتك بقضائها

 :واي  ي ة ،خ  من ا  واي  ن ة أش   د هل ن  م   ،أش   دنو واي س اي وم عي ا   

ىل ح   ااهب إهب ي مد هؤعء اين  ة مب د دل ش   ال أإش كنا ه ما ه  قعل 

 .«رس ش اّ|

ضكم عوّ أفأنا  ،خذ منكماُ ما ما أو .بداً أبيك فلن تراه أا وجه مّ أ :فقال له يزيد

 وهؤالء النسوة فال يردهنّ  ،فقد عفوت عنك ،ا قتلكمّ أو .ضعاف قيمتهأعنه 

خ  ا  وإن  طلغا م   ،وه  م ا  هل ب ،م  م يب اك ن دابأ» :×فقال .غريك

 .«وق   و  ،وقكدهت  ،ومقن عو  ، ش ا ي م  ش اايت ا ط ة ثنا حم ا ؛ منل 

 .ذلك فأمر يزيد بردّ 

ما أ :( لزين العابديننه اهللنه ملا قال يزيد )لعأقل عن رشح شافية أيب فراس ونُ 

 ،س الرشيف يف طشت مغطى بمنديل ديبقيأكان الر ،بداً أوجه أبيك فلن تراه 

اي ك  هل ب د  » :س الرشيف وناداهأواضطرب الر ،ذا باملنديل قد انكشفإف

وهل ب اي ك  ور ة اّ » :فصاح عيل بن احلسني «.اي ك  هل ب د  هل ،وياي

ق ث نو وا ل  ،و د  أثع بوههغا هنل  ،دع عنو ه      سنوأ ،وث ك  ي. د  أثع ب

 أق أواسرته ب و ،هعب اّودَّ  ،او  أن  رااد إىل ح   ااي رس ش اّ ،وث نب

 ،رضت األحتى ارجتّ فضج الناس بالبكاء والنحيب  :قال .«هل ب اي ك 
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 .فقام ودخل داره ،( الفتنة وانقالب الناس عليهنه اهللفخيش يزيد )لع

 مدفن الرأس الشري 

ن الرأس أ يوفرُ  ،(×رأس احلسني)واختلف يف مدفن الرأس الرشيف 

بن عبد ايل سليّمن ومية حتى اُ ومكث يف خزانة بني  ،يامأصلب بدمشق ثالثة 

وجعل عليه  ،بهفجعله يف سفط وطيّ  ،فطلبه فجيء به وهو عظم أبيض ،امللك

بن عبد العزيز اعمر  يلفلّم و . عليهودفنه يف مقابر املسلمني بعدما صىّل  ،ثوباً 

فن فسأل عن املوضع الذي دُ  ،خرب بخربهاُ ف ،بعث إىل املكان يطلب منه الرأس

  .واهلل أعلم ما صنع به ،خذهأفيه فنبشه و

فلّم فتحها  ،نه دخل خزانة يزيدأويف الدمعة الساكبة عن منصور بن مجهور 

من كنوز بني  هنا كنزٌ إف، احتفظ هبذه اجلونة :فقال لغالمه ،وجد فيها جونة محراء

 :فقال لغالمه ،س احلسني وهو خمضوب بالسوادأوجد فيها ر ، فتحهافلّّم  .ميةاُ 

اب الفراديس عند الربج الثالث ما ييل ثم دفنه يف دمشق عند ب ،هفلفّ  .تني بثوبيا

ثم  ،نه نقله اخللفاء الفاطميون من باب الفراديس إىل عسقالنإ :وقيل .املرشق

  .زاروله مشهد عظيم يُ  .ىل القاهرةإنقلوه 

ن اخلليفة العلوي بمرص أخني من املؤرّ  غري واحد   ىحك :ويف كتاب اللواعج

ـ واآلن خراب  ،وهي مدينة كانت بني مرص والشام ـ ىل عسقالنإرسل أ
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فن فيها يف ودُ  ،ىل مرصإوجيء به  ،نه رأس احلسنيأفاستخرج منها رأسًا زعم 

قال السيد  .وإىل جانبه مشهد عظيم ،وهو مشهد معظم .املشهد املعروف اآلن

 ،لفة واألئثمحدى وعرشين بعد الثالإرأيته سنة  :حمسن صاحب الكتاب

ويدعون  ،ونساء رجاالً  ،فواجاً أ فواجاً أىل زيارته إتوافدون واملرصيون ي

 .عونويترّض 

ن يزيد أ ـ اقوي عن سبط ابن اجلوزي عن عبد اهلل بن عمر الورّ كّم رُ ـ وقيل 

فبعثه  ،ةوكانوا بالرقّ  .ه إىل آل أيب معيط عن رأس عثّمنبعثنّ أل :قال (لعنه اهلل)

 :قال .سجد اجلامعاملدخلت تلك الدار يف اُ ثم  ،فدفنوه يف بعض دورهم ،ليهمإ

وقال  .ال يذهب شتاء وال صيفاً  ،وعليه شبه النيل ،وهو إىل جنب سدرة هناك

 ،ويف أي مكان كان رأسه أو جسده فهو ساكن يف القلوب والضّمئر :ابن اجلوزي

 .قاطن يف الرسائر واخلواطر

 دوقال بعض املحبني شعرًا:
 

رضوان اهلل )واملشهور بني علّمئنا  ،قوال املخالفنيأهذه  &:يسلقال املج

وقد  .×عيل بن احلسني هردّ و ،مع جسدهفن رأسه الرشيف أنه دُ  (عليهم
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 .×مري املؤمننيأنه مدفون عند قرب أخبار كثرية يف أوردت 

 :منها ولنذكر بعضاً  :ساحمه اهلل تعاىل()قال املؤلف 

أع » :×بو عبد اهللأما روي عن يزيد بن عمر بن طلحة قال: قال يل  :فمنها 

 ×.يعني الذهاب إىل قرب أمري املؤمنني .بىل :قلت :قال .«؟  دا م  وها ب

وكانت بني ـ  حتى جاء الثوية وركبت معهّم ،وركب إسّمعيل ،فركب :قال

 فصىّل  ،ونزلت معهم ،سّمعيلإونزل  ،فنزل ـ ة والنجف عند ذكوات بيضاحلري

 .فسلم عىل جدك احلسني بن عيل: قم سّمعيلفقال إل .وصليت ،سّمعيلإ وصىّل 

ينب مل   و رأ   ،ن م» :فقال ؟أليس احلسني يف كربالء ،جعلت فداك :فقلت

 .«اااني ثحنى أم  املؤمن  ،كقي م ىًل ين  ،ا    إىل ايش  

 ،إها أ  ا اي  ي رأدا قربدب» :أنه قال× ما روي عن أيب عبد اهلل :ومنها

م  اي    ا أ  أو ،م  اينغ  او  قرب أم  املؤمن با ،   اً  قربًا كغ ًا وقرباً 

 .«ا    ثب هل ثب أيب ط يى

إىل  ...كنت عند أيب عبد اهلل باحلرية :ما روي عن يونس بن ظبيان قال :ومنها

 ،   مب» ×:وأقبل يقول .« قا  د  د نو» :فلّم خرجنا من احلرية قال :أن قال

 اثم دن ،فتوضأ، قصد إىل موضع فيه ماء ،مرفلّم انتهينا إىل الذكوات احلُ  .«   ك
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دوهنا ففعل مثل  ةكمأثم مال إىل  ،ليها فبكىإثم مال  ،فصىل عندها ةكمأمن 

 ،د  د نو» :فلّم فرغت قال .«اا و م و م  ا لا ،د  د نو» :ثم قال، ذلك

م  امل ىلد ا وش اي ي  ل ا ا ي أوعً أ» :فقال .ال :قلت .«؟أ   ف ه ا املن ش

ش املل  ش إ .خ   م ىلد رأ  ا    ثب هلاع   ةك وا  ،قرب أم  املؤمن ا

 :اق ش ،إىل اين اة دل ىل ايش   ر  إمل  ث ني ث أ  ا     (ني اّهغ ا اّ ثب ند د )ي 

 .«ب هنا قرب أم  املؤمن ا  ل  ،هلو أع دفععب ثي  ؛خ ا ب هنو أ

فن ودُ  ،ىل اجلسد الرشيفإعيد اُ نه أقوال واملعتمد ل من األوالذي عليه املعوّ 

ه وردّ  هِ لِ عىل كيفية محْ  وما عثرت عىل رواية تدّل  .معه بعد أن طيف به يف البالد

أو كان مع زين العابدين  ،وهل كان مع زينب يف حجرها ء،ىل كربالإمن الشام 

و يف الرضيح مضمومًا أ ،ضع موضعه من اجلسدوهل وُ  ؟حني رجعوا من الشام

كّم يشهد به قول  ،عند ربه يرزق ن احلسني حّي أوعىل كل حال فاعتقادنا  ؟ليهإ

 ق   اي دبَ  بَّ غَ َ   َِتْ َع وَ : ﴿اهلل تباك وتعاىل
ح رَ  َا نْ هح   ءٌ  َ ْح أَ  ْو ا ً  ثَ  َ مْ أَ  اّح  وح غح  َس  ا  ح ل  عح  مْ اي

 .﴾ شَ ق  نَ  ْ د  

 رحيل اإلمام زين العابدين وأهل بيت! مىل املدينة

، ×ملا كان اليوم الثامن من األيام التي ناحوا فيها عىل احلسني :ويف املنتخب

 فأحرض هلنّ  ،الرجوع نا دْ را أا و نْيا فأبا  ،املقام دعاهم اللعني يزيد وعرض عليهم
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م اُ يا  :عليها األموال وقال فصّب  ،بريسمقطاع من األمر باألأو ،نهااملحامل وزيّ 

ك ءحيا قّل أما  ،يا يزيد» :م كلثوماُ فقالت  .صابكمأما  ضا وا خذوا عِ  ،كلثوم

واهلل ال كان  ؟وتعطيني عوضهم ماالً  ،تقتل أخي وأهل بيتي ،وأصلب وجهك

  .«ذلك أبداً 

وأمره باخلروج  ،بن بشري ( النعّمنا نه اهللوندب يزيد )لع :قال أهل السري

 ،وها هلمؤثم دعا باجلّمل فأبركوها ووطّ  ،ز مع هؤالء النسوةجتهّ  :فقال له ،معهم

ذا نزلوا إف ،هُ ويكون أمامهم حيث ال يفوتون طرفا  ،ن يسري هبم يف الليلأوأمره 

فسار معهم ومل  .ق هو وأصحابه حوهلم كهيئة احلرسوتفرّ  ،نهم ناحيةى عتنحّ 

بحق اهلل عليك إال ما » :النساء تلافق ،ل ينازهلم ويرفق هبم حتى بلغوا العراقيزا 

  .«ءجت بنا عىل طريق كربالعرّ 
 

 عل  طريق كربالء

يوم  ءوكان قدومهم إىل كربال، فحني وصلوا تلك الناحية ،ففعل ذلك

ومجاعة من بني  ،وجدوا هناك جابر بن عبد اهلل األنصاري ،العرشين من صفر

ملا الحت لزينب  :وقيل .فتالقوا يف وقت واحد ،هاشم قد وردوا لزيارة احلسني

 ولسان احلال عنها يقول:  ،اختنقت بعربهتا وبكت ،بنت عيل بيوت بني أسد
 

 وننن خنننرب ثقعكنننن  ومننن  أهكم    دنن  ننن ني  ثننن ثك هننو هننناكم
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 رىلنننمأا   م لنن ةمنن  حنن ش ا نن

 ا ان ن نني وهننو ننثنن ّ هننو را
 

ننن ثق نننا ثكثننن ً   وننن  ار مق م  ع د 

 ونن م م  إ نن   ننكة امل عنن  
 

 حديث جابر األنصاري

خرجت مع جابر بن عبد اهلل  :عمش بن عطية العويف قالسناد عن األوباإل

 ،جابر من الفرات ادن ء،نا كربالدْ فلّم ورا  ،×األنصاري زائرًا قرب احلسني

 ،ثم فتح رصة من السعد فنثرها عىل بدنه ،زار وارتدى بآخرإفاغتسل ثم اتزر ب

 .أملسني القرب :وقال ،حتى دنا من القرب ، ذكر اهلل تعاىلخطوة إاّل  ثم مل خيطُ 

يا  : أفاق قالفلّّم  ،فرششت عليه املاء ،عىل القرب مغشيًا عليه فخرّ  ،فأملسته إياه

وأنى لك واجلواب  :ثم قال .حبيب ال جييب حبيبه :ثم قال ـ ثاً ثال ـ حسني

فأشهد  ؟وداجك عىل أثباجكأوشخبت  ،ق بني بدنك ورأسكوقد فرّ  ،سيدي

 ،وسليل اهلدى ،وابن حليف التقوى ،وابن سيد املؤمنني ،نك ابن خري النبينيأ

 وما .وابن فاطمة الزهراء سيدة النسا ،وابن سيد النقبا ،وخامس أصحاب الكسا

 ،قنيوربيت يف حجر املتّ  ،سيد املرسلني ال تكون هكذا وقد غذتك كّف  كا لا 

ن أغري  ،فطبت حيًا وطبت ميتاً  ؟سالموفطمت باإل ،يّمنورضعت من ثدي اإل

فعليك سالم اهلل  ،ة يف حياتكوال شاكّ  ،قلوب املؤمنني غري طيبة بفراقك

 .حييى بن زكريانك مضيت عىل ما مىض عليه أخوك أوأشهد  ،ورضوانه

السالم عليكم أيتها األرواح التي  :ثم أجال ببرصه حول القرب املقدس وقال
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 ،وآتيتم الزكاة ،نكم أقمتم الصالةأأشهد  ،ناء احلسني وأناخت برحلهحلت بفِ 

وعبدتم اهلل حتى  ،وجاهدتم امللحدين ،وهنيتم عن املنكر ،وأمرتم باملعروف

  .لقد شاركناكم فيّم دخلتم فيه ،احلق نبياً والذي بعث حممدًا ب .أتاكم اليقني

ومل  ،ن برمحطعومل ن ،جبالً  ومل نعُل  ،ومل هنبط وادياً  ،فكيف :فقلت جلابر :قال

 ،طفاهلمأيتمت اُ و ،ق بني رؤوسهم وأبداهنموالقوم قد فرّ  ،نرضب بسيف

 :سمعت حبيبي رسول اهلل| يقول ،يابن عطية :فقال يل ؟همؤلت نساورمّ 

والذي  «.رشض   ه لوما   ق     ه َو  حىل أومب  ،رش م ومق مً  ح   مب أحىل »

صحايب عىل ما مىض عليه احلسني أن نيتي ونية إ ،نبياً  بعث حممدًا باحلّق 

 .وأصحابه

فقال جابر  ،طلع علينا من ناحية الشام دفبينّم نحن كذلك وإذا بسواد ق :قال

صحاب ابن زياد أنوا من ن كاإف ؛تنا بخربهائىل هذا السواد وإانطلق  :لعبده

  .لوجه اهلل فأنت حرّ  ،وإن كان زين العابدين ،ىل ملجأإلعلنا نلجأ  ؛ليناإفارجع 

 آل الرسول مع جابر ةمالقا

واستقبل  ،قم يا جابر :وقال ،ن رجعأفّم كان بأرسع من  ،فمىض العبد :قال

فقام جابر  .ته وأخواتههذا زين العابدين قد جاء مع عّّم  ،حرم اهلل وحرم رسوله

 :مامفقال اإل ،من زين العابدين احتى دن ،مكشوف الرأس ،قداميميش حايف األ

 ،علا را ين ه هن  ق   ،د  ا ث » :فقال .نعم يا بن رسول اهلل :فقال «.؟نا ا ث أ»

  .« قا خ  من وح   ،ن ؤغ ا ن  وس   ،طف ين أثحا وه  

 



 زينب والفواطم عل  قرب احلسني

واجتمع  ،وأقاموا العزاء ،والنوح واحلزن واللطم ،والنحيبوتالقوا بالبكاء 

 ،ىل جيبها فشقتهإهوت أو ،فخرجت زينب ابنة عيل يف اجلمع ،ليهمإنساء السواد 

 ،حسيناه واحبيب رسول اهللخاه واأوا» :دت بصوت حزين يقرح القلوبناو

ووقعت  .«هآثم  ،ابن عيل املرتىض. آهاو ،ابن فاطمة الزهراءاو ،ابن مكة ومنىاو

اليوم »تنادي برفيع صوهتا:  ،هاخدّ  م كلثوم الطمةً اُ مغشيًا عليها. وخرجت 

 .«اليوم ماتت فاطمة الزهراء ،اليوم مات عيل املرتىض ،حممد املصطفى ماتا 

فلّم  .ناهيواحس ،وامصيبتاه :نائحات قائالت ،وباقي النساء ناعيات الطّمت

عليك  يعزّ  ،واحممداه واجداه :ديرفعت صوهتا تنا ،بالنساء رأت سكينة ما حّل 

 بومنهو ،ومسحوب وطريح ،ما بني مسلوب وجريح ؛ما فعلوا بأهل بيتك

  .وذبيح

أفال  ؟أفال حترتق قلوبنا الحرتاق قلوب بنات الرسول ،حزين وواأسفياوف

فلو  ؟ونواسيهن بالنوح هلذا الفادح املهول ،رات البتولجتري دموعنا حلال خمدّ 

 ،وتساقطن عىل قبور الشهداء ،ءىل كربالإحني رجعن من الشام  لت حالتهنّ تأمّ 

تلثم  ×ت عىل قرب أخيهانكبّ أوكأين بزينب وقد  ،لبكيت عوض الدمع دماً 

 ني يف هذا املعنى:ت تربته بدمعها. قال بعض املحبّ وقد بلّ  ،تربته

  نننااة هننناش يغق عنننْب ت   ثنننننبيب اين ننننن ء اي ننننن كك
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 .242األشجان: 



 منننب دمننن  وهننن دت يع فننن

 نننو ثحل فنننننة اينننننبوكننننن

 ن ننناه ض منننب قلنننى أىلننن

 نع جت ننن َب َيننن أحغ نننى مننن 

 ةأح ننن  هنننو ينننب را ننن

 أح ننن  هنننو ينننب را نننة

 أح ننن  هنننو ينننب را نننة

 أح ننن  هنننو ينننب را نننة

 ه ونننن ت   انننند ا قنننن ا
 

 اي ننن  عهنننى  لعنننْب ع 

   نننن ف ثن عننننْب  برناننننن

 اجلنن   مننب اح عننْب  ثنني  ل ننن

 نننناا أسننن  حمغعنننْب ننننى 

 ا ونننن   غنننن رش منننن  عْب 

 ا يقلنننننى ها  ثف قعنننننْب 

  ننننغ عْب  ةرسل نا ونننن  منننن

 ا ونننن   نننن  نة ن نننن  ْب 

 ثنننن  ايننننن دم وا عننننْب 
 

 رحيلهم من كربالء مىل املدينة
بن ان عيل إثم  ،فأقاموا العزاء يف كربالء ثالثة أيام بلياليها :ريا قال أهل الِس 

 فدرنا  ،فصاحت سكينة بالنساء لتوديع قرب أبيها احلسني ،حالهرِ  مر بشدّ أاحلسني 

ولسان  ،ت وأنتوحنّ  ،شديداً  وبكت بكاءً  ،فحضنت القرب الرشيف ،حوله

 احلال عنها يقول:

 بن احلسني يلفغرز ع ،النساء بقرب احلسني تطاأح ،ملا أرادوا الرحيل :وقيل

فبكى زين العابدين وقال  ،ففاض القرب دمًا عبيطاً  ،أصابعه يف القرب املقدس

 لعمته زينب:



  .طالبني املدينة ءثم انفصلوا من كربال :قال 

 بشر بن حذمل

 ،رحله فحطّ × نزل عيل بن احلسني ،فلّم قربنا من املدينة :قال برش بن حذمل

يقا ك ش  ؛رحم اّ أث ض ،رشد  ثح » :وقال ،يتاموأنزل احلرم واأل ،ورضب فسطاطه

 :قال .إين لشاعر ،نعم سيدي :فقلت «.ال لب  قار ه  يشء مني ،م ه اً 

 ،كبت فريسفر :برش قال «.أث  هغا اّ ثغ ع  مب ايش   ا دخو املادنة واندَ »

رفعت  ،|حممد فلّم بلغت مسجد النبي ،وركضت حتى دخلت املدينة

 وأنشأت أقول: ،صويت بالبكاء

ونزلوا  ،بساحتكموا هذا عيل بن احلسني مع عّمته وأخواته قد حلّ  :ثم قلت

رة وال حمجوبة فّم بقيت خمدّ  :قال .فكم بمكانهعرّ اُ ليكم إوأنا رسوله  ،بفنائكم

 كياً با فلم أرا  .ضاربات صدورهن ،خامشات وجوههن ، برزن من خدورهناّل إ

 :قال برش بن حذمل .عىل املسلمني منه وال يومًا أمرّ  ،أكثر من ذلك اليوم ةً باكي وال

وهم  ،وإذا بطرق املدينة مسدودة من كثرة النساء والرجال ،فرضبت فريس

 ح وهي تقول:ووسمعت جارية تن ،يبكون ويلطمون

 ث ننا دم ننن  م نن  وانن دا ثننا     ث يننام ع وأسنننغ  اانن د أه نننول 

                                           
 . 168( وفيات األئمة: 1) 



 هنن  اثننب نغننو اّ واثننب و نن ي
 

 وإش ك ش هن  من ح  ايناار ام ن  
 

 وخدشت منا جروحاً  ،اهلل دت حزننا بأيب عبدلقد جدّ  ،هيا الناعيأ :ثم قالت

هني سيدي وّج  ،أنا برش بن حذمل :فقلت ؟فمن أنت يرمحك اهلل ،ملا تندمل

وهو نازل يف موضع كذا وكذا مع عيال أيب عبد اهلل  ،وموالي زين العابدين

  .احلسني ونسائه

فوجدت الناس  ،ليهمإرضبت فريس حتى رجعت ف ،فرتكوين وبادروا :قال

حتى  ،يت رقاب الناسوختطّ  ،فنزلت عن فريس ،ضعقد أخذوا الطرق واملوا

فخرج ومعه منديل يمسح به  ،وكان عيل بن احلسني داخالً  ،قربت من الفسطاط

وجلس عليه وهو ال يتّملك من  ،فوضعه له ،وخلفه خادم ومعه كريس ،دموعه

وحنني النساء واجلواري  ،فارتفعت أصوات الناس بالبكاء والنحيب ،العربة

 .شديدة واحدةً  ت تلك البقعة ضجةً فضجّ ، والناس من كل ناحية يعزونه

 اطبة اإلمام زين العابدين قرب املدينة
 ،ا  ا ّ ر  اي  مل » :فسكتوا فقال ،بيده إىل الناس أن اسكتوا أفأوم

ا ر فد   ا اي ي ث    ،ث رئ ا كئق أمج   ،اي  ب اي ح م م يب د   ايادب

واح ئد  ،م رنح اب ه  هظ ئم اع   .  اشوا اينح  وق    ،اي  وات اي ك

وهظ م امل  ئى  ء،وال و اي ن ،ومي ىلة ايل اهع ،وأمل ايفح ئد ،اياه ر

 .ايف دحة اجل ئحة ،ايق ط ة اين دحة

سك   ة   اإللوث ،اثعكن  ث   ئى ال لةن ويي ا  ا ن ش اّ إ ،أز  اين  
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وداروا ث أسي    ،ب و غ عيؤغ ا ن  وس   ،عو أث  هغا اّ وهرت يق   ،هظ  ة

 ابي راو مننم درسُّ ، وه ب اي ندة ع م لو  رندة ،ايغلااش مب ا ق ه يل اي ن ش

القا ثنا اي غد ايشااد  ،هن   اهب  بل يأ  أدة ه  ِتغو دم و  و  ،ث ا قعلي

 ،وا رض ثبرا ئو  ، واي  وات ثبرك هن ،وثنا ايغح ر ثبم ااو  ،يقعلي

وأهو  ،واملكئنة املق ث ش ،وا  ع ش   جلج ايغح ر ،مح ر ثب   هن وا 

 .اي  وات أمج  ش

ي س د أأ   ؟ الي أ  أي اؤاد ع حيبل  ؟أي قلى ع دع اع يقعلي ،أز  اين  

 ؟د  د ه ب اي ل ة ايعو ثل ا   اإلسك  اك دن اع

كبنن   ،م س   هب ا م  ر ،ددبمرشل  غحن  م  وددب أن  إ ،ز  اين  أ

وع ثل ة    ،وع من وب ار نغن ب ،مب    ا   اارتمن ب ،وعد   ض أو ك ثوأ

ش أواّ ي   . اخعكقش ه ا إعل إ ،وي م  س  ن  ا ا   آث ئن  ا  ،اإلسك  ثل ن ه 

ن  إا ؛  م  ا ل اي وم   اي   دة ثن  مل  نادوا هإي وم   قع ين  ك   قا  إاينغو  قا  

و  ظل كأو ،وا و أاح و  وأهظ و  وأي ي راا  ش مب م  غة م  إّ وإن  

ني ه د  إ ،ثل  ثن ا    ثن  وم  أحع ى ا   نا نا اّ  ،ااحو أه  وم ل أو ، و ظاأو

 .«هو انعق  

 حممد بن احلنفية
فسمع صوتًا عاليًا  ،ومل يكن ملحمد بن احلنفية علم بذلك اخلرب الشنيع :قيل

 يوم مات فيه رى مثل هذه الزلزلة العظيمة إاّل أواهلل ما » :فقال ،وضجة عظيمة
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خلوفهم  ؛ن خيربه بسوءأحد أفلم يقدر  .«؟فّم هذه الصيحة ،رسول اهلل|

ليه رجل من إفتقدم  ،عليهم بالسؤال فألّح  ،عليه من املوت من شدة مرضه

هل أخاك احلسني قد أتى أن إ ،املؤمننيجعلت فداك يابن أمري  :غلّمنه وقال

وأتى بأهله  ،فرجع عنهم ،وقتلوا ابن عمه مسلم بن عقيل ،وغدروا به ،الكوفة

 .«؟أخي وابن والدي ملا ال يدخل عيلر »: فقال حممد بن احلنفية .صحابه ساملنيأو

 .نه ينتظر قدومك عليهإ :قالوا له

 باهلل  حول وال قوة إاّل ال» :فقال ،وتارة يسقط ،فتارة يقوم ؛فنهض فوقع

: ثم قال .«إن فيها ملصائب آل يعقوب» :قلبه بالرش فقال فحّس  «.العيل العظيم

خوك أيا موالنا  :فقالوا ،ومل يعلم بقتله .«؟ين ثمرة فؤادي احلسنيأ ؟خيأين أ»

 ،ثم خرج من املدينة ،ومشى غالمه أمامه ،ركبوه جوادهأثم  .باملوضع الفالين

 .«ميةاُ بنو  قتل واهلل احلسنيا  ؟عالمما هذه األ» :فقال دًا،سوعالمًا أ فلم يرا إاّل 

فركض  ،ىل األرض مغشيًا عليهإعن ظهر جواده  وخرّ  ،فصاح صيحة عظيمة

ن تفارق أدرك عمك قبل أ ي،يا موال :وقال له ،×اخلادم إىل زين العابدين

 .روحه الدنيا

فأخذ برأسه  ،ىل عمهإن أتى أىل إ ،مام وبيده منديل يمسح به دموعهفخرج اإل

ين أ ؟ين قرة عينيأ ،خيأيابن » :فاق من غشوته قالأفلّم  ،ووضعه يف حجره

قال عيل بن ف .«؟خي احلسنيأين أ ؟يبأخليفة  بنيابوك أين أ ؟نور برصي

ه ث ات  ،اي ث ش ن  ء ح كات   ي و م و إعل    عب دع  ً أ ،د  ه ب» :احلسني

خ ب وه  أىل إي   نظ   ،د  ه ب .واينف و ا قاات ويل ح مو ،ث ك  ت ن دث ت

وامل ء درشثي كو  ،م ت وه  ه ش ش، ود عح  اك   ر ،اك د  ث د ع  ني

 «.ح  اش

يابن » :فلّم أفاق من غشوته قال ،يش عليهفرصخ حممد بن احلنفية حتى غُ 



 ّممام عيناه كأهنعليه القصة واإل فجعل يقّص  .«صابكمأما  عيلّ  قّص  ،أخي

  .بداً أة له قوّ  فلم يزل خيربه حتى مل يبقا  ،ميزاب

 يف املدينة
بلطم يكاد الصخر  ×فتلتهن نساء احلسني ،فأتت نساء أهل املدينة :قال

وجدها مقفرة  ،مام إىل دار الرسولفلّم دخل اإل ،حتى دخلوا املدينة ،ينصدع له

ولسان  ،يبكيجعل ف ،لفقد األئمة اهلداة ت؛موحشة العرصا ،خالية من سكاهنا

 م كلثوم يقول:اُ حال 

  
 

 وكننننن    أمنننن ش اّ اونننن اً 

 وم عنننن  ا  ننن  ينننن  أنننن و

 انننحب ايينن ئ  ت ثننك كف ننو

 ي نن ئ ات هنن  امل  دنن ونحننب ا

 أع دننن  انننان  قعلننن ا ح ننن ن ً 

 ل هنن يقننا هعننن ا اين نن ء و ل 

 وندنننى أخ ا هنن  مننب خغ هنن 

 واننا   سننن نة  شننعنو مننب حنن ل 

 ق نننا وندنننب اي  ثنننادب ثننن شل 
 

 را ننننن  ث يق   ننننة خ ئغ ننننن  

 ه نننن ررا نننن  وا  ننن  ثننني 

 ونحننب اين ئحنن ت هنن  أخ ننن 

 نشننن ش هننن  مجننن ش املغ يننن ن 

 ا ننننن  ومل د هنننن ا اننننن   اّ

 هنن  ا قعنن   اونن ًا أمج  ننن 

  غننناي ا ن نننن  يٌ واننن طم وايننن

 اي  مل نننن  اي ننن ث ر ل  ي نننن د

 و  أ ك ننم أىلننح  ره ننن 
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يا » :خذت بعضاديت باب املسجد ونادتأهنا إف ،ما زينبأو :قال الراوي

وال  ،هلا عربة وهي مع ذلك ال جتّف  .«×ليك أخي احلسنيإين ناعية إ ،جداه

باكية  ‘ىل مسجد رسول اهللإم كلثوم اُ وأقبلت  .تفرت من البكاء والنحيب

ليك ولدك إين ناعية إ ،ه يا رسول اهللاالسالم عليك يا جد» :حزينة القلب فقالت

  «.احلسني

بن اوأقبل عيل  .الناس بالبكاء والنحيب وضّج  ،القرب حنينًا عالياً  فحنّ  :قال

م اُ فسمعت  ،ىه عىل القرب وبكغ خدّ ومرّ  ،‘ىل قرب جده رسول اهللإاحلسني 

فخرجت  ،ورقية وسكينة ،وعاتكة وصفية ،رصاخ زينب وأم كلثوم لقّمن

بنات أيب طالب صارخات  ءم هاين ورملة وأسّماُ ومعها أتراهبا و ،حارسة الرأس

قابضة  ،م سلمة من احلجرة الطاهرةاُ فخرجت  :قال .يبكني ويندبن عىل احلسني

خرى وقد أخذت باليد االُ  ،يدهيا القارورة وقد صارت تفور دمًا عبيطاً حدى إب

والرتبة يف يدهيا  ،م املؤمننياُ هل البيت أفلّم رأى  ،فاطمة العليلة بنت احلسني

 ،وسألن عن حال فاطمة ،م سلمةاُ فتعانقن مع  ،همؤتضاعف بكا ،املنقلبة بالدم

 .م سلمة بالصرباُ فأمرهتن 

قام الرجال والنساء العزاء يندبون عىل احلسني باملدينة مخسة فأ :قال أبو خمنف

 ،ة عمرهنه مل يفرت عن البكاء والنوح بقيّ إف ×ما عيل بن احلسنيأعرش يومًا، و

 ،نه بكى عيل بن احلسني عىل أبيه احلسني عرشين سنةأ ×كّم ورد عن الصادق

إين  :حتى قال له موىًل له ، بكىضع بني يديه طعام إاّل ما وُ  ،أربعني سنة :وقيل
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هلم أو ،ىل اّإو وح   إن  أمن  ث ل » :فقال .ن تكون من اهلالكنيأأخاف عليك 

 .«هك  مرصع ثنو ا ط ة إع خنقعنو اي ربةأمل  ،مب اّ م  ع   ل  ش

وال حول  ،تيانه يف هذا الكتابإردنا أوهذا آخر ما  (:ساحمه اهلل)قال املؤلف 

 آله الطيبني الطاهرين.عىل وصىل اهلل عىل حممد و ،باهلل العيل العظيم وال قوة إاّل 

 هلل رب العاملني واحلمد
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 فائدة يف مدفن الرأس الشري  : ملحق

مة مأخوذ بلفظه من مقولة العاّل  ،&وهو حتقيق آخر غري ما سبق من املؤلف

 نظرًا ملزيد الفائدة. ؛بالكتاب هاملقدس الشيخ هادي كاشف الغطاء أحلقنا

 :ويف املوضع الذي دفن فيه أقوال :&قال

فن مع جسده ودُ  ،املدينةما من الشام أو من إعيد اُ أنه  :م م ةمو ه  ث  اإلأ

ىل إوذهب بعض علّمئنا  .ونقل السيد عمل الطائفة عىل هذا ء.الرشيف يف كربال

ىل بعض الروايات التي منها ما روي إاستنادًا  ؛×نه دفن بجنب أمري املؤمننيأ

كقي م ىًل  ،ىل ايش  إني مل   و أ» :سّمعيلإنه قال لولده أمن  ×عن الصادق

 . ×«م  املؤمن أين  اااني ثحنى 

كنت مع أيب  :يب الفرج السندي قالأىل إما رواه يف فرحة الغري بسنده  ومنو 

 «.يل ايغ لة اأكا » :فقال ليلة ،ىل احلريةإحني قدم  ×عبد اهلل جعفر بن حممد

ثم تنحى فصىل  ،فنزل وصىل ركعتني ،ىل الظهرإحتى انتهينا ، فركب وأنا معه

ين رأيتك صليت يف إ ،جعلت فداك :فقلت ،ثم تنحى فصىل ركعتني ،ركعتني
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واي    م ىلد  ،×وش ا  ىلد قرب أم  املؤمن أم  ا » :فقال ؟ثالثة مواضع

وغري ذلك من الروايات التي  .×«واي  يني منرب ايق ئم ،×رأ  ا   

 .تقارب ما ذكر

 ×ن رأس احلسنيأ مةنه يظهر من األخبار املتقدّ أواعلم » :قال يف البحار

فينبغي زيارهتم مجيعًا بعد  ،×وجسد آدم ونوح وهود وصالح مدفونون عنده

 انتهى. «زيارته

عند رأس أمري  ×زار رأس احلسني ×ن الصادقأمن ـ ويظهر ما روي 

د كونه وما يؤيّ  .تعيني موضعه يف اجلملةـ ومن غريه من األخبار  ،×املؤمنني

ومل يرد  ،استحباب زيارته يف مشهده (،عليهّمصلوات اهلل )عند قرب أبيه 

 لدفن إاّل  اً وليس ذلك ظاهر ؛استحباب زيارة إمام يف مشهد إمام آخر غريها

 كاستحباب زيارة آدم ونوح فيه دون غريهم من األنبياء. ،الرأس الرشيف فيه

ون يف كانوا ال يمرّ  ـ شاهدنا بعضهمـ ن مجاعة من العلّمء واألتقياء إ :ويقال

وا خلعوا أحذيتهم وإذا مرّ  ،سحن الرشيف الغروي من جانب الرأس املقدّ الص

 وهو أمر حسن ال ينبغي إمهاله. ،احتياطًا يف طلب االحرتام والتعظيم

نه قريب من قرب أمري أفيظهر من األخبار  ،وأما موضع منرب القائم أو منزله

  ×.املؤمنني

فلم  ،الذي يف وادي السالموأما أنه هو املقام املعروف اآلن بمقام املهدي 
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وإن بعض العلّمء يف  ،ن هذا املقام موجود من قديم الزمانإ :ويقال .قهنتحقّ 

وقد نقلت عنه بعض  ،ض لذكره يف بعض مصنفاتهالقرن احلادي عرش تعرّ 

 الكرامات واهلل العامل.

 ،العامة واخلاصة خمتلفة يف تعيني موضع الرأس الرشيف :ن أقولأواحلاصل 

مامية عىل ما يقال، والثاين وهو ا القول األول وهو املشهور بني اإلوقد ذكرن

ذهب  ،نه يف املوضع املعروف باحلنانةأوبقيت أقوال أخرية  .كثر األخبارأظاهر 

ن موالنا جعفر بن أمن & ليه بعض علّمئنا استنادًا ملا روي يف أمايل الشيخإ

ي نزل فصىل عنده القائم املائل يف طريق الغربملا جاز  ×حممد الصادق

 .«ي ا   ه ا م ىلد رأ  اال » :وقال ،ركعتني

 فيه. ×نه زار احلسنيأوروي أيضًا 

زار يُ  ×خرى لهاُ فيه زيارة » :نه قالأوعن كتاب املزار ملحمد بن املشهدي 

ن أفقد جاء يف األثر  ،قائم الغريويزار هبا عند  ،ويف كل شهر ،هبا يف كل يوم

 .انتهى «رأس احلسني هناك

 :«  ااي ا   أه ا م ىلد ر» :×ن يكون املراد من قولهأوال يبعد 

وضعوا  ،ىل الكوفةإفإهنم ملا محلوا الرؤوس الطاهرة  ،هو املكان الذي وضع فيه

كّم ال يبعد محل بعض  .نه أول منازلهإ :ويقال ،الرأس الرشيف يف هذا املحل

ن أر الفقهاء بويظهر من بعض أكا .األخبار الواردة يف هذا الشأن عىل هذا املعنى
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 عن ذلك بّم ال وقد عرّب  .جزائه الرشيفةأور موضع دفن بعض كوضع املذامل

 يستحسن التعبري به عنه.

 ÷.مه فاطمةأنه دفن باملدينة عند قرب أومنو  

 نه دفن بالشام يف باب الفراديس.أومنو  

فرنج بعض عليها األقالن ملا استوىل سليها من عإنقله  .نه دفن يف مرصأومنو  

وبذل يف سبيل  ،زيكروهو طاليع بن  ،الصاحلني من وزراء اخللفاء الفاطميني

 عظم احتفال يكون يف عرصه.أواحتفل باستقبال الرأس  ،طائلة الً اذلك أمو

ليها أحد إخرية مل يذهب قوال األوهذه األ .وقيل يف موضع دفنه غري ذلك

 .ّمئنا فيّم نعلملمن ع

كخفاء قرب  ـ دةمتعدّ وتردده بني مواضع  ،ن خفاء موضعهإ :قولأويف اخلتام 

كّم يف ليلة القدر ، دليل الفضل وعظيم املنزلةـ مه الصديقة الطاهرة الكربى اُ 

والصالة الوسطى  ،جابة التي هي خري الساعاتوساعة اإل، التي هي خري الليايل

 ؛املحتملة لذلكيف مجيع املواضع × فينبغي زيارته ؛فضل الصلواتأالتي هي 

نسأل اهلل التوفيق  .’ولتأكيد زيارته عند قرب أمري املؤمنني ،طلبًا لألجر والثواب

 .(مجعنيأصلوات اهلل عليهم )لذلك بمحمد وآله الطاهرين 
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 × : يف نبذة من فضائل أمري امللؤمننياخلامتة

كّم يف منتخب  ءوحديث الكسا× مري املؤمننيأيف بعض فضائل 

مري املؤمنني أوالد أحاط الناس بفضل ألو  ،خواين يف الدينإيا » :الطرحيي&

نبياء وقد مجعت فيهم فضائل األ ،كيف .واهلنيلذهلت عقوهلم وغدوا 

د  » :فيه‘ فقد قال رسول اهلل ،خصوصًا أبيهم عيل أمري املؤمنني ،املتقدمني

 ،ش  ق ش اين   ا ب ك  ق يا اين  ر    ه    ثب م دمأي ع خ    ،هل

طلق اُ وهلذا  ؟«بخ  ايرتا  مب ِتا قام أ عإحا بث ع مت ل  يقلا ا ب مق عً 

ال  وا أ .ألن الشبح هو الذي ترى صورته وال تعرف حقيقته ؛لفظ األشباح عليهم

ه مناقبه ؤولياأوسرت  ،حسداً ه فضائله ؤعداأىل رجل أخفى إترون يا أهل البصاير 

 ؟اخلافقنيين مناقب مألت ءخفاثم ظهر من بني هذين اإل ،نفسهمأعىل  خوفاً 

 بن الرسايا حيث يقول:اولقد أجاد 



عىل باب أيب  وقوفاً  ا يوماً كنّ  :روي من طرقهم عن أمحد بن سعيد الثقفي قال

 ،محد بن حنبل وغريه من نقلة احلديثأونحن مجاعة فينا  ،نعيم الفضل بن دكني

 :فقال ،طلع علينا رأسه من خوخة عىل باب دارهأف، نتوقع خروجه لنسمع منه

 :ليه رجل فقالإفقام  .جورينأفاعذروا وانرصفوا م ،صداع   وعلةا  ن يل وعكةً إ

 وأقرّ  ، اهللن ال إله إاّل أما تقول يف رجل شهد  :فقال .هتا وأوجزها :فقال .مسألة

 وحّج  ،وصام شهر رمضان ،تى الزكاةآو ،وأقام الصالة ،حممدًا رسول اهلل أنّ 

وهنى  ،وأمر باملعروف ،ىل اجلهادإوجاهد عند دعاء احلاجة  ،مكاناإلالبيت مع 

 :قال فالناً ف رو ال يعثم مات وه ،فعال اخلريأواجتهد بعد ذلك يف  ،عن املنكر

ومات وهو ال  ،ن فعل مثل ذلكإف :قال .س عليه فيّم جهلأوال ب ،مات مؤمناً 

ن فعل مثل ذلك ما تقدم إف :قال .جاب مثل اجلواب األولـأف .فالناً يعرف 

ألن الصالة ال  ؛ال يسعه ذلك :قال .يب طالبأبن اومات وهو ال يعرف عيل 



 . وقد كان من حممد بمكان ال كغريه ،ىل ذكرهإىل ذكر غري عيل كّم تفتقر إتفتقر 

 ،بالسّب  أمر معاوية سعداً » :لايب وقاص قأطريقهم أيضًا عن سعد بن  ومن

 ،‘ثالث قاهلن رسول اهلل :فقال ؟با ترابأ ن تسّب أما يمنعك  :بى فقالأف

ا  ؛هسبّ أفلن  سمعته يقول  ؛من محر النعم يلّ إ حّب أن يكون يل واحدة منهن ألا

خلفعنو مد اين  ء » :ض مغازيه فقال له عيلعوقد ذكره يف ب× لعيل

و ث ن ية ه روش مب  ن ش منل  أشأم    ي » :‘فقال رسول اهلل «.واي غ  ش

ه   اي ادة  اًا ع  » :وسمعته يقول يوم خيرب «.؟ني ع نغو ث ايإ م س  إعل 

 ه ااد» :فقال .ليهاإفتطاولنا  :قال .«اّ ورس يي وحيىل  ،ي اّ ورس ييراًك حيغل 

ففتح اهلل  ،ليهإودفع الراية  ،مسح من ريقه عىل عينيهف ،تاه وبه رمدأف .«×هل  ً 

اآلية دعا رسول  ...﴾مْ ك  ءَ  نَ ثْ أَ   وَ نَ ءَ  نَ ثْ أَ  ع  ْا نَ  ا  يَ  َ  َ  ْو ق  ﴿وملا نزلت  .عليه

 .«...«ايلوم هؤعء أهل» :وقال ،فاطمة وعليًا واحلسن واحلسني‘ اهلل

 حديث الكساء

  ‘ يب رس ش اّأ دخو هلل » :قالت÷ ءوروي عن فاطمة الزهرا»

 :فقالت له فاطمة .«اا   ثا  ىل ف ً    إ ،د  ا ط ة :د   اق ش يلث ع ا 

ع نو ث ين  ء اي    و   نو ائد  ا ط ة  :اق ش .مب ايي ف اح ثَ أه  ض ث ّ د  ا  »
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ني ايغار   بوإها واوي دعأل  ك ،ي يإنظ  أورصت  ،ا   عي ثي» :قالت فاطمة .«ثي

قا ×  س هة وإها ث ياي ا  با  ك نا إعل » :قالت فاطمة. «ي لة مت مي وك يي

 ،ة ه نووق ل  ،وهل ب اي ك  د  وياي :اقلا .م با  اي ك  هل ب د   :أقغو وق ش

ي رس ش هناض رائحة ط غة كبهن  رائحة اال  مل مأ  إ ب مل ا  د   :اق ش .وث  ة اؤادي

 :وق ش ءقغو ا  ب نح  اين  با .ض ن ئم ِتا اين  ءش اال إ :اقلا .‘اّ

دخو م ب ِتا أش أأ بهش يل  ،اي ك  هل ب د  رس ش اّ ،اباي ك  هل ب د  اال 

 .«ااخو م ي ِتا اين  ء .ن م :ق ش ؟اين  ء

 :ا قا أقغو وق ش ث ياي ا    ايشو س هة وإها ا  ك نا إعل »ق يا ا ط ة: 

  إ :اق ش .ة ه نووهل ب اي ك  د  ث  ة اؤادي وق ل  :اقلا .م با  اي ك  هل ب د  

ض ش اال إ ،ن م :اقلا .‘ي رس ش اّهن  رائحة اال بغة كرائحة ط ل  هناضح  ممل أ

اي ك  هل ب د   ،اباي ك  هل ب د  اال  :ا    وق ش  اان ء.وأخ ض ِتا اين  

هنا يب د  أقا  :اق ش يي ء.أ بهش يل أش أك ش م ب ِتا اين   ،ب اخع رب اّم

 .«ااخو م ي. ح  

اي ك   :ط يى وق ش ابقغو هنا هيب أث  ا  ب هل ثب أيب»ق يا ا ط ة: 

 ممل أ  بك :اق ش .ث  ا  بأوهل ب اي ك  د   :اقلا .هل ب د  ثنا رس ش اّ

ب ِتا دْ ه  ه  مد ويَا  ،ن م :اقلا .هناض رائحة أخو واثب ه و رس ش اّ

ش أك ش أ بهش يل أ ،ب د  رس ش اّ اي ك  هل :وق ش ءابقغو نح  اين   ء.اين  

م وم ِتا × ودخو هل .ن م قا أهنا يب :ق ش ء؟م نم ِتا ه ا اين  

  .«ءاين  

اي ك  ، ل ب د  أث باي ك  ه» وق يا: ءنح  اين   ÷قغلا ا ط ةأثم 

 .«ن م»ق ش:  .«ء؟ك ش م ب ِتا ه ا اين  أ بهش يل أش أ ،هل ب د  رس ش اّ



 قال اهلل عزّ  ءفلّم اكتملوا مجيعًا حتت الكسا ء،فدخلت فاطمة حتت الكسا

 ،ماح ة رىل ً أوع  ،  م  خلقا س ء مغن ةإ ،وايت ش س د  مكئنعو وسنل » :وجّل 

وع الن ً  ،وع ثح ًا   ي ،وع الن ً داور ،ةوع م  ً  مي ل  ،وع ق  ًا من اً 

د   :اق ش ا م  اربئ و .   حمغة هؤعء ا   ة اي دب هم ِتا اين  ءدرسي إعل 

وهم ا ط ة  ،وم اش اي س ية ،أهو ث ا اينغ ة :اق ش ؟ر  ومب ِتا اين  ء

غ  إىل ا رض  ك ش د  ر  أ بهش يل أش أه :اق ش اربئ و .وأث ه  وث لو  وثن ه 

اي ك   :اوغ  ا م  اربئ و وق ش .يب ا  نْ هح أقا  :واول  اق ش ه ل  .م وم س دس ً 

 ،ك ا ب ث يعح ة واإلوش ل  ،ب اي ك ئدق   ا ه لاي  ،هل ب د  رس ش اّ

وع ق  ًا  ،ماح ة رىل ً أوع  ،يت واكيل م  خلقا س ء مغن ةوه ل  :ودق ش يب

 لنً  درسي إعل وع ا   ،وع ثح ًا   ي ،وع النً  داور ،ةوع م  ً  مي ل  ،من اً 

و  بهش يل ، اودخو م نم ِتا ه ا اين  ءأش أ هش يلأوقا  ،عنمالنم وحمغل  

 .قا أهنا يب :اق ش ؟أنا د  رس ش اّ

ي نم إش اّ ه  واو قا أوح  إ :وق ش  م ءااخو اربئ و م وم ِتا اين  

  اَّ  دا  د    نل ﴿إ :دق ش
 ْ     يح
 .﴾ اً وح  ْ  َ  مْ ك   َ وي  َ د  وَ  اح  ْ ايغَ  َو هْ أَ  َو م اي ْا ن  نْ هَ  َى هح

خربن  م  جلل سن  ه ا أد  رس ش اّ  :×ط يى يبأاق ش أم  املؤمن  هل ثب 

 ،واي ي ث  نو ث  ق نغ  ً  :‘وغاق ش اين .مب ايفيو هنا اّ    ىل ءِتا اين  

 ،رضم  هك  خربن  ه ا   حمفو مب حم او أهو ا  ،وا  ف   ث ي س ية نح  ً 

 ،وحفا ام املكئنة ، ون يا هل وم اي  ة ن  إعل وا ي مجد مب م  عن  وحمغل 

واّ ا ن  وا نت م  عن   شإه :×اق ش هل .ق اواسع ف ت  م إىل أش دعف ل 
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م  هك  خربن  ه ا  ،واي ي ث  نو ث  ق نغ  ً  :‘اق ش رس ش اّ. ور  اين غة

ج اّ  وا ل وا وم مو    إعل  ،  حمفو مب حم او أهو ا رض وا ي مجد مب م  عن 

اق ش  .وع ط يى ح اة إع قىض اّ ح اعي ،يوع م     إع وكشف اّ   ل  ،يهل 

  وك يب م  عن  ا نوا وس اوا   ايان  ،واّ ا ن  وس ان ش إه :×هل

 .«واآلخ ة

 ،حني طاف حول قربه الرشيف× وهلل در من قال من الرجال يف عيل 

 يقول: 

 

 سغح ش رثب ر  اي  ة ه  د ف ش

 وسك  ه  امل سل 

 ّ ر  اي  مل  وا  ا

و   اّ ه  حم ا وآيي اي  ه دب
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القصائد





 

 

 

 

 

 

 يا راكبًا هيماء

أحد من الشعراء أمره أن يرثي له  × اإلمام الصادقوكان إذا دخل عىل

 ×.جده

: عن أيب هارون املكفوف، أنه قال: دخلت علی موالي وغريهففي املعايل

× أنشدين يف جدي احلسني»، فقال: ×اإلمام جعفر بن حممد الصادق

 ، قال: فأنشدته أبيات السيد احلمريي&:«شعراً 
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(2)  



 قم جدع احلزن
 

إعل 

إعل 

 

 

 يثًا يا راكبًاسرحث





 

مة ايش خ من  ر امل ه شن 1  :د   ا رث   يل كل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 .( الشيخ فرج العمران القطيفي&1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :يل ك هغا اي ظ م امل ه ش× ندنى ه  قرب ا   ن 2



 
 

 

 :يل ك هغا اي ظ م امل ه ش اي  ئلة د   ا رث  ن 3
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 :يلش خ هغا ا   ا امل ه ش ×ند رة ا   ـ 4

 دنننن يل  نننن ور اح نننن  ثلنننن  يل رسنننن يي

 اينننن   احينننني اوخننننو دم ننننب ث هن ينننني

 دا  ايشنن    ننارب ثن  ينني گاوسننبيي  ننا
 

 ه نن ش گ نند اوداانني اومنن ش راسنني انن گاو

 دلنننننل  ننننن ور اح ننننن  ثلننننن  يل ِت ننننني

نننني  اينننن   احينننني اودم عننننب ث  ننننا ا دل

 داسننا اهظ منني ا ه ا نني گاو سننبيي  ننا
 

  ت مننني ا و نن شناورىليننا  ننارب اوك نن

 دلنننل  ننن ور اح ننن  خنننو اينننامد هعننن ش

 داننن ب هنن ري اث نن  أكفنن ش گسننبيي  ننا

 ى ه ننني امننح   اثح يننة اين نن اشگننوسننبيي ه

 جلنننن ش گودلوهننننم سننننغ د  انننن ي ننننن ش 

 دننن يل  ننن ور اح ننن  خنننو اينننامد اننن ري

 ا نن ب  نفننب   ثنن اري گاو سننبيي  ننا



 اوراسننب رانند يلح ننا ينن  ظننو   ايننرباري
 

 ثننبي ثلنناب دنن كداشاودننب انننااب راسننب 

  داش ا  دغنننيند نننودنننب اننننااب راسنننب 

   ايشننن   يننن    كننن ثك يننن  أرض ط غننني

   واّل ام ننن غينيننن    اي ننن ي يننن    م ننن
 

 منن  دن نن ف راسنننب اثننبي ثلنناب دننن  كداش

 راسنننب مننن ن  ف  ننن ر   أي ثلنننا حي ننن 

 لنننى املحغننن گرب راسنننب وسننن  گنننيننننب 

 منننب دنننن ك  هنننناهم زلننن ا دم نننة اي ننن 
 

 خننن اض  ننن اشو   فننند  ننن حعوم دنننغب 
 

 

 د   ا رث   يلش خ هغا ا   ا امل ه ش:ن 5
 



 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 



  

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 يلش خ هغا ا   ا امل ه ش: ×ا ث  وهل ثب ا   ن 6
 

 نادنننن  يلح نننن    كنننن ثك انننن ث  ننننن ش

  ثلننني اي نننح د ثننن ن گ  نننني اواوانننا ايظ
 

 انننن ث  د  ننننو اثننننن ثك هثحنننن ا ارانننن يل

 انننن ث  د  ننننو اثننننن ثك هنغنننن ا ارحنننن يل

 انننن ث  د  ننننو اثننننن ثك منننناوا ا ننننكيل
 

 ايننن ال  ننناوا گاومننناوا هل ننني اجل م ننني او

 انن ث  د  ننو اننناا   ننار اح نن  ثن نن ش
 

 اوراسنني هنن  را  اينن من دنن  ه ننو انشنن ش

 اومننب مننغ ا ايننن اش ي عننب مننفا ي فنن ش

 اننن وا اىل اي  كننني دنننن دوا امللعحننن  ودنننب

 لغننننو اال  نننن دىگانننن ث  د  ننننو ها  
 

 وا اين ننن ب   ادنننىهثحننن ا اراننن يل اوسنننْ  

 ا ا ننننى دننن وواّل خح يننني ا  ننن  ن ننن ب 
 

 واهظننم ام نن غي ادخ  نن  وسنن  اينناواودب



    اافنننن  گننننانننن ث  د  ننننو واينننناي 
 

 منننب آمننن  اثنننب اندننن د انننناب د نننحغ  

 اوانننن ت خنننن ايت اوه عننننو ث  ل نننن  
 

 لننى منن  دبگسننغو  اومننع و  وخننك منننو اي

 انننن ث  د  ننننو دخل ننننن  جملننننو اد دننننا
 

  نننناگ ننننا اثگث  غننننو منعنننن ا  واننننن  م

 ه ننننو را  اث دننني ا ن ويننني اد دنننااا  گنننو
 

   ثن لنننة را    ننن نمنننب مننن غعي اوك ننن

 وعدننن ي اننن ث  د  نننو هثحننن ا اراننن يل او
 

 

 ويلشنننننن   ودو  ثن نننننن ا  اودع منننننن ي

 واي ننن   ا نننا اينننن ثك وايننن ا  ودننن ي
 

    ننننااب را    ننن گننناننن ث  د  نننو 

  بنرب واينن ا  هننناب وانن   ح ننگننانن  يل
 

 نحنن ب گواينن ا  ح نني انن رب گنناي گمنن
 

 ار من ننن ر ظوننن بگننناومنننب راد دننننوع م 
 

   نني امننب م نن     نن گم نن ور راحننا 
 

 ح ار اي أ  واجل ا ايرشدف يلش خ هغا ا   ا امل ه ش:ن 7
 



 



    

 

 

 
 

 اي  دة إىل املادنة يلش خ هغا ا   ا امل ه ش:ن 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وجدان الشيعة احلسني يف

 

 

 



 



 

 

 
 

 

 

 ِزَياَرُة اأَلْرَبِعنَي
اُرونا ْبِن روى الشيخ& قال:   ها

د  ْن أايِب حُمامر ابِناا عا ٌة ِمْن أاْصحا ااعا ناا مجا ا أاْخربا

ر  قاالا  ْعما يِلِّ ْبِن ما ُد ْبُن عا ناا حُمامر ثا در : حا يِّ قاالا
ِ
ى ْبِن أامْحادا الترلرُعْكربا نِي أاُبو  :ُموسا ثا در حا

ُن  احْلاسا ةا وا دا ْسعا ِد ْبِن ما يِلُّ ْبُن حُمامر ِن عا انا احْلاسا ْعدا ْن سا  عا
ال  يِلِّ ْبِن فاضر بِن ُمْسلِم  اْبُن عا

ِل قاالا  انا اجْلاّمر انا ْبِن ِمْهرا ْفوا ْن صا اِدُق  :عا يا الصر ْوالا اُت )قاالا يِل ما لاوا ْيهِ  اّحصا لا  (:عا

َف عح اينََّو رح »
نَْا اْر ح ور  هح    َ  َ

َد َرةح اْ َْرَث ح َك   هَ  :َوَ ق  ش   ، ح نح ي اّحاي َّ  ،َوَحغح غحيح  َ  َويلح

َك   َهَ  َخلح وح اّح وي اّح ،َنحح غحيح و اي َّ
َك   َهَ  َ فح  ييح  اي َّ

َك   َهَ   ،َواْثبح َ فح اي َّ

وح اح  َ ْ ح املَْْظل   ح ايشَّ اتح  ،اْ    اْيَ رَبَ
َث تح َوَقعح وح  ح اْين   

َك   َهَ  َأسح مَّ إح ي  .اي َّ و   ايلَّ

 يَب 
 َُّب َواْثب  َويح

ي  َويح  يَب وَ  ،َأْمَوا  َأنَّ
 َُّب َواثب  َ فح

   ثحَنَ اَمعحَب  ،َ فح
َأْكَ ْمَعي   ؛اْيَف ئح

َو َدةح  َ  َدةح  ،ثح يشَّ َعَدةح  ،َوَحَغْ َ ي  ثح ي َّ َب اي َّ َدةح  ،َواْاَعَغْ َعي  ثح ح ىح اْي ح
 ،َوَاَ ْلَعي  َس ياًا مح

َب اْيَق َدةح  اَدةح  ،َوَق ئحاًا مح َب اي َّ دنَي اْ َْنغحَ  ءح  ،َوَهائحاًا مح ًة َهَ   ،َوَأْهَ ْ َعي  َمَ ارح حَّ َوَاَ ْلَعي  ح 

َ  ءح  َب اْ َْو ح َب مح َه ءح  ،َخْلقح ْوَحَعي  اح َب  ،َوَمنََن اينُّْ َن  ،َاَبْهَ َر  ح اياُّ  ؛َوَثَ َش م 

َغ َدَض مح  َ  هح َو َيةح يحَ ْ َعنْقح َكَيةح  ،َب اجْلَ ةح اييَّ ْنَ   .َوَحْ َ ْ ي  اياُّ  َمْب َ  َّ
 ،َوَقْا َ َ اَنَر َهَلْ يح

َ َ ي  ثح ي ََّ بح اْ َْوَكوح وَ  ،َوَث َع َحظَّي  ثح ْ َْرَهشح اْ َْدَن 
َوَ َ ْ َ َ  َوَ َ دَّ   ح  ،رَشَ  آخح

ْب هح  ،َوَأْسَ َ  َنغح ََّب  ،َهَ اب   َق قح َواينيَف قح َوَأَط َع مح َض َأْهَو ايشي
َلَة اْ َْوَنارح  ،َغ دح َوَ َ

غحَ  اينَّ رَ  ي   ،املْ ْ َعْ اح َب َدم 
َب  ح َط َهعح فح غ ً َحعَّ  س 

َْع ح  َب َ  ثح ًا حم 
ْم اح  ،َاَح َهَاه 

ي   د   ْم َيْ نً  َوثح ًك . َواْسع غح َن َح ح مَّ َا ْيَ نْو  و  ْم َهَ   ،ايلَّ ْا   .اث ً َأيح  ً َوَه ي



َك   َهَلْ َب َد ْثَب َرس  شح اّح َ  ءح  ،اي َّ َك   َهَلْ َب َد ْثَب َس ياح اْ َْو ح َأْمَوا  َأنََّب  ،اي َّ

   اّح
ْشَا َس ح ااً  ،اْثب  َأمح نحيح و َأمح اَّ َاقح اًا َمْظل  مً  َموح ااً  ،َمَيْ َا َ ح ااً و ،هح

 .َومح

ٌ  َم  َوَهَاضَ  َوَأْمَوا  َأشَّ اَّ نْحح ْولحٌب َمْب َخَ َيَب  ،م  ٌ  َمْب َقَعَلَب  ،َوم  َ  ي َوَأْمَوا   ،َوم 

    ،َأنََّب َوَا َْا ثحَ ْواح اّح
 َحعَّ  َأَ  َض اْيَ قح

 ،َمْب َقَعَلَب  َاَلَ َب اّ  ؛َوَا َهْاَت  ح َسغح لحيح

 َْا ثحيح  َوَيَ َب اّ  ،َمْب َظَلَ َب  َوَيَ َب اّ 
َ ْا ثحَ يحَب َاَ ىلح ًة َس ح َض  .أ مَّ ا  مَّ إح ي أ ْموح و  ايلَّ

َْب َواَعب  
ٌّ ملح َْب َه َداب   ،َأ ي َويلح

وٌّ ملح و َد ْثَب َرس  شح اّحو ثحَبيبح َأْنَا  .َوَها  َأْمَوا  َأنََّب  ،أ مي

َةح  نَْا ن  رًا  ح اْ َْ َك ح ايشَّ  ح َ ةح َواْ َْرَح  ح ا ،ك   َّة   ،ي َّ هح
لح ْ َب اجْلَ هح نَحي    ْ مَل

َو  َ  ،ثحَبْنَح سح َ  اح
ْب ثح ت  مح َّ 

ْلغحْ َب املْ ْاَ ح دبح  .َومَلْ    مح اياي
ْب َدَه ئح َوَأْرَك شح  ،َوَأْمَوا  َأنََّب مح

نح َ  ،املْ ْ لح ح َ  وح امْل ْؤمح َم    اْيرَبُّ ايعَّ  ،َوَمْ قح
وُّ َوَأْمَوا  َأنََّب اإْلح

وُّ  ،قح
كح ُّ اي َّ

ِضح اْ َ دحي  ،اي َّ

يُّ 
َ ة  ايعَّْقَ   ،املَْْواح

َض َكلح ْياح ْب و 
َة مح َّ 
َا  ،َوَأْمَوا  َأشَّ اْ َئح ْ َوة   ،َوَأْهَك   اْ   َواْي  

ْنَ   ة  َهَ  َأْهوح اياُّ حَّ ْثَق  َواْ   ٌب وَ  .اْي   ْؤمح ْم م  مْ ثح َوَأْمَوا  َأ ي ثحن  ائحدح  ،إحَد ثحن  ٌب ثحرَشَ
م  قح

ْلمٌ  ،دحدنحو َوَخَ ا ح مح َهَ لح  ْم سح عَّغحدٌ  ،َوَقْلغحو يحَقْلغحن  ْم م  ك  َْم ح
ي  ح ْم  ،َوَأْم ح يتح َين  َون رْصَ

ٌة َحعَّ  َدْبَهَش اّ  َ اَّ مْ  م  مْ  ؛َين  ك  وي ْم َع َمَد َها  ْم َمَ ن  ْم َوَهَ   ،َاَ َ ن  َ َلَ ات  اَّّح َهَلْ ن 

مْ َأرْ  ْم َوَأْاَ  دحك  ن  مْ  ،َواحح ْم َوَ  ئحغحن  ك  اح مْ و ،َوَم هح ْم َوَث طحنحن  ك  َ  َر َّ  ،َظ هح ح
آمح

ح َ  ف   ،َوَ ْاه   ثحَ  َأْحَغْغَا  ،  َ لي َرْكَ َعْ ح و .اْيَ  ملَ  .«َوَ نْرَصح
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 ثاِرالَوِزَياَرُة 

ك   هنََل نَْب  َث نن     َنغننحوح اي َّ ك   هنََلْ َب د  وارح  اّح اي َّ
َث آَدَ   نَفن  ةح د  وارح

َث  ك   هنََل نَْب د  وارح َث إثن اه نَم خنَل نوح اّح اي َّ ك   هنََل نَْب دن  وارح اّح اي َّ

ك   هنَ َث هن ن   رو  ح اّ اي َّ ك   هنََل نَْب دن  وارح َلْ َب د  م سنن  كنَل حم اّح اي َّ

ّح  نَ  َويَلح ا َث َام ح امل ؤمح ك   هنََل نَْب دن  وارح  حنَغن ىح اّح اي َّ
َث من حنَ نلا  وارح

ك   هنََلْ َب َد ثنب هنل   املن  ن نَفن  اي َّ
ك   هنََل نَْب َد ثنَب من حنَ نلا  اي َّ

ك    ك   َهَلْ َب َد ثنب ا طن ة اي ه اء اي َّ َهَلْ َب َد ثنَب َخاَ َة  امل  نين  اي َّ

َر َامنَوا  َانََّب َقا   واي ح نَ  املَ  ن  
بح ك  َهَلْ َب د  ث َر اّح واثنَب ث رح غن   اي َّ اين 

ك ة َوَاَم َت ثن  ملح  وف حَوهَنَ َا هنَبح امل نن ح َوَاطنَ نَا اَّ  كَة َوآَ  َا اي َّ َاَق َا اي َّ

َمًة َظَلَ عَب َوَيَ َب َوَرسن َيي  حنَعل  َا  َب اي َ  َمًة َقعنََلعنَب َوَيَ َب اّ  ا  قن   انََل نََب اّ  ا 

را  نَا ن    اّح َامَوا  َانلب ك 
 َا ثني د  َم عي د  اث  َهغاح

َمًة َس ح ا ثنح يب َاَ ىلح اّ  ا 

ل َّ 
َةح َوا رحن  ح امل َ َوَ ةح مل  ن نَحنح نَب اجلن هح ة  ثنَ نححن سنحو  َومَل   ا  ك ح ايشل  ح

نَ   دب َوَارك شح امل ؤمح م ايال
ب َده ئح  ثنح  ثنحو  َوَامنَوا  أَنَب مح

تح  ل
اَ ح ب م 
 ن لغنح َب مح

ة  ي  َوَامنَوا  َاشَّ ا َئ ل
كول ا  دحي املَواح ىلنو  اي َّ َوَامَوا  َانلَب اإلمن   ايربَّ  ايعَّقنو  اي َّ

 ة  ايعَّقن 
َض َكلح ْياح ب و 

ة  هنَ  َاهو مح ثنق  َوا ن حَّ ا  َواي ن  وة  اي     َوَاهنك   ا  

ٌب َوثنح دح ثنحنم  ؤمح سن َلي  َا ل ثنحننم  م  ا  اَّ َومنكئننَعنَي  َوَانغنح  َئي  َور  ن ن  َوا منوح ايا 

عَّ  كنم  م  ْم ح
لٌم َوَام ي عح غند م  قٌب ثنرََشائحد ددنو وخ ا  حم َهَ ل وَقلغو يَقلغحنم سح

م  ن  م وهنََ  َاان ن مح  نََل ات اّ َهَل نم َوَه  َارواحنحنم َوَه  َاان ن دحك 

كم َوهنََ   ن ئحغنحنم َوهنََ  ظن ه كم وهن  ثنن طنحننحننم ثنَ ثنو  اح َوهنَ  من هح

و د  اثن  هنَغناح اّح َيَقا َهظ ّح ثحَ يب َانَا َوَامل  ا
ة  َأننا وا مو َد  ْثب َرسن  شح ندَّ  اي َّ

ن  اح



 امل  ن غنَة  ثنحَب َهَل ن  َوَه  اننَ نن دح َاهو اي َّ نن اتح وا رض اننََلَ َب 
وانََلاح

اّ  ا منًة َأكَاا وَاجل نَْا َو نََوَ بت و ننقنغنا يحقنحع يحب د منَ عَي د اثن  هنَغناح 

نَاب  وثنح ملََحو ايَّ ي َيَب  اّح قنَ نَات  ند ر ب َاسنمَو  اَّ ثن يحشنبش ايَ ي َيَب 
هح

ك    ن   َواآلخنح ة اي ل  َوَاش َ َ َلنو َمَ نم   ايا 
ا  نَ ل  حم 
ا  َوآشح نَ ل  َاش د  نَل ََ َ  حم 

َيَاديح

 اّح اي نلك   هنََل َب د ثنَب َنغنحوح اّح اي نلك   هنََل نَب د ثنَب 
شح هنََل َب د ثننَب َرسن  

ن َ   اي نلك   َهَل َب ازُّ  ايشنَو ا   َام  امل ؤمح
اي نلك   َهَل َب د ثنَب ا ن  ن ح ايشنو اح

واثنب ايشنو ا اي نلك   هنََل َب ازُّ  املنَظنل    َواثنب  املَظنل   ح َيَ َب اّ  ا مًة َقعنََلعنب 

 اي نلك   َهَل َب َوَيَ َب اّ ا مًة َظَلَ عنَب َوَيَ ب اّ  ا مًة سَن ح ا ثنح يحب َاَ ىلح 
 ا ثنحيح

دة  ثنحَب هنَل ن  َوهنََ   د  د َويلَّ اّح َواثنَب َويح يح يََقا َهظ  اح امل  ن غنَة  َوانَللاح ايَ نح

م  ك   هنََل ن  ي َب منحنوم اي َّ
 َ  َاَلَ َب اّ  ا مًة َقَعَلعب َوَاثن ء  احىل اّح َواح

انَ  دح امل  نلح

م د  د َاوي  َء اّح  ك   هنََل ن  اَئي  اي َّ دل م د  ا نفنح  َء اّح َواوح ك   هنََل ن  َوَاحنحغن َئي  اي َّ

م دن   ك   هنََل نن   اّح اي َّ
م د  َانن ن َر َرسن  شح ك   هنََل ن  َان ن َر ددبح اّح اي َّ

م د  َانن ن َر ان طنح َة  ك   هنََل ن  نن  اي َّ
اي ه اء َس اةح نح  ءح َانن ن َر َام ح امل ؤمح

ن   ا نَ نَبح ثنب هنل  ايَ يل اين  ح
ا  نَ َّ م د  َانن ن َر َاثنو حم  ك   هنََل ن  اي ن ملََ  اي َّ

غنع م وط ثنَاح 
 اّح ا ن ن  ثنَ ثنو َانع م َوا مو طح

م د  َان  َر َاثنو َهغناح ك   َهَل ن  اي َّ

انحننع م َوان      ن ا رض  ايلعنو ان و  د  م َاَ ا   م انَ نًا هنَظن ً  انَ  َي عَنو كن نا  َم نَن 

 .ا نًا َهظ  
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