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املقدمة:

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين...وبعد.
فإن اإلمام احلسني (ع) هو الكتاب الناطق ،ولثورته أسرار وآاثر يعجز عن إدراكها العقل
البشري ملا تضمنته من ٍ
معان غيبية ،هي من ألطاف هللا تعاىل على اخللق إليصاهلم إىل كماهلم،

من هنا فإن لنهضة اإلمام (ع) جنبتني:

 األوىل :غيبية ،أفصحت عنها بعض الرواايت بشيء من االقتضاب ،كما ورد يف قوله (ص)
»إ ّن احلسني بن علي يف السماوات أعظم مما هو يف األرض ،وامسه مكتوب عن ميني العرش إن
احلسني مصباح اهلدى وسفينة النجاة«.
 الثانية :ترتبط بعامل الشهود ،وفيها كثري من األسرار واحلكم اليت تظهر ملن أتمل يف آي القرآن
الكرمي والرواايت الواردة عن النيب (ص) وأهل البيت (ع) ،وقد تتبعت هذه الرواايت وأتملت فيها
فرأيتها جتلي حقائق الثورة احلسينية بنحو إذا سار عليه احملب استطاع أن حيقق مقاصدها ،وهلذا
حاولت جاهداً أن أخلص هذه التجربة اليت عشتها يف القراءة والتمحيص واملقارنة ما يقرب من ربع
يلم
قرن ببحث موجز يستطيع به القارئ العادي ـ إذا كان يف مرحلة الثانوية أو أعلى من ذلك ـ أن َّ
مبفاصل هذه الثورة املباركة ،ويتاح أيضاً للعامل أن يقتنص بعض األفكار الثرة ابلعطاء ،واليت توصلت
إ ليها من خالل املقارنة والفهم الدقيق ملا يريد األئمة من أهل البيت (ع) أن يوصلوا الناس اليه،
مسائل هامة كمسألة اخلالفة واإلمامة،
فإن العامل إذا أراد ذلك فبإمكانه أن يقتنص من هذه الرسالة
َ
لريى أن احلسني (ع) عندما اثر كانت األرضية قد هيئت له من اإلمام احلسن (ع) ،لتكون إمامته
شرعية وقانونية مبنظور مدرسة اخلالفة مع مدرسة أهل البيت (ع) من خالل نص أحد بنود الصلح
على ذلك" :أن يكون االمر للحسن من بعده ،فإن حدث به حدث فألخيه احلسني ،وليس ملعاوية
أن يعهد به اىل احد"(حبار األنوار للمجلسي ج 10ص ،115والفصول املهمة البن الصباغ وغريمها).
وهكذا األمر إذا أراد ابحث أن يستعرض بعض مقاصد الثورة احلسينية ،كالعدالة االجتماعية
أو االقتصادية أو الفتح ،فإن إبمكانه أن يؤلف كتباً يف ذلك ،وال غرو فإن احلسني (ع) يتجدد
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بتجدد الزمان واملكان ،وتظهر بعض أسرار هنضته من خالل االمعان والتأمل يف كلماته وشعاراته
اليت طرحها اإلمام (ع) ليستنهض هبا اهلمم ،ويؤكد كرامة اجلانب اإلنساين الذي أفصح عنه الذكر
احلكيم ،قال تعاىل﴿ :ولََق ْد َكَّرمنَا ب يِن آدم و َمح ْلنَاهم ييف الْبـ ير والْبح ير ورزقْـنَاهم يمن الطَّيب ي
اه ْم
ات َوفَ َّ
ض ْلنَ ُ
ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ّ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َّ
َ
علَى َكثي ٍري يممَّن خلَ ْقنَا تَـ ْف ي
ض ًيال﴾(االسراء ،)70:وأملي كبري أن حتقق هذه الرسالة الفائدة املرجوة منها يف
َ
ْ َ
غرس ثقافة حسينية مؤصلة على ضوء اآلايت والرواايت الواردة عن النيب (ص) وأهل البيت (ع)،
وقد جعلت قيمة االستفادة من هذه الرسالة الصالة على حممد وآله ثالث مرات وإهداءها إىل
الدي وأرواح املؤمنني واملؤمنات.
روح و ّ
واحلمد هلل رب العاملني
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لكل القادة اإلهليني َغاايت وأَهداف خاصة وعامة ،ونقصد ابهلدف اخلاص ما ينفرد به عن
ليصب يف اهلدف العام الذي يشرتك فيه اجلميع أو يشرتك فيه مع غريه ،غري أ ّن له ما مييزه
غريه
ّ
كعنوان اإلصالح الذي اشرتك فيه احلُسني مع األنبياء والرسل إال أنه امتاز أبساليبه اخلاصة وطرقه
املتميزة ،وهلذا عنونه احلُسني عليه السالم أبنه إصالح يف أمة ج ّده على وفق السري بسرية ج ّده
رد عليه صرب حىت يلقى ربه .قال عليه
وأبيه ليكون قبوله بقبول احلق ،وهللا هو أوىل ابحلق ،ومن ّ
السالم» :وإين مل أَخرج أَ ي
فسدا وال ظاملاً ،وإمنا خرجت لطلب االصالح يف أمة
ب
وال
ا
ر
ش
طرا وال ُم ً
َ
ً
ْ ً
جدي صلى هللا عليه وآله ،أريد أن آمر ابملعروف وأهنى عن املنكر ،وأسري بسرية جدي وأيب علي
علي هذا أصرب حىت
بن أيب طالب عليه السالم؛ فمن قبلِن بقبول احلق فاهلل أوىل ابحلق ،ومن ّ
رد ّ
يقضي هللا بيِن وبني القوم ابحلق ،وهو خري احلاكمني« (البحار للمجلسي ج 44ص ،)330–329وهو مضمون
يي
ي ي
يد إيَّال ْي
ت
قول شعيب عليه السالم﴿ :إي ْن أُير ُ
ت َوَما تَـ ْوفيقي إيَّال ياب َّّلل َعلَْيه تَـ َوَّك ْل ُ
استَطَ ْع ُ
اإل ْ
ص َال َح َما ْ
يي ي
يب﴾ (هود.)88:
َوإلَْيه أُن ُ

اإلصالح َمفهوم شامل للجانب االقتصادي والثقايف والسياسي والديِن ابلنحو العام ،الذي
ُ
يشمل اجلميع؛ لكونه يشكل األسس والقواعد العامة اليت تبىن عليها مجيع املفاهيم؛ وهلذا هو األهم
هنا ألنه يشكل اجلانب املضاد هلدف األمويني .لقد كان هدف األمويني القضاء على اإلسالم أو
إفراغه من حمتواه ،ولعل متثل يزيد ببيت ابن الزبعرى:
ي
ع اخلزرج من َوقع األَ َس ْل
يت أَشياخي بيبدر َش يه ُدوا* َجَز َ
لَ َ
ألَه ـَــلوا َواستهلـ ـ ـوا فََـر ًحا* ُثَّ قالوا َاي يَزي ـ ـ ُـد ال تش ـ ـ ْـل
اعتدل
قَد قَتلنا القرم من َساداتكم*وع ـ ــدلنا ميل بَدر فَ ْ
ي
فعل
لَ ُ
ست من خندف إن مل أَنتقم*مـ ـ ــن بِن أَمحد َما َكان ْ
ـزل
ـت هـ ــاشم ابملـ ــلك فال*خ ــرب جـَــاءَ وال وحي نـ ـ ْ
لعبـ ْ
(اتريخ الطربي  -الطربي ج 8ص)188-187
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أيضا عن أبيه معاوية مثل ذلك؛ فقد َح ّدث مطرف بن املغرية :أن معاوية قال
 وكذلك نُقل ً
للمغرية يف سياق حديث ذكر فيه معاوية ملك أيب بكر وعمر وعثمان ،وأهنم هلكوا فهلك ذكرهم:
حممدا رسول هللا ،فأي عمل يبقى
أشهد أن ً
» وإن أخا هاشم يصرخ به يف كل يوم مخس مراتُ :
مع هذا ال أَُّم لك ؟ ! ال وهللا ،إال دفنًا دفنًا« (املوفقيات ص 577وشرح النهج للمعتزيل ج  5ص  129و  130ومروج
الذهب ج  3ص .)454
ي
أيضا عن أيب سفيان يف شرح النهج عن الشعيب« :فلما دخل عثمان
 ونُق َل هذا املضمون ً
رحله دخل إليه بنو أمية حىت امتألت هبم الدار ،ث أغلقوها عليهم ،فقال أبو سفيان بن حرب:
أعندكم أحد من غريكم ؟ قالوا :ال ،قال :اي بىن أمية ،تلقفوها تلقف الكرة ،فو الذي حيلف به أبو
سفيان ،ما من عذاب وال حساب ،وال جنة وال انر ،وال بعث وال قيامة ! » ( شرح هنج البالغة البن أيب
احلديد ج 9ص.)54-53
غري أ ّن األمة – بسبب التضليل اإلعالمي وشراء الذمم  -مل تستطع أن تعي احلقيقة؛ فأراد
سني عليه السالم أن يضع حدًّا فاصالً لذلك ،لتوافر عوامل متعددة مل تكن متوفرة ألخيه احلسن
احلُ ُ
عليه السالم ،من أمهها:
أحد بنوده على أ ّن األمر من بعد
ينص ُ
إبرام الصلح بني معاوية واحلسن عليه السالم الذي ّ
عزز ذلك ببيعة كثري
معاوية للحسن عليه السالم ،فإ ْن حدث به حدث فلل ُحسني من بعده ،وقد ّ
من أهل العراق للحسني عليه السالم ،إبرسال الكتب له« :أ ْن أَ ي
خضر اجلناب وأينعت
ا
فقد
م
قد
ُ
ّ
احلل والعقد قد ابيعوا احلُسني عليه
الثمار ،وإمنا تقدم على ُجند جمنّدة» ،ومعىن ذلك أ ّن أهل ّ
السالم مرتني :األوىل :من خالل الصلح املربم بني معاوية واإلمام احلسن عليه السالم ،والثانية:
إبرسال البيعة من قبل أهل العراق بعد موت معاوية.
فإذن طب ًقا لنظرية بيعة أهل احلل والعقد أو نظرية الشورى اليت حيتج هبا العامة؛ فإ ّن احلُسني
عليه السالم توافر له ذلك.
فرتض الطّاعة
أما أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السالم فإ ّن احلُسني عليه السالم هو إيمام ُم ُ
قام أو قعد ،لنصوص القرآن الكرمي كآييت التطهري واملودة ،وعشرات األحاديث املتواترة الدالة على
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مرجعية أهل البيت عليهم السالم ووجوب طاعتهم كحديث الثقلني ،والغدير والسفينة وغريها من
األحاديث الدالة على واليتهم وإمامتهم عليهم السالم.

وهلذا فإ ّن قوله عليه السالم« :وإمنا خرجت لطلب االصالح يف أمة جدي صلى هللا عليه
وآله» (البحار للمجلسي ج 44ص ،)330–329قصد به اإلصالح الديِن لكونه األساس ،إ ْذ كان األمويون
مر من كلماهتم ال يؤمنون ابلدين الذي جاء به املصطفى صلى هللا عليه وآله ،بل يريدون
كما ّ
القضاء عليه؛ فأراد احلُسني عليه السالم أن حيافظ على الدين غضًّا طرًّاي يرفع من مستوى اإلنسان
اتبعا هلا ،ومصاحلها العليا هي
ابحلفاظ على قيمه ومبادئه ،كيال تتغول السلطة ويكون الدين ً
األساس ،ومل دجد عليه السالم طري ًقا يوقظ به ضمري األمة ويوقف املسلم عند مسؤوليته بوعي
ألهداف الرسالة إالّ بتقدمي نفسه وأهل بيته وأصحابه قرابني يف سبيل هللا ،أي أنه عليه السالم على
دراية اتمة أ ّن دمه الزكي هو الدواء الناجع لذلك الداء املستشري ،وقد أفصح عنه يف كلماته املتعددة
كقوله عليه السالم« :وخري يل مصرع أان الَقي ييهَ ،كأين يأبَوصايل تُق يطّعها عسال ُن ال َفلَو ي
ات ،بني
ُ ُ
ََ
َ
َ
َ
حميص عن يوم ُخ َّ
النَّو ي
ط ابل َقلم» ( البحار
اويس وَكَربال ،فَيمألَن يمِن أَ َكر ً
اشا جوفًا وأجربة سغبًا ال َ
للمجلسي ج 44ص.)367
ي
 وقوله عليه السالم« :وهللا ال يدعونِن حىت يستخرجوا هذه العلقة من جويف» (البحار للمجلسي
ج 44ص.)375
 وقوله عليه السالم« :أما بعد فإن من حلق يب استشهد ،ومن مل يلحق يب مل يدرك الفتح»
(البحار للمجلسي ج 45ص.)87
سول هللا صلى هللا عليه وآله بعد ما فارقتك فقال :اي
 وقوله عليه السالم« :قال :أاتين َر ُ
ُحسني اخرج ،فإن هللا قد شاء أن يراك قتيالً» فقال حممد ابن احلنفية :إان هلل وإان إليه راجعون،
فما معىن محلك هؤالء النساء معك وأنت خترج على مثل هذا احلال ؟ قال« :فقال [ يل صلى هللا
اهن سبااي» (البحار للمجلسي ج 44ص.)364
عليه وآله ] :إن هللا قد شاء أن يَر ّ
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جازما ابستشهاده ،وأ ّن ذلك االستشهاد سيؤدي إىل مثرات
إذن كان عليه السالم يعلم ً
متعددة ،من أمهها:
الفتح ،ولعل املراد منه :هو إدجاد طريق واضح ال لبس فيه يُيري حقيقةَ اإلسالم لكون ما
فعله األمويون أغلق مجيع املنافذ ولن يستطيع أحد إذا بقوا على ما هم عليه أن يرى َّ
احلق فضالً
عن أن يكون من أتباعه.
وميكن أن يراد به :الفتح احلقيقي بسقوط املشروع األموي وظهور النهج احملمدي األصيل
املتجسد يف أهل البيت عليهم السالم الذي أفصح عنه املصطفى صلى هللا عليه وآله بقولهُ « :حسني
يمِن وأان من ُحسني» (ميزان احلكمة للريشهري ج 1ص.)158
وهناك ٍ
معان أخرى:

منها  :أن يراد به فتح القلوب املغلقة بتوافر الشرائط املوضوعية من خالل مساع صوت احلُسني
وفهم مدرسة أهل البيت ابملقارنة مع املدارس األخرى.

منها  :املقدمات اليت تسهم يف ظهور احلق وتؤسس حلركة اإلمام املهدي عليه السالم ،ويؤيده

ورود بعض النصوص القائلة :أب ّن شعار أصحاب املهدي عليه السالم (اي لثارات
للصدوق ص.)192

احلُسني)(األمايل

منها  :اإليضاح والبيان أب ّن احلق ال ميكن أن يتبع إالّ من خالل الدفاع عنه ابألموال واألنفس،
يي
ي
ني أَنْـ ُف َس ُه ْم َوأ َْم َوا َهلُْم يأب َّ
ولعل يف اآلية الكرمية إمياءة إىل ذلك﴿ :إي َّن َّ
َن َهلُُم ا ْجلَنَّةَ
اّللَ ا ْشتَـَرى م َن الْ ُم ْؤمن َ
آن ومن أَو َف بيعه يدهي
اّللي فَـيـ ْقتُـلُو َن ويـ ْقتَـلُو َن و ْع ًدا علَي يه ح ًّقا ييف التـَّوراةي و ْي ي
ي
يـُ َقاتيلُو َن ييف َسبي
ي
يل
َّ
َ
اإل ْْن ييل َوالْ ُقْر َ َ ْ ْ َ ْ
ْ
َ
ُ
َ
َْ َ
َ
َ
ي
ي
يمن َّي
ك ُه َو الْ َف ْوُز الْ َع يظ ُيم﴾(التوبة ،)111:إىل غري ذلك من
استَـْب يشُروا بيبَـْيعي ُك ُم الَّذي َابيَـ ْعتُ ْم بييه َو َذل َ
اّلل فَ ْ
َ
املعاين اليت تلتقي مع ما قدمناه يف بعض املضامني.
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ي
وعربة ،عاطفة وعقل ،فهم للواقع ويقظة ضمري للتفاعل معه ،من هنا
هو عليه السالم عربة َ
أ ّكد النيب صلى هللا عليه وآله واألئمة عليهم السالم على البكاء عليه ملا هلذا البكاء من أتثري إدجايب
يف تفاعل اإلنسان مع عقيدته ،وقد أوضحت الرواايت ضرورة البكاء حبزن يصل إىل ح ّد اجلزع
على اإلمام احلُسني عليه السالم:

منها  :ما رواه الرّاين بن شبيب ،قال :دخلت على الرضا (عليه السالم) يف أول يوم من احملرم،
فقال يل« :اي بن شبيب ،أصائم أنت ؟ فقلت :ال  .فقال :إن هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه
ك ذُ يريَّةً طَيبةً إينَّ َ ي
ي
يع الد َعاء﴾
زكراي (عليه السالم) ربه عز وجل ،فقالَ ﴿ :ر يّ
ب ييل من لَّ ُدنْ َ ّ َّ
ك َمس ُ
ب َه ْ
رك بييَحىي﴾
بش َ
فاستجاب به ،وأمر املالئكة فنادت زكراي وهو قائم يصلي يف احملراب﴿ :أَ َّن هللاَ يُ يّ
فمن صام هذا اليوم ث دعا هللا عز وجل استجاب هللا له ،كما استجاب لزكراي (عليه السالم)  .ث
قال :اي بن شبيب ،إن احملرم هو الشهر الذي كان أهل اجلاهلية فيما مضى حيرمون فيه الظلم
والقتال حلرمته ،فما عرفت هذه األمة حرمة شهرها وال حرمة نبيها (صلى هللا عليه وآله) ،لقد قتلوا
أبدا .اي بن شبيب ،إن
غفر هللا هلم ذلك ً
يف هذا الشهر ذريته ،وسبوا نساءه ،وانتهبوا ثقله ،فال َ
ي
ي
ذبح
كنت ابكيًا لشيء ،فَابك لل ُحسني بن علي بن أيب طالب (عليه السالم) ،فإنه ذُب َح كما يُ ُ
الكبش ،وقُتي
عشر رجالً ما هلم يف األرض شبيه ،ولقد بكت السماوات
ة
مثاني
بيته
أهل
من
معه
ل
َ
ُ
َ
َ
السبع واألرضون لقتله ،ولقد نزل إىل األرض من املالئكة أربعةُ آالف لنصره فوجدوه قد قتل ،فهم
عند قربه ُشعث غرب إىل أن يقوم القائم ،فيكونون من أنصاره ،وشعارهم :اي لثارات احلُسني .اي بن
شبيب ،لقد حدثِن أيب ،عن أبيه ،عن جده (عليه السالم) :أنه ملا قُتي َل جدي احلُسني (صلوات
دما وتر ًااب أمحر ،اي بن شبيب ،إن بكيت على احلُسني (عليه السالم)
هللا عليه) ،مطرت السماء ً
صغريا كان أو كب ًريا ،قليالً كان أو
حىت تصري دموعك على خديك َغفر هللاُ لك ُك َّل ذنب أذنبتهً ،
كثريا»(األمايل للصدوق ص.)192
ً
ومنها  :ما روي عن علي عليه السالم أنه دخل على النيب صلى هللا عليه (وآله) وسلم ذات يوم
وعيناه تفيضان فقال« :اي نيب هللا أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان؟ قال :بل قام من عندي
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جربيل قبل فحدثِن أن احلُسني يقتل بشط الفرات .قال :فقال :هل لك إىل أن أمشك من تربته
يده فَـ َقبض قبضةً من تراب فأعطانيها؛ فلم أملك عيِن أن فاضتا» (مسند أمحد
قال :قلت :نعم ،فَ َم َّد َ
 -اإلمام امحد بن حنبل ج 1ص.)85

ك ال َقطر
ومنها  :روى ابن حبان يف صحيحه  ،203 / 6عن أنس بن مالك قال :استأ َذ َن َملَ ُ
يب (صلى هللا عليه وآله) ،فَأَ يذ َن لَهُ ،فكان يف يوم أم سلمة ،فقال النيب (صلى هللا
زور النَّ َّ
َربَّه أَ ْن يَ َ
عليه وآله)« :ايحفظي علينا الباب ،ال يَدخل علينا أحد».
فبينا هي على الباب ،إذ جاء احلُسني بن علي (عليهما السالم) ،فظفر ،فاقتحم ،ففتح
يتوثَّب على ظهر النيب (صلى هللا عليه وآله).
الباب ،فدخل ،فجعل َ
وجعل النيب (صلى هللا عليه وآله) يتلثمه ويقبله ،فقال له امللَك :أحتبه ؟
َ
قال (صلى هللا عليه وآله) :نعم .
قالَ :أما َّ
ك املكان الذي يُقتل فيه ؟
إن َّأمتك ستقتله ،إن شئت أريتُ َ
قال (صلى هللا عليه وآله) :نعم .
فقبض قبضة من املكان الذي يُقتل (عليه السالم) فيه ،فأراه إايه ،فجاءه بسهلة أو تراب
أمحر ،فأخ َذتْهُ أم سلمة ،فجعلَْتهُ يف ثوهبا.
وأما بكاء النيب (صلى هللا عليه وآله) عليه ،فمنه ما رواه احلاكم يف املستدرك على الصحيحني
 ،176 / 3عن أم الفضل بنت احلارث ،أهنا دخلت على رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) فقالت:
حلما ُمن َكًرا الليلة.
اي رسول هللا ،إين رأيت ً
قال (صلى هللا عليه وآله)َ :ما ُه َو .
قالت :إنه شديد.
قال (صلى هللا عليه وآله) :ما هو .
قالت :رأيت كأ َّ
َن قطعة من جسدك قطعتَ ،وُو يضعت يف يح ْجري.
ي
ي
الما ،فيكو ُن يف
فقال رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)َ :رأيت َخ ًريا؛ تَلد فاطمةُ -إن شاء هللا -غُ ً
يحجرك .
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فَـ َولدت فاطمة ( عليها السالم ) اإلمام احلُسني (عليه السالم) ،فكان يف حجري كما قال رسول
هللا (صلى هللا عليه وآله).
ي
ت يم يِّن التي َفاتَة ،فإذا
يوما إىل رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) ،فوضعتُهُ يف حجره ،ث حانَ ْ
ُ
فدخلت ً
عينا رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) هتريقان من الدموع.
ك؟
فقلت :اي نيب هللا ،أبيب وأمي ،ما لَ َ
ي
فأخربين َّ
أن أ َُّميت ستقتُل ابِن هذا .
قال (صلى هللا عليه وآله) :أاتين جربيل عليه الصالة والسالمَ ،
فقلت :هذا؟!
فقال (صلى هللا عليه وآله) :نعم .
وأاتين (صلى هللا عليه وآله) برتبة من تربته (عليه السالم) محراء.

قال الرضا (ع)« :من تذكر مصابنا وبكى ملا اُرتكب منّا ،كان معنا يف درجتنا يوم القيامة،
ي
أمران ،مل
جملسا حيُىي فيه ُ
ومن ذُ ّكر مبصابنا فبكى وأبكى مل تَبك عينُه يوم تَبكي العيون ،ومن جلس ً

القلوب» (األمايل للصدوق ص.)131
ميت قلبُه يوم متوت
ْ
ُ
 وقال الصادق (ع)« :من ذَ َكَرَان أو ذُكيْرَان عنده فخرج من عينه دمع مثل جناح بعوضة،
غفر هللا له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر» (تفسري القمي ج 12ص.)292

س املهموم لظلمنا تسبيح ،ومهّه لنا عبادة ،وكتمان سّران جهاد يف
 وقال (ع) ً
أيضا« :نَـ َف ُ
سبيل هللا  ..ث قال :دجب أن يكتب هذا احلديث ابلذهب» (األمايل للشيخ املفيد ص.)338

مكرواب ،وحقيق على هللا أن ال يتتيِن
الع ْربة ،قُتلت
 وقال احلُسني بن علي (ع)« :أان قتيل َ
ً
مسرورا» (كامل الزايرات ص.)108
رده هللا أو أقلبه إىل أهله
مكروب قط ،إال ّ
ً

 وعن عمارة بن املنشد قال« :ما ذُكر احلسني بن علي عند أيب عبدهللا يف ٍ
يوم قطُ ،فرئي َي
ُ
ّ
سني َع ْربةُ ُك يّل
متبس ًما يف ذلك اليوم إىل الليل ،وكان أبوعبدهللا (ع) يقول« :احلُ ُ
أبوعبدهللا (ع) ّ
مي
ؤمن» (كامل الزايرات البن قولويه ص.)215
ُ
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سني بن علي عند ربه عز وجل ينظر إىل معسكره ومن حلّه
 وقال الصادق (ع)« :إن احلُ َ
من الشهداء معه ،وينظر إىل ّزواره ،وهو أعرف هبم وأبمسائهم وأمساء آابئهم وبدرجاهتم ومنزلتهم
عند هللا عز وجل من أحدكم بولده ،وإنه لريى من يبكيه فيستغفر له ويسأل آابءَه عليهم السالم
أكثر من جزعه ،وإن زائره لينقلب
أن يستغفروا له ،ويقول :لو يعلم زائري ما أع ّد هللا له ،لكان ُ
فرحه َ
وما عليه من ذنب» (األمايل للشيخ الطوسي ص.)55

 وقال اإلمام علي بن احلُسني (ع)« :أميّا مؤمن دمعت عيناه لقتل احلُسني بن علي دمعة
دمعا
حىت تسيل على خ ّدهّ ،بوأه هللا هبا يف اجلنة غرفا يسكنها أحقااب .وأميا مؤمن دمعت عيناه ً
حىت يسيل على خده ألذًى مسنا من عدوان يف الدنيا بوأه هللا م َّبوأَ ٍ
صدق يف اجلنة  .وأميا مؤمن
ُ
ّ
ّ
مسه أ ًذى فينا ،فدمعت عيناه حىت يسيل دمعه على خديه من مضاضة ما أُوذي فينا ،صرف هللا
ّ
عن وجهه األذى ،وآمنه يوم القيامة من سخطه والنار» (كامل الزايرات البن قولويه ص.)201

 وقال الصادق (ع) لفضيل« :جتلسون وحتدثون ؟ ..قال :نعم جعلت فداك! ..قال :إن
تلك اجملالس أحبّها فأحيوا أمران اي فضيل ،فرحم هللا من أحىي أمران .
ي
مثل جناح الذابب ،غفر هللا له ذنوبه ولو
اي فضيل ! ..من ذَ َكران أو ذُكران عنده فخرج من عينه ُ

كانت أكثر من زبد البحر» (قرب اإلسناد للحمريي القمي ص.)36
واألحاديث اآلنفة تؤكد على أمهية البكاء وثوابه اجلزيل عند احلق تعاىل ،أي أ ّن الرواايت مل
تكتف مبشروعية البكاء بل بينت بعض اآلاثر الوضعية املرتتبة عليه يف عاملي الدنيا واآلخرة؛ لريتبط
املؤمن من خالل مسارعته للخري للتفاعل الوجداين كي حيصل على ما أعده هللا تعاىل من الثواب
اجلزيل يف اآلخرة ملن بكى أو دمعت عيناه على احلُسني عليه السالم ،وحري بنا أن نتساءل لـييَم
هذا الثواب ملن بكى على احلُسني عليه السالم؟

إ ّن سر ثواب البكاء على احلُسني عليه السالم يكمن يف كونه تفاعالً ابلوجدان ،يُ ي
ب
قر ُ
ّ
املتفاعل من مبادئ احلُسني عليه السالم وقيمه؛ فيقرتب بدرجة ما إىل تلك القيم ليطبقها على
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أشرا وال
نفسه وعلى أسرته وجمتمعه ،أي أنه يسري يف طريق اإلصالح يف األمة دون أن يكون سريه ً
بطرا ودون أن يتلبس ابلظلم والفساد ،بل ميارس األمر ابملعروف والنهي عن املنكر على هنج حممد
ً
أبدا.
وعلي صلى هللا عليهما وآهلما ،وهلذا كان قتل احلُسني عليه السالم له َحرارة ال تربد ً

عن جعفر بن حممد (عليهما السالم) قال« :نظر النيب (صلى هللا عليه وآله) إىل احلُسني
بن علي (عليهما السالم) وهو مقبل ،فأجلسه يف حجره وقال :إي َّن ليقتل احلُسني حرارًة يف قلوب
أبدا ،ث قال (عليه السالم) :أبيب قتيل كل َعربة ،قيل :وما قتيل كل َعربة اي بن
املؤمنني ال تربد ً

رسول هللا ؟ قال :ال يَذكره مؤمن إال بَكى» (جامع أحاديث الشيعة للربوجردي ج 12ص.)556

يشري احلديث إىل أ ّن مظلومية احلُسني عليه السالم هي جزء من املنظومة القيمية للمؤمن؛
جسد
إ ْذ أنه يؤمن ابلعدالة وقيم األنبياء والرسل عليهم السالم ،ويرى أ ّن التعدي الصارخ على من ّ
تلكم القيم حرارة حقيقية ال تنطفأ يف قلبه ،ويعود السبب إىل أ ّن تلك األعالم املرفوعة واملناهضة
لقيام احلُسني عليه السالم ما زالت مرفوعة عاليًا تناهض احلُسني عليه السالم ليل هنار صباح مساء
فيتأمل املؤمن لذلك؛ ألنه يرى أ ّن انتهاك حرمة احلسني عليه السالم ٍ
ابق رغم مرور الزمن الطويل،
ُ
ولعل احلديث يشري يف عمقه إىل ربط قضية احلُسني عليه السالم ابلصراع بني احلق والباطل وحزن
وأمل من حيمل احلق لغلبة الباطل ،أو لظهوره بني من يدعي اإلسالم ويقف يف وجه مبادئه.
 :ال خيفى أ ّن هذا املعىن ال يتناف مع األمل احلقيقي على شخص احلُسني عليه السالم ،إالّ
أنه يعمقه ويرى أ ّن اإلمام عليه السالم ال ينحصر يف شخصه ،بل يعم وجود اخلري كله ،أي أنه
أتويل احلديث ينسجم مع األحاديث األخرى اليت توضح أ ّن املعصوم عليه السالم هو مظهر
التوحيد واألحكام اإلهلية األخرى.
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إ ّن ما تقدم أ ي
ُفص َح عنه يف زايرات احلُسني عليه السالم ،فقد ورد فيها:

«أشهد أنك قد أقمت الصالة وآتيت الزكاة وأمرت ابملعروف وهنيت عن املنكر واتبعت

الرسول وتلوت الكتاب حق تالوته ودعوت إىل سبيل ربك ابحلكمة واملوعظة احلسنة»
الشيخ الكليِن  -ج  - 4ص )574

السالم.

( الكايف -

والزايرة توضح دون لبس ارتباط األحكام اإلهلية حبقائقها ابإلمام عليه

ويف زايرة أخرى توضح محل اإلمام عليه السالم رساالت السماء وأهداف األنبياء من آدم
إىل حممد صلى هللا عليه وآله واألوصياء بعده ،جاء فيها:

«السالم عليك اي وارث آدم صفوة هللا ،السالم عليك اي وارث نوح نيب هللا ،السالم عليك
اي وراث إبراهيم خليل هللا السالم عليك اي وراث موسى كليم هللا ،السالم عليك اي وراث عيسى
روح هللا ،السالم عليك اي وارث حممد حبيب هللا ،السالم عليك اي وارث وصي رسول هللا ،السالم
عليك اي وارث احلسن الزكي ،السالم عليك أيها الشهيد الصديق األكرب»
 -ج  - 6ص .)58

( هتذيب األحكام  -الشيخ الطوسي


لقد طلب األئمة عليهم السالم من خالل سريهتم العملية وأمر املوالني ابالقتداء هبم أن
يكون احلزن على اإلمام احلُسني عليه السالم خيتلف عن مظاهر احلزن األخرى ،فكان بكاء األئمة
عليهم السالم على اإلمام عليه السالم فيه لوعة وحنيب يظهر من خالله أمل املعصوم (ع).
 قال اإلمام الصادق (ع)« :اي مسمع أنت من أهل العراق أما أتيت قرب احلُسني(ع) ؟ قلت:

ال؛ ألن أان رجل مشهور من أهل البصرة وأعداؤان كثرية من أهل القبائل من النصاب وغريهم،
ولست آمنهم أن يرفعوا حايل عند الوايل فيمثلون يب ،قال يل :أفما تذكر ما صنع ابإلمام احلُسني؟
متنع من
قلت :بلى ،قال أفتجزع؟ قلت :أي وهللا وأَستعربُ لذلك حىت يرى أهلي أثر ذلك علي؛ فأَ ُ
الطعام حىت يستبني ذلك على وجهي ،قال(ع) :رحم هللا دمعتك أما إنك من الذين يع ّدون من
أهل اجلزع لنا والذين يفرحون لفرحنا وحيزنون حلزننا وخيافون خلوفنا ويتمنون إذا أمنا ،أما إنك سرتى
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عند موتك حضور آابئي لك ووصيتهم ملك املوت بك وما يلقونك به من البشارة ما تقر به عينك
قبل املوت ،فملك املوت أرق عليك وأشد رمحة من األم الشفيقة على ولدها ،ث بكى اإلمام
وبكيت».

 عن أيب محزة ،عن أيب عبد هللا (ع) ،قال :مسعته يقول« :إن البكاء واجلزع مكروه للعبد يف

كل ما جزع ،ما خال البكاء واجلزع على احلُسني بن علي (ع) ،فإنه فيه مأجور».
قولويه ص.)201

(كامل الزايرات البن

 معاوية بن وهب عن أيب عبد هللا عليه السالم -يف حديث -أنه قال لشيخ« :أين أنت من

قرب جدي املظلوم احلُسني (عليه السالم) ؟ قال :إين لقريب منه  .قال :كيف إتيانك له ؟ قال:
إين آلتيه وأكثر ،قال :اي شيخ ،ذاك دم يطلب هللا (تعاىل) به ،ما أصيب ولد فاطمة وال يصابون
عشر من أهل بيته ،نصحوا هلل
مبثل احلُسني (عليه السالم) ،ولقد قتل (عليه السالم) يف سبعةَ َ
وصربوا يف جنب هللا ،فجزاهم أحسن جزاء الصابرين ،إنه إذا كان يوم القيامة أقبل رسول هللا (صلى
ربَ ،س ْل أميت
هللا عليه وآله) ومعه احلُسني (عليه السالم) ويده على رأسه تقطر دما فيقول :اي ّ
في َيم قَتلوا ولدي» .
 وقال (عليه السالم)« :كل اجلزع والبكاء مكروه سوى اجلزع والبكاء على احلُسني (عليه
السالم) » ( .األمايل  -الشيخ الطوسي  -ص .)162
 عن إبراهيم بن أيب حممود قال :قال الرضا عليه السالم -يف حديث« :-فعلى مثل احلُسني
فَ ي
الذنوب العيظام» ،ث قال عليه السالم« :كان أيب عليه
ليبك الباكون؛ فإن البكاء عليه َحيط
َ
ضاح ًكا ،وكانت الكآبة تغلب عليه حىت متضي عشرة أايم،
السالم إذا دخل شهر احملرم ال يُرى َ
فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه ويقول :هو اليوم الذي قتل فيه
احلُسني عليه السالم».

(وسائل الشيعة (آل البيت)  -احلر العاملي  -ج  - 14ص )505 – 504

 عن إمساعيل بن منصور ،عن بعض أصحابنا ،قال« :أشرف موىل لعلي بن احلُسني (عليهما

السالم) وهو يف سقيفة له ساجد يبكي ،فقال له :اي موالي اي علي بن احلُسني اما آ َن حلزنك أن
ي
وب إىل ربّه يف أقل مما
ينقضي ،فرفع رأسه إليه وقال :ويلك  -أو ثكلتك أمك  -وهللا َش َكى يَع ُق ُ
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احدا وأان رأيت أيب ومجاعة أهل بييت
ف﴾ ،إنه فَـ َق َد ابنًا و ً
وس َ
َس َفى َعلَى يُ ُ
رأيت حىت قالَ ﴿ :اي أ َ
يذحبون حويل ،قال :وكان علي بن احلُسني (عليهما السالم) مييل إىل ولد عقيل ،فقيل له :ما ابلك
متيل إىل بِن عمك هؤالء دون آل جعفر ،فقال :إين أذكر يومهم مع أيب عبد هللا احلُسني بن علي
فأرق هلم»( .كامل الزايرات  -جعفر بن حممد بن قولويه  -ص .)214 – 213
(عليهما السالم) ّ

يوما إىل الصحراء فتبعته ،فوجدته قد سجد على حجارة
 وعن بعض مواليه قال :خرج ً
خشنة ،فوقفت وأان أمسع شهيقه وبكاءه ،وأحصيت له ألف مرة وهو يقول :الَ إيلهَ إيالَّ هللاُ َح ًّقا
إمياان وصدقًا ،ث رفع رأسه من سجوده ،وأن حليته
َح ّقا ،الَ إيلهَ إيالَّ هللاُ تَـ َعب ًدا َويرقًّا ،الَ إيلهَ إيالَّ هللاُ ً
ووجهه قد غمرا ابملاء من دموع عينيه ،فقلت :اي سيدي ،ما آ َن حلزنك أن ينقضي ؟ ! ولبكائك
قل ؟ ! فقال يل :وحيك ،إن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم كان نبيًّا ابن نيب ،وكان له اثىن
أَ َّن يَ َّ
ظهره من الغم واهلم ،وذهب
عشر ابنًا ،فغيَّب هللا و ً
احدا منهم ،فشاب رأسه من احلزن ،واحدودب ُ
عشر من أهل بييت صرعى
بصره من البكاء ،وابنه حي يف دار الدنيا ،وأان رأيت أيب وأخي وسبعةَ َ
مقتولني ،فكيف ينقضي حزين ويذهب بكائي ؟ !( وسائل الشيعة (آل البيت)  -احلر العاملي  -ج  - 3ص – 282
.)283

جزع ملصابه :مل يصرب على ما أصابه.
وعا ﴾ ،اجلَُزوع ضد
وعا * َوإيذَا َم َّسهُ ْ
اخلَْيـُر َمنُ ً
* جزع :قال هللا تعاىل ﴿ :إيذَا َم َّسهُ الشَّر َجُز ً
ي
وجُزوع
يض َّ
َّ
الص ْيربَ .ج يز َ
الصبُوير على الشّير واجلََزعُ نَق ُ
وجُزع َ
وج يزع َ
ع ابلكسر َْدجَزعُ َجَز ًعا فهو جازع َ
ي
لست يمبي َس ٍم يف الناس يَـ ْل َحى
وجزاع عن ابن األَعرايب وأَنشد :و ُ
وقيل :إذا كثر منه اجلََزعُ فهو َجُزوع ُ
على ما فاته ي
وخ ٍم ُجزاع وأجزعه غريُه( .لسان العرب  -ابن منظور  -ج  - 8ص .)47
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فضل
صربانَّ :
 قال اإلمام الصادق عليه السالمَّ « :
الصربُ َ
الصربُ َعلى البَالء َحسن َمجيل ،وأَ ُ
الصرب على ي
احملارم»( .حبار األنوار للمجلسي ج 68ص.)95
منه َّ ُ
 عن ابن عمرية قال :قال أبو عبد هللا (عليه السالم)« :اتقوا هللاَ واصربوا فإنه من مل يصرب
أهلكه اجلزعُ ،وإمنا هالكه يف اجلزع أنه إذا جزع مل يؤجر»( .حبار األنوار  -العالمة اجمللسي  -ج  - 68ص .)95

 عن جابر بن عبد هللا أن أمري املؤمنني (عليه السالم) قال« :من كنوز اجلنة الرب وإخفاء

العمل ،والصرب على الرزااي ،وكتمان املصائب» (حبار األنوار  -العالمة اجمللسي  -ج  - 68ص .)95

 الكليِن ،عن حممد بن حيىي ،عن أمحد بن حممد بن عيسى ،عن علي بن احلكم ،عن يونس

بن يعقوب قال :أمرين أبو عبد هللا (عليه السالم) أن آيت املفضل وأعزيه إبمساعيل وقال « :اقرأ
أمرا وأراد هللا
املفضل السالم وقل له :إان قد أصبنا إبمساعيل فصربان ،فاصرب كما صربان ،إان أردان ً
ي
وج َّل » ( موسوعة أحاديث أهل البيت (ع) للشيخ هادي النجفي ج 6ص.)16
أمرا ،فسلمنا ألمر هللا َعَّز َ
عز وجل ً
 الكليِن ،عن علي ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن سيف بن عمرية ،عن أيب محزة الثمايل

قال :قال أبو عبد هللا (عليه السالم)« :من ابتلى من املؤمنني ببالء فصرب عليه كان له مثل أجر
ألف شهيد» ( .موسوعة أحاديث أهل البيت (ع)  -الشيخ هادي النجفي  -ج  - 6ص .)16

 اإلسكايف رفعه إىل أيب بصري ،عن أيب عبد هللا (عليه السالم) قال« :ما من مؤمن إال وهو
مبتلى ببالء منتظر به ما هو أشد منه؛ فإن صرب على البلية اليت هو فيها عافاه هللا من البالء الذي
ينتظر به وإن مل يصرب وجزع نزل به من البالء املنتظر أبدا حىت حيسن صربه وعزاؤه».
أهل البيت (ع)  -الشيخ هادي النجفي  -ج  - 6ص .)17
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( موسوعة أحاديث

يظهر من خالل الرواايت أ ّن املراد ابجلزع هو إظهار احلزن واألمل والتحسر ابلبكاء على
اإلمام احلُسني عليه السالم حبيث ال يستطيع اجلازع أن يكون طبيعيًا فيأكل أو يشرب ،وإذا نظرت

إىل رواية مسمع يتجلى لك ذلك بوضوح ،انظر إىل قول اإلمام عليه السالم« :قال أفتجزع؟ قلت:
أي وهللا وأستعرب لذلك حىت يرى أهلي أثر ذلك علي ،فامتنع من الطعام حىت يستبني ذلك على
وجهي» ،أما الرواية الثانية فقد فسرت اجلزع إبظهار احلزن واألمل ابلبكاء على احلُسني عليه السالم:

«كل اجلزع والبكاء مكروه سوى اجلزع والبكاء على احلُسني عليه السالم».
الندب ابلويل والثبور ولطم الصدر والرأس بل وشق اجليوب للنساء إلظهار
ويضاف للبكاء ُ
احلزن واألمل ،لورود ذلك يف الرواايت اليت ذكرت اجلزع وبينت أ ّن اللطم والندب ابلويل والثبور من
أشد أمناط اجلزع ،وإليك طائفة من الرواايت:
 عن أيب عبد هللا الصادق عليه السالم« :ولَق ْد َش َق ْقن اجليوب ،ولَطَمن اخلدود ال َف ي
اطميات
َ
َ
َ َ َْ
َ
يوب».
َعلى احلُسني بن َعلي َو َعلى مثله تُـ ْلطَ ُم
ُ
اخلدودَ ،وتُ َشق اجلُ ُ
أيضا( .
 ويف اجلواهر :أن حديث لطم الفاطميات ُمتواتر ،ونقله رمحه هللا عن ابن إدريس ً
هتذيب األحكام ج 8ص 325وكشف الرموز ج 2ص 263واملهذب البارع ج 3ص568
واملسالك للشهيد الثاين ج 1ص 29وجامع أحاديث الشيعة ج 3ص 392والوسائل ج15
ص 583ط املكتبة اإلسالمية ،وجواهر الكالم ج 4ص 371و ج 33ص.) 184
 وحني أخرب اإلمام احلُسني عليه السالم أخته ،أبنه عليه السالم رأى رسول هللا صلى هللا عليه
وآله ،وأنه قال له :إنك تروح إلينا« :لطمت أخته وجهها ،واندت ابلويل ،اخل( » ...اإلرشاد
للمفيد ص.)23
 وحني أنشد دعبل اخلزاعي َاتئييتَه املشهورة ،أمام اإلمام علي بن موسى الرضا عليه السالم،
وفيها :
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ط فُـر ي
عطشاان بيش ي
أَفَاطم لو يخ ي
ات
ات
م
د
ق
و
***
ال
جمد
سني
احل
لت
ّ
ً
َ
ً
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ني يف الوجنَ ي
ي
إيذ ْن لَلَطَم ي
ت َّ
ات
اطم يع َ
ندهُ *** َوأَجريْت َد ْم َع َ
الع ي َ َ
ْ
اخلد فَ ُ
مل يعرتض عليه اإلمام ،ومل يقل :إن أَُّمنَا فاطمة عليها السالم ال تفعل ذلك ألنّه حرام ،أو
ن اإلمام عليه السالم بكى وأعطى الشاعر جائزة ،وأقره على ما قال( .عيون أخبار الرضا ج2
مرجوح بل إ ّ
ص 263و 264والبحار ج 49ص 237و 239ـ  252ومقتل احلُسني للخوارزمي ج 2ص 131والغدير وغري ذلك كثري.)...
 وقد روي يف األحاديث الكثرية :أن اجلزع مستحب على اإلمام احلُسني عليه السالم ،وفُ يّسَر
َّ
العويل َولَطم
الصر ُ
طم ،قال اإلمام الباقر عليه السالم« :أَ َشد اجلَزيعّ :
اخ اب َلويل و َ
اجلزع مبا يشمل الل َ
الصدر( » ...وسائل الشيعة ج 2ص 915ط املكتبة اإلسالمية).
الوجه و َّ
َ
 وعن حممد بن يعقوب ،عن عدة من أصحابنا ،عن سهل بن زايد ،عن أمحد بن حممد بن
مجيعا ،عن أيب مجيلة ،عن جابر ،عن أيب جعفر (عليه السالم) ،قال:
أيب نصر واحلسن بن علي ً
قلت له« :ما اجلزع ؟ قال :أَ َشد اجلزيع الصراخ ابلويل والعويل ولَطم الو ي
الشعر
جه وال َّ
وجّز ّ
صدرَ ،
َ َ
َ
َ ّ ُ َ
يمن النّواصي ،ومن أَقَام النّواحة فَـ َق ْد تَـرَك الصرب ،وأَخ َذ يف َغ ي ي
ري طَريقه» (وسائل الشيعة (آل البيت)  -احلر العاملي
َ َّ َ َ
ََ ْ َ
 ج  - 3ص .)272 – 271الروايةَ وإ ْن وردت يف اجلزع املنهي عنه غري أهنا تفسره وتوضح املراد منه ،وإذا ضممنا إليها الرواايت
وّ
اليت حتبّذ اجلزع على اإلمام احلُسني عليه السالم فال يسوغ لنا أن نتعدى أشد اجلزع الوارد عن
اإلمام الباقر عليه السالم أو أنيت مبصاديق نرى أهنا أشد مما ذكره اإلمام عليه السالم؛ بل ينبغي
الوقوف عند احلد األقصى املذكور منه عليه السالم.
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ضة عليه ،يتبني لنا
بيان  :إذا مجعنا بني الرواايت الناهية عن اجلزع والرواايت اجملوزة له بل احلا ّ
أ ّن الرواايت ّي
املسوغة للجزع على اإلمام احلُسني عليه السالم ختصص أو تقيد تلك الرواايت الناهية

عنه ،فتبقى تلك على عمومها أو إطالقها دون اجلزع على اإلمام عليه السالم؛ فإنه من املستحبات،
هذه هي الصناعة العلمية اليت يسري على ضوئها العلماء يف فهم الرواايت واالتباع هلا والوقوف عند
حدودها.

ي
س سره يف كتاب اإلرشاد حديثًا جاء فيه:
ذكر الشيخ املفيد قُ ّد َ
قال علي بن احلُسني عليهما السالم :إين جلالس يف تلك العشية اليت قتل أيب يف صبيحتها،
وعندي عميت زينب مترضِن ،إذ اعتزل أيب يف خباء له وعنده جون موىل أيب ذر الغفاري ،وهو يعاجل
سيفه ويصلحه ،وأيب يقول:
ك ياب يإل ْشَر ياق َواألَ يص ييل
َاي َد ْهُر أُ ٍّ
ك يمن َخليـ ـ ـ يل َك ْم لَ َ
ف لَ َ
يمن ص ي
ب أَو طَالي ٍ
اح ٍ
ي
َّ
هر ال يَـ ْقنَـ ـ ـ ـ ـ ُع يابلبَدي ـ ـ يل
د
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ال
و
تيل
ق
ب
َ
َ
َ
ُ
َوإنَّ َـما األَمـ ـ ـْ ـ ـُر إىل اجلَلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يل وُكل َحـ ـ ـ ـ ٍّي َسالـ ـ ـ ـيـك سبيل ـ ـي
فأعادها مرتني أو ثال ًاث حىت فهمتها ،وعرفت ما أراد ،فخنقتِن العربة ،فرددهتا ،ولزمت
عميت فإهنا مسعت ما مسعت وهي امرأة ،ومن شأن
السكوت ،وعلمت أن البالء قد نزل ،وأما َّ
النساء الرقة واجلزع ،فلم متلك نفسها أن وثبت جتر ثوهبا وإهنا حلاسرة ،حىت انتهت إليه فقالت :وا
ثكاله! ليت املوت أعدمِن احلياة ،اليوم ماتت أمي فاطمة وأيب علي وأخي احلسن ،اي خليفة
املاضي ومثال الباقي ،فنظر إليها احلسني عليه السالم فقال هلا :اي أخية ،ال ي ي
ب حلمك الشيطا ُن،
ذه َّ
ُ
ُ
وترقرقت عيناه ابلدموع وقال :لو ترك ال َقطَا لنَ َام ،فقالت :اي ويلتاه! أفتغتصب نفسك اغتص ًااب؟!
فذاك أقرح لقليب وأشد على نفسي .ث لطمت وجهها ،وهوت إىل جيبها فشقته ،وخرت مغشيًّا
عليها ،فقام إليها احلُسني عليه السالم ،فصب على وجهها املاء ،وقال هلا :اي أختاه! اتقي هللا
وتعزي بعزاء هللا ،واعلمي أن أهل األرض ميوتون ،وأهل السماء ال يبقون ،وأن كل شيء هالك إال
وجه هللا الذي خلق اخللق بقدرته ،ويبعث اخللق ويعودون ،وهو فرد وحده ،أيب خري مِن ،وأمي
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خري مِن ،وأخي خري مِن ،ويل ولكل مسلم برسول هللا صلى هللا عليه وآله أسوة .فعزاها هبذا وحنوه،
وجها ،وال
وقال هلا :اي أخية إين أقسمت فأبري قسمي ،ال تشقي علي جيبًا ،وال ختمشي علي ً
تدعي علي ابلويل والثبور إذا أان هلكت ،ث جاء هبا حىت أجلسها عندي( .اإلرشاد.)232 :
ما تقدم من الرواايت اليت حتث على اجلزع على اإلمام الحيسني (عليه اليسالم) قد يتناىف مع ما
أورده الشيخ املفيد (يرمحه هللا) يف هذه الرواية ،وميكن اإلجابة على الرواية بعدة أجوبة:

األول  :أن جزع السيدة (عليها السالم) هو املوافق لالستحباب الشرعي الوارد يف الرواايت ،غري
أن اإلمام (عليه السالم) أراد منها التجلد بعد املصيبة لكوهنا الراعية للعائلة الكرمية ،وال تستطيع
اجلمع بني إظهار اجلزع والرعاية لألرامل واأليتام ،من هنا كلّفها اإلمام (عليه السالم) بتكليف ٍ
اثن
خيتلف مع الوظيفة العملية ابلنحو األويل.
ي
ظم املصيبة وعدم التحمل لرزاايها من خالل
الثاين  :أهنا (عليها السالم) أرادت أن تظهر ع َ
بيان احلكم الشرعي الذي ينبغي أن يقوم به املكلف ،وإظهار أن املصيبة هلوهلا ال ميكن للمؤمن
السوي أن يتحملها ،وكأن التحمل الذي حدث بعد وصية اإلمام (عليه السالم) هلا من خالل
لُطف خاص ومدد من عند هللا خيتلف حاهلا بعد حدوث املصيبة عنه قبلها ،فهي رغم كوهنا عاملة
غري معلمة إال أهنا قبل ذلك املدد اخلاص مل تستطع حتمل وقع الفاجعة.
الثالث  :احتمال أن يكون ذلك منها ترك أوىل ،مبعىن أن تلك احلالة من اجلزع من املستحبات
املؤكدة يف حقها ويف حق غريها ،غري أن التكليف املنجز يف حقها ابخلصوص من انحية االستحباب
بنحو أشد هو الصرب؛ ولذا مل ي
يتت هذا التكليف لغريها ،بل بقي االستحباب على حاله.
الرابع  :أن يراد ابلتكليف بعدم اجلزع يف بعض األزمنة اخلاصة ،مثل عندما تكون يف الكوفة أو

يف الشام ،ألن املوقف يتطلب ذلك منها.
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أحب ُحسينا،
أحب هللا من َّ
 رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)ُ « :حسني يم ِّن وأان يمن ُحسنيَّ ،
ُحسني سبط من األسباط» ،الرباء بن عازب« :رأيت رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) حامل
احلُسني (عليه السالم) وهو يقول :اللهم إين أحبّه فأحبّه» (البحار 1 / 261 / 43 :وص 264

.)16 /

 رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)ُ « :حسني مِن وأان منه» (كنز العمال.)37684 :
علي يف السماء
 رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)« :والذي بعثِن ابحلق نبيًّا إن احلُ َ
سني بن ّ
وسفينةُ ْناة ( » ...البحار
أكرب منه يف االرض ،وإنه ملكتوب عن ميني عرش هللاُ :مصباح ً
هدى َ

ج 91ص)184
األحاديث الواردة يف اإلمام احلُسني عليه السالم كثرية ،بعضها وردت فيه على حنو العموم
للحسن عليه
لكونه عليه السالم أحد أصحاب الكساء أو من أهل البيت عليهم السالم أو أخ َ
السالم ،وبعضها اآلخر ورد فيه خبصوصه ،ويهمنا يف هذه الرسالة أن نوضح بعض ما ورد فيه
خبصوصه.
يسني مين وأن من حيسني» له مع ٍ
ان:
إ ّن قول النيب صلى هللا عليه وآله « :حح ن
ح
منها  :إخباره صلى هللا عليه وآله أنه عليه السالم ابن له وهو (ص) منه مبعىن أ ّن بقاء األب
أببنائه ،غري أ ّن هذا املعىن قد يفصح عن كون احلُسني عليه السالم خيتلف عن غريه من أبناء البنات
الزهراء عليها السالم ،وقد ورد عنه
مليزة لرسول هللا صلى هللا عليه وآله أ ّن ذريته من ابنته الصديقة ّ

لي ،إن هللا تبارك وتعاىل جعل ذرية كل نيب من صلبه،
إخبار بذلك ،قال صلى هللا عليه وآله« :اي َع ّ
وجعل ذرييت من صلبك» (األمايل  -الشيخ الصدوق  -ص  ،)450وهو معىن صحيح.

سني عليه السالم يف املسار واحلجية هو النيب صلى هللا عليه وآله،
ومنها  :أن يكون املراد أ ّن احلُ َ
كالمها حجة هلل تبارك وتعاىل على اخللق ،ويكون معىن أ ّن النيب (ص) من احلُس ي
ني عليه السالم
هو أ ّن بقاء النيب (ص) ببقاء دينه وشريعته اليت بقيت بنهضة اإلمام احلُس ي
ني (ع) ،ولعل هذا املعىن
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هو املشار إليه ابحلديث الوارد «أولنا حممد وآخران حممد وأوسطنا حممد وكلنا

ج 26ص.)6

حممد» (حبار األنوار للمجلسي

ومنها  :أن يكون املراد أب ّن طينتهم واحدة ووجودهم النوري واحد ،وقد جاء يف الزايرة اجلامعة:

«وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة ،طابت وطهرت بعضها من بعض ،خلقكم هللا أنو ًارا
فجعلكم بعرشه حمدقني حىت َم َّن علينا بكم فجعلكم يف بيوت أذن هللا أن ترفع ويذكر فيها امسه»
( من ال حيضره الفقيه للصدوق ج 2ص.)613

ومنها  :أن يكون املراد املعاين املتقدمة أبمجعها؛ إ ْذ ال مانع أن يقصد النيب صلى هللا عليه وآله
هذه املعاين لوجود تالقي بينها أو ترتب بعضها على بعضها اآلخر كرتتب احلجية يف عامل ما بعد
اخللق على النورية يف عامل ما قبل اخللق املادي.
حب ُحسينًاُ ،حسني يسبط من األسباط»
حب هللاُ َم ْن أَ َّ
أما قوله صلى هللا عليه وآله« :أَ َّ
تبيان للحجية ألقواله وأفعاله عليه السالم ،وقد قرن صلى هللا عليه وآله بني احلب ودليله ،فإ ّن قوله
(ص)ُ « :حسني سبط من األسباط» دليل على حجية أقوال وأفعال احلُس ي
ني عليه السالم ،إ ْذ أ ّن

امللهم من قبل هللا تبارك
املراد ابلسبط هنا هو اإلمام املفرتض الطاعة الذي يهدي إىل احلق مبعىن َ
وتعاىل ،وقد جاء يف القرآن الكرمي تبيان ذلك ،قال تعاىل﴿ :قُولُوا َآمنَّا ياب َّّللي َوَما أُنْ يزَل إيلَْيـنَا َوَما أُنْ يزَل
اق ويـع ُقوب و ْاألَسب ي
إي َىل إيبـر ياهيم وإي ْمس ي
اعيل وإي
وسى َو يعيسى َوَما أ ي
اط َوَما أ ي
ُويتَ النَّبييو َن يم ْن
م
ُويت
ح
س
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َْ َ َ َ َ َ
َ
َ
ي
رهبييم َال نـُ َف ير ُق بـني أ ٍ
ك َك َما
َحد يمْنـ ُه ْم َوَْحن ُن لَهُ ُم ْسل ُمو َن﴾ (البقرة ،)136:وقال تعاىل﴿ :إي َّان أ َْو َحْيـنَا إيلَْي َ
ّ ََْ َ
َّ ْ
وح والنَّبيي ي ي ي
اق ويـع ُقوب و ْاأل ي ي
ي ي ي ي ي
يسى
أ َْو َحْيـنَا إي َىل نُ ٍ َ ّ َ
يل َوإي ْس َح َ َ َ ْ َ َ ْ
َسبَاط َوع َ
ني م ْن بَـ ْعده َوأ َْو َحْيـنَا إ َىل إبْـَراه َيم َوإ ْمسَاع َ
ورا﴾ (النساء.)163:
س َوَه ُارو َن َو ُسلَْي َما َن َوآتَـْيـنَا َد ُاو َ
َوأَي َ
ود َزبُ ً
وب َويُونُ َ
السبط يف اآليتني الكرميتني هو اإلمام الدليل على هللا تعاىل الذي افرتض هللا طاعته.
ّ
سني بن َعلي يف السماء أكرب
أما قوله صلى هللا عليه وآله« :والذي بعثِن ابحلق نبيًا؛ إن احلُ َ

هدى وسفينةُ ْناة.» ...
منه يف األرض ،وإنه ملكتوب عن ميني عرش هللاُ :مصباح ً
هدى للتفريق بني احلق والباطل؛ إ ْذ أ ّن الباطل يُشاب بشيء من احلق حيث ال
مصباح ً
ُ
يستطيع كثري من الناس أن مييّز بني احلق احملض والباطل املشوب بشيء من احلق وال يتضح احلق
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سني عليه السالم كذلك ،وهلذا ال يصل اخللق إىل
حينئذ إالّ بنور قوي مبثابة املصباح ،واإلمام احلُ ُ
احلق تعاىل كما يريده سبحانه إالّ هبذه العالمة الفارقة وهي احلُسني عليه السالم؛ فكان مصباح
هدى ،وهبذا يصل اخللق إىل النجاة لكونه السفينة اليت تنجي من أمواج الفنت املضلة ،فكان عليه
ً
السالم أكرب يف السماء منه يف األرض أل ّن عامل املعىن أعظم من عامل املادة.

لقد ربط النيب (صلى هللا عليه وآله) واألئمة من أهل البيت بني احلُس ي
ني وبني الصالة
والتسبيح من خالل السجود على تربته (عليه السالم) والتسبيح هبا ،وهناك رواايت متعددة كشفت

السجود على طني قرب
عن بعض أسرار هذا االرتباط ،منها ما ورد عن الصادق (عليه السالم)ّ « :
احلُس ي
ني (عليه السالم) ينور إىل األرضني السبعة ،ومن كانت معه سبحة من طني قرب احلُسني (عليه
السالم) كتب ُمسبيّ ًحا وإن مل يسبيّح هبا» (وسائل الشيعة للحر العاملي ج 5ص ،)366–365ولعل قوله (ع) (ينور

األرضني السبعة) يكشف عن معىن دقيق هو أن اإلنسان يكمن تسافله يف ارتباطه ابألرض وإخالده
إليها ،فإذا استطاع أن يرى بنور البصرية عامل املعىن بتعلقه ابإلمام احلُس ي
ني (عليه السالم) من خالل
السجود على تربته استطاع أن يرتقي إىل أوج عامل املعىن بذلك النور اإلهلي .ومنها ،ما ورد عنه
(عليه السالم) يف حديثه عن أبيه الباقر ،قال« :كان أليب عبد هللا (عليه السالم) خريطة ديباج

صفراء فيها تربة أيب عبد هللا (عليه السالم) ،فكان إذا حضرته الصالة صبه على سجادته وسجد
عليه ،ث قال (عليه السالم) :إن السجود على تربة أيب عبد هللا (عليه السالم) خيرق احلجب
السبع» (وسائل الشيعة للحر العاملي ج 5ص.)366
والرواية تكشف عن أكثر من معىن ،منها ما أفاده العالمة احلجة الشيخ حممد ُحسني
كاشف الغطاء (يرمحه هللا) أبن املراد من احلجب السبعة هي :
«احلاءات السبعة من الرذائل اليت حتجب النفس عن االستضاءة أبنوار احلق ،وهي :احليقد،
احلَ َسد ،احليرص ،احلي ّدة ،احلَماقة ،احليلة ،احلقارة؛ فالسجود على الرتبة من عظيم التواضع،
ميزقها وحيرقها ويبدهلا ابحلاءات السبع من الفضائل ،وهي :احليكمة ،احلَزم،
التوسل أبصفياء ّ
احلق ّ
و ّ
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احلي
ب» (األرض والرتبة احلُسينية ،للشيخ حممد كاشف الغطاء)،
احل
ء،
يا
احل
صانة،
احل
نان،
احل
لم،
ُ
َ
َ
َ
ّ

ولعل هلذه احلكمة واظب األئمة (ع) على السجود عليها عمليًا ليلتفت طالبو اخلري إىل ما يف
السجود على الرتبة من بركات ،فقد كان الصادق (عليه السالم) ال يسجد إال على تربة احلُس ي
ني
(عليه السالم) تَذلالً هلل واستكانة إليه(وسائل الشيعة للحر العاملي ج 5ص ،)367–366أما ما ورد من أهنا
شفاء من كل داء ،فحكمته االرتباط الوثيق بني الروح واجلسد ،وأن الروح إذا قويت قوي اجلسد

وزالت عنه األمراض ،وهلذا كان التداوي هبا شفاء من كل داء ،قال الصادق عليه السالم« :يف
طني قرب احلُس ي
ني عليه السالم شفاء من كل داء وهو الدواء األكرب» ( من ال حيضره الفقيه للشيخ الصدوق ج2

ص ،)600–599بل إهنم (عليهم السالم) أمروا شيعتهم أبن يضعوا الرتبة يف القرب مع امليت مقابلة

لوجهه ،روي عن أيب احلسن (عليه السالم) قوله« :ما على أحدكم إذا دفن امليت ووسده الرتاب

أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطني ،وال يضعها حتت رأسه؟ ! »  .أقول :املراد الطني املعهود
للتربك ،وهو طني قرب احلُس ي
ني (عليه السالم) ،والقرينة ظاهرة ،وقد فهم الشيخ ذلك أيضا فأورد
احلديث يف مجلة أحاديث تربة احلُسني (عليه السالم) ،وهناك ما يدل على ذلك يف وسائل
الشيعة( .وسائل الشيعة للحر العاملي ج 3ص.)30

أيضا عندما سئل عن طني قرب احلُسني (ع)« :أيوضع يف قرب امليت؟ أجاب:
وورد عنه ً
توضع مع امليت يف قربه ،وخيلط حبنوطه ،إن شاء هللا» (وسائل الشيعة (آل البيت)  -احلر العاملي  -ج  - 3ص .)29

ث عليه أئمة أهل البيت (ع) زايرة احلُس ي
ني ،وقد رتبّت الرواايت
وح َّ
من أعظم ما َح َّ
ض َ
الثواب اجلميل واألجر اجلزيل يف عاملي الدنيا واآلخرة ،وتتضح احلكمة من الزايرة لكوهنا جتسد كل
قيم احلق والعدل والفضيلة واالرتباط العقدي أبهل البيت (ع) ،وبذلك يسري الزائر على ما ساروا
مقتداي هبم من خالل عرفانه حبقهم وأهنم سفن النجاة وعني احلياة:
عليه ً
 روى الصدوق يف (ثواب االعمال) عن أبيه ،عن سعد بن عبدهللا ،عن يعقوب بن يزيد،
عن ابن أيب عمري ،عن معاوية بن وهب قال :استأذنت على أيب عبدهللا (ع) فقيل يل :ادخل،
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فدخلت فوجدته يف مصاله ،فجلست حىت قضى صالته فسمعته وهو يناجي ربه وهو يقول« :اي
من خصنا ابلكرامة ،وخصنا ابلوصية ،ووعدان الشفاعة ،وأعطاان علم ما مضى وما بقي ،وجعل
أفئدة من الناس هتوي إلينا ،اغفر يل وإلخواين ولزوار قرب أيب احلُس ي
ني صلوات هللا عليه الذين أنفقوا
وسرورا أدخلوه على نبيك
أمواهلم ،وأشخصوا أبداهنم رغبةً يف بيّيرَان ورجاءً ملا عندك يف صلتنا،
ً
عدوان ،أرادوا بذلك رضاك ،فكافيْئهم
صلواتك عليه وآله ،وإجابةً منهم ألمران ،وغيظًا أدخلوه على ّ
اخلف على أهاليهم وأوالدهم الذين خلفوا أبحسن اخللف،
عنا ابلرضوان ،واكألْهم ابللّيل والنّهار ،و ْ
وأصبحهم وا ي
وشر شياطني اجلن
و
،
عنيد
جبار
كل
شر
هم
كف
كل ضعيف من خلقك أو شديدّ ،
ّ
واالنس ،وأعطهم أفضل ما أََّملوا منك يف غربتهم عن أوطاهنم ،وما آثروان به على أبنائهم وأهاليهم
وقراابهتم ،اللّهم إن أعداءان عابوا عليهم خروجهم ،فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا ،ي
وخالفًا
َ
الوجوه اليت قد غريهتا الشمس ،وارحم تلك اخلدود اليت تقلبت
منهم على من خالفنا ،فارحم تلك
َ
على حفرة أيب عبدهللا (ع) ،وارحم تلك األعني اليت جرت دموعها رمحة لنا ،وارحم تلك القلوب
اليت جزعت واحرتقت لنا ،وارحم الصرخة اليت كانت لنا ،اللهم إين أستودعك تلك األنفس ،وتلك
األبدان حىت توافيهم على احلوض يوم العطش» فما زال وهو ساجد يدعو هبذا الدعاء ،فلما
انصرف قلت :جعلت فداك ،لو أن هذا الذي مسعت منك كان ملن ال يعرف هللا لظننت أن النار
ال تطعم منه شيئا ،وهللا لقد متنيت أين كنت زرته ومل أحج ،فقال يل :ما أقربك منه ،فما الذي
مينعك من زايرته؟! ..ث قال :اي معاوية! ..مل تدع ذلك ؟ ..قلت :مل أد ير أن األمر يبلغ هذا كله،
قال :اي معاوية! ..من يدعو لزواره يف السماء أكثر ممن يدعو هلم يف األرض ،اي معاوية ال تدعه،
فمن تركه رأى من احلسرة ما يتمىن أن قربه كان عنده ،أما حتب أن يرى هللا شخصك وسوادك
غدا ممن ينقلب
فيمن يدعو له رسول هللا (ص) وعلي وفاطمة واألئمة (ع)؟ ..أما حتب أن تكون ً
غدا ممن تصافحه املالئكة؟..
ابملغفرة ملا مضى ويغفر له ذنوب سبعني سنة ؟ ..أما حتب أن تكون ً
غدا ممن يصافح
غدا فيمن خيرج وليس له ذنب فيتبع به؟ ..أما حتب أن تكون ً
أما حتب أن تكون ً
رسول هللا (ص)؟(..ثواب األعمال للشيخ الصدوق ص.)96
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أيضا أنه« :ليس شيء يف السماوات إال وهم يسألون هللا أن يؤذن هلم يف زايرة
 وورد عنه ً

احلُسني (ع) ،ففوج ينزل وفوج يعرج» (ثواب األعمال للشيخ الصدوق ص ،)96وعن اإلمام الباقر
ي
غربا يصلون عليه منذ يوم قتل إىل ما شاء هللا
(ع)« :إن هللاَ وّكل ابحلُسني سبعني ألف ملك شعثًا ً
رب هؤالء زوار احلُسني افعل هبم وافعل هبم»
(يعِن قيام القائم) ويدعون ملن زاره ،ويقولون :اي ّ
(ثواب األعمال للشيخ الصدوق ص.)87

سرك أن تلقى هللاَ
الرضا (ع) خماطبًا الرّاين بن شبيب« :اي بن شبيب !..إن ّ
 وقال إمامنا ّ
سرك أن تسكن الغرف املبنية يف اجلنة مع
ذنب عليك فزر احلُ َ
وال َ
سني  ..اي بن شبيب ،إن ّ
سرك أن يكون لك من الثواب مثل ما ملن
النيب (ص) فالعن قتلة احلُسني  ..اي بن شبيب ،إن ّ
ي
عظيما» (عيون أخبار
استشهد مع احلُسني (ع) فقل مىت ذكرهتم :اي ليتِن كنت معهم فأفوز فوزا ً
الرضا (ع) للشيخ الصدوق ج 2ص ،)269نعم كل ما تقدم مشروط بعرفان حق اإلمام (ع)،
ي
سني إمام افرتض هللا طاعته على اخللق ،بل
وقد أُوض َح ذلك يف الرواايت أبن يعتقد الزائر أن احلُ َ
إن زايرات املعصومني (ع) مشروطة هبذا الشرط يف ترتب اآلاثر عليها ،قال اإلمام الصادق (ع):
«من زار قرب أيب عبدهللا (ع) عارفًا حب ّقه ،غفر هللا له ما تقدم من ذنبه وما أتخر» (ثواب األعمال
للشيخ الصدوق ص ،)86وعن اإلمام الباقر (ع) عن أبيه السجاد (ع)« :أن من زار قرب احلُسني
بن علي (ع) عارفًا حبقه كتبه هللا يف عليني ،ث قال :إن حول قربه سبعني ألف ملك ُشعثًا غُ ًربا
يبكون عليه إىل يوم القيامة» (وسائل الشيعة للحر العاملي ج 14ص.)422

لزايرة احلُس ي
عيدا وأن
ني (ع) آاثر كثرية ،غري أن من أهم اآلاثر لزايرته (ع) أن حييَا الزائر س ً
شهيدا ،عن الصادق (ع) قال« :ال تَ َد ْع زايرةَ احلُس ي
ومْر أصحابك بذلك
ميوت ً
ني بن علي (ع) ُ
سعيدا»،
شهيدا ،ويكتبك ً
سعيدا ،وال متوت إال ً
ميد هللا يف عمرك ،ويزيد يف رزقك ،وحيييك هللا ً
ومن زار قرب احلُس ي
ني (ع) َعارفًا حب ّقه ،كتب هللا له ثواب ألف حجة مقبولة،
وعنه (ع) قالَ « :
و َغفر له ما تق ّدم من ذنبه وما أتخر».
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ويظهر من بعض الرواايت أن ما يرتتب من الثواب ال يدركه العقل ،حبيث لو كشف عن
الواقع ملات املؤمن شوقًا إىل زايرته ،روي عن الباقر (ع) قال« :لو يعلم الناس ما يف زايرة
احلُسني (ع) من الفضل ملاتوا شوقًا ،وتقطعت أنفسهم عليه حسرات ،قلت :وما فيه؟ ..قال :من
زاره تشوقًا إليه كتب هللا له ألف حجة متقبلة ،وألف عمرة مربورة ،وأجر ألف شهيد من شهداء
بدر ،وأجر ألف صائم ،وثواب ألف صدقة مقبولة ،وثواب ألف نسمة أريد هبا وجه هللا ،ومل يزل
حمفوظًا  ...احلديث .وفيه ثواب جزيل ،ويف آخره :أنه يُنادي منا ٍد :هؤالء زوار احلُسني شوقًا إليه»،
وعن الصادق (ع) ملا ُسئل ما ملن زار قرب احلُسني (ع) عارفًا حبقه غري مستكرب وال مستنكف؟
سعيدا ،ومل يزل
فقال« :يكتب له ألف حجة مقبولة وألف عمرة مقبولة ،وإن كان شقيًّا كتب ً
خيوض يف رمحة هللا» ،ويف رواية أخرى عنه (ع)« :من أحب أن يصافحه مائتا ألف نيب وعشرون
ألف نيب ،فليزر قرب احلُسني بن علي (ع) يف النصف من شعبان ،فإن أرواح النبيني تستأذن هللا يف

زايرته فيؤذن هلم» ،وعن الباقر (ع) قال« :من زار احلُسني (ع) ليلة النصف من شعبان غفر هللا
له ما تقدم من ذنبه وما أتخر ،ومن زاره يوم عرفة كتب هللا له ألف حجة متقبلة وألف عمرة مربورة،
هم الرجل بزايرته فاغتسل
ومن زاره يوم عاشورا فكأمنا زار هللا فوق عرشه» ،وعنه (ع) ً
أيضا« :إذا ّ

انداه حممد (ص) :اي وفد هللا ،أبشروا مبرافقيت يف اجلنة .وانداه أمري املؤمنني (ع) :أان ضامن لقضاء
حوائجكم ،ودفعت البالء عنكم يف الدنيا واآلخرة ،ث اكتنفهم النيب صلى هللا عليه وآله
وعلي (ع) عن أمياهنم وعن مشائلهم حىت ينصرفوا إىل أهاليهم».


أكدت بعض الرواايت على زايرته عن شوق لرتتب املنزلة الرفيعة والكون يف درجة احلُسني
يف اآلخرة ،وذلك أن الشوق يكشف عن هناية احلب الذي يصهر احملب يف بوتقة العرفان ابإلمامة،

وال يتأتى ذلك إال ملن ُكشف الغطاء عن بصريته ،عن أيب عبد هللا (ع)« :من أتى قرب
احلُسني (ع) تشوقًا إليه كتبه هللا من اآلمنني يوم القيامة ،وأُعطي كتابه بيمينه ،وكان حتت لواء
ي
دخل اجلنةَ ،فيسكنه يف درجته إن هللا مسيع عليم» ،وعنه (ع) قال:
احلُسني بن علي (ع) حىت يَ َ
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«وهللاي إن هللاَ يباهي بزائر احلُسني والوافد إليه املالئكة املقربني ومحلة عرشه ،فيقول هلم :أما ترون

وجب هلم كراميت،
زوار قرب احلُسني (ع) أتوه شوقًا إليه وإىل فاطمة ؟! ..وعزيت وجاليل وعظميت أل َّ
(وألُحبنهم حملبيت)  » ...احلديث ،وفيه ثواب جزيل.


أفصحت بعض الرواايت أن زايرة احلُسني (ع) أفضل األعمال ،وذلك أهنا تتضمن أو
تستلزم غريها من األعمال ،عن أيب عبدهللا (ع) قال« :إن زايرة احلُسني (ع) من أفضل ما يكون

من االعمال».
من انفلة القول أ ّن زايرة احلُسني عليه السالم كالصالة والصوم واحلج والزكاة وسائر األعمال
املستحبة والواجبة هلا شرائط ،وقد ورد يف بعض الرواايت أ ّن من شرائطها اإلميان واالعتقاد بكونه
إماما افرتض هللا طاعته ،وهناك شرائط أخرى من أمهها تقوى هللا تبارك وتعاىل ،قال تعاىل﴿ :إيَّمنَا
ً
ي
يـتَـ َقبَّل َّ ي
ني﴾ (املائدة.)27:
اّللُ م َن الْ ُمتَّق َ
َ ُ
ي
َجًرا
َسأَلُ ُك ْم َعلَْيه أ ْ
ومن ذلك أيضاً :مودة أهل البيت عليهم السالم ،قال تعاىل﴿ :قُ ْل َال أ ْ
إيَّال الْ َم َوَّد َة ييف الْ ُقْرَب﴾ (الشورى )23:أي أ ّن أجر الرسالة بواجباهتا ومستحباهتا وما تشتمل عليه
من مفاهيم هو مودة أهل البيت عليهم السالم ،وهناك أمور أخرى لسنا بصدد تبيان هذا اجلانب
وإمنا اإلشارة ابقتضاب إليه.

هناك شعرية هامة ،وهي املشي لزايرة احلُسني عليه السالم ،ورغم أ ّن املشي مقدمة للزايرة
غري أ ّن الرواايت أكدت عليه وأفصحت عن ترتب الثواب اجلزيل ملن مشى لزايرته عليه السالم،
البني اقرتان
وذلك لداللته على مزيد العناية وحتمل املشقة يف سبيل زايرة اإلمام عليه السالم ،ومن ّ
ذلك ابلشوق إ ْذ لوال شوق الزائر وحمبته ملا مشى لزايرته عليه السالم ،وإليك ما ورد عنهم عليهم
السالم يف هذه الشعرية:
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 قال أبو عبد هللا عليه السالم لل ُحسني بن علي بن ثوير بن أيب فاختة« :اي ُحسني من
خرج من منزله يريد زايرة احلُسني بن علي بن أيب طالب عليه السالم إن كان ماشيًا كتب هللا له
بكل خطوة حسنة وحط هبا عنه سيئة ،حىت إذا صار ابحلائر كتبه هللا من املفلحني ،وإذا قضى
مناسكه كتبه هللا من الفائزين ،حىت إذا أراد االنصراف أاته ملك فقال له :أان رسول هللا ربّك يقرؤك
السالم ويقول لك :استأنف العمل فقد غُ يفَر لك ما مضى» (هتذيب األحكام للطوسي ج 6ص.)43
 وعنه عليه السالم قال« :من أتى قرب احلُسني عليه السالم ماشيًا كتب هللا له بكل خطوة
ألف حسنة ،وحما عنه ألف سيئة ورفع له ألف درجة» (كامل الزايرات البن قولويه ص.)255
ط عنه
فخطَا خطوة إال كتب هللا له حسنة ،وح ّ
 وعن الباقر عليه السالم« :ما أاته عبد َ
سيئة» (املصدر السابق ص.)256
 وقال اإلمام الصادق عليه السالم« :إن الرجل ليخرج إىل قرب احلُسني عليه السالم فله
إذا خرج من أهله أبول خطوة مغفرة لذنبه ،ث مل يزل يقدس بكل خطوة حىت يتتيه( » ...ثواب األعمال
للصدوق ص.)91
 وعنه عليه السالم« :من أتى قرب احلُسني ماشيًا كتب هللا له بكل خطوة وبكل قدم يرفعها
ويضعها عتق رقبة من ولد إمساعيل» (وسائل الشيعة للحر العاملي ج 14ص.)442

الشعر من أوضح مصاديق األدب يف العصور اخلالية ،وال زال له بريقه اخلاص املؤثر على
ّ
الناس كلهم فضالً عن النخب ،من هنا اهتم به النيب صلى هللا عليه وآله وأهل البيت عليهم السالم،
وأولوه عناية ملا له من زخم ٍ
عال يف التأثري وربط الناس ابحلق واخلري والفضيلة ،وقد روي أ ّن جعفر
بن عفان ملا دخل على اإلمام الصادق عليه السالم ّقربه وأدانه .ث قال :اي جعفر قال :لبيك جعلِن
هللا فداك.
قال :بلغِن أنك تقول يف احلُسني عليه السالم وجتيد فقال له :نعم جعلِن هللا فداك .قال عليه
السالم« :قل؛ فأنشده حىت بكى صلوات هللا عليه ومن حوله وحىت سالت الدموع على وجهه
وحليته ،ث قال :اي جعفر ،وهللا لقد شهدت مالئكة هللا املقربون هاهنا ليسمعوا قولك يف احلُسني
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عليه السالم ،ولقد بكوا كما بكينا أو أكثر ،ولقد أوجب هللا تعاىل لك اي جعفر يف ساعتك هذه
اجلنة أبسرها ،وغفر هللا لك ،ث قال :اي جعفر ،أال أزيدك؟ قال :نعم اي سيدي ،قال :ما من
أحد قال يف احلُسني عليه السالم فبكى أو أبكى إال وأوجب هللا تعاىل له اجلنة وغفر له» (وسائل
الشيعة للحر العاملي ج 14ص.)594
 وملا دخل الكميت على اإلمام الباقر عليه السالم وأنشده« :من لقلب ُمتيّم مستهام »،
ت تقول فينا» (وسائل الشيعة
فلما فرغ قال عليه السالم للكميت« :ال تزال ُم ً
ؤيدا بروح ال ُق ُدس َما ُد ْم َ
للحر العاملي ج 14ص.)598
 وقال الصادق عليه السالم« :ما قال فينا قائل بيتًا من شعر حىت يؤيّد بروح ال ُق ُدس»
(وسائل الشيعة للحر العاملي ج 14ص.)598
 وقال عليه السالم« :من قال فينا بيت شعر ،بىن هللا تعاىل له بيتًا يف اجلنة».
شعرا ميدحنا به ،إالّ بىن هللا له مدينة يف
 وعن الرضا عليه السالم« :ما قال فينا مؤمن ً
مقرب وكل نيب مرسل» (وسائل الشيعة للحر العاملي
مرات ،يزوره فيها كل ملك ّ
اجلنة أوسع من الدنيا سبع ّ
ج 14ص.)598
وينبغي أن نفهم أ ّن الشعر مصداق ابرز من مصاديق األدب ،واألحاديث اآلنفة تشمل
كالرسم والنّحت
املصاديق األخرى اليت تربز فضائلهم وسجاايهم عليهم السالم ،وتربط الناس هبم ّ
والقصة وكتابة الكتب واملقاالت عنهم وفيهم صلوات هللا وسالمه عليهم.
تبيان  :إ ّن بعض الشعائر احلُسينية كالشعر يف راثء احلُسني عليه السالم أو املنرب احلُسيِن ابلنحو
العام يراد به اإلعالم إببالغ أهداف ومقاصد الثورة احلُسينية ،وكل وسيلة من وسائل اإلعالم
تتناسب مع الثورة وقدسيتها تكون مشمولة ملا جاء يف الرواايت واألحاديث اليت حضت على
إحياء أمرهم عليهم السالم وإيصال حماسن كالمهم إىل الناس.
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أوالً  :إ ّن ما ورد عنهم عليهم السالم من شعائر يف إحياء أمرهم وربط الناس هبم ينبغي علينا أن
نربزه ابلنحو األرقى من الناحية األدبية والفنية ليؤثر يف الناس.
اثنياً  :إ ّن بعض ما ورد له مصاديق متجددة كالقراءة على احلُسني عليه السالم إبنشاد الشعر،

فإ ّن ذلك مصداق من مصاديق املنرب احلُسيِن ولكن ال ينحصر املنرب به ،ولذا تطور املنرب من الشعر
نثرا إىل ما مياثل الدرس واحملاضرة وهتيئة االستعداد لذلك ،أي أ ّن املنرب حتول
وذكر بعض الفضائل ً
إىل جامعة متعددة املعارف واحلقول التخصصية ،فكل منرب له مساته اخلاصة وخصائصه الفريدة.
اثلثاً  :لو افرتضنا أ ّن بعض الشعائر مستحبة غري أهنا تؤثر سلبًا على مذهب أهل البيت عليهم
السالم هل دجوز اإلتيان هبا؟
اجلواب :كال ،ولذا ال يوجد أفضل من اللعن ألعداء هللا يف الرواايت ،مع أ ّن اجملاهرة به تبعد
الناس عن مذهبهم عليهم السالم؛ لذا ال دجوز ابلعنوان الثانوي وإ ْن كان من املستحبات ابلعنوان
األويل.
اّللي َك يذ ًاب
ومل حيتج أحد أبنه ورد يف القرآن الكرمي ،قال تعاىلَ ﴿ :وَم ْن أَظْلَ ُم يممَّ ين افْـتَـَرى َعلَى َّ
ي َّ ي
اّللي َعلَى
ضو َن َعلَى َرّهبيي ْم َويَـ ُق ُ
ين َك َذبُوا َعلَى َرّهبيي ْم أََال لَ ْعنَةُ َّ
أُولَئي َ
ك يـُ ْعَر ُ
ول ْاألَ ْش َه ُ
اد َه ُؤَالء الذ َ
الظَّالي ي
علما أبهنا دالة على االستحباب املؤكد،
هبا،
لريفع
اللعن
أبحاديث
يت
يت
أو
،
)
18
هود:
(
﴾
ني
م
َ
ً
البني أن تقريب الناس إىل أهل البيت عليهم
إذ أن األمر يرجع إىل تقدمي األهم على املهم ،ومن ّ
السالم هو املتعني واألهم ،ولذا جاء يف الرواايت حتبيب الناس إىل أهل البيت عليهم السالم ـ قال
حماسن
عبدا حبّبنا إىل الناس وال يُبغيّضنا إليهم ،واميُ هللا لو يرون
الصادق عليه السالم« :رحم هللا ً
َ
كالمنا لكانوا أعز ،وما استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشيء» (مشكاة األنوار) ،وورد عن الرضا
عبدا أحيا أمران ،فقلت له :فكيف حييي أمركم قال :يتعلم علومنا ويعلمها
عليه السالمَ « :ريح َم هللاُ ً
الناس فإن الناس لو علي
حماسن كالمنا ال تبعوان» (مسند اإلمام الرضا).
ا
و
م
َ
َ
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من أهم مقاصد الثورة احلُسينية:

الصعحد املختلفة ،وقد أوضحه اإلمام احلُسني عليه السالم بقوله« :وإمنا
األول :اإلصالح على ح

خرجت لطلب االصالح يف أمة جدي صلى هللا عليه وآله».

الثاين :الرقابة االجتماعية من خالل مبدأ األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،وقد بينه عليه السالم:
«أريد أن آمر ابملعروف وأهنى عن املنكر».
الثالث :اليسري على الصراط امليستقيم املتجسد يف النيب صلى هللا عليه وآله وأهل البيت عليهم
السالم ،وقد أوضحه عليه السالم« :وأسري بسرية جدي وأيب علي بن أيب طالب عليه السالم».

الرابع :التغيري اليسلمي من خالل املطالبة ابحلقوق واالستعداد للتضحية يف سبيل ذلك دون
التعدي على أحد ،قال عليه السالم« :فمن قبلِن بقبول احلق فاهلل أوىل ابحلق ،ومن رد علي هذا
أصرب حىت يقضي هللا بيِن وبني القوم ابحلق وهو خري احلاكمني» ومل يقل عليه السالم" :أ ّن من مل
يقبل برؤاه ومطالبه اإلصالحية فإ ّن الفيصل بينه وبينهم هو السيف والقوة"؛ إ ْذ أ ّن اإلمام عليه
السالم يركز على قوة املنطق ونصاعة احلق وسلمية املطالبة به.
اخلامس :العدالة االقتصادية ،وقد أوضح ذلك بقوله عليه السالم« :واستأْثـَروا يابلْ َف ي
يء» مبعىن أ ّن
َ َْ ُ

مقدرات الدولة االقتصادية أصبحت تصرف على أنصار السلطة دون التفكري يف الرعية وحقوق
الناس؛ وهلذا البد من تذكري الناس حبقوقهم ليطالبوا هبا بطرق سلمية ،وهلذا ذكرهم اإلمام عليه
السالم بقوله« :بغري عدل أفشوه فيكم».

اليسادس :الرية ،ولعلها من أهم مقاصد الثورة؛ إ ْذ أ ّن استعباد اإلنسان يكبله ويشل حركته على
مجيع األصعدة فيصبح كاآللة ين ّفذ ما يراد منه دون وعي أو فهم ،فال ينضوي حتت القوانني
واألحكام اإلسالمية ،وإمنا يفعل ما تطلبه السلطة منه وإ ْن خالف اإلسالم ،وذلك لقهر السلطة
له ابلقوة ،وقد أفصح اإلمام عليه السالم عن هذا املعىن بقوله« :أال وان الدعي ابن الدعي قد ركز
بني اثنتني بني الذلة والسلة ،وهيهات منا الذلة ،يتب هللا ذلك لنا ورسوله واملؤمنون ،وحجور طابت
وطهرت وأنوف محية ونفوس أبية».
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اليسابع :االستعداد للتضحية واالستشهاد يف سبيل هللا تعاىل للذود عن كرامة اإلنسان وقداسة

الشريعة ،قال عليه السالم« :من أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام ،أال وإين زاحف هبذه
األسرة ومقلل من هذه الكثرة مع قلة العدد وخذلة الناصر» بل األكثر وهو أن يكون االستعداد
بتقدمي الغايل والنفيس إذا استدعى األمر التعدي على احلرمات بقتل األطفال وسلب النساء وسبيهم
وحرق املخيمات ،مبعىن أ ّن العدو ال يؤمن بقيم للشرع أو لإلنسان ،وقد أفصح اإلمام عليه السالم
عن ذلك بقوله« :أاتين رسول هللا صلى هللا عليه وآله بعد ما فارقتك فقال :اي ُحسني اخرج فإن
هللا قد شاء أن يراك قتيالً ،فقال حممد ابن احلنفية :إان هلل وإان إليه راجعون ،فما معىن محلك هؤالء
النساء معك وأنت خترج على مثل هذا احلال ؟ قال :فقال [يل صلى هللا عليه وآله] :إن هللا قد
شاء أن يراهن سبااي».
الثامن :اليقني ابليسعادة ملن قتل يف سبيل هللا تعاىل انطالقًا من قوله تعاىل﴿ :وَال َحتس َّ َّ ي
ين
َ ْ ََ
ب ال ذ َ
قُتيلُوا ييف سبي ييل َّي
َحيَاء يعْن َد َرّهبيي ْم يـُْرَزقُو َن﴾ (آل عمران ،)169:وقد أ ّكد اإلمام عليه السالم
اّلل أ َْم َو ًاات بَ ْل أ ْ
َ
برما» (حبار األنوار للمجلسي ج44
هذا املعىن بقوله« :إين ال أرى املوت إالّ سعادة واحلياة مع الظاملني إالّ ً
ص ،)192وهلذا أقدم على املوت مع علمه القطعي بذلك ،قال عليه السالم« :كأين أبوصايل تقطعها
عسالن الفلوات بني النواويس وكربالء» (اللهوف يف قتلى الطفوف البن طاووس ص.)38
إ ّن مسألة الشهادة يف سبيل هللا تعاىل من أهم األمور اليت أوالها النيب واألئمة عليهم السالم
بعد القرآن الكرمي العناية ،قال صلى هللا عليه وآله« :فوق كل ذي بر بر ،حىت يقتل الرجل يف
سبيل هللا فإذا قتل يف سبيل هللا فليس فوقه بر» (الكايف للكليِن ج 2ص.)348
 اإلمام زين العابدين عليه السالم« :ما من قطرة أحب إىل هللا عز وجل من قطرتني :قطرة
دم يف سبيل هللا ،وقطرة دمعة يف سواد الليل ال يريد هبا العبد إال هللا عز وجل» (ميزان احلكمة للريشهري
ج 2ص.)1512
 عنه صلى هللا عليه وآله« :أشرف املوت قتل الشهادة» (ميزان احلكمة للريشهري ج 2ص.)1512
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 عنه عليه السالم  -يف ختام كتابه لألشرت ملا واله مصر « :-وأان أسأل هللا بسعة رمحته
وعظيم قدرته على إعطاء كل رغبة . . . ،أن خيتم يل ولك ابلسعادة والشهادة» (ميزان احلكمة للريشهري
ج 2ص.)1512
لوددت أين أقتل يف سبيل هللا ،ث أحيا ،ث
 عنه صلى هللا عليه وآله« :والذي نفسي بيده
ُ
أقتل ،ث أحيا ،ث أقتل» (ميزان احلكمة للريشهري ج 2ص.)1513
 عنه (عليه السالم)« :فوهللا إين لعلى احلق ،وإين للشهادة حملب» (ميزان احلكمة للريشهري ج2
ص.)1513
 عنه صلى هللا عليه وآله« :ما من أحد يدخل اجلنة حيب أن يرجع إىل الدنيا ،وأن له ما
على األرض من شيء ،غري الشهيد ،فإنه يتمىن أن يرجع فيقتل عشر مرات ،ملا يرى من الكرامة»
(ميزان احلكمة للريشهري ج 2ص.)1515
ذلك أ ّن تغيري الواقع ال يتحقق إالّ أبقصى درجات اجلهد وبذل األموال واألنفس يف سبيل
يي
ي
ني أَنْـ ُف َس ُه ْم َوأ َْم َوا َهلُْم يأب َّ
اجلَنَّةَ يـُ َقاتيلُو َن ييف َسبي ييل
َن َهلُُم ْ
هللا تعاىل ،قال تعاىل﴿ :إي َّن َّ
اّللَ ا ْشتَـَرى م َن الْ ُم ْؤمن َ
آن ومن أَو َف بيعه يدهي يمن َّي
َّي
ي يي
ي
ي ي
استَـْب يشُروا
اّلل فَ ْ
اّلل فَـيَـ ْقتُـلُو َن َويـُ ْقتَـلُو َن َو ْع ًدا َعلَْيه َح ًّقا يف التـ َّْوَراة َو ْاإل ْْن ييل َوالْ ُقْر َ َ ْ ْ َ ْ َ
ي
ي
ك ُه َو الْ َف ْوُز الْ َع يظ ُيم﴾ (التوبة.)111:
بيبَـْيعي ُك ُم الَّذي َابيَـ ْعتُ ْم بييه َوذَل َ

التاسع :سيادة القانون  ،تقدم كل جمتمع يرتبط بتفعيل القانون وسيادته ،أي أن يطبق على
اجلميع سواسية دون ابتزار له أو استثناء أو قلب حلقائقه ،وقد مارس األمويون التزوير للشرع احلنيف
أبحناء متعددة منها حتليل احلرام وحترمي احلالل ،ومنها تطبيق القانون على بعض املستضعفني من
َحلوا َحر َام
الناس دون أنصار السلطة الظاملة ،وقد أشار اإلمام عليه السالم إىل ذلك بقولهَ « :وأ َ
ي
َحق َم ْن َغيَّـَر» ،وحري بنا أن نعي أ ّن احلضارة والتقدم للمجتمع يتوقفان
هللاَ ،و َحَّرُموا َحاللَهَُ ،وأ ََان أ َ
على حتكيم القانون وسيادته.
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العاشر :الفتح ،وهو من أهم معامل هنضة اإلمام احلُسني عليه السالم ،قال عليه السالم« :فإ ّن من

حلق يب استشهد ومن مل يلحق يب مل يدرك الفتح» (كامل الزايرات البن قولويه ص.)157
وللفتح ٍ
معان متعددة:

األول  :الفتح العسكري ،مبعىن أن تكون هنضة اإلمام – عليه السالم – مقدمة لكل حكومة

إسالمية جتسد معامل الفكر األصيل لإلسالم.

الثاين  :الفتح العسكري حلكومة اإلسالم العاملية ،اليت يقودها اإلمام املهدي (عليه السالم) أي:
أن حركة اإلمام  -عليه السالم  -هي املوطئة لدولة اإلسالم العاملية ،وقد أشارت بعض الرواايت
إىل ذلك ،عن اإلمام الصادق عليه السالم  -يف حديث أصحاب القائم عليه السالم  -قال:
«وهم من خشية هللا مشفقون ،يدعون ابلشهادة ،ويتمنون أن يقتلوا يف سبيل هللا ،شعارهم :اي
لثارات احلُسني عليه السالم ،إذا ساروا يسري الرعب أمامهم مسرية شهر»(.مستدرك الوسائل -
املريزا النوري  -ج  - 11ص .) 114

الثالث  :أن يراد ابلفتح فتح القلوب املغلقة ،واليت ال استعداد هلا؛ لسماع كلمة احلق ،لتغطية
األفكار اخلاطئة عليها من املسلمني خاصة ،إذ من املعلوم أن األمويني اجتهدوا يف طمس اإلسالم
فكانت ثورة احلسني (عليه السالم) هي القادرة مبا حتمله من ٍ
معان قيمية وزخ ٍم عاطفي ،على إرجاع
ُ
من سبقت له من هللا احلسىن إىل احلق.
الرابع  :أن يراد ابلفتح فتح القلوب واألفهام من عامة البشر على حقائق الثورة احلُسينية؛ الستلهام
معانيها ،وهلذا ْند الكثري من العظماء و القادة والسياسيني يشيدون هبا ومبنجزاهتا،

وإليك بعض ما قيل من غري امليسلمني:

 )1الكاتب اإلجنليزي املعروف كارلس اليسري برسي سايكوس ديكنز :إن كان اإلمام احلُسني
قد حارب من أجل أهداف دنيوية ،فإنِن ال أدرك ملاذا اصطحب معه النساء والصبية واألطفال؟
إذن فالعقل حيكم أنه ضحى فقط ألجل اإلسالم.
 )2امليستشرق اإلجنليزي ادوارد بروان :وهل مثة قلب ال يغشاه احلزن واألمل حني يسمع حديثًا
عن كربالء؟ وحىت غري املسلمني ال يسعهم إنكار طهارة الروح اليت وقعت هذه املعركة يف ظلها.
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 )3انطوان ابرا ،ميسيحي :لو كان احلُسني منا لنشران له يف كل أرض راية ،وألقمنا له يف كل أرض

منربا ،ولدعوان الناس إىل املسيحية ابسم احلُسني.
ً

 )4اهلندوسي والرئيس اليسابق للمؤمتر الوطين اهلندي اتمالس توندون :هذه التضحيات الكربى

من قبيل شهادة اإلمام احلُسني عليه السالم رفعت مستوى الفكر البشري ،وخليق هبذه الذكرى أن
تبقى إىل األبد ،وتذكر على الدوام.
 )5الزعيم اهلندي غاندي :لقد طالعت بدقة حياة اإلمام احلُسني ،شهيد اإلسالم الكبري ،ودققت
النظر يف صفحات كربالء واتضح يل أن اهلند إذا أرادت إحراز النصر ،فال بد هلا من اقتفاء سرية
احلُسني عليه السالم .

 )6مودوكابري ريس :يقال يف جمالس العزاء إن احلُسني ضحى بنفسه لصيانة شرف وأعراض
الناس ،وحلفظ حرمة اإلسالم ،ومل يرضخ لتسلط ونزوات يزيد؛ إذن تعالوا نتخذه لنا قدوة ،لنتخلص
من نري االستعمار ،وأن نفضل املوت الكرمي على احلياة الذليلة.

ومثُل وثورة أعظم من حصرها ضمن األطر
 )7الكاتب امليسيحي كرم قنصل :سرية احلُسني مبادئ ُ
اليت حصرت هبا ،وعلى الفكر اإلنساين عامة أن يعيد متثلها واستنباط رموزها من جديد؛ ألهنا سر
السعادة البشرية وسر سؤددها وسر حريتها وأعظم ما عليها امتالكه.

 )8توماس ماساريك :على الرغم من أن القساوسة لدينا يؤثرون على مشاعر الناس عرب ذكر
مصائب املسيح ،إال أنك ال جتد لدى أتباع املسيح ذلك احلماس واالنفعال الذي جتده لدى أتباع
احلُسني ال متثل إال قشة أمام طود عظيم.
 )9العامل واألديب امليسيحي جورج جرداق :حينما جنّد يزيد الناس لقتل احلُسني وإراقة الدماء،

وكانوا يقولون :كم تدفع لنا من املال؟ أما أنصار احلُسني فكانوا يقولون لو أننا نقتل سبعني مرة،
أيضا.
فإننا على استعداد ألن نقاتل بني يديك ونقتل مرة أخرى ً
 )10امليستشرق اإلجنليزي اليسري برسي سايكوسًّ :
حقا إن الشجاعة والبطولة اليت أبدهتا هذه
اداي .هذه الفئة
الفئة القليلة ،على درجة حبيث دفعت كل من مسعها إىل إطرائها والثناء عليها ال إر ً
وخالدا ال زوال له إىل األبد.
الشجاعة الشريفة جعلت لنفسها صيتًا عاليًا ً
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أما ما قيل من امليسلمني غري املنتمني ملذهب أهل البيت عليهم اليسالم ،فال َح َّد له ،وإليك

بعض منه:

 )1شيخ األزهر املرحوم الدكتور الطنطاوي :امللحمة احلُسينية تبعث يف األحرار شوقًا للتضحية
يف سبيل هللا ،وجتعل استقبال املوت أفضل األماين ،حىت جتعلهم يتسابقون إىل منحر الشهادة.

 )2عباس حممود العقاد ،الكاتب واألديب املصري :ثورة احلُسني ،واحدة من الثورات الفريدة
يف التاريخ مل يظهر نظري هلا حىت اآلن يف جمال الدعوات الدينية أو الثورات السياسية ،فلم تدم
الدولة األموية بعدها حىت بقدر عمر اإلنسان الطبيعي ،ومل ي
ميض من اتريخ ثورة احلُسني حىت
سقوطها أكثر من ستني سنة ونيّف.
 )3أمحد حممود صبحي :وإن كان احلُسني بن علي عليه السالم قد هزم على الصعيد السياسي
أو العسكري ،إالّ أن التاريخ مل يشهد قط هزمية انتهت لصاحل املهزومني مثل دم احلُسني ،فدم
احلُسني تبعته ثورة ابن الزبري ،وخروج املختار ،وغري ذلك من الثورات األخرى إىل أن سقطت الدولة
هز تلك العروش واحلكومات.
األموية ،وحتول صوت املطالبة بدم احلُسني إىل نداء ّ

اخلامس :أن يُراد ابلفتح مجيع املعاين املتقدمة.

واحلمدُ هلل رب العاملني ،وصلى اهلل وسلم
وزاد وبارك على حممد وآله الطاهرين
باك
ححيسني العايش ال ر
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