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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
ِئنَُّة  يَـّتُـهااأَيا   النـَّْفُس اْلُمْطما

 اْرِجِعي ِإىلا رابِ ِك رااِضياًة ماْرِضيًَّة 
 فااْدُخِلي ِف ِعبااِدي 
نَِّت   وااْدُخِلي جا

 
 صدق هللا العلي العظيم 

 30-27سورة الفجر: 
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 كلمة الناشر

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 ابلعامل...إن الظروف العصبية الت متر 

 واملشكالت الكبرية الت تعيشها األمة اإلسالمية..
 واملعاانة السياسية واالجتماعية الت نقاسيها مبضمض...

 وفوق ذلك كله األزمات الروحية واألخالقية الت يئن من وطأهتا العامل أمجع...
الـــت واحلاجـــة املاســـة إىل نشـــر وبيـــان مفـــاهيم اإلســـالم ومبادةـــه اإلنســـانية العميقـــة 

تــالزم اإلنســان ِف كــه شــؤونه وجاةيــات حياتــه وتتــدخه مباشــرة ِف حــه مجيــع أزماتــه 
 ومشكالته ِف احلرية واألمن والسالم وِف كه جوانب احلياة..

والــتعطا الشــديد إىل إعــادة الــروة اإلســالمية األصــيلة إىل احليــاةف وبلــورة ال قافــة 
بنـــاإل اإلســـالم كـــي يتمكنـــوا مـــن الدينيـــة احلي ـــةف وبعـــل الـــوعي الفكـــري والسياســـي ِف أ

 رسم خريطة املستقبه املشرق أبهداب اجلفون وذرف العيون ومسالت األانمه..
كــــه ذلــــك دفــــع املؤسســــة ألن تقــــوم اعــــداد يموعــــة مــــن ا اضــــرات التوجيهيــــة 
القيمة الت ألقاهـا ااحـة املرجـع الـديع األعلـ   يـة هللا العظمـ  السـيد ينمـد احلسـيع 

ظلــــهظ ِف ظـــروف وأزمنــــة خمتلفـــةف حــــوا خمتلـــ  شــــؤون احليـــاة الفرديــــة الشـــريازي مدام 
واالجتماعيـــةف وقـــد راجعهـــا اإلمـــام الشـــريازي وأضـــاف عليهـــا فأصـــبح  علـــ  شـــكه  
اً لـــبعض  كتيبــاتف وقـــد قمنـــا بطباعتهـــا مســـالة منــا ِف نشـــر الـــوعي اإلســـالميف وســـد 

 ومستقبه ييد..الفراغ العقاةدي واألخالقي ألبناإل املسلمني من أجه غداً أفضه 
 وذلك انطالقاً من الوحي اإلهلي القاةه:
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 َيِن َولُِينِذُروا قَ ْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم ََيَْذُرون لِيَ تَ َفقَُّهوا ِف الدِ 
(1). 

الــ ي هــو أصــه عقالةــي عــام يرشــدان إىل وجــوب التفقــه ِف الــدين وانــ ار األمــةف 
 عامل ِف معرفة أحكامه ِف كه مواقفه وشؤونه..ووجوب رجوع اجلاهه إىل ال

 وتطبيقاً عملياً وسلوكياً لآلية الكرمية:
  ِفَ َبشِ    ْر ِعبَ   ا  الَّ   ِذيَن َيْس   َتِمُعوَن اْلَق   ْوَت فَ يَ تَِّبُع   وَن َُْحَس   َنُه ُُولَ ِ   َ  الَّ   ِذيَن

َهَداُهُم هللاُ َوُُولَِ َ  ُهْم ُُوُلو األَْلَبابِ 
(2). 

ة  يــة هللا العظمــ  الســيد ينمــد احلســيع الشــريازي مدام ظلــهظ فــان مؤلفــات ااحــ
 تنقسم:

التنــــوع والشــــمولية ألهــــم أبعــــاد اإلنســــان واحليــــاة لكو ــــا إنعكاســــاً لشــــمولية  ُواًل:
 اإلسالم..

فقـــد أفـــا  قلمـــه املبـــارس الكتـــب واملوســـوعات الضـــ مة ِف شـــ  علـــوم اإلســـالم 
ت ـ حـ  انن ـ املاةـة والعشـرين يلـداًف امل تلفـةف أخـ اً مـن موسـوعة الفقـه الـت  ـاوز 

حيــل تعــد إىل اليــوم أكــ  موســوعة علميــة اســتداللية فقهيــة ِف اريــ  اإلســالم ومــروراً 
بعلــوم احلــديل والتفســري والكــالم واألصــوا والسياســة واالقتصــاد واالجتمــاع واحلقــوق 

لــــت تتنــــاوا وســــاةر العلــــوم احلدي ــــة األخــــرت.. وانتهــــاإًل ابلكتــــب املتوســــطة والصــــ رية ا
 ظ مؤلفاً.150خمتل  املواضيع والت قد تتجاوز مبجموعها الـم

الـــر ت  األصــالة حيـــل إ ــا تتمحــور حـــوا القــر ن والســـنة وتســتلهم منهــا اثني  اً:
 واألفكار.
 املعاجلة اجل رية والعملية ملشاكه األمة اإلسالمية ومشاكه العامل املعاصر. اثلثاً:
نة ِف كتاابتـــه لـــ وي االختصـــاص كــــماألصواظ التحـــدل بل ـــة علميـــة رصـــي رابع   اً:

ومالقـــانونظ ومالبيــــعظ وغريهــــاف وبل ــــة واضــــحة يفهمهــــا اجلميــــع ِف كتاابتــــه اجلماهرييــــة 
                                                        

 .122سورة التوبة:  (1)
 .18سورة الامر:  (2)
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 وبشواهد من مواقع احلياة.
ه ا ونظراً ملـا نشـعر بـه مـن مسـؤولية كبـرية ِف نشـر مفـاهيم اإلسـالم األصـيلة قمنـا 

اإلســـالمية لســـماحة املرجـــع مدام  بطبـــع ونشـــر هـــ   السلســـلة القيمـــة مـــن ا اضـــرات
ظلـــهظ والـــت تقـــارب التســـعة  الف يناضـــرة ألقاهـــا ااحتـــه ِف فـــ ة زمنيـــة قـــد تتجـــاوز 

 األربعة عقود من الامن ِف العراق والكوي  وإيران..
نرجـــو مـــن املـــوىل العلـــي القـــدير أن يوفقنـــا إلعـــداد ونشـــر مـــا يتواجـــد منهـــاف وأمـــالً 

هــــا وإخراجــــه إىل النــــورف لنــــتمكن مــــن إكمــــاا ابلســــعي مــــن أجــــه مصــــيه املفقــــود من
سلســـلة إســــالمية كاملـــة وخمتصــــرة تنقـــه إىل األمــــة وجهـــة نظــــر اإلســـالم  ــــا  خمتلــــ  

 القضاَي االجتماعية والسياسية احليوية أبسلوب واضح وبسيط.. إنه ايع ييب.
 
 

 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر               
 بريوت لبنان                

 شوران 13/  6080.ب: ص
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
احلمد هلل رب العاملنيف والصالة والسالم عل  نبينـا ينمـد و لـه الطيبـني الطـاهرينف 

 واللعنة الداةمة عل  أعداةهم أمجعني إىل قيام يوم الدين.
 

 الشها ة واحلياة األبدية
 

ِ  ْم َوال ََتَْس  َََّّ الَّ  ِذيَن قُِتلُ وا ِف قـاا تعـاىل:  َ  ِعْن  َد َر ِ   َس  ِبيِل هللِا َُْم  َوالً بَ ْل َُْحيَ  ا
يُ ْرزَُقونَ 

(3). 
ــا اســــتمرار  ــد لنــ ــ ين يقتلــــون ِف ســــبيه هللاف وتؤكــ تشــــري انيــــة الكرميــــة إىل حــــاا الــ
حيـــاهتم بعـــد القتــــهف وأ ـــم يبقــــون أحيـــاإلف فــــتن مـــن استشــــهد ِف ســـبيه هللا ال تنتهــــي 

 تؤكد  انية املباركة.حياتهف به يبق  حياً يرزقف وه ا ما 
فكما أن ه   احلياة املادية ذات مراتب منها مرتبة كاملة نسـبياً كمـن كـان سـعيداً 
فرحـــاًف ومنهــــا مرتبــــة انقصـــة كمــــن كــــان شـــقياً حاينــــاًف كــــ لك مـــن مــــات يكــــون علــــ  
قسمني ـ بعـد بقـاإل كليهمـا ِف حيـاة مـن لـون  خـر ـ قسـم يكـون حيـاً هنـاس أي سـعيداً 

 .(4)ميتاً هناس أي شقياً حايناً فرحاً وقسم يكون 
والشــهداإل هـــم الــ ين ضـــح وا أبنفســهم ِف ســـبيه العقيــدة.. وِف ســـبيه  ؟وكيــ  ال

                                                        

 .169سورة  ا عمران:  (3)
 سورة  ا عمران. 66ص 4تقريب القر ن إىل األذهان: ج (4)
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إعـــــالإل كلمـــــة التوحيـــــد واحلـــــقف وأانروا احليـــــاة بـــــدماةهم الاكيـــــةف كـــــي يتســـــ  ل جيـــــاا 
 التمس ك بعرت اإلسالم.

ياتــهف يكــون وقــد يكــون املضــح ي بنفســه ابإلضــافة إىل أنــه شــهيد وقــد وعــد هللا ح
عــروة مــن عــرت اإلميــان والعقيــدة وإمامــاً مــن أةمــة املســلمنيف كمــا هــو احلــاا ابلنســبة 

فمــا أعظــم هــ ا الشــهيد ومــا أرفــع مكانتــه وقــد  لســيد الشــهداإل أد عبــد هللا احلســني
 «.  وأما انخرة فبنور وجهك مشرقة: »قاا اإلمام زين العابدين 
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 اإلمام املعصوم
 

عـــرف قلــــيالً علـــ  هــــ   الش صـــية العظيمــــةف فتنـــه ينب ــــي أن نقــــرأ وإذا أردان أن نت
عنـــــد هللا عاوجـــــه ومقامـــــه  بعـــــض األحاديـــــل الـــــت تبـــــني مكانـــــة اإلمـــــام املعصـــــوم 

 التكويع والتشريعي.
َوَم     ْن يُ      ْؤَت ِف قـــــوا هللا عاوجـــــه:  فقـــــد جـــــاإل عـــــن أد عبـــــد هللا الصـــــادق 

احلِْْكَمَة فَ َقْد ُُوِتَ َخرْياً َكِثرياً 
 .(6)«طاعة هللا ومعرفة اإلمام: »قاا  (5)

قُ  ْل َُرََُيْ   ُتْم ِف قــوا هللا عاوجــه:  وكـ لك جــاإل عــن اإلمــام موســ  بــن جعفــر 
َن َمِع   نين  ِإْن َُْص   َبَم َم   ا ُُكْم ًَ   ْوراً َفَم   ْن مَْءِ   يُكْم ِ َ   ا

إذا غـــاب عـــنكم : »ف قـــاا (7)
 .(8)«إمامكم فمن أيتيكم امام جديد

فمـن ذا الـ ي يبلـع معرفـة اإلمـامف أو ميكنـه »أنـه قـاا:  رضـا وجاإل عن اإلمام ال
! هيهـــــات هيهـــــات! ضـــــل   العقـــــواف واهـــــ  احللـــــومف وحـــــارت األلبـــــابف ؟اختيـــــار 

وخســـــئ  العيـــــونف وتصـــــاغرت العظمـــــاإلف ومـــــريت احلكمـــــاإل.. وعييـــــ  البل ـــــاإل عـــــن 
 .(9)«وص  شأن من شأنه أو فضيلة من فضاةله وأقرت ابلعجا والتقصري..

اإلمام أمـني هللا ِف خلقـهف وحجتـه علـ  عبـاد ف وخليفتـه ِف »... أيضاً:  وقاا 
 .(10)«بالد ف والداعي إىل هللا وال اب عن حرم هللا..

                                                        

 .269سورة البقرة:  (5)
 .11ة 185ص 1الكاِف: ج (6)
 .30لك: سورة امل (7)
 .14ة 339ص 1الكاِف: ج (8)
 .1ة 201ص 1الكاِف: ج (9)
 .1ة 200ص 1الكاِف: ج (10)
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إذنف مـــن خـــالا هـــ   األحاديــــل الشـــريفة وك ـــري غريهــــا ميكـــن أن نعـــرف بعــــض 
ف وقربــــه مــــن هللا عاوجــــه ودور  ِف قيــــادة اجملتمــــع اإلنســــا  مكانــــة اإلمــــام احلســــني 

هدايتـــهف فـــتذا أردان أن اـــه  بســـاحة الرمحـــة اإلهليـــةف واصـــه علـــ  الســـعادة الدنيويـــة و 
ف ونســري علــ  طريقــه الــ ي راــه واالخرويــةف فالبــد أن نتبــع خطــ  اإلمــام احلســني 

ف إال ل جياا بدمه الشري ف وه ا األمر أيضاً يصدق علـ  بقيـة األةمـة املعصـومني
 .د عبد هللا احلسني أن البحل يدور ِف ه ا الكراس حوا أ
عــن ســاةر الشــهداإل وال ــاةرين وصــاة  تفــوق   نعــمف فقــد امتــاز اإلمــام احلســني 

كــه الشــهداإل فأصــبح ســـيد الشــهداإل مــن األولــني وانخـــرينف وهــ ا ال ابعتبــار  إمامـــاً 
فحسـبف بـه  (12)ورحيانتـه مـن الـدنيا رسـوا هللا  (11)معصوماً فقطف وال ألنه سـبط

مها  جلاللــــة األهــــداف الــــت ــــر هورتــــه مــــن أجلهــــاف وعظمــــة التضــــحية الــــت قــــد  ف فج 
وتكامليــة األبعــاد فيهـــاف ومــن هنـــا جــاإل التأكيـــد الكبــري علـــ  الشــعاةر احلســـينية وزَيرة 

 .اإلمام احلسني 
 
 

 زايرة اإلمام احلسني 
ــع ل حاديــــل الــــت جــــاإلت حــــوا فضــــه زَيرة اإلمــــام احلســــني  يــــدرس  إن املتتبــ

رف وعلــو مكانــهف وارتفــاع شــأنه ولوخــه ِف العــاملني ومقامــه عظمــة هــ ا الشــهيد الطــاه
 عند هللا عاوجه.

فقيــــــه ل: أدخــــــهف فــــــدخل ف  يقــــــوا الــــــراوي: اســــــتأذن  علــــــ  أد عبــــــد هللا 
فوجدتــه ِف مصــال  ِف بيتــهف فجلســ  حــ  قضــ  صــالتهف فســمعته ينــاجي ربــه وهــو 

ابلوصــيةف وأعطــاان اللهــم َي مــن خصــنا ابلكرامــةف ووعــدان ابلشــفاعةف وخصــنا »يقــوا: 
                                                        

حسـني مـع وأان مـن : »ف وفيـه عـن رسـوا هللا ابب طرف مـن فضـاةه احلسـني  127ص 2راجع اإلرشاد: ج (11)
 «.حسني أحب هللا من أحب حسينا حسني سبط من األسباط

الولـــــد رحيانـــــة ورحيانتـــــاي احلســـــن : »ف وفيـــــه قـــــاا رســـــوا هللا 8ة 27ص 2: جراجـــــع عيـــــون أخبـــــار الرضـــــا  (12)
 «.واحلسني
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علـم مــا مضــ  وعلــم مــا بقــيف وجعــه أفئــدة مــن النــاس هتــوي إلينــاف اغفــر ل وألخــوا  
وزوار قـــ  أد معبـــد هللاظ احلســـنيف الـــ ين أنفقـــوا أمـــواهلم وأش صـــوا أبـــدا مف رغبـــة ِف 
بــرانف ورجــاإًل ملـــا عنــدس ِف صــلتناف وســـروراً أدخلــو  علــ  نبيـــكف وإجابــة مــنهم ألمـــرانف 

لــو  علـــ  عــدوانف أرادوا بـــ لك رضــاسف فكــافهم عنـــا ابلرضــوانف وأك هـــم وغيظــاً أدخ
ــ ين خلفـــــوا أبحســـــن ا لـــــ ف  ابلليـــــه والنهـــــارف وأخلـــــ  علـــــ  أهـــــاليهم وأوالدهـــــم الـــ
واصـــحبهم واكفهـــم شـــر كـــه جبـــار عنيـــدف وكـــه ضـــعي  مـــن خلقـــك وشـــديدف وشـــر 

ومــا  شــياطني اإلنــس واجلــنف واعطهــم أفضــه مــا أملــوا منــك ِف غــربتهم عــن أوطــا مف
  هروان به عل  أبناةهم وأهاليهم وقراابهتم.

اللهــم إن أعــداةنا عــابوا علــيهم وــروجهمف فلــم يــنههم ذلــك عــن الشــ وص إلينــاف 
خالفــاً مــنهم علــ  مــن خالفنــاف فــارحم تلــك الوجــو  الــت غريهتــا الشــمسف وارحــم تلــك 

الـــت ف وارحـــم تلـــك األعـــني ا ـــدود الـــت تتقلـــب علـــ  حضـــرة أد عبـــد هللا احلســـني 
جرت دموعها رمحة لنـاف وارحـم تلـك القلـوب الـت جاعـ  واح قـ  لنـاف وارحـم تلـك 

 الصرخة الت كان  لنا.
اللهم إ  أستودعك تلـك األبـدانف وتلـك األنفـس حـ  تـوفيهم علـ  احلـو  يـوم 

 « .العطا األك 
ــ قــاا الــراوي ـ : فمــا زاا يــدعو وهــو ســاجد اــ ا الــدعاإل فلمــا انصــرف قلــ :  ـ

اس لو أن ه ا الـ ي اعـ  منـك كـان ملـن اليعـرف هللا عاوجـه لظننـ  أن جعل  فد
 النار ال تطعم منه شيئاً أبداًف وهللا لقد متني  أ  كن  زرته ومل أحج.

 «.؟ما أقربك منه فما ال ي مينعك من زَيرته: »فقاا ل 
 «.  ؟مل تدع ذلك: »مث قاا 

 قل : جعل  فداس مل أر أن األمر يبلع ه ا كله. 
 .  (13)«من يدعو لاوار  ِف السماإل أك ر ممن يدعو هلم ِف األر »قاا: ف

                                                        

 .2ة 40ب 116كامه الاَيرات: ص  (13)
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أنـه ِف أوا واليـة أد جعفـر ـ املنصـور ـ نـاا النجـ ف  معظروي عـن أد عبـد هللا 
قـاا: مـن أقصـ  الـيمن... مث قـاا « ؟مـن أيـن قـدم » قاا ألعراد كـان ِف الطريـق: 

 «.؟فبما جئ  هيهنا»له: 
 . عظمقاا: جئ  زاةراً للحسني 

 «.؟فجئ  من غري حاجة ليس إال للاَيرة: »معظفقاا أبو عبد هللا 
قـــاا: جئـــ  مـــن غـــري حاجـــة إال أن أصـــلي عنـــد  وأزور  فأســـلم عليـــه وأرجـــع إىل 

 أهلي.
 «.؟وما ترون ِف زَيرته: »معظفقاا أبو عبد هللا 

وقضـاإل  قـاا: نـرت ِف زَيرتـه ال كـة ِف أنفسـنا وأهالينـا وأوالدانف وأموالنـاف ومعايشـنا
 حواةجنا.

 «.؟أفال أزيدس من فضله فضاًل َي أخا اليمن: »معظفقاا أبو عبد هللا 
 قاا: زد  َيبن رسوا هللا.

ف « pتعـــدا حجـــة مقبولـــة زاكيـــة مـــع رســـوا هللا  معظإن زَيرة احلســـني » قـــاا: 
 فتعجب من ذلك.

« pإي وهلل وحجتـــــني م ورتـــــني متقبلتـــــني زاكيتـــــني مـــــع رســــــوا هللا : »معظقـــــاا 
هالهــني حجــة مــ ورة متقبلـــة » يايــد حــ  قـــاا:  معظتعجــبف فلــم يــاا أبـــو عبــد هللا ف

 «.   مصظزاكية مع رسوا هللا 
مــن زار  »علــ  عاتقــه يقبلــه:  لــه واحلســني  وروي عــن ابــن عبــاس قــوا النــ  

عارفـــاً حقـــه كتـــب هللا لـــه هـــواب ألـــ  حجـــة وألـــ  عمـــرةف ومـــن زار  كمـــن زار  ومـــن 
ِف عرشــهف وحــق الااةــر علــ  املــاور وهــو هللا تعــاىل أن هللا ال يع بــه  زرا  كمــن زار هللا

ـــار أال أن اإلجابـــــة مـــــ  قبتـــــه والشـــــفاإل ِف تربتـــــهف واألةمـــــة مـــــن ذريتـــــه..  (14)«ِف النــ
 احلديل.

                                                        

 ف فصه.145ص 2الصراط املستقيم: ج (14)
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 ُحا يث ِف فضله 
فك ــري   أمــا مــا ورد مــن أحاديــل ِف بيــان مكانــة اإلمــام أد عبــد هللا احلســني

مـــن أحـــب أن ينظـــر إىل أحـــب أهـــه »أنـــه قـــاا:   جـــداًف فقـــد جـــاإل عـــن رســـوا هللا
 .(15)«األر  إىل أهه السماإلف فلينظر إىل احلسني

أال وإن احلســني ابب مـن أبــواب اجلنـةف مــن عـادا  حــر م هللا عليـه ريــح : »وقـاا 
 .(16)«اجلنة..

ِف  ولعه هـ ا احلـديل يكفـي عـن سـرد بقيـة األحاديـل الـواردة عـن رسـوا هللا 
 عند هللا عاوجه. ف ومكانتهفضله 

فهـي ك ـرية جـداً  وفضـه تعظـيم شـعاةر  عـن أهـه البيـ  أما مـا ورد ِف فضـله 
مـــن ذكـــران عنـــد  ففاضـــ  عينـــا  حـــرم هللا »قولـــه:  فقـــد جـــاإل عـــن اإلمـــام الصـــادق 

 .(17)«وجهه عل  النار
الـ ي هـو سـيد الشـهداإل وقتيـه  فما حسبك ِف من بك  علـ  اإلمـام احلسـني 

املســـــماة بـــــاَيرة الناحيـــــة  ِف زَيرتـــــه للحســـــني إلمـــــام احلجـــــة وقـــــد قـــــاا ا ؟العـــــ ة
الســـالم علـــ  مـــن جعـــه هللا الشـــفاإل ِف تربتـــهف الســـالم علـــ  مـــن اإلجابـــة »املقدســـة: 

 .(18)«م  قبتهف السالم عل  من األةمة ِف ذريته...
ويكفـــــي أن نقـــــوا: إن العبـــــارة األوىل مالشـــــفاإل ِف تربتـــــهظ كافيـــــة لبيـــــان اإلعجـــــاز 

 وشرفه. ه ا األمرف وإن دا ذلك عل  شيإل فتمنا يدا عل  مكانته اإلهلي ِف 
ف م ــه تكل ــم رأســه وقـد ذكــران ِف بعــض كتبنــا شــيئاً مــن كرامــات اإلمــام احلســني 
 الشري ف أو سطوع النور منه وهو مقطوعف وعل  الرمح مشروع.

                                                        

 .فصه ِف معال أمور   73ص 4مناقب  ا أد طالب: ج (15)
 املنقبة الرابعة. 22ماةة منقبة: ص (16)
 . 10ة 32ب 104كامه الاَيرات: ص  (17)
 ضياإل الصاحلني: زَيرة الناحية. (18)
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 التسبيم برتبته 
أن : »مـام الصــادق روت عبـد هللا بـن إبـراهيم بـن ينمـد ال قفـي عـن أبيـه عـن اإل

كانـــ  مســـبحتها مـــن خـــيط صـــوف مفتـــه معقـــود عليـــه عـــدد التكبـــرياتف   فاطمـــة 
ف تـــــديرها تكـــــ  وتســـــبح إىل أن قتـــــه محـــــاة بـــــن عبـــــد املطلـــــب  فكانـــــ  بيـــــدها 

وجــدد  فاســتعمل  تربتــه وعملــ  التســابيحف فاســتعملها النــاسف فلمــا قتــه احلســني 
ملوا تربتــــــه ملــــــا فيهــــــا مــــــن الفضــــــه علــــــ  قاتلــــــه العــــــ اب عــــــدا ابألمــــــر عليــــــه فاســــــتع

 .(19)«واملاية
بيــان عظــيم الفضــه ِف التســبيح ب بــة أد عبــد هللا احلســني  وكــ لك جــاإل عــنهم 

  أن احلــــور العــــني إذا واحــــداً مــــن األمــــالس يهــــبط إىل األر  ألمــــر مــــاف يســــتهدين
التسبيح وال بة من ق  احلسني 

(20). 

                                                        

 .1ة 66ب 150املاار: ص (19)
 .5ة 66ب 151املاار: ص (20)

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 14 

 شهداَ مع اإلمام احلسني 
متتـاز علـ  سـاةر النهضـات طـوا  هم ما جعه  ضة اإلمام احلسني مث انه من أ

التــاري  هــو عظــيم فضــه أصــحابه الــ ين استشــهدوا معــهف حيــل قــاا اإلمــام احلســني 
« :(21)«فت  ال أعلم أصحاابً وال أهه بي  أبر  وأوصه من أصحاد وأهه بيت. 

 بنـ  حــاام بــن أمـه أم البنــني فهـ ا أبــو الفضـه العب ــاس بـن علــي بـن أد طالــب 
أحـــد أعظـــم شـــهداإل الطـــ ف ولـــه الك ـــري مـــن الكرامـــات  (22)خالـــد بـــن دارم الكالبيـــة

قـاا اإلمـام  والفضهف وهي تدا عل  علو منالته ودرجة قربه من هللا عاوجـهف وفيـه 
رحــم هللا عمـــي العبــاس بــن علـــيف فلقــد  هــر وأبلـــ ف : »الســجاد علــي بـــن احلســني 

 ف فأبدلــــه هللا امــــا جنــــاحني يطــــري امــــا مــــع وفــــدت أخــــا  بنفســــهف حــــ  قطعــــ  يــــدا
املالةكة ِف اجلنة كما جعـه جلعفـر بـن أد طالـبف وإن للعبـاس عنـد هللا تبـارس وتعـاىل 

هــو ابب احلــواةج  . مث إن العبــاس (23)«ملنالــة ي بطــه اــا مجيــع الشــهداإل يــوم القيامــة
النــــاس  إىل هللا عاوجـــه وهــــ ا مـــن مصــــاديق كـــون الشــــهداإل أحيـــاإل عنــــد راـــمف حيــــل

يستفيدون من نورهم ح  بعـد شـهادهتمف ويتوسـلون اـم وتقضـ  حـواةجهمف وال أبس 
 ب كر قصة عل  سبيه امل اا تبني مكانة الشهيد وكي  أن عطاإل  ال ينتهي أبداً.

 قصة من كرامات الشهيد
قبه مخسة عشر عامـاً كـان هنـاس ابةـع للبلـور ِف كـربالإل املقدسـةف وِف أحـد األَيم 

مــن عملـه إىل املنــاا فـوج  بعــدد كبـري مــن األكـراد الــ ين يقطنـون لــاا  وعنـدما رجـع
العراق ِف منالهف فتعجب ه ا الباةعف حيل أصابته الدهشـةف فجـاإل إىل زوجتـه لت ـ   

 اب  ! 

                                                        

 .يلس ِف ذكر مقته احلسني  183روضة الواعظني: ص (21)
 ...ِف ذكر أوالد أمري املؤمنني  5ب 203إعالم الورت: ص (22)
 ف رجالن جعه هللا لكه واحد منهما جناحني..101ة 68ا صاا: ص (23)
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ر ف فقالــ : أال تــ كر قصــة ذلــك الرجــه  فهــدأت الاوجــة زوجهــا وحاولــ  أن تــ كِ 
تــه ِف بيتنـــاف وكانــ  زوجتـــه قــد أصـــااا الكــردي الــ ي جـــاإل ِف العــام املنصـــرم مــع زوج

ســنةظ وكانــ  قــد ذهبــ  إىل العديــد مــن الــدوا األجنبيــة للمــداواة  20العقــم حــوال م
لكنها مل  ِن سوت اليـأسف فقلـ  هلـا: اـن عنـدان طبيـب هـو أفضـه مـن كـه طبيـبف 

 وبال أي تكلفة. 
 لن هب إليه انن.  ؟فقال  املرأة الكردية: من ه ا الطبيب وأين هو

ف فأخـ هتا إىل حـرم أد الفضـهف وقلـ  فقل  هلا: ذاس هو أبو الفضـه العبـاس 
هلــا: إن مــوالان أاب الفضــه مــا قــِدما إليــه أحــد يطلــب حاجــة إال أعطــا  هللا تعــاىل ب كتــه 

 . 
بقلــــب مهمــــومف وتــــئن وهــــي يناونــــةف  فأخــــ ت املــــرأة ابلــــتكلم مــــع أد الفضــــه 

 لبها األمه.وبعدها خرجنا وقد زرع هللا تعاىل ِف ق
   ؟وبعد أَيم محل  املرأة مث وضع  طفاًلف أال ت كر ه   املرأة

   ؟فقاا الرجه ابةع البلور: نعم لقد ت كرتف ولكن هؤالإل ماذا يريدون انن
فقالــ  زوجتــه: هــؤالإل أيضــاً ممــن أصــيب  زوجــاهتم ابلعقــم وهــم أيضــاً مــن األخــوة 

هم ابلــــ هاب إىل كــــربالإل عنــــد األكــــراد وتلــــك املــــرأة هــــي الــــت دلــــتهم علينــــاف ونصــــحت
ليطلبـــوا عنـــد  مـــن هللا أن يـــرزقهم األطفـــااف كمـــا رزق  ضـــريح أد الفضـــه العبـــاس 

 ه   املرأة.
وهـ   القصــة واحــدة مــن  الف القصــ  الــت تتحــدل عــن عطــاإل الشــهداإل وعــن 

 .(24)قرب منالتهم من هللا تعاىل حيل جعلهم أحياإل عند  يرزقون

                                                        

والعصــمة  العبــاس ) (دام ظلــه)راجــع كتــاب ااحــة املؤلــ   لإلســتاادة مــن معرفــة مكانــة أد الفضــه العبــاس  (24)
 لبنان.  -طبع مؤسسة الوعي اإلسالمي بريوت  (الص رت
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 يوم عاشوراَ
 

أهـــرت ِف ت يـــري يـــرت احليـــاةف مـــن ألهـــا يـــوم عاشـــوراإلف فكمـــا أن يـــوم هنـــاس أَيم 
الســابع والعشــرين مــن شــهر رجــب ذكــرت املبعــل النبــوي الشــري  أهــر ِف ت يــري يــرت 

عمـــه علـــ  زرع اإلســـالم واإلميـــان ِف نفـــوس األفـــرادف   احليـــاةف وكمـــا أن رســـوا هللا 
علـــ  إعـــادة اإلميـــان إىل أهـــر  كـــ لك يـــوم عاشـــوراإل وتضـــحية أد عبـــد هللا احلســـني 

 القلوبف وإرجاع صورة اإلسالم الت حاول  األيدي انمثة طمسها وت يريها.
التنازا عن دعوته مقابـه يموعـة مـن  فعندما طلب كفار قريا من رسوا هللا 

وهللا لــو وضــعوا الشــمس ِف مييــعف والقمــر ِف : »االمتيــازات الدنيويــة الااةلــة أجــاام 
 .   (25)«رس ه ا األمرف ح  يظهر  هللاف أو أهلك فيه؛ ما تركتهلالف عل  أن أت

صــالبته ِف الــدعوة إىل هللاف كـــ لك كــان أبــو عبـــد هللا  حيــل أبــدت رســـوا هللا 
ــد صــالبته ِف كــربالإل املقدســة ِف عــدة مواقــ  هــي أقــوت مــن  احلســني  حيــل جسَّ

ـــــر  أحـــــد أن يلفهــــا النســـــيان ويطويهــــا الامـــــانف ففـــــي ظهــــرية يـــــوم عاشـــــوراإل عنــــدم ا ذك 
وصـــل  صـــالة  : نعــم هـــ ا أوا وقتهـــاف فقــام أصــحابه حلـــوا وقــ  الصـــالة قـــاا 

 ف رغـم احتــدام املعركــةف وتكالـب األعــداإل علــ  معســكر (26)الظهـر مجاعــة أبصــحابه
ولكنـــه مل يـــ س فرضــــاً مـــن فــــراةض هللا تعـــاىلف ابعتبـــار  وقــــ  هـــ   الوقفــــة؛ مـــن أجــــه 

 اإلسالم وقوانينه. صيانة الفراةض وإقامة الدين وإحياإل
أشـــهد أنـــك قـــد أقمـــ  الصـــالةف و تيـــ  : »وقـــد ورد ِف زَيرة اإلمـــام احلســـني 

                                                        

 ف فضه سيدان أبو طالب وقريا.359ص 7ال دير: ج (25)
 .37ب 21ص 45راجع حار األنوار: ج (26)
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. فيـــوم عاشـــوراإل هـــو اليـــوم الـــ ي (27)«الاكـــاةف وأمـــرت ابملعـــروفف و يـــ  عـــن املنكـــر
 يعلمنا كي  نصـحح سـريتنا ِف هـ   احليـاةف واعلهـا مطابقـاً لسـرية اإلمـام احلسـني 

ا ميلـك مـن أجـه األمـر ابملعـروفف والنهـي عـن املنكـرف وطريقتهف الـ ي ضـح  بكـه مـ
 . وإقامة الفراةض والعمه ابلقر ن والتمسك أبهه البي  

 من كرامات سيد الشهداَ 
ــــد هللا بــــ لك ِف كتابــــه  نعــــمف إن اإلمــــام احلســــني  حــــي  وســــيبق  حيــــاً كمــــا واعا

ؤمنني ال تــ د إن لقتــه احلســني حــرارة ِف قلــوب املــ: »ف وقــاا رســوا هللا (28)الكــرم
هــو اســتمرارية كرامــاهتم ومعــاجاهم  ف وقــد ذكــران أن مــن مصــاديق حيــاهتم (29)«أبــداً 

وعظمـــــة ســـــيد  والــــت ميكـــــن لإلنســــان أن يـــــدرس مـــــن خالهلــــا عظمـــــة أهـــــه البيــــ  
 ومقام الشهادة. الشهداإل 

ف ومل ي كر إن ش صاً سافر من إيران إىل كربالإل املقدسة لـاَيرة اإلمـام احلسـني 
 نــــ اس أيــــة وســــيلة للنقــــه مــــن وســــاةه هــــ   األَيمف وحينمــــا وصــــه ذلــــك الااةــــر تكــــن 

اإليــرا  إىل قـــرب  ـــر الفــرات ِف قضـــاإل ماملســـي بظ
. ر   أحــد املـــاارعني وكـــان مـــن (30)

النواصـــبف فضـــحك منـــهف وقـــاا لـــه: أنـــتم الشـــيعة إىل مـــ  تصـــد قون هـــ   ا رافـــاتف 
 ظ عام.1200ش   مات قبه م وتظل ون تبكونف وتقر ون التعازيف وأتتون لاَيرة

فلمـــا اـــع الااةــــر قـــوا ذلـــك الناصــــ  أتهـــر ك ــــرياًف وقـــاا لـــه سأشــــكوس عنـــد أمــــري 
املــؤمننيف فأخـــ  الرجــه يســـتها  بــهف فلمـــا وصــه الااةـــر اإليــرا  إىل النجـــ  األشـــرف 

                                                        

 .زَيرات احلسني بن علي  79ب 194كامه الاَيرات: ص  (27)
ِ ْم يُ ْرزَقُ ونَ حيل قاا تعـاىل:  (28) َ  ِعْن َد َر ِ  سـورة  ا عمـران:  َوال ََتَْسَََّّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِف َسِبيِل هللِا َُْمَوالً َبْل َُْحَيا

169. 
 .12084ة 49ب 318ص 10مستدرس الوساةه: ج (29)
صـه بـني ب ـداد وكــربالإل واحللـة وهـو قضـاإل ابـع ملدينــة اببـه يبعـد عـن كــربالإل ميـر اـ ا القضـاإل  ـر الفــرات الـ ي يف (30)

 .(كم42)املقدسة 
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ف إ  كنــ  قــد جئتــك قــاةاًل: َي مــواليف َي ابــن عــم  رســوا هللا  خاطــب اإلمــام 
ولكـــع انن ل حاجـــة واحـــدة فقـــطف وهـــي يـــازاة ذلـــك املـــاارع بعشـــرات احلاجـــاتف 

 الناص  حيل أخ  يستهاأ د وبعقيديت.
 وِف الليـــه وبينمـــا كـــان الااةـــر انةمـــاًف رأت ِف منامـــه أمـــري املـــؤمنني اإلمـــام علـــي 

يكلمــهف ويقــوا لــه: َي فــالن إنــك ومــن أجــه زَيرتنــا قطعــ  هــ   املســافات الطويلــةف 
اجلــــا  واملقــــامف ولكنــــا ال نســــتطيع أن ايبــــك إىل مــــا طلبــــ  مــــن فلــــك عنــــدان املنالــــة و 

معاقبة الرجه الناص ف فتن ل لك الناص  حقاً علينـا: ففـي أحـد األَيمف وحينمـا كـان 
حيــرل األر  بقـــرب الفــراتف وقـــع بصــر  مـــر ة علــ  املـــاإلف فتــ كر عطـــا أد عبـــد هللا 

 مل يســـقوا احلســـني  ف وقـــاا ِف نفســـه: كـــم هـــم ظـــاملون أهـــه الكوفـــةف إذاحلســـني 
وعياله قطرة من هـ ا املـاإل اجلـاريف مث سـقط  مـن عينـه قطـرة مـن الـدمعف لـ ا فـتن لـه 

 حقاً عندان.
بعـــد ذلـــك وبعـــد أن قضـــ  عـــدة أَيم ِف النجـــ  وكـــربالإلف عـــاد الااةـــر ومـــن نفـــس 
الطريــق إىل إيــرانف فمــر أهنــاإل عودتــه بــ لك املــاارعف فقــاا لــه املــاارع: أيهــا اإليــرا  هــه 

   ؟تكيتع إىل علي بن أد طالباش
أجــابع بكـ ا وكـ اف مث ذكـر لــه  فقـاا لـه اإليـرا : نعــم شـكوتكف ولكـن اإلمـام 

 مفص اًلف فبك  ذلك املاارع ك رياًف وتشيَّع من ساعته. جواب اإلمام أمري املؤمنني 
   ؟فسأله اإليرا : عن سبب بكاةه وتشيعه
صــحيح جــداًف ومل يعلــم اــ ا ا ــ  إال   فقــاا لــه املــاارع: إن مــا قالــه لــك اإلمــام

 هللا وأان. ل ا فعرف  أن إمامكم عل  احلقف ألنه اط لع عل  ما ِف ابطع.
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 مصباح اهلدى احلسني 
ف ألننــا لــيس غريبــاً وال عجيبــاً حينمــا تظهــر الكرامــات علــ  يــد اإلمــام احلســني 

تشـهاد  وعرفنـا شـيئاً عـن ف من والدتـه إىل حلظـات اسلو تتبعنا سرية اإلمام احلسني 
 عظيم ش صيته ومقامه عند هللا عاوجهف لااا ه ا االست راب عنا.

واحلسـني ميـ   منهـا مـا  كـان يضـع إاامـه ِف فـم احلسـني   فقد روي أن الن  
إيهــاً َي حســنيف إيهــاً َي حســنيف أ  هللا : »يكفيــه اليــومني وال الهــةف مث يقــوا النــ  

 .  (31)«ولدس إال ما يريدف هي فيك وِف
ف كمـــا أخـــ ت مالةكــــة هللا تعـــاىل ابلنـــاوا والســــالم والتهنئـــة للرســـوا األعظــــم 

 وذلـك أبمــر مـن هللا عـا وجــهف فقـد قــاا اإلمـام الصــادق  مبناسـبة مولـد احلســني 
كان ملـك بـني املـؤمنني يقـاا لـه صلصـاةيه بع ـه هللا ِف بعـل فأبطـأ فسـلبه »أنه قاا: 

 ايــــرة مــــن جااةــــر البحــــر إىل ليلــــِة ولــــد احلســــني ريشــــه ودق جناحيــــه وأســــكنه ِف ج
 وهتنئـــة أمـــري املـــؤمنني  فنالـــ  املالةكـــة واســـتأذن  هللا ِف هتنئـــة جـــدي رســـوا هللا 

فــأذن هللا هلــم فنالــوا أفواجــاً مــن العــرء ومــن اــاإل اــاإلف فمــروا بصلصــاةيه  وفاطمــة 
ة ردف إىل أيـن تريـدون وهو ملق  ابجلايـرة فلمـا نظـروا إليـه وقفـواف فقـاا هلـم: َي مالةكـ

 ؟وفيم هبطتم
فقال  له املالةكة: َي صلصاةيه قد ولد ِف ه   الليلـة أكـرم مولـود ولـد ِف الـدنيا 

وهـو احلسـني  وأخيـه احلسـن  وأمـه فاطمـة  وأبيـه علـي  بعد جد  رسوا هللا 
 ف وقد استأذان هللا ِف هتنئة حبيبه ينمد .لولد  فأذن لنا 

 الةكــــة هللا إ  أســــألكم ابهلل ربنــــا وربكــــم وحبيبــــه ينمــــد فقــــاا صلصــــاةيه: َي م
                                                        

 ِف فمـه فجعـه احلسـني  ف وفيه فجعـه لسـانه فصه ِف معجااته  50ص 4راجع مناقب  ا أد طالب: ج (31)
ي فيـــك وِف ولـــدسف يعـــع إيهـــاً َي حســـني إيهـــاً حســـنيف مث قـــاا: أاب هللا إال مـــا يريـــد هـــ: »ميـــ ف حـــ  قـــاا النـــ  

 «.اإلمامة
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واــ ا املولـــود أن مملــو  معكـــم إىل حبيــب هللاف وتســـألونه وأســأله أن يســـأا هللا حـــق 
هـــ ا املولـــود الـــ ي وهبـــه هللا لـــه أن ي فـــر ل خطيئـــت و ـــ  كســـر جنـــاحي ويـــرد  إىل 

فهنئـــــو  اببنـــــه  رســـــوا هللا مقـــــامي مـــــع املالةكـــــة املقـــــربنيف فحملـــــو  وجـــــاإلوا بـــــه إىل 
 وقصـوا عليـه قصـة امللـك وسـألو  مسـألة هللا واإلقسـام عليـه حـق احلسـني  احلسني

 أن ي فر له خطيئتهف و   كسر جناحهف ويرد  إىل مقامه مع املالةكة املقربني. 
فقـــــاا هلـــــا: انوليـــــع ابـــــع احلســـــني  فـــــدخه علـــــ  فاطمـــــة  فقـــــام رســـــوا هللا 
ف ف ـرج بـه إىل املالةكـة فحملـه علـ  اً ينـاغي جـد  رسـوا هللا فأخرجته إليه مقموط

بطن كفه فهللوا وك وا ومحدوا هللا تعاىل وأهنوا عليهف فتوجه بـه إىل القبلـة اـو السـماإلف 
فقــاا: اللهــم إ  أســألك حــق ابــع احلســني أن ت فــر لصلصــاةيه خطيئتــه و ــ  كســر 

مــا أقســم  ف فتقبــه هللا تعــاىل مــن النــ  جناحــه وتــرد  إىل مقامــه مــع املالةكــة املقــربني
بــه عليــه وغفــر لصلصــاةيه خطيئتــهف وجــ  كســر جناحــه ورد  إىل مقامــه مــع املالةكــة 

 .  (32)«املقربني
وعلـــو شـــأنهف  إىل غـــري ذلـــك مـــن األحاديـــل الـــواردة ِف فضـــه اإلمـــام احلســـني 

 . ومكانته عند هللاف وعند رسوله 
ف فقـاا لـه: احلسـني  دخـه علـ  النـ  فقد جـاإل عـن أد  بـن كعـب أنـه قـاا: 

 «.مرحباً بك َي أاب عبد هللاف َي زين السماوات واألرضني»
 .؟فقاا له أد : وكي  يكون َي رسوا هللا زين السماوات واألرضني أحد غريس

ِف الســماإل  َي أد ف والــ ي بع ــع ابحلــق نبيــاًف إن احلســني بــن علــي : »فقــاا 
أك  منه ِف األرضنيف وإنه ملكتـوب مـن ميـني العـرءف احلسـني مصـباة اهلـدت وسـفينة 

أيهـا النـاس هـ ا احلسـني بـن علـي فـاعرفو  وفضـلو ف  : »مث أخ  بيـد ف وقـاا« النجاة
كمـا فضـله هللاف فوالـ ي نفســي بيـد ف إنـه لفـي اجلنــةف وينبيـه ِف اجلنـةف وينـ  ينبيــه ِف 

 .(33)«اجلنة
                                                        

 . 47ة 11ب 258ص 43حار األنوار: ج (32)
 .4اجمللس 86ص 1معال السبطني: ج (33)
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أبد قتيــه كــه عــ ةف قيــه: ومــا قتيــه كــه : »بــو عبــد هللا اإلمــام الصــادق وقــاا أ
 .(34)«قاا: ال ي كر  مؤمن إال بك  ؟ع ة َي بن رسوا هللا

 وهنـــاس حادهـــة ارهيـــة مشـــهورة تـــدا فيمـــا تـــدا علـــ  عظمـــة اإلمـــام احلســـني 
كـــان هطـــب علـــ  املنـــ ف إذ خـــرج   لـــه حيـــل ذكـــروا أن النـــ   وشـــدة ينبـــة النـــ  

: »... فضــمه إليـهف وقــاا  فـوط  ِف هوبــه وسـقط فبكــ ف فنـاا النـ   حلسـني ا
 .(35)«وال ي نفسي بيد ف ما دري  أ  نال  عن من ي

ف وهــ ا مقــدار احلــب الــ ي مــن قلــب رســوا هللا  هــ ا موقــع اإلمــام احلســني 
هـو مقـدار مـن  ِف اإلمام احلسني  لهف ولعه كه ما قاله الرسوا يكنه الرسوا 

 ف ولعه ال ي وصلنا هو أقه من ذلك بك ري.عظمته 
 

 هدف اإلمام احلسني 
أريـد أن  مـر ابملعـروف وأ ـ  عـن »كـان يقـوا:   إن اإلمام أاب عبـد هللا احلسـني 

 .(36)«املنكر أسري بسرية جدي  وسرية أد علي بن أد طالب..
أن يضـــع حـــداً انـــه كـــان يريـــد أن ُهـــرج األمـــة مـــن املنكـــر إىل املعـــروفف كـــان يريـــد 

للمنكــرف وأن ينتشــه األمــة مــن احلضــيض الــ ي أركســ  فيــه إىل العــاف وذلــك عنــدما 
رضـــــي  األمـــــة اإلســـــالمية بواقعهـــــا املـــــ د يف املتم ـــــه اب مـــــواف والركـــــون إىل الـــــدنياف 
والسـكوت علـ  الظلـمف وتسـلط الظـاملني مـن أم ـاا يايـد وأبيـه واضـراامف فـأراد اإلمـام 

ميــان واحلــق فيهــا لتــنهض مــن جديــدف كمــا كانــ  ِف عهــد أن يبــل روة اال احلســني
ف ألنــه كــان يــرت أن الــدين علــ  وشــك أن حُيــرَّفف فــأراد أن يعيــد الــدين رســوا هللا 
 غضاً طرَيً.

                                                        

 .12084ة 49ب 318ص 10مستدرس الوساةه: ج (34)
 .4اجمللس 86ص 1معال السبطني: ج (35)
 . فصه ِف مقتله  89ص 4مناقب  ا أد طالب: ج (36)
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 مصـباة اهلـدت وسـفينة النجـاةف ومـن هنـا صـار  هكـ ا صـار اإلمـام احلسـني 
قـاا رسـوا »نـه قـاا: ا صفوة هللا؛ فقد جـاإل عـن أمـري املـؤمنني علـي بـن أد طالـب 

: أدخلـــــ  اجلنـــــة فرأيـــــ  علـــــ  اباـــــا مكتـــــوابً ابلـــــ هب: ال إلـــــه إال هللاف ينمـــــد هللا 
حبيـــــــب هللاف علـــــــي ول هللاف فاطمـــــــة أامـــــــة هللاف احلســـــــن واحلســـــــني صـــــــفوة هللاف علـــــــ  

 .(37)«مب ضيهم لعنة هللا
دنياف إن التمس ــك بصــفوة هللاف واالســتنارة اــ ا املصــباة اإلهلــي يكــون هدايــة ِف الــ

 يسـتتبع العمـه الصـاوف وذلـك ألنـه  وااة ِف انخرةف ألن حـب اإلمـام احلسـني 
فــــر ق بــــني طريــــق احلــــق وطريــــق الباطــــه  مصــــباة ينــــري طريــــق احلــــق لســــالكيهف وألنــــه 

: إن كـان ديـن ينمـد مل يسـتقم إال  بقتلـي فيـا سـيوف بنهضـته املباركـةف ولسـان حالـه 
مـــن أهـــه البيـــ ف  الفريقـــان أن اإلمـــام احلســـني ف ومـــن املعلـــوم كمـــا روا  (38)خـــ يع

 فهو خامس أصحاب الكساإلف ال ين نال  فيهم  ية التطهري ِف قوله تعاىل:
 ًرَُكْم َءْطِهريا َا يُرِيُد هللاُ لُِيْذِهَب َعْنُكُم الر ِْجَس َُْهَل اْلبَ ْيِت َويَُطهِ  ِإَّنَّ

(39). 
اـاة وب ضـهم هلكـةف وقـد  ف ال ين حـبهمبدليه القر ن من أهه البي   فهو 

حــ   وحــب  أهــه بيــت انفــع ِف ســبعة مــواطنف أهــواهلن عظيمــة: »: قــاا رســوا هللا 
عنــد الوفــاةف وِف القــ ف وعنــد النشــورف وعنــد الكتــابف وعنــد احلســابف وعنــد امليــاانف 

 .(40)«وعند الصراط
 مصـــباة اهلـــدتف فمـــا زاا نـــور  وضـــيا   يشـــرق علينـــا حقـــاً إن اإلمـــام احلســـني 

ابل كـــــة وا ـــــري فهـــــو مييـــــا احلـــــق مـــــن الباطـــــه ِف مجيـــــع العصـــــور واألزمـــــان مضـــــافاً إىل 
ف فهـــو حفيـــد اإلمـــام اســـتمرارية نـــور  ِف ذريتـــه الطـــاهرةف وذلـــك عـــ  اإلمـــام احلجـــة 

                                                        

 .10ابب الستة ة 323ا صاا: ص (37)
 .األبيات منسوبة للشي  ينسن أبو احلب الكبري  (38)
 .33سورة األحااب:  (39)
 .3اجمللس ال الل ة 10: صأمال الشي  الصدوق  (40)
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جعـه األةمـة ـ وهـم حفظـة الـدين ـ مـن  ف ألن هللا تعـاىل كرامـة للحسـني احلسـني 
كان ذلك عوضاً عن شهادة اإلمـام احلسـني ف كما ورد ِف احلديل الشري ف و صلبه
 . وعظيم ما القا  من املصاةب الت جرت عليه يوم عاشوراإل وما بعد 

 
 

 مصائب احلسني 
 

عنــدما يقــع الشــهيد بــني يــدي املســلمني فــتن الواجــب هــو أن حيمــه جســد  بكــه 
اهر احــ ام حــ  يُــوارت ِف قــ  ف لكــن هــ ا مل  ــر أبــداً مــع جســد اإلمــام احلســني الطــ

 ف بــه إن رأســه الشــري ف بعــدما فصــه عــن بدنــهف محــه علــ  الرمــاة مــن كــربالإل إىل
 .(41)الشام

إىل يلـــس يايـــدف فبـــدالً مـــن أن يوضـــع ِف ينـــه  وعنـــدما جـــيإل بـــرأس احلســـني 
ينــ م؛ وضــع ِف طشــ ف وأخــ  يايــد قضــيباً مــن ا يــاران ونكــ  بــه هنــاَي أد عبــد هللا 


(42). 

يــااا ِف قصــر يايــدف انشــ ه يايــد مــع مــن كــان ِف  وعنــدما كــان الــرأس الشــري  ال
القصر ابلقمار وشرب ا مرف وحينما انته  من شربه سكب ما زاد عنـد  مـن ا مـر 

 .(43)عل  الرأس الشري 
وقلـــب فاطمـــة  فمـــا أعظمهـــا مـــن مصـــاةب ومـــا أهقلهـــا علـــ  قلـــب رســـوا هللا 
م احلســني وأهــه بيتــه الاهــراإل مســالم هللا عليهــاظف هــ ا مضــافاً إىل مــا جــرت علــ  اإلمــا

 وأصحابه يوم عاشوراإل من عظيم املصاةب.
                                                        

 .39ص 2راجع مقته احلسني لل وارزمي: ج (41)
 .57ص 2مقته احلسني لل وارزمي: ج (42)
 .50ة 22ص 2: جtعيون أخبار الرضا  (43)
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 ُرس احلسني 
ف هــــي تكلــــم رأســــه مــــن الكرامــــات الــــت أعطاهــــا هللا ســــبحانه لإلمــــام احلســــني 

الشـري ف ومـا كـان لـه مـن دورد ِف هدايــة النـاس وإصـالحهمف بـه دور ِف عمليـة البنــاإل 
 اإلسالمي.

وهــو علــ   رأس أد عبــد هللا احلســني  فأم ــا إصــالة النــاس وهــدايتهمف فقــد كــان
أسنة الرماة يتلو القر ن طيلة الطريق مـن كـربالإل إىل الشـام مث إىل كـربالإلف حيـل دفـن 

 .(44)مع اجلسد الشري 
وملــــا أمــــر يايــــد بقتــــه رســــوا ملــــك الــــروم حيــــل أنكــــر عليــــه فعلتــــهف نطــــق الــــرأس 

 .  (45)«ال حوا وال قوة إال ابهلل»الشري  بصوت رفيع: 
ناس عندما يسمعون ذلك من الرأس الشري ف يـدركون أ ـا معجـاة إهليـةف فكان ال

وأن  قضــية هــ ا الــرأس مرتبطــة ابلســماإلف فكــان عــامالً مــؤهراً ِف هدايــة النــاسف وكاشــفاً 
إ  ارس فــيكم ال قلــني  »حيــل قــاا:  للحقيقــة هلــم وعرفــوا صــحة كــالم رســوا هللا 

ف ملــــــا رأوا مـــــع اإلمـــــام احلســـــني  وأدركــــــوا أن احلـــــق« كتـــــاب هللا وعـــــ يت أهـــــه بيـــــت
 املعجاات تظهر من رأسه املبارس.

أقـيم  (46)وأما من انحية البناإل اإلسالميف في كر التاري  لنـا: أن مسـجد ماحلنانـةظ
ف حيــل وضــع الــرأس الشــري  هنــاس أهنــاإل املســري إىل الشــامف بســبب رأس احلســني 

ِف كــربالإل  احلســني فــأقيم علــ  ذلــك املكــان مســجد احلنانــةف وهكــ ا مســجد رأس 

                                                        

 .331د الرزاق املقرم صراجع مقته احلسنيف عب (44)
 .333مقته احلسنيف عبد الرزاق املقرم: ص (45)
 17ف عــن داةــرة املعــارف ل علمــي احلــاةري: جحنانــة موضــع بظهــر النجــ  األشــرف اــا مســجد رأس احلســني  (46)

 .70ص 
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ظ ِف دمشـق ف وك لك ممشهد النقطةظ ِف حلب وممقـام رأس احلسـني (47)املقدسة
إىل غريهــا مــن انإلر اإلســالمية الــت أقيمــ ف وكــان ســبب إقامتهــا مــن بركــات الــرأس 

 الشري .
 

 واجباءنا جتاه عاشوراَ
 

 :وشهادتهف ن كر بعضها هناس واجبات علينا  ا  قضية اإلمام احلسني 
ومبادةـه وأهدافـهف  يلام علينا أن نعمه لكي نعر  قضـية اإلمـام احلسـني  ُواًل:

مـــن خـــالا أحـــدل األجهـــاة العصـــريةف عـــن طريـــق ينطـــات البـــل املرةيـــة واملســـموعةف 
واإلن نــ ف والكتــاب والشــريط املســجهف وكــه مــا يصــدق عليــه اإلعــالم وإيصــاهلا إىل 

ف وأن نعظ م الشعاةر الـت تقـدمها احلسني العامل أبمجعهف بشكلها ال ي أراد  اإلمام 
والبكــاإل والعــااإل وخمتلــ  مواكــب  اهليئــات احلســينية مــن ذكــرد ألد عبــد هللا احلســني 

احلــانف كمـــا حيســـن أن تعطــه األســـواق وا ـــالت ونشـــر مظــاهر احلـــان والعـــااإل خـــالا 
ف ســـني أَيم عاشـــوراإلف ال ســـيما يـــوم العاشـــر؛ إشـــعاراً ابحلـــان علـــ  أد عبـــد هللا احل

إن ا ــرم شـــهر كـــان أهــه اجلاهليـــة حيرمــون فيـــه القتـــااف : »فقــد قـــاا اإلمــام الرضـــا 
فاســـتحل  فيـــه دمـــا انف وهتكـــ  فيـــه حرمتنـــاف وســـ  فيـــه ذرارينـــا ونســـا انف وأضـــرم  

حرمـة ِف أمـرانف  النريان ِف مضاربناف وانتهـب مـا فيهـا مـن هقلنـاف ومل تـرع لرسـوا هللا 
جفوننـــاف وأســـبه دموعنـــاف وأذا عايـــاان أبر  كـــرب وبـــالإلف أقـــرة  إن يـــوم احلســـني 

وأورهتنــــا َي أر  كــــرب وبــــالإل أورهتنــــا الكــــرب الــــبالإل إىل يــــوم االنقضــــاإلف فعلــــ  م ــــه 
 : ـ كـان أد احلسني فليبك الباكونف فـتن البكـاإل حيـط الـ نوب العظـامف ـ مث قـاا 
حــ  ميضــي منـــه  إذا دخــه شــهر ا ـــرم ال يــرت ضــاحكاًف وكانـــ  الك بــة ت لــب عليـــه

                                                        

موقعـــه فعـــرف اـــ ا االســـمف و  مـــن أقـــدم املســـاجد األهريـــة ِف كـــربالإلف وكـــان يضـــم ِف وســـطه مقـــام رأس احلســـني  (47)
 .293ابلقرب من ابب السدرةف وقد طاله اهلدمف راجع اري  احلركة العلمية ِف كربالإل فالشاهرودي: ص
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عشرة أَيمف فتذا كان يوم العاشر كـان ذلـك اليـوم يـوم مصـيبته وحانـه وبكاةـهف ويقـوا: 
 .»(48)هو اليوم ال ي قته فيه احلسني 

مــن تــرس الســعي ِف حواةجــه يــوم عاشــوراإل قضــ  هللا لــه حــواةج »أيضــاً:  وقــاا 
عــه هللا عاوجــه الــدنيا وانخــرةف ومــن كــان يــوم عاشــوراإل يــوم مصــيبته وحانــه وبكاةــه  

يوم القيامة يوم فرحه وسـرور ف وقـرت بنـا ِف اجلنـان عينـهف ومـن اـ  يـوم عاشـوراإل يـوم 
بركــةف وادخــر ملنالــه شــيئاًف مل يبــارس لــه فيمــا ادخــرف وحشــر يــوم القيامــة مــع يايــد وعبيــد 

 .(49)«هللا بن زَيد وعمر بن سعد لعنهم هللا إىل أسفه درس من النار
ِف طريـــق تطبيـــق اإلســـالم والعمـــه بقـــوانني  مـــام احلســـني م لمـــا ســـار اإل اثني   اً:

ف وأن نســــع  لتطبيــــق القــــر ن يتوجــــب علينــــا كــــ لك أن تكــــون خطــــاان إهــــر خطــــا  
 أحكام اإلسالم ِف بلدان العامل اإلسالمي.

علــ   علينــا أن نقــيم ـ وأينمــا كنــا ـ يــالس العــااإل ألد عبــد هللا احلســني  اثلث  اً:
إل اإلســـالم إىل  خـــر الامـــان هـــو اهلـــدف الـــ ي مـــن أجلـــه أفضـــه اـــو ممكـــنف ألن بقـــا
ف فـــتن اإلســــالم ســــيبق  حيـــاً إىل األبــــد بفضــــه دم ســــيد استشـــهد اإلمــــام احلســــني 

والـ ين يـدافعون عـن العقيـدة  ف ودماإل الشهداإل ال ين تربـوا ِف مدرسـته الشهداإل 
 اإلسالمية املقدسة طوا التاري .

العــااإل والبكــاإل أَيم عاشــوراإل علــ  اإلمــام أد إن إقامــة املــ   و  وِف كلم  ة صتص  رة:
ف وإقامــة املــ دب إلطعــام النــاس ِف ذلــكف وإحيــاإل عاشــوراإل فهــ   عبــد هللا احلســني 

املراســيم وام اهلــا هــي الــت حفظــ  لنــا روة التشــي ع والتمســك ابلقــر ن والعــ ة الطــاهرة 
. 

 
 وعاشوراَ اإلمام السجا  

                                                        

 .  2ة 27اجمللس  128األمال للشي  الصدوق: ص (48)
 .1ابب العلة الت من أجلها صار يوم عاشوراإل أعظم األَيم مصيبة ة 227عله الشراةع: ص (49)
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ـــد اإلمـــام زيـــن العابـــدين  هـــ ا املعـــ  ِف ك ـــرة بكاةـــه علـــ  أبيـــه اإلمـــام  وقـــد جس 

 ف وندبه إَي .احلسني 
 ولقــد كــان بكــ  علــ  أبيــه احلســني »أنــه قــاا:  فقــد ورد عــن اإلمــام البــاقر 

عشرين سنةف وما وضع طعام بني يديه إال بك ف حـ  قـاا لـه مـوىل لـه: َي بـن رسـوا 
كـــان لـــه اهنـــا   النـــ   فقـــاا لـــه: وحيـــك إن يعقـــوب ؟هللاف أمـــا  ن حلانـــك أن ينقضـــي

عشــر ابنــا ف يــب هللا عنــه واحــداً مــنهم فابيضــ  عينــا  مــن ك ــرة بكاةــه عليــهف وشــاب 
رأسه من احلانف وأحدودب ظهر  مـن ال ـمف وكـان ابنـه حيـاً ِف الـدنياف وأان نظـرت إىل 
أد وأخـــــي وعمـــــي وســـــبعة عشـــــر مـــــن أهـــــه بيـــــت مقتـــــولني حـــــولف فكيـــــ  ينقضـــــي 

 .(50)«حا 
حــ  خيــ  علــ   بكــ  علــ  مصــيبة احلســني  مــام الســجاد وقــد رووا إن اإل

إذا أخ  إانإلاً يشرب ماإل بكـ  حـ  ميالإلهـا دمعـاً فقيـه لـه ِف ذلـكف  عينيهف وكان 
كيـــــ  ال أبكــــــي وقـــــد منـــــع أد مــــــن املـــــاإل الـــــ ي كــــــان مطلقـــــاً للســــــباع : »فقـــــاا 

 .(51)«والوحوء
 
 

 وإقامة العزاَ ُهل البيت 
 

يــالس العــااإل يـوم عاشــوراإلف فقــد حـل أةمــة أهــه  ن وقـد أقــام األةمــة املعصـومو 
وعلــ  الــدوام علــ  إقامــة العــااإل وبكــه أشــكاله الواجبــة واملســتحبة واملباحــة  البيــ  

                                                        

ل وعشـرين خصــلة مـن ا صــاا ا مـودة الــت وصـ  اــا علـي بــن احلسـني زيــن ابب ذكـر هــال 517ا صـاا: ص (50)
 .4ة العابدين 

 .فصه ِف كرمه وص   وبكاةه  166ص 4مناقب  ا أد طالب: ج (51)
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 أحاديل ك رية منها:  فهو يوم ال كساةر األَيمف فقد ورد عنهم 
عــن عبــد هللا الفضــه اهلــالي قــاا: قلــ  ألد عبــد هللا جعفــر بــن ينمــد الصــادق 

بــن رســوا هللاف كيــ  صــار يــوم عاشــوراإلف يــوم مصــيبة وغــم وجــاع وبكــاإل دون  ف َي
واليـوم الـ ي قتـه  واليوم الـ ي ماتـ  فيـه فاطمـة  اليوم ال ي قبض فيه رسوا هللا

 ؟ابلسم واليوم ال ي قته فيه احلسن  فيه أمري املؤمنني 
أصـحاب إن يوم احلسني أعظم مصـيبة مـن مجيـع سـاةر األَيم؛ وذلـك ان »فقاا: 

 الكساإل ال ي كانوا أكرم ا لق عل  هللا تعاىل كانوا مخسـة فلمـا مضـ  عـنهم النـ  
بقـــي أمـــري املـــؤمنني وفاطمـــة واحلســـن واحلســـني فكـــان فـــيهم للنـــاس عـــااإل وســـلوةف فلمـــا 

للنـاس عـااإل وسـلوةف فلمـا  كان ِف أمري املؤمنني واحلسن واحلسني   مض  فاطمة 
مل  عـــااإل وســـلوةف فلمـــا قتـــه احلســـني  ســـني كـــان للنـــاس ِف احل  مضـــ  احلســـن 

يكن بقي من أهه الكساإل أحد للنـاس فيـه بعـد  عـااإل وسـلوةف فكـان ذهابـه كـ هاام 
 .  (52)«مجيعهم كما كان بقا   كبقاإل مجيعهم؛ فل لك صار يومه أعظم مصيبة..

 جزيل الثواب
مــام أبـــو ومــن هنــا ورد ال ـــواب العظــيم علــ  هـــ   الشــعاةر احلســينيةف فقـــد قــاا اإل

يقــوا: أميــا مــؤمن دمعــ  عينــا   لقتــه  كــان علــي بــن احلســني : »جعفــر البــاقر 
حــ  تســيه علــ  خــد  بــوأ  هللا تعــاىل اــا ِف اجلنــة غرفــاً يســكنها أحقــاابًف  احلســني 

وأميا مؤمن دمعـ  عينـا  حـ  تسـيه علـ  خديـه فيمـا مسـنا مـن األذت مـن عـدوان ِف 
ا مـــؤمن مســـه أذت فينـــا فـــدمع  عينـــا  حـــ  تســـيه الـــدنيا بـــوأ  هللا منـــاا صـــدقف وأميـــ

علــ  خــد  مــن مضاضــة أو أذت فينــا صــرف هللا مــن وجهــه األذت و منــه يــوم القيامــة 
 .(53)«من س ط النار

                                                        

 .2ابب العلة الت من أجلها صار يوم عاشوراإل أعظم األَيم مصيبة ة 226عله الشراةع: ص (52)
 .لقته احلسني هواب من بك   83هواب األعماا: ص (53)
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 من ُنشد شعراً 
َي أاب عمـارة أنشـد  ِف احلسـني بـن »ألد عمـارة:  وقاا أبو عبـد هللا الصـادق 

 ف قـــاا: فــــوهللا مـــا زلـــ  أنشــــد  ف قـــاا: فأنشـــدته فبكــــ ف مث أنشـــدته فبكـــ«علـــي 
َي أاب عمــــارة مــــن أنشــــد ِف »ويبكــــي حــــ  اعــــ  البكــــاإل مــــن الــــدارف قــــاا: فقــــاا: 

احلسني بن علي شـعراً فـأبك  مخسـني فلـه اجلنـةف ومـن أنشـد ِف احلسـني شـعراً فـأبك  
هالهــني فلــه اجلنــةف ومــن أنشــد ِف احلســني شــعراً فــأبك  عشــرين فلــه اجلنــةف ومــن أنشــد 

أبك  عشــرة فلــه اجلنــةف ومــن أنشــد ِف احلســني فــأبك  واحــداً فلــه اجلنــةف ِف احلســني فــ
ومــــــن أنشــــــد ِف احلســــــني فبكــــــ  فلــــــه اجلنــــــةف ومــــــن أنشــــــد ِف احلســــــني فتبــــــاك  فلــــــه 

 .(54)«اجلنة
ومــن هنــا جــاإل الط ــاة وعلــ  مــر التــاري  ليمنعــوا هــ   املراســيم املقدســة والشــعاةر 

ي ِف العـــراقف إذ بـــدأ النظـــام مبنـــع احلســـينيةف كمـــا هـــو احلـــاا ِف نظـــام البعـــل الصـــدام
العــااإل احلســيع ِف مدينــة ب ــداد أواًلف مث منـــع إقامــة التعــازي ِف كافــة مــدن العـــراقف مث 
منــــع أهــــه البصــــرة وغريهــــا مــــن مــــدن العــــراق مــــن اجملــــيإل إىل كــــربالإل املقدســــة ِف أَيم 

 املناسبات الدينية كالعاشر من ا رم وزَيرة األربعني ِف عشرين صفر.
رأ واعتقه العلماإل وا طباإل وع  ام وأعدم العديد مـنهمف كـه ذلـك مـن أجـه مث  

القضــــاإل علــــ  الــــروة النابضــــة ِف األمــــةف وهــــي الــــت تنبعــــل مــــن الشــــعاةر اإلســــالمية 
 واحلسينية.

ف ِف حفـــــت واســـــتمرار هـــــ   كانـــــ  إطاللـــــة ســـــريعة عـــــن دور ســـــيد الشـــــهداإل 
قامـهف وخلـود ذكـرا ف وجاللـة شـأنه اإلسالمف وبيان شيإل عن مكانته عند هللاف واو م

 وهو القاةه: ؟ِف الدنيا وانخرةف وكي  ال يكون صاحب ذلك املقام
 ءرك        ت اًل        ق  ُ        راً ِف َهواك        ا

 
يتم           ُت العي           ات لك             ُراك           ا   ُو
 فل           و قط عت           ين ِف احل           ب  إر ً  

 
 مل            ا م            ات الف            ؤا  إىل س            واكا 
                                                         

 .6ة 29اجمللس  142أمال الشي  الصدوق: ص (54)
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وإخالصــه ِف  ِف حبــه هللف وهــي كلمــات تظهــر مــدت إخــالص اإلمــام احلســني 
الــدفاع عــن اإلســالمف نســأا هللا ســبحانه أن يوفقنــا ألداإل مــا  ــب علينــا  ــا  اإلمــام 

 وقضيته املباركة و ضته املقدسة. احلسني 
 اللهــــم صـــــه علــــ  ينمـــــد و ا ينمــــدف واجعـــــه لنــــا مقـــــام صــــدق مـــــع احلســـــني 

 ف وارزقنــا شــفاعة احلســنيالــ ين بــ لوا مهجهــم دون احلســني وأصــحاب احلســني 
 .يوم الورودف إنك عل  كه شيإل قدير 
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 من هدي القرآن احلكيم

 من خصائص اإلمام احلسني 
ْفُس اْلُمْطَمِ نَّةُ قاا تعاىل:   اْرِجِع   ِإىَل رَب ِ ِ  رَاِي َيًة َمْرِي يَّةً  اَي َُي َّتُ َها الن َّ

َواْ ُخِل  َجنَِّت  فَاْ ُخِل  ِف ِعَباِ ي
 .ظ55م

 سبحانهجزاَ الشهيد عند هللا 
َوالَِّذيَن قُِتُلوا ِف َسِبيِل هللِا فَ َلْن ُيِضلَّ َُْعَماهَلُمْ قاا عاوجه: 

 .ظ56م
ِ  ْم وقـاا تعـاىل: َ  ِعْن َد َر ِ  َوال ََتَْس َََّّ الَّ  ِذيَن قُِتلُ وا ِف َس  ِبيِل هللِا َُْم َوالً بَ ْل َُْحيَ  ا

يُ ْرزَُقونَ 
 .ظ57م

َجنَّاتن جَتِْري ِمْن ََتِْتَها األَنْ َه اُر َخالِ ِديَن ِفيَه ا  ََُعدَّ هللاُ هَلُمْ وقاا سبحانه تعاىل:
َذِلَ  اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

 .ظ58م
 واجبنا جتاه القضية احلسينية

َذِلَ  َوَمْن يُ َعظِ ْم َشَعائَِر هللِا فَِإن ََّها ِمْن ءَ ْقَوى اْلُقُلوبِ  قاا تعاىل:
 .ظ59م

 

                                                        

 .30ـ  27سورة الفجر:  (55)
 .4سورة ينمد:  (56)
 .169سورة  ا عمران:  (57)
 .89سورة التوبة:  (58)
 .32سورة احلج:  (59)
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 من هدي السنة املطهرة

 احلسني  من خصائص اإلمام
اقــر وا ســورة الفجــر ِف فراةضــكم ونــوافلكم فت ــا ســورة : »قــاا اإلمــام الصــادق 

وارغبــــوا فيهــــا رمحكــــم هللاف فقــــاا لــــه أبــــو أســــامة وكــــان حاضــــر  احلســــني بــــن علــــي 
: أال تسـمع إىل قولـه فقـاا ؟خاصـة اجمللس: كي  صارت هـ   السـورة للحسـني 

ْفُس اْلمُ تعاىل:  فَ اْ ُخِل   اْرِجِع  ِإىَل رَبِ ِ  رَاِيَيًة َمْرِي يَّةً  ْطَمِ نَّةُ اَي َُي َّتُ َها الن َّ
َواْ ُخِل     َجنَّ   ِت  ِف ِعبَ   اِ ي

فهـــو ذو الـــنفس  إمنـــا يعـــع احلســـني بـــن علـــي (60)
 .(61)«املطمئنة الراضية املرضية...
مـن قتلـه أن جعـه  إن هللا تعاىل عـو  احلسـني»قاا:  وقاا اإلمام الصادق 

 ذريتــــهف والشــــفاإل ِف تربتــــهف وإجابــــة الــــدعاإل عنــــد قــــ  ف وال تعــــد أَيم زاةــــر  اإلمامــــة ِف
 .(62)«جاةياً وال راجعاً من عمر 
فقـــاا لـــه: الســـالم  إىل رســـوا هللا أتـــ  ج ةيـــه : »وقـــاا اإلمـــام الصـــادق 

فقـــاا: ال حاجـــة ل فيـــهف  ؟عليـــك َي ينمـــد أال أبشـــرس ب ـــالم تقتلـــه أمتـــك مـــن بعـــدس
مث عاد إليه ال انيةف فقاا له م ـه ذلـكف فقـاا: ال حاجـة ل فيـهف  فانتهض إىل السماإل

فــانعرج إىل الســماإل مث انقــض إليــه ال ال ــةف فقــاا م ــه ذلــكف فقــاا: ال حاجــة ل فيــهف 
 .(63)«فقاا: إن ربك جاعه الوصية ِف عقبهف فقاا: نعم...

 من كراماءه 

                                                        

 .30 - 27سورة الفجر:  (60)
 سورة الفجر وما فيها. 769أتويه انَيت: ص (61)
 سورة الطور وما فيها. 598أتويه انَيت: ص (62)
 .3ة16ب 56كامه الاَيرات: ص  (63)
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فـدير  رأس احلسـني : وملـا اصـبح عبيـد هللا بـن زَيد بعـل بـوقاا الشي  املفيد 
بــه ِف ســكك الكوفــة كلهــاف وقباةلهــاف فــروي عــن زيــد بــن أرقــم أنــه قــاا: مــر بــه علــي  

َُْم َحِس   ْبَت َُنَّ َُْص   َحاَب وهـــو علـــ  رمـــح وأان ِف غرفـــةف فلمـــا حـــاذا  اعتـــه يقـــرأ:
اْلَكْه   ِف َوال   رَِّقيِم َك   انُوا ِم   ْن آاَيءِنَ   ا َعَجب   اً 

: فقـــ   وهللا شـــعري علـــي  وانديـــ  (64)
 .(65)رأسك َي بن رسوا هللا أعجب وأعجب

حســني مــع وأان مــن حســنيف أحــب هللا مــن أحــب حســينا : »قــاا رســوا هللا 
 .(66)«حسني سبط من األسباط

 الشهيد عند هللا سبحانه
ــــــفاعون: األنبيــــــاإلف مث : »قــــــاا رســــــوا هللا  هالهــــــة يشــــــفعون إىل هللا عاوجــــــه فُيشا
 .(67)«العلماإلف مث الشهداإل
وان لــــك ِف اجلنـــة درجــــات لــــن تناهلــــا إال : ».. للحســــني   وقـــاا رســــوا هللا

 .(68)«ابلشهادة..
 .(69)«ال أرت املوت إال سعادة: »... وقاا اإلمام احلسني 

هل البيت   هداية وجناة التمس   حلسني ُو
أال وأن احلســـني ابب مـــن أبـــواب اجلنـــة مـــن عـــادا  حـــرم هللا : »قـــاا رســـوا هللا 

 .(70)«عليه ريح اجلنة
فتمنــا م ــه أصــحاد كم ــه النجــوم أبيهــا أخــ  اهتــدي.. : ».. وقــاا رســوا هللا 

                                                        

 .9سورة الكه :  (64)
 فصه. 117ص 2اإلرشاد: ج (65)
 وفضه زَيرة وذكر مصيبته. ابب طرف من فضاةه احلسني  127ص 2اإلرشاد: ج (66)
 .197ة 156ا صاا: ص (67)
 .1ة 30اجمللس  152األمال للشي  الصدوق: ص (68)
 فصه ِف مكارم أخالقه.  68ص 4ب: جمناقب  ا أد طال (69)
 املنقبة الرابعة. 22ماةة منقبة: ص (70)
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قـــاا:  ؟وأبي أقاويـــه أصـــحاد أخـــ   أهتـــديتم.. فقيـــه َي رســـوا هللا ومـــن أصـــحابك
 .(71)«أهه بيت

إمنــا م ــه »يقــوا:  وقــاا أبــو ذر ال فــاري مرضــوان هللا عليــهظ: اعــ  رســوا هللا
 .(72)«ركبها ااف ومن ختل  عنها غرق أهه بيت فيكم كم ه سفينة نوة من

إ  قــد تركــ  فــيكم ال قلــني مــا إن متســكتم امــا لــن تضــلوا : »وقـاا رســوا هللا 
بعـــديف وأحـــدلا أكـــ  مـــن انخـــر: كتـــاب هللا حبـــه ممـــدود مـــن الســـماإل إىل األر ف 

 .(73)«وع يت أهه بيتف أال وإ ما لن يف قا ح  يردا علي احلو 
 احلسينية واجبنا جتاه القضية
َي فاطمــــة إن نســــاإل أمــــت يبكــــون علــــ  نســــاإل أهــــه بيــــتف : »قــــاا رســــوا هللا 

ورجـــــاهلم يبكـــــون علـــــ  رجـــــاا أهـــــه بيـــــت و ـــــددون العـــــااإل جـــــيالً بعـــــد جيـــــه ِف كـــــه 
 .(74)«سنة..

ممـــا ».. قـــاا: ِمَّ   ا َرزَقْ نَ   اُهْم يُ ْنِفُق   ونَ : ِف قولـــه تعـــاىل:قـــاا اإلمـــام الصـــادق 
 .(75)«علمناهم ينبؤون

تالقـــوا ومـــادهوا العلـــمف فـــتن ابحلـــديل  لـــ  القلـــوب : »قـــاا اإلمـــام الصـــادق و 
 ظ.� «الراةنةف وابحلديل إحياإل أمرانف فرحم هللا من أحيا أمران

                                                        

 . 1م ه أصحاد فيكم كم ه النجوم ة ابب مع  قوا الن   156معا  األخبار: ص (71)
 .88بشارة املصطف : ص (72)
 .171ة 113الطراة : ص (73)
 .37ة 292ص 34ب 44حار األنوار: ج (74)
 .2ب مع  احلروف املقطعة ةاب 23معا  األخبار: ص (75)
 .27ة 67ص 4غوال اللئال: ج (76)
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