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اإلهداء

إخالص إىل: ٍد و م هذا الكتاب بّوُ قّدِ
ُ
أ

ينيب  الذين عاشوا عمرهم يف إحياء الهنج احلسيين و السلوك الز

كل خدمة املنبر احلسيين :

 املرحوم الدكتور امحد الوائيل

 الشيخ عبد الزهراء الكعيب

يرجاوي السيد جاسم الطو

 و 

مجيع شهداء الوالية، السيما الشهيدين السعيدين:

 احلاج قاسم السليماين 

و

 احلاج أيب مهدي املهندس   

وأملنا وبغيتنا ما دام فينا عرٌق ينبض، أو َنَفٌس خيفق.

ا﹜︪﹫ ︻︊︡ا﹜︺︷﹫﹛ ا﹜︭﹫﹞︣ی

و ︑︊﹆﹩ ﹋︣︋﹑ء ﹇︱﹫︐﹠︀ ، و︻︀︫﹢راء ﹝﹑ذ﹡︀

︀﹠︐︀︾ ︀︖﹡و ︀﹆︣︵ ﹪﹁ ︀د︪︐︨﹐وا







المقدمة

م �بسم اهلل الرحم�ن الرح�ي

هم َرحبَ ل �نَ ٍد و َع�بّ ِل ُمَحَمّ
آ
ٍد َو ا ی ُمَحَمّ

َ
لُهَمّ َصِلّ َعل

ّ
ال

لّساِع�ةِ 
َ
ا ِه    �نیي  هدنِ  �ِ ا�ئِ �ب

آ
ا َعلی  َو   �ِ �ي

َ
َعل َك  وا�ةُ

َ
َصل لَحَس�نِ 

َ
ا �نِ  �ب �ة  َّ لُححب

َ
ا َك  ِ

َوِل�يّ ِ
ّ
ل ُهّمَ ُك�نْ 

ّ
لل

َ
ا

  
ً
ك َطوعا رصنَ

ئ
ا �ُ سِك�نَ

  َح�ةّى �ةُ
ً
ا �ن لًا َ َوَع�ي  َوَدل�ي

ً
اِصرا  َو�ن

ً
دا ا�ئِ  َو�ة

ً
ا �ن  وَحا�نِ

ً
ا َو�نیي ُكّلِ ساَع�ةٍ َوِل�يّ

�نَ لّراِحم�ي
َ
ا رَحَم  

َ
ا ا  �ي َك  َرحَم�ةِ �بِ لًا..  ها َطو�ي �ي �ن َعُ�   َم�ةِّ َو�ةُ

أما بعد:
يـق اإلصـالح،  فاإلمـام الشـهيد أبـو عبـد اهلل احلسـن ؟ع؟ هنـض وسـار يف طر
يصلـح مـا   بهنـج جـّده؟لص؟ أن يأمـر باملعـروف والهنـي عـن املنكـر ، و

ً
مقتديـا

بانيهتـم. مّيـة و ز
ُ
أفسـده صبيـان بـين أ

سـّيما  الكـرمي  للقـرآن  تطبيقهـا  مـن  تنشـأ  وأمّهّيهتـا  الواقعـة  هـذه  عظمـة  إّن   
العظـمي و احلافـظ املنيـع، االمرباملعـروف و الهنـي عـن املنكـر  اللهـي  الدسـتور 

تعـاىل: قولـه  هـو  و  بـه  اال  ݢسٍم و رسٍم  اݢ حيـث مل يصبـح لالسـالم أي 

ِه...  ّ
الَل  �بِ

و�نَ ِم�نُ وئْ ِر َو�ةُ
َ
ك ُم�نْ

ْ
َهْو�نَ َع�نِ ال �نْ ِ َو�ةَ َمْعُرو�ن

ْ
ال  �بِ

ُمُرو�نَ
ئْ
ا اِس �ةَ

�ةْ ِلل�نَّ ِرحبَ حنْ
ئُ
�ةٍ ا

َمّ
ئُ
َر ا �يْ

ْم حنَ �ةُ �نْ
ُ
ك

آل عمران: 110
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َّ
ال
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�ئُ

ْ
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�ةُ �بَ ِه َعا�ةِ
َ
ِر َوِلّل

َ
ك ُم�نْ

ْ
َهْوا َع�نِ ال ِ َو�نَ َمْعُرو�ن

ْ
ال َمُروا �بِ

ئَ
َوا

 الحج:41



ّوة عىل لسان سيد 
ُ
إّن هذا الكتاب يتحّدث عن تفسير و تبين يف اآليات املتل

الشهداء ؟ع؟ من املدينة اىل كربالء، وذلك يف ضمن حبثن كلّين وخامتة:
يف البحــث األّول: نبــدأ بعــرض اآليــات املذكــورة مــن خــالل تفســير اآليــات
و ذكــر الروايــات الــذات صلــة مبوضــوع اآليــة و بيــان شــأن التــالوة وكذلــك 
يــخ الطــف و  انضمــام شــواهد وقصــص أخــرى املرتبطــة مبوضــوع اآليــة مــن تأر

املعصومــن ؟مهع؟.
و يف البحــث الثــاين: ترمجــة خمتصــرة مــن حيــاة أصحــاب اإلمــام احلســن ؟ع؟
كربــال حــی مــن   مــن الذيــن استشــهدوا قبــل 

ً
ــدءا األوفيــاء بأســلوب يســير، ِب

غــاب عــن نصــرة إمــام زمانــه؟ع؟ مــن الصحابــة و التابعــن.
 مّث

ً
خيــا وختمنــا: بدراســة حــول املقاتــل واملصّنفــات احلســينية مــن أقدمهــا تأر

نتسلســل، فنشــرع بالتحقيــق والنقــد حــول بعــض اآلثــار املهّمــة و املشــهورة.
ين قبل البدء بالبحث: كر أمر ویلزم هنا ذ

 اآلثــار واملصــادر الــي
ّ

كل األّول: أّن دائــرة البحــث يف هــذا الكتــاب يشــمل 
يخ عاشــوراء، ســواًء  تتحــّدث عــن شــهادة اإلمــام احلســن ؟ع؟ وأصحابــه و تار
كمــا إّن حمــور موضوعنــا هــو تفســير  كانــت بعنــوان )املقتــل( أو أّي عنــوان آخــر، 

اآليــات القرآنيــة، الــي قــام بتالوهتــا سيدالشــهداء ؟ع؟ .
األمــر الثــاين: مل نتحــدث عــن صحــة مضامــن وأســانيد حــوادث الطــف و
حــول  والتحقيــق  للتفحــص  املجــال  فتحنــا  ولكــن  هبــا  املتعلقــة  الروايــات 

موضــوع.  كل  بذكرهــا هنايــة  األســانيد  و  املصــادر 

ُه
َ
ا الّل �نْ َهدا�نَ

ئَ
ْو ل� ا

َ
َ ل

ِد�ي ْه�ةَ ا ِل�نَ
ا َو ما ُك�نَّ ا ِلهدن �ي َهدا�ن ِ �ن

َّ
ِه ال

َ
َحْمُد ِلّل

ْ
و ال

8/ربيع الثاين /سنة1442ه
السيد سلمي الفاضيل

قم املقدسة
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آیة التطهیر

شرح اآلیة ط

 االستدالل يف هذه اآلية املباركة نقطتان :
ّ

حمل
وىل : املراد من أهل البيت. النقطة االُ

النقطة الثانية : املراد من إذهاب الرجس.
فـإذا مّت املّدعـى1 عـىل ضـوء القواعـد املقـّررة يف مثـل هـذه البحـوث يف تلـك 
النقطتـن، مّت االسـتدالل باآليـة املباركـة عـىل إمامـة عـيل أمير املؤمنـن  و األمّئة 

 عـىل عصمـة األمّئـة األطهـار؟مهع؟.
ً
 أيضـا

ُّ
املعصومـن؟مهع؟ كماتـدل

المراد من أهل البیت

كثيـرة تؤكـد عـىل أن املقصـود بــ »أهـل البيـت« يف اآليـة  لقـد جائـت روايـات 
اختـالف  عـىل  واملحدثـون  العلمـاء  رواهـا  وقـد  الكسـاء،  أهـل  هـم  يفة  الشـر
هبم. وهـي متواتـرة يف مصـادر أهـل السـنة فضـالً عـن تواترهـا  مذاههبـم ومشـار

يف مصـادر الشـيعة.
وأهل الكساء هم: النيب ؟ص؟ ، وعيل، وفاطمة، واحلسنان ؟مهع؟ .

1. تطهیر اهل البیت من اّلرجس.

> 
ً
َرُكْم َتْطِهيرا َبْيِت َو ُيَطّهِ

ْ
 ال

َ
ْهل

َ
ْجَس أ يُد اهلُل ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الّرِ ا ُيِر

َ
>ِإّن

األحزاب / 33

1



14

ةیآ
ا 

هطتل
ری

�یا حس�ی�ن

وأفـاد التواتـر،  بلـغ  قـد  إنـه  الكركـي ؟هر؟:  املحقـق  قـال  وقـد  العلمـاء:  أقـوال 
و  هنايتـه.  والعـد  احلصـر  يبلغـه  ال  فيمـا  الشـيعة،  رواه  مـا  عنـك  دع  اليقـن، 
أي روايـة يف السـنة أثبـت مـن هـذه الروايـة، الـي قـد اتفـق عـىل نقلهـا رواة 
أهـل السـنة، ورجـال الشـيعة اإلماميـة، أهـل احلـق، الذيـن هـم خاصـة »أهـل 

وخالصهتـم؟.1 البيـت« 
 ،

ً
يد عىل سـبعن حديثا وقـال العالمـة الطباطبـايئ ؟هر؟: وهـي روايـات مجة، تز

بـو مـا ورد مهنـا مـن طـرق السـنة عـىل مـا ورد مهنـا مـن طـرق الشـيعة، فقـد  ير
رواهـا أهـل السـنة بطـرق كثيـرة عـن أم سـلمة، وعائشـة، وأيب سـعيد اخلدري، 
مـوىل  بـان  وثو عبـاس،  وابـن  احلمـراء،  وأيب  األسـقع،  بـن  وواثلـة  وسـعد، 
يب من  النـيب؟ص؟، وعبـد اهلل بـن جعفـر، وعـيل، واحلسـن بـن عـيل ؟مهع؟  يف قر

.
ً
يقـا بعـن طر أر

وأم   ، والرضـا ؟مهع؟  والصـادق  والباقـر  والسـجاد،  عـيل،  عـن  الشـيعة  روهتـا  و 
سـلمة، وأيب ذر، وأيب ليـىل، وأيب األسـود الـدؤيل، وعمـرو بـن ميمـون األودي، 

2.
ً
يقـا وسـعد بـن أيب وقـاص يف بضـع وثالثـن طر

جيهد  يف يف األمر: أن الرجل املعروف باحنرافه عن عيل ؟ع؟ وأهل بيته، و والطر
االعتراف  إال  تيمية مل يستطع  ابن  و هو  ورد فهيم ؟مهع؟  ما  كثر  أ الّدين  إلنكار 

بصحة حديث الكساء، فقال: »أما حديث الكساء، فهو صحيح«.3
و صــّرَح أهــل اللغــة: إن الزوجــة ليســت مــن أهــل الرجــل.. و قــد دلــت نفــس 
ينــب عــىل أهنــا ليســت مــن  أقــوال رســول اهلل ؟ص؟  ألم ســلمة، وعائشــة، وز
يــد بــن أرقــم حيــث اســتنكر أن تكــون   قــول ز

ً
»أهــل البيــت« ودل عليــه أيضــا

الزوجــة مــن أهــل بيــت الرجــل.4

1. نفحات الالهوت، ص85.
2. المیزان  ج16 ص31

3. منهاج السنة البن تیمیة ج3 ص4 وج4 ص20
4. منهاج السنة ج4 ص21
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، مث يفارقهـا فترجـع 
ً
 و اسـتدل عـىل ذلـك بـأن الزوجـة تكـون عنـد الرجـل دهـرا

هـي إىل أهلهـا وقومهـا فكيـف تكـون مـن أهـل بيتـه!
ینـة احلالیـة: حصـر النـيب؟ص؟ »أهـل البيـت« يف مخسـة حتـت الكسـاء،هو  القر
يـف فاليشـمل نسـاء النـيب؟ص؟ و  أدل الدليـل عـىل اخـراج اجلميـع مـن التعر
 إىل النـيب ؟ص؟  مـن 

ً
ال يشـمل العبـاس وال أبنـاءه، مـع أن العبـاس أقـرب نسـبا

.
ً
عـيل ؟ع؟ ونسـبة عـيل ؟ع؟ ونسـبة أبنـاء العبـاس إىل النـيب واحـدة أيضـا

 عـىل هـذا األمـر، وحـاول أن 
ً
 عظيمـا

ً
وجنـد: أن رسـول اهلل ؟ص؟  قـد أصـر إصـرارا

ق باملراد 
ّ
يب فيما يتعل يل أية شـهبة و ر  و يز

ً
، و رسـوخا

ً
كيدا  وتأ

ً
يد األمر ثبوتا يز

مـن »أهـل البيـت«. وذلـك مـن خـالل أسـلوب عمـل انهتجـه، وخطـة رائعـة 
اتبعهـا، حيـث إنـه ؟ص؟  قـد بـي سـتة أشـهر، كلمـا خـرج إىل الصـالة يـأيت بـاب 
ِه�بَ 

دنْ ُد اهلُل ِل�يُ ِر�ي ُ َما �ي
�نَّ يقـول: الصـالة يـا »أهـل البيـت«، و يقـرأ: >اإِ فاطمـة؟اهس؟، و

1 .>
ً
را ْ�ِه�ي ْم �ةَ

ُ
َرك َ�ّهِ ُ ِ َو�ي �ة �يْ �بَ

ْ
ْهَل ال

ئَ
َس ا ْ حب ُم الّرِ

ُ
ك َع�نْ

جس: المراد من الّرِ

 
ً
>...َدما  : القبيحـة  املاديـة  االمـور  عـىل  يطلـق  فتـارًة  القبيـح،  مبعـى  الرجـس 

يـة  ٌس...< األنعـام:145، و اخـرى عـىل االمـور املعنو ُ� ِرحبْ
�نَّ اإِ

ٍر �نَ �ي ِ رن
�ن ْحَم حنِ

َ
ْو ل

ئَ
 ا

ً
وحا َمْس�نُ

ِسِهْم<. التوبـة:125، و ثالثـة قـد  ْ ی ِرحب
َ
ل  اإِ

ً
سا اَد�ةُْهْم ِرحبْ رن ِهْم َمَر�نٌ �نَ و�بِ

ُ
ل ِیي �ةُ

القبيحـة:>... �ن
ل�ُم  رنْ

�ئَ
ْ
صا�بُ َو ال �نْ

�ئَ
ْ
ِسُر َو ال َم�يْ

ْ
ْمُر َو ال حنَ

ْ
َما ال

�نَّ يـن:>... اإِ يطلـق و يسـتعمل عـىل كال األمر
كمـا ذكـر ذلـك الراغـب يف مفرداتـه. ٌس<. المائـدة:90،  ِرحبْ

يفة هلا معى  عام و تشمل مجيع القبائح  كلمة »الرجس« يف اآليات الشر إذن 
ية و األخالقية و العقائدية و اجلسمية و الروحية. ية و املعنو الظاهر

ية  يفة يف مجيـع أنواعـه املادية و املعنو و الرجـس اسـتعملت يف هـذه اآليـة الشـر
يف  تسـتوعب  فلذلـك  شـرط،  أو  قيـد  بـدون  و  مطلقـة  بصـورة  وردت  ألهنـا 

مضموهنـا مجيـع أنـواع الرجـس.

1. البحار ج35 ص223 و227- الدر المنثور ج5 ص199
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معنی إذهاب الرجس واإلرادة

البّد من التأّمل يف مفردات اآلية املباركة :
 عىل احلصر.

ّ
ا< تدل َ من املعروف أّن كلمة>ِإّنَ

ينّيـة، كمـا يف إرادة اهلل تعـاىل خلق العامل  يـُد اهلُل< اإلرادة هنـا إّمـا إرادة تكو >ُيِر
كل والشـرب، وقوله تعاىل : >ِإَذا  إجياد األرض والسـماء، وكإرادة اإلنسـان األ و
يعّية وهـي إرادة  إّمـا إرادة تشـر ـُه ُكـن َفَيُكـوُن< يـس : ٨٢ ، و

َ
 ل

َ
ن َيُقـول

َ
َراَد َشـْيًئا أ

َ
أ

الشـخص صـدور الفعـل عـن غيـره بإختيـاره كإرادة اهلل ؟زع؟  مـن عبـاده، مثـال 
ُيْسـَر َوال 

ْ
يُد اهلُل ِبُكُم ال الصـالة والصـوم بإرادهتـم واختيارهـم، وقولـه تعـاىل : >ُيِر

ُعْسـَر <  البقرة : ١٨٥.
ْ
يـُد ِبُكـُم ال ُيِر

ينّيـة ، ألن   اإلرادة التكو
ّ
و املـراد مـن » اإلرادة « يف اآليـة ال ميكـن أن يكـون إال

يعّية ال ختتـّص بأحـد دون أحـد بـل تشـمل مجيـع العبـاد ، اإلرادة  اإلرادة التشـر
ـف، أو يترُكـُه، إذ 

َّ
يـد اهلل سـبحانه وتعـاىل أن يفعلـه املكل يعّية هـي مـا ير التشـر

يع  البيـت يف هـذه اآليـة وتشـر يع خيتـّص بأهـل  يعان، تشـر ليـس هنـاك تشـر
ينّيـة ال حمالـة. فـن ، فـاإلرادة هنـا تكـون تكو

ّ
يكـون لسـائر املسـلمن املكل

البيـت ، فهـذا  ينّيـة ، يف إذهـاب الرجـس عـن أهـل  كانـت اإلرادة تكو فـإذا 
معنـاه طهـارة أهـل البيـت عـن مطلـق الذنـوب ، وهـذا واقـع العصمـة ، فتكـون 

ـة عـىل العصمـة.
ّ
اآليـة دال

ية! ية؟ أم أهنا خملوقة فهيم بصورة جبر هل هذه العصمة اختيار
يـة، وليـس فهيـا أي نـوع  إنـه ال شـك يف أن العصمـة مـن الذنـب وغيـره اختيار

كـراه واإلجبـار ولـوال ذلـك لبطـل الثـواب والعقـاب. مـن أنـواع اإل
إن اهلل تعـاىل هـو الـذي يفيـض الوجـود عـىل النـاس و عـىل أفعاهلـم ولكـن 
يبـادرون إلهيـا، واهلل ال يبخـل بإفاضـة  العبـاد هـم الذيـن خيتـارون أفعاهلـم و

وعلهيـا. الوجـود علهيـم 
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مــن خــالل اآليــة نعلــم: أنــه تعــاىل قــد علــم أن األمئــة ال خيتــارون إال مــا شــرعه 
اهلل و يرضــاه.

 وبالـذات بإذهـاب الرجـس 
ً
بعبـارة اخـري، أنـه تعـاىل قـد تعلقـت إرادتـه أوال

إنـه  البيـت«؛ حيـث  الفعـل الصـادر عـن »أهـل  إبعـاده. ومل تتعلـق بنفـس  و
؛ لتكـون 

ً
يـد اهلل أن جيعلكـم تفعلـون هـذا وجتتنبـون ذاك مثـال تعـاىل مل يقـل: ير

ينيـة. إرادهتـم مقهـورة إلرادتـه سـبحانه تعـاىل التكو

شأن النزول: ط

بإسـناد أخـي دعبـل، عـن الرضـا، عـن آبائـه، عـن عـيّل ابـن احلسـن ؟مهع؟ ، 
عن أّم سـلمة قالت: نزلت هذه اآلية يف بيي ويف يومي، وكان رسـول اهلل ؟ص؟  
مفـّد  وجـاء جبرئيـل   ، واحلسـن ؟مهع؟  واحلسـن  وفاطمـة   

ً
علّيـا فدعـا  عنـدي، 
.
ً
علهيـم كسـاًء فدكيـا

وطّهرهـم  الرجـس  عهنـم  أذهـب  هـّم 
ّ
الل بيـي،  أهـل  هـؤالء  هـّم 

ّ
"الل قـال:  مّث   

حممـد؟  يـا  منكـم  وأنـا  جبرئيـل:  قـال   ،"
ً
تطهيـرا

فقال النيب ؟ص؟ : "وأنت مّنا يا جبرئيل".
وجئت ألدخل  بيتك؟  أهل  من  وأنا  اهلل  رسول  يا  فقلت:  أّم سلمة:  قالت   

معهم.
 فقال: "كوين مكانك يا أّم سلمة إّنك عىل خير، أنت من أزواج نيّب اهلل".

يـُد اهلُل... الـخ< يف النيّب وعـيّل وفاطمة  ـا ُيِر َ
َ

 فقـال جبرئيـل: اقـرأ يـا حممـد: >ِإّن
واحلسـن واحلسن ؟مهع؟ . 1

1. أمالي الشیخ: 235; والبحار 35: 208
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الروایات ط

الرجـس  العابديـن ؟ع؟: وطهرهتـم مـن  يـن  يقـول اإلمـام ز ▪ يف دعـاء عرفـة، 
الوسـيلة.1 وجعلهتـم  بإرادتـك،   

ً
تطهيـرا والدنـس 

 َتـْدُروَن َمـا 
َ
َماَن َيُقـول:  قـال رسـول اهلل؟ص؟:... أ

ْ
ْعـُت َسـل : مَسِ

َ
،َقال مْيٌ

َ
▪ عـن ُسـل

َماُن؟
ْ
ْجـُس « َيـا َسـل »الّرِ

 ،
ً
َبـدا

َ
أ اهلِل  ِعْنـِد  ِمـْن  َجـاَء  َشْ ٍء  يِف  وَن 

ُ
َيُشـّك

َ
ال  ،

ُ
ـّك

َ
الّش ؟ص؟: 

َ
َقـال  .

َ
ال  :

َ
َقـال   

ِ ُسـوٍء.2
ّ

ُكل ـُروَن َمْعُصوُمـوَن ِمـْن   آَدَم، ُمَطّهَ
َ

َدِتَنـا َو ِطيَنِتَنـا ِإىل
َ

ـُروَن يِف َوال ُمَطّهَ
 ُنوَصـُف َو 

َ
ـا ال ِإّنَ  :

ُ
عُتـُه َيُقـول ، مَسِ

َ
ِب َجعَفـٍر الباقـر ؟ع؟  َقـال

َ
 َعـن ا

▪ َعـن ُزَراَرْهًَ
ـک. 3

َ
ْجـَس َو ُهـَو الّش ـُم الّرِ َكْيـَف ُيوَصـُف َقـْوٌم َرَفـَع اهلُل َعهْنُ

ـِل َو آَمَنُكـْم 
َ
ل يـارْهً اجلامعة:...َعَصَمُكـُم اهلُل ِمـَن الّزَ ▪ عـن اهلـادي ؟ع؟  ، یف الز

َرُكـْم َتْطِهيـرا. ْجـَس َو َطّهَ ْذَهـَب َعْنُكـُم الّرِ
َ
َنـِس َو أ َرُكـْم ِمـَن الّدَ ِفـَنِ َو َطّهَ

ْ
ِمـَن ال

ْصَحاِب 
َ
ْسـَتْحَفُظوَن ِمْن أ ُ َقـْد َعِلَم الْ

َ
ْؤِمِنـَن ؟ع؟  يِف ُخْطَبِتـِه:  َو ل ُ ِميـُر الْ

َ
 أ

َ
▪ َقـال

 
َ

ـوا، َو ال
ُّ
 َتْسـِبُقوُهْم َفَتِضل

َ
ـُروَن  َفـال  َبْيـِي ُمَطّهَ

َ
ْهـل

َ
: ِإيّنِ َو أ

َ
ـُه َقـال ّنَ

َ
ـٍد؟ص؟  أ ّمَ حُمَ

ـوا.  4 
ُ
اِلُفوُهـْم َفَتْجَهل َ  ختُ

َ
ـوا، َو ال

ُّ
ـْم َفَتِزل ُفـوا َعهْنُ

َّ
َتَتَخل

َنـا َو َعـيِلٌّ َو 
َ
 : أ

ُ
 اهللِ ؟ص؟ ، َيُقـول

َ
ْعـُت َرُسـول  مَسِ

َ
ـاٍس، َقـال ▪ َعـْن َعْبـِد اهلِل ْبـِن َعّبَ

ـُروَن  َمْعُصوُمـوَن. 5 َسـْنِ ُمَطّهَ ُ ـِد احلْ
ْ
َسـْنُ َو ِتْسـَعٌة ِمـْن ُول ُ َسـُن َو احلْ َ احلْ

يُد اهلُل ِلُيْذِهَب  ا ُيِر
َ

 اهلِل ؟ص؟ : َفَو اهلِل ]َو اهلِل [ ِإّن
ُ

 َرُسول
َ

اٍس ،   َقال ▪ َعِن اْبِن َعّبَ
ـُروَن  ِمـَن   َبْيـِي ُمَطّهَ

ُ
ْهـل

َ
َنـا َو أ

َ
 َفأ

ً
َرُكـْم َتْطِهيـرا َبْيـِت َو ُيَطّهِ

ْ
 ال

َ
ْهـل

َ
ْجـَس أ َعْنُكـُم الّرِ

ُنـوِب ...  6 
ُ

َفـاِت َو الّذ
ْ

اآل

1.  الصحیفة السجادية الدعاء رقم47
كتاب سلیم بن قیس الهاللي ؛ ج 2 ؛ ص909   .2

3.  الکافی، ج2، ص182
4.  تفسیر القمي ؛ ج 1 ؛ ص4

كفاية األثر في النص علی األئمة اإلثني عشر ؛  ص19   .5
6.  تفسیر فرات الکوفي  ؛ ص340
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شأن التالوة ط

 هالك معاویة

يـة ، كان ابنـه  يـة بدمشـق للنصـف مـن رجـب سـنة سـتن هجر ّلـا هلـك معاو
 عليه الضّحاك، 

ّ
كفانه، مّث صـىل يـد يف حـوران ، فأخـذ الضّحـاك بـن قيـس أ يز

يـه بأبيـه ، واإلسـراع يف  يـد يعّز يـد إىل يز ودفنـه مبقابـر بـاب الصغيـر وأرسـل البر
القـدوم ؛ ليأخـذ بيعـًة جمـددًة مـن الّناس.

يـة ، ومْل يكن  يـد إىل دمشـق ، فوصلهـا بعـد ثالثـة أيـام مـن دفـن معاو وجـاء يز
يد ]حن  ية اإلجابـة إىل بيعة يز  بيعـة النفـر الذيـن أبوا عىل معاو

ّ
يـد مّهـة إال ليز

دعـا الّنـاس إىل بيعتـه، وأّنـه ويّل عهـده مـن بعده[ والفـراغ من أمرهم.
فكتب إىل العّمال يف البلدان خيبرهم هبالك أبيه ، وأقّرهم عىل عملهم ، وضّم 
ية( ،  ياد ) بعد أن أشار عليه بذلك سرجون موىل معاو العراَقن1 إىل عبيد اهلل بن ز

 عىل املدينة يف صحيفة كأهّنا أذن فارة:
ً
وكتب إىل الوليد بن عتبة وكان واليا

 ُخـذ احلسـن، وعبـد اهلل بـن عمـر، وعبـد الرمحـن بـن أيب بكـر، وعبـد اهلل بـن 
 ، وَمـن أب فاضـرْب عنقـه ، وابعـث إيّلَ برأسـه!

ً
 شـديدا

ً
الزبيـر، بالبيعـة أخـذا

وقام العامل هبذه املهّمة ، فبعث عىل احلسن وابن الزبير نصف الليل....
وعنـد الصبـاح لـي مـروان أبـا عبـد اهلل؟ع؟ ، فعرفـه النصيحـة الـي يدخرهـا 

يـد. ألمثالـه ، وهـي البيعـة ليز
يـد رجـل فاسـق، لقـد قلـت  يـد، و يز قـال؟ع؟: يـا مـروان! أ ترشـدين لبيعـة يز
لعنـك رسـول  الـذي  )اللعـن(  فإنـك  ألومـك  زلـال، و ال  و  القـول  شـططا مـن 
اهلل ؟ص؟ ، و أنـت يف صلـب أبيـك )احلكـم بـن العـاص(2، و مـن لعنـه رسـول 

يـد. اهلل ؟ص؟  فـال ينكـر منـه أن يدعـو لبيعـة يز

1. الکوفة و البصرة.
ــی الصحیحیــن،  غ الملعــون ابــن الملعــون. مســتدرک عل ــوز غ ابــن ال ــوز ــاَل رســوُل اهلل؟ص؟: هــو ال 2. ق

ص479-ص526. ج4، 
كنزالعّمال، ج6، ص40. اسدالغابة، ج2، ص34. و قال رسوُل اهلل؟ص؟: ویٌل ألّمتي مّما في صلب هذا. 
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 إلیك عني یا عدو اهّلل!

كالم احلسـن ؟ع؟ فقـال: و اهلل، ال تفارقـين حـّی تبايـع  فغضـب مـروان مـن 
يد صاغرا، فإنكم )آل أيب تراب(]قاهلا عىل سـبيل الذم[ قد ملئمت شـحناء،  ليز

و اشـربمت بغـض )آل أيب سـفيان(، و حقيـق علهيـم أن يبغضوكـم.
فقـال احلسـن ؟ع؟ : »إليـك عـين، فإنـك رجـس، و إيّن من أهـل بيت الطهارة 
َو  َبْيـِت 

ْ
ل
َ
ا  

َ
ْهـل

َ
أ ْجـَس  لّرِ

َ
ا َعْنُكـُم  ِلُيْذِهـَب  هلُل 

َ
ا يـُد  ُيِر ـا  ٰ

َ
>ِإّن أنـزل اهلل فينـا:  قـد 

< األحـزاب/33.
ً
َرُكـْم َتْطِهيـرا ُيَطّهِ

 فنكــس رأســه و مل ينطــق. مّث قــال لــه احلســن ؟ع؟ : ابشــر، يــا ابــن الزرقــاء! بــكل 
مــا تكــره مــن رســول اهلل ؟ص؟ ، يــوم تقــدم عــىل رّبــك فيســألك جــدي عــن حــي و 

يــد . حــق يز
 مفىض مروان اىل الوليد و أخبره مبقالة احلسن ؟ع؟.1 

شواهد و قصص ط

الحسن بن علّي ؟ع؟

كثير : ويف جممع الزوائد وتفسير ابن 
 

ّ
ُيصـيل هـو  فبينـا  اسـتخلف،  عـيّل؟ع؟  قتـل  عـيّل؟ع؟ حـن  بـن  احلسـن  اّن 

، مّث 
ً
بالنـاس إْذ وثـب إليـه رجـل فطعنـه خبنجـر يف وركـه، فتمـّرض مهنـا أشـهرا

قـام فخطـب عـىل املنبـر، فقـال:
مراؤكـم وضيفانكـم وحنـن أهـل البيـت 

ُ
 "يـا أهـل العـراق اّتقـوا اهلل فينـا، فإّنـا أ

َبْيـِت 
ْ
ال  

َ
ْهـل

َ
أ ْجـَس  الّرِ َعْنُكـُم  ِلُيْذِهـَب  اهلُل  يـُد  ُيِر ـا  َ

َ
>ِإّن  : قـال اهلل ؟زع؟  الـذي 

.>
ً
َتْطِهيـرا َرُكـْم  ُيَطّهِ َو

2 .
ً
كيا م حی ما ترى يف املسجد ااّل با

ّ
 مفا زال يومئذ يتكل

1.  الفتوح 5: 18، مقتل الحسین علیه السالم للخوارزمي 1: 185.
كم 3: 172 2.  مستدرك الحا
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ما یمنعك أن تسّب أبا تراب؟ 

يف خصائص النسايئ، عن عامربن سعد بن أيب وقاص،قال:
ية لسعدا، ما مينعك أن تسّب أبا تراب؟ قال معاو

 قاهلـّن رسـول اهلل ؟ص؟  فلـن أسـّبه، لـن يكـون يل واحـدة 
ً
فقـال: ذكـرت ثالثـا

أحـّب إيّل مـن محـر النعـم1:
يـه، فقـال له عيّل؟ع؟:  فـه يف بعـض مغاز

ّ
مسعـت رسـول اهلل ؟ص؟  يقـول لـه وخل

فـين مع النسـاء والصبيان؟"
ّ
"يـا رسـول اهلل أختل

 
ّ
فقـال رسـول اهلل ؟ص؟: "أمـا تـرىض أن تكـون مـيّن مبنزلـة هـارون مـن مـوىس اال

أّنـه ال نبـّوة بعـدي".
حيّبـه   رجـال حيـّب اهلل ورسـوله و

ً
ومسعتـه يقـول يـوم خيبـر: "ألعطـّن الرايـة غـدا

يَت بـه أرمـد، فبصـق يف 
ُ
" فـأ

ً
اهلل ورسـوله"، فتطاولنـا إلهيـا فقـال: "ادعـوا يل علّيـا

عينيـه ودفـع الرايـة إليه.
 >

ً
َرُكْم َتْطِهيرا ُيَطّهِ َبْيِت َو

ْ
 ال

َ
ْهل

َ
ْجَس أ يُد اهلُل ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الّرِ ا ُيِر َ وّلا نزلت: >ِإّنَ

هّم هؤالء أهل بيي".2   
ّ
، فقال: "الل

ً
 وحسينا

ً
 وفاطمة وحسنا

ً
دعا رسول اهلل ؟ص؟  علّيا

هل قرأت القرآن؟

أّنـه ملـا محـل السـجاد؟ع؟ مـع سـائر سـبايا أهـل البيـت إىل الشـام بعـد مقتـل 
 

ّ
سـبط رسـول اهلل احلسـن ؟ع؟ ، و أوقفـوا عـىل مـدرج جامـع دمشـق يف حمـل
عـرض السـبايا، دنـا منـه شـيخ وقـال: احلمد هلل الذي قتلكـم و أهلككم و أراح 

العبـاد مـن رجالكـم و أمكـن أميـر املؤمنـن منكـم.
فقال له عيّل بن احلسن ؟ع؟ : "يا شيخ هل قرأت القرآن". قال: نعم.

َب<  ُقـْر
ْ
َة يِف ال ـَوّدَ َ

ْ
 ال

َ
 ِإاّل

ً
ْجـرا

َ
ْيـِه أ

َ
ُكْم َعل

ُ
ل
َ
ْسـأ

َ
 اَل أ

ْ
قـال: "أقـرأت هـذه اآليـة: >ُقـل

ى/23(. )الشـور

1. هــي اإلبــل الحمــر و هــي مــن امــوال العــرب النفیســة. يضربــون بهــا المثــل فــي نفاســة الشــیء و أنــه 
لیــس اعظــم منــه.

2.  خصائص النسائي: ص 4
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قال الشيخ: قرأهتا.
ُه<)االسـراء/26( وقولـه تعـاىل: 

َ
َحّق َب  ُقـْر

ْ
ال َذا  >َوآِت  قـال: وقـرأت قولـه تعـاىل: 

َب<  ُقـْر
ْ
ال َوِلـِذي  ُسـوِل  َوِللّرَ َسـُه  مُخُ هلِل  َفـِإّنَ  ء  َشْ ِمـْن  َغِنْمـمُتْ  ـا 

َ
ّن

َ
أ ُمـوا 

َ
>َواْعل

)االنفـال/41(.

قال الشيخ: نعم.
يُد  ـا ُيِر َ

َ
فقـال: "حنـن واهلل القـرب يف هـذه اآليـات، وهـل قـرأت قولـه تعاىل: >ِإّن

.>
ً
َرُكـْم َتْطِهيرا ُيَطّهِ َبْيِت َو

ْ
 ال

َ
ْهـل

َ
ْجـَس أ اهلُل ِلُيْذِهـَب َعْنُكـُم الّرِ

قال: نعم.
قال: "حنن أهل البيت الذي ُخّصصنا بآية التطهير".

قال الشيخ: باهلل عليك أنمت هم؟!
." قال: "وحّق جّدنا رسول اهلل إّنا لنحن هم؟! من غير شّكٍ

م به، مّث رفع رأسه إىل السماء وقال:
ّ
 عىل ما تكل

ً
 نادما

ً
كتا فبي الشيخ سا

إيّن أبـرأ اليـك مـن عـدّو حممـد وآل  هـّم إيّن أتـوب اليـك مـن بغـض هـؤالء، و
ّ
الل

حمّمـد مـن اجلـّن واإلنـس ،
 مث قال: هل يل من توبة؟ 

فقال له: نعم ان تبت تاب اهلل عليك و أنت معنا.
ية حديث الشيخ فأمر به فقتل.1  يد بن معاو  فقال: أنا تائب، فبلغ يز

1.  مقتل الخوارزمي 2: 61 ط النجف. لواعج االشجان ص168
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ْيِه َراِجُعوَن<
َ
ا ِإل ا هلِلَِّ َو ِإّنَ >ِإّنَ

 البقرة:156 

آیة اإلسترجاع 

۲

شرح اآلیة ط

يـن و تبشـيرهم باجلنـة، ذكـر  َمـَر بالصبـر و ذَكـَر مِسـات الصابر
َ
اهلل تعـاىل بعـد مـا ا

كمـل الصبـر إذ هو  كيفيـة صبرهـم عـىل املصائـب یف الدنيـا وإلفـادة أن صبرهـم أ
صٌبـر مقتـرٌن ببصيـرٍة يف أمـر اهلل تعـاىل، و يعلمـون عنـد املصيبـة أهنـم مملوكـون 
هلل تعـاىل يتصـرف هبـم كيـف يشـاء، فـال جيزعـون ممـا يأتهيـم، و يعلمـون أهنـم 

صائـرون إليـه فُيثيهَبـم عـىل ذلـك .
ين  يـل، أولئك الصابر و املعـى:  بشـر يـا حممـد بالرمحة العظيمة و اإلحسـان اجلز
أو  أمواهلـم  أو  أنفسـهم  نزلـت هبـم مصيبـة، يف  إذا  أهنـم  مـن صفاهتـم  الذيـن 

أوالدهـم، أو غيـر ذلـك، قالـوا:
ا  هبـم عـىل سـبيل التسـلمي املطلـق لقضـاء اهلل و الرضـا بقـدره ِإّنَ بألسـنهتم و قلو
هلِِل أى: إنـا هلل ملـكا و عبوديـة، و املالـك يتصـرف يف ملكـه و يقلبـه مـن حـال 
إىل حـال كيـف يشـاء، و إنـا إليـه راجعـون أى: و إنـا إليـه صائـرون يـوم القيامـة 
ينـا عـىل مـا أمرنـا بـه مـن الصبـر و التسـلمي لقضائـه عنـد نـزول الشـدائد  فيجاز

الـي ليـس يف اسـتطاعتنا دفعهـا.
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الكونيــة اإلميانيــة  بعــد ذلــك احلقيقــة  يــن  نفــوس هــؤالء الصابر يثيــر يف  مث 
األخــرى، و هــي أن العبــاد ســيرجعون إىل اهلل، و ســتنهتي احليــاة كلهــا و ليعــود 
امللــك إليــه- تعــاىل- مــن دون أن ميلــك اإلنســان أي نــوع مــن أنــواع القــدرة 

ــر . عــىل مواجهــة هــذا املصي
 فـإذا كان اإلنسـان ُملـكا هلل مفـا معـى االعتـراض؟ و إذا كانـت احليـاة سـتنهتي 
المهـا إىل اهلل ليلتـي اإلنسـان برضوانـه و ثوابـه، مفـا معـى السـقوط و  بـكل آ
اجلـزع و الفـزع؟ اذا ال بـد مـن الصبـر و الـرىض و القناعـة بقضـاء اهلل، ليلتـي 
يل. يلىق عنده الرمحة و املغفرة و الثواب اجلز اإلنسـان باهلل عند رجوعه إليه و

الروایات ط

ُمـداراِة  ـم إىل   أعَظـِم مصائـِب األخيـاِر، حاَجهُتُ ِمـن  اميراملومنـن ؟ع؟:  قـال   ▪
1 األشـراِر. 

بـُر َثالثـٌة، َصبـٌر عنـَد اُلصيَبـِة، وَصبٌر عـىل الطاَعِة،   اهلل؟ص؟: الّصَ
ُ

▪ قـال رسـول
وَصبـٌر عـِن اَلعصَيِة2.  

ْيـِه 
َ
ِإل ـا  ِإّنَ َو  هلِلَِّ  ـا  >ِإّنَ   

َ
َفَقـال ـٍة، 

َ
ْيل

َ
ل َذاَت  اهلل؟ص؟  َرُسـوِل  ِمْصَبـاُح  ُطـِئَ    ...  ▪

ْؤِمـَن  ُ  َشْ ٍء ُيـْؤِذي الْ
ُّ

: َنَعـْم ،ُكل
َ

 َيـا َنـيِبَّ اهلِل ُمِصيَبـة؟ َفَقـال
َ

راِجُعـوَن  <،َفِقيـل
ِصيَبـة.3  ُ ْجـُر الْ

َ
ـُه أ

َ
ل ـُه ُمِصيَبـٌة َو 

َ
ل َفُهـَو 

▪ قال اإلماُم احلسُن ؟ع؟ : اَلصائُب َمفاتيُح األجِر. 4 
ـِدِه: أمـا َعِلمـَت أّنَ اهلَل 

َ
يـِه ُمصاَبـُه ِبَول

َ
▪ قـال اإلمـاُم الباقـرُ ؟ع؟  ، لرُجـٍل َيشـُكو إل

خَيتـاُر ِمـن مـاِل املؤمـِن وِمـن ُولـِدِه أنَفَسـُه ِلَيأُجـَرُه عـىل  ذلـَك؟! 5.  
َصاِئب . 6 َ ْعَظُم الْ

َ
ا أ َ ِصيَبٍة َفاْذُكُروا ُمِصيَبِي َفِإهّنَ ِصْبمُتْ ِبُ

ُ
  عىل؟ع؟: ِإَذا أ

َ
▪ َقال

1.  غررالحکم ص 681
2.  میزان الحکمة ؛ ج 6 ص158

3.  روضة الواعظین  ج 2 ؛ ص423
ج 79 ص 122 4.  البحار

5.  مشکاة األنوار: 280
6.  روضة الواعظین  ج 2 ؛ ص423
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شأن التالوة ط

أخذ البیعة من اإلمام؟ع؟ 

استشار الوليد مروان يف أخذ البيعة ، وقال : كيف ترى أْن نصنع؟
إىل  فتدعوهـم  النفـر  هـؤالء  إىل  الّسـاعة  تبعـث  أْن  أرى  فـإيّن   : مـروان  قـال   
إن  البيعـة والدخـول يف الطاعـة ، فـإْن فعلـوا قبلـت مهنـم وكففـت عهنـم ، و
يـة؛ فإهّنـم إْن علموا  أبـوا قّدمهتـم وضربـت أعناقهـم قبـل أْن يعلمـوا مبـوت معاو
 امـرئ مهنـم يف جانب وأظهر اخلـالف واملنابذة ، ودعا 

ّ
يـة وثـب كل مبـوت معاو

الّنـاس إىل نفسـه .
فأرسـل الوليـد، عبـد اهلل بـن عمـرو بـن عثمـان ـ وهـو إذ ذاك غـالم حـدث ـ 
إلهيمـا يدعوهـم فوجدمهـا يف املسـجد ، ومهـا جالسـان فأتامهـا نصـف الليـل ، 

يدعوكمـا.  فقـال : أجيبـا األمير
فقاال له : انصرف ، اآلن نأتيه .

و أقبـل عبـد اهلل بـن الزبيـر عـىل احلسـن ؟ع؟ فقـال: يـا أبـا عبـد اهلل! إّن هـذه 
سـاعة مل يكـن الوليـد بـن عتبـة جيلـس فهيـا للنـاس، أ فتـرى ملـا ذا بعـث إلينا؟
؛  إلينـا  ، فبعـث  قـد هلـك  أّن  طاغيهتـم  : »قـد ظننـت  فقـال احلسـن ؟ع؟  

اخلبـر«. الّنـاس  يف  يفشـَو  أْن  قبـل  بالبيعـة  ليأخذنـا 
فقال ابن الزبير : وما أظّن غيره .

فقـام؟ع؟ فجمـع إليـه مواليـه وأهـل بيتـه ، مّث أقبـل ميـي حـّی انهتـى إىل باب 
الوليـد ، وقـال؟ع؟ ألصحابـه: »إيّن داخـل ، فـإْن دعوتكـم أو مسعـمت صوتـه قـد 

إالّ فـال تبرحـوا حـّی أخـرج إليكم«. عـال، فاقتحمـوا عـيّل بأمجعكـم ، و
كان بـن مـروان و  م باإلمـرة ، ومـروان جالـس عنـده، و قـد 

ّ
فدخـل عليـه فسـل

الوليد منافرة و منازعة، فلما نظر احلسـن إىل مروان جالسـا يف جملس الوليد، 
قـال احلسـن  ؟ع؟: »الصلـة خيـر مـن القطيعـة ، أصلـح اهلل ذات بينكـم«. فلـْم 

جُييبـاه يف هـذا بيء.
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يـة ودعاه إىل البيعة.  وجـاء حـّی جلـس ، فأقـرأه الوليـد الكتاب ونعى له معاو
ْيِه َراِجُعوَن<.

َ
ا ِإل ا هلِلَِّ َو ِإّنَ فقال احلسـن ؟ع؟ : >ِإّنَ

 ، وال أراك جتتـزئ 
ً
 أّمـا مـا سـألتين مـن البيعـة ، فـاّن مثـيل ال ُيعطـي بيعتـه سـرا
 دون أْن ُتظهرهـا عـىل رؤوس الّنـاس عالنيـة. 

ً
هبـا مـيّن سـّرا
قال : أجل. 

قـال ؟ع؟  : فـإذا خرجـت إىل الّنـاس فدعوهتـم إىل البيعـة ، دعوتنـا مـع الّنـاس 
. 

ً
 واحدا

ً
فـكان أمـرا

وكان الوليـد حيـّب العافيـة مـن أمـر احلسـن ؟ع؟  ، فقـال لـه : فانصـرف عـىل 
اسـم اهلل حـّی تأتينـا مـع مجاعـة الّنـاس.

فقـال مـروان: أهيـا األميـر! إن فارقـك السـاعة و مل يبايـع، فإنـك مل تقدر منه عىل 
مثلهـا أبـدا، حـّی تكثـر القتـىل بينك و بينه، فاحبسـه عندك، و ال تدعه خيرج، 

أو يبايـع و إال فاضـرب عنقه.
فقال احلسن ؟ع؟ : يابن الزرقاء1، أنت تقتلين أم هو؟! كذبت وأمثت.

مث أقبـل ؟ع؟  عـىل الوليـد، وقـال : »أهيـا األميـر ، إّنـا أهـل بيـت النبـّوة ، ومعدن 
يـد رجـل شـارب  يز الرسـالة ، وخمتلـف املالئكـة ، بنـا فتـح اهلل وبنـا خيـمت. و
مـة ، معلـن بالفسـق ، ومثـيل ال يبايـع مثلـه ،  اخلمـور ، وقاتـل الّنفـس املحّرَ

ولكـن نصبـح وتصبحـون ، وننظـر وتنظـرون أّينـا أحـّق باخلالفـة«. 2

 مع مروان بن الحکم

و أصبـح احلسـن ؟ع؟ مـن غـده يسـتمع األخبـار، فـاذا هـو مبـروان بـن احلكـم 
يقـه، فقـال: أبـا عبـد اهلل! إين لـك ناصـح فأطعـين ترشـد و  قـد عارضـه يف طر

تسـدد، فقـال: »و مـا ذاك؟ ُقـل أمسـع« .

1.  ]جدته الزرقاء بنت موهب من ذوات الرايات.[
2.  الفتــوح 5: 14، مقتــل الحســین؟ع؟ للخوارزمــي 1: 184، مثیــر االحــزان: 24، بحــار االنــوار 44: 

.325



27

يآ
آة

لا
طتإ
یه
ر

�یا حس�ی�ن

يد، فإهنا خير لك يف دينك و يف دنياك، فاسـترجع   فقال: إين أرشـدك لبيعة يز
ْيـِه َراِجُعـوَن< ، و عىل اإلسـالم الّسـالم 

َ
ـا ِإل ـا هلِلَِّ َو ِإّنَ احلسـن ؟ع؟ ، و قـال: >ِإّنَ

يد، مث قـال: يا مروان!  إذا بليـت االمـة بـراع مثـل يز
يـد رجـل فاسـق، لقـد قلـت شـططا مـن القـول و  يـد، و يز أترشـدين لبيعـة يز
زلـال، و ال ألومـك فإنك-اللعن-الـذي لعنـك رسـول اهلل، و أنـت يف صلـب 
أبيك-احلكـم بـن العـاص-، و مـن لعنـه رسـول اهلل، فـال ينكـر منـه أن يدعـو 

يـد...1  يز لبيعـة 

خبر مقتل مسلم؟س؟

 األسـدين، قـاال: يف الثعلبّيـة 
ّ

عـن عبـد اهلل بـن سـلمي واملـذري بـن اُلشـَمعل
منا عليـه فـرّد علينا. فقلنا لـه : يرمحك اهلل ، إّن 

ّ
 ، فجئنـاه حـن نـزل فسـل

ً
ممسـّيا

.
ً
إْن شـئت سـّرا  فـإْن شـئت حّدثنـا عالنيـة ، و

ً
عندنـا خبـرا

 فنظر إىل أصحابه ، وقال ؟ع؟  : »ما دون هؤالء سّر«.
 فقلنا له : أرأيت الراكب الذي استقبلك عشاء أمس؟ 

قال ؟ع؟  : »نعم ، وقد أردت مسألته«. 
فقلنـا : قـد اسـتبرأنا لـك خبـره وكفينـاك مسـألته ، وهـو امـرؤ مـن أسـد مّنـا ، ذو 
رأي وصـدق وفضـل وعقـل ، وأّنـه حّدثنـا أّنـه مْل خيـرج مـن الكوفـة حـّی ُقتـل 
"مسـلم بـن عقيـل وهـائن بـن عـروة" وحـّی رآمهـا جُيـّران يف الّسـوق بأرجلهمـا.
ْيـِه َراِجُعـوَن< ، رمحـة اهلل علهيمـا!«. فرّدد ذلك 

َ
ـا ِإل ـا هلِلَِّ َو ِإّنَ  فقـال ؟ع؟  : »>ِإّنَ

. 
ً
مرارا

فقلنا : ننشدك اهلل يف نفسك وأهل بيتك إاّل انصرفت من مكانك هذا ؛ فإّنه 
ليـس لـك بالكوفـة ناصـر وال شـيعة ، بـل نتخّوف أْن تكـون عليك. فوثب عند 

ذلـك بنـو عقيـل بن أيب طالب .

1.وقعــة الّطــف، أبــو مخنــف االزدیــي ص83و مقتــل الحســین، خوارزمــی ص268 و مقتــل الحســین 
،: المقــّرم، الســید عبــد الــرزاق ص131
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و قالوا : ال واهلل ، ال نبرح حّی ندرك ثارنا ، أو نذوق ما ذاق أخونا.
قاال : فنظر إلينا احلسن ؟ع؟  ، فقال ؟ع؟  :

 »ال خير يف العيش بعد هؤالء«
 فعلمنـا أّنـه قـد عـزم لـه رأيـه عـىل املسـير ، فقلنـا : خـار اهلل لـك. فقـال ؟ع؟  : 

»رمحمكـا اهلل«. 1

؟ ألسنا علی الحّقِ

كاَن يف  مـىض احلسـن ؟ع؟ حـّی انهتـى اىل قصـر بـين مقاتـل فنـزل به...وّلـا 
 مـن قصِر 

َ
اخـِر ألليـِل أمـَر فتياَنـه باالسـتقاِء مـَن املـاِء ، مّث أمـَر بالّرحيـِل ، فارحتـل

بـين ُمقاتـٍل .
 ُعقبـُة بـُن مسعـاَن : ِسـْرنا مَعـه سـاعًة فخفـَق وهوعىل ظهِرفرِسـه خفقًة مّث 

َ
 فقـال

: 
ُ

انتبـَه ، وهـو يقول
 ذلـَك مّرتـِن أو 

َ
إّنـا ِإليـه راجعـوَن ، واحلمـُد هلِل رّبِ العاملـَن< ففعـل  >ِإّنـا هلِل و

. 
ً
ثالثا

 : مـّمَ محـدَت اهلل 
َ

 ِإليـه ابُنـه عـيل بـُن احلسـِن؟ع؟ عـىل فـرٍس، فقـال
َ

 فأقبـل
واسـترجعَت؟

 : 
ُ

ل : »يـا ُبـيَنَّ ، ِإيّنِ خفقـُت َخفقـًة فَعـّنَ يل فـارٌس عـىَل فـرٍس وهـو يقـول
َ
 فقـا

نفُسـنا ُنِعَيـْت ِإلينـا«.
َ
هّنـا أ

َ
القـوُم يسـيروَن ، واملنايـا تسـيُر ِإلهيـِم ، فعلمـُت أ

؟   ، ألسنا عىل احلّقِ
ً
 له : يا أَبِت ال أراَك اهلّلُ سوءا

َ
 فقال

ذي ِإليه مرجُع العباِد « .
ّ
 : »بىل ، وال

َ
قال

َن ؛ ّقِ ن نوَت حُمِ
َ
 ال نبايل أ

ً
قال : فِإّننا ِإذا

 عن والِده «.2  
ً
 له احلسُن؟ع؟ : »جزاَك اهلل من ولٍد خيَر ما جزى َولدا

َ
 فقال

1.  وقعة الّطف، أبو مخنف االزدیي ص165
2.  اإلرشاد ج2 ص82
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شواهد و قصص ط

العالمة الحلی ناظر اهل الخالف في مجلس شاه خدابنده

قال أحدهم: ما الدليل عىل جواز توجيه الصلوة عىل غير األنبياء؟
ـوا 

ُ
ـْم ُمِصيَبـٌة َقال َصاَبهْتُ

َ
ِذيـَن ِإَذا أ

َّ
 فقـرأ الشـيخ يف جوابـه بـال انقطـاع الـكالم >ال

ِئـَك 
َٰ
ول

ُ
ـٌة َوأ ـْم َوَرمْحَ ِ هِبّ ـَواٌت ِمـْن َر

َ
ـْم َصل هْيِ

َ
ِئـَك َعل

َٰ
ول

ُ
ْيـِه َراِجُعـوَن ،أ

َ
ـا ِإل ِإَنّ ـا هلِل َو ِإَنّ

ْهَتـُدوَن<. ُ ُهـُم الْ
ـی أصـاب آلـه حـّی أهّنـم 

ّ
يـق املكابـرة: مـا املصيبـة ال  فقـال املوصـىل عـىل طر

يسـتوجبون هلـا الصلـوة؟ فقـال الشـيخ؟هر؟: مـن أشـنع املصائـب و أشـّدها أن 
ـذى يرّجـح املنافقن اجلهـال املسـتوجبن اللعنة 

ّ
هيـم مثلـك ال حصـل مـن ذرار

و النـكال عـىل آل رسـول امللـك املتعـال.
 فاسـتضحك احلاضـرون، و تعّجبـوا مـن بداهـة جـواب آيـة اهلل يف العاملـن، و 

قـد أنشـد بعض الشـعراء:

ناصبّيـا تابـع  العلـّوى  أبيـه إذا  مـن  هـو  مفـا  مبذهبـه 

فيـه1  و كان الكلب خيرا منه حّقا أبيـه  طبـع  الكلـب  ألّن 

ر الصابرين ِ
ّ

َبش

يـق ، فـإذا  قـال األصمعـي : خرجـت مـع صديـق يل إىل الباديـة ، فضللنـا الطر
ت علنيـا  منا ، فـإذا امـرأة رّدَ

َّ
يـق خيمـة ، فقصدناهـا وسـل بنـا نـرى إىل ميـن الطر

السـالم، فقالـت : َمـن أنـمت ؟
كم لنأنس بكم . ن قصدنا ِ

ّ
قلنا : ضال

. 
ً
كم شيئا فقالت : أديروا وجوهكم ؛ حّیَ أعمل ِمن َحّقِ

1.  روضات الجنات ج2ص285
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 ، وقالـت : اِجلسـوا حـّیَ جيـيء ابـين ، وكانـت 
ً
ففعلنـا ، فبسـطت لنـا مسـحا

ا  ة فقالـت : اسـأل اهلل بركة اُلقِبـل ... أّمَ ترفـع طـرف اخليمـة وتنظـر ، فرفعهتـا َمـّرَ
كـب علهيـا . ـا ورد الرا كـب فليـس هـو ! فلّمَ ـا الرا الناقـة ، فناقـة ابـين  وأّمَ

حيـك ، مـات عقيـل ؟!  ـم اهلل أجـرك بعقيـل .قالـت : و
َ

ّمَ عقيـل ، عّظ
ُ
قـال : يـا أ

قـال: نعم .
قالت : مبا مات ؟!  قال : ازدمحت الناقة ، وألقته يف البئر .

فذحبـه  وصنعـت   
ً
كبشـا إليـه  بـت  فقّرَ  ، القـوم  ِزمـام  وُخـذ  انـزل   : لـه  فقالـت 

ـا فرغنـا  ـب ِمـن صبرهـا ، فلّمَ كل الطعـام وحنـن نتعّجَ ، فشـرعنا يف أ
ً
لنـا طعامـا

 ؟
ً
كتـاب اهلل شـيئا ـا القـوم ، أفيكـم َمـن حُيسـن يف  خرجـت إلينـا وقالـت : أهّيُ

 هبا ِمن موت الولد  .
َّ

قلت : بىل !    قالت : اقرأ عيّلَ آيات أتسىل
 
ْ
ـوا

ُ
ِصيَبـٌة َقال ـم ّمُ َصاَبهْتُ

َ
ِذيـَن ِإَذا أ

َّ
يـَن * ال اِبِر ـِر الّصَ َبّشِ قلـت : يقـول اهلل ؟زع؟  : >َو

ــِئَك 
َ
ول

ُ
ٌة َوأ ـْم َوَرمْحَ ِ هّبِ ـن ّرَ ـَواٌت ّمِ

َ
ـْم َصل هْيِ

َ
ــِئَك َعل

َ
ول

ُ
ْيـِه َراِجعـوَن * أ

َ
ــا ِإل ِإّنَ ـاهلِل َو ِإّنَ

ْهَتـُدوَن< البقـرة : 155 ـ 157 ُ ُهـُم الْ
كتـاب اهلل هكـذا ؟!  قلـت : إْي واهلل ، إّنَ هـذه اآليـة  قالـت : أهـذه اآليـة يف 

كتـاب اهلل هكـذا . يف 
هـّمَ ، إيّنِ 

َّ
ـت َركعتـن . مّثَ قالـت : الل

َّ
فقالـت : السـالم عليكـم ، فقامـت وصل

فعلـت مـا أمرتـين بـه ، فأجِنـز يل مـا وعدتـين بـه .
َثـكىل هبـذه  امـرأة  قـادرة عـىل هتدئـة خاطـر  بـاهلل ،  ة اإلميـان  قـّوَ ة غيـر  قـّوَ أّيُ 
السـرعة والسـالمة؟! وأّيُ ُقـدرة غيـر االعتقـاد الديـين ، تسـتطيع إطفـاء هلـب 
ـة ؟!!1   ّيَ ّمٍ ُفجعـت مبـوت ولدهـا الشـاّبِ هبـذه الفور

ُ
يـل، ِمـن روح أ احُلـزن والو

1.  قصص فلسفي،ص31
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ِنيُب<
ُ
ْيِه أ

َ
ِإل ُت َو

ْ
ل
ّ
ْيِه َتَوَك

َ
 ِباهلِل َعل

َّ
>َوَما َتْوِفيِي ِإال

 هود:88

وما توفیقي اال باهلل

3

شرح اآلیة: ط

يف ســياق حديــث القــرآن الكــرمي عــن الشــعوب الضالــة، يذكرنــا مبصيــر مديــن 
قــوم شــعيب، الذيــن ابتلــوا بالفســاد االقتصــادي، أخــذوا ينقصــون املكيــال و 
امليــزان و أخــذ بعضهــم يظلــم بعضــا، و حيــاول البعــض االنقــاص مــن البعــض 

و اإلفســاد يف األرض.
فجـاء شـعيب رسـوال مـن قبـل اهلل إلهيـم و أمرهـم بعبـادة اهلل، و تنفيـذ تعالـمي 
السـماء، و هناهـم عـن عبـادة ذواهتـم و عبـادة الثـروة الزائلـة، كمـا هناهـم عـن 
االنقـاص يف املكيـال و امليـزان، ألنـه نـوع مـن الظلـم و العالقـة الفاسـدة بـن 
أبنـاء البشـر الـي سـوف تـؤدي اىل زوال اخليـر، و حذرهـم مـن يـوم حييـط هبـم 
عذابـه فلـن جيـدوا مفـرا منـه، و أمرهـم بعبـادة اهلل و اتبـاع مناهجـه يف احليـاة 

االقتصاديـة.
أما شعيب فهو ال يزال يقاوم ضاللهتم و حيتج علهيم:

أوال: بأنه قد هداه اهلل، و جعله عىل بينة واضحة.
ثانيا: إن حياته الشخصية عىل خير  وجه.

به الي يأمرهم هبا. ثالثا: إنه أول من يتبع مناهج ر
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رابعا: إن هدفه هو إصالح الوضع الفاسد بكل ما أويت من مقدرة.
ال هيمـه  انـه  ِنيـُب< 

ُ
أ ْيـِه 

َ
ِإل َو  ـُت 

ْ
ل
َ
َتَوّك ْيـِه 

َ
َعل ِبـاهلِل   

َّ
ِإال َتْوِفيـِي  مـا  >َو  خامسـا: 

الفشـل، كمـا ال يسـتبد بـه اليـأس ألنـه يـرى ان توفيقـه من اهلل، بعبـارة اخري:
يد إصـالح جمتمعهم بالعلم النافع و العمل الصالح  فإنـه ؟ع؟  ملـا ذكـر هلـم أنه ير
عـىل مقـدار مـا لـه مـن االسـتطاعة ،فـإذا وّفقـت إىل بلـوغ هـذه الغايـة الـي 
يدهـا، أو إىل ىش ء مهنـا، فذلـك بتوفيـق مـن اهلل سـبحانه و تعـاىل .. و ليس  أر
ذلـك مـن عمـىل، مفـا أنـا إال زارع يـزرع، و اهلل سـبحانه هـو الـذي ينبـت الـزرع، 
و خيـرج احلـّب و الثمـر .. فهـو الـذي أعطـاين مـا هـو عنـدي مـن االسـتطاعة، و 
يق اسـتطاعي فاسـتطاعي منه و توفيي به. هو الذي يوفق األسـباب من طر

ِنيُب< ..
ُ
ْيِه أ

َ
ُت َو ِإل

ْ
ل
َ
ْيِه َتَوّك

َ
>َعل

 أي أنـى معتمـد عـىل اهلل، مسـتند إليـه یف سـعىي و عمـىل، و راجـع إليـه فيمـا 
كل ىش ء .. و ميلـك مـّى مـا ال  أسـعى و أعمـل .. فهـو سـبحانه الـذي ميلـك 

أملـك مـن نفـى.

الروایات ط

اَجـُة  َ ـٍة َو ِبـِه احلْ
َ
ْؤِمـُن َعـْن َخْصل ُ  َيْسـَتْغيِن الْ

َ
 : ال

َ
يِب َعْبـِد اهللِ ؟ع؟  ،َقـال

َ
▪ َعـْن أ

ْن َيْنَصُحه .1   ِث ِخَصـاٍل: َتْوِفيـٍق ِمـَن اهلِل َو َواِعـٍظ ِمـْن َنْفِسـِه َو َقُبـوٍل مِمَّ
َ

 َثـال
َ

ِإىل
 

َ
 َمـْن َقَدَر َعىل

ُّ
 ُكل

َ
ْيـِه، َو ال

َ
 َقـَدَر َعل

ً
 َمـْن َنـَوى َشـْيئا

ُّ
 الصـادق ؟ع؟ :  َمـا ُكل

َ
▪ َقـال

ُقْدَرُة 
ْ
ـُة َو ال ّيَ ، َفـِإَذا اْجَتَمَعـِت الّنِ

ً
ـُه َمْوِضعـا

َ
َصـاَب ل

َ
 َمـْن أ

ُّ
 ُكل

َ
ـُه، َو ال

َ
ـَق ل َشْ ٍء ُوّفِ

ـَعاَدة.  2  ِت الّسَ َصاَبـُة َفُهَناِلـَك َتَّ ِ
ْ

ْوِفيـُق َو اإل َو الّتَ
َقـَدِر 

ْ
ال َو  َقَضـاِء 

ْ
ال َعـِن  ْؤِمِنـَن ؟ع؟   ُ الْ ِميـُر 

َ
أ  

َ
ُسـِئل ـُه   ّنَ

َ
أ ُرِوَي،  ▪ يف اإلحتجـاج 

 
َ

َعـىل َجَبَرُهـْم   ـوا 
ُ
َتُقول  

َ
ال َو  ُنـوُه  َفُتَوّهِ ْنُفِسـِهْم 

َ
أ  

َ
ِإىل اهلُل  ُهـُم 

َ
َوَكل ـوا 

ُ
َتُقول  

َ
ال  :

َ
َفَقـال

1.  مشکاة األنوار في غرر األخبار ؛ ص332
2.  مشکاة األنوار في غرر األخبار ؛ ص332
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ٌّ

ُكل ِن اهلِل َو 
َ

ـْذال ـّرُ خِبِ
َ

ْيـُر ِبَتْوِفيـِق  اهلِل َو الّش َ ـوا اخلْ
ُ
ِكـْن ُقول

َ
ُمـوُه َو ل ِ

ّ
َعـاِص َفُتَظل َ الْ

اهلِل.1  ـِم 
ْ
ِعل َسـاِبٌق يِف 

 
َ

 ِبـاهلِل< قـال : إذا َفَعل
ّ
▪ اإلمـاُم الّصـادُق ؟ع؟  يف َقوِلـِه تعـاىل : >و َمـا َتْوِفيـي إال

َي   و مُسِّ
َّ

ـُه َوْفقـا ألمِر اهللِ  َعـّزَ و جل
ُ
الَعبـُد مـا أمـَرُه اهلل؟زع؟ بـِه ِمـن الّطاَعـِة كاَن ِفعل

 
َ

 يف شٍء ِمـن َمعـاِص اهللِ  َفحـال
َ

قـا ، و إذا أراَد الَعبـُد أن َيدُخـل
َ
الَعبـُد بـِه ُمَوّف

ا ِبَتوفيِق اهلِل 
َ
اهللُ  تبـاَرَك و تعـاىل َبيَنـُه و َبـَن ِتلـَك اَلعِصَيـِة فَتَرَكهـا كاَن َترُكـُه هل

تعـاىل ِذكُرُه .2   
 

َ
 باهللِ «ـ : َمعناُه ال َحول

ّ
َة إال  وال ُقّوَ

َ
 عن»ال َحول

َ
ا ُسئل ّ ▪ عنه الصادق ؟ع؟،لَ

 ِبَتوفيـِق 
ّ

نـا عـىل طاَعـِة اهللِ  إال
َ
َة ل  ِبَعـوِن اهللِ   وال ُقـّوَ

ّ
نـا َعـن َمعِصَيـِة اهللِ  إال

َ
ل

اهلل ؟زع؟.  3 
 ِبَنفِسِه؛4  

َ
د َفَقِد اسهَتَزأ  جَيهَتِ

َ
وفيَق و مل  اهللَ  الّتَ

َ
▪امام الرضا ؟ع؟  : َمن َسأل

ْرِض   مـا َيْصَعـُد ِمـَن االْ
ُّ

َجـل
َ
ْوفيـُق، َو ا ـماِء الّتَ  ِمـَن الّسَ

ُ
 مـا َيْنـِزل

ُّ
َجـل

َ
 عـيل ؟ع؟: ا

ْخالُص.5   االْ
َقـُه إلنفـاِذ أَجِلـِه يف أحَسـِن 

َ
▪ عنـه ؟ع؟  :إّنَ اهلل سـبحاَنُه إذا أراَد بَعبـٍد َخيـرا َوّف

 الَفـوِت . 6
َ

َعَمِلـِه وَرَزَقـُه ُمبـاَدَرَة َمَهِلـِه يف طاَعِتـِه َقبـل

شأن التالوة ط

الوصّیة

كتب احلسن قبل خروجه من املدينة وصّيًة قال فهيا :

1.  بحار األنوار ج 5 ؛ ص95
2.  التوحید : 1/242

3.  التوحید : 3/242
4.  بحار األنوار : ج 78 ص 356

ح نهج البالغه ، ابن ابى الحديد، ج 20، ص 291 5.  شر
6.  غرر الحکم : 3587
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»بسـم اهلل الرمحـن الرحـمي ، هـذا مـا أوىص بـه احلسـن بن عـيل ؟ع؟  إىل أخيه 
يك لـه ،  حمّمـد بـن احلنفّيـة ، إّن احلسـن يشـهد أْن ال إلـه إال اهلل وحـده ال شـر
 عبـده ورسـوله جـاء باحلـّق مـن عنده ، وأّن اجلنـة حّق والّنار حّق، 

ً
وأّن حممـدا

يـب فهيـا ، وأّن اهلل يبعـث مـن يف القبور. والّسـاعة آتيـة ال ر
إّنـا خرجـت لطلـب   ، و

ً
 وال ظاملـا

ً
 ، وال مفسـدا

ً
 وال بطـرا

ً
إيّن مْل أخـرج أِشـَرا و

املنكـر ،  باملعـروف وأهنـى عـن  آمـر  أْن  يـد  ر
ُ
أ ؛  ّمـة جـّدي ؟ص؟  

ُ
أ اإلصـالح يف 

وأسـير بسـيرة جـّدي وأيب عـيل بـن أيب طالـب ، مَفـْن قبلـين بقبـول احلـّق فـاهلل 
أوىل باحلـّق ، وَمـْن رّد عـيّل أصبـر حـّی يقـي اهلل بيـين وبـن القـوم وهـو خيـر 
ـُت 

ْ
ل
ّ
ْيـِه َتَوَك

َ
 ِبـاهلل َعل

َّ
كمـن، وهـذه وصّيـي إليـك يـا أخـي: >َوَمـا َتْوِفيـِي ِإال احلا

ِنيـُب<.
ُ
ْيـِه أ

َ
ِإل َو

مّث طـوى الكتـاب وختمـه ودفعـه إىل أخيـه حمّمـد«. مّث وّدعه و خرج يف جوف 
يـد »مّكـة« يف مجيع أهل بيته. يـل ير

ّ
الل

 عـىل  هـذا التـوّكل الـذي ال ميكـن معـه ألّي 
ً
كان اإلمـام ؟ع؟  منـذ قيامـه معتمـدا

ميتـه ؟ع؟ ، الـذي أشـار اليـه اإلمـام ؟ع؟  منـذ بـدء  حـادث أن يضعـف مـن عز
قيامـه يف الوصّيـة.  1 

 رأي ابن الحنفیة في خروج  ؟ع؟ 

قـال حمّمـد بـن احلنفيـة: يـا أخـي أنـت أحـّب الّنـاس إيّلَ وأعّزهـم عـيّلَ  ولسـُت 
فقـال  أن[  هبـا،]اىل  أحـّق  وأنـت  لـك  إال  اخللـق  مـن  الّنصيحـة ألحـد  أّدخـر 

: »فأيـن أذهـب؟« احلسـن ؟ع؟ 
إال حلقت بالرمال وشـعب اجلبال  قـال : تنـزل مّكـة فـإْن اطمأّنـت بـك الـدار ، و
وخرجـت مـن بلـد إىل آخـر حـّی تنظـر مـا يصيـر إليه أمـر الّنـاس ، فإّنك أصوب 
 وأحزمـه عمـاًل حـّی تسـتقبل ااُلمـور اسـتقبااًل وال تكـون األمـور 

ً
مـا تكـون رأيـا

.
ً
 أشـكل عليـك مهنـا حن تسـتدبرها اسـتدبارا

ً
أبـدا

1.  الفتوح ٥ / ٣٣ ، مقتل الخوارزمي ١ / ١٨٨.
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ـا 
َ
فقـال احلسـن؟ع؟ : »يـا أخـي ، لـو مل يكـن يف الدنيـا ملجـأ وال مـأوى ، مل

بالبـكاء. كالمـه  يـة«، فقطـع حمّمـد  ابـن معاو يـد  يز بايعـت 
 ، لقد نصحت وأشـرت بالصواب، 

ً
فقال احلسـن : »يا أخي ، جزاك اهلل خيرا

إخـويت وبنـو أخـي  وأنـا عـازم عـىل اخلـروج إىل مّكـة ، وقـد هتّيـأُت لذلـك أنـا و
وشـيعي أمرهـم أمـري ورأهيـم رأيي ، وأّمـا أنـت فـال عليـك أْن تقـمي باملدينـة ، 

مورهـم«.1 
ُ
 مـن ا

ً
 علهيـم ال ختـي عـيّن شـيئا

ً
فتكـون يل عينـا

مالحظـة: وكان اإلمـام احلسـن  ؟ع؟ منـذ بـدء حركتـه مـن املدينـة املنـّورة قـد 
 إىل  مـا أمـره بـه اهلل ورسـوله ؟ص؟ 

ً
اختـار هـذا السـبيل بالتـوّكل عـىل اهلل ماضيـا

وكان اهلل تبـارك وتعـاىل  وحـده مـالذ احلسـن  ؟ع؟ ومعتمـده يف خروجـه مـن 
مّكـة املّكرمـة إىل  الكوفـة، ال رسـائل أهـل الكوفـة وال دعواهتـم إّيـاه.2 

شواهد و قصص ط

لهي سلب التوفیق اإل

عـيل  هجمـت  فديتـك  الصـادق ؟ع؟:  لإلمـام  قولـه  األمحـر«  »يعقـوب  عـن 
يـن زلزلتـين( و خطفـت  املصائـب و الباليـا )و يف روايـة أخـرى: قـروض لكثير

القـرآن فنسـيت قسـما منـه.  كل خيـر و حسـن، حـی وصلـت إىل  مـيّن 
تلـك  فتأتيـه  القـرآن،  مـن  سـورة  لينـى  اإلنسـان  إّن  حقـا  اإلمـام؟ع؟:  فقـال 
م 

ّ
السـورة يـوم القيامـة حـی تشـرف عليـه مـن درجـة مـن درجات اجلنة، فتسـل

عليـه فيجيهبـا و يسـأهلا مـن أنـت؟ 

1.  مقتــل محّمــد بــن أبــي طالــب ، ولــم يذكــر أربــاب المقاتــل هــذا العــذر ، واعتــذر العالمــة الحّلــي فــي 
أجوبــة مســائل ابــن مهنــا بالمــرض. فــي )أخــذ الثــأر( البــن نمــا الحلــي ص ٨١ : أصابتــه قــروح مــن عیــن 
نظــرت إلیــه ، فلــم يتمّکــن مــن الخــروج مــع الحســین؟ع؟ ، وجاللــة ابــن الحنفیــة ومواقفــه المشــهودة، 
واعترافــه بإمامــة الّســجاد؟ع؟ ال يــدع لنــا إال االذعــان بمشــروعّیة تأخیــره عــن هــذا المشــهد علــی 

اإلجمــال.
2.  قصص العجیبة،ص372
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فتقـول: أنـا السـورة الفالنيـة الـي ضيعتـين و تركتـين، و لـو مل تتركـين لبلغـت بك 
هـذه الدرجـة. مث قـال؟ع؟: تعلقـوا بالقـرآن  و تفّهمـوه، فـإّن بعـض الناس يتعلم 
حـن ليقال فالن 

ّ
القـرآن للشـهرة ليقولـوا فـالن يعـرف القـرآن و يتعلمـه البعض لل

مجيـل القـراءة و ليـس يف ذلـك تفّهـم و البعـض يتعلمـه و يتفهمـه و يعمل به يف 
الليـل و الهنـار ال هيّمـه ان علـم ذلـك أحـد أو مل يعلم.  

توفیق اللقاء باالمام؟جع؟

حمّمـد بـن حممـد بـن النعمـان املشـهور بالشـيخ املفيـد )336 أو 338 - 413 
ية، عـاش يف النصـف الثـاين مـن  هــ( مـن علمـاء الشـيعة اإلماميـة اإلثـين عشـر
الشـيخ  تلميـذ  وكان  اهلجـري،  اخلامـس  القـرن  وأوائـل  اهلجـري  الرابـع  القـرن 

الصـدوق، وأسـتاذ السـّيدين الـريض واملرتـىض وكذلـك الشـيخ الطـويس.
فال عجب إذا ساعده احلّظ و التوفيق، فكتب إليه االمام املهدي ؟ع؟ رسائل 
 سنة 

ّ
كل اليه يف  كان ؟ع؟ يرسل  و  السنوات األخيرة من حياته،  عديدة يف 

رسالة.
و جنـد يف كتـب التراجـم رسـالتن فقـط، و لكـن يسـتفاد مـن نصـوص الرسـالة 
 رسـالة مـن 

ّ
كثـر مـن رسـالتن ،و كل الثانيـة أّن اإلمـام املهـدي ؟ع؟ أرسـل إليـه أ

و  العـّز  تـاج  و  املفيـد،  الشـيخ  الفخـر عـىل صـدر  و سـام  الرسـائل تضـع  تلـك 
الشـرف عـىل رأسـه، و اهلل خيتـّص برمحتـه مـن يشـاء.مهنا:

فينـا  املخصـوص  الّديـن،  يف  املخلـص  اهيـا  عليـك  سـالم  بعـد:  ...أّمـا 
بتـك عـىل نطقـك  باليقـن،...و أدام اهلل توفيقـك لنصـرة احلـّق، و أجـزل مثو

بالصـدق.1 عّنـا 

1.  االمام المهدي؟جع؟ من المهد إلی الظهور المؤلف : القزويني،ص267
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ن< اِلِ
َ

َقْوِم الّظ
ْ
يِن ِمَن ال ِ

ّ  َرّبِ جنَ
َ

ُب قال
َ
 َيَتَرّق

ً
>َفَخَرَج ِمهْنا خاِئفا

القصص:21

النجاة من الظالمین

4

شرح اآلیة: ط

كل مـكان، وقـد استشـاط غضًبـا ولكـى  يبحـث فرعـون عـن مـوىس ؟ع؟  يف 
الرسـالة اهليـة، جيـب أن يتحمـل  كلـمي اهلل ؟زع؟ ، ولكـى حيمـل  يكـون مـوىس 

يـه وتؤهلـه أن يكـون عـىل قـدر املسـؤلية اآلتيـة. مشـاًقا ومشـاًقا تقو
يـق الوعـر اخلطيـر إىل مديـن، وهـو مهـدد بالقتـل،  يسـير مـوىس ؟ع؟  يف الطر
وذلـك للمـرة الثانيـة يف حياتـه، والـی سـبقهتا حماولـة قتلـه وهـو ال يـزال بعـد 
رضيًعـا صغيـًرا، ويف هـذا رسـالة خفيـة إىل مـوىس ؟ع؟  مـن رب العاملـن لـه، 
وفهيـا أنـك يـا مـوىس، جنـوت یف املـرة األوىل وسـتنجو یف الثانيـة، وفهيـا أيضـا 
ـك وأجـل العبـاد يف يدي أنا اهلل، وها أنت تتعرض 

ُ
َجل

َ
أنـك جيـب أن تعلـم أّن أ

للقتـل مرتـن، ولكـن اهلل ؟زع؟  ينجيـك یف املرتـن.
جـاء رجـل مؤمـن مـن آل فرعـون، خيـي إميانـه عـن النـاس، مـن أبعـد مـكان 
يف املدينـة، يسـرع ليخبـر مـوىس مبـا دبـره القـوم مـن سـوء لـه، و قـال: يـا موىس، 
إن فرعـون و أشـراف دولتـه يتشـاورون فيـك، و يدبـرون مؤامـرة لقتلـك، فاخرج 

بسـرعة مـن البلـد، إين لـك ناصـح أمـن. 
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أّمـا مـوىس ؟ع؟ فقـد تلـىق اخلبـر مـن هـذا الرجـل جبّديـة و قبـل نصحـه و وصيته 
ُب<.

َ
 َيَتَرّق

ً
يف مغـادرة املدينـة: >َفَخـَرَج ِمهْنـا خاِئفـا

 َرّبِ 
َ

و تضـرع إىل اهلل بإخـالص و صفـاء قلـب ليدفـع عنـه شـّر القـوم و، >قـال
ـَن<. اِلِ

َ
َقـْوِم الّظ

ْ
ـيِن ِمـَن ال ِ

ّ جنَ
عـن  دفاعـا  هنضـت-  قـد  و  يرمحـون،  ال  و  مـة 

َ
َظل أهّنـم  رّب  يـا  أعلـم  فأنـا 

املحرومن- بوجه الظاملن، و مل آل جهدا و وسعا يف ردع األشرار عن اإلضرار 
بالطيبـن، فأسـألك- يـا ريّب العظـمي- أن تدفـع عـيّن أذاهـم و شـّرهم.

ِفُضـُه  ْ  َخـاِدٍم ختَ
َ

ٍ َو ال
ً

ـْه  َداّبَ
َ

َقـال الباقـر  ؟ع؟ : ... َفَخـَرَج ِمـْن ِمْصـَر ِبَغْيـِر َظْهـٍر َو ال
ْرِض َمْدَيـن.1

َ
 أ

َ
َت ِإىل

َ
ْخـَری َحـّیَ أ

ُ
ْرٌض َو َتْرَفُعـُه أ

َ
أ

شأن التالوة ط

وداع قبر رسول اهّلل؟ص؟

 ركعات مث قال: »اللهّم، 
ّ

يف الليلة الثانية جاء احلسن ؟ع؟ إىل قبر جّده ، وصىل
إّن هذا قبر نبّيك حمّمد ؟ص؟  وأنا ابن بنت نبّيك ، وقد حضرين من األمر ما قد 
كرام  نِكر املنكر ، وأسألك يا ذا اجلالل واإل

ُ
حّب املعروف وا

ُ
علمت ، اللهّم إيّن ا

حبّق القبر وَمن فيه إال اخترت يل ما هو لك رىًض ولرسولك رىًض« .
يبـا مـن الصبـح، وضـع رأسـه عـىل  كان قر مث جعـل يبكـي عنـد القبـر حـی إذا 
القبـر فأغـى، فـإذا هـو برسـول اهلل قـد أقبـل يف كتيبـة مـن املالئكـة عـن ميينـه و 
مشالـه، و بـن يديـه و مـن خلفـه، فجـاء حـی ضـم احلسـن ؟ع؟ إىل صـدره، 
يـب مرمـال  و قّبـل بـن عينيـه، و قـال: »حبيـيب يـا حسـن! كأين أراك عـن قر
كربـالء، بـن عصابـة مـن امـي، و أنـت يف ذلـك  بدمائـك، مذبوحـا بـأرض 
عطشـان ال تسـىق، و ظمـآن ال تـروى، و هـم يف ذلـك يرجـون شـفاعي، مـا هلـم 
ال أناهلـم اهلل شـفاعي يـوم القيامـة؟ و مـا هلـم عنـد اهلل مـن خـالق، حبيـيب يـا 

1.  بحار األنوار، ج13، ص41
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حسـن! إن أبـاك و امـك و أخـاك قدمـوا عـيّل و هـم إليـك مشـتاقون، و ان لك 
 بالشـهادة«.1   

ّ
يف اجلّنـة لدرجـات لـن تناهلـا إال

ياه عىل أهل بيته فاشـتد حزهنم و كثر بكاؤهم،  فانتبه احلسـن ؟ع؟ و قّص رؤ
وعلموا قرب املوعد الذي كان رسـول اهلل خيبر به.

الخروج من المدینة

 عـىل  اإلمـام ؟ع؟  خلـع قلبـه و وجـوده عـن مدينـة 
ً
لقـد كان مـن الصعـب جـّدا

سـبيل  يف   
ٌ

وحمتمـل هـّن  ذلـك  أّن   
ّ

إال يف،  الشـر رأسـه  ومسـقط  جـّده ؟ص؟ 
اإلهلّيـة. األهـداف 

 حنـو مّكـة، ليلـة األحـد ليومـن بقيـا 
ً
 فخـرج احلسـن ؟ع؟ مـن املدينـة متوّجهـا

إخوتـه وبنـو أخيـه احلسـن وأهـل بيتـه ، وهـو يقـرأ : مـن رجـب ومعـه بنـوه و
َن<. َقْوِم الّظاِلِ

ْ
يِن ِمَن ال ّ  َرّب جنَ

َ
 َيَتَرَقُب َقال

ً
ا َخاِئفا  >َفَخَرَج ِمهْنَ

بيـر ؛  كمـا فعـل ابـن الز يـق  يـق األعظـم ، فقيـل لـه : لـو تنّكبـت الطر ولـزم الطر
كيـال يلحقـك الطلـب .

قال : »ال واهلل ، ال أفارقه حّی يقي اهلل ما هو قاض«.2 

شواهد و قصص ط

ّم سلمة
ُ
وداع ا

ّم سـلمة : ال حتزنـين خبروجـك إىل العـراق ، فـإيّن مسعـت جـّدك رسـول 
ُ
وقالـت ا

هلـا  يقـال  أرض  العـراق يف  بـأرض  ولـدي احلسـن  »ُيقتـل   : يقـول  اهلل؟ص؟، 
كربـال« ، وعنـدي تربتـك يف قـارورة دفعهـا إيّلَ الّنـيب ؟ص؟ .

1.  مقتل الحسین علیه السالم: خوارزمی ص271
2.  وقعة الّطف ،أبو مخنف االزدیي ص86 و مقتل الحسین علیه السالم ، المقّرم ص140
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 ، 
ً
 وعدوانـا

ً
ّمـاه ، وأنـا أعلـم أيّن مقتـول مذبـوح ظلمـا

ُ
فقـال احلسـن ؟ع؟ : »يـا ا

ين  وقد شاء ؟زع؟  أْن يرى حرمي ورهطي مشّردين ، وأطفايل مذبوحن مأسور
.»

ً
مقّيديـن ، وهـم يسـتغيثون فال جيـدون ناصرا

! فأّن تذهب وأنت مقتول؟!.
ً
ّم سلمة : وآعجبا

ُ
قالت ا

إْن مل أذهـب يف غـد   ، و
ً
ّمـاه ، إْن مل أذهـب اليـوم ذهبـُت غـدا

ُ
قـال ؟ع؟  : »يـا ا

قتل فيه 
ُ
ذهبـت بعـد غـد ، ومـا مـن املـوت واهلل بـّد ، واين ألعـرف اليوم الـذي ا

دفـن فهيـا ، كمـا أعرفـك ، وأنظـر إلهيـا 
ُ
قتـل فهيـا واحلفـرة الـي ا

ُ
والّسـاعة الـي ا

يـك مضجعـي ومـكان أصحـايب« ،  ّمـاه أْن أر
ُ
إْن أحببـِت يـا ا كمـا أنظـر إليـك ، و

بـة أصحابـه ، مّث أعطاهـا من تلـك التربة ، وأمرها  فطلبـت منـه ذلـك ، فأراهـا تر
 تيّقنـت قتلـه.

ً
أْن حتتفـظ هبـا يف قـارورة ، فـإذا رأهتـا تفـور دمـا

  1. 
ً
 و يف اليوم العاشر بعد الظهر نظرت إىل القارورتن فإذا مها يفوران دما

وداع الهاشمّیات 

وَكُبـَر خروجـه عـىل نسـاء بـين عبـد املّطلـب فاجتمعـن ؛ للنياحـة ، مفـى إلهيّن 
األمـر معصيـة هلل  هـذا  تبديـن  أْن  اهلل  نشـدكّن 

ُ
»ا  : وقـال  وسـّكهتن  احلسـن 

ـن نسـتبي الّنياحـة والبـكاء؟!  ولرسـوله« ، فقلـن : وِلَ
فهـو عندنـا كيـوم مـات فيـه رسـول اهلل وعيل وفاطمة واحلسـن ، فننشـدك اهللـ  

جعلنـا اهلل فـداكـ  مـن املـوت يـا حبيـب األبـرار من أهـل القبور.
، يقول:

ً
 وأخبرته بعض عّماته أهّنا مسعت هاتفا

 الّطف من آل هاشم
َ

ـِتو أّن قتيل
َّ
يـش فذل  مـن قر

ً
 رقابـا

َّ
أذل

فها أّنه أمر جاٍر وقضاء حمتوم.2   رها احلسن ؟ع؟ وعّرَ فصّبَ

1.  مقتل الحسین علیه السالم – المقّرم ص135
2.  مقتل الحسین علیه السالم – المقّرم ص138
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لقاء االمام مع عبد اهّلل بن عمر

طلب منه عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب البقاء يف املدينة، فأب احلسن ؟ع؟، 
ّيـا  وقـال : »يـا عبـد اهلل ، إّن مـن هـوان الدنيـا عـىل اهلل أّن رأس حيـىي بـن زكر
هُيـدى إىل بغـّيٍ مـن بغايـا بـين إسـرائيل ، وأّن رأيس هُيـدى إىل بغـي مـن بغايـا 
مّيـة، أمـا علمـت أّن بـين إسـرائيل كانـوا يقتلـون مـا بـن طلـوع الشـمس 

ُ
بـين ا

اهلل  ُيعّجـل  فلـم  ؟! 
ً
شـيئا يصنعـوا  مل  كأن  يشـترون  و يبيعـون  مّث   

ً
نبيـا سـبعن 

يـز مقتـدر ذي انتقـام« . علهيـم بـل أخذهـم بعـد ذلـك أخـذ عز
و ملـا عـرف ابـن عمـر مـن احلسـن العـزم عـىل مغـادرة املدينة والهّنضـة يف وجه 
يعة  الشـر الباطـل عـن صـراط  أشـواك  املنكـرات وكسـح  ومقـع  الضـالل  أتبـاع 
كشـف يل عن املوضع الذي مل يزل رسـول  املقّدسـة ، قال له : يا أبا عبد اهلل أ

 وبكـى . 1
ً
اهلل ؟ص؟  يقّبلـه منـك ، فكشـف لـه عـن سـّرته ، فقّبلهـا ثالثـا

فقال له : »اّتق اهلل يا أبا عبد الرمحن ، وال َتَدَعّنَ نصريت«.2 

ُاّم هاني و وداعها للحسین ؟ع؟ 

ّلـا بلـغ خبـر احلسـن  ؟ع؟ إىل اهلامشيـات ونسـاء بـين عبـد املطلب صـرن يأتن 
يبكـن ، قـال الـراوي : ينحـن و إىل دار احلسـن  ؟ع؟ و

م هاين«  فأخبرهنا اخلبر وقلن 
ُ
وأقبلن عّدة من اهلامشيات إىل عّمة احلسن »ا

م هاين أما علمت مبا عزم عليه احلسن  ؟ع؟ ، فإّنه عزم عىل املسير إىل 
ُ
هلا : يا ا

العراق ، فهل لك أن متضن لنوّدع النسوة ونتزّود من احلسن؟ 
دار  إىل  أقبلـت  ـ حـی  الظهـر  امـرأة عجـوز حمدوبـة  وهـي  ـ  هـاين  م 

ُ
ا فقامـت 

 عـىل بـاب داره ، فلّمـا نظـر ألهيـا نظـر 
ً
احلسـن  ؟ع؟ ، وكان احلسـن؟ع؟ واقفـا

إىل غالمـه وقـال لـه : مـن هـذه املقبلـة؟
م هاين ؛3

ُ
 فقال له : سيدي أظهّنا عّمتك ا

1.  أمالي الصدوق مجلس ٣٠ ص ٩٣
2.  اللهوف ص ١٧. المقّرم ص138

3.  ] هي إبنة أبي طالب شیخ االباطح ، وأخت علي أمیر المؤمنین علیه السالم وشقیقته.[
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 ، فوقـف قبالـة احلسـن  ؟ع؟ ودخلـت ام 
ً
فقـال لـه : اضـرب بيـين وبيهنـا سـترا

هـاين عـىل النسـاء وهـي تبكـي ، فدخـل احلسـن  ؟ع؟ وقـال هلـا : يـا عّمـة مـا 
هـذا البـكاء؟ 

فقالت : عّمة عميت عن ال تبكي من بعدك.
 فقـال هلـا احلسـن  ؟ع؟ : عّمـه ال تتطـري ، فقالـت : واهلل لسـت مبتطّيـرة ولكـن 

 يقول :
ً
مسعـت البارحـة هاتفـا

إّنَ قتيل الطّف من آِل هاشٍم تو
ّ
يـش َفُذل  ِمـن قر

ً
 رقابـا

ّ
 أذل

رقــاَب  : »أذل  قــويل  ولكــن  يــش  قر مــن  تقــويل  : عّمــه ال  هلــا ؟ع؟   فقــال 
ــت«.

ّ
فذل املســلمن 

فقال الراوي : وعال صراخ النساء وبكاؤهن ، هذا واحلسن نصب أعيهنن. 
 كيف حاهلّن ّلا دخل بشر بن حذمل املدينة ونادى : 

ً
أقول : إذا

قتـل احلسـن فأدمعـي مـدراريا أهل يثرب ال مقام لكم فهيا

والرأس منه عىل القناة يدار 1اجلسـم منـه بكربـالء مضـّرج 

هجرة النبي؟ص؟

»دار  يف  هبـم  تنو نائبـة  كل  عنـد  جيتمعـون  رؤسـاؤها  و  يـش  قر زعمـاء  كان 
النـدوة« حلـل املشـاكل و معاجلـة مـا عـرض هلـم مـن نائبـة مـن خـالل التشـاور 
حوهلـا و تـداول الـرأي فهيـا، فـي شـهر ربيـع االّول مـن السـنة الثالثـة عشـر مـن 
البعثـة الـي وقعـت فيـه هجـرة رسـول اهلل ؟ص؟ ، توافقوا عـىل أن خيتاروا من كل 
حوه حسـاما عضبا و لهيجمـوا عليه معا بالليل و 

ّ
يـا مث يسـل قبيلـة مهنـا رجـال قو

يش مجيعا فال تسـتطيع بنو هاشـم و  بـا فيتفـرق دمـه يف قبائل قر بـا إر يقطعـوه إر
يـش كلهـا يف صاحهبـم فيرضـون حينئـذ بالدية  بنـو املطلـب مناهضـة قبائـل قر

مهنم!!
1.  ثمرات األعواد ج1 ص97
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بعـد أن دّبـر الكفـار مـا دبـروا، اخبـر ملـك الوحـي »جبرئيـل« رسـول اهلل ؟ص؟  
يـش املشـؤومة الغتيالـه و امـره باهلجـرة، و تقـرر- بغيـة إفشـال عمليـة  خبطـة قر
املالحقـة- ان يبيـت شـخص يف فـراش رسـول اهلل ؟ص؟  ليتصـّور املشـركون أّن 
 اهتمامهـم عـىل 

ّ
كل النـيّب ال يـزال يف منزلـه، و مل خيـرج بعـد، و بالتـايل يرّكـزوا 

حماصـرة البيـت، و ينصرفـوا عـن مراقبـة طرقـات مكـة، و نواحهيـا.
و هلذا قال رسول اهلل ؟ص؟  لعيّل ؟ع؟:

يشـا اجتمعـت عـىل املكـر يب و قتـيل، و إّنـه اوحـي إيّل عـن ريّب  »يـا عـيّل إّن قر
أن اهجـر دار قومـي، فـم عـىل فـراش و التحف ببـردي احلضرمّي لتخي مببيتك 

علهيـم أثـري مفـا أنت قائـل و صانع؟
فقال عيل ؟ع؟: أو تسلمّن مببيي هناك يا نيّب اهلل؟

قـال: نعـم، فتبّسـم عـيّل ؟ع؟ ضاحـكا مسـرورا و أهـوى إىل األرض سـاجدا، 
شـكرا ملـا أنبـأه رسـول اهلل ؟ص؟  مـن سـالمته، فلمـا رفـع رأسـه قـال للنـيّب ؟ص؟ :
يداء قلـيب، و مرين مبا شـئت اكن  امـض ملـا امـرت فـداك مسعـي و بصـري و سـو

 باهلل. 1
ّ

فيـه كمسـّرتك، واقـع فيـه حبيـث مرادك، و إن توفيـي إال
و عّد عيّل ؟ع؟ عمله هذا )أي املبيت يف فراش رسول اهلل ؟ص؟  يف تلك الليلة 
الرهيبـة( نوذجـا مـن بذلـه و تفانيـه يف سـبيل احلق كمـا يتضح ذلك جبالء من 

اشـعاره حيث يقول:

و من طاف بالبيت العتيق و باحلجروقيت بنفيس خير من وطأ احلصا

بـه  ميكـروا  أن  خـاف  ملـا  املكـرحمّمـد  مـن  اجلـالل  ذو  ريّب  فوّقـاه 

و قد وّطنت نفيس عىل القتل و األسرو بـت اراعـي مهنـم مـا يسـوؤين 

هنـاك و يف حفـظ االلـه و يف سـتر2 و بـات رسـول اهلل يف الغـار آمنـا

1.  تعريب سید المرسلین: جعفر الهادي ص586
2.  األمالي: ج 2 ص 84
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ِبيِل< ِدَييِن َسواَء الّسَ ْن هَيْ
َ
يّبِ أ  َعى  َر

َ
قاَء َمْدَيَن قال

ْ
َه ِتل ا َتَوّجَ َّ >َو لَ

 القصص:22

دخول مكة المكرمة

5

شرح اآلیة : ط

الهجرة الی مدين

 > يّبِ يـة تشـبه هجـرة إبراهـمي ؟ع؟  إذ قـال: >ِإيّنِ ُمهاِجـٌر ِإىل  َر هـذه هجـرة نبو
العنكبـوت: 26. و قـد أهلـم اهلل مـوىس ؟ع؟  أن يقصـد بـالد مديـن، إذ جيـد فهيـا 

نبيـا يبصـره بـآداب النبـوة و مل يكـن مـوىس سـابقا يعلـم إىل أيـن يتوجـه و ال 
َسـواَء  ِدَيـيِن  هَيْ ْن 

َ
أ يّبِ  َر >َعـى   كمـا دل عليـه قولـه:  مـن سـيجد يف وجهتـه 

ـِبيِل<. الّسَ
ية شـعيب،  مدينـة »مديـن« كانـت تقـع جنـوب الشـام و مشـال احلجاز،وهي قر
مّسيـت باسـم مديـن بـن إبراهـمي، و مل تكـن يف سـلطان فرعـون، و كان بيهنـا و 

بـن مصـر مسـيرة مثانيـة أّيـام، و بعيـدة عـن سـيطرة مصـر و الفراعنـة ..
ّب يف نعمـة و رفـاه و يتجـه إىل سـفر مل يسـبق لـه يف عمـره أن   و لكنـه شـاب تـر
يسـافر إليـه، فـال زاد و ال متـاع و ال صديـق و ال راحلـة و ال دليـل، و كان قلقـا 
خائفـا عـىل نفسـه، فلعـل أصحاب فرعون سـيدركونه قبـل أن يصل إىل هدفه 

»مديـن« و يأسـرونه مّث يقتلونـه .. فـال عجـب أن يظـل مضطـرب البـال! 
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كبير و كثير ال ينفد أبدا،  يق و عواطفه رأس مال   أّنه كان لديه يف هذا الطر
ّ

إال
و هـو اإلميـان بـاهلل و التـوكل عليـه، لـذا مل يكتـرث بـأي ش ء و واصـل السـير .. 

ـِبيِل< . ِدَييِن َسـواَء الّسَ ْن هَيْ
َ
يّبِ أ  َعى  َر

َ
قـاَء َمْدَيـَن قـال

ْ
ـَه ِتل ـا َتَوّجَ َّ

َ
>َو ل

شأن التالوة ط

دخول مکةالمکرمة

ودخل؟ع؟ مّكة يوم اجلمعة لثالث مضن من شعبان وهو يقرأ :
ِبيل< ِدَييِن َسَواَء الّسَ ْن هَيْ

َ
يّبِ أ  َعَى َر

َ
َقاَء َمْدَيَن َقال

ْ
َه ِتل ا َتَوّجَ َّ >َولَ

اقام مبّكة : شعبان وشهر رمضان ، وشّوال وذا القعدة إىل مثاين ذي احلّجة.
فنـزل دار العّبـاس بـن عبـد املطلـب،  واختلـف إليـه أهـل مّكـة وَمـن هبـا مـن 
إىل  يـأيت  و الكعبـة،  جانـب  مـالزم  بيـر  الز وابـن   ، اآلفـاق  وأهـل  يـن  املعتمر
بيـر دخول احلسـن ؟ع؟  مّكة  احلسـن ؟ع؟ فيَمـن يأتيـه وكان ثقيـالً عـىل ابـن ز
 منـه وأطـوع يف الّنـاس ، فـال يباَيـع لـه مـا دام احلسـن؟ع؟ فهيا.

َّ
؛ لكونـه أجـل

 هنـاك 
ّ

يـارة قبـر جّدتـه خدجيـة؟اهس؟ ، فصـىل وخـرج ؟ع؟  يف بعـض األيـام إىل ز
.
ً
كثيـرا وابهتـل إىل اهلل 

قـال اإلمـام أمحـد بـن أعـم الكـويف: و ملـا دخـل احلسـن ؟ع؟ مكـة، فـرح بـه 
كان قـد نـزل  أهلهـا فرحـا شـديدا، و جعلـوا خيتلفـون إليـه غـدوة و عشـية، و 

بأعـىل مكـة و ضـرب هنـاك فسـطاطا ضخمـا.1 

شواهد و قصص ط

كتب الکوفّیين

 ، بعـة  والثالثـة واألر الرجـل واالثنـن  الكوفـة مـن  أهـل  كتـب  وافتـه  مّكـة  يف 
يسـألونه القـدوم علهيـم ؛ ألهّنـم بغيـر إمـام ، ومل جيتمعـوا مـع الّنعمـان بـن بشـير 

1.  اإلرشاد: الشیخ المفید ج2 ص36
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يف مجعـة وال مجاعـة ، وتكاثـرت عليـه الكتـب حـّی ورد عليـه يف يـوم واحـد 
 

ّ
سـتمئة كتـاب، واجتمـع عنـده مـن نـوب متفّرقـة إثنا عشـر ألف كتـاب ويف كل

ذلـك يشـددون الطلـب وهـو ال جييهبـم.
يـد بـن  يز بعـي ، وحّجـار بـن أجبـر ، و كتـاب ورد عليـه مـن شـبث بـن ر  وآخـر 
احلـارث، وعـزرة بـن قيـس ، وعمـرو بن احلّجاج ، وحممـد بن ُعَمير ابن عطارد، 
وفيـه : إّن الّنـاس ينتظرونـك ال رأي هلـم غيـرك ، فالعجـل العجـل يابـن رسـول 
اهلل، فقـد اخضـر اجلنـاب وأينعـت الثمـار وأعشـبت األرض وأورقـت األشـجار، 

فأقـدم إذا شـئت ، فإّنـا تقـدم عـىل جنـد لـك جمّنـدة .1 

جواب اإلمام الحسین ؟ع؟ 

...قـد بعثـت إليكـم أخـي وابـن عّمـي وثقـي مـن أهـل بيي : مسـلم بـن عقيل 
، وأمرتـه أْن يكتـب إيّل حبالكـم وأمركـم ورأيكـم.

فـإْن كتـب إيّل أّنـه قـد أمجـع رأي ملئكـم ، وذوي الفضـل واحلجى منكم ، عىل 
 ـ إْن 

ً
مثـل مـا قدمـْت عـيّل بـه رسـلكم وقـرأت يف كتبكـم ، أقـدم عليكـم وشـيكا

شـاء اهلل ـ.
 فلعمـري ، مـا اإلمـام إالّ العامـل بالكتـاب واآلخـذ بالقسـط، والدائـن باحلـّق 

واحلابـس نفسـه عـىل ذات اهلل. والّسـالم.2  

سفر مسلم بن عقیل؟س؟

مّث دعـا مسـلم بـن عقيـل فسـّرحه مـع قيـس بن مسـهر الصيـداوي، وعمارة بن 
عبيـد الّسـلويل ، وعبـد الرمحـن عبـد اهلل بـن الكـدن األرحـيب ،و أمـره بتقـوى 

اهلل .
يق املدينة ، فدخلها  فخرج مسلم من مّكة للنصف من شهر رمضان  عىل طر
ه   يف مسـجد الّنيب ؟ص؟  ووّدع أهله ، مّث اسـتأجر رجلَن من قيس ليدالّ

ّ
وصىل

1.  وقعة الطف: 206
2.  وقعة الّطف ، أبو مخنف ص96
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 ذات ليلـة وأصبحـا تاهئـن ، وقـد اشـتّد هبمـا العطـش 
ّ
يـق ، فضـال عـىل الطر

يـقـ  : عليـك هبـذا الّسـمت  واحَلـر، فقـاال ملسـلم ؟ع؟ ـ  وقـد بـان هلمـا سـن الطر
 ، 

ً
ـك تنجـو ، فتركهمـا ومـىض عـىل الوصـف ومـات الدليـالن عطشـا

ّ
فالزمـه لعل

ومل يسـعه محلهمـا ؛ ألهّنمـا عـىل وشـك اهلـالك.
وخلمـس خلـون مـن شـّوال دخـل الكوفـة، ونـزل دار املختـار بـن أيب عبيـد 
 قـوّي الّنفـس ، 

ً
بـا  جمّر

ً
 عـايل اهلّمـة مقدامـا

ً
ميـا  يف قومـه ، كر

ً
يفا الثقـي، وكان شـر

 
ً
 عـىل أعـداء أهـل البيـت؟مهع؟ ، لـه عقل وافـر و رأي مصيب ، خصوصا

ً
شـديدا

بقواعـد احلـرب والغلبـة عـىل العـدّو ، كأّنه مارس التجارب فحنكته ، أو البس 
 
ً
 مّجـا

ً
اخلطـوب فهّذبتـه ، انقطـع إىل آل الرسـول األقـدس فاسـتفاد مهنـم أدبـا

ـر والعالنيـة.1   فاضلـة ، وناصـح هلـم يف الّسِ
ً
وأخالقـا

عبد اهّلل بن مطیع العدوي

فبينـا احلسـن ؟ع؟ كذلـك بـن مكـة و املدينـة إذ اسـتقبله عبـد اهلل بـن مطيـع، 
يـد؟  فقـال للحسـن ؟ع؟  : جعلـت فـداك ، أيـن تر

يــد مّكــة ؛ فــإذا صــرت إلهيــا اســتخرت اهلل يف أمــري  قــال ؟ع؟  :أّمــا اآلن فــإيّن أر
بعــد ذلك.

فـــقال عبـد اهلل: خـار اهلل لـك ، وجعلنـا فـداك ... غيـر أين اشـير عليك مبشـورة 
فاقبلهـا مين.

 فقال له احلسن ؟ع؟ : و ما هي؟ يا ابن مطيع!
قــال: اذا أنــت أتيــت مّكــة فإّيــاك أْن تقــرب الكوفــة فاهّنــا بلــدة مشــؤومة؛ هبــا 
قتــل أبــوك وخــذل أخــوك واغتيــل بطعنــة كادت تــأيت عــىل نفســه ، ألــزم احلــرم 
يتداعــى إليــك   ، و

ً
، فاّنــك ســّيد العــرب ال يعــدل بــك واهلل أهــل احلجــاز أحــدا

1.  مقتل الحسین علیه السالم: المقّرم،ص146- وقعة الّطف ص99
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 جانــب ، ال تفــارق احلــرم ، فــداك عّمــي وخــايل فــواهلل ، لــن 
ّ

الّنــاس مــن كل
هلكــت لنســترقّن بعــدك .1 

لقاء  االمام؟ع؟  مع عمرو بن سعید

خائفا  مهنا  فخرج   : يقرأ  هو  و  املدينة  من  احلسن ؟ع؟  خرج  السدي:  قال 
يترقب.

 فلما دخل مكة، فقال له عمرو بن سعيد: ما اقدامك؟
 فقال؟ع؟ :عائذا باهلل و هبذا البيت.2 

ُل المدینة 
ُ

؟ص؟ یدخ النبّيُ

يقـط  أر يدعـى  امينـا  دليـال  و  رواحـل  ثـالث  النـيّب ؟ص؟   بأمـر  عـيل ؟ع؟  هّيـأ 
كل ذلـك إىل  يقهـا و أرسـل  ـم الدليـل عـىل طر

ّ
ليترحلوهـا إىل املدينـة، و يدهل

الغـار.
و ملـا مسـع النـيّب ؟ص؟  رغـاء البعيـر او نـداء الدليـل نـزل هـو و صاحبـه مـن الغار و 
يـن و توجهـا مـن أسـفل مكـة إىل »يثـرب« سـالكن إىل ذلـك اخلـط  ركبـا البعير

الساحيل.
ولقـد لبـث رسـول اهلل ؟ص؟ يف قبـاء إىل آخـر أيـام االسـبوع، وقـد خـط يف هـذه 

 لقبيلـة » بـين عمـرو بـن عـوف «، ونصـب قبلتـه.
ً
الفتـرة مسـجدا

وكان البعـض ممـن رافـق رسـول اهلل ؟ص؟ يصـّر عليـه أن يسـارع يف الدخـول إىل 
.
ً
املدينـة ، ولكـن رسـول اهلل ؟ص؟ كان ينتظـر ابـن عمـه عليـا

 و 
ً
ّمـي وأخـي ، وابنـي ) يعـين علّيـا

ُ
يقـول : مفـا أنـا بداخلهـا حـّی يقـدم ابـن ا و

فاطمـة ؟اهع؟(.

1.  وقعة الّطف،ص88
2.  تذكرة الخواص ،214
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وأقـام عـيّل ؟ع؟  مبكـة ثـالث ليـال بايامهـا ، حـّی أّدى عـن رسـول اهلل ؟ص؟  
كانـت عنـده للنـاس فقـد وقـف ؟ع؟  عـىل مـكان مرتفـع يف مكـة  ـي 

ّ
الودائـع ال

ونـادى قائـال:
 حمّمد أمانٌة أو وديعٌة فليأِت فلنؤّد إليه أمانتُه «.

َ
ه ِقَبل

َ
كاَن ل » َمن 

يقـول ابـن االثيـر : قـدم »عـيل؟ع؟« املدينـة وقـد تفّطـرت قدمـاه ، فقـال النـيّب 
 ، قيـل : ال يقـدر أن ميـي ، فأتـاه النـيّب  ؟ص؟ واعتنقـه 

ً
 ؟ص؟ : ادعـوا يل علّيـا

وبكـى رمحـًة ملـا بقدميـه مـن الـورم .
بعـد أن التحقـق عـيل ؟ع؟  ومـن معـه برسـول اهلل ؟ص؟  يف قبـاء توجـه رسـول 
يبـة مـن  اهلل ؟ص؟  إىل املدينـة وملـا احنـدر مـن ثنيـة الـوداع )و هـي منطقـة قر
 
ً
املدينـة( وحـط قدمـه عـىل تـراب يثـرب اسـتقبله النـاس رجـاال ونسـاء ، كبـارا
 ورّحبـوا بـه اعظـم ترحيب ، ورّدد املرحّبون انا شـيد 

ً
 ، اسـتقباال عظيمـا

ً
وصغـارا

الترحيـب التاليـة :

ينـا
َ
َعل البـدُر  ـَع 

َ
الـَوداعَطل َثنيـات  ِمـْن 

ينـا
َ
َعل الُشـْكُر  داعَوَجـَب  هلِل  َدعـا  مـا 

فينـا املبعـوُث  ِجئـَت ِباألمـر اُلطـاع 1أهّيـا 

1.  سّید المرسلین،سبحاني ص618
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َدة< النساء:78 ُكْنمُتْ يِف ُبُروٍج ُمَشّيَ ْو 
َ
ْوُت َو ل َ ْيَنما َتُكوُنوا ُيْدِرْكُكُم الْ

َ
>أ

 ِإىل  َمضاِجِعِهْم<   آل عمران: 154
ُ

َقْتل
ْ
ُم ال هْيِ

َ
ُكِتَب َعل ِذيَن 

َّ
َبَرَز ال

َ
>ل

َنٍة< األنفال : ٤٢ ىَي َمْن َحّيَ َعْن َبّيِ حَيْ َنٍة َو َك َعْن َبّيِ
َ
ِلَك َمْن َهل >ِلهَيْ

أجل المحتوم

6

شرح اآلیة األولی: ط

أّن اآليـة تقصـد جمموعـة مـن املنافقـن تسـللوا إىل صفـوف املسـلمن، و قـد 
أبـدوا اخلـوف و القلـق مـن املشـاركة يف مسـئولية اجلهـاد، و قـد ظهـر علهيـم 

الضجـر و االسـتياء حـن نـزول حكـم اجلهـاد.
و كلمة " ُيْدِرْكُكُم" الواردة يف اآلية األوىل تعين املالحقة، و الالحق هو املوت 
املصير  هذا  من  اإلنسان  ينقذ  ال  الفرار  بأّن  توحي  و  اإلنسان،  يدرك  الذي 

احلتمي.
 ِإّنَ 

ْ
و تؤكـد احلقيقـة املذكـورة اآليـة الّثامنـة مـن سـورة اجلمعـة إذ تقـول: >ُقـل

ـُه ُمالِقيُكـْم<. الجمعـة :8 وَن ِمْنـُه َفِإّنَ ـِذي َتِفـّرُ
َّ
ـْوَت ال َ

ْ
ال

إذن ليـس مـن العقـل و املنطـق أن يـدرك اإلنسـان هذه احلقيقة و يفر بعد ذلك 
مـن ميـدان اجلهـاد، و حيـرم نفسـه مـن أشـرف ميتـة و هـي الشـهادة يف سـبيل 
اهلل، فيمـوت عـىل فراشـه فلـو عـاش اإلنسـان بعـد فـراره مـن اجلهـاد أّيامـا أو 
شـهورا أو سـنوات لتكـرر مـا فعـل ،و لتكـررت أمامـه املشـاهد املاضيـة، فهـل 



51

اأ
 ا

تلن
تط

مة

�یا حس�ی�ن

مـن العقـل أن حيـرم اإلنسـان نفسـه ألجـل هـذه املتكـررات مـن الثـواب األبدي 
الـذي ينالـه املجاهـد يف سـبيل اهلل؟!

َدٍة:،  ُبـُروٍج ُمَشـّيَ كلمـة:   و هنـا أمـر ثـان جيـب االنتبـاه لـه يف اآليـة ، و هـو يف 
الـي تؤكـد أّن املـوت ال حتـول دونـه القـالع و احلصـون املنيعـة العاليـة، و السـّر 
يـأيت اإلنسـان مـن خـارج وجـوده-  الطبيعـي ال  املـوت  أّن  األمـر هـو  يف هـذا 
خالفـا ملـا يتصـورون- و ال حيتـاج إىل اجتيـاز القـالع و احلصـون، بـل يـأيت 
مـن داخـل وجـود اإلنسـان حيـث تقـف أجهـزة اإلنسـان عـن العمـل بعـد نفـاذ 

قدرهتـا املحـدودة عـىل البقـاء.
نعـم، املـوت الغيـر الطبيعـي يـأيت اإلنسـان طبعا من خارج وجـوده، و بذلك قد 

تنفـع القـالع و احلصـون يف تأخيـر هذا النـوع من املوت عنه.
و لكــن مــا ذا ســتكون الهنايــة و النتيجــة؟ هــل مبقــدور القــالع و احلصــون أن 
حتــول دون وصــول املــوت الطبيعــي الــذي ســيدرك اإلنســان- دون شــك- يف 

يــوم مــن األّيــام؟!
وج: مجـع بـرج و هـو احلصـن املنيـع الـذي هـو هنايـة مـا يصـل إليه البشـر يف  )البـر

التحصـن و املنعـة. و املـراد هبـا احلصـون و القـالع الشـاهقة املنيعة.
و املشـیدة: املحمكة البناء، و العظيمة االرتفاع. و جعله مثال لكل ركن شـديد 

تتىق بـه املكاره.(

شرح اآلیة الثانیة: ط

ميـة بعـد  هـذه اآليـة نزلـت يف معركـة أحـد،و يف هناياهتـا الـي رافقـت أجـواء اهلز
ية و الروحية ، فقد اهنزم املسـلمون  النصـر، و أبـرزت كثيـرا مـن السـلبيات الفكر
ميـة و انطلـق  بـا مـن املوقـف الصعـب الـذي فرضتـه اهلز و أبعـدوا يف األرض هر
الرسـول يدعوهـم يف أخراهـم، فيقـول: ارجعـوا إيّل عبـاد اهلل، ارجعـوا إين أنـا 

رسـول اهلل، مـن يكـّر فلـه اجلنـة.
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أجـل، إن املنافقـن و اجلبنـاء و ضعـاف النفـوس و اإلميـان مل يزرهـم النـوم و ال 
يـا  حـی النعـاس يف تلـك الليلـة خوفـا عـىل نفوسـهم، و عـىل أرواحهـم، و جر
فـوىض  و  عميـاء  القتـل  صدفـة  ليـس  واحلـال  الشـيطانية،  الوسـاوس  وراء 
جـزاف، إنـا هـو مكتـوب كمـا املـوت، حيصـالن عنـد أجلهمـا شـئت أم أبيـت.
إن عليكـم أن ال تتومهـوا بـأن الفـرار مـن سـاحة املعركـة، و جتنـب الصعـاب 
 إنسـان و هلذا يقول سـبحانه:

ّ
ميكنـه أن ينقذكـم مـن املـوت الـذي هـو ُقدر لكل

 ِإىل  َمضاِجِعِهْم< فإن 
ُ

َقْتـل
ْ
ُم ال هْيِ

َ
ِذيـَن ُكِتـَب َعل

َّ
َبـَرَز ال

َ
ـْو ُكْنـمُتْ يِف ُبُيوِتُكـْم ل

َ
 ل

ْ
>ُقـل

الذيـن جـاء أجلهـم، و حـان حـن موهتم ال بّد أن ميوتوا و ال حمالة هم مقتولون 
حـّی لـو كانوا يف مضاجعهم.

يهتـا، ال بـّد أن تـذوق  كثر ميـة لوهـن أ  أمـة اسـتحقت اهلز
ّ

و يف األسـاس فـإن كل
املـوت، و ال حمالـة يصيهبـا القتـل، فاألجـدر هبـا أن متـوت يف سـاحات املعارك، 
و حتـت ضربـات السـيوف، وال أن  متـوت خانعـة، أو تقتـل ذليلـة عـىل فراشـها، 

و مـا أروع مـا قالـه اإلمـام عيل ؟ع؟:
 ِمْن ميَتٍة َعىل ِفراٍش «.1  

َ
يِف اَحّبُ اىل َبٍة ِبالّسَ ُف َضْر

ْ
ل

َ
 » ال

شرح اآلیة الثالثة: ط

نزلت اآلية بعد انتصار املسلمن يف وقعة بدر وهي:
 االول: ان الرسالة قد حققت صدق نبوهتا.

الثـاين: ان عقبـة اخلـوف و الدعايـات الباطلـة و التسـلط اجلاهـيل قـد ارتفعـت 
يـق الرسـالة، فـاآلن بإمـكان اجلميـع ان يسـتجيب للرسـالة مـن دون  عـن طر
عقبـة. فـاذا آمـن فانـا آمـن بعقلـه، و إذا كفـر فقـد كفر بعد وضـوح احلجة عليه.
< اي، و ليعـرف احلـق 

ً
 كاَن َمْفُعـوال

ً
ْمـرا

َ
اآليـة تعليـل أو بـدل مـن >ِلَيْقـِيَ اهلُل أ

ِلـَك  مـن الباطـل يف ظـالل ذلـك النصـر غيـر املتوقـع و املعجـزة الباهـرة، و >ِلهَيْ
َنـٍة<. ـىي  َمـْن َحـّيَ َعـْن َبّيِ َنـٍة َو حَيْ ـَك َعـْن َبّيِ

َ
َمـْن َهل

1.  نهج البالغه، الخطبة 121
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و املـراد مـن »احليـاة« و »اهللكـة« هنـا هـو اهلدايـة و الضـالل، ألّن يـوم بـدر 
 فيـه اإلمداد اإلهلـي لنصرة املسـلمن، و ثبت فيه 

ّ
الـذي مّسـي يـوم الفرقـان جتـىل

أن هلـؤالء عالقـة بـاهلل و أّن احلـق معهـم.

الروایات ط

 ِمنـُه 
ُ

ـُه أَخَذُكـم ، و إن َفـَررمت
َ
ـمُت ل

َ
▪ قـال عـيل ؟ع؟  : أنـمُت ُطـَرداُء اَلـوِت ، إن أمق

ُكـم ، اَلـوُت َمعقـوٌد بَنواصيُكـم .1  ِ
ّ
ُكـم ِمـن ِظل

َ
أدَرَكُكـم، و ُهـو ألـَزُم ل

نيا ُتطوى ِمن َخلِفُكم.2   عقوٌد بَنواصيُكم ، و الّدُ َ ▪ قال عيل ؟ع؟  : إّن اَلوَت لَ
ُك ِبُكم ِمن أنُفِسُكم.3  

َ
ُكم ، و أمل ِ

ّ
ُكم ِمن ِظل

َ
▪ قال عيل ؟ع؟  : اَلوُت ألَزُم ل

▪ قـال عـيل ؟ع؟  : مـا َينجـو مـن اَلـوِت َمـن خاَفـُه ، و ال ُيعَطـى الَبقـاَء َمـن 
ـُه.4  أَحّبَ

▪ قـال عـيل ؟ع؟  : إّن اَلـوَت طاِلـٌب َحثيـٌث ال َيفوُتـُه اُلقـمُي ، و ال ُيعِجـُزُه 
5 اهلـاِرُب. 

ـذي َتِفـّروَن ِمنُه فإّنُه 
ّ
 إّن اَلـوَت ال

ْ
▪ اإلمـاُم الّصـادُق ؟ع؟  يف قولـِه تعـاىل: >ُقـل

 ّ ّ َتُعـّدُ األّيـاَم ، مثُ ـهوَر، مثُ
ُ

ّ َتُعـّدُ الّش ـنَن ، مثُ ُمالِقيُكـم<. )الجمعـة : 8(: َتُعـّدُ الّسِ
ُهـْم ال َيْسـَتأِخروَن سـاَعًة و ال 

ُ
ّ َتُعـّدُ الّنَفـَس >فـإذا جـاَء أَجل َتُعـّدُ الّسـاعاِت ، مثُ

َيْسـَتقِدموَن< األعـراف : 34 .6   

1.  نهج البالغة: الکتاب27
2.  غرر الحکم : 3614
3.  غرر الحکم : 1961

4.  نهج البالغة: الخطبة 38
5.  نهج البالغة : الخطبة 123

6.  الکافي : 44/262/3
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شأن التالوة ط

المالئکة ونصرة الحسین ؟ع؟ 

 قـال شـيخ املفيـد؟هر؟ بإسـناده إىل أيب عبـد اهلل ؟ع؟، قـال: ملـا سـار أبـو عبـد 
اهلل ؟ع؟ مـن املدينـة، لقيتـه أفـواج مـن املالئكـة املسـومة يف أيدهيـم احلـراب 
عـىل جنـب مـن جنـب اجلنـة، فسـلموا عليـه، و قالـوا: يـا حجـة اهلل عـىل خلقـه 
كثيـرة و  بعـد جـده و أبيـه و أخيـه، إن اهلل سـبحانه أمـد جـدك بنـا يف مواطـن 

إن اهلل تعـاىل أمـدك بنـا.
ــإذا  كربــال، ف  فقــال هلــم: املوعــد حفــريت و بقعــي الــي استشــهد فهيــا و هــي 

ــوين.  وردهتــا فأت
فقالـوا: يـا حجـة اهلل مرنـا نسـمع و نطـع فهـل ختـى مـن عـدو يلقـاك فنكـون 

معـك؟
هية أو أصل إىل بقعي.1    فقال: ال سبيل هلم عيل و ال يلقوين بكر

الجن و نصرة الحسین ؟ع؟ 

 أتتـه أفـواج مسـلمي اجلـن، فقالـوا: يـا سـيدنا حنـن شـيعتك و أنصـارك مفرنـا 
بأمـرك و مـا تشـاء، فلـو أمرتنـا بقتـل كل عدو لك و أنت مبكانك لكفيناك ذلك. 
كتـاب اهلل املنـزل عـىل  فجزاهـم احلسـن ؟ع؟ خيـرا، و قـال هلـم: أو مـا قـرأمت 
ُبـُروٍج  يِف  ُكْنـمُتْ  ـْو 

َ
ل َو  ـْوُت  َ

ْ
ال ُيْدِرْكُكـُم  َتُكوُنـوا  ْيَنمـا 

َ
>أ جـدي رسـول اهلل ؟ص؟:  

 ِإىل  َمضاِجِعِهْم< ، 
ُ

َقْتـل
ْ
ُم ال هْيِ

َ
ِذيـَن ُكِتـَب َعل

َّ
َبَرَز ال

َ
َدٍة<، و قـال سـبحانه:>ل ُمَشـّيَ

و إذا أمقـت مبـكاين فبمـا ذا يبتـىل هـذا اخللق املتعوس؟ و مبا ذا خيتبرون؟ و من 
ذا يكـون سـاكن حفـريت بكربـالء و قـد اختارهـا اهلل تعـاىل يـوم دحـا األرض و 
جعلهـا معقـال لشـيعتنا و يكـون هلـم أمانـا يف الدنيـا و اآلخـرة، و لكـن حتضـرون 

1.  نفس المهموم ص70
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يـوم السـبت و يـوم عاشـوراء الـذي يف آخـره أقتل و ال يبـىق بعدي مطلوب من 
يـد لعنـه اهلل. أهـيل و نسـيب و إخـويت و أهـل بيـي و يسـار بـرأيس إىل يز

 فقالـت اجلـن: حنـن و اهلل يـا حبيـب اهلل و ابـن حبيبـه لـو ال أن أمـُرك طاعـة، و 
أنـه ال جيـوز لنـا خمالفتـك، لقتلنـا مجيـع أعدائـك قبـل أن يصلـوا إليك.

ـَك َعْن 
َ
ِلـَك َمـْن َهل  فقـال ؟ع؟ هلـم: حنـن و اهلل أقـدر علهيـم منكـم ولكـن، >ِلهَيْ

َنٍة<.1 ـىَي َمـْن َحـّيَ َعـْن َبّيِ حَيْ َنـٍة َو َبّيِ
واالمـام احلسـن ؟ع؟ هبـذه اآليـة بـّن مسـيره  وهـو أنـه ال يتخـذ االسـباب الغيـر 
عاديـة ألجـل امتـام احلجـة عـىل املوافقـن و املخالفـن ،و أّن االمـر باملعـروف و 
يضتـه و يف تطبيقـه احليـاة و يف تركـه اهلـالك  الهنـي عـن املنكـر ، حكـم اهلل و فر

و اخلسـران. 
كان اإلمـام احلسـن  ؟ع؟ وأنصـاره؟مهق؟، قـد أّتـوا احلّجـة  ويف هنضـة عاشـوراء 
عـىل أعداهئـم قبـل أن يقـع القتـال وتسـفك الدمـاء وتزهـق األنفـس، حيـث 

أوضـح اإلمـام ؟ع؟  متـام االيضـاح عـن هدفـه وغايتـه .

في يوم الغدير تمت الحجة البالغة

قـال حممـد بـن سـنان عـن املفّضـل بـن عمـر اجلعي، قال: سـألت مـوالي جعفر 
ْو شـاَء 

َ
باِلَغُة َفل

ْ
ُة ال ّجَ ُ ِه  احلْ

َّ
 َفِلل

ْ
بـن حمّمـد الصـادق ؟امهع؟  عـن قـول اهلل ؟زع؟ : >ُقـل

ِعَن  ؟< مْجَ
َ
ُكـْم أ دا َ لَ

فقـال جعفـر بـن حممـد: احلّجـة البالغـة الـي تبلـغ اجلاهـل )مـن أهـل الكتـاب( 
كـرم و أعـدل مـن أن  فيعلمهـا جبهلـه كمـا يعلمهـا العـامل بعلمـه، ألّن اهلل تعـاىل أ

 حبّجـة.
ّ

يعـّذب أحـدا إال
 َبْعَد ِإْذ َهداُهْم َحّیَ 

ً
 َقْوما

َّ
مّث قـال جعفـر بـن حممـد ؟امهع؟ : >َو مـا كاَن اهلُل ِلُيِضـل

ُقوَن  <. ـْم ما َيّتَ ُ
َ

َ ل ُيَبـّنِ

1.  اللهوف ص 58- 60/ البحار، ج 44، ص 330
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 بعـد 
ّ

مّث أنشـأ جعفـر بـن حممـد ؟امهع؟  حمّدثـا يقـول: مـا مـىض رسـول اهلل ؟ص؟  إال
كمـال الديـن و إمتـام النعمـة و رضـا الـرّب، أنـزل اهلل عـىل نبّيـه ؟ص؟  بكـراع  إ

الغمـمي: 
َتُه 

َ
ْغـَت ِرسـال

َّ
ـا َبل

َ
 مف

ْ
ْ َتْفَعـل ـَك َو ِإْن ملَ ّبِ ْيـَك ِمـْن َر

َ
 ِإل

َ
ْنـِزل

ُ
ـْغ مـا أ ِ

ّ
 َبل

ُ
ُسـول ـا الّرَ َ هّيُ

َ
>يـا أ

ـاِس<  ألّن رسـول اهلل ؟ص؟  خـاف االرتـداد مـن املنافقن  َو اهلُل َيْعِصُمـَك ِمـَن الّنَ
ذيـن كانـوا يسـّرون عـداوة عـيّل ؟ع؟، و يعلنـون مواالتـه خوفـا مـن القتل.

ّ
ال

فقـام إليـه عـيّل ؟ع؟ فأخـذ رسـول اهلل ؟ص؟  بضبعه)الَعُضـُد(، فشـاله  حـی رأى 
النـاس  بيـاض إبطهيمـا، مّث قـال: مـن كنـت مـواله فعـيّل مـواله، اللهـّم وال مـن 

مـواله و عـاد مـن عـاداه و انصـر مـن نصـره، و اخـذل مـن خذلـه . 1 

1.  مدينة معاجز األئمة اإلثني عشر ؛ ج 2 ؛ ص267
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ِقَياَمِة<
ْ
ُجوَرُكْم َيْوَم ال

ُ
َن أ ْو

ّ
ا ُتَوَف َ ِإَنّ ْوِت َو َ  َنْفٍس َذاِئَقُة الْ

ُّ
>ُكل

 آل عمران:185

حقیقة الموت

7

شرح اآلیة: ط

هــذه اآليــة تشــير- أّوال- إىل قانــون عــام يشــمل مجيــع األحيــاء يف هــذا الكــون 
ــْوِت<. َ

ْ
 َنْفــٍس ذاِئَقــُة ال

ُّ
و تقــول: >ُكل

كثرهــم حيــب أن ينــى حقيقــة الفنــاء الدنيــوي و يتجاهل  و النــاس، و إن كان أ
املــوت، و لكــن هــذا األمــر حقيقــة واقــع، و إن حاولنــا تناســهيا و التغافــل عهنــا، 

فهــي ال تنســانا، و ال تتغافــل عّنــا.
إّن هلــذه احليــاة هنايــة ال حمالــة، و ال بــّد أن يــأيت ذلــك اليــوم الــذي يــزور فيــه 

 أن يفــارق هــذه احليــاة.
ّ

املــوت كل أحــد، و ال يكــون أمامــه- حينئــذ- إال
 إن املــراد مــن »النفــس« يف هــذه اآليــة هــو جمموعــة اجلســم و الــروح، و إن 

ــّروح« أيضــا. ــا عــىل خصــوص »ال ــق أحيان ــرآن تطل ــت النفــس يف الق كان
و التعبيــر بالتــذوق إشــارة إىل اإلحســاس الكامــل، ألن املــرء قــد يــرى الطعــام 
ال حيقــق  األحــرى  و  يكــون  ال  هــذه  كل  لكــن  و  بيــده،  يلمســه  أو  بعينيــه 
 أن يتــذوق الطعــام حباســة الــذوق، 

ّ
اإلحســاس الكامــل بالــي ء، نعــم إال

فحينئــذ يتحقــق اإلحســاس الكامــل، و كأن املــوت- يف نظــام اخللقــة- نــوع 
مــن الغــذاء لإلنســان و األحيــاء.
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ِقياَمــِة<، أي أّنــه 
ْ
ُجوَرُكــْم َيــْوَم ال

ُ
َن أ ــْو

َ
ــا ُتَوّف

َ
مّث تقــول اآليــة بعــد ذلــك: >َو ِإّن

ســتكون بعــد هــذه احليــاة مرحلــة أخــرى هــي مرحلــة الثــواب و العقــاب، و 
بالتــايل اجلــزاء عــىل األعمــال، فهنــا عمــل و ال حســاب و هنــاك حســاب و ال 

عمــل.
و عبــارة "توفــون" الــي تعــين إعطــاء اجلــزاء بالكامــل، تكشــف عــن إعطــاء 
ــع مــن  ــا دون نقيصــة، و هلــذا ال مان ــوم القيامــة- وافي ــه- ي اإلنســان أجــر عمل
ــا و اآلخــرة- بعــض  ــن الدني ــرزخ املتوســط ب أن يشــهد اإلنســان- يف عــامل الب
نتائــج عملــه، و ينــال قســطا مــن الثــواب أو العقــاب، ألن هــذا اجلــزاء البرزخــي 

ال يشــكل اجلــزاء الكامــل.
َة َفَقْد فاَز<. ّنَ َ  اجلْ

َ
ْدِخل

ُ
اِر َو أ ْن ُزْحِزَح َعِن الّنَ َ مّث قال سبحانه: >مفَ

هــذه اجلملــة مبجموعهــا تعــين أّن الذيــن اســتطاعوا أن حيــرروا أنفســهم مــن 
جاذبيــة الّنــار و دخلــوا اجلّنــة، فقــد جنــوا مــن اهللكــة، و لقــوا مــا حيبونــه، و كأن 
ــا أّن هنــاك   طاقهتــا أن جتــذب اآلدميــن حنــو نفســها .. حّق

ّ
ــار حتــاول بــكل الّن

عوامــل عديــدة حتــاول أن جتــذب اإلنســان إىل نفســها، و هــي عــىل درجــة 
كبيــرة مــن اجلاذبيــة.

أليــس للشــهوات العابــرة، و اللــذات اجلنســية الغيــر املشــروعة، واملناصــب، 
ــة؟؟ ي ــة القو ــل هــذه اجلاذبي ــر املباحــة مث ــروات الغي والث

كمــا أّنــه يســتفاد مــن هــذا التعبيــر أن النــاس مــا مل يســعوا و جيهتــدوا لتخليــص 
فإهّنــا  اخلداعــة،  يــة  املغر العوامــل  هــذه  جاذبيــة  مــن  يرهــا  حتر و  أنفســهم 

جيــا، و ســيقعون يف أســرها يف هنايــة املطــاف. ســتجذهبم حنــو نفســها تدر
يهنــا عــىل مقاومــة  يضهــا، و متر أّمــا إذا حاولــوا مــن خــالل تربيــة أنفســهم و ترو
كبــح مجاحهــا، و بلغــوا هبــا إىل مرتبــة »النفــس  يــات و  هــذه اجلــواذب و املغر
املطمئنــة« كانــوا مــن الّناجــن الواقعيــن، الذين يشــعرون باألمــن و الطمأنينة.

ُغُروِر<.
ْ
 َمتاُع ال

َّ
ْنيا ِإال ياُة الّدُ َ مّث يقول سبحانه يف هناية هذه اآلية: >َو َما احلْ
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ــاة جمــّرد  ــول: إّن هــذه احلي ــة تمكــل البحــث الســابق و كأهنــا تق و هــذه اجلمل
هلــو و متــاع ختــدع اإلنســان مــن بعيــد، فــإذا بلــغ إلهيــا اإلنســان و نــال مهنــا و 
ملســها، وجدهــا- عــىل األغلــب- فراغــا يف فــراغ و خــواء يف خــواء، و مــا متــاع 

 هــذا.
ّ

الغــرور إال
هــذا مضافــا إىل أن اللذائــذ املاديــة تبــدو مــن بعيــد و كأهنــا خالصــة مــن كل 
شــائبة، و خاليــة مــن كل مــا يكدرهــا، حــی إذا اقتــرب إلهيــا اإلنســان وجدهــا 
ممزوجــة بــكل ألــوان العنــاء و العــذاب، و هــذا جانــب آخــر مــن خــداع احليــاة 

املاديــة.
كثيــرا، و اهلــدف  يفة  إّن هــذه التعابيــر قــد تكــررت يف القــرآن و األحاديــث الشــر
مهنــا مجيعــا ش ء واحــد هــو أن ال جيعــل اإلنســان هــذه احليــاة املاديــة و لذاهتــا 
العابــرة الفانيــة الّزائلــة هدفــه األخيــر، و مقصــده الوحيــد الهّنــايئ الــذي تكــون 
ميــة و املعصيــة، و االبتعــاد عــن  نتيجتــه الغــرق و االرتطــام يف شــی ألــوان اجلر
ــا االنتفــاع باحليــاة املاديــة و مواههبــا  احلقيقــة و عــن التكامــل اإلنســان، و أّم
كوســيلة للوصــول إىل التكامــل اإلنســاين و املعنــوي فليــس غيــر مذمــوم فقــط، 

بــل هــو أمــٌر ضــروري و واجــب.

الروایات ط

 ُخــروِج 
َ

نيــا إالّ ِمثــل ُت ُخــروَج املؤمــِن ِمــن الّدُ  اهلل ِ ؟ص؟ : مــا َشــهّبَ
ُ

▪ قــال رســول
نيــا . 1 لَمــِة إىل َروِح الّدُ

ُ
ــِه ، ِمــن ذلــَك الَغــّمِ و الّظ ّمِ

ُ
ــيّبِ مــن َبطــِن ا الّصَ

َيِقــُف ِمــن املؤمــِن ِعنــَد َموِتــِه َموِقــَف الَعبــِد 
َ
ــَك اَلــوِت ل

َ
▪ قــال ؟ص؟ : إّن َمل

ســلمِي  ُه بالّتَ
َ
ليــِل ِمــن اَلــوىل ، َفَيقــوُم و أصحاَبــُه ال َيدُنــوَن ِمنــُه حــّی َيبــدأ

َ
الّذ

ــَرُه باجَلّنــِة .2  و ُيبّشِ

كنز العّمال : 42212   .1
كتاب من ال يحضره الفقیه : 365/135/1   .2
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نيــا«  : ُهــو  ــُم الُبْشــرى يف احَليــاِة الّدُ ُ
َ

▪ قــال الصــادق  ؟ع؟  يف قولــِه تعــاىل : »ل
ــراُه باجَلّنــِة ِعنــد اَلــوِت ، َيعــين حمّمــدا و علّيــا ؟امهع؟ .1   أن ُيَبّشِ

 اهلل ِ ؟ص؟ : َمِن ارَتَقَب اَلوَت ساَرَع يف اخَليراِت .2 
ُ

▪ قال رسول
 

َ
ــُه قبــل

َ
ــُم َمــی َيفَجــُؤَك َينَبغــي أْن َتســَتِعّدَ ل

َ
▪ قــال عــيل ؟ع؟  : إّن أمــرا ال َتعل

أن َيغشــاَك.  3
 َيــوٍم يف نفِســِه و ُعمــِرِه و 

َّ
▪ قــال عــيل ؟ع؟  : َعِجبــُت َلــن َيــرى أّنــُه ُينَقــُص كل

ــُب للَمــوِت !. 4 ُهــو ال َيَتأّهَ
ــن َيرجــو اآلِخــَرَة بَغيــِر الَعَمــِل ... خَيــَى اَلــوَت  ▪ قــال عــيل ؟ع؟  : ال َتُكــن مِمّ

، و ال ُيبــاِدُر الَفــوَت .5  
ــُع 

َ
فــِس ، و َيقل ــَهواِت يف الّنَ

َ
▪ اإلمــاُم الّصــادُق ؟ع؟  : ِذكــُر اَلــوِت مُييــُت الّش

بــَع ، و َيكِســُر أعــالَم  ــِة ، و ُيَقــّوي القلــَب َبواِعــِد اهلل، و ُيــِرّقُ الّطَ
َ
َمناِبــَت الَغفل

ــا.6  ني ــُر الّدُ ّقِ ــاَر احِلــرِص ، و حُيَ اَلــوى و ُيطــِئُ ن
ذُكــْر َمصَرَعــَك بــَن َيــَدي أهِلــَك؛ و ال َطبيــَب مَيَنُعــَك، 

ُ
▪ اإلمــاُم اهلــادّيُ ؟ع؟  : ا

و ال َحبيــَب َينَفُعــَك .7 
▪ اإلمــاُم عــيّلٌ ؟ع؟  : َمــوُت األبــراِر راَحــٌة ألنُفِســِهم ، و َمــوُت الُفّجــاِر راَحــٌة 

  8. ِ
َ

للعــامل
ِ َيــوٍم : ِلــُدوا ِللَمــوِت ، و امَجعــوا 

ّ
ــكا ُينــادي يف كل

َ
▪ قــال عــيل ؟ع؟  : إن هللِ  َمل
ِللَفنــاِء، و ابُنــوا ِللَخــراِب .9  

1.  بحار األنوار : 36/191/6
2.  بحار األنوار: 7/171/77

3.  غرر الحکم : 3468
4.  غرر الحکم : 6253

5.  نهج البالغة : الحکمة 150
6.  بحار األنوار : 32/133/6
7.  بحار األنوار: 4/370/78

8.  بحار األنوار : 28/181/82
9.  نهج البالغة : الحکمة 132
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شأن التالوة ط

ابن عباس یلّح علی بقاء الحسین ؟ع؟ 

جــاء عبــد اهلل ابــن عبــاس اىل احلســن  ؟ع؟، وتكلــم معــه مبــا تكلــم، إىل أن 
يــد وصلــح بــين اميــة. اشــار عليــه بالدخــول يف طاعــة يز

 فقــال احلســن  ؟ع؟: ههيــات ههيــات يــا ابــن عبــاس، ان القــوم لــن يتركــوين 
يقتلــوين، واهلل اهنــم ليعتــدون  واهنــم يطلبونــين ايــن كنــت حــی ابايعهــم كرهــا و
كمــا اعتــدت الهيــود يف يــوم الســبت، واين مــاض يف أمــر رســول اهلل ؟ص؟  عــيل 

حيــث امــرين، وانــا هلل وانــا إليــه راجعــون.
يــد العــراق واهنــم أهــل غــدر، وانــا يدعونــك   فقــال: يــا بــن العــم بلغــين أنــك تر

للحــرب فــال تعجــل فأقــم مبكــة. 
كــذا، احــب ايّل مــن ان اســتحل مبكــة،  فقــال ؟ع؟ : ألن اقتــل واهلل مبــكان 
وهــذه كتــب اهــل الكوفــة و رســلهم وقــد وجــب عــيل اجابهتــم وقــام هلــم العــذر 

عــيل عنــد اهلل ســبحانه .
فبكى عبد اهلل حی بلت حليته، وقال: واحسيناه وا اسفاه عىل حسن. 

ــّح عــىل احلســن؟ع؟  ــن عبــاس أل كتــاب مهــج االحــزان والناســخ: ان اب ويف 
يف منعــه مــن املســير إىل الكوفــة، فتفــأل؟ع؟ بالقــرآن الســكاته، فخــرج الفــال 
ِقَياَمــِة<.

ْ
ُجوَرُكــْم َيــْوَم ال

ُ
َن أ ــْو

ّ
ــا ُتَوَف َ

ّ
ِإَن ــْوِت َو َ

ْ
 َنْفــٍس َذاِئَقــُة ال

ُّ
قولــه تعــاىل: >ُكل

 فقال ؟ع؟ : انا هلل وانا إليه راجعون صدق اهلل ورسوله.
 مث قال: يا ابن عباس فال تلح عيّل بعد هذا فانه ال مرد لقضاء اهلل؟زع؟.1  

معنی  اإلستخارة:

اإلســتخارة لغــًة: طلــب اخِليــَرة يف الــي ء، واســتخار اهلل: طلــب منــه اخليــرة، و: 
يــن.  هــّم ِخــر يل: أي اختــر يل أصلــح األمر

ّ
ألل

1.  معالی السبطین 1: 246، ناسخ التواريخ 2: 122
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- كما ورد يف الروايات- عىل معاٍن:
ً
و إصطالحا

1- مبعــى  طلــب اخليــرة مــن اهلل، بــأن يســأل اهلل يف دعائــه أن جيعــل لــه اخليــر 
يــده. يوّفقــه يف األمــر الــذي ير و

يب من األّول. 2- مبعى  تيّسر ما فيه اخليرة. وهو قر
3- طلــب العــزم عــىل مــا فيــه اخليــر، مبعــى أن يســأل اهلل تعــاىل أن يوجــد فيــه 

العــزم عــىل مــا فيــه اخليــر.
4- طلب معرفة ما فيه اخليرة، وهو املتداول يف العرف. 

لنرجع اىل أصل املسألة ..
ــا  الشــك أّن مــراد اإلمــام ؟ع؟  مــن اإلســتخارة ليــس معناهــا املتــداول يف يومن

هــذا:
يــد استكشــاف الغيــب  كان ير وهــو طلــب معرفــة مافيــه اخليــرة، وأّنــه ؟ع؟  

يقــن!! يــق الرجــاء بالجــزم و بطر
ــم  ــة  ؟مهع؟  عندهــم عل ــيّب ؟ص؟ واألمّئ ــأّن الن ــاد احلــّقَ ب ــايف اإلعتق إذ إّن هــذا ين
تبــارك  كائــن ومايكــون اىل قيــام الســاعة موهبــة مــن اهلل  كان ومــا هــو  مــا
كمــا ينــايف هــذا روايــات أخبــار )املالحــم والفــن( الكثيــرة املأثــورة  وتعــاىل، 
عهنــم  ؟مهع؟  والكاشــفة عــن علمهــم مبســار وتفاصيــل حركــة أحــداث العــامل اىل 
ــورة عــن اخلمســة  ــار )ملحمــة عاشــوراء( املأث  أخب

ً
ــام الســاعة، وخصوصــا قي

ــر ؟مهع؟.  ــة التطهي ــت فهيــم آي ــن نزل أصحــاب الكســاء الذي
إذن مفعــى اإلســتخارة هنــا مــن املمكــن أن يكــون هــو الدعــاء اىل اهلل تبــارك 
يــده،  يوّفقــه يف األمــر الــذي ير وتعــاىل يف أن جيعــل لــه ؟ع؟  اخليــر يف مســعاه و
بــات والعوائــق لبلــوغ مــا   الصعو

ّ
كل أو أن ييّســر لــه مــا فيــه اخليــر بتذليــل 

يــق هنضتــه املقّدســة، أو الدعــاء اىل اهلل تبــارك وتعــاىل يف  يبتغيــه ؟ع؟  يف طر
بــة. يــل املثو يــد مــن العــزم والتصمــمي عــىل مــا فيــه اخليــر وجز طلــب املز
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والشــك أن املتابــع املتأّمــل ُيــدرك أّن اإلمــام ؟ع؟  يف مجيــع حماوراتــه الــي ذكــر 
فهيــا أمــر اإلســتخارة أراد بذلــك أن ُيســكت املخاطــب عــن اإلحلــاح يف هنيــه 

عّمــا هــو عــازم عليــه.
يــخ أّن اإلمــام ؟ع؟  جلــأ لقطــع إحلــاح املحــاور  وال ينــايف مــا قّدمنــا إذا حّدثنــا التأر
- كمــا فعــل ذلــك 

ً
اىل اإلســتفتاح بالقــرآن- وهــو يعلــم نتيجــة اإلســتفتاح مســّبقا

مــع ابــن عبــاس نفســه، فقــد روي: أّن ابــن عبــاس ألــّح عــىل احلســن  ؟ع؟ يف 
منعــه مــن املســير اىل الكوفــة، فتفــأل بالقــرآن إلســكاته، فخــرج الفــأل قولــه 

ِقَياَمــِة...< 
ْ
ُجوَرُكــْم َيــْوَم ال

ُ
َن أ ــْو

ّ
ــا ُتَوَف َ

ّ
ِإَن ــْوِت َو َ

ْ
 َنْفــٍس َذاِئَقــُة ال

ُّ
تعــاىل:  >ُكل

ــا إليــه راجعــون، صــدق اهلل ورســوله. مّث قــال: يــا ابــن  إّن فقــال ؟ع؟ : إّنــا هلل و
عبــاس، فــال ُتلــّحَ عــيّلَ بعــد هــذا فإنــه ال مــرّد لقضــاء اهلل ؟زع؟ . 1

شواهد و قصص ط

ل رسول اهّلل؟ص؟ الخضر یعزي آ

عــن جعفــر بــن أمحــد عــن ابــن فضــال، عــن الرضــا؟ع؟، قــال: ملــا قبــض 
رســول اهلل ؟ص؟ جــاء اخلضــر فوقــف عــىل بــاب البيــت و فيــه عــيل و فاطمــة و 

بــه. احلســن و احلســن ؟مهع؟، ورســول اهلل ؟ص؟  قــد ســجي بثو
ــا  َ

ّ
ِإَن ــْوِت َو َ

ْ
 َنْفــٍس َذاِئَقــُة ال

ُّ
 فقــال: الســالم عليكــم يــا أهــل البيــت حممــد: >ُكل

ِقَياَمــِة< ، إن يف اهلل خلفــا مــن كل هالــك ، وعــزاء مــن 
ْ
ُجوَرُكــْم َيــْوَم ال

ُ
َن أ ــْو

ّ
ُتَوَف

إيــاه فارجــوا ،  كل مصيبــة، ودركا مــن كل فائــت ، فتوكلــوا عليــه ، وثقــوا بــه ، و
فــإن املصــاب مــن حــرم الثــواب ، والســالم عليكــم ورمحــة اهلل وبركاتــه .

فقال عيل بن أيب طالب؟ع؟: هل تدرون من هذا؟
 هذا اخلضر؟ع؟ .2  

1.  مع الركب الحسینی ج 2 ص229
كمال الدین : ٢١٩ 2.  ا
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ل رسول اهّلل؟ص؟ جبرائیل و المالئکة یعزون آ

قال: أخرج ابن حامت عن عيّل بن أيب طالب ؟ع؟ قال:
يــة، جاءهــم آت يســمعون حّســه، و ال يــرون  ّلــا تــويّف النــيّب ؟ص؟ جــاءت التعز

شــخصه، فقال:الســالم عليكــم يــا أهــل البيــت و رمحــة اهلل و بركاتــه:
ِقياَمِة <.

ْ
ُجوَرُكْم َيْوَم ال

ُ
َن أ ْو

َ
ا ُتَوّف

َ
ْوِت َو ِإّن َ  َنْفٍس ذاِئَقُة الْ

ُّ
>ُكل

 هالــك، و دركا مــن مــا فــات، 
ّ

 مصيبــة، و خلفــا مــن كل
ّ

إّن يف اهلل عــزاء مــن كل
بــاهلل فثقــوا، و إّيــاه فارجــوا، فــإّن املصــاب مــن حــرم الثــواب، و هــذا آخــر وطــي 

مــن الدنيا.1 

1.  البحار  ج22 ص525
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ون<
ُ
ا َتْعَمل َنا َبِري ٌء مِمَّ

َ
 َو أ

ُ
ْعَمل

َ
ا أ يُئوَن مِمَّ ْنمُتْ َبِر

َ
ُكْم أ

ُ
ُكْم َعَمل

َ
>ِلي َعَميِل َو ل

 يونس : 41

البرائة

8

شرح اآلیة: ط

تتابـع هـذه اآليـة البحـث الـذي مـّر يف اآليـات السـابقة حـول إنـكار و تكذيـب 
يقـة جديـدة  مـت اآليـة الّنـيب ؟ص؟ طر

ّ
املشـركن، و إصرارهـم عـىل ذلـك، فقـد عل

يُئوَن  ْنمُتْ َبِر
َ
ُكْم أ

ُ
ُكْم َعَمل

َ
 ِلي َعَميِل َو ل

ْ
ُبـوَك َفُقـل

َ
يف املواجهـة، فقالـت: >َو ِإْن َكّذ

وَن<.
ُ
ـا َتْعَمل َنـا َبـِري ٌء مِمَّ

َ
 َو أ

ُ
ْعَمـل

َ
ـا أ مِمَّ

هـذا خطـاب منـه سـبحانه لرسـوله ؟ص؟  يعـين: إذا كّذبـك قومـك و داومـوا عـىل 
معاندتـك و عـدم تصديـق دعوتـك، فقـل هلـم: يل عمـيل و مـا جيّر عـيّل من نفع 

أو ضـرر، و لكـم عملكـم و جـزاؤه الـذي يترّتـب عليـه. 
فهـو يفهمهـم بعـدم وجـود أي إجبار و إصرار عىل قبوهلم الدعوة اإلسـالمية. بل 

 أنفسـهم.
ّ

إهّنم بعدم تسـليمهم أمام احلق سـيحرمون أنفسـهم، و ال يضرون إال
ُكـْم 

َ
و قـد ورد نظيـر هـذا التعبيـر يف آيـات أخـرى نقـرأ يف سـورة الكافـرون: >ل

ِديـِن<. ِلـَي  َو  ِديُنُكـْم 
أن االميان باهلل من األمور القلبية و الميكن االجبار عليه أبدا، كمثل :بذل املحبة 

ْكراَه یِف الّدين< بقره: 256 يفة: >ال ِا ين، و هذا املعى يوافق اآلية الشر لآلخر
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الروایات ط

ا َفَتَح رسول اهلل ؟ص؟   َّ َبا َعْبِد اهللِ  ؟ع؟ ، َيُقول: لَ
َ
ْعُت أ : مَسِ

َ
ِ َقال

ِب ُعَبْيَدْهً
َ
▪ َعْن أ

ِإّنِ   ، ِلـِب  ؟ع؟  ّطَ ُ َبِى َعْبِد الْ َيـا  َهاِشـٍم  َبـِى  َيـا   :
َ

َفَقـال َفـا،  الّصَ  
َ

َعـىل َقـاَم   
ًَ

ـْه
َ
َمّك

ـا، َفـَو اهلِل   ؟ص؟  ِمّنَ
ً
ـدا ّمَ ـوا ِإّنَ حُمَ

ُ
 َتُقول

َ
ْيُكـْم، ال

َ
ْيُكـْم، َو ِإّنِ َشـِفيٌق َعل

َ
رسـول اهلل ِإل

 ِ
ً

ِقَياَمْه
ْ
ُتوِن َيـْوَم ال

ْ
ْعِرُفُكْم َتأ

َ
 أ

َ
ُقـوَن، َفـال ّتَ ُ  الْ

َّ
 ِمـْن َغْيِرُكـْم ِإال

َ
ْوِلَيـاِئ ِمْنُكـْم َو ال

َ
َمـا أ

 َو ِإّنِ َقـْد 
َ

ال
َ
، أ

ِخـَرْهًَ
ْ

ـوَن اآل
ُ
ِمل ـاُس حَيْ ِت الّنَ

ْ
َيـأ  ِرَقاِبُكـْم، َو 

َ
ْنَيـا َعـىل ـوَن الّدُ

ُ
ِمل ْ حتَ

ْعـَذْرُت ِفيَمـا َبْيـِى َو َبْيَنُكـْم َو ِفيَمـا َبـْنَ اهللِ ؟زع؟  َو َبْيَنُكـْم: َو ِإّنَ ِلـى َعَمـىِل َو 
َ
أ

ُكـْم.1
ُ
ُكـْم َعَمل

َ
ل

نا؛2    الّديِن َوالَيُتنا َو الَبراَءُة ِمن َعُدّوِ
ُ

▪ قال الرضا؟ع؟ : َكمال
َبراَئُة 

ْ
ـْم َو ال ْعداهِئِ

َ
ْوِليـاِء اهللِ  واِجـٌب َو َكذِلـَك ُبْغـُض ا

َ
ـّبُ ا ضـا ؟ع؟ : حـُ ▪ قـال الّرِ

ْم.3 هِتِ
مِئَّ

َ
ـْم َو ِمـْن ا ِمهْنُ

 
َ

يِن َفال  الّدِ
َ

ْ ُيْبِغـْض َعـىل يـِن َو ملَ  الّدِ
َ

ـَب َعـىل ْ حُيِ  َمـْن ملَ
ُ

▪ قـال الّصـادق  ؟ع؟ : ُكل
ُه.4  

َ
ِديـَن ل

اِفَضـَة.  لّرَ
َ
ا ا  وّنَ ُيَسـّمُ الّنـاس  ِإّنَ  ُم :  ـالَ الّسَ ْيـِه 

َ
َعل ـاِدِق  ِللّصَ  

َ
َقـال َبِصيـٍر  َبـا 

َ
أ ّنَ 

َ
أ  ▪

ُكـْم، َفِإّنَ َسـْبِعَن َرُجالً ِمْن ِخَياِر  ا
هلَل مَسَّ

َ
ِكـّنَ ا

َ
ْوُكـْم ِبـِه َو ل

هلِل َمـا مَسَّ
َ
؟ع؟ : َو ا

َ
َفَقـال

 ُمـوىَس 
َ

هلُل ِإىل
َ
ْوَحـى ا

َ
ْوُهْم َراِفَضـًة َفأ ِخيـِه َفَسـّمَ

َ
ـوىَس َو أ  آَمُنـوا ِبُ

َ
َبـيِن ِإْسـَراِئيل

َبا َبِصيٍر َرَفَض 
َ
وُه ، َيا أ ُ مكُ

َ
هلُل ِلُيْنِحل

َ
َخَرُه ا َّ ِاّدَ ْوَراِة مثُ لّتَ

َ
ْم يِف ا ُ اِلْسـَم لَ

َ
ْثِبْت َهَذا ا

َ
أ

ْيـِر .5  َ ْ ِباخلْ َخـْذمتُ
َ
ـّرَ َو أ

َ
لّش

َ
ـّرِ َو َرَفْضـمُتُ ا

َ
َخـُذوا ِبالّش

َ
ْيـَر َو أ َ خلْ

َ
ـاُس ا لّنَ

َ
ا

ْظِهـُروا 
َ
ِبـَدِع ِمـْن َبْعـِدي َفأ

ْ
ْيـِب َو ال  الّرَ

َ
ْهـل

َ
ْيـمُتْ أ

َ
 اهللِ ؟ص؟  : ِإَذا َرأ

ُ
 َرُسـول

َ
▪ َقـال

 
َ

َكْيـال َباِهُتوُهـْم  َو  َوِقيَعـِة 
ْ
ال َو  ِفهِيـْم  َقـْوِل 

ْ
ال َو  ْم  ِ ِمـْن َسـهّبِ ْكِثـُروا 

َ
أ َو  ـْم  ِمهْنُ َبـَراَءَة 

ْ
ال

ِم...6   
َ

ْسـال ِ
ْ

اإل يِف  َفَسـاِد 
ْ
ال يِف  َيْطَمُعـوا 

1.  بحار األنوار، ج21، ص111
2.  بحار األنوار، ج27، ص58

3.  وسائل الشیعه، ج11، ص433
4.  الکافی، ج2، ص127

5.  الکافي ج8 ص34
6.  وسائل الشیعة ؛ ج 16 ؛ ص267
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شأن التالوة ط

اعتراض عمرو بن سعید والي مکة

ملـا خـرج احلسـن  ؟ع؟، اعترضـه جنـود عمـرو بـن سـعيد بـن العـاص، علهيـم 
حيـىي بـن سـعيد اخـو الـوايل، فقالـوا لالمـام؟ع؟: إنصـرف ! أيـن تذهـب ؟ ! 

فأب علهيم ]و امتنع[.
يقـان فاضطربـوا بالسـياط، مث امتنـع علهيم احلسـن ؟ع؟ واصحابه   وتدافـع الفر

، ومىض احلسـن  ؟ع؟ عـىل وجهه. 
ً
امتناعـا شـديدا

ق بن هذه االمة ! فنادوه: يا حسن ! أال تتي اهلل ! خترج من اجلماعة وُتفّرِ
ـا  يُئـوَن مِمَّ ْنـمُتْ َبِر

َ
ُكـْم أ

ُ
ُكـْم َعَمل

َ
 فتـال احلسـن  ؟ع؟، قـول اهلل؟زع؟: >ِلـي َعَمـيِل َو ل

ـون< .1
ُ
ـا َتْعَمل َنـا َبـِري ٌء مِمَّ

َ
 َو أ

ُ
ْعَمـل

َ
أ

و احلسـن ؟ع؟ هبـذه اآليـة أعلـن شـدة تصميمـه مـن القيـام يف اصـالح االمـة  
كان وحيـدا و ال يعينـه احـٌد مـن القـوم . إن  بعـد فسـادها، و

شواهد و قصص ط

روایة الطرماح بن الحکم

روي ان الطرمـاح بـن حكـم  )عنـد خـروج االمـام مـن مكـة(، قال لقيت حسـينا 
وقـد امتـرت الهـيل ميـرة  ،2 فقلـت :

ـّنَ واين 
َ
ُتقَتل

َ
ـُرَك يف نفسـك، ال يغرنـك أهـل الكوفـة، فـواهلل لـن دخلهتـا ل َذّكِ

ُ
ا

،3 فانه مجيل 
ً
 عىل احلرب فانزل أَجـأ

ً
الخـاف ان ال تصـل إلهيـا فـإن كنـت جُمِمعـا

منيـع، واهلل مـا نالنـا فيـه ذل قـط وعشـيريت يـرون مجيعـا نصـرك فهـم مينعونك ما 
امقـت فهيم.

1.  مثیر االحزان: 39، البداية والنهاية 8: 179، وقعة الطف: 153
2.  ]الطعام يشتريه اإلنسان[

3.   ]أحد جبلي طيء[
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كـره ان اخلفهـم، فـإن يدفـع اهلل عنـا  فقـال؟ع؟: اّن بيـين وبـن القـوم موعـدا ا
فقدميـا مـا انعـم علينـا وكـى، وان يكـن مـا ال بـد منـه ففـوز وشـهادة ان شـاء اهلل.
يـد احلسـن ؟ع؟ ،  مث محلـت امليـرة اىل اهـيل واوصهيـم بامورهـم وخرجـت ار

النهبـاين فاخبـرين بقتلـه؟ع؟ فرجعـت.1 يـد  ز بـن  فلقيـين مساعـة 

خبر الفرزدق

 األسـدي، قـاال : اقبلنا 
ّ

عـن عبـد اهلل بـن سـلمي األسـدي واملـذري بن اُلشـَمعل
حـی اتينـا اىل الصفـاح فلقينـا الفـرزدق الشـاعر بـن غالـب وهـو حـاج يف سـنة 
سـتن، قـال بينمـا انـا اسـوق العيـر إذ دخلـت احلـرم لقيـت احلسـن ؟ع؟ خارجا 
َك 

َ
ل من احلرم ومعه اسـيافه وتراسـه فسـلمت عليه وقلت اعطاك اهلل سـؤلك وأّمَ

فيمـا حتـب يـا بـن رسـول اهلل مـا اعجلـك عـن احلج؟
 فقـال؟ع؟: لـو مل يعجـل الخـذت، مث قـال يل مـن أنـت؟ فقلـت: رجـل مـن 

كثـر مـن ذلـك(. العـرب ) مفـا فتشـين ا
فقال له احلسن ؟ع؟  : »بّن لنا نبأ الّناس خلفك«.

فقـال لـه الفـرزدق : مـن اخلبيـر سـألت ، قلـوب الّنـاس معـك وسـيوفهم مـع بـين 
مّيـة والقضـاء ينـزل مـن الّسـماء ، واهلل ، يفعـل مـا يشـاء.

ُ
ا

فقـال لـه احلسـن ؟ع؟  : »صدقـت،  هلل األمـر ، واهلل يفعـل مـا يشـاء ، وكل يـوم 
ّبنا يف شأن ، إْن نزل القضاء مبا حنب فنحمد اهلل عىل نعمائه ، وهو املستعان  ر
إْن حـال القضـاء دون الرجـاء ، فلـْم يعتـّد َمـن كان احلـّق  عـىل أداء الشـكر ، و

يرته«.2    نّيته والتقوى سـر

1.  البحار : ٤٤ / ٣٦٩
2.  وقعــة الّطــف ، أبــو مخنــف االزدیــي ص158. اريــخ الطبــري : ج 5 ص 386 ، الکامــل فــي التاريــخ 

: ج 2 ص 547
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عبیداهّلل بن عمر یأبى البراءة من علي؟ع؟

ية  ذكـر أهـل النقـل، أّن عبيـد اهلل بـن عمـر ّلا هرب من عـيّل ؟ع؟ و جلأ إىل معاو
يـة و أعطـاه  كرمـه معاو خوفـا مـن القصـاص لـدم اهلرمـزان ألّنـه قتلـه بظلـم ، فأ
يه فيه  يه يبالغ يف رفعه و التنو ين  ألف درهم و فرسا و كسوة، و كان معاو عشر

و يأمـره أن يسـّب علّيـا؟ع؟ و يتبـّرأ منه.
 فكان عبيد اهلل يأب ذلك.

 إىل أن قال له يوما ليمتحنه: ماذا تقول يف حّق عيّل ؟ع؟؟! 
فقـال: و مـاذا أقـول يف حّقـه؟ أبـوه أبـو طالـب، و أّمـه فاطمة بنت أسـد، و هو يف 

يـف، و النـاس و أنا و أنـت نعلم ذلك.1   نفسـه غـيّن عـن التعر

برائة االمام الباقر ؟ع؟  من زوجته

يبـدو مـن حديـث الـكايف عـن أيب اجلـارود ، عـن أيب جعفـر ؟ع؟ أن زوجته أم  و
عـيل أو ام ابراهـمي )و هـي غيـر ام فـروة ( كانـت تـرى رأي اخلـوارج ، فـأراد مهنـا 

قهـا .
ّ
اإلمـام؟ع؟ أن ترجـع عـن رأهيـا ، فامتنعـت فطل

 وسأله بعض مواليه عن سبب فراقها ؟
؟ع؟ ، فتنّقصتـه ، فكرهـت أن ألصـق مجـرة مـن مجـر 

ً
 فقـال : إيّن ذكـرت علّيـا

جبلـدي.2 جهـم 

كامل البهائي - الطبري ، عماد الدین ج2 ص315 1.  تعريب 
2.  الکافي ٦ : ٥٥
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ٰناٍس ِبِإٰماِمِهْم<
ُ
 أ

َّ
ُكل >َيْوَم َنْدُعوا 

اإلسراء/71

اهل الجنة و اهل النار

9

شرح اآلیة: ط

يعـين أّن الذيـن اعتقـدوا بقيـادة األنبيـاء و أوصياهئـم و مـن ينـوب عهنم يف كل 
زمـان و عصـر، سـوف يكونـون مـع قادهتـم و حيشـرون معهم، أّمـا الذين اختاروا 
ين قادة هلم، فإهّنم سـيكونون  الشـيطان و أمّئة الضالل و الظاملن و املسـتكبر

معهم و حيشـرون معهم.
وخالصة القول: إّن االرتباط بن القيادة و األتباع يف هذا العامل سوف ينعكس 
بشـكل تـاّم يف العـامل اآلخـر، و طبقـا هلـذا األمـر سـيمت حتديـد الفرقةالناجيـة، و 

األخـرى الـي تسـتحق العذاب.
كلمـة )إمـام( يف هـذا املوضـع هلـا معـى أوسـع، و تشـمل أيـة قيـادة، سـواء  و 
متّثلـت باألنبيـاء أو أمّئـة اهلـدى أو العلمـاء أو الكتـاب و السـنة. و يدخـل يف 
معناهـا أيضـا أمّئـة الكفـر و الضـالل، و هبـذا الترتيـب فـإّن كل إنسـان سيسـلك 

يف االخـرة مسـار القائـد الـذي انتخبـه لنفسـه يف الدنيـا امامـا و قائـدا.
و الـوالة قسـمان: األنبيـاء و األوليـاء، و األنبيـاء ليـس علهيـم حسـاب بنـّص 
ـٍة ِبَشـِهيٍد َو ِجْئنـا ِبَك َعىل   ّمَ

ُ
ِ أ

ّ
الكتـاب، دليلـه قولـه : >َفَكْيـَف ِإذا ِجْئنـا ِمـْن ُكل

<، فاألنبيـاء شـهود عـىل األمـم فتعـّن أن املوقف لألوليـاء، و إليه 
ً
هـُؤالِء َشـِهيدا
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نـاٍس ِبِإماِمِهـْم<  ، و الدفاتـر بأسـرها مرفوعـة 
ُ
 أ

َّ
ُكل اإلشـارة بقولـه: >يـوم َنْدُعـوا 

كبـر الـذي لـه الواليـة من البداية إىل الهنايـة، و ذاك أمير  إىل صاحـب اجلمـع األ
كم يـوم الدين و  املؤمنـن ؟ع؟ بنـص الكتـاب املبـن فهـو ويل يـوم الدين، و حا

مالـك يـوم الديـن، و بأمـر اهلل فيـه يديـن.

الروایات ط

 
َ

َقـال  .. َيـُة 
ْ

اآل َهـِذِه  ـْت 
َ
َنَزل ـا  َّ

َ
ل   :

َ
َقـال اهلِل؟ع؟،  َعْبـِد  يِب 

َ
أ َعـْن  َجاِبـٍر  َعـْن   ▪

َنـا 
َ
: أ

َ
ِعـَن؟ َفَقـال مْجَ

َ
ِهـْم أ ِ

ّ
ُكل ـاِس  ْسـَت ِإَمـاَم الّنَ

َ
 ل

َ
 اهلِل؟ص؟ أ

َ
ْسـِلُموَن َيـا َرُسـول ُ الْ

ـاِس   الّنَ
َ

ـٌة َعـىل مِئَّ
َ
ِكـْن َسـَيُكوُن َبْعـِدي أ

َ
ِعـَن َو ل مْجَ

َ
ـاِس أ  الّنَ

َ
 اهلل؟ص؟ ِإىل

ُ
َرُسـول

 
َ

َعـاَن َعـىل
َ
َمُهـْم َو أ

َ
 َو َمـْن َظل

َ
ال

َ
ـاِس ... أ ْهـِل َبْيـِي َيُقوُمـوَن يِف الّنَ

َ
ِمـَن اهلِل ِمـْن أ

َنـا ِمْنـُه َبـِري ٌء.1   
َ
 َمِعـي َو أ

َ
ْيـَس ِمـيّنِ َو ال

َ
ـْم َفل هَبُ

َ
َكّذ ِمِهـْم َو 

ْ
ُظل

ـَدی َو َمَصاِبيَح  ُ
ْ

 ال
ًَ

ـْه مِئَّ
َ
ِ َدَعـا اهلُل ؟زع؟  أ

ً
ِقَياَمـْه

ْ
▪ قـال ابن عّبـاس : ِإَذا َكاَن َيـْوُم ال

ْم ُجوُزوا  ُ  لَ
ُ

َّ ُيَقال َسـْنَ ، مثُ ُ َسـَن َو احلْ َ ْؤِمِنَن َو احلْ ُ ِميَرالْ
َ
ىَق أ َم الّتُ

َ
ْعال

َ
َجى َو أ الّدُ

ِفْسـِق، 
ْ
 ال

ًَ
ْه مِئَّ

َ
َّ َيْدُعو أ  ِبَغْيِر ِحَسـاٍب ، مثُ

ًَ
ْه ّنَ َ وا اجلْ

ُ
ْنمُتْ َو ِشـيَعُتُكْم َو اْدُخل

َ
َراَط أ الّصِ

اِر ِبَغْيِر ِحَسـاٍب .2  الّنَ
َ

ـُه ُخْذ ِبَيِد ِشـيَعِتَک ِإىل
َ
 ل

ُ
ـْم، َفُيَقـال يـُد ِمهْنُ : َو اهلِل َيِز

َ
َقـال

ـا  ّمَ
َ
أ   :

َ
َقـال ـيِبَّ ص،  الّنَ ّنَ 

َ
أ َخَبـٍر  يِف  ـاِدِق؟ع؟  الّصَ َعـِن  َبِصيـٍر  يِب 

َ
أ ِرَواَيـِة  يِف   ▪

ِقَياَمِة ِبَقـْوٍم ِإَماُمُهْم َضّبٌ َفاْنُظُروا 
ْ
ـُه ُيـْؤَت َيْوَم ال ّنَ

َ
يِن أ ْخَبـَر

َ
َّ َو أ  َعـيلَ

َ
 َنـَزل

ُ
َجْبَرِئيـل

نـاٍس ِبِإماِمِهـْم  . 3
ُ
 أ

َّ
:  َيـْوَم َنْدُعـوا ُكل

ُ
 َيُقـول

َ
ِئـَك َفـِإْن اهلَل َتَعـاىل

َ
ول

ُ
 َتُكوُنـوا أ

َ
ْن ال

َ
أ

 
َ

َّ ُقِتـل ـُه ، مثُ
َّ
ُكل هـَر  ـُه ، وقـاَم الّدَ

َّ
ُكل هـَر  ـو أّنَ َرُجـالً صـاَم الّدَ

َ
▪ اإلمـام عـيّل ؟ع؟  : ل

ُه كاَن َعىل ُهدًى.4   َشـَرُه اهللُ  َيوَم الِقياَمِة َمَع َمن َيرى أّنَ َ كِن َواَلقاِم ، حلَ َبَن الّرُ

1.  بصائر الدرجات ص33
2.  بحاراألنوار، ج38، ص154

3.  البحار: 37/ 163. المناقب البن شهرآشوب ج3 ص42
4.  سنن الدارمي : ج 1 ص 97 ح 315
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شأن التالوة ط

ّلـا سـار احلسـن ؟ع؟  مـن الصفـاح اىل العقيـق،  وسـار مـن العقيـق حـی إذا 
بلـغ ذات عـرق1 فلقيـه رجـل مـن بـين أسـد يقـال لـه بشـر بـن غالـب، فقـال لـه 

احلسـن  ؟ع؟: ممـن الرجـل ؟ 
قـال: رجـل مـن بـين أسـد. قال؟ع؟:مفـن أيـن أقبلـت يـا أخـا بـين أسـد؟ قـال: 

فـَت أهـل العـراق ؟
َّ
كيـف َخل مـن العـراق. فقـال؟ع؟: 

فَت القلوب معك والسيوف مع بين أمية !
َّ
 قال: يا ابن بنت رسول اهلل َخل

 فقـال لـه احلسـن  ؟ع؟:صدقت يـا أخـا العـرب ! إن اهلل تبـارك وتعـاىل يفعل ما 
يد. حيكـم ما ير يشـاء، و

 فقـال لـه االسـدي: يـا ابـن بنـت رسـول اهلل،أخبرين عن قول اهلل تعـاىل:> َيْوَم 
ٰنـاٍس ِبِإٰماِمِهْم ؟<

ُ
 أ

َّ
َنْدُعـوا ُكل

فقـال احلسـن  ؟ع؟: نعـم يـا أخـا بـين أسـد ! هـم إمامـان: إمـام هـدى دعـا اىل 
إمـام ضاللـة دعـا اىل ضاللـة، فهـدى مـن أجابـه اىل اجلنـة، ومـن  هـدى، و

أجابـه اىل الضاللـة دخـل النـار، 
ِة  َنّ َ اجلْ يِف  يٌق  >َفِر  : قوله ؟زع؟   وهو  أماليه ص131  الصدوق يف  روى شيخ  و 

ِعيِر <.2 يٌق يِف الَسّ َوَفِر
 اإلمام احلسن ؟ع؟  أراد- من خالل هذه اإلجابة احلّقة- تنبيه بشر بن 

ّ
ولعل

غالب األسدي إىل وجوب إجابته يف قيامه واإللتحاق به!
 لبشـر بـن غالـب مـع اإلمـام ؟ع؟  بعـد لقـاء 

ً
كان لقـاء ثانيـا  هـذا اللقـاء 

ّ
ولعـل

مـّرة أخـرى  وبسـرعة!.3  الكوفـة  باجتـاه  قـد عـاد  كان بشـر  إذا  )ذات عـرق(، 

1.   ]هو الحدبین نجد وتهامة[ .
2.  اللهــوف: 30، بحــار االنــوار 44: 367، العوالــم 17: 217 ، الفتــوح 5: 77، مقتــل الحســین علیــه 

الســالم للخوارزمــي 1: 221
3.  مع الركب الحسیني ج3 ص225
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شواهد وقصص ط

إمامهم الضب !

عـن األصبـغ بـن نباتـة، قـال: أمرنـا أميـر املؤمنـن ؟ع؟ باملسـير إىل املدائـن مـن 
يـث يف سـبعة نفـر، فخرجـوا  ـف عمـرو بـن حر

ّ
الكوفـة، فسـرنا يـوم األحـد، و ختل

إىل مـكان باحليـرة يسـّمى اخلورنـق.
بعـاء خرجنـا و حلقنـا علّيـا ؟ع؟ قبـل أن جيمـع،  فقالـوا: نتنـّزه، فـإذا كان يـوم األر
يـث  فبينمـا هـم يتغـّدون إذ خـرج علهيـم ضـّب فصـادوه، فأخـذه عمـرو بـن حر
فنصـب كّفـه فقـال: بايعـوا هـذا أمير املؤمنـن، فبايعه السـبعة و عمرو ثامهنم، و 
بعـاء، فقدمـوا املدائـن يـوم اجلمعـة و أميـر املؤمنـن خيطـب و مل  ارحتلـوا ليلـة األر
يفـارق بعضهـم بعضـا، كانـوا مجيعـا حـی نزلـوا عىل باب املسـجد، فلّمـا دخلوا 

نظـر إلهيـم أميـر املؤمنـن ؟ع؟، فقال:
 حديـث ألـف 

ّ
 يـا أهّيـا النـاس إّن رسـول اهلل؟ص؟ أسـّر إيّل ألـف حديـث، يف كل

 
َّ

ُكل َنْدُعـوا   بـاب ألـف مفتـاح، و إيّن مسعـت اهلل يقـول: >َيـْوَم 
ّ

كل بـاب، يف 
نـاٍس ِبِإماِمِهـْم<   و إيّن اقسـم لكـم بـاهلل ليبعـّن يـوم القيامة مثانيـة نفر بإمامهم 

ُ
أ

و هـو ضـّب، و لـو شـئت أن امّسهيـم لفعلـت.
يث سقط سقطة السفعة، رعبا.1   قال: فرأيت   عمرو بن حر

ف االئمة؟ع؟ االمام الصادق ؟ع؟  ُیعّرِ

عن بشير بن الدهان عن جعفر الصادق؟س؟ قال:
اِمِهـْم<  ـاٍس ِبِإَمَ َنَ

ُ
 أ

َّ
ُكل يـا بشـير أنـمت و اهلل عـىل ديـن اهلل، مث تـال: >َيـْوَم َنْدُعـوا 

، مث قـال: عـيل؟ع؟ إمامنـا، و حممـد ؟ص؟ نبينـا، و إمامنـا، و كـم مـن إمـام جيـي ء 
يـوم القيامـة يلعـن أصحابـه و يلعنونـه.

ّية حممد ؟ص؟ و أّمنا فاطمة؟اهس؟. 2  و حنن ذر

1.  االختصاص: 283
2.  تفسیر العیاشي 303/2 حديث 119.
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انتظار ظهور االمام الحجة ؟جع؟

عـن الفضيـل بـن يسـار، قـال: سـألت أبـا عبـد اهلل ؟ع؟، عـن قـول اهلل ؟زع؟ : 
اِمِهـْم ؟< ِبِإَمَ ـاٍس  َنَ

ُ
أ  

َّ
ُكل َنْدُعـوا  >َيـْوَم 

فقال؟ع؟: يا فضيل اعرف إمامك، فإّنك إذا عرفت إمامك، مل يضّرك تقّدم 
هذا األمر)ظهوره( أو تأّخر، و من عرف إمامه مّث مات قبل أن يقوم صاحب 
كان قاعدا  كان قاعدا يف عسكره، ال بل مبنزلة من  كان مبنزلة من  هذا األمر، 

حتت لوائه.
قال: و رواه بعض أصحابنا: مبنزلة من استشهد مع رسول اهلل ؟ص؟.1 

1.  بحار األنوار 142/52
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ْيُه اهلَل 
َ
ْویف  مِبا عاَهَد َعل

َ
ا َيْنُكُث َعىل  َنْفِسِه َو َمْن أ

َ
ْن َنَكَث َفِإّن َ >مفَ

 >
ً
 َعِظيما

ً
ْجرا

َ
َفَسُيْؤِتيِه أ

الفتح:10

نكث البیعة

10

شرح اآلیة: ط

ـا 
َ

ِذيـَن ُيباِيُعوَنـَك ِإّن
َّ
القـرآن يتحـّدث عـن مبايعـة املسـلمن ، فيقـول: >ِإّنَ ال

ْيِدهِيـْم!< و »البيعـة« معناهـا املعاهـدة عـىل اّتبـاع 
َ
َق أ ُيباِيُعـوَن اهلَل َيـُد اهلِل َفـْو

كان املرسـوم أو الشـائع بـن النـاس أّن الـذي يعاهـد  الشـخص و طاعتـه، و 
يـق لذلك  اآلخـر و يبايعـه ميـد يـده إليـه و يظهـر وفـاءه و معاهدتـه عـن هـذا الطر

الشـخص أو لذلـك »القائـد« املبايـع!.
كله  و حيث أّن الناس ميّدون أيدهيم »بعضهم إىل بعض« عند البيع و ما شا
أطلقت  فقد  و »املصافحة«،  األيدي  املعاملة مبد  يعقدون  و  املعامالت  من 
كلمة »البيعة« عىل هذه العقود و العهود أيضا. و خاصة أهّنم عند »البيعة« 

كأّنا يقّدمون أرواحهم لدى العقد مع الشخص الذي يظهرون وفاءهم له.
ْيِدهِيــْم ...< إذ إّن هــذا التعبيــر 

َ
َق أ و عــىل هــذا يّتضــح معــى >َيــُد اهلِل َفــْو

كنايــة عــن أّن بيعــة الّنــيب؟ص؟ هــي بيعــة اهلل، فــكأّن اهلل قــد جعــل يــده عــىل 
أيدهيــم، فهــم ال يبايعــون الّنــيب فحســب، بــل يبايعــون اهلل، و أمثــال هــذه 

بيــة. كثيــرة يف اللغــة العر الكنايــة 



76

كه
لای
يطت

ةل
�یا حس�ی�ن

ـا َيْنُكـُث َعـىل  َنْفِسـِه َو َمـْن 
َ

ـْن َنَكـَث َفِإّن َ
َ

مّث يضيـف القـرآن الكـرمي قائـال: >مف
.> 

ً
 َعِظيمـا

ً
ْجـرا

َ
ْيـُه اهلَل َفَسـُيْؤِتيِه أ

َ
ْویف  مِبـا عاَهـَد َعل

َ
أ

كلمـة »َنَكـَث« مشـتقة مـن »نكـث« و معناهـا الفتـح و البسـط مّث اسـتعملت 
يف نقـض العهـد .

و القـرآن يف هـذه اآليـة ينـذر مجيـع املبايعـن للنـيب ؟ص؟ أّن يثبتـوا عىل عهدهم و 
بيعهتـم مفـن ثبـت عـىل العهـد فسـيؤتيه اهلل أجـرا عظيمـا و مـن نكـث فإّنا يعود 
ضـرره عليـه و ال ينـال اهلل ضـرره أبـدا ، بـل إّنـه هيـّدد وجـود املجتمـع و كرامته و 

عظمتـه و يعّرضـه للخطر بنقضـه البيعة!.

الروایات ط

 باَيـَع إمامـا ال ُيباِيُعـُه إالّ 
ٌ

ُمُهـُم اهلُل، رُجـل ِ
ّ
 اهلل ِ ؟ص؟ :ثالثـٌة ال ُيكل

ُ
▪ قـال رسـول

 1. 
َ

َكـّف ـُه ، و إالّ 
َ
يـُد َویف ل نيـا ، إْن أْعطـاُه ِمهنـا مـا ُير للّدُ

 هلـا احَلِصينُة ، أ َفال َتْسـألويّن 
ُ

دينـًة ُيقـال
َ
▪ عـن اإلمـام عـيّل ؟ع؟  :إّن يف الّنـاِر مل

ِكثَن .2   : فهيا أْيـدي الّنا
َ

ـُه : و مـا ِفهيـا يـا أميـَر املؤمنـَن؟ قـال
َ
 ل

َ
مـا ِفهيـا ؟ فقيـل

شأن التالوة ط

في البیضة3  

و بالبيضة خطب احلسن ؟ع؟  أصحابه وأصحاب احلّر :
 : »َمن 

َ
 اهلل؟ص؟ قــال

َ
ــا الّنــاُس ! إّنَ َرســول َ فحمــد اهلل وأثــين عليــه ، مّث قــال : أهّيُ

ِة   ِلُســّنَ
ً
 ِلَعهــِد اهلِل ، خُماِلفــا

ً
ِكثــا ــَرم اهلِل ، نا ً حِلُ

ّ
 ، ُمســَتِحال

ً
 جاِئــرا

ً
َرأى  ُســلطانا

يــِه ِبِفعــٍل 
َ
ــر َعل ــم ُيَغّيِ

َ
 يف ِعبــاِد اهلِل ِبــاإِلمِث َوالُعــدواِن ، َفل

ُ
َرســوِل اهلِل ، َيعَمــل

ِزمــوا 
َ
إّنَ هــُؤالِء َقــد ل ــُه« . أال و

َ
ــُه ُمدَخل

َ
 اهلِل أن ُيدِخل

َ
 َعــىل

ً
كاَن َحّقــا وال َقــوٍل ، 

1.  الخصال : 70/107
2.  بحار األنوار : 7/186/67

ع )معجم البلدان : ج 1 ص 532([ 3.  ]ماء بین واقصة إلی الُعذيب مّتصلة بالَحَزن لبني یربو
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ــوا احُلــدوَد ، 
ُ
ل محــِن ، وأظَهــُروا الَفســاَد ، وَعّطَ ــيطاِن ، وَتَركــوا طاَعــَة الّرَ

َ
طاَعــَة الّش

ــَر.  ــُه ، وأنــا أَحــّقُ َمــن َغّيَ
َ
مــوا َحالل ــوا َحــراَم اهلِل ، وَحّرَ

ّ
َواســَتأَثروا ِبالــَي ِء ، وأَحل

ــم ال ُتســِلمويّن وال  ُك ــم ؛ أّنَ ُكم ِبَبيَعِتُك
ُ
ــل َّ ُرُس ــيلَ ــت َع ــم ، وَقِدَم ُكُتُبُك ــد أَتتــين  َق

ُكــم وُرشــَدُكم، 
َ

ُكــم وَحّظ
َ
ُذلــويّن ، َفــِإن َوَفيــمُت يل ِبَبيَعِتُكــم َفَقــِد اســَتوَفيمُت َحّق

َ
خت

ســَوٌة. 
ُ
ُكــم يِفَّ ا

َ
وَنفــيس َمــَع أنُفِســُكم ، وأهــيل وُولــدي َمــَع أهاليُكــم وأوالِدُكــم ، َفل

َعمــري مــا 
َ
عــمُت َبيَعَتُكــم ، َفل

َ
 َتفَعلــوا وَنَقضــمُت َعهَدُكــم وَمواثيَقُكــم، وَخل

َ
إن مل و

 
ّ

ــِل اَلغــروُر إال ــي ، َه ــِن َعّم يب وأخــي واب
َ
ــأ ــد َفَعلُتموهــا ِب َق

َ
ــم ِبُنكــٍر ، ل ــَي ِمنُك ِه

ــا 
َ

عــمُت ، >وَمــن َنَكــَث َفِإّن  وَنصيَبُكــم َضّيَ
ُ

ُكــم أخَطــأمت
َ
ــا َحّق

َ
َمــِن اغَتــّرَ ِبُكــم ، َفِإّن

ــالُم عليكــم ورمحــة اهلل  َينُكــُث َعــىل  َنفِســِه< ، وَســُيغيِن اهلُل َعنُكــم ، َوالّسَ
وبركاتــه«. مث طــوى الكتــاب وختمــه ودفعــه إىل قيــس بــن مســهر الصيــداوي.1

 

شواهد و قصص ط

لقاء الحر بالحسین ؟ع؟ 

راياهتـم أجنحـة  و هـم يف ذي حسـم طلعـت علهيـم هـوادي اخليـل ، وكأّن 
اليربوعـي  التميمـي  يـد  يز بـن  فـارس مـع احلـّر  ألـف  القـوم وهـم  الطيـر، وجـاء 
حـّی وقـف هـو وخيلـه مقابـل احلسـن ؟ع؟  يف حـّر الظهيـرة ، واحلسـن ؟ع؟ 

أسـيافهم. ـدون 
ّ
متقل معتّمـون  وأصحابـه 

فقــال احلســن ؟ع؟  لفتيانــه : »اســقوا القــوم وأرووهــم مــن املــاء ، ورّشــفوا 
.»

ً
ترشــيفا اخليــل 

كامل ابن اثیر ج3 ص280 ، وقعة الّطف ص172 1.  تاريخ الطبري ج3 ص307 ، 
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فقـام فتيانـه ، وسـقوا القـوم مـن املـاء حـّی أرووهـم ، وأقبلـوا ميـألون القصـاع 
 
ً
والطسـاس واألتـوار 1  مـن املـاء ، مّث يدنوهنـا مـن الفـرس ، فـإذا عـّب فيـه ثالثـا

هـا.
ّ
 2  عزلـت عنـه ، وسـقوا آخـر حـّی سـقوا اخليـل كل

ً
 أو مخسـا

ً
بعـا أو أر

وحضـرت صـالة الظهـر ، فأمـر احلسـن ؟ع؟  احلّجـاج بـن مسـروق اجُلعـي أْن 
يـؤذن فـأّذن ، فلّمـا حضـرت اإلقامـة خـرج احلسـن ؟ع؟  يف إزار ورداء ونعلن.
 اهلِل ؟زع؟  

َ
ـا َمعـِذَرٌة إىل ـا الّنـاُس ! إهّنَ َ فحمـد اهلل وأثـى عليـه ، مّث قـال : » أهّيُ

ُكم : أِن اقـَدم 
ُ
َّ ُرُسـل ُكُتُبُكـم ، وَقِدَمـت َعـيلَ  آِتُكـم َحـّی  أَتتـين 

َ
يُكـم؛ إيّن مل

َ
إل و

ُكنـمُت   اُلـدى  . َفـِإن 
َ

 اهلَل جَيَمُعنـا ِبـَك َعـىل
َّ

َعـل
َ
نـا إمـاٌم ، ل

َ
يـَس ل

َ
ـُه ل ينـا ؛ َفِإّنَ

َ
َعل

يِه ِمـن ُعهوِدُكم وَمواثيِقُكم 
َ
َعـىل  ذِلـَك َفَقـد ِجئُتُكـم ، َفـِإن ُتعطوين مـا أطَمِنُّ إل

 
َ

إىل َعنُكـم  انَصَرفـُت  كاِرهـَن  قَدمـي  ِلَ وُكنـمُت  َتفَعلـوا   
َ

مل إن  و  ، ِمصَرُكـم  قـَدم 
َ
ا

يُكـم ! «.
َ
ـذي أقَبلـُت ِمنـُه إل

َّ
اَلـكاِن ال

فسكتوا عنه ، وقالوا للمؤّذن : أقم. فأقام للصالة.
 بأصحابك؟

ّ
يد أن تصيل فقال احلسن ؟ع؟  : للحّر أتر

 هبم احلسـن ؟ع؟ . مّث إّنه 
ّ

 بصالتك. فصىل
ّ

 أنت ونصيل
ّ

 قال : ال ، بل تصيل
دخـل ، واجتمع إليه أصحابه.

وانصـرف احلـّر إىل مكانـه الـذي كان بـه ، فدخل خيمة قـد ضربت له فاجتمع 
إليـه مجاعـة مـن أصحابـه ، وعـاد أصحابه إىل صّفهم الـذي كانوا فيه فأعادوه 

ها.
ّ
 رجـل مهنـم بعنـان داّبتـه وجلس يف ظل

ّ
، مّث أخـذ كل

كان وقـت العصـر أمـر احلسـن ؟ع؟  أْن يهتّيئـوا للرحيـل ، مّث خـرج فأمـر  فلّمـا 
م 

ّ
 بالقوم ، مّث سـل

ّ
مناديه فنادى بالعصر وأقام ، فاسـتقدم احلسـن ؟ع؟  فصىل

وانصـرف إىل القـوم بوجهـه.

ــر  ــاء مــن صف ــور ، وهــو إن ــوار : جمــع ت 1.  ]القصــاع : جمــع القصعــة ، والطســاس : جمــع الطــاس ، واألت
أو حجــارة.[

2.  ]وهذا هو معنی : الترشیف.[
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قـوا  ُكـم إن َتّتَ ـا الّنـاُس ! َفِإّنَ َ فحمـد اهلل وأثـى عليـه مّث قـال : » أّمـا َبعـُد ، أهّيُ
هـَذا  ِبِوالَيـِة  أوىل   الَبيـِت   

َ
أهـل ـُن 

َ
، وحن هلِلِ   َيُكـن أرىض   هِلـِه 

َ
أِل احَلـّقَ  وَتعِرُفـوا 

ِباجَلـوِر  يَن فيُكـم  َوالّسـاِئر ـم ،  ُ
َ

يـَس ل
َ
ل عـَن مـا  يُكـم ِمـن هـُؤالِء اُلّدَ

َ
َعل مـِر 

َ
األ

أَتتـين  َرأُيُكـم َغيـَر مـا  نـا ، وكاَن 
َ
َكِرهُتمونـا ، وَجِهلـمُت َحّق أنـمُت  إن  َوالُعـدواِن، و

ِانَصَرفـُت َعنُكـم «. ُكم ، 
ُ
ُرُسـل  َّ ِبـِه َعـيلَ ُكُتُبُكـم ، وَقِدَمـت 

يد : إّنا واهلل، ما ندري ما هذه الكتب الي تذكر. فقال له احلّر بن يز
فهيمـا  اللذيـن  اخلرجـن  أخـرج  مسعـان،  بـن  عقبـة  »يـا  احلسـن ؟ع؟:  فقـال 

إيّل«. كتهبـم 
 فنشرها بن أيدهيم.

ً
فأخرج خرجن مملوئن صحفا

مرنا إذا حنن لقيناك 
ُ
فقـال احلـّر : فإّنـا لسـنا مـن هـؤالء الذين كتبوا إليك ، وقـد أ

ياد. أالّ نفارقـك حـّی نقدمـك عىل عبيد اهلل بن ز
فقال له احلسن ؟ع؟  : »املوت أدن إليك من ذلك«.

مّث قال ؟ع؟  ألصحابه : »قوموا فاركبوا«.
فركبوا ، وانتظروا حّی ركبت نساؤهم.

فلّما ذهبوا لينصرفوا ، حال القوم بيهنم وبن االنصراف.
يد؟ ّمك! ما تر

ُ
فقال احلسن ؟ع؟  للحر : ثكلتك ا

قـال : أَمـا واهلل ، لـو غيـرك مـن العـرب يقوهلـا يل ، وهـو عـىل مثـل احلـال الـي 
 َمـن كان ، ولكـن واهلل ، 

ً
ّمـه بالثـكل أْن أقولـه كائنـا

ُ
أنـت علهيـا، مـا تركـت ذكـر ا

ّمـك مـن سـبيل إالّ بأحسـن مـا ُيقـدر عليـه .
ُ
مـا يل إىل ذكـر ا

يد؟ فقال له احلسن ؟ع؟  : مفا تر
ياد. يد واهلل ،  أن أنطلق بك إىل عبيد اهلل بن ز قال احلّر : أر

قال له احلسن ؟ع؟  : »إذن واهلل ، ال اّتبعك«.
فقال له احلّر : إذن واهلل ، ال أدعك.
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ّ
إّنـا أمـرت أال كثـر الـكالم بيهنمـا ، قـال لـه احلـّر : إيّن مْل أؤمـر بقتالـك ، و وّلـا 

 ال تدخلـك الكوفـة وال 
ً
يقـا أفارقـك حـّی أقدمـك الكوفـة ، فـإذا أبيـت فخـذ طر

يـاد.1  كتـب إىل ابـن ز  حـّی أ
ً
تـرّدك إىل املدينـة ، تكـون بيـين وبينـك نصفـا

بيعة طلحة و زبير 

 َّ َبـا الّنـاَس َعـيلَ
َّ
ل
َ
مـايِن َو َنَكثـا َبْيَعـِي َو أ

َ
مـا َقَطعـايِن َو َظل ُ ُهـّمَ ِإهّنَ

ّ
قـال؟ع؟ : الل

ـال وَعِمـال.  ّمَ
َ
ـا اَلسـاَءَة ِفيمـا أ ِرمُهَ

َ
ْبَرمـا َوأ

َ
مـا مـا أ ُ ُكـْم لَ ْ  مـا َعقـدا َو ال حتَ

ْ
ـل

ُ
َفاْحل

ْعَمَة َورّدا  ِوقاِع َفَغَمَطا الّنِ
ْ
ماَم ال

َ
ما أ َنْيُت هِبِ

ْ
ِقتاِل، َو اْسـَتأ

ْ
 ال

َ
ما َقْبل َقِد اْسـَتَثْبهُتُ

َ
َول

العاِفَية...
هـّم إهّنمـا قطعـاين( أى 

ّ
بيـر بقولـه )الل مّث شـكا إىل اهلل سـبحانه مـن طلحـة و الّز

يـش  قطعـا رمحـى ألهّنمـا كانـت هلمـا رحـم ماسـة بـه ؟ع؟ لكوهنـم مجيعـا مـن قر
يبـة فاّنـه كان ابن عّمة أميـر املؤمنن و اّمه  بيـر مـن القرابـة القر مضافـا إىل مـا للّز
صفيـة بنـت عبـد املّطلـب ؟ع؟ )و ظلمـاين( يف خروجهما إىّل و مطالبة ما ليس 
هلما حبّق )و نكثا بيعي( و نقضاها )و ألّبا الّناس( و أفسـداهم )عيّل( مّث دعا 
ي أضمراها يف نفوسـهم 

ّ
علهيمـا بقولـه )فاحلـل مـا عقدا( من العزوم الفاسـدة ال

)و ال حتكـم هلمـا مـا أبرمـا( أى ال جتعـل مـا أبرمـاه و أحمكاه يف أمر احلرب حممكا 
مبرمـا )و أرمهـا املسـائة فيمـا أّمـال و عمـال( أى أرمها املسـائة يف الّدنيا و اآلخرة 

و ال تنلهمـا آماهلمـا و اجزمهـا الّسـوءى بأعماهلمـا و أفعاهلما.
كمال الّنصـح و املوعظة  مّث اعتـذر مـن قتالـه معهمـا باّنـه اّنـا قـام بالقتـال بعـد ا
مئـة يف ذلـك راجعـة الهيمـا ال إليه 

ّ
و امتـام احلّجـة قاصـرا عـىل البغـى فيكـون الال

و الّذنـب علهيمـا ال عليـه و هـو معـى قولـه )و لقـد اسـتتبهتما قبـل القتـال( أى 
بـا عـن ذنهبمـا اسـتعطافا هلمـا )و  البغـى أو يتو طلبـت مهنمـا أن يرجعـا عـن 
هما 

ّ
اسـتأنيت هبمـا قبـل الوقـاع( أى تأّنيـت و تثّبـت هبمـا قبل وقاع احلـرب لعل

1.  الفتــوح : ج 5 ص 76 ، مقتــل الحســین علیــه الســالم للخوارزمــي : ج 1 ص 230 نحــوه وراجــع : 
المنتظــم : ج 5 ص 335 وتذكــرة الخــواّص : ص 240 .
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يرجعـا إىل احلـّق فلـم يقبـال نصحـى و مل يسـمعا قـوىل بـل أصـّرا عـىل البغـى و 
املخالفـة و )غمطـا الّنعمـة( اى اسـتحقرا مـا أنعـم اهلل علهيمـا و هـو قسـمهتما 
يـادة و الّتوفيـر )و رّدا العافيـة( أى الّسـالمة يف الّدنيـا  مـن بيـت املـال و طلبـا الّز

و الّديـن فـكان عاقبهتمـا أهّنمـا يف الّنـار خالديـن.1

1.  منهاج البراعة ج 8، ص: 341
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من المؤمنین رجال صدقوا 

َبُه َو  ْ ْم َمْن َقىض  حنَ هْنُ ِ
َ

ْيِه مف
َ
 َصَدُقوا ما عاَهُدوا اهلَل َعل

ٌ
ْؤِمِنَن ِرجال ُ >ِمَن الْ

وا َتْبِديال <
ُ
ل ْم َمْن َيْنَتِظُر َو ما َبّدَ ِمهْنُ
األحزاب : 23

11

شرح اآلیة: ط

تأّسـيا  كثـر  أ كانـوا  الذيـن  هـم  و  املؤمنـن،  مـن  فئـة خاّصـة  إىل  اآليـة  تشـير   
بالّنـيب ؟ص؟ مـن اجلميـع، و ثبتـوا عـىل عهدهـم الـذي عاهـدوا اهلل بـه، و هـو 
التضحيـة يف سـبيل دينـه حـّی اللحظـة األخيـر، و إىل آخـر قطـرة دم، فتقـول: 
َبـُه َو  ْ ـْم َمـْن َقـىض  حنَ هْنُ ِ

َ
ْيـِه مف

َ
 َصَدُقـوا مـا عاَهـُدوا اهلَل َعل

ٌ
ْؤِمِنـَن ِرجـال ُ >ِمـَن الْ

ـْم َمـْن َيْنَتِظـُر < مـن دون أن يتزلـزل أو ينحـرف و يبـّدل العهـد و يغّير امليثاق  ِمهْنُ
.>

ً
ـوا َتْبِديـال

ُ
ل الـذي قطعـه عـىل نفسـه: >َو مـا َبّدَ

إهّنـم مل ينحرفـوا قيـد أنلـة عـن خّطهـم، و مل يألـوا جهـدا يف سـبيل اهلل، و مل 
يتزلزلـوا حلظـة، بعكـس املنافقـن أو ضعـاف اإلميـان الذيـن بعثرهتـم عاصفـة 
يـة أفـكارا جوفـاء  احلـوادث هنـا و هنـاك و أفـرزت الشـدائد يف أدمغهتـم اخلاو
خبيثـة ... إّن املؤمنـن  وقفـوا كاجلبـل األشـّم و أثبتـوا أّن العهـد الـذي عاهـدوا 

بـه ال يقبـل النقـض أو التراجـع عنـه.
ـَب( عـىل زنـة )عهـد( تعـين العهـد و النـذر و امليثـاق، و وردت  ْ

َ
إّن لفظـة )حن

أحيانـا مبعـى املـوت، أو اخلطـر، أو سـرعة السـير، أو البـكاء بصـوت مرتفـع .
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َبُه إشارة إىل شهداء بدر و أحد. ْ و قال آخرون: إّن مجلة: َمْن َقىض  حنَ
َبـُه إشـارة إىل  ْ ـْم َمـْن َقـىض  حنَ هْنُ ِ

َ
و روي عـن ابـن عّبـاس أّنـه قـال: إّن مجلـة: مف

محـزة بـن عبـد املّطلـب و بـايق شـهداء احـد، و أنـس بـن النضـر و أصحابـه .
 

ّ
ــا واســعا يشــمل كل ــة مفهوم ــا، ألّن لآلي ــن هــذه التفاســير مطلق ــاة ب و ال مناف
كان   مــن 

ّ
كل شــهداء اإلســالم الذيــن استشــهدوا قبــل معركــة األحــزاب، و 

منتظــرا للنصــر أو الشــهادة، و كان عــىل رأســهم رجــال كحمــزة ســّيد الشــهداء 
و عــيل؟امهع؟.

يـن الذيـن  ـْم َمـْن َيْنَتِظـُر، إشـارة إىل املسـلمن الصادقـن اآلخر  و مجلـة: َو ِمهْنُ
كانـوا بانتظـار إحـدى احلسـنين: النصـر، أو الشـهادة.

و روي عـن »أنـس بـن مالـك«: أّن عّمـه »أنـس بـن النضـر« مل يكـن حاضـرا 
يف غـزوة بـدر، فلّمـا علـم فيمـا بعـد، و كانـت احلـرب قد وضعت أوزارها، أسـف 
كه يف اجلهـاد، فعاهـد اهلل عـىل أن يشـارك يف اجلهـاد إن وقعـت  لعـدم اشـترا
معركـة اخـرى و يثبـت فهيـا و إن زهقـت روحـه، و لذلـك فقـد شـارك يف معركـة 
احـد، و حينمـا فـّر مجاعـة مل يفـّر معهم، و قاوم و صمد حّی جرح مث استشـهد.
 

ّ
كل  املؤمنـن املخلصـن الصادقـن يف 

ّ
كل اذن فلآليـة مفهومـا واسـعا يشـمل 

عصـر و زمـان، سـواء مـن ارتـدى مهنـم ثـوب الشـهادة يف سـبيل اهلل، أم مـن 
كان مسـتعّدا للجهـاد و الشـهادة. ّبـه و مل يتزعـزع، و  ثبـت عـىل عهـده مـع ر

الروایات ط

 َصَدُقـوا مـا عاَهـُدوا اهلَل 
ٌ

ْؤِمِنـَن ِرجـال ُ ▪ أبوالـورد، عـن أيب جعفـر ؟ع؟ »ِمـَن الْ
ْيـِه« قـال : عـيل و محـزة وجعفـر » مفهنـم مـن قـىض حنبه « قـال : عهده ، وهو 

َ
َعل

ـْم َمـْن َيْنَتِظـُر « قـال : عـيل بـن أيب طالـب؟ع؟. 1 محـزة وجعفـر » َو ِمهْنُ

1.  البحار ج35 ص405
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ْؤِمـِن ِبَسـْيي هـذا َعـىل أْن ُيْبِغَضـين ما  ُ ْبـُت َخْيُشـوَم الْ ـو َضَر
َ
▪ قـال عـيل؟ع؟: ل

ين؛1  َحّبَ
َ
ـين مـا أ ّبَ ناِفـِق َعـىل أْن حُيِ ُ  الْ

َ
ّماهِتـا َعـىل نيـا جِبَ ـو َصَبْبـُت الّدُ

َ
أْبَغَضـين ول

ِتنـا  َمَوّدَ یف  ُلَتحاّبـوَن 
َ
ا ِوالَيِتنـا،  یف  اُلَتباِذلـوَن  شـيَعُتَنا   : عـيل؟ع؟  قـال   ▪

 ُيسـِرفوا، 
َ

 َيظِلمـوا َو ِان َرضـوا مل
َ

ذيـَن ِان َغِضبـوا مل
َّ
ل
َ
مِرنـا ا

َ
ُلَتـزاِوروَن یف ِاحيـاِء ا

َ
ا

طـوا؛2
َ
ـن خال َبَرَكـٌة َعـىل َمـن جـاَوروا ِسـلٌم ِلَ

ْؤِمـٌن، َصـَدَق ِبَعْهـِد اهلِل َو  ُ ْؤِمـُن ُمْؤِمَنـاِن: مفَ ُ :الْ
َ

يِب َعْبـِد اهلِل ؟ع؟  َقال
َ
▪ َعـْن أ

ْيـِه ، َفَذِلَك 
َ
 َصَدُقـوا مـا عاَهـُدوا اهلَل َعل

ٌ
 اهلِل؟زع؟: ِرجـال

ُ
َویَف ِبَشـْرِطِه َو َذِلـَك َقـْول

 ُيْشـَفُع 
َ

ْن َيْشـَفُع َو ال ِخَرِة َو َذِلَك مِمَّ
ْ

 اآل
ُ

ْهَوال
َ
 أ

َ
ْنَيا َو ال  الّدُ

ُ
ْهَوال

َ
 ُتِصيُبُه أ

َ
ِذي ال

َّ
ال

ـْن ُتِصيُبـُه  ، َفَذِلـَك مِمَّ
ً
ْحَيانـا

َ
 َو َتُقـوُم أ

ً
ْحَيانـا

َ
ْرِع  َتْعـَوّجُ أ َكَخاَمـِة الـّزَ ـُه، َو ُمْؤِمـٌن 

َ
ل

 َيْشـَفُع.3  
َ

ـُه َو ال
َ
ـْن ُيْشـَفُع ل ِخـَرِة َو َذِلـَك مِمَّ

ْ
 اآل

ُ
ْهـَوال

َ
ْنَيـا َو أ  الّدُ

ُ
ْهـَوال

َ
أ

شأن التالوة ط

خبر استشهاد قیس بن مسهر الصیداوي

بعـة نفـر خارجـن مـن الكوفـة عـىل رواحلهـم  يف عذيـب اهلجانـات،  وافـاه أر
 لنافـع بـن هـالل يقـال لـه )الكامـل( وهـم ؛ عمـرو بـن خالـد 

ً
جينبـون فرسـا و

الصيـداوي ، وسـعد مـواله ، وجممـع بـن عبـد اهلل املذحجـي ، ونافـع بن هالل ، 
ودليلهـم الطرّمـاح بـن عـدي الطـايئ صاحـب األبيـاِت املعروفـة:

الفجـريـا ناقـي ال تذعري من زجري طلـوع  قبـل  ومّشـري 

سـفر وخيـر  ركبـان  النجـرخبيـر  بكـرمي  حتـىل  حـّی 

الصـدر رحيـب  احلـر  أمـراملاجـد  خليـر  اهلل  بـه  أت 

مثت أبقاه بقاء الدهر

1.  األمالي للطوسي : ص 206 ح 353. نهج البالغة : الحکمة 45
2.  الکافي)ط-االسالمیه( ج 2، ص 236 و 237

3.  الکافي )ط - اإلسالمیة( ؛ ج 2 ؛ ص248
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يـد ، فقـال لإلمـام ؟ع؟  : إّن هـؤالء الّنفـر الذيـن مـن أهـل  وأقبـل احلـّر بـن يز
الكوفـة ليسـوا مّمـن أقبـل معـك ، وأنـا حابسـهم أو راّدهـم.

قـال احلسـن ؟ع؟  :»هـم أصحـايب ، وهـم مبنزلـة َمـن جـاء معـي ، فـإّن متمـت 
 ناجزتـك«. فكـّف عهنـم احلـّر.

ّ
إال كان بيـين وبينـك و عـيّل مـا 

مّث قال هلم احلسن ؟ع؟  : أخبروين خبر الّناس وراءكم؟
بعـة الذيـن جـاؤوه:  فقـال لـه جمّمـع بـن عبـد اهلل العائـذي ، وهـو أحـد الّنفـر األر
م وملئت غرائزهم ، يسـتمال وّدهم  عِظَمت ِرشـَوهُتُ

ُ
أّما ، أشـراف الّناس ، فقد ا

يسـتخلص بـه نصيحهتـم ، فهـم إلـٌب1   واحـد عليـك ؛ وأّمـا سـائر الّنـاس بعـد  و
 مشـهورة عليك.

ً
، فـإّن أفئدهتـم هتـوي إليـك وسـيوفهم غـدا

قال ؟ع؟  : أخبروين ، فهل لكم برسويل إليكم؟
 قالوا : َمن هو؟ 

قال؟ع؟: قيس بن مسهر الصيداوي«
ياد  يـاد ، فأمـره ابن ز قالـوا : نعـم ، أخـذه احلصـن بـن متـمي فبعـث بـه إىل ابـن ز
يـاد وأباه ، ودعا   عليـك وعـىل أبيـك ولعن ابن ز

ّ
يلعـن أبـاك فصـىل أْن يلعنـك و

لي من طمـار2  القصر.
ُ
يـاد فأ إىل نصرتـك وأخبرهـم بقدومـك ، فأمـر بـه ابـن ز

َبُه  ْ ـْم َمـْن َقىَض حنَ فترقرقـت عينـا احلسـن ؟ع؟  ومْل ميلـك دمعـه ، مّث قـال : >ِمهْنُ
ـوا َتْبِديـالً <. اللهـّم ، اجعـل لنـا وهلـم اجلّنـة نـزالً ، 

ُ
ل ـْم َمـْن َيْنَتِظـُر َوَمـا َبّدَ َوِمهْنُ

وامجـع بيننـا وبيهنـم يف مسـتقّر رمحتـك ، ورغائـب مذخـور ثوابـك.3 
 من أراد 

ّ
و ورد يف تفسـير الصـايف: أّن أصحـاب احلسـن ؟ع؟ بكربـالء كانـوا كل

اخلـروج للقتـال وّدع احلسـن  ؟ع؟ و قـال: السـالم عليـك يـا ابـن رسـول اهلل، 
َبـُه َو  ْ ـْم َمـْن َقـىض  حنَ هْنُ ِ

َ
فيجيبـه: و عليـك السـالم و حنـن خلفـك، و يقـرأ: >مف

ـْم َمـْن َيْنَتِظـُر <. ِمهْنُ

1.  ]اجتماع[
2.  ]أعاله[

3.  وقعة الّطف ص174، مقتل المقرم ص186
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كتــب املقاتــل أّن اإلمــام احلســن  ؟ع؟ تــال هــذه اآليــة عنــد  و يســتفاد مــن 
كمســلم بــن عوســجة، و حــن بلغــه خبــر شــهادة  يــن  أجســاد شــهداء آخر

»عبــد اهلل بــن يقطــر« .

شواهد وقصص ط

قصة قیس بن مسهر مع ابن زیاد

قـال ابـن أعـم الكـويف يف كتابـه الفتـوح: ونـزل احلسـن ؟ع؟ يف موضعـه ذلـك 
يـد حذاءه يف ألف فارس، ودعا احلسـن ؟ع؟ بدواة وبياض،  ونـزل احلـّر بـن يز

وكتـب إىل أشـراف الكوفـة مّمـن كان يظـّن أنـه عـىل  رأيه:
صـرد،  بـن  سـليمان  إىل   عـيّل  بـن  احلسـن  مـن  الرحـمي،  الرمحـن  اهلل  بسـم 
واملسـّيب بـن جنبـة، ورفاعـة بـن شـّداد، وعبـداهلل بـن وال، ومجاعـة املؤمنـن. 
أّمـا بعـُد:... وقـد أتتـين كتبكم، وقدمت عيّلَ رسـلكم بيعتكم أنكم التسـلموين 
والختذلـوين، فـإن وفيـمت يل ببيعتكـم فقـد أصبـمت حّضكـم ورشـدكم، ونفـيس 
إْن مل  سـوة، و

ُ
مـع أنفسـكم، وأهـيل وولـدي مـع أهاليكـم وأوالدكـم، فلكـم يّفَ أ

تفعلـوا ونقضـمت عهدكـم ومواثيقكـم، وخلعـمت بيعتكـم، فلعمـري مـا هـي منكـم 
 مـن اغتـّر بكـم، 

ّ
بنكـر، لقـد فعلتموهـا بـأيب وأخـي وابـن عّمـي، هـل املغـرور إال

فإنـا حّضكـم أخطـأمت، ونصيبكـم ضّيعـمت، ومن نكث فإّنا ينكث عىل نفسـه، 
وسـُيغين اهلل عنكم.والسـالم.

قـال: مّث طـوى  الكتـاب وختمـه ودفعـه إىل قيـس بـن مسـهر الصيـداوي، وأمره 
أن يسـير إىل  الكوفـة.

يـاد قد وضع املراصد واملسـالح  قـال: مفـىض  قيـس إىل  الكوفـة، وعبيـداهلل بـن ز
 ُفّتـش، فلّمـا تقـارب مـن الكوفـة 

ّ
عـىل الطـرق، فليـس أحـٌد يقـدر أن جيـوز إال

قيـس بـن مسـّهر لقيـه عـدّو اهلل، يقـال لـه احلصـن بن نيـر السـكوين، فلّما نظر 
 مفّزقـه عـن آخره!

ً
يعا إليـه قيـس كأّنـه اّتـىق عـىل  نفسـه، فأخـرج الكتـاب سـر
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 حـّی  أتوا به 
ً
 وأخـذوا الكتـاب ممّزقا

ً
قـال: وأمـر احلصـن أصحابـه فأخـذوا قيسـا

ياد. إىل عبيـداهلل بـن ز
ياد: من أنت!؟ فقال له عبيداهلل بن ز

قال: أنا رجل من شيعة أميراملؤمنن احلسن بن عيّل؟امهضر؟!
قال: َفِلَم خرقت الكتاب الذي كان معك!؟

 حّی  التعلم ما فيه!
ً
قال: خوفا

إىل  من كان!؟ قال: مّمن كان هذا الكتاب و
فقال: كان من احلسن ؟ع؟ إىل مجاعة من أهل الكوفة ال أعرف أمساءهم!

.
ً
 عظيما

ً
ياد غضبا قال فغضب ابن ز

كتـب إلهيـم  ـين عـىل هـؤالء القـوم الذيـن 
ّ
 أو تدل

ً
 مّث قـال: واهلل التفارقـين أبـدا

هـذا الكتـاب! أو تصعـد املنبـر فتسـّب احلسـن وأبـاه وأخـاه فتنجـو مـن يـدي 
أو ألقّطعنـك!

فقال قيس: أّما هؤالء القوم فال أعرفهم، وأّما لعنة احلسن وأبيه وأخيه فإيّن 
أفعل!

الّنـاس  لـه  ومُجـع  املنبـر،  مّث صعـد  األعظـم،  املسـجد  دخـل 
ُ
فأ بـه  فأمـر  قـال: 

قـد اجتمعـوا وثـب  الّنـاس  أّن  فلّمـا علـم قيـس  اللعنـة!  يسـمعوا  ليجتمعـوا و
كثـر الترحـم عـىل     عـىل  حمّمـد وآلـه، وأ

ّ
، فحمـد اهلل وأثـى  عليـه، مّث صـىل

ً
قامئـا

ولـده؟مهع؟. و  عـيّل 
يـاد ولعـن أبـاه ولعـن ُعتاة بين أمّية عـن آخرهم، مّث دعا  مّث لعـن عبيـداهلل بـن ز

الّناس إىل نصرة احلسـن بن عيّل؟ع؟.
صعـد عـىل  أعـىل  القصـر، مث ُرمـي بـه عـىل  

ُ
يـاد، فأ خبـر بذلـك عبيـداهلل بـن ز

ُ
فأ

رأسـه مفـات؟هر؟. 1

1.  مع الركب الحسینی ج  4 ص 77
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ع مسلم بن عوسجة مصر

برز مسلم بن عوسجة؟س؟، وهو يرجتز.

من فرع قوم من ذرى بين أسـدإن تسـألوا عـيّن فـإيّن ذو لبـد

الرشـد صمـدمفـن بغانـا  حائـد عـن  جّبـار  بديـن  وكافـر 

 فسـقط إىل األرض وبـه رمـق ، مفـى إليـه احلسـن ؟ع؟  
ً
 شـديدا

ً
مّث قاتـل قتـاال

ْم  هْنُ ِ
َ

ومعـه حبيـب بـن مظاهـر ، فقـال له احلسـن ؟ع؟: رمحـك اهلل يا مسـلم، >مف
.> 

ً
لـُوا َتْبِديال ـْم َمـْن َيْنَتِظـُر َوَما َبّدَ َبـُه َوِمهْنُ ْ َمـْن َقـىَض حنَ

 مّث دنا منه حبيب ، فقال : يعّز عيّل مصرعك ، يا مسلم ، أبشر باجلّنة.
 : بّشرك اهلل خبير.

ً
 ضعيفا

ً
فقال له قوال

مـا   
ّ

بـكل إيّلَ  تـوص  أن  األثـر ألحببـت  أيّن يف  أعلـم  لـوال   : لـه حبيـب  فقـال 
أمّهـك.

يـب[ وأشـار إىل احلسـن  ؟ع؟، فقاِتـل  وصيـك هبـذا ]الغر
ُ
فقـال مسـلم : فـإيّن ا

دونـه حـّی متـوت.
.
ً
فقال حبيب : ألنعمّنك عينا

مّث مات؟ضر؟.
ية له : يا سّيداه ، يا ابن عوسجتاه. قال : فصاحت جار

ين : قتلنا مسلم بن عوسجة. فنادى أصحاب ابن سعد مستبشر
ّمهاتكم ، أّمـا إّنكم تقتلون 

ُ
بعـي لبعـض من حولـه : ثكلتكم ا فقـال شـبث بـن ر

ون عّزكم ، أتفرحون بقتل مسـلم بن عوسـجة؟ 
ّ
أنفسـكم بأيديكم ، وتذل

كـرمي ، لقـد رأيتـه يـوم  ـذي أسـلمت لـه ، لـرّب موقـف لـه يف املسـلمن 
ّ
أّمـا وال

آذربيجـان قتـل سـّتة مـن املشـركن قبـل أن تلتـم خيـول املسـلمن.1 

كنز الدقائق 8: 138، وقعة الطف: 225. 1.  بحار االنوار 45: 20، العوالم 17: 263، 
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مقتل مالك األشتر؟س؟

 يف حكومته اإلسالمية وقد 
ً
 متينا

ً
 لإلمام عيل ؟ع؟  وركنا

ً
كان مالك األشتر عونا

ية أمهية األشتر ودوره املؤثر ، فهو من أخلص أصحاب اإلمام؟ع؟،  اكتشف معاو
 
ً
ية جيد فيه هتديدا كان معاو ومن ذوي الرأي السديد واحلمكة العالية ، لذلك 
له ، فكان يسعى اىل التخلص منه ، من أجل تضعيف قوى اإلمام عيل؟ع؟. 
ية باخلطر من وراء   عىل مصر ، شعر معاو

ً
وعندما قرر اإلمام ؟ع؟  أن يبعثه واليا

ية يف دولة اإلمام عيل؟ع؟ ، مما  هذه اخلطوة ، فهذا يعين حتول مصر اىل قلعة قو
ية يف الشام. سيضعف بطبيعة احلال سلطة معاو

مية قتل مالك األشتر ، إلهناء دوره من  ية أن يقدم عىل جر ومن هنا قرر معاو
يكه عمرو بن العاص. حيث مت  احلياة اإلسالمية ، وقد دّبر مؤامرة اإلغيال مع شر
 بعد أن أدى دوره الرسايل 

ً
يقه اىل مصر ، فقىض شهيدا اغتياله ؟وضر؟ وهو يف طر

ية مبقتل مالك   يف الساحة االسالمية. ولقد ُسّر معاو
ً
 واسعا

ً
 فراغا

ً
الكبير ، خملفا

األشتر وأظهر ذلك حينما خطب الناس يف الشام بعد وصول خبر قتله بقوله : 
أما بعد ، فانه كان لعيل بن أيب طالب ميينان قطعت احدمها يف صفن »يقصد 

عمار بن ياسر« وقطعت األخرى اليوم »يقصد مالك االشتر« .
أما اإلمام عيل؟ع؟ املفجوع بصديقه املخلص الويف وصاحبه الشجاع الناصح. 

 وقال : 
ً
فقد رثاه بعدة كلمات كاجلمر امللهتب ، فلما نعي إليه األشتر تأّوه حزنا

 لكنا صلدا ، ولو كان جبال 
ً
 ، ومالك عّزَ عيّلَ به هالك لو كا صخرا

ً
"رحم اهلل مالكا

لكان فندا ، وكأنه قّدَ مين قدا ، فلقد كان يل كما كنت لرسول اهلل ؟ص؟.
 فقد ویف بعهده ، وقىض حنبه ، ولي ربه ، مع إنا قد وطّنا أنفسنا 

ً
رحم اهلل مالكا

أن نصبر عىل كل مصيبة بعد مصابنا برسول اهلل؟ص؟ فاهنا من أعظم املصائب، 
إنا إليه راجعون  إنا هلل و عىل مثل مالك فلتبكي البواكي ، وهل موجود كمالك ، و

اللهم اين احتسبه عندك فان موته من مصائب الدهر.  1 

1.  السید محسن االمین : أعیان الشیعة ٩ / ٤١ ، المامقاني : تنقیح المقال
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ُكْنُت  ْنُفِسِهم َو ما 
َ
َق أ

ْ
ْرِض َو ال َخل

َ ْ
ماواِت َو األ َق الّسَ

ْ
ْم َخل ْشَهْدهُتُ

َ
>ما أ

> 
ً
َن َعُضدا ِ

ّ
ِضل ُ ِخَذ الْ ُمّتَ

الكهف : 51 

ین
ّ
ال تستعینوا بالضال

12

شرح اآلیة: ط

يتـه خلـق السـموات و األرض، و ال أشـهدت  املعـى: مـا أحضـرت إبليـس و ذر
بعضهـم خلـق بعـض، فكيـف تطيعوهنـم و تعبـدون األصنـام مـن دون و هـم 

عبيـد أمثالكـم ال ميلكـون ألنفسـهم نفعـا و ال ضـرا؟
كن فيكون، ال يستشير أحدا، و ال  بل اّن اهلل سبحانه  إذا أراد شيئا يقول له 
يستعن بأحد ألنه غين عن العاملن، و حن خلق الكائنات مل حيضر واحدا 
و  كإبليس  مضال  ضاال  كان  إذا  فكيف  األتقياء،  أتىق  كان  لو  و  حی  مهنا، 

جنوده.
و نعلم أّنه تعاىل ليس حباجة إىل من يعينه سواء كان املعن ضاال أم مل يكن، 
لكهنـا تقـدم لنـا درسـا كبيـرا للعمـل اجلماعـي، حيـث جيب أن يكون الشـخص 
املنتخـب للنصـرة و العـون سـائرا عـىل مهنـج احلـق و العدالـة و يدعـو إلهيـا، و  
يـن قد ابتلوا مبختلف أنواع االحنرافات و املشـاكل  كثـر مـا رأينـا أشـخاصا طاهر أ
و أصيبـوا باخليبـة و سـوء احلـظ جـراء عـدم الدّقـة يف انتخـاب األعـوان، حيث 
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ـن حـی ضاعـت أعماهلـم، و كانـت 
ّ
ـن و املضل

ّ
التـّف حوهلـم عـدد مـن الضال

خامتـة أمرهـم أن فقـدوا كل ملكاهتـم اإلنسـانية و االجتماعية.

الروایات ط

من صفات العضد الضال المضل:

 ُيعِطـَك 
َ

 الَعّطـاِر ؛ إن مل
ُ

 اجَلليـِس الّصاِلـِح َمَثـل
ُ

▪ قـال رسـول اهلل ؟ص؟ : َمَثـل
 حُيِرق 

َ
 الَقـِن ؛ إن مل

ُ
ـوِء َمَثل  اجَلليـِس الّسَ

ُ
حِيـِه ، وَمَثـل ِمـن ِعطـِرِه أصاَبـَك ِمـن ر

حِيـِه .1    َبـَك أصاَبـَك ِمـن ر َثو
ــِنِ  ت ِبالّنَ يــِح إذا َمــّرَ َكالّر ــّرَ ، 

َ
شــراِر َتكِســُب الّش

َ
▪ اإلمــام عــيل ؟ع؟  : ُصحَبــُة األ

ــت َنِتنــا .2
َ
ل مَحَ

َك  يـْ
َ
ل ُب عـَ ّرِ قـَ ـُ راِب. ي الّسَ ـَ ُه ك ِاّنَ ـَ ّذاِب ف كـَ

ْ
َة ال ـَ اَك َو مـُصـاَدق ـّ ▪ اإلمام عيل ؟ع؟  : ِاي

يَب.3   َقر
ْ
يـْك ال

َ
ل ُد عـَ ّعِ ـَ ب ـُ عـيـَد َو ي ـَ ب

ْ
ال

ُه َيبيُعَك ِبالّتاِفِه.4   فاِجِر َفِاّنَ
ْ
▪ اإلمام عيل ؟ع؟  : ِاّياَك َو ُمصاَدَقَة ال

ْحـَوَج مـا 
َ
َيْقُعـُد َعْنـَك ا ـُه  َفِاّنَ َبخيـِل 

ْ
ِاّيـاَك َو ُمصاَدَقـَة ال ▪ اإلمـام عـيل ؟ع؟  : 

ْيـِه.5  
َ
ِال َتُكـوُن 

َك.6   ْن َيْنَفَعَك َفَيُضّرُ
َ
يُد ا ُه ُير ِق َفِاّنَ مْحَ

َ
▪ اإلمام عيل ؟ع؟  :ِاّياَك َو ُمصاَدَقَة ااْل

كنز العّمال : ج 9 ص 22 ح 24736   .1
2.  غرر الحکم : ح 5839

3.  نهج البالغه ، ح 37، ص 1105
4.  نهج البالغه ، ح 37، ص 1105
5.  نهج البالغه ، ح 37، ص 1105

6.  بحار األنوار : 74/ 35/198 .
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شأن التالوة ط

في قصر بني مقاتل

 
ً
فسـطاطا فـرأى  مقاتـل1،  بـين  قصـر  نـزل  حـّی  اهلجانـات  عذيـب  مـن  وسـار 

، فسـأل عنـه ، فقيـل : هـو لعبيـد اهلل بـن 
ً
 واقفـا

ً
، وفرسـا

ً
 مركـوزا

ً
، ورحمـا

ً
مضروبـا

احلـّر اجلعـي .2 
فبعـث إليـه احَلّجـاج بـن مسـروق اجلعـي ، فسـأله ابـن احلـّر عّمـا وراءه، قـال : 
هدّيـة إليـك وكرامـة إْن قِبلهتـا ، هـذا احلسـن يدعـوك إىل نصرتـه فـإْن قاتلـَت 

إْن ُقتلـت استشـهدت. ِجـرت ، و
ُ
بـن يَديـه ا

 
ً
 لكثـرة مـا رأيتـه خارجـا

ّ
 فقـال ابـن احلـّر : واهلل ، مـا خرجـُت مـن الكوفـة ؛ إال

بتـه وخـذالن شـيعته ، فعلمـُت أّنـه مقتـول وال أقـدر عـىل نصـره ، ولسـت  ملحار
أحـب أن يـراين وأراه .

فأعــاد احَلّجــاج كالمــه عــىل احلســن ؟ع؟ ، فقــام ومــى إليــه يف مجاعــة مــن 
أهــل بيتــه وصحبــه ، فدخــل عليــه الفســطاط ، فوّســع لــه عن صــدر املجلس.
 قـط أحسـن من احلسـن وال أمأل للعـن منه، وال 

ً
 يقـول ابـن احلـّر : مـا رأیـت أحـدا

رققـت عـى أحـد قـط رّقـي علیـه حـن رأیتـه ميـي والصبیـان حولـه، ونظـرت إىل 
كأّنـا جنـاح غـراب ، فقلـت لـه أسـواد أم خضاب؟ حلیتـه فرأیهتـا 

 قال : »یابن احلّر عّجل عيّلَ الشیب«. فعرفُت أّنه خضاب .
وّلـا اسـتقّر املجلـس بـأيب عبـد اهلل ، محـد اهلل وأثـى عليـه وقـال؟ع؟ :يابـن 
احلـّر إّن أهـل مصركـم كتبـوا إيّل أهّنـم جمتمعـون عـىل نصريت ، وسـألوين القدوم 
 كثيـرة ، فهـل لـك مـن 

ً
بـا إّن عليـك ذنو علهيـم، وليـس األمـر عـىل مـا زعمـوا  ، و

بـة متحـو هبـا ذنوبـك؟ تو
قال : وما هي يابن رسول اهلل؟ 

1.  ]ينسب القصر إلی مقاتل بن حّسان بن ثعلبة[
ج إلی معاوية وحارب علیًا یوم صفین[. 2.  ]كان عثماني العقیدة وألجله خر
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فقال؟ع؟: تنصر ابن بنت نبّيك وتقاتل معه .
كان الّسـعيد يف اآلخـرة ،  فقـال ابـن احلـّر : واهلل ، إيّن ألعلـم إّن مـن شـايعك 
 ، فانشـدك 

ً
 اخلـف لـك بالكوفـة ناصـرا

َ
ولكـن مـا عـى أن أغـين عنـك ، ومل

اهلل أْن حتّملـين عـىل هـذه اخلطـة ، فـإّن نفيس ال تسـمح باملـوت ، ولكن َفَريس 
 حلقته ، وال طلبين أحد وأنا 

ّ
 قـط إال

ً
هـذه )امللحقـة( واهلل مـا طلبـُت علهيا شـيئا

 سـبقته ، فُخذهـا فهـي لـك.
ّ
علهيـا إال

قال احلسـن؟ع؟ : »أّما إذا رغبت بنفسـك عّنا ، فال حاجة لنا يف َفَرسـك وال 
إيّن أنصحـك كمـا نصحتـين،  <، و

ً
ـَن َعُضـدا ِ

ّ
ِضل ُ ِخـَذ الْ فيـك، > َو مـا ُكْنـُت ُمّتَ

إن استطعت أْن ال تسمع صراخنا ، وال تشهد وقعتنا فافعل. فواهلل ، ال يسمع 
كّبـه اهلل يف نـار جهّم« .  أ

ّ
واعيتنـا أحـد وال ينصرنـا إال

ونِدم ابن احلّر عىل ما فاته من نصرة احلسن ؟ع؟  ، فأنشأ :
ً
حّيـا دمـت  مـا  لـك حسـرة  والتـرايقأيـا  صـدري  بـن  د  تـرّدَ

قـوال بالقصـر  يل  يقـول  بالفـراقغـداَة  وتعـزم  أتتركنـا 

والشـقاقحسن حن يطلب بذل نصري العـداوة  أهـل  عـىل 

حـّرٍ قلـب  ـف  لّهُ الّتَ فلـق  بانفـالقفلـو  قلـيب  اليـوم  هلـّمَ 

بنفـيس  
ً
يومـا واسـيته  ـالق1 ولـو  الّتَ يـوم  كرامـًة  لنلـت 

شواهد و قصص ط

أمیر المؤمنین ؟ع؟  لم یتخذ معاویة عضدا

وىل دار  ذكـر هـذه القصـة ابـن أعـم الكـويف يف الفتـوح : 1 / 446 الطبعـة االُ
الكتـاب  كتابـة  مـن  االمـام؟ع؟  فراغـة  عنـد   : وفيـه  بيـروت  العلمّيـة  الكتـب 

1.  مقتل الحسین علیه السالم: المقّرم، ص188- مقتل الخوارزمي ١ ص ٢٢٨
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يـا أميـر املؤمنـن ، إّن لـك عنـدي  يـة، جـاء  املغيـرة بـن شـعبة فقـال :  ملعاو
فاقبلهـا. نصيحـة 

 فقال عيّل ؟ع؟ : وما تلك يا مغيرة ؟
يـة بن   معاو

ّ
يشـعث عليـك إال  قـال : لسـت أين أخـاف عليـك أحـدا خيالفـك و

أيب سـفيان ، أل ّنـه ابـن عـّم عثمـان والشـام يف يـده ، فابعـث إليه بعهده وألزمه 
طاعتـك، فـإذا اسـتقّرت قدماك رأيـت فيه رأيك.

 قـول اهلل تعاىل 
ّ
حيـك يـا مغيـرة ! واهلل مـا معـين مـن ذلـك إال  فقـال عـيّل ؟ع؟ : و

 يـراين اهلل 
ّ
ـَن َعُضـًدا<، واهلل إال

ّ
ِضِل ُ ِخـَذ الْ ُكنـُت ُمّتَ لنبيـه حمّمـد ؟ص؟ : >َو َمـا 

أبـدا، ولكـين  يـة عـىل شء مـن أعمـال املسـلمن  تعـاىل وأنـا اسـتعمل معاو
كمته   حا

ّ
إال أدعـوه إىل مـا حنـن فيـه، فـإن هـو أجاب إىل ذلك أصاب رشـده، و

إىل اهلل؟زع؟ .1 

أمیر المؤمنین ؟ع؟ فریدا وحیدا

روي عـن أميـر املؤمنـن  عـيل بـن أيب طالـب ؟ع؟  أنـه خطـب ذات يـوم وقـال : 
أهيـا النـاس! أنصتـوا ملـا أقـول رمحكم اهلل.

أهيا الناس!
بايعـمت أبـا بكـر وعمـر وأنـا واهلل أوىل مهنمـا وأحـق مهنمـا بوصيـة رسـول اهلل ؟ص؟ 
يـدون تبايعـون عثمـان ، فـإن فعلـمت وسـكت ، واهلل  فأمسـكت ، وأنـمت اليـوم تر
مـا جتهلـون فضـيل وال جهلـه مـن كان قبلكـم ، ولـو ال ذلـك قلـت مـا ال تطيقون 

بيـر : تكلـم يـا أبا احلسـن!. دفعـه. فقـال الز
]فقام ؟ع؟  ُيعدد فضائله اىل أن قال[

أم هـل فيكـم مـن قـال رسـول اهلل ؟ص؟ يـوم الطائر املشـوي : اللهـم ائتين بأحب 
كل معـي ، فأتيـت أنـا معـه ، هل أتاه أحـد، غيري؟! خلقـك إليـك يـأ

أم هل فيكم من مساه اهلل ؟زع؟ وليه ، غيري؟!

1.  الفصول المهمة في معرفة االئمة ج1 ص338
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كتابه ، غيري؟! أم هل فيكم من طهره اهلل من الرجس يف 
أم هل فيكم من زوجه اهلل بفاطمة بنت رسول اهلل ؟ص؟ ، غيري؟!

أم هل فيكم من باهل به النيب ؟ص؟ ، غيري؟!
بيـر وقـال : مـا مسعنـا أحـدا قال أصح مـن مقالك ، وما  قـال : فعنـد ذلـك قـام الز
نذكـر منـه شـيئا ، ولكـن النـاس بايعـوا الشـيخن ومل خنالـف اإلمجـاع ، فلما مسع 

   1. > 
ً
ـَن َعُضدا

ّ
ِضِل ُ ِخَذ الْ ذلـك، نـزل وهـو يقـول : >َومـا ُكْنـُت ُمَتّ

1.  الروضة في فضائل أمیر المؤمنین البن شاذان ص119- البحار: 31/ 360 ح 17
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 ُيْنَصُروَن<
ٰ
ِقٰياَمِة ال

ْ
ل
َ
اِر َو َيْوَم ا لّنٰ

َ
 ا

َ
ًة َيْدُعوَن ِإىل مِئَّ

َ
ٰناُهْم أ

ْ
>َو َجَعل

 القصص:41

أئّمة الّنور و أئّمة الّنار

13

شرح اآلیة: ط

أخبر اهلل تعاىل أنه جعل فرعون و قومه أمئة يدعون اىل النار.
وهنــاك طائفتــان مــن األمئــة يف منطــق القــرآن الكــرمي، فأمئــة للمتقــن هيدوهنــم 
ْمِرنــا 

َ
ــُدوَن ِبأ ــًة هَيْ مِئَّ

َ
ناُهــْم أ

ْ
إىل اخليــرات، كمــا ورد يف شــأن األنبيــاء؟مهع؟: >َو َجَعل

نــا 
َ
كاُنــوا ل كاِة َو  ــالِة َو ِإيتــاَء الــّزَ ْيــراِت َو ِإقــاَم الّصَ َ  اخلْ

َ
ــْم ِفْعــل هْيِ

َ
ْوَحْينــا ِإل

َ
َو أ

ــَن<. عاِبِدي
فهــؤالء أمّئــة أصحــاب مناهــج واضحــة، ألّن التوحيــد اخلالــص و الدعــوة إىل 
اخليــر و العمــل الصالــح و احلــق و العدالــة، تشــّكل مــن مناهجهــم .. فهــم 
أمّئــة النــور، و خطهــم متصــل بسلســلة األنبيــاء و األوصيــاء اىل خــامت الّنبيــن 

حمّمــد؟ص؟ و أوصيائــه  ؟مهع؟ .
ــًة َيْدُعــوَن  مِئَّ

َ
ــرت عهنــم اآليــات بأهّنــم: >أ و هنــاك أمّئــة للضــالل .. و قــد عّب

ــاِر!<.  الّنَ
َ

ِإىل
اإلمــام  عــن  ورد  كمــا  األمّئــة،  مــن  الطائفتــن  هاتــن  خصائــص  مــن  و 
كتــاب اهلل إمامــان، قــال اهلل تبــارك و  الصــادق  ؟ع؟ مــا يــيل: »إّن األمّئــة يف 
ْمِرنــا< ال بأمــر النــاس يقدمــون أمــر اهلل 

َ
ــُدوَن ِبأ ــًة هَيْ مِئَّ

َ
ناُهــْم أ

ْ
تعــاىل: >َو َجَعل
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َ

ــًة َيْدُعــوَن ِإىل مِئَّ
َ
ناُهــْم أ

ْ
قبــل أمرهــم، و حكــم اهلل قبــل حمكهــم، قــال: >َو َجَعل

ــاِر < يقدمــون أمرهــم قبــل أمــر اهلل، و حمكهــم قبــل حكــم اهلل، و يأخــذون  الّنَ
كتــاب اهلل« . بأهواهئــم خــالف 

و هبــذا املعيــار يّتضــح معرفــة هاتــن الطائفتــن مــن األمئــة .. فــي يــوم القيامــة 
الــذي تتمايــز فيــه الصفــوف، كل مجاعــة متــي خلــف إمامهــا، فأهــل النــار إىل 
 

َّ
ُكل كمــا يقــول القــرآن الكــرمي: >َيــْوَم َنْدُعــوا  الّنــار، و أهــل اجلّنــة إىل اجلّنــة .. 

نــاٍس ِبِإماِمِهــْم< .
ُ
أ

و واضــح: إّن يــوم القيامــة جتســم عظــمي عــن هــذا العــامل »الصغيــر« و أولئــك 
ــره، فهــم ســائرون خلفــه هنــاك أيضــا. الذيــن ارتبطــوا بإمــام معــن و اقتفــوا أث

أن فرعــون و جنــوده ســيكونون أمئــة و قــادة يــوم القيامــة، يقــودون قومهــم إىل 
كمــا  كانــوا قــادة هلــم يف الدنيــا .. فهــم يدعــون قومهــم إىل جهــم،  كمــا  النــار، 

كانــوا يدعوهنــم يف الدنيــا إىل الشــرك و الضــالل .
يــف أن فرعــون الــذي تقــّدم قومــه يف هــذه الدنيــا و أغرقهــم مبعّيتــه  و مــن الطر
هيــم مبعيتــه يف نــار  يف أمــواج النيــل، يقــدم قومــه يــوم القيامــة- أيضــا- خيز
ــاَر َو  ْوَرَدُهــُم الّنَ

َ
ِقياَمــِة َفأ

ْ
جهــم، إذ يقــول القــرآن يف شــأنه: >َيْقــُدُم َقْوَمــُه َيــْوَم ال

ــْوُروُد<. هــود: 98 َ
ْ

ــِوْرُد ال
ْ
ِبْئــَس ال

املسألة اذن ليست مسألة شخص فرعون، بل هو خٌط يف احلياة.

الروایات ط

ــا   هِبَ
َ

ْجــُر َمــْن َعِمــل
َ
ْجُرَهــا َو أ

َ
ــُه أ

َ
ًة َحَســَنًة َكاَن ل ؟ص؟:  َمــْن َســّنَ ُســّنَ ِ

ــيِبّ ▪ َقــْوِل الّنَ
ــا   هِبَ

َ
ْيــِه ِوْزُرَهــا َو ِوْزُر َمــْن َعِمــل

َ
َئًة َكاَن َعل ًة َســّيِ ِقَياَمــِة َو َمــْن َســّنَ ُســّنَ

ْ
 َيــْوِم ال

َ
ِإىل

ِقَياَمــة.1 
ْ
 َيــْوِم ال

َ
ِإىل

1.  الفصول المختارة  ؛ ص136
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ــِة  مِئَّ
َ
 أ

َ
ُبــوا ِإىل َّ َبُقــوا َبْعــَدُه َفَتَقّرَ ▪ قــال اإلمــام عــيل ؟ع؟ يف شــأن املنافقــن: مثُ

وُهــْم  
ُ
 َو َجَعل

َ
ْعَمــال

َ ْ
ْوُهــُم األ

َّ
َتــاِن َفَول هُبْ

ْ
وِر َو ال ــاِر ِبالــّزُ  الّنَ

َ
َعــاِة ِإىل ــِة َو الّدُ

َ
ل

َ
ال

َ
الّض

ــاس .1   ــاِب الّنَ  ِرَق
َ

ــىل  َع
ً
ــا ام

َ
ُحّك

شأن التالوة ط

في نینوى

كــب عــىل فرســه و عليــه  نينــوى املــكان الــذي نــزل بــه احلســن ؟ع؟ ، فــإذا برا
ــا  ــه ، فلّم  ينتظرون

ً
، مقبــل مــن الكوفــة ، فوقفــوا مجيعــا

ً
 قوســا

ً
ــا الّســالح، متنّكب

م عــىل احلســن ؟ع؟  
ّ
يــد وأصحابــه ومْل يســل م عــىل احلــّر بــن يز

ّ
انهتــى إلهيــم ســل

يــاد ، فــإذا فيــه :  مــن عبيــد اهلل بــن ز
ً
كتابــا وأصحابــه، فدفــع إىل احلــّر 

يقــدم عليك رســويل  أّمــا بعــد ، فجعجــع2  باحلســن ؟ع؟  حــن يبلغــك كتــايب و
، فــال ُتنزلــه إالّ بالعــراء يف غيــر حصــن وعــىل غيــر مــاء ، وقــد أمــرت رســويل أْن 

يلزمــك وال ُيفارقــك حــّی يأتيــين بإنفــاذك أمــري ، والّســالم.
يــاد  كتــاب األميــر عبيــد اهلل بــن ز فلّمــا قــرأ الكتــاب ، قــال هلــم احلــّر : هــذا 
يأمــرين فيــه أْن أجعجــع بكــم يف املــكان الــذي يأتيــين فيــه كتابــه ، وهذا رســوله 

، وقــد أمــره أْن ال ُيفارقــين حــّی أنفــذ رأيــه وأمــره.
ــن  ــد اهلل اب ــدي الهبــديل3  إىل رســول عبي ــاد املهاصــر الكن ي ــن ز ــد ب ي فنظــر يز

ــه. ــاد، فعرف ي ز
 فقال : أمالك بن الّنسير البّدي 4  من كندة؟

1.  نهج البالغة، الخطبة 210
2.  ]احبسه[

3.  ]من رماة أصحاب الحسین )علیه الّسالم([
كربــالء فضــرب رأس اإلمــام )علیــه الّســالم( بالّســیف فقطــع  4.  ]مالــك بــن الّنســیر مــن بنــي بــّداء ، حضــر 
كلــت بهــا وال َشــربت ، وحشــرك  البرنــس وأصــاب رأســه وأدمــاه ، فقــال لــه الحســین )علیــه الّســالم( : »ال أ
اهلل مــع الظالمیــن«. وأخــذ مالــك برنــس اإلمــام )علیــه الّســالم( ، فلــْم یــزل فقیــرًا حّتــی مــات وقیــل قــال 
ــْم  ــرك ، فل ــی يمــوت. فُفعــل بــه ذلــك وُت المختــار : اقطعــوا يــدي هــذا ورجلیــه ودعــوه فلیضطــرب حّت

یــزل ينــزف الــدم حّتــی مــات ســنة )٦٦ هـــ( [
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 قال : نعم. 
ّمك! ماذا جئت فيه؟

ُ
ياد : ثكلتك ا يد بن ز فقال له يز

 قال : وما جئت فيه!، أطعت إمامي و وفيت ببيعي.
ّبــك و أطعــت إمامــك يف هــالك نفســك   فقــال لــه أبــو الشــعثاء : عصيــت ر
َيــْوَم  ــًة َيْدُعــوَن إىل الّنــار َو مِئّ

َ
َناُهــْم أ

ْ
كســبت العــار والّنــار ، قــال اهلل ؟زع؟  : >َوَجَعل

 ُينَصــُروَن<  فهــو إمامــك.1
َ
ِقَياَمــِة ال

ْ
ال

قرأها صحايب االمام احلسن ؟ع؟.

شواهد و قصص ط

كربالء اإلمام الحسین  ؟ع؟ في 

نــزل الركــب احلســييّن أرض كربــالء يف الثــاين مــن املحــّرم ســنة إحــدى  وســتن 
للهجــرة، وكان ذلــك يف يــوم اخلميــس، عــىل  ماهــو املشــهور القــوّي. 

و روي أّن فــرس اإلمــام احلســن؟ع؟ عنــد وصولــه أرض كربــالء وقفــت ممتنعــة 
عــن احلركــة فلــم تنبعــث خطــوة واحــدة، فنــزل عهنــا وركــب أخــرى  فلــم تنبعــث 
 بعــد فــرس حــی  ركــب ســبعة أفــراس وهــّن 

ً
خطــوة واحــدة! ومل يــزل يركــب فرســا

عــىل هــذه احلــال! فلّمــا رأى  ذلــك قــال: يــا قــوم، مــا اســم هــذه األرض؟
ية. قالوا: أرض الغاضر

قال: فهل هلا إسم غير هذا؟
قالوا: ُتسّمى  نينوى .

 هلا إسم غير هذا؟
ْ

َهل
َ
قال: أ

قالوا: شاطى ء الفرات.
 هلا إسم غير هذا؟

ْ
َهل

َ
قال: أ

قالوا: تسّمى  كربالء!

1. وقعة الّطف، أبو مخنف ص177



100

يا
طتلم 
ه
لن 
طاطم
اا
طتلم 
ه
لن 
م

�یا حس�ی�ن

فعند ذلك تنّفس الصعداء! وقال: أرض كرب وبالء! 
ــا  ــا، هاهن ــا ، وَســفُك ِدماِئن ــّطُ ِرحاِلن ــا ، وحَمَ ــاُخ ِركاِبن ــا ُمن ــوا، هاُهن مّث قــال: إنزل
هبــذه  واهلل ُتقتــل رجالنــا، هاهنــا واهلل ُتذبــح أطفالنــا، هاهنــا واهلل ُتــزار قبورنــا، و

بــة وعــدين جــّدي رســول اهلل ؟ص؟ ، والُخلــف لقولــه.  التر
مّث نزل عن فرسه!.

ويف رواية: مّث قال احلسن؟ع؟: ما ُيقال هلذه األرض؟
ية هبا. ُيقال هلا أرض نينوى  قر فقالوا: كربالء و

كان جبرئيــل عنــد  كــرب وبــالء! أخبرتــين أّم ســلمة، قالــت:  فبكــى  وقــال: 
رســول اهلل ؟ص؟ وأنــت معــي، فبكيــَت، فقــال رســول اهلل ؟ص؟: دعــي ابــين.

 فتركتك، فأخذك و وضعك يف حجره، فقال جبرئيل: أحتّبه؟ قال: نعم. 
ّمتك ستقتله! 

ُ
قال: فإّن أ

يك تربة أرضه الي ُيقتل فهيا. قال: نعم.  ر
ُ
إْن شئَت أْن أ قال: و

قالت: فبسط جبرئيل جناحه عىل أرض كربالء فأراه إّياها. 
بــال مّشهــا )ويف روايــة: قبــض مهنــا  كر »فلّمــا قيــل للحســن؟ع؟ هــذه أرض 
قبضــة فشــّمها( وقــال: هــذه واهلل هــي األرض الــي أخبــر  هبــا جبرئيــل رســول 

ــل فهيــا!«.1    قت
ُ
ــين أ اهلل، وأّن

كنت ألبدأهم بالقتال ما 

يــد القــوم بالّنــزول يف ذلــك املــكان عــىل غيــر مــاء وال يف  وأخــذ احلــّر بــن يز
يــة ـ  يــة ـ يعنــون : نينــوى ـ أو هــذه القر يــة، فقالــوا : دعنــا ننــزل يف هــذه القر قر

ّيــة ـ  أو هــذه األخــرى ـ يعنــون : شــفّية. يعنــون : الغاضر
.
ً
 فقال : ال واهلل ، ال أستطيع ذلك ، هذا رجل قد ُبعث إيّل عينا

فقــال لــه زهيــر بــن القــن : يابــن رســول اهلل ، إّن قتــال هــؤالء أهــون مــن قتــال 
َمــن يأتينــا مــن بعدهــم ، فلعمــري ليأتينــا مــن بعــد َمــن تــرى مــا ال قبــل لنــا بــه.

1.  وقعة الّطف ص179-مع الركب الحسیني ج1 ص72
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فقال له احلسن ؟ع؟  : »ما كنت ألبدأهم بالقتال«.
فلّمــا كان مــن الغــد ، قــدم علهيــم عمــر بــن ســعد بــن أيب وّقــاص  مــن الكوفــة 

بعــة آالف.1 يف أر

ثني عشر  ؟مهع؟  ئِمة اإل
َ
اال

عن سلمان قال: دخلت عىل رسول اهلل  ؟ص؟ يوما فلّما نظر إيّل قال:
 جعل له اثين عشر نقيبا،

ّ
يا سلمان إّن اهلل ؟زع؟  مل يبعث نبّيا و ال رسوال إال

 قال: قلت  يا رسول اهلل لقد عرفت هذا من أهل الكتابن؟
قــال ؟ص؟: يــا ســلمان  فهــل  علمــت  مــن  نقبــايئ  االثنــا عشــر الذيــن اختارهــم اهلل 

لإلمامــة مــن بعــدي؟
ــوره و  ــا ســلمان خلقــين اهلل مــن صفــوة ن  فقلــت: اهلل و رســوله أعلــم، قــال: ي
دعــاين فأطعتــه، و خلــق مــن نــوري نــور عــيل ؟ع؟ فدعــاه إىل طاعتــه فأطاعه، 
ــور عــيل فاطمــة؟اهع؟ فدعاهــا فأطاعتــه، و خلــق مــيّن  ــوري و ن و خلــق مــن ن
و مــن عــيل و فاطمــة احلســن و احلســن فدعامهــا فأطاعــاه، فســّمانا اهلل ؟زع؟  
خبمســة أمســاء مــن أمسائــه، فــاهلل املحمــود و أنــا حمّمــد و اهلل العــيل و هــذا عــيل 
و اهلل الفاطــر و هــذه فاطمــة و اهلل ذو اإلحســان و هــذا احلســن و اهلل املحســن 
ــا و مــن نــور احلســن  ؟ع؟ تســعة أمّئــة فدعاهــم  و هــذا احلســن، مّث خلــق مّن
فأطاعــوا قبــل أن خيلــق اهلل ؟زع؟  مســاء مبنيــة أو أرضــا مدحيــة أو هــواء أو مــاء أو 

كّنــا بعلمــه أنــوارا نســّبحه و نســمع لــه و نطيــع. ملــكا أو بشــرا و 
فقال سلمان: قلت: يا رسول اهلل بأيب أنت و أّمي ما ملن عرف هؤالء؟

ــا ســلمان مــن عرفهــم حــّق معرفهتــم و اقتــدى هبــم، فــواىل ولهّيــم و   فقــال: ي
ــرد و يســكن حيــث نســكن.  ــا، يــرد حيــث ن ــّرأ مــن عدّوهــم فهــو و اهلل مّن تب

قــال قلــت: يــا رســول اهلل فهــل يكــون إميــان هبــم بغيــر معرفــة بأمساهئــم و 
أنســاهبم؟

1.  وقعة الّطف ص180
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فقال ؟ص؟: ال يا سلمان.
قلت: يا رسول اهلل فأّن يل هبم قد عرفت إىل احلسن؟

 قــال: مّث ســّيد العابديــن عــيل بــن احلســن  ؟ع؟ مّث ابنــه حمّمــد بــن عــيل باقــر 
علــم األّولــن مــن النبّيــن و املرســلن مّث جعفــر بــن حممــد لســان اهلل الصــادق 
مّث مــوىس بــن جعفــر الكاظــم غيظــه صبــرا يف اهلل مّث عــيل بــن مــوىس الرضــا ألمــر 
اهلل مّث حمّمــد بــن عــيل املختــار مــن خلــق اهلل مّث عــيل بــن حمّمــد اهلــادي إىل 
اهلل مّث احلســن بــن عــيل الصامــت األمــن عــىل ســّر اهلل مّث فــالن مســاه بامســه 

ابــن احلســن املهــدي ؟جع؟  الناطــق القــامئ حبــق اهلل.
كهم؟ قال سلمان: فبكيت مّث قلت: يا رسول اهلل فأّن لسلمان بإدرا

ــة  ــة املعرف هــم حبقيق
ّ

ــن توال ــك و م ــم و أمثال ــك مدركه ــا ســلمان إّن ــال ؟ص؟: ي ق
كثيــرا.1  فشــكرت اهلل 

1.  البحار ج52ص143
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ال 
َ
ْيطاِن أ

َ
ولِئَك ِحْزُب الّش

ُ
ْنساُهْم ِذْكَر اهلِل أ

َ
ْيطاُن َفأ

َ
ُم الّش هْيِ

َ
>اْسَتْحَوَذ َعل

اِسُروَن <
ْ

ْيطاِن ُهُم اخل
َ

ِإّنَ ِحْزَب الّش
 المجادلة : 19

سیطرة الشیطان

14

شرح اآلیة: ط

يبـّن القـرآن احـدی مـن العوامـل اخلفيـة و املهمـة الـي تقـف وراء شـخصيهتم 
يبـّن البـاري ؟زع؟  املصيـر الهنـايئ للمنافقـن العمـي القلـوب، بقولـه  التافهـة  و

ـم... هْيِ
َ
تعـاىل: اْسـَتْحَوَذ َعل

»اسـتحوذ« مـن مـاّدة )حـوذ( عـىل وزن )مـوز( يف األصـل مبعـى اجلـزء اخللـي 
لفخـذ البعيـر، و ألّن أصحـاب اإلبـل عنـد مـا يسـوقون مجاهلـم يضربوهنـا عـىل 

ط أو السـوق بسـرعة.
ّ
أفخاذهـا، فقـد جـاء هـذا املصطلـح مبعـى التسـل

يـن بأمواهلـم و مقامهـم، ليـس هلـم مصيـر سـوى أن  نعـم، إّن املنافقـن املغرور
يكونـوا حتـت سـيطرة الشـيطان و إختيـاره و وساوسـه بصـورة تاّمـة، و ينسـون 
< )اسـرا: 62(

ً
 َقِليال

َّ
َتـُه ِإال ّيَ ْحَتِنَكـّنَ ُذّرِ

َ َ
اهلل بصـورة كلّيـة، كمـا وعـد الشـيطان: >أل

يـد، فقـد يبـدأ اللعـن  و االسـتحواذ أشـد ألـوان االحتنـاك، يسـوقهم حيثمـا ير
بتمشهيم وراءه ، وهو أن يتبعوا خطواته، مث يركهبم حمتنكا إياهم، مث يستحوذ 
علهيـم، و هبـذا الثالـوث اللعـن يفقدهـم مشـاعرهم كأهنـم ظاللـه يف ضاللـه .
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إهّنـم ليسـوا منحرفـن فحسـب، بـل إهّنـم يف زمـرة الشـيطان و هـم أنصـاره و  و
يـن. بـه و جيشـه يف إضـالل اآلخر حز

وعلی من یتسلط؟

ْوَنـُه َو 
َّ
ِذيـَن َيَتَول

َّ
 ال

َ
طاُنُه َعـىل

ْ
ـا ُسـل

َ
كمـا يف قولـه تعـاىل: >ِإّن 1ـــ الذيـن يتولونـه 

ِبـِه ُمْشـِرُكوَن<. ِذيـَن ُهـْم 
َّ
ال

الـذي يتخـذ الشـيطان وليـا و قائـدا مطاعا، فيشـرك باهلل و يتخذ من الشـيطان 
يكا مزعومـا هلل، و يعبـد اهلل حينـا و يعبـد و يطيـع الشـيطان حينـا آخـر كمثل  شـر

أمئـة الكفـر، و املـأل مـن حـول الفراعنـة، و البطانـة من حـول الطغاة.
 َمِن 

َّ
َطاٌن ِإال

ْ
ْم ُسـل هْيِ

َ
َك َعل

َ
ْيَس ل

َ
يـن كمـا يف قولـه تعـاىل: >ِإّنَ ِعَباِدي ل 2ـــ الغاو

يَن<. َغاِو
ْ
َبَعـَك ِمَن ال اّتَ

 الذيـن يعبـدون الدرهـم و الدينـار، و يبيعـون الديـن واالميـان و العبـاد والبـالد 
لـكل مـن يدفـع الثمـن.

الروایات ط

م!.1  ▪ قال؟ص؟ : إّنَ الشيطاَن جَيری ِمِن ابِن آدَم جَمرَی الّدَ
ْز ِمن ِابليس ِباخَلوِف الّصاِدق.2   ّرَ َ ▪ قال الباقر ؟ع؟ : حتَ

َنفِسـَك  عـىل  وال   !
ً
نصيبـا َعمِلـَك  ِللّشـيطاِن یف  ـّنَ 

َ
عل

َ
جت ال  عـيل؟ع؟:  قـال   ▪

  3. سـبيالً
ُكـوَن ِمـْن َخْشـَيِة  َبا

ْ
ِكـُروَن هلِلَِّ َو ال ا

ّ
▪ قـال؟ص؟: ثالَثـٌة ُعِصمـوا ِمـْن ِاْبِليـَس: الَذ

ْسـَحار.4 
َ ْ
ْسـَتْغِفُروَن ِباأل ُ اهلَلِّ َو الْ

1.  مجمع البیان ج ٤ ص ٤٠٩
2.  تحف العقول، ص ٢٩٣

3.  غررالحکم، ص ١٧٥
4.  جامع احاديث الشیعه، ج ١٤، ص ٣٧٥
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ما  ُ ُم احَلَسـَد و الَبْغَى َفإهّنَ لُقوا َبيهَنُ
ُ
ُنـوِدِه: ا  ابليـُس جِلُ

ُ
▪ قـال الصـادق ؟ع؟ : َيقـول

ـرَك!.1 َيعِدالن ِعنَداهلِل الّشِ
 كانوا ِمن َخيل 

ً
ن كانـوا رُكبانـا

َ
خـَذ الَقـوُم یف َمعِصَيـِةاهلِل؟زع؟ فـإ

َ
▪ وعنـه؟ع؟: اذا أ

ِته!.2 
َ
ابليـَس َو إن كانـوا ِرجالـًة كانـوا ِمـن ِرجال

ُرهـا  ِئـِدَ ابليـَس حُيّقِ
َ
راهِتـا ِمـن َمكا

َ
ّق ▪ قـال الكاظـم؟ع؟ : ِاّن ِصغاَرالّذُنـوِب َو حُمَ

عُيِنُكـم َفَتجَتِمـُع َو َتكُثـُر َفُتحِبـَط ِبُكـم.3  
َ
ُرهـا یف ا ُكـم َو ُيَصّغِ

َ
ل

 
َ

ِإىل َنَظـُروا 
َ
ل آَدَم  َبـيِن  ـوِب 

ُ
ُقل  

َ
َعـىل وُمـوَن   حَيُ ـَياِطَن 

َ
الّش ّنَ 

َ
أ  

َ
ال ـْو 

َ
ل ؟ص؟:  

َ
َقـال  ▪

ْرِض .4 
َ ْ
األ َو  ـَماَواِت  الّسَ ُكـوِت 

َ
َمل

 َما 
َ

ا َعىل ْطَتُه ِمّنَ
َّ
 َيِكيُدَنا، َسـل

ً
َنـا َعُدّوا

َ
ـَت ل

ْ
▪ قـال االمـام السـجاد؟ع؟:... َو َجَعل

 
ُ

 َيْغُفـل
َ

ـاِرَي ِدَماِئَنـا، ال ْيَتـُه جَمَ ْجَر
َ
ْسـَكْنَتُه  ُصُدوَرَنـا، َو أ

َ
ْيـِه ِمْنـُه، أ

َ
ْطَنا َعل ِ

ّ
ْ ُتَسـل ملَ

ُفَنـا ِبَغْيِرَك.5    ّوِ
 َيْنـَى ِإْن َنِسـيَنا، ُيْؤِمُنَنـا ِعَقاَبـَك، َو خُيَ

َ
َنـا، َو ال

ْ
ِإْن َغَفل

شأن التالوة ط

اإلمام ؟ع؟  في يوم عاشوراء

تقـدم احلسـن  ؟ع؟ حـی وقـف قبالـة القـوم، و جعـل ينظـر إىل صفوفهـم، كأهنا 
السـيل، و نظـر إىل ابـن سـعد واقفـا يف صناديـد الكوفـة.

هِلها 
َ
َفًة ِبأ ها داَر َفناٍء وَزواٍل ، ُمَتَصّرِ

َ
نيا َفَجَعل َق الّدُ

َ
ذي َخل

َّ
فقال: » احَلمُد هلِلِ  ال

ُكـم هـِذِه  ّنَ ـِيُّ َمـن َفَتَنتـُه ، َفـال َتُغّرَ
َ

تـُه ، َوالّش حـاالً َبعـَد حـاٍل ، َفاَلغـروُر َمـن َغّرَ
ُكم  ـُب َطَمَع َمن َطِمـَع فهيا ، وأرا ّيِ

َ هيـا ، وختُ
َ
ـا َتقَطـُع َرجـاَء َمـن َرَكـَن إل نيـا؛ َفِإهّنَ الّدُ

عـَرَض ِبَوجِهـِه الَكـرمِي 
َ
يُكـم ، َفأ

َ
َقـِد اجَتَمعـمُت َعـىل  أمـٍر َقـد أسـَخطمُتُ اهلَل فيـِه َعل

نا ، وِبئَس الَعبيُد  ّبُ ّبُ َر َبُكم َرمَحَتـُه ؛ َفِنعَم الّرَ  ِبُكـم َنِقَمَتـُه ، وَجّنَ
َّ

َعنُكـم، وأَحـل

1.  البحار، ج ٦٣، ص ٢٦٠
2.  ثواب االعمال/ص٥٧٦
3.  تحف العقول، ص ٤١٣

4.  بحار األنوار ج 60 ؛ ص332
5.  الصحیفة السجادية ؛ ص122
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ِتـِه  ّيَ ُكـم َزَحفـمُت إىل  ُذّرِ َّ إّنَ ـٍد ، مثُ ّمَ سـوِل حُمَ  ِبالّطاَعـِة ، وآَمنـمُت ِبالّرَ
ُ

أنـمُت ، أقـَررمت
كـر اهّلل العظمی". كم ذ ُهـم!" لقـد اسـتحوذ علیكم الشـیطان فأنسـا

َ
يـدوَن َقتل ُتر

َكَفـروا َبعـَد  يـِه راِجعـوَن ، هـُؤالِء َقـوٌم 
َ
إّنـا إل يـدوَن ؛ إّنـا هلِلِ  و ُكـم ومِلـا ُتر

َ
ل  

ً
َفَتّبـا

. الّظاِلـَن  «  ِللَقـوِم   
ً
َفُبعـدا ـم؛  إمياهِنِ

مـوه فإنـه ابـن أبيـه، و اهلل، لـو وقـف فيكـم 
ّ
كل يلكـم،  فقـال عمـر بـن سـعد: و

هكـذا يومـا جديـدا ملـا قطـع، و ملـا حصـر.
 فتقـدم إليـه مشـر بـن ذي اجلوشـن، فقـال: يـا حسـن! مـا هـذا الـذي تقـول؟ 

أفهمنـا حـی نفهـم.
ُكـم َقتـيل 

َ
 ل

ُّ
ـل ـُه ال حَيِ ُكـم وال َتقُتلـوِن ؛ َفِإّنَ ّبَ ُقـوا اهلَل َر فقـال ؟ع؟: أقـول لكـم: ِاّتَ

ُكـم؛  يت َخدجَيـُة َزوَجـُة َنِبّيِ ُكـم ، وَجـّدَ  انهِتـاُك ُحرَمـي ، َفـِإيّنِ ابـُن ِبنـِت َنِبّيِ
َ

وال
دا َشـباِب الخ.. ٍد؟ص؟: احَلَسـُن َواحُلَسـُن َسـّيِ ّمَ ُكم حُمَ  َنِبّيِ

ُ
َغُكم َقول

َ
ُه َقد َبل

َّ
َعل

َ
ول

فسكتوا عنه ال جييبونه.1  

طلب الماء ألهل بيت الحسین ؟ع؟ 

يـر احلسـن  ؟ع؟ وقـال لـه : ائـذن يل يابـن رسـول اهلل آليت هـذا ابن سـعد  أت بر
ـه يرتدع .

ّ
مـه يف أمـر املـاء لعل

ّ
كل

ُ
فأ

 فقال له احلسن  ؟ع؟ : ذلك إليك .
م عليـه ، فقـال : يـا أخـا 

ّ
يـر اهلمـداين إىل عمـر بـن سـعد فلـم يسـل  فجـاء بر

 أعـرف اهلل ورسـوله؟!
ً
؟! ألسـت مسـلما مهـدان ، مـا منعـك مـن السـالم عـيّلَ

كمـا تقـول ملـا خرجـت إىل عتـرة رسـول   
ً
كنـت مسـلما  فقـال لـه اهلمـداين : لـو 

السـواد  كالب  منـه  تشـرب  الفـرات  مـاء  هـذا  وبعـد   ، قتاهلـم  يـد  تر اهلل ؟ص؟ 
 
ً
إخوته ونسـائه وأهل بيته ميوتون عطشـا يرها، وهذا احلسـن بن عيّل و وخناز

قـد حلـت بيهنـم وبـن مـاء الفـرات ، وأنـت تزعـم أّنـك تعـرف اهلل ورسـوله!

1.  مقتل الحسین علیه السالم: خوارزمی ص358. بحار االنوار 45: 5.العوالم 17: 249
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كفـف، فـو اهلل  كثـرت الـكالم فا يـد قـد أ يـد القـوم، قالـوا لـه: يـا يز كلـم يز وملـا 
يعـى عثمـان. قبلـه،  كان  كمـا عطـش مـن  ليعطـش احلسـن  ؟ع؟ 

ُم  هْيِ
َ
ملـا مسـع احلسـن  ؟ع؟ هـذا الـكالم إلتفت إىل أصحابـه وقال: >اْسـَتْحَوَذ َعل

اِسـُروَن<. 1
ْ

ـْيطاِن ُهُم اخل
َ

ال ِإّنَ ِحْزَب الّش
َ
ـْيطاُن ...أ

َ
الّش

وداع سید الشهدا؟ع؟ مع االمام السجاد؟ع؟

يـدا، التفـت اىل خمي بـى ابيه  ملـا ضـاق االمـر باحلسـن  ؟ع؟ وقـد بـىق وحيـدا فر
فرآهـا خاليـة مهنـم، مث التفـت إىل خـمي بـى عقيـل فوجدهـا خاليـة مهنـم، مث 
التفـت إىل خـمي أصحابـه فلـم يـر أحـدا مهنـم، فجعـل يكثـر من قـول: )ال حول 

وال قـوة إال بـاهلل العـىل العظـمي(. 
يـن العابديـن ؟ع؟  فـرآه  مث ذهـب إىل خـمي النسـاء، فجـاء إىل خيمـة ولـده ز
ينـب مترضـه، فلمـا نظـر إليـه  ملـىق عـىل نطـع مـن االدمي، فدخـل عليـه وعنـده ز

عـيل بـن احلسـن ؟ع؟ أراد الهنـوض فلـم يتمكـن مـن شـدة املـرض.
اقبـل،  قـد  اهلل ؟ص؟  رسـول  ابـن  فهـذا  صـدرك  إىل  سـنديين  لعمتـه:  فقـال   
ينب خلفه وأسـندته إىل صدرها، فجعل احلسـن  ؟ع؟ يسـأل ولده  فجلسـت ز

عـن مرضـه، و هـو حيمـد اهلل تعـاىل.
 مث قال: يا ابتاه ما صنعت اليوم مع هؤالء املنافقن ؟ 

ْنسـاُهْم ِذْكَر 
َ
ـْيطاُن َفأ

َ
ُم الّش هْيِ

َ
فقـال لـه احلسـن  ؟ع؟: يـا ولـدي قد >اْسـَتْحَوَذ َعل

اهلِل<، وقـد شـب احلـرب بيننـا وبيهنـم لعهنـم اهلل حـی فاضـت االرض بالـدم 
منـا ومهنم. 

فقال عيل ؟ع؟ : يا ابتاه اين عمي العباس ؟
ينـب بعبرهتـا، وجعلـت تنظـر اىل اخهيـا كيـف   فلمـا سـأل عـن عمـه اختنقـت ز

 مـن أن يشـتد مرضـه.
ً
جييبـة، النـه مل خيبـره بشـهادة عمـه العبـاس خوفـا

1.  معالی السبطین 1: 348، بحار االنوار 45: 41، العوالم 17: 283
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فقـال ؟ع؟ : يـا بـين ان عمـك قـد قتـل، وقطعـوا يديـه عـىل شـاطئ الفـرات، 
فبكـي عـيل بـن احلسـن  ؟ع؟ بـكاء شـديدا حـی غـي عليـه، فلمـا أفـاق مـن 
غشـيته جعل يسـأل عن كل واحد من عمومته واحلسـن  ؟ع؟ يقول له: قتل. 
فقـال عـيل؟ع؟: وأيـن أخـي عـيل، وحبيـب بـن مظاهـر، ومسـلم بـن عوسـجة، 

وزهيـر بـن القـن ؟
 فقـال لـه: يـا بـين اعلـم انـه ليـس يف اخليـام رجل حى إال أنا وأنـت، وأما هؤالء 
الذيـن تسـأل عهنـم فكلهـم صرعـى عـىل وجـه الثـرى، فبكى عيل بن احلسـن 

بكاء شـديدا.
ينب: يا عمتاه عيّل بالسيف والعصا.   مث قال لعمته ز

فقـال لـه أبـوه: ومـا تصنـع هبمـا. فقـال: أمـا العصـا فاتـوكأ علهيـا، وأمـا السـيف 
فـاذب بـه بـن يـدي ابـن رسـول اهلل ؟ص؟ فإنـه الخيـر يف احليـاة بعـده.

انـت  ولـدي  يـا  لـه:   مفنعـه احلسـن ؟ع؟ مـن ذلـك وضمـه إىل صـدره وقـال 
يـي، وافضـل عتـريت، وانـت خليفـي عـىل هـؤالء العيـال واالطفـال،  اطيـب ذر
بـاء خمذولـون، قـد مشلهتـم الذلة واليمت ومشاتة االعـداء ونوائب الزمان  فاهنـم غر
سـكهتم إذا صرخـوا، وآنسـهم إذا استوحشـوا، وسـل خواطرهـم بلـن الـكالم، 
فاهنـم مـا بـىق مـن رجاهلـم مـن يستأنسـون بـه غيـرك وال احـد عندهم يشـكون 
يبكـوا عليـك وتبكـي علهيـم.  إليـه حزهنـم سـواك، دعهـم يشـموك وتشـمهم، و
يا رقية  يا سـكينة و يا ام كلثوم و ينـب و مث لزمـه بيـده وصـاح بأعـىل صوتـه: يـا ز
يـا فاطمـة، امسعـن كالمـي واعلمـن ان ابـين هـذا خليفـي عليكـم، وهـو امـام  و

مفتـرض الطاعـة، مث قـال له:
 َفاْنُدُبوُه َو َمىض  

ً
يبـا يب ماَت َغر

َ
ـْم: ِإّنَ أ ُ  لَ

ْ
ـالَم َفُقل َ الّسَ ـْغ شـیَعي َعـّيِ ِ

ّ
ـدي َبل

َ
یـا َول

 فأبكوه .1
ً
َشـهیدا

كبة 4: 351، معالی السبطین 2: 22: ذريعة النجاة: 139 1.  الدمعة السا
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شواهد و قصص ط

موسی؟ع؟ و ابلیس

بينما موىس جالس إذ أقبل إبليس وعليه برنس1  ، فوضعه ودنا من موىس و 
م عليه.

ّ
سل

فقال له موىس : من أنت؟ 
قال : إبليس 

قال : ال قّرب اهلل دارك ملاذا البرنس؟ 
قال : أختطف به قلوب بين آدم. 

ذي إذا أذنبه ابن آدم إستحوذت عليه؟ 
ّ
فقال موىس ؟ع؟  : أخبرين بالّذنب ال

قال : ذلك إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله وصغر يف نفسه ذنبه.
 له إالّ 

ّ
 لك فإّنه ال خيل رجل بإمرأة ال حتل

ّ
وقال يا موىس : ال ختل بامرأة ال حتل

 ، فاّنه ما عاهد اهلل احد 
ً
كنت صاحبه دون أصحايب واّياك أن تعاهد اهلل عهدا

إذا مهمت  كنت صاحبه دون أصحايب حّی أحول بينه وبن الوفاء به و إالّ 
إذا هم العبد بصدقة كنت صاحبه دون أصحايب حّی أحول  بصدقة فامضها و

بينه وبيهنا .2 

ابلیس ال یشارك اتباع امیرالمومنین؟ع؟

عن أب طالب عبد اهلل بن الصلت، عن أب هدية، قال: حدثى أنس بن 
كان ذات يوم جالسا عىل باب الدار ومعه عىل بن  مالك أن رسول اهلل ؟ص؟ 
أب طالب ؟ع؟  إذ أقبل شيخ فسلم عىل رسول اهلل ؟ص؟ ، فقال رسول اهلل ؟ص؟ 

لعيل ؟ع؟ : أتعرف الشيخ؟ 
 فقال عيل ؟ع؟ ، ما أعرفه.

 فقال ؟ص؟: هذا إبليس.

1.  ]ثیاب ملونة[
2.  قصص الراوندي ج1 ص153
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فخلصت  بالسيف،  لضربته ضربة  اهلل  رسول  يا  علمت  لو   : فقال عيل ؟ع؟ 
أمتك منه.

قال: فانصرف إبليس إىل عيل؟ع؟ فقال له: ظلمتين يا أبا احلسن، أما مسعت 
اهلل؟زع؟ يقول: " وشاركهم يف االموال واالوالد " فو اهلل ما شاركت أحدا أحبك 

يف أمه.1 

الشیطان لم یشارك محب اهل البیت ؟مهع؟

مه الدعا اذا دخلت عليه املرأة:... 
ّ
أيب بصير قال: قال أبو عبد اهلل؟ع؟  حيث عل

و ال جتعل فيه شركا للشيطان"، قلت: و بأي ش ء يعرف ذلك؟
ْمواِل َو 

َ ْ
كتاب اهلل عز و جل مث ابتدأ هو: >َو شاِرْكُهْم يِف األ  قال؟ع؟: أ ما تقرأ 

كما  ْوالِد<  )أسرا:64(، مث قال؟ع؟: إن الشيطان ليجي ء حی يقعد من املرأة 
َ ْ
األ

يقعد الرجل مهنا و حيدث كما حيدث و ينكح كما ينكح.
كان نطفة   قلت: بأي ش ء يعرف ذلك؟ قال؟ع؟: حببنا و بغضنا، مفن أحبنا 

العبد و من أبغضنا كان نطفة الشيطان. 2   

عمر بن سعد و ُملك الري

ع 
ّ
ياد عمر بن سعد والية الّري إذا قتل احلسن؟ع؟، و كان يتطل وعد عبيد اهلل بن ز

إلهيا، و يطمع فهيا، فقبل و قاد اجليوش، و حّذره سّيد الّشهداء؟ع؟ من العاقبة، 
ذي إليه معادك؟ أتقاتلين و أنا ابن 

ّ
و قال له: يا ابن سعد أ تقاتلين؟! أما تتي اهلل ال

من علمت؟ أ ال تكون معي، و تدع هؤالء؛ فإّنه أقرب إىل اهلل تعاىل؟!
َك؟ ذحبك اهلل عىل فراشك عاجال، و 

َ
و ّلا آيس منه احلسن؟ع؟ قال له: ما ل

 يسيرا.
ّ

كل من بّر العراق إال  تأ
ّ

ال غفر لك يوم احلشر، فو اهلل إيّن ألرجو أال
فقال ابن سعد مسهتزءا : يف الّشعير كفاية .  

ياد بوعده البن سعد، كما أخلف الّشيطان مع أتباعه، و صدق  و اخلف ابن ز
احلسن؟ع؟، فلم متض األّيام حّی قتل عمر و ابنه حفص عىل يد املختار.  3

1.  المحاسن ج2 ص58
2. الکافي 5: 502

3. مقتل الحسین للخوارزمي: 1/ 245
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نُفَسُهْم َيْظِلُموَن<
َ
َكاُنوا أ ِكن 

َٰ
ُموَنا َول

َ
>َوَما َظل

البقرة : ٥٧

َسُهْم َیْظِلُموَن
ُ

ْنف
َ
کاُنوا أ

15

شرح اآلیة: ط

هـذه نعمـة اخـرى مـن الّنعـم الـي مـّن هبا عىل بين إسـرائيل، وهـي اَلّن الذي  
ين بأنـه مـادة لزجـة حلـوة تشـبه العسـل تقع عـىل احلجر و  فسـره بعـض املفسـر
ورق الشـجر مائعـة مث جتمـد و جتـف فيجمعهـا النـاس ألجل االسـتفادة مهنا، و 

السـلوى: هو طائـر معروف.
ْنُفَسـُهْم َيْظِلُمـوَن<. يف هـذه اآليـة 

َ
كاُنـوا أ ُمونـا َو لِكـْن 

َ
قولـه تعـاىل: >َو مـا َظل

كفـر بنعمـة أسـديت اليـه فقـد  كل مـن  يفة إشـارة إىل أمـر وجـداين و هـو  الشـر
يسـتوجب  أو  زواهلـا،  و  النعمـة  تلـك  ذلـك سـبب النقطـاع  نفسـه، ألن  ظلـم 
عـذاب اهلل تعـاىل، و ممـا ظلمـوا بـه أنفسـهم جحودهـم هلل تعـاىل الـذي هو من 

أعظـم الظلـم.

الروایات ط

 َو 
ُّ

َجــل
َ
ــُه أ ُمونــا ... َفُهــَو َتَبــاَرَک امْسُ

َ
ــُه َو مــا َظل

ُ
ــا َقْول ّمَ

َ
ــُه َعــىِلٌّ  ؟ع؟ : َو أ

َ
 ل

َ
▪ َفَقــال

 
ًَ

ِليَقــْه َ َف اخلْ ِقــِه ِبَنْفِســِه َو َعــّرَ
ْ
 َخل

َ
َمَنــاَءُه َعــىل

ُ
ــُه َقــَرَن أ ِكّنَ

َ
ــَم َو ل

ً
ْن َيْظل

َ
ْعَظــُم ِمــْن أ

َ
أ

ْوِلَياَءَنا 
َ
ُمونــا ِبُبْغِضِهــْم أ

َ
ُمــُه ِبَقْوِلــِه َو مــا َظل

ْ
َمُهــْم ُظل

ْ
ّنَ ُظل

َ
 َقْدِرِهــْم ِعْنــَدُه َو أ

ًَ
ــْه

َ
ل

َ
َجال

ــْم.1  هْيِ
َ
ــْم َعل ْعَداهِئِ

َ
ِ أ

ً
َو َمُعوَنــْه

1.  بحاراألنوار، ج90، ص105
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ُمونـا 
َ
ُتُه َعـْن َقـْوِل اهللِ ؟زع؟ : َو مـا َظل

ْ
ل
َ
ِب َجْعَفـرٍ  ؟ع؟  َقـال: َسـأ

َ
 َعـْن أ

▪ َعـْن ُزَراَرْهًَ
ـُه  ِكّنَ

َ
ل ـَم َو 

َ
ْن ُيْظل

َ
ْمَنـُع ِمـْن أ

َ
 َو أ

ُّ
َجـل

َ
َعـّزُ َو أ

َ
ْعَظـُم َو أ

َ
 أ

َ
ِإّنَ اهلَل َتَعـاىل  :

َ
... َقـال

َيَتـه.1 
َ

َيَتَنـا َوال
َ

َمـُه َو َوال
ْ
َمَنـا ُظل

ْ
 ُظل

َ
َطَنـا ِبَنْفِسـِه َفَجَعـل

َ
َخل

ْوَجُبوا 
َ
 َو أ

ًَ
ْه ّنَ َ ْنُفَسـُهْم َيْظِلُموَن، ِإْذ َحَرُموَها اجلْ

َ
كاُنوا أ ▪ العسـكری  ؟ع؟ : َو لِكْن 

اِر.2   ـوَد الّنَ
ُ
ا ُخل هْيَ

َ
َعل

شأن التالوة ط

السیدة سکینة تصف لیلة العاشر

روي مؤلف كتاب نور العيون بإسـناده ، عن سـكينَة بنت احلسـن  ؟ع؟ ، أهنا 
إذا بـأيب ؟ع؟  جالـس وحولـه أصحابـه  قالـت :... فخرجـت أعثـر بأذيـايل ، و
وهـو يبكـي ، ومسعتـه يقـول هلـم : أعلمـوا أّنكـم خرجـمت معـي لعلمكـم أيّن أقـدم 
هبـم ..واآلن ليـس هلـم مقصـٌد إالّ قتـيل وقتل  عـىل قـوم بايعـوين بألسـنهتم وقلو
مـن جياهـد بـن يـدي وسـيب حرمـي بعـد سـلهبم ، وأخـى أّنُكـْم مـا تعلمـون 
وتسـتحون، واخلـدع عندنـا أهـل البيـت حمّرم ، مفن كره منكـم ذلك فلينصرف، 
فـإّن الليـل سـتير والسـبيل غيـر خطيـر ، والوقـت ليـس هبجيـر ، وَمـْن واسـانا 
 مـن غضـب الرمحـن ، وقـد قـال جـّدي 

ً
 يف اجلنـان جنّيـا

ً
بنفسـه كان معنـا غـدا

 ،
ً
يدا  فر

ً
 عطشـانا

ً
 وحيدا

ً
يبا حممد؟ص؟ : ولدي احلسـن ُيقتل بأرض كربالء غر

مفـن نصـره فقـد نصـرين ونصـر ولـده القـامئ؟جع؟، ولـو نصرنـا بلسـانه فهـو يف 
بنـا يـوم القيامة. حز

ين ، فلم  قالت سـكينة : فو اهلل ما أمّت كالمه إالّ وتفرق القوم من عشـرة وعشـر
يبق معه إال واحد وسـبعون رجالً .

 فخنقتـين العبـرة ، فخشـيت أن يسـمعين ورفعـت طـريف إىل السـماء وقلـت : 
اللهـم اهّنـم خذلونـا فاخذهلـم .

1.  الکافی، ج1، ص146
2.  بحاراألنوار، ج90، ص105
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 ورجعــت ودموعــي جتــري عــىل خــدي ، فرأتــين عمــي أم كلثــوم ، فقالــت : مــا 
ــاه ، وا حســناه  ــر ، فصاحــت وا جــّداه وا علّي ــاه ، فأخبرهتــا اخلب ــا بنت دهــاك ي

واحســيناه ...
فسمع أيب ذلك فأت إلينا يعثر يف أذياله، و قال : ما هذا البكاء ؟

فقالـت : يـا أخـي رّدنـا إىل حـرم جّدنـا ، فقـال؟ع؟ : يا اختاه ليس يل إىل ذلك 
سـبيل، قالـت : أجـل ، ذكرهـم حمـل جـّدك وأبيـك وأمـك وأخيـك ، قـال؟ع؟: 
ذّكرهتـم فلـم يذّكـروا ووعظهتـم فلـم يتعظوا ، ومل يسـمعوا قويل ، مفا هلم غير قتيل 
 ، ولكـن أوصيكّن بتقوى اهلل رّب 

ً
سـبيل ، وال بـّد أن تـروين عـىل الّثـرى جديـال

هبـذا أوعـد جّدكـم وال خلـف  ّيـة ، و يـه والصبـر عـىل البليـة وكظـم نـزول الرز البر
كينـا سـاعة واإلمـام ؟ع؟  يقـول:  ملـا أوعـد ، وّدعتكـم إهلـي الفـرد الصمـد ، مث تبا

نُفَسـُهْم َيْظِلُموَن<. 2.1
َ
ِكـن َكاُنـوا أ

َٰ
ُموَنـا َول

َ
>َوَمـا َظل

شواهد و قصص ط

امیرالمؤمنین  ؟ع؟  و سؤال الزنادقة

ُقْرآِن 
ْ
ل
َ
ـْو الَ َمـا يِف ا

َ
ـُه: ل

َ
 ل

َ
؟ع؟ َو َقـال ٍ

ْؤِمِنـَن َعـيِلّ ُ لْ
َ
ِميـِر ا

َ
 أ

َ
َناِدَقـِة ِإىل لّزَ

َ
َجـاَء َبْعـُض ا

ـُت يِف ِديِنُكْم!
ْ
َدَخل

َ
َناُقـِض ل لّتَ

َ
ِف َو ا اِلْخِتـالَ

َ
ِمـَن ا

ُه؟ع؟: َو َما ُهَو؟
َ
 ل

َ
 َفَقال

كبة : ج ٤ ، ص ٢٧١ ـ ٢٧٢ ، أســرار الشــهادة للدربنــدي : ج ٢ ، ص ٢٢٢ ـ ٢٢٣ ،  1.  . الدمعــة الســا
األيقــاد : ص ٩٣ ـ ٩٤

كّل مــن  2.  )اشــتهر أّن اإلمــام الحســین علیــه الســالم أمــر بإطفــاء المصابیــح لیلــة عاشــوراء؛ كــي يمضــي 
شــاء لشــأنه. فُاطفئــت المصابیــح وأخــذ أصحــاب اإلمــام علیــه الســالم بالمغــادرة. ویبــدو أّن أصــل هــذه 
كثــر  كتــاب آخــر أ كبة الضعیــف ، والــذي نقلهــا بــدوره عــن  كتــاب الدمعــة الســا الحادثــة مأخــوذ مــن 
كتــاب نــور العیــن. الجدیــر بالذكــر هــو أّننــا ال نجــُد أمــَر اإلمــام بإطفــاء المصابیــح حّتــی  ضعفــًا منــه وهــو 
فــي المقاتــل الضعیفــة، ولــم یــرِو أّي مصــدٍر معتبــٍر أّن أحــدًا مــن أصحــاب الحســین علیــه الســالم تــرك 
اإلمــام فــي لیلــة عاشــوراء، بــل إّن األمــر علــی العکــس مــن ذلــك ، فقــد أبــدى الجمیــع المقاومــة والصمــود 
كربــالء- الّصحیــح مــن مقتــل ســّید الّشــهداء و أصحابــه  فــي مقابــل اقتــراح اإلمــام علیــه الســالم بمغــادرة 

)50�
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َكٰمـا َنُسـوا  َيـْوَم َنْنٰسـاُهْم 
ْ
ـُه: >َفال

ُ
ْم< َو َقْول هلَل َفَنِسـهَيُ

َ
: >َنُسـوا ا

َ
ـُه َتَعـاىل

ُ
 َقْول

َ
 َقـال

ا ...< ـَك َنِسـّيً ّبُ ٰكاَن َر ـه: >َو ٰمـا 
ُ
ِلٰقـاَء َيْوِمِهـْم ٰهـٰذا<، َو َقْول

ـا  َ
َ

ِإّن ْم<،  َفَنِسـهَيُ هلَل 
َ
: >َنُسـوا ا

َ
َتَعـاىل ـُه 

ُ
َقْول ـا  ّمَ

َ
ْؤِمِنـَن؟ع؟ :َفأ ُ لْ

َ
ِميـُر ا

َ
أ ـُه 

َ
ل  

َ
َفَقـال

 ْ ْي ملَ
َ
ِخـَرِة أ

ْ
آل

َ
ْم يِف ا ـوا ِبَطاَعِتـِه ، َفَنِسـهَيُ

ُ
ْ َيْعَمل ْنَيـا ملَ لّدُ

َ
هلَل يِف َداِر ا

َ
َيْعـيِن َنُسـوا ا

ْيـِر  َ خلْ
َ
َن ِمـَن ا  َفَصـاُروا َمْنِسـّيِ

ً
ـْم ِمـْن َثَواِبـِه َشـْيئا ُ

َ
 ل

ْ
َعـل جَيْ

ْسَياِن  َكٰما َنُسوا ِلٰقاَء َيْوِمِهْم ٰهٰذا، َيْعيِن ِبالّنِ َيْوَم َنْنٰساُهْم 
ْ
و َتْفِسيُر َقْوِلِه؟ع؟: َفال

يـَن  ِكِر ْنَيـا ُمِطيِعـَن َذا لّدُ
َ
ِذيـَن َكاُنـوا يِف َداِر ا

َّ
ل
َ
ْوِلَيـاَءُه َو ا

َ
ـْم َكَمـا ُيِثيـُب أ ْ ُيِثهْبُ ـُه ملَ ّنَ

َ
أ

ا،  ـَك َنِسـّيً ّبُ ـُه: َو ٰمـا ٰكاَن َر
ُ
ـا َقْول ّمَ

َ
َغْيـِب ، َو أ

ْ
ِحـَن آَمُنـوا ِبـِه َو ِبَرُسـوِلِه َو َخاُفـوُه ِبال

 ُهـَو 
ْ

 َبـل
ُ

 َيْغُفـل
َ
ـِذي َيْنـَى َو ال

َّ
ْيـَس ِبال

َ
 ل

ً
َكِبيـرا  

ً
ـّوا

ُ
 ُعل

َ
ـَك َتَبـاَرَك َو َتَعـاىل ّبَ َفـِإّنَ َر

َعِلمُي...  1  
ْ
ل
َ
ِفيُظ ا َ حلْ

َ
ا

قصة سبـأ

كانوا يسكنون جنويّب اليمن، وكانوا يف أرض خمصبة ال تزال  سبأ اسم لقوم 
وا يف مياه األمطار 

ّ
م احلضارة، حّی حتمك

ّ
مهنا بقّية إىل اليوم، وقد ارتقوا يف سل

ف 
ّ
ي تأتهيم من البحر يف اجلنوب والشرق. فأقاموا خّزانا طبيعّيا يتأل

ّ
يرة ال الغز

جانباه من جبلن، وجعلوا عىل فم الوادي بيهنما سّدا به عيون تفتح وتغلق، 
وا فهيا وفق حاجهتم، فكان 

ّ
وخزنوا املياه بمّكيات عظيمة وراء السد، وحتمك

هلم من هذا مورد مايئ عظمي، وقد عرف باسم "سّد مأرب".
وهاتـان اجلّنتـان، عـن اليمـن والشـمال، رمـز لذلـك اخلصـب والوفـرة والّرخـاء 
الءه، فسـلهبم هـذا  واملتـاع اجلميـل. ولكهنـم مل يشـكروا نعمـة اهلل ومل يذكـروا آ
يقه، وهـي احلجارة،  ـذي حيمـل العـرم يف طر

ّ
الرخـاء، وأرسـل السـيل اجلـارف ال

يعـد  مل  مث  وأغرقـت  فطغـت  امليـاه  وانسـاحت  السـد  فحطـم  تدّفقـه،  لشـّدة 
املـاء خيـزن بعـد ذلـك فجّفـت اجلّنتـان واحترقتـا، وتبّدلتـا، صحـراء تتناثـر فهيـا 
َكَفُروا< )اآلية 17:سـبأ( بنعمة اهلل.2 ْيناُهْم مِبا  ّية اخلشـنة. >ذِلَك َجَز األشـجار البّر

1.  االحتجاج ,  ج1  ,  ص240
2. خصائص السور- جعفر شرف الدین.
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16

اإلمالء

شرح اآلیة: ط

ــر مــن النــاس  كثي ــة احلاضــرة جتيــب ضمنــا عــىل ســؤال خيالــج أذهــان  إّن اآلي
و هــو: ملــاذا يرفــل بعــض العصــاة و املجرمــن يف مثــل هــذ النعــم و ال يلقــون 

ــادل عــىل إجرامهــم؟ جزاءهــم الع
ــايل مــن  ــر و اإلصــالح و هــم بالت ــة للتغيي ــدوا كل قابلي اجلــواب: إّن هــؤالء فق
يــة اإلنســان و اختياره أن ُيتركوا لشــأهنم  ذيــن تقتــي ســّنة اخللــق و مبــدأ حّر

ّ
ال

و ًيوّكلــوا إىل أنفســهم ليصلــوا إىل مرحلــة الســقوط الكامــل و يســتحقوا احلــّد 
بــة.  كثــر مــن العــذاب و العقو األ

هــذا مضافــا إىل مــا يســتفاد مــن بعــض اآليــات القرآنيــة مــن أّنــه ســبحانه قــد 
ميــّد البعــض بالنعــم الوافــرة مث يأخذهــم فجــأة و هــم يف ذروة التنعــم و يســلهبم 
 شــي و 

ّ
ــذة و التمتــع، ليكونــوا بذلــك أشــىق مــن كل

ّ
 ش ء و هــم يف أوج الل

ّ
كل

كبــر قــدر ممكــن مــن العــذاب، ألّن فقــدان هــذا النعــمي  يواجهــوا يف هــذه الدنيــا أ
ا  ْح�ن �ةَ

يــز: >�نَ كمــا نقــرأ يف الكتــاب العز كثــر مــرارة  أشــّد وقعــا عــىل النفــس و أ

ْم ِلَيْزَداُدوا  ُ يِل لَ ْنُفِسِهْم إّنا ُنْ
َ
ْم َخْيٌر أل ُ يِل لَ َكَفُروا إّنا ُنْ ِذيَن 

ّ
َسَبّ ال  حَيْ

َ
>ال

ْيِه 
َ
  َما أنمت َعل

َ
َكاَن اهلُل ِلَيَذَر املؤمنن َعىل ْم َعَذاٌب ُمِهٌن< * >َما  ُ  َولَ

ً
مثا

ِبيَث ِمَن الّطّيِب<  َ يَز اخلْ َحّی  مَيِ
آل عمران / ١٧٨ ـ ١٧٩
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 > ِلُسو�نَ ا ُهْم ُم�بْ دن اإِ
�ةً �نَ �ةَ عنْ َ اُهْم �ب �ن

�نْ حنَ
ئَ
وا ا و�ةُ

ئُ
ا ما  ِرُحوا �بِ ا �نَ دن اإِ ْ ٍء َح�ةَّى  ىي

َ وا�بَ ُكّلِ �ش ْ �ب
ئَ
ا ِهْم  �يْ

َ
َعل

األنعــام:44

مــا إزداد رقيــا 
ّ
و مثــل هــؤالء- يف احلقيقــة- مثــل الــذي يتســلق شــجرة، فإّنــه كل

ازداد فرحــا يف نفســه، حــی إذا بلــغ مقهتــا فاجأتــه عاصفــة شــديدة، فهــوى 
عــىل أثرهــا مــن ذلــك املترفــع الشــاهق إىل األرض فتحطمــت عظامــه، فتبــدل 
 ُ �ش ُهْم ِم�نْ َح�يْ ُ ْدِرحب ْس�ةَ فرحــه البالــغ إىل حــزن شــديد ، كمــا يف قولــِه تعــاىل : >َس�نَ

<. األعــراف : 182 ُمو�نَ
َ
ْعل َ ل� �ي

و املعــى: ال حيســب الكافــرون إن امالءنــا هلــم باإلمهــال و ازالــة القيــود املانعــة 
عــن االســتفادة مــن أمواهلــم و أوالدهــم و شــؤوهنم خيــر ألنفســهم، الن اإلنســان 
بطبعــه حيــب اخليــر لنفســه، و الــي ء انــا يكــون خيــرا إذا صرفــه اإلنســان يف 
ــه عمــال صاحلــا  ــب نفســه و تزكيهتــا مــن مســاوي األخــالق أو كســب ب هتذي
يــب انــه  يــة املوقتــة الزائلــة و ال ر ينتفــع بــه دامئــا، و لكهنــم صرفوهــا يف اخلير

ليــس خبيــر بــل اخليــر مــا كان نفعــه دامئــا و ابــدا. 

الروایات ط

َمْغــُروٍر  ِمــْن  َكــْم  َو  ْيــِه 
َ
ِإل ْحَســاِن  ِ

ْ
ِباإل ِمــْن ُمْســَتْدَرٍج  َكــْم  ▪ أميراملؤمنــن ؟ع؟: 

ْثــِل   مِبِ
ً
 اهلُل َعْبــدا

َ
َقــْوِل ِفيــِه َو َمــا اْبَتــىل

ْ
ْســِن ال َكــْم ِمــْن َمْفُتــوٍن حِبُ ْيــِه َو 

َ
ــْتِر َعل ِبالّسَ

1 .>
ً
ــا

ْ
ــْزداُدوا ِإمث ــْم ِلَي ُ ــىِل لَ ــا ُنْ

َ
 اهلُل ؟زع؟: >ِإّن

َ
ــال ــُه، َق

َ
ِء ل

َ
ــال ْم ِ

ْ
اإل

ِن َعــِن  ْخِبــْر
َ
ــُه أ

َ
ــُت ل

ْ
: ُقل

َ
ِب َجْعَفــرٍ ؟ع؟ َقــال

َ
ــِد ْبــِن ُمْســِلٍم، َعــْن أ ّمَ ▪ َعــْن حُمَ

ــُت َو مِلَ ؟ 
ْ
ُمْؤِمــِن. ُقل

ْ
ــْوُت َخْيــٌر ِلل َ

ْ
: ال

َ
َيــاة ؟ َفَقــال َ ِم احلْ

َ
ــُه أ

َ
ــْوُت َخْيــٌر ل َ

ْ
َكاِفــِر، ال

ْ
ال

ِذيــَن 
َّ
َســَبَّ ال : >َو ال حَيْ

ُ
ْبــراِر ،َو َيُقــول

َ ْ
 َو مــا ِعْنــَد اهلِل َخْيــٌر ِلأل

ُ
ّنَ اهلَل َيُقــول

َ
 أِل

َ
َقــال

ــىِل ....<2 ــا ُنْ
َ

ّن
َ
َكَفــُروا أ

1. تحف العقول، ص203
2. بحاراألنوار، ج6، ص134
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يــَك ِنعَمــُه 
َ
ــَك ســبحاَنُه ُيتاِبــُع عل ّبَ ▪ اإلمــام عــيّلٌ ؟ع؟ : يــا بــَن آدَم ، إذا َرأيــَت ر

و أنــَت َتعصيــِه فاحــَذْرُه. 1
يــَق الَعمى و أَخَذت  نيــا َطر َكت هِبــُم الّدُ

َ
نيــا : َســل ▪ عنــه ؟ع؟ـ  يف ِصَفــِة أهــِل الّدُ

ذوهــا  َ بأبصاِرِهــم عــن َمنــاِر اُلــدى َفتاُهــوا يف َحيَرهِتــا و َغِرقــوا يف ِنعَمهِتــا و اختَّ
ّبا.2 َر

ــُذُه  ّ َيأُخ ــيِن! مثُ
َ
ــد أمَهل  : ق

َ
ــامِلَ حــّی يقــول

َ
 الّظ

ُ
ــل  اهللِ ؟ص؟: إّنَ اهللَ  مُيِه

ُ
▪ رســول

ُر  ِ�َع َدا�بِ �ةُ  :>�نَ
َ

ــَن، فقــال ــَد نفَســُه ِعنــَد َهــالِك الّظاِلِ أخــَذًة راِبَيــًة، إّن اهللَ  مَحِ
3  .> �نَ ِم�ي

َ
ِ العال

لّلهِ  َر�بّ َو الَحْمُد  ُموا 
َ
ل �نَ طنَ �ي �ن

ّ
ال ْوِم  ال�ةَ

يــِه 
َ
▪ اإلمــاُم احلســُن ؟ع؟ : االســِتدراُج ِمــن اهللِ  ســبحاَنُه ِلَعبــِدِه أن ُيســِبَغ عل

ــكَر. 4
ُ

َبُه الّش
ُ
َعــَم و َيســل الّنِ

شأن التالوة ط

الحسین وأصحابه لیلة عاشوراء

قــال الضّحــاك بــن عبــد اهلل املشــريق اهلمــداين ، وهــو الــذي جنــا مــن أصحــاب 
احلسن؟ع؟:

ما  �نّ ُروا اإ �نَ َك�نَ �ي ِ �ن
ّ
�نّ ال َ ْحَس�ب َ  �ي

َ
 ليقــرأ: >ل�

ً
إّن حســينا  هلــم حترســنا، و

ٌ
فتمــّرُ بنــا خيــل

�نٌ * َما َكا�نَ الّلُه  ا�بٌ ُمِه�ي
ُهْم َع�نَ

َ
 َول

ً
ما َداُدوا �ش رنْ ُهْم ِل�يَ

َ
ْمِلیي ل ما �نُ �نّ ِسِهْم اإ �نُ �نْ

ٌر ل�ئَ �يْ
ُهْم حنَ

َ
ْمِلیي ل �نُ

 .> �بِ َ ِم�نَ الّ��يّ �ش �ي �بِ
حنَ
ْ
رنَ ال ِم�ي َ ِ� َح�ةّى  �ي �يْ

َ
م َعل �ة �ن

ئ
ی  َما ا

َ
�ن َعل �ي م�ن َر الموئ

دنَ ِل�يَ

 فســمعها رجــل مــن تلــك اخليــل الــي كانــت حترســنا، فقــال: حنــن ورّب الكعبــة 
الطّيبــون! ُمّيزنــا منكم!

ير بن خضير: تدري من هذا!؟ قال: ال! قال فعرفته، فقلت لبر

1. نهج البالغة : الحکمة 25
2. نهج البالغة: الکتاب31

3. األنعام : 45 . بحار األنوار : 51/322/75
4. بحار األنوار : 78 / 117 / 7
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! وكان 
ً

 بّطــاال
ً
كا قلــُت: هــذا أبوحــرب الســبيعي، عبــداهلل بــن شــهر. وكان مضحــا

مّبــا حبســه يف جنايــة ]و فســقه[.  ! وكان ســعيد بــن قيــس ر
ً
 فاتــكا

ً
شــجاعا

ير بن خضير: يا فاسق! أنت جيعلك اهلل يف الطيبن!؟ فقال له بر
فقال له: من أنت!؟

ير بن خضير! قال: أنا بر
ير! !1 هلكَت واهلل هلكَت واهلل يا ُبر قال: إّنا هلل! عّز عيّلَ

بــك العظــام؟ فــواهلل إّنــا  قــال: يــا أبــا حــرب! هــل لــك أن تتــوب إىل  اهلل مــن ذنو
لنحــن الطّيبــون ولكّنكــم ألنــمت اخلبيثون. 

قال: وأنا عىل ذلك من الشاهدين!!
حيك! أفال ينفعك معرفتك!؟ قلُت: و

يــد بــن عــذرة العنــزي مــن عنــز بــن وائــل!؟  قــال: ُجعلــُت فــداك! مفــن ُينــادم يز
قــال: هاهــو ذا معــي!

 حاٍل أنت سفيه!
ّ

قال: قّبح اهلل رأيك! عىل كل
قال مّث انصرف عنا! 

وكان الــذي حيرســنا بالليــل يف اخليــل عــزرة بــن قيــس األمحــيس وكان عــىل 
اخليــل«.2

خطبة السیدة زینب بنت علي بن أبي طالب ؟ع؟  

يــد بــرأس احلســن؟ع؟ فأبــرز يف طســت ،فجعــل ينكــث ثنايــاه3 بقضيب  أمــر يز
يف يده. 

ينب بنت عيل؟ع؟:  فقالت ز
وا  ُ �ب

�نْ َكدنَّ
ئَ
واى  ا ا الّسُ ساوئُ

ئَ
�نَ ا �ي ِ �ن

َّ
�ةَ ال �بَ ّمَ كا�نَ عا�ةِ

ُ يــد >�ش  صــدق اهلل و رســوله يــا يز
أخــذ علينــا  أنــه حــن  يــد  يز يــا  أ ظننــت  �نَ <،  وئُ ِ ْهرن َْس�ةَ �ي ها  �بِ وا  ِه َو كا�نُ

َ
الّل ا�ةِ  �ي

آ
ا �بِ

1.  ]أسفا علیك[
2. وقعة الّطف: أبو مخنف االزدیي ص202

3.  ) أضراسه(



119

لا
إب
ت

�یا حس�ی�ن

بأطــراف األرض  ) أي حــن بالغــت يف االخــذ بنــا و تــدور بنــا مــن مــكان اىل 
كمــا يســاق األســارى.  كنــاف الســماء)أي ظلهــا( فأصبحنــا نســاق  مــكان( و أ
كرامــة و إن هــذا لعظــمي خطــرك ) شــرفك(  ــا عــىل اهلل و بــك عليــه  أن بنــا هوان
كنايــة عــن  فشــمخت بأنفــك  )تكبــرت( و نظــرت يف عطفيــك  ) أي جانبيــك 
إعجابــه بنفســه( جــذالن فرحــا حــن رأيــت الدنيــا مستوســقة)جمتمعة( لــك و 
األمــور متســقة عليــك و قــد أمهلــت و ُنِفســت  ) أي أفســح اهلل لــك يف أمــرك( و 
ِسِهْم  �نُ �نْ

ٌر ِل�ئَ �يْ
ُهْم  حنَ

َ
ْمِلیي  ل ما �نُ

�نَّ
ئَ
ُروا ا �نَ َك�نَ �ي ِ �ن

َّ
�نَّ ال َ ْحَس�ب َ هو قول اهلل تبارك و تعاىل:  >ل� �ي

 .> �ن ا�بٌ ُمِه�ي ُهْم َع�ن
َ
 َو ل

ً
ما

ْ �ش داُدوا اإِ رنْ ُهْم  ِل�يَ
َ
ْمِلیي  ل ما �نُ

�نَّ اإِ

 أ مــن العــدل يــا ابــن الطلقاء)الطلقــاء مــن أهــل مّكــة هــم مــن عفا عهنم رســول 
يــد( ختديــرك نســاءك  كان مهنــم آبــاء يز اهلل يــوم فتــح مّكــة و مل يأســرهم و 
ــد هتكــت ســتورهن و أصحلــت  ــات رســول اهلل؟ص؟، ق و إمــاءك  و ســوقك بن
ــات ختــدي ) تســرع( هبــن  صوهتــن  ) أي اعتليــت صوهتــن ببكاهئــن(، مكتئب
األباعــر و حيــدو هبــن  ) يســوقها( األعــادي مــن بلــد إىل بلــد ال يراقــب و ال 
يــب و البعيــد ليــس معهــن  يــن يتشــوفهن ) ينظرهــن و يشــرف علهيــن( القر يؤو
ويل مــن رجاهلــن  و كيــف يســتبطأ يف بغضتنــا مــن نظــر إلينــا بالشــنق و الشــنآن 
و اإلحــن و األضغــان ) الشــنق التطــاول و الشــنآن البغــض و اإلحــن األحقــاد(. 

 أ تقول! : ليت أشياخي ببدر شهدوا ...
غيــر متــأمث و ال مســتعظم، و أنــت تنكــث ثنايــا أيب عبــد اهلل مبخصرتــك  ) 
كذلــك و قــد نــكأت القرحــة )كنايــة  كالعصــا( و مِلَ ال تكــون  مــا يتــوكأ عليــه 
عــن نبــش مــا يف قلبــه مــن ضغائــن عــىل آل الرســول(، و اســتأصلت الشــأفة 
يــة رســول اهلل؟ص؟ ،و جنــوم األرض مــن آل عبــد املطلــب  و  بإهراقــك دمــاء ذر

يبــا( ... 1 لتــردن عــىل اهلل وشــيكا )قر

كثیر ٨ ص ١٩٥ 1. بالغات النساء ؛ ص 34. تاريخ الطبري ٦ ص ٢٦٦. والبداية البن 
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شواهد و قصص ط

لیلة عاشوراء

كانــت ليلــة عاشــوراء أشــّد ليلــة مــّرت عــىل أهــل بيت الرســالة ، ُحّفــت باملكاره 
واملحــن وأعقبــت الشــّر وآذنــت باخلطــر وقــد قطعــت عهنــم احلالــة القاســية 
ّيــة وهنــاك ولولــة النســاء وصــارخ   الوســائل احليو

ّ
مّيــة وأتباعهــم كل

ُ
مــن بــين ا

االطفــال مــن العطــش املبــرح واهلــم املدهلــم. 
 مفــا حــال رجــال املجــد مــن األصحــاب وســروات الشــرف مــن بــين هاشــم 

ً
إذا

ــج   تعال
ً
ــن هــذه الكــوارث ، فهــل أبقــت هلــم مهجــة يهنضــون هبــا أو أنفســا ب

ــاة واحلــرب يف غــد؟! احلي
كانــت ضراغمــة آل عبــد املّطلــب والصفــوة مــن األصحــاب عندئــذ يف  نعــم 
مــا 

ّ
أهبــج حالــة وأثبــت جــأش ، فرحــن مبــا يالقونــه مــن نعــمي وحبــور ، وكل

 بــن ابتســامة ومداعبــة إىل فــرح 
ً
اشــتّد املــأزق احلــرج أعقــب فهيــم انشــراحا

ونشــاط. 
يــر عبــد الرمحــن األنصــاري ، فقــال لــه عبــد الرمحــن : مــا هــذه ســاعة  هــازل بر

باطــل؟ 
 ، ولكــيّن 

ً
كهــالً وال شــابا يــر : لقــد علــم قومــي مــا أحببــت الباطــل  فقــال بر

مستبشــر مبــا حنــن القــون ، واهلل مــا بيننــا وبــن احلــور العــن إالّ أْن مييــل علينــا 
ــاعة. 1 ــا الّس ــوا علين ــم مال ــوددُت أهّن هــؤالء بأســيافهم ، ول

يــر بــن خضيــر اهلمــداين،  ولقــد مــزح حبيــب بــن مظاهــر األســدي، فقــال لــه بر
وكان ُيقــال لــه ســّيد القــّراء: يــا أخــي! ليــس هــذه بســاعة ضحــك!. قــال 
حبيــب : وأي موضــع أحــّق بالســرور مــن هــذا؟ مــا هــو إالّ أْن مييــل علينــا هــؤالء 

بأســيافهم فنعانــق احلــور. 2

1. تاريخ الطبري ٦ ص ٢٤١
2. رجال الکشي ص ٥٣ ، طبعة الهند
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كــدوّي النحــل مــا بــن  و بــات احلســن ؟ع؟ وأصحابــه تلــك الليلــة وهلــم دوّيٌ 
كــع وســاجد وقــامئ وقاعــد و كــذا كانــت ســجّية احلســن ؟ع؟ يف كثــرة صالتــه  را

وكمــال صفاتــه!. 1

َلَم مّسَ الحدید!
َ
أصحاب اإلمام؟ع؟ الیجدون أ

روى  القطــب الراونــدي؟هر؟ بســنٍد عــن اإلمــام الباقــر ؟ع؟ أّنــه قــال: »قــال 
احلســن بــن عــيّل ؟امهع؟ ألصحابــه قبــل أن ُيقتــل: إّن رســول اهلل ؟ص؟قــال: 
ــاء  ــون وأوصي ــيّن، إنــك سُتســاق إىل  العــراق، وهــي أرض التــىق  هبــا النبّي ــا ُب ي
يستشــهد معــك  إنــك تستشــهُد هبــا، و النبيــن، وهــي أرض ُتدعــى  )عمــورا(، و
كــوين  مجاعــة مــن أصحابــك، الجيــدون أمل مــّس احلديــد، و تــال: >قلنــا يــا نــار 

 عــىل  إبراهــمي<.
ً
 وســالما

ً
ــردا ب

! فأبشــروا! فــواهلل لــن قتلونــا فإّنــا 
ً
 وســالما

ً
تكــون احلــرب عليــك وعلهيــم بــردا

نــرد عــىل  نبّينــا ... «. 
ويف حديث عن اإلمام الباقر ؟ع؟ أن اإلمام احلسن ؟ع؟ قال ألصحابه:

إّنــا نكــث مــا شــاء اهلل بعدمــا جيــري علينــا، مث  فــواهلل  »أبشــروا باجلّنــة! 
وأنــمت  وأنــا  الظاملــن!  مــن  فينتقــم  قامئنــا  يظهــر  حــّی   كــم  واّيا اهلل  خيرجنــا 
نشــاهدهم يف السالســل واألغــالل وأنــواع العــذاب! فقيــل لــه: مــن قامئكــم 

يــا ابــن رســول اهلل؟
قــال: الســابع مــن ولــد إبــين حمّمــد بــن عــيّل الباقــر: وهــو احلّجــة ابــن احلســن 
بــن عيّل بــن حمّمــد بــن عــيّل بــن مــوىس  بــن جعفــر بــن حممــد بــن عــيّل إبــين، 
 كمــا ملئــت 

ً
 وعــدال

ً
ميــأل األرض قســطا يلــة مّث يظهــر و وهــو الــذي يغيــب مــّدة طو

2 .» .
ً
 وجــورا

ً
ظلمــا

1. بحار األنوار : ج 44 ص 394
2. مع الركب الحسینی ج 4 ص146
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 ِمن اإلمالِء
َ

ّد
َ

َب اهّللُ  بشيٍء أش
َّ

ما َعذ

ضا ؟ع؟ : عن احلسن بن احلسن : قلُت أليب احَلَسِن الّرِ
 إيّن َتَركــُت ابــَن ِقيامــا )و هــو احلســن بــن قيامــا الواقــّي، كان جيحــد أبا احلســن 

الرضــا ؟ع؟ ( ِمــن أعــدى َخلــِق اهللِ  لَك.
ُه. 

َ
 : ذلَك )بقائه حيا متنعما بنعم اهلل( َشّرٌ ل

َ
 قال

 قلُت : ما أعَجَب ما أمَسُع ِمنَك ُجِعلُت ِفداَك ! 
 : أعَجــُب ِمــن ذلــَك إبليــُس ، كاَن يف ِجــواِر اهلل؟زع؟يف الُقــرِب ِمنــُه ، فأَمــَرُه 

َ
قــال

ــُه. 
َ
 اهللُ  ل

َ
يــَن ، فأمــىل فــأب و َتَعــّزَز و كاَن ِمــن الكاِفر

ــُم  هَبُ
َ

َب اهللُ  بــيٍء أَشــّدَ ِمــن اإلمــالِء، و اهللِ  يــا حســُن مــا عّذ
َ

و اهللِ  مــا َعــّذ
اهللُ  بــيٍء أَشــّدَ مــن اإلمــالِء. 1

1.  بحار األنوار : 3/216/5
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وا يِف  َسّرُ
َ
ْمٍر ِمْن ِعْنِدِه َفُيْصِبُحوا َعىل  ما أ

َ
ْو أ

َ
َفْتِح أ

ْ
يِتَ ِبال

ْ
ْن َيأ

َ
>َفَعَى اهلُل أ

ْنُفِسِهْم ناِدِمَن<
َ
أ

 المائدة:52 

نفاق الیهود

17

شرح اآلیة: ط

هبـم شـك و نفـاق  هـذا خطـاب للنـيب ؟ص؟  أعلمـه اهلل أنـه يـرى الذيـن يف قلو
و  املسـلمن،  و  لإلسـالم  العـداء  يضمـرون  هـم  الذيـن  الهيـود  يوالـون  كانـوا 
ينـا أن تـدور األيـام و  خيطبـون ودهـم، و إذا عوتبـوا عـىل ذلـك، قالـوا: مـا يدر
يضعـف اإلسـالم، و تصيـر القـوة و الشـوكة للهيـود و املشـركن عـىل املسـلمن، 
كل ش ء و  فـإذا مل حنتـط مـن اآلن ألنفسـنا و نتخـذ لنـا يـدا عندهـم خسـرنا 
ْن ُتِصيَبنا 

َ
ى  أ ْ وَن خنَ

ُ
دارت علينا دائرة السـوء، و هذا ظاهر قوله تعاىل: >َيُقول

داِئـَرٌة<،و رأوا املصلحـة يف عـدم قطـع ارتباطهـم هبـم.
و لكن اهلل سـبحانه كشـف أمرهم، و سـّفه رأهيم و خاطب املؤمنن املخلصن 
َفْتـِح< ]لرسـوله ؟ص؟[  .. و هـذه بشـارة 

ْ
يِتَ ِبال

ْ
ْن َيـأ

َ
بقولـه املقنـع: >َفَعـَى اهلُل أ

بالفتـح حتملهـا لفظـة: عـى،و محـل هـذا الوعـد الكـرمي مـن اهلل للمؤمنن عىل 
يـدى فعـل الرجـاء »عـى« إنـا ليقـمي املسـلمن عـىل رجـاء و أمـل یف رمحـة 
كـرة لـه، ترقـب  هبـم شـاخصة إىل اهلل، ذا اهلل هبـم، و فضلـه علهيـم، فتظـل قلو

غيـوث رمحتـه، و فواضـل نعمـه ..
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و لـو جـاء هـذا الوعـد الكـرمي قاطعـا منجـزا ملـا بعـث یف القلـوب املؤمنـة تلـك 
املتجـدد. املشـاعر 

والفتــح هــو  فتــح مّكــة أو فتــح بــالد الشــرك لرســول اهلل ؟ص؟ عــىل أعدائــه، و 
ْمــٍر ِمــْن ِعْنــِدِه أي: أمــر يكــون فيــه إعــزاز املؤمنــن 

َ
ْو أ

َ
إظهــار املســلمن علهيــم، أ

يــق زلــزال أو خســف  و إذالل املشــركن، كعــذاب شــديد يصيــب الكفــار عــن طر
يــن و املشــركن باطنــا، و  كنــمت مــع الكافر أو مــرض... فيــا أهيــا املنافقــون، إذا 
محلــمت هــذه األفــكار اخلبيثــة مــن جهــة ثانيــة، فــإن القضيــة ذات وجهــن، فلمــا 

ذا رّجحــمت طــرف الهيــود و طرحــمت جانــب املؤمنــن؟ ..
واخلالصـة :و يـا أهيـا املؤمنـون انتظـروا الفتـح أو أّي أمـر آخـر يـذل الهيـود و يقهـر 
ْنُفِسـِهْم أي: مـا 

َ
وا يِف أ َسـّرُ

َ
املنافقـن و خيذهلـم َفُيْصِبُحـوا أي: يصيـروا َعـىل  مـا أ

ين عىل الشـك الذي خيامر  أضمروه من اخلبث  و النفاق ناِدِمَن أي: متحّسـر
نفوسـهم يف أمـر النيّب ؟ص؟.

الروایات ط

 اخَللِق ِللُمسِلمَن؛1  
ُ

َغّش
َ
م )الهَيوَد( أ ُ ▪ قال رسول اهلل؟ص؟: أهّنَ

 الَبيِت 
َ

ا الّناُس ، َمن أبَغَضنا أهل َ ▪جاِبُر بُن َعبِد اهللِ  َعن َرسـوِل اهلل؟ص؟: أهّيُ
 ؟ 

ّ
إن صـاَم وَصـىل  اهللِ  ، و

َ
ـا ، َفُقلـُت : يـا َرسـول َحَشـَرُه اهللُ  َيـوَم الِقياَمـِة هَيوِدّيً

ُه ُمسـِلم.2     وَزَعَم أّنَ
ّ

إن صـاَم وَصـىل  : و
َ

قـال
 

َ
 َمـن قـال

ُّ
ُكل  اهلِل ، أ

َ
 : يـا َرسـول

َ
؟ص؟ َفقـال ِ

ـيِبّ  الّنَ
َ

 إىل
ٌ

▪عنـه ؟ع؟  : جـاَء َرُجـل
ُكـم ال  صـارى ، إّنَ  : إّنَ َعداَوَتنـا ُتلِحـُق ِبالهَيـوِد َوالّنَ

َ
 اهللُ  ُمؤِمـٌن ؟ قـال

َ
ال إلـَه إاّل

ـين و ُيبِغـُض هـذا ـ  ّبُ ـُه حُيِ ّبـوين ، وَكـَذَب َمـن َزَعـَم أّنَ ِ
ُ

ـَة َحـّی حت َتدُخلـوَن اجَلّنَ
ـا ؟ع؟.3 َيعـى َعِلّيً

1.  میزان الحکمه، ح 14962
2.  أمالي الصدوق : 273 / 2

3.  أمالي الصدوق : 221 / 17
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شأن التالوة ط

رفع البیعة من اصحابه

مجـع أصحابـه يف ليلـة عاشـوراء، فحمـد اهلل وأثـى عليـه، وذكـر النـيب؟ص؟ ومـا 
كرمـه اهلل بـه مـن النبـوة ، ومـا أنعـم بـه عـىل أمتـه، وقال : إين ال أحسـب القوم  أ
يُكـم 

َ
يـَس َعل

َ
إال مقاتلوكـم غـدا وقـد أذنـت لكـم مجيعـا فأنـمت يف حـل مـين ]ل

[ مفـن كانـت لـه منكـم قوة 
ً
ـال ـذوُه مَجَ ِ

َّ
ِمـيّن ِذمـاٌم[ وهـذا الليـل قـد غشـيكم ]َفاخت

فليضـم رجـال مـن أهـل بيـي إليـه وتفرقـوا يف سـوادكم،
ْنُفِسـِهْم 

َ
وا يِف أ َسـّرُ

َ
ْمـٍر ِمـْن ِعْنـِدِه َفُيْصِبُحـوا َعـىل  مـا أ

َ
ْو أ

َ
َفْتـِح أ

ْ
يِتَ ِبال

ْ
 >حـی َيـأ

52 / المائـدة  ناِدِمـَن< 
فإن القوم إنا يطلبوين فإذا رأوين هلوا عن طلبكم .

فقـال أهـل بيتـه : ال أبقانـا اهلل بعـدك ، ال واهلل ال نفارقـك حـی يصيبنـا مـا 
. أصابـك 

وقال ذلك أصحابه مجيعا .
فقال  هلم احلسن ؟ع؟  : أثابكم اهلل عىل ما تنوون اجلنة .1  

شواهد و قصص ط

أحلی من العسل

يـن العابديـن ؟ع؟،  روى أبـو محـزة الثمـايل، قـال: مسعـت عـيل بـن  احلسـن ز
يقول: ّلا كان اليوم الذي استشهد فيه أيب ؟ع؟، مجع أهله و أصحابه يف ليلة 
ذوا هذا الليـل مجال لكم، فاهنجوا 

ّ
ذلـك اليـوم، فقـال هلـم: يـا أهيل و شـيعي اخت

بأنفسـكم، فليـس املطلـوب غيـري، و لـو قتلـوين ما فّكروا فيكـم، فاجنوا رمحكم 
 و سـعة مـن بيعـي و عهـدي الـذي عاهدمتوين.

ّ
اهلل، فأنـمت يف حـل

1.  سیر أعالم النبالء : ج 3 ص 301 نحوه وراجع : تذكرة الخواّص : ص 249



126

اة
یة
يطتل

ة ي
�یا حس�ی�ن

فقـال إخوتـه و أهلـه و أنصـاره بلسـان واحـد: و اهلل يـا سـّيدنا يـا أبـا عبد اهلل، ال 
خذلنـاك أبـدا، و اهلل ال قـال النـاس: تركـوا إمامهـم، و كبيرهم و سـّيدهم وحده، 

يـك أو  نقتـل دونك.
ّ
حـّی قتـل، و نبلـو بيننـا و بـن اهلل عـذرا و ال خنل

كلكــم معــي، و ال يبــىق  فقــال هلــم ؟ع؟: يــا قــوم إيّن يف غــد اقتــل و تقتلــون 
منكــم واحــد.

كرمنـا بنصـرك، و شـّرفنا بالقتـل معك، أو ال  نرىض أن  فقالـوا: احلمـد هلل الـذي أ
نكـون معـك يف درجتـك يا ابن رسـول اهلل.

كم اهلل خيرا، و دعا هلم خبير فأصبح و قتل و قتلوا معه أمجعون. فقال جزا
فقال له القاسم بن احلسن؟ع؟: و أنا فيمن يقتل، فاشفق عليه.

فقال له: يا بيّن كيف املوت عندك؟!
قال: يا عّم أحىل من العسل.

فقـال: أي و اهلل فـداك عّمـك إّنـك ألحـد مـن يقتـل مـن الرجـال معـي، بعـد أن 
تبلـو ببـالء عظمي.1  

 لك من خلیل
ّ

یا دهر ُاٍف

قـال عـيل بـن احلسـن ؟ع؟: مسعـُت أيب يف الليلة الي ُقتـل يف صبيحهتا يقول، 
وهو يصلح سـيفه :

خليـل مـن  لـك  ٍفّ 
ُ
ا دهـر  واألصيـليـا  باالشـراق  لـك  كـم 

قتيـل وطالـب  صاحـب  بالبديـلِمـْن  يقنـع  ال  والدهـر 

اجلليـل إىل  األمـر  سـبيلواّنـا  سـالك  حـّيٍ   
ّ

وكل

 ، ففهمهُتـا وعرفـُت مـا أراد وخنقتـين العبـرة ، ولزمـُت 
ً
فأعادهـا مّرتـن أو ثالثـا

السـكوت وعلمـُت أّن البـالء قـد نـزل.

1.  مدينة المعاجز 4: 214 حديث 295، نفس المهموم: 230، ناسخ التواريخ 2: 220
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ينـب ّلـا مسعـْت ذلـك وثبـْت جتـّر ذيلهـا حـّی انهتـت إليـه وقالـت:  وأّمـا عّمـي ز
ّمـي فاطمـة وأيب عـيٌل 

ُ
ا اليـوم ماتـت  ليـَت املـوت أعدمـين احليـاة!  وآثـكاله! 

رهـا،  وأخـي احلسـن  ، يـا خليفـة املـايض ومثـال البـايق! فعّزاهـا احلسـن وصّبَ
ختـاه تعـّزي بعـزاء اهلل واعلمـي أّن أهـل األرض ميوتـون ، وأهـل 

ُ
وفيمـا قـال: يـا ا

 مسـلم برسـول اهلل 
ّ

 وجهـه ، ويل ولـكل
ّ
 شء هالـك إال

ّ
الّسـماء ال يبقـون وكل

سـوة حسـنة.
ُ
ا

 ، فذاك أقرح لقليب وأشّد عىل نفيس.
ً
فقالت؟اهع؟: افتغصب نفسك اغتصابا

حممـداه!  وآ   : كلثـوم  ّم 
ُ
ا وصاحـت   ، اخلـدود  ولطمـن  معهـا  الّنسـوة  وبكـت 

بعـدك! ضيعتنـا  وآ  حسـيناه!  وآ  ّمـاه! 
ُ
ا وآ  وآعليـاه! 

بـاب ، انظـْرَن اذا  ّم كلثـوم ، يـا فاطمـة ، يـا ر
ُ
ختـاه يـا ا

ُ
فقـال احلسـن ؟ع؟ : يـا ا

  1. 
ً
 وال تقلـن هجـرا

ً
 وال ختمشـن وجهـا

ً
ُقتلـت فـال تشـققن عـيّلَ جيبـا

حفر الخندق

بـوا البيـوت2 بعضهـا من بعض ؛ ليسـتقبلوا القوم   إّنـه ؟ع؟  أمـر أصحابـه أْن يقار
يلىق  مـن وجـه واحـد. وأمـر حبفـر خنـدق مـن وراء البيـوت يوضـع فيه احلطـب و
عليـه الّنـار إذا قاتلهـم العـدو ؛ كيـال تقتحمـه اخليـل ، فيكـون القتـال مـن وجـه 

واحد .3   

خبر هالل بن نافع مع   اإلمام؟ع؟ 

كثرهـم مالزمـة لـه،  ملـا نـزل احلسـن  ؟ع؟ يف كربـالء كان اخـص اصحابـه بـه وأ
هـالل بـن نافـع سـيما يف مظـان االغتيـال، النـه كان حازمـا بصيـرا بالسياسـة.

1.  مقتــل الحســین علیــه الســالم: المقــّرم ص217. الملهــوف : ص 139 ؛ الفتــوح : ج 5 ص 84 ، مقتــل 
الحســین علیه الســالم للخوارزمي : ج 1 ص 237

2. الخیم.
3.  تاريخ الطبري ج ٦ ص ٢٤٠
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فتقلـد هـالل  أبعـد،  ليلـة إىل خـارج اخلـمي حـی   فخـرج احلسـن  ؟ع؟ ذات 
كمـات  سـيفه وأسـرع يف مشـيه حـی حلقـه، فـرآه خيتبـر الثنايـا والعقبـات و اال

املنـزل. املشـرفة عـىل 
 مث التفت إىل خلفه فرآين، فقال ؟ع؟ : من الرجل، هالل؟

 قلـت: نعـم جعلـين اهلل فـداك، أزعجـين خروجـك ليـال إىل جهـة معسـكر هـذا 
الطاغي.

 فقـال: يـا هـالل خرجـت أتفقـد هذه التالع خمافـة أن تكون كناء هلجوم اخليل 
حيلمون.  عـىل خميمنا يوم حتملون و

يقول: هي هي واهلل وعد ال خلف فيه. مث رجع وهو قابض عىل يساري و
مّث قال له : أال تسلك بن هذين اجلبلن يف جوف الليل وتنجو بنفسك؟

 فوقـع هـالل عـىل قدميـه وقـال: إذا ثكلـت هـالال أمـه، سـيدي إن سـيي بألـف 
وفـريس مثلـه، فـواهلل الـذي مـّن عـيّل بـك ال أفارقـك حـی يـكال عـن قـري و 

جري.1  

كبة 4: 372، مقتل المقرم 265 مختصرا 1.  الدمعة السا
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ْيُكْم ُغّمًة
َ
ْمُرُكْم َعل

َ
 َيُكْن أ

َ
ْمَرُكْم َوُشَرَكاَءُكْم مّث ال

َ
ُعوا أ مْجِ

َ
>َفأ

 ُتنِظُروِن< يونس / ٧١
َ
 مّث اْقُضوا إيّل َوال

َن< األعراف / ١٩٦  الّصاحِلِ
ّ

ِكَتاَب َوُهَو َيَتَوىل
ْ
 ال

َ
ِذي َنّزل

ّ
>ِإّن َوِلّيَ اهلُل ال

وِن< الدخان / ٢٠ ن َتْرمُجُ
َ
ّبُكْم أ يّب َوَر ِإيّن ُعْذُت ِبَر >َو

َساِب< المؤمن / ٢٧ ِ
ْ

 ُمَتَكّبٍر الَ ُيْؤِمُن ِبَيْوِم احل
ّ

ّبُكم ِمن كل يّب َوَر >أُعوُذ ِبَر

اهلل ولّي الصالحین

18

شرح اآلیة األولی: ط

ياء املعاندين و واجههم  إّن نوحـا رسـول اهلل الكبيـر، صمـد مقابل أعدائـه األقو
بقاطعيـة و حـزم و يف منهتـى الشـجاعة و الشـهامة مـع أصحابـه القليلن الذين 
هيـم عدم اهتمامـه خبططهم و أفكارهم  كانـوا معـه، و كان يسـهتزئ بقواهـم و ير

يقـة كان يوجـه ضربة نفسـية عنيفة إىل أفكارهم. و أصنامهـم، و هبـذه الطر
يخ سـائر األنبياء  ين اعتبر تعبير نوح هذا أو أمثاله يف تار و مع أّن بعض املفّسـر
يـة فإهّنم كانوا  نوعـا مـن اإلعجـاز، ألهّنـم مـع عدم امتالكهـم اإلمكانيات الظاهر
ميـة، و أعلنـوا خبـر انتصارهم الهنـايئ، و هذا ال ميكن قبوله  هيـّددون العـدو باهلز
كبيـر لـكل القـادة  كل حـال درس   أّن هـذا عـىل 

ّ
يـق اإلعجـاز، إال  عـن طر

ّ
إال

اإلسـالمين بـأن ال خيافـوا و ال يهنـاروا أمـام عظمـة األعـداء و كثرهتـم.



130

ا
 ی

ويل
طتل
لي 
وطا

ت
�یا حس�ی�ن

يدون من أمر تفعلونه يب، أنمت و شـركاؤكم  فأمجعـوا أمركـم، أي اعزمـوا عـىل مـا تر
الذيـن تعبدوهنـم مـن دون اهلل من صم و وثن.

بـل أظهـروه يل، و  الـذي تعتزمونـه خفيـا ملتبسـا عليكـم،  أمركـم  و ال جتعلـوا 
معـي. حالكـم  افصلـوا 

فـإن كنـمت تزعمـون أنكـم حمقـون فاقضـوا إىل ذلـك األمـر و نّفـذوه بالفعـل، و ال 
تؤخـروين سـاعة واحـدة عـن تنفيـذ هـذا القضـاء، مفهمـا قدرمت فافعلـوا، فإين ال 

أبـايل بكـم و ال أخـاف منكـم ألنكـم لسـمت عـىل ش ء. 
الثـاين مشـابه ملوقـف  البشـر  لنـوح أيب  بـاهلل و بنصـره  الواثـق  و هـذا املوقـف 

لقومـه: قـال  إذ  هـود ؟ع؟ 
 ،

ً
يعا ا ُتْشـِرُكوَن، ِمْن ُدوِنِه َفِكيُدويِن مَجِ يّنِ َبِري ٌء مِمَّ

َ
ْشـِهُد اهلَل، َو اْشـَهُدوا أ

ُ
>ِإيّنِ أ

ُكْم<.هود 54- 56 ّبِ يّبِ َو َر  اهلِل َر
َ

ُت َعىل
ْ
ل
َ
َّ ال ُتْنِظُروِن. ِإيّنِ َتَوّك مثُ

شرح اآلیة الثانیة: ط

ــون هــذه  ــمت تتول ــال هلــم: أن بعــد أن حتــدى النــيب ؟ص؟  املشــركن و آهلهتــم، ق
ــا أتــوىل اهلل الــذي نــزل عــيّل القــرآن، و فيــه تبيــان كل ش ء، و  األصنــام، و أن
كتــاب؟ و هــل تتــوىل  هــو أيضــا يتــوىل حفظــي و حراســي، فهــل ألصنامكــم 

هــي حفظكــم و حراســتكم؟.
إعـزاز  و  املشـركن،  و  الشـرك  إذالل  اجلميـع،  يعرفهـا  كمـا  النتيجـة،  كانـت  و 

املسـلمن. و  اإلسـالم 

شرح اآلیة الثالثة: ط

هـذا مـن كالم مـوىس لقـوم فرعـون، لعلـه إشـارة إىل أيّن ال أخـاف هتديداتكم، 
كانـت مثـل هـذه  و سـأصمد حـی آخـر نفـس، و اهلل حافظـي و حـاريس، و 
يـد يف اهنيـار إرادة  كبـر يف دعوهتـم، و تز التعبيـرات متنـح القـادة اإلهليـن حزمـا أ
يـد يف جانـب آخـر مـن ثبـات املحبـن و املؤمنـن  ياهتـم، و تز األعـداء و معنو
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اللحظـات  حـی  يقـاوم  قائدهـم  و  إمامهـم  أن  يعلمـون  ألهّنـم  اسـتقامهتم،  و 
األخيـرة.

قبل  كثيرا من رسل اهلل  أن  الرجم من جهة  كيد عىل مسألة  التأ كان  مّبا  ر و 
َتْنَتِه يا   ْ ِنْ ملَ

َ
ل وا 

ُ
>قال موىس ؟ع؟ قد هددوا بالرجم، و من مجلهتم نوح ؟ع؟: 

ملا  إبراهمي ؟ع؟  إىل  بالنسبة  احلال  كذلك  و  ْرُجوِمَن<   َ الْ ِمَن  َتُكوَنّنَ 
َ
ل ُنوُح 

الوثنيون  َك< ، و شعيب ملا هدده  ّنَ ْرمُجَ
َ َ
أل َتْنَتِه   ْ ملَ ِنْ 

َ
>ل آزر و قال له:  هدده 

ناَك<، أّما اختيار الرجم من بن أنواع القتل،  َرمَجْ
َ
ل ْو ال َرْهُطَك 

َ
ل قالوا له: >َو 

فألّنه أشّدها مجيعا. و عىل قول بعض أرباب اللغة فإن هذه الكلمة جاءت 
مبعى مطلق القتل أيضا. 

شرح اآلیة الرابعة: ط

ملـا مسـع بـإرادة فرعـون مـن قتلـه، تعـّوذ مـوىس بـاهلل ممن مجـع بن التكبـر و عدم 
اخلـوف مـن اهلل و حسـابه و عقابـه ألن أرذل اخللـق عـىل اإلطـالق مـن مجـع 

بـن هاتـن الرذيلتـن.
فالتكبـر يصبـح سـببا ألن ال يـرى اإلنسـان سـوى نفسـه و سـوى أفـكاره، فهـو 
يعتبر كما يف حال فرعون اآليات و املعجزات اإلهلية سحرا، و يعتبر املصلحن 

مفسـدين، و نصيحـة األصدقـاء و املقربـن ضعفـا يف النفـس.
أّمــا عــدم اإلميــان بيــوم احلســاب فيجعــل اإلنســان حــرا طليقــا يف أعمالــه و 
براجمــه، ال يفكــر بالعواقــب، و ال يــرى لنفســه حــدودا يقــف عندهــا، و ســيقوم 
و  دعــوة صاحلــة   

ّ
كل مبواجهــة  الرقابــة  فقــدان  و  الضوابــط  انعــدام  بســبب 

حيــارب األنبيــاء.
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شأن التالوة ط

ولی
ُ
في الخطبة اال

ُهـّمَ 
َّ
ّلـا صّبحـت خيـل احلسـن ؟ع؟  رفـع احلسـن؟ع؟ يديـه ، فقـال : » الل

 
َ

ِ أمـٍر َنـَزل
ّ

ُكل ٍة ، وأنـَت يل يف  ِ ِشـّدَ
ّ

ُكل َكـرٍب ، وَرجـايئ يف   ِ
ّ

ُكل أنـَت ِثَقـي يف 
 

ُ
خَيـُذل ـُة ، و

َ
 فيـِه احليل

ُّ
َكـم ِمـن َهـّمٍ َيضُعـُف فيـِه الُفـؤاُد ، وَتِقـل ٌة،  يب ِثَقـٌة وُعـّدَ

يـَك َرغَبـًة ِمـيّن 
َ
َيشـَمُت فيـِه الَعـُدّوُ ، أنَزلُتـُه ِبـَك وَشـَكوُتُه إل ديـُق، و فيـِه الّصَ

 ِ
ّ

ِ ِنعَمـٍة ، وصاِحـُب ُكل
ّ

يِلُّ ُكل جَتـُه وَكَشـفَتُه ، وأنـَت َو ـن ِسـواَك ، َفَفّرَ يـَك َعّمَ
َ
إل

ِ َرغَبـٍة « .
ّ

ُكل َحَسـَنٍة، وُمنهَتـى  
 وقـال الضّحـاك بـن عبـد اهلل املشـريق اهلمـداين ، وهـو الـذي جنـا من أصحاب 

هم :
ّ
احلسـن ؟ع؟ ، مّث دعـا براحلتـه فركهبـا ، ونـادى بصـوت عال يسـمعه جل

 ، »أهّيـا الّنـاس امسعـوا َقـويل ، وال تعجلـوا حـّی أعظكـم مبـا هـو حـّق لكـم عـيّلَ
وحـّی أعتـذر إليكـم مـن َمقدمـي عليكـم ، فـإن قبلـمت عـذري وصدقـمت قـويل 
وأعطيتمـوين الّنصـف مـن أنفسـكم ، كنـمت بذلـك أسـعد ، ومل يكـن لكـم عـيّلَ 
ُعـوا  مْجِ

َ
 تعطـوا الّنصـف مـن أنفسـكم ، >َفأ

َ
 تقبلـوا ِمـيّن العـذر ومل

َ
إْن مل سـبيل. و

ْيُكـْم ُغّمًة مّث اْقُضـوا إيّل َوالَ ُتنِظُروِن .ِإّن 
َ
ْمُرُكـْم َعل

َ
ْمَرُكـْم َوُشـَرَكاَءُكْم مّث الَ َيُكـْن أ

َ
أ

ـَن<.  الّصاحِلِ
ّ

ِكَتـاَب َوُهـَو َيَتـَوىل
ْ
 ال

َ
ـِذي َنـّزل

ّ
َوِلـّيَ اهلُل ال

فأرسـل   ، أصواهتـّنَ  وارتفعـت  وبكـَن  منـه صحـَن  هـذا  الّنسـاء  فلّمـا مسعـَن 
كبـر وقـال هلمـا : »سـّكتاهّنَ فلعمـري ليكثـر   األ

ً
إلهيـّنَ أخـاه العّبـاس وابنـه عليـا

.» بكاؤهـّنَ
أنفسـكم  ارجعـوا إىل  مّث  أنـا؟  َمـن  فانظـروا  فانسـبوين   : بعـد  : »أّمـا  قـال  مّث   
 لكـم قتـيل وانهتـاك حرمـي؟ ألّسـت ابـن بنـت 

ّ
وعاتبوهـا، فانظـروا هـل حيـل

نبّيكـم؟ص؟ ، وابـن وصّيـه وابـن عّمه ، وأّول املؤمنن باهلل واملصّدق لرسـوله مبا 
ّبـه؟ أوليـس محـزة سـّيد الشـهداء عـّم أيب؟ أوليـس جعفـر،  جـاء بـه مـن عنـد ر

الشـهيد الطّيـار ذو اجلناحـن عّمـي؟ ...
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أومْل يبلغكم قول مسـتفيض فيكم ، أّن رسـول اهلل؟ص؟ قال يل وألخي : هذان 
سـّيدا شـباب أهل اجلّنة.

 مـذ علمت أّن 
ً
فـإْن صّدقتمـوين مبـا أقـول وهـو احلـّق ، فـواهلل ، مـا تعّمدت كذبا

يضـّر  بـه مـن اختلقه ... اهلل ميقـت عليـه أهلـه ، و
كّذبتموين ، فإّن فيكم َمن إْن سألتموه عن ذلك أخبركم.  إْن  و

سلوا جابر بن عبد اهلل األنصاري
أو أبا سعيد اخلدري1  

أو سهل بن سعد الّسعدي2 
يد بن أرقم3   وز

أو أنس بن مالك4  
خيبروكـم أهّنـم مسعـوا هـذه املقالـة مـن رسـول اهلل؟ص؟ يل وألخـي ، أمفـا يف هـذا 

حاجـز لكـم عـن سـفك دمـي؟«.5  
مّث قال احلسن ؟ع؟  : »فإْن كنمت يف شّك من هذا القول ، أفتشّكون أيّن ابن 
بنـت نبّيكـم ، فـواهلل مـا بـن املشـرق واملغـرب ابـن بنـت نـيب غيـري فيكـم وال 
حيكـم اتطلبـوين بقتيـل منكـم قتلتـه؟! أو مـال لكـم اسـهتلكته؟!  يف غيركـم ، و

أو بقصـاص جراحة؟!« 
مونه!

ّ
 فأخذوا ال يكل

1.  ]كان من الممتنعین عن بیعة علي )علیه الّسالم( بعد مقتل عثمان ، وكان عثمانّیًا[
2.   ]فــي ســنة أربــع وســبعین حیــن دخــل الحّجــاج المدينــة مــن قبــل عبــد الملــك اســتخّف بأصحــاب 

رســول اهلل فختــم أعناقهــم ، منهــم : ســهل بــن ســعد ، واّتهمهــم بخــذالن عثمــان[.
3.  ]هــو الــذي أخبــر رســول اهلل )صّلــی اهلل علیــه وآلــه( بمقالــة عبــد اهلل بــن أبــي بــن ســلول المنافــق ٢ 
/ ٦٠٥ ، وهــو الــذي اعتــرض علــی ابــن زيــاد ونهــاه عــن ضــرب شــفتي أبــي عبــد اهلل )علیــه الّســالم( ٥ / 

٤٥٦ توفــي ســنة )٦٨ هـــ([.
4.  ]كان مّمــن حــّرض الّنــاس بالبصــرة ســنة )٣٥ هـــ( لنصــرة عثمــان  وكان مّمــن اســتعان بهــم زيــاد 
بــن أبیــه بالبصــرة ســنة )٤٥ هـــ(. وكان یــوم عاشــوراء بالبصــرة ، وفــي ســنة )٦٤ هـــ( بعــد مقتــل ابــن زيــاد 

أّمــره ابــن الزبیــر علــی البصــرة[.
5.  وقعة الّطف ص206 . اإلرشاد : ج 2 ص 96 ، بحار األنوار : ج 45 ص 4
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يـا قيس بن األشـعث ،  يـا َحّجـار بـن أجبـر ، و بعـي ، و فنـادى : »يـا شـبث بـن ر
يـد بـن احلـارث أمل تكتبـوا إيّلَ أْن اقـدم قـد أينعـت الثمـار واخضّر اجلناب  يـا ز و

إّنـا تقـدم عـىل جند لـك جمّندة؟« ، و
 نفعل.

َ
فقالو : مل

قال : »سبحان اهلل! بىل واهلل لقد فعلمت«.
 مّث قـال : »أهّيـا الّنـاس ، إذا كرهتمـوين فدعـوين أنصـرف عنكـم إىل مأمـن من 

األرض«.
ـن 

َ
 فقـال لـه َقيـس بـن األشـعث : أوال تنـزل عـىل حكـم بـين عّمـك؟ فإهّنـم ل

ـن يصـل إليـك مهنـم مكـروه.
َ
ـّب ول

ُ
 مـا حت

ّ
يـروك إال

كثـر  يـد أن يطلبـك بنـو هاشـم أ فقـال احلسـن ؟ع؟  : »أنـت أخـو أخيـك ، أتر
عطيكـم بيـدي إعطـاء الذليـل وال أفـّر 

ُ
مـن دم مسـلم بـن عقيـل؟ ال واهلل ال ا

فـرار العبيـد  .
وِن< ن َتْرمُجُ

َ
ّبُكْم أ يّب َوَر ِإيّن ُعْذُت ِبَر  عباد اهلل: >َو

َساِب<. ِ
ْ

 ُمَتَكّبٍر الَ ُيْؤِمُن ِبَيْوِم احل
ّ

ّبُكم ِمن كل يّب َوَر  >أُعوُذ ِبَر
مّث إّنه أناخ راحلته، وأمر ُعقبة بن مسعان فعقلها.1  

شواهد و قصص ط

كرامة وهدایة

وأقبـل القـوم يزحفـون حنـوه ، وكان فهيـم عبـد اهلل بـن حـوزة التميمـي، فصـاح 
أفيكم حسـن؟ 

يد منه؟  ويف الثالثة قال أصحاب احلسن ؟ع؟ : هذا احلسن ؟ع؟ مفا تر
قال : يا حسن ، أبشر بالّنار .

1.  وقعة الّطف ص209.المقرم ص229
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قـال احلسـن ؟ع؟ :كذبـت ، بـل أقـدم عـىل رّب غفـور كـرمي مطـاع شـفيع. مَفـن 
أنت؟

قال : أنا ابن حوزة. 
فرفع احلسن ؟ع؟ يَديه حّی باَن بياض ابَطيه وقال :اللهّم ، حزه إىل الّنار .

 فغضـب ابـن حـوزة وأقحـم الفـرس إليـه وكان بيهنمـا هنـر فسـقط عهنـا وعلقت 
قدمـه بالـركاب ، وجالـت بـه الفـرس وانقطعـت قدمـه وسـاقه وفخـذه ، وبـي 
 حجـر وشـجر ، 

ّ
 بالـركاب ، وأخـذت الفـرس تضـرب بـه كل

ً
قـا

ّ
جانبـه اآلخـر معل

وألقتـه يف الّنـار املشـتعلة يف اخلنـدق فاحتـرق هبـا ومـات.
 عـىل إجابـة دعائـه ، مّث إّنـه رفـع 

ً
 حامـدا

ً
كرا  شـا

ً
 فخـّر احلسـن ؟ع؟  سـاجدا

ّيتـه وقرابتـه ، فاقصـم َمـن  صوتـه يقـول : »اللهـّم ، إّنـا أهـل بيـت نبّيـك وذر
يب« فقال له : حمّمد بن األشـعث أّي قرابة  ظلمنـا وغصبنـا حّقنـا إّنـك مسيـع قر

بينـك وبـن حمّمـد؟
 فقـال احلسـن ؟ع؟ : »اللهـّم إّن حممـد بـن األشـعث يقـول : ليـس بيـين وبـن 
« ، فاسـتجاب اهلل دعاءه . حمّمـد قرابـة. اللهـّم أرين فيـه هـذا اليـوم ذالً عاجـالً
إذا  العسـكر ، ونـزل عـن فرسـه حلاجتـه ، و بـن األشـعث مـن   فخـرج حمّمـد 
 يف ثيابـه مّما به  ومات بـادَي العورة .

ً
بـة تركتـه متلّوثـا بعقـرب أسـود يضربـه ضر

كنـُت يف أّول اخليـل الـي تقّدمـت حلـرب  قـال مسـروق بـن وائـل احلضرمـي : 
يـاد ،  صيـب رأس احلسـن فأحظـى بـه عنـد ابـن ز

ُ
 أْن ا

ّ
احلسـن ؟ع؟ ؛ لعـيل

فلّمـا رأيـت مـا ُصنـع بابـن حـوزة عرفـت أّن ألهـل هـذا البيت حرمـة ومنزلة عند 
كـون يف الّنـار.1  قاتلهـم فأ

ُ
اهلل ، وتركـت الّنـاس وقلـت : ال ا

 إْن فارقتك
ً
كلتني السباع حّیا أ

روى  السـّيد ابـن طـاووس؟هر؟ أّنه:قيـل لبشـر بـن عمرو )أوعمـر( احلضرمي يف 
ِسـَر ابنـك عمر بثغـر الرّي!

ُ
تلـك احلـال )عندمـا كان؟ع؟ ينظـم جيشـه(: قـد أ

1.  مقتل الحسین للخوارزمي ج ١ ص ٢٤٩. الکامل البن األثیر ج ٤ ص ٢٧
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حّبُ أن يؤسر وأن أبىق  بعده!
ُ
كنُت أ  قال: عند اهلل أحتسبه ونفيس، ما 

ٍ مـن بيعي، فاعمل 
ّ

فسـمع احلسـن  ؟ع؟ قولـه: فقـال: رمحـك اهلل! أنت يف ِحل
يف فـكاك ابنك!

 إْن فارقتك!!
ً
كلتين السباع حّيا فقال: أ

- وكان معـه- هـذه األثـواب البـرود يسـتعن هبـا يف 
ً
قـال: فاعـط ابنـك حمّمـدا

فـداء أخيـه! فأعطـاه مخسـة أثـواب قيمهتـا ألـف دينـار!
يـارة الناحيـة املقّدسـة ورد السـالم عـىل بشـر بـن عمـر احلضرمـّي  إشـارة: يف ز
بـن  ِبشـر  عـىل   »السـالم  هكـذا:  احلسـن  ؟ع؟  لإلمـام  قالـه  مبـا  عليـه  والثنـاء 
عمـر احلضرمـي، شـكر اهلل لـك قولـك للحسـن وقـد أذن لـك يف اإلنصـراف: 
ة 

ّ
 إْن فارقتـك! وأسـأل عنك الركبـان!؟ وأخذلك مع قل

ً
كلتـين إذن السـباع حّيـا أ

   1.»!
ً
األعـوان!؟ اليكـون هـذا أبـدا

1.  مقتل: المقّرم ص214 . مع الركب الحسینی ج 4 ص141
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َن<* ِ
َ
عامل

ْ
 ال

َ
 ِعْمراَن َعىل

َ
 ِإْبراِهمَي َو آل

َ
 َو آل

ً
>ِإّنَ اهلَل اْصَطى  آَدَم َو ُنوحا

يٌع َعِلميٌ  < ًة َبْعُضها ِمْن َبْعٍض َو اهلُل مَسِ ّيَ  >ُذّرِ
آل عمران، اآلية 33 و 34

النسل الطاهر

19

شرح اآلیة: ط

»اصطـى« مـن الصفـو، و هـو خلـوص الـي ء مـن الشـوائب، و منـه »الصفـا« 
للحجـارة الصافيـة. و عليـه فاالصطفـاء هـو تنـاول صفـو الـي ء.

تقـول اآليـة: إّن اهلل اختـار آدم و نوحـا و آل إبراهـمي و آل عمـران من بن الناس 
يعيا« أي أّن  ينيـا« و قـد يكـون »تشـر مجيعـا. هـذا االختيـار قـد يكـون »تكو
اهلل قـد خلـق هـؤالء منـذ البـدء خلقـا متمّيـزا، و إن مل يكـن يف هـذا االمتيـاز مـا 
يـة إرادهتـم  يـق احلـّق، بـل أهّنـم مبـل ء اختيارهـم و حّر جيبرهـم عـىل إختيـار طر
اختـاروه. غيـر أّن ذلـك التمّيـز أعّدهـم للقيـام هبداية البشـر مّث عـىل أثر إطاعهتم 
أوامـر اهلل، و التقـوى و السـعي يف سـبيل هدايـة النـاس نالـوا نوعـا مـن التمّيـز 
كتسـايب، الـذي امتـزج بتمّيزهـم الـذايت، فكانوا من املصطفـن. فاالصطفاء  اال
عـىل العاملـن، نـوع اختيـار و تقـدمي هلـم علهيـم يف أمـر أو أمـور ال يشـاركهم فيـه 

أو فهيـا غيرهـم.
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ًة َبْعُضها ِمْن َبْعٍض<. ّيَ >ُذّرِ
تشـير هـذه اآليـة إىل أّن هـؤالء املصطفـن كانـوا- مـن حيـث اإلسـالم و الطهارة 
و التقوى و اجلهاد يف سـبيل هداية البشـر- متشـاهبن، مبثل تشـابه نسـخ عّدة 

 من اآلخر.
ّ

مـن كتـاب واحـد، يقتبـس كل
يٌع َعِلمٌي <. >َو اهلُل مَسِ

كان يراقـب مسـاعهيم و نشـاطهم،  يف الهنايـة تشـير اآليـة إىل حقيقـة أّن اهلل 
مسـئوليات  إىل  أيضـا  إشـارة  هـذا  و يف  أعماهلـم.  يعلـم  و  أقواهلـم،  يسـمع  و 

و خملوقـات اهلل. الثقيلـة حنـو اهلل  املصطفـن 
يف هــذه اآليــة إشــارة إىل مجيــع األنبيــاء مــن أويل العــزم، فبعــد نــوح الــذي 
صــّرح بامســه، يــأيت آل إبراهــمي الذيــن يضّمــون نوحــا نفســه و مــوىس و عيــى 

ــيّب اإلســالم. و ن
و ذكـر آل عمـران تكـرار لإلشـارة إىل السـّيدة مـرمي و املسـيح، بالنظـر لكون هذه 

اآليـة مقّدمة لبيـان حاهلما.
يف األحاديـث العديـدة عـن أهـل البيـت؟مهع؟ اعتبـرت هـذه اآليـة دليـال عـىل 
عصمـة األنبيـاء و األمّئـة، و ذلـك ألّن اهلل ال ميكـن أن يصطـي املذنبن امللّوثن 
ين املعصومن. بالشرك و الكفر و الفسق. بل ال بّد أن يقع إختياره عىل املطّهر

الروایات ط

ـِی  ّيَ  ُذّرِ
َ

ِبـِه َو َجَعـل
ْ
ِ َنـِیٍّ ِمـْن ُصل

ّ
ُكل  

ًَ
ـْه ّيَ  ُذّرِ

َ
▪ قـال الّرسـول ؟ص؟ : ِإّنَ اهلَل َجَعـل

 
َ

َتَعـاىل اهلَل  ِإّنَ  َو  اْبَنـِی،  ؟اهس؟ 
ً

َفاِطَمـْه َمـَع  عىل بن اب طالـب  ؟ع؟  ـِب 
ْ
ُصل ِمـْن 

ـَن،  ِ
َ
عامل

ْ
 ال

َ
 ِعْمـراَن َعـىل

َ
 ِإْبراِهـمَي َو آل

َ
 َو آل

ً
َكَمـا اْصَطـى آَدَم َو ُنوحـا اْصَطَفاُهـْم 

ْم  ُ ْم، َفِإهّنَ هْيِ
َ
ُمـوا َعل  َتَتَقّدَ

َ
ُموُهـْم َو ال  ِصـَراٍط ُمْسـَتِقمٍي، َو َقّدِ

َ
ُدوُكـْم ِإىل ِبُعوُهـْم هَيْ َفاّتَ

ٍل 
َ

وَنُكـْم یِف َضـال
ُ
 ُيْدِخل

َ
ـْم ال ُ ِبُعوُهـْم َفِإهّنَ  ،َفاّتَ

ً
ُمُكـْم ِكَبـارا

َ
ْعل

َ
، َو أ

ً
ُمُكـْم ِصَغـارا

َ
ْحل

َ
أ

ِرُجوَنُكـْم ِمـْن ُهـًدی.1     خُيْ
َ

َو ال

1.  بحاراألنوار، ج23، ص144
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ـِی اْصَطَفاَهـا اهلُل َو َصَفاَهـا َو 
َّ
 ال

ْفـَوْهًُ ْنـمُتُ الّصَ
َ
يـارْهً أميراملؤمنـن  ؟ع؟ : ... أ ▪ یف ز

 ِعْمـراَن 
َ

 ِإْبراِهـمَي َو آل
َ

 َو آل
ً
: ِإّنَ اهلَل اْصَطـى آَدَم َو ُنوحـا

َ
ِكَتاِبـِه َفَقـال َوَصَفَهـا یِف 

ن.1    ِ
َ
عامل

ْ
 ال

َ
َعـىل

َبُه اهلُل  ّدَ
َ
 عـيل  ؟ع؟  ِلـى َيـا ُكَمْيل: ِإّنَ رسـول اهلل ؟ص؟  أ

َ
َياد،َقـال  ْبَن ِز

َ
▪ قـال ُكَمْيل

ِمـَن، َيـا  َكّرَ ُ َدَب الْ
َ ْ
ُث األ َوّرِ

ُ
ْؤِمِنـَن، َو أ ُ ُب الْ َؤّدِ

ُ
َنـا أ

َ
َبـِى َو أ ّدَ

َ
 َو ُهـَو أ

َّ
َعـّزَ َو َجـل

ِتُمـُه،  ؟جع؟ خَيْ َقـامِئُ
ْ
 َو ال

َّ
ْفَتُحـُه، َو َمـا ِمـْن ِسـّرٍ ِإال

َ
َنـا أ

َ
 َو أ

َّ
ـٍم ِإال

ْ
 َمـا ِمـْن ِعل

ُ
ُكَمْيـل

ا   َعّنَ
َّ

ُخـْذ ِإال
ْ
 َتأ

َ
 ال

ُ
يـٌع َعِلـمٌي، َيـا ُكَمْيل ـًة َبْعُضهـا ِمـْن َبْعـٍض َو اهلُل مَسِ ّيَ  ُذّرِ

ُ
َيـا ُكَمْيـل

ا.2    َتُكـْن ِمّنَ

شأن التالوة ط

كبر الحسین ؟ع؟ علي األ

كان عـروة بـن مسـعود أحـد  أّمـه ليـىل بنـت أيب عـروة بـن مسـعود الثقـي، و 
بعة يف االسالم، و من العظماء املعروفن، و قيل اّنه مثل صاحب  السادة االر

يـس و أشـبه النـاس بعيـى بـن مـرمي.
برسـول  النـاس  اشـبه  و  املنظـر،  شـابا مجيـال حسـن  كبـر؟ع؟  اال كان عـيل  و   
كتسـب الشـجاعة مـن جـده عـيل بـن  اهلل ؟ص؟  خلقـا و خلقـا و منطقـا، و قـد ا
كمـا روى أبـو الفـرج  ايب طالـب ؟ع؟ و موصوفـا جبميـع املحامـد و املحاسـن، 
ية: مـن أحق الناس هبذا االمـر )أي اخلالفة(؟  عـن املغيـرة اّنـه قـال: قـال معاو

قالوا: أنت.
 قـال: ال، أوىل النـاس هبـذا االمـر عـيل بـن احلسـن بـن عـيل، جـّده رسـول 

اهلل ؟ص؟  و فيـه شـجاعة بـين هاشـم و سـخاء بـين أميـة و زهـو ثقيـف .3

1.  بحاراألنوار، ج97، ص345
2.  بحاراألنوار، ج74، ص268

3.  مقاتل الطالبیين، ص 52
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نظـر  ذهـب،  فلمـا  لـه،  فـأذن  يسـتأذنه،  أبيـه  اىل  جـاء  اخلـروج  أراد  فلمـا 
ميـة  احلسـن  ؟ع؟ إليـه نظـر آيـس منـه و أرخـى عينـه و بكـى و رفـع شـيبته الكر

قـال: و  السـماء  حنـو 
 
ً
قا

ُ
 وُخل

ً
هِيـم ُغالٌم أشـَبُه الّناِس َخلقـا

َ
ُهـّمَ اشـَهد َعـىل  هـُؤالِء الَقـوِم، َفَقـد َبـَرَز إل

َّ
الل

ُكّنا إَذا اشـَتقنا إىل  َوجِه َرسـوِلَك َنَظرنا إىل  َوجِهِه  ّمٍد؟ص؟ ،   ِبَرسـوِلَك حُمَ
ً
وَمنِطقا

ـماِء،  ُهـّمَ َفاحِبـس َعهُنم َقطَر الّسَ
َّ
ُهـّمَ َدَعونـا ِلَينُصرونـا َفَخَذلونـا وَقَتلونـا، الل

َّ
، الل

َواجَعلُهـم   ،
ً
ِشـَيعا قُهـم  َفَفّرِ حـٍن  إىل   ـم  عهَتُ َمّتَ َفـِإن  رِض، 

َ
األ َبـَركاِت  َوامَنعُهـم 

. 
ً
، وال ُتـرِض الـُوالَة َعهُنـم أَبـدا

ً
َطراِئـَق ِقـَددا

مث صاح بعمر بن سـعد: ما لك قطع اهلل رمحك و ال بارك اهلل يف أمرك و سـلط 
عليـك مـن يذحبـك بعـدي عـىل فراشـك كمـا قطعـت رمحـي و مل حتفـظ قرابـي 

من رسـول اهلل ؟ص؟ .
 مث رفع صوته و تىل:

ـًة  ّيَ ـَن* ُذّرِ ِ
َ
عامل

ْ
 ال

َ
 ِعْمـراَن َعـىل

َ
 ِإْبراِهـمَي َو آل

َ
 َو آل

ً
>ِإّنَ اهلَل اْصَطـى  آَدَم َو ُنوحـا

يـٌع َعِلـميٌ  <. َبْعُضهـا ِمـْن َبْعـٍض َو اهلُل مَسِ
كالشـمس الوضـاءة و نـّور امليـدان بطلعتـه املكتسـبة مـن  كبـر  فخـرج عـيّل اال

مجـال حممـد ؟ص؟ .

فهللـوا  النـيب  بطلعتـه  كبـرواذكـروا  الصفـوف و  بـن  بـدا  ملـا   

فاصبـع   الناظـرون  فيـه  تنظـرفافـّن  عـن  و  هبـا  إليـه  يومـي 

فحمـل عـىل القـوم بقـّوة و شـجاعة تذكـر النـاس بشـجاعة اميـر املؤمنـن ؟ع؟ و 
هـو يقول:

بالنـيب أنـا عـيل بـن احلسـن بـن عـيّل   أوىل  اهلل  بيـت  و   حنـن 

علـوي اضربكـم بالسـيف حـی ينثـين  هامشـّي  غـالم  ضـرب   

اليـوم أمحـي عـن أيب    تـاهلل ال حيكـم فينـا ابـن الدعـي و ال أزال 
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و شـّد عـىل النـاس مـرارا و قتـل مهنـم مجعـا كثيـرا حـی ضـج النـاس مـن كثـرة 
مـن قتـل مهنـم ]الكثيـر[ فأّثـرت فيـه حـرارة اجلـّو و شـّدة العطش و كثـرة اجلراح 

و ثقـل احلديـد.
 فجـاء اىل ابيـه فقـال: يـا أبـه العطـش قـد قتلـين و ثقـل احلديـد أجهـدين فهـل 

اىل شـربة مـن مـاء سـبيل أتقـوى هبـا عـىل االعـداء؟
 فبكى احلسـن  ؟ع؟ و قال: وا غوثاه يا بين قاتل قليال مفا أسـرع ما تلىق جّدك 

حممدا ؟ص؟  فيسقيك بكأسه االویف شربة ال تظمأ بعدها ابدا.
فهجـم علهيـم ميينـا و مشـاال و بّددهـم حـی قتـل مهنـم مثانـن رجـال، مث ضربـه 
بـه الناس  مـرة بـن منقـذ العبـدي اللعـن عـىل مفـرق رأسـه ضربـة صرعته و ضر

بأسـيافهم  .1 
فسـقط و صـاح يـا ابتـاه هـذا جـدي رسـول اهلل ؟ص؟  قد أسـقاين بكأسـه االویف 
شـربة ال أظمـأ بعدهـا ابـدا و هـو يقـول: العجـل العجـل فـان لك كأسـا مذخورة 

هبا السـاعة. حی تشـر
فجـاء احلسـن  ؟ع؟ إليـه، و عـىل روايـة سـيد بـن طـاوس: فجـاء حـی وقـف 
عليـه فوضـع خـده عـىل خـده و قـال: قتـل اهلل قومـا قتلوك مـا أجرأهم عىل اهلل 

و عـىل انهتـاك حرمـة الرسـول، عـىل الدنيـا بعـدك العفـا.2

كبــر؟ع؟ يحمــل و یرتجــز ،قــال: علــّي آثــام العــرب  1.  ]و فــي روايــة، اّن مــرة بــن منقــذ لمــا رأى علــّي اال
ان مــّر بــي يفعــل مثــل مــا أراه يفعــل، ان لــم أثکلــه أبــاه، فمــر يشــد علــی النــاس بســیفه  فاعترضــه مــرة 

ع ه.[ بــن منقــذ فطعنــه فصــر
2.  تعريب منتهی اآلمال ج1 ص671
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َكاُنوا ِمْن آَياِتَنا َعَجًبا<الكهف:9 ِقمِي  َكْهِف َوالّرَ
ْ
ْصَحاَب ال

َ
ّنَ أ

َ
ْم َحِسْبَت أ

َ
>أ

ْم َو ِزْدناُهْم ُهدًى< الكهف :13 ِ هّبِ ْم ِفْتَيٌة آَمُنوا ِبَر ُ >ِإهّنَ

قصة اصحاب الكهف

20

شرح اآلیة: ط

أسباب الّنزول

يـش اجتمعـوا ليبحثـوا يف أمـر رسـول اهلل ؟ص؟  و قـرروا إرسـال اثنـن  أّن سـادة قر
مهنـم إىل أحبـار الهيـود يف املدينـة، و االثنـان مهـا النضـر بـن احلـرث بـن كلدة و 

عقبـة بـن أيب معيط.
يـش هلـؤالء: سـلوا أحبـار الهيـود عـن حمّمـد وِصفـوا لـه صفاتـه،  قـال زعمـاء قر
و خبروهـم بقولـه، فإهّنـم أهـل الكتـاب األّول و عندهـم مـن علـم األنبيـاء مـا 

ليـس عندنـا.
 فقـال هلمـا أحبـار الهيـود: اسـألوه عـن ثالث فـإن أخبركم هبن فهو نيب مرسـل، 
و إن مل يفعـل فهـو رجـل متقـّول ، سـلوه عـن فتيـة ذهبـوا يف الدهـر األّول مـا كان 

مـن أمرهـم، فإّنـه قـد كان هلـم حديث عجيب. 
هبا ما كان نبؤه.  و سلوه عن رجل طّواف قد بلغ مشارق األرض و مغار

و سـلوه عـن الـروح مـا هـو.و يف روايـة أخـرى قالـوا: فـإن أخبركم عـن اثنتن و مل 
خيبركـم بالـروح فهو نيب.
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 ، غــدا  ســألمت  مبــا  أخبركــم   : فســألوه.فأجاهبم؟ص؟  الّنــيب؟ص؟  إىل  فجــاءوا 
عنــه. فانصرفــوا 

يأتيه  إليه يف ذلك وحيا، و ال  ليلة ال حيدث اهلل  و مكث؟ص؟ مخس عشرة 
جبرائيل حی أرجف أهل مّكة و تكلموا يف ذلك. فشق عىل رسول اهلل ؟ص؟  
ما يتكلم به أهل مّكة، مّث جاءه جبرائيل ؟ع؟ بسورة الكهف، و فهيا ما سألوه 
وِح. وَنَك َعِن الّرُ

ُ
عنه من أمر الفتية و الرجل الطّواف. و أنزل عليه آية َو َيْسَئل

خالصة القصة

إّن ما جاء يف القرآن املجيد والروايات املستفيضة يف هذا املجال هو ماييل: 
كان هنـاك ملـك ظـامل يدعـى  »دقيانـوس« وقيـل إّن امسـه »دسـيوس« وكان 
 عـىل  شـعب وثـين حـوايل الفتـرة مابـن القـرن األول إىل القـرن الثالـث 

ً
متسـلطا

امليـالدي، وكانـت عاصمـة البـالد تدعـى  »أفسـوس«، وكان هلـذا امللـك عـّدة 
وزراء قـد بانـت هلـم سـخافة الوثنيـة من خالل أحد احلـوادث، فرّجحوا التحرر 
 مـن 

ً
مـن قيـود هـذه اخلرافـات عـىل  االحتفـاظ مبناصهبـم، فهجـروا ديارهـم سـّرا

 عثـروا عـىل  غـاٍر فاختبـؤا فيـه، فالىق  اهلل 
ً
 ملسـيرهم، وأخيـرا

ً
دون أن يعينـوا هدفـا

 يثيـر العجـب حـی  إذا اسـتيقضوا مـن نومهـم العميـق هـذا 
ً
 عميقـا

ً
علهيـم نومـا

 أو بعـض يـوم ولكـن 
ً
تسـاءلوا يف مـا بيهنـم فظّنـوا أهّنـم لبثـوا يف نومهـم يومـا

كانـت ُتنـيُب عـن ٍش آخـر، لـذا تسـرب الشـك  مظاهـر ومسـات أطـراف الغـار 
إلهيم.

لّكـن   ،
ً
سـّرا بالطعـام  ليأتهيـم  املدينـة  إىل   أحدهـم  بعثـوا   

ً
جياعـا ولكوهنـم 

كثر تصرفاهتم وعاداهتم  املسـكوكات النقدية كشـفت سـّرهم وسـاعد يف ذلك أ
غيـر املألوفـة لـدى  النـاس يف ذلـك العصـر، باإلضافـة إىل  أّن قصـة تـواري عدد 
مـن الشـّبان مـن أصحـاب املناصـب الرفيعـة عـن األنظـار كانـت متداولـة بـن 
خيهـم املعاصـر، فاحتـدت مجيـع هـذه الشـواهد للداللـة عـىل  أّن  النـاس يف تار

هؤالءهـم الذيـن تـواروا عـن األنظـار يف تلـك الفتـرة!
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فسـمع املـأل هبـذا اخلبـر والتفـوا حوهلـم، لكـن اولئـك الشـبان عـادوا إىل  كهفهـم 
 لتخليـد ذكراهـم.

ً
وتـواروا إىل  األبـد فبـى  النـاس هنـاك معبـدا

املشـهور أّن الغار يقع بالقرب من مدينة »افسـوس« أحد مدن آسـيا الصغرى  
]تركيا احلالية الي تشـتمل عىل  قسـم من بالد الروم الشـرقية القدمية[.

يرهـم ألنفسـهم مـن  املعـى: ان قيـام هـؤالء هلل و ثورهتـم ضـد الطغيـان و حتر
يقـة غيبّيـة، ال يشـكل  ضغـط املجتمـع الفاسـد، و بالتـايل نصـرة اهلل هلـم بطر
شـذوذا يف سـن اهلل يف احليـاة، و ال تثيـر عجبـا، ألننـا نراهـا و نلمـس آثارهـا يف 
كل حلظـة و يف كل ش ء، و هـي تـدل عـىل وجـود حمكـة يف تدبير الكون و قّوة 

قاهـرة جتـري تلـك احلمكـة.
كانـوا  الرقـمي  و  الكهـف  اإلهلّيـة واضحـة، و أصحـاب  القـدرة و احلمكـة  فآثـار 
جمموعـة بشـر يعيشـون جممـل هـذه املعادلـة الكونّيـة احلكيمـة، اذن ال تعجـب 

إذا جـاءت يـد الغيـب و حررهتـم مـن اغالهلـم.

شرح اآلیة الثانیة: ط

هبـم و حتـرروا مـن  ان هـؤالء الفتيـة بشـٌر و مل يكونـوا رسـال، و لكهنـم آمنـوا بر
ضغـط اجلاهليـة فأيدهـم اهلل، و كذلـك كل إنسـان يف العامل ميلك ارادة التحرر، 

يـده. و عنـد مـا يضعهـا موضـع التنفيـذ فـأن هـدى اهلل يأتيـه و يؤ
هـم شـبابا و لكـن القرآن مساهم فتية، ألن 

ّ
و يف األحاديـث إّن هـؤالء مل يكونـوا كل

الفـی أقـدر عـىل التغييـر و الثـورة، و عـىل ان يبـدل مسـيرته و مهناجـه، و القرآن 
يتحـدث عـن هـذه الثـورة يف اآليـة التاليـة، و يبـدو ان كلمة الفی تشـير إىل من 

ميلـك الفتـوة و هـي الرجولة و البطولة و الشـجاعة.
يعـن  و واهلـوان،   

َّ
الـذل يـأب   و لـه،   

ً
ناصـرا للحـّق   

ً
وفّيـا يبـىق   فالفـی  هوالـذي 

يتجّنـب اخليانـة واخلـداع، وال يستسـلم للظلـم والقهـر، ومـن  ضعفـَة النـاس، و
سـجاياه العفـو و اإليثـار والتضحيـة.
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يٌج من السـخاء، والبذل، والعفو  والفتّوة يف النظرة اإلسـالمّية، مفّسـرة بأهّنا مز
والسـماحة، والِبشـر، والعفاف، وكّف األذى ، واإلباء، واجلرأة يف احلق، والترّفع 

عـن الدنـاءة واهلـوان، والقيام هلل  وللحّق، و ...

الروایات ط

مَیاَن  ِ
ْ

وا اإل َسـّرُ
َ
َكْهِف أ

ْ
ْصَحاِب ال

َ
 أ

ُ
ِب َطاِلـٍب َمَثل

َ
 أ

َ
▪ قـال الّصـادق؟ع؟: ِإّنَ َمَثـل

1. َتْنِ ْجَرُهْم َمّرَ
َ
ـْرَک َفآَتاُهُم اهلُل أ ْظَهُروا الّشِ

َ
َو أ

ْهـِل 
َ
 ِمـْن أ

ًٌ
... َسـْبَعْه ِ

ً
َكْعَبـْه

ْ
َقـامِئِ  ِمـْن َظْهـِر ال

ْ
ـُرُج َمـَع ال ▪ قـال الّصـادق؟ع؟: خَيْ

ْشـَتُر 
َ ْ
ْقـَداُد َو َماِلـٌک األ ِ

ْ
ْنَصـاِرّیُ َو امل

َ ْ
 األ

ًَ
ُبـو ُدَجاَنـْه

َ
َكْهـِف َو ُيوَشـُع ْبـُن ُنـوٍن  َو أ

ْ
ال

   2.
ً
امـا

َ
ْو ُحّك

َ
 أ

ً
ْنَصـارا

َ
َفَيُكوُنـوَن َبـْنَ َيَدْيـِه أ

ـِن اسـَتضاَء  ينـا ، ونـوٌر ِلَ
َ
 إل

َ
ـِن الَتَجـأ َكهـٌف ِلَ ـُن 

َ
▪ اإلمـام العسـكرّي ؟ع؟  : حن

عـىل ، وَمِن 
َ
ـناِم األ نـا كاَن َمَعنـا يِف الّسَ ـِن اعَتَصـَم ِبنـا، َمـن أَحّبَ ِبنـا ، وِعصَمـٌة ِلَ

 الّنـاِر. 3
َ

احَنـَرَف َعّنـا َفـِإىل

شأن التالوة ط

كالم الرأس المقّدس

جلبابـاهلي لرأسـك فوق مسلوب القنا أنـواره  مـن  يكسـوه 

إّنا كتابـايتلـو الكتـاب عىل الّسـنان و الّسـنان  فـوق  بـه  رفعـوا 

 يـزل الّسـبط الشـهيد حليـف القـرآن منـذ أنشـأ كيانـه ؛ ألهّنمـا ثقـال رسـول اهلل 
َ

مل
ّمتـه. وقـد نـّص الرسـول األعظـم ؟ص؟  بأهّنمـا لـن يفترقـا حـّی 

ُ
وخليفتـاه عـىل ا

يـردا عليـه احلـوض ، فبذلـك كان احلسـن ؟ع؟  غير مبـارح تالوته طيلة حياته 

1.  الکافي : 1 / 448 / 28
2.  نور الثقلین ج3 ص252

3.  المناقب البن شهرآشوب : 4 / 435
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ـه ومرحتلـه حـّی يف موقفـه يـوم الطـّف بـن 
ّ
إرشـاده وتبليغـه يف حل يف هتذيبـه و

يوضـح هلـم املَحّجة. يـن عليـه ليـمّت علهيـم احلّجـة و ولئـك املتجمهر
ُ
ظهـراين ا

 حـّی طفـق 
ً
 حثيثـا

ً
 هكـذا كان ابـن رسـول اهلل يسـير إىل غايتـه املقّدسـة سـيرا

يتلـو القـرآن رأسـه املطّهـر فـوق عامـل السـنان ؛
يـاد أمـر بـرأس احلسـن  ؟ع؟ فطيف به يف سـكك الكوفة كلها و  ملـا أصبـح ابـن ز
يـد بـن أرقـم انـه قـال: ُمـّرَ بـه عـيّل و هـو عىل رمـح و أنا يف  قبائلهـا، فـروي عـن ز

غرفـة يل، فلمـا حـاذاين مسعته يقرأ:
َكاُنـوا ِمـْن آَياِتَنـا َعَجًبـا<  فوقـف و  ِقـمِي  َكْهـِف َوالّرَ

ْ
ْصَحـاَب ال

َ
ّنَ أ

َ
ْم َحِسـْبَت أ

َ
>أ

اهلل شـعري، و ناديـت: رأسـك و اهلل يـا ابـن رسـول اهلل أعجـب و أعجـب. و ملـا 
فـرغ القـوم مـن الطـواف بـه يف الكوفـة ردوه اىل بـاب القصـر.

 و حيق التمثل هنا بقول بعض الشعراء يريث قتيال من آل رسول اهلل ؟ص؟ :

ـِه   ـٍد َو َوِصّيِ ّمَ ُس اْبـِن ِبْنـِت حُمَ
ْ
ُيْرَفـُع َرأ َقَنـاٍة   

َ
َعـىل يـَن  اِظِر ِللّنَ

ْسـَمٍع   ِبَ َو  ْنَظـٍر  ِبَ ْسـِلُموَن  ُ الْ ـٌع  َو  ُمَتَفّجِ  
َ

ال َو  ـْم  ِمهْنُ ُمْنِكـٌر   
َ

ال

ُعُيـوُن َعَماَيـًة 
ْ
ْنَظـِرَك ال ـْت ِبَ

َ
َتْسـَمُع ُكِحل ُذٍن 

ُ
أ  

َّ
ُكل ُرْزُؤَك  َصـّمَ 

َ
أ َو 

ا َكًرى  َ  َو ُكْنَت لَ
ً
ْجَفانا

َ
ْيَقْظَت أ

َ
َجُع أ ْ َتُكـْن ِبَك هَتْ  ملَ

ً
ـَت َعْينـا َنْ

َ
َو أ

ـا  َ هّنَ
َ
أ ـْت  ّنَ َتَ  

َّ
ِإال َرْوَضـٌة  ّظِ َقْبـِرَك َمْضَجٌع َمـا  ـَك ُحْفـَرٌة َو حِلَ

َ
ل

يـاد نصـب الـرؤوس كلهـا بالكوفـة عىل اخلشـب و هـي أول رؤوس   مث ان ابـن ز
نصبـت يف االسـالم بعـد رأس مسـلم بن عقيـل بالكوفة.

يد خيبره بقتل احلسن  ؟ع؟ و خبر أهل بيته.1  ياد اىل يز  و كتب ابن ز

1.  لواعــج االشــجان .األمیــن، الســید محســن ص164- االرشــاد: 245، بحــار االنــوار 45: 121، مدينــة 
المعاجــز 4: 121
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رأس سید الشهداء؟ع؟ علی الُرمح

يف إىل دمشـق وُنصـب يف مواضـع الصيارفـة ، وهنـاك  ّلـا مُحـل الـرأس الشـر
لغـط املـاّرة وضوضـاء املتعاملـن ، فـأراد سـّيد الشـهداء؟ع؟ توجيـه النفـوس 
إليـه  هـت 

ّ
فاجت  ،  

ً
عاليـا  

ً
تنحنحـا الـرأس  فتنحنـَح   ، عضاتـُه  ليسـمعوا  حنـوه 

 يتنحنـح قبـل يـوم 
ً
 مقطوعـا

ً
النـاس واعترهتـم الدهشـة ، حيـث مل يسـمعوا رأسـا

. احلسـن  ؟ع؟ 
ْم َوِزْدَناُهْم  ِ هّبِ ْم ِفْتَيٌة آَمُنوا ِبَر ُ  فعندها قرأ سورة الكهف إىل قوله تعاىل : >ِإهّنَ

ُهًدى< .1 

شواهد و قصص ط

َمِن الَفتی؟

ـٍد : يا  ّمَ  يل َجعَفـُر بـُن حُمَ
َ

ـدي : قـال تفسـير العّيـاش عـن سـليمان بـن جعفـر الهّنَ
يماُن ، َمـِن الَفی؟

َ
ُسـل

ُه : ُجِعلُت ِفداَك ! الَفی ِعنَدَنا الّشاّبُ .
َ
 : ُقلُت ل

َ
قال

ُكهـوالً َفَسـّماُهُم اهللُ   هـم 
ُّ
ُكل كانـوا   يل : أمـا َعِلمـَت أّنَ أصحـاَب الَكهـِف 

َ
قـال

ِبِإمياِنـِه. ِفتَيـًة 
ىق، َفُهَو الَفی .2   يماُن ، من آَمَن ِباهللِ  َواّتَ

َ
  يا ُسل

المقاومة أمام الطاغوت

حج املنصور يف سنة 147 ه  و دخل املدينة و أمر الربيع بإحضار اإلمام جعفر 
الصـادق ؟ع؟  و قـال لـه: ابعـث إىل جعفـر مـن يأتينـا بـه متعبـا قتلـين اهلل إن مل 
أقتلـه، فتغافـل عنـه الربيـع لينسـاه، مث أعـاد ذكـره و قال: أرسـل إليـه من يأتيين 

1.  أضواء علی ثورة الحسین : الصدر، السید محمد باقر ص230- مقتل: المقّرم ص332
2.  تفسیر العّیاشي : ج 2 ص 323 ح 11
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بـه متعبـا، فلمـا حضـر الصـادق ؟ع؟ أعلـم أبـا جعفـر حضـوره، فلمـا دخـل عليه 
قابلـه بوحشـية و كالم ال جمـال لذكره.

و قال: اختذك أهل العراق إماما جيبون إليك زكاة أمواهلم، و تلحد يف سلطاين 
و تبغي الغوائل، قتلين اهلل إن مل أقتلك!!

 فقال الصادق ؟ع؟: يا أمير إن سـليمان أعطي فشـكر، و إن أيوب ابتيل فصبر، 
و إن يوسـف ظلم فغفر.

 مث تغير املنصور و أجلسه معه مث قال: يف حفظ اهلل و يف كالءته.
 مث قال: يا ربيع أحلق أبا عبد اهلل جائزة و كسوة.

قـال الربيـع فلحقتـه فقلـت لـه: إين قـد رأيـت قبـل ذلـك مـا مل تـره و رأيـت بعـد 
ذلـك مـا قـد رأيـت مفـا قلـت يـا أبـا عبـد اهلل حـن دخلـت؟

كفـي بركنـك الـذي ال   قـال ؟ع؟ قلـت: اللهـم احرسـي بعینـك الـي ال تنـام، و ا
كبر و أجل ممن  يـرام، و اغفـر يل بقدرتـك عـيّل، ال أهلـك و أنت رجـايئ، اللهم إنك أ

أخـاف و أحـذر، اللهـم بـك أدفـع يف حنـره و أسـتعیذ بـك مـن شـره .1 

نموذج من فتوة هشام بن الحکم أمام الباطل

عـن يونـس بـن يعقـوب قـال كان عنـد أيب عبـد اهلل؟ع؟ مجاعة مـن أصحابه، 
فهيـم محـران بـن أعـن و مؤمـن الطـاق و هشـام بـن سـامل و الطيـار و مجاعـة 
مـن أصحابـه فهيـم هشـام بـن احلكـم و هـو شـاب فقـال أبـو عبـد اهلل؟ع؟ : يـا 
هشـام! قـال لبيـك يـا ابـن رسـول اهلل .قـال أ ال ختبـرين كيف صنعـت بعمرو بن 
ك 

ّ
عبيـد و كيـف سـألته ؟ قـال هشـام: جعلـت فـداك يا ابن رسـول اهلل إين أجل

و أسـتحييك و ال يعمـل لسـاين بـن يديـك .
فقال أبو عبد اهلل ؟ع؟: إذا أمرتكم بي ء فافعلوه!

1.  المفید في اإلرشاد ص 25
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قـال هشـام: بلغـين مـا كان فيـه عمـرو بـن عبيـد و جلوسـه يف مسـجد البصـرة و 
عظـم ذلـك عـيل فخرجـت إليـه و دخلـت البصـرة يـوم اجلمعـة و أتيـت مسـجد 

البصـرة ...النـاس يسـألونه فاسـتفرجت النـاس فأفرجـوا يل.
يـب أ تأذن  مث قعـدت يف آخـر القـوم عـىل ركبـي مث قلـت أهيـا العـامل أنـا رجل غر

يل فأسـألك عن مسـألة؟
 قـال :اسـأل .قلـت لـه: أ لـك عـن ؟ قـال يـا بـين أي ش ء هذا من السـؤال إذا 
كيف تسـأل عنه. فقلت هذا مسـألي ، فقال يا بين سـل و إن كانت مسـألتك 

محـىق. قلـت أجبين فهيا .قـال: نعم.
قلـت: مفـا تصنـع هبـا ؟ قـال: أرى هبـا األلـوان و األشـخاص. قلـت: أ لك أنف ؟ 
قـال: نعـم . قلـت مفـا تصنـع بـه ؟ قـال: أشـم بـه الراحئـة . قلـت :أ لـك لسـان ؟ 

قـال: نعـم .قلـت: مفـا تصنـع بـه؟ قـال: أتكلم به.
قلت : أ لك أذن ؟قال: نعم .قلت: مفا تصنع هبا؟ قال: أمسع هبا األصوات .

قلـت: أ لـك يـدان ؟ قـال: نعـم .قلـت: مفـا تصنـع هبمـا ؟ قـال: أبطـش هبمـا و 
أعـرف هبمـا اللـن مـن اخلشـن . قلـت: أ لـك رجـالن ؟قـال: نعـم . قلـت: مفـا 

تصنـع هبمـا ؟ قـال: أنتقـل هبمـا مـن مـكان إىل مـكان. 
قلـت: أ لـك فـم؟ قـال: نعـم . قلـت: مفـا تصنـع بـه؟ قـال: أعـرف بـه املطاعـم و 

املشـارب عـىل اختالفهـا .
قلـت: أ لـك قلـب؟ قـال: نعـم . قلـت: مفـا تصنـع بـه ؟ قـال: أميـز بـه كل مـا ورد 

عـىل هذه اجلـوارح.
قلت: أ فليس يف هذه اجلوارح غى عن القلب ؟ قال: ال .

يـا بـين إن اجلـوارح إذا  كيـف ذاك و هـي صحيحـة سـليمة ؟ قـال:  قلـت :و 
شـكت يف ش ء مشتـه أو رأتـه أو ذاقتـه ردتـه إىل القلـب فتيقـن هبـا اليقـن و 

الشـك. أبطـل 
 فقلت: فإنا أقام اهلل؟زع؟ القلب لشك اجلوارح؟ قال: نعم .
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قلت: ال بد من القلب و إال مل يستيقن اجلوارح؟
قـال: نعـم .قلـت: يـا أبـا مـروان إن اهلل تبـارك و تعـاىل مل يتـرك جوارحكـم حـی 
جعـل هلـا إمامـا يصحـح هلـا الصحيـح و ينـي مـا شـكت فيـه و يترك هـذا اخللق 
كلـه يف حيرهتـم و شـكهم و اختالفهـم ال يقـمي هلـم إمامـا يـردون إليـه شـكهم و 

حيرهتـم و يقـمي لـك إمامـا جلوارحـك تـرد إليـه حيرتـك و شـكك؟!
 قال هشـام : فسـكت و مل يقل يل شـيئا مث التفت إيل فقال يل :أنت هشـام؟.

قلت ال.
فقال يل: أ جالسته؟ فقلت ال. قال مفن أين أنت ؟ قلت: من  أهل الكوفة.
قال: فأنت إذا هو مث ضمين إليه و أقعدين يف جملسه و ما نطق حی مقت.

 فضحك أبو عبد اهلل ؟ع؟ مث قال: يا هشام من علمك هذا؟ 
قلت يا ابن رسول اهلل جرى عىل لساين.

قال: يا هشام هذا و اهلل مكتوب يف صحف إبراهمي و موىس.1    

1. االحتجاج: 2/ 125، الی 128
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ٍب َيْنَقِلُبوَن< الشعراء :227
َ
ّيَ ُمْنَقل

َ
ُموا أ

َ
ِذيَن َظل

َّ
ُم ال

َ
 >َو َسَيْعل

َعِلمُي <  البقرة :137
ْ
ِميُع ال >َفَسَيْكِفيَكُهُم اهلُل َوُهَو الّسَ

عاقبة الظالمین

21

شرح اآلیة األولی: ط

وعيـد وهتديـد شـديد للذيـن ظلمـوا، و الظلـم هنـا مبعـى االعتداء عـىل الناس، 
ُمـوا 

َ
َظل ِذيـَن 

َّ
ال املسـرفون،  املسـهتزءون  الكفـرة  و  املفسـدون،  الظلمـة  ُم 

َ
َسـَيْعل

و  الطعنـان  و  القـدح  انـواع  و  اللسـان  و  بالسـنان  آذوهـم  و  احلـق  اهـل  عـىل 
نسـبوهم اىل اإلحلـاد و العنـاد و رموهـم بأنـواع الفسـوق و الفسـاد، مـع اهنم هم 
موحـدون حقـا ومومنـن بـاهلل، و سـيعلمون أولئـك املـردة الرامـون املفرطـون 
ـٍب و اى مرجـع و مـآب َيْنَقِلُبـوَن و يرجعـون ،أ يدخلـون يف 

َ
ّيَ ُمْنَقل

َ
املسـرفون أ

حفـر النيـران و اخلـذالن و هـم منكوسـون أم اىل روضـة الرضـا و جنـة التسـلمي و 
هـم مسـرورون؟!

 أال اّن اولياء اهلل ال خوف علهيم و ال هم حيزنون.

شرح اآلیة الثانیة : ط

هذا وعد من اهلل لنصرة اإلسالم عىل أعدائه.
سـيرّد كيدهـم و يكفيـك أمرهـم، فـال هتـمّت بشـأهنم و ال ختـش أذاهـم. و يف هـذا 
تسـلية للنـيّب ؟ص؟ ، و تسـكن ملخـاوف املسـلمن جـاء مـن عنـد اهلل؟زع؟: َو ُهـَو 

َعِلـمُي بنّيتـك و مـا خيطـر ببالـك مـن خلـوص النّيـة للدعوة.
ْ
ـِميُع لدعائـك ال الّسَ
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الروایات ط

؛1  
َ

 َو ُيدِن اآلجال
َ

جال لَبغُى َيصَرُع الّرِ
َ
▪ االمام عيل ؟ع؟: ا

َقـَم ِعصيـاُن العـاِرِف ِبالَبغـِى َو   الّنِ
ُ

ـی ُتنـِزل
ّ
ُنـوُب ال

ُ
▪ االمـام السـجاد؟ع؟ : َو الّذ

ُه ِمهُنـم؛2   ّيَ ـخر ـم َو الّسُ  الّنـاِس َو ااِلسـهِتزاُء هِبِ
َ

 َعـىل
ُ

الَتطـاُول
ِتنـا  َمَوّدَ یف  ُلَتحاّبـوَن 

َ
ا ِوالَيِتنـا،  یف  اُلَتباِذلـوَن  شـيَعُتَنا  عـيل ؟ع؟:  االمـام   ▪

 ُيسـِرفوا، 
َ

 َيظِلمـوا َو ِان َرضـوا مل
َ

ذيـَن ِان َغِضبـوا مل
َّ
ل
َ
مِرنـا ا

َ
ُلَتـزاِوروَن یف ِاحيـاِء ا

َ
ا

طـوا؛3   
َ
ـن خال َبَرَكـٌه َعـىل َمـن جـاَوروا ِسـلٌم ِلَ

لَبغـُى 
َ
▪ قـال رسـول اهلل؟ص؟: َثـالٌث َمـن ُكـّنَ فيـِه َفِهـَى راِجَعـٌه َعـىل صاِحهِبـا: ا

كـُث؛4   و اَلكـُر و الّنَ
َكمـا   

ً
ْرَض ِقْسـطا َو َعـْدال

َ
 اال

ُ
ـال ـذى مَیْ

َّ
ـِی ال ّمَ

ُ
▪ قـال رسـول اهلل؟ص؟: َمْهـدّىُ ا

مـا؛5  
ْ
ُمِلَئـْت َجـْورا َو ُظل

: َو 
َّ

ـُه َعّزَ َو َجل
ُ
 ِبَظـامِلٍ َو َذِلـَک َقْول

َّ
▪ االمـام الباقر؟ع؟:َمـا اْنَتَصـَر اهلُل ِمـْن َظـامِلٍ ِإال

؛6
ً
َن َبْعضا اِلِ

َ
ِ َبْعـَض الّظ

ّ
َكذِلـَک ُنـَوىل

▪ روى اخلوارزمـي بإسـناده عـن أميـر املؤمنـن قـال: قـال رسـول اهلل؟ص؟: ان 
قاتـل احلسـن يف تابـوت مـن نـار عليـه نصـف عـذاب أهـل النـار، وقـد شـّد 
يـداه ورجـاله بسالسـل مـن نـار ينكـس يف النـاس، حـی يقـع يف قعـر جهـم، 
هبـم؟زع؟ مـن شـدة نتهنـا وهـو فهيا خالـد، ذائق  يـح يتعـوذ أهـل النـار إىل ر ولـه ر
كلمـا نضجـت جلودهـم تبـدل علهيـم اجللـود ليذوقـوا ذلـك  العـذاب األلـمي، 

العـذاب األلـمي.7   
▪ وروى بإسناده عن عيل ؟ع؟ قال: قال رسول اهلل؟ص؟: ان موىس بن عمران 
بـه فقـال: يـا رب ان أخـي هـارون مـات فاغفر له، فأوحـى اهلل اليه أن يا  سـأل ر

1.  غررالحکم و دررالکلم ص 345
2.  معانی االخبار ص 270 و 271 ، ح 2

كافی)ط-االسالمیه( ج 2، ص  236   .3
4.  نهج الفصاحه ص 422 ، ح 1281
كمال الدین و تمام نعمه ص258   .5

كافی)ط-االسالميه( ج 2 ، ص 334   .6
7.  مقتل الحسین ج2 ص83.
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يـن ألجبتـك فهيـم مـا خـال قاتـل احلسـن  مـوىس لـو سـألتين يف األولـن واآلخر
بـن عـيل فـاين انتقم لـه منه.1   

شأن التالوة ط

الیهودي و رأس اإلمام  ؟ع؟ 

مهنا حادثة حران الي ذكرت يف بعض الكتب و هي:
اّنـه ملـا أدخلـوا األسـارى و الـرءوس يف مدينة حران خرج النـاس للتفرج، فرأى 

هيـودي امسـه حيـىي اّن شـفي الرأس تتحركان فدنا منه فسـمعه يقول:
ٍب َيْنَقِلُبوَن <

َ
ّيَ ُمْنَقل

َ
ُموا أ

َ
ِذيَن َظل

َّ
ُم ال

َ
>... َو َسَيْعل

فتعجـب الراهـب فسـأل عـن الـرأس فقصـوا عليـه اخلبـر، فترحـم علهيـم و نـزع 
ألـف درهـم اىل  مـع  مـن خـز  بقبـاء  و جـاء  يـات  العلو بـن  فقسـمها  عمامتـه 
 الراهـب سـيفه و قتـل 

ّ
ين العابديـن ؟ع؟ مفنعـه املوكلـون عـىل االسـرى، فسـل ز

مخسـة مهنـم حـی قتـل بعـد مـا أسـلم، و قبـره يف بـاب حـران يعـرف بقبـر حيـىي 
الشـهيد و الدعـاء عنـد قبـره مسـتجاب.2   

كهیل خبر سلمة بن 

كر عن األعمش عن سلمة بن كهيل، قال:رأيت رأس احلسن  روى ابن عسا
َعِلمُي<.3 

ْ
ِميُع ال بن عيل ؟ع؟  عىل القنا وهو يقول: >َفَسَيْكِفيَكُهُم اهلُل َوُهَو الّسَ

1.  مقتل الحسین ج2 ص85
2.  روضةالشهداء،ص 457؛ منتهی اآلمال،ج،2ص964

3.  معالی السبطین 2: 115
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شواهد و قصص ط

 وقد أماته اهّلل میتة سوء
ّ
إال

حّدثنـا عطـاء بـن مسـلم ،عـن ابـن السـدي ، عـن أبيـه قـال : كّنـا غلمـة نبيـع 
كرنـا  البـز يف رسـتاق كربـالء، فنزلنـا برجـل مـن طـّي ، فقـرب إلينـا العشـاء ، فتذا
 وقـد 

ّ
قتلـة احلسـن؟ع؟ ، فقلنـا : مـا بـي أحـد مّمـن شـهد قتلـه احلسـن؟ع؟ إال

أماتـه اهلل ميتـة سـوء أو بقتلـة سـوء!
كذبكـم يـا أهـل الكوفـة! تزعمـون أّنـه مـا بـي أحـد مّمـن شـهد قتـل  فقـال : مـا أ
 وقـد أماتـه اهلل ميتـة سـوء أو بقتلـة سـوء؟! واّنـه ملّمـن شـهد 

ّ
احلسـن؟ع؟ إال

كثـر مـاال منـه!  قتـل احلسـن؟ع؟ ومـا هبـا أ
فنزعنا أيدينا من الطعام ، وكان السراج يوقد ، فذهب ليطفأ ، 

فيذهـب ليخـرج الفتيلـة باصبعـه ، و أخـذت النـار باصبعـه ،و مّدهـا إىل فيـه 
فأخـذت بلحيتـه ، فاحضـر إىل املـاء حـی ألـىق نفسـه.

و رأيته يتوقد فيه حّی صار محمة!.1 

يزید بن معاویة بن أبي سفیان

يف ترمجـة اللهـوف ) إىل اللغـة الفارسـية ( مـا حاصلـه : أنـه قـد خـرج للصيـد 
فاعترضـه غـزال وظـل يطـارده إىل أن انفـرد عـن عسـكره وحرسـه ، ووصـل إىل 
خبـاء واستسـىق صاحبـه مـاء فسـقاه وعرفـه عـىل امسـه ، فلمـا عرفـه قـام إليـه 
يـد وتعلـق يف هـذه األثنـاء  األعـرايب ليقتلـه انتقامـا للحسـن ؟ع؟  ، فهـرب يز
بالـركاب ومل يسـتطع االسـتواء عـىل فرسـه فظـل هـذا الفرس وهو مسـرع يضرب 

بـه كل حجـر ومـدر حـی هلـك إىل لعنـة اهلل.2   

1.  ترجمة اإلمام الحسین)ع(: ابن أبي جرادة الحلبي ص180
2.  اللهوف ص 263
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زُِؤَن<  ُبوا ِبآياِت اهلِل َو كاُنوا هِبا َيْسهَتْ
َ

ْن َكّذ
َ
واى  أ ساُؤا الّسُ

َ
ِذيَن أ

َّ
َّ كاَن عاِقَبَة ال >مثُ

الروم :10

ْم ُيْرَزُقوَن<  ِ هّبِ ْحَياٌء ِعْنَد َر
َ
 أ

ْ
ْمَواًتا َبل

َ
وا يِف َسِبيِل اهلِل أ

ُ
ِذيَن ُقِتل

َّ
َسَبَّ ال ْ  حتَ

َ
>َوال

 آل عمران:169

العاقبة السیئة

22

شرح اآلیة األولی : ط

الّسوء: أي العاقبة السيئة، و هى ضد احلسى.
بـات و أقبحهـا و هـي العـذاب يف جهـم،  كانـت عاقبهتـم يف اآلخـرة أسـوأ العقو
ألهنـم يف الدنيـا كذبـوا بآياتنـا الدالـة عـىل وحدانيتنـا و عـىل صـدق نبينـا؟ص؟ و 

كانـوا هبا يسـهتزئون.
ومن أسباب التكذيب و االسهتزاء هي:

1.عــدم االميــان بالبعــث بعد املوت، و هذا نقص يف التفكيــر، و قلة يف العقل، 
فالعاقل من فكر باملستقبل، و عمل ملا بعد املوت، و مل تغره احلياة الدنيا.

2. التبصــر بعبــر املاضن وأخذ الدرس و العظة، مفن مسع بأخبار األمم املاضية 
املكذبة رســلها، و أدرك مصيرهم، و عرف ســبب هالكهم و تدميرهم، بادر 
إىل اإلميان باهلل ؟زع؟ ، و صّدق رسله الذين جاءوهم باملعجزات الدالة عىل 

صدقهم.
3. االعتمــاد عــىل قــوة اجلســد وســعة املــال، و وفــرة الثــروة و األوالد، فإن كل 
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األموال و املدنيات و تقدم احلضارات ال تغين أصحاهبا شيئا يوم القيامة.

شرح اآلیة الثانیة: ط

ين أّن اآليـات احلاضـرة نزلـت يف شـهداء »أحـد« و يـرى  يـرى بعـض املفسـر
آخـرون أهنـا نزلـت يف شـهداء »بـدر« و لكـن احلـّق هـو أّن ارتبـاط هـذه اآليـات 
مبـا قبلهـا مـن اآليـات يكشـف عـن أهنـا نزلـت يف أعقـاب حادثـة »أحـد« و إن 
كانوا 14 شهيدا و هلذا  كان حمتواها و مضموهنا يعم حّی شهداء »بدر« الذين 
روي عـن اإلمـام حمّمـد الباقـر  ؟ع؟ أنـه قـال: إهنـا تتنـاول قتـىل بدر و أحـد معا .1   
كانـوا- يف جمالسـهم و ندواهتـم بعـد حادثـة أحـد-  أّن بعـض ضعـاف اإلميـان 
يظهـرون األسـف عـىل شـهداء أحـد و كيـف أهنـم ماتـوا و فنـوا و خاصـة عنـد ما 
كانـت تتجـدد علهيـم النعمـة فيتأسـفون لغيـاب أولئـك القتـىل يف تلـك املواقـع 
و كانـوا حيدثـون أنفسـهم قائلـن كيـف ُننَعـم هبـذه النعـم و املواهـب و إخواننـا 
و أبناءنـا رهـن القبـور ال يصيهبـم مـا أصابنـا مـن اخليـر و ال ميكهنـم أن حيظـوا مبـا 

حظينـا بـه مـن النعمي!؟
كانـت هـذه الكلمـات- مضافـا إىل بطالهنـا و خمالفهتـا للواقـع- تسـبب  و قـد 
يـة لـدى ذوي الشـهداء فجـاءت اآليـات احلاضـرة لتفنـد  إضعـاف الـروح املعنو
 هـذه التصـورات و تذكـر مبكانـة الشـهداء السـامية، و مقامهـم الرفيـع عنـد 

ّ
كل

اهلل تعـاىل .
 املخاطـب يف ال حتسـب هـو كل عاقـل و املقصـود بالذيـن قتلـوا يف سـبيل اهلل 
كل قتيـل مـن أجـل اهلل سـواء استشـهد بـن يـدي الرسـول ؟ص؟  أم مـن بعـد 

رسـول اهلل؟ص؟ حـی الذيـن مضـوا مـن الشـرايع املاضيـة.
و ظاهـر اآليـة اّن الشـهداء أحيـاء يف احلـال، ال أّن اهلل سـوف حييهيـم مع غيرهم 
بذكرهـم  هـي  أحيـاٌء حقيقـة، ال جمـازا وحياهتـم  اهنـم  و  النشـر  و  البعـث  يـوم 

الطيـب و أثرهـم البـايق و ايثارهـم احلاصـل و مـا اليـه ...

1.  نور الثقلین: ج 1 ص 406
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إّن للشهداء ثالث فرحات:
ىل : مبـا نالـوه ألنفسـهم و الهيـا االشـارة بقوله: >َفِرِحـَن مِبا آتاُهُم اهلُل   الفرحـة األو

ِمـْن َفْضِلِه<.
 الفرحـة الثانیـة : كانـت ألجـل إخواهنـم الذيـن يعرفوهنـم و مل يلحقـوا هبم بعد و 

ْم<.  َحُقوا هِبِ
ْ
ْ َيل ِذيـَن ملَ

َّ
الهيـا االشـارة بقوله: >َيْسَتْبِشـُروَن ِبال

كان أو غيـر  كانـت لـكل مؤمـن عرفـوه أو مل يعرفـوه، شـهيدا  الفرحـة الثالثـة : 
شـهيد و الهيا االشـارة بقوله: >َيْسَتْبِشـُروَن ِبِنْعَمٍة ِمَن اهلِل َو َفْضٍل ..< و الذي 
ّنَ اهلَل 

َ
يـد ان هـذه الفرحـة كانـت مـن أجـل املؤمنـن مجيعـا قولـه تعـاىل:>َو أ يؤ

ْؤِمِنـَن<. ُ ْجـَر الْ
َ
ال ُيِضيـُع أ

الروایات ط

ـُه اهلُل 
َ
  الَبيـِت أَحـٌد إالّ أدَخل

َ
ـذي َنفـيس ِبَيـِدِه، ال ُيبِغُضنـا أهـل

َّ
▪ قـال ؟ص؟  :َو ال

الّناَر؛1
ـّبُ شـيَعِتَك. َو  ـِة يـا َعـىّلُ َو شـيَعُتَك َو حُمِ نـَت یِف اجَلّنَ

َ
 اهلل؟ص؟: َو أ

ُ
 َرُسـول

َ
▪ قـال

غـاىل یِف الّناِر.2
ْ
ُوَك َوال َعـّدُ

 َهـَذا 
َ

ـَت َعـىل ّيِ َ ـٍد ِإَن الْ ّمَ َبـا حُمَ
َ
ـاِدُق  ؟ع؟  َيـا أ  ِلـَى الّصَ

َ
: َقـال

َ
ِب َبِصيـٍر َقـال

َ
َعـْن أ

 ِفَراِشـِه؟ 
َ

َک َو ِإْن َمـاَت َعـىل ـُت ِفـَدا
ْ
ـُت: ُجِعل

ْ
ْمِر)االعتقـاد باالمامـة( َشـِهيٌد ُقل

َ ْ
األ

ـُه َحـّىٌ ُيـْرَزق.3     ِفَراِشـِه َفِإّنَ
َ

 َو ِإْن َمـاَت َعـىل
َ

َقـال
ْيـَک َيـا اميراملؤمنـن  ؟ع؟  ... 

َ
ُم َعل

َ
ـال ـا  ؟ع؟ : ... الّسَ َيـاَرة َثاِنَيـة ُيـَزاُر هِبَ ▪ يف ِز

ـوا یِف 
ُ
ِذيـَن ُقِتل

َّ
َسـَبَّ ال ْ  َو ال حتَ

َ
ِمى ِلَقْوِلـِه َتَعـاىل

َ
ِمـى َو َتـُرّدُ َسـال

َ
َكال ـَک َتْسـَمُع  ِإّنَ

ـْم ُيْرَزُقـوَن.4  ِ هّبِ ْحيـاٌء ِعْنـَد َر
َ
 أ

ْ
 َبـل

ً
ْمواتـا

َ
َسـِبيِل اهلِل أ

1.  الدّر المنثور: ج7، ص349
2.  بحاراالنوار 25: 265 ح4

3.  بحار األنوار : 86/142/68
4.  بحاراألنوار، ج97، ص295
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شأن التالوة ط

خطبة السیدة زینب؟س؟

يـد يتمّثـل  ينـب بنـت عـيل؟مهع؟ يز عـت ز قـال ابـن نـا وابـن طـاووس: ّلـا مَسِ
الزبعـري: ابـن  بأبيـات 

ليت أشياخي ببدٍر شهدوا...
 اهلل عـىل رسـوله وآلـه أمجعـن، 

ّ
قالـت؟اهع؟ :احلمـد هلل رّب العاملـن ، وصـىل

صـدق اهلل سـبحانه حيـث يقـول : 
ــا  َكاُنــوا هِبَ َكّذُبــوا ِبآَيــاِت اهلِل َو  ن 

َ
َســاُءوا الّســوءى  أ

َ
ِذيــَن أ

ّ
َكاَن َعاِقَبــَة ال  ّ >مثُ

ِزُئوَن<. َيْســهَتْ
يد حيث أخذت علينا أقطار األرض ، وآفاق الّسماء ، فأصبحنا   أظننت يا يز
إّن  كرامـة ، و  وبـك عليـه 

ً
سـارى أّن بنـا عـىل اهلل هوانـا كمـا ُتسـاق االُ ُنسـاق 

ذلـك لعظـم خطـرك عنـده ، فشـمخت بأنفـك ، نظـرت يف عطفـك ، جـذالن 
مور مّتسـقة ، وحن صفا لك  ، حـن رأيـت الدنيـا لـك مستوسـقة ، واالُ

ً
مسـرورا

ِذيـَن 
ّ
َسـَبّ ال ُملكنـا وسـلطاننا ، مفهـالً مهـالً ، أنسـيت قـول اهلل تعـاىل : >َوالَ حَيْ

ـْم َعـَذاٌب  ُ
َ

 َول
ً
ـا

ْ
ـْم ِلَيـْزَداُدوا ِإمث ُ

َ
ـيِل ل ـا ُنْ ْنُفِسـِهْم ِإّنَ

َ
ـْم َخْيـٌر أل ُ

َ
ـيِل ل ـا ُنْ ّنَ

َ
َكَفـُروا أ

ُمِهٌن<؟!
إمـاءك ، وَسـوقك بنـات رسـول  أمـن العـدل يابـن الطلقـاء ، ختديـرك حرائـرك و
اهلل سـبايا ، قـد هتكـت سـتورهّنَ ، و ابديـت وجوههـّنَ ، حتـدو هبـّنَ األعـداء 
يتصفـح وجوههـّنَ  يستشـرفهّنَ أهـل املناهـل واملعاقـل ، و مـن بلـد إىل بلـد ، و
يف ، ليـس معهـّنَ مـن محاهتـّنَ محـي وال مـن  يـب والبعيـد والـدين والشـر القر
كبـاد األزكيـاء ، ونبـت حلمه  رجاهلـّنَ ويل ، وكيـف يرجتـي مراقبـة َمـن لفـظ فـوه أ

مـن دمـاء الشـهداء؟! 
وكيف يسـتبطأ يف بغضنا أهل البيت َمن نظر إلينا بالشـنف والشـنآن ، واالحن 

واالضغان؟! مّث تقول غير متأمث وال مستعظم :
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ً
وا فرحـا

َّ
ـوا واسـهتل

ّ
يد ال ُتشـلألهل مّث قالـوا يـا يز

 عـىل ثنايـا أيب عبـد اهلل، سـّيد شـباب أهـل اجلّنـة تنكهتـا مبخصرتـك، 
ً
منحيـا

وكيـف ال تقـول ذلـك ، وقـد نـكأت القرحـة1  ، واسـتأصلت الشـأفة 2  ، بإراقتك 
ّيـة حمّمـد ؟ص؟  وجنـوم األرض مـن آل عبد املّطلب ، وهتتف بأشـياخك  دمـاء ذر
 3  َموردهـم ، ولتودّن أّنك شـللت وبمكت 

ً
زعمـت أّنـك تنادهيـم فلتـردّن وشـيكا

 تكـن قلـَت مـا قلـت وفعلـَت مـا فعلت.
َ

ومل
ـن ظلمنـا ، واحلـل غضبـك َبـن سـفك دماءنـا  اللهـّم ُخـذ لنـا حبّقنـا ، وأنتقـم مّمَ

وقتـل محاتنا.
 حلمك ، ولتردّن عىل رسول اهلل ؟ص؟  

ّ
 جلدك ، وال حززت إال

ّ
يَت إال فواهلل ما فر

ّيتـه ، وانهتكـَت مـن حرمتـه يف عترتـه وحلمته ،  مبـا حتّملـت مـن سـفك دمـاء ذر
ِذيـَن 

ّ
َسـَبّ ال ْ يأخـذ حبّقهـم ، >َوالَ حتَ يلـّم شـعهثم ، و حيـث جيمـع اهلل مشلهـم ، و

ـْم ُيْرَزُقـوَن<. وحسـبك بـاهلل  هّبِ ْحَيـاٌء ِعْنـَد َر
َ
 أ

ْ
 َبـل

ً
ْمَواتـا

َ
ـوا يِف َسـِبيِل اهلِل أ

ُ
ُقِتل

 ، وسـيعلم َمـن سـّول لـك و 
ً
 ، وجببرئيـل ظهيـرا

ً
 ، ومبحّمـد ؟ص؟  خصيمـا

ً
كمـا حا

مّكنـك مـن رقاب املسـلمن.
يعك،  ولن جّرت عيّلَ الدواهي4 خماطبتك، إين ألسـتصغر قدرك وأسـتعظم تقر

وأسـتكثر توبيخك، لكن العيون عبرى، والصدور حّرى.
 العجب ، لقتل حزب اهلل الّنجباء ، حبزب الشيطان الطلقاء! 

ّ
أال فالعجب كل

ـب 6  مـن حلومنـا ، وتلـك 
ّ
فهـذه األيـدي تنطـف  مـن دمائنـا5 ، واألفـواه تتحل

1.  نکأت القرحة : أي وسعت مکان جراحها.
ج فــي أســفل القــدم فتکــون وتذهــب ، واألصــل اســتأصل اهلل شــافته ، أذهبــه  2.   الشــأفة : قرحــة تخــر

كمــا تذهــب تلــك القرحــة ، أو أزالــه مــن أصلــه.
3.  وشیکًا : أي سريعًا.

4.   الدواهي : جمع داهیة ، وهي النازلة باإلنسان من بالء وغیره..
5.  تنطف )بکسر الطاء وضمها( : أي تقطر.

6.  تنحلب عینه وفوه : أي ساال
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ّمهـات الفراعل 2  ، ولن 
ُ
كـي تنتاهبـا العواسـل 1  ، وتعّفرهـا ا اجلثـث الطواهـر الزوا

 مـا قّدمـت يداك ، وما 
ّ
 مغرمـا ، حـن ال جتـد إال

ً
 ، لتجدنـا وشـيكا

ً
اختذتنـا مغنمـا

إىل اهلل املشـتكى وعليه املعّول. م للعبيـد ، و
ّ

ّبـك بظـال ر
فكد كيدك ، واسـع سـعيك ، وناصْب جهدك ، فواهلل ال متحو ذكرنا ، وال مُتيت 
 عـدد ، 

ّ
 فنـد 3  وأّيامـك إال

ّ
وحينـا ، وال يرحـض عنـك عارهـا ، وهـل رأيـك إال

ومجعـك اال بـدد؟ يـوم ينـادي املنـادي : أال لعنـة اهلل عـىل الظاملـن...4   

شواهد و قصص ط

كتم والیة امیر المومنین ؟ع؟  عاقبة السوء لمن 

يِب َطاِلـٍب؟ع؟ 
َ
أ ْبـُن  َعـيِلُّ  : َخَطَبَنـا 

َ
َقـال ْنَصـاِرّيِ 

َ ْ
األ َعْبـِد اهلِل  ْبـِن  َعـْن َجاِبـِر   

َبَعـُة  ْر
َ
اَم ِمْنَبِرُكـْم َهـَذا أ ـاُس ِإّنَ ُقـّدَ ـا الّنَ َ هّيُ

َ
َّ َقـال:َ أ ْيـِه، مثُ

َ
ْثـَى َعل

َ
َفَحِمـَد اهلَل َو أ

َبـَراُء ْبـُن َعـاِزٍب، 
ْ
َنـُس ْبـُن َماِلـٍك، َو ال

َ
ـْم أ ـٍد؟ص؟ ، ِمهْنُ ّمَ ْصَحـاِب حُمَ

َ
َرْهـٍط ِمـْن أ

َنٍس 
َ
 أ

َ
 َعـىل

َ
ْقَبـل

َ
َّ أ َبَجـيِلُّ مثُ

ْ
يـَد ال ، َو َخاِلـُد ْبـُن َيِز ِكْنـِدّيُ

ْ
ْشـَعُث ْبـُن َقْيـٍس ال

َ ْ
َو األ

 : 
َ

َفَقـال
ُه َفَهـَذا َعـيِلٌّ 

َ
ُكْنـُت َمـْوال : َمـْن 

ُ
 اهللِ ؟ص؟  َيُقـول

َ
ْعـَت َرُسـول ُكْنـَت مَسِ َنـُس ِإْن 

َ
َيـا أ

 
َ

َماَتـَك اهلُل َحـّیَ َيْبَتِلَيـَك ِبَبـَرٍص ال
َ
 أ

َ
َيـِة َفـال

َ
َوال

ْ
َيـْوَم ِبال

ْ
ْ َتْشـَهْد ِلـَي ال َّ ملَ ُه، مثُ

َ
َمـْوال

ِعَماَمـُة.
ْ
يـِه ال ُتَغّطِ

َيْوَم 
ْ
ْ َتْشَهْد ِلَي ال  اهلِل ؟ص؟  ...و ملَ

َ
ْعَت َرُسول ُكْنَت مَسِ ْشَعُث َفِإْن 

َ
ْنَت َيا أ

َ
ا أ ّمَ

َ
َو أ

مَیَتْيَك. َماَتَك اهلُل َحّیَ َيْذَهَب ِبَكِر
َ
 أ

َ
َيِة َفال

َ
َوال

ْ
ِبال

ْ َتْشـَهْد   اهلِل ؟ص؟ ... و  ملَ
َ

ْعَت َرُسـول ُكْنَت مَسِ يَد َفِإْن  ْنَت َيا َخاِلَد ْبَن َيِز
َ
ا أ ّمَ

َ
  َو أ

ًة .  ِميَتًة َجاِهِلّيَ
َّ

َماَتَك اهلُل ِإال
َ
 أ

َ
َيـِة َفـال

َ
َوال

ْ
َيـْوَم ِبال

ْ
ِلـَي ال

1.  العواسل : الذئاب السريعة العدو.
2.  ُاّمهات الفراعل : تريد بها الضباع ، جمع فرعل ، وهو ولد الضبع.

3.  الفند : الکذب ، ويقال لضعف الرأي : الفند.
4.  مقتل الحسین علیه السالم: المقّرم ص358
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ْ َتْشـَهْد   اهللِ ؟ص؟  ..وملَ
َ

ْعـَت َرُسـول ُكْنـَت مَسِ ْنـَت َيـا َبـَراَء ْبـَن َعـاِزٍب َفـِإْن 
َ
ـا أ ّمَ

َ
َو أ

 َحْيـُث َهاَجـْرَت ِمْنـُه .
َّ

َماَتـَك اهلُل ِإال
َ
 أ

َ
َيـِة َفـال

َ
َوال

ْ
َيـْوَم ِبال

ْ
ِلـَي ال

َنـَس ْبـَن َماِلـٍك َو َقـِد 
َ
ْيـُت أ

َ
َقـْد َرأ

َ
ْنَصـاِرّيُ َو اهلِل ل

َ ْ
 َجاِبـُر ْبـُن َعْبـِد اهلِل األ

َ
َقـال

ْشـَعَث ْبـَن َقْيـٍس َو 
َ ْ
ْيـُت األ

َ
َقـْد َرأ

َ
ـا َتْسـُتُرُه، َو ل َ

َ
ِعَماَمـِة مف

ْ
يـِه ِبال اْبُتـيِلَ ِبَبـَرٍص ُيَغّطِ

ْؤِمِنَن ؟ع؟  ُ ِميِر الْ
َ
 ُدَعـاَء أ

َ
ِذي َجَعل

َّ
ْمـُد هلِلَِّ ال َ  احلْ

ُ
مَیَتـاُه َو ُهـَو َيُقـول َقـْد َذَهَبـْت َكِر

ِخَرِة 
ْ

َعـَذاِب يِف اآل
ْ
َّ ِبال ْ َيـْدُع َعيلَ ْنَيـا َو ملَ َعَمـى يِف الّدُ

ْ
َّ ِبال يِب َطاِلـٍب َعـيلَ

َ
عـيّلِ ْبـِن أ

ـُه 
َ
ْن َيْدِفُنـوُه َو ُحِفـَر ل

َ
ـُه أ

ُ
ْهل

َ
َراَد أ

َ
ـُه َمـاَت َفـأ يـَد َفِإّنَ ـا َخاِلـُد ْبـُن َيِز ّمَ

َ
ب،َ  َو أ

َ
َعـّذ

ُ
َفأ

  
َ

ـا َعـىل ِبـِل َفَعَقَرهْتَ ِ
ْ

ْيـِل َو اإل َ يِف َمْنِزِلـِه َفُدِفـَن َفَسـِمَعْت ِبَذِلـَك ِكْنـَدُة َفَجـاَءْت ِباخلْ
َيـُة  ُه ُمَعاِو

َّ
ـُه َوال َبـَراُء ْبـُن َعـاِزٍب َفِإّنَ

ْ
ـا ال ّمَ

َ
ـًة، َو أ ـاَت ِميَتـًة َجاِهِلّيَ َ

َ
َبـاِب َمْنِزِلـِه مف

َكاَن َهاَجـَر.1  ـا  ـا َو ِمهْنَ ـاَت هِبَ َ
َ

َيَمـَن مف
ْ
ال

امیر المومنین ؟ع؟ یتمنی الشهادة

قال ؟ع؟ : إّن رسول اهلل ؟ص؟ خطبنا فقال: 
أهّيـا النـاس إّنـه قـد أقبـل إليكـم شـهر اهلل بالبركـة و الرمحـة و املغفـرة... و ذكـر 

فضـل شـهر رمضـان، مث بكـى.
 فقلت: يا رسول اهلل ما يبكيك؟

يـد  كأين بـك و أنـت تر قـال: يـا عـيل أبكـي ملـا يسـتحل منـك يف هـذا الشـهر، 
يـن، شـقيق عاقـر ناقـة صالـح،   و قـد انبعـث أشـىق األولـن و اآلخر

ّ
أن تصـيل

بـة عـىل رأسـك فيخضـب هبـا حليتـك.  يضربـك ضر
 فقلت: يا رسول اهلل و ذلك يف سالمة من ديين؟

 قال؟ص؟: يف سالمة من دينك.
فقلت: هذا من مواطن البشرى و الشكر.2  

1.  الخصال ؛ ج 1 ؛ ص219
2.  أمالي الصدوق: 84 حديث 4
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االمام الحسین ؟ع؟ و الشهادة

و روي أّنـه ؟ع؟ ّلـا عـزم عـىل اخلـروج إىل العـراق قام خطيبـا فقال؛ احلمد هلل و 
م؛

ّ
 اهلل عىل رسـوله و سـل

ّ
 باهلل و صىل

ّ
ما شـاء اهلل و ال حول و ال قّوة إال

 ُخـّط املـوت عـىل ولـد آدم خمـط القـالدة عـىل جيـد الفتـاة و مـا أوهلـين إىل 
أسـاليف اشـتياق يعقـوب إىل يوسـف و خيـر يل مصـرع أنـا القيـه كأيّن بأوصـايل 
كراشـا، ال حميص  يس و كربال فيمألن مين أ يقطعهـا ذئـاب الفلـوات بـن النواو
عـن يـوم خـط بالقـدم رضـاء اهلل رضانـا أهـل البيـت نصبـر عـىل بالئـه و يوفينـا 
ين من كان فينا باذال مهجته موطنا عىل لقاء اهلل نفسـه فليرحل  اجور الصابر

معنـا فـإيّن راحـل غـدا إن شـاء اهلل تعـاىل.
الثعلبيـة وقـت الظهيـرة فوضـع رأسـه فرقـد مّث اسـتيقظ  نـزل  ...مّث سـار حـّی 
فقـال: قـد رأيـت هاتفـا يقـول: أنـمت تسـرعون و املنايـا تسـرع بكـم إىل اجلّنـة.

كبر : يا أبه فلسنا عىل احلّق؟  فقال له ابنه عيّل اال
فقال: بىل يا بين .

فقال: يا أبه إذا ال نبايل باملوت، فقال: جزاك اهلل يا بين خير ما جزا ولدا عن والد.1 

1.  بحار األنوار: 44/ 365



الـــبـــــــاب 
الـثــــانـي

ترجـمة األنـصـار
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التوضیحاتالقاتلاسم الشهید

١
ميثم بن يحيى 
التّمار األسدّي 

الكوفّي
ياد ابن ز

مــن خــواّص صحابــة أميــر المؤمنيــن  علــي ؟ع؟؛ وألنــه 
كان ميثــم  كان يبيــع التمــر فــي الكوفــة لّقــب بـــالتّمار. 
مــن المقّربيــن مــن أميــر المؤمنيــن  علــي ؟ع؟؛ لــذا فقــد 
ــه مــن أصحــاب  كمــا أّن ــا،  ــا والمناي خّصــه بعلــم البالي
يديــه  وقطعــت  والحســين ؟امهع؟.  الحســن  اإلماميــن 
ورجليــه ولســانه؛من أجــل يتبــّرأ مــن أميــر المؤمنيــن  

علــي ؟ع؟.

يادمسلم بن عقيل٢ ابن ز

ابــن عــّم اإلمــام الحســين ؟ع؟  وقــد أرســله الــى أهــل 
ــة؛ ألخــذ البيعــة منهــم، وهــو أّول مــن استشــهد  الكوف
مــن أصحــاب الحســين ؟ع؟  فــي الكوفــة، وشــهد مــع 
عمــه اإلمــام علــي ؟ع؟  حــرب صفيــن وكان أحــد قــادة 

جيشــه، وقبــره فــي مســجد الكوفــة.

يادهانئ بن عروة3 ابن ز

مــن أبــرز وجــوه الكوفــة وأشــرافها، وأحــد خــواص علــي 
بــن أبــي طالــب ؟ع؟ ، شــارك فــي معركَتــي الجمــل، 
بــن عــدي  ثــورة حجــر  وصفيــن. وكان أحــد أقطــاب 
المعارضيــن  أشــّد  ومــن  يــاد،  ز بــن  اهلل  عبيــد  ضــد 
يــة أخذهــا مــن الكوفييــن.  لبيعــة يزيــد التــي رام معاو
استشــهد فــي الثامــن مــن ذي الحّجــة ســنة ٦٠ هـــ بعــد 
شــهادة مســلم بــن عقيــل .وقبــره  جنــب دار اإلمــارة 

فــي الكوفــة  متصــال بمســجد الكوفــة.

يادسليمان بن رزين٤ ابن ز

مولــى اإلمــام الحســين ؟ع؟ أرســله اإلمــام ؟ع؟ بكتــاب 
ــاد علــى  ي ــن ز ــى أشــراف البصــرة، وبعــد أن اطلــع اب إل
ــة  ــهداء النهض ــن أول ش ــكان م ــه، ف ــر بقتل ــاب أم الكت

الحســينية.

يادعبد اهلل بن َيقَطر٥ ابن ز

الرضاعــة(  مــن  )أخــوه  الحســين ؟ع؟  اإلمــام  رضيــع 
وســفيره إلــى أهــل الكوفــة الــذي ســرحه بعــد مســلم 
بــن عقيــل. تــم القبــض عليــه فــي القادســية مــن قبــل 
يــاد أن يســب  الحصيــن بــن النميــر، فطلــب منــه ابــن ز
اإلمــام علــي ؟ع؟ واإلمــام الحســين ؟ع؟ فصعــد و لعــن 
يــاد وابــاه و صحبــه ، فألقــي مــن فــوق دار اإلمــارة.  ابــن ز
ــن مســهر  ي هــذه األحــداث لقيــس ب ــرو وهنــاك مــن ي
كربــالء. يعتبــر عبــد اهلل مــن شــهداء  ينســبها إليــه، و و

قبل عاشوراء
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٦
قيس بن ُمسِهر 

ي  الصيداو
األسدي

ياد ابن ز

التوســط  ، وكان مهمتــه  ســفير اإلمــام الحســين ؟ع؟ 
بيــن اإلمــام ؟ع؟  وبيــن أهــل الكوفــة ومســلم بــن عقيــل 
فــي إيصــال الرســائل التــي تــم تبادلهــا بينهــم. قبــض 
يــاد، وقتــل  عليــه فــي القادســية علــى يــد جنــود ابــن ز
يــارة  قبــل واقعــة الطــف بأيــام. وقــد ورد اســمه فــي ز
ي. الشــهداء: الســالم علــي قيــس بــن مســهر الصيــداو

حنظلة بن مروة ٧
يادالهمداني ابن ز

بعــد  الكوفــة  دخــل  علــي ؟ع؟   اإلمــام  شــيعة  مــن 
استشــهاد مســلم بــن عقيــل ؟امهع؟ فــرأه ُيجــر فــي شــوارع 
نــه مســلم 

َّ
الكوفــة وأزقتهــا فســألهم عنــه ولمــا عــرف أ

بــن عقيــل جــّرد ســيفه وحمــل عليهــم انتصــارًا لمســلم 
بــن عقيــل فقتــل منهــم جماعــة، وتكاثــوا عليــه وقتلــوه 

ــل. ــن عقي ــلم ب ــب مس ــوه بجان ــحبوه ورم وس

عمارة بن صلخب ٨
ياداألزدي ابن ز

اإلمــام  أصحــاب  مــن  الكوفــة  شــيعة  مــن  شــاب 
علــي ؟ع؟  وشــارك فــي حروبــه، خــرج مناصــرًا لمســلم 
الســجن، استشــهد  فُقبــض عليــه وأودع  بــن عقيــل 
يــاد وأرســل رأســه إلــى الشــام ليزيــد بــن  علــى يــد ابــن ز
يــة بعــد قطعــه مــع رأس مســلم بــن عقيــل وهانــئ  معاو

بــن عــروة ؟امهع؟.

٩
عبد اهلل بن 

الحارث بن نوفل 
الهمداني

ياد ابن ز

مــن شــيعة اإلمــام علــي ؟ع؟  مــن أهــل البصــرة، وذكــر 
ــه أدرك النبــي ؟ص؟، وشــارك مــع 

ّ
بعــض المؤرخيــن أَن

أميــر المؤمنيــن  علــي؟ع؟ فــي معركــة صفيــن، أحضــره 
يــاد معــه مــن البصــرة لمــا توجــه إلــى  عبيــد اهلل بــن ز
الكوفــة مــع خمســمائة شــخص مــن أشــراف البصــرة، 
خــرج مناصــرًا لمســلم بــن عقيــل فُقبــض عليــه وأودع 
يــاد بعــد استشــهاد  الســجن، استشــهد علــى يــد ابــن ز

مســلم بــن عقيــل وهانــئ بــن عــروة ؟امهع؟.

عبد األعلى بن ١٠
ياديزيد الكلبي ابن ز

شــاب مــن شــيعة الكوفــة ومــن قرائهــا، خــرج مناصــرًا 
الســجن،  وأودع  عليــه  فُقبــض  عقيــل  بــن  لمســلم 
يــاد بعــد استشــهاد مســلم بــن  استشــهد علــى يــد ابــن ز
عقيــل وهانــئ بــن عــروة ؟امهع؟، عــّده بعــض المؤرخيــن 

ــالء. كرب ــوم عاشــوراء فــي  مــع شــهداء ي
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العباس بن جعدة ١١
يادالجدلي ابن ز

شــاب مــن شــيعة الكوفــة ومــن قرائهــا، خــرج مناصــرًا 
لمســلم بــن عقيــل فُقبــض عليــه وأودع الســجن، 
يــاد بعــد استشــهاد مســلم  استشــهد علــى يــد ابــن ز
بعــض  عــّده  عــروة ؟امهع؟،  بــن  وهانــئ  عقيــل  بــن 
كربــالء. المؤرخيــن مــع شــهداء يــوم عاشــوراء فــي 

عبيد اهلل بن عمرو ١٢
يادبن عزير الكندي ابن ز

اإلمــام علــي ؟ع؟   مــن أصحــاب  الكوفــة  مــن شــيعة 
وشــارك فــي جميــع حروبــه، خــرج مناصــرًا لمســلم بــن 
بــن نميــر التميمــي  عقيــل فقبــض عليــه الحصيــن 
يــاد  يــاد فــأودع الســجن، قتلــه ابــن ز وأرســله إلــى ابــن ز
بعــد استشــهاد مســلم بــن عقيــل وهانئ بــن عروة ؟امهع؟، 

ــه بعــض المصــادر فــي عــداد الشــعراء. عدت

موت شريك بن االعور١3
طبيعي

اإلمــام علــي ؟ع؟   مــن أصحــاب  الكوفــة  مــن شــيعة 
فــي  ،شــارك  الكبيــر  الشــيعي  البصــري  الزعيــم  وهــو 
صفيــن وجمــل مــع االمــام؟ع؟ وتوفــي شــريك بالكوفــة 
قبــل مقتــل الحســين بــن علــي ؟امهع؟ بيســير. وصلــى 

ــاد ي ــن ز ــه اب علي

یوم عاشوراء

التوضیحاتالقاتلاسم الشهید

١
ميثم بن يحيى
التّمار األسدّي

الكوفّي
ياد ابن ز

من خواّص صحابة أمير المؤمنين علي؟ع؟؛ وألنه
كان يبيع التمر في الكوفة لّقب بالتّمار. كان ميثم
من المقّربين من أمير المؤمنين علي؟ع؟؛ لذا فقد
نه من أصحاب

ّ
كما أ خّصه بعلم الباليا والمنايا، 

اإلمامين الحسن والحسين؟امهع؟. وقطعت يديه
ورجليه ولسانه؛من أجل يتبّرأ من أمير المؤمنين

علي؟ع؟.

مسعود بن ٢
الحجاج التيمي

ابنــه  مــع  إلتحــق  ثــم  بــن ســعد،  مــع عمــر  خــرج 
عبــد الرحمــن باإلمــام الحســين ؟ع؟ يــوم الســابع 
األولــى،  الحملــة  فــي  استشــهد  المحــرم،  مــن 
يــارة الناحيــة  ورد الســالم عليــه وعلــى ابنــه فــي ز
اإلمــام  يــارة  ز فــي  عليــه  والســالم  المقدســة، 
مــن  والّنصــف  رجــب،  أّول  فــي  الحســين ؟ع؟ 

األربعيــن. يــارة  ز فــي  أو  شــعبان 
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3
عبد الرحمن 
بن مسعود بن 

الحّجاج التيمي
قتل مع والده يوم عاشوراءفي الحملة األولى. 

٤
 نعيم بن عجالن 

األنصاري 
الخزرجي

كان النضــر والنعمــان ونعيــم إخــوة مــن أصحــاب 
فــي صفيــن مواقــف  أميــر المؤمنيــن ؟ع؟ ، ولهــم 
ــوا شــجعاء شــعراء. مــات  فيهــا ذكــر وســمعة ، وكان
 ، الكوفــة  فــي  نعيــم  وبقــي   ، والنعمــان  النضــر 
إليــه  خــرج  العــراق  إلــى  الحســين؟ع؟  ورد  فلّمــا 
كان اليــوم العاشــر تقــّدم إلــى  وصــار معــه ، فلّمــا 
الســالم  ورد  األولــى  الحملــة  فــي  فقتــل  القتــال 
يــارة اإلمــام  يــارة الناحيــة المقدســة، وز عليــه فــي ز
مــن  والّنصــف  رجــب،  أّول  فــي  الحســين ؟ع؟ 

يــارة األربعيــن. ز فــي  أو  شــعبان 

سالم بن عمرو ٥
الكلبي

كوفّيــا مــن الشــيعة  كان ســالم مولــى لبنــي المدينــة 
ــاد واختفــى بيــن  ي ــن ز ، هــرب مــن قبضــة أتبــاع اب
الحســين ؟ع؟   اإلمــام  بقــدوم  ســمع  حتــى  قومــه 
كربــالء إلتحــق بــه أيــام الهدنــة، وبقــي معــه  إلــى 
حتــى شــهادته بيــن يديــه فــي الحملــة األولــى، ورد 
فــي  المهــدي ؟جع؟.  الســالم عليــه مــن اإلمــام 

يــارة الناحيــة المقدســة. ز

جندب بن حجير ٦
الخوالني

مــن  وكان   ، الشــيعة  وجــوه  مــن  جنــدب  كان 
إلــى  خــرج   ، المؤمنيــن ؟ع؟  أميــر  أصحــاب 
اّتصــال  قبــل  الطريــق  فــي  فوافقــه  الحســين ؟ع؟ 
كربــال. ورد الســالم عليــه  الحــّر بــه ، فجــاء معــه إلــى 
ــارة الناحيــة المقدســة، والســالم عليــه فــي  ي فــي ز

رجــب. أّول  فــي  الحســين ؟ع؟  اإلمــام  يــارة  ز

 القاسم بن ٧
حبيب األزدي

كان القاســم فارســا مــن الشــيعة الكوفييــن ، خــرج 
كربــال مــال إلــى  مــع ابــن ســعد ، فلّمــا صــار فــي 
ــام المهادنــة ، ومــا زال معــه حّتــى  الحســين ؟ع؟ أّي

ــى . ــه فــي الحملــة األول قتــل بيــن يدي

 جبلة بن علي ٨
الشيباني

الكوفــة  أهــل  شــجعان  مــن  شــجاعا  جبلــة  كان 
شــهد مــع اإلمــام علــي ؟ع؟ معركــة صفيــن ، قــام 
ــا  ــى الحســين ؟ع؟ ثاني ــّم جــاء إل مــع مســلم أّوال ، ث

، ذكــره جملــة أهــل الســير.
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كنانة بن عتيق ٩
التغلبي

وعابــدا   ، الكوفــة  أبطــال  مــن  بطــال  كنانــة  كان 
إلــى  جــاء   ، قّرائهــا  مــن  وقارئــا  عّبادهــا،  مــن 
الحســين ؟ع؟ فــي الطــف، وقتــل بيــن يديه.ذكــر 
ــه ممــن شــهدوا معركــة بــدر 

ّ
بعــض علمــاء العامــة أَن

اهلل؟ص؟. رســول  فــارس  عتيــق  وأبــوه  هــو 

كردوس بن زهير ١٠  
التغلبي

أميــر  أصحــاب  مــن  ثــة  الثال هــؤالء  كان 
المؤمنيــن ؟ع؟ ومــن المجاهديــن بيــن يديــه فــي 
ثــّم صحبــوا الحســن ؟ع؟  أّوال  حروبــه ، صحبــوه 
ثــّم بقــوا فــي الكوفــة ، ولهــم ذكــر فــي الحــروب ؛ 
كربــال  وال ســيما صفيــن. ولّمــا ورد الحســين ؟ع؟ 
خرجــوا إليــه ، فجــاءوه ليــال وقتلــوا بيــن يديــه. قــال 

. األولــى  الحملــة  فــي   ] قتــل   [  : ي  الســرو

 قاسط بن زهير بن ١١
الحرث التغلبي

كان مــن أصحــاب اإلمــام علــي ؟ع؟  والمشــاركين 
والنهــروان،  وصفيــن،  الجمــل،  حــرب  فــي  معــه 
وكذلــك مــن أصحــاب اإلمــام الحســن؟ع؟، ولمــا 
كربــالء التحــق باإلمــام  ورد اإلمــام الحســين؟ع؟ 
فــي  يديــه  بيــن  وُقتــل  كــردوس،  أخيــه  مــع  ليــال 
يارة الشــهداء. الحملــة األولــى، وقــد ورد ِذكــرُه فــي ز

مقسط بن زهير بن ١٢
الحرث التغلبي

كان مــن أصحــاب اإلمــام علــي ؟ع؟  والمشــاركين 
والنهــروان،  وصفيــن،  الجمــل،  حــرب  فــي  معــه 
وكذلــك مــن أصحــاب اإلمــام الحســن ؟ع؟ ، ولمــا 
كربــالء التحــق باإلمــام  ورد اإلمــام الحســين ؟ع؟  
فــي  يديــه  بيــن  وُقتــل  كــردوس،  أخيــه  مــع  ليــال 
يارة الشــهداء. الحملــة األولــى، وقــد ورد ِذكــرُه فــي ز

عامر بن مسلم ١3
العبدي

وأورد  البصــرة  فــي  الشــيعة  مــن  عامــر  كان 
اإلمــام  مــع  صفيــن  فــي  قتــل  أبــاه  أن  المامقانــي 
علــي ؟ع؟، فخــرج هــو ومــواله ســالم مولــى عامــر بــن 
ــد بــن ثبيــط العبــدي إلــى  مســلم العبــدي مــع يزي
كربــال ،  الحســين ؟ع؟ ، وانضــّم إليــه ، حّتــى وصلــوا 

فقتال بين يديه. 
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سالم مولى عامر ١٤
بن مسلم العبدي

١٥
عبد اهلل بن يزيد 
بن ثبيط العبدي 

البصري

١٦
عبيد اهلل بن يزيد 
بن ثبيط العبدي 

البصري

يزيد بن ثبيط ١٧
العبدي

كان يزيــد مــن الشــيعة ومــن أصحــاب أبــي األســود 
بــن  يزيــد  بلــغ  عندمــا  قومــه.  فــي  شــريفا  وكان   ،
أهــل  مــن  الحســين ؟ع؟  اإلمــام  اســتنصار  ثبيــط 
بــن ثبيــط  العــراق ومكاتبتــه إياهــم، فدعــا يزيــد 
أصحابــه ودعاهــم إلــى الخــروج معــه، وقــال: أيكــم 
عبــد  اثنــان  لــه  فانتــدب  متقدمــًا  معــي  يخــرج 
انتهــى  حتــى  وابنــاه،  خــرج  ثــم  اهلل.  وعبيــد  اهلل 
إلــى الحســين ؟ع؟ وهــو باألبطــح مــن مكة،فلمــا 
>قــل بفضــل اهلل  قــال:  فــي رحلــه  رأى الحســين 

فليفرحــوا<. فبذلــك  وبرحمتــه 

كعب ١٨ عمران بن 
األشجعي

حياتــه  حــول  بهــا  ُيعتــّد  معلومــة  علــى  ُيعثــر  لــم 
فــي  بشــأنه  المتاحــة  والمعلومــات  وســيرته. 
األوســاط الغيــر الرســمية تقــول بشــجاعته ووالئــه 
بالكوفــة وســكن  أنــه حــّل  فُيذكــر  البيــت؛  ألهــل 
بهــا، وكان فارســًا، راميــًا حاذقــًا، ومــن أصحــاب 
خــاض  يكــون  قــد  كمــا   . الحســن ؟ع؟  اإلمــام 
الحــروب إلــى جنــب علــي بــن ابــي طالــب ؟ع؟ 

صفيــن. حــرب  الســيما 

١٩
عمرو بن ضبيعة 
الضبعي التيمي 

أو التميمي

شــجاعًا  مقدامــًا  فارســًا  وكان  النبــي ؟ص؟،  أدرك 
ــن  ــع اب ــرج م ــروب. خ ــازي والح ــي المغ ــر ف ــه ذك ول
ســعد، فلمــا رأى عمــرو بــن ســعد عــازم علــى قتــال 
بركــب  التحــق مــع آخريــن  اإلمــام الحســين ؟ع؟ 
اإلمــام الحســين ؟ع؟، ونصــره، فبــرز فــي الحملــة 
األولــى، واستشــهد يــوم عاشــوراء. ورد اســمه فــي 

يــارة الشــهداء. ز
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عمار بن حسان ٢٠
الطائي

كان عّمــار مــن الشــيعة المخلصيــن فــي الــوالء ، 
حّســان  أبــوه  وكان   ، المعروفيــن  الشــجعان  ومــن 
بيــن  وقاتــل  المؤمنيــن ؟ع؟  أميــر  صحــب  مّمــن 
يديــه فــي حــرب الجمــل وحــرب صّفيــن فقتــل 
بهــا. وكان عّمــار صحــب الحســين ؟ع؟ مــن مّكــة 
ي : قتــل  والزمــه حّتــى قتــل بيــن يديــه. قــال الســرو

فــي الحملــة األولــى .

قعنب بن عمرو ٢١٢١
النمري

مــع  الشــيعة جــاء  مــن  ّيــا  كان قعنــب رجــال بصر
وانضــّم  الحســين ؟ع؟  إلــى  الســعدي  الحّجــاج 
إليــه ، وقاتــل فــي الطــف بيــن يديــه حّتــى قتــل. ورد 

يــارة الشــهداء. الســالم عليــه فــي ز

سيف بن مالك ٢٢
العبدي

يعــد مــن شــيعة البصــرة وممــن بــادروا باالنضمــام  و
الشــديدة علــى  الرقابــة  إلــى الحســين ؟ع؟  رغــم 
قــد  كانــوا  حيــث  يــاد،  ز ابــن  ِقَبــل  مــن  البصــرة 
يــة  يــة العبديــة بعــد مــوت معاو اجتمعــوا فــي دار مار
كــرون أمــر اإلمامــة؛ فالتحــق هــو ومــن معــه  وهــم يتذا
حتــى  والزمــوه  مكــة،  ببطحــاء  بالحســين ؟ع؟  

االستشــهاد فــي يــوم عاشــوراء.

كثير ٢3 مسلم بن 
األزدي

واإلمــام  النبــي؟ص؟  مــن أصحــاب  كان  أنــه  ي  رو
علــي ؟ع؟، وقــد حضــر معركــة الجمــل معــه ؟ع؟، 
التحــق  باألعــرج،  فلّقــب  منهــا،  يعــرج  وتركــه 
اإلمــام ؟ع؟  نــزول  قبــل  الحســيني ؟ع؟  بالركــب 

األولــى. الحملــة  فــي  واستشــهد  بكربــالء، 

سعد بن الحارث ٢٤
الخزاعي

مولــى أميــر المؤمنيــن ؟ع؟ مــن أصحــاب رســول اهلل 
؟ص؟ ومــن شــرطة الخميــس مــع أميــر المؤمنين ؟ع؟ 
ــّم  ــّم انض ــان ث ــى آذربيج ــه عل ــن قبل ــا م ، وكان والي
ــى الحســين؟مهع؟، وخــرج معــه  ــّم إل ــى الحســن ث إل
كربــالء واستشــهد بيــن يديــه يــوم  إلــى مّكــة ثــّم إلــى 

عاشــوراء.
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قارب بن عبد اهلل ٢٥
يقط بن أر

كان دليــل النبــي؟ص؟ فــي هجرتــه  أبــوه عبــد اهلل 
يــة  جار كانــت  فكيهــة  ّمــه 

ُ
وأ المدينــة.  إلــى 

زوجــة  الربــاب  دار  فــي  تخــدم  للحســين ؟ع؟ 
الشــهداء.  يــارة  ز فــي  اســمه  ورد  الحســين ؟ع؟. 
خــرج معــه مــن المدينــة الــى مكــة، ومعــه اّمــه، ثــم 
كان اليــوم العاشــر وشــب  كربــال، فلمــا  اتــى الــى 
القتــال تقــدم الــى الحــرب، وقتــل فيمــن قتــل معــه 
فــي الحملــة األولــى، التــى هــى قبــل الظهــر بســاعة 

عليــه. اهلل  رضــوان 

زاهر بن عمرو ٢٦
الكندي

بيعــة  بايعــوه  الذيــن  النبــي ؟ص؟  صحابــة  مــن 
ــا وشــجاعا مشــهورا  الشــجرة ،كان زاهــر بطــال مجّرب
الســير  أهــل  قــال  معروفــا.  البيــت  ألهــل  ومحّبــا 
يــاد قــام  : إّن عمــرو بــن الحمــق لّمــا قــام علــى ز
 ، والفعــل  القــول  فــي  صاحبــه  وكان   ، معــه  زاهــر 
يــة عمــروا طلــب معــه زاهــرا فقتــل  ولّمــا طلــب معاو
عمــروا وأفلــت زاهــر ، فحــّج ســنة ســّتين ، فالتقــى 
كربــال. ورد  مــع الحســين ؟ع؟ فصحبــه وحضــر معــه 

يــارة الناحيــة المقدســة. الســالم عليــه فــي ز

٢٧

عبد الرحمن 
بن عبد رب 
األنصاري 
الخزرجي

مــن  وكان   ، روايــة  و  ترجمــة  لــه   ، صحابّيــا  كان 
عــن  المؤمنيــن ؟ع؟.  أميــر  أصحــاب  مخلصــي 
األصبــغ بــن نباتــة قــال : نشــد علــي ؟ع؟ النــاس 
فــي الرحبــة، َمــن ســمع النبــي ؟ص؟ قــال يــوم غديــر 
الرحمــن وشــهد  قــام منهــم عبــد  قــال؟  مــا  خــّم 
ــي  ــن أب ــي ب ــام عل ــار أن اإلم ــي األخب ــك. ورد ف بذل
ــرآن  ــن الق ــد الرحم ــم عب

ّ
ــذي عل ــو ال ــب؟ع؟ ه طال

ورّبــاه.

شبيب بن عبد ٢٨
اهلل النهشلي

ي أنــه تابعــي ومــن أصحــاب اإلمــام علــي ؟ع؟،  يــرو
آخــر  شــخص  ُذكــر  وقــد  ثــة.  الثال حروبــه  وشــهد 
باســم أبــي عمــرو أو أبــي عمــر النهشــلي البصــري، 
كثيــر  متهجــدًا  وكان  الطــف،  شــهداء  مــن  وعــّد 
يعتقــد  شــديدًا.ولكن  قتــااًل  قاتــل  وقــد  الصــالة، 
الحســين ؟ع؟  أنصــار  كتابــه  فــي  الديــن  شــمس 
بــأّن هــذا الشــخص وشــبيب بــن عبــد اهلل شــخص 

واحــد.
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٢٩

عمار بن أبي 
سالمة الهمداني 
المعروف بعمار 

الداالني

اإلمــام  أصحــاب  ومــن  النبــي ؟ص؟  صحابــة  مــن 
ثــة:  الثال معاركــه  معــه  شــهد  وقــد  علــي ؟ع؟، 
فــي  استشــهد  والنهــروان.  وصفيــن،  الجمــل، 
الحملــة األولــى يــوم عاشــوراء، و ورد اســمه فــي 

الشــهداء. يــارة  ز

منجح بن سهم3٠

خــرج   ، ؟ع؟  الحســن  موالــي  مــن  منجــح  كان 
ــة  ــي صحب ــن  ؟ع؟  ف ــد الحس ــع ول ــة م ــن المدين م
وفــاز  بالســعادة  ســهمه  فأنجــح  الحســين؟ع؟  
كربــال قاتــل  بالشــهادة ، ولّمــا تبــارز الفريقــان فــي 
ــارة  ي القــوم قتــال األبطــال. ورد الســالم عليــه فــي ز
الناحيــة المقدســة مــن اإلمــام المهــدي ؟ع؟، وفــي 

يــارة ســيد الشــهداء ؟ع؟  ز

الحارث بن نبهان 3١

كان نبهــان عبــدا لحمــزة شــجاعا فارســا و نبهــان 
توفــي بعــد ســنتين مــن استشــهاد حمــزة. والحــرث 
ابنــه انضــّم إلــى الحســين  ؟ع؟  بعــد انضمامــه إلــى 
ــى  ــي طالــب والحســن : فجــاء معــه إل ــن أب علــي ب

كربــال ، وقتــل بهــا فــي الحملــة األولــى .
بــن  الحــارث  هــو غيــر  نبهــان هــذا  بــن  الحــارث 

المحدثيــن. مــن  كان  الــذي  البصــري  نبهــان 

3٢
الحباب بن 

كعب  عامر بن 
التميمي

ومّمــن   ، الشــيعة  مــن  الكوفــة  فــي  الحّبــاب  كان 
بعــد  الحســين ؟ع؟  إلــى  وخــرج   ، مســلم  بايــع 
 ، الطريــق  فــي  فصادفــه   ، مســلم  عــن  التخــاذل 
يديــه. بيــن  قتــل  حّتــى  اإلمــام ؟ع؟  بركــب  فلــزم 

يد 3333 الحجاج بن ز
السعدي

مــن أســرة شــريفة مــن بنــي ســعد قاتــل أبــوه إلــى 
جنــب اإلمــام علــي؟ع؟ فــي حــرب صفيــن، وكان 
مروئــة  وذا  اإلســالم  فــي  شــريفًا  الفصحــاء،  أحــد 

بحســب مصــادر أهــل الســنة.
ليوصــل  بكربــالء؛  الحســيني  بالركــب  التحــق 
إليــه إحــدى رســائل رؤســاء القبائــل الخمســة فــي 
جانبــه،  إلــى  وبقــي  الحســين؟ع؟،  إلــى  البصــرة 
يــارة  واستشــهد فــي واقعــة كربــالء، وورد اســمه فــي ز

المقدســة الناحيــة 

كثير3٥ 3٤ سليمان بن 

اإلمــام  يــارة  ز مــن  كل  فــي  اســمه  إلــى  أشــير  قــد 
الحســين ؟ع؟ أّول رجــب والّنصــف مــن شــعبان 
كربــالء. فقــد  كبــر وســائر شــهداء  يــارة علــي األ وز

كِثيــٍر". ْبــِن  يَماَن 
َ
ُســل ــى 

َ
َعل ُم 

َ
ــال "الَسّ ورد: 
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جابر بن الحارث 3٥
السلماني

الحــارث  بــن  ”جنــادة  الطوســي  الشــيخ  ذكــره 
فــي  الشــيعة  شــخصيات  مــن  .كان  الســلماني 
 ، المؤمنيــن ؟ع؟  أميــر  أصحــاب  ومــن  الكوفــة، 
ــى  ــن عقيــل، وتوجــه إل أشــترك فــي حركــة مســلم ب
فــي  الثــورة  فشــل  بعــد  ــــ  الحســين ؟ع؟   اإلمــام 
الكوفــة ــــ مــع جماعــة والتقــوا بــه ؟ع؟  قبيــل وصولــه 
كربــالء، فــأراد الحــر بــن يزيــد الرياحــي منعهــم  إلــى 
مــن اللحــاق بالحســين ؟ع؟ ، ولــم يفلــح، وهــو فــي 

األولــى. الحملــة  شــهداء  عــداد 

األدهم بن أمية 3٦
العبدي

صحــب  اميــة  أبــاه  إَنّ  الرجالييــن  بعــض  ذكــر 
النبــي ؟ص؟ ثــم ســكن البصــرة وأعقــب بهــا، وكان 
األدهــم مــن الشــيعة البصرييــن الذيــن يجتمعــون 
يــة بنــت منقــذ العبديــة وكان قــد عــزم  فــي بيــت مار

علــى الخــروج إلــى اإلمــام الحســين ؟ع؟.

أمية بن سعد 3٧
الطائي

أبطــال  ومــن  شــجاعًا  فارســًا  تابعيــًا  أمّيــة  كان 
كان  الكوفــة مــن أصحــاب أميــر المؤمنيــن ؟ع؟ ،و 
مــن ُســّكان الكوفــة و لــه ذكــر فــي الحــروب وخاصــة 
الحســين ؟ع؟   اإلمــام  أصحــاب  ومــن  صفيــن، 
الذيــن استشــهدوا معــه يــوم عاشــوراء، وهــو مــن 
أيــام  الحســين ؟ع؟  باإلمــام  التحــق  الكوفــة  أهــل 
العاشــر،  يــوم  إلــى  لــه  مالزمــًا  وبقــي  المهادنــة 

عاشــوراء. يــوم  األولــى  الحملــة  فــي  استشــهد 

عبد اهلل بن بشر 3٨
الخثعمي

صاحــب  هــو  الخثعمــي  ربيعــة  بــن  بشــر  والــده 
بشــر. جبانــة  لهــا  يقــال  التــي  بالكوفــة  الخّطــة 

وكان ولده عبد اهلل مّمن خرج مع عسكر ابن 
سعد ، ثّم صار إلى الحسين ؟ع؟ فيمن صار إليه 

أّيام المهادنة.

جابر بن الحجاج 3٩
التيمي

كان جابر فارسا شجاعا.
قال صاحب الحدائق : حضر مع الحسين ؟ع؟ 
كربال وقتل بين يديه . وكان قتله قبل الظهر  في 

في الحملة األولى.

حبشي بن قيس ٤٠
النهمي

مــن  جماعــة  ذكــره  صحابّيــا  ســلمة  جــده  كان 
 ، يــة  ورؤ إدراك  لــه  قيــس  وابنــه  الطبقــات.  أهــل 
وجــاء  الطــف  حضــر  مّمــن  حبشــي  قيــس  وابــن 

الهدنــة. أّيــام  جــاء  فيمــن  الحســين ؟ع؟ 
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حنظلة بن عمرو ٤١
الشيباني

كثيــرة  كتــب الســير والتراجــم معلومــات  ــم تذكــر  ل
عنــه.

زهير بن بشر ٤٢
الخثعمي

كثيــرة  كتــب الســير والتراجــم معلومــات  ــم تذكــر  ل
الناحيــة  يــارة  ز فــي  عليــه  الســالم  ورد  عنــه. 

. ســة لمقد ا

زهير بن سليم ٤3
األزدي

كان زهيــر مّمــن جــاء إلــى الحســين ؟ع؟ فــي الليلــة 
العاشــرة عنــد مــا رأى تصميــم القــوم علــى قتالــه ، 
فانضــّم إلــى أصحابــه ، وقتــل فــي الحملــة األولــى 

يــارة الناحيــة المقدســة. . رد الســالم عليــه فــي ز

٤٤
سعد مولى 

عمرو بن خالد 
ي الصيداو

كان هــذا المولــى ســّيدا شــريف النفــس والهّمــة ، 
تبــع مــواله عمــرا فــي المســير إلــى الحســين والقتــال 

بيــن يديــه حّتــى قتــل شــهيدا . 

عمار بن حسان ٤٥
الطائي

كان عّمــار مــن الشــيعة المخلصيــن فــي الــوالء ، 
حّســان  أبــوه  وكان   ، المعروفيــن  الشــجعان  ومــن 
بيــن  وقاتــل  المؤمنيــن؟ع؟  أميــر  صحــب  مّمــن 
يديــه فــي حــرب الجمــل وحــرب صّفيــن فقتــل 
بهــا. وكان عّمــار صحــب الحســين ؟ع؟ مــن مّكــة 
ي : قتــل  والزمــه حّتــى قتــل بيــن يديــه. قــال الســرو

فــي الحملــة األولــى .

عباد بن المهاجر ٤٦
الجهني

مــن  ؟ع؟  الحســين  تبــع  فيمــن  أيضــا  عّبــاد  كان 
ميــاه جهينــة. قــال صاحــب الحدائــق الوردّيــة : 

وقتــل معــه فــي الطــف .

٤٧
نصر بن أبي نيزر 
الحبشي - مولى 

اإلمام علي ؟ع؟

فــي  معــه  وكان  النبــي ؟ص؟  يــد  علــى  أســلم 
بيوتــه، فلمــا توفــي رســول اهلل؟ص؟ صــار مــع أهــل 
البيــت ؟مهع؟ فانضــّم إلــى اإلمــام الحســين ؟ع؟ بعــد 
اسشــهاد أميــر المؤمنيــن ؟ع؟ واإلمام الحســن ؟ع؟، 
ــة  ــن مّك ــة وم ــى مك ــة إل ــن المدين ــه م ــرج مع ــم خ ث
كربــالء، استشــهد يــوم عاشــوراء فــي الحملــة  إلــى 

األولــى.



176

اتا
عا

طني
اأ

ء
�یا حس�ی�ن

عبد اهلل بن عمير ٤٨
الكلبي

رأى  عميــر  بــن  اهلل  عبــد  أّن  مخنــف:  أبــو  ي  يــرو
ــل،  ــزون للقت يجه ــتعدون، و ــوم يس ــة ق ــي النخلي ف
يتّوجهــون  إنهــم  لــه:  فقيــل  ذلــك،  عــن  فســأل 
:واهلِل  فقــال:  ؟ص؟،  اهلل  رســول  بنــت  ابــن  لقتــال 
حريصــًا،  الشــرك  أهــل  جهــاِد  علــى  كنــُت  لقــد 
الذيــن  هــؤالِء  جهــاُد  يكــون  ال  أن  ألرجــو  إّنــي  و
هــم أيَســَر ثوابــًا عنــد اهلل ِمــن  َيْغــُزون ابــَن بنــِت نبِيّ
ثوابــه إّيــاَي فــي جهــاد المشــركين". فأخبــر زوجتــه، 
وحدثهــا، وأعلمهــا بمــا يريــد، فقالــت لــه زوجتــه 
مــورك، 

ُ
أم وهــب: "أَصبــَت أصــاَب اهلُل بــك أرشــَد أ

اَفعــْل، وأخِرْجنــي معــك". فخــرج معهــا ليــاًل حّتــى 
. الحســين ؟ع؟  باإلمــام  التحاقــا 

حبيب بن مظاهر ٤٩
األسدي

هــو مــن أشــهر أصحــاب اإلمــام الحســين ؟ع؟ وكان 
كربــالء  فــي  نصــروه  الذيــن  رجــال  الســبعين  مــن 
وصبــروا علــى البــالء حتــى قتلــوا معــه، وكان مــن 
ــب  ــن ؟امهع؟. وصح ــي والحس ــام عل ــاب اإلم أصح
كلهــا، وكان مــن خاصتــه  عليــًا ؟ع؟ فــي حروبــه 
وحملــة علومــه. إذ تعلــم منــه علــم المنايــا والباليــا.

عمرو بن خالد ٥٠
ي الصيداو

بــن  لمســلم  ومســاندًا  الكوفــة،  فــي  شــريفًا  كان 
عقيــل، ولمــا علــم بخيانــة أهــل الكوفــة لمســلم 
والتحــق  ســعد،  مــواله  مــع  مختفيــًا  منهــا  خــرج 
بركــب اإلمــام الحســين ؟ع؟ ، واستشــهد فــي بدايــة 

عاشــوراء. يــوم  المعركــة 

خالد بن عمرو ٥١
ي األزدي الصيداو

إلتحــق خالــد مــع والــده عمــرو بــن خالــد األزدي 
كتــب  بعــض  فــي  وُذكــر  الحســين؟ع؟  باإلمــام 
أمــام  أبيــه  بعــد  القتــال  إلــى  ــه خــرج 

ّ
أَن المقاتــل: 

الحســين ؟ع؟. اإلمــام 

سعيد بن عبد اهلل ٥٢
الحنفي

كان مــن وجــوه الشــيعة وأعيــان الكوفــة. لعــب دورًا 
فــكان  العــراق،  إلــى  اإلمــام؟ع؟  فــي دعــوة  هامــًا 
إلــى  فــي مرحلتيــن  الكوفــة  أهــل  لكتــب  حامــاًل 
اإلمــام الحســين ؟ع؟ ، وفــي المــرة الثانيــة حمــل 
والتحــق  لإلمــام ؟ع؟،  مها 

ّ
وســل مســلم،  رســالة 

إلــى  معهــم  وجــاء   ، الحســيني ؟ع؟  بالركــب 
ــاع  ــه خطبــة فــي ليلــة عاشــوراء فــي الدف ــالء. ل كرب
عــن اإلمــام الحســين ؟ع؟  تكشــف عــن والئــه آلل 

؟ص؟. الرســول 
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يحيى بن سليم ٥3
المازني

لــم تذكــر المصــادر عــن هويتــه وســيرته شــيئًا إال 
ــه مــن المقاتليــن بيــن يــدي اإلمــام الحســين ؟ع؟ 

ّ
أَن

يــوم الطــف.

٥٤
عمرو بن 

مطاع الجعفي 
المذحجي

يخيــة عــن حياتــه شــيئًا  لــم تذكــر المصــادر التأر
كان مــن أنصــار اإلمــام أبــي عبــد  ــه 

ّ
إال اســمه وأَن

اهلل الحســين ؟ع؟  الذيــن شــهدوا وقعــة عاشــوراء 
معه.ذكــروا لمــا بقــي االمــام؟ع؟ وحيــدًا فريــدًا يــوم 
ــَن   ــا مســلَم  ب ــاًل: ي ــه قائ عاشــوراء اســتغاث بأصحاب

ــاِع . ــَن  الُمط ــر ب ــا ُعَمْي ــٍل ... ي َعقي

٥٥

جنادة بن 
الحارث 

األنصاري 
الخزرجّي

ومــن  الّشــيعة  مــن  كان  ــه 
ّ
أَن الّســير  علمــاء  ذكــر 

اإلمــام  صحــب  ومّمــن  الــوالء  فــي  المخلصيــن 
الحســين ؟ع؟ مــن مّكــة وجــاء معــه هــو وأهلــه إلــى 
كربــالء، وهــو والــد عمــرو بــن جنــادة األنصــاري.

عمرو بن جنادة ٥٦
األنصاري

وكانــت  أبيــه  مقتــل  بعــد  للقتــال  بــرز  أنــه  ي  رو
اإلمــام  فاســتأذن  بذلــك،  أمرتــه  التــي  هــي  أمــه 
الميــدان  إلــى  فخــرج  لــه،  فــأذن  الحســين ؟ع؟  
كان لــه إحــدى عشــرة  ي أنــه  فقاتــل حتــى قتــل. رو

ســنة.

٥٧
ُبَرير بن ُخَضير 

الَهْمداني 
الِمْشَرقي

أميــر  أصحــاب  ومــن  القــراء  شــيوخ  كان 
كان  المؤمنيــن ؟ع؟ ، ومــن أشــراف أهــل الكوفــة. 
شــجاعًا تابعيــًا ناســكًا قارئــًا للقــرآن. واحتجاجــه 
مــع عمــر بــن ســعد ويزيــد بــن معقــل وأهــل الكوفــة 
فــي يــوم عاشــوراء يكشــف عــن شــجاعته ودفاعــه 

؟ص؟. اهلل  رســول  آل  عــن 

َعمرو بن َقَرَظة ٥٨
الكوفي االنصاري

ينتمــي إلــى أســرة عريقــة مــن خــزرج المدينــة وأبــوه 
ــن  ــر المؤميــن علــي ب ــة النبــي ؟ص؟ وأمي مــن صحاب
معســكر  فــي  كان  أخ  ولعمــرو   ، طالــب ؟ع؟  أبــي 
عمــر بــن ســعد يــوم عاشــوراء. عندمــا استشــهد 
ــوم عاشــوراء خاطــب أخــوه الحســيَن  ــي ي عمــرو ف
كــذاب بــن الكــذاب! أضللــت  قائــاًل: يــا حســين يــا 

ــه حتــى قتلتــه. أخــي وغررت
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نافع بن هالل ٥٩
البجلي

يخيــة تحــت عنــوان الجملي  ذكرتــه المصــادر التار
البجلــي  أو  المــرادي,  أو  أخــرى,  والبجلــي  مــرة، 
شــجعانها,  ومــن  العــرب  أشــراف  المرادي,مــن 
كّتــاب الحديــث,  ومــن قارئــي القــرآن الكريــم, ومــن 
ومــن أصحــاب اإلمــام علــي ؟ع؟  ومــن أصحــاب 

كربــالء. اإلمــام الحســين ؟ع؟  ومــن شــهداء 

أنيس بن معقل ٦٠
األصبحي

يخيــة تفاصيــل عنــه إال  التار لــم تذكــر المصــادر 
كتــب المقاتــل فــي عــداد شــهداء  ذكــر اســمه فــي 
كربــالء فقــد التحــق بأنصــار اإلمــام الحســين ؟ع؟.

قرة بن أبي قرة ٦١
الغفاري

يخيــة تفاصيــل عنــه إال  التار لــم تذكــر المصــادر 
كتــب المقاتــل فــي عــداد شــهداء  ذكــر اســمه فــي 
كربــالء فقــد التحــق بأنصــار اإلمــام الحســين ؟ع؟ .

 أنس بن حارث ٦٢
الكاهلي األسدي

كربــالء  شــهداء  ومــن  النبــي ؟ص؟  صحابــة  مــن 
نبيــه  بــن  الحــارث  أبــوه  الســن.  فــي  الطاعنيــن 
كال  مــن أصحــاب الصفــة. َنَقــل عنــه وعــن أبيــه 
الفريقيــن مــن أهــل الســنة والشــيعة حديثــًا فــي 
مقتــل الحســين ؟ع؟ بــأرض العــراق ولــزوم نصرتــه.
قــام أنــس يعــظ جيــش عمــر بن ســعد يــوم عاشــوراء 
عليهــم  الحجــة  ليتــّم  الحســين ؟ع؟  مــن  بأمــر 
هــو  ارتجــز  ثــم  المــاء،  ســقيه  مــن  امتنعــوا  حيــن 
والحســين ؟ع؟ فــي لعــن القــوم ووْصــف بنــي أميــة 

الشــيطان. بشــيعة 

مجمع بن عبد اهلل ٦3
العائذي

مــن أصحــاب اإلمــام علــي ؟ع؟  وممــن حضــر معــه 
فــي صفيــن، ومــن أصحــاب اإلمــام الحســين ؟ع؟  
إلتحــق  عاشــوراء،  يــوم  معــه  استشــهدوا  الذيــن 
عذيــب  منطقــة  فــي  الحســين ؟ع؟  باإلمــام 
ــوا:  ــالء، قال كرب ــه حتــى  ــًا ل ــات وبقــي مالزم الهجان
استشــهد فــي الحملــة األولــى، وعــّده المامقانــي 
يــارة  مــن أوائــل المقتوليــن، ورد الســالم عليــه فــي ز

الشــهداء.

عائذ بن مجمع ٦٤
العائذي

قــال المؤرخــون: جــاء عائــذ مــع والــده مجمــع بــن 
عبــد اهلل إلتحقــا باإلمــام الحســينعليه الســالم فــي 

منــزل زبالــة،أو عذيــب الهجانــات.

 سعد بن حنظلة ٦٥
التميمي

كثيــرة  كتــب الســير والتراجــم معلومــات  ــم تذكــر  ل
عنــه.
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 خلف بن مسلم ٦٦
بن عوسجة

ــه خــرج خلــف بعــد أبيه حّتــى قاتل،وذكــر آخرون 
ّ
أَن

تأهــب  عوســجة  بــن  مســلم  استشــهاد  بعــد  ــه 
ّ
أَن

الحســين ؟ع؟  اإلمــام  وأراد  للقتــال،  خلــف  ابنــه 
كانــت تحّرضــه  أن يبقيــه يتكّفــل بوالدتــه، لكنهــا 
علــى القتــال وتقــول: لــن أرضــى عنــك إاّل بنصــرة 
ابــن النبــي، فبــرز وقاتــل قتــال األبطــال حّتــى ُقِتــَل، 

ــه وقّبلتــه وبكــت. ــى أمــه فأخذت فرمــوا برأســه إل

حنظلة بن أسعد ٦٧
الشبامي

كان حنظلــة بــن أســعد الشــبامي وجهــا مــن وجــوه 
الشــيعة ذا لســان وفصاحــة ، شــجاعا قارئــا ، وكان 
يخ.عندمــا  لــه ولــد يدعــى علّيــا ، لــه ذكــر فــي التار
كربــالء أرســله اإلمــام ؟ع؟ ، رســواًل مــن  وصــل إلــى 

قبلــه إلــى ابــن ســعد أيــام الهدنــه.

٦٨
جون بن حوي 

مولى أبي ذر 
الغفاري

عاشــوراء  يــوم  فــي  الحســين ؟ع؟   اإلمــام  منعــه 
عــن القتــال، ولكنــه قــال لإلمــام: واهلل ال أفارقكــم 
دمائكــم.  مــع  األســود  الــدم  هــذا  يختلــط  حتــى 
اإلمــام  عليهــم  وقــف  الذيــن  الشــهداء  مــن  وهــو 

بالخيــر. لــه  ودعــا  كربــالء،  فــي  الحســين ؟ع؟  

٦٩
و

٧٠

سيف بن 
الحارث بن سريع 
الهمداني ومالك 

بن عبد اهلل بن 
سريع بن جابر 

الهمداني

ــك  ــيف ومال كان س ــدان.  ــن هم ــن م ــر بط ــو جاب بن
إلــى  جــاءا  ألم  وأخويــن  عــم  ابنــي  الجابرّيــان 
الحســين ؟ع؟ ومعهمــا شــبيب موالهمــا فدخــال 
فــي عســكره وانضّمــا إليــه. فلّمــا رأيــا الحســين ؟ع؟ 
فــي اليــوم العاشــر بتلــك الحــال ، جــاءا إليــه وهمــا 
يبكيــان ، فقــال لهمــا الحســين ؟ع؟ : » أي ابنــي 
ــا  ــي ألرجــو أن تكون ــو اهلل إّن ــا يبكيكمــا؟ ف أخــوّي م
بعــد ســاعة قريــري العيــن « ، فقــاال : جعلنــا اهلل 
، ولكــن  نبكــي  أنفســنا  مــا علــى  ، ال واهلل  فــداك 
نبكــي عليــك نــراك قــد أحيــط بــك وال نقــدر علــى 

كثــر مــن أنفســنا. أن نمنعــك بأ

 يزيد بن الحصين ٧١
الهمداني

كان بطــاًل مــن أبطــال الكوفــة، وعابــدًا مــن ُعّبادهــا، 
خــرج إلــى عمــر بــن ســعد ليلــة العاشــر مــن المحــرم 
عــن  ونهــاه  الحســين ؟ع؟  اإلمــام  بمكانــة  وذكــره 
فــي  خطــب  وكذلــك  البيــت؟مهع؟،  ألهــل  قتالــه 
يســمى  كان  المحــرم،  مــن  العاشــر  يــوم  القــوم 
يــارة الناحيــة  بســّيد القــراء، ورد الســالم عليــه فــي ز

المقدســة.



180

اتا
عا

طني
اأ

ء
�یا حس�ی�ن

عمير بن عبد اهلل ٧٢
المذحجي

مسلم 
الضبابي، 
وعبد اهلل 
البجلي

كثيــرة عنــه ولكــن استشــهد بعــد  لــم تــرد معلومــات 
استشــهاد ســعد بــن حنظلــة التميمي.

يزيد بن مغفل ٧3
الجعفي

كان  ولقــد  مســروق،  بــن  الحّجــاج  عــّم   ابــن  هــو 
يزيــد بــن مغفــل أحــد الشــجعان مــن الشــيعة، ومــن 
ــه أدرك 

ّ
أَن الســير  الشــعراء المجيديــن، ذكــر أهــل 

النبــي ؟ص؟ وشــهد القادســية، وكان مــن أصحــاب 
أميــر المؤمنيــن ؟ع؟  وحــارب معــه فــي صفيــن، ثــم 
بعثــه فــي وقعــة الخــوارج إلــى حــرب الخريــت بــن 

ــأرض األهــواز. راشــد ب

الحّجاج بن ٧٤
مسروق الُجعفي

أميــر  صحــب   ، الشــيعة  مــن  الحّجــاج  كان 
المؤمنيــن ؟ع؟ فــي الكوفــة ، ولّمــا خــرج الحســين 
؟ع؟ إلــى مّكــة خــرج مــن الكوفــة إلى مّكــة لمالقاته 
فصحبــه ، وكان مؤّذنــا لــه فــي أوقــات الصلــوات 

الطريــق. طــوال 

عبد الرحمن بن ٧٥
عبد اهلل األرحبي

ــرأي،  كان تابعيــًا ويوصــف بالشــجاعة وصــواب ال
وكان خليفــة عامــل أميــر المؤمنيــن ؟ع؟ مالــك بــن 
كعــب علــى عيــن التمــر، وعــّده الشــيخ الطوســي 

مــن أصحــاب اإلمــام الحســين ؟ع؟ .

٧٦
رافع بن عبد 

اهلل مولى مسلم 
األزدي

مســلم  مــواله  مــع  الحســين ؟ع؟  باإلمــام  إلتحــق 
ــر  ــوم العاش ــى ي ــه حت ــي مع ــالء وبق كرب ــي  األزدي ف
مــن المحــرم، استشــهد مبــارزة بعــد صــالة الظهــر، 
كثيــر بــن شــهاب الّتميمــّي   وقــد اشــترك فــي قتلــه 

ومحفــز بــن أوس الّضّبــّي .

٧٧
 ُزهير بن الَقين بن 

قيس األنماري 
البجلي

كثير بن 
عبد اهلل 
الشعبي 
و مهاجر 
بن أوس 
التميمي

فيهــم  نــازال   ، قومــه  فــي  شــريفا  رجــال  زهيــر  كان 
مواقــف  المغــازي  فــي  لــه   ، شــجاعا   ، بالكوفــة 
عثمانّيــا  أوال  وكان  مشــهودة.  ومواطــن  مشــهورة 
فوافــق  ثــّم عــاد  أهلــه.  فــي  ، فحــّج ســنة ســتين 
الحســين ؟ع؟ فــي الطريــق ، فهــداه اهلل ، وانتقــل 
علوّيــا. جعــل اإلمــام الحســين ؟ع؟  زهيــر بــن القين 
علــى الميمنــة. لمــا فــرغ اإلمــام الحســين ؟ع؟  مــن 
الصــالة، تقــّدم زهيــر فجعــل يقاتــل قتــااًل لــم ُيــر 

مثلــه، ولــم ُيســمع بشــبهه.
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٧٨
 أبو ثمامة عمرو بن 
كعب  عبد اهلل بن 

الصائدي

كان أبــو ثمامــه تابعيــًا، وكان مــن فرســان العــرب 
ووجــوه الشــيعة ومــن أصحــاب أميــر المؤمنيــن ؟ع؟ 
صحــب  ثــّم  مشــاهده،  معــه  شــهدوا  الذيــن 
الحســن ؟ع؟ بعــده، وبقــي فــي الكوفــة، فلّمــا توفــي 
كاتــب الحســين ؟ع؟، ولّمــا جــاء مســلم  يــة  معاو
بــن عقيــل إلــى الكوفــة قــام معــه، وصــار يقبــض 
بهــا  فيشــتري  بأمــر مســلم،  الشــيعة  مــن  األمــوال 
ــرًا بذلــك. بعــد أن خــان أهــل  الســالح، وكان بصي
أبــو  اختفــى  بــن عقيــل  بمســلم  وغــدروا  الكوفــة، 
ــي  ــالل الجمل ــن ه ــع ب ــو وناف ــق ه ــم التح ــة، ث ثمام

بركــب اإلمــام.

٧٩

 َشوَذب بن عبد 
اهلل الهمداني 

كري مولى  الشا
كر شا

كان شــوذب مــن رجــال الشــيعة ووجوههــا ، ومــن 
للحديــث  حافظــا  وكان   ، المعدوديــن  الفرســان 
ــه عــن أميــر المؤمنيــن ؟ع؟. جــاء شــوذب  حامــال ل
كري مــن الكوفــة  مــع عابــس بــن أبــي شــبيب الشــا
إلــى  بــن عقيــل  م رســالة مســلم 

ّ
إلــى مكــة، وســل

بالركــب  التحــق  ثــم  ومــن  الحســين ؟ع؟،  اإلمــام 
كربــالء. الحســيني حتــى نزلــوا 

٨٠

بشر أو بشير بن 
عمرو الحضرمي 

الكندي أو 
محمد بن بشير 

الحضرمي

كربــالء باإلمــام الحســين ؟ع؟ ، وكان  التحــق فــي 
بعــض  تقــول  محمــد.  باســم  أوالده  أحــد  معــه 
كان اليــوم العاشــر مــن  المصــادر والمراجــع: لّمــا 
المحــّرم، ووقــع القتــال، قيــل لبشــر وهــو فــي تلــك 
ــري.  ــد أســر فــي ثغــرى ال الحــال: إّن ابنــك َعمــرًا ق
كنــت أحــّب  فقــال: عنــد اهلل أحتســبه ونفســي مــا 
الحســين ؟ع؟   بعــده. فســمع  أبقــى  وأن  أن يؤســر 
مقالتــه، فقــال لــه: »رحمــك اهلل، أنــت فــي حــّل 
مــن بيعتــي، فاذهــب، واعمــل فــي فــكاك ابنــك«. 
ــا  ــا فارقتــك ي ــا إن أن كلتنــي الســباع حّي فقــال لــه: أ

أبــا عبــد اهلل.

ضرغامة بن مالك ٨١
التغلبي

فــي  عقيــل  بــن  مســلم  بايــع  وقــد  شــيعيًا،  كان 
الكوفــة، وعندمــا خــذل مســلم خــرج مــع معســكر 
والتحــق  عنهــم  مــال  ثــم  كربــالء،  نحــو  الكوفــة 
أن  يــرى  مــن  وهنــاك  الحســين ؟ع؟،  باإلمــام 
كان للطرق المســدودة  خروجــه مــع جيــش الكوفــة 
التــي تنتهــي إلــى الحســين ؟ع؟ آنــذاك مــن قبــل 

يــاد. ز ابــن  جنــود 
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عابس بن أبي ٨٢
كري شبيب الشا

كر مــن المخلصيــن بوالئهــم ألميــر  كانــت بنــو شــا
المؤمنيــن ؟ع؟، وفيهــم يقــول ؟ع؟ يــوم صفيــن: " لــو 
تمــت عدتهــم ألفــا لعبــد اهلل حــق عبادتــه ". وكان 
عابــس مــن خــواص أصحــاب اإلمــام علــي ؟ع؟ 
الشــيعة  رجــال  مــن  الحســين ؟ع؟،وكان  واإلمــام 
جــرح  متهجــدًا.  ناســكًا  خطيبــًا  شــجاعًا  رئيســًا 
ــر  عابــس فــي معركــة صفيــن فــي جبينــه، وبقــي أث
ذلــك الجــرح حتــى آخــر حياتــه. تّوجــه عابــس بــن 
أبــي شــبيب مــع مــواله شــوذب نحــو مكــة إليصــال 
كتــاب مســلم إلــى اإلمــام الحســين ؟ع؟، بعــد أن 
الحســين ؟ع؟  اإلمــام  إلــى  الكتــاب  ذلــك  دفــع 
التحــق عابــس بالركــب الحســيني، وبقــي برفقتــه 

ــالء. كرب ــزل فــي  حتــى ن

٨3
وهب بن وهب أو 
وهب بن عبد اهلل 

الكلبي

عمر بن 
سعد

:كان  أماليــه  فــي  )ره(  الصــدوق  الشــيخ  ى   رو
ــه،  ــو وأّم ــين ؟ع؟  ه ــد الحس ــى  ي ــلم عل ــًا أس نصرانّي
كربــالء، فركــب فرســًا وتنــاول بيــده  فاّتبعــوه إلــى 
ــل وقتــل  عــود الفســطاط )عمــود الفســطاط(، فقات
تــي 

ُ
فأ استوســر  ثــم  ثمانيــة،  أو  ســبعة  القــوم  مــن 

ــر بضــرب عنقــه،  ــن ســعد لعنــه اهلل، فأم ــه عمــر ب ب
وأخــذت   ، الحســين ؟ع؟  عســكر  إلــى  بــه  ورمــى  
أّمــه ســيفه وبــرزت! فقــال لهــا الحســين ؟ع؟ : يــا 
الجهــاد عــن  فقــد وضــع اهلل  أّم وهــب، إجلســي 
النســاء، إّنــك وابنــك مــع جــّدي محّمــد صلــى اهلل 

عليــه و آلــه فــي الجّنــة.

٨٤
ياد أبو عمرة   ز

الهمداني 
الصائدي

عامر بن 
نهشل

ى  الشــيخ )ابــن نمــا( عــن مهــران الكاهلــي مولى   رو
شــهدُت  قــال:  كاهــل-،  لبنــي  مولــى   أي  لهــم- 
 

ً
 ُيقاتــل قتــاال

ً
كربــال مــع الحســين ؟ع؟  فرأيــت رجــال

 كشــفهم! ثــّم يرجــع 
ّ

شــديدًا، اليحمــل علــى قــوم إال
بشــْر ُهديــَت الرشــد 

َ
إلــى  الحســين ؟ع؟  فيقــول له:أ

يــا ابــن أحمــدا فــي جّنــة الفــردوس تعلــو صّعــدا.

الحنظلــي. أبوعمــرة  قالــوا:  هــذا؟  مــن  فقلــت: 
ت بــن 

ّ
فاعترضــه عامــر بــن نهشــل أحــد بنــي الــال

ثعلبــة فقتلــه واحتــّزَ رأســه. قــال وكان متهّجــدًا.«.
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٨٥
أسلم بن عمرو 

التركي أو واضح 
الرومي

قــال المامقانــي : هــو مولــى الحســين ؟ع؟ اشــتراه 
بعــد وفــاة أخيــه الحســن وأهــداه إلــى ولــده زيــن 
بكــى  ســقط  تركّيًا.لمــا  غالمــًا  وكان   ، العابديــن 
عليــه االمــام و وضــع خــّده الميمــون علــى خــّد 
الغــالم ، وكان فــي الســياق ، ففتــح عينيــه ورأى 
الحســين إلــى جانبــه فتبّســم فــي وجهــه وضافــت 

ــى اهلل عليــه ولعــن قاتليــه.
ّ
نفســه الشــريفة صل

٨٦

أبو عمرو الحنظلي 
، ومن سّماه 
النهشلي أو 

الخثعمي

كثير الصالة. كان أبو عمرو هذا متهجدا 

٨٧
 إبراهيم بن 

الحصين األسدي 
أو االزدي

عــّده صاحــب أعيــان الشــيعة مــن شــهداء الطــّف 
وهــو  الحســين ؟ع؟  لســان  علــى  اســمه  وجــرى   ،
ــن  ــم ب ــا إبراهي ــي ، ي ــد الكلب ــا أس ــاًل : ي ــتنصر قائ يس
الحصيــن ، إلــى آخــره. ال نعــرف عنــه شــيئا آخــر.

عقبة بن الصلت ٨٨
الجهني

خبــر  زبالــة  منــزل  فــي  الحســين ؟ع؟  بلــغ  ولّمــا 
شــهادة مســلم لــم يفارقــه عقبــة وبقــي علــى العهــد 
كان يــوم  كربــالء معــه ، ولّمــا  حّتــى وصــل أرض 

ولــى.
ُ
األ الحملــة  فــي  عاشــوراء استشــهد 

ياد ٨٩ مجمع بن ز
الجهني

حــول  جهينــة  منــازل  فــي  يــاد  ز بــن  مجمــع  كان 
المدينــة ، فلّمــا مــّر الحســين ٧ بهــم تبعــه فيمــن 
تبعــه مــن األعــراب ، ولّمــا انفّضــوا مــن حولــه أقــام 
كمــا ذكــره صاحب  كربــال  معــه وقتــل بيــن يديــه فــي 

الحدائــق  وغيــره.

عمرو بن عبد اهلل ٩٠
الجندعي

توفى بعد 
سنة من 

كربالء

كربــالء، وقبــل  وبعــد أن دخــل اإلمــام الحســين ؟ع؟ 
يــوم عاشــوراء التحــق بمعســكر اإلمــام ؟ع؟. قــال 
آخــرون أن عمــرو فقــد الوعــي إثــر الجــروح الكثيــرة 
إصابتــه برأســه، فأخــذه عشــيرته خــارج المعركــة،  و

ولقــد توفــى بعــد ســنة مــن تلــك الحادثــة.
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 سويد بن عمرو ٩١
الخثعمي

عروة 
بن بكار 

التغلبي، 
يد بن  وز

ورقاء 
الجهني

الصــالة،  كثيــرًا  كان ســويد شــيخًا شــريفًا عابــدًا 
كان ســويد  الحــروب.  فــي  وكان شــجاعًا مجّربــًا 
آخــر مــن بقــي مــن أصحــاب اإلمــام الحســين ؟ع؟ 
، وذلــك بعــد أن قتــل بشــر الحضرمــي، فتقــدم، 
وقاتــل حّتــى أثخــن بالجــراح، وســقط علــى وجهــه، 
ــه ـ أي: ســويد ـ  فلّمــا قتــل الحســين ؟ع؟ ، فُظــّن بأّن
قتــل، وســمعهم يقولــون: قتــل الحســين ؟ع؟  وجــد 
فــي نفســه رمقــًا مــن الحيــاة، وكانــت معــه ســّكين 
فقاتلهــم  منــه،  ســيفه  أخــذ  قــد  وكان  خّبأهــا، 

بســّكينه ســاعة، ثــّم إّنهــم عطفــوا عليــه.

هفهاف بن مهند ٩٢
الراسبي البصري

مات بعد 
شهادة 
اإلمام 

الحسين 
؟ع؟

مــن  بصريــًا  شــجاعًا  فارســًا  هــذا  الهفهــاف  كان 
الشــيعة، ومــن المخلصيــن فــي الــوالء لــه. وكان 
معــه  وحضــر  أميرالمؤمنيــن ؟ع؟  أصحــاب  مــن 
كلهــا. خــرج مــن البصــرة فســار حتــى  مشــاهده 
إنتهــى إلــى العســكر بعــد صــالة العصــر، فدخــل 
علــى عســكر عمــر بــن ســعد فســأل القــوم مــا الخبــر: 
أنــت؟  مــن  لــه:  فقالــوا  علــي  بــن  الحســين  أيــن 
فقــال: جئــت لنصــرة الحســين ؟ع؟ حين ســمعت 
خروجــه مــن مكــة إلــى العــراق فقالــوا لــه: وقــد قتلنــا 
الحســين ؟ع؟ وأصحابــه وأنصــاره وكل مــن لحــق 
ــرى هجــوم القــوم علــى المخيــم وســلبهم  ــه ،أمات ب
بنــات رســول اهلل؟ص؟، فلمــا ســمع الهفهــاف بقتــل 
الحســين ؟ع؟ وهجــوم القــوم انتضــى ســيفه حتــى 

ــرة. كثي ــة  ــوم جماع ــن الق ــل م قت

٩3
 موقع بن 

ثمامة االسدي 
ي الصيداو

مات سنة 
من بعد 

كربالء

لمــا شــب القتــال يــوم الطــف، تقــدم بيــن يــدى 
الحســين ؟ع؟ فقاتــل مــع القــوم إلــى ان نفــد نبلــه 
ثــم جثــا علــى ركبتيــه، وقــد أثخــن بالجــراح وهــو 
ــرة  كث ــن  ــًا م ــع صريع ــى وق ــه حت ــن نفس ــم ع يدفعه
الجراحــات فاســتنقذه قومــه مــن بنــي أســد فقالــوا 
لــه: انــت آمــن  اخــرج إلينــا. وأتوابــه إلــى الكوفــة، 
فأخفــوه فلمــا قــدم عمــر بــن ســعد اللعيــن علــى 
ليقتلــه،  فأرســل عليــه  يــاد أخبــره بخبــره،  ز إبــن 
يقتلــه  فلــم  اســد  بنــي  مــن  جماعــة  فيــه  فشــفع 
وكان  الــزارة   إلــى  ونفــاه  بالحديــد  كّبلــه  ولكــن 
ــزارة  ــه فبقــى فــي ال مريضــًا مــن الجراحــات التــى ب

 حتــى مــات بعــد ســنة.
ً

مريضــًا مكّبــال
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٩٤
سوار بن منعم بن 
حابس الهمداني 

النهمي

توفي على 
رأس ستة 
اشهر بعد 

كربالء

كان ســوار بــن منعــم ممــن أتــى إلــى الحســين ؟ع؟ 
يــوم  إلــى  ايــام المهادنــة وبقــي معــه  مــن الكوفــة 
الحملــة  فــي  قاتــل  القتــال  شــب  فلمــا  العاشــر، 
االولــى فجــرح وصــرع. أتــى بــه أســيرًا إلــى عمــر بــن 
ســعد فــأراد قتلــه فشــفع فيــه قومــه وبنــو عمومتــه 
رأس  علــى  توفــي  حتــى  جريحــًا  عندهــم  وبقــى 

ســتة اشــهر.

عبد اهلل بن ٩٥
عفيف األزدي

بعد واقعة 
الّطف في 

الكوفة

وشــارك  علــي ؟ع؟،  اإلمــام  أصحــاب  مــن  كان 
معــه ؟ع؟ فــي الجمــل وصفيــن، وقــد فقــد عينــه 
كمــا فقــد اليمنــى فــي حرب  اليســرى فــي الجمــل، 
ســبايا  ووصــول  الطــف،  واقعــة  وبعــد  صفيــن. 
يــاد يســب  كان ابــن ز كربــالء إلــى الكوفــة، وعندمــا 
أهــل البيــت ؟ع؟، قــام إليــه عبــد اهلل محتجــًا علــى 
كالمــه دفاعــًا عــن أهــل البيــت ؟ع؟، األمــر الــذي آل 
كمــا أنــه  كناســة الكوفــة،  إلــى قتلــه، ثــم صلــب فــي 

ــف. ــة الط ــد واقع ــيعي بع ــهيد ش ــر أول ش يعتب

٩٦
درة الصدف بنت 

عبد اهلل بن عمر 
األنصاري

بعد واقعة 
الّطف

تــي قاتلــن مــن أجــل  قــد قيــل بأّنهــا مــن النســاء الال
كان  ــرأس اإلمــام الحســين ؟ع؟  الــذي  المطالبــة ب
يحمــل مــع الســبايا أثنــاء الطريــق، فاستشــهدت 
ــوا يحملــون الــرؤوس،  كان علــى يــد الجنــود الذيــن 
ي: عندمــا أخبرهــا أبوهــا بنبــأ وصــول رأس  وقــد رو
له:يــا  قالــت  حلــب  إلــى  الحســين ؟ع؟   اإلمــام 
ــداة، فــواهلل  أبتــاه ال خيــر فــي الحيــاة بعــد قتــل الُه
ــرأس واألســارى، وأأخــذ  َضــَنّ فــي خــالص ال اُلحِرّ
الــرأس وأدفنــه عنــدي فــي داري، وأفتخــر بــه علــى 
أهــل األرض إن ســاعدني اإلمــكان. استشــهدت 
عندمــا قاتلــت جنــود خولــي مــن أجــل أخــذ رأس 
كمــا لــم يــرد لهــا ذكــر فــي  الحســين ؟ع؟  منهــم. 

المصــادر المعتبــرة.
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بنو هاشم

التوضیحاتالقاتلاسم الشهید

العباس بن علي بن ١
أبي طالب ؟ع؟ 

حكيم 
بن طفيل 

الطائي

جميــع  عليهــا  يغبطــه  التــي  المنزلــة  صاحــب 
ُصلــب  البصيــرة،  نافــذ  القيامــة،  يــوم  الشــهداء 
ولرســوله  هلل  المطيــع  الصالــح  العبــد  اإليمــان، 
قــد  والحســين ؟مهع؟.  والحســن  المؤمنيــن  وألميــر 
كســر الحصــار يومــي الســابع والعاشــر مــن محــرم 
الفــرات،  نهــر  مــن شــرب  المخّيــم  ُحــِرم  أن  بعــد 
فتمّكــن مــن جلــب المــاء لمعســكر الحســين فــي 
المحاولــة األولــى فلّقــب بالســّقاء، واستشــهد فــي 
طريــق عودتــه مــن المحاولــة الثانيــة وهــو يأبــى أن 
يشــرب دون الحســين ومخّيمــه، فقطعــت يــداه. 

كبر ؟ع؟ ٢ علي األ
مرة بن 
منقذ 

العبدي

أنــه أّول شــهيد مــن بنــي هاشــم، ودفــن إلــى جــوار 
كربــالء. وقــد  أبيــه فــي حــرم اإلمــام الحســين فــي 
النــاس  بأشــبه  الحســين ؟ع؟   اإلمــام  وصفــه 

َخلقــًا وُخلقــًا ومنطقــًا برســول اهلل؟ص؟.

عبداهلل بن 3
الحسين

حرملة 
كاهل  بن 
األسدي

األصغــر  علــي  أو  الرضيــع  اهلل  بعبــد  المعــروف 
فــي  بســهٍم  األســدي  كاهــل  بــن  حرملــة  .رمــاه 
يــوم عاشــورء وهــو فــي حجــر أبيــه فأصــاب نحــره 

فذبحــه.

عثمان بن علي بن ٤
أبي طالب

رماه خولي 
بن يزيد 

األصبحي 
و أبان بن 

دارم فقتله 
واحتّز رأسه

ــوم  ــنة ي ــه ٢١ س ــي. ل ــن عل ــاس ب ــقيق العب ــو ش ه
 ، المؤمنيــن ؟ع؟  أميــر  عــن  ي  رو استشــهاده. 
أنــه قــال : " إنمــا ســميته عثمــان، بعثمــان بــن 

أخــي". مظعــون 

عبد اهلل بن علي ٥
بن أبي طالب

هاني بن 
ثبيت 

الحضرمي

بــن علــي ،أّول مــن دعــاه  هــو شــقيق العبــاس 
ــا أخــي حّتــى أراك  العبــاس؟ع؟ ،فقــال : تقــّدم ي

قتيــال وأحتســبك فإّنــه ال ولــد لــك.
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 جعفر بن علي بن ٦
أبي طالب

خولي 
بن يزيد 

األصبحي 
وقيل هاني 
بن ثبيت 
الحضرمي

ي : أّن أميــر المؤمنيــن ؟ع؟ ســّماه باســم أخيــه  رو
جعفــر لحّبــه إّيــاه . لّمــا قتــل أخــوا العّبــاس ألبيــه 

وأّمــه عبــد اهلل وعثمــان دعــا جعفــرا.

 أبو بكر بن علي بن ٧
أبي طالب

زجر بن بدر 
النخعي، 

وقيل عقبة 
الغنوي

اســمه محّمــد األصغــر أو عبــد اهلل و أّمــه ليلــى 
بنــت مســعود بــن خالــد بــن مالــك بــن ربعــي بــن 

ســلمى.

عمر بن علي بن ٨
أبي طالب

القاســم،  أبــا  يكنــى  و باألطــرف،  الملقــب 
وأمــه  ؟ع؟  طالــب  ابــي  بــن  علــي  اإلمــام  ابــوه 
فــي  اختلــف  حبيــب.  بــأم  وتكنــى  الصهبــاء 
اخيــه  مــع  كربــالء  واقعــة  فــي  كه  اشــترا قضيــة 
المؤرخيــن  كثــر  ا رجــح  لكــن  الحســين ؟ع؟ 
بــن مــروان  الملــك  الــى زمــن عبــد  بقــاؤه حيــا 
ــه تخاصــم مــع أبنــاء  ــخ بان ي كتــب التار وذكــرت 
أخوتــه أمــام الحجــاج بــن يوســف الثقفــي وعبــد 

مــروان. بــن  الملــك 

٩
أبو بكر بن الحسن 

بن علي بن أبي 
طالب

رماه عبد 
اهلل بن 
عقبه 

الغنوي 
بسهم

المجتبــى ؟ع؟  الحســن  اإلمــام  أبنــاء  مــن  هــو 
اإلمــام  عمــه  صحــب  القاســم.  وشــقيق 
الحســين ؟ع؟ فــي واقعــة الطــف، واستشــهد يــوم 
الغنــوي. عقبــة  بــن  اهلل  عبــد  قتلــه  عاشــوراء، 

القاسم بن الحسن ١٠
بن علي

عمرو 
بن سعد 
بن نفيل 

االزدي

أحــد أوالد اإلمــام الحســن المجتبى ؟ع؟ وشــارك 
ــم يبلــغ الحلــم،  ــة الطــف وهــو غــالم ل فــي معرك
بعــض  بيــن  اشــتهر  عاشــوراء.  يــوم  واستشــهد 
أهــل المنابــر قصــة زواجــه بإحــدى بنــات اإلمــام 
المصــادر  فــي  تذكــر  لــم  لكنهــا  الحســين ؟ع؟، 
ولذلــك  المعتمــد عليهــا؛  والمقاتــل  المعتبــرة 

رفضهــا المؤرخــون، وشــككوا فــي صحتهــا.

عبداهلل بن الحسن ١١
بن علي 

قطع يده 
بحر بن 

كعب ، و 
رماه حرملة 

كاهل بن 

ــالء.  كرب ــي واقعــة  ــه الحســين ؟ع؟ ف كان مــع عّم
مــن الصبيــان الذيــن استشــهدوا، ولــم يبلغــوا 
حبســته،  قــد  ينــب ؟ع؟  ز فكانــت  الحلــم، 
فأفلــت منهــا نحــو مصــرع عمــه، فـــاستشهد فــي 
حجــر عمــه، ُقبيــل مقتــل اإلمــام الحســين ؟ع؟ .
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١٢
عون بن عبد اهلل 
بن جعفر بن أبي 

طالب

عبد اهلل 
بن قطنة 
الطائي 
النبهاني

كربــالء  شــهداء  مــن  كبــر  األ بعــون  المعــروف 
وأخــوه  هــو  التحــق  ينــب ؟ع؟.  ز الســيدة  وابــن 
بوصيــة مــن أبيهمــا عبــد اهلل بــن جعفــر باإلمــام 
فــي  عاشــوراء  يــوم  واستشــهد  الحســين ؟ع؟، 

كربــالء.

 محمد بن عبد اهلل ١3
بن جعفر الطيار

عامر بن 
نهشل 

التميمي

ينــب ؟ع؟. التحــق هــو وأخــوه عــون  ابــن الســيدة ز
بوصيــة مــن أبيهمــا عبــد اهلل بــن جعفــر باإلمــام 
فــي  عاشــوراء  يــوم  واستشــهد  الحســين ؟ع؟، 

كربــالء.

جعفر بن عقيل١٤
بشر بن 
سوط 

الهمداني

كانــت أمــه تكّنــى بــأم الثغــر أو أم البنيــن. فهــو 
كأخيــه مســلم بــن عقيــل صهــر اإلمــام علــي ؟ع؟. 

لــه ٢3 ســنة يــوم استشــهاده.

عبد الرحمن بن ١٥
عقيل

عمر بن 
خالد 

بن أسد 
الجهني

كأخويــه مســلم وجعفــر صهــر  كان عبــد الرحمــن 
ــت  ــة بن ــي خديج ــه ه ــي ؟ع؟ . وزوجت ــام عل اإلم

ــر المؤمنيــن ؟ع؟ . أمي

عبد اهلل بن مسلم ١٦
بن عقيل

عمرو بن 
صبيح 

ي  الصيداو
وأسد بن 

مالك

أّمــه رقيــة بنــت أميــر المؤمنيــن، وأمهــا الصهبــاء 
.قــال ابــن شــهر اشــوب: واول مــن بــرز مــن بنــي 

ــن مســلم هاشــم بعــد االنصــار عبــداهلل ب

محّمد بن مسلم ١٧
بن عقيل

أبو مرهم 
األزدي 
ولقيط 

بن إياس 
الجهني

وأّمــه أّم ولــد ، قــال أبــو جعفــر : حمــل بنــو أبــي 
 ، واحــدة  حملــة  اهلل  عبــد  قتــل  بعــد  طالــب 
فصــاح بهــم الحســين ؟ع؟ : صبــرا علــى المــوت 
بــن  محّمــد  فيهــم  فوقــع   ، عمومتــي  بنــي  يــا 

. مســلم
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عبد اهلل بن عقيل١٨

عمرو بن 
صبيح 

ي  الصيداو
أو عبد اهلل 
بن خالد 
الجهني

كبــر"، وقــد ورد اســمه  كان يلقــب بـــ" عبــد اهلل األ
كربــالء فــي عــدة مصــادر. وكان  كأحــد شــهداء 
يكنــى بأبــي ســعيد وهــو والــد محمــد بــن أبــي 

ســعيد.

محمد بن أبي ١٩
سعيد بن عقيل

هاني بن 
ثبيت 

الحضرمي

لّمــا صــرع الحســين خــرج غــالم مذعــورا يلتفــت 
 ، فضربــه  فــارس  عليــه  فشــّد   ، وشــماال  يمينــا 
فســألت عــن الغــالم؟ فقيــل : محّمــد بــن أبــي 

ســعيد.

لم يذكر معلومه عنه.محمد بن العباس٢٠

عون بن مسلم بن ٢١
عقيل

ــرة  ــي تذك ــوزي ف ــن الج ــبط اب ــر س ــره ابوالمظف ذك
بالبيــت  استشــهادًا  .ص٢٢٩  األمــة  خــواص 

التالــي:
كلهم لصلب علي      سبعة 

 قد اصيبوا و سبعة لعقيل

إبراهيم بن ٢٢
الحسين

قــال بــن شــهر آشــوب : وســتةمن بنــي الحســين 
مــع اختــالف فيهــم منهــم ...

و ذكر صاحب أعيان الشيعة مثله.

طفال مسلم بن ٢3
عقيل

الرجل 
الذي عثر 

عليهما

ى الشـيخ الصـدوق بسـنده عـن أحـد شـيوخ  رو
أهـل الكوفـة اّنـه قال:لّمـا قتـل الحسـين بـن علّي 
فأتـي  صغيـران  غالمـان  معسـكره  مـن  أسـر  ؟ع؟ 
يـاد، فدعـا سـّجانا لـه فقـال:  بهمـا عبيـد اهلل بـن ز
خـذ هذيـن الغالمين إليك، فمـن طيب الطعام 
فـال تطعمهمـا، و مـن البـارد فـال تسـقهما و ضّيـق 
يصومـان  الغالمـان  كان  و  سـجنهما،  عليهمـا 
النهـار فـاذا جّنهمـا الليل أتيا بقرصين من شـعير 
كـوز مـن مـاء القراح.فبعـد سـنة عّرفوا انفسـهما  و 

للسـجان فشـّردهم مـن السـجن.
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الناجون من المعرکة

التوضیحاتاسم 

اإلمام علي ١
السجاد ؟ع؟ 

هو رابع أئمة أهل البيت ؟مهع؟، ولد في الخامس من شعبان 
سنة 3٨ للهجرة، واستمرت إمامته 3٥ سنة. بسبب مرضه لم 

يتمكن من المشاركة في القتال، وبعد أن ُسبيت العيال على يد 
كان اإلمام السجاد؟ع؟ مع موكب السبايا. جيش الشام، 

الضحاك بن عبد ٢
اهلل المشرقي

كربالء الذين شاهدوا أحداثها  وقاموا بنقلها  أحد شهود  واقعة 
في الكوفة. قاتل الضحاك يوم عاشوراء جيش عمر بن سعد 
وأبدی مآثر وبطوالت وحِظَي بدعاء الحسين؟ع؟ وهو يقاتل 

دونه، ثم ترك القتال في آخر اللحظات إلذن من الحسين ؟ع؟  
كان قد حصل عليه عند اإللتحاق به في مسيره ؟ع؟  إلى 

الكوفة.

3
الحسن المثنى بن 
الحسن بن علي بن 

أبي طالب ؟ع؟ 

كان حاضرًا في واقعة الطف، وقاتل إاّل أّنه لم يقتل، فبقي 
حيًا، وتّزوج بعدها.

إليه ينتسب السادة الحسنية  له من األوالد الذكور واإلناث، و
ية اإلمام الحسن ؟ع؟ ،  ف أوالدًا من ذر

ّ
ـــ أي إنه الوحيد من خل

يحظى بمكانة من حيث توليه صدقات أمير المؤمنين ؟ع؟   و
ثًا وخمسين سنة، عام  وروايته للحديث. توفي عن عمر بلغ ثال

٩٧ هـ.

عمر بن الحسن بن ٤
علي

من أبناء اإلمام الحسن المجتبى ؟ع؟، وكان حاضرا في واقعة 
كربالء. الطف، وأخذ أسيرا مع سبايا 

هناك من ذكره باسمه عمرو، ومنهم من عده من أوالد اإلمام 
الحسين ؟ع؟، ولكن المشهور أنه من أوالد اإلمام الحسن ؟ع؟ 

كان صغيرا واستشهد في عاشوراء، وهناك  وأمه أم ولد. ورد أنه 
كثر  من يشكك في استشهاده،ولكن المتفق عليه بين أ

كربالء. المؤرخين أنه أخذ أسيرا مع سبايا 

عقبة بن سمعان٥

مولى الرباب صحب اإلمام الحسين ؟ع؟  عند خروجه من 
ى أخبار ما حدث اإلمام ؟ع؟   كربالء، وقد رو المدينة حّتى 
كما تّم القبض عليه من قبل جنود عمر بن  أثناء الّطريق، 
كان عبدًا مملوكًا أطلق  سعد يوم عاشوراء، ولكن بما أّنه 

سراحه.
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الغائبون من المعرکة
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جابر بن عبد اهلل ١
األنصاري

مــن أصحــاب النبــي محمــد؟ص؟ الذيــن بايعــوه فــي بيعــة العقبــة 
الثانيــة، ومــن الحّفــاظ ومكثــري الحديــث. مــن رواياتــه حديــث 
اللــوح الــذي ذكــر فيــه النبــي ؟ص؟ أســماء أئمــة الشــيعة. وهــو أّول 
كربــالء  مــن زار قبــر اإلمــام الحســين ؟ع؟ ، وقــد وافــق وصولــه إلــى 
مــع مــرور أربعيــن يومــًا علــى مقتــل اإلمــام الحســين ؟ع؟ ، وكان 
جابــر مــن المعمريــن، حتــى أدرك اإلمــام الباقــر؟ع؟، فأبلغــه ســالم 

رســول اهلل ؟ص؟.

 سعد بن مالك بن ٢
سنان

المعــروف بأبــي ســعيد الِخــْدرّي، مــن  صحابــة النبــي ؟ص؟، ومــن 
كبــار األنصــار، ولــد قبــل الهجــرة بعشــر ســنوات، أبــوه مــن أصحــاب 

النبــي ؟ص؟، وأمــه أنيســة بنــت حارثــة مــن قبيلــة بنــي النجــار.
كما شارك مع اإلمام علي ؟ع؟  شارك في شتى غزوات النبي ؟ص؟ 

كبار  كما اعتبره المؤرخون من  في معركتي صفين والنهروان، 
كدوا على فقاهته، وله مكانة رفيعة عند علماء رجال  األنصار، وأ

الشيعة حيث أثنوا عليه،

سليمان بن ُصَرد بن 3
جون الُخزاعي

الكوفــة  فــي  الشــيعة  العــرب ووجهــاء  مــن ســادات  صحابــي 
الحســن  وولديــه  المؤمنيــن ؟ع؟   ألميــر  المواليــن  مــن  وكان 
والحســين ؟امهع؟. شــارك فــي بعــض المعــارك التــي خاضهــا أميــر 
ثــورة التوابيــن المطالبيــن  اّيــام خالفتــه، وقــاد  المؤمنيــن ؟ع؟  
بثــأر اإلمــام الحســين ؟ع؟  ســنة ٦٥ هـــ فــي منطقــة عيــن الــوردة.

عبد اهلل بن جعفر بن ٤
أبي طالب

ــي ؟ع؟   ــام عل ــاب اإلم ــد؟ص؟ وأصح ــي محم ــاب النب ــن أصح م
ينــب الكبــرى بنــت  وأصحــاب اإلمــام الحســن ؟ع؟ . وهــو زوج ز
ــد فــي الحبشــة،  ــود مســلم ول ــر المؤمنيــن ؟ع؟ . وهــو أول مول أمي
ــارك  ــم ش ــي ؟ص؟. ث ــة النب ــي بيع ــل ف ــره دخ ــن عم ــر م ــي الصغ وف
فــي حربــي الجمــل وصفيــن مــع أميــر المؤمنيــن ؟ع؟ . وقــد بايــع 
يــة، ثــم قــدم بعــد  عبــداهلل بــن الزبيــر بعــد مــوت يزيــد بــن معاو
ذلــك علــى عبــد الملــك بــن مــروان، ولكنــه لــم يعطيــه أهميــة. 
ّقــَب بـ»بحــر الجــود«، وهــو 

ُ
كريمــًا شــديد الكــرم حتــى ل كان  وقــد 

مــن الهاشــميين األربعــة الكرمــاء.
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ُسليم بن قيس ٥
الهاللي

أئمــة  مــن  األوائــل  األربعــة  األئمــة  أصحــاب  خــواص  مــن 
الشــيعة ؟ع؟ ومــورد ثقتهــم ومقــّرب لديهــم ومحبــوب عندهــم 
فــي فضائــل  كتــاب  لــه  الباقــر ؟ع؟. ينســب  وقــد أدرك اإلمــام 
يخيــة لفتــرة مــا بعــد  أهــل البيــت شــامل لبعــض الحــوادث التار
كــرم عــن الدنيــا. الكثيــر مــن علمــاء الشــيعة  رحيــل النبــي األ

يمدحونــه.

6
سهل بن سعد بن 
مالك األنصاري 

الساعدي

ــة النبــي ؟ص؟ ومــن أصحــاب اإلمــام علــي ؟ع؟ ومــن  مــن صحاب
يــخ بيتعــه فــي  رواة حديــث الغديــر، ومــن أهــم مــا ســجل لــه التار
تــه باتجــاه  العقبــة للنبي؟ص؟ومشــاركته فــي غــزوة تبــوك وصال
كربــالء حيــن  ى ســهل بعــض أحــداث ســبايا  كمــا رو القبلتيــن، 
كان آخــر الصحابــة الذيــن  وصولهــم إلــى الشــام، وقــد ورد أنــه 

توفــوا فــي المدينــة المنــورة.

صحابــي خــدم النبــي محمــد؟ص؟، وهــو أحــد المكثريــن لروايــة أنس بن مالك٧
الحديــث.

محمد بن الحنفية٨

ابــن اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب ؟ع؟، وأمــه هــي خولــة بنــت 
كبــر وقــد  يســّمى أحيانــًا بمحمــد األ جعفــر بــن قيــس الحنفيــة، و
ــة أبيــه فــي  ــي الجمــل وصفيــن وكان يحمــل راي شــارك فــي حرب

ــة الجمــل. معرك
لم يتمكن من الحضور مع الحسين ؟ع؟  في واقعة عاشوراء 

وبقي في المدينة.

المختار بن أبي ٩
عبيد الثقفي

كان مــن قبيلــة ثقيــف، اشــترك فــي شــبابه هــو وأبــوه وأخوتــه فــي 
معركــة الجســر. وحينمــا قــدم مســلم بــن عقيــل الكوفــة حــّل 
ضيفــًا فــي بيتــه، وكان أثنــاء استشــهاد اإلمــام الحســين ؟ع؟  فــي 
كمــا اشــتهر المختــار بأخــذ الثــأر  يــاد،  ســجن عبيــد اهلل بــن ز

ــه ؟مهع؟. ــل بيت ــين وأه ــام الحس ــدم اإلم ل
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رفاعة بن شداد ١٠
البجلي الفتياني

مــن أصحــاب اإلمــام علــي واإلمــام الحســن ؟امهع؟ ومــن قــادة ثــورة 
التوابيــن ومــن أعــوان المختــار الثقفــي. وقــد شــهد مــع اإلمــام 
علــي ؟ع؟ معركتــي الجمــل وصفيــن، وكان قاضيــًا علــى األهــواز 
كاتــَب اإلمــام  َمــن  كان فــي مقدمــة  كمــا أنــه  مــن قبلــه ؟ع؟ ، 

الحســين ؟ع؟، ودعــاه إلــى الكوفــة.

ِرّماُح بُن َعِدٍيّ ١١ الِطّ
الطائي

واإلمــام  علــي ؟ع؟  اإلمــام  أصحــاب  ومــن  شــيعي  شــاعر 
يــة،  معاو إلــى  علــي ؟ع؟  اإلمــام  رســالة  حمــل  الحســين ؟ع؟، 
ــام  ــع اإلم ــى م ــة. التق كالمي ــادة  ــة مش ي ــن معاو ــه وبي ــرت بين وج
الحســين ؟ع؟ فــي عذيــب الهجانــات، وفيــه أخبــر اإلمــام ؟ع؟ 
كمــا  وأهلهــا،  الكوفــة  وبأحــوال  مســهر  بــن  قيــس  باستشــهاد 
قــّدم لإلمــام ؟ع؟ اقتراحــات، فجــّزاه اإلمــام ؟ع؟ خيــرًا، ثــم وّدع 
خبــر  بلغــه  عــاد  فلمــا  لنصــره،  يعــود  أن  ووعــده  اإلمــام؟ع؟، 

المــكان. نفــس  فــي  استشــهاده ؟ع؟ 

المصادر: 

أنصار احلسن،حمّمد مهدي مشس الدين. 1

ين فيما يتعلق مبصائب احلسن ؟ع؟ . 2 ذخيرة الدار

إبصـار العـن يف أنصـار احلسـن ؟ع؟ ،الشـيخ حممـد بـن طاهـر السـماوي . 3
بتحقيـق الشـيخ حمّمـد جعفـر الطبـيس

فرسان اهليجاء، الشيخ ذبيح اهلل املحاليت.. 4





خاتمة





197

یه
ایم

ل 
حطت

 ي
وم 
تلن
تطا

قيل
تلن
كط
تا

لهط
ةات

�یا حس�ی�ن

دراسة حول المقاتل والمصّنفات الحسینیة

املقاتل الي يعتمد علهيا اخلطيب احلسيين
:
ً
 مّث يتسلسل، فنقول موّضحا

ً
خيا نبدأ بتناول كتب املقاتل من أقدمها تأر

1ـ مقتل أبي مخنف ط

يعتبـر مقتـل أيب خمنـف أول مقتـل يـروي واقعـة الطف.وقـد دّونـه يف زمـن كان 
مـن  يظهـر  و احليـاة.  قيـد  عـىل  عاشـوراء  واقعـة  لنقـل  هبـم  املوثـوق  الشـهود 
الكتـاب أنـه اليوجـد دليـل عـىل تشـيع أيب خمنـف، لكـن مـن الواضـح أنـه كان 

مـن املحبـن ألهـل البيـت؟مهع؟.
إن مقتـل أيب خمنـف كان موجـودا إىل حـدود القـرن الرابـع اهلجـري لكّنـه فيمـا 
وحمـّرف،  موضـوع  كتـاب  وهـو  خمنـف.  أيب  مؤلفـات  كسـائر   ، أثـره  ُفِقـد  بعـد 

السـادس اهلجـري. القـرن  يفـه يف  حيتمـل وضعـه وحتر و
املحـدث القمـي الـذي ُيعـّد اخلبيـر القديـر يف معرفـة املقاتـل، يقـول  يف  كتابـه 
اآلخـر املسـمى الُكـى واأللقـاب عنـد ترمجته أليب خمنف: ))أبـو خمنف، لوط بن 
حيـىي بـن سـعيد بـن خمنـف بن سـلمي األزدي، شـيخ أصحـاب األخبـار بالكوفة 
يـروي عنـه هشـام  ووجهـه وتـويّفِ سـنة 157 هــ، يـروي عـن الصـادق ؟ع؟، و

الكليب.
وجـده خمنـف بـن سـلمي، صحـايب َشـِهَد اجلمـل يف أصحـاب عـيل ؟ع؟ حامـاًل 
رايـة األزد، فاستشـهد يف تلـك الوقعـة سـنة36 هــ، وكان أبـو خمنـف مـن أعاظـم 
مؤرخـي الشـيعة، ومـع اشـهتار تشـّيعه اعتمـد عليـه علمـاء السـّنة يف النقـل 
كثيـرة يف   

ً
كتبـا أّن أليب خمنـف  وليعلـم  األثيـر وغيرمهـا،  وابـن  كالطبـري  عنـه، 

أعاظـم  منـه  نقـل  الـذي  احلسـن ؟ع؟  مقتـل  كتـاب  مهنـا  والسـير،  يـخ  التار
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العلمـاء املتقدمـن واعتمـدوا عليـه، ولكـن لألسـف أّنـه ُفِقـد وال يوجـد منـه 
ُينسـب إليـه فليـس لـه، بـل وال ألحـٍد من  نسـخة، وأمـا املقتـل الـذي بأيدينـا و
املؤرخـن املعتمديـن، وَمـن أراد تصديـق ذلـك؛ فليقابـل مـا يف هـذا املقتـل وما 

نقلـه الطبـري وغيـره عنـه حـی يعلـم ذلـك.  1

األدلة علی وضع المقتل وتحریفه

قـد عـّدد الباحـث حممـد اسـفندياري مجلـة مـن األدلـة عـىل وضع هـذا الكتاب 
يفـه، نشـير إلهيا:  وحتر

يخ الطبــري مع أن الطبــري قد نقل عن  1- حمتــوى املقتــل متغايــر متامــا مع تأر
الكتاب بال واسطة او بواسطة واحدة فقط.

 2- العبــارة األوىل للمقتــل هي:»قــال أبــو خمنف: حدثنا أبو املنذر هشــام عن 
حممد بن سائب الكليب« مع أن هشام كان تلميذا أليب خمنف.

 3- يف الصفحــة 12 مــن الكتاب قــال: »روی الكليين يف حديث...«، مع أن 
الكليين ولد بعد قرابة 100 عام من وفاة أيب خمنف. 

4- يف الصفحــة 113 ذكــر: بــأن ِطِرّماح بن َعــدي قد قتل يف واقعة كربالء بعد 
خيه نقال  قتلــه 70 نفــرا مــن جيش عمر بن ســعد .مع أن الطبري ذكــر يف تأر

عن أيب خمنف: أن ِطِرّماح بن َعدي مل يكن حاضرا يف كربالء.2   
عبـد اهلل احلسـن ؟ع؟ أليب  أيب  الطهـراين: »مقتـل  ُبـُزرك  آغـا  العاّلمـة  وقـال 
 إىل املجلد العاشـر من البحار 

ً
 ُمْنّضمـا

ً
خمنـف... طبـع عـىل احلجـر يف مبـيب أيضـا

يف سـنة 1287، أولـه: حدثنـا أبـو املنـذر هشـام بـن حممـد بـن السـائب الكلـيب 
وقـد  املوضوعـات،  بعـض  فيـه  أّن  الظاهـر  لكـن  إليـه مشـهورة،  ونسـبته   ،...

حققـه شـيخنا النـوري يف اللؤلـؤ واملرجـان«.3   

1.  القّمي، عّباس، الکنی واأللقاب: ج1، ص155
أبــي  الکوفــي،  الغامــدي  األزدي   ،42 ص  امام حســین،  تاريخــی  كتاب شناســی  اســفندياری،    .2

.23 ص  الطــف،  وقعــة  مخنــف، 
3.  الطهراني، آغا ُبُزرك، الذريعة: ج22، ص27.
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 مبقتـل أيب خمنـف واملتـداَول بـن أيدينـا، 
ً
واخلالصـة أّن املقتـل املعـروف حاليـا

أيب  إىل  ُنسـب  وقـد  ـق، 
َ
وخمتل موضـوع  اخلطبـاء،  بعـض  منـه  ينقـل  والـذي 

كثيـر مـن احلـوادث واآلثـار املخالفـة للواقـع. خمنـف، وفيـه 

رأي المیرزا النوري حول مقتل أبي مخنف

قـال امليـرزا النـوري يف كتابـه اللؤلـؤ واملرجـان حـول هـذا املقتـل املنسـوب أليب 
بـاب  كبـار املحدثـن، ومعتمـد أر خمنـف : أبـو خمنـف لـوط بـن حيـىي، هـو مـن 
يـخ، ومقتلـه يف هنايـة اإلعتبـار ......، إال أنـه ولألسـف الشـديد  السـير والتوار
ال وجـود للنسـخة األصليـة للمقتـل، والـي ال عيـب فهيـا بـن أيدينـا. واملقتـل 
املوجـود اآلن بـن أيدينـا، املنسـوب إليـه مشـتمل عـىل بعـض املطالـب املنكـرة 
املخالفـة لــأصول املذهـب، وال بـد أّن األعـادي واجلهـال هـم الذيـن أدخلـوا 
ولذلـك  الفاسـدة،  االغـراض  بعـض  الكتـاب ألجـل  ذلـك  املطالـب يف  تلـك 
يسـقط كتـاب املقتـل عـن اإلعتبـار، يف مـا يتفـرد بنقلـه ممـا ال يوثـق به...الـخ.1   

2ـ أمالي الشیخ الصدوق ط

ُيطلـق عـىل أمـايل الشـيخ الصـدوق كذلـك املجالس، وهو من مصـادر املقاتل 
املتقدمة.

يـه القمـي املتـویّف سـنة 381  والشـيخ الصـدوق هـو حممـد بـن عـيل بـن بابو
يـة، وكتابـه األمـايل شـرح وبيـان لألحاديـث املعتبـرة، الـي قـام الشـيخ  هجر
الصدوق بإمالهئا عىل العلماء والفضالء من الشـيعة يف مدينة َري ونيشـابور 

، أمالهـا يف أوقـات خمتلفـة.
ً
وغيرمهـا مـن املناطـق، وتبلـغ 97 جملسـا

َيذكر النجاش أّن الشـيخ الصدوق قام بتأليف ما يقرب من ثالمثائة كتاب،  و
يـن بعـض احلـوادث  مهنـا األمـايل. وقـد قـام الشـيخ الصـدوق يف أماليـه بتدو

كتاب شناسی تاريخی امام حسین، ص 43 1.  اسفندياری، محمد، 



200

یه
ایم

ل 
حطت

 ي
وم 
تلن
تطا

قيل
تلن
كط
تا

لهط
ةات

�یا حس�ی�ن

الـي جـرت يف كربـالء، وتفصيـل احلديـث حـول مقاتـل شـهداء الطـّف؛ فصـار 
 للمقاتل الالحقة، وقـد ُنقل عنه من دون توقف وتأمل.

ً
 مهمـا

ً
مـا نقلـه مصـدرا

يـل يف حتقيـق  كان الشـيخ الصـدوق ،كبيـر حمـديث الشـيعة، ولـه بـاٌع طو وّلـا 
كان غيـر مسـند.  ولـو 

ً
كبـاُر علمائنـا مـا ينقلـه معتبـرا املصـادر واملآخـذ، َعـّد 

كتاب اإلرشاد للشیخ المفید ط 3ـ  

الشـيخ  تلميـذ  البغـدادي،  النعمـان  بـن  بـن حممـد  هـو حممـد  املفيـد:  الشـيخ 
للشـيعة   يـن  البارز والعلمـاء  واملتكلمـن  الفقهـاء  مفاخـر  وِمـن  الصـدوق، 
يـة. قـام  بتأليـف  وتصنيـف الكثيـر مـن الكتـب  اإلمامّيـة، تـويّف سـنة 413 هجر
يـخ  تار يف  كتَبـه  اإلرشـاد  كتـاب  مهنـا  املختلفـة،  والفنـون  العلـوم  يف  القّيمـة 
 
ً
ومرجعـا  

ً
مصـدرا اليـوم  حـی  تأليفـه  منـذ  فأصبـح  املعصومـن ؟مهع؟،  األمئـة 

يـخ األمئـة األطهـار ؟مهع؟، والسـيرة اإلمجالّية لتلك  للشـيعة اإلمامّيـة يف معرفـة تار
الـذوات املقدسـة. لقـد بسـط الشـيخ املفيـد احلديـَث يف شـرح أحـوال اإلمـام 

كربـالء. الـي جـرت يف  احلـوادث  كذلـك   
َ

وتنـاَول احلسـن ؟ع؟، 
وعندمـا نـأيت إىل املقاتـل الـي يذكرهـا  الشـيخ املفيـد يف خصـوص كل واحـد 

مـن األمئـة ؟مهع؟ يف كتابـه هـذا، جندهـا ذات مقبولّيـة واعتبـار الفتـن.

4ـ االحتجاج للشیخ الطبرسي ط

هـو أبـو منصـور أمحـد بـن أيب طالـب الطبـريس، مـن أسـاتذة ابـن شهرآشـوب 
يـة. تـويّف سـنة 570 هجر املازنـدراين، 

كمــا يبــدو مــن امســه ـ ُمعــّدٌ لبيــان احلجــج واالســتدالالت  وكتــاب االحتجــاج ـ 
املتينــة عــىل أحّقّيــة األمئــة األطهــار يف قبــال املخالفــن لذلــك، ويف أّيِ موضــع 
يــن فيمــا ينقلوهنــا عــن تلــك   للعلمــاء املتأخر

ً
تنــاول مقاتلهــم ؟مهع؟ صــار مصــدرا

املقاتــل.
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ونتيجـة ألمهّيـة كتـاب االحتجـاج وعظمـة مؤلفـه؛ صـارت مقاتل هـذا الكتاب 
ذات اعتبـار خاص.

5 ـ روضة الواعظین ط

كتـاب معتبـر مـن تأليـف الشـيخ الكبيـر أيب عـيل حممـد بـن  روضـة الواعظـن 
حسـن بـن عـيل النيسـابوري املعـروف بالَفّتـال النيسـابوري، وهـو مـن أسـاتذة 
علمـاء  مـن  فُيعـّدُ  يـة،  هجر سـنة 588  تـويف  املازنـدراين،  آشـوب  شـهر  ابـن 

القـرن السـادس اهلجـري. أواسـط 
مبـا أّن مطالـب كتـاب روضـة الواعظـن هـي مـن نتـاج عـامل كبيـر وحمقـق مـن  و
 للعلمـاء الذيـن جـاؤوا مـن بعـده، 

ً
 ومسـتندا

ً
علمائنـا املدققـن؛ صـار مصـدرا

يعّدونـه مـن املـدارك والكتـب املعتبـرة يف نقـل املقتـل. و

6ـ اللهوف أو الملهوف البن طاووس ط

ــاد  ــن أحف ــن طــاووس، م ــر ب ــن جعف ــن مــوىس ب ــن، عــيل ب الســيد رىض الدي
اإلمامــن احلســن ؟ع؟ واإلمــام الســجاد؟ع؟، ولــد يف احللــة يف 15 حمــرم ســنة 

589 هـــ.
تلـىّق العلـم منـذ نعومـة أظفـاره عـىل يـد كل من: أبيه وجـده وّرام بن أيب فراس 
حيـث تتلمـذ علهيمـا يف مقدمـات العلـوم، وبعـد الفـراغ حضـر دروس أسـاتذة 
يـد منـه   مـن العلـم اشـتاق لطلـب املز

ً
 وافـرا

ً
احللـة، وملـا اشـتّد عـوده ونـال حّظـا

فحضـر عنـد كبـار  علمـاء اللغـة و األخـالق، و قد متكن السـيد من تربية الكثير 
 
ً
مؤلفـا اخلمسـن  بلغـت  الـي  املصنفـات  مـن  الكثيـر  وتأليـف  التالمـذة،  مـن 

يـارة. يغلـب علهيـا اإلهتمـام مبوضـوع الدعـاء والز
قـام السـّيد ريض الديـن عـيل بـن طـاووس بتأليـف هذا الكتـابـ  كما قيلـ  يف 
يـخ   مـن املصـادر املعتبـرة واملهمـة يف تار

ً
أيـام شـبابه، مـع هـذا فهـو يعـّد واحـدا

اَلقاتل.
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كتابـه: »ولـوال امتثـال أمـر السـّنة والكتـاب يف  يقـول ابـن طـاووس يف بدايـة 
ّسـس من 

ُ
لبـس شـعار اجلـزع واملصـاب؛ ألجـل ما ُطمـس من أعالم اهلداية وأ

 عـىل امتثـال تلـك 
ً
 عـىل مـا فاتنـا مـن السـعادة، وتلهفـا

ً
أركان الغوايـة، وتأسـفا

 كّنـا قـد لبسـنا لتلـك النعمـة الكبرى أثواب املسـّرة والبشـرى«.1 
ّ
إال الشـهادة، و

مـع وجـود بعـض نقـاط الضعـف العلميـة يف الكتـاب كحذف أسـانيد الروايات 
واصطبـاغ الكتـاب بالصبغـة القصصيـة، إال أن السـيد ابن طـاووس مل يورد يف 

كتابـه اللهـوف مـا ورد يف غيـره مـن الكتـب مـن القصـص والوقائـع املبالغ فهيا.
ين مواضيـع وحوادث مل يشـاركه فهيا غيره  مـن مميـزات الكتـاب أنـه انفـرد بتدو
 
ً
كرسـالة اإلمـام احلسـن ؟ع؟ لبـين هاشـم، وقولـه ؟ع؟ خمبـرا كتـب املقاتـل  مـن 
الـي  يـراين قتيـال« وغيـر ذلـك مـن األحبـاث  عـن شـهادته »إن اهلل شـاء أن 
تعـزز بعـض عقائـد الشـيعة مـن قبيـل علـم اإلمـام باملغيبـات بتعلـمي مـن اهلل 

ورسـوله؟ص؟.
ـْت فيـه بعـُض القضايـا واألمـور 

َ
مبـرور الزمـن قـد أدخل وقيـل: إّن ذلـك الكتـاب و

يبـىق احتمـال أن تكـون تلـك األمـور  مل تكـن مـن ِقَبـل السـّيد ريض الديـن. و
تعـود إىل السـّيد ريض الديـن نفسـه؛ ألّنـه كتـب كتابـه هـذا يف أوائـل شـبابه، 
 مـن القـدرة العلمّيـة يف حتقيـق األخبـار 

ً
ومل يكـن حيهنـا  قـد بلـغ مـا بلغـه الحقـا

يـخ واألحاديـث، وبـي الكتـاب عـىل حالـه تلـك. والتار

7ـ مثیر األحزان البن نما الحلي ط

ـة، يـروي عـن أبيـه وجـّده، وهـو مـن 
ّ
ـة، وُكبـراء الّديـن واملل

ّ
مـن الفضـالء األِجل

ّ صاحـب )ُمنهتـى املطلـب(. مـة احلـيلّ
ّ

مشـايخ العال
و  الشـهداء؟ع؟،  سـّيد  مقتـل  يف  معـروٌف  كتـاٌب  لـه  وشـاعر،  وأديـٌب  مـؤّرخ 
ة، وقبره 

ّ
 يف رثـاء اإلمـام احلسـن ؟ع؟، مدفـون يف احلل

ً
قصائـد والئّيـة خصوصـا

ـذور. َحـَرٌم ُيـزار وُتنـَذر لـه الّنُ

1.  ابن طاووس، رضي الدین، اللهوف في قتلی الطفوف: ص 6
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ـة رواتنـا 
ّ
مـة املجلـيّس يف )حبـار األنـوار(: »الّشـيخ ابـن نـا مـن أجل

ّ
قـال  العال

يـن(: »الّشـيخ جعفـر بـن  ـق البحـرايّن يف )لؤلـؤة البحر ومشـاخينا«، وقـال املحّقِ
ـد الوضـع«. جنيـب الّديـن بـن نـا، فاضـل لـه )مقتـل احلسـن ؟ع؟(، جّيِ

فان، ومها مرتبطان بهنضة سّيد الّشهداء ؟ع؟: 
ّ
للّشيخ جعفر بن نا مؤل

فيـه  ذَكـر  الّشـهيد ؟ع؟،  الّسـبط  مقتـل  يف  كتـاٌب  وهـو  األحـزان(:  )مثيـر   -1
روايـاٍت يف اإلخبـار عـن شـهادته ؟ع؟ يف حيـاة جـّده املصطـى؟ص؟، وأبيـه أميـر 
املؤمنـن ؟ع؟، مّث سـاق الوقائـع املعروفـة للملحمـة الكربالئّيـة وفـق مهنجّيـة 

 الّداعـي لتأليـف الكتـاب- بالقـول:
ً
كـرا ـر عهنـا -ذا عّبَ

 قـد احتوى بعُضها 
َ

ـذي َبَعثـين عـىل عمـل هـذا املقتـل أيّنِ رأيُت اَلقاتل
ّ
»إّن ال

يـٍل  يـل، وبعُضهـا عـىل االختصـار والّتقليـل، فهـي بـن طو كثـار والّتطو عـىل اإل
َكـُت فهيـا قليلـة فوضعـُت  ُمسـِهٍب، وقصيـٍر قاصـٍر عـن الفوائـد غيـر ُمعـِرب، والّنُ
 مـن يـِد املتنـاول، ال ُيقـى َلاللـٍة 

ً
يبـا  بـن املقاتـل، قر

ً
 متوّسـطا

َ
هـذا املقتـل

يوقـظ  و ألفاظـه،  عذوبـة  إىل  القلـوب  ترتـاح  وقصـٍر،  ِلنـزارٍة  جُيـى  وال  وهـَذٍر، 
ينّبـه الغافـل عـن  ياضـه، و إغماضـه، وتسـرُح الّنواظـُر يف ر الّراقـَد مـن نومـه و
كثيـٌر مـن  كتئـاب، وأودعُتـه مـا أمهلـه  هـذا املصـاب والّذاهـل عـن اجلـزع واال
ُسـُبل  وُمنيـُر  األحـزان  )مثيـُر  ومّسيُتـه  فـن، 

ّ
املؤل خواطـُر  ْتـه 

َ
وأغفل املصّنفـن، 

األشـجان(«.

8 ـ أخذ الثأر في أحوال المختار البن نما الحلي ط

ف  
ّ
،  شـرح املؤل

ً
وهـو مـن تأليـف جنـم الديـن جعفـر بـن حممـد بـن نا احلـيل أيضا

يف هـذا الكتـاب ثـورة املختـار بـن أيب عبيـدة الثقـي وانتقامـه مـن قتلـة اإلمـام 
احلسـن ؟ع؟ وشـهداء كربـالء واألخـذ بثأرهـم. وهنـاك اسـم آخـر هلـذا الكتـاب 

هـو: قـّرة العـن يف أخـذ ثـأر احلسـن ؟ع؟.
املتأخرون. وقد  العلماء  يعتمد علهيا  الي  كذلك من املصادر  الكتاب  وهذا 
حصل لبعض املؤلفن خلٌط؛ فذهب إىل أّن هذين الكتابن، مها من تأليف 
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والد جنم الدين بن نا، يعين: جنيب الدين حممد بن نا الفقيه، أستاذ املحقق 
   .

ً
ة ذلك هي أّن اسم والد حممد بن نا ـ جنم الدين جعفر أيضا

ّ
احليل، وعل

كامل البهائي لعماد الدين الطبري ط 9ـ  

هـذا الكتـاب كَتَبـه بالفارسـية عمـاد الديـن حسـن بـن عـيل بـن حممـد الطبري 
كبـار علمـاء الشـيعة يف القـرن السـابع  بــ عمـاد الديـن الطبـري مـن  املعـروف 

اهلجـري.
يقـول صاحـب روضـات اجلّنـات: »عمـاد الديـن الطبـري يف بعـض مؤلفاتـه 
يشـير إىل مجلـة مـن طرائـف أحوالـه ولطائـف أخبـاره، مهنـا: قضيـة مناظرتـه مع 
يـه اهلل تعـاىل مـن التشـبه باملخلـوق، ومهنا: أّنـه بعدما ترك  أهـل بروجـرد يف تنز
يين  يـر هبـاء الديـن صاحب ديوان مشس الديـن حممد اجلو مدينـة قـّم بأمـر الوز
كـم أصفهـان ـ منتقـالً إىل أصفهـان، وقـىض  املشـهور بــ صاحـب ديوانــ وكان حا
كثيـر مـن أصفهـان، وشـيراز، وابركـوه،  هنـاك سـبعة أشـهر اجتمـع حولـه خلـٌق 
وانتفـع  بانّيـة،  الر املعـارف  أنـواع  عليـه  يقـرأون  وأخـذوا  آذربيجـان،  وبـالد 
بوجـوده السـادة والكبـار والـوزراء«، مـن هنـا ُيعلـم أّن عماد الديـن كان يعيش 
يخ    يف معرفـة تار

ً
يف أواسـط املائـة السـابعة للهجـرة، وهـذا األمـر ذو أمهّيـة أيضـا

احلـوزة  العلمّيـة يف قـّم.  1 
حممـد  بـن  عـيل  بـن  »احلسـن  ّيـة:  الرضو الفوائـد  يف  القّمـي  ث  املحـّدِ وقـال 
يـر،  ب، حنر الطبـري شـيخ عـامل، ماهـر، خبيـر، جمـّرَ الديـن  بـن احلسـن عمـاد 
مـة، معاصـر للخواجـة نصيـر الدين  ث، نبيـل، فاضـل، عالّ متكلـم جليـل، حمـّدِ
يفة يف أصـول املذهـب، وتشـييد  مـة احلـيل، صاحـب كُتـب شـر الطـويس والعالّ
 لـه 

ً
قواعـد الديـن والفقـه واحلديـث  وغيرهـا مثـل: ...« مّث ذكـر أمسـاء 14كتابـا

بعـن الهبـايئ يف أفضلّيـة أميـر املؤمنـن ؟ع؟، ومهنـا: كامـل الهبـايئ يف  ،مهنـا: أر
ين وأمثاله  السـقيفة، وذكـر يف مقدمتـه أّنـه بعـد أن صّنف كتاب مناقـب الطاهر

1.  الخوانساري، محمد باقر، روضات الجنات:ج2، ص 264
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وكال  الكامـل،  بتأليـف  َشـرَع  ولـذا   ،
ً
أيضـا بالتبـري  يشـرع  أن  لـزم   ،

ّ
التـويل يف 

يـد عـىل الثالثـن  كالسـيف والرمـح يف وجـه املخالفـن، وحجمـه يز الكتابـن 
ألـف بيـت.

يــارة  كنــت يف  ز ، وعندمــا 
ً
ُطبــع الكامــل يف مبــيب، ولكّنــه نــادر الوجــود جــدا

ــه، ولكــن لألســف مل  ــرُت عــىل نســخة من ــة ســنة 1329 ه عث ــك املدين إىل تل
تكــن مصححــة وغيــر جّيــدة إىل درجــة أّن االســتفادة مهنــا لغيــر املّطلــع واخلبيــر 
، وقــد مّت الفــراغ 

ً
 جــدا

ً
كان مفيــدا ، لكــن أصــل ذلــك الكتــاب 

ً
صعبــٌة جــدا

يــة. واســتغرق الشــيخ يف تأليفــه اثنــي عشــرة ســنة، حــی  منــه ســنة 675هجر
متّكــن مــن مجعــه.

10. مقتل الحسین للمقرم ط

السـيد عبـد الـرزاق املوسـوي املقـرم الشـهير بالسـيد املقـرم ولـد سـنة 1316 هــ 
كثـر شـهرة املؤلـف تعـود إىل  هـو عـامل الديـن الشـيعي يف القـرن الرابـع عشـر، وأ

مؤلفاتـه يف أهـل البيـت وسـيرهتم.
فيقـول  واملقارنـة،  والفحـص  والدراسـة  بالوضـوح  املؤلـف  أسـلوب  يتصـف 
كمـا  املؤلـف عنـد تطرقـه إىل هـذا املعـى: وعـىل هـذا نسـتفيد فقهـا أن.....، 

احلقائـق. سـرد  يف  واالسترسـال  الفكـرة  يف  باألصالـة  حيظـى 
يـة وأدبيـة، كما أهنا تكشـف عن  حتظـى هوامـش الكتـاب ببحـوث فقهيـة ولغو

تضـارب الروايـات، وتقـدم للقـارئ صـورة واضحة عـن رواية كربالء.

11. الخصائص الحسینیة ط

حسـيين  وخطيـب  فقيـه  وهـو  التسـتري،  جعفـر  الشـيخ  هـو  الكتـاب  مؤلـف 
مشـهور عـىل مسـتوى إيـران بـن القرنـن الرابع عشـر واخلامس عشـر. وقد كان 
 و واعظـا إىل أواخر عمره. ومن 

ً
يا  باملجالـس احلسـينية وبـي منبر

ً
الشـيخ مهتمـا

أهـم كتبـه: كتـاب اخلصائـص احلسـينية.
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يشـهتر باخلصائص  اسـم الكتاب هو "خصائص احلسـن ؟ع؟ ومزايا املظلوم" و
احلسـينية. وقـد تتّبـع املولـف خصائص ومميزات اإلمام احلسـن ؟ع؟ و أحى 
300 خصيصـة ومميـزة وأوردهـا ضمـن 30 قسـم مل يتوفـر مهنـا إال 12 قسـم يف 
جملـد واحـد. مـن أهـم مميـزات االمـام الـي مت تناوهلـا: مكانتـه يف عـوال الوجـود 
والشـهادة،  الـوالدة  احـداث  اجلـزاء،  يـوم  بعـد  اىل  نـوره ؟ع؟  بـدء خلـق  مـن 

مكانتـه يـوم القيامـة، بيـان لكرامـات االمـام ؟ع؟.1   

12. لواعج األشجان في مقتل الحسین ؟ع؟ط

السـيد حمسـن بـن عبـد الكـرمي األمـن العامـيل )1284 - 1371 هــ/1867-
1952 م(، فقيـه، وأديـب، ومـؤرخ، ومـن أبـرز علمـاء الديـن يف جبـل عامـل يف 
يـد الشـهيد.  ينهتـي نسـبه إىل احلسـن ذي الدمعـة بـن ز ين، و القـرن العشـر
تويف السـيد األمن؟ق؟ يف 4 رجب سـنة 1371 هـ يف بيروت، ونقل إىل دمشـق 

ينـب؟اهع؟. وُدفـن جبـوار مرقـد السـيدة ز
يبـدأ الكتـاب باحلديـث عـن فضائـل اإلمـام احلسـن ؟ع؟ مث يرصـد األحـداث 
يـات الـي حصلـت مـن  خييـة املتعاقبـة، مث يسـرد بشـكل ملخـص للمجر التار
يـة إىل دعـوة أهـل الكوفـة لإلمـام احلسـن ؟ع؟، أمـا املقصـد  حـن مـوت معاو
بـع  الثـاين مـن الكتـاب فهـو خمصـص لــواقعة الطـف، وقـد خصـص املؤلـف ر
يـات مـا بعـد شـهادة اإلمـام احلسـن ؟ع؟ ونقـل  أواخـر مباحـث الكتـاب يف جمر
خطـب أهـل بيـت احلسـن ؟ع؟ يف الكوفـة والشـام. ويف اخلامتـة ناقش السـيد 
يف، وعلم اإلمام بشهادته.2    بشكل منفصل موضوَعي: حمل دفن الرأس الشر

1.  دمع العین علی خصائص الحسین علیه السالم، ص 38
كتابشناسی تاريخی امام حسین، ص 139 2.  أسفندياري، محمد، 
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ل أبي طالب ط 13. مقاتل الطالبیين، أو مقاتل آ

أبو الفرج األصفهاين، عيل بن احلسن )284 - 356 هـ(، راٍو وشاعر مشهور، 
مؤرخ وعامل يف األنسـاب والسيرة.

ين؛ مقاتـل الطالبيـن الـذي ترجم فيه لنيـٍف ومائتن  صاحـب كتابـن مشـهور
مـن شـهداء آل أيب طالـب. وكتـاب األغـاين والـذي ُصنـف يف عـداد أمهـات 
قـرون  والشـعر وغيرهـا عبـر  واألدب  املوسـيىق  مـن  الفنـون؛  املصـادر يف جمـال 

متماديـة وعـىل مسـتوي البلـدان اإلسـالمية.
بـن  مـروان  إىل  املؤرخـون  يصلـه  و النسـب،  أمـوي  الرجـل  بـأّن  واشـهتر  كمـا 
كان عـىل  كان يف مدينـة أصفهـان وأنـه  احلكـم. وحبسـب املشـهور أّن مولـده 

يديـة. الز العقيـدة 
 
ً
لقـد أورد املؤلـف يف هـذا الكتـاب أخبـار 500 نفـر مـن آل أيب طالـب، مبتـدأ
بشـرح لترمجـة جعفـر بـن أيب طالـب يف زمـن النـيب ؟ص؟ مث تنـاول فتـرة بـين أميـة 
كانـوا يعاصـرون فهيـا  يـن ضمـن الفتـرة الـي  وبـين العبـاس وذكـر أمسـاء العلو
اخلليفـة الـذي كان حيكـم آنـذاك. وقـد خـمت الكتـاب يف العصـر األمـوي ببيـان 
أحـوال عبيـد اهلل بـن عـيل. وقـد كان ديـدن املؤلـف ذكـر اسـم الطالـيّب ونسـبه 
الكامـل حـی جـّده األعـىل وقـد يذكـر اسـم أمـه أيضـا. وأورد املؤلـف يف خامتـة 
الكتـاب الروايـات واألشـعار الـي ُنظمـت يف رثـاء أو مـدح هـؤالء األشـخاص 

وقـد تطـول بعـض القصائـد حـی تتجـاوز املائـة بيـت.
 وخّصص أبو الفرج ملقتل اإلمام احلسـن بن عيل ؟امهع؟، وأهل بيته وأصحابه 
 من الكتاب. و تطـرق إىل حبث هذا 

ً
 كبيـرا

ً
وسـيب نسـائه وأخواتـه وعيالـه جـزءا

 مفصال وشـامال.
ً
املوضوع حبثا

كتسـب كتـاب املقاتـل فيمـا بعـد أمهية بالغة من قبـل املؤلفن من حيث  لقـد ا
اعتمادهـم عليـه وكثـرة نقلهـم عنـه، وذلـك جلامعيتـه ودّقتـه يف نقـل الروايـات. 
يديـة  فقـد اعتبـر الشـيخ املفيـد، وابـن الصـويف، وابـن عنبـه وكذلـك مؤلـي الز
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الـي ختـص  الروايـات  املهتمـن جبمـع  املؤلـف- ومـن  ممـن هـم عـىل مذهـب 
كتـاب املقاتـل مـن املصـادر الرئيسـية املهمـة. أمئهتـم وعلماهئـم- أّن 

14. مقتل الحسین ؟ع؟  ط

احلنـّي  املّكـي  البكـرّي  بـن حمّمـد  أمحـد  بـن  املوّفـق  ّيـد  املؤ أبـو  هـو  املصّنـف 
املعـروف بــ )أخطـب خـوارزم(- فقيـه وخطيـب وقـاٍض وأديـب وشـاعر، لّقـب بـ 
 عام )484 

ً
يبا )صدر األمّئة( و )أخطب خوارزم( و)خليفة الزخمشـرّي( ولد تقر

هــ(. وتـویّف يف سـنة )568 هــ(.
ميكـن القـول بالنسـبة إىل مذهـب اخلوارزمـّي, وباعتبـار أّن املذهـب احلنـّي هـو 
املتعـارف يف عصـره بـن النـاس يف بـالد خراسـان الكبـرى ومـا وراء الهنـر والـي 
مهنـا منطقـة خـوارزم, فـإّن اخلوارزمّي كان عىل املذهب احلنّي يف الفروع، ومن 
ّيـة عـىل ذلـك كتابـه )مناقب أيب حنيفة( الـذي يتضّمن فضائل  الشـواهد القو

يلة.  لـه يف قصيـدة طو
ً
 كبيـرا

ً
أيب حنيفـة، وقـد أورد يف الكتـاب مدحـا

 ذلـك فقـد 
ّ

كل بالرغـم مـن  العقائدّيـة هـو أشـعرّي، ولكـن  نعـم، يف األصـول 
 عليـه 

ّ
ّيـة بأهـل البيـت ؟مهع؟ وهـذا مـا تـدل كان حيمـل ميـوالً شـيعّية وعالقـة قو

 إىل كتـاب )مقتـل احلسـن ؟ع؟( فقـد 
ً
مصّنفاتـه الـي كتهبـا عهنـم ؟مهع؟ مفضافـا

 حتـت عنـوان: )املناقـب( وكتـاب )رّد 
ً
كتابـا صّنـف يف فضائـل أميـر املؤمنـن 

الشـمس ألميراملؤمنـن ؟ع؟( وكتـاب )قضايـا أميـر املؤمنـن ؟ع؟( و)األربعن يف 
مناقـب النـيّب األمـن( و)وصّيـة أميـر املؤمنـن ؟ع؟(.

، حيـث ذكـر يف 
ً
 روائّيـا

ً
خيّيـا  تار

ً
ُيعتبـر هـذا املصّنـف )مقتـل احلسـن ؟ع؟( كتابـا

كثر مطالبه- كما صّرح بذلك  معظم أخباره السلسـلة السـندّية. وقد أخذت أ
كتـاب الفتـوح البـن األعـم يف  كتابـه - مـن  اخلوارزمـّي يف عـّدة مواضـع مـن 
فصلـه التاسـع إىل هنايـة فصلـه احلـادي عشـر، وهـي الفصـول الـي تتحـّدث 
يـد وتنهتـي بشـهادة اإلمـام  يز لولـده  البيعـة  يـة حيـث شـرع بطلـب  عـن معاو

احلسـن ؟ع؟ مـع أنصـاره.
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كربـالء،   يف روايتـه لواقعـة 
ً
كثيـرا اّن اخلوارزمـّي، وكمـا سـبق معنـا، قـد اسـتفاد 

كتـاب الفتـوح البـن األعـم. مـن بدايهتـا إىل مـا قبـل يـوم عاشـوراء، مـن 

15. المنتخب للطریحي ط

ولـد الطرحيـي سـنة 979 هــ يف النجـف؛ وهلذا اشـهتر بالنجي هـو فخرالدين بن 
ين القرآن كرمي و و علماء االمامية يف القرن 11 ه . حيى،من مفسر حممدعىل ُطر

قال السيد البروجردي يف طرائف املقال ج1 ص 69 )عن الشيخ الطرحيي(
الشـيخ فخـر الديـن الطرحيـي النجـي ، فاضـل عـامل حمـدث لغـوي عابـد زاهـد، 

يـن . مـن مصنفاتـه كتـاب جممـع البحر
لوجـود  االعتبـار  مـن  الكتـاب  يسـقطون  املحققـن  و  املورخـن  مـن  الكثيـر 

. السـند  الفاقـدة  و  املرسـلة  و  للمذهـب  املوهنـة  الروايـات 
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1. آیة التطهیر
 >

ً
َتْطِهيـرا َرُكـْم  ُيَطّهِ َو  َبْيـِت 

ْ
ال  

َ
ْهـل

َ
أ ْجـَس  الّرِ َعْنُكـُم  ِلُيْذِهـَب  اهلُل  يـُد  ُيِر ـا 

َ
>ِإّن

األحـزاب:33

2. آیة اإلسترجاع 
ْيِه َراِجُعوَن<  البقرة:156

َ
ا ِإل ا هلِلَِّ َو ِإّنَ >ِإّنَ

3. و ما توفیيق اال باهّلل
ِنيُب<  هود:88 

ُ
ْيِه أ

َ
ِإل ُت َو

ْ
ل
ّ
ْيِه َتَوَك

َ
 ِباهلل َعل

َّ
>َوَما َتْوِفيِي ِإال

4.النجاة من الظاملن
ن<  القصص:21 اِلِ

َ
َقْوِم الّظ

ْ
يِن ِمَن ال ِ

ّ  َرّبِ جنَ
َ

ُب قال
َ
 َيَتَرّق

ً
>َفَخَرَج ِمهْنا خاِئفا

5. دخول مكة املكرمة
ـِبيِل<  الّسَ َسـواَء  ِدَيـيِن  هَيْ ْن 

َ
أ يّبِ  َر َعـى    

َ
قـال َمْدَيـَن  قـاَء 

ْ
ِتل ـَه  َتَوّجَ ـا  َّ

َ
ل >َو 

2 2 : لقصـص ا

6.أجل املحتوم
َدة < النساء :78 ُكْنمُتْ يِف ُبُروٍج ُمَشّيَ ْو 

َ
ْوُت َو ل َ ْيَنما َتُكوُنوا ُيْدِرْكُكُم الْ

َ
>أ

 ِإىل  َمضاِجِعِهْم < آل عمران: 154
ُ

َقْتل
ْ
ُم ال هْيِ

َ
ُكِتَب َعل ِذيَن 

َّ
َبَرَز ال

َ
>ل

َنٍة<  األنفال : ٤٢ ىَي َمْن َحّيَ َعْن َبّيِ حَيْ َنٍة َو َك َعْن َبّيِ
َ
ِلَك َمْن َهل >ِلهَيْ

7. حقیقة املوت
ِقَياَمِة<  آل عمران:185

ْ
ُجوَرُكْم َيْوَم ال

ُ
َن أ ْو

ّ
ا ُتَوَف َ ِإَنّ ْوِت َو َ  َنْفٍس َذاِئَقُة الْ

ُّ
>ُكل

ترتیب اآلیات
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8. البرائة
ـون< 

ُ
ـا َتْعَمل َنـا َبـِري ٌء مِمَّ

َ
 َو أ

ُ
ْعَمـل

َ
ـا أ يُئـوَن مِمَّ ْنـمُتْ َبِر

َ
ُكـْم أ

ُ
ُكـْم َعَمل

َ
>ِلـي َعَمـيِل َو ل

يونـس : 41

9. اهل اجلنة و اهل النار
ٰناٍس ِبِإٰماِمِهْم<  اإلسراء:71

ُ
 أ

َّ
ُكل >َيْوَم َنْدُعوا 

10. نكث البیعة
ْيـُه اهلَل َفَسـُيْؤِتيِه 

َ
ْویف  مِبـا عاَهـَد َعل

َ
ـا َيْنُكـُث َعـىل  َنْفِسـِه َو َمـْن أ

َ
ـْن َنَكـَث َفِإّن َ

َ
>مف

 < الفتح :10
ً
 َعِظيمـا

ً
ْجـرا

َ
أ

11. من املؤمنن رجال صدقوا
َبـُه َو  ْ ـْم َمـْن َقـىض  حنَ هْنُ ِ

َ
ْيـِه مف

َ
 َصَدُقـوا مـا عاَهـُدوا اهلَل َعل

ٌ
ْؤِمِنـَن ِرجـال ُ >ِمـَن الْ

ـوا َتْبِديـال<  األحـزاب : 23
ُ
ل ـْم َمـْن َيْنَتِظـُر َو مـا َبّدَ ِمهْنُ

ن
ّ
12. ال تستعینوا بالضال

ِخَذ  ْنُفِسـِهم َو ما ُكْنُت ُمّتَ
َ
َق أ

ْ
ْرِض َو ال َخل

َ ْ
ـماواِت َو األ َق الّسَ

ْ
ْم َخل ْشـَهْدهُتُ

َ
>ما أ

<  الكهف : 51
ً
ـَن َعُضدا ِ

ّ
ِضل ُ الْ

13. أمّئة الّنور و أمّئة الّنار
ِقٰياَمِة اٰل ُيْنَصُروَن<  القصص:41

ْ
ل
َ
اِر َو َيْوَم ا لّنٰ

َ
 ا

َ
ًة َيْدُعوَن ِإىل مِئَّ

َ
ٰناُهْم أ

ْ
>َو َجَعل

14. نایة املنافقن
ال ِإّنَ 

َ
ـْيطاِن أ

َ
ولِئـَك ِحـْزُب الّش

ُ
ْنسـاُهْم ِذْكـَر اهلِل أ

َ
ـْيطاُن َفأ

َ
ـُم الّش هْيِ

َ
>اْسـَتْحَوَذ َعل

اِسـُروَن <  المجادلـة : 19
ْ

ـْيطاِن ُهـُم اخل
َ

ِحـْزَب الّش

كانوا یظلمون انفسهم  .15
نُفَسُهْم َيْظِلُموَن<  البقرة : ٥٧

َ
َكاُنوا أ ِكن 

َٰ
ُموَنا َول

َ
>َوَما َظل
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16. اإلمالء
 
ً
ـْم ِلَيْزَداُدوا مثا ُ

َ
يِل ل ْنُفِسـِهْم إّنا ُنْ

َ
ْم َخْيٌر أل ُ ـيِل لَ ِذيـَن َكَفـُروا إّنـا ُنْ

ّ
َسـَبّ ال  حَيْ

َ
>ال

يـَز  ْيـِه َحـّی  مَيِ
َ
  َمـا أنـمت َعل

َ
ـْم َعـَذاٌب ُمِهـٌن * َمـا َكاَن اهلُل ِلَيـَذَر املؤمنـن َعـىل ُ

َ
َول

ِبيـَث ِمـَن الّطّيـِب<  آل عمـران : ١٧٨ ـ ١٧٩ َ اخلْ

17.نفاق الهيود
وا يِف  َسـّرُ

َ
ْمـٍر ِمـْن ِعْنـِدِه َفُيْصِبُحـوا َعـىل  مـا أ

َ
ْو أ

َ
َفْتـِح أ

ْ
يِتَ ِبال

ْ
ْن َيـأ

َ
>َفَعـَى اهلُل أ

المائـدة :52 ناِدِمـَن<   ْنُفِسـِهْم 
َ
أ

يّل الصاحلن 18. اهّلل و
 
َ
ْيُكـْم ُغّمـًة مّث اْقُضـوا إيّل َوال

َ
ْمُرُكـْم َعل

َ
 َيُكـْن أ

َ
ْمَرُكـْم َوُشـَرَكاَءُكْم مّث ال

َ
ُعـوا أ مْجِ

َ
>َفأ

ُتنِظـُروِن< يونـس / ٧١
َن<  األعراف : ١٩٦  الّصاحِلِ

ّ
ِكَتاَب َوُهَو َيَتَوىل

ْ
 ال

َ
ِذي َنّزل

ّ
>ِإّن َوِلّيَ اهلُل ال

وِن<  الدخان : ٢٠ ن َتْرمُجُ
َ
ّبُكْم أ يّب َوَر ِإيّن ُعْذُت ِبَر >َو

َساِب<  المؤمن : ٢٧ ِ
ْ

 ُمَتَكّبٍر الَ ُيْؤِمُن ِبَيْوِم احل
ّ

ّبُكم ِمن كل يّب َوَر >أُعوُذ ِبَر

19.النسل الطاهر
ـًة  ّيَ ـَن* ُذّرِ ِ

َ
عامل

ْ
 ال

َ
 ِعْمـراَن َعـىل

َ
 ِإْبراِهـمَي َو آل

َ
 َو آل

ً
>ِإّنَ اهلَل اْصَطـى  آَدَم َو ُنوحـا

يـٌع َعِلـميٌ  < آل عمـران، اآليـة 33 و 34 >َبْعُضهـا ِمـْن َبْعـٍض َو اهلُل مَسِ

20. قصة اصحاب الكهف
َكاُنوا ِمْن آَياِتَنا َعَجًبا< الكهف:9 ِقمِي  َكْهِف َوالّرَ

ْ
ْصَحاَب ال

َ
ّنَ أ

َ
ْم َحِسْبَت أ

َ
>أ

ْم َو ِزْدناُهْم ُهدًى< الكهف :13 ِ هّبِ ْم ِفْتَيٌة آَمُنوا ِبَر ُ >ِإهّنَ

21.عاقبة الظاملن
ٍب َيْنَقِلُبوَن<  الشعراء :227

َ
ّيَ ُمْنَقل

َ
ُموا أ

َ
ِذيَن َظل

َّ
ُم ال

َ
>َو َسَيْعل

َعِلمُي<  البقرة :137
ْ
ِميُع ال >َفَسَيْكِفيَكُهُم اهلُل َوُهَو الّسَ
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22.العاقبة السیئة
هِبـا  كاُنـوا  َو  اهلِل  ِبآيـاِت  ُبـوا 

َ
َكّذ ْن 

َ
أ ـواى   الّسُ سـاُؤا 

َ
أ ِذيـَن 

َّ
ال عاِقَبـَة  كاَن   َّ >مثُ

الـروم:10 َن<   ِزُؤ َيْسـهَتْ

23.آیات الي قرأها ابن عباس
ُتـوَن 

ْ
 َيأ

َ
ِبَرُسـوِلِه َوال  ِبـاهلِل َو

ْ
ـْم َكَفـُروا ُ هَنّ

َ
 أ

َّ
ـْم ِإال ـْم َنَفَقاهُتُ  ِمهْنُ

َ
ن ُتْقَبـل

َ
>َوَمـا َمَنَعُهـْم أ

َكاِرُهـوَن<  التوبـة : 54  َوُهـْم 
َّ
 ُينِفُقـوَن ِإال

َ
 َوال

َ
 َوُهـْم ُكَسـاىل

َّ
َة ِإال

َ
ـال الَصّ

<  النساء : 142
ً

 َقِليال
َّ

اَس َو ال َيْذُكُروَن اهلَل ِإال َن الّنَ > ُيراُؤ
ـَد  ِ

َ
ـن جت

َ
ِء َو َمـن ُيْضِلـِل اهلُل َفل

َ
ـُؤال ٰ َهٰ  ِإىلَ

َ
ِء َوال

َ
ـُؤال ٰ َهٰ  ِإىلَ

َ
ِلـَك ال

ٰ
َذْبَذِبـَن َبـْنَ َذ >ّمُ

 < النسـاء: 143
ً

ـُه َسـِبيال
َ
ل

ُجوَرُكْم<  آل عمران: 185
ُ
َن أ ْو

ّ
ا ُتَوَف

ّ
ْوِت َو ِإَن َ  َنْفٍس ذاِئَقُة الْ

ُّ
>ُكل

ٍق<  البقرة :200
َ

ِخَرِة ِمْن َخال
ْ

ُه يِف اآل
َ
>َوَما ل
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كتـاب اهلل املنزل ،اسـم املؤلف:مـكارم شـيرازي، ناصـر.. 1 األمثـل يف تفسـير 
املوضوع:اجتماعي حتلييل .الناشر:مدرسة اإلمام عيل بن أيب طالب ؟ع؟ .

يـخ الطبـع:1421 ه.الطبعة:األوىل .مـكان الطبع:قـم . تار

تفسير الكاشف ،اسم املؤلف:مغنية، حممد جواد.املوضوع:حتلييل كالمي .. 2
يخ الطبـع:1424 ه.الطبعة:األوىل .مكان  الناشـر:دار الكتـب اإلسـالمية.تار

الطبع:طهران .

اجلديـد يف تفسـير القـرآن املجيد،اسـم املؤلف:السـبزواري النجـي، حممـد . 3
يـخ  بـن حبيـب اهلل .املوضوع:حتلييل .الناشـر:دار التعـارف للمطبوعات .تار

الطبـع:1406 ه.الطبعة:األوىل .مـكان الطبع:بيـروت .

طهـراين، . 4 املؤلف:صـاديق  بالقرآن ،اسـم  القـرآن  تفسـير  يف  الفرقـان 
الثقافـة  حتلييل .الناشر:منشـورات  بالقـرآن،  حممداملوضوع:القـرآن 
الطبع:قـم . ه.الطبعة:الثانية.مـكان  الطبـع:1407  يخ  اإلسـالمية.تار

جممع البيان يف تفسـير القرآن ،اسـم املؤلف:الطبريس، الفضل بن احلسـن .. 5
يخ  خسـرو.تار ناصـر  املوضوع:حتلييل .القرن:السادس .الناشر:منشـورات 

الطبـع:1413 ه.الطبعة:الثالث .مـكان الطبع:طهـران .

تـي .. 6 حممـد  السـيد  املؤلف:املـدريس،  القرآن ،اسـم  هـدى  مـن 
يخ الطبـع:1419  املوضوع:اجتماعـي حتلييل .الناشـر:دار حمـيب احلسـن .تار

الطبع:طهـران . ه.الطبعة:األوىل .مـكان 

المصادر و المراجع
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السـبزواري، . 7 املؤلف:املوسـوي  القرآن ،اسـم  تفسـير  يف  الرمحـان  مواهـب 
البيـت ؟مهع؟ . أهـل  األعىل .املوضوع:حتلييل .الناشر:موسسـة  عبـد  السـيد 

الطبع:بيـروت . ه.الطبعة:الثانية.مـكان  الطبـع:1409  يـخ  تار

امليـزان يف تفسـير القرآن ،اسـم املؤلف:الطباطبـايئ، السـيد حممـد حسـن .. 8
املوضوع:تفسـير القـرآن بالقـرآن، حتلييل .الناشر:مؤسسـة النشـر اإلسـالمي 
الطبـع:1417  يـخ  بقم .تار العلميـة  احلـوزة  املدرسـن يف  التابعـة جلماعـة 

الطبع:قـم . ه.الطبعة:اخلامسـة.مكان 

التفسـير الوسـيط للقـرآن الكرمي ،اسـم املؤلف:الطنطـاوي، السـيد حممـد.. 9
املوضوع:حتليـيل .

حبـار األنـوار اجلامعـة لـدرر أخبـار األمئـة األطهـار) ط- بيروت(/املؤلـف: . 10
املجلـيس، حممـد باقـر بـن حممـد تي .الناشـر: دار إحيـاء التـراث العـريب .

يـخ الطبـع: 1403 ه .الطبعـة: الثانيـة. مـكان الطبـع: بيروت .تار

بـن . 11 يعقـوب  بـن  حممـد  الكليـين،  اإلسـالمية(،املؤلف:  ط-  الـكايف) 
يخ وفـاة املؤلـف: 329 ه . حمقـق ، مصحـح: غفـاري، عـيل  إسـحاق .تار
الطبـع:  اإلسـالمية.مكان  الكتـب  دار  حممد.الناشـر:  وآخونـدي،  كبـر  أ

الرابعـة. ه .الطبعـة:   1407 الطبـع:  يـخ  طهران .تار

بـن . 12 يعقـوب  بـن  حممـد  الكليـين،  احلديث(املؤلـف:  دار  ط-  الـكايف) 
احلديث .مـكان  دار  احلديث .الناشـر:  دار  مصحـح:   / إسـحاق .حمقق 

األوىل . ه .الطبعـة:   1429 الطبـع:  يـخ  قم .تار الطبـع: 

يخ . 13 كتـاب سـلمي بـن قيـس اهلاليل ،املؤلـف: اهلاليل، سـلمي بـن قيس .تار
اخلوئيـين،  الزجنـاين  األنصـاري  مصحـح:   / ه .حمقـق   76 املؤلـف:  وفـاة 
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 1405 الطبـع:  يـخ  قم .تار إيـران؛  الطبـع:  اهلادي .مـكان  حممد.الناشـر: 
األوىل . ه .الطبعـة: 

وفـاة . 14 يـخ  بـن حيىي .تار لـوط  الكـويف،  أبـو خمنـف  الطّف ،املؤلـف:  وقعـة 
املؤلـف: 158 ه .حمقـق / مصحـح: اليوسـي الغروي، حممد هادي .الناشـر: 
يـخ الطبـع: 1417 ه .الطبعة:  مجاعـة املدرسـن .مكان الطبـع: إيـران؛ قم .تار

الثالثة.

يـخ . 15 طاهر.تار أيب  بـن  أمحـد  طاهـر،  أيب  ابـن  النسـاء،املؤلف:  بالغـات 
يف الريض .مـكان الطبـع: قم .الطبعـة:  وفـاة املؤلـف: 280 ه .الناشـر: الشـر

األوىل .

بصائـر الدرجـات يف فضائـل آل حمّمد؟ص؟ ،املؤلـف: الصفـار، حممـد بـن . 16
يخ وفاة املؤلف: 290 ه .حمقق ، مصحح: كوچه باغي، حمسـن  حسـن .تار
بـن عبـاس عيل .الناشـر: مكتبـة آيـة اهلل املرعـي النجي .مـكان الطبـع: 

يـخ الطبـع: 1404 ه .الطبعـة: الثانيـة. إيـران؛ قم .تار

حتـف العقـول عـن آل الرسـول ؟ص؟ ،املؤلف: ابـن شـعبة احلراين، احلسـن . 17
يـخ وفـاة املؤلـف: القـرن 4.حمقـق و مصحـح: غفـاري، عـيل  بـن عيل .تار
 1404 الطبـع:  يـخ  قم .تار الطبـع:  املدرسـن .مكان  مجاعـة  كبر.الناشـر:  أ

الثانيـة. ه .الطبعـة: 

يـخ وفـاة . 18 يـه، حممـد بـن عيل .تار األمـايل) للصدوق(،املؤلـف: ابـن بابو
يخ الطبع: 1418  املؤلـف: 381 ه .الناشـر: كتاچبى .مكان الطبـع: طهران .تار

ه . الطبعـة: السادسـة.

حممـد . 19 املفيـد،  العباد،املؤلـف:  عـىل  اهلل  حجـج  معرفـة  يف  اإلرشـاد 
آل  مؤسسـة  مصحـح:   ، ه .حمقـق   413 املؤلـف:  وفـاة  يـخ  حممد.تار بـن 
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يـخ الطبـع:  البيت ؟مهع؟ .الناشـر: مؤمتـر الشـيخ املفيد.مـكان الطبـع: قـم . تار
األوىل . الطبعـة:  ه .   1413

يـخ وفـاة املؤلـف: . 20 األمـايل) للمفيد(،املؤلـف: املفيـد، حممـد بـن حممد.تار
كبر.الناشـر:  413 ه .حمقـق و مصحـح: أسـتاد ويل، حسـن وغفـاري عـيل أ
الطبعـة:  ه .   1413 الطبـع:  يـخ  قم .تار الطبـع:  املفيد.مـكان  الشـيخ  مؤمتـر 

األوىل .

فتـال . 21 قدمية(،/املؤلـف:  ط-  املتعظـن)  بصيـرة  و  الواعظـن  روضـة 
الناشـر:  ه .   508 املؤلـف:  وفـاة  يـخ  أمحد.تار بـن  حممـد  النيشـابوري، 
ه .   1417 الطبـع:  يـخ  تار قـم .  إيـران؛  الطبـع:  مـكان  الـريض .  منشـورات 

ىل . الطبعـة:األو

بـن . 22 الواحـد  عبـد  اآلمـدي،  التميمـي  الكلم،املؤلـف:  ودرر  احلكـم  غـرر 
يخ وفاة املؤلف: 550 ه .حمقق  مصحح: رجايئ، السيد مهدي . حممد.تار

عـدد املجلـدات: 1.الناشـر: دار الكتـاب اإلسـالمي .مكان الطبـع: قـم .

مناقـب آل أيب طالـب ؟مهع؟) البـن شهرآشـوب(،املؤلف: ابن شهرآشـوب . 23
يـخ وفـاة املؤلـف: 588 ه .الناشـر: عالمـة. املازنـدراين، حممـد بـن عيل .تار

يـخ الطبـع: 1421 ه .الطبعـة: األوىل . مـكان الطبـع: قم .تار

شـرح هنـج البالغـة البـن أيب احلديد،املؤلـف: ابـن أيب احلديـد، عبـد . 24
مصحـح:  و  ه .حمقـق   656 املؤلـف:  وفـاة  يـخ  اهلل .تار هبـة  بـن  احلميـد 
إبراهـمي، حممـد أبـو الفضل .الناشـر: مكتبـة آيـة اهلل املرعـي النجي .مـكان 

األوىل . ه .الطبعـة:   1404 الطبـع:  يـخ  قم .تار الطبـع: 

 اللهـوف عـىل قتـىل الطفـوف ، ترمجـة الفهري ،املؤلـف: ابـن طـاووس، . 25
يـخ وفـاة املؤلـف: 664 ه ،املترجـم: الفهـري الزجنـاين،  عـيل بـن موىس ،تار
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يخ الطبـع: 1389 ه .الطبعة:  أمحد.الناشـر: جهان .مـكان الطبـع: طهران .تار
األوىل .

بـيل، عـيل بـن . 26 كشـف الغمـة يف معرفـة األمئـة) ط- قدمية(،املؤلـف: اإلر
يـخ وفـاة املؤلـف: 692 ه .حمقـق ، مصحـح: رسـويل حمـاليت،  عيى .تار
 1423 الطبـع:  يـخ  يز.تار تبر الطبـع:  هامشي .مـكان  بـين  هاشم .الناشـر: 

األوىل . ه .الطبعـة: 

وفـاة . 27 يـخ  حممد.تار بـن  جعفـر  احلـيل،  نـا  ابـن  األحزان ،املؤلـف:  مثيـر 
املؤلـف: 841 ه .حمقـق  مصحـح: مدرسـة اإلمـام املهـدي عجـل اهلل تعاىل 
الطبـع:  املهدي؟جع؟ .مـكان  اإلمـام  مدرسـة  يف .الناشـر:  الشر فرجـه 

الثالثـة. ه .الطبعـة:   1406 الطبـع:  يـخ  قم .تار إيـران؛ 

احلسـن ؟ع؟(،املؤلف: . 28 مقتـل  اَلجالـس)  ينـة  وز اُلجالـس  تسـلية 
القـرن  املؤلـف:  وفـاة  يـخ  طالب .تار أيب  بـن  حممـد  املوسـوي،  احلسـيى 
املعـارف  مؤسسـة  فارس .الناشـر:  كـرمي  احلسـون،  مصحـح:  و  10.حمقـق 
األوىل . ه .الطبعـة:   1418 الطبـع:  يـخ  قم .تار إيـران؛  الطبـع:  اإلسـالمية.مكان 

مدينـة معاجـز األمئـة اإلثـين عشـر ودالئـل احلجـج عـىل البشـر،املؤلف: . 29
يخ وفـاة املؤلف: 1107 ه .الناشـر:  البحـراين، السـيد هاشـم بـن سـليمان .تار
الطبـع:  يـخ  قم .تار إيـران؛  الطبـع:  اإلسـالمية.مكان  املعـارف  مؤسسـة 

األوىل . الطبعـة:  1413ه . 

مقتـل احلسـن ؟ع؟،املؤلف: السـيد عبـد الرزاق املوسـوي املقّرم.الناشـر: . 30
مؤسسـة البعثة.

دارالكتـاب . 31 مغنيـة.  جـواد  حممـد  كربالء،الشـيخ  بطلـة  و  احلسـن 
1426ق. االسـالمى.



السـيد هاشـم . 32 اآلل،تأليـف  و  النـيب  يـخ  توار اآلمـال يف  يـب منهتـى  تعر
املدرسـن . مجاعـة   : البيت.الناشـر  أهـل   : امليالين .املوضـوع 

لواعج األشـجان يف مقتل احلسـن ؟ع؟،املؤلف: السـّيد حمسـن األمن . 33
يـخ  1.تار ش.م.م.الطبعـة:  والعلـوم  للثقافـة  األميـر  دار  العاميل.الناشـر: 

النشـر : 1٩٩6 م.

مـع الركـب احلسـيين مـن املدينـة اىل املدينـة )اجلـز 1-7(،جمموعـة مـن . 34
املولفـن. التابـع ملمثلّيـة الـويل الفقيـه يف حـرس الثـورة اإلسـالمية.

ية .. 35 نفس املهموم،تأليف:الشيخ عباس القمي.الناشر : املكتبة احليدر

معاىل السبطن،حممدمهدی حائری مازندران. 36

كربالسـت،املحقق:دكتر حممدرضـا سـنگری.املطبعة:قدياين. . 37 آينـة در 
الطبعة:السـابعة سـنة 1393 ش

حتفـه الوعـاظ املجلـد األول و الثـاين و الثالـث. السـيد سـلمي الفاضـىل ، . 38
الطبعـة األوىل سـنة 1399ش، الناشـر: امـام املتقن؟ع؟.
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