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٢٣١٥: ٢٠١٣رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ــ وزارة الثقافة العراقية لسنة 
٩٧٨٩٩٣٣٤٨٩٨٠٩: الرقم الدولي

المطوري، حسن بن محمد بن جمعة

؛ تــأليف حـسن بـن محمــد بـن جمعـة المطــوري    / البكـاء علـى الحــسين عليـه الـسالم فــي مـصادر الفـريقين       
العتبــة : كــربالء-. ١.ط–. ]محمــد علــي الحلـو . اللجنــة العلميـة فــي قــسم الـشؤون الفكريــة والثقافيـة    تقـديم [

.م٢٠١٤. = ق١٤٣٥قسم الشؤون الفكرية والثقافية الحسينية المقدسة، 

).١٣٠قسم الشؤون الفكرية والثقافية؛(-. ٢٢٤ص

.في الحاشية؛ وكذلك ٢١٦-٢١٢ص : المصادر

–) إسـالم (البكاء . ٢. دراسة وتعريف–احاديث –البكاء . هـ٦١–٤، االمام الثالث، )ع(الحسين بن علي  . ١
. أحاديث–من الناحية المذهبية –) إسالم(البكاء . ٤. أحاديث الشيعة –) إسالم(البكاء  . ٣. أهل السنة أحاديث  

.زيارة وارث. ٥

ةمكتبة العتبة الحسينية المقدستمت الفهرسة قبل النشر في 
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حسن بن حممد بن مجعة املطوري
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اإلهداء

إىل العلم واحللم والعقل الذي انتصر على اجلهل والظالم

إىل اليت أطاحت بصربها وتدبريها عروش الظاملني

إىل اليت قدمت أعظم قربان تقبله رب العاملني

إىل سيدتي وموالتي بنت الوحي والرسالة

إىل زينب بنت علي طود الشموخ واجلالل

الدنيا واآلخرةأهدي هذا اجلهد القليل راجياً شفاعتها يف

خادمكم حسن املطوري
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٦

مقدمة اللجنة العلمية

الوجدانية عندما يـصادفها شـيء تتفاعـل معـه تفـاعالً          حالة النفس  البكاء هو 

هـا الـشجية التـي تعمـل علـى      يتيح لها التعبير عما يعتريها من مكتون النفس ودواعي   

. هامما تخفيه دواخلها وكواتإظهار

وأشد ما تعتمل فيه حالة الحزن وتفعل فيها أي حدٍث تستذكر بهـا رزيـةً مـا        

حـد أبأو مصيبة من المـصائب عنـد ذاك تحـاول الـنفس أن تعكـس تفاعلهـا هـذا                  

..مظاهر التعبير النفسي وهو البكاء

قدر مـا تجـيش بهـا    بعليها دواعي االنتماء فالبكاء إذن حالة نفسية ال تنطوي 

دواعي الحزن واالنتصار للمظلوم، ولم يتوقف هذا األمر على فكر معين أو انتمـاٍء               

المـسلمون ما، بل هي حالة اشترك فيهـا الجميـع، فمـا بالـك بـأمر ال ينكـر فداحتـه               

كـي  يمتلك الشعور والعاطفة لم يتفاعل معـه ليح إنسانجميعاً، وال يتخلف عنه أي   

ألنـه أراد  إال ما جرى على إنسان قُتل أهل بيته وأطفالـه ومنـع مـن المـاء ال لـشيء                    

بن بنت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه     اذلك هو الحسين    ! اإلصالح في أمة جده؟   

وسلم الذي بكاه جده صلى اهللا عليه وآله وسلم وأبكى أصـحابه معـه حينمـا كـان            

ن ذلـك كـان سـبباً لبكـاء الجـن       إ، بـل    ميستذكر ما يجري على الحسين عليه السال      
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٧.........................................................................................................................اللجنة العلمية  مقدمة

واإلنس والمالئكة أجمعين وكل ما يرى وما ال يرى كما ورد عن اإلمام الـصادق          

بـه  على اإلمام الحسين عليه السالم وما جرى عليه لم تخـتص       فالبكاء   ،سالمعليه ال 

ة دون أخرى، وال جهة دون غيرها، بل البكـاء علـى الحـسين مـن مـشتركات              فطائ

فكـان الحـسين عليـه الـسالم     –اال من شذ منهم وخرج عن طـريقتهم   –ن  المسلمي

البكـاء علـى   "عبرة الجميع، من هنا فان دواعي التأليف للكتـاب الـذي بـين أيـدينا              

جاء للتعبير عن حالة العموم التي شملت       " الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين     

ومـا جمعـه مـن      " يرمطـو حـسن ال  "جميع المسلمين واستـشهد فيهـا مؤلفـه الـشيخ           

مصادر الفريقين وأشار إليـه مـن روايـات الطـريقين فكانـت دراسـة تعكـس حالـة            

المشتركات التي تميز بها الجميع في شأن فاجعة الحسين عليه السالم وحكى هـذا           

الجهد المبارك عن اتفاق المـسلمين جميعـاً علـى تقـديس الحـسين وتكفيـر قاتلـه           

يحكي عن خروج قتلة الحسين عليه السالم عن  ورفضهم لمثل هذا االنتهاك الذي    

.ملة الدين وتمردهم على سنِة سيد المرسلين

عن اللجنة العلمية

علي الحلوالسيد محمد

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٩

بسم اهللا الرحمن الرحيم

املقدمة

والصالة والسالم على سيد األنبياء والمرسلين وعلـى عترتـه أهـل بيتـه أحـد                

لرجس وطهرهم تطهيراً وعلى من واالهم وتمـسك     ا مالثقلين الذين أذهب اهللا عنه    

...صم بحبلهم، وبعدتبهم ولجأ إليهم واع

سر من أسرار هذا الكون والوجود ما جرى على أرض كربالء على الحسين        

ه بـ سـر ال يتحملـه إال عبـد امـتحن اهللا قل    ،وأهل بيته عليهم الـسالم وصـحبه األبـرار     

وهـذا المعنـى يتجلـى ويتـضح     ،لفطن اللبيـب لإليمان وال يدرك مراميه ومعناه إال ا 

لمن يقرأ النصوص اإلسالمية وغيرهـا التـي تحـدثت عـن واقعـة الطـف بـشرط أن          

.يقرأها بتدبر وتأمل ويقرأ ما وراء السطور والكلمات

إِن اللّـه َال يخَْفـى   {ن اهللا سبحانه وتعالى عالم محيط بكل شيء   أفنحن نعلم   
   فِي األَر ءيهِ شلَيماِء  عَال فِي السـ {، )١(}ِض ومـي     ولَـى اللَّـِه ِمـن شخَْفـى عضِ  ا يء فِـي اَألر

بِ الَ  {: وقال سبحانه  )٢(}وَال فِي السماِء   اْلغَيـ اتِح ويعَلـم مـا ِفـي    يعلَمهـا إِالَّ هـو  وعِنده مفـَ
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البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين............................................................................١٠

هـا والَ حبـة ِفـي ظُلُمـاتِ األَرضِ وَال رطْـب وَال      إِالَّ يعلَمالْبر والْبحرِ وما تَسقُطُ مِن ورقَة   
ــبِني  ــابِس إِالَّ ِفــي كَِتــاب م ــيء  {: وقــال ســبحانه)١(}ي ــاَط ِبُكــلِّ ش َأح َقــد اللَّــه أَنو

.بما كان ويكون أو هو كائنحاطتهإوواآليات كثيرة جداً بعلمه )٢(»عِلْمًا

وأنـزل علـيهم الكتـب المقدسـة ألجــل     ونعلـم أن اهللا بعـث األنبيـاء والرسـل    

حدود اهللا، فكان مما علمه اهللا وأحاط به وإقامةغايات وأهداف كالتوحيد والعدل 

أن هذه الغايات واألهداف كادت أن تضيع لوال ثورة الحسين وتضحياته ومواقفـه        

حيث حفظ آمال األنبياء وأمانيهم ونهجهم الذي بذلوا من أجله الغالي والرخيص،        

اهللا سبحانه وتعالى للحسين عليه السالم مواقفه الكريمـة العظيمـة بـأن أخبـر               فشكر  

أن جهـودهم  <صلّى اهللا عليه وآله>سيدهم وخاتمهم إلى أنبياءه من آدم أبي البشر    

سوف تكلل بالنجاح والفوز والفالح بالتضحيات التي سوف يقـدمها سـيد شـباب               

.والرزايا التي نزلت بهوصبره على المصائب ،أهل الجنّة عليه السالم

فكان اهللا أول من أقام العزاء وكان األنبياء أول الباكين، فهل تـذوي وتـذبل              

أنها تأتي أكلها كل حين؟وشجرة غرسها اهللا بيده؟ أ

العزاء على سيد الـشهداء شـجرة   وإقامةن اهللا غالب على أمرِه والبكاء       إأجل  

ولكن هنـاك مـن      ،لها الخلود والبقاء   طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء كتب اهللا       

فوقفـوا مـن البكـاء    ،أسـالفهم  وعقولهم وأبوا إال السير على خطى      ركبوا رؤوسهم 

موقفـاً  <صـلّى اهللا عليـه وآلـه   >على الحسين عليه السالم، بل على النبي وأهـل بيتـه            

روايـات كاذبـة علـى خـالف الفطـرة      اسلبياً وعلى مـر العـصور والـدهور واختلقـو       
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١١.........................................................................................................................................المقدمة 

سـالح يقـضي علـيهم ويكـشف عـن عـوراتهم            ءنية ألنهم أدركـوا أن البكـا      اإلنسا

تبكـي فـي هـذه    سوظلمهـم فـإن العـالم اإلنـساني إذا رأى أمـةً أو طائفـة مـن النـا        

عن األسـباب والعلـل فيـأتي الجـواب أنهـم يبكـون علـى                يتساءلالمناسبة أو تلك    

بـي سـفيان فيقولـون    بن فاطمة بنت رسول اهللا قتله يزيـد بـن معاويـة بـن أ           االحسين  

فمـن الـذي أوصـلهم لـسدة       وأبنائهمأوليست الخالفة واإلمرة محرمة على الطلقاء       

علـى رقـاب المـسلمين مـن أرض الـشام      احكموهمـ اًوفالنـ اًن فالنـ إالحكم فيقال  

الطامة الكبرى التي قد تأتي على بنيـانهم مـن القواعـد وتخـر الـسقيفة علـى               .. وهنا

: سلكاً آخر في التستر على عورات أسيادهم فقال       فلذلك سلك بعضهم م   . رؤوسهم

إن الحسين بطل وثـائر فينبغـي أن نحيـي ذكـراه بالبهجـة والفـرح والـسرور ونـدع                     

هم هذا قد ردوا علـى اهللا ورسـوله وأهـل بيتـه إذ النـصوص            مالبكاء والعزاء، وبكال  

.اإلسالمية بل األوامر الشرعية على خالفه

القمـع والعنـف والقتـل واإلبـادة، اذكـر علـى         واختار بعضهم قديماً وحـديثاً      

أن الملحد الزنـديق   : ما اشتهر على األلسن وتناقله المثقفون والواعون      : سبيل المثال 

ث العبري االنتهاكي عنـدما دنـست أقدامـه أرض          بميشيل عفلق مؤسس عصابة الع    

العراق شاهد وألول مرة مواكب العزاء تجوب شوارع بغداد فانبهر واندهش لهـذه        

بل : إنّه ال ضير علينا منها، فقال عفلق   : لحشود الكبيرة فسأل من حوله عنها فأجاب      ا

القـزم الـذليل صـدام    إلىفأوكل هذه المهمة    . ضاء عليها وإال قضت علينا    قيجب ال 

المتهور فكاد كيده وسعى سعيه وناصب جهده خالل ثالثين سنة فلمـا هـوى هـذا           

أبـداً واهللا ال ننـسى     :اله بـصوت واحـد    الصنم فإذا بالعراق يهتف من جنوبه إلى شم       

ران تسعة أشهر تحـت األرض حتـى        ئكالجرذ والف  جحرحسينا، وخنس الذليل في     
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البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين............................................................................١٢

رأسـه وجـسده بالقمـل    أخرجه أسياده األمريكان ذارقاً سالحاً على نفسه وقد امـتأل      

.واألوساخ

علي نّه ابن  إنها وجاهة الحسين ومنزلته عند اهللا،       إنّه كيد اهللا ومكره، و    إأجل  

ل في ذلك هنّه سيل العرم الجرار لكل معاند وجبار، فإالكرار وابن النبي المختار، و    

قسم لذي حجر؟ 

؟من الواقع الخارجياًوهل نبغي دليالً خير

حاولوا بشتى الطرق واألساليب الحد مـن       <صلّى اهللا عليه وآله   >فأعداء النبي   

لمحاوالت قديماً وحديثاً بالخيبة انتشار الثورة الحسينية واتساعها، لكن باءت كل ا     

وهتافـه فـي كـل بلـد     )عليه السالم(وها نحن نرى ونسمع صوت الحسين       ،والفشل

ومـذاهبهم،  وألـوانهم وقطر وشـبر علـى هـذه المعمـورة وعلـى اخـتالف ألـسنتهم              

وأرادت الخالفــة ) كــلّ أرض كــربالء، وكــل يــوم عاشــوراء : (وصــدق مــن قــال

مآناً عطشاناً لم يذق قطرة من الماء طمعـاً  ظكربالء واتباعها وأد اإلسالم في أرض      

في استئصال الدوحة المحمدية وان ال يخضر لها عود، فـإذا األرض والـسماء ومـا           

.بينهما جرت مدامعها لتسقي هذه الشجرة الطيبة المباركة

ونحـن نـصرةً للحـق وادحاضـاً للباطـل وخدمـة للمـؤمنين نجعـل بـين يــدي          

البكاء أخباراً وآثاراً رواها الفريقان من المسلمين وما القارئ الكريم حول موضوع

.توفيقي إال باهللا العلي العظيم
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١٣

األصل يف البكاء والدليل عليه

البكاء على أقسام كما أن الضحك كذلك، فضحك فرحـاً وضـحك سـخرية              

واستهزاء وضحك شماتة وضحك تأسفاً وضـحك لعبـاً وبطـراً ولهـواً وفكاهـة إلـى               

األســباب، فكــذلك البكــاء ينقــسم بتعــدد أســبابه، فبكــاء الخــوف  آخــره بحــسب 

.)١(»ويِخرون لِالَذَْقاِن يبكُون ويزِيدهم خشوعًا«: والخشوع كما في قوله تعالى

حبيـب أو عزيـز بعـد غيـاب طويـل، وبكـاء       إليـه وبكـاء الفـرح كمـن رجـع     

وجع، وبكـاء لفـوات   اللم واأللالنكسار والهزيمة والفشل والخيبة، وبكاء المرض و 

أخـوة وة، وبكـاء للـشعور بالـذنب كبكـاء          رأمر من أمور الدنيا كزعامة ورئاسة وثـ       

وجـاءوا أَبـاهم ِعـشاء    «: يوسف عليه السالم على ما ارتكبـوا بحقّـه كمـا قـال سـبحانه              
كُونبإلى غيره بحسب العلل واألسباب)٢(»ي.

حبوب شيطاناً من شـياطين اإلنـس       وبكاء لفقد المحبوب وقد يكون هذا الم      

ورمزاً من رموز االنحطاط والخالعة والمجون كموت بعـض المغنـين والمخنثـين             
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البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين............................................................................١٤

ور علـى  يـ والممثلين فلهم جمهورهم الذي يبكي عليهم والمرء مع من أحب، والط 

.أشكالها تقع

مـن أوليـاء اهللا سـبحانه    اًوأخرى يكون هذا المحبوب الذي مات أو قتل وليـ     

للقـدس والطهــارة  اًمـن رمـوز التوحيـد والعـدل واإلنـسانية ومظهـر      اًمـز وتعـالى ور 

يهتدي به األبرار واألخيار، وهذا هو محـل كالمنـا     اًومنار اً، وعلم واإليثاروالرحمة  

:فنقولكهذا وموضوع بحثنا وهو البكاء على رمز رباني 

تطابقت كلمات األصوليين جلهم إن لم نقل كلهم من العامة والخاصة على          

أن األصل في األشياء الجواز وعدم الحرمة إال ما أخرجه الـدليل، وال دليـل يـذكر     

أو معتبر فيما نحن فيـه مـن مـسألة البكـاء فالمـسألة علـى طبـق األصـل بـل النـدب             

...والحث هو المتعين

فمن الكتاب أن اهللا سبحانه وتعالى أخبرنا بحزن يعقـوب عليـه الـسالم              : أوالً

عيناه وذهب بـصره مـن البكـاء، ويعقـوب نبـي معـصوم       على يوسف حتّى أبيضت  

وَتـولَّى عـنهم وقَـاَل   {: منزّه عن فعل الحرام بل المكروه، فقال عزّ وجل في بيان ذلك   
          ـوِن فَهـزالْح ِمـن اهينع ضَّتيابو فوسلَى يفَى عا أَسقَـالُوا َتاللَّـهِ َتفَْتـُأ    «، )١(}كَِظـيم ي

 فوسي تَّى تَْذكُرح       اِلكِني الْهـ ِمـن تَُكـون ضـًا أَورح ـا   «، )٢(»َتكُونقَـاَل إِنَّم
ونلَما الَ َتعاللَّهِ م مِن َلمأَعنِي إَِلى اللَِّه وزحثِّي وكُوا ب٣(»أَش(.

فأنت إذا تأملت اآليات الشريفة عرفت أن الحزن والبكاء قـد ذهـب ببـصره                
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١٥.........................................................................................................في البكاء والدليل عليه األصل

عف ضـعفاً شـديداً وأشـرف علـى المـوت أو كـاد أن       وضياء عينيه أو أن بصره ضـ     

بـصره قولـه تعـالى    أو ضـعف    يكون من الهـالكين المـوتى، والـدليل علـى ذهـاب             

هِ َأبِـي يــأِْت       {حكايـة عـن يوســف عليـه الـسالم      جـلَـى وع ذا َفـأَْلقُوه ـوا بَِقمِيــِصي هـباذْه
ـصِريًا ــالى )١(}بـ ــه تع ـاء الْبــشِري َأ  {: وقول ــا َأن جـ لَــى فَلَمع ــاه ــد بــصِريًا  ْلَق )٢(}وجِهــِه َفارَت

ن عـن   يوقدوة لكل البـشر منـزّه      وأسوةوتعالى مثالً   واألنبياء قد جعلهم اهللا سبحانه    

.وه والمذمومرفعل الحرام والمك

جائز فـي شـريعة يعقـوب واتباعـه ال يـستلزم      ءن هذا شيإ: يقولولعل قائالً 

لبكاء ليس من قبيل المأكول والمـشروب   جوازه في شرعنا، فالجواب أن الحزن وا      

من المناسك العبادية، بـل هـو غريـزة أوجـدها اهللا فـي        اًوالطهارة والنجاسة أو نسك   

اإلنسان فال يعقل أنها جائزة حالل لقوم وحرام على آخرين، واألصل بقاء التشريع      

.إلى أن يثبت خالفه

ء الـسماء واألرض علـيهم      ان اهللا سبحانه وتعالى قد ذم أقواماً بعدم بكـا         : ثانياً

ألنهـم   )٣(}فَمـا بَكـت علَـيهِم الـسماء واَألرض ومـا َكـانُوا منظَـرِين               {: حيث يقول 

وا في األرض فساداً ولم تصعد لهم أعمال صالحة، فالسماء واألرض وما بينهما    ثعا

ت ال يبكون لموتهم، أما المؤمن الطيب فيعـز فقـده وفراقـه علـى الـسماء ومـا أظلّـ              

.ت وحق لهما أن تبكياه وتحزنا عليه ألنه ترك آثاراً صالحةواألرض وما أقلّ

إن اهللا سبحانه وتعالى مدح وأثنى على أولئك الذين تفيض أعينهم من            : ثالثاً
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البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين............................................................................١٦

رفُوا إِلَى الرسولِ َترى أَعينهم َتفِيض مِن الدمِع مِما عوِإذَا سِمعوا ما أُنْزَِل{: الدمع فقال
اهِدِينالش عا منا فَاكْتُبنا آمنبر قُولُوني قاْلح لَى {: وقال عزّ وجل)١(}مِنالَ عو

أَجِد ما أَحمِلُكُم علَيهِ تَولَّوا وأَعينهم تَفِيض مِن الَّذِين إَِذا ما أَتَوَك لَِتحمِلَهم قُْلت َال
.)٢(}أَالَّ يِجدوا ما ينِفقُونالدمعِ حزناً 

مدح سبحانه وتعالى الباكين مـن عبـاده الـصالحين وأنّـه سـبب لزيـادة         : رابعاً

.)٣(}ويِخرون لِالَذَْقاِن يبكُون ويزِيدهم خشوعًا{: الخشوع فقال عز اسمه

.)٤(}سجداً وبكِيًاإِذَا تُتْلَى علَيهِم آيات الرحمنِ خروا{:وقال سبحانه

والشك أن البكاء رقة ولين وخشوع ورحمة، ومـن يتـصف بهـذه الـصفات                

الطيـب تجـاه اآلخـرين، أمـا جمـود العـين       واإلحـساس يملك قلبـاً مفعمـاً بالـشعور     

ة فهي صفات القلب المريض، واآليات في هذا المجـال         ظاظوالقساوة والغلظة والف  

ثُم قَست قُلُوبُكم مِن بعـدِ  {: لمعاندين من اليهودكثيرة جداً كقوله تعالى في ذم ا   
 ةوَقــس ــدَأش ةِ أَوــار َكالِْحج فَِهــي ــى   )٥(}...ذِلــك ــي ذمهــم أيــضاً ومــن عل ــال ف وق

تـرى مـن   فلـذلك )٦(»...فَبِمـا نَْقضِهِم مِيثَـاقَهم لَعنـاهم وجعلْنـا قُلُـوبهم قَاسِـيًة        «شاكلتهم  

بالعهود والمواثيق التي أخذها اهللا ورسوله على األمة كالوصية وبيعة الغدير      تمسك  

صـلّى اهللا عليـه   >وغيرها ترى قلوبهم خاشعة وعيونهم دامعة لما جـرى علـى النبـي       
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١٧.........................................................................................................عليه والدليلالبكاءفياألصل

وأهل بيته بينما نرى االتجـاه المعـاكس الـذي رفـض الوصـية والبيعـة لعلـي               <وآله

هـذا  . ء والحزن عليهم بدعـة وضـالالً   ونقض هذه المواثيق يعد البكا     )عليه السالم (

نّه ليكفينا في المقام آية واحدة من كتاب ربنا على مـشروعية البكـاء أو النـدب                إو

.إليه، ففي ما ذكرنا من اآليات كفاية ألولي النهى والدراية

المـصدر الثــاني عنـد المــسلمين وهـو الــسنّة، ونعنـي بهــا قــول     إلــىولننتقـل  

ند غيرنا يضاف الصحابي أو ما يسمى بسيرة الـشيخين  المعصوم وفعله وتقريره، وع  

ومن وافقهما، ولنبدأ أوالً بما رواه أبناء العامة أتباع السقيفة ثم نثني بما رواه شـيعة             

الحـسين  عبـد اهللا اء أبـي  دأهل البيت عليهم السالم في مسألة البكاء على سيد الشه     

حسين وذلـك ألن رزيتـه أنـست    ن العنوان وإن كان البكاء على ال   إثم   ،عليه السالم 

كل رزية سلفت وهونت الرزايا اآلتية، وان مصيبته جلت وعظمـت فـي الـسموات         

واألرض، فإن هذا ال يمنع من االستدالل بروايات فيها بكاء على غير الحسين عليه  

.السالم أو أنها مطلقة عامة، ألننا في صدد إنارة السبيل واقامة الدليل
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٢١

×وأصحابه يبكون على محزة’النيب

فقد : يقولعبد اهللاعن جابر بن بإسنادهالنيسابوري عبد اهللاروى الحاكم أبو 

: يوم أحد حمزة حـين فـاء النـاس مـن القتـال قـال             <صلّى اهللا عليه وآله   >رسول اهللا   

هم إنـي  أنا أسد اهللا وأسد رسوله، اللّ: رأيته عند تلك الشجرة وهو يقول    : فقال رجل 

أبرأ إليك مما جاء به هؤالء، ألبي سفيان وأصحابه، واعتذر إليك ممـا صـنع هـؤالء      

نحوه، فلمـا رأى جبهتـه بكـى،    <صلّى اهللا عليه وآله   >فسار رسول اهللا    . من انهزامهم 

أال كفن؟ فقام رجل مـن األنـصار فرمـى بثـوب،     : ولما رأى ما مثّل به شهق ثم قال      

سيد الـشهداء عنـد اهللا تعـالى يـوم     : <صلّى اهللا عليه وآله   >فقال رسول اهللا  : قال جابر 

يح اإلسـناد ولـم يخرجـاه، ووافقـه         حهـذا حـديث صـ     : قـال الحـاكم   . القيامة حمزة 

.)١(الذهبي في التلخيص

بدار من دور األنصار )صلّى اهللا عليه وآله   (ومر رسول اهللا    : وقال ابن إسحاق  

ائح على قتالهم، فذرفت عينا رسول ولناألشهل وظفر، فسمع البكاء وامن بني عبد

ولكن حمزة ال بواكي له، فلما رجع سـعد  : فبكى، ثم قال  )صلّى اهللا عليه وآله   (اهللا  
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مصادر العامة/ البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين ......................................................٢٢

ر إلى دار بني عبد األشهل، أمر نـساءهم أن يتحـزمن، ثـم     يبن معاذ وأسيد بن حض    ا

.)صلّى اهللا عليه وآله(يذهبن فيبكين على عم رسول اهللا 

ن حنيـف عـن بعـض    بـ دثني حكيم بن حكيم عـن عبـاد      ح: قال ابن إسحاق  

بكـاءهن  )صـلّى اهللا عليـه وآلـه   (لما سـمع رسـول اهللا   : األشهل، قالرجال بني عبد  

صلّى اهللا عليـه   (على حمزة خرج عليهن وهن على باب مسجده يبكين عليه، فقال            

.)١(تن بأنفسكنيارجعن يرحمكن اهللا، فقد آس: )وآله

حتى نزل ببني حارثة يمينا حتـى       )ى اهللا عليه وآله   صلّ(وأقبل  : وقال الواقدي 

لكـن  : )صلّى اهللا عليه وآلـه   (طلع على بني األشهل وهم يبكون على قتالهم، فقال          

صـلّى اهللا عليـه   (ومضى سعد بن معاذ مع النبـي      : إلى أن يقول  ... حمزة ال بواكي له   

جـاء بهـا إلـى بيـت     لى بيته، ثم رجع إلى نسائه فساقهن، ولم تبـق امـرأة إال             إ)وآله

صلّى (وقام رسول اهللا . فبكين بين المغرب والعشاء)صلّى اهللا عليه وآله(رسول اهللا   

: مـا هـذا؟ فقيـل   : حين فرغ من النوم لثلث الليل، فسمع البكـاء فقـال     )اهللا عليه وآله  

ضـي اهللا  ر: )صلّى اهللا عليـه وآلـه    (نساء األنصار يبكين على حمزة، فقال رسول اهللا         

فرجعنا إلى بيوتنا بعد ليـل،  : قالت. أوالدكن، وأمرنا أن نرد إلى منازلنا عنكن وعن 

.)٢(معنا رجالنا، فما بكت منا امرأة قط إال بدأت بحمزة إلى يومنا هذا

الملك بن عمر في حديثه عن زهير بن وقال عبد: وقال ابن سعد في الطبقات

علـى أوالد  وعلى أوالدكـن    بارك اهللا عليكن و   : )صلّى اهللا عليه وآله   (وقال  : محمد

.أوالدكن
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٢٣......................................................................................×حمزةعلىيبكونوأصحابه ’النبي

رحمكـن اهللا  : العزيـز بـن محمـد   بن مسلمة في حديثه عن عبدعبد اهللاوقال  

.)١(ورحم أوالدكن وأوالد أوالدكن

صلّى اهللا  (وبكت األنصار على قتالهم فسمع ذلك رسول اهللا         : وقال ابن سعد  

إلـى بـاب رسـول اهللا    لكن حمزة ال بواكي له، فجاء نساء األنصار      : فقال )عليه وآله 

)صلّى اهللا عليه وآلـه (فبكين على حمزة فدعا لهن رسول اهللا   )صلّى اهللا عليه وآله   (

وأمرهن باالنصراف، فهن إلى اليوم إذا مات الميت من األنصار بدأ النـساء فبكـين           

.)٢(على حمزة ثم بكين على ميتهن

زيادات أو روايات ال تصح

حين انصرف من أحد، )صلّى اهللا عليه وآله(مر رسول اهللا : جاء في الطبقات

صـلّى اهللا عليـه     (بكـين علـى قـتالهم، فقـال رسـول اهللا            ياألشهل نساؤهم   وبنو عبد 

.)لكن حمزة ال بواكي له: ()وآله

فبلغ ذلك سعد بن معاذ، فساق نساءه حتى جاء بهن إلى باب المسجد يبكين   

صـلّى اهللا  (فنـام رسـول اهللا   فخرجنا إلـيهن نبكـي معهـن،    : على حمزة، قالت عائشة   

ونحن نبكي ثم استيقظ فصلّى العشاء اآلخرة، ثم نام ونحـن نبكـي، ثـم    )عليه وآله 

أال أراهن ها هنا إلى اآلن؟ قولـوا لهـن فليـرجعن، ثـم      : استيقظ فسمع الصوت فقال   

دعا لهن وألزواجهن وألوالدهن، ثم أصبح فنهى عن البكـاء كأشـد مـا نهـى عـن                  

.شيء
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مصادر العامة/ البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين ......................................................٢٤

ــ نرفـضها ونطرحهـا حتـى لـو      )فنهى عن البكاء(ذه الزيادة ـ وأعني  هف:أوالً

صـلّى اهللا  (فرضنا صحة سندها وذلك لمخالفتها لكتاب اهللا، فال يعقل أن رسول اهللا       

.يتناقض مع كتاب جاء به إلى الناس)عليه وآله

على فرض صـحتها فإنهـا معارضـة، والقاعـدة فـي التعـارض التـساقط،                : ثانياً

.ى المرجحات فهذه مخالفة لكتاب اهللا وتلك موافقة لهفنرجع إل

إنّه على فرض صحتها فإنها صدرت سنة ثـالث للهجـرة أي فـي مقتـل           : ثالثاً

قد بكى )صلّى اهللا عليه وآله(ونعلم أن النبي )صلّى اهللا عليه وآله   (حمزة عم النبي    

أهل بيتـه  نوأبعدها على جعفر بن أبي طالب وأوالده وعلى ابنه إبراهيم وغيرهم،            

.وأصحابه قد بكوا على أمواتهم، فلو كان ثمة نهي اللتزم به النبي وأصحابه

)صـلّى اهللا عليـه وآلـه   (صـدرها يتنـاقض مـع ذيلهـا، فبينمـا رسـول اهللا        : رابعاً

فـإذا بـه ينهـاهن عـن البكـاء،      ) لكن حمزة ال بواكي لـه (ن إلى البكاء بقوله     هيدعو

الدهن إال أن يقال أن البكاء الذي أمر به غير البكاء وقد دعا لهن وألزواجهن وألو    

الذي نهى عنه، فـاألول البكـاء المـشروع الخـال مـن فعـل الحـرام، والثـاني البكـاء                

والنياحة بالباطل، وعلى هذا فال تناقض وال تعارض فـي الروايـة الواحـدة أو بينهـا                  

إذا صح هـذا  يوور به غير المنهي عنه، وهذا قول قوي ومحمل س     موغيرها إذ المأ  

.المروي

  ن الرواية تضمنت معنى يأباه التـراث اإلسـالمي النظيـف فـي حـق سـيد          إثم

صـلّى المغـرب ونـام    )صلّى اهللا عليه وآلـه (األنبياء والمرسلين إذ جاء فيها أن النبي  

.خرةثم استيقظ فصلّى العشاء اآل
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٢٥......................................................................................×حمزةعلىيبكونوأصحابه ’النبي

ال يجـد  )ه وآلـه  صلّى اهللا علي  (والباحث الخبير البصير في سيرة البشير النذير        

فـالمعهود مـن سـيرته بـين صـالة المغـرب والعـشاء أنّـه يـشتغل              اًلهذا المعنى نظيـر   

بالعبادة من صالة ودعاء وقـد يـشتغل فـي أمـر مـن أمـوره الخاصـة أو حاجـة مـن                        

ام بين هاتين الصالتين فال توجـد روايـة إال هـذه وهـي             نحوائج المسلمين، أما أنّه     

.خالفهاكما ترى، والدليل القطعي على

فهذا حال متنها ومـضمونها، وأمـا الـسند فقـد أوردهـا العالمـة محمـد ناصـر           

إسـناد  : وقـال عنهـا  ) ١٤٣(الدين األلباني في كتابه السلـسلة الـضعيفة حـديث رقـم      

.ضعيف

وذكرنا لهذه الرواية مع ضعفها وبطالنها كمثال للنهج القديم الجديد الـذي             

.إسكاتهيخشى البكاء ويحاول 

بطال هذه الزيادة أيضاً مضافاً على مـا ذكرنـاه مـن الروايـات     إيهم في  ولنا عل 

والوجوه أن أهل الفن أعرضـوا عنهـا ولـم يرتبـوا عليهـا أثـراً مـن حرمـة البكـاء أو               

خاليـة مـن هـذه    )عليه الـسالم (الكراهية بل الروايات التي ذكروها في مقتل حمزة   

وقـد أسـند اإلمـام أحمـد      ): كثيـر سـيرة ابـن     (الزيادة فهذا ابن كثير يقول في كتابه        

بن زيد، حدثني نافع عن ابـن عمـر أن   أسامةحدثنا زيد بن الحباب، حدثني     : فقال

لما رجع من أحد فجعل نساء األنصار يبكين علـى   )صلّى اهللا عليه وآله   (رسول اهللا   

ولكـن حمـزة ال   : ()صلّى اهللا عليه وآله(فقال رسول اهللا   : قال أزواجهنمن قتل من    

. فهن اليوم إذا يبكين ينـدبن حمـزة  : ثم نام فاستنبه وهن يبكين قال: قال) واكي له ب

.)١(وهذا على شرط مسلم: قال ابن كثير
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) ١١٧٤(الزيــادة مــسند إســحاق بــن راهويــه حــديث رقــم  همــن هــذوخــال

: وكذلك ما رواه ابن سعد في الطبقـات       ) ٦٦٩٤(حديث رقم    قعبد الرزا ومصنّف  

.نطيلواألمر سهل فال٣/٨

علـيهم  (روى الحاكم النيسابوري بإسـناده عـن علـي بـن الحـسين عـن أبيـه                  

كانت تزور قبر عمها حمزة بـن  )صلّى اهللا عليه وآله(إن فاطمة بنت النبي   : )السالم

هـذا حـديث صـحيح    : قـال الحـاكم  . عبد المطلب في األيام فتصلّي وتبكـي عنـده      

.)١(اإلسناد ولم يخرجاه

:عليه السالمبعبد المطلاحة يبكي حمزة بن بن روعبد اهللاوقال 
 

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

 
:تبكي أخاها حمزة فمما قالتبعبد المطلوقالت صفية بنت 
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٢٧..............................................................................بن أبي طالب وأوالده فرجععلى’النبيبكاء

على جعفر بن أبي طالب وأوالده’بكاء النيب 

صـلّى اهللا  (روى البخاري في عدة مواضع من كتابه ولعلهـا سـتّة بكـاء النبـي         

على األمراء الذين استشهدوا في غـزوة مؤتـة وذلـك فـي الـسنة الثامنـة               )عليه وآله 

اب الرابع بإسناده عـن أنـس بـن    للهجرة نذكر منها موضعين، ففي كتاب الجنائز الب 

أخـذ الرايـة زيـد فأصـيب، ثـم أخـذها        : )صلّى اهللا عليه وآلـه    (قال النبي   : مالك قال 

ة فأصــيب ـ وأن عينــي رســول اهللا   حــبـن روا عبــد اهللاجعفـر فأصــيب، ثــم أخــذها  

.)١(تذرفان

وفي الباب الخامس والعشرين من كتاب المناقب بإسناده عن أنس بن مالك   

خبرهم وعيناه ئيجينعى جعفراً وزيداً قبل أن )صلّى اهللا عليه وآله(النبي أن  : أيضاً

.)٢(تذرفان

صبحت أ: وروى الواقدي في المغازي بإسناده عن أسماء بنت عميس، قالت

)صـلّى اهللا عليـه وآلـه   (في اليوم الذي أصيب فيه جعفر وأصحابه فأتاني رسول اهللا        

وجـوههم  غـسلت عجيني، وأخـذت بنـي ف  من أدم وعجنت   اًولقد هيأت أربعين منّ   

يـا أسـماء ايـن بنـو     : فقـال  )صـلّى اهللا عليـه وآلـه      (ودهنتهم، فدخل علي رسول اهللا      

أي رسـول  : جعفر؟ فجئت بهم إليه فضمهم وشمهم ثم ذرفت عيناه فبكـى، فقلـت   

فقمت أصيح واجتمع : قالت. نعم قُتل اليوم: اهللا، لعلّك بلغك عن جعفر شيء؟ فقال

يا أسماء ال تقـولي    : يقول )صلّى اهللا عليه وآله   (فجعل رسول اهللا    : نساء، قالت إلي ال 

حتى دخل )صلّى اهللا عليه وآله  (فخرج رسول اهللا    : قالت.. هجراً وال تضربي صدرا   
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علـى  : )صـلّى اهللا عليـه وآلـه   (واعماه، فقال رسول اهللا  : على ابنته فاطمة وهي تقول    

اصـنعوا آلل  : )صـلّى اهللا عليـه وآلـه   (رسـول اهللا  الباكيـة، ثـم قـال      مثل جعفر فلتبكِ  

.)١(جعفر طعاماً، فقد شُغلوا عن أنفسهم اليوم

عبـد اهللا سمعت : وحدثني محمد بن مسلم، عن يحيى بن أبي يعلى قال  : قال

علـى أمـي   )صـلّى اهللا عليـه وآلـه   (أنا أحفظ حين دخل رسول اهللا : بن جعفر يقول ا

و يمـسح علـى رأسـي ورأس أخـي، وعينـاه تهرقـان       فنعى لها أبـي، فـانظر إليـه وهـ      

.)٢(الدموع حتى تقطر لحيته

نعي جعفر )صلّى اهللا عليه وآله(ولما أتى النبي : وقال أبو عمر في االستيعاب

أتى امرأته أسماء بنت عميس فعزاها في زوجها جعفر، ودخلت فاطمة وهي تبكي  

علـى مثـل جعفـر فلتبـِك     : )هصـلّى اهللا عليـه وآلـ      (واعمـاه فقـال رسـول اهللا        : وتقول

.)٣(البواكي

على ابنه إبراهيم’بكاء النيب

صـلّى  (دخلنـا مـع رسـول اهللا    : روى البخاري بإسناده عن أنس بن مالك قـال  

على أبي سيف القين، وكان ِظئراً إلبراهيم عليه السالم، فأخذ رسول )اهللا عليه وآله

يـه بعـد ذلـك وإبـراهيم      ل، ثم دخلنـا ع    إبراهيم فقبله وشمه   )صلّى اهللا عليه وآله   (اهللا  

وأنت : بن عوفعبد الرحمنيجود بنفسه، فجعلت عينا رسول اهللا تذرفان، فقال له 
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٢٩......................................................................................................إبراهيم  ابنهعلى’النبيبكاء

صلّى اهللا عليـه  (يابن عوف إنّها رحمة، ثم اتّبعها بأخرى، فقال       : يا رسول اهللا؟ فقال   

بفراقـك يـا   إن العين تدمع والقلب يحزن وال نقول إال ما يرضـي ربنـا، وإنّـا             : )وآله

.)١(إبراهيم لمحزونون

: بـن عـوف قـال    عبد الـرحمن  ، عن   عبد اهللا وروى أعالم القوم عن جابر بن       

بيدي فانطلق بي إلى النخل الذي فيه إبراهيم، )صلّى اهللا عليه وآله(أخذ رسول اهللا  

أتبكي يـا رسـول اهللا؟   : فوضعه في حجره وهو يجود بنفسه فذرفت عيناه، فقلت له        

إنمـا نهيـت عـن النـوح، وعـن      : )صـلّى اهللا عليـه وآلـه   (البكـاء؟ فقـال    أولم تنه عن  

غمة لهو ولعب ومزاميـر الـشيطان، وصـوت         نصوت عند   : صوتين أحمقين فاجرين  

.عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان

إنّما هذه رحمة ومن ال يرحم ال يرحم، يا إبراهيم     : وقال ابن نمير في حديثه    

   لنـا لحزنـا          لوال أنّه أمر حقووعد صدق وإنّهـا سـبيل مأتيـة، وأن آخرنـا سـيلحق أو

عليك حزناً هو أشد من هـذا، وإنّـا بـك لمحزونـون، تـدمع العـين ويحـزن القلـب،                  

وال نقول ما يسخط الرب.

حـسن وكـذلك    : وقـال عنـه   ) ١٠٠٥(رواه الترمذي في الـسنن حـديث رقـم          

وابـن سـعد فـي    ) ٢١٢٧(م محمد ناصر األلباني في السلسلة الـصحيحة حـديث رقـ       

ومـصنف ابـن أبـي شـيبة        ) ١٠٠١(والبـزار حـديث رقـم       ) ١/٦٥(الطبقات الكبـرى    

والحاكم في المستدرك ) ٦٩٤٣(وسنن البيهقي حديث رقم ) ١٢١٢٤(حديث رقم 

)٤/٤٠٧.(

كنّـا عنـد رسـول    : وروى مسلم في صحيحه بإسناده عن أسامة بن زيد، قـال          
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ت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبـره أن صـبياً لهـا أو        فأرسل )صلّى اهللا عليه وآله   (اهللا  

إن هللا ما أخذ وله مـا أعطـى،   : ارجع إليها فاخبرها: ابناً لها في الموت، فقال للرسول  

إنّهـا  : فعاد الرسـول فقـال    . وكلّ شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب       

وقام معه سـعد بـن عبـادة       )صلّى اهللا عليه وآله   (فقام النبي   : قال. قد أقسمت لتأتينها  

ومعاذ بن جبل وانطلقتُ معهم، فرفـع إليـه الـصبي ونفـسه تقعقـع كأنّهـا فـي شـنّة،                    

هـذه رحمـة جعلهـا اهللا فـي         : ما هذا يا رسول اهللا؟ قال     : فقال له سعد  . ففاضت عيناه 

.)١(قلوب عباده، وإنّما يرحم اهللا من عباده الرحماء

شـهدنا ابنـة لرسـول      : مالك، قال وفي مختصر الشمائل للترمذي عن أنس بن        

ورسول اهللا جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقـال  )صلّى اهللا عليه وآله   (اهللا  

انـزل فنـزل   : )صلّى اهللا عليـه وآلـه  (أنا، قال : أفيكم لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة      

. في قبرها

رقـم  صحيح ورواه البخاري في الـصحيح حـديث    : قال محمد ناصر األلباني   

)١٢٨٥.(

)٢(على عثمان بن مظعون’بكاء النيب 

قبـل  )صلّى اهللا عليـه وآلـه  (إن رسول اهللا : روى أبو داود في سننه عن عائشة 

.قال األلباني صحيح. عثمان بن مظعون وهو ميت والدموع تسيل
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٣١............................................................................................’ أباهاوتندبتبكيالطاهرةالزهراء

)صلّى اهللا عليه وآله(وروى الترمذي في السنن بإسناده عن عائشة، إن النبي        

.عيناه تذرفان: هو يبكي، أو قالوان بن مظعون وهو ميت قبل عثم

حـديث عائـشة حـديث حـسن، وقـال المعلّـق محمـد ناصـر                : قال أبو عيسى  

.صحيح: األلباني

صـلّى اهللا عليـه   (قبـل رسـول اهللا      : وروى ابن ماجة بإسناده عن عائـشة قالـت        

.ديهعثمان بن مظعون وهو ميت فكأني انظر إلى دموعه تسيل على خ)وآله

.صحيح: قال األلباني

وابـن أبـي شـيبة تحـت     ) ٢١٠٣٣(ورواه عبد الرزاق في مصنّفه حديث رقـم   

ومسند عبـد بـن     ) ٩٢١(ديث رقم   وإسحاق بن راهويه في مسنده ح     ) ١٢٠٦٧(رقم  

وصـحيح ابـن   ) ٢٧٠٩(وصحيح أبي داود حديث رقم     ) ١٥٢٦(حميد حديث رقم    

).١١٩١(ماجة حديث رقم 

’كي وتندب أباهاالزهراء الطاهرة تب

صـلّى  (أن فاطمة بكت على رسول اهللا      : النسائي في سننه عن ثابت عن أنس      

يا أبتاه من ربه ما أدناه، يا أبتاه إلى جبريـل ننعـاه،      : حين مات فقالت   )اهللا عليه وآله  

. يا أبتاه جنّة الفردوس مأواه

ناد ورواه أحمـد بـن حنبـل فـي المـسند بإسـ      )١(صـحيح : قال الـشيخ األلبـاني    

).١٣٠٥٤(صحيح على شرط الشيخين حديث رقم 
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على سعد بن عبادة’بكاء النيب 

اشتكى سعد بن عبـادة شـكوى لـه،         : بن عمر قال   عبد اهللا عن روى الشيخان 

بن عـوف وسـعد بـن    عبد الرحمن يعوذه مع    )صلّى اهللا عليه وآله   (فأتى رسول اهللا    

صـلّى اهللا  (ه في غـشية فقـال      بن مسعود، فلما دخل عليه وجد      عبد اهللا أبي وقاص و  

صـلّى اهللا عليـه   (ال يـا رسـول اهللا، فبكـى رسـول اهللا       : أقد قـضى؟ قـالوا    : )عليه وآله 

.بكوا)صلّى اهللا عليه وآله(، فلما رأى القوم بكاء رسول اهللا )وآله

أال تـسمعون؟ إن اهللا ال يعـذب بـدمع العـين وال بحـزن القلـب ولكـن                 : فقال

.)١(لسانه ـ أو يرحمب بهذا ـ وأشار إلىيعذّ

على زيد بن حارثة’بكاء النيب 

روى عبدالرزاق في مصنّفه عن عيينة عن إسماعيل عن قيس عن ابن مسعود 

فلم يأته، ثم )صلّى اهللا عليه وآله   (لما قتل زيد بن حارثة أبطأ أسامة عن النبي          : قال

عينـاه فبكـى   فـدمعت  )صـلّى اهللا عليـه وآلـه      (جاءه بعد ذلك فقام بين يـدي النبـي          

ِلم )صلّى اهللا عليه وآله(فلما نزفت عبرته قال النبي )صلّى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

صلّى اهللا عليه (فلما كان الغد جاءه فلما رآه النبي : قال. أبطأت عنّا ثم جئت تحزننا  

لقيت منك أمس، فلمـا دنـا دمعـت عينـه فبكـى            ما  الق منك   لني  إ: مقبالً قال  )وآله

.)٢()صلّى اهللا عليه وآله(سول اهللا ر
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٣٣.............................................................................................’النبي بمحضرأبيهعلىجابربكاء

’بكاء جابر على أبيه مبحضر النيب 

لما قِتل أبي : روى البخاري بإسناده عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال

)صلّى اهللا عليه وآله(جعلت أكشف الثوب عن وجهه، أبكي وينهوني عنه، والنبي    

تبكـين أو  : )صلّى اهللا عليه وآلـه (ي ي فاطمة تبكي، فقال النب ني فجعلت عمت  ال ينها 

أخبرني : جريحبنتابعه ا. ال تبكين، مازالت المالئكة تظلّه بأجنحتها حتى رفعتموه    

.)١(ابن المنكدر سمع جابراً رضي اهللا عنه

عائشة تقيم النوح والبكاء على أبيها

أخبرنـا محمـد    : حدثني الحارث، عن ابن سعد، قال     : قال الطبري في تاريخه   

بن أبي سبرة، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عبد اهللاحدثنا أبو بكر بن : عمر قالبنا

صـلّى اهللا  (جعل قبر أبي بكـر مثـل قبـر النبـي       : بن حنطب، قال   عبد اهللا المطلب بن   

.)٢(مسطحاً، ورش عليه الماء، وأقامت عليه عائشة النوح)عليه وآله

أخبرنا يونس بن يزيد عـن       :أخبرنا ابن وهب، قال   : س قال نحدثني يو : وقال

لمـا تـوفّي أبـو بكـر أقامـت عليـه       : حدثني سعيد بن المسيب، قال: أبي شهاب، قال  

عائشة النوح، فأقبل عمر بن الخطّاب حتى قام ببابها فنهاهن عـن البكـاء علـى أبـي         

ادخل فأخرج إلي ابنة أبي قحافة : بكر، فأبين أن ينتهين، فقال عمر لهشام بن الوليد

)٣(إنّـي أحـرج  : ي بكر، فقالت عائشة لهشام حـين سـمعت ذلـك مـن عمـر              أخت أب 
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.عليك بيتي

ادخل فقد أذنتُ لك، فدخل هشام فأخرج أم فـروة أخـت         : فقال عمر لهشام  

أبي بكر إلـى عمـر، فعالهـا بالـدرة فـضربها ضـربات، فتفـرق النـوح حـين سـمعوا                  

.)١(ذلك

معلقـة مختـصرة،   يـة حيـث ذكرهـا   اولكن البخاري حاول أن يبخر هذه الرو    

وأنها شنـشنة نعرفهـا منـه، ولكـن اهللا قـيض لـه ابـن حجـر فـذكرها موصـولة بـسند             

:صحيح، قال في فتح الباري على شرح صحيح البخاري

قوله وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت وصله ابن سعد في الطبقات 

بكـر  قـال لمـا تـوفّي أبـو     . يبمن طريق الزهري عن سعيد بـن المـس      بإسناد صحيح 

ين فأبين فقال لهشام بن الوليد أخـرج إلـ        هأقامت عائشة عليه النوح فبلغ عمر فنها      

بنت أبي قحافة يعني أم فروة، فعالها بالدرة ضـربات فتفـرق النـوائح حـين سـمعن       

.)٢(ووصله إسحاق بن راهويه في مسنده من وجه آخر عن الزهري. بذلك

لما : عن ابن المسيب قالالرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهريورواه عبد

إن الميـت   : قـال  )صلّى اهللا عليه وآله   (يبإن الن : مات أبو بكر بكي عليه، فقال عمر      

خرج أيعذب ببكاء الحي، وأبوا إال أن يبكـوا، فقـال عمـر لهـشام بـن الوليـد قـم فـ              

ادخل فقد أذنـتُ لـك،   : ، قال عمر )أخرجك) (أحرجك(ني  إ: النساء، فقالت عائشة  

أما لِك فقـد أذنت،قـال فجعـل    : أمخرجي أنت أي بني؟ فقال : عائشة فدخل فقالت 

يخرجهن عليه امرأة امرأة وهو يضربهن بالدرة حتى أخرج أم فروة ففرق بينهن أو          
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٣٥..................................................................................................أبيها  علىوالبكاءالنوح تقيمعائشة

.)١(قال فرق بين النوح

... فـنحن ) ان الميت يعذّب ببكاء الحي: (ولنقف قليالً عند قول ابن الخطّاب    

ويل، لو أن إنساناً صـالحاً مؤمنـاً مـات مغفـوراً لـه ال             وهذا اللفظ من غير توجيه وتأ     

ذنب عليه يؤاخذه اهللا به فبكاه األحياء من أهلـه وأقاربـه ومحبيـه لـيالً ونهـاراً فهـل             

هـو  ن اإلنسان مسؤول عن عمله ومـا أان اهللا يعذّبه لبكائهم عليه، ونحن نعلم      يعقل

وال قوة على فعل وعمل ور له وتحت استطاعته فكيف يعذب ميت ال حول له دمق

وقديماً قيل حدث العاقل بما ال يليق فـإن صـدق   . لم يرتكبه بل ارتكبه وفعله غيره   

.فال عقل له

وقد كفتنا عائـشة أم المـؤمنين مؤونـة الـرد عليـه ولـم ترهبهـا عـصا الخليفـة            

.ودرته أو ألن الرد كان بعد موته فال درة وال عصا

عثمـان بمكّـة   لتوفيـت ابنـة   : أبي مليكـة قـال  حدث البخاري بإسناده عن ابن 

وجئنا لنشهدها، وحضرها ابن عمـر وابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا، وأنـي لجـالس                 

عبد اهللاجلست إلى أحدهما، ثم جاء اآلخر فجلس إلى جنبي، فقال        : بينهما أو قال  

ه صـلّى اهللا عليـ   (عـن البكـاء؟ فـإن رسـول اهللا           ىأال تنهـ  : بن عمر لعمرو بن عثمان    ا

قـد  : إن الميت ليعذّب ببكاء أهله عليه، فقال ابن عباس رضي اهللا عنهما       : قال )وآله

صدرت مع عمر من مكّة حتّى إذا كنّا : كان عمر يقول بعض ذلك، ثم حدث فقال

: اذهب فانظر من هؤالء الركب؟ قال: اء إذا هو بركب تحت ظلّ سمرة، فقال   دبالبي

ارتحـل  : ادعه لي، فرجعت إلـى صـهيب قلـت        : فنظرت فإذا صهيب، فأخبرته فقال    

وا أخــاه : فــالحق أميــر المــؤمنين، فلمــا أصــيب عمــر دخــل صــهيب يبكــي يقــول  
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صـلّى اهللا عليـه   (يا صهيب أتبكي علـي وقـد قـال رسـول اهللا     : واصاحباه، فقال عمر 

: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، قـال ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا               : )وآله

رحم اهللا عمـر، واهللا مـا حـدث رسـول اهللا       : مر ذكر ذلك لعائشة فقالت    فلما مات ع  

ان اهللا ليعـذب المـؤمن ببكـاء أهلـه عليـه، ولكـن رسـول اهللا        )صلّى اهللا عليه وآلـه    (

وقالــت . إن اهللا ليزيـد الكـافر عـذاباً ببكــاء أهلـه عليـه     : قــال)صـلّى اهللا عليـه وآلـه   (

رى والَ تَـِزر واِزرة ِو {حسبكم القرآن   أُخـ واهللا هـو  : قال ابن عباس عند ذلك)١(}ْزر

.واهللا ما قال ابن عمر شيئاً: قال ابن أبي مليكة. أضحك وأبكى

إنّها سـمعت عائـشة   : عبد الرحمنثم حدث البخاري بإسناده إلى عمرة بنت  

)صـلّى اهللا عليـه وآلـه   (إنمـا مـر رسـول اهللا     : قالت )صلّى اهللا عليه وآله   (زوج النبي   

إنّهـم ليبكـون عليهـا    : )صـلّى اهللا عليـه وآلـه   (يهودية يبكي عليها أهلها، فقـال    على  

.)٢(نّها لتعذّب في قبرهاإو

الـرحمن، أمـا إنّـه لـم        يغفـر اهللا ألبـي عبـد      : وفي صحيح مسلم فقالت عائشة    

ــول اهللا      ــر رس ــا م ــأ، إنّم ــسي أو أخط ــه ن ــذب، ولكنّ ــه (يك ــه وآل ــلّى اهللا علي ... )ص

.)٣(الحديث

ذا القول الذي ينسب إلى عمر اضطر علماء القـوم إلـى توجيهـه،              اعة ه ظولف

ه، فإذا لم يمكـن مـن سـنته، فهـو كمـا قالـت       تإذا كان النوح من سن   : فقال البخاري 

رى  {عائشة  ُأخـ وِْزر ةاِزرو الَ تَـِزرْثقََلـٌة   {: وهـو كقولـه  }وم عِإن تَـدإِلَـى  ــ ذنوبـاً ـ    و
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 هْل مِنمحا الَ يلِهحِم ءـييعذب هـذا الميـت إذا كـان أوصـى بـأن      : وقال آخر. )١(}ش

.من قبيل األكل من القفاالتوجيهاوهذ. يبكى عليه

فــاألولى أن يقــال علــى مــذهب القــوم ومــشربهم إن مــراد عمــر مــن البكــاء  

المحرم هو البكاء المقترن بأشياء محرمة كما هو معروف عنه في مـوت خالـد بـن            

:ساء بني المغيرة وعمر حاضر يسمع ويرى، ففي البخاري قالالوليد عندما بكته ن

: لم يكن نقـع أو لقلقـة والنقـع   دعهن يبكين على أبي سليمان، ما     : وقال عمر 

.)٢(الصوت: التراب على الرأس، واللقلقة

وهذا تعليق وصـله البيهقـي   : قال في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري   

خبرنا أبو سعيد بن األعرابـي، حـدثنا سـعد أن    ، أاألصفهانيبن يوسف    عبد اهللا عن  

لما مات خالـد بـن الوليـد    : ابن نصر، حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن شقيق قال        

: ، فقـال عمـر    نهيهن فانه لأرسل إ : اجتمع نسوة بني المغيرة يبكين عليه، فقيل لعمر       

.)٣(ةما عليهن إن يهرقن دموعهن على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلق

إن : وفي مصنّف عبدالرزاق عن عمر، عن األعمش، عن أبي وائل قال لعمر           

نسوة من بني المغيرة قد اجتمعن في دار خالد بن الوليد يبكين عليه وإنّـا نكـره أن       

نؤذيك فلو نهيتهن، فقال ما عليهن أن يهرقن من دموعهن على أبي سليمان سـجالً            

.)٤(خالصراأو سجلين ما لم يكن نقع أو لقلقة يعني
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قـد ذكـر أكثرهـا ابـن عـساكر فـي تـاريخ               ةومصادر وطرق هذا الخبر كثيـر     

ن عمـر بـن   إعجبـاً لقـول النـاس    : بن عكرمة قـال عبد اهللامدينة دمشق، منها ما عن  

لقد بكى على خالد بـن الوليـد بالمدينـة ومعـه نـساء بنـي        ! الخطّاب نهى عن النوح   

وه واطعمـوا الطعـام تلـك األيـام حتـى      المغيرة سبعاً يشققن الجيوب ويضربن الوجـ  

.)١(مضت ما ينهاهن عمر

حـدثنا أحمـد بـن      : أخبرنا عيسى بـن الحـسين، قـال       : وقال أبو الفرج األموي   

سمع عمر بن الخطّـاب     : الحارث الخزاعي، عن المدائني، عن أبي بكر الهذلي قال        

ي مخزوم في ليقل نساء بن: نساء بني مخزوم يبكين على خالد بن الوليد فبكى وقال

أبي سليمان ما شئن فإنّهن ال يكذبن، وعلى مثل أبي سليمان تبكي البواكي، فقـال          

:إنّك وإياه لكما قال عبيد بن األبرص: عبد اهللاله طلحة بن 
 

 
  

 
صلّى (ي خرج النب: وروى الحاكم في المستدرك بإسناده عن أبي هريرة قال    

ومعه عمر بن الخطّاب، فسمع نساًء يبكين، فزبرهن عمر   ةعلى جناز  )اهللا عليه وآله  

يـا عمـر دعهـن فـإن العـين دامعـة، والـنفس             : )صلّى اهللا عليه وآله   (فقال رسول اهللا    

.مصابة، والعهد قريب

.)٣(هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: قال الحاكم

قامـة النـوح والعـزاء إذا لـم       إذكرنا مشروعية البكاء و   ظهر من كل ما قدمنا و     
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يقترن بما حرمته السماء، وهذا حق بالفطرة والوجـدان، يعـضده الـدليل والبرهـان،               

من السنّة والقرآن، لكل مسلم بل لكـل إنـسان، إذا مـات لـه صـديق أو قريـب، أو             

الجليـل،  رحم أو حبيب فكيف إذا كان الفقيد أو القتيـل، ينتمـي إلـى بيـت طهـره             

يحمل رسالة فيها سعادة الدارين، ويحمل هموم البشر وتطلعاتهم وآمـالهم، يمثـل          

القيم والمبادئ المقدسة التي ناضل وجاهد من أجلها العظماء، نـذر نفـسه وحياتـه                

ومـثالً أعلـى، نعيـشه فـي كـل حركاتنـا         وأسوةللحق والخلق، حتى جعله اهللا قدوة       

:ال قلناإا من صالة نصليها لربنا هاراً فموسكناتنا ليالً ونهاراً وسراً وج

إنقاذلهم الفضل العميم الجسيم في ) اللهم صلّ على محمد وآل محمد   (

الناس من العذاب األلـيم ومـن نـار الجحـيم وهـديهم إلـى الـصراط المـستقيم،            

حملوا النبل واألخالق الكريمة، ونشروا الصفات الحميدة السليمة، ومـن أجـل       

والقيم، تصدى لهم شياطين األمـم، فجـرى علـيهم مـا جـرى مـن          هذه المبادئ   

يـذْكَر      {المصائب والمحن والبالء، وهـم مـن         و فَـع أَن تُر اللَّـه ـوت أَذِنيفِـي ب
هما اس١(}فِيه(.

ه فذرفت ئفلو أن مؤمناً تذكّر عظيماً من عظماء هذا البيت أو شريفاً من شرفا 

ال يكـون ذلـك دافعـاً       أمـودة ومحبـة ورحمـة و       أفال يكون ذلـك    ؛عيناه وحزن قلبه  

نّها من أبـرز مـصاديق   إأجل ؟وحافزاً للسير على خطى ونهج ذلك العظيم الشريف       

نّهـا طاعـة   إللوالء لهم والبراءة من أعـدائهم، و إعالننّها إالمودة التي أمر بها اهللا، و     

في صدد تشييده هذه تذكرة لما نحن . هللا والرسول وأولي األمر صلوات اهللا عليهم      

.وإحسانهنكمل بفضله ومننه وبنيانه، فلْ
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مصادر العامة/ البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين ......................................................٤٠

×احلِداد والنوح وتعطيل األسواق على اإلمام احلسن

كـان الحـسن بـن علـي     : روى الحاكم بإسناده عن أم بكر بنت المسور قالت    

ت حتـى كانـت المـرة األخيـرة التـي مـات فيهـا، فإنّـه كـان          لسم مراراً كل ذلك يف   

.ت أقام نساء بني هاشم النوح عليه شهراًيختلف كبده، فلما ما

مكث الناس يبكون : حدثنا جعفر بن عمر، عن أبي جعفر قال: قال ابن عمرو

.)١(على الحسن بن علي وما تقوم األسواق

×على وصيه وويل عهده’بكاء النيب

: في المعجم الكبير للطبراني بإسـناده عـن ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا قـال           

وعلـي عليـه الـسالم فـي حـشان المدينـة،       )صلّى اهللا عليه وآلـه  (بي  خرجت أنا والن  

فقـال  !ما أحسن هذه الحديقة يـا رسـول اهللا     : فمررنا بحديقة فقال علي عليه السالم     

فحديقتك في الجنة أحـسن منهـا، ثـم أومـأ بيـده إلـى رأسـه        : )صلّى اهللا عليه وآله (

ضغائن في صدور قـوم ال  : الما يبكيك؟ ق: ولحيته، ثم بكى حتى عال بكاؤه، فقال     

.)٢(يبدونها لك حتى يفقدوني

وللحديث مصادر وطرق كثيرة، رواه ابـن عـساكر بـسبعة طـرق فـي تـاريخ                 

بإسناده عن أبي عثمان النهدي، عـن علـي بـن أبـي      ،مدينة دمشق نذكر األول منها    

ى فأتينـا علـ  )صـلّى اهللا عليـه وآلـه      (كنت أمشي مع النبي     : قال )المعليه الس (طالب  

مـا  : )صلّى اهللا عليه وآلـه (فقال !يا رسول اهللا ما أحسن هذه الحديقة    : حديقة فقلت 
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يـا رسـول   : ثم أتينا على حديقة أخـرى فقلـت  . هانولك في الجنة أحسن م     !اهسنأح

حتـى أتينـا علـى سـبع        . لك فـي الجنـة أحـسن منهـا        : قال !اهللا ما أحسنها من حديقة    

لك فـي الجنـة أحـسن    : فيقول!ما أحسنهايا رسول اهللا: حدائق وفي كل ذلك أقول   

يـا رسـول اهللا مـا    : عتنقنـي ثـم أجهـش باكيـاً، فقلـت     ان خال بـه الطريـق   أفلما  . منها

ضـغائن فـي صـدور أقـوام ال يبـدونها لـك إال        : )صلّى اهللا عليه وآلـه    (يبكيك؟ قال   

.)١(في سالمة من دينك: فقلت في سالمة من ديني؟ قال. بعدي

ــد مــن   هــذا الحــديث حقيقــة  ــاج إلــى مزي ــة وواقــع خــارجي ال نحت تاريخي

التاريخ والسير والحديث طافحة بها، وهي من دالئل نبوته تباالستدالل عليها، فك

أظهـر القـوم ضـغائن    )صلّى اهللا عليـه وآلـه  (فلما مات أو قتل )صلّى اهللا عليه وآله (

يـاً  صدورهم فكانت السقيفة وحرب الجمل وحرب صـفين والنهـروان فحـاربوا عل          

.وأهل بيته ولعنوهم وسبوهم على منابر المسلمين

فعلى هذا نحن ال نتأمل أو نتوقع من علماء القوم أن يمر عليهم هذا الحديث 

ن إألنـه ينـسف بنيـانهم مـن القواعــد، إذ     ،مـن دون غمـز ولمـز أو طعـن وتجـريح     

قـال  فلـذا   . أصحاب الضغائن المشار إليهم في الحديث أئمتهم في الـدنيا واآلخـرة           

إن فيه الفيض بن وثيق الثقفي وأنّـه ضـعيف   : بعضهم مشككاً ببعض طرق الحديث  

: لكن اهللا سـبحانه وتعـالى قـيض لـه المـزي فـي تهـذيب الكمـال فقـال                 ! أو كذّاب 

بن حبان في كتـاب الثقـات، روى لـه النـسائي فـي      اوالفيض بن وثيق الثقفي ذكره     

إلى ... ، أخبرنا به أبو الحسن البخاري مسند علي حديثاً واحداً وقد وقع لنا بعلو عنه        

.آخر السند وذكر الحديث بطوله
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إن هـذا الحــديث  : وقـال آخـرون فــي تـضعيف بعــض طـرق هـذا الحــديث     

إن يونس بن خباب رجـل    : ضعيف بيونس بن خباب، ألن يحيى بن معين قال عنه         

يا للعجب العجاب فـشتم عثمـان يوجـب سـقوط     !! سوء كان يشتم عثمان بن عفان    

وأهـل بيتـه وشـتمهم ولعـنهم     هئـ وأبنالراوي والمروي أما سب علي بن أبي طالب         ا

ومحــاربتهم ال توجــب ذلــك، فقــادة الجمــل النــاكثين طلحــة والزبيــر وعائــشة أم   

ين مأجورون عندما حاربوا علياً عليه السالم وكذلك قادة صفين معاوية وابن نمؤمال

لتـي نحتوهـا بأيـديهم فظلـوا لهـا      العاص ألنهـم مجتهـدون متـأولون، ألن القاعـدة ا      

إن المجتهــد إذا أصــاب لــه أجــران وإذا أخطــأ فلــه أجــر واحــد،   : عــاكفين تقــول

وتجريحــه لهــذه الطوائــف مــن النــاكثين )صــلّى اهللا عليــه وآلــه(وتــضعيف النبــي 

يا علي حربـك حربـي وسـلمك        : )صلّى اهللا عليه وآله   (والقاسطين والمارقين وقوله    

: من سبك سبني، وقوله: حاربتم وسلم لمن سالمتم، وقولهأنا حرب لمن  : سلمي أو 

اللّهم عاد من عاداه، وغيرها من األحاديث الكثيرة في هذا المجال التـي هـي نـصّ        

في تجريح من حارب علياً وعاداه فكل أقوال النبي هذه حملها القوم علـى الهـزل                 

تمس من قريـب أو  ن طاعة الرسول محدودة وبشرط أن ال     أألن في قرارة أنفسهم     

بعيد أصحاب السقيفة والناكثين والقاسطين، أمـا تجـريح يحيـى بـن معـين وأمثالـه             

فبمجرد أن يقول هذا رجل سوء أو هذا يشتم عثمان فيتـرك وال تقبـل روايتـه، وال        

إنّها قسمة ضيزى، فالذين يحـاربون عليـاً   ! تجري قاعدة االجتهاد والتأويل في حقّه  

.الذي يشتم عثمان ساقط هالكمأجورون تقبل روايتهم و

وفي رواية غير هذين الرجلين كفاية ولكن أردنا أن يكـون القـارئ الكـريم      

على علم واطالع من معايير وموازين وضوابط القوم في الجرح والتعديل وأنّـه إذا      
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٤٣........................................................................................................’اهللارسولريحانةالحسين

رأى مثل هذه الرواية ورأى علماء القوم يغمزون فيها ويثيرون حولها الغبار فلـيعلم     

.اريخية ثابتة قد أزعجتهم ومستهم في الصميمأنها حقيقة ت

فقه الحديث

ه أو أجهـش باكيـاً عنـدما     ؤحتـى عـال بكـا      )صلّى اهللا عليه وآلـه    (بكى النبي   

تذكر ما سيجري على علي عليه السالم وهذا ما تفعله الـشيعة ويفعلـه البـاكون فـي      

)اهللا عليه وآلـه صلّى(إقامة العزاء على النبي وأهل بيته، فيذكرون كما تذكر النبي          

صـدورهم  امـتألت ويبكون كما بكى النبي، فهـذا اتبـاع لـسنتّه وبـراءة مـن الـذين          

.صلوات اهللا عليهمهئوأبناضغائن على علي 

  ر ونذكر روايات البكـاء علـى الحـسين عليـه الـسالم البـد مـن        طّوقبل أن نس

.)لهصلّى اهللا عليه وآ(اإلشارة إلى مكانته ومنزلته من جده رسول اهللا 

احلسني رحيانة رسول ا’

إن رجالً سأل ابـن عمـر عـن دم البعـوض، فقـال ابـن               : روى البخاري وغيره  

انظروا إلى هذا يسألني عن دم     : من أهل العراق، قال   : ممن أنت؟ فقال الرجل   : عمر

صـلّى اهللا عليـه   (وسـمعت النبـي      )صلّى اهللا عليه وآله   (ابن النبي   البعوض وقد قتلوا  

.)١(هما ريحانتاي من الدنيا: يقول)وآله

ند األمة اإلسالمية وله مصادر كثيـرة، ولكـن ال   عالحديث متفق على صحته     

تخفى على القارئ الكريم محاولة ابن عمر إلقاء الالئمة والذنب في قتـل الحـسين     
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وتنزيـه سـاحة األمـويين، ثـم هـل أن ابـن عمـر                وتبرئةعليه السالم على العراقيين،     

الحسين عليه السالم ونصرة الباطل، وهو الـذي تـرك بيعـة          ةخذلخارج عن عنوان    

أمير المؤمنين علي عليه السالم وانحنى على أقدام الحجاج بن يوسف يبايعه لعبـد            

.الملك

ولم يميز أيضاً بين إمام : قال ابن أبي الحديد في معرض كالمه عن ابن عمر     

الم وطرق على الحجاج بابه ليالً الرشد وإمام الغي، فإنّه امتنع من بيعة علي عليه الس

صلّى اهللا (الملك كيال يبيت تلك الليلة بال إمام، زعم أنّه روى عن النبي  ليبايع لعبد 

من مات وال إمام له مات ميتة جاهلية، وحتـى بلـغ مـن احتقـار          : أنّه قال  )عليه وآله 

أصــفق بيــدك : الحجــاج لــه واســترذاله حالــه، أن أخــرج رجلــه مــن الفــراش فقــال 

.)١(يهاعل

أي عن بيعة علـي عليـه       (وقعد عن بيعته    : وقال المسعودي في مروج الذهب    

جماعة عثمانية لم يروا إال الخروج عن األمر، منهم سـعد بـن أبـي وقـاص       ) السالم

.)٢(بن عمر وبايع يزيد بعد ذلك والحجاج لعبد الملك بن مروانعبد اهللاو

لفجـور والخمـور والقتـل    ن من يسمع باسم يزيـد يتبـادر إلـى ذهنـه ا            إ: أقول

والسفك واللهو والطرب واإلباحـة وغيرهـا مـن الرذائـل، وكـذلك الحجـاج وعبـد            

الملك، وهذا التاريخ بين أيدينا فأي شرع وأي عقل يلزم اإلنسان أن يبايع شياطين         

، وإذا ما بايع لزمته البيعة وصارت طوقاً فـي عنقـه، هـذا مـا عليـه ابـن عمـر         كهؤالء

يرة، منها ما رواه أحمد بن حنبل بإسـناده عـن   ثذلك والروايات كوتابعه القوم على   
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ن عمر بنيـه وأهلـه ثـم تـشهد ثـم           ابلما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع        : نافع، قال 

أما بعد فإنّا قد بايعنا هذا الرجل على بيع اهللا ورسوله وإنّي سـمعت رسـول اهللا            : قال

هـذه غـدرة   : ب له لواء يوم القيامة يقـال إن الغادر ينص: يقول)صلّى اهللا عليه وآله   (

صـلّى اهللا  (فالن، وإن من أعظم الغدر أن يبايع رجـل رجـالً علـى بيـع اهللا ورسـوله       

.)١(ثم ينكث بيعته، فال يخلعن أحد منكم يزيد)عليه وآله

وجل الروايات إن لم نقل كلها التي جاءت في حرمة الخروج على الحـاكم     

األمـم والـشعوب،   فـي ذا مما ترك أثـراً سـلبياً سـيئاً    والسلطان هي عن ابن عمر، وه    

.وقبولها بالذل والهوان والظلم والطغيان

هذا توفيق من اهللا سبحانه وتعالى أم خذالن؟ أن يتـرك الرجـل بيعـة علـي           أو

بن أبي طالب عليه السالم ويبايع يزيد والحجاج، ومـن أولـى بـاللوم والـذنب فـي          ا

؟ أذلـك العراقـي الـذي جـاء     )صـلّى اهللا عليـه وآلـه   (قتل الحسين ريحانة رسول اهللا  

عن دم البعوضة أم الذي بايع يزيد ويرى أن بيعته شرعية وال يجوز الخـروج   يسأل

فكان على ابن عمر أن يلقي بالالئمة على يزيد ومن رضي به سواء كان مـن            . عليه

اقيين وإلـى  ن العـر إ، ثـم  ةالعراق وال يتستر على جرائم بني أميـ  والحجاز أو الشام أ   

صـلّى اهللا عليـه   (يومنا هذا فرق ومذاهب، فيهم من هم شيعة ألهل بيت رسـول اهللا          

صـلّى  (وفيهم من هم شيعة آلل أبي سفيان، فالذين خذلوا ريحانة رسول اهللا          )وآله

، وأتبـاع الـدرهم     ةوقتلوه وباعوا ديـنهم وضـمائرهم أتبـاع بنـي أميـ            )اهللا عليه وآله  

اج شرف وعزّ وكرامة على رؤوس األمم وهم حضنة التشيع والدينار، والعراقيون ت  

.قديماً وحديثاً وسوره ودرعه وحصنه إلى قيام الساعة



http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


مصادر العامة/ البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين ......................................................٤٦

حسني مين وأنا من حسني’قول النيب 

صـلّى اهللا  (قـال رسـول اهللا      : الترمذي في سننه بإسناده عن يعلى بن مـرة قـال          

حسيناً، حـسين سـبط   حسين مني وأنا من حسين، أحب اهللا من أحسب    : )عليه وآله 

.)١(هذا حديث حسن: قال أبو عيسى. من األسباط

صلّى اهللا  (إنّه خرج مع النبي     : وفي صحيح ابن حبان بإسناده عن يعلى العامر       

إلى طعام دعوا له، فإذا حسين مع الصبيان يلعب، فاستقبل إمام القوم ثم )عليه وآله

صلّى اهللا عليه (وجعل رسول اهللا  بسط يديه فجعل الصبي يفرها هنا مرة وهاهنا مرة        

فجعـل إحـدى يديـه       )صلّى اهللا عليـه وآلـه     (يضاحكه حتى أخذه رسول اهللا       )وآله

حسين : تحت ذقنه واألخرى تحت قفاه ثم قنع رأسه فوضع فاه على فيه فقبله وقال    

.)٢(منّي وأنا من حسين، أحب اهللا من أحب حسيناً، حسين سبط من األسباط

هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه : في المستدرك وقالورواه الحاكم

.)٣(صحيح: ووافقه الذهبي في التلخيص

.)٤(حسن: ورواه البخاري في األدب المفرد، وقال عنه المعلق الشيخ األلباني       

كلمــة مــا . دة النبويــة كثيــرة ال نطيــل بــذكرهالــفمــصادر هــذه الكلمــة التامــة الخا

إنهـا جامعـة حاويـة معبـرة عـن           !لها لمن يفقه معناها   جمأوما   ،وما أكملها  ،أعظمها

والحـسين عليـه   )صـلّى اهللا عليـه وآلـه   (ندكاك واالنسجام واالندماج بـين النبـي    اال
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٤٧........................................................................................مني وأنا من حسين حسين’النبي قول

السالم في األهداف والغايات والـنهج واآلمـال والطمـوح، واشـتراك فـي الحقيقـة                

الـدعوة إلـى اهللا     الباطنة، في وق في الصورة الظاهرة     لُق والخُ لْوالنور الواحد في الخَ   

اًوصراطه المستقيم، ناظرة إلى الماضي والحاضر والمستقبل، ال تدع لمشكك عذر     

في أن الحق مع الحسين وأن الباطل مع عـدوه، فمـن اتبعـه ووااله فقـد اتبـع النبـي             

) صلّى اهللا عليه وآله(تحكي النبي، تعبير عن أن الحسين مرآة)صلّى اهللا عليه وآله(

وقـدوة للبـشرية جمعـاء     أسـوة ) صـلّى اهللا عليـه وآلـه      (فكما أن النبي    بكل جوانبه،   

أخـرج النـاس   )صلّى اهللا عليه وآله(، وكما أن النبي )عليه السالم (الحسين فكذلك

وكمـا أن النبـي معـصوم طـاهر     ذلك الحسين عليه الـسالم، كمن الظلم والظلمات ف   

ه، وآيـة التطهيـر وحـديث    نمنّه مني وأناإمطهر هاد سراج منير فكذلك من قال فيه    

.الكساء خير دليل على ما نقول

أحب اهللا مـن أحـب حـسيناً، فجعلـه مـن هـذه          : )صلّى اهللا عليه وآله   (ثم قال   

فكأنّمـا أحـب اهللا،   )صـلّى اهللا عليـه وآلـه   (فكما أن من أحـب النبـي         تهة بمنزل هالج

لنتـائج مـا لمحبـة    فكذلك من أحب حسيناً أحب اهللا، فلمحبة الحسين من اآلثـار وا          

وفيهـا داللـة علـى أن الحـسين يمثـل الخالفـة اإللهيـة         )صلّى اهللا عليـه وآلـه     (النبي  

جـة علـى الخلـق كجـده رسـول اهللا           حود سبحانه وتعالى وهو     بالكبرى ويمثل المع  

محبة الحسين محبة اهللا، ولم يقل إن مـن  : حيث قال الحديث)صلّى اهللا عليه وآله (

.سين عليه السالم فهو يمثل الرسالة السماوية كتمثيل رسول اهللامحبة اهللا حب الح

إن محبة الحسين هي الدليل الموصل إلى اهللا فـإذا قادتـك            : ويمكن أن يقال  

محبة الحسين إلى محبـة اهللا وطاعتـه فهـذه هـي المحبـة النافعـة، وال تتحقـق هـذه                      

: كما قال سـبحانه وتعـالى  عتبااالة النبي البد من بالمحبة إال بشروط، فكما في مح  
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مصادر العامة/ البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين ......................................................٤٨

}   اللّــه كُمب ــاتَّبِعونِي يحبـِ تُم تُحِبــون اللّـه فَ والبــراءة مــن أعــداء النبــي )١(}إِن كُنـ

ألنه ال يبغض وال يعادي إال في اهللا وهللا، أما من يقـول أحـب   )صلّى اهللا عليه وآله (

ن ومن حاربه وأقصاه، ه وآذاه، وأحب الحسي   فومن خال  )صلّى اهللا عليه وآله   (النبي  

.فليس هذا على شيء من الدين

حسين سـبط مـن األسـباط، ولعلـه إشـارة إلـى       ): صلّى اهللا عليه وآله   (ثم قال   

ــا ِباللّــهِ ومــا ُأْنــزَِل علَينـاَ ومــا ُأنــزَِل عَلــى ِإبــراهِيم وِإســماِعيَل وِإســحاَق   {: اآليــات نُقــلْ آم
ــباطِ األَسو قُــوبعيــه تعــالى)٢(}و ــماعِيلَ وإِســحاقَ  {:وقول إِسو اهِيمــر ــا إِلَــى إِب نيحأَوو
باطِ   األَسـو قُوبعي٣(}و( .  النبي وكأن) ال : يريـد أن يقـول ألمتـه   ) صلّى اهللا عليه وآلـه

بدع وال غرابة في أن يقوم سبطي الحسين عليه السالم بالخالفة واإلمامـة وقـد قـام         

ن إيريد أن يقول ) صلّى اهللا عليه وآله   (ألمم الماضية الخالية، أو أنّه      بها أسباط من ا   

الحسين سوف يكون أبا لقبيلة كبيرة ومنه يكون انتشار نسلي وكثـرة ذريتـي كمـا                

.كلمة السبطيهو الواقع والحال، وهذا أحد معان

صـلّى اهللا عليـه   (كأنّـه  : يضـ قـال القا : قال المباركفوري في تحفة األحـوذي     

علم بنور الوحي مـا سـيحدث بينـه وبـين القـوم فخـصّه بالـذكر وبـين أنهمـا               )وآله

كالشيء الواحد في وجوب المحبة وحرمة التعرض والمحاربة، وأكد ذلـك بقولـه      

. أحب اهللا من أحب حـسيناً، فـإن محبتـه محبـة الرسـول ومحبـة الرسـول محبـة اهللا             

أمـة مـن األمـم فـي الخيـر،      أي : حسين سبط بالكسر من األسباط، قـال فـي النهايـة       
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٤٩.........................................................................................هذينفليحبأحبنيمن:’النبي قول

واألسباط في أوالد إسحاق بن إبراهيم بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل، وأحـدهم              

.)١(سبط فهو واقع على األمة واألمة واقعة عليه انتهى

من أحبين فليحب هذين: ’قول النيب 

)صـلّى اهللا عليـه وآلـه   (كان : قال محمد ناصر األلباني في السلسلة الصحيحة      

والحسن والحسين يلعبان ويقعدان على ظهره فأخـذ المـسلمون يميطونهمـا           يصلّي

.)٢(ذروهما بأبي وأمي من أحبني فليحب هذين: فلما انصرف قال

كـان  : قـال عبد اهللاوفي تاريخ مدينة دمشق البن عساكر بإسناده عن زر عن  

هره فإذا يصلّي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظ)صلّى اهللا عليه وآله(النبي 

: أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دعوهما، فلما صلّى وضعهما في حجره ثم قال          

.)٣(من أحبني فليحب هذين

: الرحمن بـن مـسعود، عـن أبـي هريـرة قـال        وروى الحاكم بإسناده عن عبد    

ومعه الحسن والحسين، هذا على عاتقه )صلّى اهللا عليه وآله   (خرج علينا رسول اهللا     

يـا  : عاتقه وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة، حتى انتهى إلينا، فقـال لـه رجـل             وهذا على 

نعـم مـن أحبهمـا فقـد أحبنـي، ومـن أبغـضهما فقـد          : رسول اهللا إنّك تحبهما؟ فقال    

هـذا حــديث صـحيح ولــم يخرجـاه، ووافقــه الـذهبي فــي     : قـال الحــاكم . أبغـضني 

.)٤(صحيح: التلخيص
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مصادر العامة/ البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين ......................................................٥٠

كنّا نـصلّي مـع رسـول اهللا      : يرة قال وروى بإسناده عن أبي صالح عن أبي هر       

العشاء فكان يصلّي فإذا سجد وثـب الحـسن والحـسين علـى        )صلّى اهللا عليه وآله   (

، فلمـا صـلّى   اظهره، وإذا رفع رأسه أخذهما فوضعهما وضعاً رفيقـاً، فـإذا عـاد عـاد      

يـا رسـول اهللا أال أذهـب بهمـا إلـى      : جعل واحداً هاهنا وواحداً هاهنا، فجئته فقلـت  

إلحقا بأمكما، فمازاال يمـشيان فـي ضـوئها حتـى           : ال فبرقت برقة فقال   : هما؟ قال أم

: هذا صحيح اإلسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخـيص     : قال الحاكم . دخال

.)١(صحيح

كـان رسـول اهللا   : بن بريدة، عن أبيه قـال     عبد اهللا وروى الحاكم بإسناده عن     

لحـسن والحـسين عليهمـا قميـصان أحمـران          يخطـب فأقبـل ا     )صلّى اهللا عليه وآله   (

صـدق اهللا ورسـوله     : يعثران ويقومان، فنزل فأخذهما فوضعهما بـين يديـه ثـم قـال            

رأيت هذين فلم أصبر حتى نزلت فأخـذتهما،     )٢(»أَنَّما أَموالُكُم وأَوالَدكُم فِتْنـٌة    «

. ثم أخذ في خطبته

ووافقـه  . م يخرجـاه  هذا حديث صـحيح علـى شـرط مـسلم ولـ           : قال الحاكم 

.)٣(الذهبي

مـا رأيـت الحـسين بـن علـي إال فاضـت       : وروى بإسناده عن أبي هريرة قـال     

خـرج يومـا فوجـدني فـي     )صـلّى اهللا عليـه وآلـه   (عيني دموعاً وذاك أن رسول اهللا  

ومـا : المسجد فأخذ بيدي وأتكأ علي فانطلقت معه حتى جاء سوق بني قينقاع قال          





http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٥١.........................................................................................هذينفليحبأحبنيمن:’النبي قول

: جع ورجعت معه، فجلس في المسجد واحتبى وقال ليكلمني، فطاف ونظر، ثم ر

ادع لي لكع، فأتى حسين يشتد حتـى وقـع فـي حجـره، ثـم أدخـل يـده فـي لحيـة           

يفـتح فـم   )صـلّى اهللا عليـه وآلـه   (فجعل رسول اهللا )صلّى اهللا عليه وآله  (رسول اهللا   

ذا صـحيح  قال الحاكم ه. اللهم إنّي أحبه فأحبه   : الحسين فيدخل فاه في فيه ويقول     

.)١(ووافقه الذهبي. اإلسناد ولم يخرجاه

وروى الحافظ الكنجي الشافعي بإسناده عن علي بن جعفر بـن محمـد، عـن       

، عليهم السالمأخيه موسى بن جعفر، عن أبيه عن محمد بن علي عن أبيه عن جده

من أحبنـي وأحـب     : أخذ بيد الحسن والحسين فقال     )صلّى اهللا عليه وآله   (أن النبي   

: قال الحاكم : قال الكنجي . هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة        

أصح أسانيد أهل البيت جعفر بن محمد عن أبيـه عـن جـده إذا كـان الـراوي عـن              

جعفر ثقة، والراوي عنهم نصر بن علي الجهضي شيخ اإلمـامين البخـاري ومـسلم،         

.)٢(وقع إلينا عالياً بحمد اهللا

ردة في محبة اإلمام الحسين عليه السالم خاصّة أو مـع أخيـه         واألحاديث الوا 

اإلمام الحسن أو مع أهل البيت عليهم السالم كثيرة جداً، ويكفينا فـي المقـام قولـه     

.)٣(»قُل الَ َأسأَُلكُم علَيهِ َأجرًا إِالَّ اْلمودة فِي اْلقُربى«: تعالى
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مصادر العامة/ البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين ......................................................٥٢

هل اجلنةاحلسن واحلسني سيدا شباب أ’قول النيب

سألتني أمي متى عهدك   : الترمذي بإسناده عن زر بن حبيش عن حذيفة قال        

ما لي بـه عهـد منـذ كـذا وكـذا، فنالـت منـي،        : ؟ فقلت)صلّى اهللا عليه وآله   (بالنبي  

فأصلي معـه المغـرب وأسـأله أن    )صلّى اهللا عليه وآله   (دعيني آتي النبي    : فقلت لها 

عه المغرب، فصلّى حتـى صـلى العـشاء ثـم     يستغفر لي ولك، فأتيت النبي فصليت م  

ما حاجتك غفـر  : نعم، قال: ؟ قلتحذيفةمن هذا : انفصل فتبعته فسمع صوتي فقال   

إن هذا ملك لم ينزل قط قبل هذه الليلـة  : )صلّى اهللا عليه وآله(اهللا لك وألمك، قال  

الحـسن  وان. استأذن ربه أن يسلّم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهـل الجنّـة           

.)١(قال األلباني صحيح. والحسين سيدا أهل الجنّة

قـال رسـول اهللا     : وروى أحمد بن حنبل بإسناده عن أبي سعيد الخدري قـال          

قال المعلق شـعيب  . الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنّة    : )صلّى اهللا عليه وآله   (

.)٢(إسناد صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين: األرنؤوط

قـال رسـول اهللا   : بن ماجة بإسناده عن نـافع عـن ابـن عمـر قـال      وفي صحيح ا  

الحـسن والحـسين سـيدا شـباب أهـل الجنّـة وأبوهمـا خيـر         : )صلّى اهللا عليـه وآلـه    (

.)٣(منهما
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٥٣..................................................سلم لمن سالمتم، حرب لمن حاربتمأنا:بيتهأهلفي’النبي قول

الحديث الحادي عشر، أخرج ابن عـساكر عـن       : وقال في الصواعق المحرقة   

رة وعن مالك علي عن ابن عمر وابن ماجة والحاكم عن ابن عمر، والطبراني عن ق      

ابنـاي  : قال)صلّى اهللا عليه وآله(بن الحويرث، والحاكم عن ابن مسعود، أن النبي       ا

.)١(هذان الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما

حقيقة ناصعة، وفضيلة صادعة، ومنقبة المعة، اتفقـت األمـة اإلسـالمية علـى      

. صحتها مع اختالف مذاهبهم ومشاربهم

ما أحاديـث المقابلـة التـي وضـعت علـى هـذه الـوتيرة وعلـى هـذا الـوزن             وأ

كهول أهل الجنة، أو أن فالن في الجنـة وفـالن فـي      اإن فالن وفالن سيد   : كقولهم

الجنة، وحديث العشرة المبشّرة وأمثاله فهي محل شك وريب وأخذ ورد عند مـن              

مة جمعاء أقـرب للتقـوى   فما اتفقت عليه األ. يرويها، وموضوعة كاذبة عند غيرهم   

.والصواب

أنا سلم ملن ساملتم، حرب ملن حاربتم: يف أهل بيته’قول النيب 

قال المزي في تهذيب الكمال في ترجمة صبيح مولى أم سـلمة زوج النبـي              

ذكره ابن حبان في كتـاب الثقـات، روى لـه الترمـذي وابـن      : )صلّى اهللا عليه وآله  (

ا عالياً جداً، أخبرنا به أبو إسحاق وذكـر سـنده، عـن    ماجة حديثاً واحداً وقد وقع لن    

)صلّى اهللا عليه وآله(السري عن صبيح مولى أم سلمة، عن زيد بن أرقم، أن النبي          

أنا سلم لمن سالمتم، حرب لمـن حـاربتم، رواه   : قال لعلي وفاطمة وحسن وحسين    

به فوقـع  الجبار عن علي بن قادم، عن أسباط بن نصر   الترمذي عن سليمان بن عبد    
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مصادر العامة/ البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين ......................................................٥٤

.)١(لنا عالياً بدرجتين

وفي صحيح ابن حبان بإسناده عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم أن 

أنا حرب لمن حـاربكم    : قال لفاطمة والحسن والحسين    )صلّى اهللا عليه وآله   (النبي  

.)٢(وسلم لمن سالمكم

عـن  : وفي المستدرك بإسناده عن صبيح مولى أم سـلمة عـن زيـد بـن أرقـم        

أنا حرب لمـن  : أنّه قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين )صلّى اهللا عليه وآله   (ي  النب

.)٣(حاربتم، وسلم لمن سالمتم

وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري، : وقال السيوطي في الدر المنثور

صلّى اهللا عليـه  (لما دخل علي رضي اهللا عنه بفاطمة رضي اهللا عنها، جاء النبي     : قال

السالم عليكم أهل البيت ورحمة اهللا وبركاته، : ين صباحاً إلى بابها يقولأربع)وآله

تِ ويطَهـركُم   {الصالة رحمكم اهللا   يـلَ الْبأَه سجالر نكُمع ْذهِبلِي اللَّه رِيدا يإِنَّم
.)٥(أنا حرب لمن حاربتم، أنا سلم لمن سالمتم)٤(}تَطْهِريًا

)صلّى اهللا عليه وآلـه (وفي رواية أنّه  : ن حجر قال  وفي الصواعق المحرقة الب   

.)٦(أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم: قال بعد تطهيراً

الحديث السادس عشر، أخـرج الترمـذي وابـن ماجـة وابـن             : وفيها أيضاً قال  
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٥٥..................................................حاربتملمنحربسالمتم،لمنسلمأنا:بيتهأهلفي’النبي ولق

هم، أنـا حـرب لمـن حـارب      : قـال  )صلّى اهللا عليه وآله   (حبان والحاكم أن رسول اهللا      

.)١(وسلم لمن سالمهم

وفي جزء أبي طاهر من تأليف الدار قطني جاء في سنده عن أبـي الجحـاف          

أتيت زيد بن : بن صبيح عن جده صبيح قالعبد الرحمنحدثني إبراهيم عن    : قال

مر على علي وفاطمـة وحـسن   )صلّى اهللا عليه وآله (أن النبي   : أرقم فسألته فحدثني  

.)٢(أنا حرب لمن حاربتم، سلم لمن سالمتم: الوحسين عليهم السالم فق

وروى أحمد بن حنبل في المسند وفـي فـضائل الـصحابة بإسـناده عـن أبـي            

إلـى علـي وفاطمـة والحـسن والحـسين       )صلّى اهللا عليه وآله   (نظر النبي   : هريرة قال 

.)٣(أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم: فقال

عبـد  حديث حسن من حديث أبـي       هذا  : ذكره الحاكم في المستدرك وقال    

أحمد بن حنبل عن تليد بن سليمان فإنّي لم أجد له رواية غيرها، وله شاهد عن اهللا

.)٤(زيد بن أرقم

وقفة مع أهل الجرح والتعديل

تليــد بــن ســليمان أبــو إدريــس : قــال الخطيــب البغــدادي فــي تــاريخ بغــداد

وعبـدالملك بـن   المحاربي الكوفي حدث عن أبي الجحـاف داود بـن أبـي عـوف       

عمير، روى عنه هشيم بن أبي ساسان وأحمد بن حاتم الطويل وأحمـد بـن حنبـل                
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مصادر العامة/ البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين ......................................................٥٦

.وإسحاق بن موسى األنصاري وغيرهم وهو ممن قدم بغداد وحدث بها

حدثنا محمد بن الحسين القطان، حدثنا عبدالباقي بن قـانع القاضـي، حـدثنا               

يل، حدثنا تليد بن سـليمان عـن     أحمد بن علي الخزاز، حدثنا أحمد بن حاتم الطو        

صـلّى اهللا عليـه   (نظـر رسـول اهللا   : أبي الجحاف عن أبي حازم عن أبـي هريـرة قـال     

أنا حرب لمن حاربكم، سلم لمن : إلى علي وفاطمة والحسن والحسين فقال     )وآله

:إلى أن يقول الخطيب. سالمكم

انة يعقوب بن   أخبرنا البرقاني، أخبرنا الحسين بن علي التميمي حدثنا أبو عو         

أحمد بـن حنبـل   عبد اهللاقال أبو : إسحاق اإلسفراييني حدثنا أبو بكر المروزي قال    

أخبرنـا ابـن الفـضل، أخبرنـا     . في تليد بن سليمان كان مذهبه التشيع ولم ير به بأسـاً     

تليد رافضي خبيـث،  : بن جعفر بن درستويه، حدثنا يعقوب بن سفيان، قال  عبد اهللا 

أليس قد قلت لك ال تكتـب حـديث      : موسى يقول البنه محمد   سمعت عبيداهللا بن    

أخبرنا حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق، حدثنا الوليد بن بكر األندلسي،         . تليد هذا 

عبد حدثنا علي بن أحمد بن زكريا الهاشمي، حدثنا أبو مسلم صالح بن أحمد بن          

نه ابن حنبل ال بأس به    تليد بن سليمان كوفي روى ع     : العجلي، حدثني أبي قال    اهللا

بـن خمرويـه   اعبـد اهللا أخبرنـا البرقـاني، أخبرنـا محمـد بـن      . وكان يتـشيع ويـدلس    

تليد بن سـليمان زعمـوا      : الهروي، حدثنا الحسين بن إدريس، حدثنا ابن عمار قال        

أخبرنا محمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن العباس، حدثنا أحمد        . أنّه ال بأس به   

تليد : سمعت يحيى بن معين يقول: السوسي، حدثنا عباس بن محمد قال  بن سعيد ا

سـمعت  : كان ببغداد وقد سمعت منه، ولكن ليس هو بشيء، وقال في موضع آخر     

تليد كذّاب كان يشتم عثمان وكلّ من شتم عثمان أو طلحة   : يحيى بن معين يقول   
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٥٧..................................................حاربتملمنحربسالمتم،لمنسلمأنا:بيتهأهلفي’النبي قول

ال يكتـب عنـه وعليـه    دجـال )صلّى اهللا عليه وآله(أو أحداً من أصحاب رسول اهللا    

.لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعين

أما كان علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السالم من   : لنا أن نقول  

ل رواية من سـبهم     بقتفلماذا  ! وأهل بيته؟  )صلّى اهللا عليه وآله   (أصحاب رسول اهللا    

ا هـذا الكيـل   ولعنهم على المنابر، بل مـن جـيش الجيـوش وحـاربهم، فمـ       موشتمه

فمن سب علياً وأبناءه ولعنهم وحاربهم تقبل روايته كقادة الجمل طلحة       ! بمكيالين

والزبير وعائشة ومن تابعهم، وقادة صفين معاوية وعمرو بن العاص ومن شايعهما،            

أمــا مــن شــتم عثمــان فهــو خبيــث رافــضي دجــال ال يكتــب عنــه وعليــه لعنــة اهللا   

.والمالئكة والناس أجمعين

مل كالم البغدادي، أخبرنا عبيداهللا بن عمر الواعظ، حـدثنا أبـي، حـدثنا         لنك

: قرئ على العباس بن محمـد قـال  : الحسن بن أحمد هو أبو سعيد االصطخري قال       

تليد بن سـليمان لـيس بـشيء، قعـد فـوق سـطح مـع           : سمعت يحيى بن معين يقول    

يـه مـولى عثمـان فأخـذه     مولى لعثمان بن عفان فذكروا عثمان فتناوله تليد، فقـام إل     

أخبرنا أحمد بن أبي . فرمى به من فوق السطح فكسر رجليه فكان يمشي على عصا

جعفر أخبرنا محمد بن عدي بن زحر البصري في كتابه، حدثنا أبو عبيد محمد بن  

سألت أبا داود سليمان بن األشـعث عـن تليـد بـن سـلمان فقـال             : علي اآلجري قال  

تليد رجل سـوء يـشتم أبـا بكـر وعمـر      : با داود يقولرافضي خبيث، قال وسمعت أ 

.)١(وقد رآه يحيى بن معين

فالرجل ـ تليد بن سليمان ـ كـان يتـشيع ولـم يكـن عثمـاني الهـوى فـضعف          
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مصادر العامة/ البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين ......................................................٥٨

بعضهم الرواية التي رواها ابن حنبل وابن حبان والحاكم وغيـرهم ألجـل تليـد بـن      

حارب علياً وأبنـاءه الطيبـين     سليمان، أما من كان من الصحابة أو التابعين وشتم أو           

.وكان عثماني الهوى ويحب الشيخين فهو ثقة عادل صادق أمين

فلهـذا تـرى مـن أئمـة القـوم وعلمـائهم مـن ال يعتنـي وال يلتفـت إلـى هــذه           

.الضوابط والموازين ألنها ظالمة باطلة ال ترتكز على عقل أو دين

مـن حـاربتم، سـلم لمـن     أنـا حـرب ل  : )صلّى اهللا عليه وآله   (فلنرجع إلى قوله    

سالمتم، وهذا سهل يسير قليل في حق أهل البيت عليهم الـسالم ضـروري الثبـوت       

تِ ويطَهـركُم   «: بعد قول اهللا سبحانه    يـلَ الْبأَه سجالر نكُمع ْذهِبلِي اللَّه رِيدا يإِنَّم
رياً  انية نورانية منزّهـة عـن   فمن طهره اهللا وعصمه تكون حركاته وسكناته رب    )١(»تَطْهـِ

.ر منه إال مرضاة اهللادالخطأ والخلل في حربه وسلمه وفي رضاه وغضبه ال يص

والمـراد مطلــق الحـرب باللــسان والكلمــة والقلـم والــسيف ومـا هنالــك مــن     

لتكـون مدويـة   )صلّى اهللا عليه وآله(نها كلمة أطلقها رسول اهللا     إمفردات الحرب،   

مكان، وعالمة بارزة مميزة فارزة نـصبها نبـي الرحمـة    خالدة ناظرة إلى كل زمان و  

صـلّى اهللا  (تباعه في معرفة الحق عند االختالف والحرب، ومـا قالهـا النبـي    أألمته و 

إال وهو عالم بما يجري على أهل بيته من ظلم واعتداء، وقوله المشهور )عليه وآله

وإذا كان هنـاك  . نقولشاهد قوي على ما )٢(إن األمة ستغدر بك  : لعلي عليه السالم  








!
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٥٩...............................................................................عليه وبكاؤه ×الحسينبمقتل’النبيإخبار

من يرتاب في معطيات هذه الكلمـة ومـا تحملـه مـن مـضامين خطيـرة كبيـرة فـال                  

المعروف المشهور المتـواتر  )صلّى اهللا عليه وآله(يمكنه االرتياب والشك في قوله  

افالعـداوة لهـا مـصاديق كثيـرة منهـ         ) اللهم واِل من وااله، وعاِد من عـاداه       (القطعي  

.ب والشتم والحرب واللعن إلى غيرها وكذلك المواالةالغدر والظلم والس

فتحصّل من عادى أو حارب علياً وفاطمة والحسن والحسين فقد حارب اهللا        

ورسوله وأن عدوهم عدو اهللا ورسوله، فحرب الحـسين وجهـاده لبنـي أميـة يعنـي               

اهللا صـلّى  (وجهاده لهم لما قدمناه مـن قولـه   )صلّى اهللا عليه وآله(حرب رسول اهللا  

.أنا حرب لمن حاربتم، وسلم لمن سالمتم: )عليه وآله

ه عليهؤوبكا× مبقتل احلسني’خبار النيبإ

بن سعيد، عن أبيه، عـن عائـشة أو   عبد اهللاروى أحمد بن حنبل بإسناده عن      

لقـد  : قـال إلحـداهما  )صـلّى اهللا عليـه وآلـه   (شك هو أن النبـي  : أم سلمة قال وكيع  

ن ابنك هذا حـسين مقتـول،   إ: دخل علي قبلها، فقال لي    لك لم ي  مدخل علي البيت    

.)١(قال فأخرج إلي تربة حمراء،فإن شئت آتيك من تربة األرض التي يقتل بها

"












!
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مصادر العامة/ البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين ......................................................٦٠

كـان جبريـل   : وعنه أيضاً بإسناده عن شهر بن حوشـب عـن أم سـلمة قالـت              

ن والحسين معي فبكى، فتركته فدنا مـ      )صلّى اهللا عليه وآله   (عليه السالم عند النبي     

إن : نعـم، فقـال  : أتحبـه يـا محمـد؟ فقـال       : فقال جبريـل   )صلّى اهللا عليه وآله   (النبي  

ن شئت أريتـك مـن تربـة األرض التـي يقتـل بهـا، فـأراه إيـاه فـإذا                     إأمتك ستقتله و  

.)١(األرض يقال لها كربالء

بن راهويه بإسناده عـن صـالح بـن إربـد النخعـي عـن أم              إسحاقوفي مسند   

البيت وأنا )صلّى اهللا عليه وآله(سين بن علي على رسول اهللا     دخل الح : سلمة قالت 

يقلب شيئاً بكفه  )صلّى اهللا عليه وآله   (عند الباب فتطلعت فرأيت رسول اهللا        ةجالس

يا رسول اهللا رأيتك تقلّب شـيئاً فـي كفـك والـصبي     : والصبي نائم على بطنه، فقلت 

بالتربـة التـي يقتـل فيهـا،        إن جبريـل أتـاني      : نائم على بطنك ودموعك تـسيل، قـال       

.)٢(وأخبرني أن أمتك تقتله

قالت أم : بن سعيد عن أبيه قالعبد اهللاوفي مسند عبد بن حميد بإسناده عن  

نائماً فـي بيتـي فجـاء حـسين يـدرج، قالـت         )صلّى اهللا عليه وآله   (كان النبي   : سلمة

شـيء  ظه، قالت ثـم غفلـت فـي   قعلى الباب فأمسكته مخافة أن يدخل فيو       تدعفق
"
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٦١...............................................................................عليه وبكاؤه ×الحسينبمقتل’النبيإخبار

صلّى اهللا عليه وآله(فدخل فقعد على بطنه، قالت فسمعت نحيب رسول اهللا فدب(

ي جبريل عليه الـسالم  نإنّما جاء: يا رسول اهللا واهللا ما علمت به، فقال  : فجئت فقلت 

إن أمتك ستقتله أال أريـك  : نعم، قال: أتحبه؟ فقلت: وهو على بطني قاعد، فقال لي 

فضرب بجناحه فأتاني بهذه التربة، قالت : بلى، قال: فقلت: الالتربة التي يقتل بها، ق  

.)١(يا ليت شعري من يقتلك بعدي: فإذا في يده تربة حمراء وهو يبكي ويقول

أن أم : بـن وهـب  عبـد اهللا وروى الشيباني في اآلحاد والمثـاني بإسـناده عـن           

اضطجع ذات يـوم  )صلّى اهللا عليه وآله(إن رسول اهللا : سلمة رضي اهللا عنها حدثته   

للنوم فاستيقظ وهو خاثر النفس ثم اضطجع ثم استيقظ وفي يده تربة حمراء يقلبها 

أخبرنـي  : يـا نبـي اهللا مـا هـذه التربـة؟ قـال        : في يده، فقالت أم سلمة رضي اهللا عنها       

يا جبرائيل أرنـي  :إن هذا يقتل بأرض العراق للحسين، فقلت     )عليه السالم (جبريل  

هـذا  : رواه الحـاكم فـي المـستدرك وقـال         .يقتل فيها، وهي هـذه     تربة األرض التي  

.)٢(حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص

إن : بن سعيد عن أبيه عـن عائـشة  عبد اهللاوفي المعجم للطبراني بإسناده عن     

صـلّى اهللا  (فقـال النبـي   )صلّى اهللا عليه وآله(الحسين بن علي دخل على رسول اهللا    

: يا عائشة أال أعجبك لقد دخل علي ملك آنفاً ما دخل علي قـط فقـال         : )عليه وآله 

اول الملك بيده فأراني نإن شئت أريتك تربة يقتل فيها، فت: إن ابني هذا مقتول وقال

.)٣(تربة حمراء
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وفي مشكاة المصابيح عن أم الفضل بنت الحارث أنها دخلـت علـى رسـول        

وما: يا رسول اهللا إنّي رأيت حلماً منكراً الليلة، قال: فقالت)عليه وآلهصلّى اهللا (اهللا 

رأيـت كـأن قطعـة مـن جـسدك قطعـت            : هو؟ قالت وما: إنّه شديد قال  : هو؟ قالت 

رأيت خيراً تلد فاطمة : )صلّى اهللا عليه وآله (فقال رسول اهللا    . ووضعت في حجري  

ة الحسين فكان في حجري كما إن شاء اهللا غالماً يكون في حجرِك، فولدت فاطم     

صـلّى اهللا عليـه   (فدخلت يوماً على رسـول اهللا        )صلّى اهللا عليه وآله   (قال رسول اهللا    

صلّى اهللا عليـه  (فوضعته في حجره، ثم كانت مني التفاتة فإذا عينا رسول اهللا       )وآله

تـاني  أ: يا نبي اهللا بأبي أنت وأمي ما لك؟ قـال : فقلت: تهريقان الدموع، قالت  )وآله

نعم وأتاني : هذا؟ قال: جبريل عليه السالم فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا فقلت         

.)١(بتربة من تربته حمراء

عن أم الفضل بنت الحارث صـحيح، انظـر حـديث رقـم     : قال الشيخ األلباني  

.)٢(في صحيح الجامع) ٦١(

:وروى الطبراني بإسناده عن أبي جعفر محمد بن علـي عـن أم سـلمة قالـت            

يقتل حسين بن علي رضي اهللا عنه علـى رأس      )صلّى اهللا عليه وآله   (قال رسول اهللا    

.)٣(ستين من مهاجرتي

وفي تاريخ مدينة دمشق بإسناده عن الدارقطني بإسناده عن محمد بن صالح 
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حين أخبره جبريل عليه السالم أن أمتـه سـتقتل   )صلّى اهللا عليه وآله   (أن رسول اهللا    

.)١(ال ألنه أمر قد كتبه اهللا: يا جبريل أفال أراجع فيه؟ قال: لالحسين بن علي فقا

استأذن ملك : وفي صحيح ابن حبان بإسناده عن ثابت عن أنس بن مالك قال

فأذن له فكان في يوم أم سلمة، فقال )صلّى اهللا عليه وآله(به أن يزور النبي     رطر  قال

يدخل علينا أحد، فبين هي علـى  احفظي علينا الباب ال    )صلّى اهللا عليه وآله   (النبي  

الباب إذ جاء الحسين بن علي فطفر فاقتحم ففتح الباب فدخل فجعل يتوثب علـى     

أتحبـه؟  : الملكوجعل النبي يتلثمه ويقبله، فقال له    )صلّى اهللا عليه وآله   (ظهر النبي   

: ا إن أمتك ستقتله، إن شئت أريتك المكـان الـذي يقتـل فيـه؟ قـال              نعم قال أم  : قال

أو تـراب  ةنعم، فقبض قبضة من المكـان الـذي يقتـل فيـه فـأراه إيـاه فجـاءه بـسهل         

.)٢(إنّها كربالء: كنّا نقول: قال ثابت. أحمر، فأخذته أم سلمة فجعلته في ثوبها

صـلّى اهللا عليـه     (كان رسـول اهللا     : وروى الطبراني بإسناده عن أم سلمة قالت      

ل علي أحد فانتظرت فدخل الحـسين  ال يدخ: جالساً ذات يوم في بيتي فقال    )وآله

يبكي فاطلعـت فـإذا   )صلّى اهللا عليه وآله   (رضي اهللا عنه، فسمعت نشيج رسول اهللا        

واهللا : تلـ يمسح جبينه وهو يبكي فق)صلّى اهللا عليه وآله(حسين في حجره والنبي  

كـان معنـا وهـو فـي البيـت        )عليـه الـسالم   (إن جبريـل    : ما علمت حين دخل فقـال     

لهـا كـربالء فتنـاول    لن أمتك سـتقتل هـذا بـأرض يقـا    إ: نعم قال: ه؟ قلت تحب:فقال

فلما اُحيط بحـسين  )صلّى اهللا عليه وآله(جبريل عليه السالم من تربتها فأراها النبي       

صـدق اهللا ورسـوله أرض   : كـربالء قـال  : ما اسم هذه األرض؟ قـالوا    : حين قتل قال  
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.)١(كرب وبالء

ق وابن حجـر فـي اإلصـابة عـن أنـس بـن             وروى ابن عساكر في تاريخ دمش     

إن ابنـي هـذا ـ يعنـي     : يقـول )صلّى اهللا عليه وآلـه (سمعت رسول اهللا : الحارث قال

فخـرج  : الحسين ـ يقتل بأرض يقال لها كربالء فمن شهد ذلك منكم فلينصره، قال 

.)٢(أنس بن الحارث إلى كربالء فقتل بها مع الحسين

علي عليـه الـسالم   الحضرمي أنّه سار مع الهيثمي في مجمع الزوائد عن نجي  

اصبر : ه فلما حاذى نينوى وهو منطلق إلى صفين فنادى علي         وكان صاحب مطهرت  

دخلـت علـى النبـي      : ومـاذا؟ قـال   : اهللا بشط الفـرات، قلـت     اهللا اصبر أبا عبد   أبا عبد 

؟ يا نبي اهللا أغـضبك أحـد  : ذات يوم وإذا عيناه تذرفان، قلت )صلّى اهللا عليه وآله   (

بل قام من عندي جبريل عليه السالم قبل فحدثني أن : ما شأن عينيك تفيضان؟ قال   

نعـم،  : هل لك أن أشـمك مـن تربتـه؟ قلـت          : فقال: الحسين يقتل بشط الفرات، قال    

: قـال الهيثمـي  . فمد يده فقبض من تراب فأعطانيها فلم أملك عينـي أن فاضـتا      : قال

.)٣(ورجاله ثقات ولم ينفرد نجي بهذارواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني

دخـل الحـسين   : وروى الطبراني بإسناده عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت    

وهو يـوحى إليـه فنـزا     )صلّى اهللا عليه وآله   (على رسول اهللا     )عليه السالم (بن علي   ا

وهو منكب ولعب علـى ظهـره فقـال جبريـل         )صلّى اهللا عليه وآله   (على رسول اهللا    

يـا جبريـل ومـالي ال أحـب     : أتحبه يا محمد؟ قال: )صلّى اهللا عليه وآله(هللا  لرسول ا 
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ستقتله من بعدك، فمـد جبريـل عليـه الـسالم يـده فأتـاه بتربـة        أمتكفإن : ابني، قال 

بيضاء، فقال في هذه األرض يقتل ابنك هذا يا محمد واسـمها الطـف، فلمـا ذهـب         

صلّى (خرج رسول اهللا )اهللا عليه وآلهصلّى(جبريل عليه السالم من عند رسول اهللا 

ن جبريل عليه السالم أخبرنـي  إيا عائشة : والتربة في يده يبكي فقال)اهللا عليه وآله  

قتل فـي أرض الطـف، وأن أمتـي سـتفتن بعـدي ثـم خـرج إلـى                   يأن الحسين ابني    

مـا  : أصحابه فيهم علي وأبو بكر وعمر وحذيفة وعمار وأبو ذر وهـو يبكـي فقـالوا         

أخبرني جبريـل ان ابنـي الحـسين يقتـل بعـدي بـأرض          : ك يا رسول اهللا؟ فقال    يبكي

.)١(الطف وجاءني بهذه التربة، وأخبرني أنّه فيها مضجعه

مـر علـي   : وأخـرج ابـن سـعد عـن الـشعبي قـال        : وفي الصواعق المحرقة قال   

ــى         ــة عل ــوى قري ــاذى نين ــفين وح ــى ص ــسيره إل ــد م ــربالء عن ــه بك ــي اهللا عن رض

عن اسم هذه األرض فقيل كربالء، فبكى حتى بلّ األض مـن    الفرات،وقف وسأل 

مـا  : وهو يبكي فقلـت )صلّى اهللا عليه وآله(دخلت على رسول اهللا : دموعه، ثم قال 

كان عندي جبريل آنفـاً وأخبرنـي أن ولـدي الحـسين يقتـل بـشاطئ          : يبكيك؟ قال 

إيـاه فلـم   الفرات بموضع يقال له كربالء، ثم قبض جبريل قبضة من تـراب شـمني     

.)٢(أملك عيني أن فاضتا

صـلّى  (كانت لـه    : وروى ابن عساكر بإسناده عن أبي سلمة عن عائشة قالت         

جبريـل لقيـه   إذا أراد لقـي )صلّى اهللا عليـه وآلـه    (مشربة فكان النبي     )اهللا عليه وآله  
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مرة فيها وأمـر عائـشة أن ال يـصعد إليـه     )صلّى اهللا عليه وآله  (فيها، فلقيه رسول اهللا     

يها، فقـال جبريـل مـن هـذا؟ فقـال       لم تعلم حتى غش   أحد، فدخل حسين بن علي و     

فجعله على )صلّى اهللا عليه وآله(ابني فأخذه النبي : )صلّى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

: ومـن يقتلـه؟ قـال   )صلّى اهللا عليه وآلـه (نّه سيقتل، فقال رسول اهللا إال أما  قفخذه ف 

نعم فإن شئت أخبرتك : قال! أمتي تقتله)عليه وآلهصلّى اهللا(أمتك فقال رسول اهللا   

األرض التي يقتل بها فأشار له جبريل إلى الطف بالعراق وأخذ تربـة حمـراء فـأراه      

.)١(هذه من تربة مصرعه: إياها فقال

صلّى اهللا عليه (خرج علينا رسول اهللا : بإسناده عن معاذ بن جبل قال    نيالطبرا

ا محمد أوتيت فواتح الكالم وخواتمه فأطيعوني مادمت     أن: متغير اللون فقال   )وآله

بين أظهركم فإذا ذهب بـي فعلـيكم بكتـاب اهللا عـزّ وجـل أحلّـوا حاللـه وحرمـوا                

حرامة أتتكم الموتة بالروح والراحة كتاب من اهللا سبق، أتـتكم فـتن كقطـع الليـل           

مـن  وة فـصارت ملكـاً، رحـم اهللا     بالمظلم كلّما ذهب رسل جاء رسل، تناسخت الن       

فلما بلغت خمسة : قالوأحصأخذها بحقها وخرج منها كما دخلها امسك يا معاذ      

نعى : يزيد ال يبارك اهللا في يزيد ثم ذرفت عيناه، ثم قال: )صلّى اهللا عليه وآله   (قال  

إلي حسين وأتيت بتربته وأخبرت بقاتله والذي نفـسي بيـده ال يقتـل بـين ظهرانـي              

هللا بين صدورهم وقلوبهم وسلّط عليهم شرارهم وألبسهم قوم ال يمنعوه إال خالف ا

واهـا لفـراخ آل محمـد مـن خليفـة مـستخلف متـرف يقتـل خلفـي             : شيعاً، ثم قـال   

.)٢(وخلف الخلف
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)رضوان ا عليها(قارورة أم سلمة 

كـان  : بـن سـلمة عـن أم سـلمة قالـت        االطبراني بإسناده إلى أبي وائل شـقيق        

في بيتي ) صلّى اهللا عليه وآله(م يلعبان بين يدي النبي الحسن والحسين عليهما السال

تقتل ابنك هذا مـن بعـدك فأومـأ    أمتكن إيا محمد : فنزل جبريل عليه السالم فقال    

وضمه إلى صدره، ثم قال ) صلّى اهللا عليه وآله(بيده إلى الحسين، فبكى رسول اهللا 

صلّى اهللا (تربة فشمها رسول اهللا وديعة عندك هذه ال): صلّى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

يا أم ): صلّى اهللا عليه وآله(وقال رسول اهللا : ويح كرب وبالء قالت: وقال) عليه وآله

فجعلتهـا أم سـلمة فـي    : سلمة إذا تحولت هذه التربة دماً فاعلمي أن ابني قتل، قـال          

.)١(عظيمن يوماً تحولين دماً ليومإ: كلّ يوم وتقولقارورة ثم جعلت تنظر إليها

وفي رواية عنها رضـوان اهللا عليهـا، فأصـبته يـوم            : قال في الصواعق المحرقة   

وفي أخرى ثم قال ـ يعني جبريل ـ أال اُريك تربة مقتله   . قتل الحسين وقد صار دماً

فـي قـارورة، قالـت أم     )صـلّى اهللا عليـه وآلـه      (ن رسـول اهللا     هـ فجاء بحصيات فجعل  

: سمعت قائالً يقولينفلما كانت ليلة قتل الحس: سلمة
  

  

.)٢(فبكيت وفتحت القارورة فإذا الحصيات قد جرت دماً: قال

دخلـت علـى أم     : حـدثتني سـلمى قالـت     : وفي سنن الترمذي عن رزين قـال      
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ـ  )صلّى اهللا عليه وآله(رأيت رسول اهللا : ما يبكيِك؟ قالت: بكي فقلتسلمة وهي ت

: مالـك يـا رسـول اهللا قـال    : تعني فـي المنـام ـ وعلـى رأسـه ولحيتـه التـراب، فقلـت        

.)١(شهدت قتل الحسين آنفاً

روى لـه  : قال المزي في تهذيب الكمـال فـي ترجمـة رزيـن المـذكور آنفـاً            

.)٢(نا عالياً من روايته فذكر الخبرالترمذي حديثاً واحداً وقد وقع ل

وكان أول صارخة صرخت في المدينة أم سلمة زوج رسول : وقال اليعقوبي

إن جبريـل  : كان دفـع إليهـا قـارورة فيهـا تربـة، وقـال لهـا       )صلّى اهللا عليه وآله   (اهللا  

إذا صارت دما عبيطاً : أعلمني أن أمتي تقتل الحسين، وأعطاني هذه التربة وقال لي   

حـضر ذلـك الوقـت جعلـت تنظـر      فلما لمي أن الحسين قد قتل، وكانت عندها      عاف

واحـسيناه، وا ابـن   : صـاحت إلى القارورة في كل ساعة، فلما رأتها قد صارت دمـاً    

.)٣(رسول اهللا، وتصارخت النساء من كل ناحية

وفي تاريخ مدينة دمشق بإسناده عن شهر بن حوشب عـن أم سـلمة أنهـا قالـت            

قتـل الحـسين فـشهقت شـهقة        : فخبريني قال فرجعت الجارية فقالـت     أخرجي  : لجارية

قتلـوه قـتلهم اهللا قتلـوه أذلّهـم اهللا، قتلـوه      : غشي عليها ثم أفاقت فاسترجعت، ثـم قالـت      

علـى  ) صـلّى اهللا عليـه وآلـه   (رأيـت رسـول اهللا    : أخزاهم اهللا، ثم أنشأت تحدث قالـت      

إلـي الحـسن والحـسين       أدعـو وأهل بيتي   إلي أهلي    أدعو: السرير أو على الدكان فقال    

أنـت فـي خيـر وإلـى        : يا رسول اهللا أولست من أهل بيتـك قـال         : وعلياً، فقالت أم سلمة   
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٦٩.................................................................................× المؤمنين أميرلسانعلى×الحسين مقتل

.)١(اللهم هؤالء أهلي وأهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً: خير، فقال

×على لسان أمري املؤمنني× مقتل احلسني

ن عليه السالم عن ابن سعد بإسناده       تهذيب الكمال ترجمة الحسي   في  المزي  

حين أقبل من صفين وهو مع دخلنا على ابن هرثمة الضبي: الضبي قالعبد اهللاإلى 

علي، وهوجالس على دكان له وله امرأة يقال لها خرداء هي أشد حباً لعلـي وأشـد     

لقد ذكرني بعر هذه الـشاة حـديثاً لعلـي،          : لقوله تصديقاً، فجاءت شاة فبعرت فقال     

وا وما علم علي بهذا، قال أقبلنا مرجعنا من صفين فنزلنا كربالء فنزل فـصلّى بنـا           قال

ر الغزالن فشمه ععلي صالة الفجر بين شجيرات ودوحات حرمل ثم أخذ كفّاً من ب

فقالـت  : أوه أوه يقتل بهذا الغائط قـوم يـدخلون الجنـة بغيـر حـساب، قـال           : ثم قال 

قال منك نادت بذلك وهي في جوف البيت،  وماينكر من هذا هو أعلم بما       : اءدخر

وعن الدارقطني بإسناده عن قدامة الضبي عن خرداء بنت سمير عن زوجها هرثمة         

خرجنا مع علي في بعض غزوه فسار حتى انتهى إلى كربالء فنزل إلى شـجرة         : قال

واهـا لـك تربـة ليقـتلن بـك قـوم            : يصلي إليها فأخذ تربة من األرض فشمها ثم قال        

الجنة بغير حساب، قال فقفلنا من غزاتنا وقتل علـي عليـه الـسالم ونـسيت          يدخلون  

الحديث، قال فكنت في الجيش الذين ساروا إلى الحسين فلما انتهيت إليه نظـرت         

بـن بنـت    اأبـشرك : فتقدمت على فـرٍس لـي فقلـت        .إلى الشجرة فذكرت الحديث   

.رسول اهللا وحدثته الحديث
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أال : ك وال عليـك تركـت عيـاالً وتركـت، قـال         ال مع : معنا أو علينا قلت   : قال

فول في األرض فوالذي نفـس حـسين بيـده ال يـشهد قتلنـا اليـوم رجـل إال دخـل                    

.جهنم

.)١(فانطلقت هارباً مولياً في األرض حتى خفي علي مقتله: قال

: وأدق وأجمل من هذا مـا رواه نـصر بـن مـزاحم المنقـري عـن هرثمـة قـال            

غزوة صفين، فلما نزلنا بكربالء صلّى بنا صـالة، فلمـا          غزونا مع علي بن أبي طالب     

واهـا لـك أيتهـا التربـة ليحـشرن منـك قـوم            : سلّم رفع إليه من تربتها فشمها ثم قـال        

.يدخلون الجنة بغير حساب

من غزاته إلى امرأته ـ وهي جرداء بنت سمير وكانت شيعة  فلما رجع هرثمة

أال أعجبك من صديقك أبي الحسن؟  : هرثمة ـ فقال لها زوجها   ) عليه السالم (لعلي  

واها لك يا تربة ليحشرن منك قـوم  : لما نزلنا كربالء رفع إليه من تربتها فشمها وقال  

دعنا منك أيهـا الرجـل فـإن     : يدخلون الجنة بغير حساب، وما علمه بالغيب؟ فقالت       

.أمير المؤمنين لم يقل إال حقّاً

ث الذي بعثه إلى الحسين بن علـي وأصـحابه     فلما بعث عبيد اهللا بن زياد البع      

إلـيهم، فلمـا انتهيـت إلـى القـوم وحـسين         تبعثـ كنت فـيهم فـي الخيـل التـي        : قال

وأصحابه عرفت المنزل الذي نزل بنا علـي فيـه والبقعـة التـي رفـع إليـه مـن ترابهـا                   

والقول الذي قاله، فكرهت مسيري فأقبلت على فرسي حتى وقفت علـى الحـسين              

معنـا  : ه، وحدثته بالذي سمعت من أبيه في هذا المنزل، فقـال الحـسين            فسلّمت علي 

يـابن رسـول اهللا ال معـك وال عليـك تركـت أهلـي وولـدي         : أنت أو علينـا؟ فقلـت     
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٧١.................................................................................× المؤمنين أميرلسانعلى×الحسين مقتل

لـذي  افول هرباً حتى ال ترى لنا مقتالً، فو: فقال الحسين. أخاف عليهم من ابن زياد 

: قـال . إال أدخلـه اهللا النـار   نـا ثنفس محمد بيـده ال يـرى مقتلنـا اليـوم رجـل وال يغي              

.)١(فأقبلت في األرض هارباً حتى خفي علي مقتله

ليقـتلن  : وروى الطبراني بإسناده عن هاني بن هاني عن علي عليه السالم قال         

قال في مجمـع  . )٢(الحسين قتالً وأني ألعرف التربة التي يقتل فيها قريباً من النهرين  

.اترواه الطبراني ورجاله ثق: الزوائد

كنت مع علي رضي اهللا عنه بنهر كـربالء فمـر بـشجرة        : وعن أبي هرثمة قال   

لفـاً  أيحشر من هذا الظهـر سـبعون     : تحتها بعر غزالن فأخذ منه قبضة فشمها ثم قال        

.)٣(رواه الطبراني ورجاله ثقات. يدخلون الجنة بغير حساب

ى أتـى  صـحبت عليـاً عليـه الـسالم حتـ       : وروى الطبراني عن أبـي حبـرة قـال        

كيف أنتم إذا نزل بذرية نبـيكم  : منبر فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قال    لالكوفة فصعد ا  

بيـده لينـزلن   والذي نفـسي : إذاً نبلي اهللا فيهم بالًء حسناً فقال    : ين ظهرانيكم؟ قالوا  ب

: بين ظهرانيكم ولتخرجن إليهم فلتقتلنهم ثم أقبل يقول
 

 
  

 
دخلنـي شـك مـن      : وقال ابن األثير في أسد الغابة ترجمة غرفـة األزدي قـال           

.شأن علي
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: فخرجت معه على شاطئ الفرات فعدل عن الطريق ووقف حوله فقال بيـده     

هذا موضع رواحلهـم ومنـاخ ركـابهم ومهـراق دمـائهم بـأبي مـن ال ناصـر لـه فـي                    

فلما قتل الحسين خرجت حتى أتيت المكان الـذي      األرض وال في السماء إال اهللا،       

فاستغفرت اهللا مما كان مني من الشك : قتلوه فيه فإذا هو كما قال ما أخطأ شيئاً، قال

.)١(وعلمت أن علياً عليه السالم لم يقدم إال بما عهد إليه فيه

ن أن علياً عليه السالم مر بقبر الحـسي     روى المأل : وقال في الصواعق المحرقة   

ههنا مناخ ركابهم، وههنا موضع رحالهم، وههنا مهراق دمائهم فتيـة مـن آل              : فقال

.)٢(محمد يقتلون بهذه العرصة تبكي عليهم السماء واألرض

رؤيا ابن عباس

روى أحمد بن حنبل في عدة مواضع من كتابيـه المـسند وفـضائل الـصحابة      

من يـوم عاشـوراء،   )ه وآله صلّى اهللا علي  (بأسانيد صحيحة أن ابن عباس رأى النبي        

)صلّى اهللا عليه وآله(رأيت النبي : عن حماد بن سلمة عن عمار عن ابن عباس قال    

: يرى النائم بنصف النهار وهو قائم أشعث أغبـر بيـده قـارورة فيهـا دم، فقلـت        فيما

هذا دم الحسين وأصحابه لم أزل التقطـه منـذ    : بأبي وأمي يا رسول اهللا ما هذا؟ قال       

.)٣(أحصينا ذلك اليوم فوجدوه قتل في ذلك اليوماليوم، ف
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٧٣..................................................................................................................وكربالء الجالوترأس

رأس اجلالوت وكربالء

: وت قـال لالطبراني بإسناده عن العالء بن أبي عائشة عن أبيه عـن رأس الجـا      

كنّا نسمع أنّه يقتل بكربالء ابن نبي فكنت إذا دخلتها ركّضت فرسي حتـى أجـوز                 

.)١(عنها فلما قتل الحسين جعلت أسير بعد ذلك على هيأتي

ما مررت بكربالء إال : وفي تاريخ الطبري عن رأس الجالوت عن أبيه قال

كنا نتحدث أن ولد : قلت ِلم؟ قال: وأنا أركض دابتي حتى أخلف المكان، قال

وكنت أخاف أن أكون أنا، فلما قتل الحسين : نبي مقتول في ذلك المكان، قال    

مـررت بـذلك أسـير وال       وكنت بعـد ذلـك إذا     : قلنا هذا الذي كنا نتحدث، قال     

.)٢(أركض

×كعب األحبار ومقتل احلسني

مـر علـي عليـه الـسالم        : عن عمار الدهني  المزي في تهذيب الكمال بإسناده      

يقتل من ولد هذا رجل في عصابة ال يجف عرق خيـولهم حتـى            : على كعب فقال  

ا أبـا  فمر حسن عليـه الـسالم فقـالوا هـذا يـ          )صلّى اهللا عليه وآله   (يردوا على محمد    

ال، فمر حسين عليه السالم فقالوا هذا؟: إسحاق؟ قال

.)٣(نعم: قال
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مبقتله× علم احلسني

الـرحمن تعظـم    وكتبت إليه عمـرة بنـت عبـد       : في البداية والنهاية البن كثير    

بالطاعة والجماعة وتخبره أنّه إن لم يفعل إنما يـساق    مرهأوت صنععليه ما يريد أن ي    

صـلّى اهللا  (إنّها سـمعت رسـول اهللا   : عت عائشة تقول  إلى مصرعه وتقول أشهد لسم    

فالبد لـي إذا مـن      : يقتل الحسين بأرض بابل، فلما قرأ كتابها قال       : يقول )عليه وآله 

.)١(ي ومضىعمصر

اهللا أن هدشـ بن جعفر كتاباً يحذره أهل العـراق وينا  عبد اهللا وكتب إليه   : وفيه

صلّى اهللا عليه (رأيت رسول اهللا إنّي رأيت رؤيا: شخص إليهم، فكتب إليه الحسين

.)٢(أالقي عمليتىحاًأحدبها أمرني بأمر وأنا ماض له ولست بمخبر )وآله

رأيـت  : ه الحسين عليه السالم قالافحدثني من ش : وفيه عن يزيد الرشك قال    

فأتيتـه  هـذه للحـسين، قـال   : ة بفالة من األرض فقلت لمن هذه؟ قالوا  ضروبأخبية م 

قلت بأبي وأمي يـابن  : قرآن والدموع تسيل على خديه ولحيته قال فإذا شيخ يقرأ ال   

هـذه كتـب   : بنت رسول اهللا ما أنزلك هذه البالد والفالة التي ليس بهـا أحـد، فقـال       

أهــل الكوفــة إلــي وال أراهــم إال قــاتلي فــإذا فعلــوا ذلــك لــم يــدعوا هللا حرمــة إال  

.)٣(من فرم األمةانتهكوها فيسلط اهللا عليهم من يذلهم حتى يكونوا أذل 

واهللا ال يـدعوني حتـى يـستخرجوا هـذه          : قال الحسين : ضبعي قال لوفيه عن ا  

العلقة من جوفي فإذا فعلوا ذلك سلّط اهللا عليهم من يذلهم حتـى يكونـوا أذل مـن             
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.)١(فرم األمة فقتل بنينوى يوم عاشوراء

ن حـدثني الحـسين بـ   : وفي األحاديث والمثاني بإسناده عن علي بن الحسين       

إن بني إسرائيل كان لهم ملك فـذكر فـي قتـل      : علي عليه السالم قبل قتله بيوم قال      

.)٢(حديثاً طويالًالسالميحيى عليه

بكاء السماء واألرض

من يتأمل اآليات والروايات يجدها تنسب الشعور واإلحساس للموجـودات        

كون ذلك علـى  التي حولنا من جماد ونبات فضالً عن الحيوان، ويستبعد جداً أن ي          

كما قال بعضهم وحمل كالم اهللا ورسـوله علـى معنـى كـالم الـشعراء               زنحو المجا 

إِالَّ ٍءوإِن ِمـن شـي  «: والخطباء من البشر، ولعل في قوله تعالى رداً عليهم حيث قال    
        مهبِيحتَـس ـونلكـِن الَّ تَفْقَهدِهِ ومبِح حبسفيمكننـا أن نقـول أيـضاً فـي قولـه       )٣(»ي

هـا لعجـز    ءأنـا ال نفقـه وال نفهـم بكا         )٤(»فَمـا بَكـت علَـيهِم الـسماء واَألرض        «: تعالى

رآن علَـى     َلـو «: عقولنا عن إدراك حقيقة ذلـك، وكـذلك قولـه تعـالى           ا هـذَا اْلقـُ لْنـأَنز
ــعاً متَــصدعاً مِــن خــشيةِ اللَّــهِ  ــا يهــبِطُ مِــن  وإِن«: وقولــه)٥(»جبــل لَرأَيتَــه خاشِ ــا لَمهمِن

ات تبكي وتخشع وتتـصدع وتخـشى فاألخـذ بظـاهر       فهذه الموجود )٦(»خشيةِ الّلـهِ  
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محذور من عقل أو شرع فنتـصرف  إلىاآليات والروايات هو المتعين إال إذا أدى        

.بهذا الظاهر

والحديث المتواتر في حنين الجذع وبكائـه علـى رسـول اهللا دليـل علـى مـا                  

صـلّى اهللا عليـه   (ن رسـول اهللا  أوقد ثبت في الحديث المتـواتر  : ال ابن كثير  ق. نقول

إلى جانـب جـذع مـن جـذوع     لما عمل له المنبر وقد كان يوم الخطبة يقف     )وآله

ليخطـب  )صلّى اهللا عليه وآلـه (المسجد، فلما وضع المنبر أول ما وضع وجاء النبي       

ذع وجعل يـئن كمـا يـئن الـصبي        فجاوز الجذع إلى نحو المنبر فعند ذلك حن الج        

.)١(الذي يسكت لما كان يسمع من الذكر والوحي

صـلّى اهللا  (كان النبي   : هنوفي تفسير البغوي عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا ع          

إذا خطب استند إلى جذع نخلة من سواري المسجد فلما صنع له المنبر )عليه وآله

الناقــة حتــى ســمعها أهــل فاســتوى عليــه اضــطربت تلــك الــساربة وحنــت كحنــين

.)٢(فاعتنقها فسكنت)صلّى اهللا عليه وآله(المسجد حتى نزل رسول اهللا 

إنـي  : )صـلّى اهللا عليـه وآلـه      (قـال رسـول اهللا      : قـال وفيه عن جابر بـن سـمرة      

: يقـال البغـو  . ني ألعرفه اآلنإألعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث و 

.)٣(هذا حديث صحيح أخرجه مسلم

وروى أحمد بن حنبل والترمذي وابـن ماجـة وابـن حبـان وغيـرهم بأسـانيد           
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يأتي هذا الحجـر  : )صلّى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : صحيحة عن ابن عباس قال   

: أقـول . )١(يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يـشهد لمـن اسـتلمه بحـق             

عد مـن بيـت اهللا الكعبـة المـشرفة     المقصود بهذا الحجر هو الحجر األسـود أو األسـ       

.غير الحجر األسود)صلّى اهللا عليه وآله(وفي الرواية التي قبلها حجر يعرفه النبي 

إلدراك واإلحساس أو سمها    من ا  اًلموجودات نوع لفالشواهد كثيرة على أن     

ه أو نظماً أو علوماً أودعها اهللا سبحانه وتعالى فيها، ولعله إلى ذلك يشير قولـ         قوانين

ــىَقــاَل َفمــن ربُكمــا«: تعــالى وســا م ي*بــي َقــالَ ر َطــى ُكــلَّ شــا الَّــذِي أَع ن ــم ء خْلَقــه ُث
.)٢(»هدى

وبما أن هذا الكون الذي نحن فيه والذي يحيط بنا خلقه اهللا سبحانه وتعـالى           

)٣(»مـا ِفـي اَألرضِ  اللَّـه سـخَّر لَُكـم   أََلم َتـر أَن «:ألجل اإلنسان وكما في قوله تعالى   

ــو«:وقولــه)٤(»وســخَّر َلُكــم مــا ِفــي الــسماواتِ ومــا ِفــي اَألرِض جمِيعــًا ِمنــه «:وقولــه ه
ــا ِفــي اَألرِض جمِيعــًا  َلُكــم م َلــقــابن آدم : وفــي الحــديث القدســي)٥(»الَّــذِي خ ي

ى هـذا   فمـن كـان مـصلحاً وحريـصاً علـ         )٦(خلقتك لنفسي وخلقت كلّ شـيء لـك       

اس   يـا «: الكون ملتزماً بما أمره اهللا بـه متمـسكاً بطاعتـه مـصدقا لقولـه تعـالى                ـا النـهأَي
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     تَتَّقُون لَّكُملَع لِكُمقَب مِن الَّذِينو لَقَكُمالَّذِي خ كُمبوا ردبفإذا فقد )١(»اع

ليه ألنّه فقـد ابنـاً بـاراً    حق له أن يحن وبيكي عكهذا الكون عبداً صالحاً مفيداً نافعاً      

ابـن  ىأتـ : وبهذا جاءت اآلثار واألخبار، ففي تفسير الطبري عن سعيد بن جبير قال      

فَمـا بَكـت علَـيهِم     «: يا ابن عباس أرأيت قول اهللا تبارك وتعالى       : عباس رجل فقال  
نَظرِينا كَانُوا ممو ضاَألرو ماءلى أحد؟ قالفهل تبكي السماء واألرض ع)٢(»الس :

نعم إنّه ليس أحد من الخالئق إال له باب في الـسماء منـه ينـزل رزقـه وفيـه يـصعد              

عمله فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمله وينزل منه               

رزقه بكي عليه، وإذا فقد مصاله من األرض التي كان يصلي فيها ويـذكر اهللا فيهـا     

ون لم يكن لهم في األرض آثار صالحة ولم يكن يصعد         بكت عليه، وأن قوم فرع    

.إلى السماء منهم خير فلم تبك عليهم السماء واألرض

إن المؤمن إذا مات بكـت عليـه األرض     : وفيه بعدة طريق عن مجاهد وغيره     

صـلّى اهللا  (قـال رسـول اهللا     : أربعين صباحاً، وفيه عن شريح بن عبيد الحضرمي قال        

بدأ غريباً وسيعود غريبـاً أال ال غربـة علـى مـؤمن، مـا مـات           إن اإلسالم  )عليه وآله 

مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه إال بكت عليه السماء واألرض، ثم قرأ رسول 

نهما ال يبكيان إ: قال)٣(»فَما بكَت علَيهِم السماء واألَرض«)صلّى اهللا عليه وآله(اهللا 

.)٤(على كافر

مـا مـات مـؤمن إال بكـت عليـه الـسماء             : ثيـر عـن مجاهـد     وفي تفسير ابـن ك    
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أتعجب وما لألرض   : أتبكي األرض؟ فقال  : فقلت له : واألرض أربعين صباحاً، قال   

ال تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود، وما للسماء ال تبكـي علـى عبـد     

.)١(كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوي كدوي النحل

ما من عبـد يـسجد هللا سـجدة       : ء الخراساني قال  وفي تفسير القرطبي عن عطا    

.)٢(في بقعة من بقاع األرض إال شهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم يموت

ن العـالم إذا  إ: وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قـال      : وقال في الدر المنثور   

إن األرض : مات بكت عليه السماء واألرض أربعين صباحاً، وأخرج عن وهب قال

.)٣(ى العبد الصالح أربعين صباحاًلتحزن عل

هـي فإذا كانت األرض والسماء تحزن على المؤمن من عامة الناس فكيـف              

الحال إذا كان المفقود أو المقتول يمثّل النبوة واإلمامة ونهج الرسـاالت الـسماوية         

المقدسة وأنّه حجة اهللا وخليفته، فكيف تستغرب يـابن كثيـر ويـا ابـن تيميـة بكـاء               

على ريحانة رسول اهللا وسـبطه وهـل إن ناقـة صـالح وفـصيلها      ماًدض رألالسماء وا 

َفقَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ َناقَةَ اللَّهِ «: أفضل من سيد شباب أهل الجنّة كما قال اهللا في كتابه
.)٤(»اعلَيهِم ربهم بِذَنبِهِم فَسواهَفكَذَّبوه فَعقَروها َفدمدم* وسقْياها

كال إن ناقة صالح وفصيلها ال تعدل قطرة دم واحدة من دم واحد من أنصار    

الحسين عليه السالم، وكما نادى المنادي ليالً بعد مقتل الحسين يسمع  عبد اهللا أبي  
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:صوته ولم ير شخصه
 

 
  

   
 

  
   

 
  

 
ــالى وصــفهــذا وان اهللا ســبحانه و ــرؤوف  نفــسه تع ــالرحمن والــرحيم وال ب

بأنّه شديد العقـاب وأنّـه ينـتقم    والودود والغفور إلى آخرها، وكذلك وصف نفسه     

عتريـه ويخالجـه، وكمـا    يمنزّه عن الجسم وما ب، وبما أن اهللا سبحانه وتعالى ضويغ

يـا مـن دل علـى ذاتـه بذاتـه وتنـزّه عـن مجانـسة               : قال أمير المـؤمنين عليـه الـسالم       

.مخلوقاته، فرضاه وسخطه شيء آخر ال كما هو عند مخلوقاته الفقيرة الضعيفة

ومن خالل آثاره سبحانه وتعالى فـي كتابـه التكـويني نقـرأ رحمتـه وغـضبه               

طه، كتاب للبشرية جمعاء على اختالف ألسنتهم وبلداتهم، فرحمة اهللا ورضاه وسخ

وتدبيره وألطافه ونعمه الظاهرة والباطنة، المادية والمعنوية التي ال تحصى، تتجلـى         

وإرساله وما فيهما وما بينهما، فإمساك السماء أن تقع على األض      ئفي أرضه وسما  

سـخر الـشمس والقمـر      حانه وتعـالى  نزال الكتب المقدسة عليهم وأنّه سـب      إالرسل و 

الزرع والـشجر وكثـرة الخيـرات والبركـات واأللفـة        وإنبات،والرياح وأنزل المطر  

ن بين أفراد البشر إلى ما ال يحصى كل ذلك من آثـار رحمـة     ووالمحبة والبر والتعا  

.اهللا، هذا في الدنيا وفي اآلخرة رضوانه وجنته ونعيمها الدائم

ه وفـي مخلوقاتـه   ئتجلى لعباده أيضاً في أرضه وسما وتعالى ي حانهبوغضبه س 

وثمود والتيه الذي أصـاب بنـي     اًكما أغرق قوم نوح وفرعون وجنوده وأهلك عاد       



http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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إسرائيل وهناك من أرسل عليهم الضفادع والقمل والجراد والرياح العاتية والـسيل            

ط والخسف وقد يكون غضبه بأن يسلّط األشرار على رقاب الناس والجدب والقح

وبـاء، وقـد يكـون     المـراض و  األوالقتل والجـرائم والخـوف والكـوارث الطبيعيـة و         

.باإلمالء واالستدراج والغنى والبطر والجهل واألمية إلى آخرها

نقــرأ ســخطه وغــضبه فــي أرضــه  فمــن خــالل الكــون كتــاب اهللا التكــويني 

يـة  هـل هنـاك رز  : نقـول أن ونريـد  معد هذه االشارة والتمهيـد لمـا نـرو     به، و ئوسما

الحـسين عليـه الـسالم وأهـل بيتـه وأصـحابه، وهـل             عبـد اهللا  أعظم مـن رزيـة أبـي        

نتهكت حرمة أعظم من انتهاك حرمة رسول اهللا بقتل ذريته وسبيهم مـن بلـد إلـى            ا

بلد، أفال يغضب اهللا لنبيه وحبيبه وخاتم رسله كما انتقم لناقـة صـالح وفـصيلها، أال      

ن اهللا إكما غضب ليحيى بن زكريـا، أجـل      يغضب لريحانة رسول اهللا وثمرة فؤاده       

غضب وأي غضب وسخط أعظم من خالفة بني أمية وبني العباس، قتل وتعـذيب           

وسجون وتخلف وجهل وأي سخط أكبر من تشرذم هذه األمة إلى مذاهب وفرق      

وملل وابتعادها عن الثقلين كتاب اهللا والعترة الطاهرة، هذه األمـة التـي أراد رسـول         

لها أن تسود الدنيا علماً ومعرفة وأدبـاً وخلقـاً ورفعـة فـإذا     )عليه وآله  صلّى اهللا (اهللا  

حكامهـا عبيـد وشـعوبها مغلـوب علـى أمرهـا، لكنهـا ال        ضبها تتهاوى إلى الحضي 

تحس وال تشعر بألم المأساة التي هي فيها ألنها تكيفت أو قل تخـدرت وتحـسب               

.أنها أحسنت صنعاً

حينها يوم قتل الحسين عليه السالم وبعد        عالى في تأجل غضب اهللا سبحانه و    

ه ومـا بينهمـا ممـا       ئه على صفحات هذا الكون في أرضـه وسـما         سخطمقتله وكتب   

يرى ومما ال يرى، وهذا ما تحدثت عنه األخبار ففي مجمـع الزوائـد عـن الزهـري        
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أي واحـد أنـت إن أعلمتنـي أي عالمـة كانـت يـوم قتـل                 : قال لي عبـدالملك   : قال

قلـت لـم ترفـع حـصاة ببيـت المقـدس إال وجـد تحتهـا دم                  : لي فقال الحسين بن ع  

رواه : قال الهيثمي . إني وإياك في هذا الحديث لقرينان     : عبيط، فقال لي عبدالملك   

.)١(الطبراني ورجاله ثقات

جر يوم قتل الحسين بن علـي إال عـن      حما رفع بالشام    : وفيه عن الزهري قال   

.)٢(الصحيحقال رواه الطبراني ورجاله رجال . دم

ريـة فمكثـت الـسماء    يقتل الحسين وأنـا يومئـذ جو  : وفيه عن أم حكيم قالت 

.)٣(رواه الطبراني الى أم حكيم رجال الصحيح: أياماً مثل العلقة قال الهيثمي

لما قتل الحسين بـن علـي انكـسفت الـشمس كـسفة            : وفيه عن أبي قبيل قال    

قـال رواه الطبرانـي وإسـناده    . حتى بدت الكواكب نصف النهار حتى ظننا أنها هي        

.)٤(حسن

مطرنا يوم : وفي كتاب الثقات البن حبان عن سليمان القاص أبو إبراهيم قال  

.)٥(قتل الحسين دماً

لما قتل الحسين بـن علـي مطـرت الـسماء دمـاً      : وفيه عن نضرة األزدية قالت   

.)٦(فأصبح جرارنا وكل شيء لنا مآلن دماً
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لمـا قتـل الحـسين      : يفـة عـن أبيـه قـال       في تهذيب الكمال عن خلـف بـن خل        

اسودت السماء وظهرت الكواكب نهاراً حتى رأيت الجـوزاء عنـد العـصر وسـقط              

.)١(التراب األحمر

قتـل الحـسين كنـت جاريـة شـابة         لمـا : وفيه عن علي بـن مـسهر عـن جدتـه          

.)٢(فمكثت السماء بضعة أيام بلياليهن كأنها علقة

أحمـرت آفـاق الـسماء    : د بن قـيس  وفيه عن علي بن مدرك عن جده األسو       

بعد قتل الحسين بستّة أشهر نرى ذلك في آفاق السماء كأنّهـا الـدم، قـال فحـدثت                 

أمـا واهللا إن  : ما أنت من األسود قلت جـدي أبـو أمـي، قـال        : بذلك شريكاً فقال لي   

.)٣(م األمانة مكرماً للضيفيق الحديث وعظوكان لصد

لما قتل الحـسين مكثنـا سـبعة أيـام     :وفيه عن عيسى بن الحارث الكندي قال 

إذا صلينا فنظرنا إلى الـشمس علـى أطـراف الحيطـان كأنهـا المالحـف المعـصفرة           

.)٤(ونظرنا إلى الكواكب يضرب بعضها بعضاً

لمـا قتـل    : حـدثتني خـالتي أم سـالم قالـت        : وفيه عن جعفر بـن سـليمان قـال        

وبلغنـي أنّـه كـان    : الكالدم علـى البيـوت والجـدر، قـ      اًا مطر نالحسين بن علي مطر   

.)٥(بخراسان والشام والكوفة
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يـوم قتـل   : تحـدثتني أم حيـان قالـ     : وفيه عن زيـد بـن عمـرو الكنـدي قـال           

الحسين أظلمت علينا ثالثاً ولم يمس أحد من زعفرانهم شـيئاً فجعلـه علـى وجهـه          

.)١(إال احترق، ولم يقلب حجراً ببيت المقدس إال أصيب تحته دم عبيط

أرسل عبدالملك : ق عن محمد بن عمر بن علي عن أبيه قالوفي تاريخ دمش

هل كان فـي مقتـل الحـسين عالمـة؟ قـال ابـن رأس              : إلى ابن رأس الجالوت فقال    

.)٢(ما كشف حجراً إال وجد تحته من عبيط: الجالوت

لم تبك السماء على أحد بعـد يحـى بـن زكريـا إال     : عن ابن سيرين قال   يهوف

.)٣(على الحسين بن علي

كنا زماناً بعد مقتل    : حدثتني أمي قالت  : يه عن خالد صاحب السمسم قال     وف

ة على الحيطـان والجـدر بالغـداة والعـشي، قالـت       رمحم تطلعالحسين وإن الشمس    

.)٤(وكانوا ال يرفعون حجراً إال وجد تحته دم

لما قتل الحسين بن علي رأيت رسول اهللا : وفيه عن عامر بن سعد البجلي قال

إن رأيت البراء بن عازب فأقرئه مني الـسالم       : فقالفي المنام    )عليه وآله  صلّى اهللا (

وإن كاد اهللا إن يسحت أهـل األرض منـه   وأخبره أن قتلة الحسين بن علي في النار  

)صلّى اهللا عليه وآله(فأتيت البراء فأخبرته فقال صدق رسول اهللا        : قال. بعذاب أليم 

.)٥(فقد رآني حقاً فإن الشيطان ال يتصور بيمن رآني في المنام : قال رسول اهللا







http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٨٥......................................................................................................................واألرضالسماءبكاء

لمـا قتـل الحـسين بـن علـي رضـوان اهللا       : وفي تفسير الطبري عن السدي قال  

.)١(عليهما بكت السماء عليه وبكاؤها حمرتها

لما قتل الحسين بن علي بـن     : وفي تفسير القرطبي عن يزيد بن أبي زياد قال        

واحمرارهـا  : ماء أربعة أشهر قال يزيدأبي طالب رضي اهللا عنهما أحمر له آفاق الس   

.)٢(بكاؤها

لمـا قتـل   : ه عـن إبـراهيم النخعـي قـال       دوفي الذرية الطاهرة للـدوالبي بإسـنا      

.)٣(من أقطارها، ثم لم تزل حتى تفطرت وقطرت دماًءالسمامرتحاالحسين 

صـلّى اهللا   (نزل رسول اهللا    : وفي ربيع األبرار للزمخشري عن هند بنت الجون       

خيمــة خــالتي أم معبــد فقــام مــن رقدتــه ودعــا بمــاء فغــسل يديــه ثــم )آلــهعليــه و

تمضمض ومج في عوسجة إلـى جانـب الخيمـة، فأصـبحنا وهـي كـأعظم دوحـة،          

وجاءت بثمر كأعظم ما يكون في لون الورس ورائحة العنبر وطعم الشهد ما أكـل       

رقهـا بعيـر   منها جائع إال شبع وال ظمآن إال روي وال سقيم إال بري وال أكل مـن و       

بهـا  تـشفي وال شاة إال در لبنها، وكنا نسميها المباركة، وينتابنا من البـوادي مـن يس              

قهـا ففزعنـا فمـا    رويزود منها، حتى أصبحنا ذات يوم وقد تـساقط ثمرهـا وصـغر و             

نهـا بعـد ثالثـين سـنة أصـبحت      إثـم  )صلّى اهللا عليه وآلـه (راعنا إال نعي رسول اهللا   

أعالها وتساقط ثمرها وذهبـت نـضرتها، فمـا شـعرنا إال     ذات شوك من أسفلها إلى   

بورقهـا، ثـم    ننتفعبمقتل أمير المؤمنين علي عليه السالم فما أثمرت بعد ذلك فكنا            
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أصبحنا وإذا بها قد نبع من ساقها دم عبيط، وقد ذبل ورقهـا، فبينـا نحـن فـزعين إذ         

.)١(ذلك وذهبتأتانا خبر مقتل الحسين رضي اهللا عنه، ويبست الشجرة على أثر

: هذه األخبار التي نقلناها مـن مـصادر القـوم وكتـبهم يقـول عنهـا ابـن كثيـر              

صلف مـا بعـده صـلف ووقاحـة مـا بعـدها             !! الظاهر أنّه من سخف الشيعة وكذبهم     

وقاحة، كيف تكون يا ابن كثير كتبكم ومصادركم من سـخف الـشيعة وكـذبهم،      

ويفقد رشده وصوابه عندما يمـر      هستريتلكنها شنشة ال تنفك عنه وال تبارحه، فإنه         

بمثلبة أو رذيلة رمابفضيلة أو منقبة لواحد من أهل البيت عليهم السالم وكذلك إذ

ولنذكر مثاالً واحداً حتى نتعرف على أفكار ،ألحد أسياده يحاول أن يجعلها منقبة 

.الرجل وشخصيته

علـى  )عليـه وآلـه  صـلّى اهللا (قال في البداية والنهاية عندما نقـل دعـاء النبـي      

وقد انتفع معاوية بهذه الدعوة في دنياه وأخراه، أمـا      : قال) ال أشبع اهللا بطنه   (معاوية  

في دنياه فإنّه لما صار على الشام أميراً كان يأكل في اليوم سبع مرات يجاء بقصعة             

فيها لحم كثير وبـصل فيأكـل منهـا، ويأكـل فـي اليـوم سـبع أكـالت بلحـم، ومـن                

وهـذه نعمـة ومعـدة    . واهللا ما أشبع وإنمـا أعيـا     : كهة شيئاً كثيراً ويقول   الحلوى والفا 

وأما في اآلخرة فقد أتبع مـسلم هـذا الحـديث بالحـديث     !! يرغب فيها كل الملوك   

الذي رواه البخاري وغيرهما من غير وجه عن جماعة مـن الـصحابة أن رسـول اهللا        

بته أو جلدتـه أو دعـوت   بيما عبد سـ اللّهم إنما أنا بشر فأ    : قال )صلّى اهللا عليه وآله   (
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عليه وليس لذلك أهالً فاجعـل ذلـك كفـارة وقربـة تقربـه بهـا عنـدك يـوم القيامـة                      

فركب مسلم من الحديث األول وهذا الحديث فضيلة لمعاوية ولـم يـورد لـه غيـر            

.)١(ذلك

هذه مهزلة أو فائدة من فوائد قولهم بعدم العصمة المطلقة لرسـول اهللا      : أقول

ويـسب  ئخطـ ينـسى ويغفـل وي  )صلّى اهللا عليه وآلـه   (فالنبي   )هللا عليه وآله  صلّى ا (

صلّى (ويلعن ويغضب وكما قال الراوي الذي وضع الحديث على لسان رسول اهللا   

إنساناً كامالً وحجة )صلّى اهللا عليه وآله   (فليس النبي   أ... إنّما أنا بشر   )اهللا عليه وآله  

ــه وخاطبــه ســبحانه وتعــالى اهللا علــى أرضــه وخليفتــه وان اهللا أد ــه فأحــسن تأديب : ب

للبشر وأمرهم باالقتداء بـه حيـث   وأسوةوجعله قدوة )٢(»وإِنَّك لَعلَى خلُق عظِيم   «

غايـة ابـن   لكـن الظـاهر أن  )٣(؟»َلكُم فِي رسوِل اللَِّه ُأسوة حسنٌة    َلقَد َكان «: قال

شـباهه حتـى لـو    أفاع عـن معاويـة و  كثير وأمثاله ممن تقدم عليـه أو تـأخر عنـه الـد       

استوجب ذلك الرد على اهللا واالنتقاص من المقام الشامخ لسيد األنبياء والمرسلين،   

بـشر   )صلّى اهللا عليه وآلـه    (فصحبة الرسول تقتضي العصمة ولكن شخص الرسول        

غفرانـك اللّهـم    !! د فيرتكـب خـالف الواقـع      لـ فيسب ويلعـن ويغـضب ويج      ئيخط

.وسبحانك

الكريم فقس عقل ابـن كثيـر وفهمـه وعنـاده وجهلـه             أيها القارئ وعلى هذا   

فإنّه أتعب نفسه بحمل األسفار الكثيرة ولم يحسن دراية واحد من ألـف، والهـوى           
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والتعصب األعمى لبني أمية ومن مهـد لهـم دينـه وسـمته ولـو علـى كتمـان الحـق                    

: ين عليـه الـسالم  والحقيقة، فأي منقبة للعلف وما يؤول إليه وكما قال أميـر المـؤمن            

  علـى  )صلّى اهللا عليه وآله(ه بطنه فقيمته ما يخرج منها، ودعاء النبي       تمن كانت هم

كان في حالة غضب حيث لم يستجب وقـد دعـاه النبـي     ) ال أشبع اهللا بطنه   (معاوية  

ب عنـدما ذكـر لهـم هـذا         صـ ثالثاً وكان يتعذر باألكل، واإلمـام النـسائي قتلـه النوا          

.الحديث

هو أعظم من قتل الحسين عليه الـسالم فإنّـه قتـل    وقد وقع ما  : ثيروقال ابن ك  

ولم يقع شيء مما ذكروه، وهـذا  باإلجماعأبوه علي بن أبي طالب وهو أفضل منه         

وهو سيد البشر فـي الـدنيا واآلخـرة يـوم مـات لـم           )صلّى اهللا عليه وآله   (رسول اهللا   

.)١(يكن شيء مما ذكروه

صـلّى اهللا عليـه   (عليه السالم أفضل من النبي    نحن ال نقول إن الحسين    : أقول

وعلي عليه السالم فبكت عليـه الـسماء واألرض بـل ألنـه ينتمـي لرسـول اهللا        )وآله

ولعلي وفاطمة، وللفاجعة والمأساة الكبيرة، ولما ارتكب من هتك المحارم والقـيم            

نال الفـضل  والمبادئ، قتلوه لألضغان البدرية والحنينية بغضاً لجده وأبيه، فالحسين   

والسؤدد والمجد بجده وأبيه وأمه وأخيـه، وألنـه امتـداد لرسـول اهللا ووارث علمـه        

ــى بالحقــد     ــت صــدورهم حبل ــه، وألن أعــداء النبــي وأهــل بيتــه كان والقــائم مقام

واألضغان والحسد والشنآن فـصبت جـام غـضبها علـى سـبط رسـول اهللا وريحانتـه          

وإحـراق ل وسلب وعطـش    تعظيمة ق  وثمرة فؤاده، فكانت الجريمة كبيرة والرزية     

خيام وسبي وفيهم المرأة والطفل الصغير والشيخ الكبير، كل ذلك في محبة رسول    
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وعلى نهجه وامتثـاالً ألوامـره، فالحـسين تجـسيد وتمثيـل         )صلّى اهللا عليه وآله   (اهللا  

.حسين مني وأنا من حسين: وكما قال النبي)صلّى اهللا عليه وآله(لرسول اهللا 

التعليق على قصة الشجرة التـي نقلناهـا آنفـاً عـن الزمخـشرى وان دمـاً            وفاتنا  

والعجب كيف لم  : عبيطاً نبع من سوقها حين قتل الحسين، وعلّق الزمخشري بقوله         

!؟يشهر أمر هذه الشجرة

إذا عرف السبب بطل العجب، واألسـباب معروفـة معلومـة ال يجهلهـا          : أقول

الم كالزمخـشري، فقـد أخـذ الظـالمون علـى         العوام فضالً عمن كان علماً من األع      

أنفسهم محو كل فضيلة ومنقبة وطمسها ودفنها بمجرد أن تشير من قريب أو بعيـد       

شـرفوا علـى كتابـة الــسيرة    أإلـى فـضائل أهـل البيـت، وهـؤالء هـم الـذين أمـروا و        

.والتاريخ

عبد واخبرني ابن شهاب بن : قال المدائني في خبره: يقول أبو الفرج األموي

اكتب لـي النـسب فبـدأت بنـسب مـضر           : القسري عبد اهللا قال لي خالد بن     : قال اهللا

. بدأت بنسب مـضر ومـا أتممتـه   : ما صنعت؟ فقلت : فمكثت فيه أياماً ثم أتيته فقال     

الـشيء  فإنّه يمر بـي : اقطعه قطعه اهللا مع أصولهم واكتب لي السيرة، فقلت له       : فقال

.)١(ال إال أن تراه في قعر الجحيم:من سير علي بن أبي طالب فأذكره، فقال

ف يوروى أبـو الحـسن علـي بـن محمـد بـن أبـي سـ           : وقال ابن أبي الحديـد    

كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بعد عام : قال) األحداث(المدايني في كتاب    

الجماعة أن برئت الذمة ممن روى شيئاً مـن فـضل أبـي تـراب وأهـل بيتـه فقامـت           

علياً ويبرءون منه ويقعـون فيـه وفـي       نى كل منبر يلعنو   الخطباء في كل كورة وعل    
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أهل بيته وكان أشد الناس بالء حينئذ أهل الكوفة لكثرة من بها من شيعة علي عليه 

السالم فاستعمل عليهم زياد بن سمية وضم إليه البصرة فكان يتتبع الشيعة وهو بهم     

حجـر ومـدر   عـارف ألنـه كـان مـنهم أيـام علـي عليـه الـسالم فقـتلهم تحـت كـل            

وأخـافهم وقطـع األيـدي واألرجــل وسـمل العيـون وصــلبهم علـى جـذوع النخــل        

وطردهم وشردهم عن العراق فلم يبق بها معروف منهم وكتب معاوية إلـى عمالـه      

في جميع اآلفاق أال يجيزوا ألحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة وكتب إليهم أن            

اليتـه والـذين يـروون فـضائله     انظروا من قبلكم من شـيعة عثمـان ومحبيـه وأهـل و     

لي بكل ما يروى كـل رجـل      اواكتبوكرموهمأربوهم و تا مجالسهم و  ودنأومناقبه ف 

منهم واسمه واسم أبيه وعشيرته، ففعلوا ذلك حتى أكثروا في فضال عثمان ومناقبه        

لما كان يبعثه إليهم معاوية من الـصالت والكـساء والحبـاء والقطـائع ويفيـضه فـي               

موالي فكثر ذلك في كل مصر وتنافسوا في المنازل والـدنيا فلـيس       العرب منهم وال  

يجيء أحد مردود من الناس عامالً من عمال معاوية فيروي فـي عثمـان فـضيلة أو            

ثـم كتـب إلـى عمالـه أن     . منقبة إال كتـب اسـمه وقربـه وشـفعه فلبثـوا بـذلك حينـاً            

كم ءإذا جـا فـ ةالحديث في عثمان قد كثر وفشا في كل مصر وفي كل وجه وناحي   

كتابي هذا فادعوا الناس إلـى الروايـة فـي فـضائل الـصحابة والخلفـاء األولـين وال                   

تتركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إال وتـأتوني بمنـاقض لـه فـي                 

دحض لحجة أبـي تـراب وشـيعته وأشـد     أالصحابة فإن هذا أحب إلي وأقر لعيني و  

كتبه على الناس فرويت أخبار كثيـرة فـي      عليهم من مناقب عثمان وفضله، فقرئت     

مناقب الصحابة مفتعلة ال حقيقة لها وجد الناس في رواية ما يجـري هـذا المجـرى      

إلى معلمي الكتاتيـب فعلمـوا صـبيانهم         يحتى أشادوا بذكر ذلك على المنابر وألق      
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قـرآن حتـى   الذلك الكثير الواسع حتى رووه وتعلموه كمـا يتعلمـون    وغلمانهم من 

ثـم كتـب إلـى      . بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم فلبثوا بذلك ما شاء اهللا         علموه

عماله نسخة واحدة إلى جميع البلدان انظروا من قامت عليه البينـة أنّـه يحـب عليـاً                

أخرى من ةوأهل بيته فامحوه من الديوان واسقطوا عطاءه ورزقه وشفع ذلك بنسخ

ء أشد وال أكثر لبالاموا داره فلم يكن دا به واهوة هؤالء القوم فنكلاتهمتموه بمواال

سيما بالكوفة حتى إن الرجل من شيعة علي عليه الـسالم ليأتيـه مـن        منه بالعراق وال  

يثق به فيدخل بيته فيلقي إليه سره ويخاف من خادمـه ومملوكـه وال يحدثـه حتـى          

يأخذ عليه األيمان الغليظة ليكتمن عليه فظهر حديث كثير موضوع وبهتـان منتـشر             

مضى على ذلك الفقهاء والقضاة والوالة وكان أعظم الناس في ذلـك بليـة القـراء               و

المراءون والمستـضعفون الـذين يظهـرون الخـشوع والنـسك فيفتعلـون األحاديـث               

ليحظوا بذلك عند والتهم ويقربوا مجالسهم ويصيبوا به األموال والضياع والمنـازل   

ديانين الـذين ال يـستحلون      حتى انتقلـت تلـك األخبـار واألحاديـث إلـى أيـدي الـ              

ة لمـا  لـ الكذب والبهتان فقبلوها ورووها وهم يظنون أنها حـق ولـو علمـوا أنّهـا باط           

.)١(رووها وال تدينوا بها

صدق في ما قال والشواهد كثيرة جداً علـى قلـب الحقـائق وتزويرهـا              : أقول

ولي كالفقه والعقائد، فكم من  تىمن قبل كتب السيرة والتاريخ بل في مجاالت ش        

من أولياء اهللا صيره أصحاب الضمائر الميتة واألقـالم الرخيـصة كـافراً أو مرتـداً أو       

خارجاً عن ربقة اإلسالم، وكـم مـن فاسـق زنـاء أو طليـق مـراء جعلـوه فـي سـلك                     

.األتقياء
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مصادر العامة/ البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين ......................................................٩٢

من أركان اإلسالم ودعامة من دعائمه      اًفأبو طالب سالم اهللا عليه الذي يعد ركن       

) صـلّى اهللا عليـه وآلـه      (األولياء الذي وقف إلى جانب النبـي        وهو في مصاف األنبياء و    

بكل وجوده وكيانه، ونظرة واحدة إلى كلماته وشعره ومواقفه تكشف لك عن صدق         

ولكـن القـوم لـم يكلفـوا     ) صلّى اهللا عليـه وآلـه     (لرسول اهللا    وإخالصهإيمانه وتوحيده   

أبي طالب عليه السالم بل أنفسهم إال النظر إلى تراث بني أمية الذي يشكك في إيمان            

.عليه السالمعليويقول أنّه مات كافراً، كل ذلك ألنّه عم رسول اهللا وأب

أما أبو سفيان الذي حمل راية الشرك والكفر وقـاد حـروب قـريش إلـى أن                  

أخزاه اهللا فوقع أسيراً ثم طليقاً من الطلقاء فهو مـسلم ألنـه جـد يزيـد وأبـو معاويـة                   

.وكبير بني أمية

الزكاة للخليفـة ألنهـم يـرون أن    إعطاءم مالك بن نويرة الذين تريثوا في  ووق

مـن كنـت مـواله فهـذا علـي        (خليفته الحق من قال فيه رسول اهللا يـوم غـدير خـم              

قاتلهم خالد بن الوليد بأمر الخليفة علـى أنهـم مـن أهـل الـردة فقتـل مالكـاً         ) مواله

عليـه حـد الزنـا ألنـه كمـا      مقَـ يتـصبها فلـم   غوعرس بامرأته أو قل اعتدى عليهـا وا     

).سيف اهللا المسلول(يقولون مجتهد متأول وقلده التاريخ وساماً باسم 

.وقصة اإلفك جعلت من الظالم الكاذب المفتري مظلوماً مفترى عليه بريئاً

وقولهم الجيش الذي يغزو القسطنطينية مغفور لهم، ألن معاويـة وابنـه يزيـد             

لذنوبهم ولما اقترفوه بحق علـي والحـسن والحـسين          في الجيش فبحثوا عن كفارة      

صـلّى اهللا   (وأهل بيته عليهم السالم، وأنّى لهم المحاولة الخائبة أن تقف أمام قولـه              

سـالمكم، وآيـة التطهيـر       نأنا حرب لمن حاربكم وسلم لمـ      : ألهل بيته  )عليه وآله 

.وآية المودة وغيرها

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٩٣............................................................................................................................× الحسين دم

×دم احلسني 

أوحـى اهللا تعـالى إلـى محمـد     : س قـال روى الحاكم بعدة طرق عن ابن عبـا       

حيى بن زكريا سبعين ألفاً، وأني قاتل بابن ابنتـك  يأني قتلت ب)صلّى اهللا عليه وآله  (

هـذا لفـظ الـشافعي، وفـي حـديث القاضـي أبـي بكـر بـن               . سبعين ألفاً وسبعين ألفا   

قـال  . أني قتلت على دم يحيـى بـن زكريـا وأنـي قاتـل علـى دم ابـن ابنتـك                   : كامل

يص خـ هذا حديث صحيح اإلسناد ولـم يخرجـاه ووافقـه الـذهبي فـي التل             : الحاكم

.)١(على شرط مسلم

وفي تاريخ مدينة دمشق بإسناده عن مسلم بن رباح مولى علي بن أبي طالب 

كنت مع الحسين بن علي يوم قتل فرمي فـي وجهـه بنـشابة فقـال          : عليه السالم قال  

اسكبه في يدي فـسكبته  : ا امتألتا قاليا مسلم ادن يديك من الدم فأدنيتهما فلم  : لي

فما : اللّهم اطلب بدم ابن بنت نبيك، قال مسلم: في يده فنفخ بهما إلى السماء وقال     

.)٢(وقع منه إلى األرض قطرة

قال : وروى ابن المغازلي الشافعي بإسناده إلى أمير المؤمنين عليه السالم قال     

ي فاطمـة ومعهـا ثيـاب مـصبوغة بـدم،      تحـشر ابنتـ  : )صلّى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  

يـا عـدل يـا جبـار احكـم بينـي وبـين قاتـل         : فتعلق بقائمة من قوائم العرش وتقـول      

.)٣(فيحكم البنتي ورب الكعبة: )صلّى اهللا عليه وآله(ولدي، قال 

بـن األميـر حـسام      اوذكر ابن كثير في البدايـة والنهايـة فـي ترجمـة يوسـف               
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مصادر العامة/ البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين ......................................................٩٤

من الملك الناصر صاحب حلب أن يذكر للناس        سئل في يوم عاشورا ز    : الدين قال 

شيئاً من مقتل الحسين عليه السالم فصعد المنبر وجلس طويالً ال يتكلم ثـم وضـع              

:المنديل على وجهه وبكى شديداً ثم انشأ يقول وهو يبكي
 

 
  

   
 

  
 

يف الدنيا واآلخرة× عقوبة من شرك يف دمه

أتيـت كـربالء أبيـع    : قال السدي: في تهذيب الكمال عن عطاء بن مسلم قال 

البز بها فعمل لنا شيخ من طي طعاماً فتعشينا عنده فذكرنا قتل الحسين عليه الـسالم        

أكذبكم يا أهل العراق فأنا ما : فقلنا ما شرك في قتله أحد إال مات بأسوأ ميتة، فقال

ذلك، فلم يبـرح حتـى دنـا مـن المـصباح وهـو يتقـد فـنفط فـذهب           فيكممن شر 

يخرج الفتيلة بإصبعه فأخذ النار فيها فذهب يطفئها بريقه فأخـذت النـار فـي لحيتـه      

.)٢(فعدا فألقى نفسه في الماء فرأيته كأنه حممة

ي ضـيعتنا بـالنهرين   كنّـا فـ  : وفيه بطريق آخر عن مـولى لبنـي سـالمة قـال     

ما أحد ممن أعان علـى قتـل الحـسين عليـه الـسالم          : ونحن نتحدث بالليل فقلنا   

فأنـا ممـن   : خرج من الدنيا حتى تصيبه بلية، ومعنا رجل مـن طـي فقـال الطـائي     

أعان على قتل الحسين عليه السالم فما أصـابني إال خيـر، قـال وعـشي الـسراج               

سباحته فمر يعدو نحو الفرات فرمـى نفـسه   فقام الطائي يصلحه فعلقت النار في   
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٩٥..................................................................................في الدنيا واآلخرة × في دمهشركمنعقوبة

في الماء فاتبعناه فجعل إذا أنغمس في الماء رفرفت النار على المـاء فـإذا ظهـر        

.)١(أخذته حتى قتلته

قـام  : وفيه عن عطاء بن السائب عن وائل بن علقمة أنّـه شـهد مـا هنـاك قـال                 

بـشر بـرب رحـيم      أ: أبـشر بالنـار، قـال     : نعم، قـال  : أفيكم الحسين؟ قالوا  : رجل فقال 

اللّهم حـزه إلـى النـار فنفـرت بـه الدابـة           : أنا حوزة قال  : وشفيع مطاع من أنت؟ قال    

.)٢(فتعلقت رجله في الركاب فواهللا ما بقي عليها منه إال رجله

انظر : ولما منعوه وأصحابه الماء ثالثاً قال له بعضهم       : وفي الصواعق المحرقة  

اللّهم : ة حتى تموت عطشا، فقال له الحسين إليه كأنه كبد السماء ال تذوق منه قطر       

.)٣(اقتله عطشاً، فلم يرو مع كثرة شربه للماء حتى مات عطشاً

وفي تهذيب الكمال عن العباس بن هشام بـن محمـد الكلبـي عـن أبيـه عـن         

كان رجل من بني أبان بن دارم يقال له زرعة شهد قتل الحـسين، فرمـى       : جده قال 

هكذا الـسماء فيرقـى بـه،    : فجعل يتلقى الدم ثم يقول الحسين بسهم فأصاب حنكه     

وذلك أن الحسين دعا بماء ليـشرب فلمـا رمـاه حـال بينـه وبـين المـاء، فقـال عليـه                     

هو يـصيح مـن   واللّهم ظمه اللّهم ظمه، قال فحدثني من شهده وهو يموت      : السالم

نون وهـو  الحر في بطنه والبرد في ظهـره وبـين يديـه المـراوح والـثلج وخلفـه الكـا          

لعس العظيم فيه السويق أو الماء واللبن لـو     ااسقوني أهلكني العطش فيؤتى ب    : يقول

ش، قـال  طـ اسـقوني أهلكنـي الع  : شربه خمسة لكفاهم، قال فيشربه ثم يعود فيقـول      
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مصادر العامة/ البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين ......................................................٩٦

.)١(فانقد بطنه كانقداد البعير

قتـل الحـسين ولـي أربـع عـشرة سـنة وصـار        : وفيه عن يزيد بن أبي زياد قال  

ي كان في عسكرهم رمـاداً واحمـرت آفـاق الـسماء ونحـروا ناقـة فـي                  الورس الذ 

.)٢(عسكرهم فكانوا يرون في لحمها النيران

لقـد رأيـت الـورس عـاد رمـاداً      : وفيه عن سفيان بن عيينة عن جدتـه أم أبيـه        

.)٣(ولقد رأيت اللحم كان فيه النار حين قتل الحسين

تركـة  ناؤوا بـشيء مـ  كنت في خزاعة فجـ   : حميد الطحان قال  وفيه عن أبي  

انحروا قال فجعـل علـى جفنـة فلمـا     : قالوا؟نبيع، فنقسمو ننحر أ: الحسين فقيل لهم  

.وضعت فارت ناراً

في عـسكر الحـسين يـوم       بالًإأصابوا  : وقال حماد بن زيد عن جميل بن مرة       

قتل فنحروها وطبخوها، قال فـصارت مثـل العلقـم فمـا اسـتطاعوا أن يـسيغوا منهـا                    

.)٤(شيئاً

لما جيء برأس عبيد اهللا : وفي سنن الترمذي بإسناده عن عمارة بن عمير قال

بن زياد وأصحابه نضدت في المسجد في الرحبة فانتهيت إلـيهم هـم يقولـون قـد              ا

إذا حية قد جـاءت تخلـل الـرؤوس حتـى دخلـت فـي منخـري        فجاءت قد جاءت   

 خرجت فذهبت حتى تغيبت ثم قد جاءت : قالواعبيداهللا بن زياد فمكثت هنيهة ثم
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٩٧.........................................................................................................عليهجرىوماالشريفالرأس

هـذا حـديث حـسن صـحيح     : قال الترمـذي . قد جاءت ففعلت ذلك مرتين أو ثالثاً    

.)١(صحيح اإلسناد: وقال الشيخ األلباني

الرأس الشريف وما جرى عليه

كنـت عنـد ابـن زيـاد فجـيء بـرأس          : سنن الترمذي عن أنس بن مالـك قـال        

: هذا حسناً، قال قلتما رأيت مثل: الحسين فجعل يقول بقضيب له في أنفه ويقول   

هذا حديث : قال الترمذي  )صلّى اهللا عليه وآله   (أما إنّه كان من أشبههم برسول اهللا        

.)٢(صحيح: حسن صحيح غريب وقال الشيخ األلباني

لمـا قتـل الحـسين بـن علـي        : قـال الطبراني في المعجم الكبير عن أبـي قبيـل        

تحيون بالرأس،  يربون النبيذ   في أول مرحلة يش   رضي اهللا عنهما احتزوا رأسه وقعدا     

:فخرج عليهم قلم من حديد من حائط فكتب بسطر دم
 

 
  

 
.)٣(فهربوا وتركوا الرأس ثم رجعوا

بن زياد برأس الحـسين جعـل        عبيد اهللا لما أتي   : مجمع الزوائد عن أنس قال    

وءنك سـ واهللا أل: أحسبه قال ـ جميالً فقلـت  لقد كان ـ  : ينكت بالقضيب ثناياه يقول

. فـانقبض : قـال . يلثم حيث يقع قـضيبك )صلّى اهللا عليه وآله (إني رأيت رسول اهللا     

.)٤(اه البزار والطبراني بأسانيد ورجاله وثّقواور: قال الهيثمي
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مصادر العامة/ البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين ......................................................٩٨

بن زياد رأس الحـسين بـن   د اهللايعبثم أنفذ : قال ابن حبان في كتاب الثقات   

صـلّى اهللا عليـه   (م مع أسارى النساء والصبيان من أهل بيت رسول اهللا    علي إلى الشا  

على أقتاب مكشفات الوجوه والشعور فكانوا إذا نزلوا منزالً أخرجوا الرأس            ) وآله

من الصندوق وجعلوه في رمح وحرسوه إلى وقت الرحيـل ثـم أعيـد الـرأس إلـى                  

ذا فيـه ديـر راهـب،       الصندوق ورحلـوا فبينـاهم كـذلك إذ نزلـوا بعـض المنـازل وإ              

فأخرجوا الرأس على عادتهم وجعلوه في الرمح وأسندوا الـرمح إلـى الـدير فـرأى       

مـن  : الديراني بالليل نوراً ساطعاً من ديره إلى السماء فأشرف على القوم وقال لهـم          

رأس الحـسين بـن   : وهذا رأس من هو؟ قـالوا : نحن من أهل الشام، قال  : أنتم؟ قالوا 

يا قوم : أنتم واهللا لو كان لعيسى ولد ألدخلناه أحداقنا، ثم قالبئس القوم: علي، قال

عندي عشرة آالف دينار ورثتها من أبي وأبي من أبيه فهل لكـم أن تعطـوني هـذا             

بلـى فأحـدر   : اقـالو هذه العشرة آالف دينار؟    وأعطيكمالرأس ليكون عندي الليلة     

ثم جعلت فـي جـراب وخـتم        إليهم الدنانير فجاؤوا بالنقاد ووزنت الدنانير ونقدت        

وشالوا إليه الرأس فغسله الديراني ووضـعه علـى فخـذه           . عليه، ثم أدخل الصندوق   

يـا رأس ال أملـك إال   : وجعل يبكي الليل كله عليه،فلما أن أسفر عليـه الـصبح قـال         

نفسي وأنا أشهد أن ال إله إال اهللا وأن جدك رسول اهللا، فأسلم النصراني وصار مولى 

 إلـى الـصندوق ورحلـوا، فلمـا قربـوا مـن             فأعادوهأحدر الرأس إليهم     للحسين، ثم

نحب أن نقسم تلـك الـدنانير ألن يزيـد إن رآهـا أخـذها منـا، ففتحـوا            : دمشق قالوا 

الصندوق وأخرجوا الجراب بختمه وفتحوه فإذا الدنانير كلها قد تحولت خزفاً وإذا 

بن اللَّـه َغـاِفال عمـا يعمـُل          والَ تَحـس  {:مكتـوب الـسكة مـن جانـب مـن الجـانبين     على
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٩٩.........................................................................................................عليهجرىوماالشريفالرأس

ون١(}الظَّالِم( وعلى الجانب اآلخر»وننقَلِبنقَلَب يم وا أَيظََلم الَّذِين لَمعيسو«)٢(.

فمنهم من تاب من ذلك ،قد افتضحنا واهللا ثم رموها في بردى نهر لهم   : قالوا

رئيـسهم مـن بقـي علـى ذلـك      الفعل لما رأى، ومنهم من بقي على إصـراره وكـان        

صلّى (سنان بن أنس النخعي، ثم أركب األسارى من أهل بيت رسول اهللا         اإلصرار

من النساء والصبيان أقتاباً يابـسة مكـشفات الـشعور وأدخلـوا دمـشق      )اهللا عليه وآله  

ضيب كـان   قـ جعل ينقر ثنيتـه ب     يةكذلك، فلما وضع الرأس بين يدي يزيد بن معاو        

قد ذكرت كيفية هذه القصة في أيام : قال ابن حبان. أحسن ثناياهفي يده ويقول ما

.)٣(بني أمية وبني العباس في كتاب الخلفاء فأغنى عن إعادة مثلها في هذا الكتـاب    

بزيـاد بـن حـر بـن قـيس       ) بـن زيـاد    عبيـد اهللا  (ثـم دعـا     : وقال القرطبي في التذكرة   

اهـل بيتـه وأصـحابه ودعـ    الجعفي فسلم إليه رأس الحسين ورؤوس أخوته وبنيه وأ       

إلى يزيد علـى محامـل بغيـر وطـاء       وأخواتهبعلي بن الحسين فحمله وحمل عماته       

والناس يخرجون إلى لقائهم في كل بلد ومنـزل حتـى قـدموا دمـشق ودخلـوا مـن          

باب توما وأقيموا على درج بـاب المـسجد الجـامع حيـث يقـام الـسبي، ثـم وضـع                

ن يجعل في طست من ذهب وجعل ينظر إليـه   الرأس المكرم بين يدي يزيد فأمر أ      

:ويقول هذه األبيات
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م بكالم قبيح أمر بالرأس أن يصلب بالشام ولما صـلب أخفـى خالـد            ثم تكلّ 

أصحابه وهو من أفاضل التابعين فطلبوه شهراً حتى وجـدوه          بن عفران شخصه من   ا

.)١(أال ترون ما نزل بنا: فسألوه عن عزلته فقال

ثـم أذن للنـاس فـدخلوا والـرأس بـين يديـه ومـع يزيـد               : وفي تاريخ الطبري  

إن هـذا وإيانـا كمـا قـال الحـسين بـن الحمـام              : قضيب فهو ينكت به ثغره ثـم قـال        

:المري
 

 
  

  يقال له أبو برزة )صلّى اهللا عليه وآله(قال فقال رجل من أصحاب رسول اهللا  

أما لقد أخذ قـضيبك مـن ثغـره مأخـذاً       ! ر الحسين ثغأتنكت بقضيبك في    : األسلمي

م يرشـفه أمـا إنّـك يـا يزيـد تجـيء يـو       )صلّى اهللا عليه وآله  (لربما رأيت رسول اهللا     

)صـلّى اهللا عليـه وآلـه   (القيامة وابن زياد شفيعك ويجي هـذا يـوم القيامـة ومحمـد         

.)٢(شفيعه ثم قام فولّى

أنا واهللا رأيت رأس الحسين بن : وفي تاريخ دمشق عن المنهال بن عمرو قال

علي حين حمل وأنا بدمشق وبين يدي الرأس رجل يقرأ سورة الكهف حتـى بلـغ             

ــا  أَم حـــِس{: قولـــه تعـــالى ـ اتِنآي قِيِم َكـــانُوا ِمـــنالـــرـــِف والْكَه ابـــحأَص أَن تب
أعجـب مـن أصـحاب الكهـف     : نطق اهللا الرأس بلـسان ذرب فقـال   أقال ف )٣(}عجبًا

.)٤(قتلي وحملي
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أنّـه لمـا   : وأما المشهور عن يزيد في جميع الروايـات      : قال سبط ابن الجوزي   

ينكت عليه بالخيزران ويقول أبيـات  حضر الرأس بين يديه جمع أهل الشام وجعل  

:ابن الزبعرى
  
  

:قال الشعبي وزاد فيها يزيد فقال
 

 
  

   
 

  
 

لما جاءت الرؤوس كـان يزيـد فـي منظـره           : نافق، وقال الزهري  : قال مجاهد 

:على جيرون فأنشد لنفسه
 
 

  
   

 
  

 
بن محمد عن أبيه عن عبيـد بـن عميـر    وحكى هشام : قال سبط ابن الجوزي   

رأس : هـذا رأس مـن؟ فقـال   : كان رسول قيصر حاضراً عنـد يزيـد قـال ليزيـد     : قال

بنت محمد قال : ومن فاطمة؟ قال : ابن فاطمة قال  : ومن الحسين؟ قال  : الحسين قال 

ومن علي بـن أبـي   : علي بن أبي طالب، قال: ومن أبوه؟ قال  : نعم، قال : نبيكم؟ قال 

تباً لكم ولدينكم ما أنتم وحق المسيح على شيء،         : ابن عم نبينا، فقال   : قالطالب؟  

فيه حافر حمار ركبه عيسى الـسيد المـسيح ونحـن     اًإن عندنا في بعض الجزاير دير     

نحج إليه في كل عام من األقطار وننذر له النذور ونعظّمه كما تعظمـون كعبـتكم،      
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.)١(فاشهد أنكم على باطل ثم قام ولم يعد إليه

الـرحمن قـال   وحكى محمد بن سعد في الطبقات عن محمـد بـن عبـد        : قال

وان اليهـود تعظمـي   ) أبا(إن بيني وبين داود سبعين نبياً       : لقيني رأس الجالوت فقال   

.)٢(وتحترمني وأنتم قتلتم ابن بنت نبيكم

هللا إن بيني وبين داود سـبعين      او: وفي الوافي في الوفيات عن رأس الجالوت      

ن اليهود لتلقاني فتعظمني وانتم ليس بينكم وبين نبـيكم إال أب واحـد قتلـتم               أبا وا 

.)٣(ولده

وفيهـا  : وقال ابن الجوزي في المنتظم حوادث سنة ثالثمائة واحدى وثالثين 

ورد كتاب من ملك الروم يلتمس منديالً كان لعيسى عليـه الـسالم فـي بيعـة الرهـا          

باهللا فـأمر  يمين عدداً كثيراً، فاستؤمر المتقوأنّه أن أنفذ إليه أطلق من أسارى المسل   

هذا المنديل منـذ زمـان طويـل فـي     : باحضار الفقهاء والقضاة فقال بعض من حضر     

هذه البيعة لم يلتمسه ملـك مـن ملـوك الـروم وفـي دفعـه إلـى هـذا غـضاضة علـى                

خالص : والمسلمين أحق بمنديل عيسى عليه السالم فقال علي بن عيسى        ،اإلسالم

ن من األسر أحق بمنديل عيسى عليه السالم فأمر المتقـي بتـسليم المنـديل           المسلمي

.)٤(وتخليص األسارى

هم حتـى المنـديل     ئفانظر أيها القارئ الكريم كم هؤالء يعظمـون آثـار أنبيـا           
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وحافر حمار ركبه عيسى عليه السالم وابن كثير وابن تيمية والوهابيون يـستكثرون      

بالدمعـة والبكـاء ويـشنّعون    )صلّى اهللا عليه وآلـه (علينا مواساة أهل بيت رسول اهللا    

.علينا زيارة قبر النبي وأهل بيته األطهار

وأما عن رجوع الرأس الشريف إلى الجسد الطاهر في كربالء المقدسة فهذا    

قـال  . ما أتفقت عليه شيعة أهل البيت علـيهم الـسالم وعرفـوا بـه عنـد مـن خـالفهم          

ن الرأس أعيد إلى الجثة بكربالء بعد أربعين إتقول واإلمامية: القرطبي في التذكرة

.هم يسمون الزيارة فيه زيارة األربعينديوماً من المقتل وهو يوم معروف عن

وهناك من العامة من وافق الشيعة نذكر على سبيل المثال العالمة زكريـا بـن         

حيـث قـال   ) عجائب المخلوقات وغرائب الموجـودات (محمد القزويني في كتابه    

األول منه عيد بني أمية أدخـل فيـه رأس الحـسين           ماليو: ند كالمه عن شهر صفر    ع

.)١(بدمشق، والعشرون منه رد رأس الحسين رضي اهللا عنه إلى جثته

في العشرين من صفر رد رأس الحسين إلـى جثتـه   : وقال أبو ريحان البيروني   

.)٢(حتى دفن مع جثته

يزيد بن معاوية بن أبي سفيان

ورسـالته  )صلّى اهللا عليه وآلـه (والجد ثالثة ما آمنوا برسول اهللا  االبن واألب 

فال ) المؤمنينشرح مناشدة أمير(طرفة عين، وقد أقمنا الدليل على ذلك في كتابنا          

ترجمة مختصرة عن يزيد والذي يعني ثمرة الـسقيفة والخالفـة   نعيد ألننا في صدد  
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، لكـن الـدم الطـاهر والعلـم البـاهر      ول عليه فـي اقامـة أهـدافها      عونتيجتها، وابنها الم  

والحلم القاهر الذي تحلّت به ثورة الحسين عليـه الـسالم أبطـل كـل مـا خطـط لـه                 

.األولون واآلخرون

وفـي سـنة ثـالث وسـتين بلغـه أن أهـل       : يقول السيوطي فـي تـاريخ الخلفـاء       

مسير هم، ثم اللمرهم بقتاوأالمدينة خرجوا عليه وخلعوه، فأرسل إليهم جيشاً كثيفاً     

إلى مكة لقتال ابن الزبير، فجاءوا وكانت وقعة الحرة على باب طيبة، وما أدراك ما     

واهللا ما كاد ينجو منهم أحد، قتل فيها خلـق   : ذكرها الحسن مرة فقال   !وقعة الحرة؟ 

من الصحابة رضـي اهللا عـنهم ومـن غيـرهم، ونهبـت المدينـة، وأفـتض فيهـا ألـف                  

من أخاف أهل المدينة ): صلّى اهللا عليه وآله(قال . ونعذراء، فإنّا هللا وإنّا إليه راجع   

.)١(رواه مسلم. أخاف اهللا، وعليه لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعين

وأخـرج  . وكان سبب خلع أهل المدينـة لـه أن يزيـد أسـرف فـي المعاصـي                 

واهللا مـا خرجنـا علـى يزيـد        : بن حنظلة الغـسيل قـال      عبد اهللا أن  :الواقدي من طرق  

ا أن نرمى بالحجارة من السماء، أنّه رجل ينكح أمهات األوالد، والبنات،        حتى خفن 

.واألخوات، ويشرب الخمر، ويدع الصالة

وإتيانـه ولما فعل يزيد بأهل المدينة ما فعل ـ مـع شـرب الخمـر     : قال الذهبي

المنكر ـ اشتد عليه الناس، وخرج عليه غير واحد، ولم يبارك اهللا في عمـره، وسـار    

ة إلى مكة لقتـال ابـن الزبيـر، فمـات أميـر الجـيش بـالطريق فاسـتخلف              جيش الحر 
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عليهم أميراً وأتوا مكة، فحاصروا ابن الزبير وقـاتلوه ورمـوه بـالمنجنيق وذلـك فـي            

رنـا  قصفر سنة أربع وستين، واحترقت من شـرارة نيـرانهم أسـتار الكعبـة وسـقفها و           

.)١(الكبش الذي فدى اهللا به إسماعيل وكانا في السقف

ووجه يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة المري فـي          : وقال القرطبي في التذكرة   

جيش عظيم من أهل الشام فنزل بالمدينة فقاتل أهلها فهزمهم وقتلهم بحرة المدينة 

:قتالً ذريعاً واستباح المدينة ثالثة أيام فسميت وقعة الحرة لذلك وفيها يقول الشاعر
 

 
  

 
وكانت وقعة الحرة يوم األربعاء لليلتين بقيتا لذي الحجة سنة ثـالث وسـتين          

مـسجد رسـول اهللا    من  ويقال لها حرة زهرة وكانت بموضع يعرف بواقم على ميل           

فقتل بقايا المهـاجرين واألنـصار وخيـار التـابعين وهـم ألـف              )صلّى اهللا عليه وآله   (

خالط الناس عشرة آالف سوى النـساء والـصبيان، وقتـل بهـا     وسبع مائة وقتل من أ    

من حملة القرآن سبعمائة رجل من قريش وسبعة وتـسعون قتلـوا جهـراً ظلمـاً فـي                

.الحرب وصبرا

وجالـت الخيـل فـي مـسجد رسـول اهللا      : وقال اإلمام الحافظ أبو محمد بن حـزم  

وأكره النـاس  ) ام اهللا تشريفها  أد(، وبالت وراثت بين القبر والمنبر       )صلّى اهللا عليه وآله   (

على أن يبايعوا ليزيد على أنهم عبيد له إن شاء باع وإن شاء أعتق، وذكـر لـه يزيـد بـن       

.بن زمعة البيعة على حكم القرآن والسنّة فأمر بقتله فضربت عنقه صبراعبد اهللا

الطيـر والـسباع   لعـوافي  وذكر األخباريون أنها خلت من أهلها وبقيت ثمارها   

، ثم تراجـع النـاس إليهـا، وفـي حـال خلوهـا غـدت             )صلّى اهللا عليه وآله   (ال  كما ق 
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.)١(الكالب على سواري المسجد واهللا أعلم

قه اختلفوا فـي   سوبعد اتفاقهم على ف   : وفي الصواعق المحرقة البن حجر قال     

هم ابن الجوزي ونقله عن أحمد وغيره،      نجواز لعنه بخصوص اسمه، فأجازه قوم م      

سألني : المانع من ذم يزيد   ) بالرد على المتعصب العنيد   (كتابه المسمى   فإنّه قال في    

قد أجاز : أيجوز لعنه؟ فقلت: يكفيه ما به، فقال: سائل عن يزيد بن معاوية فقلت له    

ثـم روى  . العلماء الورعون منهم أحمد بن حنبل فإنّه ذكر في حق يزيد عليه اللعنة        

) المعتمد في األصول(أنّه روى في كتابه ابن الجوزي عن القاضي أبي يعلى الفراء     

قلت ألبي إن قومـاً ينـسبوننا إلـى تـولي     : بإسناده إلى صالح بن أحمد بن حنبل قال    

فـي  ؤمن باهللا ولـم ال يلعـن مـن لعنـه اهللا    يا بني وهل يتولّى يزيد أحد ي    : يزيد، فقال 

هْل عسيتُم إِن َف{: في قوله تعالى: لعن اهللا يزيد في كتابه؟ فقال    وأين: تكتابه، فقل 
   كُمـــام حــوا َأر ُتقَطِّعـضِ وــي األَر ــنهم اللَّـــه   * َتـــولَّيُتم َأن تُْفـــِسدوا ِفـ ـ لَع الَّـــِذين أُولئِـــك

 مهارصى أَبمأَعو مهمفهل يكون فساد أعظـم مـن هـذا القتـل، وفـي روايـة       )٢(}فَأَص

وصـنّف  : قال ابن الجوزي . كتابه فذكره يا بني ما أقول في رجل لعنه اهللا في          : فقال

ان من يستحق اللعن وذكر منهم يزيـد ثـم ذكـر    يبفهيالقاضي أبو يعلى كتاباً ذكر    

حديث من أخاف أهل المدينة ظلماً أخافه اهللا وعليه لعنة اهللا والمالئكة أجمعـين،             

.وال خالف أن يزيد غزا المدينة بجيش وأخاف أهلها انتهى
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تـل والفـساد   قرواه مسلم ووقع من ذلك الجيش من ال       والحديث الذي ذكره    

هو مشهور، حتى فض نحـو ثالثمائـة بكـر وقتـل        المدينة ما  وإباحةالعظيم والسبي   

المدينـة أيامـاً   وأبيحـت الصحابة نحو ذلك وممن قرأ القـرآن نحـو سـبعمائة نفـس        

كـن  وبطلت الجماعة من المسجد النبوي أياماً واختفى أهـل المدينـة أيامـاً فلـم يم         

صـلّى  (أحداً من دخول مسجدها حتى دخلته الكالب والذئاب وبالت علـى منبـره     

ولـم يـرض أميـر ذلـك       )صـلّى اهللا عليـه وآلـه      (تصديقاً لما أخبر بـه       )اهللا عليه وآله  

ن شاء باع وإن شاء اعتق فذكر لـه  إإال بأن يبايعوه ليزيد على أنهم خول له  الجيش

لرسول فـضرب عنقـه وذلـك فـي وقعـة الحـرة         بعضهم البيعة على كتاب اهللا وسنّة ا      

حرقوهـا  أقتال ابن الزبير فرمـوا الكعبـة بـالمنجنيق و     إلىالسابقة، ثم سار جيشه هذا      

روى أبـو  .)١(بالنار فأي شيء أعظم من هذه القبائح التي وقعت في زمنه ناشئة عنـه   

يـد بـن   كان يز : في األغاني بإسناده إلى لقيط بن نصر المحاربي قال        الفرج األموي 

معاوية أول من سن المالهي في اإلسالم من الخلفاء، وآوى المغنين وأظهر الفتك           

وشرب الخمر، وكان ينادم عليها سرجون النصراني مواله واألخطل، وكان ) التهتك(

:يأتيه من المغنين سائب خاثر فيقيم عنده فيخلع عليه ويصله فغناه يوماً
 

 
  

 
اخلعـوا عليـه خلعـاً يغيـب فيهـا          : فرقص، حتى سقط، ثم قال     ةفاعترته أريحي 

حتى ال يرى منه شيء، فطرحـت عليـه الثيـاب والجبـاب والمطـارف والخـز حتـى          

.)٢(غاب فيها




http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


مصادر العامة/ البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين ...................................................١٠٨

: حدثنا محمد بن زكريا الغالبي، حدثنا ابن عائشة عن أبيه قال  : قال الطبراني 

يـا  : ب فأحس معاوية بذلك فأحب أن يعظه فـي رفـق فقـال       كان يزيد صاحب شرا   

بني ما أقدرك على أن تصل إلى حاجتك من غير تهتك يذهب بمروءتك وقـدرك         

يا بني إنّي منشدك أبياتاً فتأدب : وك، ويسيء بك صديقك، ثم قالدويشمت بك ع

:بها واحفظها فأنشده
  

  
  

  
  

الخمرة أم الخبائث ومعانقاً القرد الممسوخ، قال  راًقاأجل قد مات سكراناً مع    

ن يزيد بن معاوية سكر ليلة وقام يرقص فسقط علـى رأسـه وتنـاثر         إقيل  : ابن حبان 

ن سبب موته أنّـه حمـل قـردة وجعـل ينقزهـا      إقيل  : وقال ابن كثير  . )٢(دماغه فمات 

.)٣(فعضته

القـوم علـى سـبيل      التي أوردناهـا مـن مـصادر      نكتفي بهذا القدر من األخبار    

.االختصار، فيما جاء عن رزية ومصاب أبي األحرار

وه عن النبي وآله سادة األنـام، فـي   لفننتقل إلى مصادر الشيعة الكرام، فيما نق  

.البكاء والعزاء على ريحانة الرسول وابن الزهراء البتول
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١١١

على أهل بيته’ بكاء النيب

صـلّى  (إن رسول اهللا   : ق في األمالي بإسناده عن ابن عباس قال       الشيخ الصدو 

كان جالساً ذات يوم إذ أقبل الحسن عليه السالم فلما رآه بكـى ثـم        )اهللا عليه وآله  

ــال ــي، فمــازال يدن : ق ــا بن ــي ي ــإل ــسه علــى فخــذه ي ــى أجل ــل ه حت ــم أقب ــى، ث اليمن

يا بنـي فمـازال يدنيـه حتّـى          إلى إلي : فلما رآه بكى ثم قال    ) عليه السالم (الحسين  

: اليسرى، ثم أقبلت فاطمة عليها السالم فلما رآها بكـى ثـم قـال   أجلسه على فخذه  

 أقبل أمير المؤمنين عليه السالم فلما رآه بكى، ثم يا بنية فأجلسها بين يديه، ثم إلي

.إلي إلي يا أخي فمازال يدنيه حتى أجلسه إلى جنبه األيمن: قال

فـيهم  ترى واحداً من هؤالء إال بكيت أو ما   يا رسول اهللا ما   : أصحابهفقال له   

والذي بعثني بـالنبوة واصـطفاني علـى     : )صلّى اهللا عليه وآله   (من تسر برؤيته؟ فقال     

جميع البرية إني وإياهم ألكرم الخلق على اهللا عـزّ وجـل، ومـا علـى وجـه األرض           

:)صلّى اهللا عليه وآله(والحديث طويل إلى أن يقول. نسمة أحب إلي منهم

وأما الحسين فإنه مني وهو ابني وولدي وخيـر الخلـق بعـد أخيـه وهـو إمـام                   

، وغيـاث المـستغيثين، وكهـف      ولى المؤمنين، وخليفة رب العـالمين     المسلمين، وم 
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رين، وحجة اهللا على خلقه أجمعين، وهو سـيد شـباب أهـل الجنـة، وبـاب       يالمستج

ته طاعتي، من تبعه فإنّه مني، ومن عصاه فليس منـي،    نجاة األمة، أمره أمري، وطاع    

وأني لما رأيته تذكرت ما يصنع به بعدي، كأني به وقد استجار بحرمي وقبري فال          

بـشره  أيجار، فأضمه في منـامي إلـى صـدري وآمـره بالرحلـة عـن دار هجرتـي، و                  

بالشهادة فيرتحل عنها إلى أرض مقتله وموضع مصرعه، أرض كرب وبـالء وقتـل            

اء، تنصره عصابة من المسلمين أولئك من سادة شهداء أمتي يوم القيامة، كـأني    وفن

بـسهم فخـر عـن فرسـه صـريعاً ثـم يـذبح كمـا يـذبح الكـبش               يأنظر إليه وقد رمـ    

وبكـى مـن حولـه وارتفعـت     )صـلّى اهللا عليـه وآلـه   (مظلومـاً، ثـم بكـى رسـول اهللا     

اللّهم إني أشكو إليك : و يقولوه)صلّى اهللا عليه وآله (أصواتهم بالضجيج، ثم قام     

.)١(أهل بيتي بعدي ثم دخل منزلهىما يلق

لمـا حـضرت رسـول      : الشيخ الطوسي في األمالي بإسناده عن ابن عباس قال        

يا رسـول اهللا  : الوفاة بكى حتى بلت دموعه لحيته، فقيل له)صلّى اهللا عليه وآله(اهللا  

رار أمتي من بعـدي، كـأني بفاطمـة      أبكي لذريتي وما تصنع به ش     : ؟ فقال يكما يبك 

بنتي وقد ظلمت بعدي وهي تنادي يا أبتاه فال يعينها أحد من أمتي، فسمعت ذلـك    

ال تبكي يا بنيـة،   : )صلّى اهللا عليه وآله   (فاطمة عليها السالم فبكت، فقال رسول اهللا        

لست أبكي لما يصنع بي من بعـدك، ولكـن أبكـي لفراقـك يـا رسـول اهللا،               : فقالت

بي مـن أهـل   يلحقبشري با بنت محمد بسرعة اللحاق بي فإنِّك أول من   أ: هافقال ل 

.)٢(بيتي
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١١٣.......................................................................................................بيته  أهلعلى’النبيبكاء

يه في كامل الزيارات بإسناده عن جابر، عن أبي جعفر عليـه       ووروى ابن قول  

)صـلّى اهللا عليـه وآلـه   (زارنا رسـول اهللا  : قال أمير المؤمنين عليه السالم: السالم قال 

داً وتمراً، فقدمنا منه فأكل، ثم قام إلى زاوية البيـت  د أهدت لنا أم أيمن لبناً وزب   قو

فصلّى ركعات، فلما كان في آخر سجوده بكى بكاء شديداً، فلم يـسأله أحـد منّـا              

يـا أبـه لقـد    : عظاماً له، فقام الحسين عليه الـسالم وقعـد فـي حجـره فقـال          إجالالً و إ

يا : ما أبكاك؟ فقالثم بكيت بكاء غمنا ف   كدخلت بيتنا فما سررنا كسرورنا بدخول     

: فقال. آنفاً فأخبرني أنكم قتلى وأن مصارعكم شتى     إسالمبني أتاني جبرئيل عليه     

يـا بنـي أولئـك    : )صلّى اهللا عليه وآله(يا أبه فما لمن يزور قبورنا على تشتتها؟ فقال        

طوائف من أمتي يزورونكم فيلتمسون بذلك البركة، وحقيق علـي أن آتـيهم يـوم             

.)١(من أهوال الساعة ومن ذنوبهم ويسكنهم اهللا الجنةمخلصهالقيامة حتى أ

وروى الشيخ الصدوق في األمالي بإسناده عن ابن عباس قـال علـي لرسـول               

أي واهللا إنّـي ألحبـه   : يا رسول اهللا إنّك لتحب عقيالً؟ قال: )صلّى اهللا عليه وآله (اهللا  

في محبة ولـدك، فتـدمع   لحبين، حباً له وحباً لحب أبي طالب له، وان ولده لمقتو        

عليه عيون المؤمنين، وتصلي عليه المالئكة المقربـون، ثـم بكـى رسـول اهللا حتـى                

.)٢(إلى اهللا أشكو ما تلقى عترتي من بعدي: جرت دموعه على صدره ثم قال

عليـه   عبـد اهللا  سمعت أبا   : وروى في معاني األخبار بإسناده عن المفضل قال       

نظر إلى علي والحـسن والحـسين   )صلّى اهللا عليه وآله (ن رسول اهللا    إ: السالم يقول 

مـا  : فقلـت لـه  : أنتم المستـضعفون بعـدي، قـال المفـضل    : عليهم السالم فبكى وقال 
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: يقـول معناه أنكم األئمة بعـدي إن اهللا عـزّ وجـل     : معنى ذلك يابن رسول اهللا؟ قال     

ــم  ونُرِيــــد أَن نَّمــــن علَــــى الَّــــِذين استُــــضِْعفُوا فِــــي األَ { ـ لَهـعَنجـــةً و أَئِمـ ــم ـ لَهـعَنجضِ ور
ارِثِنيفهذه اآلية جارية فينا إلى يوم القيامة)١(}الْو.

قد صحت الروايـة عـن أميـر       ): مجمع البيان (قال الشيخ الطبرسي في تفسيره      

والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لتعطفن الدنيا علينا بعد       : المؤمنين عليه السالم أنّه قال    

ونُِريـد َأن نَّمـن عَلـى    «: سها عطف الـضروس علـى ولـدها، وتـال عقيـب ذلـك       شما
.اآلية» الَِّذين اسُتضِْعفُوا فِي اَألرِض

×بقتل احلسني’خبار النيب إ

إن : عليـه الـسالم قـال   عبـد اهللا ابن قولويه بإسـناده عـن أبـي بـصير عـن أبـي        

والحـسين عليـه الـسالم    )يـه وآلـه   صـلّى اهللا عل   (جبرئيل عليه السالم أتى رسول اهللا       

)صلّى اهللا عليه وآلـه (فجزع رسول اهللا : ، قاللهتستقيلعب بين يديه فأخبره أن أمته     

فخسف ما بـين مجلـس رسـول اهللا الـى         : ريك التربة التي يقتل فيها؟ قال     أأال  : فقال

ان فأخذ منها ودحيت تت القطعقلحسين عليه السالم حتى التاالمكان الذي قتل فيه     

طوبى لك من تربة وطـوبى لمـن يقتـل         : في أسرع من طرفة عين فخرج وهو يقول       

)٢(!حولك؟

نعـى جبرئيـل عليـه    : عليـه الـسالم قـال   عبد اهللاام عن أبي وفيه عن زيد الشح  

في بيت أم سلمة، فدخل عليـه   )صلّى اهللا عليه وآله   (السالم الحسين الى رسول اهللا      
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، فقـال رسـول اهللا      أمتـك إن هـذا تقتلـه      : الحسين عليه السالم وجبريل عنـده، فقـال       

أرني من التربة التـي يـسفك فيهـا دمـه فتنـاول جبريـل عليـه                 : )صلّى اهللا عليه وآله   (

.)١(السالم قبضة من تلك التربة فإذا هي تربة حمراء

لما ولدت فاطمة الحسين عليه السالم  : عليه السالم قال   عبد اهللا وفيه عن أبي    

إن أمتـك تقتـل الحـسين    : فقال لـه  )صلّى اهللا عليه وآله   (جاء جبريل إلى رسول اهللا    

مـن تربتـه، فـضرب بجناحـه فـأخرج مـن       أال أريك: عليه السالم من بعدك، ثم قال 

.)٢(هذه التربة التي يقتل عليها: تربة كربالء وأراها إياه، ثم قال

: عليـه الـسالم قـال      عبد اهللا وروى بإسناده عن مسمع بن عبد الملك عن أبي          

)صـلّى اهللا عليـه وآلـه   (ن الحسين عليه السالم مع أمه تحملـه فأخـذه رسـول اهللا         كا

لعن اهللا قاتليك، ولعن اهللا سالبيك، وأهلك المتوازرين عليك، وحكم اهللا بيني  : فقال

يـا بنتـاه ذكـرت مـا     : يا أبه أي شي تقول؟ قال : وبين من أعان عليك، فقالت فاطمة     

والغـدر والبغـي، وهـو يومئـذ فـي عـصبة       بعدي وبعـدك مـن األذى والظلـم     هيصيب

كأنهم نجوم السماء يتهادون إلى القتل، وكأني أنظر إلى معـسكرهم والـى موضـع            

موضـع يقـال    : يا أبه واين هذا الموضع الذي تصف؟ قال       : فقالت. رحالهم وتربتهم 

ولو ،، يخرج عليهم شرار أمتيةي ذات كرب وبالء علينا وعلى األمله كربالء، وه  

شفع له من في السموات واألرض ما شفعوا فيهم وهـم المخلـدون فـي       أن أحدهم 

نعم يا بنتـاه ومـا قتـل قتلتـه أحـد كـان قبلـه، وتبكيـه         : يا أبه فيقتل؟ قال : قالت. النار

السماوات واألرضون والمالئكة والوحش والحيتان في البحار والجبال، لـو يـؤذن            
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نا ليس فـي األرض أعلـم بـاهللا    لها ما بقي على األرض متنفس، وتأتيه قوم من محبي   

أولئـك  . وال أقوم بحقنا منهم، وليس علـى ظهـر األرض أحـد يلتفـت إليـه غيـرهم               

ي غـداً، أعـرفهم إذا   ضمصابيح في ظلمات الجور، وهم الشفعاء، وهم واردون حو       

وهـم يطلبوننـا وال يطلبـون    أئمـتهم وردوا علي بسيماهم، وأهل كل ديـن يطلبـون          

.)١(بهم ينزّل الغيث، وهم قوام األرضناغير

: بن محمد الصنعاني عن أبـي جعفـر عليـه الـسالم قـال       عبد اهللا وبإسناده عن   

دخل الحسين جذبه إليـه ثـم يقـول ألميـر        اإذ )صلّى اهللا عليه وآله   (كان رسول اهللا    

يا أبـه ِلـم تبكـي؟      : أمسكه ثم يقع عليه فيقبله ويبكي ويقول      : المؤمنين عليه السالم  

يـا أبـه   : قـال . يا بني أقبل موضع السيوف منك وأبكي     : )اهللا عليه وآله   صلّى(فيقول  

نعـم  : يا أبه فمصارعنا شتى؟ قـال   : أي واهللا وأبوك وأخوك وأنت، قال     : وأقتل؟ قال 

ال يزورني ويـزور أبـاك وأخـاك وأنـت إال     : فمن يزورنا من أمتك؟ قال: يا بني قال  

.)٢(الصديقون من أمتي

انيد الثالثـة، عـن الرضـا عـن آبائـه عـن علـي بـن                عيون أخبـار الرضـا باألسـ      

فلما كان بعـد حـول   : الحسين، عن أسماء بنت عميس في خبر طويل، قالت أسماء  

يا أسماء هلمـي  : فقال)صلّى اهللا عليه وآله(ولد الحسين عليه السالم وجاءني النبي      

ووضـعه  ابني، فدفعته إليه في خرقة بيضاء فأذن في أذنه اليمنى وأقـام فـي اليـسرى       

على ابنـي  : وأمي مم بكاؤك؟ قالفداك أبي :قلت: في حجره فبكى، فقالت أسماء    

عدي ال أنـالهم    بتقتله الفئة الباغية من     : إنّه ولد الساعة يا رسول اهللا فقال      : هذا، قلت 
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١١٧...............................................................................................× الحسينبقتل’النبيإخبار

.)١(يا أسماء ال تخبري فاطمة بهذا فإنّها قريبة عهد بوالدته: ثم قال. اهللا شفاعتي

لمـا سـقط    : لي بإسناده عن صفية بنـت عبـدالمطلب قالـت         الصدوق في األما  

فوضـع  )صـلّى اهللا عليـه وآلـه   (النبـي  إلـى الحسين عليه السالم من بطن أمه فدفعته      

صلّى (قبل الحسين على لسان رسول اهللا ألسانه في فيه و)صلّى اهللا عليه وآله   (النبي  

)اهللا عليـه وآلـه  صـلّى  (فمـا كنـت أحـسب رسـول اهللا     : يمصه قالـت )اهللا عليه وآله  

)صـلّى اهللا عليـه وآلـه   (فبال الحسين عليه فقبل النبـي  : يغذوه إال لبناً أو عسالً قالت    

قولهـا  يلعن اهللا قوماً هـم قـاتلوك يـا بنـي     : بين عينيه ثم دفعه الي وهو يبكي ويقول      

يـة  بقية الفئة الباغية من بني أم: فداك أبي وأمي ومن يقتله؟ قال   : فقلت: ثالثاً، قالت 

.)٢(لعنهم اهللا

لمـا اشـتد برسـول اهللا      : وروى ابن نما في مثير األحزان عـن ابـن عبـاس قـال             

مرضه الذي مات فيه، ضم الحسين عليه الـسالم إلـى صـدره            )صلّى اهللا عليه وآله   (

مالي وليزيد ال بـارك اهللا فيـه، اللّهـم         : يسيل من عرقه عليه وهو يجود بنفسه ويقول       

: ويقـول طويالً وأفاق وجعل يقبل الحسين وعيناه تذرفان     لعن يزيد ثم غشي عليه    ا

.)٣(أما إن لي ولقاتلك مقاماً بين يدي اهللا عز وجل

صلّى اهللا (رأيت رسول اهللا : يه بإسناده عن عمر بن هبيرة قال  ووروى ابن قول  

: والحسن الحسين في حجره، يقبل هذا مرة وهذا مـرة ويقـول للحـسين      )عليه وآله 
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.)١(ن يقتلكإن الويل لم

صلّى اهللا (قال رسول اهللا : وعنه بإسناده عن محمد بن علي عليهما السالم قال

ويـدخل جنتـي، جنـة عـدن     حيـاتي ويمـوت ممـاتي   امن سره أن يحيـ : )عليه وآله 

ويتبرأ من عدوي، ،غرسها ربي بيده، فليتول علياً ويعرف فضله واألوصياء من بعده

رتي من لحمي ودمي، أشكو إلـى ربـي عـدوهم     أعطاهم اهللا فهمي وعلمي، هم عت     

من أمتي، المنكرين لفضلهم، القاطعين فيهم صلتي، واهللا ليقتلن ابني ثـم ال تنـالهم              

.)٢(شفاعتي

بـن عبـاس   عبـد اهللا  األثر بإسناده عن طاووس اليماني عـن         كفايةالخزاز في   

سين علـى   والحسن علـى عاتقـه والحـ       )صلّى اهللا عليه وآله   (خلت على النبي    د: قال

يا : اللّهم وال من واالهما وعاد من عاداهما، ثم قال: فخذه يلثمهما ويقبلهما ويقول

ابن عباس كأني به وقد خضبت شيبته من دمـه، يـدعو فـال يجـاب، ويستنـصر فـال         

شـرار أمتـي، مـا لهـم ال أنـالهم اهللا      : فمن يفعل ذلك يا رسول اهللا؟ قال    : ينصر، قلت 

.)٣(شفاعي، الحديث

‘للحسن واحلسني’ النيبحمبة

قـال  : ابن قولويه في كامل الزيارات بإسـناده عـن عمـران بـن الحـصين قـال                

يا عمران إن لكل شيء موقعاً من القلـب، ومـا   : لي )صلّى اهللا عليه وآله   (رسول اهللا   
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١١٩............................................................................................‘ الحسين وللحسن’النبي محبة

يا: قال؟كل هذا يا رسول اهللا: وقع موقع هذين الغالمين من قلبي شيء قط، فقلت        

.)١(أكثر، إن اهللا أمرني بحبهماعمران وما خفي عليك

صلّى اهللا عليـه  (رأيت رسول اهللا  : وفيه بإسناده عن أبي ذر الغفاري أيضاً قال       

همـا  تيمـن أحـب الحـسن والحـسين وذر    : يقبل الحسن والحسين وهـو يقـول   )وآله

مخلصاً لم تلفح النار وجهه، ولو كانت ذنوبه بعدد رمل عـالج، إال أن يكـون ذنبـه           

.)٢(ه من اإليمانذنباً يخرج

صـلّى  (أخذ رسـول اهللا  : وفيه بإسناده عن موسى بن جعفر عليهما السالم قال  

من أحب هذين الغالمين وأباهما وأمهما : بيد الحسن والحسين فقال)اهللا عليه وآله  

.)٣(فهو معي في درجتي يوم القيامة

كنت: مناقب آل أبي طالب عن تفسير النقاش بإسناده عن ابن عباس قال

وعلى فخذه األيسر ابنه إبـراهيم، وعلـى فخـذه    ) صلّى اهللا عليه وآله  (عند النبي   

ن بن علي، وهو تارة يقبل هذا وتارة يقبل هذا، إذ هـبط جبرئيـل      ياأليمن الحس 

يـا  : أتـاني جبريـل مـن ربـي فقـال     : بوحي من رب العالمين، فلما سري عنه قال      

أجمعهمـا لـك، فافـد أحـدهما     لـست : ن ربك يقرأ عليك السالم ويقول   إمحمد  

إلى إبراهيم وبكى، ونظر إلى الحسين ) صلّى اهللا عليه وآله(بصاحبه، فنظر النبي 

إن إبراهيم أمه أمة ومتى مات لم يحزن عليه غيري، وأم الحـسين   : فبكى، وقال 

فاطمة، وأبوه علي ابن عمي لحمي ودمي، ومتى مات حزنت ابنتي وحزن ابـن              
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وأنا أؤثر حزني على حزنهما يا جبريـل يقـبض إبـراهيم    عمي وحزنت أنا عليه،    

إذا ) صـلّى اهللا عليـه وآلـه    (فقبض بعد ثالث، فكـان النبـي        : فديته للحسين، قال  

فديت من فديته : رأى الحسين مقبالً قبله وضمه إلى صدره ورشف ثناياه وقال     

.)١(بابني إبراهيم

×مبقتل احلسني× خبار أمري املؤمننيإ

دخلـت  : الجدلي قالعبد اهللاامل الزيارات بإسناده عن أبي     ابن قولويه في ك   

ف تـ على أمير المـؤمنين عليـه الـسالم والحـسين إلـى جنبـه، فـضرب يـده علـى ك                    

يـا أميـر   : قلـت : إن هـذا يقتـل وال ينـصره أحـد، قـال           : الحسين عليه السالم ثم قـال     

.)٢(إن ذلك لكائن: المؤمنين واهللا إن تلك لحياة سوء، قال

يـا  : قال علي عليه السالم للحسين   : عليه السالم قال   عبد اهللا ه عن أبي    وبإسناد

علمـت مـا جهلـوا    : قـال ؟جعلت فداك مـا حـالي  : أنت قدماً، فقال  أسوةعبد اهللا أبا  

من قبل أن يأتيك، فوالذي نفـسي بيـده   وأبصروسينتفع عالم بما علم، يا بني اسمع       

وال ينـسونك ذكـر ربـك، فقـال     ليسفكن بنو أمية دمك ثم ال يزيلونك عـن دينـك،       

والذي نفسي بيده حسبي، أقررت بما أنزل اهللا، وأصدق قول          : الحسين عليه السالم  

.)٣(نبي اهللا، وال أكذب قول أبي

بأبي وأمي الحـسين  : قال علي عليه السالم: وبإسناده عن الحارث األعور قال 

اقهـا علـى قبـره مـن     المقتول بظهر الكوفة، واهللا كأني انظر إلى الوحـوش مـادة أعن           
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١٢١...................................................................................× الحسين بمقتل×المؤمنينأميرإخبار

.)١(أنواع الوحش يبكونه ويرثونه ليالً حتى الصباح، فإذا كان ذلك فإياكم والجفاء

خرج أمير المؤمنين عليـه الـسالم فجلـس         : وبإسناده عن إبراهيم النخعي قال    

في المسجد واجتمع أصحابه حوله، وجاء الحسين عليه السالم حتى قام بين يديـه،        

ا بَكـت   «: بـالقرآن فقـال  يـا بنـي إن اهللا عيـر أقوامـاً    : وضع يده على رأسه فقال    َفمـ
   رِين وأيم اهللا ليقتلنـك بعـدي ثـم تبكيـك     )٢(»علَيهِم السماء واألَرض وما كَانُوا منظـَ

.)٣(السماء واألرض

بينما نحن جلوس عند أمير : ير بن شهاب الحارثي قالثوروى بسندين عن ك

لع الحسين عليه السالم فضحك علـي عليـه الـسالم حتـى            المؤمنين في الرحبة إذ ط    

فما بكت عليهم السماء واألرض ومـا     : إن اهللا ذكر قوماً فقال    : بدت نواجده ثم قال   

كانوا منظرين والـذي فلـق الحبـة وبـرأ النـسمة ليقـتلن هـذا ولتبكـين عليـه الـسماء             

.)٤(واألرض

ا بـن يحيـى القطـان،    ومن ذلك مـا رواه زكريـ  : قال الشيخ المفيد في اإلرشاد  

خطب : نا يقولونءسمعت مشيختنا وعلما: عن فضيل بن الزبير، عن أبي الحكم قال

سـلوني قبـل أن   : أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب عليـه الـسالم فقـال فـي خطبتـه               

إال نبـأتكم بناعقهـا   تفقدوني، فواهللا ال تسألوني عـن فئـة تـضل مائـة وتهـدي مائـة         

أخبرني كم في رأسـي ولحيتـي مـن      : فقام إليه رجل فقال    .يوم القيامة وسائقها إلى   
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واهللا لقد حدثني خليلي رسول اهللا    : طاقة شعر؟ فقام أمير المؤمن عليه السالم، وقال       

بما سألت عنـه، وأن علـى كـل طاقـة شـعر فـي رأسـك ملكـاً         )صلّى اهللا عليه وآله (

ك لسخالً يقتل يلعنك، وعلى كل طاقة شعر في لحيتك شيطاناً يستفزك، وان في بيت

أن بـه، ولـوال  وآية ذلـك مـصداق مـا خيرتـك    )صلّى اهللا عليه وآله   (ابن رسول اهللا    

نبـأت بـه عـن لعنتـك     الذي سألت عنه يعسر برهانه ألخبرتك به ولكن آية ذلك مـا   

وسخلك الملعون، وكان ابنه في ذلك الوقت صبياً صغيراً يحبو فلمـا كـان مـن أمـر        

تولى قتله، وكان األمـر كمـا قـال أميـر المـؤمنين عليـه       الحسين عليه السالم ما كان  

.)١(السالم

.)٢(هو سناس بـن أنـس النخعـي   : ذكره ابن أبي الحديد في شرح النهج وقال  

لسناني، عن ابن زكريا، عن ابـن حبيـب، عـن ابـن     الشيخ الصدوق في األمالي عن ا 

ابـن  بهلول، عن علي بن عاصم، عن الحصين بن عبد الرحمان، عـن مجاهـد، عـن        

كنت مع أمير المؤمنين عليه السالم فـي خرجتـه إلـى صـفين فلمـا نـزل       : عباس قال 

؟يـا ابـن عبـاس أتعـرف هـذا الموضـع      : صوته ىبنينوى وهو بشط الفرات قال بأعل     

لو عرفتـه كمعرفتـي لـم تكـن        : ما أعرفه يا أمير المؤمنين فقال عليه السالم       : قلت له 

.تجوزه حتى تكبي كبكائي

حتى اخضلت لحيته، وسالت الدموع على صدره، وبكينـا          فبكى طويال : قال

؟مالي وآلل حرب حـزب الـشيطان       ؟أوه أوه مالي وآلل أبي سفيان     : معا وهو يقول  

.صبرا يا أبا عبد اهللا فقد لقي أبوك مثل الذي تلقى منهم؟وأولياء الكفر
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ثم دعا بماء فتوضأ وضوء الصالة فصلى ما شاء اهللا أن يصلي ثـم ذكـر نحـو            

يـا ابـن   : مه األول إال أنه نعس عند انقضاء صالته وكالمه ساعة ثـم انتبـه فقـال            كال

؟أال احدثك بما رأيـت فـي منـامي آنفـا عنـد رقـدتي             : ها أناذا، فقال  : عباس فقلت 

.نامت عيناك ورأيت خيرا يا أمير المؤمنين: فقلت

ماء معهـم أعـالم بـيض قـد تقلـدوا           ي برجال قد نزلوا من الس     رأيت كأنّ : قال

هم وهي بيض تلمع، وقد خطوا حول هذه األرض خطة ثم رأيت كـأن هـذه              فوسي

سين سـخلي  حـ النخيل قد ضربت بأغصانها األرض تضطرب بدم عبـيط وكـأني بال       

وفرخي ومضغتي ومخي قد غرق فيه يستغيث فيه فال يغاث، وكأن الرجال البـيض          

تلون علـى أيـدي   صبرا آل الرسول، فانكم تق    : اء ينادونه ويقولون  مقد نزلوا من الس   

يـا أبـا   : شرار الناس، وهذه الجنة يا أبا عبد اهللا إليك مشتاقة، ثـم يعزوننـي ويقولـون    

.الحسن أبشر، فقد أقر اهللا به عينك يوم يقوم الناس لرب العالمين

الصادق المصدق أبـو     يثم انتبهت هكذا، والذي نفس علي بيده، لقد حدثن        

في خروجـي إلـى أهـل البغـي علينـا، وهـذه       القاسم صلى اهللا عليه وآله أني سأراها  

مـن ولـدي   أرض كرب وبالء، يدفن فيها الحسين عليه السالم وسبعة عـشر رجـالً           

وولد فاطمة وإنها لفي السماوات معروفة، تـذكر أرض كـرب وبـالء، كمـا تـذكر       

.بقعة الحرمين، وبقعة بيت المقدس

مـا كـذبت وال   ي حولهـا بعـر الظبـاء فـواهللا    لـ يا ابن عباس اطلـب  : ثم قال لي 

كذبت وهي مصفرة لونها لون الزعفران، قال ابن عباس فطلبتها فوجـدتها مجتمعـة     

يا أمير المؤمنين قد أصبتها على الصفة التـي وصـفتها لـي، فقـال علـي عليـه        هفناديت

.صدق اهللا ورسوله: السالم
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مصادر الشيعة/ البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين ..................................................١٢٤

هي هي بعينهـا، أتعلـم   : ثم قام عليه السالم يهرول إليها فحملها وشمها، وقال    

هذه قد شمها عيسى بن مريم، وذلك أنه مربهـا ومعـه           ؟ا ابن عباس ما هذه األبعار     ي

ــس     ــس عي ــي فجل ــي تبك ــة وه ــاء مجتمع ــا الظب ــرأى ههن ــون ف ــس ىالحواري ، وجل

.الحواريون معه، فبكى وبكى الحواريون، وهم ال يدرون لم جلس ولم بكى

: قـالوا ؟هأتعلمـون أي أرض هـذ  : قـال ؟يا روح اهللا وكلمته ما يبكيك    : فقالوا

له وفـرخ الحـرة   آهذه أرض يقتل فيها فرخ الرسول أحمد صلى اهللا عليه و     : ال، قال 

مي، ويلحد فيها طينة أطيب من المـسك ألنهـا طينـة الفـرخ       أالطاهرة البتول، شبيهة    

: ولقالمستشهد، وهكذا يكون طينة األنبياء وأوالد األنبياء، فهذه الظباء تكلمني و ت

إلى تربة الفرخ المبـارك وزعمـت أنهـا آمنـة فـي      رض شوقاًإنها ترعى في هذه األ    

.هذه األرض

هـذه بعـر الظبـاء علـى هـذه      : ثم ضرب بيده إلى هذه الـصيران فـشمها وقـال        

الطيب لمكان حشيشها اللهم فأبقها أبدا حتى يشمها أبـوه فيكـون لـه عـزاء وسـلوة             

. كرب وبالءت إلى يوم الناس هذا وقد اصفرت لطول زمنها وهذه أرض    يفبق :قال

ال تبـارك فـي قتلتـه، والمعـين عليـه           ! يا رب عيسى بـن مـريم      : صوته ىثم قال بأعل  

.والخاذل له

وبكينا معه حتى سقط لوجهـه وغـشي عليـه طـويال ثـم               طويالً ثم بكى بكاءً  

يا ابن عباس إذا : أفاق فأخذ البعر فصره في ردائه وأمرني أن أصرها كذلك ثم قال       

ويسيل منها دم عبيط، فاعلم أن أبـا عبـد اهللا قـد قتـل بهـا،               رأيتها تنفجر دما عبيطا،   

.ودفن

فو اهللا لقد كنت أحفظها أشد من حفظي لبعض ما افترض اهللا : قال ابن عباس
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١٢٥...................................................................................× الحسينبمقتل×المؤمنينأميرإخبار

عزوجل علي وأنا ال احلها من طرف كمي فبينما أنا نائم في البيت إذا انتبهت فـإذا    

ست وأنا باك وقلت قد قتل هي تسيل دما عبيطا، وكان كمي قد امتأل دما عبيطا، فجل

قط أنه يءواهللا الحسين، واهللا ما كذبني علي قط في حديث حدثني وال أخبرني بش

.يكون إال كان كذلك ألن رسول اهللا كان يخبره بأشياء ال يخبر بها غيره

ففزعت وخرجت وذلك عنـد الفجـر فرأيـت واهللا المدينـة كأنهـا ضـباب ال                 

مس ورأيـت كأنهـا منكـسفة، ورأيـت كـأن      يستبين منها أثـر عـين ثـم طلعـت الـش        

قـد قتـل واهللا الحـسين،    : حيطان المدينة عليها دم عبيط، فجلـست وأنـا بـاك فقلـت      

: من ناحية البيت وهو يقولوسمعت صوتاً
  
 

 
 

 
لساعة وكان شـهر المحـرم   صوته وبكيت فأثبت عندي تلك اىثم بكى بأعل  

يوم عاشورا لعشر مضين منه، فوجدته قتل يـوم ورد علينـا خبـره وتاريخـه كـذلك             

واهللا لقـد سـمعنا مـا سـمعت        : الذين كانوا معه، فقالوا    أولئكفحدثت هذا الحديث    

.)٢(ونحن في المعركة وال ندري ما هو، فكنا نرى أنه الخضر عليه السالم

د بن محمد بن الحسن القطان، وكان شـيخا      أحمورواه في كمال الدين عن      

ربه، عن أحمـد بـن يحيـى    ألصحاب الحديث ببلد الري، يعرف بأبي علي بن عبد  

.)٣(سناد المتقدم مثله سواءبن زكريا باإلا
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كنت عنـد  : الشيخ المفيد في االختصاص بإسناده عن سويد بن غفلة قال       

ير المؤمنين جئتك من وادي     يا أم : أمير المؤمنين عليه السالم إذ أتاه رجل فقال       

إنّـه لـم   : القرى وقد مات خالد بـن عرفطـة، فقـال أميـر المـؤمنين عليـه الـسالم             

، فأعـاد  لـم يمـت، وأعـرض عنـه بوجهـه     : يمت، فأعاد الرجل فقال عليه السالم  

لـم يمـت، فقـال عليـه     : اهللا أخبرك أنّه قد مـات وتقـول  عليه الثالثة فقال سبحان  

ال يمـوت حتـى يقـود جـيش ضـاللة يحمـل رايتـه              والذي نفـسي بيـده      : السالم

.حبيب بن جماز

: از فأتى أمير المـؤمنين عليـه الـسالم فقـال لـه     مفسمع ذلك حبيب بن ج  : قال

واهللا ال أعرفه من نفسي فقال لـه  النشدك اهللا في فإنّي لك شيعة وقد ذكرتني بأمر        اُ

وأقبـل أميـر   إن كنت حبيب بن جمـاز فلتحملنهـا، فـولى حبيـب      : علي عليه السالم  

فواهللا ما مات : إن كنت حبيب لتحملنها، قال أبو حمزة: المؤمنين عليه السالم يقول 

خالد بن عرفطة حتى بعث عمر بن سعد إلى الحسين بن علي عليه الـسالم وجعـل              

.)١(خالد بن عرفطة على مقدمته وحبيب بن جماز صاحب رايته

خباره بذلكإمبقتله و× علم اإلمام احلسني

: ن قولويه في كامل الزيـارات بإسـناده عـن أبـي سـعيد عقيـصا، قـال          روى اب 

بـن الزبيـر وناجـاه طـويالً،     عبد اهللاسمعت الحسين بن علي عليهما السالم وخال به        

كن حمامـاً  : إن هذا يقول لي  : ثم أقبل الحسين عليه السالم بوجهه إليهم وقال       : قال

أحـب إلـي مـن أن أقتـل وبينـي      من حمام الحرم، وألن أقتل وبيني وبين الحرم باع  
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١٢٧.................................................................................بذلك وإخبارهبمقتله×الحسين اإلمامعلم

.)١(وبينه شبر، وألن أقتل بالطف أحب إلي من أن أقتل بالحرم

عبد اهللاقال : اهللا عليه السالم قالدبوفيه بإسناده عن داود بن فرقد عن أبي ع

جئت إلى مكة فكنـت بـالحرم، فقـال الحـسين        وول: بن الزبير للحسين عليه السالم    ا

أعفر أحب إلي مـن أن  على تلبنا، وألن اقتل    تستحلا وال   ال نستحله : عليه السالم 

.)٢(أقتل بها

إن الحـسين  : وفيه بإسناده عن أبي الجارود عن أبي جعفـر عليـه الـسالم قـال     

لقـد  عبـد اهللا يـا أبـا   : بن الزبيـر فقـال  عبد اهللاخرج من مكة قبل التروية بيوم فشيعه      

يابن الزبيـر ألن أدفـن بـشاطئ    : سالمحضر الحج وتدعه وتأتي العراق، فقال عليه ال   

.)٣(الفرات أحب إلي من أن أدفن بفناء الكعبة

إن الحسين بن علي عليهما     : عبد اهللا وفيه عن الحسين بن أبي العالء عن أبي         

.)٤(شهد أنّه قد أذن في قتلكم فاتقوا اهللا واصبرواأ: السالم قال ألصحابه يوم أصيبوا

إن الحسين عليـه   : عليه السالم يقول   عبد اهللا سمعت أبا : وفيه عن الحلبي قال   

إن اهللا قد أذن في قتلكم فعليكم : السالم صلّى بأصحابه الغداة ثم التفت إليهم فقال

.)٥(بالصبر

كتب الحـسين بـن علـي مـن     : ة عن أبي جعفر عليه السالم قال   راروفيه عن ز  

علي إلى محمـد   بسم اهللا الرحمن الرحيم من الحسين بن      : مكة إلى محمد بن علي    
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بن علي ومن قبله من بني هاشم أما بعد فإن من لحق بي استـشهد ومـن لـم يلحـق         ا

.)١(بي لم يدرك الفتح، والسالم

) لم يـدرك الفـتح  (ال شك أن اإلمام الحسين عليه السالم لم يرد بقوله       : أقول

وهـو  ) هداستش(فتحاً أو نصراً عسكرياً، وذلك لقرائن كثيرة منها قوله لمن التحق به    

الموت أو القتل في سبيل اهللا واإلمام عليه السالم على علم واطالع من ذلـك، إذن             

؟ فعن أي فتح ونـصر يـتكلّم   )ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح  (ما المراد من قوله     

نّه عليه السالم يتكلّم عن ذلك الفـتح العظـيم والنـصر      إسيد شاب أهل الجنة، أجل      

دمـه الطـاهر الزكـي والـدماء الطـاهرة مـن أهـل بيتـه                الكبير الذي تحقق ويتحقـق ب     

وض وانقض كل ما أبرمه ويبرمـه  قوأصحابه، فتحاً لم يشهد له التاريخ نظيراً حيث        

.ضغانواألالمعاندون أهل الشنآن 

أي يـسير علـى نهجـي ويتبـع أثـري وخطـاي            ) يلحق بـي  (فقوله عليه السالم    

تح عـاجالً أم آجـالً، فهـذا    ويقول بقولي، فهو معي في ركبي ومـوكبي يـدرك الفـ      

سواء قرأناه بالفتح أو الضم، فمن كـان علـى مـا كـان          ) يلحق(المعنى األوفق بقوله    

.عليه الحسين عليه السالم وأصحابه فقد أدرك الفتح والتحق بالركب الحسيني

شـراف مـن بنـي هاشـم     حمد بن الحنفية رضـوان اهللا عليـه واأل   مال شك أن    و

يه السالم لعذر أو بأمر من سيدهم وإمـامهم الحـسين    ممن لم يخرج مع الحسين عل     

عليه السالم كانوا على ما كان عليه إمامهم ومقتـداهم، فهـم ومـن علـى شـاكلتهم                   

يلحق بالحسين عليه السالم وأنصاره، وقـول اإلمـام         ممن  على مر العصور والدهور     

ر وسفينته عليه السالم هذا داللة على أن ثورته ونهضته مستمرة وركبه وموكبه يسي        
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١٢٩.................................................................................بذلك وإخبارهبمقتله×الحسين اإلمامعلم

.تمخر وتشق طريقها والفتح والنصر حليفها

حتـى إذا كـان قريبـاً    : قال محمد بن أبي طالب الموسوي في حديث طويـل      

)صـلّى اهللا عليـه وآلـه   (فإذا هو برسول اهللا    ىمن الصبح وضع رأسه على القبر فأغف      

ين بة من المالئكة عن يمينه وعن شماله وبين يديه حتى ضم الحس  يقد أقبل في كت   

حبيبي يـا حـسين كـأني أراك عـن قريـب مـرمالً            : إلى صدره وقبل بين عينيه وقال     

بدمائك مذبوحاً بأرض كرب وبالء من عصابة من أمتي، وأنت مع ذلك عطشان ال 

تسقى وظمآن ال تروى، وهم مع ذلك يرجون شفاعتي ال أنـالهم اهللا شـفاعتي يـوم         

موا علـي وهـم مـشتاقون إليـك         ن أباك وأمك وأخاك قـد     إالقيامة، حبيبي يا حسين     

.)١(وأن لك في الجنان لدرجات ال تنالها إال بالشهادة، الخبر

الحمـدهللا،  : ومن خطبة له لما عزم على الخروج إلى العراق، قام خطيباً فقـال           

وما شاء اهللا، وال حول وال قوة إال باهللا، وصلّى اهللا على رسوله وسلم، خط المـوت            

علـى جيـد الفتـاة، ومـا أولهنـي إلـى إسـالفي اشـتياق              على ولد آدم مخط القـالدة       

لي مصرع أنـا القيـه، كـأني بأوصـالي يتقطعهـا عـسالن         ريخيعقوب إلى يوسف، و   

الفلوات بين النواويس وكربالء فيمألن مني أكراشاً جوفا وأجربة سغبا، ال محيص        

ر عن يوم خط بالقلم، رضى اهللا رضانا أهل البيت، نـصبر علـى بالئـه ويوفينـا أجـو              

يـرة القـدس   ظالصابرين، لن تشذ عن رسول اهللا لحمتـه، وهـي مجموعـة لـه فـي ح              

بهم عينه وتنجز لهم وعده، من كان فينا باذالً مهجته، موطّناً على لقاء اهللا نفـسه                تقر

.)٢(فليرحل معنا فإني راحل مصبحاً إن شاء اهللا
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خيرب أخاه احلسني مبقتله× اإلمام احلسن اتبى

ي األمــالي وابـن شــهر آشـوب فــي المناقـب عــن اإلمــام    الـشيخ الــصدوق فـ  

دخل الحسين عليه السالم على أخيه الحـسن يومـاً فلمـا نظـر              : عليه السالم الصادق

؟ عبد اهللاما يبكيك يا أبا : إليه بكى فقال له الحسن

إن الذي يؤتى إلي : أبكي لما يصنع بك، فقال له الحسن عليه السالم: قال

يزدلـف  عبـد اهللا  لي فاقتل به، ولكن ال يوم كيومك يـا أبـا            إ) يومي(بسم يرمى   

) صلّى اهللا عليه وآله(إليك ثالثون ألف رجل يدعون أنهم من أمة جدك محمد 

وينتحلون دين اإلسالم فيجتمعون علـى قتلـك وسـفك دمـك وانتهـاك حرمتـك        

وسبي ذراريك ونسائك وانتهاب ثقلـك فعنـدها تحـل بنـي أميـة اللعنـة وتمطـر                  

اء دماً ورماداً ويبكي عليك كل شيء حتى الوحوش في الفلوات والحيتان السم

.)١(في البحار

^على لسان األنبياء×احلسني

إن إسـماعيل  : عليه السالم قال  عبد اهللا وروى ابن قولويه بعدة طرق عن أبي        

ــه  ــال اهللا تعــالى فــي كتاب ــذي ق واْذُكــر ِفــي اْلكَِتــاِب ِإســماِعيَل إِنَّــه َكــان  {: ال
ًا   والً نَّبِيـسر َكانِد وعادَِق الْولم يكن إسماعيل بن إبـراهيم عليـه الـسالم    )٢(}ص

بل كان نبياً من األنبياء بعثه اهللا إلى قومه فأخذوه فسلخوا فروة رأسه ووجهه، فأتـاه     

لـي  : إن اهللا بعثني إليـك فمرنـي بمـا شـئت، فقـال       : ملك عن اهللا تبارك وتعالى فقال     
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١٣١...............................................................................................̂ األنبياء لسانعلى×الحسين

.)١(الحسين عليه السالمبع أسوة بما يصن

أول مـن  : حدثني من سمع كعبـاً يقـول    : وروى بإسناده عن خالد الربعي قال     

هلعن قاتل الحسين بن علي عليهما السالم إبراهيم خليل الـرحمن، لعنـه وأمـر ولـد            

           لعنه موسى بن عمران وأمر أمته بـذلك، ثـم بذلك وأخذ عليهم العهد والميثاق، ثم

يـا بنـي إسـرائيل    : ي إسرائيل بذلك، ثم لعنه عيسى وأكثـر أن قـال  لعنه داود وأمر بن  

ن أدركتم أيامه فال تجلسوا عنه، فإن الشهيد معه كالشهيد مع األنبيـاء  إالعنوا قاتله و 

ا مـن نبـي إال وقـد زار كـربالء ووقـف            مـ مقبل غير مدبر، وكأني انظر الى بقعتـه و        

.)٢(القمر األزهرإنّك لبقعة كثيرة الخير فيك يدفن : عليها، وقال

سـألت القـائم عليـه الـسالم عـن         : قـال  عبـد اهللا  وفي االحتجاج عن سعد بـن       

لـع اهللا عليهـا   طْأهذه الحروف مـن أنبـاء الغيـب     : قال عليه السالم  » كهيعص«تأويل  

وذلك أن زكريا سأل اهللا ربـه  ) عليه وآله السالم  (عبده زكريا ثم قصّها على محمد       

هبط عليه جبرئيل عليه السالم فعلمه إياها، فكان زكريـا  أن يعلمه أسماء الخمس فأ    

ه همه وانجلى كربه، نإذا ذكر محمداً وعلياً وفاطمة والحسن عليهم السالم سري ع     

إلهـي مـا   : وإذا ذكر اسم الحسين خنقته العبرة ووقعت عليه البهرة، فقـال ذات يـوم    

ذكـرت الحـسين   بالي إذا ذكرت أربعة منهم تـسليت بأسـمائهم مـن همـومي وإذا           

» كهـيعص «: تدمع عيني وتثور زفرتي؟ فانبـأه اهللا تبـارك وتعـالى عـن قـصّته فقـال                

فالكاف اسم كربالء، والهاء هالك العترة الطاهرة، والياء يزيد وهو ظـالم الحـسين،     

فلما سمع ذلك زكريا لم يفارق مـسجده ثالثـة أيـام،    . والعين عطشه، والصاد صبره 




http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


مصادر الشيعة/ البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين ..................................................١٣٢

ي هـ إل: ل عليه، وأقبل على البكاء والنحيب وكان يرثيه   ومنع فيهن الناس من الدخو    

اتفجع خير جميع خلقك بولده، إلهي أتنزل بلوى هذه الرزية بفنائـه، إلهـي أتلـبس     

ثم كان . علياً وفاطمة ثياب هذه المصيبة، إلهي أتحل كربة هذه المصيبة بساحتهما      

نيـه فـافتني بحبـه ثـم     إلهي ارزقني ولداً تقر بـه عينـي علـى الكبـر، فـإذا رزقت         : يقول

أفجعني به كما تفجع محمـداً حبيبـك بولـده، فرزقـه اهللا يحيـى وفجعـه بـه، وكـان              

.)١(حمل يحيى ستة أشهر وحمل الحسين عليه السالم كذلك

سـمعت  : وروى الصدوق في عيون أخبار الرضـا واألمـالي عـن الفـضل قـال         

لما أمر اهللا عز وجل إبراهيم عليه السالم أن يذبح مكان ابنه : الرضا عليه السالم يقول

إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه تمنى إبراهيم أن يكون قد ذبح ابنه إسماعيل بيده 

لى قلبه ما يرجـع إلـى قلـب الوالـد الـذي      وأنّه لم يؤمر بذبح الكبش مكانه ليرجع إ      

.يذبح أعزّ ولده عليه بيده، فيستحق بذلك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب

يـارب مـا   : يا إبراهيم من أحب خلقي إليـك؟ فقـال    : فأوحى اهللا عزوجل إليه   

: فأوحى اهللا إليه)صلّى اهللا عليه وآله (خلقت خلقاً هو أحب إلي من حبيبك محمد         

فولـده أحـب   : بل هو أحب إلـي مـن نفـسي، قـال    : أحب إليك أم نفسك؟ قال   أفهو

فـذبح ولـده ظلمـاً علـى أيـدي أعدائـه أوجـع          : بل ولده، قال  : ؟ قال كإليك أم ولد  

يـارب بـل ذبحـه علـى أيـدي أعدائـه       : في طاعتي؟ قالكلقلبك أو ذبح ولدك بيد  

.أوجع لقلبي

حمد سـتقتل الحـسين ابنـه مـن     ميا إبراهيم فإن طائفة تزعم أنها من أمة      : قال

بعده ظلماً وعدواناً كما يذبح الكبش ويستوجبون بذلك سـخطي، فجـزع إبـراهيم            
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يا إبراهيم قد فديت جزعـك  : لذلك وتوجع قلبه وأقبل يبكي، فأوحى اهللا عز وجل   

على ابنك إسماعيل ـ لو ذبحته بيدك ـ بجزعك على الحسين وقتله، وأوجبـت لـك     

وفَـديناه ِبـِذبح    {: على المصائب، وذلـك قولـه عـزّ وجـل          أرفع درجات أهل الثواب   
.)١(}عظِيم

قد أورد على هذا الخبر إعضال وهو أنّه إذا  : قال العالمة المجلسي رحمه اهللا    

كان المراد بالذبح العظيم قتل الحسين عليه السالم ال يكون المفدى عنه أجل رتبة 

م أشرف من أولي العزم علـيهم الـسالم   دى به، فإن أئمتنا صلوات اهللا عليه    فمن الم 

.فكيف من غيرهم

وأجيب بأن الحسين عليه السالم لما كان من أوالد إسماعيل فلـو كـان ذبـح     

إسماعيل لم يوجد نبياً وكذا سـائر األئمـة وسـائر األنبيـاء علـيهم الـسالم مـن ولـد                  

إسماعيل عليـه الـسالم فـإذا عـوض مـن ذبـح إسـماعيل بـذبح واحـد مـن أسـباطه             

الده وهو الحسين عليـه الـسالم فكأنـه عـوض عـن ذبحهـم كلهـم وعـن عـدم                  وأو

وجودهم أجمعين بذبح واحد من األجزاء بخصوصه، وال شك فـي أن مرتبـة كـل       

.السلسلة أعظم وأجل من مرتبة الجزء بخصوصه

أقول ليس في الخبر أنّه فدى إسماعيل بالحـسين بـل فيـه أنّـه          : قال المجلسي 

ماعيل بجزعـه علـى الحـسين عليـه الـسالم وظـاهر أن       فدى جزع إبراهيم علـى إسـ      

الفداء على هذا ليس على معناه بل المراد التعويض، ولما كان أسفه على مـا فـات                 

منه من ثواب الجزع على ابنه عوضه اهللا بما هـو أجـل وأشـرف وأكثـر ثوابـاً وهـو                 

أمراً الجزع على الحسين عليه السالم والحاصل أن شهادة الحسين عليه السالم كان   
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.مقرراً ولم يكن لرفع قتل إسماعيل حتى يرد اإلشكال

إن الروايـة مـن أولهـا إلـى آخرهـا نـاظرة إلـى مـا يترتـب مـن ثـواب            : أقـول 

تمنّى إبراهيم عليه السالم أن يكـون     : ودرجات رفيعة عند المصائب، فقد جاء فيها      

ى قـد ذبــح ابنــه إســماعيل بيــده، فيــستحق بــذلك أرفــع درجــات أهــل الثــواب علــ 

المصائب، فجاءه الوحي بقصة الحسين عليه السالم وما يجري عليه فحـزن وجـزع          

وفيهـا أيـضاً داللـة    . وبكى فأوجب اهللا له أرفع درجات أهل الثواب على المصائب    

وأهل بيته األطهار على غيرهم من )صلّى اهللا عليه وآله  (واضحة على أفضلية النبي     

.األنبياء والمرسلين

كانــت مرسـلة لكــن لهـا شــواهد تعـضدها واعتبــارات    وهنـاك روايـات وإن   

تـشيدها فـإن اهللا ســبحانه وتعـالى قــد أحـاط بكــل شـيء علمــاً، والرسـالة الخاتمــة       

عظيم عند األنبياء والمرسلين، وحدث كفاجعة كربالء الذي الوصاحبها لهما الشأن 

حزينـاً  بـين اآلونـة واألخـرى باكيـاً     )صـلّى اهللا عليـه وآلـه   (كان يلهج به رسول اهللا   

ال يستبعد ره ومن غاب عنه، فحدث مصيري كهذامذكّراً أصحابه بل أمته من حض

)صــلّى اهللا عليــه وآلــه(أن تعلمــه األنبيــاء فيواســون إمــامهم وســيدهم أبــا الزهــراء  

.ويشاركونه في إقامة العزاء وجزيل الثواب والجزاء

رض لـم يـر    وروي مرسالً أن آدم لما هبط إلـى األ        : قال المجلسي رحمه اهللا   

ا فصار يطوف األرض في طلبها فمـر بكـربالء فـاغتم وضـاق صـدره مـن غيـر                 حو

سبب وعثر في الموضع الذي قتل فيه الحـسين حتـى سـال الـدم مـن رجلـه، فرفـع                   

إلهي هل حدث مني ذنب آخر فعـاقبتني بـه؟ فـإنّي طفـت            : رأسه إلى السماء وقال   

فأوحى اهللا إليه يـا  . األرضجميع األرض وما أصابني سوء مثل ما أصابني في هذه           
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آدم ما حدث منك ذنب ولكن يقتل في هذه األرض ولـدك الحـسين ظلمـاً فـسال      

ال، ولكنه سبط النبي : يارب أيكون الحسين نبياً؟ قال: دمك موافقة لدمه، فقال آدم

قاتله يزيد لعين أهـل الـسموات واألرض، فقـال    : ومن القاتل له؟ قال   : محمد، فقال 

ه أربـع مـرات ومـشى    نـ لعنـه يـا آدم فلع  ا: أصـنع يـا جبرئيـل؟ فقـال    فأي شيء  : آدم

.)١(خطوات إلى جبل عرفات فوجد حوا هناك

وروي أن نوحاً عليه السالم لما ركب في السفينة طافت به جميع الدنيا فلمـا           

ي طفت جميع هإل: مرت بكربالء أخذته األرض وخاف نوح الغرق فدعا ربه وقال       

يا نـوح  : ثل ما أصابني في هذه األرض، فنزل جبرئيل وقال الدنيا وما أصابني فزع م    

: خاتم األنبياء وابن خاتم األوصياء فقالفي هذا الموضع يقتل الحسين سبط محمد 

قاتله لعين أهل سبع سـموات وسـبع أرضـين، فلعنـه     : ومن القاتل له يا جبرئيل؟ قال 

.)٢(نوح أربع مرات فسارت السفينة حتى بلغت الجودي واستقرت عليه

ن إبراهيم عليه السالم مر في أرض كربالء وهو راكب فرساً فعثرت      أوروي  

إلهي أي شـيء  : به وسقط إبراهيم وشج رأسه وسال دمه، فأخذ في االستغفار وقال  

نب ولكن هنا يقتل ذحدث منك   يا إبراهيم ما  : حدث منّي؟ فنزل إليه جبريل وقال     

يـا جبرئيـل   : قـال .همـ دمك موافقة لد   سبط خاتم األنبياء وابن خاتم األوصياء فسال      

لعين أهل السموات واألرضـين والقلـم جـرى علـى اللـوح             : ومن يكون قاتله؟ قال   

. القلـم إنّـك اسـتحققت الثنـاء بهـذا اللعـن      إلـى بلعنه بغير إذن ربه فأوحى اهللا تعالى 

      ال فرسه بلسان فصيح فقـ نفرفع إبراهيم عليه السالم يديه ولعن يزيد لعناً كثيراً وأم
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يا إبراهيم أنا أفتخر : أي شيء عرفت حتى تؤمن على دعائي؟ فقال     : إبراهيم لفرسه 

بركوبك علي فلما عثرت وسقطت عن ظهري عظمت خجلتي وكـان سـبب ذلـك         

.)١(اهللا تعالىهمن يزيد لعن

ن إسماعيل عليه السالم كانت أغنامـه ترعـى بـشط الفـرات فـأخبره              أوروي  

ن هذه المشرعة منذ كـذا يومـاً فـسأل ربـه عـن سـبب       الراعي أنها ال تشرب الماء م   

يا إسماعيل سل غنمـك فإنّهـا تجيبـك عـن سـبب ذلـك؟               : ذلك فنزل جبرئيل وقال   

ن ولـدك   أقـد بلغنـا     : ِلم ال تشربين من هـذا المـاء؟ فقالـت بلـسان فـصيح             : فقال لها 

حن ال يقتـل هنـا عطـشاناً فـن    )صلّى اهللا عليه وآله(الحسين عليه السالم سبط محمد   

نشرب من هـذه المـشرعة حزنـاً عليـه، فـسألها عـن قاتلـه فقالـت يقلتـه لعـين أهـل                   

لعن قاتـل الحـسين   االلهم : ، فقال إسماعيلينالسماوات واألرضين والخالئق أجمع 

.)٢(عليه السالم

ن موسى عليه السالم كان ذات يوم سائراً ومعـه يوشـع بـن نـون،      أوروي  

نعلـه وانقطـع شـراكه ودخـل الحـسك فـي          فلما جاء إلى أرض كـربالء انخـرق       

إليـه أن هنـا يقتـل    فـأوحي إلهي أي شيء حدث منـي؟     : رجليه وسال دمه فقال   

رب ومن : الحسين عليه السالم وهنا يسفك دمه، فسال دمك موافقة لدمه، فقال          

: هو سبط محمد المصطفى وابن علي المرتضى فقـال        : يكون الحسين؟ فقيل له   

هو لعين السمك في البحار والوحوش في القفار والطير : ومن يكون قاتله؟ فقيل

في الهواء فرفع موسى يديه ولعن يزيد ودعا عليـه وأمـن يوشـع بـن نـون علـى              
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.)١(دعائه ومضى لشأنه

وروي أن سليمان عليه السالم كان يجلس على بساطه ويسير في الهواء فمر              

دورات حتـى  رض كربالء فـأدارت الـريح بـساطه ثـالث      أذات يوم وهو سائر في      

: فقال سليمان للـريح . خاف السقوط فسكنت الريح ونزل البساط في أرض كربالء   

ومـن يكـون الحـسين؟      : إن هنا يقتل الحسين عليه السالم فقال      : لم سكنتي؟ فقالت  

لعـين  : ومـن قاتلـه؟ قالـت   : هو سبط محمد المختار وابن علي الكـرار فقـال   : فقالت

عليه وأمن على دعائه مان يديه ولعنه ودعازيد فرفع سلي  أهل السماوات واألرض ي   

.)٢(اإلنس والجن فهبت الريح وسار البساط

ن عيسى عليه السالم كان سائحاً في البراري ومعه الحواريون فمـروا  أوروي  

ِلـم  : بكربالء فرأوا أسداً كاسراً قد أخذ الطريق فتقـدم عيـسى إلـى األسـد فقـال لـه       

إنّي لـم  : ا نمر فيه؟ فقال األسد بلسان فصيحال تدعن : جلست في هذا الطريق؟ وقال    

أدع لكم الطريق حتى تلعنوا يزيد قاتـل الحـسين عليـه الـسالم، فقـال عيـسى عليـه             

هو سبط محمـد النبـي األمـي وابـن علـي الـولي       : ومن يكون الحسين؟ قال   : السالم

اب والـسباع أجمـع خـصوصاً أيـام         ئقاتله لعين الوحوش والذ   : ومن قاتله؟ قال  : قال

اشوراء، فرفع عيسى يديه ولعن يزيد ودعـا عليـه وأمـن الحواريـون علـى دعائـه                   ع

.)٣(فتنحى األسد عن طريقهم ومضوا لشأنهم

ــهِ {: وروى صــاحب الــدر الثمــين فــي تفــسير قولــه تعــالى  بر ِمــن مفََتلَقَّــى آد
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ات  فلقنـه  سالمالـ أنّه رأى ساق العـرش وأسـماء النبـي واألئمـة علـيهم          . )١(}كَلِمـ

يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن : قلرئيلجب

فلما ذكر الحـسين سـالت دموعـه وانخـشع      . بحق الحسن والحسين ومنك اإلحسان    

يا أخي جبرئيل فـي ذكـر الخـامس ينكـسر قلبـي وتـسيل عبرتـي؟ قـال                : قلبه وقال 

يا أخي ومـاهي؟  : لولدك هذا يصاب بمصيبة تصغر عندها المصائب، فقا     : جبرئيل

يقتل عطشاناً غريباً وحيداً فريداً ليس له ناصر وال معين ولو تـراه يـا آدم وهـو       : قال

واعطشاه واقلة ناصراه حتى يحول العطش بينه وبـين الـسماء كالـدخان فلـم         : يقول

يجبه أحد إال بالسيوف وشرب الحتوف، فيذبح ذبح الشاة من قفـاه وينهـب رحلـه     

وأنصاره في البلدان ومعهم النسوان، كذلك سبق في علـم    أعداؤه وتشهر رؤوسهم  

.)٢(الواحد المنان، فبكى آدم وجبرئيل بكاء الثكلى

×أخبار أبي ذر الغفاري بقتل احلسني

سـمعت أبـا ذر وهـو يومئـذ قـد      : ابن قولويه بإسناده إلى عروة بن الزبير قـال        

مـا  : ذا قليـل فـي اهللا فقـال   يا أبا ذر أبشر فه: أخرجه عثمان إلى الربذة فقال له الناس 

واهللا ال قال ذبـح ذبحـاً  أيسر هذا ولكن كيف أنتم إذا قتل الحسين بن علي قتال أو          

منـه، وإن اهللا سيـسل سـيفه علـى     أعظم قتـيالً   )٣(بعد قتل الخليفة   اإلسالميكون في   

مـن ذريتـه فينـتقم مـن النـاس، وإنكـم لـو              مـاً ئاق، ويبعـث    ال يغمده أبداً   األمةهذه  

ما يدخل على أهل البحار، وسـكان الجبـال فـي الغيـاض واآلكـام، وأهـل               تعلمون
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السماء من قتلـه، لبكيـتم واهللا حتـى تزهـق أنفـسكم، ومـا مـن سـماء يمـر بـه روح                     

الحسين عليه السالم إال فزع له سبعون ألف ملـك، يقومـون قيامـا ترعـد مفاصـلهم            

قاتله، وما مـن يـوم إال   إلى يوم القيامة، وما من سحابة تمر وترعد وتبرق إال لعنت       

.)١(نفيلتقيا)صلّى اهللا عليه وآله(وتعرض روحه على رسول اهللا

×احلسنيه علىؤابن عباس وبكاإخبار 

لما : روى شاذان بن جبريل في الروضة والفضايل عن سليم بن قيس أنه قال        

ثـم شـديداً بن علي بن أبي طالب عليهما السالم بكى ابن عباس بكاًء    قتل الحسين 

إنـي أشـهدك أنـي لعلـي بـن أبـي طالـب               هـم مة بعد نبيهـا، اللّ    األما لقيت هذه  : قال

.سلم المرهمي، وإنّيءومن عدو ولده برولولده ولي، ولعدوه عدو،

وآله بذي قار فأخرج لي    ولقد دخلت على ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه         

اهللا عليـه وآلـه   لىصحيفة وقال لي يا ابن عباس هذه صحيفة أمالها رسـول اهللا صـ             

اقرأها علي، فقرأها يا أمير المؤمنين: فأخرج لي الصحيفة فقلت: وخطي بيدي، قال

يقتل الحـسين  منذ قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله، وكيف  يءوإذا فيها كل ش   

فيما ومن يقتله ومن ينصره ومن يستشهد معه؟ وبكى بكاء شديدا وأبكاني، وكان           

ف تستشهد فاطمة عليها السالم وكيـف يستـشهد الحـسن          قرأه كيف يصنع به وكي    

فلما قرأ مقتـل الحـسين عليـه الـسالم ومـن يقتلـه       األمةالسالم وكيف تغدر به  عليه

.كان وما يكون إلى يوم القيامةالبكاء ثم أدرج الصحيفة وفيها ماأكثر

مـنهم و إنـسان أبي بكر وعمر وعثمان، وكم يملـك كـل       وكان فيما قرأ أمر   
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قع على علي بن أبي طالب عليه السالم ووقعة الجمل ومسير عائشة وطلحة    يف ي ك

.)١(الخبر،ووقعة صفين ومن يقتل بها، ووقعة النهروان وأمر الحكمينوالزبير

على أبيه وأهل بيته× بكاء اإلمام السجاد

علـي بـن الحـسين    بكى: عليه السالم قالعبد اهللابن قولويه بإسناده عن أبي    

علـى  ، وما وضع بـين يديـه طعـام إال بكـى        أو أربعين سنة   م عشرين سنة  عليه السال 

جعلت فداك يا ابن رسول اهللا إني أخاف أن تكـون  : ، حتى قال له مولى له   الحسين

ما أشكو بثي وحزني إلى اهللا وأعلم من اهللا ما ال تعلمون، إني          إنّ: من الهالكين، قال  

. )٢(لكلذلم أذكر مصرع بني فاطمة إال خنقتني العبرة

أشرف مـولى  : وعنه بإسناده عن إسماعيل بن منصور عن بعض أصحابنا قال    

موالي يايا: لعلي بن الحسين عليهما السالم وهو في سقيفة له ساجد يبكي، فقال له

أو ـ ويلـك   : علي بن الحـسين أمـا آن لحزنـك أن ينقـضي؟ فرفـع رأسـه إليـه فقـال        

يا أسفى >: ي أقل مما رأيت حين قالواهللا لقد شكا يعقوب إلى ربه فـ مكأثكلتك 
، وأنا رأيـت أبـي وجماعـة أهـل بيتـي يـذبحون       واحداً، وإنه فقد ابناً <على يوسـف  

مـا  : وكان علي بن الحسين عليه السالم يميل إلى ولد عقيل، فقيـل لـه          : حولي، قال 

إني أذكـر يـومهم مـع أبـي         : فقال ،بالك تميل إلى بني عمك هؤالء دون آل جعفر        

. )٣(لحسين بن علي عليه السالم فأرق لهمعبد اهللا ا
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إن زيـن   : روي عن الـصادق عليـه الـسالم أنـه قـال           : وقال السيد ابن طاووس   

ليله، فـإذا حـضر    نهاره قائماً  العابدين عليه السالم بكى على أبيه أربعين سنة صائماً        

: كل يا مـوالي فيقـول  : فطار جاءه غالمه بطعامه وشرابه، فيضعه بين يديه فيقول        اإل

فـال يـزال يكـرر ذلـك ويبكـي      قتل ابن رسول اهللا عطشاناً     قتل ابن رسول اهللا جائعاً    

حتى يبل طعامه من دموعه ثم يمزج شرابه بدموعه، فلـم يـزل كـذلك حتـى لحـق           

.)١(وجلباهللا عز

فتبعتـه  : إلـى الـصحراء قـال   ه بـرز يومـاً    أنّوحدث مولى له عليه السالم      : وقال

نة فوقفت وأنا أسمع شهيقه وبكـاءه وأحـصيت         فوجدته قد سجد على حجارة خش     

إلـه إال اهللا إيمانـاً  الورقـاً إلـه إال اهللا تعبـدا  الحقـاً إله إال اهللا حقاً  عليه ألف مرة ال   

، ثم رفع رأسه من السجود وإن لحيته ووجهه قد غمر بالماء من دموع عينيه وصدقاً

ويحك إن : فقال لي  قل؟ييا سيدي أما آن لحزنك أن ينقضي، ولبكائك أن          : فقلت

ابن نبي كان له اثنا عـشر ابنـاً       يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السالم كان نبياً        

منهم فشاب رأسه من الحزن، واحدودب ظهره مـن الغـم،   فغيب اهللا سبحانه واحداً   

وذهب بصره من البكاء وابنه حي في دار الدنيا، وأنا فقدت أبي وأخي وسبعة عشر 

.)٢(ى مقتولين، فكيف ينقضي حزني ويقل بكائيمن أهل بيتي صرع

: عليـه الـسالم قـال   عبـد اهللا وروى الصدوق في الخصال واألمـالي عـن أبـي           

صـلّى اهللا عليـه     (آدم ويعقوب، ويوسـف، وفاطمـة بنـت محمـد           : البكاؤون خمسة 

، وعلي بن الحسين عليه السالم، فأما آدم فبكى علـى الجنـة حتـى صـار فـي              )وآله
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ودية، وأما يعقوب فبكى على يوسف حتى ذهب بصره وحتى قيل           خديه أمثال األ  

.<تا تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكـون مـن اهلـالكني      >: له

إمـا أن تبكـي   : وأما يوسف فبكى على يعقوب حتى تأذى بـه أهـل الـسجن فقـالوا        

فـصالحهم علـى واحـد      الليـل وتسكت   النهار، وإما أن تبكي     لنهاروتسكت با  الليل

.امنهم

وأما فاطمة فكبت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله حتى تـأذى بهـا أهـل               

قد آذيتنا بكثرة بكائك، فكانت تخرج إلى المقابر مقابر الشهداء : قالوا لهافالمدينة  

وأما علي بن الحسين فبكى على الحـسين .فتبكي حتى تقضي حاجتها ثم تنصرف   

ا وضع بين يديه طعـام إال بكـى، حتـى         وم ،عشرين سنة أو أربعين سنة     عليه السالم 

جعلت فداك يا ابـن رسـول اهللا إنـي أخـاف عليـك أن تكـون مـن                : قال له مولى له   

ما أشكو بثي وحزني إلى اهللا وأعلم من اهللا ما ال تعلمـون إنـي لـم      إنّ: قال ،الهالكين

.)١(أذكر مصرع بني فاطمة إال خنقتني لذلك عبرة

حسين عليه السالم عطاء وإثراء وحركـة وبقـاء   إن البكاء على اإلمام ال     :أقول

لنهج السماء، وفي نفس الوقت عبادة وقربة وِعبـرة وعبـرة وعوائـد وفوائـد كثيـرة               

جمة ال يعلمها إال اهللا والراسـخون فـي العلـم، فلهـذا وذاك تكـرر استـشهاد اإلمـام             

: لىالسجاد عليه السالم بقـول يعقـوب عليـه الـسالم الـذي حكـاه اهللا سـبحانه وتعـا          

}         ـونلَمـا الَ تَعاللَّـهِ م ن م مـِ فـالنبي واإلمـام   } إِنَّما أَشكُوا بثِّي وحزنِي إِلَى اللَّهِ وأَعلـَ

يعلم ما ال نعلم ويفعل الفعل ويقوم بالعمل الذي تترتب عليـه الثمـرات الطيبـة وال              

لـسبايا  ن من اآلنات أو لحظة من لحظات عمره المبارك، ومن تأمل مسير ا        آيفرط ب 
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بعد العاشر من المحرم يجد إلى جانـب البكـاء الكلمـة الغـراء والخطـب العـصماء                  

والحلم والعلم والذكاء في إكمال ثورة السبط الـشهيد عليـه الـسالم، فالبكـاء عنـد        

المعصومين األطهـار لـم يكـن يومـاً مـن األيـام سـبباً للجمـود والقعـود أو الخنـوع            

كبيـراً وعونـاً ظهيـراً فـي أداء التكليـف والنهـوض            والبخوع، بل سراجاً منيراً وأمالً    

صـلّى  (بالمسؤولية، ففي أيام قليلة معدودة وان كانت صعبة جداً على آل الرسـول    

حيث السبي واألسر تبددت أحالم السقيفة وآمالها التي علقت على        )اهللا عليه وآله  

م الـسالم وأتـى   ففي األيام األولى هذه أثمر نهج أهل البيت علـيه     ،يزيد بن معاوية  

أكله بحيث اضطر ابن السقيفة البار يزيد بن معاوية إلى التنـصل والبـراءة مـن قتـل              

.الحسين عليه السالم وألقى بالمسؤولية على عبيد اهللا بن زياد والجيش

وال يسعنا أن نـذكر خطـب أهـل البيـت علـيهم الـسالم وكلمـاتهم فـي هـذا                

وهدايـة وبـصائر ألهـل التقـى     المجال والتي كل كلمـة منهـا بـل كـل حـرف نـور               

واإليمان، ونار حارقة وصواعق خارقة على أهل العناد والزندقة، تلك الخطب التي     

قوضت عروش الظالمين وزلزلت األرض من تحت أقـدامهم، وجعلـت تـدميرهم             

في تدبيرهم، فهلم معي إلـى مجلـس مـن مجـالس اإلمـام عليـه الـسالم علـى أبيـه                     

.الحسين عليه السالم

حـط رحلـه   ونزل علي بن الحسين المدينة فلما قربنا من  : بن حذلم  قال بشير 

فهـل  رحـم اهللا أبـاك لقـد كـان شـاعراً         يا بشير : وضرب فسطاطه وأنزل نساءه وقال    

ادخل : عليه السالمبلى يا ابن رسول اهللا إني لشاعر قال  : قلت ؟منه يءتقدر على ش  

ركبـت فرسـي وركـضت حتـى     ف: ، قـال بـشير  عليـه الـسالم  المدينة وانع أبا عبد اهللا 

دخلت المدينة فلما بلغت مسجد النبي صلى اهللا عليه وآله رفعـت صـوتي بالبكـاء                 
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: وأنشأت
  

 
 

 
 

وأنـا  ،لـوا بـساحتكم   هذا علي بن الحسين مـع عماتـه وأخواتـه قـد ح            : قلتو

فخرج النـاس يهرعـون ولـم تبـق مخـدرة إال بـرزت        مكانه، أعرفكمرسوله إليكم   

تدعو بالويل والثبور وضجت المدينـة بالبكـاء فلـم يـر بـاٍك أكثـر مـن ذلـك اليـوم            

فخرج من الفسطاط وبيده خرقـة يمـسح بهـا           ،واجتمعوا على زين العابدين يعزّونه    

لس عليـه وهـو ال يتمالـك مـن العبـرة وارتفـع       دموعه وخلفه مولى معه كرسي، فج     

.بالبكاء والحنيناألصوات

الحمـد هللا رب  : قال عليه الـسالم سكنت فورتهمفلما فأومأ إليهم أن اسكتوا     

الـذي بعـد     ،بـارئ الخالئـق أجمعـين      ،مالك يـوم الـدين     الرحمن الرحيم،  العالمين

،ى عظـائم األمـور    نحمـده علـ    ،وقرب فشهد النجـوى    ،فارتفع في السماوات العلى   

وعظـيم المـصائب  ،وجليـل الـرزء    وألم الفجائع ومضاضة اللواذع،    وفجائع الدهور 

.الفاظعة الكاظة الفادحة الجائحة

أيها القـوم إن اهللا تعـالى ولـه الحمـد ابتالنـا بمـصائب جليلـة وثلمـة فـي              

الحسين عليـه الـسالم وعترتـه، وسـبيت نـساؤه      عبد اهللاإلسالم عظيمة، قتل أبو  

صبيته، وداروا برأسه في البلدان، من فوق عامل السنان، وهذه الرزيـة التـي ال         و

.مثلها رزية

أم أي فـؤاد ال يحـزن مـن    ،أيها الناس فأي رجاالت منكم يسرون بعـد قتلـه        

نهمالها، فلقد بكت السبع الشداد اعن نضأجله، أم أية عين منكم تحبس دمعها وت 
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١٤٥.....................................................................................ته  بيوأهل أبيه على×السجاد اإلمامبكاء

موات بأركانها، واألرض بأرجائهـا، واألشـجار   لقتله، وبكت البحار بأمواجها، والس    

بأغصانها، والحيتان في البحار، والمالئكـة المقربـون، وأهـل الـسموات أجمعـون،              

أيها الناس أي قلب ال ينصدع لقتله، أم أي فؤاد ال يحـن إليـه، أم أي سـمع يـسمع             

.وال يهماإلسالمهذه الثلمة التي ثلمت في 

مـصار كأنـا   دين مذودين شاسعين عـن األ أيها الناس أصبحنا مطرودين مشر  

أوالد ترك وكابـل، مـن غيـر جـرم اجترمنـاه، وال مكـروه ارتكبنـاه، وال ثلمـة فـي               

.ولين، إن هذا إال اختالقاالسالم ثلمناها، ما سمعنا بهذا في آبائنا األ

تقدم إليهم في قتالنا كما تقـدم إلـيهم        )صلّى اهللا عليه وآله   (هللا لو أن النبي   وا

هللا وإنا إليه راجعون، من مـصيبة مـا    ا  نإلما ازدادوا على ما فعلوا بنا، ف      ة بنا يفي الوص 

فعند اهللا نحتسب    ؟أعظمها، وأوجعها وأفجعها، وأكظها، وأفظها، وأمرها، وأفدحها      

.فيما أصابنا وما بلغ بنا إنه عزيز ذو انتقام

وجـاء إليـه   ثم دخل اإلمام زين العابدين عليه السالم المدينة مع أهله وعياله           

إذا دخـل وقـت     : من الغالب؟ فقال عليه السالم    : إبراهيم بن طلحة بن عبيداهللا وقال     

.)١(الصالة فأذّن وأقم تعرف من الغالب

وبناًء ونصراً وغلبـة، وعلـى      فتأمل كيف يكون البكاء حركة وعطاء وتحدياً      

لعزاء بعيـداً  السالم في مجالس البكاء وا     مهذا ينبغي أن يسير أتباع أهل البيت عليه       

عن المظاهر المشينة والحـاالت المهينـة، فينبغـي االهتمـام بـالمحتوى والمـضمون               

ه بالغـالي  ؤواألهداف السامية والغايات العليا التي من أجلها ضحى حجج اهللا وأوليا  

.والنفيس
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وعلى قتلى الطف×على جده احلسني× بكاء اإلمام الباقر

دخلت علـى  : بن أبي المستهل قال تالكميروى الخزاز في كفاية األثر عن       

يا ابـن رسـول اهللا إنـي    : الباقر عليهما السالم فقلتسيدي أبي جعفر محمد بن علي 

فهو فيكم  : إنها أيام البيض، قلت   : فقال ؟إنشادهاأفتأذن لي في   قد قلت فيكم أبياتاً   

:هات، فأنشأت أقول: خاصة قال
  
 

 
 

 
عليه السالم وسمعت جارية تبكـي مـن   فبكى عليه السالم وبكى أبو عبد اهللا    

: وراء الخباء، فلما بلغت إلى قولي
  

 
 

 
 

ما من رجل ذكرنا أو ذكرنا عنده يخرج من عينيه : سالمالفبكى ثم قال عليه

في الجنة، وجعل ذلـك الـدمع حجابـاً   بنى اهللا له بيتاًماء ولو مثل جناح البعوضة إال 

:قوليبينه وبين النار، فلما بلغت إلى
  

 
 

 
 

تـأخر، فلمـا   اغفر للكميـت مـا تقـدم مـن ذنبـه ومـا      اللهم: أخذ بيدي ثم قال 

:غت إلى قوليلب
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يا أبا المستهل إن قائمنا هو التاسع مـن  : سريعاً إن شاء اهللا سريعاً، ثم قال      : قال

اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه اثنـا عـشر،          بعد رسول  األئمةولد الحسين عليه السالم ألن      

: قـال  ؟الثاني عشر هو القائم عليه السالم، قلت يـا سـيدي فمـن هـؤالء االثنـا عـشر                  

أولهم علي بن أبي طالب عليه السالم، بعده الحسن والحسين عليهما السالم، وبعد              

و وضع يده على كتف -الحسين علي بن الحسين عليه السالم وأنا، ثم بعدي هذا          

ابنه موسى، وبعد موسى ابنه علي وبعد علي ابنـه  : فمن بعد هذا؟ قال   : قلت -ر  جعف

محمد، وبعد محمد ابنه علي، وبعد علي ابنه الحسن، وهو أبو القائم الـذي يخـرج              

فمتى : فيمأل الدنيا قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً ويشفي صدور شيعتنا، قلت

رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه عـن ذلـك           لقد سئل   : قال ؟يخرج يا ابن رسول اهللا    

.)١(إنما مثله كمثل الساعة ال تأتيكم إال بغتة: فقال

×على جده احلسني× بكاء اإلمام الصادق

وذكر التميمي ـ وهو علي بن إسماعيل   : ألبي الفرج األموي قالفي األغاني

استأذن آذنـه  جعفر بن محمد عليه السالم إذ      عبد اهللا كنت عند أبي    : ـ عن أبيه قال   

فاستنـشده  ،واقعد حرمه خلف الـستر، ودخـل فـسلّم وجلـس    ،للسيد فأمره بإيصاله  

:فأنشده قوله
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فرأيت دموع جعفـر بـن محمـد تتحـدر علـى خديـه، وارتفـع الـصراخ                  : قال

.)١(والبكاء من داره، حتى أمره باإلمساك فأمسك

دخلـت علـى أبـي    : هارون المكفـوف قـال  وفي كامل الزيارات بإسناده عن      

ال، كما تنشدون وكما ترثيـه   : أنشدني، فأنشدته فقال  : عبد اهللا عليه السالم فقال لي     

:فأنشدتهعند قبره،
  

: زدني زدني قال: ثم قال: فمررت، قال،مر: فقال،فلما بكى أمسكت أنا: قال

:فأنشدته
  

يا أبا هارون من أنـشد    : فلما أن سكتن قال لي    : فبكى وتهايج النساء قال   : قال

في الحسين فأبكى عشرة فله الجنة، ثم جعل ينتقص واحداً واحداً حتى بلغ الواحد 

مـن ذكـره فبكـى فلـه     : من أنشد في الحسين فأبكى واحداً فله الجنة، ثم قال       : فقال

.)٢(الجنة

ما ذكر الحسين عليـه الـسالم عنـد    : وفيه بإسناده إلى أبي عمارة المنشد، قال      

عليه السالم مبتسماً في ذلـك  عبد اهللاوم قط فرئي أبو عليه السالم في ي    عبد اهللا أبي  

.)٣(الحسين عبرة كل مؤمن: اليوم إلى الليل، وكان عليه السالم يقول
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عليـه الـسالم   عبـد اهللا إن أبا : وفي رجال الكشي عن زيد الشحام في حديث     

لغنـي أنـك تقـول الـشعر فـي الحـسين عليـه الـسالم         ب: قال لجعفر بـن عفـان الطـائي      

ت لـه الـدموع علـى وجهـه         لاسـ حولـه حتـى     فبكى ومـن    فأنشده  : نعم قال ؟وتجيد

يـا جعفـر، واهللا لقـد شـهدك مالئكـة اهللا المقربـون ههنـا يـسمعون         : ، ثم قال ولحيته

قولك في الحسين عليه السالم ولقد بكوا كما بكينا وأكثر، ولقد أوجب اهللا لك يـا         

نعـم يـا سـيدي،    : زيدك؟ قـال أال أ: جعفر في ساعتك الجنة بأسرها وغفر لك، فقال      

ما من أحد قال في الحسين عليه السالم شعراً فبكى وأبكى بـه إال أوجـب اهللا               : قال

.)١(له الجنة وغفر له

كنت عند أبي عبد اهللا عليـه   : وفي كامل الزيارات بإسناده عن أبي بصير قال       

هللا مـن  ر احقّـ : مرحبـا وضـمه وقبلـه وقـال    : فدخل عليه ابنه فقـال لـه       ،السالم احدثه 

ركم، وانتقم ممن وتركم، وخذل اهللا من خذلكم، ولعن اهللا من قـتلكم، وكـان     حقّ

اهللا لكم وليا وحافظا وناصـرا، فقـد طـال بكـاء النـساء وبكـاء االنبيـاء والـصديقين،               

.والشهداء، ومالئكة السماء

أتاني ما ال عليه السالميا أبا بصير إذا نظرت إلى ولد الحسين   : وقال ىثم بك 

إلى أبيهم وإليهم، يا أبا بصير إن فاطمة لتبكيه وتشهق، فتزفر جهـنم           ىتأه بما   أملك

زفرة لوال أن الخزنة يسمعون بكاءها وقد استعدوا لذلك مخافة أن يخرج منها عنق      

فيكبحونهـا مــا دامــت باكيــة، ويزجرونهــا  األرضأو يـشرد دخانهــا، فيحــرق أهــل  

.تسكن حتى يسكن صوت فاطمةفالاألرضويوثقون من أبوابها مخافة على أهل 

وإن البحار تكاد أن تنفتق فيدخل بعضها على بعض، وما منها قطـرة إال بهـا         
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بأجنحتـه، وحـبس بعـضها علـى     رهـا املك موكل، فإذا سمع الملك صـوتها أطفـأ ن         

، فال تـزال المالئكـة مـشفقين    األرضبعض، مخافة على الدنيا ومن فيها ومن على         

ويتـضرعون إليـه ويتـضرع أهـل العـرش ومـن حولـه،           يبكون لبكائها ويـدعون اهللا    

، ولو أن صـوتا  األرضوترتفع أصوات من المالئكة بالتقديس هللا مخافة على أهل      

رض وتقلعــت الجبــال، وزلزلــت لـصعق أهــل األ األرضلــيمـن أصــواتهم يــصل 

. بأهلهااألرض

ثم غيره أعظم منه ما لم تسمعه    : جعلت فداك إن هذا األمر عظيم، قال      : قلت

يا أبا بصير أما تحب أن تكون فيمن يسعد فاطمة عليها السالم؟ فبكيـت حـين    : قال

قالها، فما قدرت على المنطـق ومـا قـدرت علـى كالمـي مـن البكـاء ثـم قـام إلـى               

المصلى يدعو وخرجت من عنده على تلك الحال، فما انتفعت بطعام ومـا جـاءني               

ته قد سكن سـكنت، وحمـدت اهللا   النوم وأصبحت صائماً وجالً حتى أتيته فلما رأي 

. )١(حيث لم تنزل بي عقوبة

عبد قلت ألبي : بن الفضل قالعبد اهللاوروى الصدوق في العلل بإسناده عن 

ياابن رسول اهللا كيف صار يوم عاشرواء يوم مـصيبة وغـم وجـزع       : عليه السالم  اهللا

اليـوم الـذي   و) صـلّى اهللا عليـه وآلـه   (وبكاء دون اليوم الذي قـبض فيـه رسـول اهللا       

فاطمة عليها السالم واليوم الذي قتل فيه أمير المؤمنين علي عليـه الـسالم      هماتت في 

واليوم الذي قتل فيه الحسن عليه السالم بالسم؟

إن يوم الحسين عليه السالم أعظم مصيبة من جميع سائر األيام، وذلك    : فقال

فلمـا  ،كـانوا خمـسة   أن أصحاب الكساء الذين كانوا أكرم الخلـق علـى اهللا تعـالى            
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،مضى عنهم النبي بقي أمير المـؤمنين وفاطمـة والحـسن والحـسين علـيهم الـسالم                

فكان فيهم للناس عـزاء وسـلوة، فلمـا مـضت فاطمـة عليهـا الـسالم كـان فـي أميـر            

المؤمنين والحسن والحسين عليهم السالم للنـاس عـزاء وسـلوة، فلمـا مـضى مـنهم         

والحـسين عليهمـا الـسالم عـزاء وسـلوة فلمـا          أمير المؤمنين كان للناس في الحسن     

فلمـا قتـل الحـسين      . مضى الحسن عليه السالم كان للناس في الحسين عزاء وسلوة         

صلى اهللا عليه لم يكن بقي من أصحاب الكساء أحد للناس فيه بعده عزاء وسـلوة،          

ه كذهاب جميعهم، كما كان بقاؤه كبقـاء جمـيعهم فلـذلك صـار يومـه      بفكان ذها 

.يام مصيبةأعظم األ

يـا ابـن رسـول اهللا فلـم لـم يكـن       : فقلت لـه : قال عبد اهللا بن الفضل الهاشمي    

للناس في علي بن الحسين عليهما السالم عزاء وسلوة مثل مـا كـان لهـم فـي آبائـه       

وحجـة  علي بن الحسين كـان سـيد العابـدين، وإمامـاً        ن  إبلى: فقال ؟عليهم السالم 

لـه، ولـم   آه لم يلق رسول اهللا صلى اهللا عليـه و      على الخلق بعد آبائه الماضين، ولكن     

له، وكان آيسمع منه، وكان علمه وراثة عن أبيه عن جده عن النبي صلى اهللا عليه و

أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحـسين علـيهم الـسالم قـد شـاهدهم النـاس مـع                  

مـنهم  له في أحوال تتوالى، فكانوا متى نظروا إلى أحـد آرسول اهللا صلى اهللا عليه و 

له آله وقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وآتذكروا حاله من رسول اهللا صلى اهللا عليه و

له وفيه، فلما مضوا فقد الناس مشاهدة األكرمين على اهللا عز وجل، ولم يكـن فـي             

أحد منهم فقد جميعهم إال في فقد الحسين عليه السالم ألنـه مـضى فـي آخـرهم،              

.بةفلذلك صار يومه أعظم األيام مصي

يـا ابـن رسـول اهللا فكيـف سـمت      : فقلت له: قال عبد اهللا بن الفضل الهاشمي  
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لمـا قتـل الحـسين عليـه     : فبكى عليه الـسالم ثـم قـال     ؟العامة يوم عاشورا يوم بركة    

السالم تقرب الناس بالشام إلى يزيد، فوضعوا له األخبار وأخذوا عليها الجوائز من          

ليوم، وأنه يوم بركة، ليعـدل النـاس فيـه مـن     األموال، فكان مما وضعوا له أمر هذا ا     

الجزع والبكاء والمصيبة والحزن، إلـى الفـرح والـسرور والتبـرك واالسـتعداد فيـه،          

.حكم اهللا بيننا وبينهم

على االسالم وأهله يا ابن عم وإن ذلك ألقل ضرراً   : ثم قال عليه السالم   : قال

: مامتنـا إمواالتنـا ويقولـون ب  مما وضعه قوم انتحلوا مودتنـا وزعمـوا أنهـم يـدينون ب        

زعموا أن الحسين عليه السالم لم يقتل وأنه شبه للناس أمره كعيسى بن مـريم فـال                 

مية وال عتب على زعمهم، يا ابن عم من زعم أن الحـسين لـم        أالئمة إذا على بني     

ئمـة علـيهم الـسالم فـي     يقتل فقد كذب رسول اهللا وعليا وكذب من بعـده مـن األ          

ومن كذبهم فهو كافر باهللا العظيم، ودمه مباح لكل من سمع ذلـك             إخبارهم بقتله،   

.منه

يا ابـن رسـول اهللا فمـا تقـول فـي قـوم مـن             : فقلت له : قال عبد اهللا بن الفضل    

.)١(منهميءما هؤالء من شيعتي، وأنا بر: شيعتك يقولون به؟ فقال عليه السالم

دخلت :ان قالبن سنعبد اهللاوروى الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد عن 

فألقيتـه  جعفر بن محمد عليهما السالم في يـوم عاشـوراء،      عبد اهللا على سيدي أبي    

يـا  : تنحدر من عينيه كـاللؤلؤ المتـساقط فقلـت        كاسف اللون ظاهر الحزن ودموعه    

أمـا  ؟أو فـي غفلـة أنـت   : فقـال لـي  ؟عينيـك ابن رسول اهللا مم بكاؤك ال أبكـى اهللا       

يا سيدي : قلت. !؟مثل هذا اليومصيب فياُالسالم  علمت أن الحسين بن علي عليه       
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وأفطره مـن غيـر تـشميت، وال    صمه من غير تبييت: فقال لي؟فما قولك في صومه   

على شربة من ماء، تجعله يوم صوم كمال، وليكن إفطارك بعد صالة العصر بساعة    

هللا سول اهللا صـلى ا ره في مثل ذلك الوقت من ذلك اليوم تجلت الهيجاء عن آل  نّإف

مـواليهم،  وله، وانكشفت الملحمة عنهم، وفي األرض منهم ثالثون صريعاً        آعليه و 

حيـاً يومئـذٍ له مصرعهم، ولو كـان فـي الـدنيا      آيعز على رسول اهللا صلى اهللا عليه و       

. )١(لكان صلوات اهللا عليه وآله هو المعزى بهم

×عند اإلمام الكاظم× رزية اإلمام احلسني

م إلـى موسـى بـن جعفـر         تقدإن المنصور   : المناقبقال ابن شهر آشوب في      

عليه السالم بالجلوس للتهنيـة فـي يـوم النيـروز وقـبض مـا يحمـل إليـه فقـال عليـه                

إني قد فتشت االخبار عن جدي رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه فلـم أجـد         : السالم

محـاه  سـالم، ومعـاذ اهللا أن نحيـي ما   وإنـه سـنة للفـرس ومحاهـا اإل       لهذا العيد خبـراً   

مـا نفعـل هـذا سياسـة للجنـد، فـسألتك بـاهللا العظـيم إال                 إنّ: فقال المنـصور  . االسالم

ونـه، ويحملـون إليـه    ئجنـاد يهنّ مـراء واأل جلست فجلس ودخلت عليه الملـوك واُأل   

.الهدايا و التحف، وعلى رأسه خادم المنصور يحصي ما يحمل

بنـت رسـول اهللا   يا ابن   : فدخل في آخر الناس رجل شيخ كبير السن فقال له         

ولكن أتحفك بثالثة أبيات قالها جدي فـي    ،إنني رجل صعلوك ال مال لي أتحفك      

: جدك الحسين بن علي عليه السالم
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قبلت هديتك، اجلـس بـارك اهللا فيـك، ورفـع عليـه الـسالم              : قال عليه السالم  

امض إلى أمير المؤمنين وعرفه بهذا المال، ومـا يـصنع بـه،           : رأسه إلى الخادم وقال   

كلها هبة مني لـه، يفعـل بـه مـا أراد، فقـال موسـى        : فمضى الخادم وعاد وهو يقول    

.)١(بة مني لكاقبض جميع المال فهو ه: للشيخ

كان أبي إذا دخل شـهر المحـرم        : ومن حديث لإلمام الرضا عليه السالم قال      

فـإذا كـان   ،ال يرى ضاحكاً وكانت الكآبة تغلب عليه حتى يمضي منه عـشرة أيـام     

هو اليـوم الـذي قتـل    : يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه ويقول      

.)٢(فيه الحسين صلّى اهللا عليه

×على جده احلسني× اإلمام الرضابكاء

قـال  : الشيخ الصدوق في األمالي بإسناده عن إبـراهيم بـن أبـي محمـود قـال              

كــان أهــل الجاهليــة يحرمــون فيــه القتــال،  إن المحــرم شــهر: الرضــا عليــه الــسالم

وأضـرمت نا،  ؤنـا ونـسا   ينا وهتكت فيـه حرمتنـا وسـبي فيـه ذرار          ؤفاستحلت فيه دما  

نا وانتهب ما فيها من ثقلنا، ولم يرع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله     النيران في مضارب  

.حرمة في أمرنا

أرض كـرب  بـ وأسـبل دموعنـا، وأذل عزيزنـا         ،إن يوم الحسين أقرح جفوننا    
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االنقضاء، فعلى مثل الحسين فليبك البـاكون     أورثتنا الكرب والبالء إلى يوم    ،ءالوب

.فإن البكاء عليه يحطّ الذنوب العظام

كان أبي إذا دخل شهر المحرم ال يرى ضاحكاً وكانـت  : م قال عليه السالم  ث

. الكآبة تغلب عليه حتى يمضى منه عشرة أيام، فـإذا كـان يـوم العاشـر كـان ذلـك                    

.)١(الخبر

: قـال مـالي بإسـناده عـن الريـان بـن شـيب         في عيون أخبار الرضا واأل     يورو

          يـاابن شـبيب  :م فقـال لـي  دخلت على الرضا عليه الـسالم فـي أول يـوم مـن المحـر

إن هذا اليوم هو الذي دعافيه زكريا عليه السالم ربـه          :فقال. ال: فقلت ؟أصائم أنت 

فاسـتجاب  . <رب هب ىل من لـدنك ذريـة طيبـة إنـك مسيـع الـدعاء         >: عز وجل، فقال  

ن اهللا يبـشرك  إاهللا له وأمر مالئكته فنادت زكريا وهـو قـائم يـصلي فـي المحـراب               

ا اليوم، ثم دعا اهللا عـز وجـل اسـتجاب اهللا لـه كمـا اسـتجاب               بيحيى، فمن صام هذ   

.لزكريا عليه السالم

يا بن شبيب إن المحرم هـو الـشهر الـذى كـان أهـل الجاهليـة فيمـا              : ثم قال 

حرمـة شـهرها وال   مـة فما عرفت هـذه األ . مضى يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته    

هـذا الـشهر ذريتـه وسـبوا نـساءه،        حرمة نبيها صلوات اهللا عليه وآله لقـد قتلـوا فـي             

.وانتهبوا ثقله فال غفر اهللا ذلك لهم أبداً

فابك للحسين بـن علـى بـن أبـي طالـب علـيهم               يا ابن شبيب إن كنت باكياً     

ما لهـم  السالم فانه ذبح كما يذبح الكبش وقتل معه من أهل بيته ثمانية عشر رجالً      

رضون لقتله، ولقـد نـزل إلـى    السماوات السبع واألولقد بكت. هونيرض شبفي األ 
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األرض من المالئكة أربعة آالف لنصره فوجدوه قد قتل فهم عند قبره شعث غبر             

.لثارات الحسينوشعارهم ياإلى أن يقوم القائم فيكونون من أنصاره

لقد حدثني أبي عن أبيه عن جـده أنّـه لمـا قتـل جـدي الحـسين               يابن شبيب 

.أمطرت السماء دماً وتراباً أحمر

يابن شبيب إن بكيت على الحسين عليه السالم حتـى تـصير دموعـك علـى                

.)١(خديك غفر اهللا لك كل ذنب أذنبته، صغيراً كان أو كبيراً قليالً كان أو كثيراً

يابن شبيب إن سرك أن تلقى اهللا عز وجل وال ذنب عليك فزر الحسين عليه 

.السالم
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صلّى اهللا (الجنة مع النبي    يا بن شبيب إن سرك أن تسكن الغرف المبنية في         

. فالعن قتلة الحسين) عليه وآله

يا بن شبيب إن سرك أن يكون لـك مـن الثـواب مثـل مـا لمـن استـشهد مـع                  

.<اً عظيماًزفوزيا ليتنى كنت معهم فافو>الحسين فقل متى ذكرته 

الجنـان فـاحزن   فييا بن شبيب إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلى       

لحشره اهللا معـه يـوم   تولى حجراً عليك بواليتنا فلو أن رجالً    ولفرحنا   لحزننا وافرح 

.)١(مةاالقي

حكـى  : رأيت في بعض مؤلفات المتـأخرين أنـه قـال         : قال العالمة المجلسي  

دخلت على سيدي وموالي علي بن موسى الرضا عليه السالم : دعبل الخزاعي قال  

كئيب، وأصحابه مـن حولـه، فلمـا    جلسة الحزين اليام فرأيته جالساًفي مثل هذه األ  

بناصرنا بيده ولسانه، ثم إنه وسع لـي     بك يا دعبل مرحباً    مرحباً: قال لي  رآني مقبالً 

فـان  حـب أن تنـشدني شـعراً   أيا دعبل : في مجلسه وأجلسني إلى جانبه، ثم قال لي 

يام أيام حزن كانـت علينـا أهـل البيـت، وأيـام سـرور كانـت علـى أعـدائنا               هذه األ 

كـان أجـره   مية، يا دعبل من بكى وأبكى علـى مـصابنا ولـو واحـداً          أبني  خصوصاً

على اهللا يا دعبل من ذرفت عيناه على مصابنا وبكى لما أصابنا مـن أعـدائنا حـشره        

اهللا معنا في زمرتنا، يا دعبل من بكى على مصاب جدي الحسين غفر اهللا لـه ذنوبـه         

.البتة

ا وبين حرمـه، وأجلـس أهـل بيتـه     بيننثم إنه عليه السالم نهض وضرب ستراً 

        وقـال  من وراء الستر ليبكوا على مصاب جدهم الحسين عليه السالم ثم التفت إلي
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، فال تقصر عن نصرنا    يا دعبل ارث الحسين فأنت ناصرنا ومادحنا ما دمت حياً         : لي

:فاستعبرت وسالت عبرتي وأنشأت أقول: ما استطعت قال دعبل
  
 

 
 

   
 

 
   

 
 
   

 
 

   
 

 
 

×على جده احلسني# جة املنتظراإلمام احلبكاء

ن حـزن اإلمـام عجـل اهللا    أإن من يتأمل زيارة الناحية المقدسة الشريفة يرى         

فرجه وبكاءه على جده الحسين عليه السالم ومصارع أهـل بيتـه وصـحبه ال ينفـك            

اإلمام عليـه الـسالم وأفكـاره وأنـه يعـيش هـذا المـصاب صـباحاً         وال يبارح مشاعر    

.ومساًء

ونرى في هذه الزيارة اإلمام عليه السالم يـذكر األنبيـاء والمرسـلين بالـسالم               

عليهم حتى إذا وصل أو بلغ ذكر جده الحـسين عليـه الـسالم أسـهب وأطنـب فـي          

لحسين عليه السالم ن ا أمنها   ؛ذكر ما جرى عليه وعلى أهل بيته وفي ذلك دالالت         

امتداد واستمرار لخط الرساالت السماوية المقدسة وأنه ينحـدر مـن تلـك الـساللة            

ن الموقـف الـذي وقفـه الحـسين وأهـل بيتـه هـو ألجـل إبقـاء              أالطاهرة الـشامخة و   
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.وإحياء نهج السماء

خامة المأسـاة وحجمهـا   ضـ وذكر عليه السالم تفاصيل فاجعة كربالء لتتضح      

قيفة وحقـده وكـم هـو صـبر الحـسين عليـه الـسالم وأهـل بيتـه                   وقساوة جيش الـس   

وأنصاره ولتعلم األجيال عظمة الفداء والقرابين والتضحيات التي استحقت الخلـود      

.وكيف صارت رمزاً للعال والنبل والعزّ والكرامة واإلباء

فعلى هذا ال يسعنا إال أن نذكر هـذه الزيـارة كلّهـا أو جلّهـا لكـي ال يفـوت                   

:ها وهي كما يليالغرض من

ـيث ولِــى اِ وخِيرتِــِه   ،دم صِــْفوةِ اِ مِــن خليقَتِــِه  آالــسالم علــى   لــى شـع المالــس،
الـسالم علـى   ،الـسالم علـى نُـوح الْمجـاِب يف دعوِتـِه     ،السالم على ِإدريس اْلقآِئمِ ِِ بِحجتِِه  

   ِا وِد مِندمود الْمونَتِهِ هعِتـِه    ،بِمِبكَرام ُا ه جـلى صـالِح الَّـذي تَوع المالس،  المالـس
الـسالم علـى ِإسـمعيَل الَّـذي فَـداه اُ ِبـذِبح عظـيم        ،على إِبراهيم الَّـذي حبـاه اُ ِبخُلَِّتـِه      

لَ اُ ال     ،مِـن جنتِـهِ   عـالَّـذي ج ـحقلـى إِسع المِتـِه  الـسييف ُذر ةـوبن،   ُقــوبعلـى يع المالـس
هِ بــصره ِبرحمِتـِه    َليـع ُا دالَّـذي ر،    ــباْلج ِمـن ُا ــاهالَّـذي َنج ــفوسلـى يع المالــس

ــِه ،ِبعَظمِتــِه علــى هــارون الــسالم،الــسالم علــى موســى الَّــذي َفَلــق اُ الْبحــر َلــه بُِقدرِت
صه اُ بِنبوِتــِه   ِتــِه    ،الَّـذي خـلـى اُمع ُا هرب الَّـذي َنــصيع لــى شـع الملــى  ،الـسع المالـس

الـسالم علـى سـلَيمان الَّـذي ذَلَّـت َلـه الِْجـن        ،داود الَّذي تاب اُ علَيـِه ِمـن خطيئَِتـِه    
لى َأيوب الَّذي شفاه اُ مِن عِلَّتِهِ، السالم على يـونُس الَّـذي أَنْجـز اُ      السالم ع  ،بِعِزتِِه

الـسالم علـى َزكَِريـا    ،لَه مضْمون عِدتِهِ، السالم على عزير الَّذي أَحياه اُ بعد ميتَتِهِ       
السالم على عيـسى روحِ  ،لَّذي أَزَْلفَه اُ بِشهادتِِهالسالم على يحيى ا،الصابِِر يف ِمحنتِِه 

           لِـىع مِننيؤ لـى َأمريِاْلمـع المتِهِ، الـسصِـفْوو ِبيـِب اـد حمحلـى مع المتِهِ، السكَِلمو ِا
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ابنِتـهِ، الـسالم علـى أَبـي     الزهـرآءِ تِهِ، السالم على فاطِمـَة   بِن َأبي طالِب الْمخْصوِص بُِاخو    ا
ــسنِ وِصــى َأبيــِه وخليفَتِــِه    ــد اْلح محم،    هَنفْــس تحــم ِن الَّــذي سيـس لَــى اْلحـع المالــس

لَ اُ الـشفآء    ،السالم على من َأطاع اَ يف ِسرهِ وعالنِيتِِه   ،بِمهجتِهِ عـج ـنلى مع المالس
بِتــهِ، الــسالم علــى مــنِ االِْ جابــةُ َتحــت قُبِتــهِ، الــسالم علــى مــِن االَْ ئِمــةُ ِمــن ذُريِتــِه  يف تُ ر،

السالم علَى ابنِ فاطِمةَِ ،السالم علَى ابنِ سيدِ االَْوصِيآِء،السالم علَى ابنِ خاتَِمِ االَْ نْبِيآءِ
م علَى ابنِ خدجيَة الْكُبرى، السالم علَى ابنِ سِدرةِ الْمنتَهى، السالم  السال ،الزهرآءِ

علَى ابِن جنِة الْمأْوى، الـسالم علَـى ابـِن زَمـزم والـصفا، الـسالم علَـى الْمرمـِل ِبالـدمآءِ،            
لــى خــاِمسِ َأصــحاِب اْلِكــسآءِ، الــسالم علــى  الــسالم ع،الــسالم علَــى اْلمهتُــوكِ اْلخِبــآءِ

ــهيِد الــشهدآِء ،غَريــِب اْلغُربــآِء لــى شع المعِيــآءِ ،الــسلــى قَتيــلِ االَْدع الملــى  ،الــسع المالــس
 آلءبسـاكِنِ َكــر،    ــنلــى مع الممآءِ، الــسالِئَكــُة الـسم َكْتــهب ــنلـى مع المالــس

تُهيُذر راهِني  ،االَْزْكِيآءناِزلِ الْبلى مع المينِ، السوبِ الدسعلى يع المَلى ،السع المالس
السالم ،السالم علَى الشفاِه الذّابِالِت،السالم علَى اْلجيوبِ الْمضَرجاتِ،االَْئِمةِ الساداِت

ـصطَلَماِت   فُــوِس الْمـلَــى النع،خْتَلَــساتِ، الــسواحِ الْمـى االَْر الــسالم علَــى االَْجــساِد   الم علـَ
الـسالم عَلـى   ،السالم علَى اْلجسوِم الشاحِباتِ، الـسالم عَلـى الـدمآِء الـسآئِالِت           ،اْلعارِياتِ

     المــشاالِت، الــس وِس اْلمؤــى الــر ــضآءِ الْمقَطَّعــاِت، الــسالم عَل ِة الْبــارِزاتِ،   االَْعوـس لَــى النـع
     ــكلَيع المالــس ،اْلعــالَمني بــةِ ر جلــى حع المالــس لــى ابآئِــكعو  المالــس ،ــاهِرين الطّ

ـك لَيـع   ـك لَيـع المالــس ،دينهـش ـك الْمستـَ الناصِــرين، وعلــى ُذريِتــك وعلــى أَبنآئـِ
 كلَيع الملَى ا  السعلـى  وع المظْلُومِ، السلَى الْقَتيِل الْمع المالس ،ضاجِعنيآلئَِكةِ الْملْم
الــسالم علــى عِلــى اْلَكــبريِ، الــسالم عَلــى الرضــيِع الــصغريِ، الــسالم عَلــى   ،أَخيــهِ الْمــسمومِ

واتِ، الـسالم   يفالسالم علَى اْلمجـدلني  االَْبدانِ السليبةِ، السالم علَى الْعِتْرةِ اْلقَريبةِ،    الْفَلـَ
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ــدُفونني ِبــال أَْكفــان       َلــى اْلمع المطــاِن، الــسـِن االَْو عـ ـاِزحني لَــى النـَلــى  ،عع المالــس
لْمظْلُومِ بِال الرؤوِس اْلمَفرقَِة عِن االَْبدانِ، السالم عَلى الْمحتَِسبِ الصاِبرِ، السالم علَى ا

ــةِ، الــسالم علــى صــاحِِب الْقُبــِة الــسامِيةِ،    اكِيــةِ الزبلــى ســاكِِن التُّرع المناِصــر، الــس
            ـنلـى مع المئيـلُ، الـسربِبـِه ج ـنِ اْفتََخـرلـى مع المليلُ، الساْلج هرطَه نلى مع المالس

ــُل،   ــن    ناغـــاه فِـــي الْمهـــدِ ميكآئيـ ــه، الـــسالم علـــى مـ ــى مـــن نُكِثَـــت ِذمتُـ الـــسالم علـ
هتَِكت حرمتُه، السالم على من ُاريق ِبالظُّلِْم دمه، السالم عَلى الْمغَسِل ِبدمِ الْجِراحِ، 

ــ   ــضاِم اْلمَلــى اْلمع المِع ِبكَْأســاِت الِرّمــاِح الــســرجَلــى الْمع الملَــى الـسع المتَباحِ، الــسس
الْمنحوِر ِفى الْورى، الـسالم علـى مـن دفَنـه أَهـُل اْلقُـرى، الـسالم علَـى الْمقُْطـوِع اْلـوتنيِ،            
       َلــى اْلَخــدع المِب اْلَخــضيبِ، الــسيَلــى الــشع المعــني، الــسحــامي بِــال مَلــى الْمع المالــس

الملَى التَّريِب، السع الموعِ بِالَْقضيبِ، السقْرلَى الثَّغِْر اْلمع المليبِ، السِن السدَلى الْبع
ـِة     ــساِم الْعاِريـ لَــى االَْجع المــوعِ، الــس ــات،   يفالــرأِْس اْلمرُف ـشها الــذِّئاب الْعادِي ــواتِ، تَنهِـَ الْفَلَ

    الــضّارِيات باعـا الــس هـإَِلي َتخَْتلِــفو ـــكلَيع المــآل ئِكَـــةِ     ، الــسَلــى اْلمعو الىــويــا م
    ِتــكبِبتُر اْلحـافّني ،ِتـكلَ قُبـوح ْفـِرفنيرالْم  ـتِكصربِع الّطـآئِفني ،، تِــكلِزِيار الْـوارِدين،

 ـك لَيـع المالــس  ــكإِلَي تدفَــإِنّي َقــص،  كيزَ َلــدالَْفــو تـو جـروع المالــس ،ـك لَيـ ــالمس
 تِكمرالْعارِفِ بِح، تِكخْلِصِ يف وَِاليالْم  ِتـكبحبِم ِِب ِإلَـى اتََقرـر ،، اْلميالْب  ِء ِمـن

ــدآئِكَأع، ــصابِكِبم ــهقَلْب ــنم ــالمسوحْقــرذِْكــرِكَ،م ــدعِن ــه عمدوفُوحــسم، ــالمس
ـوِع الْحـــزينِ، اْلواِلـــِه  ْفجـتَكنيِاْلمـــسبِـــالطُُّفوفِ ،الْم ـــكعم كـــان لَـــو ـــنم ـــالمس،

،وجاهـد بـين يـديك   ،وبذََل حشاشَته دونَك لِْلحُتـوِف ،بِنفْسِهِ حد السيوفِ لَوقاكَ
ـــه ور،ِبروِحـــِه وجـــسِدهِ ومالِــِه ووَلـــدِِه وَفــداَك ،علـــى مــن بغـــى علَيـــك ونَــصركَ  وح
وحِــكِلرــدآء ــآءوأَهلُــه الَِهِلــك ،فِ ــن َنــصرَِك  ،فَلَــِئن َأخرتْنِــى الــدهور  ،وِق عــاقَين عو
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ورْقدالْم،    كبحار نلِم أَكُن لَمو   َلـك بنَص نلِمحارِباً، وبًا  م َفـالَ  ،الْعـداوة مناصـِ
كنبكِنْدالََبو ،سآءمباحاً وصلَك نيكلَيع ةرسماً، حوِع دمَل الددلى ،بفًا عتََأسو

ــِة اْلمــصاِب،وتَلَهفــًامــا دهــاكَ عبِلَو ــوتتّــى َأمةِ االِكْتِيــابِ،حغُــصو،أَ نَّــك دــهَأش قَــد
 لوةــص ــت الــ ــوة آو،أَقَمــ ــاْلمعروِف ،َتيــــت الزكــ ــــرت بِــ أَمـــ،و يـنَهَكــــرِ  ونــــِن اْلم ع ت

     تَـهراقَبو ـشيتَهخو ،تَهـي واْلعدوانِ، وأَطَعت اَ وما عصيتَه، وتَمسْكت بِهِ وبِحبلِهِ فَأَرضَ
تَهبــتَج اسو، ننالــس تنــنسو، ــتَن ـأْت اْلفِ ــحت ســبلَ  ،ودعــوت إِلَــى الرشــاِد  ،وأَْطفـَ وأَوضَ

دادِالس،   تدجاهالْجِهادِ   يفو قح ِطآئِعًا ،ا ِِ تكُنكَ،وجلَدد ومحم)  صـلّى ا
ولِعِماِد الديِن راِفعـاً،  ،مسارِعًاوإِىل وصِيةِ أَخيك،ساِمعاًولِقَولِ أَبيك ،تاِبعاً) عليه وآله 

ولِْلفُساقِ ،ويف غَمراتِ الْموتِ سابِحًا،، وِلالُمةِ ناصِحًاولِلطُّغاِة مقارِعًا،ولِلطُّغْياِن قاِمعاً
وعِند الْبآلءِ ،ولِْلحق ناصِرًا،ولِالِسالمِ والْمسلِمني راحِمًا،وِبحججِ اِ قآئِمًا،مكافِحًا

صره  تَحـوُط ا ،وعن حوزَتِـهِ مرامِيـًا  ،ولِلديِن كالِئًا ،صاِبراً تَنــدى ولَ   ،لْهد طُ اْلعــستَبو
هرــش ــره ،وتَنـ ــدنِى مِـــن    ،وتَنـــصر الـــدين وتُظِْهـ ــُذ لِلـ ـ َتأْخو ،هــر ـ جتَزو الْعاِبـــث تَُكـــفو

ـين اْلَقــوِى والــضَّعيِف   ،الــشريفِ ْكــِم بـُتــساوي ِفــى الْحــامِ ،و ــت ربيــع االَْيت كُن،
سالِكًا َطرآئِـق  ،ومعدِن االَْحكامِ، وحليف االِْنْعامِ،وعِز االِْسالمِ،نامِوعِصمةَ االَْ 

،ظاهِر اْلكَـرِم ،رِضى الشيِم،وفِى الذِّمِم،، مشبِهًا فِى الْوصِيةِ الَِخيك وأَبيك جدَك
شـــريف ،عظـــيم الـــسوابِقِ،يم اْلخَالِئـــِقكَـــر،قَـــويم الطَّرآئِـــقِ،مَتهجـــداً فِـــى الظُّلَـــمِ

ـسبِ ،النــسبِ اْلحـ نيــفتَــِب ،مالر فيــعناقِــبِ ،رالْم الــضَّرآئِِب ،كَــثري ـود مـحزيــلَ  ،مج
هيد، أَواه منيـب   ،جـواد علـيم شـديد    ،حليم رشيد منيـب    ،الْمواهِبِ شـ ِإمـام،  هيـبم بيـبح،

لِلر تولِ كُنعليه وآله(س لَدًا) صلّى اداً ،ونءاِن سلِْلقُرو[قِذًانخل:م]ُلِالضُدًاوةِ عم،
ــدِ واْلميثــاقِ،وِفــى الطّاعــةِ مجتَِهــدًا هاِق ،حافِظــًا لِْلعِل اْلُفــســب س ــنــاً ع خــل:و]ناكِب
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نـاِظراً  ،دًا فِـى الـدنْيا ُزهـد الراِحـلِ عنهـا     زاهـِ ،طَويلَ الركُوعِ والـسجودِ  ،باذًِال لِلْمجهودِ [
ــينِ الْمستَوحِـــشني مِ  ــا بِعـ ــةٌ مالُـــكآنهـــا، إِلَيهـ ــا مكُْفوفَـ ــا  وهِمتُـــك،عنهـ ــن زينِتهـ عـ

 ـك ــصروفٌَة، وأَلْحاظـُ ـٌة  م ـن بهجتِهــا مطْروفـَ عـ،ـك ـةٌ يفورغْبتـُ ـرةِ معروفـَ ــى إِذَا،اْالخـِ حتّ
  ــهباع ـدم رو اْلجـ،  ــهقِناع الظُّلْـم ـَفرأَسو،  ـهأَتْباع ـا اْلَغــىعدو،  ـِدّك قــاطِنِم جــريف ح َأنْـتو،

  بـايِنم لِلّظـالِمنيـرابِ  ،واْلمِحــتِ ويالْب لـيسواِت   ،جهالـشــنِ اللَّـّذاِت وَتـزِلٌ ععم، كِــرتُن
 بِقَلْبِك كَرنلِسا الْمونِك،   ِب طاقَِتـكسلى حع كانـِكإِماقَْتـضاَك  ،و ُثـم  الْعِْلـم

  ــار الُْفج ُتجاِهــد َأن ــك لَِزمِْنكــارِ، ولِال، أَهاليــكالدِكَ ويف أَو تــسِر وشــيعتِك،فَ
واليكمـةِ   ونيالْبو قبِـالْح تعدصو،   الْمـةِ وبِاْلحِكْم ِإِلَـى ا تـوعدةِ،   ونس عِظَـةِ اْلحـو

والّطاعةِ لِلْمعبودِ، ونَهيت عنِ اْلخَبآئِثِ والطُّغْيـانِ، وواجهـوكَ   ،وأَمرت ِبإِقامِة الْحدوِد  
  هِمــي ــدوانِ، فَجاهــدتَهم بعــد االْيعــازِ إِلَ اْلعــالظُّلْمِ و ــوا  ،بِ ــيهِم، فَنكَثُ ــةِ علَ جتَْأكيــدِ اْلحو

ـكِذ مامــك ـَخطُوا ربــك ،وبيعتـَ َأسـَكو ـد جـوَك،وؤـد بـِبورــالْح فَثَبــت لِلطَّعــنِ  ،ِب
ـــاِر ،والـــضَّرِب اْلفُج ــود ـ نج ـــتنَطحطََل الْغُبـــاِر،وَقـــس ـــتماقَْتحجالِـــداً بِـــِذى اْلفَقـــارِ ،وم،
كَ ثاكَأَنَّكأَوا رفَلَم ،خْتارالْم لِىال خاشعخآِئف و راْلجاشِ، غَي بِت،وا لَكبنَص

ْكــِرهِمــَل م ــوده  ،غَوآِئ نج اللَّعــني ــر َأمو ،هِمــر شو ــدِِهمقــاتَُلوكَ بَِكيــوكَ،وعنفَم اْلمــآء
ـــزالَوعـــاجلُوَك،الِْقتـــالَووروده، ونــاجزوكَ  ـــقُوَك،النشربـــاِلوالنهامِ وطُوا ،ِبالـــســـسبو

ــك إِلَي    ا لَــكــوعري َلــمــطِالمِ، واالِص أَُكــف  ــوا فيــكالراقَبِذمامــًا، و  َأثامــًا، يف قَــْتلِهِم
رِحالَك بِهِمنَهكَ، ولِيآءواِت،أَوبِفى الْه مَقدم أَْنتو، مِن تجِبع اتِ، قَدذِيَتَمٌِل لِالحمو

ـــبرَِك آلِئَكـــُة الـــ صم قُوا بِـــكـــد ماواتِ، َفأَحــلِّ الِْجهـــاتِ  س ـــوَك ،مِـــن كُـ أَْثخَنو
،وأَنْـت محتَـسِب صـابِر   ،ناصِـر وبـين الـرواحِ، ولَـم يبـق لَـك     وحـالُوا بينـك  ،بِـالِْجراِح 

   تِكونِـس ـنع الدِكََتذُبأَوـوادَِك    ،وج ـنوَك عّتـى نََكـسإَِلـى  ح ـتيوضِ ، فَهاالَْر
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،قَـد رشـح لِلْمـوِت جبينـك    ،اْلخُيوُل ِبحواِفرِها، وَتعُلوكَ الطُّغـاة بِبواِترِهـا     تَطَؤكَ ،جرحياً
    االِنِْبــساطِ شِــمالُكِباالِنْقِبــاضِ و تََلفَــتاخو ـك مينـيو،    لِــكحـاً إِىل ر فِيـفــًا خَطر تُــدير

تِــكيبِب،و ــغِلْت ش َقــدوْفــسِكْلــدَِكنو ــنعأَهاليــكو،ــكسفَر عــر َأسإِىل ،شــاِرداًو
َك ،قاصِـــداًخِياِمـــكـــواد ج ـــسآءالن ـــنأَيـــا ر حِمـــًا باكِيـــًا، فَلَممحـــًام خْزِيم، ننََظـــرو
كجــرــًاس لْوِيــهِ م لَيع،  َلــى اْلُخــدوِر ععوِر، ناِشــراِت الــشاْلُخــد ِمــن ْزنــرالطِمــاتِ ،ودِب

مبادِرات، والشمر وبعدالْعِز مذَلَّالت، وإِىل مصرعِك،وِباْلعويِل داعِيات،الْوجوهِ سافِرات
ذاِبـح َلـك  ،بِيـدِهِ ، قابِض على شـيبتِك جالِس على صدرِكَ، ومولٌِغ سيفَه على َنحرَِك     

وسـبِى  ،ورفِـع عَلـى اْلقَنـاةِ رأْسـك    ،، وخفِيت أَنْفاسك  حوآسك قَد سكَنت  ،بِمهندِهِ
ُلــكبيــدِأَهــاِت ،كَاْلعطِيَق أَقْتــابِ الْمديــِد، َفــووا ِفــى اْلحــفِّد صو، ــر ح مهــوهجو تَْلَفــح

يطـاف بِِهـم   ،ٌة إِلَـى االَْعنـاقِ  َأيديهِم مغلُولـَ ،الْهاجِراتِ، يساقُون فِى الْبراري والْفَلَواتِ   
ـواِق  ــى االَْسـ ــلُ ِللْعــصاِة اْلفُــساِق  ،ِف يَفالْو،  قَتَلُــوا ِبقَتِْلــك ــد ــالمَلَق االِْس،  لوةـوا الــص وعطَّلـُ

يامالصو،    وا قَواِعـدمدهو ،كاماالَْحو نننََقضُوا السُفـوا  اإلميـان ورحءانِ آيـات ، واْلقُـر ،
ورًا ) صـلّى ا عليـه وآلـه   (َلقَد أَصبح رسـولُ اِ   ،الْبغْىِ والْعدوانِ  يفوهملَجوا   وعـاد  ،موتـُ

زع ِا ورًاكِتابجهلَّ مجو، ِبفَقْدِكَ التَّكْبري ُفقِدوراً، وقْهم تِإذْ قُهِر قالْح غُودِرو
،وَظهـــر بعـــدَك التَّغْـــيري والتَّبـــديلُ    ،والتَّنزيـــلُ والتَّأْويـــلُ ،م والتَّحليـــلُ والتَّحـــري ،والتَّهليـــلُ

ـوآء واالَْضــاليلُ ،واالِْْلحــاد والتَّعطيــلُ  االَْهـو،   ناعيــك االَْباطيــُل، فَقــامو اْلفِــتَنـرِ   و قَبـ ــدعِن
قآِئال يا رسولَ اِ قُتِلَ ،إِلَيهِ بِالدمعِ الْهطُولِفَنعاَك،)صلّى ا عليه وآله(الرسولِ جدَك

طُكفَتاَكسِبو،لُكأَه تُبيحاسَكودعب تبِيسحِماكَ، ووذَراريك، ذُورحالْم قَعوو
ِتــكبِِعتْرذَويــكــوُل ،و سالر جعــانْز ــولُ ،َف هالْم ــه كــى قَلْببو، ِبــك اهــز عآلِئَكــةُ والْم

  بِك تفُجِعو ،االَْنْبِيآءو  ـكي          اُمـزتُع ،بنيقَـرآلئِكَـةِ الْمالْم ـودنج تَلَفَـتاخو ،رآء هـالز
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ور الْعـني،   ولَطَمـت علَيـك  ،تِم يف أَعـال عِلِّـيني    آالْمـ  وُاقيمـت َلـك    ،أَمريالْمؤمِنني أَباَك الْحـ
  َكـــِت الـــسبانُهـــا  وزخو اْلجِنــــانـــكّانُها، وسو مآء،   الْبِحــــارهـــا، وَأْقطارو الْهِـــضابو

راماالِْحاْلحِلُّ وو ،رامالْح رعشالْمو ،قامالْمو تيالْبيانُها، ونبكَّةُ ومحيتانُها، و١(و(.

×احلسنيعلىالسماء واألرضبكاء

عليـه الـسالم   عبـد اهللا رات بإسناده عـن أبـي       روى ابن قولويه في كامل الزيا     

إن الحسين عليه السالم بكى لقتله السماء واألرض واحمرتا، ولم تبكيـا علـى              : قال

.)٢(أحد قط إال يحيى بن زكريا والحسين بن علي عليه السالم

إن : عليـه الـسالم يقـول      عبـد اهللا  سـمعت أبـا     : وفيه عن عبيداهللا بن هالل قال     

لحسين بن علي ويحيى بن زكريا ولم تبِك على أحـد غيرهمـا،     السماء بكت على ا   

مكثوا أربعين يوماً تطلع الـشمس بحمـرة وتغـرب بحمـرة،         : وما بكاؤها؟ قال  : قلت

.)٣(نعم: قالاك بكاؤها ذف: قلت

: عليه الـسالم يقـول  عبد اهللاسمعت أبا : وفيه عن عبد الخالق بن عبد ربه قال       

الحسين بن علي لم يكن له من قبل سمياً ويحيى بن  )٤(<سـمِيًا لَم َنجعل لَّه مِن قَبُل      >

زكريا عليه السالم لم يكن له من قبل سمياً، ولـم تبـِك الـسماء إال عليهمـا أربعـين                 

.كانت تطلع حمراء وتغرب حمراء: ما بكاؤها؟ قال: قلت:صباحاً، قال

قاتـل يحيـى   كان: عليه السالم قالعبد اهللا وفيه عن الحسن بن زياد عن أبي        
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بن زكريا ولد زنا، وقاتل الحسين عليه السالم ولد زنا، ولم تبِك السماء على أحـد          ا

تطلـع الـشمس فـي حمـرة وتغيـب فـي            : وكيف تبكي؟ قال  : قلت: إال عليهما، قال  

.)١(حمرة

.)٢(لما قتل الحسين عليه السالم أمطرت السماء دماً: وفيه عن الزهري قال

عقيلة بني هاشم زينب بنت أمير المؤمنين عليـه       ومن خطبة مشهورة معروفة ل    

تم إن مطرت السماء دماً ولعـذاب اآلخـرة     بأفعج: قالت مخاطبة أهل الكوفة   السالم

.)٣(أخزى وهم ال ينصرون

عليـه الـسالم   عبد اهللاسمعت أبا : وفي كامل الزيارات عن داود بن فرقد قال       

بـن  زنا، والذي قتـل يحيـى  كان الذي قتل الحسين بن علي عليه السالم ولد    : يقول

: حمرت السماء حين قتـل الحـسين بـن علـي سـنة، ثـم قـال               ا: زكريا ولد زنا، وقال   

بكت السماء واألرض على الحـسين بـن علـي وعلـى يحيـى بـن زكريـا وحمرتهـا             

.)٤(بكاؤها

ال تنافي بين هذه الروايات والروايات التي تقدمت منـا فـي تفـسير        : أقول

والتـي  )٥(»رض ومـا كَـانُوا منظَـرِين   لَيهِم السماء واألَت عفَما بكَ«: قوله تعالى 

مع حجم يتالءمفسرت ببكائها على كل مؤمن حيث أن المراد هنا بكاء خاص    

بحق يحيـى والحـسين عليهمـا الـسالم وبعبـارة       ارتكبتالفاجعة والجريمة التي    
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ن أهـل البيـت     أخرى لخصوصية يعلمهـا اهللا ورسـوله والراسـخون فـي العلـم مـ              

عليهم السالم وهذا واضح لمن يتأمل الروايات في المقـام، فقـول اإلمـام عليـه                 

ما بكت السماء إال على يحيى والحسين عليهما الـسالم أو لـم تبـك إال          :السالم

إليـه  أشـارت على الحسين ويحيى وما شابه ذلك يريد البكاء المخصوص التـي   

أو أنها تطلع حمراء وتغرب حمرا،       أحمرأمطرت السماء تراباً    : ولهاالروايات بق 

فالنفي في قوله عليه السالم نفي لهذه الخصوصية التي انفرد بها يحيى والحسين 

.عليهما السالم واألمر سهل

×املالئكة على احلسنيبكاء

عليـه  عبـد اهللا ابن قولويه في كامل الزيارات عن الفضيل بن يـسار عـن أبـي       

ـ يعني قبر الحسين عليه السالم ـ فإن أربعة آالف ملك  مالكم ال تأتونه  : السالم قال

.)١(يبكون عند قبره إلى يوم القيامة

إن أربعـة آالف  : عليـه الـسالم  عبـد اهللا  قال أبـو    : وفيه عن أبان بن تغلب قال     

، هم في القتالملك هبطوا يريدون القتال مع الحسين بن علي عليه السالم لم يؤذن ل

طوا وقد قتل الحسين عليه الـسالم فهـم عنـد قبـره شـعث        فرجعوا في االستيذان فهب   

.)٢(غبر يبكونه إلى يوم القيامة، رئيسهم ملك يقال له المنصور

وكّل اهللا تعالى بالحسين : عليه السالم قالعبد اهللاوفيه عن أبي بصير عن أبي 

ا عليه السالم سبعين ألف ملك يصلّون عليه كل يوم، شعثاً غبراً منذ يوم قتل إلى مـ        
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.)١(شاء اهللا ـ يعني بذلك قيام القائم

أيـن قبـور   : عليـه الـسالم بالمدينـة   عبـد اهللا  قلـت ألبـي     : وفيه عن ربعـي قـال     

ن حولـه أربعـة    إأليس أفضل الشهداء عنـدكم، والـذي نفـسي بيـده            : فقال الشهداء

.)٢(القيامةآالف ملك شعث غبر يبكونه إلى يوم 

أربعة آالف ملـك شـعث   : الم قالوفيه عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه الس   

غير يبكون الحسين إلى يوم القيامة فال يأتيه أحد إال استقبلوه وال يمرض أحد إال            

.)٣(عادوه وال يموت أحد إال شهدوه

وكّـل اهللا بقبـر   : عليـه الـسالم قـال   عبـد اهللا وفيه عن بكر بن محمد عـن أبـي      

ه إلـى يـوم القيامـة يـصلون      الحسين عليه السالم سبعين ألف ملك شعثاً غبراً يبكونـ         

عنده، الصالة الواحدة من صالتهم تعدل ألـف صـالة مـن صـالة اآلدميـين يكـون        

.)٤(ثواب صالتهم وأجر ذلك لمن زار قبره

إن اهللا وكّــل : عليـه الــسالم قـال  عبــد اهللاوفيـه عـن مالــك الجهنـي عــن أبـي     

لــزواره بالحــسين عليــه الــسالم ملكــاً فــي أربعــة آالف ملــك يبكونــه ويــستغفرون 

.)٥(ويدعون اهللا لهم

جعلـت فـداك مـا    : قلـت لـه  : عليه السالم قالعبد اهللاوفيه عن حريز عن أبي    
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كم أهل البيت وأقرب آجالكم بعـضها مـن بعـض مـع حاجـة هـذا الخلـق        ءأقل بقا 

إن لكل واحد منّا صحيفة فيها ما يحتاج إليه أن يعمـل بـه فـي مدتـه،           : فقال !إليكم

صـلّى اهللا عليـه   (مما أمر به عرف أن أجله قد حضر وأتاه النبـي        فإذا انقضى ما فيها     

ينعى إليه نفسه وأخبره بما له عند اهللا، وان الحسين عليه السالم قرأ صـحيفته              ) وآله

وبقـي منهـا أشـياء لـم تـنقض، فخـرج إلـى        ،التي أعطيها وفسر له ما يأتي وما يبقى  

.القتال

ة سـألت اهللا فـي نـصره فـإذن لهـم      فكانت تلك األمور التي بقيت إن المالئك   

فمكثت تستعد للقتال وتأهبت لذلك حتى قتل، فنزلت المالئكة وقد انقطعت مدته 

يارب أذنت لنا باالنحدار وأذنت لنا في نـصرته       : وقتل عليه السالم فقالت المالئكة    

فانحدرنا وقد قبضته، فأوحى اهللا تبارك وتعالى إليهم أن الزموا قبته حتى ترونه وقد 

رج فانصروه وأبكوا عليه وعلى ما فاتكم مـن نـصرته وأنكـم خصـصتم بنـصرته              خ

والبكاء عليه، فبكت المالئكة حزناً وجزعاً على ما فاتهم من نـصرة الحـسين عليـه               

.)١(السالم فإذا خرج يكونون أنصاره

×احلسنيعلىمجيع ما خلق ابكاء

عفـر عليـه الـسالم    ابن قولويه في كامل الزيارات عن أبي بـصير، عـن أبـي ج     

بكت االنس والجن والطير والوحش علـى الحـسين بـن علـي عليهمـا الـسالم            : قال

.)٢(حتى ذرفت دموعها
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كنت أنا ويونس بن ظبيان والمفضل بـن       : وفيه عن الحسين بن ثوير، قال     

عبد اهللا عليه السالم وكان المتكلم منـا   يبأعمر وأبو سلمة السراج جلوساً عند       

عليـه  عبـد اهللا ثم قال أبـو  : سناً ـ وذكر حديثاً طويالً ـ يقول  يونس وكان أكبرنا

ــسالم ــد اهللان أباإ: ال ــسبع    عب ــسموات ال ــه ال ــسالم لمــا مــضى بكــت علي ــه ال علي

واألرضون السبع وما فيهن وما بينهن وما يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنـا،          

: لم تبك عليه، قلـت إال ثالثة أشياء عبد اهللاوما يرى وما ال يرى بكى على أبي        

لم تبك عليـه البـصرة وال دمـشق وال          : جعلت فداك ما هذه الثالثة األشياء؟ قال      

.)١(آل عثمان بن عفان

:عليه السالمعبد اهللاقال أبو : وفيه عن زرارة قال

ن السماء بكت علـى الحـسين أربعـين صـباحاً بالـدم، وإن األرض              إيا زرارة   

ــسواد، وان   ــين صــاحباً بال ــسوف   بكــت أربع ــين صــباحاً بالك ــشمس بكــت أربع ال

ن المالئكـة بكـت   إن البحـار تفجـرت و  إن الجبال تقطعت وانتثـرت و إوالحمرة، و 

أربعين صباحاً على الحسين عليه الـسالم ومـا اختـضبت منـا امـرأة وال ادهنـت وال                

ومـا زلنـا فـي عبـرة بعـده،      ،اكتحلت وال رجلت حتى أتانا رأس عبيـداهللا بـن زيـاد      

تمأل عيناه لحيته وحتى يبكي لبكائه رحمة له من ىذكره بكى حتوكان جدي إذا 

.)٢(رآه، الحديث
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يف البلدان×قتل احلسنيلىستدل هبا عاالعالمة اليت 

:الباقر عليه السالم وهشام بـن عبـدالملك قـال هـشام          اإلمامفي حوار بين    

دل بـه  بي طالب عليه الـسالم بمـا اسـت    أخبرني عن الليلة التي قتل فيها علي بن         أ

الغائب عن المصر الذي قتل فيه علی قتله وما العالمة فيـه للنـاس؟ فـان علمـت          

خبرني هل كانت تلك العالمة لغير علي عليه الـسالم فـي قتلـه؟      أف وأجبتذلك  

المؤمنين انه لما كان تلك الليلة التـي قتـل فيهـا    أمير  يا   :مام عليه السالم  فقال اإل 

حجـر إال وجـد تحتـه دم    األرضعـن وجـه   المؤمنين عليه السالم لم يرفع    أمير  

عبيط حتی طلع الفجر، وكذلك كانت الليلة التي قتل فيها هـارون أخـو موسـی       

عليه السالم وكذلك كانت الليلة التي قتل فيها يوشع بن نـون، وكـذلك كانـت          

الليلة التي رفع فيها عيسی بن مريم الی السماء، وكذلك كانت الليلة التـي قتـل            

بـي  أكانت الليلة التي قتل فيها علي بـن     لكحمون الصفا، وكذ  فيها شمعون بن    

طالب عليه السالم وكذلك كانت الليلة التي قتـل فيهـا الحـسين بـن علـي عليـه               

.)١(السالم الحديث 

:بيت المقـدس انـه قـال   هلأبي بصير عن رجل من أفي كامل الزيارات عن  

لحسين بن علي عليه الـسالم  واهللا لقد عرفنا اهل بيت المقدس ونواحيها عشية قتل ا 

ما رفعنا حجر اوال مدراً وال صـخراً اال ورأينـا تحتهـا دمـا            :وكيف ذاك؟ قال   :قلت

عبيطا يغلي، واحمرت الحيطان كالعلق، ومطرنا ثالثة ايام دما عبيطا، وسمعنا مناديا   

:ينادي في جوف الليل يقول
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وانكسفت الشمس ثالثة ايام ثم تجلت عنها وانشبكت النجوم فلما كان من            

.)١(الحسين عليه السالمإليناغد ارجفنا بقتله، فلم يأت علينا كثير شيء حتی نعي 

×احلسنيىلعثواب البكاء

جعفـر عليـه   أبـي ابن قولويه في كامل الزيارات عـن محمـد بـن مـسلم عـن            

أيما مؤمن دمعت عينـاه لقتـل    :كان علي بن الحسين عليه السالم يقول      : السالم قال 

تسيل علی خده بوأه اهللا بها في الجنة غرفا حتىالحسين بن علي عليه السالم دمعة       

خده فينا ألذی مـسنا مـن       تسيل علی  حتىيناه  يسكنها أحقابا، وأيما مؤمن دمعت ع     

عدونا في الدنيا بـوأه اهللا بهـا فـي الجنـة مبـوأ صـدق، وأيمـا مـؤمن مـسه أذی فينـا                 

فينا صرف اهللا عن وجهه   أوذيتسيل علی خده من مضاضة ما        حتىعيناهفدمعت  

.)٢(االذی وآمنه يوم القيامة من سخطه والنار

ن البكاء إ:سمعته يقول:سالم قال لعليه ا  عبد اهللا وفيه عن ابي حمزة عن ابي       

الحسين بـن علـي   والجزع مكروه للعبد في كل ما جزع ما خال البكاء والجزع علی      

.)٣(سالم فانه فيه مأجورلعليه ا

سمعت علي بن الحسين عليه الـسالم  :بيه قال أوفيه عن الربيع بن المنذر عن       
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ا دمعة بوأه اهللا بها في الجنة غرفا    من قطرت عيناه فينا قطرة ودمعت عيناه فين       : يقول

.)١(يسكنها أحقاباً

عليـه  عبـد اهللا قال لي ابو :وفيه عن مسمع بن عبدالملك كردين البصري قال    

ال انـا  :يا مسمع انت من اهل العراق أما تأتي قبر الحسين عليه السالم قلـت             : السالم

وعدونا كثيـر مـن   رجل مشهور عند أهل البصرة وعندنا من يتبع هوی هذا الخليفة    

اهل القبائل من النصاب وغيرهم ولست آمنهم ان يرفعوا حالي عنـد ولـد سـليمان                

.فيمثلون بي

اي واهللا واسـتعبر  :فتجـزع قلـت   :نعم قـال   :قلت ،أما تذكرما صنع به    :قال لي 

متنع مـن الطعـام حتـی يـستبين ذلـك فـي         ألذلك حتی يری اهلي اثـر ذلـك علـي فـ           

نك من الذين يعدون من أهل الجزع لنـا والـذين     إأما  قال رحم اهللا دمعتك      :وجهي

يفرحــون لفرحنــا ويحزنــون لحزننــا ويخــافون لخوفنــا ويــأمنون اذا آمنــا، أمــا انــك 

ستری عند موتك حضور آبائي لك ووصيتهم ملك الموت بك وما يلقونك به مـن            

ــشفيقة  أالبــشارة أفــضل، وملــك المــوت أرق عليــك و  شــد رحمــة لــك مــن االم ال

.ولدهاعلی

خلقـه  الحمـد هللا الـذي فـضلنا علـی      :ثـم اسـتعبر واسـتعبرت معـه، فقـال          :قال

البيت بالرحمة، يا مسمع ان االرض والسماء لتبكـي منـذ قتـل          بالرحمة وخصنا اهل  

اميرالمؤمنين عليه السالم رحمة لنا وما بكي لنا من المالئكة اكثر وما رقأت دموع               

ولما لقينا اال رحمـه اهللا قبـل ان تخـرج    نا، وما بكي أحد رحمة لنا       لالمالئكة منذ قت  

ن قطرة من دموعه سـقطت فـي     إذا سالت دموعه علی خده فلو     إالدمعة من عينه، ف   
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وجع قلبه لنـا ليفـرح يـوم يرانـا     مجهنم ألطفأت حرها حتی ال يوجد لها حر، وان ال    

ال تزال تلك الفرحة في قلبه حتی يرد علينا الحـوض، وان الكـوثر              ةعند موته فرح  

ح بمحبنا اذا ورد عليه حتـی انـه ليذيقـه مـن ضـروب الطعـام مـا ال يـشتهي ان                    ليفر

.يصدر عنه

يا مسمع من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها ابدا ولم يستق بعدها ابـدا، وهـو                 

عم الزنجيـل أحلـی مـن العـسل وألـين مـن الزبـد        طفي برد الكافور وريح المسك و  

نهار الجنان، يجـري    أيم ويمر ب  نسوأصفی من الدمع وأذكی من العنبر، يخرج من ت        

علی رضراض الدر والياقوت فيه من القدحان اكثر من عدد نجوم الـسماء، يوجـد            

ريحه من مسيرة الف عام، قدحانه من الذهب والفضة وألوان الجـوهر، يفـوح فـي            

يا ليتني تركت ها هنا ال ابغي      :وجه الشارب منه كل فائحة حتی يقول الشارب منه        

.ه تحويالبهذا بدال وال عن

منه، وما من عين بكت لنا اال نعمت بـالنظر  اما انك يا كردين ممن تروی   

الی الكوثر وسقيت منه من أحبنا، وان الـشارب منـه ليعطـی مـن اللـذة والطعـم             

المؤمنين ميرأالكوثر والشهوة له اكثر مما يعطاه من هو دونه في حبنا، وان علی

:عداءنا، فيقـول الرجـل مـنهم   أبها عليه السالم وفي يده عصا من عوسج يحطم   

:انطلق الی إمامك فالن فاسأله ان يشفع لك فيقول:شهد الشهادتين، فيقولأني إ

ورائك فقل للذي كنت تتـواله  ارجع الی  :مامي الذي تذكره، فيقول   إيتبرأ مني   

وتقدمه علی الخلق فاسأله اذا كان خيـر عنـدك ان يـشفع لـك فـان خيـر الخلـق          

زادك اهللا ظمـأ  : انـي اهلـك عطـشا، فيقـول لـه     : فيقـول اذا شفع، حقيق ان ال يرد  

.وزادك اهللا عطشا
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الدنو من الحـوض ولـم يقـدر عليـه     جعلت فداك وكيف يقدر علی :قلت

ورع عن اشياء قبيحة وكف عن شتمنا اهل البيت اذا ذكرنا، وترك :غيره؟ فقال

ولكن ذلك لشدة    اشياء اجتری عليها غيره، وليس ذلك لحبنا وال لهوی منه لنا،          

بـه  اجتهاده في عبادته وتدينه ولما قد شـغل نفـسه بـه عـن ذكـر النـاس، فأمـا قل         

النصب ووالية الماضين وتقدمه لهما علی كل لفمنافق ودينه النصب باتباع اه  

.)١(أحد

مـن ذكرنـا عنـده    :عليه السالم قـال عبد اهللاوفيه عن فضيل بن يسار عن ابي       

.)٢(لذباب غفر له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحرففاضت عيناه ولو مثل جناح ا

أيما مـؤمن دمعـت   :وفيه عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السالم قال       

عيناه لقتل الحسين عليه السالم دمعة حتی تسيل علی خـده بـوأه اهللا بهـا غرفـا فـي               

.الجنة يسكنها أحقابا

عنـده  مـن ذكرنـا  :العليه السالم ق  عبد اهللا وفيه عن فضل بن فضالة عن ابي        

.)٣(النارففاضت عيناه حرم اهللا وجهه علی

وما مـن عـين   :عليه السالم في حديث له مع زرارة قال     عبد اهللا وفيه عن أبي    

أحب الی اهللا وال عبرة من عين بكت ودمعت عليـه، ومـا مـن بـاك يبكيـه اال وقـد                  

عليـه وآلـه   سعدها عليه، ووصـل رسـول اهللا صـلی اهللا       أوصل فاطمة عليها السالم و    





}{
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جدي الحسين عليه وأدی حقنا، وما من عبد يحشر اال وعيناه باكية اال الباكين علی

رة والبشارة تلقاه والسرور بين علی وجهه، والخلق فـي     يالسالم فانه يحشر وعينه قر    

الفزع وهم آمنـون، والخلـق يعرضـون وهـم حـداث الحـسين عليـه الـسالم تحـت                 

ادخلوا الجنـة فيـأبون    :سوء الحساب، يقال لهم    العرش وفي ظل العرش ال يخافون     

.ويختارون مجلسه وحديثه

عـون  فوان الحور لترسل اليهم انا قد اشتقناكم مع الولـدان المخلـدين فمـا ير      

ة، وان اعداءهم مـن بـين   رؤوسهم اليهم لما يرون في مجلسهم من السرور والكرام   

م، وانهـم  يحمـ وال صـديق  صيته الی النار ومن قائل ما لنا مـن شـافعين         مسحوب بنا 

.ليرون منزلهم وما يقدرون ان يدنوا اليهم وال يصلون اليهم

خدامهم علی ما اعطوا مـن      وان المالئكة لتأتيهم بالرسالة من ازواجهم ومن      

نأتيكم ان شاء اهللا، فيرجعون الی أزواجهم بمقاالتهم فيـزدادون          : الكرامة، فيقولون 

من الكرامة وقـربهم مـن الحـسين عليـه الـسالم      اليهم شوقا اذا هم خبر وهم بما فيه   

الحمد هللا الذي كفانا الفزع االكبر وأهوال القيامة ونجانا مما كنا نخـاف،          :فيقولون

ن عليها وهم فـي الثنـاء علـی اهللا          وويؤتون بالمواكب والرحال علی النجائب فيستو     

.)١(منازلهموالحمد هللا والصالة علی محمد وآله حتی ينتهوا الی

مصباح المتهجد عن علقمة عـن ابـي جعفـر عليـه الـسالم فـي حـديث                  وفي  

ثـم لينـدب الحـسين     :زيارة الحسين عليه السالم يوم عاشوراء من قرب وبعـد قـال           

عليه السالم ويبكيه ويأمر من في داره ممن ال يتقيه بالبكـاء عليـه، ويقـيم فـي داره       

لحسين عليه السالم وانا المصيبة باظهار الجزع عليه، وليعز بعضهم بعضا بمصابهم با   
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ضامن لهم اذا فعلوا ذلك علی اهللا عزوجل جميع ذلـك ـ يعنـي ثـواب ألفـي حجـة       

انـا الـضامن   :قـال ؟أنت الضامن لهم ذلك والزعيم:وألفي عمرة والفي غزوة ـ قلت 

عظـم اهللا  :تقـول :وكيـف يعـزي بعـضنا بعـضا؟ قـال     :قلت،والزعيم لمن فعل ذلك 

ليه السالم وجعلنـا وايـاكم مـن الطـالبين بثـأره مـع وليـه             اجورنا بمصابنا بالحسين ع   

.)١(االمام المهدي من آل محمد

مـن  :سالملـ قال الرضا عليه ا  :وفي امالي الصدوق عن ابن فضال عن ابيه قال        

لما ارتكب منا كان معنا فـي درجتنـا يـوم القيامـة، ومـن ذكـر             ىتذكر مصابنا وبك  

كي العيون، ومن جلس مجلساً يحيي فيـه  بمصابنا فبكی وابكی لم تبك عينه يوم تب  

.)٢(أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب

عليـه  عبـد اهللا سمعت أبا :وفي الكافي باسناده عن عيسی بن ابي منصور قال      

نفس المهموم لنا المغتم لظلمنا تـسبيح وهمـه المرنـا عبـادة وكتمانـه      :السالم يقول 

اكتب هـذا بالـذهب فمـا كتبـت     :سعيدقال لي محمد بن . لسرنا جهاد في سبيل اهللا  

يجـب ان  :عبـد اهللا وفي مجالس المفيد وأمالي الشيخ ثم قال أبو )٣(شيئاً أحسن منه 

.)٤(يكتب هذا الحديث بالذهب

:البن حنبل باسناده عن الربيع بـن منـذر عـن أبيـه قـال          ةوفي فضائل الصحاب  

معة أو قطرت عيناه فينا من دمعتا عيناه فينا د:كان حسين بن علي عليه السالم يقول
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.)١(قطرة أثواه اهللا عزوجل الجنة

سـمعت  :وفي أمالي الشيخ الطوسي عن محمد بن ابـي عمـارة الكـوفي قـال        

من دمعت عينه فينا دمعة لدم سفك لنـا أو حـق      : جعفر بن محمد عليه السالم يقول     

الجنـة  ه اهللا تعـالی بهـا فـي    أنتهـك لنـا أو الحـد مـن شـيعتنا بـو         النا نقضاه أو عرض     

.)٢(حقبا

وفي مدح البكاء والحزن يقول النبي صلی اهللا عليه وآله وهـو يوصـي أبـاذر        

عزوجل علی مثل طول الحزن، يا أباذر من أوتـي مـن           عبد اهللا يا أباذر ما     :الغفاري

العلم ما ال يبكيه لحقيق ان يكون قد أوتي علم ما ال ينفعه ألن اهللا نعت العلماء فقال 

ين أوتوا العلم من قبله اذا يتلی عليهم خيـرون لألذقـان سـجدا        ان الذ {:جلّ وعزّ 
ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا ملفعوال، وخيـرون لألذقـان يبكـون      

يا اباذر من استطاع ان يبكي فليبك ومن لم يستطع فليـشعر قلبـه   } ويزيدهم خـشوعا  

.)٣(عرونالحزن وليتباك، ان القلب القاسي بعيد من اهللا تعالی ولكن ال تش

قتيل العربة×احلسني

اميـر نظـر  :عليـه الـسالم قـال   عبـد اهللا فـي كامـل الزيـارات عـن ابـي       هابن قولوي 

.)٤(نعم يا بني:قال؟أنا يا ابتاه:يا عبرة كل مؤمن، فقال:المؤمنين الی الحسين فقال
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١٧٩...............................................................................................................العبرة قتيل ×الحسين

قـال الحـسين بـن علـي     :عليه السالم قـال عبد اهللاوفيه عن ابي بصير عن ابي       

.)١(أنا قتيل العبرة ال يذكرني مؤمن اال استعبر:لسالمعليه ا

قـال الحـسين    :سالم قـال  لـ عليه ا  عبد اهللا وفيه عن هارون بن خارجة عن ابي        

عليه السالم انا قتيل العبرة قتلت مكروبا، وحقيق علی اهللا ان ال يأتيني مكروب قط         

.)٢(اال رده اهللا أو أقلبه الی أهله مسرورا

ئل عن مجموعة الـشهيد نقـال عـن كتـاب االنـوار البـي       وفي مستدرك الوسا 

نظـر  :علي محمد بن همام باسناده عن سنان عن جعفر بن محمد عليه الـسالم قـال           

اهللا عليه وآله الی الحسين بن علي عليه السالم وهو مقبـل فأجلـسه فـي              ىالنبي صل 

.حجره

م قـال عليـه   ان لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين ال تبرد ابدا، ثـ    :وقال

ال :ومـا قتيـل كـل عبـرة يـا بـن رسـول اهللا؟ قـال          :بأبي قتيل كل عبرة، قيل     :السالم

.)٣(ذكره مؤمن اال بكیي

: طريفة ينقلها الكشي في رجاله بإسناده عن علي بن عقبة عن أبيـه قـال      وهنا  

إن لنا خادمة ال تعرف ما نحن عليه، فإن أذنبت ذنباً:عليه السالمعبد اهللاقلت ألبي 

فقال عليه : ال وحق الذي إذا ذكرتموه بكيتم، قال  : وأرادت أن تحلف بيمين قالت    

.)٤(رحمكم اهللا من أهل بيت: السالم
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×ثواب انشاد الشعر يف احلسني

عليـه  عبـد اهللا قال ابو :كامل الزيارات باسناده عن ابي هارون المكفوف قال 

:فأنـشدته فبكـی، فقـال    :قـال السالم يا ابا هارون انشدني في الحسين عليـه الـسالم            

:فأنشدته:انشدني كما تنشدون ـ يعني بالرقة ـ قال
  

 
فبكـی  :، قـال األخـرى دة يفأنـشدته القـص  :زدنـي، قـال  :فبكی، ثـم قـال     :قال

انشد في هارون من أبايا :فلما فرغت قال لي:وسمعت البكاء من خلف الستر، قال

فبكی وأبكی عشراً كتبت له الجنة، ومن انشد في الحسين لحسين عليه السالم شعراًا

بكی خمسة كتبت له الجنة، ومن انشد في الحسين شعرا فبكی وابكی أشعرا فبكی و

واحدا كتبت لهما الجنة، ومن ذكر الحسين عليه السالم عنده فخرج من عينـه مـن         

.)١(ولم يرض له بدون الجنةالدموع مقدار جناح ذباب كان ثوابه علی اهللا

من انـشد فـي     :عليه السالم قال   عبد اهللا سناده عن صالح بن عقبة عن ابي        إوب

الحسين عليه السالم بيت شعر فبكی وابكی عشرة فله ولهم الجنة، ومـن انـشد فـي       

مـن أنـشد فـي    :الحسين بيتا فبكی وابكی تسعة فله ولهم الجنة، فلم يزل حتی قـال         

.)٢(فله الجنةىأو تباك:ی وأظنه قالالحسين بيتا فبك

: بن الفضل الهاشمي قـال عبد اهللاوفي عيون اخبار الرضا عليه اسالم باسناده عن   

.)٣(عليه السالم من قال فينا بيت شعر بنی اهللا تعالی له بيتا في الجنةعبد اهللاقال أبو 
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١٨١.............................................................................× الماء وذكر عطش الحسينشربمنثواب

×ثواب من شرب املاء وذكر عطش احلسني

ذ إعليه السالم عبد اهللاكنت عند ابي :الرقي قالابن قولويه باسناده عن داود

يـا  :استسقی الماء، فلما شربه رأيته قد استعبر واغرورقت عيناه بدموعه، ثم قال لـي   

داود لعن اهللا قاتل الحسين عليه السالم فما من عبد شرب الماء فذكر الحسين عليه     

ه مائة الف سيئة، ورفع السالم ولعن قاتله اال كتب اهللا له مائة الف حسنة، وحط عن         

له مائة الف درجة، وكأنما اعتق مائة الف نسمة، وحشره اهللا تعالی يوم القيامة ثلج      

.)١(الفؤاد

زيارة احلسني عليه السالم وما جاء يف فضلها

:عليـه الـسالم قـال      عبـد اهللا  أبيبن وهب عن    ة  عن معاوي  بإسنادههابن قولوي 

ن مـن تـرك   إالحـسين عليـه الـسالم لخـوف فـ     يا معاوية ال تدع زيـارة قبـر     :قال لي 

زيارته رأی من الحسرة ما يتمنی ان قبره كان عنده، اما تحب ان يری اهللا شخصك   

وسوادك فيمن يدعو له رسول اهللا صلی اهللا عليه وآله وعلي وفاطمة واألئمة عليهم 

.)٢(السالم

عليـه  هللاعبـد ا استأذنت علی ابي :وفيه باسناده عن معاوية بن وهب ايضا قال  

ادخل فدخلت فوجدته في مصاله في بيته، فجلـست حتـی قـضی    :السالم فقيل لي 

:صالته، فسمعته وهو يناجي ربه وهو يقول

اللهم يا من خصنا بالكرامة، ووعدنا بالشفاعة، وخصنا بالوصية، واعطانا علم        
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، وجعل افئدة من الناس تهـوي الينـا، اغفـر لـي وال اخـواني،      يما مضی وعلم ما بق    

شخصوا ابدانهم، رغبة في   أالحسين، الذين انفقوا اموالهم، و     عبد اهللا وزوار قبر ابي    

برنا ورجاء لما عندك في صلتنا، وسرورا ادخلوه علی نبيـك، واجابـة مـنهم المرنـا                 

.عدونا ارادوا بذلك رضوانكوغيظا ادخلوه علی

ــی     ــف عل ــار، واخل ــل والنه ــم بالي ــوان، واكأله ــا بالرض ــاليهمفكــافهم عن اه

وأوالدهم الذين خلفوا باحسن الخلف، واصحبهم، واكفهم شر كـل جبـار عنيـد،              

عطهـم افـضل مـا    أوكل ضعيف من خلقك وشديد، وشر شياطين االنس والجن، و  

.أملوا منك في غربتهم عن اوطانهم، وما آثرونا به علی ابنائهم واهاليهم وقراباتهم

ذلك عن الـشخوص الينـا    اللهم ان اعداءنا عابوا عليهم بخروجهم فلم ينههم         

خالفا منهم علی من خالفنا، فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك           

الحـسين عليـه الـسالم، وارحـم تلـك      عبـد اهللا حفـرة ابـي   الخدود التي تتقلب علـی   

االعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعـت واحترقـت    

.كانت لنالنا، وارحم تلك الصرخة التي

اللهم اني استودعك تلك االبدان وتلك األنفس حتی تـوافيهم مـن الحـوض           

.)١(يوم العطش

اذا زرتـم ابـا   :عليه السالم قـال   عبد اهللا وفيه عن عبدالملك بن مقرن عن ابي        

عليه السالم فالزموا الـصمت اال مـن خيـر، وأن مالئكـة الليـل والنهـار مـن             عبد اهللا 

لذين بالحائر فتـصافحهم فـال يجيبونهـا مـن شـدة البكـاء            الحفظة تحضر المالئكة ا   

فينتظرونهم حتی تزول الشمس وحتی ينور الفجر، ثم يكلمـونهم ويـسألونهم عـن           
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١٨٣..................................................................................فضلهافيجاءوماالسالم عليهالحسينزيارة

ين فـانهم ال ينطقـون وال يفتـرون عـن          الوقت اشياء من امر السماء، فأما ما بين هذين       

ان الـی . تمعن اصحابهم، فانمـا شـغلهم بكـم اذا نطقـ           البكاء والدعاء وال يشغلونهم   

:تقول الرواية

ما في زيارته من الخير ويعلم ذلك الناس ال قتتلـوا علـی زيارتـه      نولو يعلمو 

السالم اذا نظرت اليهم ومعها ابالسيوف، ولباعوا اموالهم في اتيانه، وان فاطمة عليه

ــن الكــروب    ــف شــهيد وم ــي والــف صــديق وال ــف نب ــسعدونها  يال ــف ي ين الــف ال

هق شهقة فال يبقی في السموات ملك اال بكی رحمة لصوتها،  البكاء، وانها لتش  علی

:وما تسكن حتی يأتيها النبي صلی اهللا عليه وآله فيقول

حتی يقد ابكيت أهل السماوات وشغلتهم عن التسبيح والتقديس فكفّيا بنية

من حضر منكم فتـسأل اهللا لهـم مـن كـل     ى لإ، وانها لتنظر أمرهيقدسوا فان اهللا بالغ  

.)١(أكثر من ان يحصیإتيانهفان الخير في إتيانهال تزهدوا في خير، و

عليـه الـسالم   عبـد اهللا من أتی قبر ابي      :عليه السالم قال   عبد اهللا وفيه عن ابي    

فقد وصل رسول اهللا صلی اهللا عليه وآله ووصلنا وحرمت غيبته وحرم لحمـه علـی          

في كتاب محفـوظ، وكـان   له ةالنار واعطاه اهللا بكل درهم انفقه عشرة آالف مدين    

اهللا له من وراء حوائجه وحفظ فـي كـل مـا خلـف، ولـم يـسأل اهللا شـيئا اال أعطـاه          

.)٢(وأجابه فيه اما ان يعجله واما ان يؤخره له

:قلـت  :عليه السالم في حديث طويـل قـال        عبد اهللا وفيه عن الحلبي عن ابي      

أقـول انـه عـق    :لجعلت فداك ما تقول فيمن ترك زيارته وهو يقدر علی ذلك؟ قـا   
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رسول اهللا صلی اهللا عليه وآله وعقنا واستخف بأمر هو له، ومن زاره كان اهللا له من      

العبـد ويخلـف   أمر دنياه، وانه ليجلب الرزق علیوراء حوائجه، وكفی ما أهمه من    

عليه ما انفق ويغفر له ذنوب خمسين سنة ويرجع الی اهله وما عليه وزر وال خطيئة         

.)١(صحيفتهاال وقد محيت من

ماشياً×ثواب من زار احلسني

عبـد  قال أبو  :قال ةكامل الزيارات باسناده عن الحسين بن ثوير بن ابي فاخت         

بن علي عليـه  يا حسين من خرج من منزله يريد زيارة قبر الحسين         :عليه السالم  اهللا

ر عنه سـيئة حتـی اذا صـا    اكتب اهللا له بكل خطوة حسنة ومح       السالم ان كان ماشياً   

ين، حتـی اذا قـضی مناسـكه كتبـه مـن      حائر كتبـه اهللا مـن المفلحـين المنجحـ         في ال 

ان رسول اهللا صلی اهللا عليه وآلـه  :الفائزين، حتی اذا اراد االنصراف أتاه ملك فقال     

.)٢(استأنف العمل فقد غفر لك ما مضی:ك السالم ويقول لكئيقر

ان الرجـل ليخـرج   :قـال عليـه الـسالم   عبـد اهللا وفيه عن بشير الدهان عن ابي   

قبر الحسين عليه السالم فله اذا خرج من اهله بأول خطوة مغفرة ذنوبـه، ثـم لـم           الی

عبـدي سـلني   :يزل يقدس بكل خطوة حتی يأتيـه فـاذا اتـاه ناجـاه اهللا تعـالی فقـال         

وقـال ابـو   :اعطك، ادعني اجبك، اطلب مني اعطك، سلني حاجة اقـضها لـك، قـال    

.)٣(وحق علی اهللا ان يعطي ما بذل: عليه السالمعبد اهللا
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١٨٥......................................اهللا وعلي وفاطمة عليهم السالم   لرسولوحباًاليه تشوقاٌ×الحسينزارمن

عليهم السالمةلرسول ا وعلي وفاطماًاليه وحبتشوقاٌ×من زار احلسني 

اذا كـان يـوم القيامـة نـادی     :عليه السالم قـال   عبد اهللا ابن قولويه عن ابي     

أين زوار الحسين بن علي فيقوم عنق من الناس ال يحصيهم اال اهللا تعالی،     :مناد

فيقولون يارب أتينـاه حبـا   :ما أردتم بزيارة قبر الحسين عليه السالم   :فيقول لهم 

هذا محمد :لهملرسول اهللا وحبا لعلي وفاطمة ورحمة له مما ارتكب منه، فيقال

ن والحسين فالحقوا بهم فانتم معهم فـي درجـتهم الحقـوا    ة والحسوعلي وفاطم 

فـي يـد   في ظلـه واللـواء   بلواء رسول اهللا فينطلقون الی لواء رسول اهللا فيكونون   

امام اللواء وعن يمينه وعن االجنة جميعا، فيكونوعلي عليه السالم حتی يدخلو

.)١(يساره ومن خلفه

عليـه الـسالم أو ابـا جعفـر     عبد اهللاسمعت ابا :وفيه باسناده عن ابي بصير قال  

من أحب ان يكون مسكنه الجنة ومـأواه الجنـة فـال يـدع زيـارة     :عليه السالم يقول 

الحسين بن علي صاحب كربالء من أتاه شـوقا إليـه         :ومن هو؟ قال   :المظلوم، قلت 

وحبا لرسول اهللا وحبا الميـر المـؤمنين وحبـا لفاطمـة أقعـده اهللا علـی موائـد الجنـة          

.)٢(يأكل معهم والناس في الحساب

من اراد اهللا بـه الخيـر قـذف فـي قلبـه            :عليه السالم قال   عبد اهللا وفيه عن ابي    

سين عليه السالم ومـن اراد اهللا بـه الـسوء قـذف فـي قلبـه بغـض الحـسين                    حب الح 

.)٣(وبغض زيارته
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لـو يعلـم النـاس مـا     :وفيه عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السالم قال 

في زيارة الحـسين عليـه الـسالم مـن الفـضل لمـاتوا شـوقا وتقطعـت انفـسهم عليـه             

اهللا له الـف حجـة متقبلـة والـف     من أتاه تشوقا كتب   :وما فيه؟ قال   :حسرات، قلت 

عمرة مبرورة وأجر الف شـهيد مـن شـهداء بـدر واجـر الـف صـائم وثـواب الـف               

صدقة مقبولة وثواب الف نسمة أريد بها وجه اهللا، ولم يزل محفوظا سنته من كـل       

آفة اهونها الشيطان، ووكل به ملك كريم يحفظه من بـين يديـه ومـن خلفـه وعـن                

.)١(الحديث. رأسه ومن تحت قدمهيمينه وعن شمال هومن فوق 

مـن  ىلقـ أعليـه الـسالم مـا    عبد اهللاقلت البي    :وفيه عن ذريح المحاربي قال    

قومي و من بني اذا انا أخبرتهم بما في اتيان قبر الحسين عليه السالم من الخير انهم 

يـا ذريـح دع النـاس    :جعفر بـن محمـد، قـال   علىانك تكذب   :يكذبوني ويقولون 

اؤوا، واهللا ان اهللا ليبـاهي بزائـر الحـسين والوافـد يفـده المالئكـة               يذهبون حيـث شـ    

أما ترون زوار قبر الحسين أتوه شـوقا     :المقربون وحملة عرشه، حتی انه ليقول لهم      

اليه والی فاطمة بنت رسول اهللا، أما وعزتي وجاللي وعظمتي الوجبن لهم كرامتي 

.ورسليوالدخلنهم جنتي التي اعددتها الوليائي والنبيائي

يا مالئكتي هؤالء زوار الحسين حبيب محمد رسولي ومحمد حبيبي، ومـن            

أحبني أحب حبيبي ومن أحب حبيبي أحب من يحبه، ومن ابغض حبيبي ابغـضني    

        ناري واجعل جهنم ومن ابغضني كان حقا علي ان اعذبه بأشد عذابي واحرقه بحر

.)٢(نمسكنه ومأواه واعذبه عذابا ال اعذبه احدا من العالمي
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١٨٧.........................^األئمةولجميع لهالزموعهدومؤمنة مؤمنكلعلىفرض×الحسينزيارةان

ــارة احلــسني  كــل مــؤمن ومؤمنــة وعهــد الزم لــه وجلميــع    علــى فــرض ×ان زي

^األئمة

مـروا  :ابن قولويه باسناده عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السالم قال    

شيعتنا بزيارة قبر الحـسين عليـه الـسالم فـان اتيانـه مفتـرض علـی كـل مـؤمن يقـر                       

.)١(للحسين باالمامة من اهللا عزوجل

ان لكل امام عهدا في     :سمعت الرضا عليه السالم يقول     :لوشاء قال وفيه عن ا  

عنق أوليائه وشيعته، وان من تمام الوفاء بالعهد وحسن االداء زيـارة قبـورهم فمـن              

زارهم رغبـة فـي زيـارتهم وتـصديقا لمـا رغبـوا فيـه كـان أئمـتهم شـفعاءهم يـوم                   

.)٢(القيامة

يا ام :قال لي:ليه السالم قالتععبد اهللا وفيه عن أم سعيد االحمسية عن ابي        

زوريـه فـان زيـارة قبـر     :نعـم، فقـال لـي   :قلـت :سعيد تزورين قبـر الحـسين؟ قالـت    

.)٣(علی الرجال والنساءةالحسين واجب

عبـد اهللا ابي جعفر عليه السالم عن ابـي       بن كثير مولی   عبد الرحمن وفيه عن   

سين بن علي عليـه الـسالم   ن أحدكم حج دهره ثم لم يزر الح أ لو :عليه السالم قال  

لكان تاركا حقا من حقوق رسول اهللا صلی اهللا عليـه وآلـه الن حـق الحـسين عليـه         

.)٤(السالم فريضة من اهللا واجبة علی كل مسلم
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عارفا حبقهعليه السالم ثواب من زار احلسني 

:باسناده عن قائد الحناط عن ابي الحسن الماضي عليه السالم قالهابن قولوي

.)١(الحسين عليه السالم عارفا بحقه غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخرمن زار

قال ابوالحسن موسی بن جعفر عليـه        :وفيه عن الحسين بن محمد القمي قال      

ادنی ما يثاب به زائـر الحـسين عليـه الـسالم بـشط الفـرات اذا عـرف حقـه                :السالم

.)٢(روحرمته وواليته ان يغفر له ما تقدم من ذنبه وماتأخ

جعلـت  :دخلت عليه فقلت له :وفيه عن قائد عن عبد صالح عليه السالم قال        

فداك ان الحسين عليه السالم قد زاره النـاس مـن يعـرف هـذا االمـر و مـن ينكـره                 

: وركبت اليه النساء ووقع حال الشهرة وقد انقبضت منه لما رأيت من الشهرة، قـال           

تشهر انت ا عراقي ان شهروا انفسهم فالي:فمكث مليا ال يجيبني ثم أقبل علي فقال

نفسك، فواهللا ما اتی الحسين عليه السالم آت عارفا بحقه اال غفر اهللا له ما تقدم من   

.)٣(ذنبه وما تأخر

تعدل حجة وعمرة×ان زيارة قرب احلسنينىمع

عليـه  عبـد اهللا قلـت البـي   :بن عبيد االنباري قـال عبد اهللاباسناده عن هابن قولوي 

اذا اردت :جعلت فداك انه ليس كل سنة يتهيأ لي ما اخرج به الی الحج، فقـال       :مالسال

الحج ولم يتهيأ لك فائت قبر الحسين عليه السالم فانهـا تكتـب لـك حجـة، واذا اردت          
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١٨٩................................................................................................حججاًتعدل ×الحسينزيارةان

.)١(العمرة ولم يتهيأ لك فائت قبر الحسين عليه السالم فانها تكتب لك عمرة

مـا يقـال   :عليه السالم عبد اهللا بي  قلت ال  :وفيه عن عبدالكريم بن حسان قال     

انمـا الحـج   :فقـال :؟ قـال ةوعمـر ةان زيارة قبـر الحـسين عليـه الـسالم تعـدل حجـ            

تـاه كتـب لـه حجـة، ولـو ان      أأ لـه ف يـ والعمرة هاهنا ولو ان رجال اراد الحج ولم يته       

.)٢(رجال اراد العمرة ولم يتهيأ له كتبت له عمرة

اذا رأی :العبد الصالح عليه الـسالم ىلإت كتب:وفيه عن ابراهيم بن عقبة قال    

سيدنا ان يخبرني بافضل ما جاء به في زيارة الحسين عليه السالم وهل تعدل ثواب      

.)٣(تعدل الحج لمن فاته الحج:الحج لمن فاته؟ فكتب عليه السالم

تعدل حججاً×ان زيارة احلسني

زيـارة :الـسالم قـال  عليهعبد اهللابن قولويه باسناده عن زيد الشحام عن ابي    

.)٤(.الحسين عليه السالم تعدل عشرين حجة وافضل من عشرين حجة

عليه السالم من أتی قبر الحسين عليـه  عبد اهللاقال ابو   :وفيه عن صالح النيلي قال    

.)٥(مع رسول اهللا صلی اهللا عليه وآلهةالسالم عارفا بحقه كان كمن حج مائة حج

قـوم  عليه السالم فمرعبد اهللاكنت مع ابي   :الوفيه عن يزيد بن عبدالملك ق     

فمـا يمـنعهم مـن    :قبـور الـشهداء قـال   :اين يريد هؤالء؟ فقلت    :علی حمر فقال لي   
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زيارته خيـر    :؟ فقال ةزيارته واجب و :زيارة الغريب الشهيد، فقال له رجل من العراق       

:من حجة وعمرة وعمرة وحجة حتی عد عـشرين حجـة وعـشرين عمـرة ثـم قـال       

انـي قـد   :فواهللا ما قمت مـن عنـده حتـی اتـاه رجـل فقـال           :قال. ورات متقبالت مبر

فهـل زرت  :فـادع اهللا ان يرزقنـي تمـام العـشرين، قـال        ةحججت تسع عـشرة حجـ     

.)١(لزيارته خير من عشرين حجة:ال قال:قال؟الحسين عليه السالم

نة، حـسب مناسـبات الـس      دوزيارات االمام الحسين عليه السالم كثيـرة تتعـد        

فلكل مناسبة زيارة تخصها ولها أجرها وثوابها، نقتصر علی بعض ما جاء في زيارة         

.الحسين يوم عرفة

عليـه  عبـد اهللا قلـت البـي     :ففي كامل الزيارات باسناده عن بشير الدهان قال       

احسنت يا بشير :ربما فاتني الحج فاعرف عند قبر الحسين عليه السالم قال         :السالم

بر الحسين عليه السالم عارفا بحقه في غير يـوم عيـد كتـب اهللا لـه            ايما مؤمن أتی ق   

عشرين حجة وعشرين عمرة مبرورات متقبالت وعشرين غزوة مع نبـي مرسـل أو     

ومائة عمرة ومائة غزوة مع ةامام عادل، ومن أتاه في يوم عيد كتب اهللا له مائة حج

ةكتب اهللا له الف حجـ عارفا بحقه ةنبي مرسل أو امام عادل ومن أتاه في يوم عرف      

.مع نبي مرسل أو امام عادلةوالف عمرة متقبالت والف غزو

يـا  :فنظر الي شبه المغضب ثم قال:قال:وكيف لي بمثل الموقف    :فقلت له  :قال

بشير ان المؤمن اذا اتی قبر الحسين عليـه الـسالم يـوم عرفـة واغتـسل فـي الفـرات ثـم               

.)٢(وغزوة:بمناسكها وال اعلمه اال قالتوجه إليه كتب اهللا له بكل خطوة حجة 




!
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١٩١................................................................................................حججاًتعدل ×الحسينزيارةان

قـال مـن زار   :عليـه الـسالم  عبـد اهللا  قـال ابـو      :وفيه عن يونس بن ظبيان قـال      

صف من شعبان وليلة الفطر وليلة عرفة في سنة واحـدة       نالحسين عليه السالم ليلة ال    

كتب اهللا له الف حجة مبـرورة والـف عمـرة متقبلـة وقـضيت لـه الـف حاجـة مـن              

.)١(خرةيا واآلحوائج الدن

ال يخفی ان المراد من هذا الجزاء واألجر والثواب وان زيارة الحسين             : أقول

عنـه بالنفـل، ولـيس    تعدل هكذا حجة وعمرة هو الحج الندبي االسـتحبابي المعبـر      

مـن تأمـل روايـات    لرورة الواجبـة، وهـذا واضـح        ضالمراد حجة االسالم أو حج ال     

: عليه السالم قالعبد اهللاي بأار عن شعن ي:الباب كالخبر اآلتي

ت قبـر الحـسين عليـه الـسالم     أمن كان معسرا فلم يتهيأ له حجة االسـالم فليـ     

وليعرف عنده فذلك يجزيه عن حجة االسالم، اما انـي ال اقـول يجـزي ذلـك عـن              

حجة االسالم اال للمعسر، فامـا الموسـر اذا كـان قـد حـج حجـة االسـالم فـاراد ان            

ومنعه من ذلك شغل دنيـا او عـائق فـاتی قبـر الحـسين عليـه       يتنفل بالحج أو العمرة   

اجزأه ذلـك عـن اداء الحـج أو العمـرة وضـاعف اهللا لـه ذلـك        ةالسالم في يوم عرف 

ال يحـصی ذلـك،   :كم تعدل حجة وكم تعـدل عمـرة، قـال         :قلت. اضعافا مضاعفة 

: واكثـر مـن ذلـك، ثـم قـال      :الف قال  :ومن يحصی ذلك قلت    :مائة قال  :قلت :قال

.)٢(ان اهللا واسع كريم} وان تعدوا نعمة ا ال حتصوها{

"
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وما جيب ان يكون عليه الزائر×ما يكره اختاذه لزيارة احلسني

ابـو  :قال:كامل الزيارات باسناده عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا قال    

بلغنـي ان قومـا اذا زاروا الحـسين عليـه الـسالم حملـوا معهـم                  :عليه السالم  عبد اهللا 

السفر، فيها الحالوة واالخبصة واشباهها، ولو زاروا قبور أحبائهم مـا حملـوا معهـم           

.)١(هذا

عليه عبد اهللاقال لي أبو :ابو المضا قال   :وفيه عن رجل من اهل الرقة يقال له       

.نعم:عليه السالم؟ قلتعبد اهللاتأتون قبر ابي :السالم

تيـتم قبـور آبـائكم      ألـو    امـا  :نعـم فقـال    :أفتتخذون لـذلك سـفرا؟ قلـت       :قال

.وامهاتكم لم تفعلوا ذلك

عبـد  وقـال كـرام البـي    :الخبز واللبن قال :نأكل؟ قال  يءقلت اي ش   :قال

عليه السالم جعلت فداك ان قوما يزورون قبر الحسين عليه السالم فيطيبـون      اهللا

ئهم مـا  أما انهم لو زاروا قبـور آبـا  :عليه السالمعبد اهللا فقال لي ابو     :السفر، قال 

.)٢(فعلوا ذلك

تزورون خير من :عليه السالمعبد اهللاقال ابو :وفيه عن المفضل بن عمر قال   

تـاهللا  :قلت قطعت ظهري، قـال :، قالا، وال تزورون خير من ان تزورو     اان ال تزورو  

ان احدكم ليذهب الی قبر ابيه كئيبا حزينا وتأتونه انـتم بالـسفر، كـال حتـی تأتونـه           

.)٣(شعثا غبرا
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١٩٣....................................................ان يكون عليه الزائروما يجب× الحسينلزيارةاتخاذهيكرهما

:عليه السالم قالعبد اهللاوفيه عن علي بن الحكم عن بعض اصحابنا عن ابي 

اذا أردت زيارة الحسين عليه السالم فـزره وأنـت كئيـب حـزين مكـروب، شـعث               

، وسله عطشاناًجائعاًبراًغممغبر، جائع عطشان، فان الحسين قتل حزينا مكروبا شعثاً   

.)١(الحوائج وانصرف عنه وال تتخذه وطنا

اذا أردت :عليـه الـسالم لكـرام   عبد اهللاقال ابو   :عن كرام بن عمرو قال     وفيه

انت قبر الحسين عليه السالم فزره وانت كئيـب حـزين شـعث مغبـر، فـان الحـسين           

.)٢(عليه السالم قتل و هو كئيب حزين، شعث مغبر جائع عطشان

ات فليعلمن الالتي يأتين الی زيارة األئمة االطهـار مـتجمالت متعطـر            : أقول

قة فهـن   صـ سافرات الوجوه كاسيات عاريات حيث الجباب والسراويل الضيقة الال        

وحركــاتهن اتنهنفــحجــم محاســنهن ومةمــع كــسوتهن عاريــات اذ يمكــن قــراء

:قال الشاعر فيهنوقديماً
  

  

فهوالء يمثلن الشيطان شر تمثيل ويقمن بدوره أبشع قيام وهن سـهمه الـذي          

فحذار حذار ان تتحول هذه المناسبات الی بذخ ونزهة ولهو ولعب كما . ئال يخط 

قد يشاهد هنا وهنـاك، فعلـی المـؤمنين ارشـاد النـاس الـی االعمـال واألوراد التـي                 

مناسبة وزيارة، وتعظيم هذه الـشعائر كمـا أمـر اهللا سـبحانه وتعـالی            جاءت في كل    

.بيته عليهم السالمورسوله صلی اهللا عليه وآله وأهل
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مصادر الشيعة/ البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين ..................................................١٩٤

الدعاء عند احلائر احلسيين 

بعـث الـي ابوالحـسن عليـه         :ابن قولويه باسناده عن ابي هاشم الجعفري قـال        

بن حمزة فـأخبرني انـه   السالم في مرضه والی محمد بن حمزة، فسبقني اليه محمد   

انا اذهب الی الحـائر، ثـم   :اال قلت له:ابعثوا الی الحائر، فقلت لمحمد     :مازال يقول 

انظروا في ذلك، ثـم  :جعلت فداك انا اذهب الی الحائر فقال       :دخلت عليه فقلت له   

فـذكرت  :ان محمدا ليس له سر من زيد بن علي وانا اكره ان يسمع ذلك قال         :قال

مـا كـان يـصنع بالحـائر وهـو الحـائر فقـدمت العـسكر                 :الل، فقـال  ذلك لعلي بن ه   

فدخلت عليه، فقال لي اجلس حين اردت القيام، فلما رأيته أنس بي ذكـرت قـول        

ان رسول اهللا صلی اهللا عليه وآلـه كـان يطـوف          :إال قلت له   :علي بن بالل فقال لي    

أعظـم مـن حرمـة    له والمؤمنآبالبيت ويقبل الحجر، وحرمة النبي صلی اهللا عليه و        

البيت، وامره اهللا ان يقف بعرفة، انما هي مواطن يحب اهللا ان يذكر فيها، فانا احب               

..)١(ان يدعی لي حيث يحب اهللا ان يدعی فيها، والحائر من تلك المواضع

شفاء وأمان×احلسنيطني قرب 

خرجـت الـی المدينـة وانـا     :كامل الزيارات باسناده عـن محمـد بـن مـسلم قـال        

فقيل له محمد بن مسلم وجع، فأرسل الي ابو جعفر عليه السالم شرابا مـع غـالم        وجع،

اشربه فانـه قـد امرنـي ان ال ابـرح حتـی تـشربه،       :مغطی بمنديل فناولنيه الغالم وقال لي     

فتناولته فاذا رائحة المسك منـه، واذا بـشراب طيـب الطعـم بـارد، فلمـا شـربته قـال لـي                    

بته فتعال، ففكرت فيما قال لي، وما أقدر علی النهوض         يقول لك موالي اذا شر     :الغالم
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١٩٥................................................................................................وأمان  شفاء×الحسينقبرطين

قبل ذلك علی رجلي، فلما استقر الشراب في جوفي فكأنما نشطت من عقـال، فأتيـت               

.)١(والحديث طويل. صح الجسم ادخل:بابه فأستأذنت عليه، فصوت بي

عبـد اهللا قلـت البـي   :امالي الشيخ الطوسي باسناده عن الحارث بن المغيـرة قـال          

:يه السالم اني رجل كثير العلل واالمراض وما تركت دواء اال تداويت به، فقال لـي           عل

أين انت عن طين قبر الحسين بن علي عليه السالم فان فيه شفاء من كل داء وأمنـا مـن      

لك بحـق هـذه الطينـة، وبحـق         أاللهم انـي أسـ     :كل خوف، فاذا أخذته فقل هذا الكالم      

ذي قبـضها، وبحـق الوصـي الـذي حـل فيهـا، صـلّ       الملك الذي أخذها، وبحق النبي ال 

عبـد اهللا ثـم قـال لـي أبـو       :بيته وافعل بي كذا وكذا قـال      علی محمد وآل محمد وأهل    

أما الملك الذي أخذها فهو جبرئيـل عليـه الـسالم وأراهـا النبـي صـلی اهللا             :عليه السالم 

بـضها فهـو   هذه تربة ابنـك الحـسين تقتلـه أمتـك مـن بعـدك، والـذي ق       :عليه وآله فقال  

محمد رسول اهللا صلی اهللا عليه وآله واما الوصي الذي حل فيها فالحسين عليه الـسالم              

قد عرفت جعلت فـداك الـشفاء مـن كـل داء فكيـف      :والشهداء رضي اهللا عنهم، قلت    

إذا خفت سلطانا أو غير سلطان فـال تخـرجن مـن منزلـك     :األمن من كل خوف؟ فقال 

اللهم اني أخذته من قبر وليك وابن  :ه السالم فتقول  إال ومعك من طين قبر الحسين علي      

.وليك فاجعله لي أمنا وحرزا لما أخاف وما ال أخاف فانه قد يرد ما اليخاف

فأخذت كما أمرني وقلت ما قال لي فصح جـسمي     :قال الحارث بن المغيرة   

ا عليه السالم فمـ عبد اهللامن كل ما خفت وما لم أخف كما قال أبو        اًوكان لي أمان  

.)٢(رأيت مع ذلك بحمد اهللا مكروها وال محذورا
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الرتبة احلسينيةىلالسجود ع

سبق ان ذكرنا ومن مصادر الفريقين احاديث النبي صلی اهللا عليـه وآلـه فـي               

تربة الحسين عليه السالم وانه شمها وبكی وأوصی أم سلمة وغيرها بحفظها واخبر         

أميرالمؤمنين یفتقهذه التربة، وا ة ل يا مما يدل علی فضل ومز     هاصحابه وحدثهم عن  

عليه السالم اثر الرسـول صـلی اهللا عليـه وآلـه فـي ذلـك فكلمـا           أبي طالب علي بن   

.هذا أوالًحاذی أو مر بكربالء حدث اصحابه عنها

ان الحسين عليه السالم رمز التوحيـد والعبوديـة والخـضوع هللا سـبحانه         ثانياًو

ي من اجل هذه المبـادئ والقـيم عنـد مـا           وتعالی وقد قدم الغالي والنفيس وكل ش      

ته بياهل بيته وانصاره علی ارض كربالء، فأراد النبي صلی اهللا عليه وآله واهلوقتل 

داء ونتــذكر ان ال معبــود اال اهللا وال طاعــة اال هللا لنـا ان نتــذكر هــذه التــضحية والفـ  

الم ونرفض الجبت والطاغوت وشياطين االنس والجن كما فعل الحسين عليـه الـس   

.ه الزكية علی ارض كربالءؤالذي سالت دما

قول رسول اهللا صلی اهللا عليـه وآلـه الـذي روتـه االمـة االسـالمية فـي                    ثالثاًو

فنحن بسجودنا علـی تربـة الحـسين    ) جعلت لي االرض مسجدا وطهورا (مصادرها  

عليه السالم امتثلنا قول رسول اهللا صلی عليه وآله هـذا إذ ال شـك ان تربـة كـربالء           

رش والـسجاد الـذي يـداس باالقـدام     فـ ن االرض، اما غيرنا الـذي يـسجد علـی ال      م

، فـنحن قـد اطعنـا الـشرع     اعل واالحذية فقـد خـالف قـول الرسـول هـذا وعـص        نوال

.والعقل حيث اننا نسجد علی قطعة أو تربة محفوظة في مكان طاهر نظيف

مـن ال  (لنا مع كل ذلك ما روي في فضل تربة كـربالء وطينتهـا ففـي                رابعاًو
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١٩٧..........................................................................................................الحسينية   التربة علىالسجود

السجود علی طين قبر الحـسين  :عن االمام الصادق عليه السالم قال      )يحضره الفقيه 

.)١(عليه السالم ينور الی االرض السابعة

عليـه  عبـد اهللا كـان البـي   :وفي مصباح الطوسي عـن معاويـة بـن عمـار قـال       

ت عليه الـسالم فكـان اذا حـضر      عبد اهللا السالم خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي        

الـسجود علـی تربـة    :علی سجادته وسجد عليه، ثـم قـال عليـه الـسالم           هالصالة صب 

.)٢(الحسين عليه السالم يخرق الحجب السبع

عليه السالم سئل عن اسـتعمال  عبد اهللاوفي كتاب الحسن بن محبوب ان أبا    

التربتين من طين قبر حمزة وقبر الحسين عليه الـسالم والتفاضـل بينهمـا فقـال عليـه        

ة التي هي من طين قبر الحسين عليه السالم تسبح بيد الرجل من غير       بحالس :المالس

.)٣(ان يسبح 

وروی مؤلف المزار الكبير باسناده عن ابراهيم بن محمد الثقفي عن ابيه عن   

ان فاطمة بنت رسول اهللا صـلی اهللا عليـه        :الصادق جعفر بن محمد عليه السالم قال      

مفتل معقـود عليـه عـدد التكبيـرات، وكانـت      وآله كانت سبحتها من خيط صوف      

السالم تديرها بيدها تكبر وتسبح حتی قتل حمزة بن عبدالمطلب فاستعملت      اعليه

تربته وعملت التسابيح فاستعملها الناس فلما قتل الحـسين صـلوات اهللا عليـه عـدل                

.)٤(باالمر إليه فاستعملوا تربته لما فيها من الفضل والمزية
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أخذت من التربـة التـي عنـد        :ت باسناده عن ابي بكار قال     وفي كامل الزيارا  

الحسين بن علي عليه السالم طينـا أحمـر فـدخلت علـی الرضـا عليـه الـسالم               رأس

هـذه  :فعرضتها عليه فأخذها في كفه ثم شمها ثم بكی حتی جرت دموعه ثـم قـال   

.)١(تربة جدي

ذا القدر وال والروايات في فضل التربة الحسينية وخصائصها كثيرة نكتفي به    

.نطيل

رحم ا من أحيا أمرنا

ال شك وال ريب ان ذكر االمام الحسين عليه الـسالم وذكـر مواقفـه الخالـدة      

حياة للدين والشرع ونعني الدين والـشريعة التـي أنزلـت علـی نبينـا صـلی اهللا عليـه         

لقـوم مـن   عن امام ال ما عنـد ا    اًعن كابر وامام   اًبيته االطهار كابر  وآله وتوارثها أهل  

ــطون       ــاكثون والقاس ــبون والن ــا رواه الغاص ــدع مم ــاس وب ــسان وقي ــاد واستح اجته

.ختلط الحابل بالنابل والصحيح بالسقيماوالمارقون ف

فلذا جاءت الوصايا من قبل األئمـة االطهـار باحيـاء أمـرهم، وأمـرهم يعنـي                  

الــدين القــويم والــصراط المــستقيم، وبعبــارة أخــری علــومهم وآثــارهم وتــراثهم   

الوالية واالمامة المجعولة لهم من قبل اهللا سبحانه وتعالی، وحقيقة تذكر وتـشكر    و

وال تنكر ان لذكر الحسين عليه السالم الحـظ األوفـر والنـصيب االكبـر فـي احيـاء           

أهل البيت عليهم السالم وخططـوا لـه علـی المـدی القريـب      هأمرهم، وهذا ما أراد  

.تی أكلهآينع وأوالبعيد فأثمر و
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١٩٩.................................................................................................................أمرناأحيامناهللارحم

عض هذه الوصايا الحيـة الخالـدة التـي لوأخـذ بهـا المؤمنـون قويـت          واليك ب 

عدوهم، وصايا تخاطب الضمائر وتحيي البـصائر        حرشوكتهم واستقام امرهم واند   

مودة االطهار مـن آل النبـي المختـار         وتؤالف وتؤلف بين المؤمنين فتجمعهم علی     

.صلی اهللا عليه وآله

قـال الرضـا عليـه    :ن أبيـه قـال  ففي امالي الصدوق باسناده عن ابـن فـضال عـ         

.)١(السالم من جلس مجلسا يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب

عليـه الـسالم   عبد اهللاوفي امالي الشيخ الطوسي باسناده عن معتب مولی ابي        

:يا داود أبلغ مـوالي عنـي الـسالم وانـي أقـول             :سمعته يقول لداود بن سرحان    : قال

مع آخـر فتـذاكر امرنـا فـان ثالثهمـا ملـك يـستغفر لهمـا، ومـا          رحم اهللا عبدا اجتمع    

اهللا تعالی بهما المالئكـة، فـاذا اجتمعـتم فاشـتغلوا       باهى  اجتمع اثنان علی ذكرنا اال      

بالذكر، فان في اجتماعكم ومذاكرتكم أحياء المرنا، وخير النـاس مـن بعـدنا مـن                

.)٢(ذاكر بأمرنا ودعا الی ذكرنا

سـمعت ابـا   :ن اخبار الرضا باسناده عن الهروي قال      وفي معاني االخبار وعيو   

:رحم اهللا عبدا أحيا أمرنا فقلت لـه :الحسن علي بن موسی الرضا عليه السالم يقول    

يـتعلم علومنـا ويعلمهـا النـاس فـان النـاس لـو علمـوا                :وكيف يحيي أمـركم؟ قـال     

عبـد اهللا ي قلت يا ابن رسول اهللا فقد روي لنا عـن ابـ           :محاسن كالمنا التبعونا، قال   

به السفهاء أو يباهي به العلمـاء أو ليقبـل   يمن تعلم علما ليمار   :عليه السالم أنه قال   

صدق جدي عليه السالم أفتدري :بوجوه الناس اليه فهو في النار، فقال عليه السالم
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مصادر الشيعة/ البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين ..................................................٢٠٠

هـم قـصاص مخالفينـا، وتـدري مـن      :من السفهاء؟ فقلت ال يا ابـن رسـول اهللا قـال        

هم علماء آل محمد صلی اهللا عليه وآلـه  :ا ابن رسول اهللا، فقالال ي:العلماء؟ فقلت 

أو ليقبـل  :وتدري ما معنی قوله:الذين فرض اهللا طاعتهم وأوجب مودتهم، ثم قال   

يعني واهللا بذلك ادعاء االمامة بغير حقها ومن فعل   : ال قال  :بوجوه الناس اليه؟ قلت   

.)١(ذلك فهو في النار

:قال لفضيل:عليه السالم قالعبد اهللا ي عن ابي    وفي قرب االسناد عن األزد    

ان تلـك المجـالس احبهـا فـأحيوا     :نعم جعلت فداك قـال :تجلسون وتحدثون، قال 

ذكرنا عنـده فخـرج   و أمرنا، يا فضيل من ذكرنا أاأمرنا يا فضيل، فرحم اهللا من أحي   

.)٢(رمن عينه مثل جناح الذباب غفر اهللا له ذنوبه ولو كان أكثر من زبد البح

وفي بحار االنوار عن الروضة باالسناد يرفعه عن ام المؤمنين أم سلمة رضي         

مـا قـوم اجتمعـوا    :سمعت رسول اهللا صلی اهللا عليه وآلـه يقـول          :اهللا عنها أنها قالت   

يذكرون فضل علي بن ابي طالب اال هبطـت علـيهم مالئكـة الـسماء حتـی تحـف         

انـا نـشم مـن    :لهم المالئكةن، فيقولوبهم، فاذا تفرقوا عرجت المالئكة الی السماء  

كنا عند قـوم  :رائحة أطيب منها، فيقولونررائحتكم ما ال نشمه من المالئكة فلم ن      

هبطوا بنا اليهم، ا:وأهل بيته فعلق فينا من ريحهم فتعطرنا، فيقولوناًيذكرون محمد

ی نتعطـر  اهبطو بنـا حتـ  :منزله، فيقولونتفرقوا ومضی كل واحد منهم الی    :فيقولون

.)٣(بذلك المكان
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٢٠١.................................................................................................................أمرناأحيامناهللارحم

:عليه السالم قالعبد اهللاوفي الكافي باسناده عن يزيد بن عبدالملك عن ابي 

لقلــوبكم وذكـرا ألحاديثنــا، واحاديثنــا تعطــف  ءتـزاوروا فــان فــي زيـارتكم إحيــا  

بعضكم علی بعض فان أخذتم بها رشدتم ونجوتم، وان تركتموها ظللتم وهلكتم، 

.)١(زعيمفخذوا بها وانا بنجاتكم

ان من المالئكة الذي في :عليه السالم قالعبد اهللالكافي ايضا عن ابي ي وف

السماء ليطلعون الی الواحد واالثنين والثالثة وهم يذكرون فضل آل محمد صـلی         

ون فأما ترون الی هؤالء فـي قلـتهم وكثـرة عـدوهم يـص        :فتقول :اهللا عليه وآله قال   

ذلك :فتقول الطائفة األخری من المالئكة:قالفضل آل محمد صلی اهللا عليه وآله

.)٢(فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم

أتخلـون وتتحـدثون     :قال لـي   :وفيه عن ميسر عن ابي جعفر عليه السالم قال        

أمـا واهللا  :أي واهللا لنخلو ونتحدث ونقـول مـا شـئنا فقـال       :وتقولون ما شئتم؟ فقلت   

تلك المواطن أما واهللا إني ألحب ريحكم وأرواحكم لوددت أني معكم في بعض 

.)٣(وانكم علی دين اهللا ودين مالئكته فأعينوا بورع واجتهاد

لـيس  :سمعت ابا الحسن عليه الـسالم يقـول  :وفيه باسناده عن ابي المغرا قال    

شيء أنكی البليس وجنوده من زيـارة االخـوان فـي اهللا بعـضهم لـبعض، قـال وان           

اهللا ثم يذكران فضلنا اهـل البيـت فـال يبقـی علـی وجـه                فيذكران المؤمنين يلتقيان 

حتی ان روحه لتستغيث من شـدة مـا يجـد مـن األلـم،      تخددابليس مضغة لحم اال  
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مصادر الشيعة/ البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين ..................................................٢٠٢

فتحس مالئكة السماء وخزان الجنان فيلعنونـه حتـی ال يبقـی ملـك اال لعنـه، فيقـع                    

.)١(خاسئا حسيرا مدحورا

بيت النبـي  ن عندما نذكر فضائل أهل  وجوه المعاندي وهذا ما نراه علی    :أقول

.صلی اهللا عليه وآله ومناقبهم وما جری عليهم من ظلم واضطهاد

عليه عبد اهللاقلت البي :وفي رجال الكشي باسناده عن حماد السمندري قال

حـشرت معهـم،   مان مـت ثَـ   :اني أدخل بالد الشرك وان من عندنا يقولون        :السالم

:بلـی، قـال  :قلـت :ليه؟ قالإكنت ثم تذكر أمرنا وتدعو    يا حماد اذا     :فقال لي  :قال

:ال قـال :قلـت :فاذا كنت في هذه المدن مدن االسالم تذكر أمرنا وتدعو اليه؟ قال 

.)٢(إن مت ثم حشرت أمة وحدك وسعی نورك بين يديك:فقال لي

البيت عليهم الـسالم آنـذاك فـي        تأمل صعوبة الدعوة الی مذهب أهل      :أقول

.سالمية وهي قائمة الی اآلنالمدن اال

التي تكررت في هذا الحديث هي بمعنی هناك اي في بالد     ) ثم(كلمة   :ثانياً

نظر الی أهمية الدعوة الی مذهب الحق وما يترتب عليها من أجـر      االشرك والكفر ف  

القيمة وال تغـرهم زخـارف    عظيم فعلی المغتربين من المؤمنين األخذ بهذه الوصية       

.الزائلالدنيا وحطامها

وهذه التعاليم والوصايا واالرشادات من قبل األئمـة االطهـار علـيهم الـسالم              

جلية في مجالس الحسين عليه السالم بل هي القلـب النـابض الـذي          نجدها بصورة 
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٢٠٣...............................................................................)باللوى مربععمروالم(الحميريالسيد قصيدة

يــضخ الحيــاة فــي جــسد االمــة، واذا كــان فــي القــصاص حيــاة كمــا قــال ســبحانه  

ي ذكر الحسين عليه الـسالم حيـاة   فان ف} األلبابأويلولكم يف القصاص حياة ياُ   {

.}هلي احليوانةوان الدار اآلخر{الدارين 

)مربعىباللوالم عمرو(قصيدة السيد احلمريي 

الحـسين  ان لهذه القصيدة صلة وثيقة بكتابنا هذا وما نحن فيه من البكاء علی      

:عليه السالم وذلك من وجوه

البيـت علـيهم الـسالم      لعرضت وبينت اسباب العـداء والجفـاء بـين اهـ           :اوالً

بيتـه  وغيرهم وذلك حيث انكروا النص والوصـية فـدفعوا عليـا اميرالمـؤمنين واهـل        

ين سنحرفـت الرسـالة عـن مـسيرها الـصحيح فخـرج حـ            اعليهم السالم عن حقهم ف    

اني لم اخـرج اشـرا وال بطـرا وال مفـسدا وال ظالمـا،      :االصالح فيما بعد وهو يقول    

امـة جـدي صـلی اهللا عليـه وآلـه أريـد ان آمـر                 وانما خرجت لطلب االصالح فـي     

بي علي بن ابي طالب وقدم في أوعن المنكر واسير بسيرة جدي ىنهأبالمعروف و

.هذا السبيل القرابين في ملحمة ليس لها مثيل

حصلت علی مباركة النبي صـلی اهللا عليـه وآلـه واألئمـة االطهـار كمـا        :ثانياً

هم ومـوافقتهم للقـصيدة ومـا    ءمضاإيعني سيتضح لك، وبكائهم عند سماعها وهذا   

.جاء فيها وانهم ال يعترضون علی النهج الذي سلكه السيد اذا سنحت الفرصة بذلك

االهتمام بهـا قـديما وحـديثا بـالحفظ والنـشر والـشرح لمـا تحمـل مـن                 :ثالثاً

حقائق ووقائع مهمة، ونحن نذكر القصيدة وما جاء حولها من طريق العامة أوال ثم     

.نامن طرق
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مصادر الشيعة/ البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين ..................................................٢٠٤

:أخبرني أحمد بـن علـي الخفـاف قـال    :ففي كتاب االغاني البي الفرج قال 

حدثني أبو اسماعيل ابراهيم بن احمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن حسن بن طباطبـا    

رأيت رسـول اهللا صـلی اهللا عليـه وآلـه     :سمعت زيد بن موسی بن جعفر يقول   :قال

ت إليه فلـم أعرفـه، إذ التفـت     اب بيض، فنظر  يفي النوم وقدامه رجل جالس عليه ث      

ىيـا سـيد انـشدني قولـك ألم عمـرو بـاللو      :اليه رسول اهللا صلی اهللا عليه وآله فقال  

قـال  . مربع فأنشده اياها كلها ما غادر منها بيتا واحدا، فحفظتها عنه كلهـا فـي النـوم       

اإلنـشاد، فكـان إذا أنـشد هـذه     يء وكـان زيـد بـن موسـی لحانـة رد          :أبو اسماعيل 

.)١(لم يتتعتع فيها ولم يلحنالقصيدة

أنـشد  :قال لـي فـضيل الرسـان   :وقال ابوالفرج قال التميمي وحدثني أبي قال     

:جعفر بن محمد قصيدة السيد
 

 
  

 
فسمعت النحيب من داره، فسألني لمن هي فأخبرته انها للسيد، وسألني عنـه            

:انـي رأيتـه يـشرب النبيـذ فـي الرسـتاق، قـال       :ه اهللا، قلـت   رحم :فعرفته وفاته، فقال  

ومـا خطـر ذنـب عنـد اهللا ان يغفـر لمحـب علـي عليـه         :اتعني الخمر؟ قلت نعم قال    

.)٢(السالم

وقـال محمـد بـن داود بـن الجـراح فـي روايتـه عـن اسـحاق           :قال ابو الفـرج   

مي عـن  بن محمد الكوفي عن علي بن اسماعيل الهيثعبد الرحمنالنخعي حدثني  

دخلت علی جعفر بن محمد عليه السالم أعزيه عن عمه زيد ثم        :فضل الرسان قال  
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٢٠٥...............................................................................)مربعباللوىعمروالم(الحميريالسيد قصيدة

:أنشد فأنشدته قصيدة يقول فيها:أال انشدك شعر السيد؟ فقال:قلت له
  
  
  

  

الـسيد   :من قائل هذا الـشعر؟ فقلـت       :من وراء الستور فقال   يباً  فسمعت نح 

رحمه اهللا فما :جعلت فداك اني رأيته يشرب الخمر فقال:رحمه اهللا فقلت: فقال

ي ال تـزل لـه قـدم إال تثبـت لـه      ذنب علی اهللا ان يغفـره آلل علـي ان محـب علـ      

.أخری

حدثني األخفش عن ابي العيناء عن علي بن الحسن بن علـي        :قال ابو الفرج  

ان زلت له :بن الحين عن أبيه عن جعفر بن محمد أنه ذكرا لسيد فترحم عليه وقال   

.)١(قدم فقد ثبتت األخری

سيد أنـه  وروی محمد بن عاصم عن ابي داود المسترق عن ال   :قال أبو الفرج  

:رأی النبي صلی اهللا عليه وآله في النوم فاستنشده فأنشده قوله
 

 
  

 
:حتی انتهی الی قوله

 
 

  
 

.)٢(قد واهللا اعلمتهم:حسبك ثم نفض يده وقال:فقال صلی اهللا عليه وآله
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مصادر الشيعة/ البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين ..................................................٢٠٦

فمـن  ٢١٩/ ٢عن مصادرنا فقد ذكرها العالمة االميني في كتاب الغـدير       اما  

ونحن نقتصر علی بحار االنوار وال نطيل فعن رجـال الكـشي      ،أراد المزيد فليراجع  

باسناده عن نصر بن الصباح عن اسحاق بن محمد البصري عن علي بـن اسـماعيل             

م بعـد مـا قتـل زيـد بـن      عليه الـسال عبد اهللادخلت علی ابي :عن فضيل الرسان قال 

جعلـت  :يـا فـضيل قتـل عمـي زيـد؟ قلـت         :علي فأدخلت بيتا جوف بيت فقال لي      

منا و كان عارفا و كان عالما وكان صدوقا امـا       ؤرحمه اهللا أما إنه كان م      :فداك قال 

:اما انه لو ملك لعرف كيف يضعها، قلـت أال أنـشدك شـعرا؟ قـال    ىلو ظفر لوف هان

: أنشد فأنشدته:ت وبأبواب ففتحت ثم قالدلسأمهل، ثم أمر بستور ف
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٢٠٧...............................................................................)مربعباللوىعمروالم(الحميريالسيد قصيدة

الـسيد بـن   : من قال هذا الشعر؟ قلـت : سمعت نحيباً من وراء الستر وقال    : قال

رحمـه اهللا   : إني رأيتـه يـشرب النبيـذ فقـال        : رحمه اهللا فقلت  : محمد الحميري فقال  

رحمـه اهللا   : تعني الخمر؟ قلت نعـم قـال      : ني رأيته يشرب النبيذ الرستاق قال     إ: قلت

.)١(وما ذلك على اهللا أن يغفر لمحب علي عليه السالم

ده اسـن إه روى بنّأ، صحابناأليفات أوجدت في بعض ت : قال العالمة المجلسي  

فـي عليه الـسالم مام علي بن موسى الرضادخلت على اإل : قال ،عن سهل بن ذبيان   

، بـك يـابن ذبيـان   مرحباً:فقال لي،حد من الناسأن يدخل عليه   أقبل   ،اميبعض األ 

فقـال ؟لمـاذا يـابن رسـول اللّـه    :فقلـت ، تيك لتحضر عندناأن يأراد رسولنا أالساعة  

ءن شـا إيكون خيراً:فقلت،قنيرأوأزعجنييته البارحة و قد ألمنام ر  :عليه السالم 

م فيـه مائـة    ي قد نصب لـي سـلّ      نّأيت ك أر ،يابن ذبيان  :معليه السال  فقال، اللّه تعالى 

ما تعيش مائة و رب، ئك بطول العمراهنّ،يا موالي:فقلت،عالهأفصعدت الى ،مرقاة

.اللّه كانما شا:عليه السالمفقال لي مرقاة سنة،سنة لكلّ

ي دخلت في قبة نّأيت كأم رعلى السلّأا صعدت الى فلم،يابن ذبيان:ثم قال 

)صـلّى اهللا عليـه وآلـه   (ي رسول اللّـه  جد يتُأو ر ، من باطنها رى ظاهرها ي ءخضرا

، شرق النـور مـن وجوههمـا      يـ  ،لـى يمينـه و شـماله غالمـان حـسنان          إو، فيهـا  جالساً

،عنـده الخلقـة جالـساً  بهـي بـين يديـه شخـصاً   يـتُ أو ر،ة الخلقـة  ة بهي أيت امر أور

، <الم عمـرو بـاللوى مربـع     >:هذه القصيدة  أقرو هو ي  ، بين يديه  واقفاً رجالً يتُأور

بك يا ولدي يا علي بن موسى مرحباً:قال لي)صلّى اهللا عليه وآله(فلما رآني النبي 

مـك  م على اُ  سلّ :ثم قال لي   ،مت عليه فسلّ عليه السالم، بيك علي   أم على   سلّ، الرضا
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مصادر الشيعة/ البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين ..................................................٢٠٨

الحــسين بويـك الحــسن و أم علــى وسـلّ :فقـال لــي ، مت عليهــافـسلّ ءفاطمـة الزهــرا 

د م علـى شـاعرنا و مادحنـا فـي دار الـدنيا الـسي      وسـلّ :ثـم قـال لـي     ، مت عليهما فسلّ

)صـلّى اهللا عليـه وآلـه      (فالتفت النبـي     ،وجلست ؛مت عليه فسلّ،سماعيل الحميري إ

:نشد يقولأف،نشاد القصيدةإفيه من اد الى ما كنّع: و قال له، سماعيلإالى السيد 
 

 
  

 
ذ إووجهـه كالـشمس   >:فلما بلغ الـى قولـه   )صلّى اهللا عليه وآله   (فبكى النبي   

ا بلـغ  و لمـ ، ومـن معـه  عليها السالم  وفاطمة   )صلّى اهللا عليه وآله   (بكى النبي   < تطلع

:لى قولهإ
 

 
  

 
، وعلـيهم نت الشاهد عليألهي إ:يديه و قال)لهصلّى اهللا عليه وآ (رفع النبي   

وهـو جـالس   ،ليهإشار بيده أو،بي طالب أالغاية و المفزع علي بن       نأعلمتهم  أي  نّإ

.بين يديه صلوات اللّه عليه

سـماعيل الحميـري   إا فـرغ الـسيد   فلم :عليه السالم قال علي بن موسى الرضا      

،يا علي بن موسى:و قالليإ)عليه وآلهصلّى اهللا(التفت النبي ،نشاد القصيدةإمن 

تهـا  ءدمـن قرا أن حفظهـا و منأعلمهم أو،ر شيعتنا بحفظها  وم ،احفظ هذه القصيدة  

حتى رها عليولم يزل يكر:عليه السالمقال الرضا ،ضمنت له الجنة على اللّه تعالى 

:، والقصيدة هذهحفظتها منه
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٢٠٩...............................................................................)مربعباللوىعمروالم(الحميريالسيد قصيدة
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مصادر الشيعة/ البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين ..................................................٢١٠
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٢١١...............................................................................)مربعباللوىعمروالم(الحميريالسيد قصيدة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

وأنـا  وإحـسانه وبهذه القصيدة العصماء الخالدة نختتم كتابنا هذا بفضله ومنه    

بـن محمـد بـن جمعـة المطـوري راجيـاً أن       الفقير إلى رحمة ربه الغني حسن   العبد  

لمرسـلين وعلـى أهـل بيتـه     اومسلّماً على خاتم األنبيـاء  وبلطفه وكرمه مصلّياً    يتقبله

.الحمد هللا رب العالميننأالطاهرين وآخر دعوانا الطيبين
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٢١٢

املصادر

.ـ القرآن الكريم١
.ة الصحابة البن األثيرأسد الغابة في معرفـ٢
.ـ اآلحاد والمثاني للشيباني، دار الراية ـ الرياض٣
.ـ االحتجاج للطبرسي٤
.ـ االختصاص للشيخ المفيد٥
.ـ األدب المفرد، دار البشائر اإلسالمية٦
.ـ اإلرشاد للشيخ المفيد٧
.ـ االستيعاب بهامش اإلصابة، دار الفكر ـ بيروت٨
.بيروت-ية، دار الكتب العلماألصفهانيلفرج ـ األغاني ألبي ا٩

.ـ أمالي الشيخ الصدوق١٠
.ـ أمالي الطوسي١١
.ـ بحار األنوار للعالمة المجلسي، دار الكتب اإلسالمية١٢
.ـ البداية والنهاية البن كثير، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت١٣
.ـ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى للطبري الشيعي١٤
.ـ بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار١٥
.ـ تاريخ الخلفاء للسيوطي، مكتبة الشريف الرضي١٦
.ـ تاريخ الطبري، دار المعارف ـ مصر١٧
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٢١٣....................................................................................................................................المصادر 

.ـ تاريخ اليعقوبي، دار الكتب العلمية ـ بيروت١٨
.ـ تاريخ بغداد، دار الكتب العلمية ـ بيروت١٩
.فكر ـ بيروتـ تاريخ دمشق البن عساكر، دار ال٢٠
.ـ تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، دار الكتب العلمية ـ بيروت٢١
.ـ تذكرة الخواص، سبط ابن الجوزي٢٢
.ـ ترجمة أمير المؤمنين عليه السالم من تاريخ دمشق للمحمودي٢٣
.ـ تفسير ابن كثير٢٤
.ـ التذكرة للقرطبي٢٥
.ـ التهذيب للشيخ الطوسي٢٦
.غوي البن مسعود الفراء البغويـ تفسير الب٢٧
.ـ تفسير الطبري٢٨
.ـ تفسير القرطبي٢٩
.ـ تهذيب الكمال للمزي، مؤسسة الرسالة ـ بيروت٣٠
.ـ الثقات البن حبان، دار الفكر ـ بيروت٣١
.ـ الخصال للشيخ الصدوق٣٢
.ـ الدر المنثور للسيوطي، دار الكتب العلمية ـ بيروت٣٣
.رة للدوالبيـ الذرية الطاه٣٤
.ـ الروض األنف، دار الكتب العلمية ـ بيروت٣٥
.ـ السلسلة الصحيحة لأللباني، مكتبة المعارف ـ الرياض٣٦
.ـ الصواعق المحرقة البن حجر، مكتبة القاهرة ـ مصر٣٧
.ـ الطبقات الكبرى البن سعد، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت٣٨
.ـ الطرائف للسيد ابن طاووس٣٩
.ـ جزء أبي طاهر، دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي ـ الكويت٤٠
.ـ حياة الحيوان الكبرى للدميري، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت٤١
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البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين.........................................................................٢١٤

.ـ ربيع األبرار للزمخشري، مؤسسة األعلمي ـ بيروت٤٢
.ـ رجال الكشي٤٣
.ـ سنن الترمذي، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت٤٤
.نسائي، مكتبة المطبوعات اإلسالمية ـ حلبـ سنن ال٤٥
.ـ شرح نهج البالغة البن أبي الحديد، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت٤٦
.ـ صحيح ابن حبان، مؤسسة الرسالة ـ بيروت٤٧
.ـ صحيح البخاري، دار الكتب العلمية ـ بيروت٤٨
.ـ صحيح مسلم، دار الكتب العلمية ـ بيروت٤٩
.اري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العينيـ عمدة الق٥٠
.ـ عيون أخبار الرضا عليه السالم للشيخ الصدوق٥١
.ـ فتح الباري البن حجر، دار المعرفة ـ بيروت٥٢
.ـ فرائد السمطين للجويني، مؤسسة المحمودي ـ بيروت٥٣
.ـ فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل، دار ابن الجوزي ـ الرياض٥٤
.الزيارات البن قولويه القمي، تحقيق نشر الفقاهةـ كامل ٥٥
.ـ الكافي للشيخ الكليني٥٦
.ـ كتاب المغازي للواقدي، مؤسسة األعلمي ـ بيروت٥٧
.ـ كتاب وقعة صفين لنصر بن مزاحم المنقري، مكتبة السيد المرعشي٥٨
.ـ كشف الغمة البن أبي الفتح األربلي٥٩
.يـ كفاية األثر للخزاز القم٦٠
.ـ كفاية الطالب للحافظ الكنجي الشافعي٦١
.ـ اللهوف في قتلى الطفوف البن طاووس٦٢
.ـ مجمع الزوائد، دار الفكر ـ بيروت٦٣
.ـ مروج الذهب للمسعودي، دار المعرفة ـ بيروت٦٤
.ـ مستدرك الحاكم، دار الكتب العلمية ـ بيروت٦٥
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٢١٥....................................................................................................................................المصادر 

.ـ مستدرك الوسائل للميرزا القمي٦٦
.سند أبي يعلى، دار المأمون للتراث ـ دمشقـ م٦٧
.ـ مسند أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة ـ القاهرة٦٨
.ـ مسند إسحاق بن راهويه، مكتبة اإليمان ـ المدينة المنورة٦٩
.ـ مسند عبد بن حميد مكتبة السنة ـ الرياض٧٠
.ـ مشكاة المصابيح، الكتب اإلسالمي ـ بيروت٧١
.ـ مصباح الطوسي٧٢
.ـ مصباح المتهجد للشيخ الطوسي٧٣
.ـ مصنف ابن أبي شيبة ـ مكتبة الرشيد الرياض٧٤
.الرزاق، المكتبة اإلسالمية ـ بيروتـ مصنف عبد٧٥
.ـ مناقب آل أبي طالب البن شهر آشوب٧٦
.ـ مناقب اإلمام علي البن المغازلي الشافعي، دار األضواء ـ بيروت٧٧
.للشيخ الصدوقـ من ال يحضره الفقيه٧٨
.ـ وسائل الشيعة للحر العاملي٧٩
.ـ المعجم األوسط للطبراني، دار الحرمين ـ القاهرة٨٠
.ـ المعجم الكبير للطبراني، مكتب العلوم والحكم ـ الموصل٨١
.ـ المنتظم البن الجوزي، دار الكتب العلمية ـ بيروت٨٢
.ـ الوافي في الوفيات، صالح الدين الصفدي٨٣
.ـ الهداية الكبرى للحسين بن حمدان الخصيبي٨٤
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٢١٦

الفهرس
٥..............................................................................................................................اإلهداء 

٦..........................................................................................................مقدمة اللجنة العلمية 

٩.............................................................................................................................المقدمة

١٣..........................................................................................األصل في البكاء والدليل عليه   

مصادر العامة
٢١......................................................................× لى حمزة وأصحابه يبكون ع   ’  النبي

٢٣........................................................................................................زيادات أو روايات ال تصح

٢٧............................................................على جعفر بن أبي طالب وأوالده     ’  بكاء النبي  

٢٨.......................................................................................على ابنه إبراهيم   ’ بكاء النبي 

٣٠.............................................................................على عثمان بن مظعون  ’  بكاء النبي  

٣١...........................................................................’ الزهراء الطاهرة تبكي وتندب أباها    

٣٢.................................................................................على سعد بن عبادة    ’  بكاء النبي  

٣٢.................................................................................على زيد بن حارثة  ’  بكاء النبي  

٣٣.............................................................................’ اء جابر على أبيه بمحضر النبي       بك

٣٣..................................................................................عائشة تقيم النوح والبكاء على أبيها     
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٢١٧

٤٠....................................................× الِحداد والنوح وتعطيل األسواق على اإلمام الحسن       

٤٠.....................................................................× على وصيه وولي عهده     ’ بكاء النبي 

٤٣.............................................................................................................................فقه الحديث

٤٣.........................................................................................’ اهللا  الحسين ريحانة رسول   

٤٦.......................................................................حسين مني وأنا من حسين     ’ قول النبي  

٤٩.........................................................................من أحبني فليحب هذين   :  ’قول النبي  

٥٢....................................................الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة       ’  قول النبي

٥٣...............................أنا سلم لمن سالمتم، حرب لمن حاربتم      : في أهل بيته   ’ قول النبي  

٥٥.....................................................................................................وقفة مع أهل الجرح والتعديل 

٥٩..............................................................وبكاؤه عليه   ×  بمقتل الحسين ’  إخبار النبي

٦٧...................................................................................)رضوان اهللا عليها (قارورة أم سلمة  

٦٩................................................................× على لسان أمير المؤمنين   ×  مقتل الحسين 

٧٢................................................................................................................رؤيا ابن عباس  

٧٣...................................................................................................رأس الجالوت وكربالء   

٧٣....................................................................................× كعب األحبار ومقتل الحسين  

٧٤...................................................................................................بمقتله ×  علم الحسين 

٧٥.......................................................................................................األرض بكاء السماء و  

٩٣..............................................................................................................× دم الحسين   

٩٤.................................................................في الدنيا واآلخرة   ×  عقوبة من شرك في دمه   

٩٧.........................................................................................الرأس الشريف وما جرى عليه    

١٠٣........................................................................................يزيد بن معاوية بن أبي سفيان     
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٢١٨

مصادر الشيعة
١١١........................................................................................ل بيته  على أه ’ بكاء النبي 

١١٤...............................................................................× بقتل الحسين  ’  إخبار النبي 

١١٨............................................................................‘ للحسن والحسين   ’  محبة النبي 

١٢٠..................................................................× بمقتل الحسين  × إخبار أمير المؤمنين  

١٢٦.................................................................بمقتله وإخباره بذلك   ×  علم اإلمام الحسين   

١٣٠.....................................................ين بمقتله يخبر أخاه الحس    × اإلمام الحسن المجتبى   

١٣٠...............................................................................̂ على لسان األنبياء   × الحسين 

١٣٨........................................................................× أخبار أبي ذر الغفاري بقتل الحسين   

١٣٩.....................................................................× إخبار ابن عباس وبكاؤه على الحسين    

١٤٠....................................................................على أبيه وأهل بيته      × بكاء اإلمام السجاد    

١٤٦......................................وعلى قتلى الطف ×  الحسين على جده ×  بكاء اإلمام الباقر  

١٤٧.............................................................× على جده الحسين   × بكاء اإلمام الصادق    

١٥٣............................................................× عند اإلمام الكاظم   × رزية اإلمام الحسين  

١٥٤................................................................× على جده الحسين  ×  بكاء اإلمام الرضا  

١٥٨...................................................× على جده الحسين  #  بكاء اإلمام الحجة المنتظر   

١٦٥.........................................................................× بكاء السماء واألرض على الحسين    

١٦٧....................................................................................× بكاء المالئكة على الحسين  

١٦٩........................................................................× بكاء جميع ما خلق اهللا على الحسين    

١٧١.................................................في البلدان ×العالمة التي استدل بها على قتل الحسين     

١٧٢......................................................................................× الحسين  ىثواب البكاء عل
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٢١٩

١٧٨................................................................................................قتيل العبرة  ×الحسين 

١٨٠.................................................................................× ثواب انشاد الشعر في الحسين   

١٨١............................................................× ثواب من شرب الماء وذكر عطش الحسين      

١٨١.................................................................زيارة الحسين عليه السالم وما جاء في فضلها       

١٨٤....................................................................................ماشياً   ×ثواب من زار الحسين 

١٨٥...................عليهم السالم   وقاٌ اليه وحباً لرسول اهللا وعلي وفاطمة       تش ×من زار الحسين  

١٨٧....̂ كل مؤمن ومؤمنة وعهد الزم له ولجميع األئمة        على فرض  ×ان زيارة الحسين 

١٨٨................................................................ثواب من زار الحسين عليه السالم عارفا بحقه     

١٨٨.........................................................تعدل حجة وعمرة    × ان زيارة قبر الحسين  نىمع

١٨٩................................................................................تعدل حججاً    ×ان زيارة الحسين 

١٩٢.................................وما يجب ان يكون عليه الزائر     × ما يكره اتخاذه لزيارة الحسين     

١٩٤............................................................................................الدعاء عند الحائر الحسيني    

١٩٤................................................................................شفاء وأمان    ×طين قبر  الحسين   

١٩٦..........................................................................................التربة الحسينية   ىالسجود عل 

١٩٨..................................................................................................رحم اهللا من أحيا أمرنا    

٢٠٣.............................................................)الم عمرو باللوى مربع    (قصيدة السيد الحميري    

٢١٢.....................................................................املصادر
٢١٦....................................................................الفهرس
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٢٢٠

الفكرية والثقافيةالشؤونقسم صداراتإ

الحسينية المقدسةالعتبةفي 
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٢٢١
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٢٢٢

 
     

     
     

     
  

 
 

     
  –   

  –   
  –   

  –  
الشيخ ياسرالصالحي مستبصرون ببركة اإلمام الحسين عليه السالم–نفحات الهداية   
السيد نبيل الحسني وتعتيم البخاري2بين تصريح النبي –تكسير األصنام  
الشيخ علي الفتالوي بعة ثانيةط–رسالة في فن اإللقاء  

محمد جواد مالك وبناء الوطنشيعة العراق  
حسين النصراوي اإلسالميالمالئكة في التراث  

األسترآباديالسيد عبد الوهاب  شعبة التحقيق: تحقيق–الفصول النصيريةشرح   
التنكابنيالشيخ محمد  –صالة الجمعة  

الويعلي كاظم مص. د المقولة واإلجراء النقدي–الطفيات  
الشيخ محمد حسين اليوسفي أسرار فضائل فاطمة الزهراء عليها السالم  

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الجمال في عاشوراء   
السيد نبيل الحسني صلى اهللا عليه وآله وسلمسبايا آل محمد  
السيد نبيل الحسني    
السيد نبيل الحسني أمالـسالم عليـه طالـب أبـي بـن علـي : الحراماهللابيتفيالمولود

؟حزامبنحكيم
 

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الحسينيةالتربةفيالغيبياألثرحقيقة  
السيد نبيل الحسني عليـه  ما أخفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلى اهللا   

وآله وسلم
 

صباح عباس حسن الساعدي علم اإلمام بين اإلطالقية واإلشائية على ضوء الكتاب والسنة  
الدكتور مهدي حسين التميمي اإلمام الحسين بن علي عليهما السالم أنموذج الصبر وشارة الفداء  
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٢٢٣

ظافر عبيس الجياشي شهيد باخمرى  
الشيخ محمد البغدادي بن علي عليهما السالمالعباس   

الشيخ علي الفتالوي خادم االمام الحسين عليه السالم شريك المالئكة  
الشيخ محمد البغدادي مسلم بن عقيل عليه السالم  

 –  
  طبعة ثانية–منقذ اإلخوان من فتن وأخطار آخر الزمان   
  طبعة ثانية–المجاب برد السالم   

  )Kamiluz Ziyaraat(كامل الزيارات باللغة االنكليزية   
  IslamInquiries About Shi‘a  
  When Power and Piety Collide  
  Discovering Islam  

  داللة الصورة الحسية في الشعر الحسيني  
  القيم التربوية في فكر اإلمام الحسين عليه السالم  

  السالمقبس من نور اإلمام الحسن عليه  
  تيجان الوالء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء  

  الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب عليهما السالم  
  سيد العبيد جون بن حوي  
  اب علي عليه السالمحديث سد األبواب إال ب  

  المرأة في حياة اإلمام الحسين عليه السالم ــ الطبعة الثانية ــ  
  ثمانية أجزاء–هذه فاطمة عليها السالم   
  وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وموضع قبره وروضته  

  -األربعون حديثا في الفضائل والمناقب  
  جزئين-الجعفريات   
  جزئين–نوادر األخبار   
  ثالثة أجزاء–تنبيه الخواطر ونزهة النواظر   

  اإلمام الحسين عليه السالم في الشعر العراقي الحديث  
  This Is My Faith  

  الشفاء في نظم حديث الكساء  
  قصائد االستنهاض باإلمام الحجة عجل اهللا تعالى فرجه   

  وضوء وإشكالية الداللةآية ال  
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٢٢٤

  عارفاً بحقكم  
السيد الموسوي شمس اإلمامة وراء سحب الغيب  

صفوان جمال الدين: إعداد Ziyarat Imam Hussain  
مشتاق المظفر: تحقيق البشارة لطالب االستخارة للشيخ احمد بن صالح الدرازي  
رمشتاق المظف: تحقيق النكت البديعة في تحقيق الشيعة للشيخ سليمان البحراني  
مشتاق صالح : تحقيق
المظفر

شرح حديث حبنا أهل البيت يكفر الذنوب للشيخ علي بن 
عبد اهللا الستري البحراني

 

مشتاق صالح : تحقيق
المظفر

منهاج الحق واليقين في تفضيل علي أمير المؤمنين للسيد 
الحسيني الرضويولي بن نعمة اهللا

 

أنمار معاد المظفر: تحقيق
قواعد المرام في علم الكالم، تصنيف كمال الدين ميثم بن 

علي بن ميثم البحراني

 

باسم محمد مال اهللا : تحقيق
األسدي

حياة األرواح ومشكاة المصباح للشيخ تقيد الدين إبراهيم 
بن علي الكفعمي

 

السيد نبيل الحسني بين سلطة الشريعة وشريعة السلطةعليها السالممة باب فاط  
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