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سورة األحزاب، اآلية: ٣٣





الباب اخلامسالباب اخلامس
C السرية السياسية لإلمام احلسني

.وحكام عصره C الفصل األول: اإلمام الحسين
.C الفصل الثاني: دوافع وأسباب ثورة اإلمام الحسين
.الفصل الثالث: منطلقات وأهداف الثورة الحسينية
.الفصل الرابع: نتائج الثورة الحسينية





الفصل األولالفصل األول
اإلمام احلسني C وحكام عصره

١- معاوية بن أبي سفيان (٦٠٨-٦٨٠ م).
٢- يزيد بن معاوية (٦٤٧- ٦٨٣م).





معاوية بن أيب سفيان (٦٠٨-٦٨٠ م)

١١

معاوية بن أيب سفيان (٦٠٨-٦٨٠ م)

بويع معاوية بن أبي سـفيان بن حرب بن أمية بن عبد شـمس(٦٠٨-٦٨٠ م)، 
وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، بالكوفة في ذي القعدة سنة ٤٠هـ(١).

أمـا المسـعودي فقـال: «بويع معاوية في شـوال سـنة إحد وأربعيـن، ببيت 
 المقدس، فكانت أيامه تسـع عشـرة سنة وثمانية أشهر، وتوفي في رجب سنة إحد
وسـتين، وله ثمانون سـنة، ودفن بدمشـق بباب الصغير»(٢). لكن المشهور أنه توفي 

في سنة ستين للهجرة.
وقد أشـار ابـن األثير إلى االختالف فـي تاريخ وفاته، ومدة عمـره فقال: «ثم 
مات بدمشـق لهالل رجب وقيل للنصف منه وقيل لثمان بقين منه، وكان ملكه تسـع 
عشرة سنة وثالثة أشهر وسبعة وعشرين يوماً مذ اجتمع له األمر وبايع له الحسن بن 
علي، وقيل كان ملكه تسـع عشـرة سـنة وثالثة أشـهر، وقيل وثالثة أشـهر إال أياماً، 
وكان عمره خمساً وسبعين سنة، وقيل ثالثاً وسبعين سنة، وقيل توفي وهو ابن ثمان 

وسبعين سنة، وقيل خمس وثمانين»(٣).
ومنذ أن تولى معاوية الحكم انحرفت مسـيرة الخالفة اإلسـالمية عن مسارها 
الصحيـح، وبدأ بسـن قوانين وسياسـة جديدة قائمـة على القهر والكبت والفسـاد، 

(١) تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص١٥٠.
(٢) مروج الذهب، المسعودي، ج٣، ص١١.

(٣) الكامل في التاريخ، ج٣، ص٣٦٩ (أحداث سنة٦٠).
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ومحاربة فكر أهل البيت ومنهجهم الفقهي والعقائدي.
وقد عاش اإلمام الحسين C في ظل حكومة معاوية ٢٠ سنة، حيث عاش 
نصفهـا في ظـل إمامة أخيـه اإلمـام الحسـن C (٤٠- ٥٠هـ)، وواصـل اإلمام 
الحسين C مواقفه المعارضة لسياسة معاوية أيام إمامته والتي امتدت من (٥٠هـ 
- ٦٠هــ) لتبـدأ مرحلة جديدة بموت معاوية سـنة ٦٠هـ ومجيء يزيـد بن معاوية، 

حيث ثار عليه اإلمام الحسين C واستشهد في العاشر من المحرم سنة ٦١هـ.
سياسة معاوية

بمجرد أن اسـتلم معاوية مقاليد األمور في كل بالد المسـلمين مارس سياسة 
التنكيـل واإلقصاء والتعذيـب ضد كل من يخالفه الـرأي، أو يختلف معه، أو يحب 

أهل البيت A، أو يتشيع لهم.
«وقـد بلـغ االضطهاد حداً جعل يقال له زنديق أو كافـر أحب إليه أن يقال من 
شـيعة علي، وكان أشـد الناس بالء حينئـذٍ أهل الكوفة لكثرة من بها من شـيعة علي 
B، فاسـتعمل معاوية عليهم زياد بن سـمية وضم إليه البصرة، فكان يتتبع الشيعة 
وهـو بهم عـارف، ألنـه كان منهم أيام علـي C، فقتلهم تحـت كل حجر ومدر، 
وأخافهـم وقطـع األيدي واألرجل، وسـملِ العيـون وصلبهم على جـذوع النخل، 

وطردهم وشردهم عن العراق، فلم يبق بها معروف منهم. 
وكان أهـل العراق ال سـيما الكوفيون أشـد نكبـة وبالء من غيرهـم، حتى أن 
الرجل من شيعة علي Bليأتيه من يثق به فيدخل بيته، فيلقي إليه سره ويخاف من 

خادمه ومملوكه وال يحدثه حتى يأخذ عليه األيمان المغلظة ليكتم عليه»(١). 
وكتـب معاوية إلى عمالـه في جميع اآلفاق: أالَّ يجيزوا ألحد من شـيعة علي 

األولى  الطبعة  قم،   ،C الصادق  اإلمام  مؤسسة  البيثوائي،  مهدي   ،Aاألئمة سيرة   (١)
١٤٢٣هـ، ص١١١. 
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وأهل بيته شهادة(١).
ثم كتب إلى عماله نسخة واحدة إلى جميع البلدان: 

«انظـروا مـن قامت عليه البينة أنـه يحب علياً وأهل بيته، فامحـوه من الديوان 
وأسقطوا رزقه وعطاءه!».

وشـفع ذلك بنسـخة أخر: «مـن اتهمتموه بمـواالة هؤالء القـوم فنكلوا به، 
وأهدموا داره»(٢).

وقد استخلف زياد الذي ولي الكوفة ستة أشهر والبصرة كذلك تناوباً سمرة بن 
جنـدب على البصرة في غيابه فقتل ثمانية آالف من الناس، فقال له زياد: هل تخاف 

أن تكون قتلت بريئاً؟ 
: لو قتلت إليهم مثلهم ما خشيت! فرد عليه قائالً

وقال أبو سوار العدوي: قتل سمرة من قومي في غداة سبعة وأربعين رجالً قد 
جمع القرآن(٣).

وقد هزت األحداث الرهيبة العراقيين هزاً وسـلبتهم الراحة والدعة، وكشفت 
عـن الوجـه الحقيقـي للحكم األمـوي إلى حـد ما، وفـي الوقت الذي كان رؤسـاء 
القبائل يرغدون بما عادت عليهم معاهدة الصلح ويتمتعون بعطايا وصالت معاوية، 
كان أهـل العراق العاديون قد أدركوا طبيعة الحكم األموي وحقيقته، تلك الحكومة 

الظالمة المستبدة التي مشوا إليها بأقدامهم وأقاموها بأيديهم. 
وولى معاوية المغيرة بن شعبة الكوفة، واستعمل عبداللَّه بن عامر على البصرة 
وكان قد عاد إليها بعد أن غادرها إبان قتل عثمان، وذهب معاوية إلى الشـام مسـتقراً 

(١) النصائح الكافية، سيد محمد بن عقيل العلوي، ص ٩٧.
(٢) مناقب أهل البيت، حيدر الشيرواني، ص ٢٨.

(٣) تاريخ الطبري، ج ٤، ص ١٧٦. الكامل في التاريخ، ج ٣، ص ٤٦٣. 



سرية اإلمام احلسني C - ج٢

١٤

في دمشق يدير دولته من هناك.
وقـد جعل أهل العـراق يذكرون حياتهم أيـام علي فيحزنـون عليها ويندمون 
علـى مـا كان من تفريطهم في جنب خليفتهم ويندمون على ما كان من الصلح بينهم 
وبين أهل الشـام، وجعلوا كلما لقي بعضهم بعضاً تالومـوا فيما كان وأجالوا الرأي 
فيمـا يمكـن أن يكون، ولـم تكد تمضي أعـوام قليلة حتى جعلـت وفودهم تفد إلى 

المدينة للقاء الحسن C والقول له واالستماع منه. 
وعليه كانت فترة الصلح الذي أقامه اإلمام فترة إعداد تدريجي لألمة لمواجهة 
الحكم األموي حتى يحين اليوم الموعود، يوم يكون المجتمع اإلسـالمي مسـتعداً 

للثورة(١) ضد الظلم والظالمين.
وعندمـا عـرف الجميع سياسـة الحكم األمـوي الظالـم، بدأت تأتـي لإلمام 
الحسن بن علي C أفواج من المسلمين تطالبه بفسخ الهدنة، وإعالن الجهاد ضد 
رَ أن الوقت  معاويـة وحزبه األموي، لكن اإلمام الحسـن C ببصيرته الثاقبـة لم يَ
قـد حان لذلك، بل أخذ يركز على تربية الكوادر، وتهيئة الجو للثورة على حكم بني 
أمية؛ وهو ما استثمره اإلمام الحسين C عندما أعلن ثورته على يزيد بن معاوية. 

موانع الثورة ضد معاوية
بالرغم ممن االضطهاد الرسمي للشيعة أيام معاوية في جميع البالد اإلسالمية، 
والتعامل معهم بقسـوة وشـدة، وقتـل األعالم من الصحابـة والتابعيـن الذين كانوا 
يوالون علياً C كحجر بن عدي، ورشـيد الهجري، وعمرو بن الحمق الخزاعي، 
وأوفـى بن حصن، وعبداللَّـه الحضرمي، وصيفي بن فسـيل، وعبدالرحمن العنزي 
وغيرهـم، واألمر بهدم دور الشـيعة، وحرمانهم من العطاء، وعدم قبول شـهادتهم، 
وإبعاد بعضهم إلى خراسان، واألمر بسب أمير المؤمنين C من فوق المنابر، إال 

األولى  الطبعة  قم،   ،C الصادق  اإلمام  مؤسسة  البيثوائي،  مهدي   ،A األئمة  سيرة   (١)
١٤٢٣هـ، ص١١٢. 
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أن اإلمام الحسين C لم يقم بثورة ضد معاوية كما فعل ضد ابنه يزيد، بالرغم من 
وجود المبررات الندالع ثورة ضد معاوية.

ويمكن تلخيص أهم الموانع واألسـباب التي حالت دون قيام اإلمام الحسين 
C بالثورة ضد معاوية في األمور التالية: 

١- معاهدة الصلح:
احتـرم اإلمـام الحسـين C معاهدة الصلح مـع معاوية التـي وقعها اإلمام 
الحسـن C، وبالرغم من عدم التزام معاوية ببنود الصلح، إال أن اإلمام الحسـين 

C –كما اإلمام الحسن C– كان مصراً على الوفاء بالمعاهدة والميثاق.
وسـيرة أئمـة أهل البيت هو الوفـاء بالعهود والمواثيق حتى مـع األعداء، فهم 
أكثر الناس حرصاً على تطبيق األحكام الشرعية، والحفاظ على المبادئ والقيم وإن 

كان الطرف اآلخر غير ملتزم بذلك.
ثـم إنه لو ثار اإلمام الحسـين C ضد معاوية وحزبه األموي السـتغل هذا 
األمر خير اسـتغالل، ووظف ماكينته اإلعالمية في تشـويه صورة وشـخصية اإلمام 
الحسين C، وإظهاره أمام الرأي العام على أنه متمرد وضد الحكم والنظام، وأنه 

نقض العهد والميثاق بالصلح!
وقـد نصـت بنود معاهـدة الصلح على أن تكـون والية العهد لإلمام الحسـن 
C، وإن حـدث حـادث فلإلمام الحسـين C، وليس لمعاويـة أن يعهد ألحد 
آخـر بعد موته كما نصـت المادة الثانية من معاهدة الصلح على ذلك، وهذا يعني أن 
معاوية ليس له حق تعيين ولي عهده كما يشـاء، وأن األمر محسـوم لإلمام الحسـن 
ثم اإلمام الحسـين، لكن معاوية لم يلتزم بهذا الشـرط كغيره من الشروط؛ بل اغتال 
اإلمام الحسـن، وعين يزيد بن معاوية ولياً للعهد من بعده، ومن أبى فإن السـيف في 

انتظاره!



سرية اإلمام احلسني C - ج٢

١٦

ولذلك رفض اإلمام الحسين C مبايعة يزيد ألنه غير مؤهل لقيادة الحكم، 
وفيه إخالل بمعاهدة الصلح الموقعة بين اإلمام الحسن Cومعاوية.

وقـد كان اإلمام الحسـين C يرفـض أية دعوة للثورة علـى معاوية ونقض 
الصلح، إذ لما أبرم اإلمام الحسـن Cالصلح مع معاوية جاء إلى اإلمام الحسـين 
C عـدي بـن حاتم ومعه عبيدة بن عمـر، فدعا اإلمام C إلـى الثورة وإعالن 
الحـرب علـى معاوية قائـالً له: «يا أبـا عبداللَّه، شـريتم الذل بالعز، وقبلتـم القليل، 
وتركتـم الكثيـر، أطعنا اليوم، واعصنا الدهر، دع الحسـن ومـا رأ من هذا الصلح، 
واجمـع إليك شـيعتك من أهل الكوفة وغيرها، وولنـي وصاحبي هذه المقدمة، فال 

يشعر ابن هند إال ونحن نقارعه بالسيوف».
فقال الحسين C: «أنا قد بايعنا وعاهدنا، وال سبيل إلى نقض بيعتنا»(١). 

وكان جواب اإلمام الحسـين C لسليمان بن صرد الخزاعي برفض نقض 
الصلح حيث قال له:«ليكن كل رجل منكم حلساً من أحالس بيته، ما دام معاوية حياً، 

فإنها بيعة كنت واللَّه لها كارهاً، فإن هلك معاوية نظرنا ونظرتم، ورأينا ورأيتم»(٢).
وبقـي اإلمام الحسـين C مصراً على رأيـه بعدم الثورة علـى معاوية حتى 
موتـه إنفـاذاً لمعاهدة الصلـح، واحترام تلك المعاهـدة، وعدم نجاح أيـة ثورة ضد 

معاوية، وعدم قابلية غالبية الناس للثورة في ذلك الوقت، والفشل المحتم لها.
٢- شخصية معاوية:

ف عن معاويـة تظاهره بالتمسـك بشـعائر الديـن، الحريص على نشـره،  ـرِ عُ
وكان يظهر أمام الناس بمظهر المدافع عن اإلسـالم، المقاتل من أجل فتح البلدان، 

الحريص على تقدم اإلسالم والمسلمين.

(١) األخبار الطوال، ابن قتيبة الدينوري، ص ٢٢٠.
(٢) اإلمامة والسياسة، ابن قتيبة الدينوري، ج ١، ص ١٨٧.



معاوية بن أيب سفيان (٦٠٨-٦٨٠ م)

١٧

وقـد تميز معاوية بالمكـر والدهاء، فقد عمل مع حزبه األموي على ممارسـة 
التضليـل اإلعالمـي، وخلق الشـائعات، وتشـويه الحقائق، وشـراء الذمم، وإغداق 
الوجهاء واألعيان باألموال الطائلة، مما جعل الكثير من محبي الدنيا يلتفون حوله.

فلو أن اإلمام الحسين C ثار على معاوية فإن ثورته محكومة بالفشل، ولن 
رف  يكـون لهـا من الوهج والتأثير والخلود كما أصبح لهـا عندما ثار ضد يزيد لما عُ

عن األخير من المجون واالنحراف والفساد والظلم، وعدم أهليته للخالفة.
وثـورة اإلمـام الحسـين C كان لها أهـداف بعيدة المد، ولـم تكن ثورة 
لمجرد الثورة، وإنما كانت وسـيلة لتحقيق أهداف كبر -سـيأتي الحديث عنها في 
الصفحـات القادمـة– وهذه األهداف ما كان لها أن تتحقـق لو قامت الثورة في عهد 
معاويـة المعروف بالدهاء والمكر والبطش ضد معارضيه، ولهذه األسـباب وغيرها 
دَّ لها  ـرَ اإلمام الحسـين مصلحة فـي القيام بأية ثورة فـي عهد معاوية؛ وإنمـا أَعَ لـم يَ

لتكون األجواء مناسبة للقيام بها في عهد يزيد، وهذا ما حدث بالفعل.
٣- امللل من احلروب:

أصـاب المجتمـع المسـلم الملـل مـن الحـروب والصراعـات والنزاعات، 
والرغبة في السلم والسكون والدعة، مما جعل األمور غير متهيئة ألية ثورة.

فقد كانت حروب الجمل وصفين والنهروان والحروب الخاطفة التي نشـبت 
بيـن قـوات معاوية وبيـن مراكز الحدود في العـراق والحجاز واليمـن بعد التحكيم 
قـد ولدت عند أصحاب اإلمـام علي حنيناً إلى السـلم والموادعة، فقد مرت عليهم 
 ،خمـس سـنين وهم ال يضعون سـالحهم من حرب إال ليشـهروه فـي حرب أخر
وكانوا ال يقاتلون جماعات غريبة عنهم وإنما يحاربون عشائرهم وإخوانهم باألمس 

ومن عرفهم وعرفوه الذين أصبحوا اآلن في معسكر معاوية.
وقـد عبّر الناس عـن رغبتهم في الدعة وكراهيتهم للقتـال بتثاقلهم عن حرب 
الفـرق الشـامية التي كانت تغير على الحجاز واليمن وحـدود العراق، وتثاقلهم عن 
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االستجابة لإلمام علي حين دعاهم للخروج ثانية إلى صفين.
فلمـا استشـهد اإلمام علي C وبويع الحسـن C بالخالفـة برزت هذه 
الظاهرة على أشدها وبخاصة حين دعاهم الحسن للتجهز لحرب الشام حيث كانت 

 . االستجابة بطيئة جداً
وقد خطب اإلمام الحسـن Cخطبة أشـار فيها إلى استبائه وتأثره من تثاقل 
هِ  اللَّ مْ وَ لْكُ يَ أصحابـه من الجهاد، وأنه من الدوافع التي دفعته للصلح، قال C: «وَ
تُ يَدي  عْ ضَ إِنّي أَظَـنُّ أَنّي إِنْ وَ تْلي، وَ نَهُ فِي قَ مِ ا ضَ ـمْ بِمَ نكُ دٍ مِ حَ ـي ألِ فِ ـةَ الَ يَ يَ عاوِ إِنْ مُ
لَّ  جَ زِّ وَ هَ عَ بُدَ اللَّ رُ أَنْ أَعْ دُ أَنَّي أَقْ ي K، وَ دِّ ينِ جَ نِي أَدِينُ لِدِ كْ تْرُ مْ يَ هُ لَ الِمُ أُسَ هِ فَ دِ فِي يَ
مْ  ونَهُ ـقُ تَسْ سْ مْ يَ بِنَائِهِ ابِ أَ لَى أَبْـوَ ينَ عَ اقِفِ ـمْ وَ بِنَائِكُ رُ إِلَـى أَ أَنّي أَنْظُ ي كَ كِنـّ لَ ي، وَ ـدِ حَ وَ
بَتْهُ  سَ ا كَ ا لِمَ قً حْ سُ ا وَ دً بُعْ ، فَ ونَ مُ طْعَ الَ يُ ونَ وَ قُ م فَالَ يُسْ هَ هُ لَ هُ اللَّ لَ عَ ا جَ مْ بِمَ ونَهُ ـتَطْعِمُ يَسْ وَ

.(٢)«(١){ لِبُونَ نقَ لَبٍ يَ نقَ وا أَيَّ مُ لَمُ ينَ ظَ مُ الَّذِ لَ يَعْ سَ مْ {وَ هِ يْ دَ أَيَ
ولما رأ اإلمام الحسن Cذلك الموقف اضطر للصلح مع معاوية، وكان 
ير وجوب االهتمام والتفرغ لتربية جيل صالح يتحمل المسـؤولية، ويقوم بالثورة 
وا  هُ رِ كَ ، وَ لْحِ ظَمِ النَّاسِ فِي الصُّ  أعْ وَ أَيْتُ هَ ولو بعد حين، ولذلك قال C: «إِنِّي رَ
ةً  اصَّ تِنَا خَ ـيعَ لَى شِ يًا عَ قْ تً بَِ الَحْ ، فَصَ ونَ هُ رَ كْ ا يَ لَى مَ مْ عَ لَهُ مِ بَّ أَنْ أَحْ لَمْ أُحِ بَ ، فَ رْ الْحَ

.(٣)« أْنِ وَ فِي شَ مٍ هُ وْ لَّ يَ هَ كُ إِنَّ اللَّ ا، فَ مٍ مَ وْ روبِ إِلَى يَ هِ الْحُ ذِ عَ هَ فْ أَيْتُ دَ رَ تْلِ ، فَ قَ نَ الْ مِ
وكان رأي اإلمام الحسين C مؤيداً لموقف أخيه اإلمام الحسن C، فقد 
قال لعلي بن محمد بن شبر الهمداني حين فاوضه على الثورة بعد يأسه من استجابة 
السِ  نْ أَحْ لْسـاً مِ مْ حِ نْكُ ئٍ مِ رِ لُّ امْ نْ كُ اإلمام الحسـن C: «صدق أبو محمد، لِيَكُ
ؤتينا  يُ نا، وَ ونا أَنْ يَخيـرَ اللهُ لَ جَ ياءٌ رَ تُمْ أَحْ أَنْ لِـكْ وَ هْ إِنْ يَ يّاً، فَ لُ حَ جُ ا الرَّ هِ ما دامَ هـذَ يْتـِ بَ

(١) سورة الشعراء، اآلية: ٢٢٧.
(٢) بحار األنوار، العالمة المجلسي، ج٤٤، ص ٣٣، رقم ١.

(٣) األخبار الطوال، ابن قتيبة الدينوري، ص ٢٢٠.
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 .(٢)«{(١) نُونَ سِ حْ م مُّ ينَ هُ الَّذِ واْ وَّ قَ ينَ اتَّ عَ الَّذِ هَ مَ نا، {إِنَّ اللَّ سِ نا إِلى أَنْفُ كِلَ ال يَ نا، وَ دَ شْ رُ
يعني بالرجل معاوية بن أبي سفيان.

وعندما كتب إليه أهل العراق بعد وفاة اإلمام الحسن Cيطلبون منه الثورة 
ضد معاوية رفض اإلمام الحسين C طلبهم وكتب إليهم: 

يْسَ  لَ ـا أَنَا فَ أَمَّ أْتِي، وَ ا يَ هُ فِيمَ دَ ـدَّ سَ ، وَ هُ قَ فَّ ـدْ وَ هُ قَ ونَ اللَّ ـو أَنْ يَكُ جُ أَرْ ـي فَ ـا أَخِ «أَمَّ
ـوا  سُ تُرِ احْ ، وَ بُيُوتِ نُوا فِي الْ مُ اكْ ، وَ ضِ رْ هُ بِاألْ مُ اللَّ كُ مَ حِ ـوا رَ قُ الْصَ ، فَ لِكَ مَ ذَ يَوْ أْيـي الْ رَ
أْيِي  مْ بِرَ يكُ تَبْتُ إِلَ ، كَ ـيٌّ أَنَا حَ ا وَ ثً دَ هُ بِهِ حَ ثَ اللَّ دِ لَنْ يُحْ ـةٌ حياً، فَ يَ عاوِ امَ مُ ا دَ نَّةِ مَ ـنَ الظِّ مِ

الم»(٣). السّ وَ
وهـذا يعنـي أن اإلمـام الحسـين C كان يمتلك رؤية واضحـة لألمور بأنه 
ال ثـورة فـي عهد معاويـة ألن المجتمع اإلسـالمي وقتئذٍ لـم يكن متهيئـا ألية ثورة 
وانتفاضـة، وللحاجـة إلـى تربية جيل جديـد من الكـوادر الرسـالية المؤمنة بصدق 

بمدرسة أئمة أهل البيت األطهار.
ولذلك كان اإلمام الحسـين C بأمر أصحابه وأتباعه بالسـكون والهدوء، 
واالبتعاد عما يثير شـكوك السـلطات الحاكمة، والتفرغ للدعـوة بهدوء، واالهتمام 
نْ  لْسـاً مِ مْ حِ نْكُ ئٍ مِ رِ لُّ امْ ـنْ كُ بالتربيـة والتعليـم حيـث قال: «صدق أبو محمـد، لِيَكُ

.(٤)« يّاً لُ حَ جُ ا الرَّ يْتِهِ ما دامَ هذَ السِ بَ أَحْ
فاإلمام الحسين C كان يدرك جيداً واقع األمة اإلسالمية، وواقع المجتمع 

من حوله، وأن الظروف غير مالئمة للثورة ضد معاوية.

(١) سورة النحل، اآلية: ١٢٨.
الدينوري،  قتيبة  ابن  الطوال،  األخبار   .١١ رقم   ،١٥٠ ص  ج٣،  البالذري،  األشراف،  أنساب   (٢)

ص ٢٢١.
(٣) األخبار الطوال، ابن قتيبة الدينوري، ص ٢٢٢.
(٤) األخبار الطوال، ابن قتيبة الدينوري، ص ٢٢١.
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لـكل هـذه األسـباب الرئيسـة امتنـع اإلمـام الحسـين C عن الثـورة ضد 
معاوية بـن أبـي سـفيان، ورفض أن ينقض معاهـدة الصلح، وأن الثـورة لها ظروفها 

وشروطها ووقتها ومكانها حيث كربالء المقدسة، وقصة الطف الخالدة.
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اإلمام احلسني C ومعاوية بن أيب سفيان

إن وجـود موانـع حالت دون قيام اإلمام الحسـين C بالثـورة ضد معاوية 
ال يعني السـكوت ضد أخطائه وظلمه وانحرافه، فقد كان اإلمام الحسـين C له 

بالمرصاد، ويقف بجزم وقوة ضد أي عمل فاسد أو منحرف يقوم به معاوية.
ونشير إلى بعض تلك المواقف الحازمة والقوية في النقاط التالية:

أوًال- الكتب والرسائل واخلطب االعتراضية:
كان لإلمـام الحسـين C مواقـف كثيـرة وعديـدة ضـد تصرفـات الحكم 
األموي في عهد معاوية، وكان تارة يكتب إلى معاوية موبخاً إياه، وتارة أخر منتقداً 
وواعظـاً لتصرفاته، وتارة خطيبـاً موضحاً للناس أخطاء تصرفات معاوية وسياسـته 

الظالمة تجاه أتباع مدرسة أهل البيت.
ومـن أهم هذه المواقف الحازمة لإلمام الحسـين C تجاه سياسـة معاوية 

األمور التالية:
:C ١- االحتجاج على قتل أصحاب اإلمام علي

عمـد معاوية وحزبه األموي إلى قتل أبرز أصحاب اإلمام علي C ومنهم: 
حجـر بن عدي، ورشـيد الهجري، وعمرو بن الحمـق الخزاعي، وأوفى بن حصن، 
وعبد اللَّه الحضرمي، وجويرية العبدي، وصيفي بن فسيل، وعبد الرحمن العنزي... 
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 B واإلمامين الحسـن والحسـين C وغيرهـم من خيرة أصحاب اإلمام علي
ليتخلـص مـن وجودهم، ويقضي على أي تأثير لهم، ويقلص من نفوذ مدرسـة أهل 

البيت في المجتمع اإلسالمي.
وعندما سـمع اإلمام الحسـين C بقتل حجر بن عدي وغيره من أصحاب 
اإلمـام علـي األوفياء كتب إلى معاوية مذكرة احتجاج شـديدة اللهجة يسـتنكر عليه 
فيها قتل حجر وأصحابه وهم لم يقوموا بأي تصرف يستدعي ذلك، وقد أشاد اإلمام 

فيها بالصفات والخصائص الخيرة لحجر وشهداء العقيدة، إذ جاء فيها: 
لّيـنَ العابِديـنَ الَّذينَ كانوا  صَ المُ ، وَ ةَ يٍّ أخـا كِندَ دِ جـرَ بنَ عَ لَ حُ «ألَسـتَ القاتـِ
م ظُلماً  تَلتَهُ مَّ قَ ، ثُ ةَ الئِـمٍ ومَ هِ لَ عَ وال يَخافونَ فِي اللَّ دَ نكِرونَ الظُّلمَ ويَسـتَعظِمونَ البـِ يُ
م  هُ ذُ ، ال تَأخُ ةَ دَ كَّ ؤَ واثيقَ المُ المَ ةَ وَ لَّظَ غَ مُ األَيمانَ المُ يتَهُ نتَ أعطَ ن بَعدِ مـا كُ دواناً مِ وعُ

. كَ ها في نَفسِ دُ (١) تَجِ م وال بِإِحنَةٍ ينَهُ ينَكَ وبَ ثٍ كانَ بَ دَ بِحَ
الِحِ الَّذي  بدِ الصّ هِ K، العَ سولِ اللَّ بِ رَ قِ صاحِ مِ و بنِ الحَ مرِ لَستَ قاتِلَ عَ أوَ
هِ  واثيقِ هِ ومَ هودِ اللَّ ن عُ يتَهُ مِ نتَهُ وأعطَ ما آمَ ، بَعدَ ونُهُ ت لَ رَ فِّ هُ وصُ سمُ لَ جِ نَحَ ةُ فَ بادَ تهُ العِ أبلَ
اسـتِخفافاً  بِّكَ وَ لى رَ ةً عَ أَ رَ تَلتَهُ جُ مَّ قَ ، ثُ بَلِ أسِ الجَ ن رَ يكَ مِ لَ إلَ نَزَ يتَهُ طائِراً لَ مـا لَو أعطَ

؟»(٢). هدِ بِذلِكَ العَ
وفي موقف آخر يواجه اإلمام الحسين C معاوية مباشرة وجهاً لوجه، إذ: 
 : ينَ C، فَقالَ سَ يَ في ذلِكَ العامِ الحُ قِ ، لَ هُ يٍّ وأصحابَ دِ جرَ بنَ عَ ةُ حُ يَ عاوِ تَلَ مُ ا قَ مّ لَ

؟  ةِ أبيكَ ن شيعَ جرٍ وأصحابِهِ مِ نَعتُ بِحُ كَ ما صَ لَغَ ل بَ ، هَ بدِ اللَّهِ أبا عَ
: ال. فَقالَ

م. لَيهِ ينا عَ لَّ نّاهم وصَ فَّ م وكَ تَلناهُ : إنّا قَ قالَ

نَة: أي الحقد (الصحاح: ج ٥ ص ٢٠٦٨ «أحن»). (١) اإلحْ
(٢) رجال الكشي، ص ١٢١، رقم ٩٩.
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. أما  ةُ يَ عاوِ ةِ يـا مُ يامَ ومَ القِ ومُ يَ ـكَ القَ مَ صَ : خَ مَّ قالَ ـينُ C، ثُ سَ ـكَ الحُ حِ فَضَ
م.  لَيهِ ينا عَ لَّ م وال صَ نّاهُ فَّ تِكَ ما كَ ن شيعَ ثلَها مِ لينا مِ هِ لَو وَ اللَّ وَ

 ، يوبِ ـمٍ بِالعُ كَ بَني هاشِ اعتِراضُ ـكَ وَ ، وقِيامُ ـنٍ سَ كَ بِأَبي حَ قوعُ ني وُ لَغَ وقَـد بَ
ن مكانٍ  ةِ مِ داوَ لتَها بِالعَ ناوَ ، وتَ كَ ضِ رَ يرَ غَ يتَ غَ مَ ، ورَ كَ يرَ قَوسِ د أوتَرتَ غَ قَ هِ لَ أيمُ اللَّ وَ
كَ  ، فانظُر لِنَفسِ رَ لَكَ ، وما نَظَ هُ ثَ نِفاقُ دُ ، وال حَ مَ إيمانُهُ دُ أً ما قَ د أطَعتَ امرَ قَ ، ولَ قَريبٍ

.(١)- و بنَ العاصِ مرَ : عَ ريدُ أو دَع -يُ
واسـتنكر اإلمام الحسـين C أيضاً على معاوية قتلـه الحضرمي وجماعته 
لسـتَ قاتل الحضرمي الذي  األخيـار، فقد جاء في مذكرته االحتجاجية ما نصه: «أوَ
ه  كتـب إليـك فيه زياد أنّه علـى دين عليّ كرم اللَّه وجهه، ودين علـيّ هو دين ابن عمّ
K الذي أجلسك مجلسك الذي أنت فيه، ولوال ذلك كان أفضل شرفك وشرف 

مُ الرحلتين: رحلة الشتاء والصيف»(٢). آبائك تجشّ
يّينَ الَّذينَ  مِ ضرَ بَ الحَ لَستَ صاحِ وجاء نص هذا االحتجاج بتعابير أخر: «أوَ
لِيٍّ  لى دينِ عَ : اقتُل مَن كانَ عَ يهِ تَبـتَ إلَ ، فَكَ لِيٍّ لى دينِ عَ م عَ يَّةَ أنَّهُ ـمَ يكَ ابنُ سُ تَـبَ إلَ كَ
بُ  ـدٍ K الَّذي كانَ يَضرِ مَّ حَ لِيٍّ دينُ مُ ، ودينُ عَ كَ م بِأَمـرِ ثَّلَ بِهِ ـم ومَ تَّلَهُ قَ أيِـهِ؟ فَ ورَ
لُ  ـوَ كانَ أفضَ ـكَ هذا، ولَوال هُ جلِسَ ـكَ مَ اهُ أجلَسَ (٣) إيّ ي انتِحالُكَ الَّـذِ ، وَ يـهِ أبـاكَ لَ عَ

.(٥)« مورِ تَينِ في طَلَبِ الخُ حلَ (٤) الرِّ مَ شُّ فِكَ تَجَ رَ شَ
فاإلمام الحسـين C يستنكر بشـدة على معاوية قتله ألصحاب اإلمام علي 
 ،K وأمره لزياد بقتل كل من كان على دين علي الذي هو دين رسـول اللَّه C

ة: ج ٢ ص ٢٤٢، االحتجاج:  : ج ١ ص ٣٣٥، نزهة الناظر: ص ٨٢ ح ٧، كشف الغمّ (١) نثر الدرّ
ج ٢ ص ٨٨ ح ١٦٣، بحار األنوار: ج ٤٤ ص ١٢٩ ح ١٩.

(٢) االحتجاج، ج ٢، ص ٩١.
(٣) فالن ينتحل مذهب كذا وقبيلة كذا؛ إذا انتسب إليه (الصحاح: ج ٥ ص ١٨٢٧ «نحل»).

ة (الصحاح: ج ٥ ص ١٨٨٨ «جشم»). (٤) جشمت األمر- بالكسر-: إذا تكلّفته على مشقّ
(٥) أنساب األشراف، البالذري، ج ٥، ص ١٢١، رقم ٣٥٠. رجال الكشي، ص ١٢٣، رقم ٩٩.
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ولكن معاوية كان يسعى للقضاء على كل من يتبع اإلسالم المحمدي األصيل.
:C ٢- قلق معاوية ورد اإلمام احلسني

كان معاوية طوال العشـرة أعـوام التي كان اإلمام الحسـين C فيها متقلداً 
 C شـؤون اإلمامـة (٥٠ – ٦٠هـ) يشـعر بقلق شـديد من توجه اإلمام الحسـين

الثوري، ولذلك وضع عليه العيون لمراقبته، ومعرفة تصرفاته وحركاته. 
وفـي يوم مـن األيام كتب إلـى معاوية عامله علـى المدينة مـروان بن الحكم 
رسـالة يخبره فيها باختالف الناس إلى اإلمام الحسـين C والتفافهم حوله، وأنه 

ال يؤمن قيامه بثورة ضد الحكم األموي!
فعندهـا أمر معاوية عاملـه على المدينة بعدم اتخاد أي عمل مضاد ضد اإلمام 
الحسين C حتى ال تتطور األحداث، وكتب رسالة إلى اإلمام الحسين هذا نصها:
اً لَم  قّ نها، فَـإِن كانَت حَ (١) بِكَ عَ ـبُ نكَ أمورٌ أرغَ ـيَّ عَ دِ انتَهَت إلَ قَ ، فَ ـا بَعـدُ «أمّ
 . فاءِ يٌّ بِالوَ رِ هُ لَحَ هِ وميثاقَ هدَ اللَّ مينِهِ وعَ ةَ يَ فقَ مري إنَّ مَن أعطى صَ عَ لَيها، ولَ (٢) عَ كَ اقارَّ
هِ توفي،  هدِ اللَّ أُ، وبِعَ بـدَ ـكَ تَ ظِّ نَفسِ ، وبِحَ دُ النّاسِ بِذلِكَ أَنتَ أسـعَ وإن كانَـت باطِالً فَ
تى تَكِدني  تى انكِركَ تُنكِرنـي، ومَ إِنّي مَ ، فَ كَ ةِ بـِ سـاءَ اإلِ تِكَ وَ لى قَطيعَ لني عَ فَـال تَحمِ
بتَ النّاسَ  رَّ د جَ ، فَقَ تنَةِ كَ إلَى الفِ دِ لى يَ عوا عَ ةِ وأن يَرجِ هِ االمَّ صا هذِ قَّ عَ اتَّقِ شَ ، فَ أكِدكَ
، وال  أيُ الَّذينَ يَلوذونَ بِكَ يهِ رَ لَ عَ عَ ، وقَد كانَ اجتَمَ نكَ لَ مِ م، وأبوكَ كانَ أفضَ لَوتَهُ وبَ

.(٣)« كَ ودينِكَ انظُر لِنَفسِ ، فَ لَيهِ دَ عَ م ما كانَ فَسَ نهُ نُّهُ يَصلُحُ لَكَ مِ أظُ
وعندما تسلم اإلمام الحسين C رسالة معاوية رد عليه رداً غليظاً وبخه فيه 
على بعض تصرفاته العدوانية تجاه أصحاب مدرسـة أهل البيت، وقيامه بسن بعض 

القوانين المخالفة للدين، وهذا نص رده بالكامل: 
(١) رغبت عن الشيء: إذا لم ترده وزهدت فيه (الصحاح: ج ١ ص ١٣٧ «رغب»).

(٢) ال أقارك على ما أنت عليه، أي ال أقرّ معك (تاج العروس: ج ٧ ص ٣٨٨ «قرر»).
(٣) أنساب األشراف، البالذري، ج ٥، ص ١٢٠، رقم ٣٥٠.
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إِن كانَت  نها، فَ بُ عَ نّي امورٌ تَرغَ تكَ عَ لَغَ هُ بَ رُ أنَّ ني كِتابُكَ تَذكُ لَغَ د بَ ، فَقَ ـا بَعدُ «أمّ
يَ  ا ما نُمِّ أَمّ . فَ ـهُ ها إالَّ اللَّ دَ لَ ـدِّ ـناتِ ويُسَ سَ يَ إلَى الحَ لَيها، ولَن يَهدِ نـي عَ ـاً لَـم تُقارَّ قّ حَ
، وما أريدُ  ميعِ ينَ الجَ قونَ بَ رِّ فَ (٢)، المُ ـاؤونَ بِالنَّمائِمِ شّ (١) المَ قونَ الّ اهُ المَ قّ إِنّما رَ يكَ فَ إلَ
، وما  هَ في تَركِهِ كـتُ ذلِكَ وأنَا أخافُ اللَّ د تَرَ قَ هِ لَ ايمُ اللَّ ، وَ لَيكَ الفاً عَ ربـاً لَكَ وال خِ حَ
يهِ فيكَ وفي  عذارِ إلَ ، وال عـاذِري دونَ اإلِ يهِ تِكَ إلَ مَ حاكَ ي بِتَركِ مُ نـّ ياً عَ هَ راضِ أظُـنُّ اللَّ

. ياطينِ زبِ الظّالِمينَ وأولِياءِ الشَّ ، حِ دينَ لحِ طينَ المُ أولِيائِكَ القاسِ
نكِرونَ الظُّلمَ  ، الَّذينَ يُ لّينَ العابِدينَ صَ يٍّ وأصحابِهِ المُ دِ جرِ بنِ عَ ألَستَ قاتِلَ حُ
مُ  دواناً، بَعـدَ إعطائِهِ ، ظُلماً وعُ ةَ الئِـمٍ ومَ هِ لَ ي اللَّ عَ وال يَخافونَ فـِ دَ ويَسـتَعظِمونَ البـِ

؟ لَّظَةِ غَ األَيمانِ المُ واثيقِ وَ األَمانَ بِالمَ
ةُ  بادَ تهُ العِ هِ K، الَّذي أبلَ سـولِ اللَّ بِ رَ قِ صاحِ مِ و بنِ الحَ مرِ لَسـتَ قاتِلَ عَ أوَ

؟ هُ سمَ لَت جِ هُ وأنحَ ونَ ت لَ رَ فَّ وصَ
متَ  عَ ، وزَ بدِ ثَقيفٍ بَيدِ عَ لى فِراشِ عُ ولودَ عَ يَّةَ المَ مَ يادَ بنَ سُ يَ زِ عِ دَّ لَستَ المُ أوَ
كتَ  تَرَ »، فَ رُ جَ رِ الحَ راشِ ولِلعاهِ دُ لِلفِ لَ هِ K: «الوَ سـولُ اللَّ ، وقَد قالَ رَ هُ ابنُ أبيكَ أنَّ
نَ  دً مِ يرِ هُ بـاً بِغَ ذِّ كَ واكَ مُ بَعتَ هَ اتَّ داً، وَ مِّ تَعَ هُ مُ هِ K وخالَفتَ أمرَ سـولِ اللَّ ـنَّةَ رَ سُ
م  بَهُ لَ م، وصَ (٤) أعيُنَهُ لَ مَ سـلِمينَ وسَ ي المُ طَعَ أيدِ قَ (٣) فَ ينِ راقَ لَى العِ ـلَّطتَهُ عَ مَّ سَ ، ثُ اللَّهِ
هِ  سـولُ اللَّ ، وقَد قالَ رَ نكَ ـت مِ يسَ أَنَّها لَ ةِ وكَ نَ االمَّ أَنَّكَ لَسـتَ مِ ؛ كَ ذوعِ النَّخلِ لى جُ عَ

»؟ لعونٌ وَ مَ هُ م فَ هُ باً لَيسَ لَ ومٍ نَسَ قَ بِقَ K: «مَن ألحَ
 ، لِيٍّ لى دينِ عَ م عَ يَّةَ أنَّهُ مَ يكَ ابنُ سُ تَبَ إلَ يّينَ الَّذينَ كَ مِ ضرَ بَ الحَ لَستَ صاحِ أوَ
، ودينُ  كَ ـم بِأَمرِ ثَّلَ بِهِ م ومَ تَّلَهُ قَ أيِـهِ؟ فَ لِيٍّ ورَ لى ديـنِ عَ : اقتُل مَن كانَ عَ يـهِ تَبـتَ إلَ فَكَ

ع فوق ما ينبغي (النهاية: ج ٤ ص ٣٥٨ «ملق»). : الزيادة في التودّد والدعاء والتضرّ لَقُ (١) المَ
ص  القرآن:  ألفاظ  (مفردات  ام  نمّ ورجل  الوشاية،  والنميمة:  بالوشاية،  الحديث  إظهار   : النَمُّ  (٢)

٨٢٥ «نمم»).
(٣) العِراقان: البصرة والكوفة (لسان العرب: ج ١٠ ص ٢٤٨ «عرق»).

(٤) سملُ العين: فقؤها (الصحاح: ج ٥ ص ١٧٣٢ «سمل»).
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كَ  اهُ أجلَسَ (١) إيّ ي انتِحالُكَ الَّذِ ، وَ يهِ أباكَ لَ بُ عَ دٍ K الَّذي كانَ يَضرِ مَّ حَ لِيٍّ دينُ مُ عَ
. مورِ تَينِ في طَلَبِ الخُ حلَ (٢) الرِّ مَ شُّ فِكَ تَجَ رَ لُ شَ وَ كانَ أفضَ كَ هذا، ولَوال هُ جلِسَ مَ

دَّ النّاسَ  رُ ، وأن تَ ـةِ ا االلفَ صَ ـقَّ عَ اتَّقِ شَ ، وَ ةِ االمَّ ـكَ ودينِكَ وَ : انظُر لِنَفسِ وقُلـتَ
لَيها، وال أعلَمُ نَظَراً لِنَفسـي  تِكَ عَ اليَ ن وِ ةِ أعظَمَ مِ لَى االمَّ ! فَال أعلَمُ فِتنَةً عَ تنَةِ إلَـى الفِ
هَ  رُ اللَّ نبٌ أستَغفِ كهُ فَذَ بّي، وإن أترُ ةٌ إلى رَ ربَ وَ قُ هُ لهُ فَ إِن أفعَ ، فَ هادِكَ ن جِ لَ مِ وديني أفضَ

دِ أموري. َرشَ هَ تَوفيقي ألِ ن تَقصيري، وأسأَلُ اللَّ ثيرٍ مِ نهُ في كَ مِ
رِ  الءِ النَّفَ علِكَ بِهؤُ فِ ، كَ لَيكَ نهُ عَ رَّ مِ دٍ أضَ لى أحَ لَيسَ يَكونُ عَ ، فَ ايَ كَ إيّ يدُ ـا كَ وأمّ
 ، كَ هدَ ضوا عَ يـرِ أن يَكونوا قاتَلوكَ وال نَقَ ن غَ لحِ مِ م بَعدَ الصُّ ثَّلتَ بِهِ م ومَ تَلتَهُ الَّذيـنَ قَ
ـر يا  أَبشِ . فَ كوهُ بلَ أن يُدرِ ، أو ماتوا قَ لوهُ فعَ بـلَ أن يَ تَّ قَ م مِ قتُلهُ ـةَ أمـرٍ لَـو لَم تَ خافَ إالّ مَ
ةً  بيرَ ةً وال كَ غيرَ غادِرُ صَ هِ كِتابـاً ال يُ اعلَم أنَّ للَّ ، وَ سـابِ ، وأيقِن بِالحِ ةُ بِالقِصاصِ يَ عاوِ مُ
 ، ةِ التُّهمَ ةِ وَ بهَ لَى الشُّ هُ عَ تلَكَ أولِياءَ ، وقَ نَّةِ كَ بِالظِّ هُ بِناسٍ لَكَ أخذَ إالّ أحصاها، ولَيسَ اللَّ
، وال  ـبُ بِالكِالبِ لعَ ـرابَ ويَ بُ الشَّ ـفيهٍ يَشـرَ المٍ سَ بنِكَ غُ ةِ الِ اسَ بِالبَيعَ كَ النـّ وأخـذَ
 ، يَّتَكَ عِ شـتَ رَ شَ ، وغَ تَكَ لتَ أمانَ ، وأكَ (٣) دينَكَ ، وأوبَقتَ ـكَ ـرتَ نَفسَ سِ خَ كَ إالّ أعلَمُ

.(٤)«! ومِ الظّالِمينَ بُعداً لِلقَ ، فَ نَ النّارِ كَ مِ دَ قعَ أتَ مَ بَوَّ وتَ
فهـذا الرد التاريخي يوضح فيه اإلمام الحسـين C عدم رضاه عن سياسـة 
معاوية، وتوبيخه إياه لقتل األخيار وتتبعه ألصحاب وأتباع اإلمام علي C، وقتل 
األبرياء من غير جرم أو ذنب يسـتوجب القتل، واسـتنكاره لما قام به زياد بن أبيه من 

قطع أيدي المسلمين وأرجلهم، وسمل أعينهم، وصلبهم على جذوع النخل!
كما استنكر عليه نقضه للعهود والمواثيق، وما عمله في أمة محمد K من 

أمور تتنافى مع أحكام اإلسالم ومبادئه.
(١) فالن ينتحل مذهب كذا وقبيلة كذا؛ إذا انتسب إليه (الصحاح: ج ٥ ص ١٨٢٧ «نحل»).

ة (الصحاح: ج ٥ ص ١٨٨٨ «جشم»). (٢) جشمت األمر- بالكسر-: إذا تكلّفته على مشقّ
: أي تُهلكه وتضيّعه (مجمع البحرين: ج ٣ ص ١٩٠٠ «وبق»). (٣) تُوبِقُ دِينَكَ

(٤) أنساب األشراف: ج ٥ ص ١٢٨، اإلمامة والسياسة: ج ١ ص ٢٠١ و٢٠٢.
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٣- اخلطبة الدامغة ضد سياسة معاوية:
حـج اإلمـام الحسـين C في إحـد حججـه قبل مـوت معاوية بسـنة أو 
سـنتين ومعه عبداللَّه بن العباس وعبداللَّه بن جعفر وأبرز الشخصيات من الصحابة 
والتابعين، وقد حضر االجتماع الذي دعا إليه اإلمام الحسـين C، باإلضافة لهم 
جميع بني هاشـم في منى، وخطب فيهم خطبة دامغة وطويلة بيّن فيها ظلم معاوية، 
 :C وكشف عن الفرق بين مدرسة أهل البيت ومدرسة بني أمية، وكان مما قاله

دتُم،  ـهِ لِمتُم وشَ أَيتُم وعَ تِنا ما قَد رَ لَ بِنا وبِشـيعَ يَةَ قَد فَعَ ا الطّاغِ إِنَّ هذَ ، فَ ا بَعدُ «أمّ
بوني:  ذِّ بـتُ فَكَ ذَ قونـي وإن كَ دِّ قتُ فَصَ دَ ، فَـإِن صَ ـيءٍ ن شَ م عَ وإنّـي اريـدُ أن أسـأَلَكُ
قامي  يَّرتُم مَ ا سَ مّ م، لَ بِيِّكُ ن نَ رابَتي مِ قِّ قَ هِ وحَ سولِ اللَّ قِّ رَ م وحَ لَيكُ هِ عَ قِّ اللَّ م بِحَ أسأَلُكُ
نَ  نتُم مِ ـن أمِ م مَ بائِلِكُ ن قَ ـم مِ كُ عينَ في أنصارِ وتُـم أجمَ عَ قالَتي، ودَ فتُـم مَ صَ هـذا، ووَ
ا  (١) هذَ سَ فُ أن يَدرُ وَّ إِنّي أتَخَ نا؛ فَ قِّ ن حَ م إلى ما تَعلَمونَ مِ ، فَادعوهُ ثِقتُم بِهِ اسِ ووَ النـّ

.(٣)«(٢){ ونَ هَ الْكافِرُ رِ لَوْ كَ هِ وَ تِمُّ نُورِ هُ مُ اللَّ ، {وَ غلَبَ قُّ ويُ بَ الحَ األَمرُ ويَذهَ
وقد ركز فيها أيضاً على مناقب أمير المؤمنين، ومناقب أهل البيت، ومن جهة 

أخر أشار فيها إلى بدع معاوية وما قام به من أعمال مخالفة لإلسالم.
وقد كان لخطبة اإلمام الحسـين C صد إعالمياً واسـعاً، إذ حضره أكثر 
من سـبع مئة تابعي، ومئتين من الصحابة، وجميع بني هاشم، وجموع من المؤمنين 
من مختلف البالد اإلسـالمية، مما جعل هذه الخطبة تنتشـر في كل المدن والبلدان 

واألقاليم اإلسالمية.
ثانيًا- املوقف من البيعة ليزيد:

بعد ما قرر معاوية تعيين ابنه يزيد للخالفة من بعده، سـافر بنفسـه إلى المدينة 
: عفا (الصحاح: ج ٣ ص ٩٢٧ «درس»). سَ رَ (١) دَ

، اآلية: ٨. (٢) سورة الصفّ
(٣) كتاب سليم بن قيس، ص ٣٢٠. بحار األنوار، ج ٣٣، ص ١٨٢.
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المنـورة ألخذ البيعة مـن كبار الصحابـة والتابعين، ومن الشـخصيات البارزة فيها، 
.C وبالخصوص من اإلمام الحسين

وعندمـا التقـى معاويـة باإلمـام الحسـين C وعبداللَّـه بن العبـاس وطرح 
عليهما موضوع استخالف يزيد من بعده، رفض اإلمام الحسين C ذلك وقال له: 
 ، لتَ حَ تّى مَ نَعتَ حَ ، ومَ فتَ تّى أجحَ استَأثَرتَ حَ ، وَ طتَ تّى أفرَ لتَ حَ د فَضَّ قَ «ولَ
يطانُ  ذَ الشَّ تّى أخَ ، حَ هِ بِنَصيبٍ قِّ نِ اسمِ حَ قٍّ مِ لتَ لِذي حَ ، ما بَذَ زتَ تّى جاوَ زتَ حَ وجُ

. لَ ، ونَصيبَهُ األَكمَ رَ هُ األَوفَ ظَّ حَ
دٍ K، تُريدُ أن  مَّ حَ ةِ مُ مَّ ـتِهِ ألِ ياسَ ، وسِ نِ اكتِمالِهِ زيدَ مِ ن يَ هُ عَ رتَ كَ متُ ما ذَ وفَهِ
ا  مَّ ا كانَ مِ مّ ـتُ غائِباً، أو تُخبِرُ عَ نعَ فُ مَحجوباً، أو تَ أَنَّكَ تَصِ ، كَ زيدَ اسَ في يَ ـمَ النـّ توهِ
ذَ فيهِ  ذ لِيَزيدَ فيما أخَ ، فَخُ أيِهِ وقِعِ رَ لى مَ هِ عَ ن نَفسِ زيدُ مِ لَّ يَ ، وقَد دَ لمٍ خاصٍّ يتَهُ بِعِ احتَوَ
يانَ  القِ ، وَ نَّ ترابِهِ بقَ ألَِ مامَ السِّ الحَ ، وَ شِ ندَ التَّهارُ (١) عِ ةَ شَ هارِ نِ اسـتِقرائِهِ الكِالبَ المُ مِ
، فَما أغناكَ أن  لُ نكَ ما تُحاوِ راً، ودَع عَ ده باصِ الهي تَجِ ربِ المَ ، وضَ فِ عازِ ذَواتِ المَ
حُ باطِالً في  حتَ تَقدَ هِ ما بَرِ اللَّ وَ ، فَ ا أنتَ القيهِ مّ لـقِ بِأَكثَرَ مِ ا الخَ زرِ هذَ ن وِ هَ مِ ـى اللَّ تَلقَ
مُ  تَقدَ ، فَ ةٌ مضَ غَ وتِ إالّ ينَ المَ ينَكَ وبَ ، وما بَ يَةَ تَ األَسقِ ألَ تّى مَ ، حَ نَقاً في ظُلمٍ ، وحَ ورٍ جَ

.(٢)« ناصٍ ومٍ مَشهودٍ، والتَ حينَ مَ لٍ مَحفوظٍ في يَ مَ لى عَ عَ
فاإلمام الحسـين C وبكل جرأة وشـجاعة يعترض على معاوية، وير أن 
يزيـد ليس أهـالً للخالفة، وأنه بتعيينه على األمة خليفة للمسـلمين فيه ظلم واضح، 

كما أن ذلك فيه مخالفة صريحة لبنود الصلح بين اإلمام الحسن Cومعاوية.
ثالثًا- االستيالء على أموال الدولة:

لـم يكن اإلمـام الحسـين C راضياً عن سياسـة معاويـة االقتصادية -كما 
السياسـية - ولذلـك عندمـا مرت قافلـة محملة باألمـوال قادمة مـن اليمن ومتجهة 

ةُ بالكِالب: وهو تحريش بعضها على بعض (الصحاح: ج ٣ ص ١٠٢٧ «هرش»). شَ هارَ (١) المُ
(٢) اإلمامة والسياسة، ابن قتيبة الدينوري، ج ١، ص ٢٠٨.
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إلى دمشـق حيث مركز الحكم األموي، أمر اإلمام الحسـين C باالستيالء عليها 
وإنقاذها ألنها أموال تعود لبيت مال المسلمين. 

واإلمام الحسـين هو اإلمام واجب الطاعة سـواء قام أم قعـد، وقد وزع ما في 
القافلة من مؤون وأموال على الفقراء واأليتام والمحتاجين من بني هاشم وغيرهم، 

 : وكتب إلى معاوية يخبره باألمر قائالً
نَ  تْ بِنا مِ رَّ إِنَّ عيراً مَ : فَ ا بَعدُ ، أَمّ يانَ فْ عاويةَ بْنِ أبي سُ ليٍّ إِلى مُ يْنِ بْنِ عَ سَ نَ الْحُ «مِ
دَ  عْ لَّ بِها بَ تَعُ ، وَ ـقَ شْ زائِنَ دِمَ ها خَ ، لِتُودِعَ يْكَ طيباً إِلَ نْبَراً وَ عَ لَال وَ حُ لُ ماالً وَ مِ ـنِ تَحْ يَمَ الْ

 .(١)« المُ السَّ تُها، وَ ذْ أَخَ يْها فَ تُ إِلَ تَجْ إِنّي احْ ، وَ لِ بِبَني أَبيكَ النَّهَ
 ،C وقد استاء معاوية جداً من هذا العمل الجريء من قبل اإلمام الحسين

وكتب إليه رسالة ال تخلو من تهديد وتخويف، وهذا نصها: 
مـن عبد اللَّـه معاوية أمير المؤمنين إلى الحسـين بن علي: سـالم عليكم. أما 
بعد، فإن كتابك ورد عليَّ تذكر أن عيراً مرت بك من اليمن تحمل ماالً وحلالً وعنبراً 
وطيبـاً إلـيَّ ألودعها خزائن دمشـق وأعل بها بعد النهل بني أبـي، وإنك قد احتجت 
، ألن الوالي أحق بالمال ثم عليه  إليها فأخذتها ولم تكن جديراً بأخذها إذ نسبتها إليّ

المخرج منه.
وأيـم اللَّـه لو تركت ذلـك حتى صار إليَّ لم أبخسـك حظك منـه، ولكني قد 
ظننـت - يـا بن أخي - أن في رأسـك نزوة وبودي أن يكـون ذلك في زماني فأعرف 
لك قدرك وأتجاوز عن ذلك ولكني والله أتخوف أن تبتلي بمن ال ينظرك فواق ناقة.

وكتب في أسفل كتابه:
ــيــس ما  ــي ل ــل العلليـــا حــســيــن بـــن ع في  يوماً  بالسائغ  جئت   
ــر به  ــؤم ـــم ت لعجلأخــــذك الــمــال ول حــســيــن  مـــن  هـــذا  إن 

(١) شرح إحقاق الحق، السيد المرعشي، ج ٢٧، ص ١٦٦.
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لها  نغضب  ولـــم  ــا  ــاه أجــزن ــد  فعلق ــا  م حسين  مــن  واحتملنا 
ــل  األم ذا  عــلــي  ــن  ب حــســيــن  ــا  تحتملي ال  ــة  ــب وث ــدي  ــع ب ــك  ل  
ــــــــودي أنــــــي شـــاهـــدهـــا  ــلوب األج بالخلق  مــنــك  فإليها 
بمن  تــصــلــح  أن  أرهــــب  ــي  ــن ــذل(١)إن ــع ال السيف  سبق  عــنــده 

واسـتيالء اإلمام الحسـين C على األموال يشـير إلى عدم قبوله بشـرعية 
حكـم معاويـة، وأنه مجرد غاصـب للخالفة، وأنـه C هو اإلمام الشـرعي، وقد 
أخـذ مـا هو حقه وفي واليته، وكذلك فعل في زمن يزيد وهو في طريقه إلى كربالء، 

ن ومتجهة نحو الشام. فصادر قافلة قيِّمة قادمة من اليَمَ
ومما تقدم بيانه نسـتنتج أن العالقة بين اإلمام الحسـين C ومعاوية بن أبي 
سـفيان كانـت في كثير من األحيـان متوترة وعدائيـة، وأن الثقة كانـت غائبة بينهما، 
وأن الصراع المبطن والظاهر كان على أشـده طوال فترة حكم معاوية والذي استمر 
لعشـرين عامـاً تقريباً، ليـزداد الوضع توتراً بعد شـهادة اإلمام الحسـن Cوتقلد 
اإلمام الحسـين C شؤون اإلمامة، واسـتمر الحال كذلك حتى مات معاوية سنة 

٦٠هـ لتبدأ مرحلة جديدة بمجيء يزيد وتوليه مقاليد الحكم.

(١) شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد، ج ١٨، ص ٤٠٩. شرح إحقاق الحق، السيد المرعشي، 
ج ٢٧، ص ١٦٦.
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يزيد بن معاوية بن أيب سفيان (٦٤٧ - ٦٨٣م)

تولـى يزيـد بـن معاوية الخالفة بعـد موت أبيـه لمدة ثالث سـنوات (٦٨٠-
٦٨٣م)، وقـد حـدث في عهـده القصير أحداثاً كبيـرة كان أخطرها مـا وقع من قتل 

وإبادة لإلمام الحسين C وأهل بيته األطهار في معركة الطف الدامية.
يقول المؤرخ المسـعودي عن بيعته: «وقد بويع يزيد بن معاوية، فكانت أيامه 
ثالث سنين وثمانية أشهر إال ثماني ليال، وأخذ يزيد البنه معاوية بن يزيد البيعة على 
اريِنَ من أرض دمشـق لسـبع عشرة ليلة خلت من  الناس قبل موته. وهلك يزيد بَحوَّ

صفر سنة أربع وستين، وهو ابن ثالث وثالثين سنة»(١).
أما المؤرخ اليعقوبي فقد ذكر أن بيعته المشؤومة كانت في مستهل رجب سنة 
٦٠هـ(٢). وكذلك قال ابن األثير(٣). ونفس القول البن كثير الدمشـقي ولكن أضاف 

«فكان يوم بويع ابن أربع وثالثين سنة»(٤).
وقـد اقترن اسـم يزيد بأعظم جريمـة ارتكبت في تاريخ المسـلمين وهي قتل 
اإلمام الحسين بن علي ابن فاطمة الزهراء بنت النبي K مع أهل بيته من الرجال 
جميعاً باسـتثناء اإلمام السـجاد C، ولذلك فإن الكثير من كتب التاريخ والسيرة 

(١) مروج الذهب،ج٣، ص٥٠.
(٢) تاريخ اليعقوبي، ج٢، ص ١٦٨.

(٣) الكامل في التاريخ، ج ٣، ص ٣٧٧.
(٤) البداية والنهاية، ج٦، ص١٩١.



سرية اإلمام احلسني C - ج٢

٣٢

والتـراث تؤكد على أن تولـي يزيد بن معاوية لمقاليد الخالفـة يعتبر لعنة من لعنات 
الزمن، وانحرافاً واضحاً عن نهج اإلسالم األصيل.

شخصية يزيد 
تجمـع كتب التاريخ والتراث على النظرة السـلبية لشـخصية يزيد بن معاوية، 
وأنـه غير مؤهل لتولي الخالفة، وإنما أخذت لـه تحت القهر واإلكراه، وليس برضا 

الخاصة وال العامة.
ونشير إلى أبرز صفاته وخصائصه التي عرف بها باختصار في النقاط التالية: 

١- صفاته اجلسمية والنفسية: 
تتحدث كتب التاريخ والسيرة والتراث عن الصفات الجسمية ليزيد بن معاوية فتنص 

على أنه كان شديد األدمة بوجهه آثار الجدري. كما كان ضخماً، ذا سمنة، كثير الشعر. 
قال المسعودي: «وكان آدم شديد األدمة، عظيم الهامة، بوجهه أثر جدري بين»(١).

وقال السيوطي: «كان ضخماً، كثير اللحم، كثير الشعر»(٢).
وأما صفاته النفسـية فقد ورث صفات جده أبي سفيان وأبيه معاوية من الغدر 

والنفاق، والطيش واالستهتار.
يقول السيد مير علي الهندي:

«وكان يزيـد قاسـياً غداراً كأبيـه، ولكنه ليس داهية مثله، كانـت تنقصه القدرة 
على تغليف تصرفاته القاسية بستار من اللباقة الدبلوماسية الناعمة.

وكانـت طبيعتـه المنحلة، وخلقه المنحط ال تتسـرب إليهما شـفقة وال عدل. 
كان يقتل ويعذب نشداناً للمتعة واللذة التي يشعر بها، وهو ينظر إلى آالم اآلخرين، 

(١) التنبيه واألشراف، ص ٢٦٤.
(٢) تاريخ الخلفاء، ص٢٣٣.
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وكان بؤرة ألبشـع الرذائل، وهاهم ندماؤه من الجنسـين خير شـاهد على ذلك، لقد 
كانوا من حثالة المجتمع»(١).

لقد كان جافي الخلق مستهتراً، بعيداً عن جميع القيم االنسانية، ومن أبرز ذاتياته 
ميله إلى إراقة الدماء، واإلساءة إلى الناس، ففي السنة األولى من حكمه القصير أباد 
عترة رسول اللَّه K، وفي السنة الثانية أباح المدينة ثالثة أيام وقتل سبعمائة رجل 

من المهاجرين واألنصار وعشرة آالف من الموالي والعرب والتابعين(٢).
٢- إدمانه على اخلمور:

ف يزيد بإدمانه على شـرب الخمور، فقد كتب المسـعودي يقول: «وكان  ـرِ عُ
يزيد صاحب طرب وجوارح وكالب وقرود وفهود ومنادمة على الشراب»(٣).

وسار أصحاب يزيد وعماله على سيرته، حتى أظهر الناس شرب الشراب(٤).
ومن أشعار يزيد في الخمر: 

شملهم الكأس  ضمت  لصحب  يترنمأقول   الــهــو صبابات  وداعـــي 
ــذة  ول نعيم  ــن  م بنصيب  يتصرمخـــذوا   الــمــد ــال  ط وإن  فكل 
غد إلــى  الــســرور  يــوم  تتركوا  يعلم(٥)وال  ليس  بما  يأتي  غد  فــرب 

وجلس ذات يوم على شـرابه، وعن يمينه ابن زياد، وذلك بعد قتل الحسـين، 
فأقبل على ساقيه فقال:

مُشاشي  ي  وِّ ـــرَ ت ــةً  بَ ــرْ شَ ــنــي  ــقِ زيــاداسْ ــن  اب مثلها  فــاســق  ـــلْ  مِ ثــم 

(١) روح اإلسالم، ص ٢٩٦.
ص١٨١-  ج١٣،  القرشي،  شريف  باقر  علي،  بن  الحسين  اإلمام  البيت:  أهل  سيرة  موسوعة   (٢)

.١٨٢
(٣) مروج الذهب، ج٣، ص٦١.
(٤) مروج الذهب، ج٣، ص٦٢.

(٥) الكنى واأللقاب، ج ٢، ص ٥٢.
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ندي عِ ــة  ــان واألم ــســرّ  ال ــاديصــاحــب  ــه وج مغنمي  ولــتــســديــد 
ثم أمر المغنين فغنوا به(١).

وقد أكد اإلمام الحسـين C بنفسـه على حقيقة إدمان يزيد للخمور، حيث 
: ها، كانَ فيهِ نَعَ (٣) بِامورٍ صَ تُهُ بَكِّ (٢) فيهِ ويُ هُ عُ رِّ قَ كتب إلى معاوية كِتاباً يُ

 ، تَكَ نتَ أمانَ ، فَخُ ـرابَ ويَلهو بِالكِالبِ بُ الشَّ المٌ يَشـرَ وَ غُ يتَ ابنَكَ وهُ لَّ مَّ وَ «ثُ
دٍ Kمَن  مَّ حَ ةِ مُ لى أمَّ لّي عَ يـفَ تُوَ ، فَكَ بِّكَ ةَ رَ دِّ نَصيحَ ؤَ ، ولَم تُ يَّتَـكَ عِ (٤) رَ بـتَ وأخرَ
 ! نَ األَشرارِ سـكِرِ مِ بُ المُ ! وشارِ ـقينَ نَ الفاسِ سكِرِ مِ بُ المُ ؟ وشـارِ سكِرَ بُ المُ يَشـرَ

؟!»(٥). ةِ لَى االمَّ يفَ عَ ، فَكَ مٍ لى دِرهَ سكِرِ بِأَمينٍ عَ بُ المُ ولَيسَ شارِ
فشارب الخمور – كما يقول اإلمام الحسين C – ليس أهالً للثقة واألمانة 

حتى لدرهم واحد، فكيف بنو لي مقاليد الخالفة لألمة؟!
وقد عاقر يزيد الخمر، ولقب بيزيد الخمور، وبلغه يوماً أن المسور بن مخرمة 
سـور حد  يرميـه بشـرب الخمور، فكتب إلـى عاملة في المدينـة يأمره أين يجلد المِ

القذف، ففعل العامل ما أُمر به، فقال الِمسور:
ريحها  كالمسك  صهباء  مسورأيشربها  الحد  ويضرب  خالد  أبــو 

وأسـرف في اإلدمان حتى أن بعض المصادر تعزو سـبب وفاته إلى أنه شرب 
كمية كبيرة منه فأصابه انفجار فهلك منه(٦).

(١) مروج الذهب، ج٣، ص٦١ -٦٢.
 ٣٦٦ ص   ١١ ج  العروس:  (تاج  هُ  لَ ذَ وعَ هُ  بَّخَ وَ  : تقريعاً هُ  عَ وقرَّ والتثريب،  التعنيف  التقريع:   (٢)

«قرع»).
(٣) التبكيت: التقريع والتوبيخ (النهاية: ج ١ ص ١٤٨ «بكت»).

(٤) في بعض نسخ المصدر: «أخزيت» بدل «أخربت».
(٥) دعائم اإلسالم: ج ٢ ص ١٣٣ ح ٤٦٨، وفي بحار األنوار: ج ٦٦ ص ٤٩٥ ح ٤١ عن اإلمام 

.C ولكن مضمون الكتاب بعيد عن زمانهC الحسن
(٦) موسوعة سيرة أهل البيت: اإلمام الحسين بن علي، باقر شريف القرشي، ج١٣، ص١٨٥.
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وممـن قـال بذلـك الذهبي إذ نقل عن محمد بن أحمد بن مسـمع قال: سـكر 
يزيد، فقام يرقص، فسقط على رأسه فانشق وبدا دماغه.

. يتناول  : «وكان ناصبيـاً، فظاً، غليظاً، جلفـاً وأضـاف الذهبـي عن يزيد قائـالً
المسكر، ويفعل المنكر»(١).

وكتـب ابن كثير في تاريخه: «اشـتهر يزيد بالمعازف وشـرب الخمور والغناء 
ن  باب والقرود وما مِ والصيـد، واتِّخاذ القيان والكالب، والنطـاح بين األكباش والدِّ

.(٢)« يوم إالَّ ويُصبح فيه مخموراً
٣- ولعه بالغناء والطرب:

كان يزيد مولعاً بالغناء والطرب والمجون، وكان يشجع على نشره بين الناس 
حتـى ضعـف ارتباطهـم بالديـن، وإظهارهم للفسـاد والمنكرات من غنـاء ومجون 

وطرب ولهو.
 : وكان يزيـد صاحب طـرب كما نصّ على ذلك المسـعودي، وأضـاف قائالً
«وغلب على أصحاب يزيد وعماله ما كان يفعله من الفسوق، وفي أيامه ظهر الغناء 

بمكة والمدينة، واستعملت المالهي»(٣).
فالتجاهـر باألغانـي ما كان ليحـدث لوال تشـجيع يزيد على ذلـك، من أجل 
إضعـاف الـروح الدينية عند الناس، وغـرس حب الدنيا واللهـو والغناء المحرم في 

قلوبهم.
ـنَّ المالهي في  ل مَن سَ وقـال أبو الفـرج األصفهاني: «كان يزيد بن معاوية أوَّ
نادم  ب الخمـر، وكان يُ غنِّيـن، وأظهر الفتك وشـرِ ن الخلفـاء، وآو المُ اإلسـالم مِ
غنِّين  ن المُ عليها سـرجونَ النصرانيّ مواله، واألخطل الشاعرَ النصرانيّ وكان يأتيه مِ

(١) سير أعالم النبالء، الذهبي، ج ٣، ص ٢٩٠، رقم ٤٥٥.
(٢) البداية والنهاية، ج٦، ص٢٦٩.

(٣) مروج الذهب، ج٣، ص٦١ – ٦٢.
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(سائب خاثر) فيُقيم عنده فيخلع عليه»(١).
ـن أظهـر شـرب الشـراب،  لَ مَ وقـال البـالذري: «وكان يزيـد بـن معاويـة أوَّ
ه بمـا يَضحك منه  يـانِ والغلمـان، والتفكُّ واالسـتهتار بالغنـاء والصيـد، واتِّخـاذَ القِ

عافرةَ بالكالب والديكة»(٢). ن القرود، والمُ ترفون مِ المُ
والنغماسـه بالشـهوات والمالهي والملذات، كان يترك أداء الصالة كما قال 
ابن كثير الدمشقي عنه: «وكان فيه أيضاً إقبال على الشهوات، وترك بعض الصلوات 

في بعض األوقات»(٣).
يقول الشـيخ باقر شريف القرشـي F: «واصطفى يزيد جماعة من الخلعاء 
والماجنين فكان يقضي معهم لياليه الحمراء بين الشـراب والغناء وفي طليعة ندمائه 
األخطل الشـاعر المسـيحي الخليع فكانا يشربان ويسـمعان الغناء، وإذا أراد السفر 
صحبـه معـه، ولما هلك يزيد وآل أمر الخالفة إلى عبـد الملك بن مروان قربه فكان 
يدخل عليه بغير استئذان، وعليه جبة خز، وفي عنقه سلسلة من ذهب، والخمر يقطر 

من لحيته»(٤).
ووصـف المسـعودي تجاهـر يزيـد بالمعاصـي فقـال: «ويجاهـر بمعصيته، 

ويستحسن خطأه، ويهون األمور على نفسه في دينه إذا صحت له دنياه»(٥).
ولتجاهر يزيد بالفسـق والفجور، قال محمد بن علـي الصبان في حقه: «وأما 

فسقه فقد أجمعوا عليه»(٦).

(١) األغاني، ج ١٧، ص ١٩٢.
(٢) أنساب األشراف، ج ٥، ص ٢٨٦، رقم ٧٦٥. 

(٣) البداية والنهاية، ج٦، ص٢٦٣.
(٤) موسوعة سيرة أهل البيت: اإلمام الحسين بن علي، باقر شريف القرشي، ج١٣، ص ١٨٦.

(٥) التنبيه واألشراف، ص ٢٦٤.
(٦) إسعاف الراغبين، ص ١٩٣.
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٤- شغفه بالقرود:
أجمـع المؤرخون على شـغف يزيد بالقـرود، إذ كان له قـرد يكنى بأبي قيس 
يحضـره مجلـس منادمته، ويطرح له متـكأ، وكان قرداً خبيثـاً وكان يحمله على أتان 
لبة، فجاء  وحشـية قد ريضت وذللَتْ لذلك بسرج ولجام ويسابق بها الخيل يوم الحَ
فـي بعض األيام سـابقاً، فتناول القصبة ودخل الحجرة قبـل الخيل، وعلى أبي قيس 
باء من الحرير األحمر واألصفر مشـمر، وعلى رأسه قلنسوة من الحرير ذات ألوان  قَ
بشـقائق، وعلى األتان سـرج من الحريـر األحمر منقوش ملمع بأنـواع من األلوان، 

فقال في ذلك بعض شعراء الشام في ذلك اليوم:
عنانها  لِ  ضْ بِفَ قيس  ــا  أب كْ  ضمانُتمسَّ سقطتَ  إنْ  عليها  فليس 
به  تْ  سبقَ الذي  القردَ   رأ مَن  (١)أال  أتـانُ الـمؤمنين  أمـير  جـياد 

ونقـل البالذري عن المدائني والهيثم وغيرهم قالوا: كان ليزيد بن معاوية قرد 
يجعلـه بيـن يديه ويكنيـه أبا قيس ويقول: هذا شـيخ من بني إسـرائيل أصاب خطيئة 
ـا يصنـع، وكان يحمله على أتان وحشـيّة  فمسـخ، وكان يسـقيه النبيـذ ويضحك ممّ

ويرسلها مع الخيل فيسبقها، فحمله عليها يوماً وجعل يقول:
عنانها بفضل  قيس  ــا  أب ك  ضمانتمسّ هلكت  إن  عليها  فليس 
كلَّها  الجماعة  خيل  سبقت  ـــان(٢)فقد  أت المؤمنين  أمير  وخيل 

وأرسـله مرة في حلبة السـباق فطرحته الريح فمات فحزن عليه حزناً شـديداً 
وأمر بتكفينه ودفنه كما أمر أهل الشام أن يعزوه بمصابه األليم، وأنشأ راثياً له:

محافظة ذُو  ــوم  وق ــرام  ك مــن  يْسكــم  قَ أبــي  في  وا  ليعزُ لنا  ــاءوا  ج
وأجملها أمضاها  العشيرة  يسشيخ  والرَّ األعناق  وفي  الرؤوس  على 
ــاكِــنَــهُ سَ ــت  أن قــبــراً  ــه  الــلَّ يبعد  التيس(٣) ال  لحيةُ  وفيه  جمالٌ  فيه 

(١) مروج الذهب، ج٣، ص٦٢.
(٢) أنساب األشراف، ج ٥، ص ٢٨٧، رقم ٧٦٨.

(٣) جواهر المطالب، ج ٢، ص ٣٠٤.
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وذاع بين الناس هيامه وشـغفه بالقرود حتـى لقبوه بها، ويقول رجل من تنوخ 
هاجياً له:

جوارنا  ــلَّ  مَ الــقــرد  صديق  يزيدُيزيد  ــقــرود  ال أرض  ــى  إل ــنَّ  ــحَ فَ
خليفةً علينا  امــســى  لمن  (١)فتباً  ودُ ــــرُ قُ منه  ـــون  األدن صحابته 

وقد أكد المؤرخ المسـعودي علـى هذه الحقيقة بقولـه: «وكان يزيد صاحب 
كالب وقرود وفهود»(٢).
٥- هلوه بالصيد:

كان يزيـد يقضي أغلب أوقاته في صيـد اللهو، فكان يلهو ويلعب بالصيد غير 
مكترث لقضايا األمة وشؤونها.

يقـول المؤرخـون: «كان يزيـد بن معاوية كلفـاً بالصيد الهياً بـه، وكان يلبس 
كالب الصيد األسـاور من الذهب والجالل المنسـوجة منه، ويهب لكل كلب عبداً 

يخدمه»(٣).
وهكـذا كان يزيـد بن معاوية منغمسـاً في مالهـي الدنيا، والهياً فـي ملذاتها، 
وناشراً للفساد والمجون والغناء والطرب، ويتعامل مع الناس بالقسوة والشدة، وال 
يهمـه أمـر األمة، أو الحفاظ على قيم الدين، مما جعل توليه للخالفة لعنة من لعنات 

الزمن، ووصمة عار في تاريخ المسلمين.

(١) موسوعة سيرة أهل البيت: اإلمام الحسين بن علي، باقر شريف القرشي، ج١٣، ص ١٨٢ – 
.١٨٣

(٢) مروج الذهب، ج٣، ص٦١.
(٣) موسوعة سيرة أهل البيت: اإلمام الحسين بن علي، باقر شريف القرشي، ج١٣، ص ١٨٢.
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يزيد واملوبقات الكبرية

ارتكـب يزيد بـن معاوية خـالل حكمـه القصيـر (٦٨٠ - ٦٨٣م) الكثير من 
الجرائـم الوحشـية والموبقـات الكبيرة والمحرمـات العظيمة لكن أكثرها وحشـية 

وأعظمها حرمة الموبقات الثالث التالية:
:C ١- قتل اإلمام احلسني

بدأ يزيد حكمه المشؤوم بجريمة عظيمة اهتز لها الكون كله وهي جريمة 
قتـل اإلمـام الحسـين C وأهـل بيتـه وأصحابه األخيـار في معركـة كربالء 

المشهورة.
يقـول ابـن الطقطقي عن قتل اإلمام الحسـين C: «هـذه قضية ال أحب 
بسـط القول فيها استعظاماً لها واستفظاعاً، فإنها قضية لم يجر في اإلسالم أعظم 
فحشـاً منها، ولعمـري إن قتل أميـر المؤمنين C. هو الطامـة الكبر. ولكن 
هذه القضية جر فيها من القتل الشـنيع والسـبي أو التمثيل ما تقشعر له الجلود. 
واكتفيت أيضاً عن بسـط القول فيها بشـهرتها فإنها أشهر الطامات؛ فلعن اللَّه كل 
من باشـرها وأمر بها ورضي بشـيء منها وال تقبل اللَّه منه صرفاً وال عدالً وجعله 
من األخسـرين أعماالً الذين ضل سـعيهم فـي الحياة الدنيا وهم يحسـبون أنهم 

.(١)« يحسنون صنعاً

(١) الفخري في اآلداب السلطانية، ابن الطقطقي، ص ١١٤.
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وقتـل اإلمـام الحسـين C كان بأمر مباشـر مـن يزيد كما يؤكـد على ذلك 
كوكبـة مـن المؤرخيـن، وليس صحيحـاً أنه لـم يأمر بقتلـه كما ذهـب لذلك بعض 

مؤيدي األمويين.
 C يَّر عبيدالله بـن زياد بين قتله أو قتل اإلمام الحسـين فيزيـد هـو الذي خَ
وبيـن أن يبقـى حراً يحمل اللقـب األموي أو يعود عبداً روميـاً كما هو حقيقة، يقول 

عبيدالله بن زياد:
«أما قتلي الحسين فإنه أشار إليَّ يزيد بقتله أو قتلي فاخترت قتله...»(١).

: ورو اليعقوبي أن يزيد كتب إلى عبيدالله بن زياد قائالً
«قـد بلغني أن أهل الكوفة قد كتبوا إلى الحسـين فـي القدوم عليهم، وأنه 
قـد خـرج من مكة متوجهاً نحوهـم، وقد بُلي به بلدك من بيـن البلدان، وأيامك 
، فاحذر أن  بيدٍ مـن بين األيام، فإن قتلته، وإال رجعت إلى نسـبك وإلى أبيـك عُ

يفوتك»(٢).
وال شـك أن الفعل كما ينسـب إلى المباشر، ينسـب إلى المسبب، يقال: فتح 
األمير البلد وإن لم يحضر المعركة، بل حصل الفتح على يد جنده، ولكن ينسب إلى 
أميرهم لكونه اآلمر، وفي مأساة كربالء نجد أدلة قوية على أن يزيد هو القاتل باعتبار 

أنه هو الذي أمر بقتل الحسين C والقتال معه.
فتحصـل أن جميـع ما روي حـول قاتل الحسـين وخذالنه في الدنيـا وعقابه 
تَلة الحسـين C، فما  في العقبى يشـمل يزيد، لكونه اآلمر األعلى، وبصفته أمير قَ
شـأن عبيدالله بن زياد إلى يزيد إال كنسـبة شمر وعمر بن سعد إلى عبيدالله بن زياد، 

فيشمله العنوان، هذا وثم شواهد تاريخية مهمة تثبت الموضوع(٣).
(١) الكامل في التاريخ، ج ٤، ص١٤٠.

(٢) تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص ١٦٩.
(٣) مع الركب الحسيني، ج ٦، ص ٥٤.
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وجريمة قتل اإلمام الحسين C وإبادة أهل البيت أعظم موبقة ارتكبها يزيد 
في التاريخ، وأكبر جريمة وحشية حدثت على وجه األرض.

٢- استباحة املدينة املنورة:
كانـت المدينـة المنـورة مركز أهل البيـت، ففيها ولدوا ونشـأوا وعاشـوا مع 
جدهم رسـول اللَّه K، ولذلك لما علم أهل المدينة باستشـهاد اإلمام الحسـين 
C، ورأوا ظلـم بني أمية وجورهم عليهم أيضاً ثـاروا ثورة عارمة، وطردوا والي 

يزيد عليها، وجميع بني أمية من المدينة المنورة.
فلما وصل الخبر إلى يزيد أرسـل إليهم جيشـاً جراراً بقيادة (مسـلم بن عقبة) 
الذي أسـرف في القتل واالغتصاب، واستباحة المدينة المنورة لمدة ثالثة أيام حتى 

سمي بمسرف لكثرة إسرافه في إراقة الدماء، وانتهاك الحرمات واألعراض.
يقـول المؤرخ المسـعودي عن أحـداث المدينة المنورة، ومـا حدث فيها من 

قبل الجيش األموي ما نصه: 
هم ظلمه، وما ظهر من فسقه: من  رُ يزيد وعماله، وعمَّ «ولما شـمل الناس جوْ
قتله ابن بنت رسول اللَّه K وأنصاره، وما أظهر من شرب الخمور، وسيره سيرة 
فرعـون، بل كان فرعون أعـدل منه في رعيته، وأنصف منـه لخاصته وعامته، أخرج 
ـلُ المدينـة عاملـه عليهم - وهو عثمـان بن محمد بـن أبي سـفيان - ومروان بن  أهْ

الحكم، وسائر بني أمية»(١).
ا فعل الجيـش األموي بأهل المدينة فكتب  ويتحدث المؤرخ المسـعودي عمّ

ما نصه بالحرف: 
«ونمى فعل أهل المدينة ببني أمية وعامل يزيد إلى يزيد، فسيَّرَ إليهم بالجيوش 
من أهل الشام عليهم مسلم بن عقبة المري الذي أخاف المدينة ونهبها، وقتل أهلها، 

(١) مروج الذهب، ج٣، ص٦٣.
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يْبة،  وبايعه أهلها على أنهم عبيد ليزيد، وسماها نتنة، وقد سماها رسول اللَّه K طَ
» فسـمي مسـلم هذا لعنه اللَّه بمجرم ومسـرف،  هُ هُ اللَّ افَ ينَةَ أَخَ دِ مَ افَ الْ نْ أَخَ وقال: «مَ

لما كان من فعله»(١).
وقـد قتل الجيـش األموي في الموضع المعروف بالحرة آالف الناس شـر 
قتلة وأوغل في القتل والذبح، ومن سـلم منهـم أمرهم بالبيعة ليزيد، وأن يكونوا 

عبيداً له! 
وقد تحدث المؤرخون حول فجائع تلك الواقعة الرهيبة، يقول المسعودي:

ة وعليهم  «ولمـا انتهـى الجيـش مـن المدينة الـى الموضع المعـروف بالحـرَّ
مُسـرف خرج إلى حربه أهلها عليهم عبد اللَّه بن مطيع العدوي وعبد اللَّه بن حنظلة 
الغسيل األنصاري، وكانت وقعة عظيمة قتل فيها خلق كثير من الناس من بني هاشم 

وسائر قريش واألنصار وغيرهم من سائر الناس.
فممـن قتل من آل أبي طالب اثنان: عبد اللَّـه بن جعفر بن أبي طالب، وجعفر 
ابـن محمد بـن علي بن أبي طالب، ومن بني هاشـم من غير آل أبـي طالب: الفضل 
ابـن العباس بـن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وحمزة بن عبد اللَّه بن نوفل بن 
الحـارث بـن عبد المطلب، والعباس بن عتبة بن أبي لهـب بن عبد المطلب، وبضع 
وتسـعون رجالً من سـائر قريش ومثلهم من األنصار، وأربعة آالف من سـائر الناس 

ممن أدركه اإلحصاء، دون من لم يعرف.
رف على السيف»(٢). سْ وبايع الناس على أنهم عبيدٌ ليزيد، ومن أبى ذلك أمره مُ

وذكر المدايني في كتاب الحرة عن الزهري، قال: كان القتلى يوم الحرة سـبع 
مئـة من وجوه الناس من قريش واألنصار والمهاجرين ووجوه الموالي، وأما من لم 
يعرف من عبد أو حر أو امرأة فعشـرة آالف، وخاض الناس في الدماء حتى وصلت 

(١) مروج الذهب، ج٣، ص٦٣.
(٢) مروج الذهب، ج٣، ص٦٣- ٦٤.



يزيد واملوبقات الكبرية

٤٣

الدماء إلى قبر رسول اللَّه K وامتألت الروضة والمسجد.
قال مجاهد: التجأ الناس إلى حجرة رسـول اللَّه K ومنبره والسيف يعمل 

فيهم.
وذكر المدايني عن أبي قرة قال: قال هشـام بن حسـان: ولدت ألف امرأة بعد 

الحرة من غير زوج، وغير المدايني يقول: عشرة آالف امرأة (١).
ونقل جالل الدين السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء ما نصه:

«وفي سنة ثالث وستين بلغه أنَّ أهل المدينة خرجوا عليه وخلعوه، فأرسل 
اليهم جيشـاً كثيفاً وأمرهم بقتالهم ثم المسـير الى مكة لقتال ابن الزبير، فجاءوا 

وكانت وقعة الحرة على باب طيبة، وما أدراك ما وقعة الحرة؟ 
هِ مـا كادَ ينجو منهم أحد، قتل فيها خلق من  ذكرها الحسـن مرةً فقال: واللَّ
راء، فإنا للَّه وإنا  الصحابـة ومـن غيرهم، ونهبت المدينـة، وافتضَّ فيها ألف عـذْ
هِ  نَةٌ اللَّ عْ لَيـه لَ عَ هُ وَ هُ اللَّ افَ ةِ أَخَ ينـَ دِ مَ لَ الْ افَ أهْ ـنْ أَخَ إليـه راجعون؛ قال K: «مَ

» رواه مسلم»(٢). يْنِ عَ مْ النَّاسِ أَجَ ةِ وَ الَئِكَ مَ الْ وَ
وذكر ابن قتيبة الدينوري عن واقعة الحرة: «قتل يوم الحرة من أصحاب النبي 
K ثمانون رجالً، ولم يبق بدري بعد ذلك، ومن قريش واألنصار سبع مئة، ومن 
سـائر النـاس مـن الموالي والعـرب والتابعين عشـرة آالف، وكانـت الوقعة في ذي 

الحجة لثالث بقين منها سنة ثالث وستين»(٣).
وهـذا يدل علـى المحرمات العظيمة والجرائم البشـعة التـي ارتكبها الجيش 
األمـوي بأمر مباشـر مـن يزيد بأهـل المدينـة، وهي جرائم حـرب يند لهـا جبين 
اإلنسـانية، حيث اسـتباح المدينة ثالثة أيام بلياليها، يقتل ويدمر ويسـرق ويسبي من 

(١) تذكرة الخواص، سبط ابن الجوزي، ص٢٤٢.
(٢) تاريخ الخلفاء، ص ٢٣٧.

(٣) اإلمامة والسياسة، ج ١، ص ١٨٥.
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٤٤

يشـاء من الناس، كما افتض ألف حرة من حرائر المسـلمين – على أقل تقدير - وقد 
قاتل مئة من آبائهم في غزوة بدر مع رسول اللَّه K، وتعامل مع من بقي من أهل 

المدينة على أنهم عبيد ليزيد! 
٣- رمي الكعبة باملنجنيق:

الموبقـة الكبيـرة الثالثـة التي قام بها يزيـد في حكمه القصير هـي رمي الكعبة 
بالمنجنيـق، فبعـد أن انتهى الجيش األموي من قتل وسـرقة ونهـب واغتصاب أهل 
المدينـة توجـه إلى مكـة المكرمة، وفي أثناء الطريق مات مسـرف واسـتخلف على 
الجيـش األمـوي (الحصين بن نمير) فسـار بالجيش حتـى أتى مكة وأحـاط بها...

ونصب الحصين فيمن معه من أهل الشام المجانِيقَ والعرادات على مكة والمسجد 
مـن الجبال والفجاج، وابنُ الزبير في المسـجد، ومعه المختار بـن أبي عبيد الثقفي 
داخالً في جملته، منضافاً إلى بيعته، منقاداً إلى إمامته، على شـرائط شـرطها عليه ال 

. يخالف له رأياً وال يعصى له أمراً
فتواردت أحجـار المجانيق والعرادات على البيت، ورمي مع األحجار بالنار 
والنفط ومشـاقات الكتان وغير ذلك من المحروقات، وانهدمت الكعبة، واحترقت 

البنية(١).
وقـد قـال المؤرخ المسـعودي عن جرائـم وفواحش يزيد بـن معاوية ما نصه 

بالحرف الواحد: 
«وليزيد وغيره أخبار عجيبة، ومثالب كثيرة: من شرب الخمر، وقتل ابن بنت 
الرسـول، ولعْن الوصي، وهدم البيت وإحراقه، وسـفك الدماء، والفسق والفجور، 

وغير ذلك»(٢).
وقال الذهبي عن موبقات يزيد: «افتتح دولته بمقتل الشهيد الحسين، واختتمها 

(١) مرو ج الذهب، ج ٣، ص ٦٥.

(٢) مرو ج الذهب، ج ٣، ص ٦٥.
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٤٥

بواقعة الحرة، فمقته الناس، ولم يبارك في عمره»(١).
وهـذه الجرائـم والموبقـات الكبيـرة، باإلضافـة إلـى سـلوكه الشـخصي 
المنحرف كشـربه للخمور ولهـوه بالكالب والقرود، ونشـره للمالهي واألغاني 
والطرب والرقص... وغيرها مما يتنافى مع أبسـط مؤهالت الحاكم اإلسـالمي، 
ومواصفـات خليفة المسـلمين تؤكد كلهـا على أنه ليس جديـراً بالخالفة، وليس 
أهـالً لها وإنما فرض على المسـلمين بقوة السـالح والسـيف، وبسياسـة الجزرة 

والعصى. 
ولـو لـم تكن ليزيد بـن معاوية إال هـذه الموبقـات الثالث الكبيـرة لكفى في 
الحكـم عليه بفسـقه وكفره كما قـال بذلك الكثير مـن العلماء المحققيـن والفقهاء 

األعالم من الفريقين(٢).
وهـذه الجرائـم الثـالث التي ارتكبهـا يزيد فتـرة حكمه القصير لم يشـهد لها 
التاريـخ نظيراً وال مثيالً، وقد شـوه تاريخ العالم اإلسـالمي، وهـي جرائم يند لها 
جبيـن اإلنسـانية، فانتهاك حرمة أهل بيت رسـول اللَّه K، وقتل اإلمام الحسـين 
 ومـن معه من أهل بيته وأصحابه، وسـبي نسـائه وأطفاله، وسـوقهم أسـار C
مـن بلد إلى بلد سـنة (٦١هــ) وهم ذرية الرسـول األكرم K، خـزي وعار على 

األمويين وأتباعهم.
 ،K ثـم انتهاك حرمة وقدسـية المدينـة المنورة، وانتهاك حرم رسـول اللَّه
واستباحتها ثالثة أيام بلياليها، وقتل أهلها، وإباحة أعراض الحرائر للجيش األموي، 

والقيام بسرقة ونهب ممتلكاتها؛ كلها جرائم ضد اإلنسانية.
وثلّـث تلك الجرائم والموبقات الكبيـرة بحصار مكة المكرمة، ورمي الكعبة 

(١) سير أعالم النبالء، ج ٣، ص ٢٩٠.
الركب  مع  كتاب:  راجع  لعنه،  وجواز  وكفره  وفسقه  يزيد  بحق  العلماء  أقوال  على  لالطالع   (٢)

الحسيني، ج ٦، ص ٢٩-٥١ وص ٦٨- ٧٧.
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المشـرفة بالمنجنيـق، وقتـل اآلالف مـن األبرياء في الحـرم الذي جعلـه اللَّه تعالى 
...وكل تلك الجرائم والموبقات الكبيرة ستبقى وصمة عار في جبين يزيد  حرماً آمناً
وجيشـه المتجرد من أي قيم ومبادئ إنسـانية وإسالمية، وسـتالحقهم اللعنات إلى 

يوم يبعثون، ثم الخلود في النار وبئس المصير.
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٤٧

اإلمام احلسني C ويزيد بن معاوية

منـذ اللحظـة األولى التي عين فيها معاوية بن أبي سـفيان ولـده (يزيد) كولي 
للعهـد، وخليفـة من بعده، رفض اإلمام الحسـين C بكل حزم وقـوة هذا القرار 

األموي، ووبخ معاوية بأشد الكلمات ألخذه البيعة ليزيد من بعده. 
وقد استخدم معاوية أسلوب الجزرة والعصا في البيعة ليزيد؛ فأغدق األموال 
الكثيـرة على الذين قبلوا بالبيعة، والعصا حيث التضييق والسـجن والقتل مصير كل 

من يعترض على ذلك.
وممـن قتلهـم معاويـة للتخلص منهـم وتهيئة الجـو ليزيد اإلمام الحسـن بن 
علي، وسـعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن خالد، وعبد الرحمن بن أبي بكر... 

وغيرهم من الشخصيات اإلسالمية البارزة. 
وقـد ذكـر المؤرخـون أن معاوية أمر بقتـل اإلمام الحسـن Cليخلو الجو 
ـنِ  سَ مامِ الحَ يهِ [أي إلَى اإلِ ـةُ إلَ يَ عاوِ ليزيـد، فقد ذكر أبـو الفرج األصفهانـي: «دَسَّ مُ
اً، فَماتا  ـمّ قّاصٍ سَ ـعدِ بنِ أبي وَ - وإلى سَ هُ زيدَ بَعدَ ـدَ إلى يَ عهَ C]- حيـنَ أرادَ أن يَ

.(١)« ةٍ بَ تَقارِ امٍ مُ نهُ في أيّ مِ
ةِ  أَ مَّ إلَى امرَ عَ السَّ فَ ةَ دَ يَ عاوِ يَ أنَّ مُ وِ ورو الشـيخ الطبرسـي في االحتجاج: «رُ
جتُكِ  وَّ وَ زَ إِذا ماتَ هُ ، فَ ها: اسقيهِ ثِ وقالَ لَ ةَ بِنتِ األَشعَ عدَ لِيٍّ C جَ ـنِ بنِ عَ سَ الحَ

(١) مقاتل الطالبيّين: ص ٥٠، شرح نهج البالغة البن أبي الحديد: ج ١٦ ص ٢٩.
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. زيدَ بِابني يَ
جني  وِّ ـةَ فَقالَت: زَ يَ عاوِ ةُ إلى مُ لعونَ تِ المَ ـمَّ وماتَ C، جاءَ تهُ السَّ ـقَ ا سَ لَمّ فَ

.(١)« زيدَ بني يَ ، ال تَصلُحُ الِ لِيٍّ نِ بنِ عَ سَ ةً لَم تَصلُح لِلحَ أَ إِنَّ امرَ بي! فَ : اذهَ . فَقالَ زيدَ يَ
ثِ بنِ  ةَ بِنتِ األَشـعَ عدَ ةُ إلى جَ يَ عاوِ ـلَ مُ ورو الشـيخ المفيد عن مغيرة: «أرسَ
 ، مٍ ئَةَ ألفِ دِرهَ يها مِ ـثَ إلَ . وبَعَ ـنَ سَ ي الحَ ـمِّ لى أن تَسُ زيدَ ابني عَ كِ يَ جُ وِّ زَ : أنّي مُ قَيسٍ

.(٣)« زيدَ ن يَ جها مِ وِّ زَ ا(٢) المالَ ولَم يُ هَ غَ وَّ نَ C، فَسَ سَ تِ الحَ مَّ لَت وسَ عَ فَ فَ
ةَ بِنتَ  عدَ ـهُ جَ أَتَ كِرَ أنَّ امرَ ـنِ C: «ذُ سَ مامِ الحَ تلِ اإلِ وقال المسـعودي فـي قَ
يها أنَّكِ إنِ احتَلتِ في  ةُ دَسَّ إلَ يَ عاوِ ، وقَد كانَ مُ ـمَّ تهُ السَّ ـقَ يِّ سَ ثِ بنِ قَيسٍ الكِندِ أشـعَ
، فَكانَ ذلِكَ الَّذي  زيـدَ ن يَ جتُكِ مِ وَّ ، وزَ مٍ ئَةِ ألفِ دِرهَ يـكِ بِمِ هتُ إلَ جَّ ، وَ ـنِ سَ تلِ الحَ قَ

. هِ مِّ لى سَ ثَها عَ عَ بَ
، ولَوال  زيدَ ياةَ يَ ـبُّ حَ يها: أنّا نُحِ ـلَ إلَ ، وأرسَ ةُ بِالمالِ يَ عاوِ ها مُ فى لَ ـا ماتَ وَ لَمّ فَ

.(٤)« هِ ينا لَكِ بِتَزويجِ فَ وَ ذلِكَ لَ
وبعـد أن تخلص معاوية من وجود اإلمام الحسـن Cباغتياله حتى يصفو الجو 
ليزيـد، كان يستشـعر القلق من وجود اإلمام الحسـين C ورفضه لبيعـة يزيد، وعندما 
علـم معاويـة أن اإلمام الحسـين C قد رفـض قرار البيعـة ليزيد ومعه زعمـاء المدينة 
المنورة، قرر أن يسـافر بنفسـه إلـى المدينة، وإقناعهـم بالبيعة، فاجتمع باإلمام الحسـين 
C وعبداللَّه بن العباس، وبعد مدح معاوية البنه يزيد ووصفه إياه بالعلم بالسنة وقراءة 

: مَّ قالَ لَى الرسول K، ثُ لّى عَ هَ وصَ دَ اللَّ مِ ينُ C فَحَ سَ القرآن والحلم. قام الحُ

(١) االحتجاج: ج ٢ ص ٧٣، بحار األنوار: ج ٤٤ ص ١٤٧- ١٤٨ ح ١٤.
 ١٣٢٢ ص   ٤ ج  (الصحاح:  زته  جوّ أي  له:  غته  سوّ وأنا  ذلك،  له  أجاز  أي  فعل:  ما  له  ساغ   (٢)

«سوغ»).
 ،١٨٥ ص  الواعظين:  روضة   ،٤٢ ص   ٤ ج  شهرآشوب:  البن  المناقب   ،١٦ ص   ٢ ج  اإلرشاد:   (٣)
بحار األنوار: ج ٤٤ ص ١٥٥- ١٥٦ ح ٢٥؛ شرح نهج البالغة البن أبي الحديد: ج ١٦ ص ٤٩.

(٤) مروج الذهب: ج ٣ ص ٦.
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 K ةِ الرسـول فَ (١) في صِ يَ القائِـلُ وإن أطنَبَ دِّ ؤَ ! فَلَن يُ ـةُ يَ عاوِ ـا بَعـدُ يا مُ أمّ
ن إيجازِ  هِ K مِ سـولِ اللَّ لَفَ بَعدَ رَ بَسـتَ بِهِ الخَ متُ ما لَ زءاً، وقَد فَهِ ميـعٍ جُ ـن جَ مِ
بحُ  حَ الصُّ ! فَضَ ـةُ يَ عاوِ يهـاتَ يا مُ يهاتَ هَ ، وهَ نِ اسـتِبالغِ النَّعتِ ـبِ عَ التَّنَكُّ ، وَ ـةِ فَ الصِّ
استَأثَرتَ  ، وَ طتَ تّى أفرَ لتَ حَ د فَضَّ قَ ، ولَ جِ رُ مسُ أنوارَ السُّ تِ الشَّ رَ جى، وبَهَ ةَ الدُّ فَحمَ
نِ  قٍّ مِ لتَ لِذي حَ ، ما بَذَ زتَ تّى جاوَ زتَ حَ ، وجُ لتَ حَ تّى مَ نَعتَ حَ ، ومَ فتَ تّى أجحَ حَ

. لَ ، ونَصيبَهُ األَكمَ رَ هُ األَوفَ ظَّ يطانُ حَ ذَ الشَّ تّى أخَ ، حَ هِ بِنَصيبٍ قِّ اسمِ حَ
دٍ K، تُريدُ أن  مَّ حَ ةِ مُ مَّ ـتِهِ ألِ ياسَ ، وسِ نِ اكتِمالِهِ زيدَ مِ ن يَ هُ عَ رتَ كَ متُ ما ذَ وفَهِ
ا  مَّ ا كانَ مِ مّ ـتُ غائِباً، أو تُخبِرُ عَ نعَ فُ مَحجوباً، أو تَ أَنَّكَ تَصِ ، كَ زيدَ اسَ في يَ ـمَ النـّ توهِ
ذَ فيهِ  ذ لِيَزيدَ فيما أخَ ، فَخُ أيِهِ وقِعِ رَ لى مَ هِ عَ ن نَفسِ زيدُ مِ لَّ يَ ، وقَد دَ لمٍ خاصٍّ يتَهُ بِعِ احتَوَ
يانَ  القِ ، وَ نَّ ترابِهِ بقَ ألَِ مامَ السِّ الحَ ، وَ شِ ندَ التَّهارُ (٢) عِ ةَ شَ هارِ نِ اسـتِقرائِهِ الكِالبَ المُ مِ
، فَما أغناكَ أن  لُ نكَ ما تُحاوِ راً، ودَع عَ ده باصِ الهي تَجِ ربِ المَ ، وضَ فِ عازِ ذَواتِ المَ
حُ باطِالً في  حتَ تَقدَ هِ ما بَرِ اللَّ وَ ، فَ ا أنتَ القيهِ مّ لـقِ بِأَكثَرَ مِ ا الخَ زرِ هذَ ن وِ هَ مِ ـى اللَّ تَلقَ
مُ  تَقدَ ، فَ ةٌ مضَ غَ وتِ إالّ ينَ المَ ينَكَ وبَ ، وما بَ يَةَ تَ األَسقِ ألَ تّى مَ ، حَ نَقاً في ظُلمٍ ، وحَ ورٍ جَ

. ناصٍ ومٍ مَشهودٍ، والتَ حينَ مَ لٍ مَحفوظٍ في يَ مَ لى عَ عَ
 - هِ مرُ اللَّ عَ د- لَ قَ ن آبائِنا تُراثاً، ولَ نَعتَنا عَ ، ومَ ا األَمرِ ضتَ بِنا بَعدَ هذَ رَ أَيتُـكَ عَ ورَ
ندَ  جتُم بِهِ القائِمَ عِ جَ نا بِها، أما حَ ئتَ لَ ، وجِ ةً الدَ المُ وِ السَّ الةُ وَ يهِ الصَّ لَ سولُ عَ نَا الرَّ ثَ أورَ
 ، كِبتُمُ األَعاليلَ رَ ، فَ فِ يمانُ إلَى النَّصَ هُ اإلِ دَّ ، ورَ كَ ةِ بِذلـِ جَّ نَ لِلحُ أَذعَ ، فَ سـولِ وتِ الرَّ مَ
ن طَريقٍ كانَ  ! مِ ـةُ يَ عاوِ تّى أتـاكَ األَمرُ يا مُ ، حَ لتُـم: كانَ ويَكونُ ، وقُ لتُـمُ األَفاعيـلَ عَ وفَ

.(٣) ناكَ فَاعتَبِروا يا أولِي األَبصارِ هُ ، فَ كَ يرِ ها لِغَ قَصدُ
 : ةَ لِيَزيدَ هِ البَيعَ ةَ وأخذِ كَّ ةَ إلى مَ يَ عاوِ ورو ابـن األعثم الكوفي في ذِكرِ قُدومِ مُ
 ، عاهُ ـينِ C فَدَ سَ ـلَ إلَى الحُ مَّ أرسَ ، ثُ زيدَ ن أمرِ يَ ـيئاً مِ رُ شَ ةَ ال يَذكُ كَّ ةُ بِمَ يَ عاوِ أقامَ مُ

غَ فيه (الصحاح: ج ١ ص ١٧٢ «طنب»). (١) أطنَبَ في الكالم: بالَ
ةُ بالكِالب: وهو تحريش بعضها على بعض (الصحاح: ج ٣ ص ١٠٢٧ «هرش»). شَ هارَ (٢) المُ

(٣) اإلمامة والسياسة: ج ١ ص ٢٠٨.
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لَداً  كتُ بَ ! اعلَم أنّي مـا تَرَ هِ بـدِ اللَّ : أبا عَ مَّ قالَ ـهُ ثُ جلِسَ بَ مَ رَّ يهِ قَ ـلَ إلَ هُ ودَخَ ـا جـاءَ لَمّ فَ
 : َنّي قُلتُ دينَةَ ألِ رتُ المَ ، وإنَّما أخَّ ةَ لِيَزيدَ مُ البَيعَ لَيهِ ذتُ عَ أَخَ ثتُ إلى أهلِهِ فَ وقَد بَعَ إالّ
دينَةِ بَعدَ ذلِكَ  ثتُ إلَى المَ مَّ إنّي بَعَ ، ثُ لَيهِ م عَ هُ ومَن ال أخافُهُ تُ شـيرَ هُ وعَ هُ وقَومُ م أصلُ هُ
يراً  دٍ K خَ مَّ حَ ةِ مُ مَّ لِمتُ أنَّ ألِ م، ولَو عَ نهُ دُّ بِها مِ وَ أشَ داً هُ تَهُ مَن ال أعلَمُ أحَ يعَ أَبى بَ فَ

. هُ ثتُ لَ زيدَ لَما بَعَ لَدي يَ ن وَ مِ
وَ  كتَ مَن هُ إِنَّكَ قَد تَرَ ذا، فَ ل هكَ ! ال تَقُ ةُ يَ عاوِ هالً يا مُ ينُ C: مَ سَ هُ الحُ فَقالَ لَ

. اً وأباً ونَفساً نهُ امّ يرٌ مِ خَ
! هِ بدِ اللَّ كَ أبا عَ أَنَّكَ تُريدُ بِذلِكَ نَفسَ : كَ ةُ يَ عاوِ فَقالَ مُ

دتُ نَفسي فَكانَ ماذا؟! إِن أرَ ينُ C: فَ سَ فَقالَ الحُ
ا أبوكَ  ، وأمّ زيـدَ ن أمِّ يَ يرٌ مِ كَ فَخَ ـا أمُّ ! أمّ هِ بدِ اللَّ كَ أبا عَ رُ : إذاً اخبـِ ـةُ يَ عاوِ فَقـالَ مُ
هُ  يرَ أنَّ ، غَ اسِ نَ النـّ هِ مِ يرِ ـت لِغَ يسَ هِ K لَ ن رسـولِ اللَّ تُهُ مِ رابَ ، وقَ ةٌ وفَضلٌ ـهُ سـابِقَ لَ فَ
ةِ  مَّ يرٌ ألِ هِ خَ اللَّ وَ وَ هُ وَ فَ ا أنتَ وهُ ، وأمّ لى أبيـكَ َبيهِ عَ هُ ألِ ى اللَّ ضَ ، فَقَ مَ أبوهُ أباكَ قَـد حاكَ

. نكَ دٍ K مِ مَّ حَ مُ
؟ مورُ الفَجورُ زيدُ الخَ ؟! يَ دٍ مَّ حَ ةِ مُ مَّ يرٌ الِ ينُ C: مَن خَ سَ فَقالَ الحُ

. ناً سَ حَ نكَ إالّ رَ مِ كَ هُ لَما ذَ ندَ كِرتَ عِ إِنَّكَ لَو ذُ ! فَ هِ بدِ اللَّ هالً أبا عَ : مَ ةُ يَ عاوِ فَقالَ مُ
. ل فِيَّ ما أقولُ فيهِ ليَقُ نهُ أنَا فَ هُ مِ نّي ما أعلَمُ لِمَ مِ ينُ C: إن عَ سَ فَقالَ الحُ

 ، كَ هَ في نَفسِ اتَّقِ اللَّ ـداً، وَ ف إلى أهلِكَ راشِ رِ ! انصَ هِ بدِ اللَّ : أبا عَ ةُ يَ عاوِ هُ مُ فَقالَ لَ
. كَ وأعداءُ أبيكَ م أعداؤُ إِنَّهُ ؛ فَ عتُهُ مِ نكَ ما قَد سَ عوا مِ امِ أن يَسمَ ر أهلَ الشّ احذَ وَ

.(١) لِهِ نزِ ينُ C إلى مَ سَ فَ الحُ رَ : فَانصَ قالَ
ثم غادر معاوية المدينة متجهاً إلى مكة المكرمة وهو يفكر في أمر المعارضين 

(١) الفتوح: ج ٤ ص ٣٣٩. اإلمامة والسياسة: ج ١ ص ٢١١.
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لبيعـة يزيـد، فلما وصل إلى مكة أمر بإحضار اإلمام الحسـين، وعبـد اللَّه بن الزبير، 
وعبـد الرحمـن بن أبي بكر، وعبد اللَّه بن عمر وعـرض عليهم مرة أخر البيعة إلى 

يزيد فأعلنوا رفضهم لها، فانبر إليهم مغضباً وقال:
م إليكم، إنّه قد أعذر من أنذر، إنّي كنتُ أخطب فيكم  «فإنّي قد أحببت أن أتقدّ
بني على رؤوس الناس فأحمل ذلك وأصفح، وإنّي قائم  فيقوم إليّ القائم منكم فيكذّ
بمقالـة، فأقسـم باللَّه ! لئن ردّ علـيّ أحدكم كلمة في مقامي هـذا ال ترجع إليه كلمة 

غيرها حتّى يسبقها السيف إلى رأسه، فال يبقينّ رجل إالّ على نفسه.
ثـمّ دعا صاحب حرسـه بحضرتهم فقال: أقم علـى رأس كلّ رجل من هؤالء 
رجلين ومع كلّ واحد سيف، فإن ذهب رجل منهم يردّ عليّ كلمة بتصديق أو تكذيب 

فليضرباه بسيفيهما.
ثمّ خرج وخرجوا معه، حتّى رقى المنبر فحمد اللّه وأثنى عليه ثمّ قال: إنّ هؤالء 
الرهط سـادة المسـلمين وخيارهم ال يبتزّ أمر دونهم وال يقضى إالّ عن مشـورتهم، 
وإنّهم قد رضوا وبايعوا ليزيد، فبايعوا على اسـم اللَّه! فبايع الناس، وكانوا يتربّصون 
بيعـة هؤالء النفر، ثمّ ركب رواحله وانصرف إلـى المدينة، فلقي الناس أولئك النفر 

فقالوا لهم: زعمتم أنّكم ال تبايعون فلم أُرضيتم وأُعطيتم وبايعتم؟! 
نا. لْ عَ ! ما فَ اللهِ قالوا: وَ

وا على الرجل؟ فقالوا: ما منعكم أن تردّ
.(١) تْلَ قَ نَا الْ فْ خِ نا وَ قالوا: كادَ

وأصر اإلمام الحسين على رفض مبايعة يزيد بن معاوية ألنه ليس أهالً للخالفة 
والحكـم، ولم ينفع مع اإلمام كل محاوالت اإلغراء أو التهديد، بل كان يعلن جهراً 

وأمام المأل رفضه بيعة يزيد.

(١) الكامل في التاريخ، ج ٣، ص ٣٥٤ – ٣٥٥.
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البيعة أو القتل
مـا إن اسـتلم يزيـد بـن معاوية الحكم بعـد موت أبيـه حتى بعـث لواليه على 
المدينة المنورة ألخذ البيعة من اإلمام الحسين C، وتخييره بين البيعة أو القتل! 
وكان موقـف اإلمام الحسـين C ثابتاً ال يتغير وهـو رفض مبايعة يزيد وإن 

أد األمر إلى القتل!
فقد رو المؤرخون كلهم أن هدف يزيد األول أخذ البيعة من اإلمام الحسين 
C، فقـد رو الطبـري أن يزيد كتب رسـالة صغيرة إلى واليه علـى المدينة وهو 
ا بعد فخذ حسيناً  الوليد بن عتبة بأخذ البيعة من اإلمام الحسين C وهذا نسها: «أمّ
وعبـد اللَّـه بن عمـر وعبد اللَّه بـن الزبير بالبيعة أخذاً شـديداً ليسـت فيه رخصة وال 

هوادة حتى يبايعوا والسالم»(١).
 فبعث الوليد بن عتبة إلى مروان بن الحكم، فدعاه واستشاره وقال: كيف تر

أن أصنع؟
قال: إني أر أن تبعث الساعة إلى هؤالء النفر فتدعوهم إلى البيعة، فإن فعلوا 
قبلت، وإن أبوا ضربت أعناقهم قبل أن يعلموا بموت معاوية، فإنّهم إن علموا بموته 

وثب كل واحد منهم في جانب، فأظهر الخالف والمنابذة.
وأرسل عبد اللَّه بن عمرو بن عثمان وهو غالم حدث إلى الحسين وابن الزبير 
يدعوهمـا، فوجدهما في المجلس جالسـين فقال: أجيبا األميـر. فقاال له: انصرف، 

فاآلن نأتيه. 
ثم أقبل ابن الزبير على الحسين فقال له: ما تظن فيما بعث إلينا؟ 

فقال الحسين: أظن طاغيتهم قد هلك، وقد بعث هذا إلينا ليأخذنا بالبيعة قبل 
ج٦،  والنهاية،  البداية  ص٣٧٧.   ،٣ ج  التاريخ،  في  الكامل   .٢٩٩ ص   ،٥ ج  الطبري،  تاريخ   (١)

ص١٩١.
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أن يفشوا الخبر. 
قال: وأنا ما أظن غيره، فما تريد أن تصنع؟

قال: أجمع فتياني الساعة، ثم أسير إليه، فإذا بلغت الباب احتبستهم. 
قال: فإنّي أخافه عليك إذا دخلت.
قال: ال آتيه إال وأنا على االمتناع.

قـال: فجمـع مواليـه وأهـل بيته، ثـم قام يمشـي حتى انتهـى إلى بـاب الوليد 
وقـال ألصحابه: إني داخل، فإن دعوتكم أو سـمعتم صوتي قـد عال فاقتحموا عليّ 

بأجمعكم، وإال فال تبرحوا حتى أخرج. 
فدخل وعنده مروان، فسلم عليه باإلمرة وجلس، فأقرأه الوليد الكتاب، ونعى 
ثْلِي  إِنَّ مِ ـةِ فَ بَيْعَ نَ الْ تَنِي مِ ـأَلْ ا سَ ا مَ إليـه معاوية، ودعاه إلى البيعة، فقال الحسـين... أَمَّ
وسِ النَّاسِ  ؤُ لَى رُ ا عَ هَ رَ ونَ أَنْ تُظْهِ نِْي سـراً دُ ئُ مِ تَزِ اكَ تَجْ الَ أَرَ تهُ سـراً، وَ يْعَ طِي بَ عْ الَ يُ

. الَنِيَةً عَ
قال: أجل.

قـال: فإذا خرجت إلى الناس فدعوتهم إلى البيعة دعوتنا مع الناس فكان أمراً 
 . واحداً

فقـال له الوليد -وكان يحب العافية-: فانصرف على اسـم اللَّه حتى تأتينا مع 
جماعة الناس.

فقـال لـه مروان: واللَّه إن فارقك السـاعة ولـم يبايع ال قدرت منـه على مثلها 
أبـداً حتـى تكثر القتلـى بينك وبينه، احبـس الرجل وال يخرج من عنـدك حتى يبايع 
أو تضـرب عنقه. فوثب الحسـين عند ذلك فقال: يا بـن الزرقاء، أنت تقتلني أو هو؟ 

كذبت والله وأثمت. ثم خرج.
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فقال مروان: واللَّه ال يمكنك من مثلها من نفسه.
فقال الوليد: واللَّه ما أحب أن لي ما طلعت عليه الشمس وغربت، وإني قتلت 

.(١) حسيناً
وزاد ابـن األثيـر: «فقال مروان للوليـد عصيتني ال واللَّه ال يمكنك من نفسـه 
بمثلـه أبـداً، فقـال الوليد ويح غيرك يـا مروان واللَّـه ما أحب أن لي مـا طلعت عليه 
الشمس وغربت عنه من مال الدنيا وملكها وأني قتلت حسيناً إن قال: ال أبايع. واللَّه 
إني ألظن أن امرأً يحاسـب بدم الحسـين لخفيف الميزان عند اللَّـه يوم القيامة. قال 

مروان: قد أصبت! يقول له هذا وهو غير حامد له على رأيه»(٢).
وبالفعـل لـم يعد اإلمـام الحسـين C إلى مجلـس والي المدينـة، بل قرر 
C بـكل ثبـات وحـزم رفـض البيعـة ليزيد مهمـا كلف األمـر من ثمـن، وهو ما 
اسـتدعى خروج اإلمام الحسـين C من المدينة نحو مكة، ثم خرج من مكة بعد 
يلها  أن أد العمرة المفردة متوجهاً إلى العراق لتبدأ بداية الثورة الحسينية بكل تفاصِ
المعروفة، والتي انتهت باستشـهاد اإلمام الحسين C ومن معه، وعدم الخضوع 

للذل واالستسالم بمبايعة يزيد.
وقد بقي وسيبقى اإلمام الحسين C مخلداً ما دام للدنيا خلود، وقد مضى 
لربه شـهيداً وشاهداً، وها نحن نر اليوم ماليين المسلمين من مختلف بقاع العالم 

تزور مرقده الطاهر، ومشهده العامر بالمؤمنين في كل وقت وحين.
أما يزيد فلم يبق بعد شـهادة اإلمام الحسـين C إال مدة قليلة تقل عن أربع 
سنوات ليموت عطشاناً، وليذهب إلى مزبلة التاريخ بعارها وشنارها، ويخسر الدنيا 

واآلخرة، وذلك هو الخسران المبين.

ج٦،  والنهاية،  البداية   .٣٢٤ ص   ،٥ ج  الجوزي،  ابن  والملوك،  األمم  تاريخ  في  المنتظم   (١)
ص١٩١-١٩٢.

(٢) الكامل في التاريخ، ج ٣، ص ٣٧٨.
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١ - رفض مبايعة يزيد

 C عندمـا تولى يزيد الحكم كان هاجسـه األول أن يقر له اإلمام الحسـين
بالبيعـة، وذلـك لمعرفته برفض اإلمام لذلك أشـد الرفض، ولذلك أمـر يزيد عامله 
على المدينة أن يبدأ باإلمام الحسـين C، وبأخذ منه البيعة دون هوادة أو تأخير، 

فإن أبى يضرب عنقه ويبعث إليه برأسه. 
و بنِ  مرِ هِ بـنِ عَ بدِ اللَّ عَ عَ زيـدُ مَ تَبَ يَ فقـد ذكر ابن سـعد في الطبقـات الكبر: كَ
 : دينَةِ لَى المَ وَ عَ ـفيانَ وهُ تبَةَ بنِ أبي سُ ليدِ بنِ عُ - إلَى الوَ يٍّ ؤَ رِ بنِ لُ يِّ -عامِ رِ يسٍ العامِ أوَ
.(١) لِيٍّ ينُ بنُ عَ سَ أُ بِهِ الحُ بدَ لَ مَن تَ ن أوَّ ليَكُ ، وَ يشٍ رَ جوهِ قُ أ بِوُ ابدَ م، وَ بايِعهُ أنِ ادعُ النّاسَ فَ

ن  ةُ -وذلِكَ لِلنِّصفِ مِ يَ عاوِ ا ماتَ مُ مّ وقال الشـيخ المفيد في كتابه اإلرشـاد: لَ
ـفيانَ -وكانَ  تبَةَ بنِ أبي سُ ليدِ بنِ عُ زيدُ إلَى الوَ تَبَ يَ - كَ ةِ جرَ نَ الهِ ـتّينَ مِ ـنَةَ سِ بٍ سَ جَ رَ
هُ فِي  صَ لَ خِّ رَ ، وال يُ هُ ةِ لَ ـينَ C بِالبَيعَ سَ ذَ الحُ أخُ - أن يَ ةَ يَ عاوِ ن قِبَلِ مُ دينَةِ مِ لَى المَ عَ

.(٢) ينِ C فِي اللَّيلِ فَاستَدعاهُ سَ ليدُ إلَى الحُ ذَ الوَ أَنفَ . فَ ن ذلِكَ رِ عَ التَّأَخُّ

ص   ٦ ج  الكمال:  تهذيب   ،٤٤٢ ص   ١ ج  الصحابة):  من  الخامسة  الكبر (الطبقة  الطبقات   (١)
بغية  العامري»،  إدريس  بن  عمرو  بن  اللَّه  وفيهما «عبد   ٢٠٦ ص   ١٤ ج  دمشق:  تاريخ   ،٤١٤
اإلسالم  تاريخ  العامري»،  أوس  بن  «عمرو  وفيه   ٢٦٠٧ ص   ٦ ج  حلب:  تاريخ  في  الطلب 

للذهبي: ج ٥ ص ٧، سير أعالم النبالء: ج ٣ ص ٢٩٥.
(٢) اإلرشاد: ج ٢ ص ٣٢، روضة الواعظين: ص ١٨٩، إعالم الور: ج ١ ص ٤٣٤ وليس فيه 
ر عن ذلك»، بحار األنوار: ج ٤٤ ص ٣٢٤ الرقم ٢، أنساب األشراف:  ص له في التأخّ «وال يرخّ

ج ٣ ص ٣٦٨.
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 - لبِيِّ لٍ الكَ هُ ميسونُ بِنتُ بَحدَ ةَ -وأمُّ يَ عاوِ زيدُ بنُ مُ لَكَ يَ وفي تاريخ اليعقوبي: مَ
ليدِ بنِ  تَبَ إلَـى الوَ شـقَ كَ مَ دِمَ دِ ا قَ لَمّ ـنَةَ ٦٠هــ... وكانَ غائِباً، فَ بٍ سَ جَ لِّ رَ سـتَهَ في مُ
ـينَ بنَ  سَ رِ الحُ أَحضِ -: إذا أتاكَ كِتابي هذا، فَ دينَةِ لُ المَ وَ عامِ ـفيانَ -وهُ تبَةَ بنِ أبي سُ عُ
ابعَث  ما، وَ هُ ب أعناقَ إِنِ امتَنَعا فَاضرِ ةِ لي، فَ ما بِالبَيعَ ذهُ ، فَخُ يرِ بَ ـهِ بنَ الزُّ بدَ اللَّ لِـيٍّ وعَ عَ
ـينِ بنِ  سَ ، وفِي الحُ كمَ ذ فيهِ الحُ أَنفِ نِ امتَنَعَ فَ ، فَمَ ةِ اسَ بِالبَيعَ ذِ النـّ ما، وخُ ـهِ ؤوسِ لي بِرُ

.(١) المُ السَّ ، وَ يرِ بَ هِ بنِ الزُّ بدِ اللَّ لِيٍّ وعَ عَ
تّينَ  ـنَةَ سِ بٍ سَ جَ ـفيانَ -وذلِكَ في رَ ةُ بنُ أبي سُ يَ عاوِ فِّيَ مُ ا تُوُ مّ وفي الملهوف: لَ
هُ  رُ أمُ - يَ دينَةِ تبَـةَ -وكانَ أميراً بِالمَ ليدِ بنِ عُ ةَ إلَى الوَ يَ عاوِ زيدُ بنُ مُ تَبَ يَ - كَ ةِ جرَ ـنَ الهِ مِ
: إن أبى  هُ لَى الحسـين بن علـي C، ويَقولُ لَ ةً عَ لى أهلِها وخاصَّ هُ عَ ةِ لَ بِأَخـذِ البَيعَ

.(٢) هِ أسِ يَّ بِرَ ابعَث إلَ هُ وَ نُقَ ب عُ لَيكَ فَاضرِ عَ
ليدِ بنِ  زيـدُ إلَى الوَ تَبَ يَ ، كَ ةُ يَ عاوِ ـا ماتَ مُ مّ وفي المناقب البن شـهر آشـوب: لَ
ت  يِّقاً لَيسَ (٥) أخذاً ضَ ةِ عَ ربَ الءِ األَ ن هؤُ ةَ مِ (٤) البَيعَ ذُ أخُ دينَةِ يَ ـفيانَ بِالمَ (٣) بنِ أبي سُ تبَةَ عُ

.(٦) هِ أسِ يَّ بِرَ ابعَث إلَ هُ وَ نُقَ ب عُ م فَاضرِ نهُ لَيكَ مِ أَبّى عَ ن تَ : فَمَ ةٌ خصَ فيهِ رُ
اإلمام يف جملس اإلمارة يرفض البيعة 

اسـتدعى الوليـد بن عتبـة والي المدينـة المنورة اإلمام الحسـين C ألخذ 
البيعـة منـه ليزيد بـن معاوية لكنـه رفض ذلك بشـدة وبقي على موقفـه الرافض من 

مبايعته حتى آخر لحظة من حياته.

(١) تاريخ اليعقوبي: ج ٢ ص ٢٤١.
(٢) الملهوف: ص ٩٦، مثير األحزان: ص ٢٣، بحار األنوار: ج ٤٤ ص ٣٢٤.

قبة»، والصواب ما تم إثباته. (٣) في المصدر: «عُ
(٤) في بحار األنوار: «بِأخذ» بدل «يأخذ»، وهو األنسب للسياق.

(٥) أي: الحسين بن علي C وعبد اللَّه بن عمر وعبد اللَّه بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر.
: ص  (٦) المناقب البن شهرآشوب: ج ٤ ص ٨٨، بحار األنوار: ج ٤٤ ص ٣٢٥؛ تذكرة الخواصّ

.٢٣٥
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ـثَ إلَى الحسـين بن علي  فقـد رو الشـيخ الصـدوق: أن الوليـد بـن عتبة بَعَ
. هُ بايِعَ لَ كَ أن تُ رَ نينَ أمَ ؤمِ : إنَّ أميرَ المُ C، فَقالَ

 ، ةِ سالَ نُ الرِّ عدِ مَ ةِ وَ رامَ لِمتَ أنّا أهلُ بَيتِ الكَ ، قَد عَ تبَةُ ينُ C: يا عُ سَ فَقالَ الحُ
هِ عز وجل،  نَطَقت بِإِذنِ اللَّ ـنَتَنا، فَ نا، وأنطَقَ بِهِ ألسِ لوبَ هُ قُ هُ اللَّ عَ قِّ الَّذي أودَ وأعالمُ الحَ
لدِ أبي  لـى وُ ةٌ عَ مَ رَّ حَ ـةَ مُ الفَ : «إنَّ الخِ قـولُ هِ K يَ سـولَ اللَّ ي رَ دّ عتُ جَ ـمِ ـد سَ قَ لَ وَ

هِ K هذا؟!(١). سولُ اللَّ م رَ يفَ ابايِعُ أهلَ بَيتٍ قَد قالَ فيهِ » وكَ فيانَ سُ
دَ  جَ ليدِ فَوَ ينُ C إلَى الوَ سَ ورو الشيخ المفيد في كتابه اإلرشاد: صارَ الحُ
أَ  رَ مَّ قَ ـينُ C، ثُ سَ عَ الحُ ةَ فَاسـتَرجَ يَ عاوِ يهِ مُ ليدُ إلَ نَعَى الوَ ، فَ مِ كَ ـروانَ بنَ الحَ هُ مَ نـدَ عِ

. هُ نهُ لَ ةِ مِ ن أخذِ البَيعَ هُ فيهِ مِ رَ زيدَ وما أمَ كِتابَ يَ
هراً،  هُ جَ تّى أبايِعَ اً حَ رّ تي لِيَزيدَ سِ قنَعُ بِبَيعَ ـينُ C: إنّي ال أراكَ تَ سَ هُ الحُ فَقالَ لَ
أيَكَ  تُصبِحُ وتَر رَ ينُ C: فَ سَ ل، فَقالَ الحُ : أجَ هُ ليدُ لَ . فَقالَ الوَ فَ النّاسُ ذلِكَ يَعرِ فَ

. ةِ النّاسِ ماعَ عَ جَ أتِيَنا مَ تّى تَ هِ حَ لَى اسمِ اللَّ ف عَ رِ : انصَ ليدُ هُ الوَ ، فَقالَ لَ في ذلِكَ
لى  نهُ عَ رتَ مِ بايِع ال قَدَ ةَ ولَم يُ اعَ ينُ السّ سَ قَكَ الحُ ئِن فارَ هِ لَ اللَّ : وَ روانُ فَقالَ لَه مَ
تّى  كَ حَ ندِ ن عِ ج مِ لَ فَال يَخـرُ جُ ، احبِسِ الرَّ هُ ينـَ م وبَ ينَكُ تلى بَ تّـى يُكثِرَ القَ داً حَ ثلِهـا أبَ مِ

. هُ نُقَ بَ عُ بايِعَ أو تَضرِ يُ
؟!  وَ قتُلُني أو هُ - تَ رقـاءِ ابنَ الزَّ - يَ : أنتَ ـينُ C وقالَ سَ ندَ ذلِكَ الحُ ثَـبَ عِ فَوَ

.(٢) هُ لَ نزِ تّى أتى مَ واليهِ حَ هُ مَ عَ جَ يَمشي ومَ رَ . وخَ هِ وأثِمتَ اللَّ بتَ وَ ذَ كَ
ولمـا رفض اإلمام البيعة ليزيد قرر الخروج من الحجاز والتوجه إلى كربالء، 

لتبدأ بعد ذلك رحلة الثورة ضد الظلم والفساد واالنحراف. 

(١) األمالي للصدوق: ص ٢١٦ ح ٢٣٩، بحار األنوار: ج ٤٤ ص ٣١٢، الفضائل: ص ٦٨.
بحار   ،٤٣٤ ص   ١ ج   :الور إعالم   ،١٨٩ ص  الواعظين:  روضة   ،٣٣ ص   ٢ ج  اإلرشاد:   (٢)

األنوار: ج ٤٤ ص ٣٢٤.
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أقوال اإلمام احلسني C يف يزيد
كان لإلمـام الحسـين C العديـد من الكلمـات واألقوال في حـق يزيد بن 
معاوية، وهي تكشـف عن رأي ومنظور اإلمام الحسـين C تجاه شـخصية يزيد 
المشـهور بالمجون واالسـتهتار بالدين، وعدم أهليته للخالفة أبداً؛ وأسباب رفض 

اإلمام الحسين C لبيعة يزيد.
وإليكم كلمات وأقوال اإلمام الحسين C في حق يزيد بن معاوية، ومنها:
١- كتـب اإلمام الحسـين C إلى معاويـة موبخاً إياه على اسـتخالف ابنه 
ـرابَ ويَلهو  بُ الشَّ المٌ يَشـرَ وَ غُ يتَ ابنَكَ وهُ لَّ مَّ وَ يزيـد من بعـده ما نصه بالحرف: «ثُ
يفَ  ، فَكَ بِّـكَ ةَ رَ دِّ نَصيحَ ، ولَم تُـؤَ يَّتَـكَ عِ (١) رَ بـتَ ، وأخرَ تَـكَ نـتَ أمانَ ، فَخُ بِالـكِالبِ
 ! قينَ نَ الفاسِ سـكِرِ مِ بُ المُ ؟ وشارِ سـكِرَ بُ المُ دٍ K مَن يَشـرَ مَّ حَ ةِ مُ لى أمَّ لّي عَ تُوَ
لَى  يفَ عَ ، فَكَ مٍ لى دِرهَ سكِرِ بِأَمينٍ عَ بُ المُ ! ولَيسَ شارِ نَ األَشرارِ سكِرِ مِ بُ المُ وشارِ

؟!»(٢). ةِ االمَّ
ـقٌ  زيدُ فاسِ روانَ في مجلس اإلمارة-: «ويَ ٢- قال اإلمام الحسـين C - لِمَ

.(٣)« ثلِهِ بايِعُ لِمِ ثلي ال يُ ، ومِ مرِ وقاتِلُ النَّفسِ بُ الخَ شارِ
٣- قـال اإلمـام الحسـين C لمعاويـة رداً علـى مدحه البنه يزيـد وادعائه 
ةِ  مَّ ـتِهِ ألِ ياسَ ، وسِ نِ اكتِمالِهِ زيدَ مِ ن يَ هُ عَ رتَ كَ مـتُ ما ذَ صالحيتـه للخالفة ما يلي: «وفَهِ
تُ غائِباً،  نعَ فُ مَحجوباً، أو تَ أَنَّكَ تَصِ ، كَ زيدَ مَ النّاسَ في يَ ـدٍ K، تُريدُ أن توهِ مَّ حَ مُ
 ، أيِهِ وقِعِ رَ لى مَ ـهِ عَ ن نَفسِ زيدُ مِ لَّ يَ ، وقَد دَ لمٍ خاصٍّ يتَهُ بِعِ ا احتَوَ مَّ ـا كانَ مِ مّ رُ عَ أو تُخبـِ
مامَ  الحَ ، وَ شِ ندَ التَّهارُ (٤) عِ ـةَ شَ هارِ نِ اسـتِقرائِهِ الكِالبَ المُ ذَ فيهِ مِ ذ لِيَزيدَ فيما أخَ فَخُ

(١) في بعض نسخ المصدر: «أخزيت» بدل «أخربت».
(٢) دعائم اإلسالم: ج ٢ ص ١٣٣ ح ٤٦٨، وفي بحار األنوار: ج ٦٣ ص ٤٩٥ ح ٤١ عن اإلمام 

.C ولكن مضمون الكتاب بعيد عن زمانه.C الحسن
(٣) مثير األحزان: ص ٢٤، الملهوف: ص ٩٨، بحار األنوار: ج ٤٤ ص ٣٢٥.

ةُ بالكِالب: وهو تحريش بعضها على بعض (الصحاح: ج ٣ ص ١٠٢٧ «هرش»). شَ هارَ (٤) المُ



١ - رفض مبايعة يزيد

٦١

نكَ  راً، ودَع عَ ده باصِ الهي تَجِ ربِ المَ ، وضَ فِ عازِ يانَ ذَواتِ المَ القِ ، وَ نَّ َترابِهِ بقَ ألِ السِّ
هِ ما  اللَّ وَ ، فَ ا أنتَ القيهِ مّ لقِ بِأَكثَرَ مِ ا الخَ زرِ هذَ ن وِ هَ مِ ى اللَّ ، فَما أغناكَ أن تَلقَ لُ ما تُحاوِ
ينَ  ينَكَ وبَ ، وما بَ يَةَ تَ األَسـقِ ألَ تّى مَ ، حَ نَقاً في ظُلمٍ ، وحَ ورٍ حُ باطِالً في جَ حـتَ تَقدَ بَرِ
.(١)« ناصٍ ومٍ مَشهودٍ، والتَ حينَ مَ لٍ مَحفوظٍ في يَ مَ لى عَ مُ عَ تَقدَ ، فَ ةٌ مضَ غَ وتِ إالّ المَ

ينُ C مخاطباً معاوية ومستنكراً عليه استخالف يزيد:  سَ ٤- قالَ اإلمام الحُ
؟!»(٢). مورُ الفَجورُ زيدُ الخَ ؟! يَ دٍ مَّ حَ ةِ مُ مَّ يرٌ الِ «مَن خَ

 ! كَ يحَ -: «وَ زيـدَ ـةِ يَ ـروانُ بِبَيعَ هُ مَ رَ ـا أمَ مّ ٥- قـال اإلمـام الحسـين C - لَ
 ! لِ لَ ظيمَ الزَّ ولِ يا عَ ـنَ القَ (٣) مِ ـطَطاً د قُلتَ شَ قَ ؟ لَ ـقٌ لٌ فاسِ جُ وَ رَ زيدَ وهُ ةِ يَ ني بِبَيعَ رُ أمُ أتَ
لبِ  هِ K وأنتَ في صُ سـولُ اللَّ نَكَ رَ عَ َنَّكَ اللَّعينُ الَّذي لَ لـى قَولِكَ ألِ ـكَ عَ ال ألومُ
أن  نهُ إالّ هُ وال مِ هِ K ال يُمكِنُ لَ سولُ اللَّ نَهُ رَ عَ إِنَّ مَن لَ ، فَ مِ بنِ أبِي العاصِ كَ أبيكَ الحَ

.(٤)« زيدَ ةِ يَ يعَ وَ إلى بَ يَدعُ
-: «إِنّا  زيدَ ةِ يَ روانُ بن الحكم بِبَيعَ هُ مَ رَ ا أمَ مّ ٦- - قال اإلمام الحسين C - لَ

.(٥)«!! زيدَ ثْلِ يَ ةُ بِراع مِ لِيَتْ األُْمَّ دْ بُ المُ إِذْ قَ المِ السَّ سْ لَى االِْ عَ ، وَ ونَ عُ يْهِ راجِ إِنّا إِلَ هِ وَ لِلّ
 ، ر أَنيّ أُبايِعُ لِيَزيدَ رْ أَبا بَكْ ٧- قال اإلمام الحسين C لعبداللَّه بن الزبير: «انْظُ
بْغِضُ  يُ ودِ، وَ هُ فُ الْ بُ بِالْكِالبِ وَ لْعَ يَ رَ وَ مْ بُ الْخَ رَ ق، يَشْ سْ فِ لِنُ الْ عْ ، مُ ـقٌ لٌ فاسِ جُ زيدُ رَ يَ وَ

.(٦)« داً ونُ ذلِكَ أَبَ ! ال يَكُ اللهِ ! ال وَ ولِ سُ قيَّةَ آلِ الرّ بَ
هِ كِتاباً  لَمْ أَنَّ لِلّ اعْ ! وَ يةُ عاوِ هَ يا مُ ينُ C مخاطباً معاوية: «اتَّقِ اللَّ سَ ٨- قالَ الحُ
 ، نَّةِ تْلَكَ بِالظِّ يْسَ بِناس لَكَ قَ لَـمْ أَنَّ اللهَ لَ اعْ صاها، وَ بيرةً إِالّ أَحْ ال كَ ةً وَ غيرَ غـادِرُ صَ ال يُ

(١) اإلمامة والسياسة: ج ١ ص ٢٠٨.
(٢) الفتوح: ج ٤ ص ٣٣٩. اإلمامة والسياسة: ج ١ ص ٢١١.

: اإلفراط في البُعد (مفردات ألفاظ القرآن: ص ٤٥٣ «شطط»). طَطُ (٣) الشَّ
(٤) الفتوح: ج ٥ ص ١٧، مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ١ ص ١٨٥.

(٥) بحار األنوار، ج ٤٤، ص٣٢٦.
(٦) الفتوح، ج ٥، ص ١٢.
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دْ  ، ما أَراكَ إِالّ قَ بُ بِالْكِالبِ لْعَ يَ ، وَ ـرابَ بُ الشَّ ـرَ بيّاً يَشْ تَكَ صَ إِمارَ ، وَ ةِ مَ كَ بِالتُّهْ ذَ أَخْ وَ
.(١)« عيَّةَ تَ الرَّ عْ أَضَ ، وَ تَ دينَكَ لَكْ أَهْ ، وَ كَ سَ تَ نَفْ بَقْ أَوْ

وهذه الكلمات واألقوال التي قالها اإلمام الحسـين C في حق يزيد والتي 
أشـار فيهـا إلى أنه كان يشـرب الخمر، ويلعب بالكالب والقـرود، ويلهو بالمالهي 
والمعـازف والغنـاء، ويقتـل النفس المحرمة، وينشـر الفسـاد... لهو رجل فاسـق، 

.C بَّر اإلمام الحسين وليس أهالً للخالفة وال يصلح للرئاسة والزعامة كما عَ
كمـا أن اإلمـام الحسـين C قد وصف يزيـد وأصحابه ومن معـه بأنهم قد 
أَبْطَلُوا  ، وَ ضِ سادَ في األَْرْ فَ ا الْ روُ أَظْهَ ، وَ منِ حْ ةَ الرَّ وا طاعَ كُ رَ تَ ، وَ يْطانِ ةَ الشَّ وا طاعَ مُ زِ «لَ
نْ  لى مَ أَنا أَوْ ، وَ سـاكينَ الْمَ راءِ وَ قَ فُ والِ الْ ا في أَمْ ـتَأْثَروُ اسْ ، وَ ورَ مُ بُوا الْخُ ـرِ شَ ، وَ ودَ دُ الْحُ
لْيا»(٢). عُ يَ الْ ةُ اللهِ هِ لِمَ ونَ كَ ، لِتَكُ بيلِهِ هادِ في سَ الْجِ هِ وَ عِ رْ زازِ شَ إِعْ ةِ دينِ اللهِ وَ رَ قامَ بِنُصْ
وقد سـار بنو هاشـم وجميع أفراد األسـرة النبوية على منهج اإلمام الحسـين 
C برفـض بيعـة يزيد، وتحملوا في سـبيل ذلـك الكثير من اآلالم والمآسـي، بل 
والقتـل والتشـريد والسـبي، فالمهـم عنـد اإلمام الحسـين C هـو الحفاظ على 
المبادئ والقيم، ورفض مبايعة من ليس أهالً للبيعة، والشهادة بعز وفخر وال الحياة 
.(٣)« لٍّ ياة في ذُ نْ حَ يْرٌ مِ زٍّ خَ تٌ في عِ وْ مع الظالمين بذل وهوان، حيث قال C: «مَ

(١) اإلمامة والسياسة، ج ١، ص ١٥٧.
(٢) بحار األنوار، ج ٤٤، ص ٣٨٢. تذكرة الخواص، ص ٢١٧.

(٣) بحار األنوار، ج ٤٤، ص ١٩٢.
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عندمـا سـمع أهـل الكوفة عـن امتناع اإلمام الحسـين C عـن مبايعة يزيد 
وتوجهه نحو مكة المكرمة، اتجهت األنظار إليه، باعتباره المؤهل للقيادة واإلمامة، 
وقد كان أهل الكوفة أكثر ميالً ألهل البيت األطهار، فقد عاشوا فترة في ظل حكومة 
أميـر المؤمنين C العادلة، وكانت الكوفة وقتها عاصمة الدولة اإلسـالمية، ولما 
حكـم معاويـة نقل العاصمة إلى دمشـق، وكان يتعامل معهم بحدية وقسـوة وشـدة 
وغلظة، وقد اشـتد غضب أهل الكوفة على الحكم األموي، وكانوا أشـد نقمة على 

يزيد.
وقـد اجتمع أهـل الكوفة في دار سـليمان بن صرد الخزاعي لتـدارس األمر، 
وقرروا في نهاية االجتماع حث اإلمام الحسـين C على المجيء للكوفة ليتولى 
القيـادة والحكم، واسـتعدادهم لنصرته والوقوف معه، ورفـض البيعة ليزيد، وبعثوا 

برسالة نصية إلى اإلمام الحسين C بذلك.
لِ  نزِ ةُ فـي مَ ـيعَ ـتِ الشّ عَ د بـن بشـر الهمدانـي: اجتَمَ ينقـل الطبـري عـن محمّ
 : دٍ رَ لَيمانُ بنُ صُ نا سُ ، فَقالَ لَ لَيهِ هَ عَ دنَا اللَّ مِ ةَ فَحَ يَ عاوِ الكَ مُ رنا هَ كَ دٍ، فَذَ رَ لَيمانَ بنِ صُ سُ
جَ إلى  رَ ، وقَد خَ تِهِ ـومِ بِبَيعَ لَى القَ بَّضَ عَ قَ ـيناً C قَد تَ سَ ، وإنَّ حُ لَكَ ـةَ قَـد هَ يَ عاوِ إنَّ مُ
هِ  وِّ دُ ـدو عَ جاهِ روهُ ومُ ـم ناصِ نتُـم تَعلَمونَ أنَّكُ إِن كُ ، فَ ةُ أبيـهِ تُهُ وشـيعَ ـةَ وأنتُم شـيعَ كَّ مَ
. قالوا: ال، بَل  ـهِ ن نَفسِ لَ مِ جُ وا الرَّ رُّ غُ ـلَ فَال تَ شَ الفَ (١) وَ لَ هَ فتُمُ الوَ ، وإن خِ يهِ اكتُبـوا إلَ فَ

فَ وفزع (القاموس المحيط: ج ٤ ص ٦٦ «وهل»). عُ : ضَ لَ هِ (١) وَ
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: يهِ تَبوا إلَ . فَكَ يهِ اكتُبوا إلَ : فَ . قالَ هُ نا دونَ سَ ، ونَقتُلُ أنفُ هُ وَّ دُ نُقاتِلُ عَ
حيمِ حمنِ الرَّ هِ الرَّ بِسمِ اللَّ

ةَ بنِ  فاعَ (٢)، ورِ بَةَ ـيَّبِ بنِ نَجَ سَ المُ (١)، وَ دٍ رَ ـلَيمانَ بنِ صُ ن: سُ لِيٍّ مِ ـينِ بنِ عَ سَ لِحُ
. ةِ ن أهلِ الكوفَ سلِمينَ مِ المُ نينَ وَ ؤمِ نَ المُ تِهِ مِ ، وشيعَ رٍ ظاهِ بيبِ بنِ مُ (٣)، وحَ ادٍ دّ شَ

مدُ  ، فَالحَ ـا بَعدُ . أمّ وَ هُ ـهَ الَّذي ال إلهَ إالّ يكَ اللَّ دُ إلَ إِنّا نَحمَ ، فَ لَيـكَ ـالمٌ عَ سَ
ها  ها أمرَ ابتَزَّ ، فَ ةِ هِ االمَّ لى هذِ ي انتَز عَ ، الَّذِ نيدَ بّارَ العَ كَ الجَ وَّ دُ مَ عَ هِ الَّذي قَصَ للَّ
ها،  ـرارَ اسـتَبقى شِ ها وَ يارَ تَلَ خِ مَّ قَ نها، ثُ ضاً مِ يرِ رِ لَيها بِغَ رَ عَ أَمَّ يئَهـا وتَ بَهـا فَ صَ وغَ
هُ لَيسَ  . إنَّ ت ثَمودُ دَ ما بَعُ هُ كَ بُعداً لَ تِها وأغنِيائِها، فَ بابِرَ ينَ جَ ةً بَ ولَ هِ دُ لَ مالَ اللَّ عَ وجَ
النُّعمانُ بنُ بَشـيرٍ في  ، وَ قِّ لَى الحَ كَ عَ نا بـِ عَ هَ أن يَجمَ ـلَّ اللَّ عَ أَقبِل لَ ، فَ لَينـا إمـامٌ عَ
(١) سليمان بن صرد بن الجون الخزاعي أبو مطرف، من صحابة رسول اللَّه K، وأحد وجوه 
الشيعةالبارزين في الكوفة، تخلّف عن اإلمام عليّ C يوم الجمل فالمه اإلمامُ وعنّفه، ولكنّه 
ه اإلمامُ C على منطقة الجبل، ومدح صالبته  ين. والّ كان أمير ميمنته على الرجالة يوم صفّ
ا نقض معاوية الصلح،  ام اإلمام الحسن المجتبى C كان من أصحابه. ولمّ في الدين. وفي أيّ
م سليمان اقتراحاً إلى اإلمام C بإخراج عامل معاوية من الكوفة، فلم يوافق اإلمام على  قدّ

ذلك.
جمع أهلَ الكوفة بعد هالك معاوية، وكتب إلى اإلمام الحسين C يدعوه إلى الكوفة، 
ا هلك يزيد، جمع شيعة الكوفة ونظّم  . ولمّ لكنّه تخلّف عن بيعته ولم يشهد معه واقعة الطفّ
الثورة  هذه  وكانت  الحسين».  لثارات  المعروف: «يا  شعاره  رافعاً  زياد  ابن  على  ابين  التوّ ثورة 
الشهادة،  اللَّه  ورزقه  شديد،  قتال  بعد  زياد  بن  اللَّه  عبيد  أمام  سليمان  وانهزم  عاطفيّة.  حماسيّة 
وكان هذا في سنة ٦٥هـ. ق، وله من العمر ٩٣ سنة.(الطبقات الكبر: ج ٤ ص ٢٩٢، تهذيب 
الكمال: ج ١١ ص ٤٥٤، تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٣٥٢ و٥٥٢ و٥٨٣، االستيعاب: ج ٢ ص 
ين: ص ٦ و٢٠٥، رجال الطوسي: ص ٤٠ و٦٦ و٩٤،  ٢١٠، الفتوح: ج ٢ ص ٤٩٢؛ وقعة صفّ
تنزيه األنبياء: ص ١٧١ وراجع: موسوعة اإلمام علي بن أبي طالب C في الكتاب والسنّة 

والتاريخ: ج ٧ ص ٣٤٦).
.C (٢) المسيّب بن نُجبة بن ربيعة الفزاري، له إدراك، وقد شهد القادسية وفتوح العراق. كان مع اإلمام
ابين  اد البجلي أبو عاصم الكوفي، من خيار أصحاب عليّ C، وكان من التوّ (٣) رفاعة بن شدّ
ومن رؤسائهم. حضر يوم عين الوردة فقاتل مع المختار حتّى قُتل سنة ٦٦هـ (تهذيب التهذيب: 

ج ٢ ص ١٧٠، الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٦٢٥).
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نا  لَغَ ، ولَو قَد بَ ـهُ إلى عيدٍ عَ جُ مَ ةٍ وال نَخرُ عَ مُ هُ في جُ عَ عُ مَ ةِ لَسـنا نَجتَمِ مارَ قَصـرِ اإلِ
ةُ  حمَ ـالمُ ورَ السَّ ، وَ ـامِ إن شـاءَ اللَّهُ هُ بِالشّ قَ تّى نُلحِ جناهُ حَ ينا أخرَ أنَّكَ قَد أقبَلتَ إلَ

. لَيكَ هِ عَ اللَّ
ـهِ بنِ والٍ  بدِ اللَّ دانِيِّ وعَ مْ ـبعٍ الهَ هِ بنِ سَ بـدِ اللَّ عَ عَ حنا بِالكِتابِ مَ ـرَّ : ثُـمَّ سَ قـالَ
ينَ  ضَ شرٍ مَ ينٍ لِعَ سَ لى حُ ما عَ دِ تّى قَ ينِ حَ عَ سـرِ النِ مُ جُ جَ الرَّ رَ (١)، فَخَ ما بِالنَّجاءِ رناهُ وأمَ

. ةَ كَّ مَضانَ بِمَ هرِ رَ ن شَ مِ
حمنِ بنَ  بدَ الرَّ ، وعَ يَّ يـداوِ رٍ الصَّ سـهِ يهِ قَيسَ بنَ مُ حنا إلَ ـرَّ مَّ سَ ، ثُ ينِ بِثنا يَومَ مَّ لَ ثُ
ن  م نَحواً مِ هُ عَ لوا مَ مَ (٢)، فَحَ ـلولِيَ بَيدٍ السَّ ةَ بنَ عُ مارَ ، وعُ بِيَّ نِ األَرحَ دِ هِ بنِ الكَ بـدِ اللَّ عَ

. ةِ عَ األَربَ لِ واالثنَينِ وَ جُ نَ الرَّ ةً مِ حيفَ مسينَ صَ ثَالثٍ وخَ
عيدَ بنَ  يَّ وسَ ـبيعِ يهِ هانِئَ بنَ هانِئٍ السَّ حنا إلَ ـرَّ مَّ سَ ، ثُ ينِ رَ ينِ آخَ بِثنا يَومَ مَّ لَ : ثُ قالَ

ما: هُ عَ تَبنا مَ ، وكَ يَّ نَفِ هِ الحَ بدِ اللَّ عَ
حيمِ حمنِ الرَّ هِ الرَّ بِسمِ اللَّ

إِنَّ  ال(٣)؛ فَ يَّهَ ، فَحَ ا بَعدُ ، أمّ سلِمينَ المُ نينَ وَ ؤمِ نَ المُ تِهِ مِ ن شيعَ لِيٍّ مِ ينِ بنِ عَ سَ لِحُ
. لَيكَ المُ عَ السَّ ، وَ لَ جَ لَ العَ جَ العَ ، فَ كَ يرِ م في غَ هُ أيَ لَ ، وال رَ نتَظِرونَكَ النّاسَ يَ

 ، يمٍ وَ زيدَ بنِ رُ ثِ بنِ يَ زيدُ بنُ الحارِ ، ويَ رَ ارُ بنُ أبجَ جّ ، وحَ بعِيٍّ بَثُ بنُ رِ تَبَ شَ وكَ
: يُّ يرٍ التَّميمِ مَ دُ بنُ عُ مَّ حَ مُ ، وَ يُّ بَيدِ اجِ الزُّ جّ و بنُ الحَ مرُ ، وعَ ةُ بنُ قَيسٍ زرَ وعَ

(١) النجاء: السرعة (القاموس المحيط: ج ٤ ص ٣٩٣ «نجو»).
(٢) الظاهر أنّه عمارة بن عبد السلولي الكوفي، فما عنونه بعضهم من أنّه عمارة بن عبيد السلولي 
مين  وكذا عمارة بن عبداللَّه السلولي، الظاهر أنّه تصحيف؛ لكثرة ضبط اسمه في كتب المتقدّ

من الفريقين.
كلمة  تا  لَ عِ جُ كلمتان  وهما  بها،  يستحثّ  كلمة  كلُّه:  ن،  منوّ وغير  ناً  منوّ يَّهال:  وحَ يَّهالً  وحَ لْ  يَّهَ حَ  (٣)
و٢٢٢   ٢٢١ ص   ١٤ ج  العرب:  واستعجال (لسان  حثٌّ  وهال:  ل،  اعجَ  : حيّ ومعنى  واحدة، 

«حيا»).
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ئتَ  إِذا شِ (٣)، فَ مامُ (٢) الجِ تِ تِ الثِّمارُ وطَمَّ (١) وأينَعَ نابُ رَّ الجَ دِ اخضَ قَ ، فَ ا بَعدُ أمّ
. لَيكَ المُ عَ السَّ ،(٤) وَ نَّدٍ جَ ندٍ لَكَ مُ لى جُ م عَ فَاقدَ

.(٥) ن أمرِ النّاسِ لَ عَ سُ أَلَ الرُّ تُبَ وسَ أَ الكُ رَ قَ ، فَ هُ ندَ لُّها عِ لُ كُ سُ وتَالقَتِ الرُّ
لَيمانَ بنِ  ةُ في دارِ سُ يعَ تِ الشّ عَ وذكر ابن األعثم الكوفي في كتابه الفتوح: اجتَمَ
لّى  يهِ وصَ لَ هَ وأثنى عَ دَ اللَّ مِ طيباً، فَحَ م خَ لِهِ قامَ فيهِ نزِ لوا في مَ ا تَكامَ لَمّ ، فَ يِّ زاعِ دٍ الخُ رَ صُ
مَ  حَّ تَرَ ، فَ لِيَّ بنَ أبي طالِبٍ نينَ عَ ؤمِ رَ أميرَ المُ كَ مَّ ذَ ، ثُ يتِهِ لى أهلِ بَ يِّ K وعَ لَـى النّبـِ عَ

: مَّ قالَ ، ثُ ةَ ريفَ ناقِبَهُ الشَّ رَ مَ كَ يهِ وذَ لَ عَ
 ، لِهِ مَ لى عَ مَ عَ دِ ، وقَ هِ بِّ ةَ قَد صارَ إلى رَ يَ عاوِ لِمتُم بِأَنَّ مُ م قَد عَ ! إنَّكُ ةِ يعَ رَ الشّ عشَ يا مَ
زيدُ  هِ ابنُهُ يَ عِ وضِ دَ في مَ عَ ، وقَد قَ ـرٍّ يرٍ أو شَ ن خَ مَ مِ دَّ كَ وتَعالى بِما قَ بارَ هُ تَ ـيَجزيهِ اللَّ وسَ
ن  ةَ خائِفاً مِ كَّ هُ وصارَ إلى مَ فَ ا الحسـين بن علي C قَـد خالَ - وهذَ زياً هُ خِ هُ اللَّ -زادَ
مُ  تِكُ دِ احتاجَ إلى نُصرَ ، وقَ بلِهِ ن قَ ةُ أبيهِ مِ تُهُ وشـيعَ ، وأنتُم شيعَ ـفيانَ طَواغيتِ آلِ أبي سُ
هنَ  فتُمُ الوَ ، وإن خِ يهِ اكتُبوا إلَ هِ فَ وِّ دُ دو عَ جاهِ روهُ ومُ م ناصِ نتُم تَعلَمونَ أنَّكُ إِن كُ ، فَ اليَومَ

. هِ ن نَفسِ لَ مِ جُ وا الرَّ رُّ غُ لَ فَال تَ شَ الفَ وَ
 . تَهُ نالَ حاجَ تّـى يَ هُ حَ ـنا دونَ سَ ، ونَقتُلُ أنفُ هُ وَّ دُ هُ ونُقاتِلُ عَ رُ : بَـل نَنصُ ومُ فَقـالَ القَ

. نكِثونَ رونَ وال يَ م ال يَغدِ هداً أنَّهُ دٍ بِذلِكَ ميثاقاً وعَ رَ لَيمانُ بنُ صُ م سُ لَيهِ ذَ عَ أَخَ فَ
دومَ  لوهُ القُ رتُم، وسَ كَ ما ذَ هُ كَ م لَ م أنَّكُ تِكُ ماعَ ن جَ يهِ اآلنَ كِتاباً مِ : اكتُبوا إلَ مَّ قالَ ثُ

: م. قالَ تُكُ ماعَ : ال، بَل يَكتُبُ جَ يهِ؟ قالَ م. قالوا: أفَال تَكفينا أنتَ الكِتابَ إلَ لَيكُ عَ
ب من محلّة القوم، يقال: أخصب جناب القوم (الصحاح: ج ١ ص ١٠٢  ناء وما قَرُ : الفِ نَابُ (١) الجَ

«جنب»).
(٢) كلّ شيء كثُر حتّى عال وغلب فقد طمَّ (الصحاح: ج ٥ ص ١٩٧٦ «طمم»).

مام  الجِ والجمع:  ماؤه،  فيه  يجتمع  الذي  المكان   : ةُ مّ والجُ البئر،  ماء  من  اجتمع  ما   : مُّ الجَ  (٣)
(الصحاح: ج ٥ ص ١٨٨٩ و١٨٩٠ «جمم»).

(٤) هذه الكلمات كناية عن استعداد أهل الكوفة الكامل الستقبال اإلمام C ومبايعته والوقوف 
معه.

(٥) تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٣٥٢، الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٥٣٣؛ اإلرشاد: ج ٢ ص ٣٦.
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:C ومُ إلَى الحسين بن علي تَبَ القَ فَكَ
حيمِ حمنِ الرَّ هِ الرَّ بِسمِ اللَّ

بيبِ  ، وحَ بَةَ يَّبِ بنِ نَجَ سَ المُ دٍ، وَ رَ لَيمانَ بنِ صُ ن سُ إلَى الحسين بن علي C، مِ
 . نينَ ؤمِ نَ المُ تِهِ مِ ةِ شيعَ ماعَ ، وجَ هِ بنِ والٍ بدِ اللَّ ادٍ، وعَ دّ ةَ بنِ شَ فاعَ ، ورِ رٍ ظاهِ ابنِ مُ

نيدَ  بّارَ العَ ، الجَ بلِكَ ـن قَ وَّ أبيكَ مِ دُ عَ كَ وَ وَّ دُ مَ عَ هِ الَّذي قَصَ مدُ للَّ ، فَالحَ ـا بَعـدُ أمّ
تَلَ  مَّ قَ ضاها، ثُ يرِ رِ لَيها بِغَ رَ عَ أَمَّ ضاهـا(١)، وتَ ةَ وعَ هِ االمَّ ، الَّذي أبتَرَ هذِ شـومَ الظَّلومَ الغَ

 . ت ثَمودُ دَ ما بَعُ هُ كَ بُعداً لَ ها، فَ استَبقى أشرارَ ها وَ يارَ خِ
ةٍ وال إجماعٍ  رَ شـوَ ةِ بِال مَ هِ االمَّ لى هذِ رَ عَ أَمَّ هُ اللَّعينَ قَد تَ دَ لَ نا أنَّ وَ لَغَ ـهُ قَد بَ ثُـمَّ إنَّ
ينا(٢)  أَقبِل إلَ ، فَ ن دونِكَ ـنا مِ سَ كَ وباذِلونَ أنفُ عَ قاتِلونَ مَ ، ونَحنُ مُ نَ األَخبارِ لمٍ مِ وال عِ
اً،  يّ هدِ ينا مَ لَ ةً عَ ليفَ طاعاً، إماماً خَ ـيِّداً، أميراً مُ ديداً وسَ كاً، سَ بارَ أموناً مُ سـروراً، مَ حاً مَ فَرِ
حيدٌ  ةِ وَ مارَ وَ في قَصـرِ اإلِ ، وهُ ينا(٣) إمـامٌ وال أميرٌ إالَّ النُّعمانُ بنُ بَشـيرٍ لَ يـسَ عَ ـهُ لَ إِنَّ فَ
 ، راجُ يهِ الخَ دّ إلَ ؤَ ، وال يُ هُ إلى عيدٍ عَ جُ مَ ، وال يُخرَ ةٍ عَ مُ هُ في جُ عَ عُ مَ ، لَيسَ يُجتَمَ طَريـدٌ

 . رُ فَال يُطاعُ أمُ ، ويَ يَدعو فَال يُجابُ
لَّ  لَعَ ينا فَ م إلَ ، فَاقدَ امِ قَ بِالشّ لحَ تّى يَ نّا حَ جناهُ عَ ينا أخرَ نا أنَّكَ قَد أقبَلتَ إلَ لَغَ ولَو بَ
ابنَ  هُ يَ كاتُ برَ هِ وَ ـةُ اللَّ حمَ لَيكَ ورَ ـالمُ عَ السَّ ، وَ قِّ لَى الحَ نا بِكَ عَ عَ لَّ أن يَجمَ زَّ وجَ ـهُ عَ اللَّ

. ظيمِ لِيِّ العَ هِ العَ بِاللَّ ةَ إالّ وَّ ، وال قُ سولِ اللَّهِ رَ
هِ بنِ  بدِ اللَّ مدانِيِّ وعَ ـبعٍ الهَ هِ بنِ سَ بدِ اللَّ هُ إلى عَ عَ فَ هُ ودَ تَمَ  الكِتابَ وخَ ثُـمَّ طَـوَ
 C ُـين سَ أَ الحُ رَ قَ ما إلَى الحسـين بـن علي C. فَ هوا بِهِ جَّ ، ووَ يِّ عٍ البَكـرِ سـمَ مِ

. يءٍ م بِشَ بهُ تَ ولَم يُجِ كَ ةِ فَسَ كِتابَ أهلِ الكوفَ
هِ  بدِ اللَّ حمنِ بنُ عَ بـدُ الرَّ يُّ وعَ يداوِ رٍ الصَّ سـهِ يهِ بَعدَ ذلِكَ قَيسُ بنُ مُ لَ مَ عَ دِ ثُـمَّ قَ

تُه (الصحاح: ج ٦ ص ٢٤٣٠ «عضا»). قْ رَّ يء: إذا فَ يْتُ الشَّ ضَ (١) عَ
(٢) في المصدر: «إليه»، والصواب ما أثبتناه كما في مقتل الحسين C للخوارزمي.

(٣) في المصدر: «عليك»، والصواب ما أثبتناه كما في مقتل الحسين C للخوارزمي.
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ةٌ  ماعَ ـم جَ هُ عَ ، ومَ يُّ هِ بـنُ والٍ التَّميمِ بـدُ اللَّ ـلولِيُّ وعَ بَيدٍ السَّ ةُ بـنُ عُ مـارَ يُّ وعُ بـِ األَرحَ
م،  لَيهِ دومَ عَ هُ القُ ةٍ ويَسـأَلونَ عَ ةٍ وأربَ لَيـنِ وثَالثَ جُ ن رَ لُّ كِتابٍ مِ ، كُ ئَةٍ مسـينَ ومِ نَحـوَ خَ

. يءٍ م بِشَ هِ فَال يُجيبُهُ تَأَنّى في أمرِ ينُ C يَ سَ الحُ وَ
ا  يُّ بِهذَ نَفِ هِ الحَ بدِ اللَّ عيدُ بنُ عَ يُّ وسَ بيعِ يهِ بَعدَ ذلِكَ هانِئُ بنُ هانِئٍ السَّ لَ مَ عَ دِ مَّ قَ ثُ

:- ةِ ن أهلِ الكوفَ ينِ C مِ سَ لَى الحُ دَ عَ رَ رُ ما وَ وَ آخِ الكِتابِ -وهُ
حيمِ حمنِ الرَّ هِ الرَّ بِسمِ اللَّ

إِنَّ  ال فَ يَّهَ ، فَحَ ا بَعدُ . أمّ ةِ أبيهِ تِهِ وشـيعَ ن شـيعَ نينَ مِ ؤمِ لِيٍّ أميرِ المُ ـينِ بنِ عَ سَ لِلحُ
 ! K ِه سولِ اللَّ ابنَ بِنتِ رَ لَ يَ جَ لَ العَ جَ العَ ، فَ كَ يرِ م في غَ هُ أيَ لَ نتَظِرونَ ال رَ النّاسَ مُ
م  ، فَاقدَ قَتِ األَشجارُ ، وأورَ ـبَتِ األَرضُ ، وأعشَ تِ الثِّمارُ أينَعَ ، وَ نّاتُ تِ الجَ رَّ دِ اخضَ قَ
لى  هُ وعَ كاتُ رَ هِ وبَ ةُ اللَّ رحمَ لَيكَ وَ ـالمُ عَ السَّ ، وَ نَّدٍ جَ ندٍ لَكَ مُ مُ إلى جُ إِنَّما تَقدَ ـئتَ فَ إذا شِ

. بلِكَ ن قَ أبيكَ مِ
عَ  نِ اجتَمَ بِّراني مَ : خَ ـيِّ نَفِ هِ الحَ بدِ اللَّ سـعيدِ بنِ عَ ـينُ C لِهانِئٍ وَ سَ فَقالَ الحُ
يهِ  لَ ـعَ عَ ، اجتَمَ نينَ ؤمِ ؟ فَقـاال: يا أميـرَ المُ ما إلَيَّ كُ عَ بَ مَ تـِ ا الكِتـابِ الَّذي كُ لـى هـذَ عَ
ةُ بنُ  روَ ، وعُ يمٍ وَ زيدُ بـنُ رُ ، ويَ ثِ زيدُ بنُ الحارِ ، ويَ ـرَ ارُ بنُ أبجَ جّ ، وحَ بعِـيٍّ ـبَثُ بنُ رِ شَ

. دٍ طارِ يرِ بنِ عُ مَ دُ بنُ عُ مَّ حَ ، ومُ اجِ جّ و بنُ الحَ مرُ ، وعَ قَيسٍ
تَلَ  مَّ انفَ ، ثُ قامِ المَ كنِ وَ ينَ الرُّ تَينِ بَ كعَ لّى رَ رَ وصَ تَطَهَّ ، فَ ينُ سَ ها قامَ الحُ ندَ عِ : فَ قالَ
م:  هُ ـلَ فَقالَ لَ سُ عَ الرُّ مَ مَّ جَ ، ثُ ةِ يهِ أهلُ الكوفَ تَبَ إلَ يرَ فيما كَ هُ الخَ بَّ ـأَلَ رَ التِهِ وسَ ن صَ مِ
مَ  زَ عَ هِ، فَ مرِ ني بِأَمرٍ وأنَا ماضٍ ألِ رَ نامي، وقَد أمَ هِ K في مَ سولَ اللَّ ي رَ دّ أَيتُ جَ إنّي رَ

هُ تَعالى(١). يهِ إن شاءَ اللَّ لَ القادِرُ عَ لِيُّ ذلِكَ وَ هُ وَ ، إنَّ يرِ هُ لي بِالخَ اللَّ
روجُ الحسـين بن  ةَ وخُ يَ عاوِ فاةُ مُ ةِ وَ لَـغَ أهلَ الكوفَ ا بَ مّ وفـي األخبار الطوال: لَ
قوا  فَ اتَّ دٍ، وَ رَ ـلَيمانَ بنِ صُ لِ سُ نزِ ةِ في مَ ـيعَ نَ الشّ ةٌ مِ ماعَ عَ جَ ، اجتَمَ ةَ كَّ علي C إلى مَ
يهِ  وا األَمـرَ إلَ ـلِّمُ م، لِيُسَ لَيهِ ـدومَ عَ هُ القُ ـينِ C يَسـأَلونَ سَ لـى أن يَكتُبـوا إلَـى الحُ عَ

(١) الفتوح: ج ٥ ص ٢٧، مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ١ ص ١٩٣.
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هِ بنِ  بَيدِ اللَّ ـعَ عُ هوا بِالكِتابِ مَ جَّ مَّ وَ ، ثُ يهِ بِذلِكَ تَبـوا إلَ ، فَكَ وا النُّعمانَ بنَ بَشـيرٍ دُ ويَطـرِ
لَونَ  شرٍ خَ ةَ لِعَ كَّ ينَ C بِمَ سَ ، فَوافُوا الحُ يِّ لَمِ اكٍ السُّ دّ هِ بنِ وَ بدِ اللَّ مدانِيِّ وعَ بَيعٍ الهَ سُ

. يهِ لُوا الكِتابَ إلَ أَوصَ ، فَ مَضانَ هرِ رَ ن شَ مِ
يُّ  يداوِ رٍ الصَّ سهِ يهِ بِشرُ بنُ مُ لَ دَ عَ رَ تّى وَ هُ ذلِكَ حَ ومَ ينُ C يَ سَ مَّ لَم يُمسِ الحُ ثُ
ةِ  ن أشـرافِ أهلِ الكوفَ مسـونَ كِتاباً مِ ما خَ هُ عَ ، ومَ بِيُّ بَيـدٍ األَرحَ حمـنِ بنُ عُ بـدُ الرَّ وعَ

. ثلِ ذلِكَ ةِ بِمِ عَ األَربَ ةِ وَ الثَّالثَ لَينِ وَ جُ نَ الرَّ نها مِ لُّ كِتابٍ مِ سائِها، كُ ؤَ ورُ
ما  هُ عَ ، ومَ يُّ مِ ثعَ هِ الخَ بدِ اللَّ عيدُ بنُ عَ يُّ وسَ بيعِ ا أصبَحَ وافاهُ هانِئُ بن هانِئٍ السَّ لَمّ فَ

. مسينَ كِتاباً ن خَ أيضاً نَحوٌ مِ
هُ كِتابٌ  عَ مَ ، وَ يُّ فِ هِ الثَّقَ بدِ اللَّ ـعيدُ بنُ عَ يهِ سَ لَ دَ عَ رَ ا أمسـى أيضاً ذلِكَ اليَومَ وَ لَمّ فَ
 ، ةَ بنِ قَيسٍ زرَ ، وعَ ثِ زيدَ بنِ الحـارِ ، ويَ رَ ارِ بـنِ أبجَ جّ ، وحَ بِعيٍّ ـبَثِ بنِ رِ ن شَ ـدٌ مِ واحِ
ن أهلِ  سـاءَ مِ ؤَ الءِ الرُّ دٍ، وكانَ هؤُ طـارِ يرِ بنِ عُ مَ دِ بنِ عُ مَّ حَ ، ومُ ـاجِ جّ و بـنِ الحَ مـرِ وعَ
.(١) ينِ رجَ نهُ خُ ألَ مِ تُبِ ما مَ نَ الكُ ، ومِ ةِ لُ أهلِ الكوفَ سُ امٍ رُ يهِ في أيّ لَ تَتابَعَت عَ ، فَ ةِ الكوفَ

يهِ  أَبّ ـةِ تَ لَ بِأَهلِ الكوفَ ـةَ اتَّصَ كَّ ـينُ C] بِمَ سَ رَّ [الحُ ا اسـتَقَ مَّ : لَ وفـي الفخريّ
تِهِ  رَ جاهَ تِهِ ومُ بـحِ سـيرَ ؛ لِقُ زيدَ صوصـاً يَ يَّةَ خُ هـونَ بَني أمَ ، وكانوا يَكرَ زيـدَ ـةِ يَ يعَ ـن بَ مِ

. بائِحِ هِ بِالقَ اشتِهارِ عاصي، وَ بِالمَ
هُ  لونَ لَ بذُ ، ويَ ـةِ هُ إلى قُدومِ الكوفَ تُبَ يَدعونَ يـهِ الكُ تَبوا إلَ ـينَ C وكَ سَ ـلُوا الحُ فَراسَ
عنى(٢). ا المَ يهِ في هذَ تُبَ إلَ وا الكُ ، وتابَعُ لى ذلِكَ فوا عَ عوا وتَحالَ اجتَمَ ، وَ يَّةَ لى بني أمَ ةَ عَ النُّصرَ
ينُ  سَ رَّ الحُ ا استَقَ مَّ ونقل سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواصّ عن الواقدي: لَ
 ، لَيكَ ـنا عَ سَ بَسـنا أنفُ : إنّا قَد حَ يهِ يَقولونَ تَبوا إلَ ، كَ ةِ لِـمَ بِهِ أهـلُ الكوفَ ـةِ وعَ كَّ C بِمَ
 ، ورُ د فَشا فينَا الجَ ، فَقَ ئَةِ ألفٍ نَحنُ في مِ ينا فَ لَ م عَ الةِ، فَاقدَ عَ الوُ الةَ مَ رُ الصَّ ولَسنا نَحضُ
، ويَنفي  قِّ لَى الحَ هُ بِكَ عَ نَا اللَّ عَ ، ونَرجو أن يَجمَ بِيَّهِ ـنَّةِ نَ هِ وسُ يرِ كِتابِ اللَّ لَ فينا بِغَ مِ وعُ

(١) األخبار الطوال: ص ٢٢٩.
(٢) الفخري: ص ١١٤.
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يئَها(١)،  ـةَ فَ بَ االمَّ صَ زيدَ وأبيـهِ الَّذي غَ ن يَ ا األَمـرِ مِ ذَ ـقُّ بِهَ أَنتَ أحَ ، فَ كَ الظُّلمَ ا بـِ نـّ عَ
.(٢) ينِ بَ بِالدّ ، وتَالعَ الطَّنابيرِ رودِ وَ عِبَ بِالقُ ، ولَ مرَ بَ الخَ رِ وشَ

اماً،  أَقـامَ بِها أيّ ، فَ ةَ كَّ ـينُ C إلى مَ سَ جَ الحُ رَ وذكـر اليعقوبي في تاريخـه: خَ
يهِ  لَ دَ عَ رَ رُ كِتابٍ وَ ، فَكانَ آخِ سلِ لى إثرِ الرُّ سلِ عَ هوا بِالرُّ جَّ ، ووَ يهِ تَبَ أهلُ العِراقِ إلَ وكَ

: يِّ مِ ثعَ هِ الخَ بدِ اللَّ عيدِ بنِ عَ م كِتابَ هانِئِ بنِ أبي هانِئٍ وسَ نهُ مِ
حيمِ حمنِ الرَّ هِ الرَّ بِسمِ اللَّ

إِنَّ  ال؛ فَ يَّهَ ، فَحَ ا بَعـدُ ، أمّ سـلِمينَ المُ نيـنَ وَ ؤمِ تِهِ المُ ن شـيعَ لِيٍّ مِ ـينِ بـنِ عَ سَ لِلحُ
.(٣) المُ السَّ ، وَ لَ جَ مَّ العَ لَ ثُ جَ العَ ، فَ كَ يرُ م غَ هُ ، ال إمامَ لَ نتَظِرونَكَ النّاسَ يَ

هـذه نمـاذج من رسـائل الكوفييـن لإلمام الحسـين C وإال فإن الرسـائل 
أخذت تنهال على اإلمام C تدعوه وتحثه للمجيء إلى الكوفة.

وقد وصلت أول رسـالة من الكوفيين إلى اإلمام الحسـين C في العاشـر 
من رمضان عام ٦٠ هجرية، وكثرت مراسـلة الشـخصيات واألعيـان والوجهاء من 
الكوفة للحسـين C حتى اجتمعت سـت مئة رسـالة عند اإلمام الحسين في يوم 

واحد فقط، وبلغ مجموع الرسائل المرسلة إليه بالتدريج اثني عشر ألف رسالة.
يقول السـيد ابن طاووس: «فورد عليه في يوم واحد سـتّمئة كتاب، وتواترت 

قة اثني عشر ألف كتاب»(٤). الكتب حتّى اجتمع عنده منها في نوب متفرّ
ونظراً إلى كل هذه الرسـائل القوية والمشـجعة من قبل الكوفيين الذين عبروا 
فيها عن والئهم وإخالصهم لإلمام الحسين C قبل الدعوة للذهاب نحو الكوفة 
عمالً بالمسـؤولية الدينية، وقد أرسـل لهم مسـلم بن عقيل كأول خطوة لالسـتجابة 

(١) في المصدر: «فيها»، وهو تصحيف.
: ص ٢٣٧. مروج الذهب: ج ٣ ص ٦٤. (٢) تذكرة الخواصّ

(٣) تاريخ اليعقوبي: ج ٢ ص ٢٤١.
(٤) الملهوف: ص١٠٥.
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لدعوتهم، وهو ثقته وكبير أهل بيته لالطالع على األوضاع عن كثب، وليكتب له ما 
يراه من أهل الكوفة وزعمائهم وقادتهم.

 :C [الباقر] ـار الدهني عن أبي جعفر فقـد ذكر الطبري في تاريخه عن عمّ
ـر إلَى  : سِ هُ ، فَقالَ لَ هِ مِّ قيلِ بنِ أبي طالِبٍ ابنِ عَ سـلِمِ بنِ عَ ـينُ C إلى مُ سَ ثَ الحُ بَعَ

م(١). يهِ جنا إلَ رَ اً خَ قّ إِن كانَ حَ ، فَ تَبوا بِهِ إلَيَّ انظُر ما كَ ةِ فَ الكوفَ
مامِ  ندَ اإلِ هُ [أي عِ ندَ عَت عِ اجتَمَ لُّها وَ لُ كُ سُ تِ الرُّ قَ وفي أنساب األشراف: تَالحَ
قيلِ بنِ  سـلِمَ بنَ عَ مَ مُ دَّ م أن قَد قَ هُ م، وأعلَمَ تُبِهِ رِ كُ لى آخِ م عَ أَجابَهُ ـينِ C]، فَ سَ الحُ

م(٢). أيِهِ م ورَ يهِ بِحالِهِ م ويَكتُبَ إلَ هُ م وأمرَ تَهُ فَ طاعَ ، لِيَعرِ أبي طالِبٍ
سلِمَ بنَ  ] C مُ ينُ سَ ا [الحُ عَ وفي تاريخ الطبري عن أبي المخارق الراسبي: دَ
حمنِ  بدِ الرَّ لولِيِّ وعَ بَيدٍ السَّ ةَ بنِ عُ مارَ يِّ وعُ يداوِ رٍ الصَّ سهِ عَ قَيسِ بنِ مُ هُ مَ حَ رَّ ، فَسَ قيلٍ عَ
 َأ إِن رَ ، فَ اللُّطفِ هِ وَ هِ وكِتمانِ أمرِ  اللَّ هُ بِتَقـوَ رَ أَمَ ، فَ بِيِّ نِ األَرحَ دِ هِ بنِ الكَ بدِ اللَّ ابـنِ عَ

.(٤) يهِ بِذلِكَ لَ إلَ جَّ (٣) عَ قينَ ستَوسِ عينَ مُ جتَمِ النّاسَ مُ
وقد أرسـل اإلمام الحسـين C جواباً إلى أهل الكوفة يخبرهم فيه باالستجابة 
لدعوتهم بالمجيء إلى الكوفة، وهذا نص جواب اإلمام الحسين C إلى أهل الكوفة:

حيمِ حمنِ الرَّ هِ الرَّ بِسمِ اللَّ
المٌ  ، سَ ةِ تِهِ بِالكوفَ ن أولِيائِهِ وشيعَ هُ كِتابي هذا مِ لَغَ لِيٍّ إلى مَن بَ ينِ بنِ عَ سَ نَ الحُ مِ
م،  لَيكُ دومي عَ م لِقُ بَّتِكُ حَ ن مَ رتُم مِ كَ متُ مـا ذَ م، وفَهِ تُبُكُ د أتَتني كُ ، فَقَ ا بَعدُ ـم. أمّ لَيكُ عَ
(١) تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٣٤٧، تهذيب التهذيب: ج ١ ص ٥٩٠، اإلصابة: ج ٢ ص ٦٩، سير 

أعالم النبالء: ج ٣ ص ٣٠٦، مقاتل الطالبيّين: ص ٩٩.
(٢) أنساب األشراف: ج ٣ ص ٣٧٠. تاريخ اليعقوبي: ج ٢ ص ٢٤٢.

وا (النهاية: ج ٥ ص ١٨٥ «وسق»). وا: أي استجمعوا وانضمّ قُ تَوسَ (٣) اسْ
(٤) تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٣٥٤، الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٥٣٤، أنساب األشراف: ج ٣ ص 
٣٧٠، اإلرشاد: ج ٢ ص ٣٩، روضة الواعظين: ص ١٩١، إعالم الور: ج ١ ص ٤٣٦، بحار 

األنوار: ج ٤٤ ص ٣٣٥.
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نهَ  قيـلٍ لِيَعلَمَ لي كُ سـلِمِ بنِ عَ ن أهلي مُ تي مِ ي وثِقَ مّ ابنِ عَ م بِأَخي وَ يكُ ـثٌ إلَ وإنّـي باعِ
لى مـا أتَتني بِهِ  م عَ كُ م، فَـإِن كانَ أمرُ كُ نِ اجتِماعِ ـهُ مِ تَبَيَّنُ لَ ـيَّ بِما يَ ـم، ويَكتُـبَ إلَ كُ أمرِ

. المُ السَّ ، وَ م إن شاءَ اللَّهُ لَيكُ دومَ عَ عتُ القُ م أسرَ لُكُ سُ تني بِهِ رُ م وأخبَرَ تُبُكُ كُ
:C ُين سَ هُ الحُ ، فَقالَ لَ ةَ كَّ دينَةِ إلى مَ نَ المَ هُ مِ عَ جَ مَ رَ قيلٍ خَ سلِمُ بنُ عَ وقَد كانَ مُ
إِن  أيُ أهلِها، فَ يهِ رَ لَ عَ عَ ا اجتَمَ رَ مَ تَنظُ ، فَ ةِ أَيتُ أن تَسـيرَ إلَى الكوفَ ، قَد رَ مِّ ابنَ عَ يَ
نِ  ، وإن تَكُ لَيكَ ـدومَ عَ عَ القُ سـرِ لَيَّ بِكِتابِكَ الُ ل عَ جِّ م فَعَ تُبُهُ هِ كُ لـى ما أتَتني بـِ كانـوا عَ

.(١) رافَ نصِ لِ االِ جِّ االخر فَعَ
عَ  ـينُ C] مَ سَ تَبَ [الحُ داني: كَ د بن بشـر الهمْ وفي تاريخ الطبري عن محمّ

:- لِ سُ رَ الرُّ يِّ -وكانا آخِ نَفِ هِ الحَ بدِ اللَّ عيدِ بنِ عَ يِّ وسَ بيعِ هانِئِ بنِ هانِئٍ السَّ
حيمِ حمنِ الرَّ هِ الرَّ بِسمِ اللَّ

إِنَّ هانِئاً  ، فَ ا بَعـدُ . أمّ سـلِمينَ المُ نينَ وَ ؤمِ نَ المُ ِ مِ ألَ لِيٍّ إلَـى المَ ـينِ بنِ عَ سَ ـن حُ مِ
لَّ  متُ كُ م، وقَـد فَهِ ـلِكُ سُ ن رُ لَيَّ مِ مَ عَ دِ رَ مَن قَ ـم، وكانا آخِ تُبِكُ لَيَّ بِكُ مـا عَ دِ ـعيداً قَ وسَ
هَ أن  ـلَّ اللَّ عَ أَقبِل لَ ، فَ ينا إمـامٌ لَ ـهُ لَيسَ عَ م: أنَّ لِّكُ ةُ جُ قالَ رتُـم، ومَ كَ صتُـم وذَ ي اقتَصَ الَّـذِ
ن أهلِ  تي مِ ي وثِقَ مّ ابـنَ عَ م أخي وَ يكُ ثتُ إلَ . وقَد بَعَ قِّ الحَ ـد وَ لَى الهُ نـا بِكَ عَ عَ يَجمَ
أيُ  عَ رَ هُ قَد أجمَ يَّ أنَّ تَبَ إلَ إِن كَ م، فَ أيِكُ م ورَ كُ م وأمرِ يَّ بِحالِكُ هُ أن يَكتُبَ إلَ رتُ بَيتي، وأمَ
أتُ في  رَ م وقَ ـلُكُ سُ لَيَّ بِهِ رُ مَت عَ ثلِ ما قَدِ لى مِ م عَ نكُ جا مِ الحِ ي الفَضلِ وَ ـم وذَوِ ئِكُ لَ مَ

. هُ شيكاً إن شاءَ اللَّ م وَ لَيكُ مُ عَ م أقدَ تُبِكُ كُ
 ، قِّ ائِـنُ بِالحَ الدّ ، وَ سـطِ ذُ بِالقِ اآلخِ ، وَ لُ بِالكِتـابِ العامِ مـامُ إالَّ ـا اإلِ مـري مَ لَعَ فَ

.(٢) المُ السَّ ، وَ لى ذاتِ اللَّهِ هُ عَ الحابِسُ نَفسَ وَ
(١) األخبار الطوال: ص ٢٣٠.

 ،٣٩ ص   ٢ ج  اإلرشاد:   ،٥٣٤ ص   ٢ ج  التاريخ:  في  الكامل   ،٣٥٣ ص   ٥ ج  الطبري:  تاريخ   (٢)
روضة الواعظين: ص ١٩١، المناقب البن شهرآشوب: ج ٤ ص ٩٠ وفيهما «الحاكم بالكتاب، 
 ،« بالحقّ والدائن  بالقسط،  واآلخذ  بالكتاب،  «العامل  بدل  اللَّه»  بدين  الداين  بالقسط،  القائم 

بحار األنوار: ج ٤٤ ص ٣٣٤. إعالم الور: ج ١ ص ٤٣٦.
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ةِ وهذا نصه: وفي الفتوح: ذِكرُ كِتابِ الحسين بن علي C إلى أهلِ الكوفَ
حيمِ حمنِ الرَّ هِ الرَّ بِسمِ اللَّ

إِنَّ  ، فَ ا بَعـدُ م! أمّ لَيكُ ـالمٌ عَ ، سَ نينَ ؤمِ ـنَ المُ ألَ مِ لِـيٍّ إلَى المَ ـينِ بنِ عَ سَ ـنَ الحُ مِ
ن  لَىَّ مِ مَ عَ ـدِ رَ مَن قَ م فَكانا آخِ تُبِكُ لَـيَّ بِكُ ما عَ دِ ـهِ قَ بدِ اللَّ ـعيدَ بنَ عَ ئٍ وسَ هانِئَ بـنَ هانـِ
ثتُ  ا أحبَبتُم، وقَد بَعَ مّ رُ عَ رتُم ولَستُ اقَصِّ كَ صتُم وذَ متُ الَّذي قَد قَصَ م، وقَد فَهِ كُ ندِ عِ
هُ  رتُ ، وقَد أمَ قيلِ بنِ أبي طالِبٍ سلِمَ بنَ عَ ن أهلِ بَيتي مُ تي مِ ي وثِقَ مّ ابنَ عَ م أخي وَ يكُ إلَ
هٌ إلى  جِّ تَوَ وَ مُ م، وهُ نكُ الفَضـلِ مِ جا وَ ي الحِ أيِ ذَوِ م ورَ أيِكُ م ورَ ـيَّ بِحالِكُ أن يَكتُـبَ إلَ
مَت بِهِ  لى ما قَدِ نتُـم عَ إِن كُ ، فَ بِاللَّهِ ةَ إالّ وَّ ، وال قُ ـالمُ السَّ هُ تَعالى وَ م إن شـاءَ اللَّ مـا قِبَلَكُ
 . لوهُ ـروهُ وال تَخذُ انصُ ي وبايِعـوهُ وَ مّ عَ ابـنِ عَ ـم فَقوموا مَ تُبِكُ أتُ في كُ ـرَ م وقَ ـلُكُ سُ رُ
قِّ وال  يرِ الحَ مُ بِغَ الَّذي يَحكُ سـطِ كَ العادِلُ بِالقِ مامُ العادِلُ بِالكِتابِ وَ مري لَيسَ اإلِ لَعَ فَ
هُ  ةَ التَّقو، إنَّ لِمَ م كَ اكُ نا وإيّ مَ د، وألزَ لَى الهُ م عَ اكُ هُ وإيّ نَا اللَّ عَ مَ هتَدي، جَ يَهـدي وال يَ

. هُ كاتُ رَ هِ وبَ ةُ اللَّ حمَ م ورَ لَيكُ المُ عَ السَّ ، وَ لَطيفٌ لِما يَشاءُ
 : هُ ، وقالَ لَ يهِ الكِتابَ عَ إلَ فَ قيلٍ فَدَ سـلمِ بـنِ عَ ، ودَعا بِمُ هُ تَمَ  الكِتابَ وخَ مَّ طَوَ ثُ
بُّ  كَ ما يُحِ ـن أمرِ هُ مِ ي اللَّ ـيَقضِ ، وسَ م إلَيَّ تُبُهُ هِ كُ ةِ وهذِ كَ إلى أهـلِ الكوفَ هُ جِّ وَ إنّـي مُ
تّى  هِ حَ ةِ اللَّ كَ رَ لى بَ ، فَامضِ عَ داءِ هَ ةِ الشُّ جَ رَ ويَرضى، وأنَا أرجو أن أكونَ أنَا وأنتَ في دَ
م  لهُ اخذُ تي وَ ادعُ النّاسَ إلى طاعَ ندَ أوثَقِ أهلِها، وَ ل عِ انزِ لتَها فَ خَ إِذا دَ ، فَ ةَ لَ الكوفَ تَدخُ
تّى  بَرِ حَ ل لـي بِالخَ جِّ تي فَعَ يعَ لى بَ عينَ عَ جتَمِ اسَ مُ أَيتَ النـّ إِن رَ ، فَ ـفيانَ ـن آلِ أبي سُ عَ
يا  هُ وبَكَ عَ دَّ ـينُ C ووَ سَ هُ الحُ قَ مَّ عانَ هُ تَعالى. ثُ ـبِ ذلِكَ إن شـاءَ اللَّ سَ لى حَ لَ عَ أعمَ

.(١) ميعاً جَ
وتسـابقت جماهيـر الكوفـة إلى بيعـة اإلمام الحسـين C على يد سـفيره 
مسـلم بن عقيـل C، وقـد اختلف المؤرخـون في عدد مـن بايعـه، وهذه بعض 

األقوال: 

(١) الفتوح: ج ٥ ص ٣٠، مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ١ ص ١٩٥.
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. األول: أربعون ألفاً
الثاني: ثالثون ألفاً، ومن بينهم حاكم الكوفة النعمان بن بشير.

. الثالث: ثمانية وعشرون ألفاً
الرابع: ثمانية عشـر ألفاً، حسـبما جاء في رسـالة مسـلم C إلى الحسـين 
C يقول فيها: «وقد بايعني من أهل الكوفة ثمانية عشر ألفاً فعجل 

اإلقبال»(١).
.(٢) الخامس: اثنا عشر ألفاً

وبعـد ما رأ مسـلم مبايعة اآلالف لـه ولإلمام الحسـين C وإجماع أهل 
الكوفـة تقريبـاً على إعالن الـوالء والبيعة لإلمام الحسـين C، كتب مسـلم قبل 

شهادته ببضع وعشرين ليلة رسالة لإلمام الحسين C، هذا نصها:
«أما بعد فان الرائد ال يكذب أهله، وقد بايعني من أهل الكوفة ثمانية عشر ألفاً 
فعجل االقبال حين يأتيك كتابي، فإن الناس كلهم معك ليس لهم في آل معاوية رأي 

.(٣)«وال هو
ووصل وفد مسـلم بالرسـالة إلـى مكة، وقد حثـوه على القدوم إلـى الكوفة، 
وذكـروا له إجماع أهل الكوفة على بيعته واسـتعدادهم للدفـاع عنه، والتفاف الناس 
حول سفيره مسلم بن عقيل، وعند ذلك قرر اإلمام الحسين C السفر إلى الكوفة 

تلبية للدعوات المتكررة منهم للمجيء إليهم.
اإلمام احلسني C يطلب النصرة من أهل البصرة

ذكـر المؤرخـون أن اإلمام الحسـين C بعـد أن اتخذ قـراره بالذهاب إلى 
الكوفـة طلـب مـن زعماء أهـل البصـرة نصرته. فقـد ذكر الطبـري عن أبـي عثمان 

(١) تاريخ الطبري، ج ٤، ص ٢٨١، الفتوح، ج ٥، ص ٥٧.
(٢) موسوعة سيرة أهل البيت: اإلمام الحسين بن علي، ج١٣، ص٣٤٧ – ٣٤٨.

(٣) تاريخ الطبري، ج ٤، ص ٢٨١.
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ةٍ إلى  تَبَ بِنُسـخَ ، وكَ ـلَيمانُ هُ سُ قـالُ لَ م يُ هُ ولـىً لَ عَ مَ ـينٌ C مَ سَ تَـبَ حُ النهـدي: كَ
 ، يِّ عٍ البَكرِ سـمَ تَبَ إلى مالِكِ بنِ مِ ، فَكَ شـرافِ ةِ وإلَى األَ (١) بِالبَصرَ ؤوسِ األَخماسِ رُ
و، وإلى  مرٍ سعودِ بنِ عَ (٣)، وإلى مَ رِ بنِ الجارودِ نذِ (٢)، وإلَى المُ وإلَى األَحنَفِ بنِ قَيسٍ
ةٌ إلى  دَ ةٌ واحِ نهُ نُسـخَ ، فَجاءَت مِ رٍ عمَ هِ بنِ مَ بَيدِ اللَّ و بـنِ عُ مرِ ، وإلى عَ يثَمِ يـسِ بـنِ الهَ قَ

ميعِ أشرافِها: جَ
هُ  اختارَ تِهِ وَ ـهُ بِنُبُوَّ مَ هِ وأكرَ لقِ لـى خَ داً K عَ مَّ حَ ـهَ اصطَفى مُ إِنَّ اللَّ ، فَ ـا بَعـدُ أمّ
هُ  نّا أهلَ هِ K، وكُ ـلَ بـِ لَّغَ ما أرسِ هِ وبَ بادِ حَ لِعِ ، وقَد نَصَ يـهِ هُ إلَ ـهُ اللَّ بَضَ ، ثُـمَّ قَ تِهِ سـالَ لِرِ
نا بِذلِكَ  ينا قَومُ لَ رَ عَ ، فَاستَأثَ هِ في النّاسِ قامِ قَّ النّاسِ بِمَ تَهُ وأحَ ثَ رَ هُ ووَ ياءَ هُ وأوصِ وأولِياءَ
 ، تَميمٌ والثالث:   ، وائلٍ بنُ  بَكرُ  والثاني:  العالِيَة،  ل:  األوّ مس  فالخُ خمسة،  البصرة  أخماس   (١)

القيس، والخامس: األزد (تاج العروس: ج ٨ ص ٢٦٧ «خمس»). والرابع: عبدُ
اك وقيل: صخر.  (٢) األحنف بن قيس بن معاوية التميمي السعدي، أبو بحر البصري، اسمه ضحّ
أسلم في عهد النبيّ K ولم يره. حمد بالحلم والسيادة، وكان من أمراء جيش عمر في فتح 
حرب  في   C عليّاً  المومنين  أمير  اعتزل  مرو.  فتح  في  عثمان  جيش  أمراء  ومن  خراسان، 
ين.  الجمل، وتبعه أربعة آالف من قبيلته تاركين عائشة. كان من قادة جيش اإلمام C في صفّ
وكانت له منزلة حسنة عند معاوية، لكنّه لم يتنازل عن مدح أمير المومنين C والثناء عليه. 
بَه اإلمام الحسين C قبل ثورته فلم يجبه. كان صديقاً لمصعب بن الزبير؛ ومن هنا رافقه  كاتَ
 ٩٦  -٨٦ ص   ٤ ج  النبالء:  أعالم  سير  (راجع:  (٦٧هـ).  سنة  توفّي  الكوفة.  إلى  مسيره  في 
واإلصابة: ج ١ ص ٣٣١ واسد الغابة: ج ١ ص ١٧٨ وج ٣ ص ١٣ واالستيعاب: ج ١ ص 
ي: ج ١ ص ٣٠٤- ٣٠٧ وتنقيح  ٢٣٠ وعيون األخبار البن قتيبة: ج ١ ص ٢١١ ورجال الكشّ

المقال: ج ١ ص ١٠٣ وقاموس الرجال: ج ١ ص ٦٩١).
 ،C ّكان من أصحاب علي ،K (٣) المنذر بن الجارود بن المعلّى العبدي، ولد في عهد النبي
ه من  ومن أمراء الجيش في الجمل، واستعمله عليّ C على اصطخر فخان في بعض ما والّ
الحسين  كتب  ا  ولمّ البالغة.  نهج  في  مذكوراً  ه  ذمّ في  كتاباً  اإلمام  فكتب  المال،  فأخذ  أعماله 
فكلّهم  الجارود،  بن  المنذر  وفيهم  نصرته  الى  يدعوهم  البصرة  أشراف  من  جماعة  إلى   C
جاً ابنته- فقتل سليمان رسول  كتم كتابه C إالّ هو، فأخبر به عبيداللَّه بن زياد -وكان متزوّ
ه عبيد اللَّه بن زياد في إمرة يزيد بن معاوية الهند، فمات في آخر سنة ٦١ أو في  اإلمام C. والّ
ل ٦٢هـ (راجع: الطبقات الكبر: ج ٥ ص ٥٦١ وج ٧ ص ٨٧ وتاريخ دمشق: ج ٦٠ ص  أوّ
٢٨١- ٢٨٥ واإلصابة: ج ٦ ص ٢٠٩ وتاريخ اليعقوبي: ج ٢ ص ٢٠٣ ونهج البالغة: الكتاب 

٧١ وقاموس الرجال: ج ١٠ ص ٢٤٢).
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قِّ  سـتَحَ قِّ المُ قُّ بِذلِكَ الحَ ، ونَحنُ نَعلَمُ أنّا أحَ ، وأحبَبنَا العافِيَةَ ةَ رقَ هنَا الفُ رِ ضينا، وكَ فَرَ
م،  هُ نا ولَ رَ لَ فَ هُ وغَ مُ اللَّ هُ مَ حِ قَّ فَرَ ا الحَ وُ رَّ نوا وأصلَحوا وتَحَ ، وقَد أحسَ هُ الّ ن تَوَ مَّ ينا مِ لَ عَ
 ،K ِبِيِّه نَّةِ نَ هِ وسُ م إلى كِتابِ اللَّ ، وأنَا أدعوكُ ا الكِتابِ م بِهذَ يكُ سولي إلَ ثتُ رَ وقَد بَعَ
م  كُ عوا قَولي وتُطيعوا أمري أهدِ ةَ قَد احيِيَت، وإن تَسمَ نَّةَ قد اميتَت، وإنَّ البِدعَ إِنَّ السُّ فَ

. هِ ةُ اللَّ حمَ م ورَ لَيكُ المُ عَ السَّ شادِ، وَ بيلَ الرَّ سَ
رِ بنِ الجارودِ  نـذِ يرَ المُ ، غَ هُ تَمَ ن أشـرافِ النّاسِ كَ أَ ذلِكَ الكِتابَ مِ رَ ـن قَ لُّ مَ فَـكُ
يَّةِ الَّتي  شِ نَ العَ سولِ مِ هُ بِالرَّ ، فَجاءَ بَيدِ اللَّهِ ن قِبَلِ عُ هِ أن يَكونَ دَسيساً مِ عمِ يَ بِزَ شِ هُ خَ إِنَّ فَ
دَ  عِ ، وصَ هُ نُقَ بَ عُ رَ سولَ فَضَ مَ الرَّ دَّ قَ ، فَ هُ هُ كِتابَ أَ ةِ وأقرَ تَها أن يَسبِقَ إلَى الكوفَ بيحَ ريدُ صَ يُ

: مَّ قالَ ، ثُ لَيهِ هَ وأثنى عَ دَ اللَّ مِ ةِ، فَحَ نبَرَ البَصرَ هِ مِ بَيدُ اللَّ عُ
ن  نِكلٌ لِمَ (١)، وإنّي لَ ـنانِ عُ لي بِالشِّ عقَ قَ عبَةُ وال يُ نُ بِيَ الصَّ هِ ما تُقرَ اللَّ وَ ، فَ ا بَعدُ أمّ

ةَ مَن راماها(٢). فَ القارَ بَني، أنصَ ن حارَ مٌّ لِمَ عاداني، وسَ
دِ  ، وقَ داةَ ـا الغَ يهَ ـةَ وأنَا غادٍ إلَ نِيَ الكوفَ الّ نيـنَ وَ ؤمِ ! إنَّ أميرَ المُ ةِ يـا أهلَ البَصـرَ
 ،(٣) رجافَ اإلِ الفَ وَ الخِ ـم وَ اكُ ، وإيّ ـفيانَ ثمانَ بنَ زيِادِ بنِ أبي سُ م عُ لَيكُ اسـتَخلَفتُ عَ
نَّ  ذَ ، وآلَخُ لِيَّهُ هُ ووَ عريفَ نَّهُ وَ الفٌ ألَقتُلَ م خِ نكُ لٍ مِ جُ ن رَ ني عَ لَغَ ئِن بَ هُ لَ يرُ الَّذي ال إلهَ غَ فَوَ
يادٍ  ، أنَا ابنُ زِ شاقٌّ خالِفٌ وال مُ عوا لي، وال يَكونَ فيكمُ مُ تّى تَستَمِ األَدنى بِاألَقصى، حَ

. مٍّ بَهُ خالٍ والَ ابنُ عَ عني شَ نتَزِ صى، ولَم يَ طِئَ الحَ ينِ مَن وَ ن بَ أشبَهتُهُ مِ

ه ما ال حقيقة  بُ لمن ال يتّضع لحوادث الدهر، وال يَروعُ نان»، يُضرَ عُ لي بالشِّ عقَ قَ ثَل: «ما يُ (١) في المَ
ك للبعير  رَّ ؛ وهو الجلد اليابس يُحَ نّ نان: جمع شَ ع. والشِّ وَّ رَ ع وال يُ له. وفي اللسان: أي ال يُخدَ

ع (تاج العروس: ج ١١ ص ٣٩١ «قعع»). ليفزَ
: قبيلة، وهم رماةُ الحدق في الجاهليّة، ومنه المثل: «أنصفَ القارة من راماها»، زعموا  (٢) القارةُ
: إن شئتَ صارعتُك، وإن شئتَ  ، فقال القاريّ أنّ رجلين التقيا، أحدهما قاريٌّ واآلخر أسديّ
قد  وأنشد:  أنصفتني.  قد   : القاريّ فقال  المراماة،  اخترت  فقال:  راميتُك،  شئتَ  وإن  سابقتُك، 

أنصف القارة...(تاج العروس: ج ٧ ص ٤٢٤ «قور»).
: أكثروا من األخبار السيّئة واختالق األقوال الكاذبة حتّى يضطرب الناس  (٣) أرجف القوم إرجافاً

(المصباح المنير: ص ٢٢٠ «رجف»).
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هُ  عَ ةِ ومَ يادٍ، وأقبَلَ إلَى الكوفَ ثمانَ بنَ زِ اسـتَخلَفَ أخاهُ عُ ةِ وَ نَ البَصرَ جَ مِ رَ مَّ خَ ثُ
.(٢).(١) رِ ريكُ بنُ األَعوَ لِيُّ وشَ و الباهِ مرٍ سلِمُ بنُ عَ مُ

تَبَ  وقال ابن األعثم الكوفي في الفتوح: قَد كانَ الحسـين بن علي C قَد كَ
رِ بنِ  نذِ المُ ، وَ عٍ سـمَ ، ومالِكِ بنِ مِ : األَحنَفِ بنِ قَيـسٍ ثـلِ ةِ، مِ سـاءِ أهلِ البَصرَ ؤَ إلـى رُ
تَبَ  ، فَكَ رٍ عمَ هِ بنِ مَ بَيدِ اللَّ رَ بنِ عُ مَ و، وعُ مرٍ سعودِ بنِ عَ ، ومَ يثَمِ الجارودِ، وقَيسِ بنِ الهَ
أَ كِتابَ  رَ ـن قَ لُّ مَ ، فَكانَ كُ هِ قِّ هُ فـي حَ عَ يامِ مَ القِ هِ وَ تـِ ـم فيهِ إلى نُصرَ ـم كِتابـاً يَدعوهُ يهِ إلَ
ـيَ أن يَكونَ  شِ هُ خَ إِنَّ رَ بنَ الجارودِ، فَ نذِ داً إالَّ المُ هُ ولَم يُخبِر بِهِ أحَ تَمَ ـينِ C كَ سَ الحُ
رِ بنِ الجارودِ  نـذِ ةُ بِنتُ المُ ومَ يـادٍ، وكانَت حَ هِ بنِ زِ بَيدِ اللَّ ـن عُ ا الكِتابُ دَسيسـاً مِ هـذَ

. هُ بِذلِكَ بَّرَ يادٍ فَخَ هِ بنِ زِ بَيدِ اللَّ أَقبَلَ إلى عُ يادٍ، فَ هِ بنِ زِ بَيدِ اللَّ تَحتَ عُ
ةِ؟ لِيٍّ إلَى البَصرَ ينِ بنِ عَ سَ سولُ الحُ : مَن رَ يادٍ وقالَ هِ بنُ زِ بَيدُ اللَّ بَ عُ ضِ : فَغَ قالَ

 ، ـلَيمانُ هُ سُ قالُ لَ ولىً يُ م مَ يهِ هُ إلَ سـولُ ! رَ ا األَميرُ هَ : أيُّ رُ بنُ الجـارودِ نذِ فَقـالَ المُ
ياً  فِّ تَخَ ينِ C وقَد كانَ مُ سَ ولَى الحُ لَيمانَ مَ اتِيَ بِسُ ، فَ لَيَّ بِهِ : عَ يادٍ هِ بنُ زِ بَيدُ اللَّ فَقالَ عُ
بَ  رَ هُ فَضَ مَ لِّمهُ دونَ أن أقدَ كَ يادٍ لَم يُ هِ بنُ زِ بَيدُ اللَّ آهُ عُ ا رَ لَمّ ةِ، فَ ةِ بِالبَصرَ يعَ ندَ بَعضِ الشّ عِ

.(٣) لبِهِ رَ بِصَ مَّ أمَ ! ثُ هُ هُ اللَّ مَ حِ براً رَ هُ صَ نُقَ عُ
ولـم يجب على رسـالة اإلمام إلى زعمـاء البصرة ووجهائهـا إال األحنف بن 
(١) هو شريك بن األعور الحارثي السلمي النخعي الدهي المذحجي الهمداني، من أصحاب عليّ 
ين معه. كان سيّد قومه، دخل على معاوية فعيّره باسمه واستهزأ منه،  C، وشهد الجمل وصفّ
به  فأجابه شريك بجوابٍ الذع وأنشا فيه شعراً واستصغره، فأقسم عليه معاوية أن يسكت، وقرّ
وأدناه وأرضاه. كان كريماً على ابن زياد، وكان شديد التشيّع (راجع: رجال الطوسي: ص ٦٨ 
وأنساب   ٦١ ص  الشيعة:  شعراء  أخبار  ومختصر   ٩١ ص   ٤ ج  آشوب:  شهر  البن  والمناقب 
األشراف: ج ٢ ص ٣٣٧ وتاريخ الطبري: ج ٥ ص ٣٦١ وعيون األخبار البن قتيبة: ج ١ ص 

٩٠ ومقاتل الطالبيّين: ص ١٠١).
(٢) تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٣٥٧، البداية والنهاية: ج ٨ ص ١٥٧، الكامل في التاريخ: ج ٢ ص 

.٥٣٥
بنت  «بحرة  وفيه:   ١٩٩ ص   ١ ج  للخوارزمي:   C الحسين  مقتل   ،٣٧ ص   ٥ ج  الفتوح:   (٣)

المنذر بن الجارود».
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قيـس ويزيـد بـن مسـعود فـاألول – وهو أحـد زعمـاء البصـرة – فقد أجـاب على 
الَ  قٌّ وَ هِ حَ دَ اللَّ عْ رْ إِنَّ وَ بـِ اصْ رسـالة اإلمام C برسـالة كتب فيها اآلية الكريمة: {فَ
}(١) وهذا الجواب يعبر عن تخاذله وتقاعسـه عن نصرة  وقِنُونَ ينَ الَ يُ نَّكَ الَّذِ فَّ ـتَخِ يَسْ

اإلمام الحسين C وعدم استعداده للتصدي لمواجهة الظلم والفساد.
أما الزعيم الكبير يزيد بن مسعود النهشلي فقد استجاب لدعوة اإلمام الحسين 

C وأعلن استعداده لنصرته، وجمع القبائل الموالية له وهي: 
١- قبيلة بني تميم.

٢- قبيلة بني حنظلة.
٣- قبيلة بني سعد. 

وقـد حثهـم على نصـرة اإلمام الحسـين C والوقـوف معه، فانبـر فيهم 
: خطيباً، قائالً

ـرَ بابُ  سَ دِ انكَ هُ قَ فقوداً، أال وإنَّ كاً ومَ هِ هالـِ اللَّ هِ وَ ن بـِ أَهوِ ـةَ قَـد ماتَ فَ يَ عاوِ إنَّ مُ
دَ بِها أمراً وظَنَّ  قَ ةً عَ يعَ ثَ بَ ، وقَد كانَ أحـدَ عَت أركانُ الظُّلمِ عضَ ، وتَضَ ثمِ اإلِ ـورِ وَ الجَ
، وقَد قامَ ابنُهُ  لَ ذِ رَ فَخُ ، وشاوَ لَ شِ فَ هِ فَ اللَّ دَ وَ ، اجتَهَ الَّذي أرادَ يهاتَ وَ ، وهَ هُ مَ هُ قَد أحكَ أنَّ
م  لَيهِ رُ عَ تَأَمَّ ، ويَ سـلِمينَ لَى المُ ةَ عَ الفَ عِي الخِ دَّ ، يَ أسُ الفُجورِ مورِ ورَ بُ الخُ زيدُ شـارِ يَ
ـمُ  ، فَاقسِ هِ مِ دَ وطِئَ قَ قِّ مَ نَ الحَ فُ مِ ، ال يَعرِ لمٍ ةِ عِ لـمٍ وقِلَّ عَ قَصرِ حِ م، مَ نهُ ضـاً مِ يـرِ رِ بِغَ

. كينَ شرِ هادِ المُ ن جِ لُ مِ ينِ أفضَ لَى الدّ هُ عَ هادُ بروراً، لَجِ ماً مَ هِ قَسَ بِاللَّ
أيِ  الرَّ فِ األَصيلِ وَ رَ هِ K - ذُو الشَّ سولِ اللَّ لِيٍّ ابنُ بِنتِ رَ ـينُ بنُ عَ سَ ا الحُ وهذَ
هِ  نِّهِ وقَدمِ تِهِ وسِ ا األَمرِ لِسابِقَ وَ أولى بِهذَ ، وهُ فُ نزَ لمٌ ال يُ ، وعِ فُ هُ فَضلٌ ال يوصَ - لَ األَثيلِ
 ، يَّـةٍ وإمامِ قَومٍ عِ م بِهِ راعي رَ أَكـرِ ، فَ بيرِ لَى الكَ يحنـو عَ ، وَ غيرِ لَى الصَّ فُ عَ ، يَعطـِ هِ تـِ رابَ وقَ
عوا(٢)  ، وال تَسـكَ قِّ ن نورِ الحَ . فَال تَعشـوا عَ ةُ ظَ وعِ لَغَت بِهِ المَ بَ ، وَ ةُ جَّ بَـت للِـهِ بِهِ الحُ جَ وَ

(١) سورة الروم، اآلية: ٦٠.
فاً ال يدري أين يأخذ في بالد اللَّه، وتحيّر (القاموس المحيط: ج ٣ ص  : مشى مشياً متعسّ عَ كَ (٢) سَ

٣٩ «سكع»).
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ـلوها  لِ فَاغسِ مَ ومَ الجَ م يَ لَ بِكُ ـذَ دِ انخَ خـرُ بنُ قَيسٍ قَ د كانَ صَ ، فَقَ ةِ الباطِلِ هـدَ فـي وَ
تِهِ  ـن نُصرَ دٌ عَ رُ أحَ ـهِ ال يَقصُ اللَّ ، وَ هِ تـِ ـهِ K ونُصرَ سـولِ اللَّ ـم إلَـى ابنِ رَ كُ روجِ بِخُ
تَها،  مَ ربِ ألَ بِسـتُ لِلحَ ، وها أنَا قد لَ تِهِ شـيرَ ةَ في عَ لَّ القِ هِ، وَ دِ لَ لَّ في وَ هُ الذُّ ـهُ اللَّ ثَ أورَ إالّ
هُ  مُ اللَّ كُ مَ حِ نوا رَ أَحسِ فُت، فَ ب لَم يَ ت، ومَن يَهرُ قتَل يَمُ ها، مَن لَم يُ رعِ عتُ لها بِدِ رَ ادَّ وَ

. وابِ دَّ الجَ رَ
 ، تِكَ شـيرَ سُ عَ تِكَ وفارِ ! نَحنُ نَبلُ كِنانَ ، فَقالوا: يا أبا خالِدٍ لَةَ نظَ لَّمَت بَنو حَ تَكَ فَ
ضناها، وال  خُ ةً إالّ مرَ هِ غَ اللَّ ، ال تَخوضُ وَ تَحتَ وتَ بنا فَ زَ ، وإن غَ بتَ يتَ بِنا أصَ مَ إن رَ

. ئتَ كَ بِأَسيافِنا، ونَقيكَ بِأَبدانِنا، فَانهَض لِما شِ رُ قيناها، نَنصُ لَ ةً إالّ دَّ هِ شِ اللَّ تَلقى وَ
الفُكَ  ينا خِ ! إنَّ أبغَضَ األَشياءِ إلَ ، فَقالوا: يا أبا خالِدٍ زيدَ عدِ بنِ يَ لَّمَت بَنو سَ وتَكَ
يَ  قِ نا وبَ دنا أمرَ مِ ، فَحَ تالِ نا بِتَركِ القِ رَ خرُ بنُ قَيسٍ أمَ ، وقَد كانَ صَ أيِكَ ن رَ ـروجُ مِ الخُ وَ

أيِنا. ةَ ونَأتِكَ بِرَ رَ شوَ عِ المَ لنا نُراجِ أَمهِ نا فينا، فَ زُّ عِ
، ال  كَ لَفاؤُ ! نَحنُ بنو أبيكَ وحُ ، فَقالـوا: يا أبا خالِدٍ رِ بنِ تَميمٍ ـت بَنو عامِ لَّمَ تَكَ وَ
 ، رنا نُطِعكَ ، ومُ بكَ نا نُجِ ، فَادعُ األَمرُ إلَيكَ ، وَ نتَ ، وال نَقطُنُ إن ظَعَ بتَ ضِ نَرضى إن غَ

. ئتَ يكَ إذا شِ األَمرُ إلَ وَ
يفَ أبَداً، وال  مُ السَّ نكُ هُ عَ عُ اللَّ رفَ لتُموها ال يَ عَ ئِن فَ -، لَ عدٍ هِ -يا بَني سَ اللَّ : وَ فَقالَ

م. م فيكُ كُ يفُ زالُ سَ يَ
لَ  صَ د وَ ، فَقَ ـا بَعدُ ، أمّ حيمِ حمنِ الرَّ هِ الرَّ ـينِ C: بِسـمِ اللَّ سَ تَبَ إلَى الحُ مّ كَ ثُ
وزِ  الفَ تِكَ وَ ن طاعَ ظّي مِ نَ األَخذِ بِحَ هُ مِ وتَني لَ عَ يهِ ودَ بتَني إلَ متُ ما نَدَ ، وفَهِ يَّ كِتابُكَ إلَ
لى  ليلٍ عَ يـرٍ ودَ لَيها بِخَ لٍ عَ ن عامِ هَ لَم يُخـلِ األَرضِ مِ ، وأنَّ اللَّ كَ تـِ ـن نُصرَ بِنَصيبـي مِ
ةٍ  يتونَ ـن زَ عتُم مِ رَّ فَ ، تَ هِ تُهُ فـي أرضِ ديعَ ـهِ ووَ لقِ لَى خَ هِ عَ ـةُ اللَّ جَّ ـبيلِ النَّجـاةِ، وأنتُم حُ سَ
لَّلتُ لَكَ أعناقَ  ـد ذَ قَ ، فَ دِ طائِرٍ ـعِدتَ بِأَسـعَ م سَ أَقدِ ها، فَ وَ أصلُها وأنتُم فَرعُ ةٍ هُ يَّ دِ أحمَ
، وقَد  رودِ الماءِ وُ ـها لـِ مسِ ومَ خِ بِلِ الظِّماءِ يَ نَ اإلِ عاً لَكَ مِ تابُ ـدَّ تَ م أشَ كتُهُ رَ بَنـي تَميمٍ وتَ
لَّ  تَّى استَهَ زنٍ حَ ةِ مُ حابَ ها بِماءِ سَ دورِ نَ صُ رَ لتُ لَكَ دَ سَ عدٍ وغَ قابَ بَني سَ لَّلتُ لَكَ رِ ذَ
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. عَ لَمَ بَرقُها فَ
كَ وأرواكَ  زَّ ، وأعَ وفِ ومَ الخَ هُ يَ نَكَ اللَّ : آمَ ـينُ C الكِتابَ قالَ سَ أَ الحُ رَ ا قَ لَمّ فَ

 . طَشِ األَكبَرِ ومَ العَ يَ
 ، بلَ أن يَسـيرَ هُ قَ تلُ هُ قَ لَغَ ـينِ C بَ سَ روجِ إلَى الحُ يهِ لِلخُ شـارُ إلَ زَ المُ هَّ ا تَجَ لَمّ فَ

. نهُ هِ عَ طاعِ نِ انقِ عَ مِ زِ فَجَ
يادٍ؛  هِ بنِ زِ بَيـدِ اللَّ سـولِ إلى عُ الرَّ هُ جاءَ بِالكِتابِ وَ إِنَّ رُ بنُ الجارودِ فَ نـذِ ـا المُ وأمَّ
ةُ  يَّ يادٍ، وكانَـت بَحرِ ـهِ بنِ زِ بَيدِ اللَّ ن عُ رَ خـافَ أن يَكـونَ الكِتابُ دَسيسـاً مِ نـذِ نَّ المُ ألِ
مَّ  ، ثُ بَهُ لَ سـولَ فَصَ يادٍ الرَّ هِ بنُ زِ بَيدُ اللَّ ـذَ عُ أَخَ يادٍ، فَ هِ بنِ زِ بَيدِ اللَّ ـةً لِعُ وجَ رِ زَ نـذِ بِنـتُ المُ
مَّ باتَ  ، ثُ رجافِ ةِ اإلِ الفِ وإثـارَ لَى الخِ ةِ عَ دَ أهلَ البَصـرَ عَّ طَـبَ وتَوَ نبَرَ فَخَ ـدَ المِ عِ صَ
وَ إلى قَصدِ  عَ هُ يادٍ، وأسـرَ ثمانَ بنَ زِ م أخاهُ عُ لَيهِ ا أصبَحَ اسـتَنابَ عَ ، فَلمَّ يلَـةَ تِلـكَ اللَّ

.(١) ةِ الكوفَ
انقالب الوضع يف الكوفة

لمـا علـم يزيد بأخبـار الكوفة، انتابه القلـق والخوف من نقمـة الكوفيين ضد 
الحكم األموي ومبايعتهم لإلمام الحسـين C، فاستشار يزيد (السيرجون) الذي 
. وافق يزيد، وأمر  أشـار عليه بتعيين عبيدالله بن زياد والياً علـى الكوفة والبصرة معاً
عبيداللـه بن زياد بالتوجه فوراً إلى الكوفة. ولما وصل ابن زياد للقصر ناد الصالة 
: «سـوطي  جامعـة فقـام خطيباً فـي الجموع وأخذ يهـدد الرافضيـن لبيعة يزيد قائالً

وسيفي على من ترك أمري وخالف عهدي»(٢).
وهدد وأوعد وأرعد وأزبد مخوفاً الجموع وقال: «فمن يجيء لنا بهم فبريء، 
ومـن لم يكتب لنا أحداً فليضمن لنا من فـي عرافته أن ال يخالفنا منهم مخالف، وال 
يبغي علينا باغ، فمن لم يفعل برئت منه الذمة وحالل لنا دمه وماله، أيما عريف وجد 

(١) الملهوف: ص ١١١-١١٤، بحار األنوار: ج ٤٤ ص ٣٣٨-٣٣٩.
(٢) بحار األنوار، ج ٤٤، ص ٣٤١.
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فـي عرافته من بغية أميـر المؤمنين أحد لم يرفعه إلينا صلب على باب داره، وألغيت 
تلك العرافة من العطاء»(١).

اسَ أخذاً  النـّ فاءَ وَ رَ ] العُ يـادٍ ذَ [ابـنُ زِ وفـي تاريـخ الطبـري عن أبـي ودّاك: أَخَ
: ديداً، فَقالَ شَ

ةِ  يَّ رورِ نَ الحَ م مِ ، ومَن فيكُ نينَ ؤمِ ن طِلبَةِ أميرِ المُ م مِ ، ومَن فيكُ باءَ رَ يَّ الغُ اكتُبوا إلَ
، ومَن لَم يَكتُب  بَريءٌ نا فَ م لَ تَبَهُ ن كَ ، فَمَ قاقُ الشِّ الفُ وَ مُ الخِ هُ أيُ ، الَّذينَ رَ يبِ وأهلِ الرَّ
 ، م باغٍ نهُ ينا مِ لَ ، وال يَبغي عَ خالِفٌ م مُ نهُ نا مِ تِهِ أالّ يُخالِفَ رافَ نا ما في عَ نُ لَ يَضمَ داً فَ نا أحَ لَ

. هِ مِ فكُ دَ هُ وسَ نا مالُ اللٌ لَ ، وحَ ةُ مَّ نهُ الذِّ ئَت مِ ن لَم يَفعَل بَرِ فَمَ
ينا،  رفَعهُ إلَ دٌ لَـم يَ نينَ أحَ ؤمِ ن بُغيَةِ أميـرِ المُ تِهِ مِ رافَ دَ فـي عَ جِ (٢) وُ ريفٍ وأيُّمـا عَ
مانَ  عٍ بِعُ وضِ ـيِّرَ إلـى مَ ، وسُ طاءِ نَ العَ ةُ مِ رافَ يَت تِلـكَ العَ هِ، والقِ لى بـابِ دارِ لِـبَ عَ صُ

.(٣) ةِ ارَ الزّ
عَ النّاسَ  مَ ، جَ ةِ وأصبَحَ مارَ ] قَصرَ اإلِ يادٍ لَ [ابنُ زِ ا دَخَ مّ وفي مطالب السؤول: لَ
شـهورٌ في  هُ مَ دَ ا اعتَمَ هُ ومَ لُ مَ ، وعَ كَ انتَهَ كَ وَ ـفَ ، وسَ تَكَ تَلَ وفَ ، وقَ قَ دَ وأبرَ وقـالَ وأرعَ

.(٤) هُ تَلَ قيلٍ وقَ سلِمِ بنِ عَ رَ بِمُ تّى ظَفِ ، حَ يُّلِهِ تَحَ
عَ  مَ ـا أصبَحَ جَ لَمّ ، فَ صـرَ وباتَ بِهِ ] القَ يادٍ ـلَ [ابنُ زِ ة: دَخَ وفـي الفصـول المهمّ
ةِ  ـن أهلِ الكوفَ ةً مِ ماعَ ـكَ جَ سَ ، ومَ قَ دَ وأبرَ ، وأرعَ ، وقـالَ فَطالَ اسَ فَصالَ وجالَ النـّ
.(٥) هُ تَلَ هُ وقَ كَ سَ ، فَمَ قيلٍ سلِمِ بنِ عَ رَ بِمُ تّى ظَفِ م حَ لَيهِ يَّلَ عَ هُ تَحَ مَّ إنَّ ، ثُ ةِ اعَ م فِي السّ تَلَهُ قَ فَ

(١) بحار األنوار، ج ٤٤، ص ٣٤١.
ف األمير منه أحوالهم  يِّم بامور القبيلة أو الجماعة من الناس يَلي امورهم، ويتعرّ : هو القَ ريفُ (٢) العَ

(النهاية: ج ٣ ص ٢١٨ «عرف»).
 .٤٤ ص   ٢ ج  اإلرشاد:   .٥٣٦ ص   ٢ ج  التاريخ:  في  الكامل   .٣٥٩ ص   ٥ ج  الطبري:  تاريخ   (٣)

البداية والنهاية: ج ٨ ص ١٥٤. إعالم الور: ج ١ ص ٤٣٨.
ة: ج ٢ ص ٢٥٥. (٤) مطالب السؤول: ص ٧٤؛ كشف الغمّ

ة: ص ١٨٣. (٥) الفصول المهمّ
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وبدأ أهل الكوفة بالتراجع والتخاذل عن اإلمام الحسـين C والتخلي عن 
الوقوف مع مسلم بن عقيل، والذي ظل في نهاية األمر وحيداً حتى مضى لربه شهيداً 
بعد أن تم الغدر به ليصل اإلمام الحسين C بعد ذلك إلى العراق بعد أن سمع بنبأ 

مقتل مسلم بن عقيل وهو في الطريق.
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٣ - االمتثال للواجب الديين

إن الواجـب الديني كان يحتم على اإلمام الحسـين C الخروج ضد حكم 
يزيـد بن معاوية الذي لم يكن أهالً للخالفة وال مسـتحقاً لهـا، وكان يمارس الجور 

والظلم والحيف ضد الناس، وينشر الفساد واالنحراف في األمة.
وأمـام ذلـك أعلـن اإلمام الحسـين C العـزم والتصميم علـى الثورة ضد 
 عـن الحاكم الجائـر، حيث رو K الحكـم األموي مسـتدالً بقول رسـول اللَّه

المؤرخون: 
هَ وأثنى  دَ اللَّ مِ ، فَحَ ةِ رِّ بِالبيضَ هُ وأصحابَ الحُ طَبَ أصحابَ ينَ C خَ سَ «إنَّ الحُ
 ّ الً ستَحِ لطاناً جائِراً مُ أ سُ : «مَن رَ هِ K قالَ سولَ اللَّ ! إنَّ رَ ا النّاسُ هَ : أيُّ مَّ قالَ ، ثُ لَيهِ عَ
ثمِ  ـهِ بِاإلِ بادِ اللَّ ـلُ في عِ ، يَعمَ سـولِ اللَّهِ ـنَّةِ رَ خالِفاً لِسُ ، مُ هدِ اللَّهِ ، ناكِثـاً لِعَ مِ اللَّـهِ ـرَ لِحُ

.« هُ لَ دخَ هُ مُ لَ هِ أن يُدخِ لَى اللَّ اً عَ قّ ، كانَ حَ علٍ وال قَولٍ يهِ بِفِ لَ يِّر عَ غَ لَم يُ ، فَ دوانِ العُ وَ
وا  رُ ، وأظهَ حمـنِ ةَ الرَّ كـوا طاعَ ، وتَرَ ـيطانِ ةَ الشَّ مـوا طاعَ زِ الءِ قَـد لَ أال وإنَّ هـؤُ
، وأنَا  هُ اللَ موا حَ رَّ ، وحَ رامَ اللَّهِ لّوا حَ ، وأحَ يءِ استَأثَروا بِالفَ ، وَ دودَ طَّلُوا الحُ ، وعَ سادَ الفَ

.(١) يَّرَ قُّ مَن غَ أحَ
ونّي وال  م ال تُسـلِمُ ـم؛ أنَّكُ تِكُ م بِبَيعَ ـلُكُ سُ لَـيَّ رُ مَـت عَ ـم، وقَدِ تُبُكُ قَـد أتَتنـي كُ

(١) في الفتوح: «وأنا أحقّ من غيري بهذا األمر؛ لقرابتي من رسول اللَّه K» بدل «وأنا أحقّ من 
يّر». غَ
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م. كُ شدَ م تُصيبوا رُ تِكُ يعَ لى بَ متُم عَ إِن تَمَ ونّي، فَ لُ تَخذُ
م،  كُ سِ عَ أنفُ هِ K، نَفسي مَ سولِ اللَّ ةَ بِنتِ رَ ابنُ فاطِمَ ، وَ لِيٍّ ينُ بنُ عَ سَ أَنَا الحُ فَ

.(١)« ةٌ م فِيَّ اسوَ لَكُ م، فَ عَ أهليكُ وأهلي مَ
فاإلمـام الحسـين C كان يـر أن تكليفـه الشـرعي هو الثورة ضـد يزيد، 
ومواجهة الباطل والظلم مهما كلف األمر من ثمن، فعندما كان يشير عليه المشفقون 
نامي  ـولَ اللهِ K في مَ سُ ي رَ دّ أَيْتُ جَ بعـدم التوجه إلى العـراق كان يقول: «أَنّي رَ

.(٢)« هُ أَنَا ماض لَ ر وَ ني بِأَمْ بَّرَ فَخَ
وقـال اإلمـام الحسـين C ألخيـه محمـد بـن الحنفيـة عندما اقتـرح عليه 

السكوت وعدم التوجه إلى العراق: «فإني ذاهب - يا أخي -»(٣).
ثَت  روجَ إلَـى العِراقِ بَعَ ـينُ Cالخُ سَ ا أرادَ الحُ مّ وروي عـن الباقر C: لَ
يها، وكانَت  بَّ النّاسِ إلَ ، وكانَ أحَ تهُ بَّ يَ الَّتي كانَت رَ نها- وهِ هُ عَ يَ اللَّ ضِ ةَ رَ لَمَ يهِ أمُّ سَ إلَ
سـولُ  يها رَ ها إلَ فَعَ ةٍ دَ ها في قارورَ ندَ ـينِ C عِ سَ ةُ الحُ ربَ ، وكانَت تُ لَيهِ اسِ عَ قَّ النـّ أرَ

؟ جَ ، أتُريدُ أن تَخرُ نَيَّ هِ K- فَقالَت: يا بُ اللَّ
. جَ إلَى العِراقِ ه، اريدُ أن أخرُ ها: يا امَّ فَقالَ لَ

. جَ إلَى العِراقِ هَ تَعالى أن تَخرُ كَ اللَّ رُ كِّ فَقالَت: إنّي اذَ
ه؟ : ولِمَ ذلِكِ يا امَّ قالَ

ندي  »، وعِ ينُ بِالعِراقِ سَ قتَلُ ابنِيَ الحُ : «يُ هِ K يَقولُ سولَ اللَّ عتُ رَ مِ قالَت: سَ
.K ِه سولُ اللَّ يَّ رَ ها إلَ فَعَ ةٍ دَ ختومَ ةٍ مَ تُكَ في قارورَ نَيَّ تُربَ يا بُ

(١) تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٤٠٣، الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٥٥٢، الفتوح: ج ٥ ص ٨١، مقتل 
الحسين C للخوارزمي: ج ١ ص ٢٣٤. بحار األنوار: ج ٤٤ ص ٣٨٢؛ أنساب األشراف: 

ج ٣ ص ٣٨١.
(٢) المناقب، ابن شهر آشوب، ج ٣، ص ٢٤٥. الفتوح، ج ٥، ص ٦٧. 

(٣) تاريخ الطبري، ج٥، ص٣٤١. الفتوح، ج٥، ص٢٠.
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ضاءِ  القَ ، وَ قدورِ المَ رِ وَ دَ ـنَ القَ ، وإنّي ال أفِرُّ مِ قتولٌ مَ ، إنّي لَ اللَّهِ اه، وَ فَقـال: يا امّ
هِ تَعالى. نَ اللَّ بِ مِ األَمرِ الواجِ ، وَ حتومِ المَ

؟ قتولٌ بُ وأنتَ مَ أَينَ تَذهَ باه! فَ جَ فَقالَت: وا عَ
بتُ بَعدَ  هَ ذَ ـداً لَ ب غَ داً، وإن لَم أذهَ بتُ غَ هَ بِ اليَـومَ ذَ ه، إن لَم أذهَ : يـا امَّ فَقـالَ
 ، عَ الَّذي اقتَلُ فيهِ وضِ المَ فُ اليَومَ وَ َعرِ ، وإنّي ألَ ه- بُدٌّ هِ يا امَّ اللَّ - وَ وتِ نَ المَ ، وما مِ دٍ غَ
رُ  ما أنظُ يها كَ رُ إلَ ، وأنظُ فُكِ ما أعرِ ةَ الَّتي ادفَنُ فيها، كَ فرَ الحُ ةَ الَّتي اقتَلُ فيها، وَ ـاعَ السّ وَ

.(١) يكِ إلَ
وال مجـال للتـردد عند اإلمام الحسـين C عـن الثورة ضد يزيـد والحكم 
األموي ما دام االمتثال للواجب الديني الذي كان هو األقدر على تشخيصه باعتباره 
إماماً معصوماً، فالقرار قد اتخذ بالثورة، والنهاية معروفة وهي الشهادة، والهدف هو 

بقاء الدين والدفاع عنه.

(١) الثاقب في المناقب: ص ٣٣٠ ح ٢٧٢.
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من أسباب الثورة الرئيسة الدفاع عن اإلسالم وقيمه وأخالقه وآدابه ومفاهيمه 
وأحكامه، والوقوف بقوة وحزم ضد التحريف والتزييف، والتصدي للبدع والفسـاد 

واالنحراف.
وقد أعلن اإلمام الحسـين C في عدة مناسـبات أن الحكم األموي بقيادة 
يزيد بن معاوية قد أمات السنة وأحيا البدعة، وأنه ال مجال للتصدي لذلك والحفاظ 
 C على اإلسـالم إال بالثورة والنهضة، فكان القرار الحاسـم من اإلمام الحسـين

هو الخروج ضد حكم يزيد الفاسد.
 ، م إلى كِتـابِ اللَّهِ ةِ يَدعوهُ جـوهِ أهلِ البَصـرَ فقـد كتب اإلمام الحسـين إلى وُ

ت(١)»(٢). ةَ قَد احيِيَت ونُعِشَ نَّةَ قَد اميتَت، وإنَّ البِدعَ م: «إنَّ السُّ هُ ويَقولُ لَ
ولىً  عَ مَ ةِ مَ ن أهلِ البَصرَ تِهِ مِ وكتب اإلمام الحسين بن علي C كِتاباً إلى شيعَ

: تُهُ ، نُسخَ لمانَ ى سَ مّ هُ يُسَ لَ
حيمِ حمنِ الرَّ هِ الرَّ بِسمِ اللَّ

رِ بنِ  نذِ المُ ، وَ األَحنَفِ بنِ قَيـسٍ ، وَ عٍ سـمَ لِيٍّ إلى مالِكِ بنِ مِ ـينِ بنِ عَ سَ ـنَ الحُ مِ
م  إِنّي أدعوكُ ؛ فَ ا بَعدُ م، أمّ لَيكُ المٌ عَ ، سَ يثَمِ و، وقَيسِ بنِ الهَ مرٍ سعودِ بنِ عَ الجارودِ، ومَ

هُ (النهاية: ج ٥ ص ٨١ «نعش»). عَ فَ : رَ هُ شَ (١) نَعَ
(٢) أنساب األشراف: ج ٢ ص ٣٣٥، تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٣٥٧.
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.(١) المُ السَّ شادِ، وَ بُلَ الرَّ إِن تُجيبوا تَهتَدوا سُ ، فَ عِ ةِ البِدَ ، وإماتَ قِّ عالِمِ الحَ إلى إحياءِ مَ
قالُ  م يُ هُ ولىً لَ عَ مَ ـينٌ C مَ سَ تَبَ حُ وذكر الطبري عن أبي عثمان النهدي: كَ
تَبَ  ، فَكَ شرافِ ةِ وإلَى األَ (٢) بِالبَصرَ ؤوسِ األَخماسِ ةٍ إلى رُ تَبَ بِنُسخَ ، وكَ ـلَيمانُ هُ سُ لَ
رِ بنِ الجارودِ،  نـذِ ، وإلَى المُ ، وإلَى األَحنَفِ بـنِ قَيسٍ يِّ عٍ البَكـرِ سـمَ إلـى مالِكِ بنِ مِ
 ، رٍ عمَ هِ بنِ مَ بَيـدِ اللَّ و بنِ عُ مرِ ، وإلى عَ يثَمِ و، وإلى قَيسِ بـنِ الهَ مرٍ سـعودِ بنِ عَ وإلـى مَ

ميعِ أشرافِها: ةٌ إلى جَ دَ ةٌ واحِ نهُ نُسخَ فَجاءَت مِ
هُ  اختارَ ، وَ تِهِ هُ بِنُبُوَّ مَ ، وأكرَ ـهِ لقِ لى خَ داً K عَ مَّ حَ هَ اصطَفى مُ إِنَّ اللَّ ، فَ ا بَعـدُ أمّ
هُ  نّا أهلَ هِ K، وكُ ـلَ بـِ لَّغَ ما أرسِ هِ وبَ بادِ ـحَ لِعِ يهِ وقَد نَصَ ـهُ إلَ ـهُ اللَّ بَضَ ، ثُـمَّ قَ تِهِ سـالَ لِرِ
نا  ينا قَومُ لَ رَ عَ ، فَاسـتَأثَ ي النّاسِ هِ فـِ قامِ ـقَّ النّاسِ بِمَ ، وأحَ تَهُ ثَ رَ هُ ووَ يـاءَ هُ وأوصِ وأولِيـاءَ
قِّ  ـقُّ بِذلِكَ الحَ ، ونَحنُ نَعلَـمُ أنّا أحَ ا العافِيَةَ ـةَ وأحبَبنـَ رقَ هنَا الفُ رِ ضينـا وكَ ، فَرَ كَ بِذلـِ
م  ، وأنَا أدعوكُ ا الكِتابِ م بِهذَ يكُ سولي إلَ ثتُ رَ ،... وقَد بَعَ هُ الّ ن تَوَ مَّ ينا مِ لَ قِّ عَ سـتَحَ المُ
ـةَ قَد احيِيَت، وإن  ـنَّةَ قَد اميتَت، وإنَّ البِدعَ إِنَّ السُّ بِيِّهِ K، فَ ـنَّةِ نَ هِ وسُ إلـى كِتابِ اللَّ

.(٣) هِ ةُ اللَّ حمَ م ورَ لَيكُ المُ عَ السَّ شادِ، وَ بيلَ الرَّ م سَ كُ عوا قَولي وتُطيعوا أمري أهدِ تَسمَ
فاإلمام في أكثر من مناسـبة يعلن بوضوح أحد أسـباب الثورة وهو الدفاع عن 
اإلسـالم وأحكامـه وقيمه، والوقوف بوجـه البدع والمنكرات التـي ابتدعها الحكم 

األموي، وأن إماتة السنة وإحياء البدعة يتطلب إعالن الثورة، وهكذا كان.

(١) األخبار الطوال: ص ٢٣١.
مة، والساقة، والميمنة، والميسرة،  ي به ألنّه مقسوم بخمسة أقسام: المقدّ مّ : الجيش، سُ ميسُ (٢) الخَ

والقلب (النهاية: ج ٢ ص ٧٩ «خمس»).
(٣) تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٣٥٧، البداية والنهاية: ج ٨ ص ١٥٧ وص ١٧٠، الكامل في التاريخ: 

ج ٢ ص ٥٣٥.
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يعد الظلم من أخطر اآلفات المهددة للمجتمعات اإلنسانية باالنهيار والزوال 
والدمار، فما سـاد الظلم في أي مجتمع من المجتمعات اإلنسـانية إال وساده انتهاك 
حقوق اإلنسان، وانعدام االسـتقرار االجتماعي، وسلب الحريات الفردية والعامة، 
وضياع الحقوق، وغياب العدل، وانتشـار الفسـاد والمفسـدين. لذلك حذر القرآن 
هُ  الكريم من ممارسـة الظلم، وتوعد الظالمين بسـوء العاقبة كما في قوله تعالى: {إِنَّ
.(٢){ لِبُونَ نقَ لَبٍ يَ نقَ وا أَيَّ مُ لَمُ ينَ ظَ مُ الَّذِ لَ يَعْ سَ }(١) وقوله تعالى:{وَ ونَ لِحُ الظَّالِمُ فْ الَ يُ
وألن الظلـم من أقبح الذنوب والمعاصي، وألنـه قبيح في ذاته، ويمتد ضرره 
إلـى اآلخريـن، خصوصـاً إذا كان الظالـم مـن المتنفذين فـي أي موقـع كان، إال أن 
الحاكـم الظالم هو األشـد خطـراً وضرراً ألن ظلمه سـيصل إلـى كل الناس، لذلك 
اعتبر اللَّه سـبحانه وتعالى أن من ال يحكم بما أمر اللَّه به فهو من الظالمين، كما في 

.(٣){ ونَ مُ الظَّالِمُ لَـئِكَ هُ أُوْ هُ فَ لَ اللّ ا أنزَ م بِمَ كُ ن لَّمْ يَحْ مَ قوله تعالى:{وَ
ا  نَ تَدْ أَعْ والظالمـون قـد أعد اللَّه لهم العـذاب األليم كما فـي قوله تعالـى: {وَ
}(٤) وهذا العذاب األليم دائم في جهنم، حيث يخلد الظالمون  اباً أَلِيماً ذَ ينَ عَ لِلظَّالِمِ

(١) سورة األنعام، اآلية: ٢١.
(٢) سورة الشعراء، اآلية: ٢٢٧.

(٣) سورة المائدة، اآلية: ٤٥.
(٤) سورة الفرقان، اآلية: ٣٧.
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ابٍ  ذَ يـنَ فِي عَ فيهـا كما أشـار القرآن الكريم إلـى ذلك بقوله تعالـى: {أَالَ إِنَّ الظَّالِمِ
.(١){ يمٍ قِ مُّ

اإلمام احلسني C والتصدي للظلم 
الظلـم مرفوض من أي شـخص صدر، وتجاه أي شـخص أو فئـة أو مجتمع 
وجه إليه، وألنه ال يجوز السـكوت عن الظالم، بل يجب نهيه عن ظلمه، وكلما كان 
الظلم صادراً من الحاكم كان ضرره أشـد وأخطر، لذلك عندما رأ اإلمام الحسين 
C أن يزيد بن معاوية قد أوغل في ممارسـة الظلم، وإحياء البدعة، وإماتة السنة، 
أعلـن ثورتـه ونهضتـه ضد حكمه الظالـم، رافعاً شـعار اإلصالح والحريـة والعدل 

واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فهـا هو اإلمام الحسـين C يقـف خطيباً ليعلن أن الموت في سـبيل الحق 
نَ  وْ رَ سـعادة، وأن العيش في ظل الظالمين شقاء وتعاسة، يقول C ما نصه: «أَالَ تَ
قا،  حِ هِ مُ اءٍ اللَّ نُ فِي لِقَ مِ ؤْ مُ بِ الْ غَ نْه! لِيَرْ ى عَ تَنَاهَ بَاطِلَ الَ يُ أَنَّ الْ ، وَ ـلُ بِهِ مَ عْ ـقَّ الَ يُ أَنَّ الْحَ

ا»(٣). مً رَ ينَ إالّ بَ عَ الظّالِمِ يَاةَ مَ الَ الْحَ (٢)، وَ ةً ادَ هَ تَ إالّ شَ وْ مَ  الْ ِي الَ أَرَ إِنَّ فَ
وبهذا أوضح لنا اإلمام الحسـين بن علي C أن من أسـباب ثورته ونهضته 

المباركة هو مواجهة الظلم ومقاومة الظالمين، ورفض الفساد والمفسدين.
فاإلمام الحسـين C صار يصدح باسـمه كل المسـلمين، ويرفـع رايته كل 

إنسان حر وشريف، ويناضل باسمه كل مكافح ومجاهد ضد الظلم والظالمين.
وأما أعداء الحسـين C فلم يبق لهم من التاريخ إال الذكر السـيئ، واللعن 
نَةُ  الدائم عليهم، حيث أمر القرآن الكريم بلعن الظالمين كما في قوله تعالى: {أَال لَعْ

(١) سورة الشور، اآلية ٤٥.
(٢) في بعض المصادر (سعادة).

(٣) تاريخ الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة 
الثانية، ١٤٢٤هـ- ٢٠٠٣ م، ج٣، ص ٣٠٧.
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}(١) فالظالم مخالف ألوامر اللَّه تعالى حيث يجتنب تطبيق العدل  ينَ لَى الظَّالِمِ هِ عَ اللّ
واإلحسان، ويتعمد ارتكاب أعظم الموبقات وهو ظلم العباد. 

مواجهة الظلم
الظلـم بمختلـف أشـكاله وصـوره قبيـح ومذمـوم ومرفـوض شـرعاً وعقالً 
ومنطقـاً، والظلم له مجاالت عديدة، وصور متنوعـة، فقد يمارس أحدنا الظلم ضد 
نفسـه وذاته، وقد يمارس الظلم ضد عائلته وهو ما يسـمى بـ(العنف األسـري)، أو 
يمـارس العنـف ضـد مجتمعه من خالل ما يمتلـك من نفوذ وقدرات كبيرة، وأشـد 

الظلم وأخطره أن يمارس الحاكم الظلم ضد رعيته وشعبه.
وعندما نسـتذكر دوافع ثورة اإلمام الحسـين C، والتي منها دافع مواجهة 
الظلم ومقاومته، علينا أن نستلهم من سيرة اإلمام الحسين C هذا الدافع الموجود 
في تاريخ البشرية، وإن كان في صور مختلفة، وأشكال متعددة، لكن يبقى الظلم هو 

القاسم المشترك فيها.
والسـؤال هو: كيف نواجه الظلم والظلمة؟ وما هو واجبنا تجاه الممارسـات 

الظالمة التي يمارسها الظالمون تجاه المظلومين؟
يمكن تلخيص اإلجابة على هذه التساؤالت من خالل النقاط التالية:

١- رفض الظلم قلبيًا:
أول خطـوة فـي مقاومـة الظلم رفضه قلبيـاً، وعدم القبول به تحـت أي مبرر، 
فالظلم ال يمكن تبريره ألنه شـر مطلق، وعمل محرم، فالله سـبحانه وتعالى قد حرم 
الظلـم على نفسـه وجعلـه على غيره محرمـاً، وأمر بالعدل واإلحسـان كما في قوله 

.(٢){ انِ سَ اإلِحْ لِ وَ دْ رُ بِالْعَ أْمُ هَ يَ تعالى: {إِنَّ اللّ

(١) سورة هود، اآلية: ١٨.
(٢) سورة النحل، اآلية: ٩٠.
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وفائـدة الرفـض القلبي للظلم هو عدم االسـتئناس به، وعـدم القبول به، ومن 
ثـم عـدم التعاون مـع الظالم، أو الركـون إليه، ألن الركـون إلى الظلمـة في ظلمهم 
واْ  لَمُ ينَ ظَ نُواْ إِلَـى الَّذِ كَ رْ الَ تَ أمـر محـرم بنص القرآن الكريم كما فـي قوله تعالى: {وَ

مُ النَّار}(١). كُ سَّ تَمَ فَ
وألن الظلم أمر محرم شرعاً وعقالً، فإن الواجب علينا رفضه بغض النظر عن 

مصدره، ومهما كان حجمه ونوعه وصورته، فالظلم شر محض يجب رفضه.
٢- مقاومة الظلم بالبيان والتعبري:

ثانـي الخطوات المهمة فـي مواجهة الظلم ومقاومته هـو الجهر بالمظلومية، 
والتشـهير بالظالـم بمختلـف الوسـائل كالبيان بالقلـم، أو التعبير باللسـان، أو حتى 

بالدعاء على الظالم.
فالجهـر بالمظلومية والتشـهير بالظالم من األسـاليب التي أشـار إليها القرآن 
لِ  وْ نَ الْقَ ءِ مِ ـوَ رَ بِالسُّ هْ هُ الْجَ بُّ اللّ الكريـم فـي مواجهة الظلم، إذ يقول تعالى: {الَّ يُحِ

.(٢){ لِيماً يعاً عَ مِ هُ سَ انَ اللّ كَ لِمَ وَ ن ظُ إِالَّ مَ
وقد اسـتفاد الفقهاء من هذه اآلية الشـريفة على حرمة الغيبة وجواز التشـهير 
بالظالم من قبل المظلوم، قال الشـيخ األنصاري: «تظلم المظلوم وإظهار ما فعل به 
الظالم وإن كان متسـتراً به كما إذا ضربه في الليل الماضي وشـتمه أو أخذ ماله جاز 
هِ  لْمِ دَ ظُ عْ ـرَ بَ نِ انتَصَ لَمَ ذكـره بذلـك عند من ال يعلم ذلك منـه لظاهر قوله تعالى: {وَ
بْغُونَ فِي  يَ اسَ وَ ونَ النـَّ ظْلِمُ ينَ يَ لَـى الَّذِ ـبِيلُ عَ ا السَّ ـبِيلٍ * إِنَّمَ ن سَ م مِّ يْهِ لَ ا عَ كَ مَ لَئـِ أُوْ فَ
لِ إِالَّ  وْ نَ الْقَ ءِ مِ ـوَ رَ بِالسُّ هْ هُ الْجَ بُّ اللّ }(٣)، وقوله تعالـى: {الَّ يُحِ ـقِّ يْـرِ الْحَ ضِ بِغَ َرْ األْ

.(٤){ لِمَ ن ظُ مَ
(١) سورة هود، اآلية: ١١٣.

(٢) سورة النساء، اآلية: ١٤٨.
(٣) سورة الشور، اآليتان: ٤١ - ٤٢.

(٤) سورة النساء، اآلية: ١٤٨.
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وإن في منع المظلوم من هذا الذي هو نوع من التشفي حرجاً عظيماً وألن في 
تشـريع الجواز مظنة ردع للظالم وهي مصلحة خالية عن مفسـدة فيثبت الجواز ألن 

األحكام تابعة للمصالح، ويؤيده ما تقدم من عدم االحترام لإلمام الجائر»(١).
وحيث ال كرامة لظالم، سـواء كان فرداً ويمارس ظلمه على أفراد محدودين، 
أو كان حاكمـاً ويمارس ظلمـه على جميع الناس، فكما يجوز للمظلومين التشـهير 
بالظالـم في األمـور الفردية، كذلك ومن بـاب أولى أنه يجوز بل قد يجب التشـهير 
بالحاكـم الظالـم مـن أجـل رفـع الظلـم االجتماعي عـن النـاس، وتحقيـق العدالة 

االجتماعية. 
أما السـكوت عن الظلم، والقبول به فإنه يشـجع الظالم علـى ظلمه، ويحفزه 

نحو المزيد من الظلم، وانتهاك حقوق اآلخرين.
والواجـب علينـا -باإلضافـة إلـى مقاومـة الظلـم بـكل الوسـائل الممكنـة 
والمشـروعة- مسـاعدة المظلومين، والمطالبة بحقوقهم، والدفاع عنهم، والوقوف 

معهم.
فالوقـوف مع المظلومين، ومسـاعدتهم معنوياً وماديـاً، ومطالبة الظالم برفع 
الظالمـة عن المظلومين، ورد الحقوق إليهم سـيدفع الظالـم – ولو بعد حين – إلى 
التراجـع عن ظلمه، وإنصـاف المظلومين، فما ضاع حق وراءه مطالب كما قال أمير 

.C المؤمنين
٣- مواجهة الظلم عمليًا:

المواجهـة العمليـة ضـد الظلـم تعنـي العمـل بمختلـف الوسـائل واآلليات 
الممكنة لتغيير الواقع من الظلم إلى العدل، ومن الفسـاد إلى اإلصالح، ومن الجور 

إلى اإلحسان، ومن انتهاك الحقوق إلى ضمانها والدفاع عنها.
(١) انظر كتاب المكاسب، الشيخ مرتضى األنصاري، مؤسسة النعمان، بيروت - لبنان، طبع عام 

١٤١٠هـ - ١٩٩٠م، ج ١، ص ١٢٥.



سرية اإلمام احلسني C - ج٢

٩٤

والوسـائل لتحقيـق التغييـر االجتماعي تختلف مـن زمان لزمـان ومن مكان 
آلخر، فليس المطلوب هو نسخ الوسائل وتطبيقها في كل زمان ومكان، بل المطلوب 
البحث عن أفضل الوسـائل المناسبة لمقاومة الظلم عملياً، وتحقيق العدل، وهو ما 

يتطلب جهوداً كبيرة ليتحقق ذلك على أرض الواقع.
والتغيير االجتماعي قد يتطلب ثورة أو انتفاضة أو نهضة كما قام بذلك اإلمام 
الحسـين C، وكمـا حدث طوال التاريـخ من ثورات حتى فـي المجتمعات غير 
المسـلمة كالثورة الفرنسية أو الثورة ضد الحكم الشـيوعي في أوروبا الشرقية، وقد 
ال يتطلـب األمـر ذلك، بل البحث عن وسـائل جديـدة ومؤثرة وقادرة علـى التغيير 

االجتماعي.
فالمهـم هـو مقاومـة الظلم عمليـاً، وعـدم القبول بـه، وعدم السـكوت عنه، 

والسعي بجد وإخالص حتى تحقيق العدل والعدالة االجتماعية.
فاإلمام الحسـين C عندما ثار وضحى واستشـهد لم يكن أمامه سو هذا 

الخيار من أجل إحداث التغيير المطلوب، ومقارعة الظلم، وإحالل العدل.
وقد اسـتطاع اإلمـام الحسـين C بثورتـه أن يحدث صدمة فـي المجتمع 
اإلسـالمي، فحدثت بعـد تلك الفاجعـة المؤلمة الكثير من الثـورات واالنتفاضات 
المتتابعة كثورة التوابين وثورة المختار الثقفي، وانتهى األمر بسقوط الحكم األموي 
سـنة ١٣٢هـ، على يد العباسـيين الذين رفعوا شـعار مظلومية بني هاشـم والتشهير 
بظالميهـم، وهو األمر الذي أد في نهاية المطاف إلى سـقوط الدولة األموية وقيام 

الدولة العباسية.
٤- عدم التعاون مع الظامل:

فـي مواجهة الظلم بمختلف صوره وأشـكاله يوجهنـا القرآن الكريم إلى عدم 
الركون إلى الظلمة، ألن في التعاون معهم والميل إليهم والرضا بهم يؤدي إلى تقوية 
شأنهم، وقوتهم يؤدي إلى زيادة مساحة الظلم والجور في المجتمع، وتغييب العدل 
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٩٥

والعدالة والحرية والشور عن أجواء المجتمع وثقافته.
ويحـذر القرآن الكريم من أن عقاب الركون إلـى الظلمة هو النار في اآلخرة، 
مُ  ـكُ سَّ تَمَ واْ فَ لَمُ ينَ ظَ نُواْ إِلَى الَّذِ كَ رْ الَ تَ وذلـك هو الخسـران المبين، يقول تعالـى: {وَ

.(١){ ونَ رُ مَّ الَ تُنصَ لِيَاء ثُ نْ أَوْ هِ مِ ونِ اللّ ن دُ م مِّ ا لَكُ مَ النَّارُ وَ
وفـي اللغـة: الركون إلى الشـيء هو السـكون إليه بالمحبة لـه واإلنصات إليه 

ونقيضه النفور عنه (٢).
وفـي التفسـير: إن الركـون إلـى الظالمين المنهـي عنه هو الدخـول معهم في 
ظلمهم وإظهار الرضا بفعلهم أو إظهار مواالتهم، فأما الدخول عليهم أو مخالطتهم 
ومعاشـرتهم دفعاً لشـرهم فجائز عـن القاضي، وقريب منه مـا روي عنهم A أن 
ا  مَ } أي فيصيبكم عذاب النار {وَ مُ النَّارُ كُ سَّ تَمَ الركون المودة والنصيحة والطاعة {فَ

لِيَاء} أي مالكم سواه من أنصار يدفعون عنكم عذاب اللَّه. نْ أَوْ هِ مِ ونِ اللّ ن دُ م مِّ لَكُ
وفـي هذا بيان أنهم متى خالفوا هذا النهي وسـكنوا إلـى الظالمين نالتهم النار 
} أي ال  ونَ ـرُ ـمَّ الَ تُنصَ ولـم يكـن لهم ناصـر يدفع عنهـم عقوبة لهم علـى ذلك {ثُ
تنصرون في الدنيا على أعدائكم ألن نصر اللَّه نوع من الثواب فيكون للمطيعين(٣).

وفي الفقه: أوضح الشـيخ األنصـاري بالتفصيل حكم معونة الظالمين، فقال: 
معونة الظالمين في ظلمهم حرام، باألدلة األربعة، وهو من الكبائر، أما معونتهم في 
غيـر المحرمات فظاهـر كثير من األخبار حرمتها أيضا؛ لكن المشـهور عدم الحرمة 

حيث قيدوا المعونة المحرمة بكونها في الظلم.

(١) سورة هود، اآلية: ١١٣.
المعرفة،  دار  الطبرسي،  الحسن  بن  الفضل  علي  أبو  الشيخ  القرآن،  تفسير  في  البيان  مجمع   (٢)

بيروت - لبنان، الطبعة األولى ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م، ج ٥، ص٣٠٥.
المعرفة،  دار  الطبرسي،  الحسن  بن  الفضل  علي  أبو  الشيخ  القرآن،  تفسير  في  البيان  مجمع   (٣)

بيروت - لبنان، الطبعة األولى ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م، ج ٥، ص ٣٠٦.
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٩٦

وبعـد أن اسـتعرض الروايات الواردة في الموضـوع بالتفصيل قال: وقد تبين 
مما ذكرنا أن المحرم من العمل للظلمة قسمان: 

أحدهما: اإلعانة لهم على الظلم.
والثانـي: مـا يعد معهم من أعوانهم والمنسـوبين إليهم، وأمـا ما عدا ذلك فال 

دليل معتبر على تحريمه (١).
وممـا تقدم يتضـح لنا أن معاونة الظالم في ظلمه أمر محرم لما له من مفاسـد 
كبيـرة؛ إذ يسـاعد ذلك على نشـر الظلـم وتقويته، والقضـاء على العدالـة، وطغيان 

الظلمة، وتضاعف جورهم وقهرهم للناس.
نُواْ إِلَى  كَ رْ الَ تَ لذلـك توعد اللَّه عز وجل معاوني الظلمة في ظلمهـم بالنار {وَ
نْ  } وأكد على ذلك الرسـول األعظـم K بقوله: «مَ مُ النَّارُ ـكُ سَّ تَمَ واْ فَ لَمُ يـنَ ظَ الَّذِ
 (٢)« هِ ةٍ اللَّ مَ حْ نْ رَ : آيِسٌ مِ تُوبٌ كْ تِهِ مَ بْهَ لَى جَ عَ ةِ وَ يَامَ قِ مَ الْ وْ اءَ يَ هِ جَ لَى ظُلْمِ ا عَ انَ ظالِمً أَعَ
ينَ  مِ رِ جْ نَ الْمُ ا مِ »(٣) يقول اللَّه تعالى: {إِنَّ مَ رَ دْ أَجْ قَ عَ ظَالِمٍ فَ ى مَ شَ نْ مَ وقوله K: «مَ

.(٤){ ونَ مُ نتَقِ مُ
ولو أن الظلمة لم يجدوا من يعينهم ويساعدهم على ظلمهم لما استطاعوا أن 
يظلمـوا أحداً، ولكن الظلمـة يجدون الكثير من األعوان واألنصار ممن يسـاعدهم 
على ممارسـة الظلم ونشـره في كل شـيء، ولذلـك فهم يعدون من أعـوان الظلمة، 

وستصيبهم النار كما تصيب الظلمة أنفسهم.
وإذا ما أردنا نشر العدل والعدالة االجتماعية فلنترك الظلمة لوحدهم، وعندها 

(١) انظر كتاب المكاسب، الشيخ مرتضى األنصاري، مؤسسة النعمان، بيروت - لبنان، طبع عام 
١٤١٠هـ - ١٩٩٠م، ج ١، ص ١٥٣ - ١٥٥.

الحديث  دار  مؤسسة  شهري،  الري  الحكمة،  ميزان  ح١٤٩٥٠.  ص٨٤،  ج٦،  العمال،  كنز   (٢)
الثقافية، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية ١٤١٩هـ، ج ٤، ص ١٧٧٩، رقم ١١٤٧٠.

(٣) بحار األنوار، العالمة المجلسي، ج٧٢، ص٣٧٧، رقم ٣١.
(٤) سورة السجدة: اآلية ٢٢.
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٩٧

لن يستطيعوا أن ينشروا الظلم، وسينهارون بسرعة البرق، ألن الظالم ال يمكنه لوحده 
أن يمارس الظلم، وإنما يمارسه عندما يجد من يعينه عليه، ولنتذكر مره أخر قوله 
الَ  }(١) ولنعمل بقوله تعالى: {قَ مُ النَّارُ كُ سَّ تَمَ واْ فَ لَمُ ينَ ظَ نُواْ إِلَى الَّذِ كَ رْ الَ تَ تعالى: {وَ

.(٢){ ينَ مِ رِ جْ يراً لِّلْمُ هِ ونَ ظَ لَنْ أَكُ لَيَّ فَ تَ عَ مْ ا أَنْعَ بِّ بِمَ رَ
٥- الدعاء على الظامل:

الدعـاء علـى الظالـم بـأن ينتقم اللَّـه عز وجـل منه هو مـن الوسـائل المهمة 
والبسـيطة التي يسـتطيع كل مظلوم أن يمارسـه ضد ظالمه، وقد اسـتفاد ابن عباس 
}(٣) أن معناه  لِمَ ـن ظُ لِ إِالَّ مَ وْ نَ الْقَ ءِ مِ ـوَ رَ بِالسُّ هْ هُ الْجَ بُّ اللّ مـن قوله تعالـى: {الَّ يُحِ
ال يحب اللَّه الجهر بالدعاء على أحد إال أن يظلم إنسـان فيدعو على من ظلمه، فال 

يكره ذلك(٤).
بْ  ـتَجِ ونِي أَسْ عُ مُ ادْ بُّكُ الَ رَ قَ وقـد أمرنا اللَّه تعالى بالدعاء، فقال عز وجل: {وَ
}(٥) وورد عن الرسـول األعظم K أن دعوة المظلوم مسـتجابة، إذ ورد عنه  مْ لَكُ
مْ  الَى لَ عَ هَ تَ إِنَّ اللَّ ، وَ هُ قَّ الَى حَ عَ هَ تَ ـأَلُ اللَّ ا يَسْ إِنَّمَ ، فَ ظْلُومِ مَ ةَ الْ وَ عْ وا دَ قُ K أنه قال: «اتَّ
اءِ  ـمَ دُ إِلَى السَّ عَ ا تَصْ إِنَّهَ ، فَ ظْلُومِ مَ ةَ الْ وَ عْ ـوا دَ قُ »(٦) وقوله K: «اتَّ هُ قَّ ـقٍّ حَ ا حَ عْ ذَ نـَ مْ يَ

ئل اإلمام عليC: كم بين األرض والسماء؟  »(٧) وعندما سُ ةٌ ارَ رَ ا شَ أَنَّهَ كَ

(١) سورة هود: اآلية ١١٣.
(٢) سورة القصص: اآلية ١٧.
(٣) سورة النساء: اآلية ١٤٨.

(٤) مجمع البيان في تفسير القرآن، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، دار المعرفة، بيروت - 
لبنان، الطبعة األولى ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م، ج ٣، ص ٢٠١.

(٥) سورة غافر: اآلية ٦٠.
دار  مؤسسة  شهري،  الري  محمد  الحكمة،  ميزان  ح٧٥٩٧.  ص٤٩٩،  ج٣،  العمال،  كنز   (٦)

الحديث الثقافية، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية ١٤١٩هـ، ج ٤، ص ١٧٨١، رقم ١١٤٩١.
دار  مؤسسة  شهري،  الري  محمد  الحكمة،  ميزان  ح٧٦٠١.  ص٤٩٩،  ج٣،  العمال،  كنز   (٧)

الحديث الثقافية، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية ١٤١٩هـ، ج ٤، ص ١٧٨١، رقم ١١٤٩٥.
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٩٨

.(١)« ظْلُومِ مَ ةُ الْ وَ عْ دَ ، وَ رِ بَصَ دُّ الْ ضِ مَ رْ األْ اءِ وَ مَ يْنَ السَّ قال C: «بَ
فعلى اإلنسـان المظلوم أن ال يقبل بالظلم، وإذا كان ال يسـتطيع ممارسـة أي 
عمـل على ظالمه فليدعـو اللَّه عز وجل أن ينتقم منه، ويخلصـه من الظالم، ويرجع 

الحق إليه.
 (٢){ ينَ لَى الظَّالِمِ ـهِ عَ نَةُ اللّ كمـا يجوز لعن الظالـم كما في قوله تعالى: {أَن لَّعْ
}(٣) ألن الظالم مخالف ألوامر اللَّه تعالى  ينَ لَى الظَّالِمِ هِ عَ نَةُ اللّ وقوله تعالى: {أَالَ لَعْ
بتطبيـق العدل والعدالـة، وتمعمد الرتكاب العمل المحرم وهو الظلم وهو من أكبر 

المعاصي والذنوب.
وقد دعا اإلمام الحسـين C في يوم عاشـوراء على ظالميه الذين مارسـوا 
القتـل وانتهـاك الحرمـات، فعندما استشـهد علي األكبر رفع الحسـين سـبابته نحو 
ا،  زيقً ـمْ تَمْ هُ قْ زِّ مَ ا، وَ يقً رِ فْ ـمْ تَ هُ قْ رِّ فَ ، وَ ضِ رْ اتِ األْ كََ ـمْ بَـرَ هُ نَعْ ـمَّ امَ السـماء وقال: «اللَّهُ
ا  وْ دَ مَّ عَ ونَا ثُ رُ نَا لِيَنْصُ وْ عَ مْ دَ إِنَّهُ ا، فَ مْ أَبَـدً نْهُ الَةَ عَ وُ ضِ الْ الَ تُرْ ا، وَ دً ائِقَ قِدَ ـمْ طَرَ لْهُ عَ اجْ وَ
نَا»(٤). وقال C أيضاً بعد شـهادته: «قتل اللَّه قوماً قتلوك، ما أجرأهم  اتِلُونَ قَ يْنَا يُ لَ عَ

على الرحمن وعلى رسوله، وعلى انتهاك حرمة الرسول»(٥).
نْتَ  بِّ إِنَّ كُ وقال اإلمام الحسين C بعد شهادة ولده الصغير عبد اللَّه: «يا رَ
ءِ  الَ ؤُ نْ هَ نَا مِ ـمْ لَ تَقَ انْ نْه، وَ يْرٌ مِ وَ خَ ا هُ كَ لِمَ لـِ لْ ذَ عَ ، فَاجْ اءِ ـمَ نَ السَّ رَ مِ نَّا النَّصْ ـتَ عَ بَسْ حَ

 .(٦)« ينَ الظّالِمِ
(١) بحار األنوار، ج٥٥، ص٩٣، ح١٤. ميزان الحكمة، محمد الري شهري، مؤسسة دار الحديث 

الثقافية، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية ١٤١٩هـ، ج ٤، ص ١٧٨١، رقم ١١٤٩٧.
(٢) سورة األعراف: اآلية ٤٤.

(٣) سورة هود: اآلية ١٨.
(٤) بحار األنوار، العالمة المجلسي، ج ٤٥، ص٤٣.
(٥) بحار األنوار، العالمة المجلسي، ج ٤٥، ص٤٤.

بيروت-  التراث،  إلحياء  البيت  أهل  مؤسسة  الطبرسي،  الشيخ   ،الهد بأعالم   الور إعالم   (٦)
لبنان، الطبعة األولى ١٤١٧هـ، ج ١، ص ٤٦٨.
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ا،  دً دَ ـمْ عَ هِ صِ ـمَّ احْ وقـال C بعد شـهادة القاسـم بن الحسـن C: «اللَّهُ
 .(١)« داً مْ أَبَ هُ رْ لَ فِ غْ الَ تَ ا، وَ دً مْ أحَ نْهُ ادِرْ مِ غَ الَ تُ داً، وَ مْ بَدَ تُلْهُ اقْ وَ

مْ  تَهُ تَّعْ مَّ إِنْ مَ وبعد شهادة عبداللَّه بن الحسن قال اإلمام الحسين C: « اللَّهُ
نَا  وْ عَ مْ دَ إِنَّهُ مْ أَبَـداً ، فَ نْهُ ضَ عَ الَ تَرْ ا، وَ دً ائِـقَ قِدَ مْ طَرَ لْهُ عَ اجْ ا، وَ قً رِ مْ فَ هُ قْ رِّ فَ يـنٍ فَ إِلَـى حِ

تَلُونَا»(٢). قَ ينَا فَ لَ وا عَ دُ مَّ عَ ونَا ثُ رُ لِيَنْصُ
فدعاء المظلوم على الظالم ال يحجبه حاجب، وهذا من أهم الوسائل وأسهلها 
 C في مواجهة الظلم والظالمين، وقد استجاب اللَّه تعالى لدعاء اإلمام الحسين
فقـد انتقم اللَّه من جميع الظلمة ممن شـاركوا في قتل اإلمام الحسـين C وأهل 

بيته وأصحابه.
فقد انتقم اللَّه عز وجل من يزيد سريعاً، فلم يدم عمره بعد معركة كربالء أكثر 
مـن ثالث سـنوات، ليذهب بعارها وشـنارها، كمـا انتقم اللَّه عز وجـل ممن قاتلوا 
اإلمام الحسـين سـريعاً، قال الزهري: ما بقـي منهم أحد إال وعوقب فـي الدنيا: إما 
بالقتـل أو العمـى أو سـواد الوجه أو زوال الملك في مدة يسـيرة(٣) وفي اآلخرة لهم 

عذاب شديد. 

(١) بحار األنوار، العالمة المجلسي، ج ٤٥، ص٣٦.
بيروت-  التراث،  إلحياء  البيت  أهل  مؤسسة  الطبرسي،  الشيخ   ،الهد بأعالم   الور إعالم   (٢)

لبنان، الطبعة األولى ١٤١٧هـ، ج ١، ص ٤٦٦.
١٤٢٦هـ-  األولى  الطبعة  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الجوزي،  ابن  سبط  الخواص،  تذكرة   (٣)

٢٠٠٥م، ص٢٣٥.
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١ - اإلصالح الشامل يف األمة

اإلصـالح هـدف رئيس مـن أهـداف األنبيـاء واألئمـة A، فالمجتمعات 
البشـرية بحاجة دائمة لإلصالح، وتوجيه الناس نحـو عبادة اللَّه عز وجل، ومحاربة 
الفسـاد واإلفســاد، وإشـاعـة القيم والمثل العليا، وتكريس مكارم األخالق، وبناء 

. جيل صالح، ومجتمع راشد، وأمة متقدمة علمياً وحضارياً
إن األنبيـاء واألئمة A كانوا يسـعون دوماً إلى إصـالح العقيدة، وإصالح 
األخالق، وإصالح المجتمع، وإصالح الفكر والثقافة، وإصالح السلوك والعادات 
الفاسـدة، وإصالح التربية والتعليم، وإصالح االقتصاد، وإصالح كل ما فيه صالح 

للمجتمع واألمة.
ورسـالة اإلصالح هي رسالة اإلمام الحسين C التي من أجلها ثار ونهض 
وقدم نفسـه وأهله وأصحابه فداء من أجل تحقيق اإلصالح الشامل في األمة؛ يقول 
ال بَطِراً،  راً، وَ جْ أشِ رُ مْ أَخْ أَنّي لَ اإلمام الحسين C وهو يعلن الهدف من ثورته: «وَ
ي K، أُريدُ  دّ ةِ جَ الحِ فـي أُمَّ صْ تُ لِطَلَبِ االِْ جْ رَ إِنَّما خَ ال ظالِمـاً، وَ ـداً، وَ سِ فْ ال مُ وَ
ليِّ بْنِ أَبي طالِب  أبي عَ ي وَ ـدّ ةِ جَ أَسـيرَ بِسـيرَ ، وَ رِ نْكَ مُ نِ الْ أَنْهى عَ وفِ وَ رُ عْ مَ رَ بِالْ أَنْ آمُ
تّى  بِرُ حَ لَيَّ هـذا أَصْ دَّ عَ ـنْ رَ مَ ، وَ قِّ لـى بِالْحَ هُ أَوْ اللَّ قِّ فَ بُـولِ الْحَ بِلَنـي بِقَ ـنْ قَ B، فَمَ

.(١)« يْرُ الْحاكِمينَ وَ خَ هُ ، وَ قِّ ومِ بِالْحَ قَ يْنَ الْ بَ يْني وَ يَ اللهُ بَ ضِ قْ يَ

(١) بحار األنوار، العالمة المجلسي، ج٤٤، ص٣٢٩ - ٣٣٠.
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ونقل ابن األعثم الكوفي في الفتوح عن اإلمام الحسين C أنه قال: «وأنّي 
جتُ لِطَلَبِ النَّجاحِ  رَ ـداً وال ظالِماً، وإنَّمـا خَ فسِ (٢)، وال مُ (١) وال بَطِراً ـراً ج أشِ لَم أخرُ
 ، رِ نكَ نِ المُ عـروفِ وأنهى عَ رَ بِالمَ ـدٍ K، أُريدُ أن آمُ مَّ حَ ي مُ دّ ةِ جَ ـالحِ فـي أُمَّ الصَّ وَ
بِلَني  ـن قَ ... فَمَ لِيِّ بنِ أبـي طالِبٍ ةِ أبي عَ دٍ K، وسـيرَ مَّ حَ ي مُ ـدّ ةِ جَ وأسـيرَ بِسـيرَ
ينَ  هُ بَيني وبَ يَ اللَّ تّـى يَقضِ لَيَّ هذا أصبِرُ حَ دَّ عَ ، ومَن رَ قِّ هُ أولى بِالحَ اللَّ ـقِّ فَ بـولِ الحَ بِقَ

.(٣)« يرُ الحاكِمينَ وَ خَ ، وهُ قِّ م بِالحَ ينَهُ مَ بَيني وبَ ، ويَحكُ قِّ ومِ بِالحَ القَ
وبهـذه الكلمات البليغـة أوضح اإلمام الحسـين C الهدف مـن ثورتــه، 
وهو الســعي من أجل تحقيق اإلصالح الشامل في األمة، وليس تحقيق أية مصالح 
شـخصية، أو السعي من اجل استالم السلطة، إذ كان اإلمام الحسينC يعلم بأنه 
سـيقتل في المعركـة؛ ومن هنا تبرز عظمـة اإلمام الحسـين C، حيث أنه ضحى 
بنفسـه وبأهله من أجل تحقيق األهداف السـامية المتلخصة في اإلصالح الشـامل، 

والقضاء على الفساد السياسي، ونشر القيم والمبادئ والمثل اإلسالمية.
إن أهم درس يجب أن نتعلمه من نهضة اإلمام الحسـين C هو االسـتعداد 
لتقديـم كل غـال ونفيس من أجـل اإلصالح في األمة، فاإلصـالح ال يمكن تحقيقه 
باألمانـي واألحالم، وإنما يحتاج إلى إرادة وعزيمة، وعمل دائم، ونشـاط مسـتمر، 
واسـتعداد للتضحية بمختلف أشـكالها من أجل الوصول إلى اإلصالح الشامل في 

األمة. 
وفي هذا العصر حيث كثر الحديث عن اإلصالح بمختلف أشكاله وأقسامه، 
يحتاج اإلنسـان إلى اسـتخدام قدراته العقليـة بذكاء من أجل التمييـز بين اإلصالح 
الحقيقي الذي من أجله ثار اإلمام الحسين ضد الواقع الفاسد، واإلفساد الذي يُعنون 
 ٥٠ ص   ١ ج  البحرين:  (مجمع  شكرها  وعدم  النعمة  كفران  يريد  كأنّه  البَطِر،  حُ  رِ الفَ  : رُ األشِ  (١)

«أشر»).
: الطُغيان عند النعمة وطول الغنى (لسان العرب: ج ٤ ص ٦٩ «بطر»). رُ (٢) البَطَ

البن  المناقب  ١٨٨؛  ص   ١ ج  للخوارزمي:   C الحسين  مقتل   ،٢١ ص   ٥ ج  الفتوح:   (٣)
شهرآشوب: ج ٤ ص ٨٩.
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مْ  ا قِيلَ لَهُ إِذَ باإلصالح وقد أشار اللَّه عز وجل إلى مثل هؤالء بقوله عز من قائل: {وَ
لَكِنْ ال  ونَ وَ ـدُ سِ فْ مُ الْمُ مْ هُ هُ ونَ * أَال إِنَّ لِحُ صْ نُ مُ ا نَحْ الُوا إِنَّمَ ضِ قَ َرْ وا فِي األْ ـدُ سِ فْ ال تُ
}(١) فالمفسدون في األرض من أجل نشر أهدافهم الخبيثة والسيئة يرفعون  ونَ رُ عُ يَشْ
شـعار اإلصالح، ويعتبرون أنفسهم من المصلحين، وما هم في الحقيقة إال من عتاة 

المفسدين والمنحرفين.
ولذلـك، يجب االنتبـاه لدعوات اإلصالح المزيفة التـي تهدف -فيما تهدف 
إليـه- إلى نشـر مبـادئ اإللحاد واإلفسـاد، وإضعاف تمسـك الناس بالدين، ونشـر 

الخالعة والسفور والتعري، والقضاء على قيم األسرة والعائلة.
إن اإلصالح الذي تحتاج إليه األمة في هذا العصر، وفي كل عصر هو اإلصالح 
الذي أعلن عنه اإلمام الحسين C وهو اإلصالح الشامل المشتمل على إصالح 
المجتمع، وإصالح األخالق والسلوك، وإصالح الثقافة والفكر والمعرفة، وإصالح 

السياسة، وإصالح االقتصاد، وإصالح المجتمع، وإصالح اإلعالم... إلخ.
وال خيـار أمـام األمة اإلسـالمية كي تتقـدم وتتطـور حضاريـاً إال بتبني خيار 
اإلصالح الحقيقي القائم على أسس سليمة، والمنطلق من حاجات األمة لإلصالح. 
أما اإلصالح المنطلق من رؤية الغرب لنا فإنه وإن رفع شعارات براقة وجميلة 
إال أنـه في المحصلـة النهائية يريد الوصول ألهدافه الخاصة به والتي قد ال يناسـب 

بعضها ثقافتنا وحضارتنا اإلسالمية. 
وهنـا يجـب التأكيـد علـى حقيقة هامـة وهي أنـه يجب علينـا أن نبـدأ عملية 
اإلصالح الشـامل لمجتمعنا قبل أن يفرضه علينا الغرب أو الشـرق برؤيته وفلسـفته 

في ظل عولمة يراد فرضها على الجميع.
ويمكـن تلخيـص أهم مفـردات اإلصالح الشـامل والحقيقي الـذي تحتاجه 
األمة اإلسـالمية فـي مجموعة مـن العناويـن كالدعوة إلى توسـيع دائـرة الحريات 

(١) سورة البقرة، اآليتان: ١١-١٢.
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العامة، واحترام حقوق اإلنسـان، والحفاظ على الوحدة اإلسالمية في إطار التنوع، 
وترسـيخ العدالة االجتماعيـة، والتوزيع العادل للثروة، وتكافـؤ الفرص، والموازنة 
بين الحقوق والواجبات، وإشـاعة ثقافة التسـامح والحوار.. إلى آخر ما هنالك من 

مفردات مهمة في عملية اإلصالح الشامل والحقيقي.
وعندما نسـتذكر سـيرة وشـهادة اإلمـام الحسـين C علينـا أن نتذكر أيضاً 
األهداف التي من أجلها ثار اإلمام الحسـينC ضد الواقع المنحرف؛ والتي من 

أهمها: اإلصالح الشامل والحقيقي لألمة كما أوضحنا.
فلنتعلم من اإلمام الحسينC كيف نكون من دعاة اإلصالح الشامل، ومن 
دعـاة الحرية والعدالة، ولنمارس دور المصلح، ولينطلق كل شـخص في ممارسـة 
اإلصـالح حسـب قدراتـه ومكانته وظروفـه، فاإلصـالح هو هدف كل الرسـاالت 
السـماوية، وكل األنبياء واألئمة؛ وهو األمر الذي دفع اإلمام الحسـين C للثورة 
هِ  فِيقِي إِالَّ بِاللَّ ا تَوْ مَ تَطَعْتُ وَ ا اسْ الحَ مَ ِصْ يدُ إِالَّ األْ والشـهادة، يقول اللَّه تعالى: {إِنْ أُرِ

إِلَيْهِ أُنِيب}(١). لْتُ وَ كَّ يْهِ تَوَ لَ عَ
وإذا كان اإلصـالح كمبـدأ هـدف ثابت ال يتغيـر بتغير الزمان والمـكان، فإن 
وسـائله تتغيـر بتغيـر الزمان والمـكان، فالمهـم هو تحقيـق اإلصالح الشـامل، أما 
الوسـيلة لتحقيق ذلك فيجب مراعـاة المتغيرات الزمانيـة والمكانية، فما يصلح في 

زمن ومجتمع معين قد ال يتناسب مع زمن آخر، أو مجتمع آخر.

(١) - سورة هود، اآلية: ٨٨.
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٢ - األمر باملعروف والنهي عن املنكر

األمـر بالمعروف والنهـي عن المنكر من أهـم الواجبات الشـرعية والعقلية، 
وهـو فرع من فروع الدين، وهو من أفضـل العبادات، وأنبل الطاعات، وهو من أهم 
األسـاليب واألدوات العملية في منع الرذائل، وانتشـار الفضائل، وزرع بذور الخير 
والصـالح في المجتمع، وقلع جذور الشـر والفسـاد والتحلل األخالقـي من البنية 

االجتماعية.
وفي القرآن الكريم نجد عشـرات اآليات الشـريفة التي تدعـو للقيام بفريضة 
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك بهدف نشر الحق والفضيلة والصالح في 

المجتمع، ومحاربة وقلع المنكر بمختلف أشكاله وألوانه وصوره.
 وقـد جعل القرآن المجيد فضيلة األمر بالمعـروف والنهي عن المنكر إحد
تْ  جَ رِ ةٍ أُخْ يْـرَ أُمَّ نتُمْ خَ صفـات األمة التي نعتها ربها بأنهـا خير أمة، يقول تعالى: {كُ

.(١){ هِ نُونَ بِاللّ مِ تُؤْ رِ وَ نكَ نِ الْمُ نَ عَ وْ نْهَ تَ وفِ وَ رُ عْ ونَ بِالْمَ رُ أْمُ لِلنَّاسِ تَ
وجعـل هذه الفضيلة أيضاً صفة من صفات المؤمنين، يقول تعالى: {التَّائِبُونَ 
ونَ  النَّاهُ وفِ وَ رُ عْ ونَ بِالْمَ رُ دونَ اآلمِ ـاجِ اكِعُونَ السَّ ونَ الرَّ ـائِحُ ونَ السَّ دُ امِ ونَ الْحَ ابِدُ الْعَ

.(٢){ نِينَ مِ ؤْ رِ الْمُ بَشِّ هِ وَ ودِ اللّ دُ افِظُونَ لِحُ الْحَ رِ وَ نكَ نِ الْمُ عَ

(١) سورة آل عمران: اآلية ١١٠.
(٢) سورة التوبة: اآلية ١١٢.
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هِ  ونَ بِاللّ نـُ مِ ؤْ وهـي أيضاً صفة مـن صفات الصالحين كما فـي قوله تعالى: {يُ
اتِ  يْرَ ي الْخَ ونَ فـِ عُ ـارِ يُسَ رِ وَ نكَ نِ الْمُ نَ عَ ـوْ نْهَ يَ وفِ وَ ـرُ عْ ونَ بِالْمَ ـرُ أْمُ يَ ـرِ وَ مِ اآلخِ الْيَـوْ وَ

.(١){ ينَ الِحِ نَ الصَّ لَـئِكَ مِ أُوْ وَ
وقد ورد عن الرسـول األعظم K وأهل بيته A روايات مسـتفيضة في 
 : الحث على األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد روي عن: النَّبي K أنه قالَ

 .« هُ عيفَ الّذي ال دِينَ لَ نَ الضَّ مِ ؤْ يُبْغِضُ المُ وجلَّ لَ زَّ هَ عَ «إنَّ اللَّ
هُ؟  نُ الّذي ال دِينَ لَ مِ ؤْ : وما المُ هُ فقيلَ لَ

.(٢)« رِ نكَ نِ المُ : «الّذي ال يَنهى عَ قالَ
.(٣)« يهِ لَ نكِرُ عَ هَ فال تُ نَةٍ تَر مَن يَعصي اللَّ ؤمِ نبَغي لِنَفسٍ مُ و عنه K قال: «ال يَ

بانِ  رِّ قَ رِ ال يُ نكَ ـنِ المُ عروفِ والنَّهيَ عَ وقـال اإلمام علـي C: «إنَّ األمرَ بِالمَ
.(٤)« ندَ إمامٍ جائرٍ دلٍ عِ ةُ عَ لِمَ هِ كَ لِّ ن ذلكَ كُ لُ مِ ، وأفضَ زقٍ ن رِ صانِ مِ نقُ لٍ وال يَ ن أجَ مِ

نـدَ األمرِ  هِ عِ ـبيلِ اللَّ هـادُ في سَ لُّها والجِ رِّ كُ وعنـه Cقـال: «وما أعمـالُ البـِ
.(٥)« يٍّ نَفثَةٍ في بَحرٍ لُجِّ كَ ، إالّ رِ نكَ نِ المُ عروفِ والنَّهيِ عَ بِالمَ

عروفِ والنَّهيِ  هَ بِاألمرِ بِالمَ ن ال يَدينُ اللَّ يلٌ لِمَ وعـن أحدهما Bأنه قال: «وَ
.(٦)« رِ نكَ نِ المُ عَ

وكل هـذه األحاديث الشـريفة تـدل على وجـوب األمر بالمعـروف والجهر 
(١) سورة آل عمران: اآلية ١١٤.

(٢) فروع الكافي: ج٣، ص ٥٥، رقم ١٥.
ال: ج ٣، ص ٨٥، رقم ٥٦١٤. (٣) كنز العمّ

(٤) نهج البالغة: ج ٤ ص ٧٥ الحكمة ٣٧٤.

(٥) نهج البالغة: ج ٤ ص ٧٥ الحكمة ٣٧٤.
(٦) الزهد للحسين بن سعيد: ص١٩، رقم ٤١. بحار األنوار، العالمة المجلسي، ج ٦٦، ص ٤٠٢، 

رقم ١٠٢.
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بالحق، ومعارضة بل ومحاربة كل أشكال المنكر.
وقـد أفتـى الفقهـاء: بـأن األمـر بالمعـروف فـي الواجبـات واجـب، وفـي 
المستحبات مستحب، والنهي عن المنكر في المحرمات واجب، وفي المكروهات 

مستحب.
واألمـر بالمعـروف والنهي عن المنكـر أحد العوامل واألسـباب التي دفعت 
باإلمـام الحسـين C للثورة على حكم يزيد الذي نشـر الظلم والفسـاد والتحلل 
ال  ـراً، وَ جْ أشِ رُ مْ أَخْ أَنّي لَ األخالقـي. ويوضح ذلك اإلمام الحسـين C بقوله: «وَ
 ،K ي دّ ةِ جَ الحِ في أُمَّ صْ ـتُ لِطَلَبِ االِْ جْ رَ إِنَّما خَ ال ظالِماً، وَ ـداً، وَ سِ فْ ال مُ بَطِراً، وَ

.(١)« رِ نْكَ مُ نِ الْ أَنْهى عَ وفِ وَ رُ عْ مَ رَ بِالْ أُريدُ أَنْ آمُ
فاإلمـام الحسـين C إنما ثار ونهض من أجل اإلصالح الشـامل، وبهدف 
القيـام بفريضـة األمر بالمعـروف والنهي عـن المنكر، وعندما رأ اإلمام الحسـين 
C أن التغييـر ال يمكن أن يكون إال من خالل الثورة الشـاملة ضد حكم يزيد ثار 

مَ نفسه وأهله وأصحابه فداء من أجل إصالح األمة وتغيير الواقع الفاسد. دَّ وقَ
تعريف املعروف

كلمـة «المعـروف» مأخـوذة مـن مـادة «عـرف» وفـي المـادة معنـى الظهور 
واالرتفاع، وانتشار الرائحة الطيبة، وما كان كذلك فهو معروف مأنوس غير مجهول. 
واالعتراف هو اإلقرار، وأصله إظهار معرفة الذنب، والمعروف هو ما عرفته العقول 
السـليمة، وأنسـت إليه الطباع المستقيمة، وهو أيضاً اسم لكل فعل يُعرف بالشرع أو 

ف المستحسن الذي هو ضد المنكر(٢). رْ العقل حسنه، والعُ
ـن، اختص بوصف  سَ ف المحقق الحلي المعـروف بأنه: كل فعل حَ وقـد عـرَّ
(١) بحار األنوار، العالمة المجلسي، ج ٤٤، ص ٣٢٩، وكتاب الفتوح، أحمد بن أعثم الكوفي، دار 

الندوة الجديدة، بيروت، ج ٥، ص ٣٣.
(٢)() موسوعة أخالق القرآن، ج٣، ص٢٠٧.
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زائد على حسنه، إذا عرف فاعله ذلك، أو دلَّ عليه(١).
ـن هو معـروف؛ فالصـدق واألمانة والوفاء  سَ وعليـه.. فـإن كل أمر أو فعل حَ
وحسـن الخلق والشـجاعة والكـرم والحياء والصدقة ومسـاعدة المحتاج وإرشـاد 
الضـال.. معـروف. والصـالة والصيـام والحـج والخمـس والـزكاة واالعتـكاف 
والجهاد.. معروف. وحسـن الجوار والقيام بـآداب الضيافة والهدية وصلة األرحام 
واإلحسـان إلى الوالدين.. معروف. والمسـاهمة في بناء المسـاجد والحسـينيات، 
ودعـم األنشـطة االجتماعيـة المفيدة، والعمـل على تنميـة المواهـب والطاقات.. 

نه فهو من المعروف. سْ معروف… وهكذا كل فعل ينص الشرع والعقل على حُ
تعريف املنكر

كلمة «المنكر» مشتقة من مادة «نكر» وهي مادة تدل على الجهل، والصعوبة، 
واالشـتداد، واالسـتيحاش، والقبح، والنفور، وكراهية النفوس، يقـول: أنكره، أي 

جهله إذ وجده على غير ما عهده، ويقال: أنكر فالن كذا، أي كرهه فلم يقره.
والمنكر هو الباطل، ألن العقول السـليمة تنكـره وترفضه، ولذلك قال علماء 
األخالق: إن المنكر هو ما تستقبحه العقول السليمة، ويحكم الدين بقبحه، وهو ضد 
المعـروف، ويقول األصفهاني: المنكر كل فعل تحكم العقول الصحيحة بقبحه، أو 

تتوقف في استقباحه واستحسانه العقول، فتحكم بقبحه الشريعة(٢).
وقال المحقق الحلي: المنكر كل فعل قبيح، عرف فاعله قبحه، أو دلَّ عليه(٣).

مه اإلسالم كالزنى واللواط والخمر والكذب والغيبة والنميمة  والمنكر ما حرَّ

(١) تحرير األحكام، العالمة الحلي، مؤسسة اإلمام الصادق، قم - إيران، الطبعة األولى ١٤٢٠هـ، 
ج ٢، ص ٢٣٨.

(٢) موسوعة أخالق القرآن، ج٣، ص٢٢٠.
(٣) تحرير األحكام، العالمة الحلي، مؤسسة اإلمام الصادق، قم - إيران، الطبعة األولى ١٤٢٠هـ، 

ج ٢، ص ٢٣٩.
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والظلـم والرشـوة وشـهادة الـزور وأكل أمـوال اليتامى واللعـب بالقمـار والخيانة 
والغش واالحتكار وما إلى ذلك؛ أو كرهه كالذهاب إلى مجالس البطالين والتخلي 
في الشـوارع واألزقة وأمـام المنازل والبيوت وتحت األشـجار المثمرة واألكل في 

حال التخلي.. وغير ذلك مما هو مذكور بالتفصيل في الكتب الفقهية الموسعة.
املنكرات الكربى

تتفـاوت المنكـرات في شـدتها وخطورتها ومسـتواها وتأثيرهـا على األفراد 
والمجتمعات، فال يمكن مقارنة منكر يمارسـه فرد بصفته الشـخصية بمنكر تمارسه 
دولـة مـا تمتلك من القـدرات واإلمكانيات ما يحـول منكرها إلى معـول هدم كبير 

لكيان المجتمع المسلم واألمة المسلمة.
ويمكن اإلشارة إلى بعض أنواع المنكرات الكبيرة في النقاط التالية:

١- المنكـر السياسـي: ونقصـد بـه مخالفـة شـرع اللَّـه تعالى فـي العمل السياسـي 
والممارسة السياسية لدولة ما، أو اتباع سياسة تتناقض مع مصالح األمة وأمنها االستراتيجي.
وأي دولـة تقـوم على أسـاس الظلم والجور والفسـاد، وعـدم تحكيم العدل 
والقسـط واإلحسـان في سياسـتها فهي تمارس المنكر السياسـي وهـو أخطر منكر 

يهدد مصالح األمة اإلسالمية ومستقبلها.
٢- المنكـر االقتصـادي: والمقصود به كل ممارسـة اقتصادية قائمة على أكل 
أمـوال الناس بالباطل، ونهب ثروات األمة، وغياب التوزيع العادل للثروات... فهو 

منكر اقتصادي يجب النهي عنه.
٣- المنكر األخالقي: ويتمثل في نشر الفساد األخالقي في المجتمع، وإشاعة 
التحلل والميوعة بين الناس، وتزوير قيم المجتمع ومثله العليا... وما أشبه ذلك من 

منكرات أخالقية يجب رفضها ومحاربتها.
٤- المنكر الثقافي: ويتجسـد في بث ثقافة تتناقض مع ثقافة اإلسـالم وفكره، 
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ومحاربة الثقافة اإلسالمية ومظاهرها وقيمها وأخالقها ومثلها وأهدافها.
ومثـل هذا المنكر الثقافي يشـكل خطراً محدقاً بالثقافة اإلسـالمية والقرآنية، 
وهـو األمر الـذي يجب أن يدعونـا إلى محاربته، والعمل على نشـر ثقافة اإلسـالم 

وقيمه وأخالقياته.
ومثـل هذه المنكرات الكبر التي تمارسـها بعض الدول بـكل ما تملكه من 
إمكانيـات ضخمـة وأدوات كبيـرة ومؤثرة، أو بعـض الجماعات والشـبكات ذات 
المصلحة في بثها ونشـرها في المجتمع المسـلم تشكل خطورة على مصلحة األمة 
اإلسـالمية ومسـتقبلها، ولذلـك يجب التصـدي لمثل هـذه المنكـرات وأضرابها، 

والوقوف أمام انتشارها في المجتمع.
وهـذه المنكرات الكبر التي كان يمارسـها يزيد عبر حكمه الظالم هو الذي 
دفـع باإلمام الحسـين C للثـورة عليه، فقد قـال C في خطبـة بأصحابه مبيناً 
ـلطاناً جائِراً  أ سُ : «مَن رَ هِ K قالَ سـولَ اللَّ ! إنَّ رَ ا النّاسُ هَ فيها أهداف ثورته: «أيُّ
هِ  بادِ اللَّ لُ فـي عِ ، يَعمَ سـولِ اللَّهِ ـنَّةِ رَ خالِفاً لِسُ ، مُ هدِ اللَّهِ ، ناكِثاً لِعَ مِ اللَّهِ ـرَ ال لِحُ سـتَحِ مُ
.« هُ لَ دخَ هُ مُ لَ هِ أن يُدخِ لَى اللَّ اً عَ قّ ، كانَ حَ علٍ وال قَولٍ يهِ بِفِ لَ يِّر عَ غَ لَم يُ ، فَ دوانِ العُ ثمِ وَ بِاإلِ
وا  رُ ، وأظهَ حمـنِ ةَ الرَّ كـوا طاعَ ، وتَرَ ـيطانِ ةَ الشَّ مـوا طاعَ زِ الءِ قَـد لَ أال وإنَّ هـؤُ
، وأنَا  هُ اللَ موا حَ رَّ ، وحَ رامَ اللَّهِ لّوا حَ ، وأحَ يءِ استَأثَروا بِالفَ ، وَ دودَ طَّلُوا الحُ ، وعَ سادَ الفَ

.(١)« يَّرَ قُّ مَن غَ أحَ
وقد أوضح اإلمام الحسـين C في هذه الخطبـة أنواع المنكرات التي كان 
يمارسـها حكـم يزيد من المنكـرات السياسـية واالقتصاديـة والثقافيـة واألخالقية 
واالجتماعية... وهو األمر الذي دفعه للثورة على يزيد للقضاء على هذه المنكرات 

من خالل القضاء على مصدرها وهو حكم يزيد.

(١) تاريخ الطبري، ألبي جعفر محمد بن جرير الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة 
الثانية ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م، ج٣، ص ٣٠٧. 
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النهضة احلسينية وفريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر
إن أهم درس نسـتفيده من النهضة الحسـينية أن األمـر بالمعروف والنهي عن 
المنكـر قـد يتطلب التضحيـة بالنفس والنفيـس، فاإلمام الحسـين C قد ضحى 

بنفسه وأهله وأصحابه في سبيل إقامة فريضة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
يقـول الشـهيد مطهـري: «إن أبـا عبداللَّـه الحسـين C قـد أثبـت في هذه 
النهضة، أنه ومن أجل األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم من أجل هذا األصل 
اإلسالمي، يمكن للمرء أن يُضحي بحياته، وماله، وثرواته، ويتحمل كل أنواع اللوم 

واالنتقاد.
فهـل هنـاك أحد فـي الدنيـا منح قيمة ألصـل األمـر بالمعـروف، والنهي عن 

المنكر، بمقدار ما أعطاه الحسين بن علي؟
إن معنى النهضة الحسـينية يُفيد بأن األمر بالمعـروف والنهي عن المنكر بالغ 

القيمة إلى الحد الذي يُمكن فيه للمرء أن يُضحي في سبيله بكل شيء»(١).
وقد ضحى اإلمام الحسـين C بنفسـه ألنه رأ أن اإلسالم في خطر، فلم 
ـل بالحـق، وال يتناهى عن باطل، فقـد قال اإلمام الحسـين C موضحاً  مَ عْ يعـد يُ
رَ  بَ أَدْ تْ وَ ـرَ نَكَّ تَ تْ وَ يَّـرَ غَ دْ تَ نْيـا قَ إِنَّ الدُّ ، وَ نَ وْ دْ تَـرَ رِ مـا قَ نَ األَْمْ لَ مِ دْ نَـزَ ذلـك: «إنّـه قَ
يْش  سـيسِ عَ خَ ، وَ ناءِ ِ ةِ اإلْ بابَ صُ ةٌ كَ بابَ نْهـا إِالّ صُ بْقَ مِ ـمْ يَ لَ اً وَ دّ تْ جِ رَّ ـتَمَ اسْ وفُهـا، وَ رُ معْ
بَ  غَ ، لِيَرْ نْهُ تَناهى عَ باطِلَ ال يُ أَنَّ الْ ، وَ لُ بِهِ مَ عْ قَّ ال يُ نَ أَنَّ الْحَ وْ رَ ، أَال تَ بيـلِ وَ ـى الْ عَ رْ مَ الْ كَ
عَ الظّالِمينَ  ياةَ مَ الَ الْحَ ، وَ ةً ـهادَ تَ إِالّ شَ وْ مَ إِنّي ال أَرَ الْ اً، فَ قّ حِ نُ في لِقاءِ اللهِ مُ مِ الْمؤْ

ما»(٢). رَ إِالّ بَ

(١) الملحمة الحسينية، مرتضى مطهري، الدار اإلسالمية، بيروت - لبنان، الطبعة الثالثة ١٤٢٢هـ 
- ٢٠٠٢م، ص ٣٩١.

(٢) تاريخ الطبري، ألبي جعفر محمد بن جرير الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة 
الثانية ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م، ج٣، ص ٣٠٧.
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فاإلمـام الحسـين C كان يواجه منكرات كبيرة ال يمكـن الوقوف بوجهها 
والقضاء عليها إال بتضحيته بنفسه وأهله وأصحابه... وهكذا كان!

ولـوال ثورة اإلمام الحسـين C ضد يزيد لما بقي من اإلسـالم إال اسـمه، 
والنتشـر الفسـاد والظلم واالنحراف في كل شـيء، وفي كل وقت؛ لكن استشـهاد 
اإلمام الحسين C قد فضح فساد الحكم األموي، وأوضح التدين المزيف الذي 

كان يتظاهر به أمام الناس. 
وعندمـا استشـهد اإلمام الحسـين C وهو ابن رسـول اللَّه K، وسـيد 
شـباب أهل الجنة، وقدم نفسـه فداء لإلسـالم، فـإن ذلك قد خلق تعاطفـاً عارماً مع 
الحسـين، وهـو األمر الـذي أَدَّ إلـى انتفاضات متتابعـة بعد ثورة اإلمام الحسـين 

لألخذ بثأره وثأر أهل بيته المظلومين.
م لنا اإلمام الحسـين C درسـاً في التضحية والفداء بأغلى شيء  وهكذا قَدَّ
من أجل الدفاع عن اإلسـالم وثقافته وقيمه، ومحاربة المنكرات بمختلف أشـكالها 

وألوانها وصورها.
وهـذا ما يجـب أن نقوم بـه، فاألمر بالمعـروف والنهي عن المنكر مسـؤولية 
الجميـع، وعلـى كل واحـد منا أن يقـوم بـدوره تجاه هـذه الفريضة اإلسـالمية بما 
يمكنه، وبحسب تأثيره وقدراته- مع توافر شرائطه المذكورة في كتب الفقه- وليس 
مسـؤولية جهات معينة أو جهة أو شـريحة خاصة؛ بل هو مسـؤولية كل من يستطيع 
ا  وُ آتَ ةَ وَ الَ وا الصَّ امُ ضِ أَقَ َرْ مْ فِي األْ نَّاهُ كَّ يـنَ إِن مَّ التأثيـر والتغيير، كما قال تعالى: {الَّذِ

.(١){ ورِ ُمُ اقِبَةُ األْ هِ عَ لِلَّ رِ وَ نكَ نِ الْمُ ا عَ وْ هَ نَ وفِ وَ رُ عْ وا بِالْمَ رُ أَمَ اةَ وَ كَ الزَّ

(١) سورة الحج: اآلية ٤١.
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لـكل ثورة من الثـورات، أو نهضة من النهضات، شـعارات محـددة ومميزة، 
وعـادة ما تعكس هذه الشـعارات الخلفيـة الفكرية والسياسـية واالجتماعية لمنهج 

ونهج الثورة وأصحابها، كما توضح أهداف الثورة ومنطلقاتها ومبادئها.
وكل متأمـل في شـعارات اإلمام الحسـين C في يوم عاشـوراء، وكذلك 
شـعارات أهـل بيتـه وأصحابـه يكتشـف بوضوح أنهـا كانت تعبـر عن قيـم الحرية 
واإلصالح في مواجهة االستبداد والفساد، فاإلمام الحسين C لم يكن هدفه من 
ثورته ونهضته المباركة االستيالء على الحكم، وإنما كان الهدف الحفاظ على الدين 
مـن التحريـف والتزييف، بل إن الدين كله كان في خطر عظيم، ويتمثل ذلك بسـعي 
وعاظ السـالطين إلى اختالق الكثير مـن األحاديث الموضوعة، وتحوير المفاهيم، 

وتشويه تعاليم الدين وأحكامه. 
وكذلـك مقاومة االسـتبداد والدكتاتوريـة والقهر والظلم الذي كان يمارسـه 
الحكـم األمـوي ضد األمـة اإلسـالمية، وأيضـاً كان اإلمام الحسـين C يهدف 
مـن ثورتـه إلى الوقـوف بوجه الفسـاد بمختلف أبعـاده الدينيـة والفكريـة والثقافية 
والسياسـية واالقتصادية واالجتماعية، والقيام بدور المصلح، وإصالح ما فسـد من 

أمور المسلمين.
وإذا كان لنـا أن نطلق على شـعارات اإلمام الحسـين C عنواناً، فهو بحق 
عنوان (الحرية) فاإلمام الحسـين ما فتئ يُعلي من شـأن قيمة الحرية ويعلن تمسـكه 
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بها، وإن كان ثمن ذلك هو التضحية بالنفس والنفيس، وتقديم القرابين من أهل بيته 
وأصحابه األخيار من أجل أن ترتفع راية الحرية خفاقة في حياة األمة، وتنتكس راية 

االستبداد والقهر واالستعباد.
 C شعارات اإلمام احلسني

كانت شـعارات اإلمام الحسين C في يوم عاشـوراء مدوية وقوية ومعبرة 
عن معاني الحرية والكرامة والعزة والشـرف، ورفض االسـتعباد واالستبداد والذل 

والخنوع.
فماذا قال اإلمام الحسين C في يوم عاشوراء؟ وماذا رفع من شعارات؟

لقـد رفع اإلمـام الحسـين C مجموعة من الشـعارات المعبـرة عن نهجه 
وفكره ومواقفه الشجاعة في يوم البطولة والفداء، يوم عاشوراء المصبوغ بالدماء! 

ومـن ضمن ما كان يردده اإلمام الحسـين C في يوم عاشـوراء هذا البيت 
المعبر عن الحرية واالستعداد للتضحية: 
العارِ ـــوبِ  ك رُ ــن  مِ ــيــرٌ  خَ ــوتُ  ــمَ (١)ال النّارِ ــولِ  دُخ ن  مِ أولــى  العارُ  وَ

فاإلمام الحسين C كان يفضل الموت بعز على الحياة في ذل وقهر وظلم، 
»(٢) وهذه قمة التضحية، أن يكون  لّ ياة في ذُ نْ حَ يْرٌ مِ زٍّ خَ تٌ في عِ وْ فقد قال C: «مَ
اإلنسـان مسـتعداً للتضحيـة واالستشـهاد من أجـل رفع رايـة الحرية، ودحـر القهر 

واالستبداد.
شـعار آخر يرفعه اإلمام الحسـين C رافضاً من خالله حياة الذل مهما كان 
 (٣) ةِ ـلَّ ينَ السَّ : بَ ينَ اثنَتَينِ ـزَ بَ كَ يِ قَد رَ عِ يَّ ابـنَ الدَّ عِ الثمـن، يقـول C: «أال وإنَّ الدَّ
جورٌ طابَت،  ، وحُ نونَ ؤمِ المُ هُ وَ سـولُ نا ذلِكَ ورَ هُ لَ أبَى اللَّ ، يَ ةُ لَّ نَّا الذِّ يهاتَ مِ ، وهَ ـةِ لَّ الذِّ وَ

(١) مناقب آل أبي طالب، ابن شهر أشوب، ج٤، ص٧٦. بحار األنوار، ج ٧٥، ص ١٢٨.

(٢) بحار األنوار، ج ٤٤، ص ١٩٢. مناقب آل أبي طالب، ابن شهر أشوب، ج٤، ص٧٦.
: أي استالل السيوف (الصحاح: ج ٥ ص ١٧٣٠ «سلل»). ةُ لّ (٣). السَّ
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عِ  لى مَصارِ ئامِ عَ ةُ اللِّ رَ طاعَ ن أن تُؤثَ ، مِ (١)، ونُفوسٌ أبِيَّةٌ يَّةٌ مِ ت، وانوفٌ حَ رَ جورٌ طَهُ وحُ
.(٢)« الكِرامِ

وفـي هذا الشـعار الحسـيني أيضاً يرفض اإلمام الحسـين C االستسـالم 
البن زباد، والعيش بذل واسـتعباد، ويفضل االستشـهاد على الحياة في ذل وعبودية 
م بِيَدي  ، ال اعطيكُ اللَّهِ وخضـوع في ظـل الظلم والطغيان، حيث يقـول C: «ال وَ

.(٣)« بيدِ ، وال أفِرُّ فِرارَ العَ ليلِ إعطاءَ الذَّ
وفي شعار آخر يعتبر فيه اإلمام الحسين أن الموت في سبيل اللَّه يحقق السعادة 
األبدية، أما الحياة في ظل الظالمين فلن تؤدي إال إلى الشقاء والتعاسة، حيث يقول 

.(٤)« ماً رَ عَ الظّالِمينَ إِالّ بَ ياةَ مَ الْحَ ، وَ ةً ادَ عَ تَ إِالّ سَ وْ مَ C: «ال أَرَ الْ
ومرة أخر يكرر اإلمام الحسـين C أن لقاء اللَّه، والموت في سـبيله خير 
باطِلَ  أَنَّ الْ ، وَ لُ بِهِ مَ عْ قَّ ال يُ نَ أَنَّ الْحَ وْ رَ من الحياة في ظل الباطل، يقول C: «أَال تَ

.(٥)« اً قّ حِ نُ في لِقاءِ اللهِ مُ مِ بَ الْمؤْ غَ ، لِيَرْ نْهُ تَناهى عَ ال يُ
إن شـعارات اإلمام الحسـين C قد حددت أهداف ثورته المباركة، ونهج 
فكره وسيرته، ورسمت لكل األجيال رسالة الثورة الحسينية، ووضحت لكل الناس 
في كل زمان ومكان قيمة الحرية المسـؤولة، وأهمية التضحية من أجلها، والوقوف 

بوجه الظلم واالستبداد والطغيان.
وقـد بلغ عشـق اإلمام الحسـين لقيمـة الحرية، أنـه كان يطلب مـن أعدائه أن 

: األنفة والغيرة (النهاية: ج ١ ص ٤٤٧ «حما»). ميّةُ (١) الحَ
(٢) الملهوف: ص ١٥٦، تحف العقول: ص ٢٤١، اإلحتجاج: ج ٢ ص ٩٩، مثير األحزان: ص 

.٥٥
(٣) اإلرشاد: ج ٢ ص ٩٨، المناقب البن شهرآشوب: ج ٤ ص ٦٨، مثير األحزان: ص ٥١، إعالم 

الور: ج ١ ص ٤٥٩، بحار األنوار: ج ٤٥ ص ٧.
(٤) مناقب آل أبي طالب، ابن شهر أشوب، ج٤، ص٧٦.

الطبعة  قم،  المدرسين،  لجماعة  اإلسالمي  النشر  مؤسسة  الحراني،  شعبة  ابن  العقول،  تحف   (٥)
الثانية ١٤٠٤هـ، ص ٢٤٥. بحار األنوار، ج ٧٥، ص ١١٦، رقم ١.
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نْتُمْ  كُ ، وَ مْ دينٌ كُ نْ لَ كُ مْ يَ يعيشوا أحراراً في دنياهم، يقول C مخاطباً أعداءه: «إِنْ لَ
.(١)« مْ نْياكُ راراً في دُ ونُوا أَحْ ، فَكُ عادَ مَ ال تَخافُونَ الْ

فالحرية مطلب إنساني، يحتاجها كل إنسان، فالله عز وجل خلق الناس كلهم 
، وإنّ  ةً بـداً وال أمَ لِدْ عَ ، إنّ آدمَ لَـم يَ ها النـاسُ أحـراراً، يقـول اإلمام علـي C: «أيُّ
علَكَ  كَ وقَد جَ يرِ بـدَ غَ نْ عَ »(٢). وعنه C أيضاً أنه قال: «ال تَكُ ـرارٌ م أحْ اسَ كلَّهُ النـّ
»(٣) ذلك أن اإلنسـان ال يمكن أن يعيش بكرامة وشـرف إال في ظل الحرية،  اً رّ هُ حُ اللَّ

وضمان حقوق اإلنسان المعنوية والمادية.
إن شـعارات اإلمام الحسين C لم تكن حماسـية فقط، بل كانت تعبر عن 
مضمـون الثورة التي قادها، كانت شـعاراته إحيائية، ونهضوية، تدعو إلحياء الدين، 
والنهوض من حياة االسـتعباد إلـى حياة الكرامة والعزة، واالسـتعداد للتضحية من 

أجل تحقيق الحق والخير والحرية والعدل والمساواة.
وهكـذا، يجـب أن تتطابق شـعاراتنا في هذا اليوم، وفـي كل يوم من كل زمان 
ومكان مع شـعارات اإلمام الحسـين C المليئة بالحماس والشجاعة والتضحية 

والفداء من أجل الدين، والمعبرة عن الحرية والعزة والكرامة اإلنسانية. 
إن علينـا أن نتعلـم من ثـورة اإلمام الحسـين C، الشـعارات الهادفة التي 
رفعها اإلمام C، حيث كانت تؤكد على تطبيق الحريات العامة، واحترام حقوق 
اإلنسان، والدفاع عن المظلومين، ورفض الظلم بمختلف أشكاله وألوانه، والوقوف 

مع الحق والعدل والمساواة.
أمـا عـن كيفية تحقيـق ذلك، فينبغـي مراعاة الوسـائل المشـروعة والممكنة، 
ومالءمة الظروف الزمانية والمكانية التي تفرض أسـاليب ووسائل مختلفة من زمان 
األولى  الطبعة  قم،  مهر،  مطبعة  الحسيني،  طاوس  ابن  السيد  الطفوف،  قتلى  في  اللهوف   (١)

١٤١٧هـ، ص٧١. بحار األنوار، ج ٤٥، ص ٥١.
(٢) روضة الكافي، ص ٦٢، رقم ٢٦. نهج السعادة: ج ١، ص ١٩٨.

(٣) نهج البالغة: ج ٣، ص ٥٧٠، الكتاب ٣١. غرر الحكم: ١٠٣٧١.
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إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، فليس بالضرورة أن يكون ذلك عبر الثورة كما فعل 
اإلمام الحسـين C؛ فاإلمام C قام بالثورة ألن الضرورة فرضت ذلك، حيث 
 .(١)« قتُلونَني أيضاً ج إلَى العِراقِ يَ ، وإن لَم أخرُ ذلِكَ قتولٌ كَ ، إنّي مَ اللَّهِ قـال C: «وَ
ضاءِ  القَ ، وَ قدورِ المَ رِ وَ ـدَ نَ القَ ، وإنّي ال أفِرُّ مِ قتولٌ مَ ، إنّي لَ اللَّهِ : «وَ وقـال C أيضـاً

هِ تَعالى»(٢). نَ اللَّ بِ مِ األَمرِ الواجِ ، وَ حتومِ المَ
فبشـهادة اإلمام الحسـين C واستشـهاد أصحابه يُحيا الدين، وترتفع راية 
الحرية، ويتضح زيف الحكام الظالمين المتسترين بلحاف اإلسالم ظاهراً وهم أبعد 

ما يكونون بعداً عنه. 
ويبقى لكل زمان ومكان ظروفه وخصائصه ووسائله، والمطلوب من المؤمن 
هـو العمل من أجل الدين، واألمر بالمعـروف والنهي عن المنكر، والعمل من أجل 

توسيع الحريات العامة، واحترام حقوق اإلنسان، وسيادة القانون الصحيح. 
أما وسـائل الوصول لتلك األهـداف، فيختلف من عصر لعصر، ومن مجتمع 
آلخر، بحسـب ما يتالءم مـع التطورات الزمانية والمكانية التي تناسـب كل مرحلة، 

وكل عصر. 
شعارات اإلمام احلسني C ومسألة احلرية 

يعتبر االسـتبداد والدكتاتورية وغياب الحريات العامة من أهم األسـباب التي 
ساهمت في تأخر المسلمين علمياً وحضارياً، فال يمكن ألية أمة من األمم أن تتقدم 

حضارياً في ظل الكبت والقهر واالستبداد.
ل  واإلمام الحسين C أشار إلى هذه الحقيقة في شعاراته التي رفعها، فقد فَضَّ
الموت في سبيل اللَّه ورفع راية الحرية، على الحياة في ظل القهر واالستبداد والظلم. 
(١) الخرائج والجرائح: ج ١ ص ٢٥٣ ح ٧، الصراط المستقيم: ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦، بحار األنوار: 

ج ٤٥ ص ٨٩ ح ٢٧.
(٢) الثاقب في المناقب: ص ٣٣٠ ح ٢٧٢.



سرية اإلمام احلسني C - ج٢

١٢٠

ومع دخولنا في األلفية الثالثة، وتزايد الحديث عن نشـر الحرية والديمقراطية 
في العالم اإلسالمي، فإن من ناقلة القول: اإلشارة إلى أن الحرية هي مطلب كل أمة 
لِدَ حراً،  من األمم، بل وكل فرد من الناس في أي مجتمع إنساني، ذلك أن اإلنسان وُ
ويجـب أن يعيش كذلـك، فالحرية ضرورة حياتية لكل إنسـان، وحاجـة اجتماعية، 

وركيزة ألي تقدم حضاري منشود. 
سَ اإلسـالم الحرية، واعتبرها من أهم القيم اإلنسـانية على اإلطالق،  وقد قَدَّ
وأنها من أعظم حقوق اإلنسـان التي يجـب أن يتمتع بها كامالً، ألن الحرية تعني أن 

يعيش اإلنسان حياته بكرامة، وبدونها يفقد اإلنسان جوهر إنسانيته.
والدفاع عن الحرية كقيمة إنسـانية وحضارية من أهم العوامل ألي أمة تطمح 
للتقـدم والتطـور الحضاري، ففي ظل الحريات المشـروعة ينمو اإلبداع واالختراع 
واالكتشـاف، ويكـون مجال المنافسـة مفتوحاً علـى مصراعيه مما يـؤدي إلى تقدم 

األمة وازدهارها.
ومـع بدايـة حقبـة الثمانينيات من القـرن العشـرين، بدأ الخطاب اإلسـالمي 
المعاصـر يهتم كثيراً بمسـألة الحريـة، واحترام حقوق اإلنسـان، كعامل ال غنى عنه 
ألي تقدم حضاري. ومع دخولنا في األلفية الثالثة من القرن الواحد والعشرين ازداد 
نتاج الخطاب اإلسـالمي فيما يتعلق بقضايا الحريات العامة؛ باعتبار أن الحرية سـر 

التقدم، واالستبداد سر كل بالء وتخلف.
والحريـة كمفهـوم مـن المفاهيم التي شـغلت الفكر اإلنسـاني عبـر التاريخ، 
يخضـع لتعدد الرؤ والتصورات، ومن ثم من الطبيعي أن يكون للفكر اإلسـالمي 

رؤيته الواضحة لمسألة الحرية المرتكزة على المرجعية اإلسالمية.
فالحرية في اإلسالم تقع في ضمن دائرة واسعة، وهي دائرة الحالل والمباح، 
وفـي نفس الوقـت ال حرية في فعـل الحرام، علماً بأن مسـائل الحرام في اإلسـالم 
محددة بأشـياء قليلة جداً بالمقارنة مع مـا يقع في ضمن دائرة المباح؛ بل إن األصل 



٣ - حتقيق احلريات العامة

١٢١

في األشياء اإلباحة، والحرمة بحاجة لدليل شرعي.
ومـن هنـا، البد أن يقع بعض التمايز بين فهمنـا للحرية، وفهم الغرب لها ألنه 
ينطلق من مرجعية فكرية أخر، ولكن تبقى دائرة التمايز محدودة، كما أنه من المفيد 
االسـتفادة من تجارب الغـرب في مجال تطبيق الحريات العامة، وفصل السـلطات 
الثالث (التشـريعية، القضائية، التنفيذية)، واحترام حقوق اإلنسان، وسيادة القانون، 

وتكافؤ الفرص أمام الجميع.
وخالصة القول: إن الشعارات الحسينية التي رفعها اإلمام الحسين C في 
يوم عاشوراء تؤكد على أهمية الحرية في حياة البشر، وأنه ال عزة وال كرامة لإلنسان 

في ظل االستعباد والكبت والظلم. 
لقـد ناد اإلمام الحسـين C باحتـرام الحريات العامة للنـاس في الوقت 
الـذي لـم يكن أحـد يجرؤ على الحديـث عنها، ودفع لذلـك ثمناً باهضـاً، أما اليوم 
حيـث كثـر الحديث عن أهميـة الحريات العامـة، وأصبح الحديث عنهـا ممكناً في 
ظل انتشار وسائل اإلعالم واالتصال المختلفة، فإن المطالبة بنشر الحريات العامة، 
واحترام حقوق اإلنسان، وترسيخ مبادئ العدل والحرية والمساواة في المجتمعات 
اإلسـالمية يعتبـر خطوة ال غنى عنها إذا ما أردنا أن نتقـدم حضارياً، وأن نطبق عملياً 
ما ثار من أجله اإلمام الحسـين C، ونسـاهم في تحقيق األهداف التي أوضحها 
اإلمام الحسـين C من خالل شعاراته المدوية في يوم عاشوراء المصبوغ بدمائه 

C ودماء أهل بيته وأصحابه األخيار.





الفصل الرابعالفصل الرابع
نتائج الثورة احلسينية

١- فضح الزيف الديني.
٢- إيجاد صدمة اجتماعية وسياسية.

٣- اندالع ثورات وانتفاضات متتابعة.
٤- سقوط الحكم األموي.

٥- بقاء اإلسالم.
٦- تميز مدرسة أهل البيت.





١ - فضح الزيف الديني

١٢٥

١ - فضح الزيف الديين

كانت السـلطة األموية تتظاهر باإلسـالم، كإقامة صلوات الجماعة والجمعة، 
وبناء المسـاجد، ومن جهة أخر ينسبون شـرعية حكمهم إلى الدين، وأنهم خلفاء 
رسـول اللَّه K، إال أن هذا االدعاء سـرعان ما اتضح زيفه وبطالنه، فهذه السلطة 
األموية التي قتلت اإلمام الحسـين C، ابن بنت رسول اللَّه K، وريحانته من 
الدنيا، وسيد شباب أهل الجنة؛ كما استشهد في معركة كربالء الكثير من أهل البيت 
A، ولم يسلم حتى األطفال من القتل، وسبي بنات رسول اللَّه، قد كشف للرأي 
مَّ لهم سـو السـيطرة على الحكـم، وأنهم بعيدون كل البعد  العام أن األمويين ال هَ
عن اإلسـالم وتعاليمه، وأن التمسـك ببعض الشـعائر الدينية ما هو إال لخداع الرأي 

العام.
وعندمـا انتشـر بيـن الناس خبر استشـهاد اإلمام الحسـين C أخـذ الناس 
ره النـاس ليزيد الذي يتحمل مسـؤولية  يسـخطون علـى الحكـم األمـوي، وازداد كُ
سـفك الدمـاء الطاهرة ألهـل البيـت A، لذلك عندمـا رأ يزيد تزايد السـخط 

الشعبي ضده أراد أن يتنصل من مسؤولية ما حدث في كربالء.
يقـول مجاهد -وهو ممن عاصر تلـك الفترة-: «فواللَّه لم يبق في الناس أحد 

إال من سبه -أي يزيد- وعابه وتركه»(١). 
١٤٢٦هـ-  األولى  الطبعة  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الجوزي،  ابن  سبط  الخواص،  تذكرة   (١)

٢٠٠٥م، ص٢٢٠.



سرية اإلمام احلسني C - ج٢

١٢٦

وراح يزيد الذي كان مسروراً للغاية بانتصاره ولم تسعه األرض فرحاً وغروراً 
بالنصر يتخبط مبهوتاً أمام شـجب واسـتنكار الرأي العام، فحاول أن يلقي مسؤولية 

قتل الحسين على عاتق عبيد اللَّه بن زياد.
وقال المؤرخون: إنه اسـتدعى ابـن زياد وأعطاه أمواالً كثيـرة وتحفاً عظيمة، 

وقرب مجلسه، ورفع منزلته، وأدخله على نسائه، وجعله نديمه(١).
وحينما بلغ اسـتنكار الرأي العام ذروته، قام يزيد باسـتدارة سريعة يبرئ نفسه 

من دم اإلمام ويلقي اللوم على ابن زياد(٢).
إال أن هذه المحاولة لم تنجح، فقد عرف الناس أن يزيد نفسه هو من أمر بقتل 
اإلمام الحسـين C ومن معه، وقد انتقم اللَّه عز وجل منه سـريعاً، فلم يدم عمره 
بعد معركة كربالء أكثر من ثالث سـنوات، ليذهب بعارها وشـنارها، كما انتقم اللَّه 

. عز وجل من جميع من قاتلوا اإلمام الحسين سريعاً
:K عبد اللَّه بن بدر الخطمي عن رسول اللَّه فقد رو

ليَخلُفني في  ـهُ تَعالى، فَ هُ اللَّ لَ وَّ تَّعَ بِما خَ مَ ، وأن يُ لِهِ كَ فـي أجَ بارَ بَّ أن يُ ـن أحَ «مَ
ةِ  يامَ ـومَ القِ لَيَّ يَ دَ عَ رَ ، ووَ هُ ـرُ مُ (٣) عُ تِكَ ـم بُ ، ومَن لَـم يَخلُفني فيهِ ـنَةً سَ ةً حَ الفَ أهلـي خِ

.« هُ جهُ اً وَ دّ سوَ مُ
قال: فكان كما قال رسـول اللَّه K، فإنّ يزيد بن معاوية لم يخلفه في أهله 
، وكذلك عبيداللَّه بن  ، وما بقي بعد الحسين C إالّ قليالً خالفة حسنة، فبتك عمرهُ

زياد لعنهما اللَّه(٤).
١٤٢٦هـ-  األولى  الطبعة  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الجوزي،  ابن  سبط  الخواص،  تذكرة   (١)

٢٠٠٥م، ص٢٤٣.
(٢) سيرة األئمة االثني عشر، مهدي البيشوائي، دار الكاتب العربي، بيروت - لبنان، الطبعة األولى 

١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م، ص ١٩٢.
(٣) البتك: القطع، بتكه: قطعه (الصحاح: ج ٤ ص ١٥٧٤ «بتك»).

(٤) مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ٢ ص ٨٥، كنز العمال: ج ١٢ ص ٩٩ ح ٣٤١٧١،



١ - فضح الزيف الديني

١٢٧

وقـد هلـك يزيـد وهو فـي الثامنـة والثالثين مـن عمـره، وقُتل ابن زيـاد وهو 
في السـابعة والثالثين، واسـتناداً لروايـات معتبرة فقد أصيب الكثيـر من المجرمين 
والجنـاة في كربـالء باألمـراض الخطيرة، مثـل: الجنون والجـذام والبرص، حيث 

يقول عبد الرحمن الغنوي:
 [C الحسين] ن تابعه [يزيد] على قتله، أو كان في محاربته «ما بقي أحد ممّ

إالّ أصابه جنون، أو جذام، أو برص، وصار ذلك وراثة في نسلهم»(١).
كما نقل القاضي النعمان استناداً للروايات العديدة:

مي بداءٍ في  ن قتل الحسـين C مـن القتل فمات، حتّـى رُ «مـا نجا أحد ممّ
جسده»(٢).

كما يطالعنا في رواية ابن حجر:
أصابه بالء قبل  «إنّ جمعـاً تذاكروا أنّه ما من أحد أعان على قتل الحسـين، إالّ

أن يموت»(٣).
، أو  ـا بقتلٍ مـن عوقب في الدنيا؛ إمّ ن قتله [الحسـينَ C] إالّ و«لـم يبق ممّ

ة يسيرة»(٤). ، أو سوادِ الوجه، أو زوالِ الملك في مدّ عمىً
ح ابن كثير بأنّ أغلب الروايات التي تشير إلى المصير المشؤوم لمسبّبي  ويصرّ

فاجعة كربالء صحيحة، وهذا نصّ كالمه:
 [C َالحسـين] ـا ما روي مـن األحاديث والفتن التـي أصابت من قتَله «أمّ
ها صحيح، فإنّه قلّ من نجا من أولئك الذين قتلوه من آفة وعاهة في الدنيا، فلم  فأكثرُ

(١) كامل الزيارات: ص ٦١ ح ١٤٩، بحار األنوار: ج ٤٤ ص ٢٣٦ ح ٢٧.
(٢) شرح األخبار: ج ٣ ص ١٦٩ ح ١١١٤.

(٣) الصواعق المحرقة: ص ١٩٥، تاريخ دمشق: ج ١٤ ص ٢٣٢.
(٤) الصواعق المحرقة: ص ١٩٥. 



سرية اإلمام احلسني C - ج٢

١٢٨

يخرج منها حتّى اصيب بمرض، وأكثرهم أصابهم الجنون»(١).
وقـال الزهري: «ما بقي منهم أحـد إال وعوقب في الدنيا: إما بالقتل أو العمى 

أو سواد الوجه أو زوال الملك في مدة يسيرة»(٢) وفي اآلخرة لهم عذاب شديد.
وحكـي السـدي قال: نزلـت بكربالء ومعي طعـام للتجارة فنزلنـا على رجل 
فتعشـينا عنده وتذاكرنا قتل الحسـين وقلنا ما شـرك أحد في دم الحسـين إال ومات 
أقبح موتة. فقال الرجل: ما أكذبكم أنا شركت في دمه وكنت فيمن قتله وما أصابني 
شـيء. قـال: فلما كان آخر الليل إذا بصياح قلنا: ما الخبـر؟ قالوا: قام الرجل يصلح 
المصبـاح فاحترقـت إصبعه ثـم دب الحريق في جسـده فاحترق؛ قال السـدي: فأنا 

والله رأيته كأنه حممة(٣).
أما اإلمام الحسين C فقد أصبح مخلداً تزوره الماليين سنوياً لتستلهم منه 

روح العزة واالستقامة والصمود.
وثمة نقطة مهمة جديرة باالنتباه في سـياق تحطيـم الزخرف الديني لألمويين 
وهي: الفصل بين اإلسـالم واألموية، فثورة اإلمام الحسـين C قد حطمت بكل 

قوة الشعارات الواهية التي كان يحملها األمويون باسم اإلسالم!
«ولـو لـم تكن واقعـة كربالء لـكان األمويون قـد واصلوا حكم الناس باسـم 
الدين حتى يترسـخ في أذهان الناس بمرور األيام والسـنين أنه ليس هناك إسالم غير 

اإلسالم الذي يتحدث به األمويون ويؤخذ عنهم! وعلى اإلسالم السالم!
لـو لـم تكن واقعة عاشـوراء لمـا كان باإلمـكان فصل اإلسـالم واألموية عن 
والسنة  الكتاب  في   C الحسين  اإلمام  موسوعة  راجع:   .٢٠١ ص   ٨ ج  والنهاية:  البداية   (١)

والتاريخ، ج ٦، ص ٩٦-٩٧.
١٤٢٦هـ-  األولى  الطبعة  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الجوزي،  ابن  سبط  الخواص،  تذكرة   (٢)

٢٠٠٥م، ص٢٣٥.
١٤٢٦هـ-  األولى  الطبعة  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الجوزي،  ابن  سبط  الخواص،  تذكرة   (٣)

٢٠٠٥م، ص٢٣٧.



١ - فضح الزيف الديني

١٢٩

بعضهما البعض، مما يعني أن زوال األموية يوماً ما كان سيعني زوال اإلسالم أيضاً، 
ولكانـت جميـع االنتفاضات والثورات التـي قامت على الظلم األمـوي تقوم حين 
تقـوم على اإلسـالم نفسـه! لكن الفتح الحسـيني في عاشـوراء هو الـذي جعل كل 
هذه االنتفاضات والثورات التي قامت بعد عاشـوراء إنما تقوم باسـم اإلسالم على 

األموية.
وعنـد هذه النقطة - فصل األموية عن اإلسـالم - تكون عاشـوراء قد أعادت 
مسـاعي حركة النفاق - منذ وفاة النبي K حتى سـنة سـتين للهجرة - إلى نقطة 
الصفر! فلو لم تكن عاشـوراء لتمكنت حركة النقـاق المتمثلة بالحزب األموي آنئذ 

من القضاء على اإلسالم المحمدي الخالص تماماً، ولما بقي منه اال عنوانه!
فـأي أفـق في الفتح أوضـح وأكبر من أفـق الحفاظ على اإلسـالم المحمدي 

الخالص من خالل فصل األموية بكل عوالقها عن هذا اإلسالم»(١).
فاإلمام الحسـين C بما يملك من مكانـة مرموقة عند الغالبية العظمى من 
المسـلمين، كان هـو الوحيد القادر علـى التصدي للتضليل األموي الذي اسـتخدم 
كل األدوات واألسـاليب الماكرة إلقناع الناس بأنهم يمثلون اإلسـالم ويسـتمدون 
شـرعية حكمهم منه، إال أن ثورة اإلمام الحسين C وما وقع من أحداث جسيمة 
فـي كربالء أوضحـت للناس أن األموية تخالف نهج اإلسـالم، وأن من يقتل اإلمام 
الحسـين C ابن بنت رسـول اللَّه C وسـيد شـباب أهل الجنة، ويعتدي على 

نساء أهل البيت بأبشع صورة، لهو أبعد ما يكون من اإلسالم.
وقد انكشـف للناس حقيقـة األمويين، وأن همهم هو السـيطرة على الحكم، 
وليس الدفاع عن اإلسـالم، أو تبني قيمه وأحكامـه، وبذلك تم الفصل الواضح بين 
حقيقة اإلسـالم وحقيقـة الفكر األموي المنحرف الذي كان يشـكل أكبر خطر على 

األمة اإلسالمية.

(١) مع الركب الحسيني، ج١، ص١٧٦ – ١٧٧.



سرية اإلمام احلسني C - ج٢

١٣٠

وقـد بيّـن أميـر المؤمنيـن اإلمـام علـي C خطـر بنـي أمية على اإلسـالم 
والمسلمين بقوله:

 ، ةٌ ظْلِمَ يَاءُ مُ مْ ةٌ عَ ا فِتْنـَ إِنَّهَ ؛ فَ يَّةَ نِى امَ ةُ بَ مْ فِتْنـَ يْكُ لَ  عَ نْدِ تَـنِ عِ فِ فَ الْ ـوَ إِنَّ أَخْ «أال وَ
ىَ  مِ نْ عَ ءُ مَ بَالَ أَ الْ طَ أَخْ ا، وَ رَ فِيهَ نْ أَبْصَ ءُ مَ بَالَ ابَ الْ أَصَ ا، وَ لِيَّتُهَ تْ بَ صَّ خَ ا، وَ تُهَ طَّ تْ خُ مَّ عَ
مُ  ذِ ؛ تَعْ وسِ رُ النَّابِ الضَّ ، كَ ـدِ ـوءٍ بَعْ بَابَ سُ مْ أَرْ كُ يَّةَ لَ نِى امَ نَّ بَ دُ تَجِ ! لَ هِ مُ اللَّ ايْ ـا. وَ نْهَ عَ

ا»(١). هَ رَّ نَعُ دَ تَمْ ا، وَ لِهَ جْ بِنُ بِرِ زْ تَ ا، وَ هَ بِطُ بِيَدِ تَخْ ا، وَ يهَ بِفِ
وما حدث في كربالء وبعدها من أحداث جسـام يوضح بجالء فتنة بني أمية، 
وخطـر فكرهـم وثقافتهـم وتصرفاتهم على اإلسـالم وثقافته األصيلـة، ولوال ثورة 
اإلمام الحسـين C النخدع معظم الناس بالشـعارات التي كان يرفعها األمويون 
باسـم اإلسالم؛ لكن الثورة الحسينية قد كشف الزيف الديني لهم، وبطالن ادعائهم 

الدفاع عن اإلسالم والتمسك به.

(١) نهج البالغة: ج ١ ص ٢٣٧ الخطبة ٩٣، الغارات: ج ١ ص ١٠، شرح األخبار: ج ٢ ص ٤٠ 
ح ٤١٠ وص ٢٨٧ ح ٦٠١، كتاب سليم بن قيس: ج ٢ ص ٧١٤ ح ١٧، بحار األنوار: ج ٣٤ 

ص ١١٧ ح ٩٥١.
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٢ - إجياد صدمة اجتماعية وسياسية

أوجـدت ثـورة اإلمام الحسـين C صدمـة اجتماعيـة، وهزة سياسـية في 
المجتمع لهول ما حدث في معركة الطف، فكل شـيء كان فيها تهتز له السـماوات 
 أد قـد  المفجعـة  الصـورة  بتلـك   C الحسـين اإلمـام  فاستشـهاد  واألرض، 
الرتـدادات اجتماعيـة وسياسـية، وتركت آثاراً نفسـية على كيان المجتمـع، ودائماً 
األحـداث الكبيرة تتـرك بصمات واضحة فـي تركيبة المجتمع، ونظامه السياسـي، 
فكيف بحدث خطير كاستشهاد اإلمام الحسين C وأهل بيته، وسبي نسائه، وهم 

ذرية رسول اللَّه K وأحبابه.
وقد أوجد هذا الحدث في نفوس الكثير من الناس الشعور بالندم لعدم نصرة 
اإلمام الحسـين C، ووخز الضمير لتخليهم عن نصرة سيد الشهداء C، وهو 
األمـر الـذي دفـع بالكثير منهم فيمـا بعد لاللتحـاق بالثـورات واالحتجاجات التي 
 C قامـت فـي غير مكان ضـد الحكم األمـوي، لالنتقام من قتل اإلمام الحسـين

وأهل بيته األطهار.
وقـد أحدثت تلك الثورات واالحتجاجات هزة سياسـية ضـد النظام األموي 
الذي لم يشـعر بعد معركة كربالء بأي اسـتقرار سياسـي، وكانت جريمة قتل اإلمام 

الحسين C تالحق األمويين في يقظتهم ومنامهم.
 C االنعكاس االجتماعي والسياسـي لشـهادة اإلمام الحسـين ّوقـد أد»
ة. فقد  وأصحابه في المجتمع اإلسالمي، إلى أن تواجه الحكومة األمويّة مشكلة حادّ
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أدانت الشـخصيّات البارزة في العالم اإلسـالمي هذا العمل اإلجرامي. وقد سـرت 
أمواج المظلومية التي لحقت بشـهداء كربالء، وإدانة هذه المأساة إلى خارج العالم 

اإلسالمي، بل حتّى إلى أُسر المجرمين. 
ل  ولـم تمرّ فترة طويلـة حتّى اضطرّ أعد أعداء أهل البيـت يزيد الذي هو أوّ
مجرم تسـبّب في هذه المأسـاة، إلـى أن يعتبر ابن زياد المسـؤول المباشـر عن هذه 
الجريمة؛ وذلك كي يبقى بمأمنٍ من غضب الناس، وبهدف اسـتمرار حكمه، حيث 

قال:
ه... وقتلـه، فبغّضنـي بقتله إلى  «لعـن اللَّـه ابـن مرجانة فإنّـه أخرجه واضطـرّ
ا اسـتَعظَمَ النّاسُ  رُ بِمَ الفاجِ المسـلمين، وزرع لي في قلوبهم العداوة، فبغضني البرّ وَ

.(١)« يهِ لَ بَ عَ ضِ هُ وغَ نَهُ اللَّ عَ ! لَ ةَ رجانَ بنِ مَ يناً، ما لي والِ سَ ن قَتلي حُ مِ
كما أبد األشخاص الذين لعبوا دوراً في مأساة كربالء ندمهم على ما فعلوه، 

كلٌّ باسلوبٍ معين.
ومن جهة اخر، فقد لحقت اآلثار التكوينيّة لهذه الجريمة من قام بها وشارك 
فيهـا من المجرميـن. وبعد ثالث سـنوات من حادثة عاشـوراء، هلك يزيـد وانتقل 
الحكم بموته من آل أبي سـفيان- الذين كانوا ينوون التسـلّط على رقاب المسلمين 

وحكمهم لقرون- إلى بني مروان»(٢).
وقد جاء في رواية عن اإلمام الصادق C يخاطب فيها المنصور الدوانيقي:
 ، هُ لكَ هُ مُ بَهُ اللَّ لَ ـيناً سَ سَ زيدُ حُ تَلَ يَ ا قَ لَمّ ، فَ ـفيانَ لكَ كانَ في آلِ أبي سُ ا المُ «إنَّ هذَ

.(٣)« روانَ هُ آلَ مَ ثَ رَّ فَوَ
(١) تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٥٠٦، تاريخ دمشق: ج ١٠ ص ٩٤، تاريخ اإلسالم للذهبي: ج ٥ ص 
: ص ٢٦١ وص ٢٦٥ واإلرشاد: ج ٢  ٢٠، أنساب األشراف: ج ٣ ص ٤٢٥ وتذكرة الخواصّ

ص ١١٨.
(٢) موسوعة اإلمام الحسين C في الكتاب والسنة والتاريخ، ج ٥، ص ٣٢٧.
(٣) أصول الكافي: ج ٢ ص ٥٦٣ ح ٢٢، بحار األنوار: ج ٤٧ ص ٢٠٩ ح ٥١.
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ونتيجة للصدمة التي أحدثها مقتل اإلمام الحسين C ومن معه في أوساط 
النـاس، وما سـمعوه من أخبـار مؤلمة عن أحـداث كربالء أد إلى الشـعور بالندم 
والتوبـة لتخاذلهـم عن نصـرة اإلمام C، وازديـاد النقمة والغضـب على الحكم 

األموي.
وكان لخطاب اإلمام السـجاد C وزينب الكبر دور مؤثر في النقمة على 
األمويين، والشعور باإلثم والندم مما دفع بالكثير من الناس إلى االلتحاق بالثورات 
واالنتفاضـات التي كانت تقوم بين الفينة واألخر ضد الحكم األموي حتى سـقط 

نهائياً في سنة ١٣٢هـ. 





٣ - اندالع ثورات وانتفاضات متتابعة

١٣٥

٣ - اندالع ثورات وانتفاضات متتابعة

فجـرت ثـورة اإلمـام الحسـين C الكثير مـن الثـورات واالنتفاضات في 
كل مكان، فقد كان استشـهاد اإلمام الحسـين C المحرك النبعاث روح الجهاد 

والمقاومة ضد الظلمة والظالمين طوال التاريخ.
فبعـد ثـورة اإلمام الحسـين C انبعثت الروح الجهادية فـي األمة، وبدأت 
الجماهيـر ترقـب زعيمـاً يقودهـا، وكلمـا وجـد القائد وجـدت الثـورة على حكم 

األمويين. 
ونالحـظ هـذه الروح الثوريـة، في كل الثـورات التي حملت شـعار الثأر لدم 
الحسـين C والتـي جاءت صـد لثورتـه C ونجمل هنا ذكر هـذه الثورات 

وهي:
١- ثـورة التوابين: اندلعت في الكوفة، وكانت رد فعل مباشـر لقتل الحسـين 
C، وانطلقت من شعورها باإلثم لتركهم نصرة الحسين C، بعد أن استدعوه 
بكتبهم إلى الكوفة ورأوا أن يغسلوا عارهم باالنتقام من قتلة الحسين C وكانت 

سنة ٦٥ للهجرة. 
٢- ثـورة المدينـة: وهـي ثورة تختلـف في دوافعها عـن ثـورة التوابين، فهي 
لم تسـتهدف االنتقام، بل اسـتهدفت تقويض سـلطان األمويين الظالـم، وقد ثارت 
المدينـة علـى األمويين وطرد الثائـرون عامل يزيد واألموييـن وقدرهم ألف رجل، 
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ولكن الثورة قمعت بجيش من الشام بوحشية متناهية.
٣- ثورة المختار الثقفي: ثار المختار بن أبي عبيدة الثقفي سنة ٦٦ للهجرة في 
العراق طالباً ثأر الحسـين، وقد تتبع المختار قتلة الحسـين وآله في كربالء وقتلهم، 

. فقتل منهم في يوم واحد مئتين وثمانين رجالً
ن كان لهم دورٌ في فاجعة كربالء  ا ثار المختار أُلقي القبض على الكثير ممّ ولمّ

وتمّ إعدامهم بعد ذلك، حيث يقول اليعقوبي في هذا الصدد:
«تتبّـع المختار قتلة الحسـين، فقتل منهم خلقاً عظيماً حتّـى لم يبقَ منهم كثير 

أحد»(١).
واسـتناداً إلـى رواية وردت في بحـار األنوار، فإنّ المختـار قتل طوال حكمه 
ن اشـترك في قتل  - ثمانية عشـر ألفاً ممّ للكوفة- والذي اسـتمرّ ثمانية عشـر شـهراً

اإلمام الحسين وأصحابه(٢).
أنّ فـي هـذه الرواية مبالغة كبيـرة. كما أنّ الروايات التـي جاءت في بعض  إالّ
المصـادر التاريخيّـة، والتي وردت فيها كيفيّـة عقوبة عدد مـن المجرمين على يديه 
ثلة، وإلقاء الشـخص في الزيت السـاخن،  بشـكل غير جائز في اإلسـالم؛ مثـل: المُ
. ومن المحتمل أنّها اختُلقت من قِبَل أعداء المختار من أجل تشـويه  مبالغ فيها أيضاً
سمعة ثورته، أو اختُلقت من قِبَل مريديه من أجل إيجاد الخوف والرعب في قلوب 

األعداء(٣).
٤- ثـورة مطرف بن المغيرة: وفي سـنة ٧٧ هجرية ثـار مطرف بن المغيرة بن 

شعبة على الحجاج بن يوسف، وخلع عبد الملك بن مروان.
٥- ثـورة ابن األشـعث: وفي سـنة ٨١ هجرية ثار عبد الرحمـن بن محمد بن 

(١) تاريخ اليعقوبي: ج ٢ ص ٢٥٩.
(٢) بحار األنوار: ج ٤٥ ص ٣٨٦.

(٣) موسوعة اإلمام الحسين C في الكتاب والسنة والتاريخ، ج ٦، ص ٩٨.
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األشـعث على الحجاج، وخلع عبد الملك بن مروان، وقد اسـتمرت ثورته إلى سنة 
٨٣ هجرية، وأحرزت انتصارات عسكرية ثم قضى عليها الحجاج بجيوش سورية.
٦- ثـورة زيـد بن علي بن الحسـين B: وفي سـنة ١٢٢ هجرية ثار زيد في 
الكوفـة ولكن سـرعان مـا أخمد أوار ثورتـه الجيش الشـامي الـذي كان مرابطاً في 

العراق(١).
هذه نماذج من الثـورات واالنتفاضات واالحتجاجات التي حدثت بعد ثورة 
اإلمام الحسـين C مسـتمدة منها روح الجهاد والثورة ضد الحكم األموي حتى 

انتهى األمر بسقوطه وقيام الدولة العباسية.

الثقافية،  اإلسالمية  المعارف  جمعية  ونشر:  إعداد   ،A البيت  أهل  ألئمة  السياسية  الحياة   (١)
بيروت - لبنان، الطبعة الخامسة ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م، ص ١٢١ - ١٢٢.





٤ - سقوط احلكم األموي

١٣٩

٤ - سقوط احلكم األموي

كانت ثورة العباسـيين إحد الثورات الكبيـرة التي قامت ضد الحكم األموي، 
وقد انتهت بسـقوطه سـنة ١٣٢هـ، وقد كان أحد وأهم أسـباب انتصار العباسيين على 
األمويين هو رفع شعار (الرضا من آل البيت)، وحمل راية مظلوميتهم من قبل األمويين، 
ممـا جعل الناس يتعاطفون معهم ضد األموييـن، وكان تذكير الناس بما حدث لإلمام 
الحسـين C أكبـر األثر في اسـتثارة غضب الناس وسـخطهم علـى األمويين، وهو 

األمر الذي أد في نهاية األمر لسقوط الدولة األموية وقيام الدولة العباسية.
وقـد أدت الموجـة األولى بعد عاشـوراء إلـى زوال حكم آل أبي سـفيان بعد 

ثالثة أعوام فقط، ثم زوال حكم بني أميه نهائياً بعد ٧١ سنة من أحداث عاشوراء.
وقد «تسـبّبت الموجة االولى لحادثة عاشوراء إلى زوال حكم آل أبي سفيان، 
وذلـك بعد مرور ثالثة أعوام عليها فقط، وكان دور هذه الفاجعة في أفول قدرة هذه 
األسـرة واضحـاً إلى درجـة بحيث إنّ عبد الملـك بن مروان رغم أنّـه ورث الحكم 
منهـم، اعتـرف بهـذه الحقيقـة رسـميّاً بعد تسـلّطه علـى زمـام االمـور، وكتب إلى 

اج بن يوسف: الحجّ
ب. وإنّي رأيتُ بني  رَ ـفاء من الحَ «جنّبني دماء بني عبد المطّلب، فليس فيها شِ

.(١)« ا قتلوا الحسين بن عليّ لبوا ملكهم لمّ حرب سُ
(١) العقد الفريد: ج ٣ ص ٣٨٢، المحاسن والمساوئ: ص ٥٥، جواهر المطالب: ج ٢ ص ٢٧٨. 

راجع: موسوعة اإلمام الحسين C في الكتاب والسنة والتاريخ، ج ٦، ص ٩٧.
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وقد أشار الكاتب المصري الدكتور السيد الجميلي إلى حقيقة أن ثورة اإلمام 
الحسين C هي التي أدت إلى سقوط الحكم األموي بقوله: 

«إننـي أر – وهـذا رأي خاص – أن الحسـين انتصر على المد البعيد، فهو 
وإن لم يظفر بمراده في معركة حربية ومواجهة عسـكرية إال أن نيله الشـهادة في ذاته 
كان انتصاراً للَّه. ثم إنه زرع بذور الحيلة والحقد والسخيمة في قلوب الناس جميعاً 
نحـو بني أمية، وال يخامرني شـك في أن الحسـين انتصر على المـد البعيد، وكان 
استشـهاده سـبباً مباشـراً في زلزلة عرش دولـة األمويين، مع انصباب جـام اللعنات 

والسخطات عليهم من جراء هذه الجريمة البشعة»(١).
وقد أشـار اإلمام الصادق C إلى حقيقة زوال حكم آل أبي سـفيان سـريعاً 
بعـد قتل اإلمام الحسـين C، فقـد جاء في رواية عن اإلمـام الصادق C: «إنَّ 
هُ آلَ  ثَ رَّ ، فَوَ هُ لكَ هُ مُ بَهُ اللَّ ـلَ ـيناً سَ سَ زيدُ حُ تَلَ يَ ا قَ لَمّ ، فَ ـفيانَ لكَ كانَ في آلِ أبي سُ ا المُ هذَ

.(٢)« روانَ مَ
:C عن اإلمام الصادق وجاء في رواية أخر

 : فَ اجِ بنِ يوسُ جّ تَبَ إلَى الحَ ، كَ ةَ الفَ روانَ الخِ لِكِ بنُ مَ بدُ المَ لِيَ عَ ا وَ مّ لَ
نينَ إلَى  ؤمِ ـروانَ أميـرِ المُ لِكِ بنِ مَ بـدِ المَ ن عَ ، مِ حيـمِ حمنِ الرَّ ـهِ الرَّ «بِسـمِ اللَّ

. اجِ بنِ يُوسفَ جّ الحَ
أَيتُ آلَ أبي  إِنّي رَ نها واجتَنبِهـا؛ فَ طَّلِبِ فَاحتَقِ بدِ المُ انظُر دِمـاءَ بَني عَ ، فَ ـا بَعدُ أمّ

.(٣)« المُ السَّ ، وَ ليالً قَ لبَثوا إالّ لَغوا فيها لَم يَ ا وَ مّ فيانَ لَ سُ
كما ذكر ابن عبد ربّه في العقد الفريد:

(١) سيرة األئمة، مهدي البيشوائي، ص٢٠٤.
(٢) أصول الكافي: ج ٢ ص ٥٣٠ ح ٢٢، بحار األنوار: ج ٤٧ ص ٢٠٩ ح ٥١.

ة: ج ٢ ص ٣٢٤، الثاقب في المناقب: ص ٣٦١ ح ٣٠٠، بحار األنوار: ج ٤٦ ص  (٣) كشف الغمّ
٤٤ ح ٤٤.
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اج بن يوسـف: «جنّبني دماء بني عبد  كتب [عبد الملك بن مروان] إلى الحجّ
ا  ـلبوا ملكهم لمّ المطّلب، فليس فيها شـفاء من الحرب،(١) وإنّي رأيت بني حرب سُ

امه(٢). اج ألحد من الطالبيين في أيّ ض الحجّ ». فلم يتعرّ قتلوا الحسين بن عليّ
ويصـرح اإلمام الصادق C في الرواية التي نقلت بشـأن انتقال الحكم من 

بني سفيان إلى بني مروان، قائالً -وهو يخاطب الخليفة العبّاسيّ المنصور-:
روانُ  تَلَ مَ ا قَ لَمّ ، فَ دٍ مَّ حَ روانَ بنَ مُ هُ مَ ثَ رَّ هُ فَوَ لكَ هُ مُ بَهُ اللَّ لَ يداً، سَ شامُ زَ تَلَ هِ ا قَ لَمّ «فَ

.(٣)« موهُ أَعطاكُ هُ فَ لكَ هُ مُ بَهُ اللَّ لَ ، سَ إبراهيمَ
فاإلمـام الصادق C فـي أكثر من رواية يؤكد على حقيقة أن سـقوط حكم 
بني أمية كان بسـبب قتل اإلمام الحسـين C؛ إذ كانت حادثة كربالء بداية النهاية 
للحكـم األمـوي، إذ أخـذ الحكم األموي يـزداد ضعفـاً على ضعـف كل يوم حتى 
أطاحت جيوش أبي مسـلم الخرسـاني بالحكم األموي تماماً في سـنة ١٣٢هـ بعد 

٧١ سنة من واقعة عاشوراء.

ب (راجع: النهاية: ج ١ ص ٣٥٩ «حرب»). ب: الغَضَ رَ (١) الحَ
(٢) العقد الفريد: ج ٣ ص ٣٨٢، المحاسن والمساوئ: ص ٥٥، جواهر المطالب: ج ٢ ص ٢٧٨.

(٣) أصول الكافي: ج ٢ ص ٥٣٠ ح ٢٢، بحار األنوار: ج ٤٧ ص ٢٠٩ ح ٥١.
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٥ - بقاء اإلسالم

إن مقولة (اإلسالم حسيني البقاء) يشير إلى حقيقة أن بقاء اإلسالم المحمدي 
األصيل مدين إلى تضحية اإلمام الحسين C بنفسه وأهله وأصحابه.

وقد أعلن اإلمام الحسين C بنفسه أن هدف ثورته هو نصرة الدين، والدفاع 
عن سنة رسول اللَّه K، فقد قال اإلمام C للشاعر المعروف الفرزدق: 

وا  رُ ، وأظهَ حمنِ ةَ الرَّ كوا طاعَ يطانِ وتَرَ ةَ الشَّ موا طاعَ زِ الءِ قَومٌ لَ ! إنَّ هؤُ قُ زدَ «يا فَرَ
راءِ  قَ استَأثَروا في أموالِ الفُ ، وَ مورَ بُوا الخُ رِ ، وشَ دودَ ، وأبطَلُوا الحُ سـادَ فِي األَرضِ الفَ
 ، ـبيلِهِ هادِ في سَ الجِ هِ وَ ـرعِ هِ وإعزازِ شَ ةِ دينِ اللَّ ، وأنَـا أولى مَن قـامَ بِنُصرَ سـاكينِ المَ وَ

يا}(١)»(٢). لْ يَ الْعُ هِ هِ ةُ اللَّ لِمَ لِتَكونَ {كَ
وقـد اسـتطاع اإلمام الحسـين C بثورتـه وتضحياته بالغالـي والنفيس أن 
يحقـق أهدافه ومبادئه التـي ثار من أجلها، والتي من أهمها: بقاء اإلسـالم األصيل، 

وإعالء كلمة اللَّه خفاقة في كل مكان.
 C يَ عن اإلمام جعفر بن محمد الصادق وِ وفي داللة بليغة على ذلك ما رُ
 ، مْ يْهِ لَ هِ عَ اتُ اللَّ لَـوَ لِيٍّ صَ ـيْنُ بْنُ عَ سَ تِلَ الْحُ دْ قُ قَ ـيْنِ وَ سَ لِيُّ بْنُ الْحُ مَ عَ دِ ا قَ : لمَّ الَ ـهُ قَ أنَّ

: الَ قَ هِ وَ بَيْدِ اللَّ ةَ بْنِ عُ يمُ بْنُ طَلْحَ اهِ رَ هُ إِبْ بَلَ تَقْ اسْ

(١) سورة التوبة: ٤٠.
: ص ٢٤١. (٢) تذكرة الخواصّ
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؟! لِ مِ حْ مَ وَ فِي الْ هُ هُ وَ أْسَ طِّي رَ غَ وَ يُ هُ لَبَ وَ نْ غَ ، مَ يْنِ سَ لِيَّ بْنَ الْحُ ا عَ يَ
قْتُ  لَ وَ دَخَ لَـبَ وَ نْ غَ لَـمَ مَ عْ دْتَ أَنْ تَ ا أَرَ : إِذَ ـيْنِ سَ لِيُّ بْـنُ الْحُ هُ عَ ـالَ لَ قَ : فَ ـالَ قَ

.(١) مَّ أَقِمْ نْ ثُ أَذِّ ةِ فَ الَ الصَّ
أي أنـه ما دام يرفـع األذان واإلقامة وتقام الصالة فاإلمام الحسـين C هو 

الغالب والمنتصر.
وهو الغالـب أيضاً ألن أهدافه انتصرت، ومن أبرزها: بقاء اإلسـالم، وحفظه 

من التحريف والتزوير.
وقد أشـار الفيلسـوف األلماني (ماربين) إلـى حقيقة انتصار اإلمام الحسـين 

C بالحفاظ على اإلسالم حيث يقول ما نصه:
«وإنـي أعتقد بـأن بقاء القانون اإلسـالمي وظهـور الديانة اإلسـالمية وترقي 
المسـلمين هو مسـبب عـن قتل الحسـين Cوحدوث تلـك الفجايـع المحزنة، 

وكذلك ما نراه اليوم بين المسلمين من حس سياسي وإباء الضيم».
: «ال يشك صاحب الوجدان إذا دقّق النظر في أوضاع ذلك العصر،  وقال أيضاً
وكيفية نجاح بني أمية في مقاصدهم واسـتيالئهم على جميع طبقات الناس وتزلزل 
ه وقوانين اإلسـالم، وإن لم تقع تلك  المسـلمين، أنّ الحسـين قد أحيا بقتله دين جدّ
الواقعـة ولم تظهر تلك الحسـيّات الصادقة بين المسـلمين ألجل قتل الحسـين، لم 
يكن اإلسالم على ما هو عليه اآلن قطعاً، بل كان من الممكن ضياع رسومه وقوانينه، 

حيث كان يومئذ حديث العهد»(٢).
لقد حفظ اإلمام الحسين C بدمائه الزكية اإلسالم وجوداً واستمراراً، فهو 
المنتصر الحقيقي ألن أهدافه قد انتصرت، وتمكن من إعادة قيم اإلسـالم وأحكامه 

(١) بحار األنوار، ج ٤٥، ص ١٧٧، رقم ٢٧.
مؤسسة  الدين،  شرف  عبدالحسين  السيد  الطاهرة،  العترة  مصائب  في  الفاخرة  المجالس   (٢)

المعارف اإلسالمية، قم، الطبعة األولى ١٤٢١هـ، ص ١٠٢، هامش رقم ٢.
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إلـى الحياة بعد مـا عمل األمويون بـكل إمكانياتهم على إفراغ المفاهيم اإلسـالمية 
من مضامينها الحقيقية، وتغيير الكثير من األحكام الشرعية، وتزييف بعض الحقائق 
 C الدينيـة، وإضعـاف الـروح الدينيـة عند النـاس؛ إالَّ أن ثـورة اإلمام الحسـين
قد أفشـلت كل المشـاريع األموية التي كانت تهدف إلى تشـويه وتحريف اإلسـالم 

األصيل.
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٦ - متيز مدرسة اهل البيت

مدرسة أهل البيت مدرسة متميزة في كل أبعادها المعرفية والدينية واألخالقية 
واالجتماعيـة والسياسـية... وغيرهـا مـن األبعـاد والجوانـب. هذه المدرسـة التي 
واجهـت الكثير من التحديات طوال التاريخ، ما كان لها أن تسـتمر لوال ثورة اإلمام 
الحسـين C المباركـة، فدمـاء الحسـين C وأهـل بيته وأصحابـه روت هذه 

المدرسة بما تلزم للبقاء والديمومة واالستمرار.
وقد ساهمت ثورة اإلمام الحسين C في تركيز التشيع وبروز مدرسة أهل 

البيت كمدرسة متميزة في فهمها لإلسالم في إطاره العقائدي والفكري.
يقـول فيليـب حتى: «لقد ولدت الشـيعة في اليوم العاشـر مـن المحرم، ومن 
ذلـك اليوم أصبحت اإلمامة في سـاللة علي قاعدة من قواعد العقيدة الشـيعية، كما 

كانت نبوة محمد K قاعدة من قواعد اإلسالم»(١).
ويقـول بعض المستشـرقين: «لو ال مقتل الحسـين لما كانت هناك شـيعة في 

اإلسالم»(٢).
ويقول سـترثمان: «لقد كانت دماء الحسـين التي سـالت على سيوف القوات 
الحكوميـة هي النواة التي أنبتت العقيدة الشـيعية أكثر مـن دماء علي الذي اغتالته يد 

(١) تاريخ العرب، ج ١، ص ٢٣٧.
(٢) الحسين بن علي، عمر أبو النصر، ص ١٠.



سرية اإلمام احلسني C - ج٢

١٤٨

متآمر خارجي».
ويقول الشـيخ التسـتري: «إنه لو لم يتحمل الحسـين لهذه المصائب لم يظهر 
دين للشيعة، وذلك ألن بني أمية لما استولوا على البالد وأظهروا الفساد وسعوا في 
إخفـاء الحق، حتى شـبهوا األمر على الناس، فجعلوا سـب علي من أجزاء الصالة، 
وأدخلـوا في أذهان الناس أن بني أمية أئمة اإلسـالم، ورسـخ ذلك في عقائد الناس 
مـن زمن طفولتهم حيث أنهم ألقـوا ذلك إلى المعلمين ليفدوا األطفال في مكاتبهم 
ومدارسـهم، فاعتقـد الناس حقيقة أن هؤالء أئمة الديـن وأن مخالفهم على ضالل، 
ولما قتل الحسـين بتلك الكيفية وسبيت عياله تنبه الناس إلى أن هؤالء لو كانوا أئمة 
حق ما فعلوا ذلك، وأن فعلهم ال يطابق ديناً وال مذهباً وال عدالً وال يطابق إال جور 

الجائرين»(١).
وقـد أد استشـهاد اإلمام الحسـين C بتلـك الكيفية الدامية إلى ترسـيخ 
الوالء والمحبة والعشـق لإلمام الحسـين C، وأئمة أهل البيت األطهار، وانضم 
الكثير من الناس ممن كانوا على الحياد إلى نهج ومدرسة أهل البيت، وتحول قسم 

منهم إلى دعاة لنهج التشيع آلل البيت األطهار.
واليـوم نـر انتشـار أتباع مدرسـة أهـل البيت في كل مـكان من أنحـاء الدنيا، 
والجميع بدأ يتعرف على أبعاد نهضة اإلمام الحسـين C، فلم يعد ممكناً محاصرة 
فكر وثقافة أهل البيت كما كان مطبقاً سابقاً من قبل أعداء أهل البيت، فوسائل اإلعالم 

واالتصال الحديثة ساهمت بنشر منهج وفكر أهل البيت إلى كل الناس.
ومدرسـة أهل البيت التي لم يسـتطع أعداؤها بكل ما لديهم من أدوات القمع 
والدكتاتورية أن يقضوا عليها في القرون الماضية، لن يستطيعوا اليوم أن يحاصروها 
فضـالً عن القضاء عليها، وكل ذلك ببركة ثورة اإلمام الحسـين C، وجهاد أتباع 

هذه المدرسة المباركة طوال التاريخ اإلسالمي.

(١) خصائص الحسين، ص ٨٩.
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خالصة الباب اخلامس

حمل الباب الخامس من هذا الكتاب عنوان (السيرة السياسية لإلمام الحسين 
C)، وركزنـا البحث فيه حول ثورة اإلمام الحسـين C ودوافعها ومنطلقاتها 

وأهدافها ونتائجها، وقد تضمن هذا الباب أربعة فصول وهي:
١- الفصـل األول: أسـميته بعنوان: (اإلمام الحسـين C وحـكام عصره) 
حيـث تناولنا في هذا الفصل عالقة اإلمام الحسـين C بحكام عصره فترة إمامته 
وهمـا: معاوية بن أبي سـفيان وابنه يزيـد بن معاوية، حيث كانـت العالقة مع األول 
متوتـرة فـي معظـم األحيان ومـع الثاني صدامية حيـث رفض اإلمـام C مبايعته 

وانتهت باستشهاده.
ومنذ أن تولى معاوية الحكم سـنة ٤٠هـ انحرفت مسـيرة الخالفة اإلسـالمية 
عن مسـارها الصحيح، وبدأ بسـن قوانين وسياسـة جديدة قائمة على القهر والفساد 

والكبت والظلم، ومحاربة فكر أهل البيت ومنهجهم الفقهي والعقائدي.
وقـد عـاش اإلمام الحسـين C في ظـل حكومـة معاوية ٢٠ سـنة، حيث 
عـاش نصفهـا في ظـل إمامـة أخيه اإلمـام الحسـن C (٤٠- ٥٠هــ)، وواصل 
اإلمـام الحسـين C مواقفه المعارضة لسياسـة معاوية فترة إمامتـه والتي امتدت 
لمدة عشـر سـنوات (٥٠هـ - ٦٠هـ) لتبدأ مرحلة جديدة بموت معاوية سـنة ٦٠هـ 
ومجيء يزيد بن معاوية، حيث ثار عليه اإلمام الحسـين C واستشهد في العاشر 

من المحرم سنة ٦١هـ.
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وبعـد أن أشـرنا إلـى سياسـة معاويـة بصورة عامـة تطرقنـا إلى موانـع الثورة 
ضـد معاوية، فبالرغم من االضطهاد الرسـمي للشـيعة أيام معاوية فـي جميع البالد 
اإلسـالمية، والتعامـل معهم بقسـوة وشـدة، وقتل األعـالم من الصحابـة والتابعين 
الذين كانوا يوالون علياً C كحجر بن عدي، ورشيد الهجري، وعمرو بن الحمق 
الخزاعي، وأوفى بن حصن، وعبداللَّه الحضرمي، وصيفي بن فسيل، وعبدالرحمن 
العنـزي وغيرهـم، واألمر بهـدم دور الشـيعة، وحرمانهم مـن العطاء، وعـدم قبول 
شـهادتهم، وإبعاد بعضهم إلى خراسان، واألمر بسب أمير المؤمنين C من فوق 
المنابـر؛ إال أن اإلمـام الحسـين C لم يقم بثـورة ضد معاوية كما فعـل ضد ابنه 

يزيد، بالرغم من وجود المبررات الندالع ثورة ضد معاوية.
 C وتعـود أهم الموانع واألسـباب التـي حالت دون قيام اإلمام الحسـين
بالثورة ضد معاوية إلى عدة أسباب، وهي: معاهدة الصلح، وشخصية معاوية والذي 
كان يتميـز بالدهـاء والمكـر والتظاهر باإلسـالم، وما أصاب المجتمع المسـلم من 
الشـعور بالملل من الحروب والصراعات والنزاعات، والرغبة في السلم والسكون 

والدعة، مما جعل األمور غير متهيئة ألية ثورة.
ثم أشـرنا إلى عالقة اإلمام الحسين C بمعاوية، إذ أن وجود موانع حالت 
دون قيـام اإلمام الحسـين C بالثورة ضده ال يعني السـكوت ضـد أخطاء وظلم 
وانحـراف معاوية، فقد كان اإلمام الحسـين C له بالمرصـاد، ويقف بجزم وقوة 

ضد أي عمل فاسد أو منحرف يقوم به معاوية.
ومـن تلـك المواقف الحازمـة والقوية إرسـال اإلمام الحسـين C الكتب 
والرسـائل والخطب االعتراضية إلى معاوية، حيث كان لإلمام C مواقف كثيرة 
وعديدة ضد تصرفات الحكم األموي في عهد معاوية، وكان تارة يكتب إلى معاوية 
موبخاً إياه، وتارة أخر منتقداً وواعظاً لتصرفاته، وتارة ثالثة خطيباً موضحاً للناس 

أخطاء تصرفات معاوية وسياسته الظالمة تجاه أتباع مدرسة أهل البيت.
ثم تطرق البحث إلى رفض اإلمام الحسين C البيعة ليزيد، فاإلمام الحسين 
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C كان -وبكل جرأة وشـجاعة- يعترض على معاوية، وير أن يزيد ليس أهالً 
للخالفة، وأنه بتعيينه على األمة خليفة للمسـلمين فيه ظلم واضح، كما أن ذلك فيه 

مخالفة صريحة لبنود الصلح بين اإلمام الحسن C ومعاوية.
ويمكـن القـول أن العالقة بين اإلمام الحسـين C ومعاوية بن أبي سـفيان 
كانت في كثير من األحيان متوترة وعدائية، وأن الثقة كانت غائبة بينهما، وأن الصراع 
المبطن والظاهر كان على أشده طوال فترة حكم معاوية والذي استمر لعشرين عاماً 
تقريباً، ليزداد الوضع توتراً بعد شـهادة اإلمام الحسـن Cوتقلد اإلمام الحسـين 
C شـؤون اإلمامـة، واسـتمر الحـال كذلك حتى مـات معاوية سـنة ٦٠هـ لتبدأ 

مرحلة جديدة بمجيء يزيد وتوليه مقاليد الحكم.
ثـم تطرقنـا في هذا الفصـل إلى تولي يزيد بـن معاوية الخالفة بعـد موت أبيه 
لمدة ثالث سـنوات (٦٨٠-٦٨٣م)، وقد حدث في عهده القصير أحداثاً كبيرة كان 
أخطرهـا ما وقع من قتل وإبادة لإلمام الحسـين C وأهل بيته األطهار في معركة 

الطف الدامية.
ثم أشـرنا بشـيء من التفصيل إلى شـخصية يزيد بن معاوية حيث تجمع كتب 
التاريـخ والتـراث على النظرة السـلبية لشـخصيته، وأنه غير مؤهـل لتولي الخالفة، 

وإنما أخذت له تحت القهر واإلكراه، وليس برضا الخاصة وال العامة.
وقـد عـرف يزيد بالقسـوة والشـدة والفظاظـة، وكان مشـهوراً باإلدمان على 
شـرب الخمـور، وكان مولعـاً بالغناء والطرب والمجون، وكان يشـجع على نشـره 
بيـن الناس حتى ضعف ارتباطهـم بالدين، وإظهارهم للفسـاد والمنكرات من غناء 

ومجون وطرب ولهو. 
وكان شـغوفاً بالقرود والكالب، ويقضي أغلب أوقاتـه في صيد اللهو، فكان 

يلهو ويلعب بالصيد غير مكترث لقضايا األمة وشؤونها.
وهكـذا كان يزيـد بن معاوية منغمسـاً في مالهـي الدنيا، والهياً فـي ملذاتها، 
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وناشراً للفساد والمجون والغناء والطرب، ويتعامل مع الناس بالقسوة والشدة، وال 
يهمـه أمـر األمة، أو الحفاظ على قيم الدين، مما جعل توليه للخالفة لعنة من لعنات 

الزمن، ووصمة عار في تاريخ المسلمين.
ثم أشـرنا إلى موبقات يزيد بن معاوية خالل حكمه القصير (٦٨٠ - ٦٨٣م) 
حيث ارتكب الكثير من الجرائم الوحشية والموبقات الكبيرة والمحرمات العظيمة 
لكـن أكثرها وحشـية وأعظمهـا حرمة الموبقـات الثالث الكبر والتـي بدأها بقتل 
اإلمـام الحسـين C، حيث بدأ حكمه المشـؤوم بجريمة عظيمة اهتـز لها الكون 
كله وهي جريمة قتل اإلمام الحسـين C وأهـل بيته وأصحابه األخيار في معركة 

كربالء المشهورة.
ثم اسـتباح المدينة المنورة ثالثة أيام بلياليها، حيث كان الجيش األموي يقتل 
ويدمر ويسرق ويسبي من يشاء من الناس، كما افتض ألف حرة من حرائر المسلمين 
 ،K علـى أقـل تقديـر- وقد قاتل مئة مـن آبائهم في غزوة بدر مع رسـول اللَّه–

وتعامل مع من بقي من أهل المدينة على أنهم عبيد ليزيد! 
وثلّـث تلك الجرائم والموبقات الكبيـرة بحصار مكة المكرمة، ورمى الكعبة 
المشـرفة بالمنجنيـق، وقتـل اآلالف من األبرياء فـي الحرم المكي الـذي جعله اللَّه 
تعالى حرماً آمناً؛ وكل تلك الجرائم والموبقات الكبيرة ستبقى وصمة عار في جبين 
يزيد وجيشـه المتجرد من أي قيم ومبادئ إنسـانية وإسـالمية، وستالحقهم اللعنات 

إلى يوم الدين.
ثم أشـرنا في نهاية هذا الفصل إلى ما حدث بين اإلمام الحسين C ويزيد، 
إذ مـا إن اسـتلم يزيد بن معاوية الحكم بعد موت أبيه حتـى بعث لواليه على المدينة 

المنورة ألخذ البيعة من اإلمام الحسين C، وتخييره بين البيعة أو القتل! 
وكان موقـف اإلمام الحسـين C ثابتاً ال يتغير وهـو رفض مبايعة يزيد وإن 

أد األمر إلى القتل!
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مَّ اسـتدعاء اإلمام الحسـين C من قبل والي المدينة ألخذ البيعة  وبعد أن تَ
منـه ليزيد رفض ذلك، وخرج من مجلس والي المدينة ولم يعد، بل قرر C بكل 
ثبـات وحزم رفض البيعـة ليزيد مهما كلف األمر من ثمن، وهو ما اسـتدعى خروج 
اإلمـام الحسـين C من المدينة نحـو مكة، ثم خرج من مكة بعـد أن أد العمرة 
يلها المعروفة،  المفـردة متوجهاً إلـى العراق لتبدأ بداية الثورة الحسـينية بـكل تفاصِ
والتـي انتهـت باستشـهاد اإلمـام الحسـين C ومن معـه، وعدم الخضـوع للذل 

واالستسالم بمبايعة يزيد.
 (C دوافع وأسـباب ثورة اإلمام الحسـين) ٢- الفصل الثاني: حمل عنوان
حيث تناولنا في هذا الفصل الدوافع واألسباب الرئيسة التي جعلت اإلمام الحسين 

C يقرر الثورة ضد حكم يزيد بن معاوية.
وأول دافع للثورة كان رفض مبايعة يزيد؛ فعندما تولى يزيد الحكم كان هاجسه 
األول أن يقـر له اإلمام الحسـين C بالبيعة، وذلك لمعرفتـه برفض اإلمام لذلك 
 ،C أشـد الرفـض، ولذلك أمر يزيـد عامله على المدينة أن يبدأ باإلمام الحسـين
وبأخـذ منـه البيعـة دون هـوادة أو تأخير، فإن أبى يضـرب عنقه ويبعث إليه برأسـه. 
لكن اإلمام رفض بشـدة مبايعة يزيد وإن أد األمر للقتل، وبيّن لألمة شخصية يزيد 

وفسقه وفجوره وأنه ليس أهالً للخالفة. 
والدافع الثاني للثورة كان دعوة أهل الكوفة لإلمام الحسـين C ومبايعته، 
فعندما سـمع أهل الكوفة عن امتناع اإلمام الحسـين C عن مبايعة يزيد وتوجهه 
نحو مكة المكرمة، اتجهت األنظار إليه، باعتباره المؤهل للقيادة واإلمامة، وقد كان 
أهـل الكوفـة أكثر ميـالً ألهل البيت األطهار، فقد عاشـوا فترة في ظـل حكومة أمير 

المؤمنين C العادلة، وكانت الكوفة وقتها عاصمة الدولة اإلسالمية.
ولما حكم معاوية نقل العاصمة إلى دمشق، وكان يتعامل معهم بحدية وقسوة 
وشـدة وغلظة، وقد اشتد غضب أهل الكوفة على الحكم األموي، وكانوا أشد نقمة 
على يزيد. وقد أشـرنا إلى نماذج للرسـائل والكتب التي أرسلها أهل الكوفة لإلمام 
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الحسين C ورده عليها.
والدافـع الثالث للثورة أن اإلمام الحسـين C كان ير أن الواجب الديني 
يحتـم عليـه الخـروج ضد حكـم يزيد بن معاويـة الذي لـم يكن أهـالً للخالفة وال 
مسـتحقاً لهـا، وكان يمـارس الجـور والظلـم والحيف ضد الناس، وينشـر الفسـاد 

واالنحراف في األمة.
ومن أسباب الثورة الرئيسة الدفاع عن اإلسالم وقيمه وأخالقه وآدابه ومفاهيمه 
وأحكامه، والوقوف بقوة وحزم ضد التحريف والتزييف، والتصدي للبدع والفسـاد 

واالنحراف.
وقد أعلن اإلمام الحسـين C في عدة مناسـبات أن الحكم األموي بقيادة 
يزيد بن معاوية قد أمات السنة وأحيى البدعة، وأنه ال مجال للتصدي لذلك والحفاظ 
 C على اإلسـالم إال بالثورة والنهضة، فكان القرار الحاسـم من اإلمام الحسـين

هو الخروج ضد حكم يزيد الفاسد.
وكان الدافع األخير للثورة رفض الظلم والجور؛ فعندما رأ اإلمام الحسـين 
C أن يزيـد بـن معاوية قـد أوغل في ممارسـة الظلـم والجور، وإحيـاء البدعة، 
وإماتة السنة، أعلن ثورته ونهضته ضد حكمه الظالم، رافعاً شعار اإلصالح والحرية 

والعدل واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
٣- الفصل الثالث: كان موسوماً بعنوان: (أهداف ومنطلقات الثورة الحسينية) 
حيـث أشـرنا في هذا الفصـل إلى أهم األهـداف والمنطلقات الرئيسـة لثورة اإلمام 

.C الحسين
وقـد أعلن اإلمام الحسـين C أن هدفـه األول كان اإلصالح الشـامل في 
األمـة، وقد أوضح C بنفسـه أن الهدف من ثورته، هو السـعي مـن أجل تحقيق 
اإلصالح الشـامل في األمة، وليس تحقيق أية مصالح شـخصية، أو السعي من اجل 
استالم السلطة، إذ كان اإلمام الحسين C يعلم بأنه سيقتل في المعركة؛ ومن هنا 
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تبـرز عظمة اإلمام الحسـين C، حيث أنه ضحى بنفسـه وبأهلـه من أجل تحقيق 
األهداف السـامية المتلخصة في اإلصالح الشامل، والقضاء على الفساد السياسي، 

ونشر القيم والمبادئ والمثل اإلسالمية.
وكان الهـدف الثاني لثورة اإلمام الحسـين C هو األمر بالمعروف والنهي 
عـن المنكـر؛ ألنه من أهم الواجبات الشـرعية والعقلية، وهو فرع مـن فروع الدين، 
وهو من أفضل العبادات، وأنبل الطاعات، وهو من أهم األساليب واألدوات العملية 
في منع الرذائل، وانتشـار الفضائل، وزرع بذور الخير والصالح في المجتمع، وقلع 

جذور الشر والفساد والتحلل األخالقي من البنية االجتماعية.
والهدف الثالث من أهداف الثورة الحسينية كان السعي نحو تحقيق الحريات 
العامـة، وقد كانت شـعارات اإلمام الحسـين C في يوم عاشـوراء مدوية وقوية 
ومعبرة عن معاني الحرية والكرامة والعزة والشـرف، ورفض االستعباد واالستبداد 

والذل والخنوع.
٤- الفصل الرابع: جاء بعنوان: (نتائج الثورة الحسـينية)، حيث ركزنا البحث 
فـي هـذا الفصل علـى نتائج ومفاعيل الثورة الحسـينية، حيث شـكلت ثـورة اإلمام 
الحسين C انعطافة كبيرة في تاريخ ومسيرة األمة، ونهضة في العقول واألفكار، 
وصدمـة في النفوس والقلـوب، ولذلك لم يقتصر أثرها على اللحظة التاريخية التي 
وقعـت فيهـا؛ بل امتد تأثيرها إلى كل العصور واألزمان حيث يسـتلهم منها األحرار 

في العالم مفاهيم العدالة والحرية والحق والخير.
وكان مـن أولى نتائج الثورة الحسـينية فضح الزيف الديني؛ إذ كانت السـلطة 
األموية تتظاهر باإلسـالم، كإقامة صلوات الجماعة والجمعة، وبناء المساجد، ومن 
جهة أخر ينسـبون شرعية حكمهم إلى الدين، وأنهم خلفاء رسول اللَّه K، إال 
أن هذا االدعاء سرعان ما اتضح زيفه وبطالنه؛ فهذه السلطة األموية التي قتلت اإلمام 
الحسـين C، ابن بنت رسـول اللَّه K، وريحانته من الدنيا، وسيد شباب أهل 
الجنة؛ كما استشـهد في معركة كربالء الكثير من أهل البيت A، ولم يسـلم حتى 
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مَّ  األطفال من القتل، وسبي بنات رسول اللَّه، قد كشف للرأي العام أن األمويين ال هَ
لهم سو السيطرة على الحكم، وأنهم بعيدون كل البعد عن اإلسالم وتعاليمه، وأن 

التمسك ببعض الشعائر الدينية ما هو إال لخداع الرأي العام.
والنتيجة الثانية للثورة الحسـينية إيجاد صدمة اجتماعية وسياسية؛ إذ أوجدت 
ثـورة اإلمام الحسـين C صدمة اجتماعية، وهزة سياسـية فـي المجتمع لهول ما 
حدث في معركة الطف، فكل شيء كان فيها تهتز له السماوات واألرض، فاستشهاد 
اإلمام الحسين C بتلك الصورة المفجعة قد أد الرتدادات اجتماعية وسياسية، 
وتركـت آثاراً نفسـية على كيـان المجتمع؛ ودائمـاً األحداث الكبيـرة تترك بصمات 
واضحـة في تركيبة المجتمع، ونظامه السياسـي، فكيف بحـدث خطير كقتل اإلمام 

الحسين C وأهل بيته، وسبي نسائه، وهم ذرية رسول اللَّه K وأحبابه.
وقد أوجد هذا الحدث في نفوس الكثير من الناس الشعور بالندم لعدم نصرة 
اإلمام الحسـين C، ووخز الضمير لتخليهم عن نصرة سيد الشهداء C، وهو 
األمـر الـذي دفـع بالكثير منهم فيمـا بعد لاللتحـاق بالثـورات واالحتجاجات التي 
 C قامت في غير مكان ضد الحكم األموي، لالحتجاج على قتل اإلمام الحسين

وأهل بيته األطهار.
وكانـت النتيجة الثالثة اندالع ثـورات وانتفاضات متتابعة؛ حيث فجرت ثورة 
اإلمام الحسـين C الكثيـر من الثورات واالنتفاضـات واالحتجاجات، فقد كان 
استشـهاد اإلمـام الحسـين C المحـرك النبعـاث روح الجهـاد والمقاومـة ضد 

الظلمة والظالمين طوال التاريخ.
وكان سـقوط الحكـم األموي نتيجة رابعة مـن نتائج الثورة الحسـينية، حيث 
كانت ثورة العباسـيين إحد الثورات الكبيرة التي قامت ضد الحكم األموي، وقد 

انتهت بسقوطه سنة ١٣٢هـ.
وقـد كان أحـد أهم أسـباب انتصار العباسـيين علـى األمويين هو رفع شـعار 
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(الرضـا مـن آل البيت)، وحمل راية مظلوميتهم من قبـل األمويين، مما جعل الناس 
 C يتعاطفون معهم ضد األمويين، وكان لتذكير الناس بما حدث لإلمام الحسين
 أكبر األثر في اسـتثارة غضب الناس وسخطهم على األمويين، وهو األمر الذي أد

في نهاية األمر لسقوط الدولة األموية وقيام الدولة العباسية.
وكان مـن نتائـج ثـورة اإلمـام الحسـين C المهمة بقـاء اإلسـالم وجوداً 
واسـتمراراً؛ كمـا سـاهمت ثـورة اإلمـام الحسـين C في تركيـز التشـيع وبروز 
مدرسـة أهل البيت كمدرسة متميزة في فهمها لإلسالم في إطاره العقائدي والفقهي 

والفكري.
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الثورة احلسينية أرقام وإحصائيات 

تِب عن الثورة الحسينية الكثير من الكتب التي تتناول قضايا الثورة الحسينية، وما  كُ
يرتبـط بها من جميع الجهات، ولسـنا بحاجة لإلعادة والتكـرار حتى ال نخرج عن خطة 
بحثنا، ولكن تسـهيالً للقارئ الكريم نقدم إليكم بعـض المعلومات المهمة بلغة األرقام 
واإلحصائيات عن الثورة الحسـينية وملحمة كربـالء الخالدة والتي اعتمدنا فيها على ما 

ذكر في أمهات المصادر التاريخية المختلفة... وإليكم أهم تفاصيل معركة كربالء:
:C أوًال- معلومات عن رحلة اإلمام احلسني

طول المسـافة البريـة التي قطعها اإلمام الحسـين C من مكة المكرمة   -
. إلى كربالء المقدسة تبلغ ١٤٧٠ كم تقريباً

خـرج اإلمام الحسـين C من مكة المكرمة يوم الثالثـاء ٨ ذي الحجة   -
٦٠هــ ووصل إلى كربالء المقدسـة يوم الخميس الثاني من شـهر محرم 

. سنة ٦١هـ، مما يعني أن رحلته استغرقت ٢٣ يوماً
سـار الركب الحسـيني وهو متجه من مكة المكرمة حتى كربالء المقدسة   -

في الحجاز ١٤ يوماً وفي العراق ٩ أيام.
معدل سـرعة الركب الحسـيني في اليـوم الواحد بلغـت ٦٣٫٩١ كم في   -

اليوم الواحد.
امتدت فترة قيام اإلمام الحسين C من يوم رفضه البيعة ليزيد وحتى يوم   -
) منها في المدينة و(أربعة أشـهر وعشرة  ): (١٢ يوماً عاشـوراء (١٧٥يوماً
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) في الطريق من مكة إلى كربالء. و(ثمانية أيام)  أيام) في مكة. و(٢٣ يوماً
في كربالء (٢ إلى ١٠ محرم).

عدد المنازل بين مكة والكوفة والتي قطعها اإلمام الحسـين C حتى بلغ   -
كربالء هي (١٨ منزالً). والمسافة الفاصلة بين كل منزل وآخر ثالثة فراسخ. 
 A رَّ بها سـبايا أهل البيت عـدد المنـازل من الكوفة إلى الشـام والتي مَ  -

(١٤ منزالً). 
عـدد الكتب التي وصلت مـن الكوفة إلى اإلمام الحسـين C في مكة   -
) وفقاً لنقل الشـيخ المفيد  تدعـوه فيها إلـى القدوم هـي:(١٢٫٠٠٠ كتاباً

والسيد ابن طاووس.
بلغ عدد من بايع مسـلم بن عقيل في الكوفة: (١٨٫٠٠٠ شـخص) وقيل   -

(٢٥٫٠٠٠ شخص) وقيل (٤٫٠٠٠٠ شخص) وقيل غير ذلك.
ثانيًا- شهداء كربالء:

عدد شـهداء كربالء من أبناء أبي طالب الذين وردت أسـماؤهم في زيارة   -
 .( الناحية المقدسة (١٧ شخصاً

وعدد شـهداء كربالء من أبناء أبي طالب ممن لم ترد أسـماؤهم في زيارة   -
 .( الناحية المقدسة (١٣ شخصاً

 ( واستشـهد ثالثـة أطفال من بني هاشـم فيكون مجموعهم (٣٣ شـخصاً  -
وهم كما يلي: 

١- أوالد اإلمام الحسين C (٣) أشخاص. 
٢- أوالد اإلمام علي C (٩) أشخاص. 

٣- أوالد اإلمام الحسن C(٤) أشخاص. 
 . ٤- أوالد عقيل (١٢) شخصاً
٥- أوالد جعفر (٤) أشخاص. 

بلغ عدد الشهداء الذين وردت أسماؤهم في زيارة الناحية المقدسة وبعض   -
المصادر األخر - باسـتثناء اإلمام الحسـين C وشـهداء بني هاشم - 
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(٨٢) شخصاً ووردت أسماء (٢٩) شخصاً غيرهم في المصادر المتأخرة. 
 (١٣٨) C بلـغ مجمـوع شـهداء الكوفة من أنصـار اإلمـام الحسـين  -

 . شخصاً وكان (١٤) شخصاً من هذا الركب الحسيني غلماناً عبيداً
ثالثًا- رؤوس الشهداء:

كان عدد رؤوس الشـهداء التي قسـمت على القبائـل وأخذت من كربالء   -
إلى الكوفة (٧٨) رأساً مقسمة على النحو التالي: 

 . ١- قيس بن األشعث رئيس بني كندة (١٣) رأساً
 . ٢- شمر بن ذي الجوشن رئيس هوازن (١٢) رأساً

 . ٣- قبيلة بني تميم (١٧) رأساً
 . ٤- قبيلة بني أسد (١٧) رأساً
٥- قبيلة مذحج (٦) رؤوس. 

 . ٦- أشخاص من قبائل متفرقة (١٣) رأساً
رابعًا- اإلمام احلسني C شهيدًا:

مر سيد الشهداء C حين شهادته (٥٧) سنة على الرأي المشهور.  كان عُ  -
وقيل غير ذلك.

بلغـت جـراح اإلمـام الحسـين C حيـن استشـهاده (٣٣) طعنة رمح   -
و(٣٤) ضربة سيف(١) وجراح أخر من أثر النبال. 

كان عدد المشـاركين في رضّ جسـد اإلمام الحسين C بالخيل (١٠)   -
أشخاص. 

بلـغ عـدد جيـش الكوفة القـادم لقتال اإلمـام الحسـين C على بعض   -

(١) راجع الكتب التالية: تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٤٥٣، أنساب األشراف: ج ٣ ص ٤٠٩، مروج 
الذهب: ج ٣ ص ٧١، الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٥٧٣، مقتل الحسين C للخوارزمي: 
ج ٢ ص ٣٧، الملهوف: ص ١٧٨، مثير األحزان: ص ٧٦، بحار األنوار: ج ٤٥ ص ٥٢، أعيان 

الشيعة، ج ٢، ص ٣٩٣.
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الروايات (٣٠٫٠٠٠) مقاتل(١)، وقيل غير ذلك. 
وكان عددهم على النقل المشهور (٢٢٫٠٠٠) مقاتل، وعلى الشكل التالي: 

١- عمر بن سعد ومعه (٦٠٠٠) مقاتل.
٢- سنان ومعه (٤٠٠٠) مقاتل.

٣- عروة بن قيس ومعه (٤٠٠٠) مقاتل.
٤- شمر بن ذي الجوشن ومعه (٤٠٠٠) مقاتل.

٥- شبث بن ربعي ومعه (٤٠٠٠) مقاتل.
٦- يزيد بن ركاب الكلبي ومعه (٢٠٠٠) مقاتل.

٧- الحصين بن نمير السكوني ومعه (٤٠٠٠) مقاتل.
٨- المصاب الماري (المازي) ومعه (٣٠٠٠) مقاتل.

٩- نصر بن حربة (حرشبة) ومعه (٢٠٠٠) مقاتل(٢).
خامسًا- سيد الشهداء ينعى الشهداء:

نعى سـيد الشـهداء يـوم العاشـر من محـرم ثمانية مـن أصحابـه وخطب في 
شهادتهم ودعا لهم ولعن أعداءهم وأولئك الشهداء هم: 

١- علي األكبر.
٢- أبو الفضل العباس. 

٣ - القاسم ابن الحسن. 
٤- عبد اللَّه بن الحسن. 

٥- حبيب بن مظاهر. 
٦- الحر بن يزيد الرياحي.

(١) انظر: عمدة الطالب، ص ١٨٠.
(٢) راجع: الفتوح، ج ٥، ص ١٥٣. تاريخ الطبري، ج ٥، ص ٤٠٩. تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص 
ص  اإلرشاد،   .١٦٩ ص   ،٨ ج  والنهاية،  البداية   .٢٨٢ ص   ،٣ ج  التتاريخ،  في  الكامل   .٢١٦

٢٣٩. سير أعالم النبالء، ج ٣، ص ٢٠٣.
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٧ - زهير بن القين.
٨- جون (مولى أبي ذر). 

وترحم على اثنين منهم وهما:   -
١- مسلم بن عقيل.
٢- هاني بن عروة.

وأيضاً سار اإلمام الحسين وجلس عند رؤوس سبعة من الشهداء وهم:   -
١- مسلم بن عوسجة.

٢- الحر بن يزيد الرياحي.
٣- واضح الرومي.

٤- جون (مولى أبي ذر).
٥- أبو الفضل العباس.

٦- علي األكبر.
٧- القاسم ابن الحسن. 

أُلقـي يوم العاشـر من محرم بثالثة من رؤوس الشـهداء إلـى جانب اإلمام   -
الحسين C وهم: 

١- عبد اللَّه بن عمير الكلبي.
٢- عمرو بن جنادة.

٣- عابس بن أبي شبيب الشاكري. 
سادسًا- األجساد املقطعة:

قطعت أجساد ثالثة من الشهداء يوم عاشوراء وهم: 
١- علي األكبر.

٢- أبو الفضل العباس.
٣- عبد الرحمن بن عمير. 
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سابعًا- أمهات الشهداء:
كانـت أمهات تسـعة من شـهداء كربالء حاضـرات يوم عاشـوراء ورأين   -

استشهاد أبنائهن؛ وهم: 
ه رباب. ١- عبد اللَّه بن الحسين وأُمّ

ه زينب. ٢- عون بن عبد اللَّه بن جعفر وأمّ
ه رملة. ٣- القاسم بن الحسن وأمّ

ه بنت شليل الجليلية. ٤-عبد اللَّه بن الحسن وأمّ
.C ه رقية بنت علي ٥ - عبد اللَّه بن مسلم وأمّ

٦- محمد بن أبي سعيد بن عقيل وأمه عبده بنت عمرو بن جنادة.
ه أُم وهب. ٧- عبد اللَّه بن وهب الكلبي وأمّ

ه ليلى.  ٨-علي األكبر وأُمّ
ثامنًا- الشهداء غري البالغني:

استشهد في كربالء خمسة صبيان غير بالغين وهم: 
١- عبد اللَّه الرضيع.

٢- عبد اللَّه بن الحسن.
٣- محمد بن أبي سعيد بن عقيل.

٤- القاسم بن الحسن.
٥- عمرو بن جنادة األنصاري. 

تاسعًا- الشهداء من الصحابة:
ستة من الشهداء ممن استشهدوا مع اإلمام الحسين C كانوا من أصحاب 

رسول اللَّه K، وهم: 
١- أنس بن الحارث الكاهلي.
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٢- حبيب بن مظاهر.
٣- مسلم بن عوسجة. 

٤- هاني بن عروة.
٥- عبد اللَّه بن بقطر العميري. 

٦- عبدالرحمن بن عبد ربه األنصاري.
وقـد اختلف فـي عددهم وأسـمائهم، وسـيأتي تفصيل ذلك فـي الصفحات 

القادمة.
عاشرًا- الشهداء من الغلمان والعبيد:

استشهد بين يدي أبي عبد اللَّه الحسين C ١٥غالماً وهم: 
 .(C من موالي علي) ٢/١- نصر وسعد

.(C مولى اإلمام الحسن) ح نجِ ٣- مُ
.(C من موالي اإلمام الحسين) ٥/٤- أسلم وقارب

٦ - الحرث (مولى حمزة). 
٧- جون (مولى أبي ذر) .

٨- رافع (مولى مسلم األزدي).
٩- سعد (مولى عمر الصيداوي). 

١٠- سالم (مولى بني المدينة).
١١- سالم (مولى العبدي).
١٢- شوذب (مولى شاكر).

١٣- شبيب (مولى الحرث الجابري).
١٤ - واضح (مولى الحرث السلماني). 

هؤالء األربعة عشر استشهدوا في كربالء أما الخامس عشر فهو سلمان (مولى 
اإلمام الحسين C) كان قد بعثه إلى البصرة واستشهد هناك. 
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احلادي عشر- األسرى من أصحاب اإلمام احلسني:
أسر اثنان من أصحاب اإلمام الحسين C ثم استشهدا وهما: 

١- سوار بن منعم.
٢- منعم بن ثمامة الصيداوي. 

:C الثاين عشر- من استشهد بعد اإلمام احلسني
استشهد بعد اإلمام الحسين C أربعة من أصحابه وهم: 

١- سعد بن الحرث.
٢- وأخوه أبو الحتوف.

 .( ٣- سويد بن أبي مطاع (وكان جريحاً
٤- محمد بن أبي سعيد بن عقيل. 
الثالث عشر- الشهداء مبحضر آبائهم:

استشهد كوكبة من الشهداء بمحضر من آبائهم وهم: 
١-علي األكبر.

٢ - عبد اللَّه بن الحسين.
٣ - عمرو بن جنادة.
٤- عبد اللَّه بن يزيد.

٥- مجمع بن عائذ.
٦- عبد الرحمن بن مسعود. 

الرابع عشر- مخس نساء أردن القتال:
خرجـت خمس نسـاء من خيـام اإلمام الحسـين C باتجـاه العدو لغرض 

الهجوم أو االحتجاج عليه وهن: 
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١- أمة مسلم بن عوسجة.
٢ - أم وهب زوجة عبد اللَّه الكلبي.

٣ - أم عبد اللَّه الكلبي.
.٤ - زينب الكبر

٥ - أم عمرو بن جنادة. 
اخلامس عشر- أول امرأة شهيدة:

المـرأة التـي استشـهدت في كربالء هـي أم وهب (زوجـة عبد اللَّـه بن عمير 
الكلبي). وسياتي الحديث عنها في الفصل الثاني من هذا الباب. 

السادس عشر- النساء يف كربالء:

أوًال- بنات أمري املؤمنني وهن:
.١- زينب الكبر

٢ - أم كلثوم.
٣ – فاطمة.
٤ – صفية.

٥- رقية.
٦ - وأم هانئ.

ثانيًا- بنتا اإلمام احلسني C ومها:
١- فاطمة.
٢- سكينة.

ثالثًا- نساء أخريات وهن:
١- رباب.
٢- عاتكة.
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٣- أم محسن بنت الحسن.
٤- بنت مسلم بن عقيل.

٥- فضة النوبية جارية اإلمام الحسين.
٦- أم وهب بنت عبد. 

وسـيأتي الحديـث مفصالً عن بعض هـذه المعلومات عن النهضة الحسـينية 
.وأبطالها وأحداثها في ثنايا هذا الفصل والفصول األخر
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C خصائص أنصار اإلمام احلسني

يسـتفاد من مجموعة مـن الروايـات واألحاديث الواردة عن اإلمام الحسـين 
C بعض خصائص ومواصفات أنصاره الذين استشهدوا بين يديه، فقد كانوا من 
الصفـوة المصطفـاة الذين وفقوا لالنضمام إلى اإلمام الحسـين C، ونالوا أعلى 

المراتب بنيلهم درجة الشهادة العالية.
ويمكن اإلشـارة إلى أهم تلك الخصائص والصفات ألنصار اإلمام الحسـين 

C ضمن النقاط التالية: 
١- أفضل األصحاب:

أشـاد اإلمام الحسين C إشـادة كبيرة بأصحابه وأنصاره، واعتبرهم أفضل 
وأرقى وأحسـن األصحاب، فقد قال اإلمام الحسـين C عند غروب تاسـوعاء، 

وذلك في خطبة ملحميّة ألقاها، حيث قال:
ن أصحابي»(١). يراً مِ إِنّي ال أعلَمُ لي أصحاباً أوفى وال خَ «فَ

وجاء في رواية ثانية:
ن أصحابي»(٢). يراً مِ إِنّي ال أعلَمُ أصحاباً أولى وال خَ «فَ

(١) مثير األحزان، ص ٥٢.
(٢) بحار األنوار، ج ٤٤، ص ٣٩٢.
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وورد في رواية ثالثة:
ن أصحابي»(١). يراً مِ «أنّي ال أعلَمُ أصحاباً خَ

كما ورد عن اإلمام الحسين C الثناء على أصحابه بتعابير أخر، ومنها: 
ابِي»(٢). حَ نْ أَصْ يْرٌ مِ مْ خَ اباً هُ حَ الَ أَصْ ... وَ فُ رِ «اللّهمّ إنّي ال أَعْ

.(٣)« مْ نْكُ ا مِ يْرً ا خَ ابً حَ لَمْ أَصْ إِنِّي الَ أَعْ وقال C: «فَ
.(٤)« مْ نْكُ حَّ مِ ا أَصَ ابً حَ لَمْ أَصْ : «إِنِّي الَ أَعْ وورد عنه أيضاً

وتدلّ هذه األحاديث الشـريفة على أنّ أصحاب اإلمام الحسـين C كانوا 
أُناساً مخلصين وأوفياء في نصرة اإلمام C، ولذا ورد في الزيارة الرجبيّة:

.(٥)«C ِه اللَّ بدِ َبي عَ هُ ألِ مُ اللَّ كُ ، اختارَ ةُ اللَّهِ يَرَ ، أنتُم خِ انِيّونَ بّ ا الرَّ هَ م أيُّ لَيكُ المُ عَ «السَّ
.(٦)« يرَ أنصارٍ م يا خَ لَيكُ المُ عَ سة: «السَّ كما جاء في زيارة الناحية المقدّ

٢- قمة اليقني:
مـن خصائص وسـمات شـهداء الطف بلوغهم قمـة اليقين حتى كشـف لهم 
الغطـاء، فـرأوا منازلهـم فـي الجنـة، وذلك بعـد نجاحهم فـي سلسـلة االمتحانات 
الصحيحة التي امتحنها اإلمام C فيها، فكانوا أهالً للنجاح في تلك االمتحانات 

.C واالبتالءات، واالصرار على الشهادة مع اإلمام الحسين
ـد بن عمارة: سـألت اإلمـام الصادق C: كيـف كان أصحاب  يقـول محمّ

(١) مقاتل الطالبيين، ص ١١٢.
(٢) األمالي للصدوق: ص ٢٢٠ ح ٢٣٩.

(٣) الملهوف: ص ١٥١.
(٤) الفتوح: ج ٥ ص ٩٥.

(٥) بحار األنوار، ج ٩٨، ص ٣٤١.
(٦) بحار األنوار، ج ٩٨، ص ٢٧٣. وج ٤٥، ص ٧٣.
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اإلمام الحسين C يستقبلون الموت؟ 
.(١)« نَّةِ نَ الجَ م مِ هُ لَ نازِ أَوا مَ تّى رَ مُ الغِطاءُ حَ هُ فَ لَ شِ م كُ : «إنَّهُ فأجاب قائالً

وجـاء في روايـة اخر عن اإلمام زيـن العابدين C أنّه عندمـا أذن اإلمام 
:C د اإلمام ألصحابه أن يتركوه وحيداً، فلم يوافقوا على ذلك، فأكّ

. لٌ جُ م رَ نكُ فلِتُ مِ ، ال يُ ذلِكَ داً كَ قتَلونَ غَ م تُ إنَّكُ
. كَ عَ تلِ مَ نا بِالقَ فَ رَّ هِ الَّذي شَ مدُ للَّ قالوا: الحَ

م  عِهِ واضِ نظُرونَ إلى مَ لوا يَ عَ انظُروا. فَجَ م وَ كُ ؤوسَ م: ارفَعوا رُ هُ مَّ دَعا، وقالَ لَ ثُ
م: هُ وَ يَقولُ لَ ، وهُ نَّةِ نَ الجَ م مِ لِهِ نازِ ومَ

. تُكَ يا فُالنُ جَ رَ هِ دَ ، وهذِ كَ يا فُالنُ ، وهذا قَصرُ لُكَ يا فُالنُ نزِ هذا مَ
نَ  لِهِ مِ نزِ ـلَ إلى مَ هِ لِيَصِ جهِ هِ ووَ درِ ـيوفَ بِصَ السُّ ماحَ وَ لُ يَسـتَقبِلُ الرِّ جُ فَكانَ الرَّ

.(٢) نَّةِ الجَ
ة اليقين يستوجب أن تزداد سكينتهم أكثر  فكان بلوغ أصحاب اإلمام C قمّ
ة الذين كانوا يتمتّعـون بكماالت أكثر،  ماً وتوتّـراً، خاصّ كلّمـا ازدادت األوضـاع تأزّ

:C كما روي عن اإلمام زين العابدين
أُ  م، وتَهدَ قُ ألوانُهُ ، تُشـرِ هِ صائِصِ ن خَ هُ مِ عَ ـينُ C وبَعضُ مَن مَ سَ «وكانَ الحُ

.(٣)!« وتِ بالي بِالمَ : انظُروا، ال يُ م لِبَعضٍ هُ م، فَقالَ بَعضُ هُ نُ نُفوسُ م، وتَسكُ هُ حُ وارِ جَ
ومما يدل أيضاً على بلوغ أصحاب وأنصار اإلمام الحسـين C قمة اليقين 
التـي تمثـل ذروة الكماالت اإلنسـانيّة، مثل كالم سـعيد بن عبد اللَّـه الحنفي الذي 

: خاطب اإلمام الحسين C قائالً
(١) علل الشرائع، ج ١، ص ٢٢٩. بحار األنوار، ج ٤٤، ص ٢٩٧، ح ١.

(٢) الخرائج والجرائح، ج ٢، ص ٨٤٧، ح ٦٢. بحار األنوار، ج ٤٤، ص ٢٩٨، ح ٣.
(٣) بحار األنوار، ج ٤٤، ص ٢٩٧، ح ٢.
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لُ ذلِكَ بي  فعَ ، يُ رُّ يّاً، ثُـمَّ اذَ قُ حَ مَّ احيا، ثُـمَّ احرَ ، ثُ لِمـتُ أنّي اقتَلُ ، لَو عَ اللَّـهِ «وَ
ةٌ  تلَ يَ قَ ! وإنَّما هِ لُ ذلِكَ يفَ ال أفعَ ، فَكَ مامي دونَكَ تّى ألقى حِ قتُكَ حَ ةً ما فارَ رَّ بعينَ مَ سَ

ها أبَداً؟!»(١). انقِضاءَ لَ ةُ الَّتي الَ رامَ يَ الكَ مَّ هِ ، ثُ ةٌ دَ واحِ
وكذلك كالم زهير بن القين، حيث قال:

، وأنَّ  تلَةٍ ذا ألفَ قَ تّى اقتَلَ كَ تِلتُ حَ مَّ قُ ، ثُ ـرتُ مَّ نُشِ ، ثُ تِلتُ دِدتُ أنّي قُ وَ ، لَ اللَّهِ «وَ
.(٢)« يتِكَ ن أهلِ بَ تيَةِ مِ الءِ الفِ سِ هؤُ ن أنفُ كَ وعَ ن نَفسِ تلَ عَ عُ بِذلِكَ القَ دفَ هَ يَ اللَّ

فهذه الكلمات التي صدرت عن أنصار اإلمام الحسين C والتي تدل على 
اختيـار طريق الشـهادة عن وعـي وقناعة، وكان بإمكانهم أن يسـلكوا سـبيل العافية 
بابتعادهم عن اإلمام، إن دلّت على شـيء فإنّما تدلّ على اسـتحكام إيمانهم ويقينهم 

في ظلّ نور اليقين.
٣- سادة الشهداء:

كما لقب اإلمام الحسـين C بسـيد الشـهداء من األولين واآلخرين – كما 
في روايات عديدة – لقب أصحابه وأنصاره بسـادة الشـهداء على لسـان رسول اللَّه 

:C في مورد إشارته لثورة اإلمام الحسين K فقد قال ،K
.(٣)« ةِ يامَ ومَ القِ تي يَ داءِ امَّ هَ ةِ شُ ن سادَ ، اولئِكَ مِ سلِمينَ نَ المُ ةٌ مِ صابَ هُ عِ رُ «تَنصُ

:C اد وقال اإلمام علي السجّ
ومَ  ـهداءِ يَ ميعُ الشُّ هُ بِهـا جَ غبِطُ ـةً يَ لَ نزِ كَ وتَعالـى مَ بـارَ ـهِ تَ نـدَ اللَّ بّـاسِ عِ «إنَّ لِلعَ

.(٤)« ةِ يامَ القِ
(١) الملهوف، ص ١٥١. بحار األنوار، ج ٤٤، ص ٣٩٢. تاريخ الطبري، ج ٥، ص ٤١٨. الكامل 

في التاريخ، ج ٢، ص ٥٥٩.
(٢) تاريخ الطبري، ج ٥، ص ٤١٨. الكامل في التاريخ، ج ٢، ص ٥٥٩. بحار األنوار، ج ٤٤، ص ٣٩٢.

(٣) مثير األحزان، ص ١٢. بحار األنوار، ج ٢٨، ص ٤٠.
(٤) الخصال، ص ٦٨، ح ١٠١. بحار األنوار، ج ٤٤، ص ٢٩٨، ح ٤.
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ار، مخاطباً امرأة تدعى جبلة: كما نقل الشيخ الصدوق F عن ميثم التمّ
لى  َصحابِهِ عَ ، وألِ ةِ يامَ ومَ القِ داءِ يَ هَ يِّدُ الشُّ «اعلَمي أنَّ الحسين بن علي C سَ

.(١)« ةٌ جَ رَ داءِ دَ هَ سائِرِ الشُّ
وكان مثلهم كمثل من استشـهد مع األنبياء A، فقد روي عن اإلمام الباقر 
C أن اإلمام الحسـين C حينما كان يجعل الشـهداء مـن أصحابه إلى جانب 

.(٢)« تلَى النَّبِييّنَ بعضهم البعض يقول: «قَتالنا قَ
٤- شجاعة عجيبة:

مـن خصائص أنصـار اإلمام الحسـين C وأصحابـه أنهم كانـوا يتمتعون 
لَّ نظيرها، وقد اعترف بذلك قادة الجيش األموي الذين ذاقوا من  بشـجاعة عجيبة قَ
شـجاعة وبسـالة وصالبة أنصار اإلمام C مـا جعلهم يسـتغربون ويتعجبون من 

شجاعتهم وبسالتهم.
فهـذا عمرو بـن الحجاج الزبيدي (لعنـه اللَّه)، وهو من قـادة الجيش األموي 
: «يا حمقـى! أتدرون من  فـي كربـالء يوم عاشـوراء، يخاطب جيش األموييـن قائالً
تقاتلون!؟ إنما تقاتلون نقاوة فرسـان أهل المصر، وقوماً مسـتقلين مسـتميتين، فال 

يبرزن لهم منكم أحد..»(٣).
ويستغيث عروة (عزرة) بن قيس وهو قائد خيل الجيش األموي بأميره عمر بن 

: «أما تر ما تلقى خيلي منذ اليوم من هذه العدة اليسيرة»(٤). سعد قائالً
وقيل لرجل شهد يوم الطف مع عمر بن سعد: ويحك! أقتلتم ذرية رسول اللَّه K!؟ 

(١) علل الشرائع، ج ١، ص ٢٢٨، ح ٣. بحار األنوار، ج ٤٥، ص ٢٠٣، ح ٤.
(٢) الغيبة للنعماني: ص ٢١١ ح ١٩، بحار األنوار: ج ٤٥ ص ٨٠ ح ٥.

(٣) بحار األنوار: ج ٤٥ ص ١٩.
(٤) اإلرشاد، ج ٢، ص ١٠٤. إعالم الور، ج ١، ص ٤٦٣.
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فقال: عضضت بالجندل! إنك لو شـهدت ما شـهدنا لفعلـت ما فعلنا! ثارت 
علينـا عصابة أيديها في مقابض سـيوفها، كاألسـود الضارية، تحطم الفرسـان يميناً 
وشـماالً، وتلقي أنفسـها علـى الموت، ال تقبـل األمان! وال ترغب فـي المال! وال 
يحـول حائل بينهـا وبين الورود على حياض المنية أو االسـتيالء علـى الملك! فلو 
كففنا عنها رويداً ألتت على نفوس العسكر بحذافيرها! فما كنا فاعلين ال أم لك!(١).

(١) شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد، ج ٣، ص ٢٦٣. 
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C الهاشميون من أنصار اإلمام احلسني

اختلفت المصادر التاريخية شـديداً في عدد رجال بني هاشـم الذين حضروا 
كربالء مع اإلمام الحسـين C، والظاهر أن منشأ هذا االختالف هو اختالف هذه 

المصادر في عدد من قتل من بني هاشم مع اإلمام الحسين C في كربالء.
بـل لقد اختلفت هذه المصـادر في عدد الناجين فيهم من القتل، وفي أسـماء 
بعضهم. ولذا فمن الصعب الوصول بدقة تامة وعلى نحو اليقين إلى عدد من حضر 
من بني هاشـم في كربالء مع اإلمام الحسـين C، لكن إضافة عدد الناجين منهم 
إلـى عـدد من قتل منهم – عـدا اإلمام C- يوصلنا الى عـدد تقريبي ظنّيّ لهؤالء 
األنصـار الهاشـميين A، يختلف باختـالف عدد الناجين الذي يكون الحسـاب 

على أساسه، ويتفاوت أيضاً بتفاوت عدد القتلى المعتمد والمضاف إليه.
إن أقل عدد لشـهداء الطف من األنصار الهاشـميين ذكرته المصادر التأريخية 
هو أحد عشـر. اللهم إال ما ذكره ابن أبي حاتم في كتابه السـيرة النبوية أن شهداء بني 

هاشم كانوا تسعة أشخاص!
وإن أشـهر عـدد لمن قتل منهم هو سـبعة عشـر، وإن أكبر األعـداد المذكورة 
لهم A هو سـبعة وعشرون شهيداً، وبين األقل واألكثر كانت بعض المصادر قد 

ذكرت أعداداً أخر متفاوتة.
فإذا أخذنا عدد الناجين منهم من القتل – في ضوء رواية ابن سعد في الطبقات 
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وهو خمسة، فإن أقل عدد ألنصار اإلمام C من بني هاشم في كربالء يكون ستة 
 عشـر، ويكون أكبر عدد لهـم اثنين وثالثين، هذا على وجـه التقريب، ويكون أقو

وأشهر عدد لهم اثنين وعشرين(١). 
ولكن السيد محسن األمين F ذكر أسماء ثالثين شخصاً استشهدوا من بني 

هاشم(٢).
ونكتفي هنا بذكر أسـمائهم، وقد ترجمنا لبعضهم في فصل (أصحاب اإلمام 

الحسين C) في الباب الثالث، والشهداء من بني هاشم هم:
.C ١- عليّ األكبر بن الحسين

٢- عبد اللَّه (عليّ األصغر).
.C ّ٣- عبد اللَّه بن علي

.C ّ٤- عثمان بن علي
.C ّ٥- جعفر بن علي
.C ّ٦- عباس بن علي

.C ّ٧- أبو بكر بن علي
.C ّد بن علي ٨- محمّ

.C ٩- أبو بكر بن الحسن
.C ١٠- عبداللَّه بن الحسن
.C ١١- القاسم بن الحسن

١٢- جعفر بن عقيل.
١٣- عبد الرحمن بن عقيل.

١٤- عبد اللَّه بن عقيل.
د بن أبي سعيد بن عقيل. ١٥- محمّ

(١) مع الركب الحسيني، ج ٤، ص ١٩٨ – ٢٠٢.
(٢) أعيان الشيعة، ج ٢، ص ٤٣٦.
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١٦- عبد اللَّه بن مسلم بن عقيل.
د بن عبد اللَّه بن جعفر. ١٧- محمّ

١٨- عون بن عبد اللَّه بن جعفر.
ة وردت أسـماء أفراد آخرين في عداد شـهداء أهل البيت،  وفي روايات شـاذّ

مثل:
.(١) C ّ١٩- إبراهيم بن علي

.(٢) C ّ٢٠- العباس األصغر بن علي
.(٣) C ّ٢١- جعفر بن علي

.(٤) C ّ٢٢- عبد اللَّه األكبر بن علي
.(٥) C ّ٢٣- عبد اللَّه األصغر بن علي

.(٦) C ّبيد اللَّه بن علي ٢٤- عُ
٢٥- عمـر بن عليّ C (٧). وقيل أنه لـم يذهب مع اإلمام C وأنه توفي 

سنة ٧٥ أو ٧٧ للهجرة(٨).

(١) لباب األنساب: ج ١ ص ٤٠٠، المناقب البن شهر آشوب، ج ٤ ص ١١٢؛ العقد الفريد: ج 
 C ٣ ص ٣٧٠، اإلمامة والسياسة: ج ٢ ص ١٢، مقاتل الطالبيين: ص ٩١، مقتل الحسين

للخوارزمي: ج ٢ ص ٤٧.
(٢) تهذيب الكمال: ج ٢٠ ص ٤٧٩، تاريخ خليفة بن خيّاط: ص ١٧٩.

ة بن عروة بن مسعود». ه ليلى بنت أبي مرّ (٣) الثقات البن حبّان: ج ٢ ص ٣١٠ و٣١١ وفيه «امّ

ة بن عروة بن مسعود». ه ليلى بنت أبي مرّ (٤) الثقات البن حبّان: ج ٢ ص ٣١٠ و٣١١ وفيه «امّ
(٥) المناقب البن شهر آشوب: ج ٤ ص ١٢ ولم يرد فيه ذكر عبداللَّه بن امّ البنين، ويمكن أن يكون 

هذا هو.
منه «عبيداللَّه»،  نسختين  في  ولكن  وفيه «عبداللَّه»   ١٢٥ ص   ٢ وج   ٣٥٥ ص   ١ ج  اإلرشاد:   (٦)
ل: ص ١٤٩، إعالم الور: ج ١  مجموعة نفيسة: ص ١٠٨(تاج المواليد)، المزار للشهيد األوّ
ة: ج ٢ ص ٦٦؛ تاريخ الطبري: ج ٥ ص ١٥٣، تهذيب الكمال: ج ٢٠  ص ٣٩٦، كشف الغمّ

ة: ص ١٣٩ وفيه «عبد اللَّه».  ص ٤٧٩، الفصول المهمّ
(٧) الفتوح، ج ٥، ص ١١٢. مقتل الحسين C للخوارزمي، ج ٢، ص ٢٨.

(٨) عمدة الطالب، ص ٣٦٢.
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.(١) C ّ٢٦- عتيق بن علي
.(٢) C ّ٢٧- قاسم بن علي

.(٣) C ٢٨- بشر بن الحسن
.(٤) C ٢٩- عمر بن الحسن

.(٥) C ٣٠- أبو بكر بن الحسن
.(٦) C ٣١- أبو بكر بن القاسم بن الحسين

.(٧) C ٣٢- إبراهيم بن الحسين
.(٨) C ٣٣- جعفر بن الحسين
.(٩) C ٣٤- حمزة بن الحسين

.(١٠) C ٣٥- زيد بن الحسين
.(١١) C ٣٦- قاسم بن الحسين

.(١٢) C د بن الحسين ٣٧- محمّ

(١) سير أعالم النبالء: ج ٣ ص ٣٢٠، تاريخ اإلسالم للذهبي: ج ٥ ص ٢١، تهذيب الكمال: ج ٢٠ 
.« ص ٤٧٩ وفيه «أبوبكر عتيق، يقال إنّه قُتل بالطفّ

(٢) المناقب البن شهر آشوب: ج ٤ ص ١٠٧.
(٣) المناقب البن شهر آشوب: ج ٤ ص ١١٢ وفيه «قيل».

(٤) المناقب البن شهر آشوب: ج ٤ ص ١١٢ وفيه «قيل»؛ مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ٢ 
.« ص ٤٨ وفيهما «كان صغيراًً

(٥) لباب األنساب، ج ١، ص ٤٠٠.
(٦) تاريخ خليفة بن خياط: ص ١٧٩.

(٧) المناقب البن شهر آشوب: ج ٤ ص ١١٣.
(٨) الطبقات الكبر (الطبقة الخامسة من الصحابة): ج ١ ص ٤٧٦؛ المناقب البن شهر آشوب: 

ج ٤ ص ١١٣.
(٩) المناقب البن شهر آشوب: ج ٤ ص ١١٣.

(١٠) المناقب البن شهر آشوب: ج ٤ ص ١١٣.
(١١) المناقب البن شهر آشوب: ج ٤ ص ١٠٨؛ ولم يذكر في أنساب األشراف: ج ٣ ص ٤٢٢ 

. القاسم بن الحسن واحتمال التصحيف قويٌّ
: ص ٢٧٧. (١٢) المناقب البن شهر آشوب: ج ٤ ص ١١٣؛ تذكرة الخواصّ
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١٨٣

.(١) C ٣٨- عمر بن الحسين
د بن عقيل(٢). ٣٩- محمّ

د بن عبد اللَّه بن عقيل(٣). ٤٠- محمّ
٤١- حمزة بن عقيل(٤).

٤٢- عليّ بن عقيل(٥).

٤٣- عون بن عقيل(٦).
د بن عقيل(٧). ٤٤- جعفر بن محمّ

٤٥- أبو سعيد بن عقيل(٨).
٤٦- إبراهيم بن مسلم بن عقيل(٩).
د بن مسلم بن عقيل(١٠). ٤٧- محمّ

٤٨- عبد الرحمن بن مسلم بن عقيل(١١).
(١) المناقب البن شهر آشوب: ج ٤ ص ١١٣.

 C الحسين  مقتل   ،٢٥٧ ص  الطوال:  األخبار  و٤١٤،   ٣٢٨ ص   ٢ ج  األشراف:  أنساب   (٢)
للخوارزمي: ج ٢ ص ٤٨.

(٣) نسب قريش: ص ٤٥، مقتل اإلمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب البن أبي الدنيا: ص ١٢٢؛ 
لباب األنساب: ج ١ ص ٣٣٤.

(٤) المجدي: ص ٣٠٨.
(٥) مقاتل الطالبيين: ص ٩٨، لباب األنساب: ج ١ ص ٤٠٢.

: ص ٢٥٥؛ المناقب البن شهر آشوب: ج  (٦) أنساب األشراف: ج ٣ ص ٤٢٢، تذكرة الخواصّ
٤ ص ١١٢.

(٧) مقاتل الطالبيين: ص ٩٨، مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ٢ ص ٤٨؛ المناقب البن شهر 
آشوب: ج ٤ ص ١١٢.

(٨) المجدي: ص ٣٠٨.
(٩) األمالي للصدوق: ص ١٤٣ الرقم ١٤٥.

(١٠) مقاتل الطالبيين: ص ٩٧، تذكرة الخواص: ص ٢٥٥، مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ٢ 
ص ٤٨، كفاية الطالب: ص ٤٤٧؛ األمالي للصدوق: ص ١٤٣ الرقم ١٤٥، لباب األنساب: ج 

١ ص ٣٣٥ و٤٠٢، المناقب البن شهر آشوب: ج ٤ ص ١٠٦ و١١٢.
(١١) تاريخ خليفة بن خياط: ص ١٧٩، سير أعالم النبالء: ج ٣ ص ٣٢٠، نسب قريش: ص ٨٤، 

مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ٢ ص ٤٧.
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٤٩- عبيد اللَّه بن مسلم بن عقيل(١).
٥٠- أبو عبد اللَّه بن مسلم بن عقيل(٢).

٥١- عليّ بن مسلم بن عقيل(٣).
٥٢- إبراهيم بن جعفر(٤).

٥٣- أبو بكر بن عبد اللَّه بن جعفر(٥).
٥٤- عون األصغر بن عبد اللَّه بن جعفر(٦).

٥٥- الحسين بن عبد اللَّه بن جعفر(٧).
٥٦- عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن جعفر(٨).

٥٧- عون بن جعفر بن جعفر(٩).
د بن جعفر(١٠). ٥٨- محمّ

(١) اإلقبال: ج ٣ ص ٧٦، بحار األنوار: ج ٤٥ ص ٦٨ وفيه «أبو عبيد اللَّه بن مسلم بن عقيل».
(٢) مصباح الزائر: ص ٢٨١، بحار األنوار: ج ١٠١ ص ٢٧١.

(٣) لباب األنساب: ج ١ ص ٣٣٥.
(٤) مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ٢ ص ٤٩.

(٥) أنساب األشراف: ج ٢ ص ٣٢٥، شرح نهج البالغة البن أبي الحديد: ج ١٥ ص ٢٣٧، ويقال 
ة (مقاتل الطالبيين: ص ١٢٢، جمهرة أنساب العرب: ص ٦٨). إنّه قُتل يوم الحرّ

(٦) نسب قريش: ص ٨٣، جمهرة أنساب العرب: ص ٦٨.
(٧) جمهرة أنساب العرب: ص ٦٨.

(٨) مقاتل الطالبيين: ص ٩٦، مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ٢ ص ٤٨، كفاية الطالب: ص 
٤٤٦؛ المناقب البن شهر آشوب: ج ٤ ص ١٠٦ و١١٢ وفيه «عبداللَّه بن عبداللَّه بن جعفر».

(٩) أنساب األشراف: ج ٢ ص ٢٩٩ وفيه «قيل»؛ المجدي: ص ٢٩٦، لباب األنساب: ج ١ ص 
٣٦١، عمدة الطالب: ص ٣٦،

ين (أنساب األشراف: ج ٢ ص ٢٩٩). ويقال: إنّه قُتل بتستر. ويقال: إنّه قُتل بصفّ
(١٠) أنساب األشراف: ج ٢ ص ٢٩٩، مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ٢ ص ٤٩؛ المجدي: 

ص ٢٩٦، عمدة الطالب: ص ٣٦ وفيهما «محمد األصغر»، رجال ابن داوود: ص ١٦٧.
ويقال: إنّه قُتل بتستر(أنساب األشراف: ج ٢ ص ٢٩٩، المعارف البن قتيبة: ص ٢٠٦، 

اإلصابة: ج ٦ ص ٧، ذخائر العقبى: ص ٣٦٧).
ين (أنساب األشراف: ج ٢ ص ٢٩٩، لباب األنساب: ج ١ ص ٣٦١). ويقال: إنّه قُتل بصفّ
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١٨٥

د بن العباس(١). ٥٩- محمّ
د الهاشمي(٢). ٦٠- أحمد بن محمّ

ومهما يكن العدد؛ فإن الشيء المؤكد أن اإلمام الحسين C لم يبخل بأهل 
بيته، بل كانوا في طليعة الشهداء، فاإلمام C الذي ضحى بنفسه الشريفة فداء من 
أجل الدين أعطى درسـاً آخر في التضحية والفداء واإليثار باستشهاد كوكبة من أهل 

بيته األطهار من أجل الحفاظ على اإلسالم، ومواجهة االنحراف والفساد والظلم.

(١) المناقب البن شهر آشوب: ج ٤ ص ١١٢.
(٢) المناقب البن شهر آشوب: ج ٤ ص ١٠٥ نقل عنه رجزاً ولم يذكر أنّه قُتل.





C الصحابة من أنصار اإلمام احلسني

١٨٧

C الصحابة من أنصار اإلمام احلسني

كان مـن أنصـار اإلمـام الحسـين C كوكبة مؤمنـة من الصحابـة األخيار، 
والصحابي هو كل من صحب رسول اللَّه K ورو عنه، أو أدركه ورآه.

ف الشـهيد الثاني الصحابي بأنه: «من لقي النبي K مؤمناً به ومات  وقد عرّ
علـى اإليمان واإلسـالم وإن تخللـت ردته بين كونـه مؤمناً وبين موته مسـلماً على 
األظهر، مريدين باللقاء ما هو أعم من المجالسـة والمماشـاة ووصول أحدهما إلى 

اآلخر وإن لم يكالمه ولم يره بعينه»(١).
وقـد اختلـف المؤرخون حول عـدد الصحابـة الذين نصروا اإلمام الحسـين 
C، فمنهـم مـن ضيق العـدد إلى اثنيـن فقط، ومنهـم من قال خمسـة، وبعضهم 

ثمانية، وقبل أكثر من ذلك.
وتشـير الكثيـر مـن المصادر إلـى أن عدد الصحابـة األخيار واألوفيـاء الذين 

نصروا اإلمام الحسين C ثمانية وهم كالتالي:
 K عن رسول اللَّه ١- أنس بن الحارث الكاهلي األسدي: وهو ممن رو
لِكَ  دَ ذَ هِ نْ شَ ، فَمَ بَالءُ رْ ا كَ هَ الُ لَ قَ ضٍ يُ تَلُ بِأرْ قْ يْنَ – يُ سَ نِي الحُ عْ ا – يَ ذَ نَي هَ حديثه: «إِنَّ ابْ

 .(٢)« هُ رْ يَنْصُ لْ مْ فَ نْكُ مِ

(١) مقباس الهداية في علم الدراية، الشيخ عبدالله المامقاني، ج ٣، ص ٢٩٦.
(٢) مثير األحزان: ص ٨. بحار األنوار: ج ٤٤، ص ٢٤٧.
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٢– عبـد الرحمـن بن عبدربـه األنصـاري الخزرجي: وهو ممن شـهد حينما 
استشهد االمام علي C الناس في الرحبة أنه سمع رسول اللَّه K يقول:

لِيٌّ  عَ هُ فَ الَ وْ تُ مَ نـْ نْ كُ ، أَالَ فَمَ نِينَ مِ ؤْ مُ يُّ الْ لـِ أَنَا وَ لِيِّي، وَ ـلَّ وَ جِ ـزَّ وَ ـهَ عِ «أَالَ إِنَّ اللَّ
 ، هُ نْ أَبْغِضَ أَبْغِضْ مِ ، وَ بَّهُ نْ أَحَ ـبَّ مَ أَحِ ، وَ اهُ ادَ نْ عَ ادِ مَ عَ ، وَ هُ االَ نْ وَ الِ مَ مَّ وَ ، اللَّهُ هُ الَ ـوْ مَ

.(١)« هُ انَ نْ أَعَ نْ مَ أَعِ وَ
.K النبي ٣- حبيب بن مظاهر (مظهر) األسدي: كان صحابياً رأ

 ،C ٤- عبداللَّـه بن يقطـر الحميري: كان صحابياً، ألنه كان لدة الحسـين
(في مثل عمره)، وكان ابن حاضنة الحسين C، فهو قد أدرك النبي K ورآه.

.K النبي ٥- مسلم بن عوسجة األسدي: كان صحابياً رأ
٦- كنانة بن عتيق التغلبي: شهد موقعة أحد مع أبيه عتيق، وكان فارس رسول 

.K اللَّه
٧- عمـار بن أبي سـالمة الداالني الهمدانـي: كان صحابياً، له رؤية أي أنه قد 

أدرك النبي K ورآه.
٨- الحرث بن نبهان مولى حمزة C: كان والده نبهان عبداً لحمزة بن عبد 
المطلب، وقد مات والده بعد شـهادة حمزة بسنتين، وهذا يعني أن الحرث قد أدرك 
زمـان النبـي K، وبمـا أن الحرث قد ترعرع ونشـأ في كنف أميـر المؤمنين علي 

C فالبد أن يكون قد رأ رسول اللَّه K عن قرب مراراً كثيرة.
وهنـاك اثنان من األنصار A ذكر أنهمـا أدركا زمن النبي K، ولم يعلم 

أنهما لقياه فرأياه أم ال؟ وهما:
١- زيـاد بـن عريـب الهمدانـي الصائـدي: وهو أبو عمـرة كان أبـوه غريب، 

صحابياً ذكره جملة من أهل الطبقات، وأبو عمرة ولده هذا له إدراك.
(١) أسد الغابة، ج ٣، ص ٣٠٧.
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١٨٩

: «وقال العسقالني  ٢- عمرو بن ضبيعة الضبعي التميمي: نقل الزنجاني قائالً
فـي اإلصابـة: هو عمـرو بن ضبعة بـن قيس بن ثعلبـة الضبعي التميمـي، له ذكر في 

المغازي والحروب، وكان فارساً شجاعاً له إدراك»(١).
وقـد وقـع االختالف فـي مجموعة من األسـماء فـي كونهم مـن الصحابة أم 

التابعين وهم:
١- أسلم (مسلم) بن كثير األعرج األزدي.
٢- زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعي.

.C ٣- سعد بن الحرث مولى علي بن أبي طالب
٤- يزيد بن مغفل الجعفي.

٥- شبيب بن عبداللَّه مولى الحرث بن سعيد الكوفي.
٦- جنادة بن الحرث السلماني األزدي الكوفي.

٧- جندب بن حجير الخوالني الكوفي.
ومهمـا يكن عـدد الصحابة، فإن الشـيء المؤكد أن بضعاً من صحابة رسـول 
اللَّه K األوفياء قد جاهدوا ونصروا اإلمام الحسـين C واستشـهدوا معه في 
كربالء، لينالوا الفالح في الدنيا والسعادة في اآلخرة، وليفوزا بوسام الشهادة الرفيع.

(١) مع الركب الحسيني، ج ٤، ص ٢٠٣- ٢٠٥.





C شهداء كربالء من صحابة أمري املؤمنني

١٩١

C شهداء كربالء من صحابة أمري املؤمنني

شـكل أصحاب أميـر المؤمنين اإلمام علـي C عدداً كبيراً مـن أنصار اإلمام 
رَّ ذكره من صحابة الرسول K، وعدا  الحسـين C يوم عاشـوراء، فهم عدا من مَ
الهاشـميين منهم، وعدا من لم يصرح المؤرخون بصحبته لعلي C، وعدا من ظلم 
التأريخ سيرته، قد بلغ عددهم على أقل التقادير وعلى حد اليقين عشرين رجالً، وهم:

.C ١- سعد بن الحرث مولى علي
.C ٢- نصر بن أبي نيزر مولى علي

٣- أبو ثمامة الصائدي.
٤- برير بن خضير.

٥- شوذب بن عبداللَّه.
٦- جنادة بن الحرث السلماني المذحجي.

٧- مجمع بن عبداللَّه العائذي.
٨- نافع بن هالل الجملي.

٩- الحجاج بن مسروق الجعفي.
١٠- يزيد بن مغفل الجعفي.

١١- نعيم بن العجالن األنصاري الخزرجي.
ندب بن حجير الكندي الخوالني. ١٢- جُ

١٣- جون بن حوي مولى أبي ذر الغفاري.
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١٤- أسلم (مسلم) بن كثير األعرج األزدي.
١٥- النعمان بن عمرو األزدي الراسبي.

الس بن عمرو األزدي الراسبي. ١٦- الحُ
١٧- أمية بن سعد الطائي.

١٨- قاسط بن زهير بن الحرث التغلبي.
١٩- كردوس بن زهير بن الحرث التغلبي.
٢٠- مسقط بن زهير بن الحرث التغلبي(١).

أما صاحب موسـوعة اإلمام الحسـين C في الكتاب والسنة والتاريخ فلم 
يذكر من صحابة أمير المؤمنين C الذين استشـهدوا في كربالء إال ثمانية شهداء 

فقط وهم:
١- أبو ثمامة عمرو بن عبد اللَّه الصائدي.

٢- حبيب بن مظاهر األسدي.
٣- زاهر مولى عمرو بن الحمق.

ار بن أبي السالمة الداالني. ٤- عمّ
.C ٥- سعد بن الحارث الخزاعي مولى أمير المؤمنين

٦- عبد اللَّه بن عمير الكلبي.
٧- كردوس بن زهير.

٨- نافع بن هالل الجملي(٢).

(١) انظر كتاب: مع الركب الحسيني، ج ٤، ص٢١٠- ٢١١.
(٢) موسوعة اإلمام الحسين C في الكتاب والسنة والتاريخ، دار الحديث، قم، ج٤، ص ٤٢٣- 

.٤٢٤



شهداء كربالء من املوايل

١٩٣

شهداء كربالء من املوايل

استشـهد مع اإلمام الحسين C في كربالء مجموعة من الموالي والغلمان 
الذين اختاروا طريق الثورة مع اإلمام C ضد الظلم والجور والفساد.

وقـد كان للعبيـد (الموالـي) صلـة ود بالثـورة الحسـينية، ومن بعـد ذلك في 
الثورات التي حدثت بعد واقعة كربالء كثورة المختار بن أبي عبيد الثقفي.

:F يقول الشيخ محمد مهدي شمس الدين
«ولـو كانت ظاهـرة وجود الموالي في الثورة الحسـينية تتوقف عند مشـاركة 
العـدد المحدود منهم في معركة كربالء والفوز بالشـهادة لمـا كانت لذلك أية داللة 
ذات قيمـة تاريخية، ولكن ظاهرة وجود الموالي في الثورة الحسـينية وعالقتهم بها 
تتعد هذا القدر المحدد إلى مجاالت أوسـع منه بكثير، فثمة بعض اإلشارات قبل 
عاشـوراء وبعدهـا، تدل على وجـود صلة ما، لعلها كبيـرة جداً، بيـن الموالي وبين 
الثـورة الحسـينية. وربما كان لهـا دالالت عظيمة القيمة على بدايـات دور الموالي 

الخطير والكبير في توجيه حركة التاريخ في العالم االسالمي»(١).
وتحدث الشـيخ شـمس الدين F عن دوافع العرب والموالـي تجاه الثورة 

 : الحسينية قائالً
لقد كان العرب، قادتهم وأشـرافهم، يتحركون نحو الثورة بدافع من الحماس 

(١) أنصار الحسين، ص ١٩١
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الدينـي والوعي عند القليل منهم، وبدافع من اسـتعادة السـلطان من الشـام، وإعادة 
الكوفة إلى مركزها القديم العظيم عند أكثريتهم.

وكان الموالي يتحركون نحو الثورة بدافع من الرغبة في تغيير واقعهم السـيئ 
بواقع عاشوه في أيام اإلمام علي، مع وجود قلة فيهم، يمثلها الشهداء منهم، تحركت 
نحو الثورة بدافع من وعي صادق ومصيب لحقيقة اإلسالم، وإدراك لما يمثله النظام 

األموي من انحرافات.
علـى أن ما حدث بعد ثورة الحسـين بسـنوات قليلة يكشـف عـن عمق صلة 
الموالـي واتسـاعها، فعندمـا نهـض المختار بـن أبي عبيـد الثقفي في الكوفـة رافعاً 
شعارات حماية المستضعفين، واالخذ بثارات الحسين وأهل البيت اآلخرين، التف 
حولـه العرب والموالي معاً، وقد تخلت عنه بعد ذلـك األكثرية العظمى من العرب 

ألنها رفضت سياسته المالية واالجتماعية.
بالنسـبة إلـى الموالـي، فإن هـؤالء الموالي قد ثبتـوا معه إلى النهايـة األليمة 
فـي وجه الحكـم الزبيري الذي لم يكن أقـل فظاظة وتمييزاً بيـن الناس من الحكم 

األموي.
نسـتطيع أن نقول: إن الموالي في سنة سـتين للهجرة كانوا في بدايات وعيهم 
لواقعهـم السـيئ بالنسـبة إلى ما يضمنه لهم اإلسـالم مـن مركز كريم مسـاوٍ لمركز 
اإلنسـان العربـي فـي الدولة اإلسـالمية، كما كانوا فـي بدايات وعيهـم لقدرتهم إذا 

أتيحت لهم قيادة تترجم آالمهم ومطامحهم إلى أفعال. 
وقـد أنضجت ثورة الحسـين وعيهم لواقع حياتهـم ولحقوقهم بحكم كونهم 
مسـلمين، كما أنضجت وعيهم لذاتهم باعتبارهم قوة كبر في المجتمع االسالمي 

قادرة على التغيير(١).

(١) أنصار الحسين، ص١٩٣ – ١٩٤.
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 :F وعن قوة الموالي الجديدة يقول الشيخ شمس الدين
«وقد انطلقت ثورة المختار بن أبي عبيد الثقفي، فشـهد المجتمع االسـالمي 
العربي من خاللها قوة الموالي الجديدة تحارب بعنف من أجل المبادئ النبيلة التي 
تؤمن بها القيادة الحاكمة على مستو الشعارات، وال تأبه لها عند الممارسة اليومية 

لشؤون الحكم. 
وقـد حـاول المختار مخلصاً تطبيق الصيغة اإلسـالمية للمسـاواة بين العرب 
والموالي -وكان ذلك في صالحه- ولكنه فشل بسبب تعصب زعماء القبائل وقصر 

نظرهم فاضطر المختار إلى االعتماد على الموالي مع قلة من العرب الواعين»(١).
وقـد أشـارت المصـادر التاريخية إلى أسـماء عدد من الشـهداء من شـريحة 

(الموالي) الذين استشهدوا مع اإلمام الحسين C وهم:
.C ١- نصر بن أبي نيزر مولى علي
.C ٢- سعد بن الحرث مولى علي

.C ٣- أسلم بن عمرو مولى الحسين
.C ٤- قارب بن عبداللَّه الدئلي مولى الحسين

.C ٥- منجح بن سهم مولى الحسين
.C ٦- الحرث بن نبهان مولى حمزة

٧- سعد مولى عمرو بن خالد الصيداوي.
٨- شوذب مولى شاكر.

٩- شبيب مولى الحرث بن سريع الهمداني الجابري.
١٠- واضح التركي مولى الحرث المذحجي السلماني.

١١- زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعي.
١٢- جون بن حوي مولى أبي ذر.

(١) أنصار الحسين، ص١٩٥.
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١٣- سالم بن عمرو مولى بني المدينة.
١٤- رافع بن عبداللَّه مولى أسلم (مسلم) بن كثير.

١٥- سالم مولى عامر بن مسلم العبدي.
١٦- عقبة بن سمعان مولى الرباب.

١٧- غالم التركي مولى للحر بن يزيد الرياحي(١).

(١) مع الركب الحسيني، ج ٤، ص ٢١٤ – ٢١٥.
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C شهداء الكوفة من أنصار اإلمام احلسني

استشهد كوكبة مؤمنة من أصحاب وأنصار اإلمام الحسين C بالكوفة قبل 
واقعة الطف، وهم:

١- عبد األعلى بن يزيد الكليب:
(عـرب الجنـوب): شـاب كوفي. ممن بايعوا مسـلم بن عقيل. لبس سـالحه 
حيـن أعلن مسـلم تحركه بعد القبض علـى هاني بن عروة وخرج مـن منزله ليلحق 
بمسـلم في محلة بني فتيان، فقبض عليه (كثير بن شـهاب بن الحصين الحارثي من 
مذحـج) وكان قد اسـتجاب لعبيـد اللَّه بن زياد حين أمره أن يخـرج فيمن أطاعه من 

مذحج فيخذل الناس عن مسلم بن عقيل.
فأخـذ كثير بن شـهاب عبد األعلـى بن يزيد الكلبي فأدخله علـى عبيد اللَّه بن 

زياد. فقال عبد االعلى البن زياد: إنما أردتك، فلم يصدقه، وأمر به فحبس(١).
ثـم إن عبيـد اللَّه بن زياد لما قتل مسـلم بـن عقيل، وهاني بن عـروة دعا بعبد 
األعلـى الكلبـي فأتى بـه، فقال لـه: أخبرني بأمرك. فقـال: أصلحـك اللَّه، خرجت 
ألنظر ما يصنع الناس، فأخذني كثير بن شهاب فقال له: فعليك وعليك، من األيمان 
المغلظـة، إن كان أخرجـك إال ما زعمت! فأبى أن يحلف. فقـال عبيد اللَّه: انطلقوا 

بهذا إلى جبانة السبيع فاضربوا عنقه بها، فانطلقوا به فضربت عنقه(٢).
(١) تاريخ الطبري، ج ٥، ص ٣٦٩-٣٧٠.

(٢) تاريخ الطبري، ج ٥، ص ٣٧٩.
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٢- عبد اللَّـه بن بقطر: 
(حميري من عرب الجنوب) كانت أمه حاضنة للحسـين، ذكره ابن حجر في 
اإلصابـة، قال: إنه كان صحابياً ألنه لدة الحسـين. قبض عليه الحصين بن نمير وهو 
يحمل رسـالة من الحسـين بعد خروجه من مكة إلى مسـلم بن عقيـل، فأمر به عبيد 
اللَّـه بن زياد فألقي من فوق القصر فتكسـرت عظامـه وبقي فيه رمق فأجهز عليه عبد 

الملك بن عمير اللخمي(١).
وهـو حامـل كتاب أهل الكوفة إلى موالنا الحسـين C، وهـو أيضاً حامل 

كتاب الحسين C إلى أهل الكوفة(٢).
٣- عمارة بن صلخب األزدي: 

(عرب الجنوب). شـاب كوفي. كان قد خرج لنصر مسـلم بن عقيل حين بدأ 
تحركـه، فقبـض عليه وحبس، ثـم دعا به عبيد اللَّـه بن زياد - بعد أن قتل مسـلم بن 
عقيـل وهاني بن عـروة - فقال له: ممن أنـت؟ قال: من األزد. قـال: انطلقوا به إلى 

قومه فضربت عنقه فيهم(٣). 
٤- قيس بن مسهر الصيداوي:

(أسـدي، من عدنان، عرب الشمال) شـاب كوفي. من أشراف بني أسد. أحد 
حملة الرسـائل من قبل الكوفيين إلى الحسين بعد إعالن الحسين رفضه لبيعة يزيد، 

وخروجه إلى مكة. 
صحب مسلم بن عقيل حين قدم من مكة مبعوثاً من قبل الحسين إلى الكوفة. 

حمل رسالة من مسلم إلى الحسين يخبره فيها بيعة من بايع ويدعوه إلى القدوم. 

(١) تاريخ الطبري، ج ٥، ص ٣٩٨. أنصار الحسين، ص ١٢٢.
(٢) مستدركات علم رجال الحديث، ج ٥، ص ١٣٥، رقم ٨٨٧٥.

(٣) تاريخ الطبري، ج ٥، ص ٣٧٩.



C شهداء الكوفة من أنصار اإلمام احلسني

١٩٩

صحـب الحسـين حين خرج مـن مكة متوجهـاً إلى العـراق، حتـى إذا انتهى 
الحسـين إلى الحاجر من بطن الرمة حمل رسالة من الحسين إلى الكوفيين يخبرهم 

فيها بقدومه عليهم. 
قبـض عليـه الحصين بن نميـر، فأتلف قيس الرسـالة، وجاء بـه الحصين إلى 
عبيد اللَّه بن زياد الذي حاول أن يعرف منه أسـماء الرجال الذين أرسـل إليهم كتاب 

الحسين ففشل، فأمر عبيد اللَّه به فرمي من أعلى القصر (فتقطع فمات)(١).
٥ - مسلم بن عقيل بن أيب طالب:

أمه أم ولد يقال لها (حيلة) وكان عقيل اشـتراها من الشـام. وجه به الحسـين 
إلى الكوفة ليأخذ له البيعة على أهلها، فخرج من مكة في منتصف شهر رمضان سنة 
سـتين للهجرة، ودخل الكوفة في اليوم السـادس من شهر شـوال. بايعه ثمانية عشر 

. ألف، وقيل بايعه خمس وعشرون ألفاً
اسـتطاع ابن زياد أن يكتشف مقر مسـلم بن عقيل بمعونة جاسوس تسلل إلى 
صفوف الثوار بعد أن أوهم مسـلم بن عوسـجة أنه من شـيعة أهل البيت، فقبض ابن 
زيـاد على هاني بـن عروة المرادي، واضطر مسـلم إلى إعالن حركتـه قبل موعدها 
المقـرر، وقـد حاصـر عبيد اللَّـه بن زياد فـي قصر اإلمـارة، ولكن سـرعان ما تفرق 
الجمع وبقي مسـلم وحيداً فلجأ إلى بيت السـيدة طوعة التي آوته، وحين علم ابنها 
بالل بذلك أخبر عبد الرحمن بن األشعث الذي أخبر ابن زياد، فأرسل قوة هاجمت 
مسلماً فخاض معها، معركة قاسية أسر على أثرها، وقتله ابن زياد مع هاني بن عروة 
وأمـر بهما فقطع رأسـاهما فأرسـل بهمـا إلى يزيد بـن معاوية، وشـدت الحبال في 

أرجلهما وجرا في أسواق الكوفة(٢).
إن مسـلم بـن عقيـل بن أبـي طالـب: تابعي جليـل، مـن ذوي الـرأي والعلم 

(١) تاريخ الطبري، ج ٥، ص ٣٩٤-٣٩٥. أنصار الحسين، ص ١٢٣-١٢٤.
(٢) أنصار الحسين، ص ١٢٤.
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والشجاعة والوفاء واإلخالص والتضحية، قاتل مع أمير المؤمنين C في حروبه، 
انتدبه اإلمام الحسـين إلى أهل الكوفة وكتب لهـم أنه ثقته من أهل بيته، وهذا يكفي 

في بيان فضله وعلو شأنه وجاللة قدره ومقامه الرفيع. 
استشـهد بالكوفـة ودفن بها بعد أن خذله أهلها، ولمـا قبض عليه ابن زياد أمر 
بقتله، وكان أول من استشهد في سبيل النهضة الحسينية، وأصبح اسمه من الخالدين 

في قائمة الشهداء السعداء.
٦- هاين بن عروة املرادي:

(مـن مذحج، عرب الجنوب) من زعماء اليمن الكبار في الكوفة. أدرك النبي 
K، وصحبه. من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. شـارك في حروب 
الجمـل وصفيـن والنهروان، مـن أركان حركة حجر بن عدي الكنـدي ضد زياد بن 
أبيه. اتخذ مسلم بن عقيل منزله مقراً له، بعد قدوم عبيد اللَّه بن زياد إلى الكوفة والياً 
عليها. انكشـف أمر اشـتراكه في اإلعداد للثورة مع مسلم بن عقيل، فقبض عليه ابن 

زياد، وسجنه، ثم قتله، وبعث برأسه مع رأس مسلم بن عقيل إلى يزيد بن معاوية. 
قتـل فـي اليـوم الثامن مـن ذي الحجة سـنة ٦٠ه  وهـو اليوم الذي خـرج فيه 

الحسين من مكة متوجهاً إلى العراق، كان عمره يوم قتل تسعين سنة(١).

(١) أنصار الحسين، ص ١٢٥.
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أسماء شهداء كربالء

بعدما تحدثنا عن أنصار اإلمام الحسين C الذين استشهدوا معه في الطف 
أو دفاعاً عنه، أو ناصروا القضية الحسـينية كالذين استشـهدوا في الكوفة، نشـير إلى 
أسـماء الشهداء بصورة إجمالية بالرغم من اختالف المصادر والمراجع في عددهم 
(١). أما صاحب (موسوعة  وأسمائهم، فالسيد محسن األمين ذكر أسماء ١٣٩ شهيداً
اإلمـام الحسـين C في الكتاب والسـنة والتاريخ) فذكر ١٥٥ اسـماً من شـهداء 

الثورة الحسينية. 
وإليكم هذه األسـماء كما ذكرت في الموسـوعة، ويمكن تقسـيمهم إلى أربع 

مجاميع، وهي:
:K املجموعة االوىل- شهداء كربالء من صحابة رسول اللَّـه

١- أنس بن الحارث.
٢- عبد الرحمن بن عبد ربّه األنصاري(٢).

لكن ذكرنا فيما سـبق أن عدد الشـهداء من صحابة رسـول اللَّه K أكثر من 
ذلـك، ومنهم: حبيب بن مظاهر ومسـلم بن عوسـجة وهاني بن عـروة وعبد اللَّه بن 

يقطر.

(١) انظر أعيان الشيعة، ج٢، ص٤٣٦ – ٤٣٨.
(٢) موسوعة اإلمام الحسين C في الكتاب والسنة والتاريخ، ج ٤، ص ٤٢٣.
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:C املجموعة الثانية- شهداء كربالء من صحابة اإلمام علي
٣- أبو ثمامة عمرو بن عبد اللَّه الصائدي.

٤- حبيب بن مظاهر األسدي.
٥- زاهر مولى عمرو بن الحمق.

ار بن أبي السالمة الداالني. ٦- عمّ
.C ٧- سعد بن الحارث الخزاعي مولى أمير المؤمنين

٨- عبد اللَّه بن عمير الكلبي.
٩- كردوس بن زهير.

١٠- نافع بن هالل الجملي.
:C املجموعة الثالثة- شهداء كربالء من أهل بيت اإلمام احلسني

.C ١١- عليّ األكبر بن الحسين
١٢- عبد اللَّه (عليّ األصغر).
.C ّ١٣- عبد اللَّه بن علي

.C ّ١٤- عثمان بن علي
.C ّ١٥- جعفر بن علي
.C ّ١٦- عباس بن علي

.C ّ١٧- أبو بكر بن علي
.C ّد بن علي ١٨- محمّ

.C ١٩- أبو بكر بن الحسن

.C ٢٠- عبداللَّه بن الحسن
.C ٢١- القاسم بن الحسن

٢٢- جعفر بن عقيل.
٢٣- عبد الرحمن بن عقيل.

٢٤- عبد اللَّه بن عقيل.
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د بن أبي سعيد بن عقيل. ٢٥- محمّ
٢٦- عبد اللَّه بن مسلم بن عقيل.

د بن عبد اللَّه بن جعفر. ٢٧- محمّ
٢٨- عون بن عبد اللَّه بن جعفر.

ة وردت أسماء أفراد آخرين في عداد شهداء أهل البيت، مثل: وفي روايات شاذّ
.(١) C ّ٢٩- إبراهيم بن علي

.(٢) C ّ٣٠- العباس األصغر بن علي
.(٣) C ّ٣١- جعفر بن علي

.(٤) C ّ٣٢- عبد اللَّه األكبر بن علي
.(٥) C ّ٣٣- عبد اللَّه األصغر بن علي

.(٦) C ّبيد اللَّه بن علي ٣٤- عُ
.(٧) C ّ٣٥- عمر بن علي

.(٨) C ّ٣٦- عتيق بن علي

(١) لباب األنساب: ج ١ ص ٤٠٠، المناقب البن شهر آشوب، ج ٤ ص ١١٢؛ العقد الفريد: ج 
 C ٣ ص ٣٧٠، اإلمامة والسياسة: ج ٢ ص ١٢، مقاتل الطالبيين: ص ٩١، مقتل الحسين

للخوارزمي: ج ٢ ص ٤٧.
(٢) تهذيب الكمال: ج ٢٠ ص ٤٧٩، تاريخ خليفة بن خيّاط: ص ١٧٩.

ة بن عروة بن مسعود». ه ليلى بنت أبي مرّ (٣) الثقات البن حبّان: ج ٢ ص ٣١٠ و٣١١ وفيه «امّ

ة بن عروة بن مسعود». ه ليلى بنت أبي مرّ (٤) الثقات البن حبّان: ج ٢ ص ٣١٠ و٣١١ وفيه «امّ
(٥) المناقب البن شهر آشوب: ج ٤ ص ١٢ ولم يرد فيه ذكر عبداللَّه بن امّ البنين .

منه «عبيداللَّه»،  نسختين  في  ولكن  وفيه «عبداللَّه»   ١٢٥ ص   ٢ وج   ٣٥٥ ص   ١ ج  اإلرشاد:   (٦)
ل: ص ١٤٩، إعالم الور: ج ١  مجموعة نفيسة: ص ١٠٨(تاج المواليد)، المزار للشهيد األوّ
ة: ج ٢ ص ٦٦؛ تاريخ الطبري: ج ٥ ص ١٥٣، تهذيب الكمال: ج ٢٠  ص ٣٩٦، كشف الغمّ

ة: ص ١٣٩ وفيه «عبد اللَّه» . ص ٤٧٩، الفصول المهمّ
(٧) الفتوح، ج ٥، ص ١١٢ .

(٨) سير أعالم النبالء: ج ٣ ص ٣٢٠، تاريخ اإلسالم للذهبي: ج ٥ ص ٢١، تهذيب الكمال: ج ٢٠ 
. « ص ٤٧٩ وفيه «أبوبكر عتيق، يقال إنّه قُتل بالطفّ
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٢٠٤

.(١) C ّ٣٧- قاسم بن علي
.(٢) C ٣٨- بشر بن الحسن
.(٣) C ٣٩- عمر بن الحسن

.(٤) C ٤٠- أبو بكر بن الحسن
.(٥) C ٤١- أبو بكر بن القاسم بن الحسين

.(٦) C ٤٢- إبراهيم بن الحسين
.(٧) C ٤٣- جعفر بن الحسين
.(٨) C ٤٤- حمزة بن الحسين

.(٩) C ٤٥- زيد بن الحسين
.(١٠) C ٤٦- قاسم بن الحسين

.(١١) C د بن الحسين ٤٧- محمّ
.(١٢) C ٤٨- عمر بن الحسين

(١) المناقب البن شهر آشوب: ج ٤ ص ١٠٧ .
(٢) المناقب البن شهر آشوب: ج ٤ ص ١١٢ وفيه «قيل» .

(٣) المناقب البن شهر آشوب: ج ٤ ص ١١٢ وفيه «قيل»؛ مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ٢ 
. « ص ٤٨ وفيهما «كان صغيراً

(٤) لباب األنساب، ج ١، ص ٤٠٠ .
(٥) تاريخ خليفة بن خياط: ص ١٧٩ .

(٦) المناقب البن شهر آشوب: ج ٤ ص ١١٣ .
(٧) الطبقات الكبر (الطبقة الخامسة من الصحابة): ج ١ ص ٤٧٦؛ المناقب البن شهر آشوب: 

ج ٤ ص ١١٣ .
(٨) المناقب البن شهر آشوب: ج ٤ ص ١١٣ .
(٩) المناقب البن شهر آشوب: ج ٤ ص ١١٣ .

(١٠) المناقب البن شهر آشوب: ج ٤ ص ١٠٨؛ ولم يذكر في أنساب األشراف: ج ٣ ص ٤٢٢ 
القاسم بن الحسن واحتمال التصحيف قويٌّ .

: ص ٢٧٧ . (١١) المناقب البن شهر آشوب: ج ٤ ص ١١٣؛ تذكرة الخواصّ
(١٢) المناقب البن شهر آشوب: ج ٤ ص ١١٣ .



أسامء شهداء كربالء

٢٠٥

د بن عقيل(١). ٤٩- محمّ
د بن عبد اللَّه بن عقيل(٢). ٥٠- محمّ

٥١- حمزة بن عقيل(٣).
٥٢- عليّ بن عقيل(٤).
٥٣- عون بن عقيل(٥).

د بن عقيل(٦). ٥٤- جعفر بن محمّ
٥٥- أبو سعيد بن عقيل(٧).

٥٦- إبراهيم بن مسلم بن عقيل(٨).
د بن مسلم بن عقيل(٩). ٥٧- محمّ

٥٨- عبد الرحمن بن مسلم بن عقيل(١٠).
٥٩- عبيد اللَّه بن مسلم بن عقيل(١١).

 C الحسين  مقتل   ،٢٥٧ ص  الطوال:  األخبار  و٤١٤،   ٣٢٨ ص   ٢ ج  األشراف:  أنساب   (١)
للخوارزمي: ج ٢ ص ٤٨ .

(٢) نسب قريش: ص ٤٥، مقتل اإلمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب البن أبي الدنيا: ص ١٢٢؛ 
لباب األنساب: ج ١ ص ٣٣٤ .

(٣) المجدي: ص ٣٠٨ .
(٤) مقاتل الطالبيين: ص ٩٨، لباب األنساب: ج ١ ص ٤٠٢ .

: ص ٢٥٥؛ المناقب البن شهر آشوب: ج  (٥) أنساب األشراف: ج ٣ ص ٤٢٢، تذكرة الخواصّ
٤ ص ١١٢.

(٦) مقاتل الطالبيين: ص ٩٨، مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ٢ ص ٤٨؛ المناقب البن شهر 
آشوب: ج ٤ ص ١١٢ .

(٧) المجدي: ص ٣٠٨ .
(٨) األمالي للصدوق: ص ١٤٣ الرقم ١٤٥ .

(٩) مقاتل الطالبيين: ص ٩٧، تذكرة الخواص: ص ٢٥٥، مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ٢ 
ص ٤٨، كفاية الطالب: ص ٤٤٧؛ األمالي للصدوق: ص ١٤٣ الرقم ١٤٥، لباب األنساب: ج 

١ ص ٣٣٥ و٤٠٢، المناقب البن شهر آشوب: ج ٤ ص ١٠٦ و١١٢ .
(١٠) تاريخ خليفة بن خياط: ص ١٧٩، سير أعالم النبالء: ج ٣ ص ٣٢٠، نسب قريش: ص ٨٤، 

مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ٢ ص ٤٧ .
(١١) اإلقبال: ج ٣ ص ٧٦، بحار األنوار: ج ٤٥ ص ٦٨ وفيه «أبو عبيد اللَّه بن مسلم بن عقيل» .
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٢٠٦

٦٠- أبو عبد اللَّه بن مسلم بن عقيل(١).
٦١- عليّ بن مسلم بن عقيل(٢).

٦٢- إبراهيم بن جعفر(٣).
٦٣- أبو بكر بن عبد اللَّه بن جعفر(٤).

٦٤- عون األصغر بن عبد اللَّه بن جعفر(٥).
٦٥- الحسين بن عبد اللَّه بن جعفر(٦).

٦٦- عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن جعفر(٧).
٦٧- عون بن جعفر بن جعفر(٨).

د بن جعفر(٩). ٦٨- محمّ

(١) مصباح الزائر: ص ٢٨١، بحار األنوار: ج ١٠١ ص ٢٧١ .
(٢) لباب األنساب: ج ١ ص ٣٣٥ .

(٣) مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ٢ ص ٤٩ .
(٤) أنساب األشراف: ج ٢ ص ٣٢٥، شرح نهج البالغة البن أبي الحديد: ج ١٥ ص ٢٣٧، ويقال 

ة (مقاتل الطالبيين: ص ١٢٢، جمهرة أنساب العرب: ص ٦٨) . إنّه قُتل يوم الحرّ
(٥) نسب قريش: ص ٨٣، جمهرة أنساب العرب: ص ٦٨ .
(٦) نسب قريش: ص ٨٣، جمهرة أنساب العرب: ص ٦٨ .

(٧) مقاتل الطالبيين: ص ٩٦، مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ٢ ص ٤٨، كفاية الطالب: ص 
٤٤٦؛ المناقب البن شهر آشوب: ج ٤ ص ١٠٦ و١١٢ وفيه «عبداللَّه بن عبداللَّه بن جعفر».

(٨) أنساب األشراف: ج ٢ ص ٢٩٩ وفيه «قيل»؛ المجدي: ص ٢٩٦، لباب األنساب: ج ١ ص 
٣٦١، عمدة الطالب: ص ٣٦.

ويقال: إنّه قُتل بتستر (أنساب األشراف: ج ٢ ص ٢٩٩، المعارف البن قتيبة: ص ٢٠٦، 
اإلصابة: ج ٤ ص ٤١٩، ذخائر العقبى: ص ٣٦٧). 

ين (أنساب األشراف: ج ٢ ص ٢٩٩). ويقال: إنّه قُتل بصفّ
(٩) أنساب األشراف: ج ٢ ص ٢٩٩، مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ٢ ص ٤٩؛ المجدي: 

ص ٢٩٦، عمدة الطالب: ص ٣٦ وفيهما «محمد األصغر»، رجال ابن داوود: ص ١٦٧.
ويقال: إنّه قُتل بتستر (أنساب األشراف: ج ٢ ص ٢٩٩، المعارف البن قتيبة: ص ٢٠٦، 

اإلصابة: ج ٦ ص ٧، ذخائر العقبى: ص ٣٦٧).
ين (أنساب األشراف: ج ٢ ص ٢٩٩، لباب األنساب: ج ١ ص ٣٦١). ويقال: إنّه قُتل بصفّ



أسامء شهداء كربالء

٢٠٧

د بن العباس(١). ٦٩- محمّ
د الهاشمي(٢). ٧٠- أحمد بن محمّ

C املجموعة الرابعة- شهداء كربالء من أصحاب اإلمام احلسني
٧١- إبراهيم بن الحصين األسدي.

٧٢- ابن أخ لحذيفة بن أسيد الغفاري.
٧٣- أبو الهياج.

٧٤- أدهم بن أميّة.
. ٧٥- أنيس بن معقل األصبحيّ

٧٦- برير بن خضير.
٧٧- بشير بن عمرو الحضرمي.

اج. ٧٨- جابر بن الحجّ
٧٩- جبلة بن عليّ الشيباني.

٨٠- جنادة بن الحارث.
٨١- جندب بن حجير.

٨٢- جون مولى أبي ذر.
٨٣- جوين بن مالك.

٨٤- الحارث بن امرئ القيس.
٨٥- الحارث بن نبهان مولى حمزة بن عبد المطّلب.

٨٦- الحتوف بن الحارث.
اج بن زيد. ٨٧- الحجّ

اج بن مسروق. ٨٨- الحجّ
٨٩- الحرّ بن يزيد الرياحي.

(١) المناقب البن شهر آشوب: ج ٤ ص ١١٢.
(٢) المناقب البن شهر آشوب: ج ٤ ص ١٠٥ نقل عنه رجزاً ولم يذكر أنّه قُتل.
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٢٠٨

٩٠ و٩١- حالس بن عمرو وأخوه نعمان بن عمرو.
٩٢- حنظلة بن أسعد.

٩٣- رافع مولى ألهل شندة.
٩٤- الرميث بن عمرو.

٩٥- زهير بن بشر الخثعمي.
٩٦- زهير بن سليم األزدي.
٩٧- زهير بن القين البجلي.

٩٨- زيد بن معقل.
٩٩- سالم مولى ابن المدنية.

١٠٠- سعد بن حنظلة التميمي.
١٠١- سعيد بن عبد اللَّه الحنفي.

١٠٢- سعيد بن كردم.
.C ١٠٣- سليمان مولى الحسين

١٠٤- سليمان بن ربيعة.
١٠٥- سوار بن أبي حمير.

١٠٦- سويد بن عمرو بن أبي مطاع.
١٠٧- سيف بن الحارث الجابري.

١٠٨- سيف بن مالك.
١٠٩- شابّ قُتل أبوه.

١١٠- شبيب بن عبداللَّه النهشلي.
١١١- شوذب مولى شاكر.

١١٢- الضباب بن عامر.
١١٣- ضرغامة بن مالك.

١١٤- عابس بن أبي شبيب الشاكري.
١١٥ و١١٦- عامر بن مسلم ومواله سالم.



أسامء شهداء كربالء

٢٠٩

١١٧- عباد بن أبي المهاجر.
١١٨- عبد الرحمن بن عبد اللَّه األرحبي (اليزني).

١١٩- عبد اللَّه بن قيس الغفاري.
١٢٠- عبد الرحمن بن قيس الغفاري.

١٢١- عقبة بن الصلت.
ان الطائي. ار بن حسّ ١٢٢- عمّ

١٢٣- عمران بن كعب.
١٢٤- عمر بن االحدوث الحضرمي.

١٢٥ و١٢٦- عمر بن خالد الصيداوي وسعد مواله.
١٢٧ و١٢٨- عمرو بن خالد األزدي وابنه خالد.

١٢٩- عمرو بن ضبيعة.
١٣٠- عمرو بن عبد اللَّه الجندعي.

١٣١- عمرو بن قرظة األنصاري.
١٣٢- عمير (عمرو) بن عبد اللَّه المذحجي.

١٣٣- غالم تركي.
.C ١٣٤- قارب مولى الحسين

١٣٥- القاسم بن حبيب األزدي.
١٣٦- قعنب بن عمرو النمري.

١٣٧- كنانة بن عتيق.
١٣٨- مالك بن عبد بن سريع الجابري.

١٣٩- مجمع بن زياد.
١٤٠ و١٤١- مجمع بن عبداللَّه العائذي وابنه.

اج وابنه عبد الرحمن بن مسعود. ١٤٢ و١٤٣- مسعود بن الحجّ
١٤٤- مسلم بن عوسجة األسدي.

١٤٥- مسلم (أسلم) بن كثير.
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٢١٠

.C ١٤٦- منجح مولى الحسين
١٤٧- نعيم بن عجالن.

١٤٨- الهفهاف بن المهنّد الراسبي.
١٤٩- همام بن سلمة القانصي (القايضي).

١٥٠- وهب بن وهب.
١٥١- يحيى بن سليم المازني.

١٥٢- يزيد بن زياد بن مهاصر أبو الشعثاء.
١٥٣ و١٥٤ و١٥٥- يزيد بن نبيط العبدي وابناه عبد اللَّه وعبيد اللَّه.

مضافاً إلى هذه األسماء، فقد ذُكرت أسماء أفراد آخرين ضمن شهداء كربالء، 
لكنّنا نغضّ النظر عنها؛ ألنّ مصادرها غير معتبرة(١).

وقـد قمنا بترجمة بعض هذه األسـماء بشـيء من التفصيل فـي الفصل الثاني 
من الباب الثالث، فراجع للتعرف على شخصيات هؤالء األصحاب األوفياء لإلمام 

.C الحسين

(١) انظر: موسوعة اإلمام الحسين C في الكتاب والسنة والتاريخ، ج٤، ص٤٢٣ – ٤٣٣.



تركيبة اجليش احلسيني

٢١١

تركيبة اجليش احلسيين

كان أنصـار اإلمام الحسـين C يمثلـون الصفوة الصافية مـن أهل اإليمان 
واإلخالص والفداء والوفاء ألهل البيت األطهار.

وعندما نلقي بنظرة فاحصة على تركيبة الجيش الحسيني الذين ثاروا وناصروا 
واستشهدوا مع اإلمام الحسين C نستطيع تسجيل النقاط التالية:

١- املناطق اليت ينتمي إليها الثوار:
يتكـون الجيش الحسـيني من ثالثـة مناطق رئيسـة وهي: الكوفـة، والبصرة، 

والحجار. وكان غالبية الثوار ينتمون إلى منطقة الكوفة.
«أما الكوفيون من أنصار اإلمام C في كربالء فقد بلغ عددهم – على ضوء 
تحقيق الشـيخ السماوي– ثمانية وسـتين مع مواليهم، وقد شكل هؤالء الكوفيون 

.C رضوان اللَّه تعالى عليهم األكثرية في جيش اإلمام
أما البصريون فقد بلغ عددهم تسعة مع مواليهم في جيش اإلمام C، وهم: 
يزيـد بن ثبيط العبدي (عبـد قيس) البصري، وابناه: عبداللَّـه، وعبيد اللَّه، وعامر بن 
مسـلم العبدي البصري، ومواله سـالم، وسيف بن مالك العبدي البصري، واألدهم 
ابـن أميـة العبـدي البصري، والحجـاج بن بدر التميمـي البصري، وقعنـب بن عمر 

النمري البصري، رضوان اللَّه تعالى عليهم»(١).
(١) مع الركب الحسيني، ج٤، ص٢١٢ – ٢١٣.
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٢١٢

أمـا الثوار واألنصار الذين ينتمون إلى منطقة الحجاز فأغلبهم من بني هاشـم 
ومواليهم.

أما عن سبب تميز الكوفة، وانتماء أغلب الثوار واألنصار إليها فيعود إلى تأثير 
أمير المؤمنين C أثناء تواجده فيها وحكمه لها.

وير الشـيخ محمد مهدي شـمس الدين F أن الكوفة تميـزت دائماً بأنها 
أكثـر األمصـار ثوريـة واندفاعاً، بينمـا غلب على البصـرة التحفظ والحذر، واتسـم 

الحجاز بالرغبة في الدعة والسالم.
ولـذا فإننـا نرجـح أن أكثـر من شـارك في ثـورة كربـالء مـن الحجازيين غير 

الهاشميين كان من موالي بني هاشم.
لقد خرج الحسـين من الحجاز ثائراً على حكم يعرف الجميع ضرورة الثورة 

عليه، ومع ذلك لم يخرج معه أحد، ولم يثر خروجه أي حماس أو اندفاع.
وقد وجه الحسـين نداء الثورة إلى أعيان البصرة ورؤسـائها (رؤوس األخماس) 
واألشراف... فكل من قرأ ذلك الكتاب من أشراف الناس كتمه، غير المنذر بن الجارود، 
فإنه خشي - بزعمه- أن يكون دسيساً من قبل عبيد اللَّه، فجاءه بالرسول من العشية التي 

يريد صبيحتها أن يسبق إلى الكوفة وأقرأه كتابه، فقدم الرسول فضرب عنقه.
كان هـذا موقف قيادات البصرة مـن الثورة، وإذا كان هـذا الموقف يبدو طبيعياً 
إلى حد كبير من رجال ال يريدون أن يفرطوا بمراكزهم في الدولة والمجتمع فإن األمر 
يبدو أدعى إلى الدهشة حين نالحظ موقف الشيعة البصريين كما يبدو من خالل النص 

التالي الذي نقله الطبري عن أبي المخارق الراسبي، قال: 
«اجتمع ناس من الشيعة بالبصرة في منزل امرأة من عبد القيس يقال لها مارية ابنة 
سعد -أو منقذ- أياماً، وكانت تشيع، وكان منزلها لهم مألفاً يتحدثون فيه، وقد بلغ ابن 
زياد إقبال الحسـين، فكتب إلى عامله بالبصرة أن يضـع المناظر ويأخذ بالطريق، قال: 
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فأجمع يزيد بن نبيط الخروج، وهو من عبد القيس، إلى الحسـين، وكان له بنون عشرة 
فقـال أيكم يخرج معي ؟ فانتدب معـه ابنان له: عبيد اللَّه وعبد اللَّه، فقال ألصحابه في 
بيـت تلك المرأة: إني قد أزمعت علـى الخروج وأنا خارج، فقالوا له: إنا نخاف عليك 

أصحاب ابن زياد..»(١).
من أين جاء هذا الموقف الحذر عند البصريين، والذي يتسـم بالالمباالة عند 

الحجازيين، في مقابل موقف الكوفيين الواضح، المندفع؟
هـل يكون الجـواب أن الحجاز بعد أن لـم يعد مركزاً للخالفة اإلسـالمية لم 
يعـد يهتـم بالنشـاط الذي يدور حولهـا وهي، على كل حال، سـتكون في الشـام أو 
فـي العراق، هذا مضافاً إلى سياسـة معاوية التي جعلـت النخبة الحجازية من قريش 
وغيرهـا تغرق في التـرف واللهو اللذين جعالها تحاذر من أي نشـاط يعرض ترفها 

للزوال ولهوها للكدر؟ 
وأن البصرييـن، وهـم طالما تنازعـوا مع قبائل الكوفة حول مـن له حق جباية 
الخراج من كورة كذا أو كورة كذا لم يتحمسـوا للمشـاركة في ثورة سيؤدي نجاحها 

إلى تعزيز مركز الكوفة، أما إخفاقها فسيجلب الخراب إلى المدينتين؟
وإذا لـم يكـن الجـواب فـي تفـاوت الهمـوم السياسـية واالقتصاديـة لهاتين 

المدينتين، فهل نجده في المناخ الثقافي؟
هـل كان المنـاخ الثقافـي للكوفيين يجعلهم أكثـر إدراكاً ووعيـاً لالنحرافات 
عنـد الحاكميـن، وأكثر رغبة في التغيير من الحجازييـن والبصريين الذين كانوا أكثر 

محافظة من الكوفيين؟
يبدو أن معاوية بن أبي سفيان قد أدرك هذه الحقيقة، أدرك هذه الروح الثورية، 

ولكنه أدركها في العراق، وليس في الكوفة وحدها، فقال في وصيته البنه يزيد: 

(١) تاريخ الطبري، ج ٤، ص ٢٦٣.
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«وانظر أهل العراق، فإن سألوك أن تعزل عنهم كل يوم عامالً فافعل، فإن عزل 
عامل أحب إلي من أن تشهر عليك مائة ألف سيف»(١).

أيكون العراق في وصية معاوية هو الكوفة؟ هذا ما نرجحه.
وإذا لم يكن الجواب في االنتماء الثقافي فهل يكون في التاريخ القريب الذي 
يحمل البصريون صورته الدامية في معركة الجمل حين قمع الكوفيون بقيادة اإلمام 

علي تمرد البصريين على بيعة اإلمام بقيادة طلحة والزبير وعائشة؟.
وأخيراً هل يكون الجواب في االنتماء القبلي للسكان في المدينتين.

نحن نعلم أن معظم سـكان البصرة كان من ربيعة ومضر، من عرب الشـمال، 
وأن معظـم سـكان الكوفة من قبائـل اليمن، من عرب الجنوب. وقـد رأينا أن عرب 

الجنوب يكونون العدد األكبر من ثوار كربالء.
نرجح أن تكون جميع هذه العوامل قد اشـتركت في صياغة موقف البصريين 

من الثورة(٢).
وقـد كان زعماء البصرة يفكرون – بحسـب رأي الشـيخ شـمس الدين – في 
مركزهـم فـي الدولة والمجتمـع. وطالما تنـازع البصريون مـع الكوفيين حول حق 
الفتح لهذا البلد أو ذاك. وكانوا يفكرون بأن أي نجاح للثورة فإنما هو نجاح للكوفة 

التي ستكون قاعدة الدولة. 
وكان الكوفيون أكثر وعياً لضرورة التغيير نتيجة للثقافة التي نشـأوا في ظلها في 
عهد اإلمام علي ونتيجة لشـعورهم بالتقصير في القيام بواجبهم في الدفاع عن حكومة 
اإلمـام علي ونهجه السياسـي، هذا التقصير الذي أد إلى انتصـار معاوية وانتقامه من 
الكوفة (وهنا نالحظ أن كثرة عرب الجنوب في الثورة تعود إلى كونهم أكثر وعياً بسبب 

(١) تاريخ الطبري، ج ٤، ص ٢٣٨. الكامل في التاريخ، ج ٤، ص ٦.
(٢) أنصار الحسين، ص٢١٤- ٢١٨.
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كونهـم فـي الكوفة، كانوا أكثـر اتصاالً باإلمام وتأثـراً بأفكاره وتعاليمه ال إلى أسـباب 
تتصل بالعوامل القبلية) وكان جمهور القبائل البصرية التي اشتركت في معركة الجمل 

.(١) ضد اإلمام علي يذكره قتاله، ويتجاوب مع مشاعره التي تبعثها هذه الذكر
٢- عرب الشمال وعرب اجلنوب:

يغلـب على الثوار غير الهاشـميين أنهم من اليمن، من عـرب الجنوب وربما 
كان هذا مؤشراً إلى أن الذين بايعوا مسلم بن عقيل كان أكثرهم من عرب الجنوب. 

لقد كانوا - فيما يبدو - يمثلون القسم األكبر من جمهور الثورة(٢).
لقـد كان ثـوار كربالء جمهـوراً صغيـراً، بجناحيه من عـرب الجنوب وعرب 
الشـمال، ولكنه كان يمثل النخبة، فيجـب أن نالحظ أن كثيراً من الثائرين ال يمثلون 
 أشـخاصهم، أو أسـرهم، وإنما يمثلون، فيمـا وراء ذلك، جماعات كبر - -عددياً

من القبائل.
وألن الثوار يمثلون النخبة فقد كانوا قادرين على السيطرة على الموقف لو قدر 
للثـورة أن تنتصـر وتمكنوا من االسـتيالء على الحكم، وكانوا قادريـن إذا لم يتح لهم 
النصر - كما حدث في الواقع - أن يفجروا طوفاناً من الغضب ضد الحكم المنحرف 
فـي قلوب جماهير غفيرة من النـاس، وأن يضعوهم على طريق الوعي الحقيقي، وأن 

يجعلوا منهم جمهورا يغذي الثورات باستمرار، وهذا ما حدث في الواقع(٣).
فالجيش الحسيني كان يضم نخبة من عرب الشمال، ونخبة من عرب الجنوب 
 C وخاصة منطقة اليمن، علماً أن الثوار واألنصار والمقاتلين مع اإلمام الحسين
من عرب الجنوب كانوا أكثراً عدداً من عرب الشـمال بحسـب ما تشير إليهم أسماء 

الثوار، والمناطق التي ينتمون إليها.

(١) أنصار الحسين، ص٢١٨.
(٢) أنصار الحسين، ص ١٩٦.
(٣) أنصار الحسين، ص ٢٠١.
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٣- هامشيون وغري هامشيني:
بالنظـر إلى أنسـاب الثوار الذين يكونون الجيش الحسـيني، نجـد أن كوكبة بارزة 
.C منهم كانوا من بني هاشم، وهم الذين فجروا الثورة بقيادة عميدهم اإلمام الحسين

ولكن هل اشترك من الهاشميين أحد من بني العباس؟
بحسـب تحقيق الشيخ شمس الدين فإن تكوين الجيش الحسيني الذين كانوا 
ينتمـون للهاشـمين كانوا من الطالبيين: من أبناء علـي بن أبي طالب، وجعفر بن أبي 

طالب، وعقيل بن أبي طالب. 
أما العباسيون، أبناء العباس بن عبد المطلب، فلم يشترك منهم فيها أحد، وال 
 يذكـر فـي أحداثها، منـذ بدأت إلى نهايتها فـي كربالء، أحد من بني العباس، سـو
عبـد اللَّه بـن عباس حين نصح للحسـين بأن ال يخـرج إلى العراق، ثـم كالمه، بعد 
خروج الحسين، مع عبد اللَّه بن الزبير، هذا الكالم الذي ربما يوحي بأن عبد اللَّه بن 
عباس كان مغيظاً؛ ال ألن الحسـين خرج إلى مصير مفجع، وإنما ألنه في مكة، كان 
بؤرة االهتمام من المسلمين، فكان وجوده حائالً دون ظهور سواه في الحجاز، فلما 

خرج خال الجو لعبد اللَّه بن الزبير.
وبعـد انتهـاء الثـورة ال يرد أي ذكـر، أو ال يرد ذكـر ذو أهمية، ألحـد من ولد 

العباس في التعليق على أحداث الثورة وشجبها.
وبعـد الثـورة قامت ضـد النظام األموي ثـورات أشـعلت األرض في العراق 
والحجـاز وإيران قادها الهاشـميون، وكانـوا دائماً طالبيين، ولم يكن فيهم عباسـي 

واحد على اإلطالق.
كان العباسـيون ينعمون بجوائـز الخلفاء، وترف العيـش، ويحترق الطالبيون 

بنار الثورات(١).
(١) أنصار الحسين، ص ٢٠٥ – ٢٠٦.
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وكما كان من تركيبة الجيش الحسيني الهاشميون واألحرار وبعض الصحابة، 
فقـد كان مـن الثوار من ينتمي إلى فئة العبيد (الموالـي) وهم الذين تأثروا بأئمة أهل 
البيت، وآمنوا بفكرهم ومنهجهم وعقائدهم، وآثروا االستشـهاد مع اإلمام الحسـين 

C ضد حكم بني أمية.
٤- الشبان والشيوخ:

اشترك في الجيش الحسيني الشباب والشيوخ، فقد كان أنصار اإلمام الحسين 
C من مراحل عمرية مختلفة، فمنهم من لم يبلغ الحلم، ومنهم من كان في ريعان 
شـبابه كعلي األكبـر، وعبداللَّه وعبيداللَّه ابنـي يزيد بن نبيط، وهم مـن عبد القيس، 
خرجوا من البصرة إلى اإلمام الحسين، وكان ليزيد بن نبيط بنون عشرة، فقال: أيكم 

يخرج معي؟ فانتدب معه ابنان له: عبيد اللَّه وعبد اللَّه.
ومن الشـيوخ كان بعض صحابة رسـول اللَّه K الذين انضموا إلى الركب 
الحسـيني كأنـس بـن الحـارث الكاهلي وحبيـب بن مظاهر األسـدي، ومسـلم بن 

عوسجة وغيرهم.
وبحسب ما تشير إليه بعض المصادر التاريخية عن أعمار الثوار واألنصار فإن 

فئة الشباب كانوا العنصر الغالب في تركيبة الجيش الحسيني.
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ألقاب اجليش احلسيين

وردت فـي المتـون الروائيـة والمصادر التاريخيـة ألقاب كثيـرة أطلقت على 
الجيش الحسـيني في كربالء، ولكل لقب منها داللة معبرة عن خصائص ومميزات 

أفراد الجيش الحسيني، وأنصار اإلمام الحسين C، وهذه األلقاب هي:
١- عباد اللَّه الصالحون.

٢- عشاق شهداء.
اك. بَّاد النُسَّ ٣- العُ

٤- الطيبون.
٥- الذاكرون اللَّه.

٦- أهل البصائر.
٧- حملة الحديث.
٨- األتقياء األبرار.

٩- المجتهدون باألسحار.
١٠- شيوخ القراء، قراء القرآن.

ود. ١١- أُسدُ األُسُ
١٢- فرسان المصر.

١٣- القوم المستميتون.
١٤- قتلة المشركين.
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١٥- فقرة الظهر ورأس الفخر(١).
وكل لقـب من هذه األلقاب يشـير إلى خصيصة أو صفـة أو تعبر عن قيمة من 
القيم اإلسالمية ألنصار وأصحاب اإلمام الحسين C الذين نالوا كل ذلك بفضل 
جهادهم وقتالهم ووقوفهم مع اإلمام الحسين C في ذلك الظرف الصعب، فهنيئاً 

لهم الشهادة، ونيل المراتب العليا، فقد فازوا وسعدوا وذلك هو الفوز العظيم.

(١) مع الركب الحسيني، ج ٤، ص ٢١٥ – ٢١٦. وانظر مصادر األلقاب في الهامش.



الفصل الثاينالفصل الثاين
دور املرأة يف النهضة احلسينية

.مدخل تمهيدي
.D العقيلة زينب بنت أمير المؤمنين
.(زوجة زهير بن القين) دلهم بنت عمرو
.مارية ابنة سعد العبدية
.طوعة مستضيفة مسلم بن عقيل
.(أم وهب) قمر بنت عبد
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٢٢٣

مدخل متهيدي

تسـتطيع المرأة القيام بالكثير من األدوار والمهام الكبيرة، ويمكنها المشاركة 
فـي البنـاء والتغييـر واإلصـالح االجتماعـي، فالمـرأة شـريكة الرجـل فـي تحمل 
المسؤوليات الدينية واالجتماعية، وعضو أصيل وفاعل في إنماء المجتمع وتطويره 
وتنميتـه، وبدونها ال يمكـن صناعة اإلصالح االجتماعي، أو إحـداث تغيير حقيقي 

في مسار المجتمع اإلنساني.
وعندمـا نلقي نظرة على شـريط األحـداث في معركة عاشـوراء وما قبلها وما 
بعدهـا سـنجد أن المرأة حاضرة بقوة في المسـيرة الحسـينية منـذ البداية وحتى بعد 
انتهـاء المعركـة، فاإلمام الحسـين C كان يدرك ضـرورة وجود المـرأة في هذه 

المعركة، كي تقوم بأدوار التوعية واإلرشاد والدعم اللوجستيكي للمعركة.
وبعـد المعركـة كان للمرأة دور مهـم في توعية الرأي العـام، وإيصال أهداف 
الثورة الحسـينية إلى الناس، وتصحيح التضليل اإلعالمي، وفضح السياسة األموية 

الظالمة.
ولذلك عندما عاتب ابن عباس اإلمام الحسـين C بحمله النسـاء معه إلى 
ا» فالمرأة كانت شريكة في  ـبَايَ نَّ سَ اهُ رَ هُ أَنْ يَ ـاءَ اللَّ دْ شَ كربالء أجابه اإلمام C: «قَ
النهضة الحسينية، وكان لها أدوار كبيرة، وساهمت في إكمال المسيرة الحسينية بعد 

استشهاد أبطالها.
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وسنتناول في هذا الفصل أسماء نساء خالدات كان لهن دور في واقعة الطف، 
وفي مسـيرة النهضة الحسـينية، وسـاهمن بدور كبير في الحفاظ على أهداف الثورة 

ومنطلقاتها، وهن:
.D ١- العقيلة زينب بنت أمير المؤمنين

٢- دلهم بنت عمرو (زوجة زهير بن القين).
٣- مارية ابنة سعد العبدية. أو منقذ العبدية.

٤- طوعة مستضيفة مسلم بن عقيل.
٥- قمر بنت عبد (أم وهب).
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العقيلة زينب تواجه التضليل اإلعالمي

كل ثورة وانتفاضة تتشكل من عنصرين أساسيين هما: الدم، والرسالة.
ويـراد مـن عنصر الـدم هو الكفـاح الدامي الـذي يقتضي القتل واالستشـهاد 

والتضحية في سبيل المبادئ والقيم المقدسة.
والمراد من العنصر الرسالي أيضاً هو إيصال وبث رسالة الثورة وتبيين مبدئها 
وأهدافهـا. وال يقـل العنصـر الثاني في نجاح ثـورة من الثورات أهميـة عن العنصر 
األول، ألنـه إذا لـم يتم تبييـن وتوضيـح أهدافها ومبادئهـا للمجتمع فقـدت الثورة 
دعمها الشعبي وانصهرت في بوتقة النسيان وصارت عرضة للتغيير والتحريف على 

يد أعدائها.
وعندمـا نلقـي نظـرة فاحصة على ثورة اإلمام الحسـين C المقدسـة نجد 
أن هذين العنصرين متوافران فيها بشـكل تـام، إذ كانت ثورته C حتى عصر يوم 
عاشـوراء رمزاً للعنصر األول، أعني: عنصر الدم والشـهادة والتضحية، وقد تسـلم 
لـواءه الحسـين C بنفسـه، بينما بـدأ يأخذ العنصـر الثاني في الظهـور من عصر 
ذلـك اليوم، وقد حمل لواء هذا كل مـن اإلمام زين العابدين C والحوراء زينب 
الكبرD ، فقد نشرا رسالة الثورة والشهادة الدامية للحسين وأصحابه بخطبهما 

الساخنة بين الناس والرأي العام(١).
(١) سيرة األئمة اإلثني عشر، مهدي البيشوائي، دار الكاتب العربي، بيروت – لبنان، الطبعة األولى 

١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥ م، ص ١٦٣ – ١٦٤.
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فبعد استشـهاد اإلمام الحسـين C وأصحابه شنت السـلطة األموية حملة 
إعالميـة مضللـة لتبريـر قتـل اإلمـام الحسـين C أمام النـاس، فصـورت ماكينة 
اإلعالم األموي أن اإلمام الحسـين C شـخص خرج على الحكم للسيطرة عليه 
تٍل، وأنه وأصحابه من الخوارج، كما عمل اإلعالم األموي على تقليل مكانة أهل  وقُ

البيت، وتضخيم مكانة األمويين.
وقـد تصدت السـيدة زينب الكبـرD  إلى حمـالت التضليل اإلعالمي 
وتشويه الحقائق بكل جرأة وشجاعة قلّ نظيرها أمام السلطات الجائرة. ولنستعرض 
بعـض مواقفها وخطبها في مواجهـة التحريف اإلعالمي ألحداث كربالء من خالل 

ما يلي:
أوًال- احلوراء زينب يف قصر ابن زياد: 

أمـر ابـن زيـاد بجمع النـاس في القصر كـي ينظروا إلى أسـار أهـل البيت، 
وإعالن االنتصار المزيف، وتضليل الرأي العام بحقيقة ما حدث، لكن السيدة زينب 
وبكل جرأة وشـجاعة ومنطق قوي ردت على ابن زياد بكلمات قوية وموضحة فيها 

حقيقة األمور.
يقول المؤرخون: لما وصل رأس الحسين C ووصل ابن سعد من غد 
يـوم وصوله، ومعه بنات الحسـين C وأهله، جلس ابـن زياد للناس في قصر 
اإلمـارة، وأذن للنـاس إذناً عاماً، وأمـر بإحضار الرأس، فوضع بيـن يديه وجعل 
ينظر إليه ويبتسم، وفي يده قضيب يضرب به ثناياه، وكان إلى جانبه زيد بن أرقم 
صاحب رسـول اللَّه K، وهو شيخ كبير، فلما رآه يضرب بالقضيب ثناياه قال 
لـه: ارفـع قضيبك عن هاتين الشـفتين، فو اللَّه الذي ال إله غيره لقد رأيت شـفتي 
رسـول اللَّه K عليهما ما ال أحصيه، ثم انتحب باكياً، فقال له ابن زياد: أبكى 
اللَّـه عينيـك، أتبكـي لفتح اللَّـه، لوال أنك شـيخ كبير قد خرفـت وذهب عقلك، 

لضربت عنقك.



العقيلة زينب تواجه التضليل اإلعالمي

٢٢٧

فنهض زيد بن أرقم من بين يديه وصار إلى منزله، وأدخل عيال الحسين على 
ابـن زياد، فدخلت زينب أخت الحسـين C فـي جملتهم متنكـرة، وعليها أرذل 

ثيابها، فمضت حتى جلست ناحية من القصر، وحفت بها إماؤها.
فقال ابن زياد: من هذه التي انحازت فجلست ناحية ومعها نسائها؟

فلـم تجبه زينب فأعاد ثانية يسـأل عنها، فقال لـه بعض إماؤها هذه زينب بنت 
فاطمـة بنـت رسـول اللَّـه K، فأقبل عليها ابـن زياد فقـال لها: الحمـد للَّه الذي 

فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم.
:D فقالت زينب

الحمـد للَّه الذي أكرمنا بنبيه محمـد K، وطهرنا عن الرجس تطهيراً، إنما 
يفتضح الفاسق، ويكذب الفاجر، وهو غيرنا، والحمد للَّه.

فقال ابن زياد: كيف رأيت فعل اللَّه بأهل بيتك؟
قالـت: كتـب اللَّه عليهم القتـل، فبرزوا إلـى مضاجعهم وسـيجمع اللَّه بينك 

وبينهم، فتحاجون إليه، وتختصمون عنده(١).
وبعد هذه المسـاجالت السـاخنة بين ابن زياد والحوراء زينـب، قام ابن زياد من 
مجلسه حتى خرج من القصر ودخل المسجد فصعد المنبر، فقال: الحمد للَّه الذي أظهر 

الحق وأهله. ونصر أمير المؤمنين يزيد وحزبه، وقتل الكذاب ابن الكذاب وشيعته!
فقام إليه عبد اللَّه بن عفيف األزدي، وكان من شيعة أمير المؤمنين C فقال 
لـه: يـا عدو اللَّه إن الكذاب أنت وأبوك والذي والك وأبوه، يا بن مرجانة تقتل أوالد 

النبيين وتقوم على المنبر مقام الصديقين.

 - ١٣٩٢هـ  الثانية  الطبعة  العراق،   – النجف  الحيدرية،  المطبعة  المفيد،  الشيخ  اإلرشاد،   (١)
تاريخ   .٤٣٥ –  ٤٣٤ ص   ،٣ ج  األثير،  ابن  التاريخ،  في  الكامل   .٢٧٤ –  ٢٧٣ ص  ١٩٧٢م، 

الطبري، أبو جعفر الطبري، ج٣، ص ٣٣٦ – ٣٣٧.
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فقـال ابن زياد: عليَّ بـه، فأخذته الجالوزة، فناد شـعار األزد فاجتمع منهم 
سبعمائة، فانتزعوه من الجالوزة. فلما كان الليل أرسل ابن زياد من أخرجه من بيته، 

فضرب عنقه وصلبه في السبخة، رحمة اللَّه عليه(١).
وقتـل عبـد اللَّه بن عفيف األزدي يدل على ضعف موقـف عبيد اللَّه بن زياد، 
الـذي حاول أن يتظاهـر بمظهر الرجل الحريص على اتباع الحـق (الحمد للَّه الذي 
أظهر الحق) في محاولة منه للمزيد من التضليل اإلعالمي، لكن ذلك لم ينطلِ على 

الواعين من الناس.
ثانيًا- السيدة زينب ختاطب أهل الكوفة:

أمر عبيد اللَّه بن زياد بأخذ األسـار ورأس الحسـين C وهو مرفوع على 
رمح طويل، كي يُدار بهم في شـوارع الكوفة وأزقتهـا إمعاناً في التنكيل بأهل البيت 
A، إال أن السـيدة زينب D اسـتغلت الفرصة وأخذت توعي الناس بأهداف 
 D الثـورة الحسـينية، وحقيقة األحـداث التي جرت في يوم عاشـوراء، كما أنها

.C المت أهل الكوفة لتخاذلهم وتخليهم عن نصرة اإلمام الحسين
 D (والمقصود هي السـيدة زينب) (٢)يقـول ابن طيفور: أومـأت أم كلثوم

إلى الناس أن اسكتوا، فلما سكتت األنفاس، وهدأت األجراس، قالت: 
أبدأ بحمد اللَّه والصالة والسالم على نبيه أما بعد:

يـا أهـل الكوفـة، يا أهـل الختر والخـذل فال رقـأت العبرة وال هـدأت الرنة، 
الً  مْ دَخَ انَكُ مَ ونَ أَيْ ذُ تَّخِ اثـاً تَ ةٍ أَنكَ وَّ دِ قُ عْ ا مِن بَ لَهَ زْ تْ غَ ي نَقَضَ الَّتـِ إنمـا مثلكم كمثل {كَ
}(٣) أال وهـل فيكم إال الصلف والشـنف وملق اإلماء وغمـز األعداء؟ وهل  ـمْ يْنَكُ بَ

 - ١٣٩٢هـ  الثانية  الطبعة  العراق،   – النجف  الحيدرية،  المطبعة  المفيد،  الشيخ  اإلرشاد،   (١)
١٩٧٢م، ص ٢٧٤ – ٢٧٥. الكامل في التاريخ، ابن األثير، ج٣، ص ٤٣٥ – ٤٣٦.

.D (٢) كلما ذكر اسم أم كلثوم بشكل مطلق فالمراد هو زينب الكبر
(٣) سورة النحل، اآلية: ٩٢.
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أنتـم إال كمرعـى على دمنة، وكفضة على ملحودة؟ أال سـاء ما قدمت أنفسـكم، إن 
سخط اللَّه عليكم وفي العذاب أنتم خالدون، أتبكون؟!

أي واللَّـه فابكوا، وإنكم والله أحرياء بالبكاء، فابكـوا كثيراً واضحكوا قليالً، 
وها بغسـل بعدها أبـداً، وأنى ترحضون قتل  فلقد فزتم بعارها وشـنارها ولن تُرحضُ
سـليل خاتم النبوة، ومعدن الرسـالة، وسـيد شـباب أهـل الجنة، ومنـار محجتكم، 
ومـذره حجتكـم، ومفـرخ نازلتكم، فنعسـاً ونكسـاً، لقد خاب السـعي، وخسـرت 
يْئاً  ئْتُمْ شَ دْ جِ الصفقة، وبؤتم بغضب من اللَّه، وضربت عليكم الذلة والمسـكنة. {لَقَ

.(١){ اً دّ بَالُ هَ رُّ الْجِ تَخِ ضُ وَ َرْ قُّ األْ تَنشَ نْهُ وَ نَ مِ طَّرْ تَفَ اتُ يَ اوَ مَ ادُ السَّ اً * تَكَ إِدّ
أتـدرون أي كبـد لرسـول اللَّـه فريتـم؟! وأي كريمة لـه أبرزتـم؟! وأي دم له 
سـفكتم؟! ولقد جئتم بها شوهاء، خرقاء، شـرهاً، طالع األرض والسماء، أفعجبتم 
! ولعذاب اآلخـرة أخز وهم ال ينظرون؟! فال يسـتخفنكم  أن قطـرت السـماء دماً
المهـل، فانّـه ال يحفزه المبـادرة، وال يخاف عليه فوت الثـأر، كال إن ربكم لنا ولهم 

لبالمرصاد(٢).
لقـد حركت هذه الكلمات المؤثرة مشـاعر الموجوديـن، وألهبت فيهم روح 
الندم على تخاذلهم عن نصرة اإلمام الحسين  C، وهو األمر الذي دفع بمجموعة 
مـن الناس للثورة على حكم يزيد ، والتي سـميت بثورة التوابيـن، للتوبة من معصية 

.C  التخاذل عن نصرة اإلمام الحسين
ثالثًا- السيدة زينب  اجم يزيد:

أمـر يزيد  بإرسـال األسـر ورؤوس الشـهداء إلى الشـام ، فانطلقـت قافلة 
األسـر نحـو الشـام ، وكان جالوزة ابن زيـاد  أجالفـاً غالظاً، وكان بالط الشـام  

(١) سورة مريم، اآليتان: ٨٩-٩٠.
(٢) ابن طيفور، بالغات النساء، المكتبة العصرية، بيروت - لبنان طبع عام ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م، 

ص ٤١ - ٤٢. البحار، ج٤٥، ص١٠٩.
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ينتظر هذه القافلة التي كانت رسـول النصـر إليهم على أحر من الجمر، وكما ينقل 
المؤرخـون دخلت قافلة األسـر المدينة من بوابة السـاعات تخترق اآلالف من 
المشـاهدين، سـاد ذلك اليوم مدينة دمشـق الفرح واالبتهاج واحتفلوا بنصر يزيد، 
سـار موكب األسـر من بين الجموع المحتشـدة تجوب الشـوارع واألزقة حتى 

وصلت إلى قصر يزيد الشامخ.
جلـس أهـل البـالط فـي مكانهـم المخصص لهـم وارتقـى يزيد كرسـيه 
متسـربالً بكبريائـه وزهـوه الكبير اسـتعداداً للقاء األسـر، وعلـى العكس من 
مجلس ابن زياد فإن مجلس يزيد لم يحضره كل من هب ودب، بل حضره كبار 
مسـئولي الدولة ورؤساء القبائل وبعض السـفراء واألجانب، ولهذا كان مجلساً 

هاماً للغاية. 
دخل األسر وجلسوا في الناحية المقررة لهم في القصر، وما أن وقعت عينه 
على أسر أهل بيت النبي، وشاهدهم واقفين أمامه أمر بطشت ليوضع رأس اإلمام 
الحسـين فيه، وأخذ ينكـث بمخصرته في ثنايا اإلمام، وهو يتمثل بأبيات شـاعر من 

مشركي قريش هو عبد اللَّه بن الزبعري السهمي مجدداً أحقاده الجاهلية:
ــدر شــهــدوا  ــب ــي ب ــاخ ــي ــيــث أش ــع األســلل ــخــزرج مــن وق ــزع ال ج
فرحــــاً واســتــهــلــوا  ــوا  ــل تشلأله ال  ــد  ــزي ي يـــا  قـــالـــوا  ثـــم 
مثلــــها ــدر  ــب ب ــل بـــدر فــاعــتــدلفــجــزيــنــاهــم  ــث ــا م ــن ــم وأق

D صيحة زينب
لـو كان المجلـس ينتهي إلى هذا الحد لكان يزيد هو المنتصر، أو أن ما كان 
يأمـر بـه فينفد مـا كان يبدو قبيحـاً في األنظار، ولكـن زينب لم تسـمح بأن ينتهي 
األمر بهذه السهولة، فعكرت عليه صفو االنتصار ومررت حالوته في فمه وسلبته 

نشوته.
وأفهمت الحاضرين بأن هؤالء الواقفين هم أوالد الرسـول الذي يحكم يزيد 
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الناس بسلطان دينه (١).
وبدأت زينب D بشجاعة ورباطة جأش خطبتها مخاطبة إياه:

بُوا  ذَّ ـوأَ أَن كَ وا السُّ ـاؤُ ينَ أَسَ اقِبَةَ الَّذِ انَ عَ مَّ كَ صدق اللَّه ورسـوله يا يزيـد {ثُ
ئُون}(٢)، أظننـت يا يزيد إنه حين أخـذ علينا بأطراف  زِ ـتَهْ ا يَسْ انُوا بِهَ كَ ـهِ وَ ـاتِ اللَّ بِآيَ
األرض وأكناف السـماء فأصبحنا نسـاق كما يساق األسـار أن بنا هواناً على اللَّه، 
وبـك عليه كرامـة، وأن هذا لعظيم خطرك، فشـمخت بأنفك، ونظـرت في عطفيك 
جـذالن فرحاً حين رأيت الدنيا مستوسـقة لك، واألُمور متسـقة عليك، وقد أمهلت 
يْرٌ  مْ خَ لِي لَهُ ا نُمْ واْ أَنَّمَ رُ فَ ينَ كَ بَنَّ الَّذِ سَ الَ يَحْ ونفست، وهو قول اللَّه تبارك وتعالى: {وَ

.(٣){ ينٌ هِ ابٌ مُّ ذَ مُ عَ لَهْ واْ إِثْماً وَ ادُ دَ مْ لِيَزْ لِي لَهُ ا نُمْ مْ إِنَّمَ هِ سِ َنفُ ألِّ
أمن العدل يا بن الطلقاء تخديرك نسـاءك وإماءك، وسـوقك بنات رسول اللَّه 
K؟ وقد هتكت سـتورهن، وأصحلـت صوتهن، مكتئبات، تخذ بهن األباعر، 
ويحـدو بهـن األعادي مـن بلد إلـى بلـد، ال يراقبن وال يؤويـن، يتشـوفهن القريب 

والبعيد، ليس معهن ولي من رجالهن.
وكيف يستبطأ في بغضتنا من نظر إلينا بالشنق والشنآن واإلحن واألضغان؟

أتقول: ليت أشياخي ببدر شهدوا غير متأثم وال مستعظم وأنت تنكث ثنايا أبي 
عبد اللَّه بمخصرتك، ولم ال تكون كذلك؟ وقد نكأت القرحة واسـتأصلت الشـأفة 
بإهراقك دماء ذرية رسـول اللَّه K ونجـوم األرض من آل عبد المطلب، ولتردن 
علـى اللَّه وشـيكاً موردهم، ولتـودن أنك عميت وبكمت، وأنك لم تقل: فاسـتهلوا 

. وأهلوا فرحاً
اللهم خذ بحقنا وانتقم لنا ممن ظلمنا.

(١) سيرة األئمة االثني عشر، مهدي البيشوائي، ص ١٨٠ - ١٨١.
(٢) سورة الروم، اآلية: ١٠

(٣) سورة آل عمران، اآلية: ١٧٨.
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والله ما فريت إال في جلدك، وال حززت إال في لحمك، وسـترد على رسـول 
اللَّـه K برغمـك، وعترتـه ولحمته فـي حظيرة القدس يـوم يجمع اللَّه شـملهم 
واْ فِي  تِلُ يـنَ قُ ـبَنَّ الَّذِ سَ الَ تَحْ ملموميـن من الشـعث، وهو قول اللَّه تبارك وتعالى: {وَ
}(١)، وسـيعلم مـن بوأك ومكنك من  ونَ قُ زَ رْ مْ يُ هِ بِّ ندَ رَ يَاء عِ اتاً بَـلْ أَحْ وَ ـهِ أَمْ ـبِيلِ اللّ سَ
رقـاب المؤمنيـن إذا كان الحكـم اللَّـه، والخصم محمد K وجوارحك شـاهدة 

.(٢){ نداً عَفُ جُ أَضْ اناً وَ كَ رٌّ مَّ عليك، فبأس للظالمين بدالً أيكم {شَ
مـع أنـي واللَّه يا عدو اللَّه، وابن عدوه، اسـتصغر قدرك، وأسـتعظم تقريعك، 
تِلَ  غيـر أن العيـون عبـر، والصـدور حر، وما يجـزي ذلـك أو يغني عنا، وقـد قُ
الحسين C، وحزب الشيطان يقربنا إلى حزب السفهاء ليعطوهم أموال اللَّه على 
انتهاك محارم اللَّه، فهذه األيادي تنطف من دمائنا، وهذه األفواه تتحلب من لحومنا، 
وتلـك الجثث الزواكي يعتامها، فلئن اتخذتنا مغنماً، لتتخذن مغرماً حين ال تجد إال 
مـا قدمت يداك، تسـتصرخ يا بن مرجانة، ويسـتصرخ بك، وتتعـاو وأتباعك عند 
الميـزان، وقد وجدت أفضـل زاد زودك معاوية قتلك ذريـة محمد K، فواللَّه ما 

اتقيت غير اللَّه وال شكواي إال إلى اللَّه.
فكد كيدك، واسـع سـعيك، وناصب جهـدك، فواللَّه ال يرحـض عنك عار ما 
أتيـت إلينا أبداً، والحمد للَّه الذي ختم بالسـعادة والمغفرة لسـادات شـبان الجنان، 
فأوجـب لهم الجنة، أسـأل اللَّه أن يرفع لهم الدرجـات، وأن يوجب لهم المزيد من 

فضله، فإنه ولي قدير(٣).
بهـذه الكلمـات القوية التـي قالتها العقيلة زينب D بكل جرأة وشـجاعة، 
وأمـام يزيد مباشـرة اسـتطاعت زينب أن تقلـب األمور ضد يزيد، وتوضـح أبعاد ما 

(١) سورة آل عمرن، اآلية: ١٦٩
(٢) سورة الجن، اآلية: ٢٤.

(٣) بالغات النساء، ابن طيفور، ص ٣٩ - ٤٠. والبحار، العالمة المجلسي، ج ٤٥، ص ١٣٣ - 
١٣٥. (مع بعض االختالف اليسير في النص).
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قام به ضد أهل البيت A، فسـاد القصر األموي صمت حزين، ولما شـاهد يزيد 
اشـمئزاز الحاضرين ونفورهـم مما حدث قال: قتل اللَّه ابـن مرجانة لم أكن أرضى 

بقتل الحسين!
وأخذت السـيدة زينب D أينما تذهب، تصـدع بالحق، وتجهر بالصدق، 
وتوضـح للرأي العـام حقائق األحداث المفجعـة في كربالء، وتبيـن زينب الدعاية 
األمويـة، وتفضـح التضليل اإلعالمـي األموي، وهـذا الدور الكبير الـذي قامت به 
العقيلـة زينب D هو المكمل لدور الثورة، فحملت رسـالة عاشـوراء، وأهداف 
النهضة الحسـينية، إلى الرأي العام، وهو األمر الذي جعل الكثير من الناس ينقمون 
على السـلطة األموية، وهو ما يفسـر لنا وقوع الكثير من الثورات واالنتفاضات بعد 

 .C مقتل الحسين
وما قامت به السيدة زينب D يثبت أن المرأة تستطيع أن تقوم بأدوار كبيرة 
ومهمـة في مسـار المجتمع، وفي عملية اإلصـالح والتغييـر االجتماعي، فعلى كل 
امرأة المسـاهمة بما تسـتطيع في خدمة قضايا المجتمع، والقيام بالتنوير واإلصالح 

الثقافي واالجتماعي.
رابعًا- مشادة قوية بني السيدة زينب ويزيد:

عرفـت السـيدة زينـب D بالشـجاعة والجرأة فـي قول الحـق، ومواجهة 
الظالميـن، فهي تصدع بالحق، وتجهر بالحقيقة، وتقف بشـجاعة في وجه كل ظالم 

ومبتز.
ومـن وجـوه الظلم هو محاولـة االبتزاز لبنت اإلمام الحسـين C السـيدة 
فاطمـة، وكانـت فتـاة وضيئـة ضمن األسـر فـي مجلس يزيـد، حيـث طلب أحد 
الشـاميين أن يأخذ فاطمة كجارية له، فتصدت السـيدة زينب الكبر بشجاعة كبيرة 

ونهرت ذلك الشامي، وتحدته بجرأة أن يقوم باالبتزاز!
تقول نص الرواية كما يرويها الشيخ المفيد في اإلرشاد:
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ن  لٌ مِ جُ يهِ رَ نا، فَقامَ إلَ قَّ لَ زيدَ رَ ي يَ ينَ يَدَ لَسـنا بَ ا جَ مّ : لَ ـينِ سَ عن فاطمة بنت الحُ
نتُ  عنيني- وكُ ـةَ -يَ يَ هِ الجارِ ب لي هذِ ، هَ نيـنَ ؤمِ : يا أميرَ المُ ، فَقالَ ـرُ ـامِ أحمَ أهلِ الشّ
 ، ينَبَ تي زَ مَّ ذتُ بِثِيـابِ عَ أَخَ م، فَ هُ كَ جائِزٌ لَ نَنتُ أنَّ ذلـِ دتُ وظَ ، فَارعِ ضيئَـةً ـةً وَ يَ جارِ

. وكانَت تَعلَمُ أنَّ ذلِكَ ال يَكونُ
. هُ هِ ما ذلِكَ لَكَ وال لَ اللَّ ، وَ متَ ؤُ هِ ولَ اللَّ بتَ وَ ذَ : كَ يِّ امِ تي لِلشّ مَّ فَقالَت عَ

. لتُ عَ فَ لَ لَ ئتُ أن أفعَ ، إنَّ ذلِكِ لي، ولَو شِ بتِ ذَ : كَ زيدُ وقالَ بَ يَ ضِ فَغَ
ها. يرِ تِنا وتَدينَ بِغَ لَّ ن مِ جَ مِ أن تَخرُ ، إالّ هُ لَكَ ذلِكَ لَ اللَّ عَ ، ما جَ اللَّهِ الّ وَ قالَت: كَ
ينِ أبوكِ  نَ الدّ جَ مِ رَ ايَ تَسـتَقبِلينَ بِهذا؟! إنَّما خَ : إيّ باً، وقالَ ضَ زيدُ غَ فَاسـتَطارَ يَ

. وأخوكِ
كَ وأبوكَ إن  دُّ يتَ أنـتَ وجَ ي اهتَدَ هِ ودينِ أبي ودينِ أخِ : بِديـنِ اللَّ ينَبُ قالَـت زَ

. سلِماً نتَ مُ كُ
. هِ ةَ اللَّ وَّ دُ بتِ يا عَ ذَ : كَ قالَ

. لطانِكَ رُ بِسُ : أنتَ أميرٌ تَشتُمُ ظالِماً وتَقهَ هُ قالَت لَ
! ةَ يَ هِ الجارِ ب لي هذِ : هَ يُّ فَقالَ امِ . فَعادَ الشّ تَ كَ هُ استَحيا وسَ نَّ أَ فَكَ

.(١) ياً تفاً قاضِ هُ لَكَ حَ بَ اللَّ هَ ب، وَ : اغرُ زيدُ هُ يَ فَقالَ لَ
ةَ  امِ إلى فاطِمَ ن أهلِ الشّ لٌ مِ جُ رَ رَ وفي الملهوف يروي السيد ابن طاووس: نَظَ

. ةَ يَ هِ الجارِ ب لي هذِ نينَ هَ ؤمِ : يا أميرَ المُ ينِ C فَقالَ سَ ابنَةِ الحُ

 ، عليّ بنت  فاطمة  عن   ٢٤٢ الرقم   ٢٣١ ص  للصدوق:  األمالي   ،١٢١ ص   ٢ ج  اإلرشاد:   (١)
االحتجاج: ج ٢ ص ١٣١، روضة الواعظين: ص ٢١١ كلّها نحوه، بحار األنوار: ج ٤٥ ص 
١٣٦؛ تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٤٦١، المنتظم: ج ٥ ص ٣٤٣، تاريخ دمشق: ج ٦٩ ص ١٧٧ 

والثالثة األخيرة عن فاطمة بنت عليّ نحوه.
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؟ مُ تاه! اوتِمتُ واستَخدَ مَّ تِها: يا عَ مَّ ةُ لِعَ فَقالَت فاطِمَ
. قِ ا الفاسِ ةَ لِهذَ رامَ : ال، وال كَ ينَبُ فَقالَت زَ

؟  ةُ يَ هِ الجارِ : مَن هذِ يُّ امِ فَقالَ الشّ
. لِيٍّ ينَبُ ابنَةُ عَ تُها زَ مَّ ينِ وتِلكَ عَ سَ ةُ بِنتُ الحُ هِ فاطِمَ : هذِ زيدُ فَقالَ يَ

؟!  لِيُّ بنُ أبي طالِبٍ ةَ وعَ ينُ بنُ فاطِمَ سَ : الحُ يُّ امِ فَقالَ الشّ
م. : نَعَ قالَ

هِ ما  اللَّ ، وَ تَـهُ يَّ رِّ بِيِّكَ وتَسـبي ذُ ةَ نَ ترَ قتُلُ عِ ! أتَ زيـدُ هُ يا يَ كَ اللَّ نـَ عَ : لَ يُّ ـامِ فَقـالَ الشّ
! ومِ بيُ الرّ م سَ متُ إالّ أنَّهُ هَّ تَوَ

.(١) هُ نُقُ بَت عُ رِ رَ بِهِ فَضُ مَّ أمَ م، ثُ نَّكَ بِهِ قَ لحِ هِ الَ اللَّ : وَ زيدُ فَقالَ يَ
، عن أبي  هنيّ ار بن أبي معاويـة الدّ وفـي تهذيـب الكمال ينقل المـزي عن عمّ

 :C [الباقر] ِين سَ د بن عليّ بن الحُ مَّ حَ جعفر مُ
مَّ  ، ثُ ـامِ ن أهلِ الشّ تِهِ مِ ضرَ ـن كانَ بِحَ عَ مَ مَ ] جَ زيـدَ لى يَ يهِ [أي عَ لَ مـوا عَ ـا قَدِ مّ لَ
ن  ةٍ مِ صيفَ رَ إلـى وَ قُ ونَظَ ـرُ أزرَ م أحمَ نهُ ـلٌ مِ جُ ، فَقامَ رَ تـحِ ؤوهُ بِالفَ نـَّ هَ يـهِ فَ لَ لـوا عَ ادخِ

. هِ ب لي هذِ نينَ هَ ؤمِ : يا أميرَ المُ م، فَقالَ ناتِهِ بَ
. هِ ن دينِ اللَّ جَ مِ أن يَخرُ هُ إالّ ةَ لَكَ وال لَ رامَ هِ وال كَ اللَّ : ال وَ ينَبُ فَقالَت زَ

.(٢) فَّ : كُ زيدُ هُ يَ ، فَقالَ لَ قُ ا األَزرَ هَ أَعادَ فَ
فالسـيدة زينـب D كانت مع باقي النسـوة فـي موضع األسـر، وأمام يزيد 
(الحاكـم المطلـق) بالغلبـة والقوة، وقفت بشـجاعة أمام يزيد وذلك الشـامي الذي 

(١) الملهوف: ص ٢١٨، بحار األنوار: ج ٤٥ ص ١٣٦ و١٣٧.
(٢) تهذيب الكمال: ج ٦ ص ٤٢٩، سير أعالم النبالء: ج ٣ ص ٣٠٩، البداية والنهاية: ج ٨ ص 

١٩٧؛ األمالي للشجري: ج ١ ص ١٩٢.
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تصور ضعف هؤالء النسوة، وأنهن أسار، ويمكن أن يأخذ منهن ما يريد!
لكـن موقـف العقيلة زينـب الكبرD ، ودخولها في مشـادة قويـة مع يزيد 
 ،D وذلك الشامي قد أبطل مفعول تلك المحاولة أمام شجاعة وجرأة السيدة زينب
وكانت تتحدث ببالغة وفصاحة وشجاعة قوية مما يدل على قوة شخصيتها وعظمتها.



C زوجة زهري بن القني رس التحاقه بركب احلسني

٢٣٧

C زوجة زهري بن القني سر التحاقه بركب احلسني

للكلمة الطيبة أثرها اإليجابي في النفوس، كما أن للكلمة الخبيثة أثرها السيئ 
يِّبَةٍ  رةٍ طَ ـجَ شَ يِّبَةً كَ ةً طَ لِمَ ثَالً كَ ـهُ مَ بَ اللّ رَ يْفَ ضَ ـرَ كَ فـي النفـوس، يقول تعالى:{أَلَمْ تَ
هُ  بُ اللّ ـرِ يَضْ ا وَ هَ بِّ نِ رَ إِذْ ينٍ بـِ لَّ حِ ا كُ هَ لَ ي أُكُ تـِ اء * تُؤْ ـمَ ـا فِي السَّ هَ عُ رْ فَ تٌ وَ ابـِ ـا ثَ هَ لُ أَصْ
قِ  وْ تُثَّتْ مِن فَ بِيثَةٍ اجْ ةٍ خَ رَ ـجَ شَ بِيثَةٍ كَ ةٍ خَ لِمَ ثلُ كَ مَ ونَ * وَ رُ كَّ تَذَ مْ يَ هُ لَّ اسِ لَعَ ثَـالَ لِلنـَّ األَمْ

.(١){ ارٍ رَ ا مِن قَ ا لَهَ ضِ مَ األَرْ
فكلمة واحدة قد تغير مسار إنسان، وقد تنقله من موقع آلخر، ومن انتماء إلى 
انتماء مختلف. وهذا بالضبط ما حدث مع الشهيد زهير بن القين الذي استمات في 
الدفـاع عـن اإلمام الحسـين C والذي كان يقـول: «و اللَّه لـوددت أني قتلت ثم 
نشرت، ثم قتلت، حتى أُقتل هكذا ألف مرة، وأن اللَّه عز وجل يدفع بذلك القتل عن 

نفسك وعن أنفس هؤالء الفتيان من أهل بيتك»(٢).
زهيـر بـن القين الـذي آثر المـوت مع الحسـين C حتى ولو كانـت الدنيا 
مخلدة كما قال: «واللَّه لو كانت الدنيا لنا باقية، وكنا فيها مخلدين، إال أن فراقها في 

نصرك ومواساتك، آلثرنا الخروج معك على اإلقامة فيها»(٣).
: وهو البطل الشجاع الذي كان يصول ويجول في ميدان المعركة ويرتجز قائالً

(١) سورة: إبراهيم، اآليات: ٢٤-٢٦..
(٢) اإلرشاد، الشيخ المفيد، ص ٢٥٩.

(٣) تاريخ الطبري، ج ٣، ص ٣٠٧.
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ــــا ابــــن الــقــيــن  (١)أنــــا زهــيــر وأن حسين  عــن  بالسيف  أذبــكــم 
زهيـر هـذا البطل المجاهـد والمدافع عن اإلمام الحسـين وأهـل بيته كان في 
البدايـة بعيـداً عن أهـل البيت كما وكان يبغض أن يسـاير الحسـين حتـى في طريق 
واحد، ولكن كلمة واحدة صادقة ومؤثرة من زوجته (دلهم بنت عمرو) غيرت حياته 
ومسـاره وتوجهه، فعندما بعث اإلمام الحسـين C رسـوالً لزهيـر، وأظهر زهير 
امتعاضاً لذلك، قالت له زوجته: «يا زهير، أيبعث إليك ابن رسول اللَّه ثم ال تأتيه؟! 

سبحان اللَّه، لو أتيته فسمعت كالمه ثم انصرفت».
 ،C هذه الكلمة الطيبة والصادقة دفعت بزهير للذهاب إلى اإلمام الحسين
.C وما عاد منه إال وهو مشرق الوجه، وقد قرر االلتحاق بركب اإلمام الحسين

يقول المؤرخون ما نصه:
، عن رجل من بني فزارة قال: ديّ قال أبو مخنف: فحدثني السّ

كنـا مع زهير بـن القين الجبلي حين أقبلنا من مكة نسـاير الحسـين، فلم يكن 
شـيء أبغض إلينا من أن نسـايره في منزل، فإذا سـار الحسين تخلف زهير بن القين، 
وإذا نزل الحسين تقدم زهير، حتى نزلنا يؤمئذ في منزل لم نجد بداً من أن ننازله فيه، 
فنزل الحسـين في جانب، ونزلنا في جانـب، فبينا نحن جلوس نتغذ من طعام لنا، 
إذ أقبل رسـول الحسـين حتى سـلم، ثم دخل فقال: يا زهير بن القين، إن أبا عبد اللَّه 
الحسـين بن علي بعثني إليك لتأتيه؛ قال: فطرح كل إنسان ما في يده حتى كأننا على 

رؤوسنا الطير.
قال أبو مخنف: فحدثتني دلهم بنت عمرو امرأة زهير بن القين، قالت: فقلت 
له: أيبعث إليك ابن رسول اللَّه ثم ال تأتيه! سبحان اللَّه! لو أتيته فسمعت من كالمه! 

ثم انصرفت.
قالت: فأتاه زهير بن القين، فما لبث أن جاء مستبشـراً قد أسـفر وجهه؛ قالت: 

(١) - البحار، ج٤٤، ص ٣١٩، تاريخ الطبري، ج٣، ص ٣٢٨.
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مل إلى الحسين، ثم قال المرأته: أنتِ طالق،  فأمر بفُسطاطه وثقله ومتاعه فُقدم، وحُ
الحقي بأهلك، فإني ال أحب أن يصيبك من سببي إال خير.

ثـم قـال ألصحابـه: مـن أحـب منكـم أن يتبعنـي وإال فإنه آخـر العهـد، إني 
سـأحدثكم حديثـاً، غزونا بلنجـر، ففتح اللَّه علينـا، وأصبنا غنائم، فقال لنا سـلمان 

: أفرحتم بما فتح اللَّه عليكم، وأصبتم من الغنائم!  الباهليّ
فقلنا: نعم.

فقال لنا: إذا أدركتم شـباب آل محمد فكونوا أشـد فرحاً بقتالكم معهم منكم 
بمـا أصبتـم من الغنائم، فأما أنا فإني أسـتودعكم اللَّه؛ قال: ثـم واللَّه ما زال في أول 

القوم حتى قُتل(١).
وهكـذا تغيرت مسـيرة زهير بـن القين بفضل كلمة طيبة مـن زوجته الصالحة 
.C (دلهم بنت عمرو) التي لها الشرف في دفع زوجها نحو نصرة اإلمام الحسين

وعندمـا ودعتـه وهـي تبكي بـكاء الفراق قالت لـه: «خار اللَّه لك أسـألك أن 
.(٢)«C تذكرني في القيامة عند جدّ الحسين

فالمرأة الصالحة تسـتطيع من خالل كلماتها وسـلوكها أن تؤثر فيمن حولها، 
كزوجها وأوالدها وجميع من يرتبطون بها.

فعلى المرأة المؤمنة أن ال تستهين بقدراتها وإمكانياتها، فهي تستطيع أن تفعل 
الكثير، وأن تساهم في تربية وصنع الرجال الكبار.

(١) تاريخ الطبري، ج٣، ص ٣٠٢ (أحداث سنة٦٠هـ)، البحار، ج ٤٤، ص ٣٧١ - ٣٧٢.
(٢) البحار، ج٤٤، ص ٣٧٢.





C مارية تبذل ماهلا لنرصة اإلمام احلسني

٢٤١

C مارية تبذل ماهلا لنصرة اإلمام احلسني

ماريـة بنت منقـذ العبدية امرأة ثرية من أهل البصرة، وألسـرتها مكانة مرموقة 
في المجتمع البصري، ومجلسـها كان ملتقى لوجهاء وأشـراف الشـيعة في البصرة، 
وقد ساهمت هذه المرأة الصالحة بدور مهم في عاشوراء، فانطلق من مجلسها ستة 

.C أشخاص لنصرة اإلمام الحسين
فعندمـا عـزم اإلمام الحسـين C الخروج مـن الحجاز نحـو العراق كتب 
لشـيعته فـي مختلـف األمصـار لنصرتـه، ومن ذلـك البصرة حيـث كتب لهـم كتاباً 

يدعوهم فيه لمناصرته، والوقوف معه. وهذا نص الكتاب:
، وإلـى األحنف بن قيـس، وإلـى المنذر بن  «إلـى مالـك بن مسـمع البكـريّ
الجارود، وإلى مسعود بن عمرو، وإلى قيس بن الهيثم، وإلى عمرو بن عبيد اللَّه بن 

معمر، فجاءت منه نسخة واحدة إلى جميع أشرافها: أما بعد:
فـإن اللَّه اصطفى محمداً K على خلقه، وأكرمه بنبوته، واختاره لرسـالته، 
ثـم قبضـه اللَّه إليـه وقد نصح لعبـاده، وبلغ ما أرسـل به K، وكنا أهلـه وأولياءه 
وأوصياءه وورثته وأحق الناس بمقامه في الناس، فاستأثر علينا قومنا بذلك، فرضينا 
وكرهنـا الفرقـة، وأحببنـا العافية، ونحن نعلـم أنا أحق بذلك الحق المسـتحق علينا 
ممن تواله، وقد أحسـنوا وأصلحوا، وتحروا الحـق، فرحمهم اللَّه، وغفر لنا ولهم. 
 ،K وقد بعثتُ رسولي إليكم بهذا الكتاب، وأنا أدعوكم إلى كتاب اللَّه وسنة نبيه
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فإن السنة قد أميتت، وإن البدعة قد أحييت، وإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم 
سبيل الرشاد، والسالم عليكم ورحمة اللَّه»(١).

 C إال أن المنذر بن الجارود قام بتسليم الكتاب مع رسول اإلمام الحسين
إلـى عبيد اللَّه بن زياد بدعو أن الرسـول قد يكون دسيسـاً من قبلـه، فقام عبيد اللَّه 

بقتل رسول اإلمام الحسين. 
يقـول الطبـري: فـكل من قـرأ ذلـك الكتاب مـن أشـراف الناس كتمـه، غير 
المنذر بـن الجـارود، فإنه خشـي بزعمه أن يكون دسيسـاً من قبل عبيـد اللَّه، فجاءه 
بالرسـول من العشـية التـي يريد صبيحتها أن يسـبق إليه الكوفة، وأقـرأه كتابه، فقدم 

الرسول فضرب عنقه(٢).
وبعد انتشار الخبر، ومعرفة كتاب اإلمام الحسين C اجتمع وجهاء الشيعة 
في مجلس مارية العبدية حيث كان مجلسـها مجلسـاً معروفاً للشـيعة كما تقل ذلك 

الطبري في تاريخه، إذ قال ما نصه:
قـال أبو مخنـف: وذكر أبو المخارق الراسـبي، قال: اجتمع ناس من الشـيعة 
بالبصـرة فـي منزل امرأة من عبد القيـس يقال لها مارية ابنة سـعد - أو منقذ - أياماً، 
وكانـت تشـيع(٣)، وكان منزلهـا لهـم مألفـاً يتحدثـون فيه، وقد بلـغ ابن زيـاد إقبال 

الحسين، فكتب إلى عامله بالبصرة أن يضع المناظر ويأخذ بالطريق.
قـال: فأجمـع يزيد بـن نبيط الخروج - وهـو من عبد القيس - إلى الحسـين، 
وكان لـه بنون عشـرة فقال: أيكم يخرج معي؟ فانتدب معه ابنـان له: عبد اللَّه وعبيد 
اللَّه، فقال ألصحابه في بيت تلك المرأة: إني قد أزمعتُ على الخروج، وأنا خارج، 
فقالوا له: إنا نخاف عليك أصحاب ابن زياد، فقال: إني واللَّه لو قد استوت أخافهما 

(١) تاريخ الطبري، ج٣، ص ٢٨٠.
(٢) تاريخ الطبري، ج٣، ص ٢٨٠ (أحداث سنة ٦٠هـ).

(٣) في بعض المصادر: تتشيع.
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د(١) لهان عليّ طلب من طلبني. دَ بالجَ
قال: ثم خرج فتقد(٢) في الطريق حتى انتهى إلى الحسين C، فدخل في 
رحله باألبطح، وبلغ الحسين مجيئه، فجعل يطلبه وجاء الرجل إلى رحل الحسين.

فقيل له: قد خرج إلى منزلك، فأقبل في أثره، ولما لم يجده الحسين جلس في 
. رحله ينتظره، وجاء البصري فوجده في رحله جالساً

}(٣) قال: فسـلم عليه،  واْ حُ رَ يَفْ لْ كَ فَ لـِ بِذَ هِ فَ تـِ مَ حْ بِرَ ـهِ وَ ـلِ اللّ ضْ ـلْ بِفَ فقـال: {قُ
وجلـس إليه، فخبره بالذي جاء له، فدعا لـه بخير، ثم أقبل معه حتى أتى فقاتل معه، 

فقتٍل معه هو وابناه(٤).
فماريـة جعلت من مجلسـها مكانـاً لتهيئة الثـوار وإعـداد المجاهدين لنصرة 

. اإلمام الحسين C، كما أنها وظفت أموالها الكثيرة في دعم المجاهدين مالياً
فماريـة التي استشـهد زوجها وأوالدهـا في معركة الجمل مـع أمير المؤمنين 
C، لم تتخلَ عن القيام بواجب مناصرة أهل البيت A بالرغم مما أصابها من 
فقد أحبتها فداء ألهل بيت النبوة. فقد كانت تدعو الرجال لمناصرة اإلمام الحسـين 

C بكل قوة وثبات.
فيرو أنها أقبلت إلى مجلسها بعد أن اجتمع فيه األشراف والوجهاء، ووقفت 

أمامهم تجهش بالبكاء والنحيب.
وسألها الحاضرون عن سبب صراخها وغضبها؟.

فقالـت: ويلكـم مـا أغضبني أحـد!.. ولكـن أنا امـرأة ما أصنع؟ سـمعت أن 
الحسين ابن بنت نبيكم استنصركم وأنتم ال تنصرونه؟!.

(١) الطريق الرملي.
(٢) لزم جادة الطريق.

(٣) سورة يونس، اآلية: ٥٨
(٤) تاريخ الطبري، ج٣، ص ٢٧٨ (أحداث سنة ٦٠هـ).
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فأخذوا يعتذرون منها لعدم السالح والراحلة!
فقالت: أهذا الذي يمنعكم؟

قالوا: بلى.
فالتفتـت إلـى جاريتهـا وقالـت لهـا: انطلقـي إلى الحجـرة، وآتينـي بالكيس 
الفالني. فانطلقت الجارية، وجاءت بالكيس. وفتحت (مارية) الكيس وأفرغته على 

األرض، فإذا دنانير ودراهم.. وقالت:
.(١) C فليأخذ كل رجل منكم ما يحتاجه وينطلق إلى نصرة سيدي وموالي الحسين
وهكذا، سـاهمت مارية العبدية بدور مهم ومؤثر في مناصرة اإلمام الحسـين 

C، كما أنها ساهمت في تربية أجيال صالحة من خالل مجلسها الهادف.
وكما استطاعت مارية أن تلعب دوراً غير عادي في زمانها كذلك تستطيع كل 
امرأة صالحة أن تسـاهم في تربية األجيال، وفي تحفيز النشـاط الديني، وفي الدعم 

المعنوي والمادي للناشطين في المناشط االجتماعية والدينية.

(١) - مسؤولية المرأة، ص ١٤٠- ١٤١.
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 C طوعة امرأة سـجل التاريخ موقفها الشـجاع مع سـفير اإلمام الحسـين
إلـى العراق مسـلم بن عقيل، فبعد أن تخلى الرجال عنـه، وتفرق اآلالف من حوله، 
ولم يجد له مأو يلجأ إليه، كان مسـلم يسـير في شوارع الكوفة هائماً ال يعرف أين 

يذهب؟!
وإذا بامـرأة واقفـة على البـاب تنتظر رجوع ابنهـا (بالل) إلى الـدار، فاقترب 

مسلم إليها وسلم عليها، فردت عليه السالم.
يقول الشيخ المفيد:

فقال لها: يا أمة اللَّه اسقيني ماء فسقته وجلس.
وأدخلت اإلناء ثم خرجت، فقالت: يا عبد اللَّه ألم تشرب؟

قال: بلى.
قالت: فاذهب إلى أهلك، فسـكت ثم أعادت عليه مثل ذلك فسكت ثم قالت 
لـه فـي الثالثة: سـبحان اللَّه يا عبـد اللَّه قم عافـاك اللَّه إلى أهلك فانـه ال يصلح لك 

الجلوس على بابي وال أحله لك.
فقام وقال: يا أمة اللَّه ما لي في هذا المصر منزل وال عشيرة، فهل لك في أجر 

ومعروف ولعلي مكافيك بعد اليوم؟
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قالت: يا عبد اللَّه وما ذاك؟
قال: أنا مسلم بن عقيل كذبني هؤالء القوم وغروني وأخرجوني.

قالت: أنت مسلم؟!
قال: نعم.

قالـت: أدخـل، فدخـل بيتاً في دارهـا غير البيـت الذي تكون فيه وفرشـت له 
. وعرضت عليه العشاء، فلم يتعشَ

ولم يكن بأسـرع مـن أن جاء ابنهـا، فرآها تكثر الدخول فـي البيت والخروج 
منـه. فقـال لها: والله أنه لتريبني كثرة دخولك هذا البيـت منذ الليلة وخروجك منه، 

. أن لك لشأناً
فقالت: يا بني إله عن هذا.

قال: والله لتخبريني.
قالت: إقبل علي شـأنك وال تسـألني عن شـيء، فألح عليها فقالت: يا بني ال 

تخبرن أحداً من الناس بشيء مما أخرج به.
قال: نعم، فأخذت عليه األيمان، فحلف لها، فأخبرته، فاضطجع وسكت(١).
إال أن بـالالً لـم يكتم الخبر، بل ذهب لعبيد اللَّه بن زياد وأخبره بمكان وجود 
مسـلم بن عقيل، مما جعل ابن زياد يجهز جيشـاً لمحاربته، وعندما حاصره الجيش 

أخذ يقاتلهم وهو يقول:
ــرا  ح إال  أقـــتـــل  ال  ــت  ــم ــس نكراأق شيئاً  الــمــوت  رأيـــت  ــي  إن

(١) اإلرشاد، الشيخ المفيد، ص ٢٣٥ – ٢٣٦. والفتوح، ابن األعثم الكوفي، ج٥، ص ٨٨ – ٨٩. 
أن  إال  التعابير  في  االختالف  من  شيء  ١٩٤. (مع  ص  ج٣،  األثير،  ابن  التاريخ،  في  والكامل 

المعنى واحد).
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ــرا  ــاً م ــن ـــارد ســخ ـــب ــل ال ــجــع فاستقراوي الــشــمــس  ــاع  ــع ش رد 
ـــالق شــرا ــــرئ يـــومـــاً م أغــــرا(١)كـــل ام أو  ـــذب  أك أن  ـــاف  أخ

وقصة مسـلم التي انتهت بشـهادته أخيـراً معروفة ومفصلة فـي كتب المقاتل 
والتاريخ.

لكن بالرغم من خيانة ابن طوعة إال أن طوعة هذه المرأة الصالحة قد سجلت 
بموقفهـا البطولـي والشـجاع فـي إيـواء مسـلم بـن عقيل مـع علمها بأنه الشـخص 
المطلوب رقم واحد من قبل السلطة الحاكمة يمثل موقفاً مشرفاً في أوقات الشدة.

لهذا سـجل التاريخ بكل إجالل وإكبار اسـم طوعة من بين آالف اآلالف من 
النسـاء الذين لم يذكر لهن التاريخ شـيئاً يذكر، إال أن اسـم طوعة بقي مخلداً ما بقي 

للدنيا خلود، وستذكر سنوياً كلما استذكر سيرة ومسيرة مسلم بن عقيل.
وفـي ذلـك درس مؤثر ومعبر لكل امرأة، حيث تسـتطيع كل امرأة أن تسـجل 
اسـمها في التاريخ إذا ما سـجلت موقفاً شـجاعاً في أوقات الشـدة، أو قامت بأدوار 

متميزة، أو أدت أعماالً تسهم في خدمة المجتمع وتنميته.

(١) اإلرشاد، الشيخ المفيد، ص٢٣٧.
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أم وهب أول امرأة شهيدة يف كربالء

أم وهب واسـمها قمر بنت عبد وزوجة عبد اللَّه بن عمير الكلبي، هذه المرأة 
اسـم المع في سـجالت التاريـخ، فهي أول امرأة استشـهدت في كربـالء مع اإلمام 
الحسـين C وهي كانت تشـجع زوجهـا على اختيار خيار اللحـاق بركب اإلمام 
الحسين C، والدفاع عنه، ومناصرته حتى الشهادة، ولم تكتفِ بذلك؛ بل أخذت 
عمـوداً وذهبت مسـرعة نحو ميدان المعركـة لقتال األعداء، إال أن اإلمام الحسـين 
C أرجعها إلى الخيمة، وشكرها على جهادها، ولم تكد تستقر في الخيمة حتى 
سمعت باستشهاد زوجها فجاءت إليه مسرعة وهي تمسح الدم والتراب عنه وتقول: 

هنيئاً لك الجنة!
وعندمـا أبصرها شـمر أمر غالماً له بقتلهـا فضربها بعمود كان معه فشـدخها 

وقتلها، وفازت بالشهادة التي كانت تتمناها.
ويروي الطبري في تاريخه تفاصيل القصة كالتالي:

قـال أبـو مخنـف: حدثني أبو جنـاب، قال: كان منـا رجل يدعى عبـد اللَّه بن 
عميـر، مـن بني عليـم، كان قد نزل الكوفـة، واتخذ عند بئر الجعد مـن همدان داراً، 
وكانـت معـه امرأة لـه من النمر بن قاسـط يقال لهـا أم وهب بنت عبد، فـرأ القوم 

بالنخيلة يعرضون ليسرحوا إلى الحسين.
قال: فسأل عنهم.
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.K فقيل له: يسرحون إلى حسين بن فاطمة بنت رسول اللَّه
فقـال: والله لقد كنت على جهاد أهل الشـرك حريصاً، وإني ألرجو أال يكون 
جهاد هؤالء الذين يغزون ابن بنت نبيهم أيسـر ثواباً عند اللَّه من ثوابه إياي في جهاد 

المشركين.
فدخل إلى امرأته فأخبرها بما سمع، وأعلمها بما يريد.

فقالت: أصبت أصاب اللَّه بك أرشد أمورك، افعل وأخرجني معك.
قال: فخرج بها ليالً حتى أتى حسـيناً، فأقام معه، فلما دنا عمر بن سـعد ورمى 
بسـهم ارتمى الناس، فلما ارتموا خرج يسـار مولى زياد بن أبي سفيان وسالم مولى 

عبيد اللَّه بن زياد، فقاال: من يبارز؟ ليخرج إلينا بعضكم.
قال: فوثب حبيب بن مظاهر وبرير بن حضير.

فقال لهما الحسين: اجلسا.
فقام عبد اللَّه بن عمير الكلبي فقال: أبا عبداللَّه، رحمك اللَّه! ائذن لي فألخرج 

إليهما، فرأ حسين رجالً آدم طويالً شديد الساعدين بعيد ما بين المنكبين.
فقال الحسين: إني ألحسبه لألقران قتاالً، اخرج إن شئت.

قال: فخرج إليهما، فقاال له: من أنت؟
فانتسب لهما.

فقـاال، ال نعرفـك، ليخرج إلينا زهير بن القين أو حبيـب بن مظاهر أو برير بن 
حضير، ويسار مستنتل أمام سالم.

فقال له الكلبي: يا بن الزانية، وبك رغبة عن مبارزة أحد من الناس، وما يخرج 
إليك أحد من الناس إال وهو خير منك.
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ثم شـد عليه فضربه بسـيفه حتى برد، فإنه لمشتغل به يضربه بسيفه إذ شد عليه 
سـالم، فصاح به: قد رهقك العبد؛ قال: فلم يأبه له حتى غشـيه فبدره الضربة، فاتقاه 
الكلبـي بيده اليسـر، فأطار أصابع كفه اليسـر، ثم مال عليـه الكلبي فضربه حتى 

: قتله، وأقبل الكلبي مرتجزاً وهو يقول، وقد قتلهما جميعاً
كلب ـــن  اب ــا  ــأن ف تــنــكــرونــي  حسبيإن  عليم  فــي  بيتي  حسبي 
وعــصــب  مـــرة  ذو  ــــرؤ  ام النكبإنـــي  عند  ــخــوار  ــال ب ولــســت 
وهــب أم  لـــك  ـــم  ـــي زع ــــي  والضربِإن مقدماً  فيهم  بالطعن 

بالـرب مؤمـن  غـالم  ضـرب 
فأخـذت أم وهـب امرأته عمـوداً، ثم أقبلـت نحو زوجها تقول لـه: فداك أبي 
وأمي! فاتل دون الطيبين ذرية محمد، فأقبل إليها يردها نحو النساء فأخذت تجاذب 

ثوبه، ثم قالت: إني لن أدعك دون أن أموت معك.
زيتم من أهل بيت خيراً، ارجعي رحمك اللَّه إلى النساء  فناداها حسين، فقال جُ

فاجلسي معهن؛ فإنه ليس على النساء قتال؛ فانصرفت إليهن(١).
ولـم يـزل (عبد اللَّه الكلبي) يقاتل حتى قتل سـبعة عشـر فارسـاً واثني عشـر 

راجالًً، ثم قطعت يداه. وجعل يقاتل حتى قتل رضوان اللَّه عليه.
فذهبت امرأته (أم وهب) تمسح الدم عن وجهه فبصر بها شمر فأمر غالماً له فضربها 

.(٢) C بعمود كان معه فشدخها وقتلها. وهي أول امرأة قتلت في عسكر الحسين
وكان للزوجـة الصالحـة أم وهـب دور مؤثر في دفع زوجها عبـد اللَّه الكلبي 
نحو االلتحاق بركب اإلمام الحسـين C إذ عندمـا دخل على زوجته يخبرها بما 

يريد قالت له: أصبت أصاب اللَّه بك أرشد أمورك، افعل وأخرجني معك.
فخرج مع زوجته ليالً حتى لحق باإلمام الحسـين، واستشهد الزوج والزوجة 

(١) - تاريخ الطبري، ج٣، ص ٣٢١-٣٢٢.
(٢) - البحار، العالمة المجلسي، ج ٤٥، ص١٧.
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معاً على تراب كربالء. فهنيئاً لهما الجنة!
ومن هذه القصة المعبرة يمكن ألي امرأة أن تتخذ منها درساً عملياً في الدفاع 
عن القيم والمبادئ واألخالق، والتضحية بكل شيء من أجل خدمة الدين، وإعالء 

كلمة التوحيد في كل مكان. 
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خالصة الباب السادس

 C البـاب السـادس من هذا الكتـاب كان بعنوان: (أنصار اإلمام الحسـين
أدوار ومواقف) حيث ركزنا البحث فيه حول أنصار اإلمام الحسين C ومواقفهم 
وخصائصهـم ومميزاتهـم، كمـا تحدثنـا فيه عـن دور المرأة فـي النهضة الحسـينية 
باإلشارة إلى نماذج بارزة منهن ودورهن في مسيرة ثورة اإلمام الحسين C، وقد 

قسمت هذا الباب إلى فصلين وهما:
١- الفصل األول: كان موسـوماً بـ(أنصار اإلمام الحسين C)، حيث تركز 
البحـث فيـه حول خصائـص ومميـزات أنصار اإلمـام الحسـين C، وأعدادهم 

وأسمائهم ومناطقهم.
وقـد بدأنا هـذا الفصل بالحديث عـن بعض اإلحصائيات واألرقـام المتعلقة 

بالثورة الحسينية بصورة مجملة، ثم فصلنا بعضها لتسليط األضواء عليها أكثر.
ثـم دار الحديـث حول بعـض خصائص ومواصفـات أنصار اإلمام الحسـين 
C الذيـن استشـهدوا بيـن يديه، فقـد كانوا من الصفـوة المصطفـاة الذين وفقوا 
لالنضمـام إلى اإلمام الحسـين C، ونالـوا أعلى المراتب بنيلهم درجة الشـهادة 

العالية.
 C وأشـرنا إلى أهـم تلك الخصائـص والصفات ألنصار اإلمام الحسـين
وهي أنهم أفضل األصحاب؛ إذ أشـاد اإلمام الحسـين C إشـادة كبيرة بأصحابه 
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.C وأنصاره، واعتبرهم أفضل وأرقى وأحسن األصحاب كما ورد عنه
ومن خصائص وسـمات شـهداء الطف بلوغهم قمة اليقين حتى كشـف لهم 
الغطـاء، فـرأوا منازلهم في الجنة، وذلك بعد نجاحهم في سلسـلة االمتحانات التي 
امتحنهـم اإلمام C فيها، فكانوا أهالً للنجاح في تلك االمتحانات واالبتالءات، 

.C واإلصرار على الشهادة مع اإلمام الحسين
وكما لقب اإلمام الحسـين C بسيد الشهداء من األولين واآلخرين – كما 

في روايات عديدة – لقب أصحابه وأنصاره بسادة الشهداء.
ومـن خصائص أنصـار اإلمام الحسـين C وأصحابه أنهم كانـوا يتمتعون 
لَّ نظيرها، وقد اعترف بذلك قادة الجيش األموي الذين ذاقوا من  بشـجاعة عجيبة قَ
شـجاعة وبسـالة وصالبة أنصار اإلمام C مـا جعلهم يسـتغربون ويتعجبون من 

شجاعتهم وبسالتهم.
 C ثـم تطرقنـا في هذا الفصـل إلى الهاشـميين من أنصار اإلمام الحسـين
واختـالف المصـادر التاريخية فـي أعدادهم وأسـمائهم. ولكن الشـيء المؤكد أن 
اإلمـام الحسـين C لم يبخـل بأهل بيته، بـل كانوا فـي طليعة الشـهداء، فاإلمام 
C الذي ضحى بنفسه الشريفة فداء من أجل الدين أعطى درساً آخر في التضحية 
والفـداء واإليثـار باستشـهاد كوكبـة مـن أهل بيتـه األطهار مـن أجل الحفـاظ على 

اإلسالم، ومواجهة االنحراف والفساد والظلم.
ثم تحدثنا عن أنصار اإلمام الحسين C من الصحابة األخيار، والصحابي 
هـو كل من صحب رسـول اللَّـه K ورو عنـه، أو أدركه ورآه. وقد أشـرنا إلى 

عددهم وأسمائهم، واختالف المصادر التاريخية حول بعضهم.
ثم ذكرنا أسـماء شـهداء كربالء من صحابة أمير المؤمنين C، حيث شكل 
أصحابه عدداً كبيراً من أنصار اإلمام الحسين C يوم عاشوراء، فهم عدا من كان 
من صحابة الرسـول K، وعدا الهاشـميين منهم، وعدا من لم يصرح المؤرخون 
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 . بصحبته لعلي C، وعدا من ظلم التأريخ سـيرته، قد بلغ عددهم عشـرين رجالً
وقيل أقل من ذلك.

ثم أشـرنا في هذا الفصل إلى أسـماء شـهداء كربالء من الموالي، إذ استشـهد 
مع اإلمام الحسـين C في كربالء مجموعة من الموالي والغلمان الذين اختاروا 

طريق الثورة مع اإلمام C ضد الظلم والجور والفساد.
وقـد كان للعبيـد (الموالـي) صلـة ود بالثـورة الحسـينية، ومن بعـد ذلك في 

الثورات التي حدثت بعد واقعة كربالء كثورة المختار بن أبي عبيد الثقفي.
وبعد ذلك تحدثنا عن شهداء الكوفة من أنصار اإلمام الحسين C والذين 
قـد استشـهدوا بالكوفة في سـبيل نصرة اإلمام الحسـين C ونهضتـه قبل واقعة 

كربالء في العاشر من المحرم.
ثم تطرقتُ في هذا الفصل إلى أسـماء شـهداء كربالء بصورة إجمالية، مكتفياً 
 C بذكـر أعدادهـم وأسـمائهم كاملـة. ويشـمل جميـع أنصـار اإلمام الحسـين
الذين استشـهدوا معه فـي الطف أو دفاعاً عنه، أو ناصروا القضية الحسـينية كالذين 
استشـهدوا في الكوفة، حيث تم اإلشارة إلى أسماء الشهداء بصورة إجمالية بالرغم 

من اختالف المصادر والمراجع في عددهم وأسمائهم.
وختمنـا هذا الفصل بالحديث عـن تركيبة الجيش الحسـيني، والمناطق التي 
ينتمـي إليها الثـوار، والمراحل العمريـة المختلفة لهم، واأللقاب التـي أُلقيت على 

الجيش الحسيني.
وقد كان أنصار اإلمام الحسين C يمثلون الصفوة الصافية من أهل اإليمان 

واإلخالص والفداء والوفاء ألئمة أهل البيت األطهار.
٢- الفصل الثاني: أسـميته بعنوان: (دور المرأة في النهضة الحسـينية)، حيث 
تركز البحث فيه على دور المرأة في المسـيرة الحسـينية منذ البداية وحتى بعد انتهاء 
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المعركة، فاإلمام الحسـين C كان يدرك ضرورة وجود المرأة في هذه المعركة، 
كي تقوم بأدوار التربية والتوعية واإلرشاد.

كمـا تـم التطرق إلـى دور المرأة بعـد المعركة أيضـاً، حيـث كان للمرأة دور 
مهـم في توعية الرأي العام، وإيصال أهداف الثورة الحسـينية إلى الناس، وتصحيح 

التضليل اإلعالمي، وفضح السياسة األموية الظالمة.
ويذكر لنا التاريخ نماذج لنسـاء شـاركن في صنع النهضة الحسينية، وساهمن 
بـدور كبير في الحفاظ علـى أهداف الثورة وتطلعاتها، وفي طليعتهن السـيدة زينب 

.D الكبر
فبعد استشـهاد اإلمام الحسـين C وأصحابه شنت السـلطة األموية حملة 
إعالميـة مضللـة لتبريـر قتـل اإلمـام الحسـين C أمام النـاس، فصـورت ماكينة 
اإلعالم األموي أن اإلمام الحسـين C شـخص خرج على الحكم للسيطرة عليه 
تٍل، وأنه وأصحابه من الخوارج، كما عمل اإلعالم األموي على تقليل مكانة أهل  وقُ

البيت، وتضخيم مكانة األمويين.
وقـد تصدت السـيدة زينب الكبـرD  إلى حمـالت التضليل اإلعالمي 
وتشـويه الحقائق بكل جرأة وشـجاعة قلّ نظيرها أمام السـلطات الجائرة. باإلضافة 
إلى قيادتها للركب الحسـيني بعد استشـهاد اإلمام الحسين C ومن معه من أهله 

وأنصاره.
ثـم أشـرنا إلـى دور زوجـة زهير بـن القيـن بإقناع زوجهـا لاللتحـاق باإلمام 
الحسـين C؛ فزهيـر هـذا البطـل المجاهد والمدافـع عن اإلمام الحسـين وأهل 
بيتـه كان فـي البداية بعيداً عن أهل البيت كما وكان يبغض أن يسـاير الحسـين حتى 
فـي طريق واحـد، ولكن كلمة واحدة صادقة ومؤثرة مـن زوجته (دلهم بنت عمرو) 
غيـرت حياته ومسـاره وتوجهه، فعندما بعث اإلمام الحسـين C رسـوالً لزهير، 
وأظهر زهير امتعاضاً لذلك، قالت له زوجته: «يا زهير، أيبعث إليك ابن رسـول اللَّه 
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ثم ال تأتيه؟! سبحان اللَّه، لو أتيته فسمعت كالمه ثم انصرفت».
 ،C هذه الكلمة الطيبة والصادقة دفعت بزهير للذهاب إلى اإلمام الحسين
.C وما عاد منه إال وهو مشرق الوجه، وقد قرر االلتحاق بركب اإلمام الحسين

ومن النماذج الخالدة في المسـيرة الحسـينية ما كانت تقوم به مارية بنت منقذ 
العبديـة ببـذل مالها لنصـرة اإلمام الحسـين C، حيث كانت امـرأة ثرية من أهل 
البصـرة، وألسـرتها مكانـة مرموقـة فـي المجتمع البصـري، ومجلسـها كان ملتقى 
لوجهاء وأشراف وأعيان الشيعة في البصرة، وقد ساهمت هذه المرأة الصالحة بدور 
.C مهم في عاشوراء، فانطلق من مجلسها ستة أشخاص لنصرة اإلمام الحسين

فماريـة جعلت من مجلسـها مكانـاً لتهيئة الثـوار وإعـداد المجاهدين لنصرة 
. اإلمام الحسين C، كما أنها وظفت أموالها الكثيرة في دعم المجاهدين مالياً

وماريـة التي استشـهد زوجها وأوالدهـا في معركة الجمل مـع أمير المؤمنين 
C، لم تتخلَ عن القيام بواجب مناصرة أهل البيت A بالرغم مما أصابها من 
فقد أحبتها فداء ألهل بيت النبوة. فقد كانت تدعو الرجال لمناصرة اإلمام الحسـين 

C بكل قوة وثبات.
ثم أشرنا بالحديث إلى دور طوعة التي استضافت مسلم بن عقيل المطلوب، 
إذ كانت طوعة امرأة صالحة سجل التاريخ موقفها الشجاع مع سفير اإلمام الحسين 
C إلـى العراق مسـلم بن عقيل، فبعد أن تخلى الرجـال عنه، وتفرق اآلالف من 
حولـه، ولـم يجد له مأو يلجـأ إليه، آوته طوعة فـي بيتها مع علمها بأنه الشـخص 
المطلوب رقم واحد من قبل السلطة الحاكمة، وهذا يمثل موقفاً مشرفاً وشجاعاً في 

أوقات الشدة.
لهذا سـجل التاريخ بكل إجالل وإكبار اسـم طوعة من بين آالف اآلالف من 
النسـاء الذين لم يذكر لهن التاريخ شـيئاً يذكر، إال أن اسـم طوعة بقي مخلداً ما بقي 

للدنيا خلود، وستذكر سنوياً كلما استذكر سيرة ومسيرة مسلم بن عقيل.
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وختمنـا هـذا الفصـل بالحديث عـن أم وهب أول امرأة شـهيدة فـي كربالء، 
واسـمها قمر بنت عبد وزوجـة عبد اللَّه بن عمير الكلبي، هذه المرأة اسـم المع في 
 ،C سـجالت التاريخ، فهي أول امرأة استشـهدت في كربالء مع اإلمام الحسين
وكانـت تشـجع زوجهـا على اللحـاق بركب اإلمـام الحسـين C، والدفاع عنه، 
ومناصرته حتى الشـهادة، ولم تكتفِ بذلك؛ بل أخذت عموداً وذهبت مسـرعة نحو 
ميـدان المعركـة لقتال األعـداء، إال أن اإلمام الحسـين C أرجعهـا إلى الخيمة، 
وشـكرها على جهادها، ولم تكد تسـتقر في الخيمة حتى سـمعت باستشهاد زوجها 

فجاءت إليه مسرعة وهي تمسح الدم والتراب عنه وتقول: هنيئاً لك الجنة!
وعندمـا أبصرها شـمر أمر غالماً له بقتلهـا فضربها بعمود كان معه فشـدخها 

وقتلها، وفازت بالشهادة التي كانت تتمناها.
وكان للزوجـة الصالحـة أم وهـب دور مؤثر في دفع زوجها عبـد اللَّه الكلبي 
نحو االلتحاق بركب اإلمام الحسـين C إذ عندمـا دخل على زوجته يخبرها بما 

يريد قالت له: أصبت أصاب اللَّه بك أرشد أمورك، افعل وأخرجني معك.
فخرج مع زوجته ليالً حتى لحق باإلمام الحسـين، واستشهد الزوج والزوجة 

معاً على تراب كربالء. فهنيئاً لهما الجنة!
ومن هذه القصة المعبرة يمكن ألي امرأة أن تتخذ منها درساً عملياً في الدفاع 
عن القيم والمبادئ واألخالق، والتضحية بكل شيء من أجل خدمة الدين، وإعالء 

كلمة التوحيد في كل مكان. 
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عـاش اإلمام الحسـين C كل التحوالت والمنعطفـات المهمة التي مرت 
بها رسـالة اإلسالم، فقد شـهد االنطالقة األولى النبثاق بعثة النبي K، كما شهد 
األحـداث الكبيـرة التـي حدثت بعد وفاة رسـول اللَّـه K، وما جـر ألبيه أمير 
المؤمنين C من إبعاده عن حقه في الخالفة، ثم شـهد فترة حكم أمير المؤمنين، 
ومـا رافقها مـن حروب كبيـرة وضخمـة كمعركة صفيـن ومعركة الجمـل ومعركة 
النهـروان، ثـم شـهد فـي فترة أخيـه اإلمام الحسـن Cما تَـمَّ من أحـداث خالل 
C خالفتـه القصيـرة ثم صلحه مـع معاوية، ثم توليه بعد شـهادة اإلمام الحسـن
مقاليد اإلمامة والزعامة الدينية، وبذلك شـهد اإلمام الحسـين C أهم األحداث 

الكبيرة والمنعطفات الخطيرة في تاريخ اإلسالم.
وبعد حياة مليئة بالعطاء والعلم والعمل والجهاد في سـبيل اللَّه تعالى توجت 
حياته الشـريفة بوسـام الشهادة في يوم عاشـوراء الدامي في معركة فاصلة بين الحق 

والباطل، وبين الخير والشر، وبين العدل والظلم.
ولـم تكـن مصيبـة أعظم فـي التاريخ اإلسـالمي مـن مصيبة اإلمام الحسـين 
C، وذلك لما يرمز إليه اإلمام C من شخصية وتراث ومقام ومكانة، فاإلمام 
سبط رسول اللَّه K وريحانته، وسيد شباب أهل الجنة، ومصباح الهد، وسفينة 
النجـاة، والعروة الوثقى، وأحد أصحاب الكسـاء، وممن شـملتهم آيـة التطهير وآية 
المـودة، وهو حبيب رسـول اللَّه K وريحانته، وإذا بالقوم يقتلونه بصورة بشـعة 
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لَّد تلك الواقعة لتبقى خالدة رغم تعاقب القرون والسـنين  ومأسـاوية ودامية، مما خَ
واأليام.

وقد أوضح اإلمام الصادق C السر في أن قتل اإلمام الحسين C أعظم 
مصيبة عندما سأله عبد اللَّه بن الفضل الهاشمي هذا السؤال:

عٍ وبُكاءٍ دونَ  زَ مٍّ وجَ صيبَةٍ وغَ ومَ مُ ومُ عاشـوراءَ يَ يفَ صارَ يَ ، كَ سـولِ اللَّهِ ابنَ رَ يَ
اليَومِ  ةُ D، وَ اليَومِ الَّذي ماتَت فيهِ فاطِمَ هِ K، وَ سولُ اللَّ بِضَ فيهِ رَ اليَومِ الَّذي قُ

؟ مِّ نُ C بِالسَّ سَ تِلَ فيهِ الحَ اليَومِ الَّذي قُ نينَ C، وَ ؤمِ تِلَ فيهِ أميرُ المُ الَّذي قُ
؛ وذلِكَ أنَّ  امِ ميعِ سـائِرِ األَيّ ن جَ صيبَةً مِ ـينِ C أعظَمُ مُ سَ ومَ الحُ : إنَّ يَ فَقـالَ
ا مَضى  لَمّ ، فَ ـةً مسَ هِ تَعالى كانوا خَ لَى اللَّ لقِ عَ مَ الخَ أصحابَ الكِسـاءِ الَّذينَ كانوا أكرَ
ـينُ A، فَكانَ  سَ الحُ ـنُ وَ سَ الحَ ةُ وَ نيـنَ وفاطِمَ ؤمِ ـيَ أميرُ المُ قِ يُّ K بَ ـمُ النَّبـِ نهُ عَ
نِ  سَ الحَ نينَ وَ ؤمِ ةُ D كانَ في أميرِ المُ ت فاطِمَ ا مَضَ لَمّ ، فَ ةٌ ـلوَ زاءٌ وسَ م لِلنّاسِ عَ فيهِ
نينَ C كانَ  ؤمِ م أميـرُ المُ نهُ ـا مَضى مِ لَمّ ، فَ ةٌ ـلوَ زاءٌ وسَ اسِ عَ ـينِ A لِلنـّ سَ الحُ وَ

. ةٌ لوَ زاءٌ وسَ ينِ B عَ سَ الحُ نِ وَ سَ لِلنّاسِ فِي الحَ
ا  لَمّ ، فَ ةٌ ـلوَ زاءٌ وسَ ـينِ C عَ سَ ـنُ C كانَ لِلنّاسِ فِي الحُ سَ ى الحَ ا مَضَ لَمّ فَ
 ، ةٌ لوَ زاءٌ وسَ هُ عَ دٌ لِلنّاسِ فيهِ بَعدَ ن أهلِ الكِسـاءِ أحَ يَ مِ قِ ن بَ ـينُ C لَم يَكُ سَ تِلَ الحُ قُ
هُ  ومُ كَ صارَ يَ لِذلـِ م، فَ هِ ميعِ بَقـاءِ جَ هُ كَ مـا كانَ بَقاؤُ م، كَ هِ ميعِ هـابِ جَ ذَ هُ كَ هابُ فَـكانَ ذَ

. صيبَةً أعظَمَ مُ
ن لِلنّاسِ في  لِمَ لَم يَكُ ، فَ سولِ اللَّهِ ابنَ رَ ادِقِ C]: يَ هُ [أي لِإلِمامِ الصّ لتُ لَ قُ فَ

م في آبائِهِ A؟ هُ ثلُ ما كانَ لَ ةٌ مِ لوَ زاءٌ وسَ ينِ C عَ سَ لِيِّ بنِ الحُ عَ
لَى  ةً عَ جَّ ـيِّدَ العابِدينَ وإماماً وحُ ـينِ C كانَ سَ سَ لِيَّ بنَ الحُ : بَلى، إنَّ عَ فَقالَ
، وكانَ  نهُ ع مِ هِ K ولَم يَسـمَ سـولَ اللَّ لقَ رَ ، ولكِنَّهُ لَم يَ لـقِ بَعـدَ آبائِـهِ الماضينَ الخَ
ـنُ  سَ الحَ ةُ وَ نينَ وفاطِمَ ؤمِ ن النَّبِيِّ K وكانَ أميرُ المُ هِ عَ دِّ ن جَ ن أبيهِ عَ ةً عَ راثَ هُ وِ لمُ عِ
تَوالى، فَكانوا  هِ K في أحوالٍ تَ سولِ اللَّ عَ رَ مُ النّاسُ مَ هُ دَ ينُ A قَد شاهَ سَ الحُ وَ
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هُ  هِ لَ سـولِ اللَّ هِ K، وقَولَ رَ سـولِ اللَّ عَ رَ هُ مَ روا حالَ كَّ م تَذَ نهُ دٍ مِ تـى نَظَـروا إلى أحَ مَ
دٍ  ن في أحَ لَّ ولَم يَكُ زَّ وجَ هِ عَ لَى اللَّ مينَ عَ ةَ األَكرَ دَ شـاهَ دَ النّاسُ مُ قَ وا فَ ضَ ا مَ لَمّ ، فَ وفيهِ
هُ  ومُ لِذلِكَ صارَ يَ م، فَ هُ رَ هُ مَضى آخِ َنَّ ينِ C، ألِ سَ م إالّ في فَقدِ الحُ ميعِهِ م فَقدُ جَ نهُ مِ

.(١) صيبَةً امِ مُ أعظَمَ األَيّ
 :C ةِ عاشوراءَ المروية عن اإلمام الباقر يارَ ونقرأ في زِ

صيبَةُ  تِ المُ ظُمَ لَّت وعَ ، وجَ ةُ يَّ زِ ظُمتِ الرَّ د عَ قَ ... لَ هِ بدِ اللَّ لَيكَ يا أبا عَ ـالمُ عَ السَّ
لى  ماواتِ عَ صيبَتُكَ فِي السَّ ظُمَت مُ لَّت وعَ ، وجَ ميعِ أهلِ اإلِسالمِ لى جَ ينا وعَ لَ بِكَ عَ

.(٢) ماواتِ ميعِ أهلِ السَّ جَ
وال شـك أن مصيبة اإلمام الحسـين C أعظم مصيبة، وأقو مأسـاة، فقد 
قتل اإلمام الحسـين C مظلوماً غريباً بعد أن استشـهد أهل بيته وأصحابه، وذبح 
وهو عطشـان، واجتز رأسـه الشريف، لينال وسام الشـهادة الرفيع، ويمضي إلى ربه 

شهيداً وشاهداً، ويبقى مخلداً وخالداً، وسيبقى كذلك إلى يوم الدين.

(١) علل الشرائع: ج ١، ص ٢٢٥، بحار األنوار: ج ٤٤ ص ٢٦٩ ح ١.
د: ص ٥٣٧، مصباح الزائر: ص ٢٦٩، كامل الزيارات: ص ١٦٩ ح ٥٥٦ وفيه  (٢) مصباح المتهجّ
الرزيّة...»،  عظمت  «لقد  بدل  السماوات»  أهل  جميع  وعلى  علينا  بك  المصيبة  عظمت  «لقد 
 ،١٧٩ ص  ل:  األوّ للشهيد  المزار   ،٧ ح   ٤٨٠ ص  الكبير:  المزار   ،٢٦٩ ص  األمين:  البلد 

المصباح للكفعمي: ص ٦٤١، بحار األنوار: ج ١٠١ ص ٢٩١ ح ١.
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إخبار النيب K بشهادته

كثيـرة هي األحاديـث والروايات الواردة عن رسـول اللَّه K، والتي تتحدث 
عن شـهادة اإلمام الحسـين C وقتله، وأشـاع هذا األمر بين أصحابه حتى قال ابن 
.(١)« قتَلُ بِالطَّفِّ تَوافِرونَ أنَّ الحسين بن علي C يُ كُّ وأهلُ البَيتِ مُ نّا نَشُ عباس: «ما كُ

وقد بكى رسـول اللَّه K في عدة مناسـبات أشـد البكاء ومنها حين والدة 
اإلمام الحسـين C، وفي كل مرة كان يذكر فيها مقتل اإلمام C كان يبكي لما 

سيحدث على سبطه الحسين في عاشوراء.
وإليكم بعض تلك األحاديث المروية عن رسول اللَّه K في ذلك:

أوًال- إخبار النيب K بشهادته عند والدته:
 C ُين سَ طَ الحُ ـقَ ا سَ مّ رو الشـيخ الصدوق عن صفيّة بنت عبدالمطّلب: لَ
ـينُ  سَ ، وأقبَلَ الحُ هُ في فيهِ عَ النَّبِيُّ لِسـانَ ضَ فَعتُهُ إلَى النَّبِيِّ K، فَوَ ، فَدَ ـهِ ـن بَطنِ أمِّ مِ
 K ِه سـولَ اللَّ ـبُ رَ نتُ أحسَ ، فَما كُ ـهُ صُّ هِ K يَمُ سـولِ اللَّ لـى لِسـانِ رَ C عَ

. الً سَ بَناً أو عَ لَ يَغذوهُ إالّ
وَ  يَّ وهُ هُ إلَ عَ فَ ، ثُـمَّ دَ ينَيهِ ينَ عَ يُّ K بَ بَّلَ النَّبـِ قَ ـينُ C، فَ سَ بالَ الحُ قالَـت: فَ

. ها ثَالثاً قولُ . يَ نَيَّ م قاتِلوكَ يا بُ هُ قَوماً هُ نَ اللَّ عَ : لَ يَبكي، ويَقولُ
(١) المستدرك على الصحيحين: ج ٣ ص ١٩٧ الرقم ٤٨٢٦، مقتل الحسين C للخوارزمي: 

ج ١ ص ١٦٠.
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قتُلُهُ؟  ي، ومَن يَ : فِداكَ أبي وأمّ لتُ قُ قالَت: فَ
.(١)! هُ مُ اللَّ نَهُ عَ ، لَ يَّةَ ن بَني امَ يَةِ مِ ئَةِ الباغِ يَّةُ الفِ قِ : بَ قالَ

لَواتُ  لِيٍّ صَ ينِ بنِ عَ سَ ولِدُ الحُ ا كانَ مَ مّ وفي المناقب للكوفي عن ابن عبّاس: لَ
 : ا النَّبِيُّ K فَقالَ لَيهَ لَ عَ خَ ، فَدَ طَّلِبِ بدِ المُ يَّةُ بِنتُ عَ فِ تَهُ صَ ما، وكانَت قابِلَ لَيهِ هِ عَ اللَّ
؟ رهُ بَعدُ هُ ولَم اطَهِّ كَ لُ يفَ اناوِ ، كَ هاتُ االمَّ لَدي. قالَت: فِداكَ اآلباءُ وَ لِيني وَ ، ناوِ ةُ مَّ يا عَ
 ، يهِ فَّ هِ وكَ دَّ بِيَدِ ، فَمَ ـهِ رشِ ال عَ ن عَ هُ مِ هُ اللَّ رَ د طَهَّ قَ هِ، لَ دٍ بِيَدِ مَّ حَ الَّذي نَفسُ مُ : وَ قالَ
الً أو  سَ جُّ عَ مُ أَنَّما يَ هُ كَ جُّ لِسانَ مُ ، ويَ يهِ دَّ تَيهِ وخَ قلَ بِّلُ مُ قَ ـهِ يُ أسِ يهِ بِرَ لَ أَ عَ ، فَطَأطَ اهُ تهُ إيّ لَ ناوَ فَ

! قتُلونَكَ هُ قَوماً يَ تَلَ اللَّ : قَ ا أفاقَ قالَ لَمّ مَّ بَكى طَويالً K، فَ بَناً، ثُ لَ
هِ K؟ سولِ اللَّ ةَ رَ ترَ قتُلُ عِ ، مَن يَ دُ مَّ حَ بيبي مُ : حَ لتُ قُ : فَ يَّةُ فِ قالَت صَ

.(٢) يَّةَ ن بَني أمَ يَةُ مِ ئَةُ الباغِ هُ الفِ قتُلُ ، تَ ةُ مَّ : يا عَ قالَ
 C [زين العابدين] الشـيخ الصدوق بإسـناده عن عليّ بن الحسـين ورو
ـينُ C، وجاءَ النَّبِيُّ  سَ لِدَ الحُ ولٍ وُ ا كانَ بَعدَ حَ لَمّ عن أسـماء بنت عميـس(٣):... فَ
نِهِ  نَ في اذُ ـأَذَّ ، فَ ـةٍ بَيضاءَ رقَ يهِ في خِ فَعتُـهُ إلَ ي ابنـي، فَدَ لُمِّ ، هَ : يـا أسـماءُ K، فَقـالَ

بَكى. هِ، فَ جرِ هُ في حِ عَ ضَ اليُمنى، وأقامَ فِي اليُسر، ووَ
؟ كَ مَّ بُكاؤُ ي، مِ : بِأَبي أنت وأمّ فَقالَت أسماءُ

لَى ابني هذا.  : عَ قالَ
! هِ سولَ اللَّ ةَ يا رَ اعَ لِدَ السّ هُ وُ : إنَّ قُلتُ

، ال  : يا أسماءُ مَّ قالَ تي. ثُ فاعَ هُ شَ مُ اللَّ هُ ن بَعدي ال أنالَ يَةُ مِ ئَةُ الباغِ هُ الفِ قتُلُ : تَ فَقالَ
(١) األمالي للصدوق: ص ١٩٩ ح ٢١٢، روضة الواعظين: ص ١٧٢، بحار األنوار: ج ٤٣ ص 

٢٤٣ ح ١٧.
(٢) المناقب للكوفي: ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٦٩٩.

(٣) الظاهر أنّ الصحيح كونها سلمى امرأة أبي رافع.
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.(١) تِهِ الدَ هدٍ بِوِ ريبَةُ عَ إِنَّها قَ ةَ بِهذا؛ فَ تُخبِري فاطِمَ
 C [زين العابدين] الشـيخ الطوسـي بإسناده عن عليّ بن الحسـين ورو

عن أسماء بنت عميس:
 : نِي النَّبِيُّ K فَقالَ (٢)، فَجاءَ ستُها بِهِ ـينَ C نَفِ سَ ةُ D الحُ ت فاطِمَ لَدَ ا وَ مّ لَ

.C ِن سَ لَ بِالحَ ما فَعَ لَ بِهِ كَ عَ فَ ، فَ ةٍ بَيضاءَ رقَ يهِ في خِ فَعتُهُ إلَ ، فَدَ ي ابني يا أسماءُ لُمِّ هَ
مَّ العَن  ، اللَّهُ ديثٌ ـيَكونُ لَكَ حَ هُ سَ : إنَّ مَّ قالَ هِ K، ثُ سـولُ اللَّ قالَت: وبَكى رَ

.(٣) ةَ بِذلِكِ ! ال تُعلِمي فاطِمَ هُ قاتِلَ
ثانيًا- إنباُؤُه ِبَشهاَدِتِه َبعَد َسَنٍة ِمن َموِلِدِه:

ةٌ  لَ ـنَةٌ كامِ هِ سَ ولِدِ ن مَ ـينِ C مِ سَ لَى الحُ ا أتَت عَ مّ ورد في كتاب الملهوف: لَ
م، قَد  يونُهُ م، باكِيَةً عُ هُ جوهُ ةً وُ رَّ حمَ ... مُ لَكاً ـرَ مَ شَ هِ K اثنا عَ سـولِ اللَّ لى رَ بَطَ عَ هَ
لَ  ةَ ما نَزَ ـينِ بـنِ فاطِمَ سَ كَ الحُ دِ لَ لُ بِوَ ـيَنزِ دُ سَ مَّ حَ : يا مُ م يَقولونَ ـم وهُ تَهُ ـروا أجنِحَ نَشَ

. زرِ قابيلَ ثلُ وِ لى قاتِلِهِ مِ لُ عَ ، ويُحمَ ثلَ أجرِ هابيلَ يُعطى مِ ، وسَ ن قابيلَ بِهابيلَ مِ
هُ  ئُ قرِ لٌّ يُ يِّ K كُ لَ إلَـى النَّبـِ ونَـزَ بٌ إالّ ـرَّ قَ لَكٌ مُ ـماواتِ مَ ي السَّ بـقَ فـِ ولَـم يَ
 ، تَهُ ربَ يهِ تُ لَ ضُ عَ هُ بِثَوابِ ما يُعطى، ويَعـرِ ـينِ C، ويُخبِرُ سَ يهِ فِي الحُ زّ عَ ، ويُ ـالمَ السَّ
.(٤)! بَهُ لَ تِّعهُ بِما طَ ، وال تُمَ تَلَهُ اقتُل مَن قَ ، وَ هُ لَ ذَ ل مَن خَ مَّ اخذُ : اللَّهُ النَّبِيُّ K يَقولُ وَ

(١) عيون أخبار الرضا C: ج ٢ ص ٢٨-٢٩ح ٥، صحيفة اإلمام الرضا C: ص ٢٤١ ح 
ص   ٤٣ ج  األنوار:  بحار   ،١٧١ ص  الواعظين:  روضة   ،٤٢٧ ص   ١ ج   :الور إعالم   ،١٤٦

٢٣٩ ح ٤؛ ذخائر العقبى: ص ٢٠٧.
تَها، وإن لم يرد بهذا المعنى فيما  (٢) قال المجلسي قدس سره: «نفستها به»: لعلّ المعنى كنت قابِلَ
؛ أي ضننت به وأخذته  نّ عندنا من اللغة. ويحتمل أن يكون من نَفِس به- بالكسر- بمعنى ضَ

منها (بحار األنوار: ج ٤٤ ص ٢٥٢).
(٣) األمالي للطوسي: ص ٣٦٧ ح ٧٨١، بحار األنوار: ج ٤٤ ص ٢٥٠ ح ١.

(٤) الملهوف: ص ٩٢، مثير األحزان: ص ١٧، بحار األنوار: ج ٤٤ ص ٢٤٧ ح ٤٦؛ مقتل الحسين 
C للخوارزمي: ج ١ ص ١٦٣، الفتوح: ج ٤ ص ٣٢٤.
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ثالثًا- إنباُؤُه ِبَشهاَدِتِه َبعَد َسَنَتِني ِمن َموِلِدِه:
ا أتَت  مّ أورد ابـن األعثـم الكوفي في كتابه الفتوح عن المسـور بن مخرمـة: لَ
ا  لَمّ ، فَ هُ رٍ لَ ـفَ جَ النَّبِيُّ K في سَ رَ ، خَ لَتانِ ـنَتانِ كامِ هِ سَ ولِدِ ن مَ ـينِ C مِ سَ لَى الحُ عَ
: هذا  ، فَقالَ ن ذلِكَ ـئِلَ عَ ، فَسُ يناهُ عَت عَ مَ عَ ودَ ، فَاسـتَرجَ قَفَ كانَ فـي بَعضِ الطَّريقِ وَ
يَ  دِ لَ قتَلُ بِها وَ ، يُ ربَالءُ ها كَ قـالُ لَ ، يُ راتِ ن أرضٍ بِشـاطِئ الفُ ني عَ ئيلُ C يُخبِرُ برَ جَ

. ةَ ينُ ابنُ فاطِمَ سَ الحُ
-؟  هِ سولَ اللَّ هُ -يا رَ قتُلُ : مَن يَ فَقيلَ

هِ  عِ رُ إلى مَصرَ أَنّي أنظُ ! وكَ ـهِ هُ في نَفسِ هُ لَ كَ اللَّ ، ال بارَ زيدُ : يَ هُ قالُ لَ لٌ يُ جُ : رَ فَقـالَ
 ، حُ يَفرَ ينِ فَ سَ يَ الحُ دِ لَ أسِ وَ دٌ إلى رَ رُ أحَ نظُ ، ما يَ اللَّهِ ، ووَ هِ أسِ يَ بِرَ نِهِ بِها، وقَد اهدِ دفَ ومَ

. لبِهِ ولِسانِهِ ينَ قَ هُ بَ خالَفَ اللَّ إالّ
طَبَ  ، فَخَ نبَرَ ـدَ المِ عِ مَّ صَ غموماً، ثُ هِ ذلِكَ مَ رِ ـفَ ن سَ عَ النَّبِيُّ K مِ جَ مَّ رَ : ثُ قـالَ

.C ِن سَ عَ الحَ يهِ مَ دَ ينَ يَ الحسين بن علي C بَ ، وَ ظَ عَ ووَ
 ،C ِـن سَ أسِ الحَ لـى رَ هُ اليُمنى عَ ـدَ ـعَ يَ ضَ ، وَ طبَتِهِ ـن خُ غَ مِ ـا فَـرَ لَمّ : فَ قـالَ

: ، فَقالَ ماءِ هُ الَى السَّ أسَ عَ رَ فَ مَّ رَ ينِ C، ثُ سَ أسِ الحُ لى رَ اليُسر عَ وَ
تـي  يَّ رِّ يـارُ ذُ تـي، وخِ ترَ ، وهـذانِ أطايِـبُ عِ بِيُّـكَ كَ ونَ بـدُ ـدٌ عَ مَّ حَ ـمَّ إنّـي مُ اللَّهُ
قتولٌ  لَدي هذا مَ بريلُ بِأَنَّ وَ ني جِ مَّ وقَد أخبَرَ تي، اللَّهُ م في امَّ هُ لِّفُ تي(١)، ومَن اخَ وأرومَ
يءٍ  لِّ شَ لى كُ ، إنَّكَ عَ داءِ ـهَ ن سـاداتِ الشُّ لهُ مِ اجعَ ، وَ تلِهِ هُ في قَ ك لَ بارِ مَّ فَ ، اللَّهُ مَخذولٌ

! ك في قاتِلِهِ وخاذِلِهِ بارِ مَّ وال تُ ، اللَّهُ قَديرٌ
. دِ بِالبُكاءِ سجِ جَّ النّاسُ فِي المَ : وضَ قالَ

. راً لِيّاً وناصِ هُ وَ ن أنتَ لَ مَّ فَكُ رونَهُ؟ اللَّهُ فَقالَ النَّبِيُّ K: أتَبكونَ وال تَنصُ

(١) األرومة -بوزن األكولة-: األصل (النهاية: ج ١ ص ٤١ «أرم»).
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ةً  ليغَ طبَةً بَ طَبَ خُ ، فَخَ جهِ رُّ الوَ حمَ ، مُ يِّرُ اللَّونِ تَغَ وَ مُ عَ وهُ جَ مَّ رَ : ثُ بّاسٍ قـالَ ابنُ عَ
. النِ دُموعاً يناهُ يَهمِ ةً وعَ زَ موجَ

تي،  تي وأرومَ ترَ هِ وعِ ؛ كِتابَ اللَّ لَينِ مُ الثَّقَ لَّفتُ فيكُ ! إنّي قَد خَ ا النّاسُ هَ : أيُّ مَّ قالَ ثُ
. وضَ لَيَّ الحَ دا عَ رِ تّى يَ قا حَ فتَرِ تي، ولَن يَ رَ ماتي وثَمَ راحَ مَ ومَ

ربى،  ةَ فِي القُ دَّ وَ مُ المَ كُ بّي أن أسأَلَ ني رَ رَ ما أمَ م في ذلِكَ إالّ أال وإنّي [ال] أسأَلُكُ
هُ  م، أال وإنَّ تي وظَلَمتُموهُ ترَ ضتُم عِ وضِ وقَـد أبغَ لَى الحَ داً عَ وني غَ انظُـروا أن ال تَلقَ فَ
ا  هَ عَت لَ ، قَد فَزِ ةٌ ظلِمَ وداءُ مُ ةٌ سَ : رايَ ةِ هِ االمَّ ن هذِ ةِ ثَالثُ راياتٍ مِ يامَ لَيَّ فِي القِ دُ عَ ـيَرِ سَ

: مَن أنتُم؟ أَقولُ ، فَ لَيَّ فُ عَ تَقِ ، فَ ةُ الئِكَ المَ
. بِ رَ نَ العَ : نَحنُ أهلُ التَّوحيدِ مِ ونَ ذِكري، ويَقولونَ يَنسَ فَ

. مِ جَ العَ بِ وَ رَ بِيُّ العَ دُ نَ : أنَا أحمَ أَقولُ فَ
. دُ تِكَ يا أحمَ ن امَّ : نَحنُ مِ يَقولونَ فَ

بّي؟ تي وكِتابِ رَ ترَ ن بَعدي في أهلي وعِ لَفتُموني مِ يفَ خَ م: كَ هُ أَقولُ لَ فَ
م  هُ لى أن نُبيدَ صنـا عَ رَ تُكَ فَحَ ترَ ا عِ قنا، وأمّ زَّ يَّعنـا ومَ ا الكِتابُ فَضَ : أمَّ يَقولـونَ فَ
ةً  دَّ سـوَ طاشـى، مُ رونَ ظِماءَ عُ يَصـدُ جهـي، فَ ـم وَ نهُ لّـي عَ اوَ ؛ فَ رضِ (١) األَ ديـدِ ـن جَ مِ

م...(٢). هُ جوهُ وُ
رابعًا- إنباُؤُه ِبَشهاَدِتِه ُقَبيَل َوفاِتِه:

ةٍ إلى  امٍ يَسـيرَ وتِهِ بِأَيّ بلَ مَ جَ النَّبِيُّ K قَ رَ نقـل الخوارزمـي عن ابن عبّاس: خَ
يناهُ  ، وعَ ةً زَ ةً موجَ ليغَ طبَةً بَ طَبَ خُ ، فَخَ جهِ رُّ الوَ حمَ ، مُ يِّرُ اللَّونِ تَغَ وَ مُ عَ وهُ جَ مَّ رَ ، ثُ هُ رٍ لَ فَ سَ

. النِ دُموعاً تَهمِ
(١) جديد األرض: وجهها (النهاية: ج ١ ص ٢٤٦ «جدد»).

(٢) الفتوح: ج ٤ ص ٣٢٥، مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ١ ص ١٦٣، الملهوف: ص ٩٣، 
مثير األحزان: ص ١٨، بحار األنوار: ج ٤٤ ص ٢٤٨ ح ٤٦.
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تي. ترَ هِ وعِ : كِتابَ اللَّ لَينِ مُ الثَّقَ لَّفتُ فيكُ ! إنّي خَ ا النّاسُ هَ قالَ فيها: أيُّ
 ، ربٍ وبَالءٍ ـينَ بِأَرضِ كَ سَ يَ الحُ دِ لَ قتُلُ وَ تي تَ ني بِأَنَّ امَّ ئيلَ قَد أخبَرَ برَ أال وإنَّ جَ

. هرِ رَ الدَّ لى قاتِلِهِ وخاذِلِهِ آخِ هِ عَ لَعنَةُ اللَّ أال فَ
نَ بِأَنَّ  يَقَّ وتَ األَنصارِ إالّ رينَ وَ هاجِ نَ المُ دٌ مِ بقَ أحَ ، ولَـم يَ نبَرِ نِ المِ لَ عَ مَّ نَزَ : ثُ قـالَ

.(١) قتولٌ ينَ C مَ سَ الحُ
هُ  ضُ رَ هِ K مَ سـولِ اللَّ ا اشـتَدَّ بِرَ مَّ وفي كتاب مثير األحزان عن ابن عبّاس: لَ
و يَجودُ  يهِ وهُ لَ قِهِ عَ رَ ن عَ هِ، يَسيلُ مِ درِ ينَ C إلى صَ سَ مَّ الحُ ، وقَد ضَ الَّذي ماتَ فيهِ
يهِ طَويالً  لَ يَ عَ شِ مَّ غُ ! ثُ زيدَ مَّ العَن يَ ! اللَّهُ هُ فيهِ كَ اللَّ ؟ ال بارَ : ما لي ولِيَزيدَ ، ويَقولُ هِ بِنَفسِ

. فانِ يناهُ تَذرِ ينَ C وعَ سَ بِّلُ الحُ قَ لَ يُ عَ ، وجَ وأفاقَ
هِ عز وجل(٢). يِ اللَّ دَ ينَ يَ قاماً بَ : أما إنَّ لي ولِقاتِلِكَ مَ ويَقولُ

سولَ  رتُ رَ ضَ وذكر ابن األعثم الكوفي في كتابه الفتوح عن ابن عبّاس: إنّي حَ
وَ  هِ، وهُ درِ مَّ الحسـين بن علي C إلـى صَ (٣)، وقَد ضَ ـياقِ وَ فِي السِّ ـهِ K وهُ اللَّ
ن ال  هُ فيمَ كَ اللَّ تـي، ال بارَ يَّ رِّ يارِ ذُ تي، وخِ ترَ تي، وأنوارِ عِ ن أطائِـبِ أرومَ : هذا مِ قـولُ يَ

هُ بَعدي. ظُ يَحفَ
: ، وقالَ مَّ أفاقَ ، ثُ ةً لَى النَّبِيِّ K ساعَ يَ عَ مَّ اغمِ : ثُ بّاسٍ قالَ ابنُ عَ

، وقَد  ةً صومَ بّـي، وخُ ي رَ ينَ يَدَ قاماً بَ ـةِ مَ يامَ ومَ القِ ، إنَّ لـي ولِقاتِلِكَ يَ ـينُ سَ يا حُ
.(٤) ةِ يامَ ومَ القِ تَلَكَ يَ ن قَ صيماً لِمَ هُ خَ نِيَ اللَّ لَ عَ طابَت نَفسي؛ إذ جَ

ضِ  رَ هِ K في ذلِكَ المَ سولَ اللَّ ورو الشيخ الصدوق عن ابن عبّاس: إنَّ رَ
(١) مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ١ ص ١٦٤، الفتوح: ج ٤ ص ٣٢٥.

(٢) مثير األحزان: ص ٢٢، بحار األنوار: ج ٤٤ ص ٢٦٦ ح ٢٤.
واق،  سِ وأصله  أيضاً،  السياق  له  ويقال  بدنه.  من  لتخرج  تساق  روحه  كأنّ  النزع،  هو  ق:  وْ السَّ  (٣)
فقلبت الواو ياء لكسرة السين، وهما مصدران من ساق يسوق (النهاية: ج ٢ ص ٤٢٤ «سوق»).

(٤) الفتوح: ج ٤ ص ٣٥٠.
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، فَقيلَ  نهُ ضُ عَ يَعـرِ ، فَ لٍ جُ لٌ بَعدَ رَ جُ ـهُ رَ لَ يُدعى لَ عَ بيبي، فَجَ : ادعـوا لي حَ قـولُ كانَ يَ
لِيٍّ  يرَ عَ ريـدُ غَ هِ K يُ سـولَ اللَّ لِيٍّ C، فَما نَر رَ ـةَ D: امضـي إلى عَ لِفاطِمَ
 K ِه سـولُ اللَّ تَحَ رَ ـلَ فَ ا دَخَ لَمّ لِـيٍّ C، فَ ـةُ D إلـى عَ ثَـت فاطِمَ بَعَ C، فَ

. هُ جهُ لَّلَ وَ هَ ، وتَ ينَيهِ عَ
ـهُ  هِ، وأجلَسَ هُ بِيَدِ ذَ تّى أخَ دنيهِ حَ ، فَما زالَ K يُ لِيُّ يَّ يا عَ ، إلَ لِيُّ يَّ يا عَ : إلَ ثُـمَّ قالَ
قَعا  تّى وَ ، حَ بكِيانِ ينُ B يَصيحانِ ويَ سَ الحُ ـنُ وَ سَ ، فَجاءَ الحَ لَيهِ يَ عَ مَّ اغمِ ، ثُ ـهِ أسِ ندَ رَ عِ

.K ِه سولُ اللَّ أَفاقَ رَ ، فَ نهُ ما عَ يَهُ نَحِّ لِيٌّ C أن يُ أَرادَ عَ هِ K، فَ سولِ اللَّ لى رَ عَ
نّي، أما  دانِ مِ وَّ تَزَ مـا ويَ نهُ دُ مِ وَّ زَ انّي، وأتَ ـمّ ما ويَشُ هُ ـمُّ ، دَعني أشُ لِيُّ : يا عَ مَّ قالَ ثُ
مـا، يَقولُ ذلِكَ  هُ لـى مَن يَظلِمُ هِ عَ لَعنَةُ اللَّ قتَالنِ ظُلمـاً، فَ ـيُظلَمانِ بَعـدي، ويُ مـا سَ إنَّهُ

.(١) ثَالثاً
سولُ  لَ رَ قُ ا ثَ مّ ه عليّ C: لَ وفي مسـند زيد عن زيد بن عليّ عن أبيه عن جدّ
 ، ـينَ سَ الحُ ـنَ وَ سَ : ادعو لِيَ الحَ ، قالَ ن فيهِ البَيتُ غـاصٌّ بِمَ ، وَ هِ ضِ رَ ـهِ K فـي مَ اللَّ
ن  ما عَ هُ رفَعُ لِيٌّ C يَ ـلَ عَ عَ : فَجَ ، قالَ لَيهِ يَ عَ تّى اغمِ مـا حَ هُ لثِمُ لَ يَ عَ مـا، فَجَ وتُهُ عَ فَدَ
ما؛  نهُ تَّعُ مِ نّي وأتَمَ تَّعانِ مِ تَمَ ما يَ : دَعهُ ، فَقالَ ينَيهِ تَحَ عَ فَ : فَ هِ K، قالَ سـولِ اللَّ جهِ رَ وَ

.(٢) ةٌ رَ ما بَعدي أثَ يُصيبُهُ هُ سَ إِنَّ فَ
وهـذا التركيـز الكبير فـي اإلخباريـات الواردة عن رسـول اللَّـه K حول 
قتل اإلمام الحسـين C يشـير لعظيم حرمة اإلمام الحسـين C ولنوع مصرعه 
المفجع ومصارع أنصاره، ولشـدة مصابهما بتلـك الوقعة الفظيعة والرزية العظيمة، 
 ،C وألهميـة المثوبـة العظيمـة والمنزلـة الرفيعة المترتبـة على نصرة الحسـين

واللعنة الدائمة والعقوبة الكبيرة التي تلحق من يقاتله ويخذله.
(١) األمالي للصدوق: ص ٧٣٦ ح ١٠٠٤، روضة الواعظين: ص ٨٦، المناقب البن شهرآشوب: 

ج ١ ص ٢٣٧، بحار األنوار: ج ٢٢ ص ٥١٠ ح ٩.
(٢) مسند زيد: ص ٤٠٤، الحدائق الورديّة: ج ١ ص ١١٣؛ مقتل الحسين C للخوارزمي: ج 

١ ص ١١٤.
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ولعل قرب عاشوراء الزمني من عهد النبي K وعلي C عامل أيضاً من 
عوامـل هذا التركيز، ألن النبي K ووصيه C يعلمان أن جماعة غير قليلة من 
 C الصحابة والتابعين سوف يدركون يوم عاشوراء، فالتركيز على اإلخبار بمقتله
ومخاطبـة هؤالء مخاطبة مباشـرة بذلك يؤثران التأثير البالغ فـي الدعوة إلى نصرته 
C، والتحذيـر مـن االنتمـاء إلى صف أعدائه، مـع ما في ذلك مـن إتمام الحجة 
، ولذا كان رسول اللَّه K يخاطب الباكين معه لبكائه على  على هؤالء الناس آنئذٍ
!؟»(١)،  هُ نَ وْ رُ نْصُ الَ تَ هُ وَ نَ وْ بْكُ ، أَتَ ا النَّاسُ هَ الحسـين C خطاباً مباشراً فيقول لهم: «أيُّ
يٌّ  أَنْتَ حَ ـيْنُ وَ سَ نِي الحُ تَلُ ابْ قْ ، يُ اءُ رَ ا بَ ويخاطـب علـي C البراء بن عازب قائالً «يَ

.(٢)« هُ رُ نْصُ الَ تَ
وفـي المقابل فقد انتفـع بهذا اإلخبار جمع من أهـل الصدق واإلخالص من 
الصحابـة والتابعين، فقد رو الصحابي الجليل أنس بن الحارث رضوان اللَّه عليه 
ا  هَ الُ لَ قَ ضٍ يُ تَلُ بِأَرْ قْ ا – وأشـار إلى الحسـين – يُ ذَ نِي هَ عن النبي K أنه قال «إِنَّ ابْ
»(٣)، ولما خرج اإلمام الحسـين C إلى  هُ رْ يَنْصُ لْ ـمْ فَ نْكُ لِكَ مِ دَ ذَ ـهِ نْ شَ بَـالَء، فَمَ رْ كَ
كربالء خرج معه الصحابي الجليل أنس بن الحارث (رضوان اللَّه عليه)، واستشهد 

.(٤) C بين يدي الحسين
ومـن جهـة أخر تؤكد هـذه األخبـار والروايات بمقتل الحسـين C قبل 
وقوعها بعشـرات السـنين على معجزة النبي K وعلمه بالمغيبات، حيث حدث 

 .K بالضبط ما كان قد أنبأ به رسول اللَّه
كما يكشف عن أن علم النبي K علم لدني رباني، وليس علماً مكتسباً من 

أحد البشر، أو تعلمه في مدرسة أو مكان للتعليم.

(١) بحار األنوار، ج ٤٤، ص ٢٤٨.

(٢) بحار األنوار، ج ٤٤، ص ٢٦٢.
(٣) تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، ج ١٤، ص ٢٢٤. اإلصابة، ابن حجر، ج ١، ص ٢٧١.

(٤) مع الركب الحسيني، ج ٤، ص ٦٦- ٦٧.
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C بشهادة اإلمام احلسني C إخبار اإلمام علي

ورد عـن أمير المؤمنين C العديد من الروايـات واألحاديث التي تنبأ فيها 
 C في كربالء المقدسـة، وأن مـا روي عنه C بشـهادة ولـده اإلمام الحسـين
بشـأن حادثة كربالء- أو األغلبية السـاحقة من هذه الروايات- يفيد بأنّها رويت في 

عهد خالفته C، وأنّ الكثير منها روي في كربالء نفسها.
ـا يجدر ذكـره أنّ اإلمام عليّاً C مرّ بأرض كربـالء خالل عهد خالفته  وممّ
ة  ين، ومرّ تين في طريق الذهاب واإلياب من معركة صفّ ؛ مرّ ات على األقلّ ثـالث مرّ
في طريقه إلى معركة النهروان، ولذلك فقد رويت عنه C معلومات كثيرة خالل 

هذه األسفار بشأن واقعة كربالء.
والمالحظة األخر هي أنّ ولديه اإلمام الحسـن واإلمام الحسـين B كانا 
يرافقانـه في هذه األسـفار، ولذلك فقد كانت المرة الرابعـة على األقلّ التي تطأ فيها 
م من عام (٦١هـ.ق)، وسؤاله عن  قدما اإلمام الحسين C أرض كربالء في محرّ

اسمها عند دخوله فيها ال يعني أنّه لم يأتِ إلى هذا المكان من قبل(١).
وإليكم بعض الروايات المروية عن أمير المؤمنين C والتي يشير فيها إلى 

مقتل اإلمام الحسين C في كربالء:

ج٢،  شهري،  الري  محمد  والتاريخ،  والسنة  الكتاب  في   C الحسين  اإلمام  موسوعة   (١)
ص٣٠٣.
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أ- هذا ُمناُخ ِركاِبِهم:
اح عن أبي عبد اللَّه [الصادق]  ١- رو ابن قولويه عن عبد اللَّه بن ميمون القدّ
قَت  ورَ ا اغرَ رَّ بِهَ ا مَ لَمّ ، فَ ن أصحابِهِ ربَالءَ في اناسٍ مِ نينَ C بِكَ ؤمِ رَّ أميرُ المُ C: مَ
م،  هُ قُ دِماؤُ نا تُهرَ م، وهُ حالِهِ لقى رِ م، وهذا مُ كابِهِ (١) رِ ناخُ : هذا مُ مَّ قالَ ، ثُ يناهُ بِالبُكاءِ عَ

.(٢)! بَّةِ قُ دِماءُ األَحِ لَيكِ تُهرَ ، عَ ةٍ ن تُربَ طوبى لَكِ مِ
قَفَ  ، وَ ربَالءَ لِيٌّ C إلى كَ لَ عَ صَ ـا وَ مّ ٢- عن الحسـن بن كثير وعبد خير: لَ
م، هذا  حالِهِ عُ رِ وضِ م، هذا مَ كابِهِ ناخُ رِ نا، هذا مُ قتَلونَ هاهُ ةٌ يُ يلِمَ : بِأَبيهِ أغَ وبَكى، وقالَ

.(٣) هُ مَّ ازدادَ بُكاؤُ ، ثُ لِ جُ عُ الرَّ مَصرَ
ـينِ  سَ برِ الحُ عَ قَ وضِ هُ مَ عَ ينـا مَ ٣- عـن أصبـغ بن نباتة عن علـيّ C، قال: أتَ
ن  م، فِتيَةٌ مِ راقُ دِمائِهِ هَ نا مُ م، وها هُ حالِهِ عُ رِ وضِ م ومَ كابِهِ ناخُ رِ نا مُ : ها هُ C، فَقالَ

.(٥) رضُ األَ ماءُ وَ مُ السَّ لَيهِ (٤)، تَبكي عَ ةِ رصَ هِ العَ قتَلونَ بِهذِ دٍ K، يُ مَّ حَ آلِ مُ
ب- هذه َكرَبالُء:

عَ أميرِ  هنـا مَ جَّ ا تَوَ مّ : لَ ٤- رو الشـيخ المفيـد عن جويرية بن مسـهر العبديّ
 C َقَف ، وَ ربَالءَ بَلَغنا طُفوفَ كَ ، فَ يـنَ فّ لِيِّ بنِ أبي طالب C إلى صِ نيـنَ عَ ؤمِ المُ
م،  كابِهِ ناخُ رِ - مُ هِ اللَّ : هذا- وَ مَّ قالَ ، ثُ استَعبَرَ ماالً وَ ميناً وشِ رَ يَ مَّ نَظَ ، ثُ رِ سكَ نَ العَ يَةً مِ ناحِ

م. نِيَّتِهِ عُ مَ وضِ ومَ

كُ اإلبل (القاموس المحيط: ج ١ ص ٢٧٢ «نوخ»). -: مبرَ ناخ- بالضمّ (١) المُ
ة A: ص ٤٧، قرب اإلسناد: ص ٢٦ ح  (٢) كامل الزيارات: ص ٢٤٨ ح ٦٨٥، خصائص األئمّ
٨٧، الخرائج والجرائح: ج ١ ص ١٨٣ ح ١٦، بحار األنوار: ج ١٠١ ص ١١٦ ح ٤٤. ذخائر 

العقبى: ص ١٧٤.
: ص ٢٥٠. (٣) تذكرة الخواصّ

صة، جمعها عرصات: وهي كلّ موضع واسع ال بناء فيه (النهاية: ج ٣ ص ٢٠٨ «عرص»). رْ (٤) العَ
ة:  ة ألبي نعيم: ج ٢ ص ٥٨٢ ح ٥٣٠، الصواعق المحرقة: ص ١٩٣، الفصول المهمّ (٥) دالئل النبوّ

ة: ج ٢ ص ٢٢٤ وص ٢٦٦. ص ١٧١، ذخائر العقبى: ص ١٧٤؛ كشف الغمّ
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؟ عُ وضِ ا المَ ، ما هذَ نينَ ؤمِ : يا أميرَ المُ هُ فَقيلَ لَ
.(١) مَّ سارَ . ثُ سابٍ يرِ حِ نَّةَ بِغَ لونَ الجَ قتَلُ فيهِ قَومٌ يَدخُ ، يُ ربَالءُ : هذا كَ قالَ

ج- َكرَبالُء ذاُت َكرٍب وَبالٍء:
 : قَفَ بِها، فَقيلَ ، فَوَ ربَالءَ لِيّاً C أتى كَ ٥- عن الحسن بن كثير عن أبيه: إنَّ عَ

. ربَالءُ هِ كَ ، هذِ نينَ ؤمِ يا أميرَ المُ
م،  حالِهِ عُ رِ وضِ نا مَ : ها هُ ، فَقالَ كانٍ هِ إلى مَ أَ بِيَدِ مَّ أومَ . ثُ ربٍ وبَالءٍ : ذاتُ كَ قـالَ

م(٢). راقُ دِمائِهِ هَ نا مُ : ها هُ ، فَقالَ رَ عٍ آخَ وضِ هِ إلى مَ أَ بِيَدِ م، وأومَ كابِهِ ناخُ رِ ومُ
د- ِبَأيب َمن ال ناِصَر َلُه:

لى  هُ عَ عَ جتُ مَ رَ لِيٍّ C، فَخَ ـأنِ عَ ن شَ ـكٌّ مِ لَني شَ : دَخَ ٦- عن غرفة األزديّ
عُ  وضِ : هذا مَ هِ ، فَقالَ بِيَـدِ هُ ولَ فنـا حَ قَ ، ووَ قَفَ نِ الطَّريـقِ ووَ لَ عَ دَ ، فَعَ ـراتِ شـاطِئِ الفُ
هُ فِي األَرضِ وال فِي  رَ لَ م، بِأَبي مَن ال ناصِ راقُ دِمائِهِ هَ م، ومُ كابِهِ نـاخُ رِ ـم، ومُ لِهِ واحِ رَ

! هُ ماءِ إالَّ اللَّ السَّ
وَ  إِذا هُ ، فَ تَلوهُ فيهِ كانَ الَّذي قَ تّى أتَيـتُ المَ جتُ حَ رَ ـينُ C خَ سَ تِلَ الحُ ا قُ لَمّ فَ

. يئاً أَ شَ ، ما أخطَ ما قالَ كَ
م  قدَ لِيّاً C لَم يَ لِمتُ أنَّ عَ ، وعَ كِّ نَ الشَّ نّي مِ ا كانَ مِ مّ هَ مِ رتُ اللَّ : فَاستَغفَ قالَ

.(٣) يهِ فيهِ دَ إلَ هِ بِما عُ إالّ

ة: ج ١ ص ٢٧٩، بحار  (١) اإلرشاد: ج ١ ص ٣٣٢، كشف اليقين: ص ١٠٠ ح ٩٢، كشف الغمّ
األنوار: ج ٤١ ص ٢٨٦ ح ٦.

ين: ص ١٤٢، بحار األنوار: ج ٣٢ ص ٤٢٠ ح ٣٨٥؛ شرح نهج البالغة البن أبي  (٢) وقعة صفّ
الحديد: ج ٣ ص ١٧١.

(٣) اسد الغابة: ج ٤ ص ٣٢٢.
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هـ- ال َيسِبُقُهُم اَألوَّلوَن وال َيلَحُقُهُم اآلِخروَن:
جَ  رَ ثه عن أبي عبد اللَّه [الصادق] C: خَ ن حدّ د بن سـنان عمّ ٧- عن محمّ
ةِ ميلٍ أو  سـيرَ لى مَ ربَـالءَ عَ ن كَ تّـى إذا كانَ مِ ، حَ اسِ نيـنَ C يَسـيرُ بِالنـّ ؤمِ أميـرُ المُ
 ، بِيٍّ ئَتا نَ بِضَ فيها مِ : قُ ، قالَ داءِ ـهَ عِ الشُّ صارِ تّى إذا صارَ بِمَ م حَ ينَ أيديهِ مَ بَ دَّ تَقَ ، فَ ميلَيـنِ

م. هِ داءَ بِأَتباعِ هَ بطٍ شُ ئَتا سِ ، ومِ يٍّ صِ ئَتا وَ ومِ
كابٍ  ناخُ رِ : مُ قـولُ ـأَ يَ ، وأنشَ كابِ نَ الرِّ يهِ مِ جلَ جاً رِ هِ خارِ تـِ لى بَغلَ فَطـافَ بِهـا عَ

م(١). هُ م مَن كانَ بَعدَ هُ قُ لحَ م، وال يَ بلَهُ م مَن كانَ قَ هُ ، ال يَسبِقُ داءَ هَ عُ شُ ومَصارِ
و- ُشَهداُء َليَس ِمثَلُهم ُشَهداُء:

 ، ربَالءَ لِيٍّ C إذ أتى كَ عَ عَ مَ -: إنّي لَ ثمانِيّاً م -وكانَ عُ ٨- عن شيبان بن مخرّ
. داءُ بَدرٍ هَ شُ داءُ إالّ هَ م شُ ثلَهُ داءُ لَيسَ مِ هَ عِ شُ وضِ ا المَ قتَلُ في هذَ : يُ فَقالَ

ا  جلَ هذَ ذ رِ لتُ لِغُالمـي: خُ قُ ، فَ يِّتٍ مارٍ مَ جـلُ حِ مَّ رِ ! وثَ باتِهِ ذِ : بَعـضُ كَ لـتُ قُ فَ
تِلَ الحسين بن علي  ا قُ لَمّ ، فَ ةً ربَ هرُ ضَ بَ الدَّ رَ يِّبها، فَضَ هِ وغَ دِ قعَ أَوتِدها في مَ ، فَ مارِ الحِ
جلِ ذاكَ  لى رِ ثَّةُ الحسين بن علي C عَ إِذا جُ C، انطَلَقتُ ومَعي أصحابٌ لي، فَ

.(٣) هُ ولَ (٢) حَ ةٌ بضَ هُ رِ ، وإذا أصحابُ مارِ الحِ
 :C د بن سـعد وغيره مـن غير وجه عن عليّ بـن أبي طالب ٩- عـن محمّ
: ها، فَقيلَ نِ اسمِ أَلَ عَ ، فَسَ ينَ فّ بٌ إلى صِ وَ ذاهِ نظَلِ وهُ ندَ أشجارِ الحَ ربَالءَ عِ رَّ بِكَ هُ مَ أنَّ

. ناكَ ةٍ هُ رَ جَ ندَ شَ لّى عِ لَ وصَ نَزَ ! فَ ربٌ وبَالءٌ : كَ ، فَقالَ ربَالءُ كَ
(١) تهذيب األحكام: ج ٦ ص ٥٩ ح ١٣٨، كامل الزيارات: ص ٢٤٨ ح ٦٨٦، الخرائج والجرائح: 

ج ١ ص ١٨٣ ح ١٦، بحار األنوار: ج ١٠١ ص ١١٦ ح ٤٢.
تلوا في بقعة واحدة (النهاية: ج ٢ ص ١٨٥ «ربض»). : مقتل قوم قُ ةُ بْضَ (٢) الرِّ

(٣) المعجم الكبير: ج ٣ ص ١١١ ح ٢٨٢٦، كفاية الطالب: ص ٤٢٧، الطبقات الكبر (الطبقة 
الخامسة من الصحابة): ج ١ ص ٤٣٠ ح ٤١٩؛ شرح األخبار: ج ٣ ص ١٣٨ ح ١٠٨٠، مثير 

األحزان: ص ٧٩.
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نَّةَ  لونَ الجَ (١)، يَدخُ ةِ حابَ يرَ الصَّ داءِ غَ ـهَ يرُ الشُّ م خَ داءُ هُ ـهَ نا شُ قتَلُ هاهُ : يُ مَّ قالَ ثُ
.(٢) C ُين سَ تِلَ فيهِ الحُ قُ ، فَ يءٍ لَموهُ بِشَ عَ ، فَ ناكَ كانٍ هُ ، وأشارَ إلى مَ سابٍ يرِ حِ بِغَ

ز- ُتسَفُك الدِّماُء فيها:
 ، ربَالءَ لَ كَ لِيّاً حيـنَ نَزَ دتُ عَ ـهِ ١٠- عـن أبـي يحيى عن رجل من بني ضبّة: شَ
ن  م عَ حالِهِ ـعُ رِ وضِ ، ومَ هُ ـم أمامَ كابِهِ ناخُ رِ : مُ هِ، فَقالَ أَ بِيَـدِ أَومَ ، فَ يَـةً انطَلَـقَ فَقـامَ ناحِ فَ

نى-: انحَ ها، فَقالَ -وَ مَّ ، فَشَ ةً نَ األَرضِ قَبضَ ذَ مِ أَخَ ، فَ يهِ األَرضَ بَ بِيَدَ رَ هِ، فَضَ يَسارِ
. كُ فيهِ ماءُ يُسفَ ا(٣) الدِّ بَّذَ وا حَ

ا  ثَهَ عَ يلِ الَّتي بَ نتُ فِي الخَ : فَكُ بِّيُّ . قالَ الضَّ ربَالءَ لَ كَ نَزَ ينُ C، فَ سَ مَّ جاءَ الحُ ثُ
تِهِ  لِيٍّ C وإشارَ قامِ عَ أَنَّما نَظَرتُ إلى مَ متُ فَكَ ا قَدِ لَمّ ينِ C، فَ سَ يادٍ إلَى الحُ ابنُ زِ
، وقُلتُ  لَيهِ لَّمتُ عَ فتُ إلَى الحسين بن علي C، فَسَ رَ مَّ انصَ سي، ثُ لَبتُ فَرَ قَ هِ، فَ بِيَدِ
ذا، وإنَّكَ  ذا وكَ : كَ ذا قالَ ذا وكَ نِ كَ مَ هُ فـي زَ دتُ ـهِ ، وإنّي شَ : إنَ أباكَ كانَ أعلَمَ النّاسِ هُ لَ

. ةَ اعَ قتولٌ السّ مَ هِ لَ اللَّ وَ
؟ قُ بِأَهلِكَ قُ بِنا أم تَلحَ ؟ أتَلحَ : فَما تُريدُ أن تَصنَعَ أنتَ قالَ

قُ بِأَهلي. أَلحَ سَ ، وما أظُنُّ إالّ ياالً عِ يناً، وإنَّ لي لَ دَ لَيَّ لَ ، إنَّ عَ اللَّهِ : وَ قُلتُ
بلَ أن  - قَ يهِ دَ ينَ يَ تَكَ -وإذا مالٌ مَوضوعٌ بَ ا المالِ حاجَ ن هذَ ذ مِ ا ال، فَخُ : أمّ قالَ
دٌ  (٦) أحَ ةَ قَ  البارِ ، وال يَرَ دٌ (٥) أحَ يَةَ اعِ عُ الدّ ، ال يَسـمَ اللَّهِ (٤)، فَوَ مَّ النَّجاءَ ، ثُ لَيكَ مَ عَ يَحرُ

(١) الظاهر أنّ جملة «غير الصحابة» هي من إضافات المؤلّف؛ إذ ال يوجد هذا التعبير في جميع 
.المصادراألخر

(٢) البداية والنهاية: ج ٨ ص ١٩٩.
(٣) قال في هامش المصدر: كذا في األصلين، ولينظر فيه.

: السرعة، أي انجوا بأنفسكم (النهاية: ج ٥ ص ٢٥ «نجا»). (٤) النجاءُ
(٥) كذا في المصدر، واألقرب للصواب: «الواعية».

يت لبريقها (تاج العروس: ج ١٣ ص ٢٠ «برق»). ، سمّ : السيوفُ قةُ (٦) البارِ
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.K ٍد مَّ حَ لى لِسانِ مُ لعوناً عَ كانَ مَ عينُنا إالّ وال يُ
فَ  رَ . فَانصَ لُـكَ ، وأخذُ ـذُ مالَكَ : آخُ ينِ عُ اليَـومَ أمرَ ، ال أجمَ اللَّهِ : وَ : قُلـتُ قـالَ

.(١) هُ كَ رَ وتَ
ح- اصِبر أبا َعبِد اللَّـِه ِبَشطِّ الُفراِت!:

 ،C ٍّلِي عَ عَ هُ سـارَ مَ ـيّ عن أبيه: أنَّ ١١- نقـل ابـن حنبل عن عبداللَّه بن نُجَ
لِيٌّ  ، فَناد عَ ينَ فّ نطَلِقٌ إلـى صِ وَ مُ ا حاذ نينَو(٢)، وهُ لَمّ ، فَ هِ تـِ رَ طهَ ـبَ مِ وكانَ صاحِ

: وماذا؟ . قُلتُ راتِ طِّ الفُ هِ بِشَ بدِ اللَّ ، اصبِر أبا عَ بدِ اللَّهِ C: اصبِر أبا عَ
هِ  بِيَ اللَّ : يـا نَ ، قُلتُ يناهُ تَفيضـانِ ـومٍ وعَ لَـى النَّبِيِّ K ذاتَ يَ لـتُ عَ : دَخَ قـالَ

؟ ينَيكَ تَفيضانِ أنُ عَ ، ما شَ دٌ بَكَ أحَ أغضَ
ـطِّ  قتَلُ بِشَ ـينَ يُ سَ ثَني أنَّ الحُ دَّ ، فَحَ بلُ بريـلُ C قَ ندي جِ ن عِ : بَل قـامَ مِ قـالَ

. راتِ الفُ
تِهِ؟  ن تُربَ كَ مِ مَّ ل لَكَ إلى أن اشِ : هَ : فَقالَ قالَ

يني  لَم أملِك عَ أَعطانيها، فَ ن تُـرابٍ فَ ةً مِ بَضَ قَبضَ قَ هُ فَ دَ دَّ يَ م، فَمَ : نَعَ : قُلـتُ قـالَ
تا(٣). أن فاضَ

ط- هاُهنا هاُهنا!:
هُ وأنَا  ـأَلَ ، فَسَ هبٍ ـعيدِ بنِ وَ قِيُّ إلى سَ ةُ البارِ ـروَ حيفة: جـاءَ عُ ١٢- عـن أبـي جُ

(١) المطالب العالية: ج ٤ ص ٣٢٦ ح ٤٥١٧.
(٢) نِينَو: بسواد الكوفة ناحية يقال لها: نِينَو، منها كربالء التي قُتل بها الحسين C (معجم 

البلدان: ج ٥ ص ٣٣٩).
المعجم   ،٣٥٨ ح   ٢٠٦ ص   ١ ج  يعلى:  أبي  مسند   ،٦٤٨ ح   ١٨٤ ص   ١ ج  حنبل:  ابن  مسند   (٣)
الكبير: ج ٣ ص ١٠٥ ح ٢٨١١، تاريخ دمشق: ج ١٤ ص ١٨٧ ح ٣٥١٧، تهذيب التهذيب: ج 
١ ص ٥٨٩، سير أعالم النبالء: ج ٣ ص ٢٨٨، بغية الطلب في تاريخ حلب: ج ٦ ص ٢٥٩٦، 

الطبقات الكبر (الطبقة الخامسة من الصحابة): ج ١ ص ٤٢٩ ح ٤١٧.
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ثَني  عَ ـم، بَ : نَعَ لِيِّ بـنِ أبي طالـب C. قالَ ن عَ ثتَنيـهِ عَ دَّ ديـثٌ حَ : حَ ، فَقـالَ عُ أسـمَ
نا  : هاهُ هِ ويَقولُ هُ يُشـيرُ بِيَدِ دتُ جَ ، فَوَ ربَالءَ يتُهُ بِكَ أَتَ لِيٍّ C، فَ ـلَيمٍ إلى عَ خنَفُ بنُ سُ مِ

؟ نينَ ؤمِ : وما ذلِكَ يا أميرَ المُ لٌ جُ هُ رَ نا. فَقالَ لَ هاهُ
م! نهُ م مِ يلٌ لَكُ م، ووَ نكُ م مِ هُ يلٌ لَ لُ هاهنا، فَوَ نزِ دٍ يَ مَّ حَ لِ مُ (١) آلِ لٌ قَ : ثَ قالَ

؟! نينَ ؤمِ المِ يا أميرَ المُ ا الكَ عنى هذَ : ما مَ لُ جُ هُ الرَّ فَقالَ لَ
.(٢) م إلَى النّارِ تلِهِ هُ بِقَ مُ اللَّ لُكُ م: يُدخِ نهُ م مِ يلٌ لَكُ م؛ ووَ قتُلونَهُ م: تَ نكُ م مِ هُ يلٌ لَ : وَ قالَ
 ، لِيِ دَ ـهِ الجَ بدِ اللَّ نـدَ دارِ أبي عَ لوسٌ عِ يفـة: إنّا لَجُ حَ ١٣- عـن عـون بن أبي جُ
ـلُ  لنا: أال تُرسِ : قُ ، قالَ لِ فُالنٍ نزِ لى مَ لّوني عَ : دَ ، فَقالَ مدانِيُّ حارٍ الهَ لِكُ بنُ صُ أَتانا مَ فَ

. يَجيءُ إذ جاءَ يهِ فَ إلَ
 ، راتِ وَ بِشاطِئِ الفُ نينَ C وهُ ؤمِ خنَفٍ إلى أميرِ المُ ثَنا أبو مِ عَ رُ إذ بَ : أتَذكُ فَقالَ

: فَقالَ
م،  يَقتُلونَهُ ، فَ ـكانِ ا المَ ـرُّ بِهذَ مُ هِ K يَ سـولِ اللَّ ن آلِ رَ كبٌ مِ نـا رَ لَّـنَّ هاهُ يَحُ لَ

م!(٣). نكُ م مِ هُ يلٌ لَ م، ووَ نهُ م مِ يلٌ لَكُ فَوَ
ي- ما يل وِآلِل أيب ُسفياَن؟!:

ا  مّ نينَ C لَ ؤمِ ١٤- رو الخوارزمـي عـن الحاكم الجشـمي: إنَّ أميـرِ المُ
؟  ةُ هِ البُقعَ : أتَدري ما هذِ بّاسٍ بنِ عَ ، وقالَ الِ ربَالءَ لَ بِكَ ينَ نَزَ فّ سارَ إلى صِ

: ال. قالَ

ون (القاموس المحيط: ج ٣ ص  ه، وكلّ شيء نفيس مَصُ مُ شَ كة-: متاعُ المسافر وحَ ل -محرّ (١) الثَّقَ
٣٤٢ «ثقل»).

أبي  البن  البالغة  نهج  شرح  ٥٨؛  ح   ٣٣٨ ص   ٤١ ج  األنوار:  بحار   ،١٤١ ص  ين:  صفّ وقعة   (٢)
الحديد: ج ٣ ص ١٧٠ وفيه «سعد بن وهب».

(٣) تاريخ دمشق: ج ١٤ ص ١٩٨، بغية الطلب في تاريخ حلب: ج ٦ ص ٢٦٠٢.
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. ديداً مَّ بَكى بُكاءً شَ يتَ بُكائي، ثُ بَكَ فتَها لَ رَ : لَو عَ قالَ
براً  : صَ ـينِ C، وقالَ سَ تَ إلَى الحُ مَّ التَفَ ؟! ثُ ـفيانَ لِ أبي سُ : ما لي وآلِ مَّ قالَ ثُ

.(١) هُ ثلَ الَّذي تَلقى بَعدَ م مِ نهُ يَ أبوكَ مِ قِ د لَ ! فَقَ نَيَّ يا بُ
ماُء َواَألرُض: ك- َتبكي َعَليِهُم السَّ

رَّ  ، فَمَ ـراتِ لِيٍّ C إلى شـاطِئِ الفُ ـعَ عَ ـرنا مَ ١٥- عـن األصبـغ بن نباتة: سِ
نا؟  ينُ الَّتي هاهُ ! أينَ العَ بُ : يا راهِ هُ ، فَقالَ لَ بٌ راهِ

. بِيٍّ يُّ نَ صِ بِيٌّ أو وَ نَ كانَها إالّ علَمُ مَ هُ ال يَ : إنَّ قالُ هُ يُ إِنَّ ، فَ بَرِ بِالخَ : ال أعلَمُ بِها إالّ قالَ
روا  : احفِ مَّ قـالَ ، ثُ ـماالً ميناً وشِ رُ يَ نظُ لَ يَ عَ عَ الـوادي، وجَ لِـيٌّ C مَ ـذَ عَ أَخَ فَ
بنا  ـرِ ، فَشَ ينُ ماءٍ تَحتَهُ إِذا عَ ، فَ فَعوهُ رَ ، فَ : ارفَعوهُ راً، فَقالَ جَ دوا حَ جَ روا، فَوَ فَ نـا، فَحَ هاهُ
مُ  لَيهِ دٍ فِتيَـةٌ تَبكي عَ مَّ حَ ن آلِ مُ نـا مِ قتَلُ هاهُ نا: يُ لِـيٌّ C لَ مَّ قالَ عَ نـا. ثُ وابَّ ينا دَ ـقَ وسَ

.(٢) األَرضُ ماءُ وَ السَّ
وقـد تنبـأ اإلمام علـي C أيضاً بمـزار اإلمام الحسـين C وزواره، فقد 
صورِ قَد  أَنّـي بِالقُ رو الشـيخ الصـدوق بإسـناده عن علـيّ بن أبي طالـب C: كَ
برِ  ـةِ إلى قَ وفَ نَ الكُ جُ مِ (٣) تَخرُ ـلِ حامِ أَنِّـي بِالمَ ـينِ C، وكَ سَ برِ الحُ ولَ قَ ت حَ ـيِّدَ شُ
طاعِ  ندَ انقِ ، وذلِكَ عِ نَ اآلفـاقِ يهِ مِ تّى يُسـارُ إلَ امُ حَ األَيّ بُ اللَّيالي وَ ، وال تَذهَ ـينِ سَ الحُ

.(٤) روانَ لكِ بَني مَ مُ
ورو ابـن قولويـه القمـي عن الحـارث األعور عـن علـيّ C: بِأَبي وأمّي 

(١) مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ١ ص ١٦٢.
(٢) شرح األخبار: ج ٣ ص ١٣٧ ح ١٠٧٩.

(٣) في المصدر: «بالحامل»، والتصويب من بحار األنوار.
ح   ٢٤٨ ص   :C الرضا اإلمام  صحيفة   ،١٩٠ ح   ٤٨ ص   ٢ ج   :C الرضا أخبار  عيون   (٤)
١٦١ وفيه «كأنّي باألسواق فيه حفّت حول قبره» بدل «وكأنّي بالحامل... قبر الحسين»، بحار 

األنوار: ج ٤١ ص ٢٨٧ ح ٩.
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هِ  برِ لى قَ ةً أعناقَها عَ حوشِ مادَّ رُ إلَى الوُ أَنّي أنظُ ، كَ اللَّهِ ! وَ ةِ وفَ قتولُ بِظَهرِ الكُ ينُ المَ سَ الحُ
.(١) فاءَ الجَ م وَ اكُ إِيّ إِذا كانَ ذلِكَ فَ ، فَ باحِ تّى الصَّ يالً حَ هُ لَ رثونَ هُ ويَ بكونَ ، يَ حشِ ن أنواعِ الوَ مِ
وتكشـف هذه األخبار واألحاديث الواردة عن اإلمام علي C بشـأن مقتل 
ابنه اإلمام الحسـين C وعن كيفية قتله، ومكان شـهادته، وعن مزاره وزواره قبل 
أن تحدث عن أن علمه علم لدني، كما يدل على صدق إمامته؛ فما حدث في معركة 

.C كربالء وما بعدها هو نفس ما أخبر به أمير المؤمنين
ومـن جهة أخـر يدل اهتمـام أميـر المؤمنيـن C –كما كان رسـول اللَّه 
K– بحادثة كربالء على مقام اإلمام الحسين C الرفيع، وعلى عظم المصيبة، 

وهول الفاجعة، وكبر القضية وعظمتها.

(١) كامل الزيارات: ص ٧٩ ح ٢١٤، بحار األنوار: ج ٤٥ ص ٢٠٥ ح ٩.
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إن إخبارات اإلمام الحسـين C بمصرعه ومصرع أصحابه، وزمان ومكان 
هـذا المصـرع بعد أن أعلـن عن قيامه ورفضـه لبيعة يزيـد أمام والـي المدينة آنذاك 
الوليد بـن عتبة كثيرة مبثوثة في لقاءاته ومحاوراتـه، خصوصاً في المدة الممتدة من 

.C قبيل رحيله عن مكة إلى ساعة استشهاده
لكن اإلمام الحسـين C كان قبل قيامه قد تحدث وأخبر عن مصرعه وعن 
قاتلـه، منـذ أن كان طفالً صغيراً، ولم يزل يواصل اإلخبار عن استشـهاده إلى أواخر 

أيام ما قبل اإلعالن عن قيامه(١).
فاإلمام الحسـين C كان يعلم بشهادته، ومكان تلك الشهادة، فعندما سارَ 
تّى أتَوا  ـهُ حَ عَ ....، فَسـارَ مَ زيدَ رُّ بنُ يَ هُ الحُ عَ ، ومَ قاتِلٍ ـن قَصرِ بَنـي مُ ـينُ C مِ سَ الحُ
 : ، وقالَ سـيرِ نَ المَ م مِ نَعوهُ ـينِ C ومَ سَ هُ أمامَ الحُ ـرُّ وأصحابُ قَفَ الحُ ، فَوَ ربَـالءَ كَ

. نكَ قَريبٌ راتُ مِ الفُ ، فَ كانِ ا المَ ل بِهذَ انزِ
؟  كانِ ا المَ ا اسمُ هذَ ينُ C: ومَ سَ قالَ الحُ

. ربَالءُ : كَ هُ قالوا لَ
، وأنَا  ينَ فّ هِ إلى صِ سـيرِ ندَ مَ كانِ عِ ا المَ رَّ أبي بِهذَ د مَ قَ ! ولَ ربٍ وبَالءٍ : ذاتُ كَ قالَ

. هِ ، فَاخبِرَ بِاسمِ نهُ أَلَ عَ ، فَسَ قَفَ ، فَوَ هُ عَ مَ
(١) مع الركب الحسيني، ج٤، ص٦٣.
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لٌ  قَ : ثَ ، فَقالَ ن ذلِكَ ئِلَ عَ م، فَسُ راقُ دِمائِهِ هَ نا مُ م، وهاهُ كابِهِ طُّ رِ حَ نا مَ : هاهُ فَقالَ
نا. لونَ هاهُ نزِ دٍ K، يَ مَّ حَ لِ بَيتِ مُ آلِ

مِ  رَّ حَ ةَ المُ رَّ ، غُ ومَ األَربِعاءِ كانِ يَ طَّت بِذلِكَ المَ ، فَحُ ينُ C بِأَثقالِهِ سَ رَ الحُ مَّ أمَ ثُ
.(١) ومَ عاشوراءَ هُ يَ تلُ ، وكانَ قَ امٍ ةِ أيّ رَ شَ تِلَ بَعدَ ذلِكَ بِعَ ، وقُ تّينَ نَةِ إحد وسِ ن سَ مِ

ـينِ  سَ ـعدٍ لِلحُ رُ بنُ سَ مَ ورو الشـيخ المفيد عن سـالم بن أبي حفصة: قالَ عُ
. مونَ أنّي أقتُلُكَ هاءَ يَزعُ فَ نا ناساً سُ ، إنَّ قِبَلَ بدِ اللَّهِ C: يا أبا عَ

يني  رُّ عَ قَ هُ يَ ، أما إنَّ لَماءُ م حُ ، ولكِنَّهُ هاءَ فَ يسوا بِسُ م لَ ـينُ C: إنَّهُ سَ هُ الحُ فَقالَ لَ
.(٢) ليالً قَ رَّ العِراقِ بَعدي إالّ لَ بُ أكُ أالّ تَ

وتـدل هـذه الروايـات وغيرها علـى أن اإلمام الحسـين C كان يعلم بكل 
تفاصيل شـهادته، وأنه اختار طريق الشـهادة عن علم ووعي وبصيرة من أمره، وكان 

يصرح في غير مناسبة أنه سيقتل بالعراق.

(١) األخبار الطوال: ص ٢٥١، بغية الطلب في تاريخ حلب: ج ٦ ص ٢٦٢٤.
ة: ج ٢ ص ٢٢١، بحار األنوار: ج ٤٤ ص ٢٦٢ ح ٢٠؛  (٢) اإلرشاد: ج ٢ ص ١٣٢، كشف الغمّ

تاريخ دمشق: ج ٤٥ ص ٤٨، تهذيب الكمال: ج ٢١ ص ٣٥٨.
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رؤيا اإلمام احلسني C بالشهادة

رؤيـا اإلمام الحسـين C رؤيا صادقة وحقة، ألن اإلمـام المعصوم ال يأتيه 
الباطـل مـن بين يديه وال مـن خلفه، وقد رأ اإلمام C أكثر مـن رؤيا تخبره بأنه 

مقتول ال محالة، وأن حياته ستتوج بالشهادة.
الرؤيـا األولـى والمهمـة عندما ذهب لوداع جده رسـول اللَّـه K وزيارته 
والسـالم عليه، وقد رأ رسول اللَّه K في المنام بأمره بالتوجه إلى العراق لينال 

الشهادة هناك. تقول نص الرواية:
ن  غَ مِ رَ ا فَ لَمّ ، فَ تَيـنِ كعَ لّى رَ برِ أيضـاً فَصَ جَ إلَى القَ ـرَ ةُ الثّانِيَةُ خَ يلَ ـا كانَـتِ اللَّ فَلمَّ
ني  رَ ضَ ، وقَد حَ دٍ مَّ حَ دٍ وأنَا ابنُ بِنتِ مُ مَّ حَ بِيِّكَ مُ برُ نَ مَّ إنَّ هذا قَ : اللَّهُ لَ يَقولُ عَ التِهِ جَ صَ
، وأنَا أسأَ لُكَ يا ذا  رَ نكَ هُ المُ عروفَ وأكرَ بُّ المَ مَّ وإنّي احِ ، اللَّهُ لِمتَ نَ األَمرِ ما قَد عَ مِ
. ضىً وَ لَكَ رِ ن أمري هذا ما هُ ا اختَرتَ مِ برِ ومَن فيهِ مَ ا القَ كرامِ بِحقِّ هذَ اإلِ اللِ وَ الجَ

عَ  ضَ بحِ وَ تّـى إذا كانَ في بَيـاضِ الصُّ سـينُ C يَبكي، حَ لَ الحُ عَ : ثُـمَّ جَ قـالَ
ةِ  الئِكَ نَ المَ (١) مِ بَةٍ بكَ أَ النَّبِيَّ K قَد أقبَلَ في كَ رَ ، فَ ةً أَغفى سـاعَ برِ فَ لَى القَ ـهُ عَ أسَ رَ
هِ  درِ ينَ C إلى صَ سَ مَّ الحُ تّى ضَ ، حَ هِ لفِ ن خَ يهِ ومِ دَ ينِ يَ ن بَ مالِهِ ومِ ن شِ مينِهِ وعَ ن يَ عَ
ذبوحاً بِأَرضِ  قتوالً مَ ن قَريبٍ أراكَ مَ أَنَّكَ عَ ، كَ ينُ سَ نَيَّ يا حُ : يا بُ ، وقالَ ينَيهِ ينَ عَ بَّلَ بَ وقَ
 ،طشانُ ال تُسقى وظَمآنُ ال تُرو تي، وأنتَ في ذلِكَ عَ ن امَّ ةٍ مِ صابَ ن عِ ، مِ ربٍ وبَالءٍ كَ
 ١٤٤ ص   ٤ ج  (النهاية:  وغيرهم  الناس  من  ة  المتضامّ الجماعة  والفتح-:  -بالضمّ  بَة  بْكُ كُ  (١)

«كبكب»).
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م  هُ ، فَما لَ ةِ يامَ ومَ القِ تي يَ فاعَ هُ شَ مُ اللَّ هُ م؟! ال أنالَ هُ تي! ما لَ فاعَ عَ ذلِكَ يَرجونَ شَ مَ مَ وهُ
يكَ  م إلَ لَيَّ وهُ موا عَ كَ وأخاكَ قَد قَدِ ، إنَّ أباكَ وامَّ ينُ سَ بيبي يا حُ . حَ القٍ ن خَ هِ مِ ندَ اللَّ عِ

. ةِ هادَ بِالشَّ ها إالّ نالَ جاتٍ لَن تَ رَ نَّةِ دَ ، وإنَّ لَكَ فِي الجَ شتاقونَ مُ
وَ  هُ وهُ المَ عُ كَ هِ K ويَسمَ دِّ هِ إلى جَ نامِ رُ في مَ نظُ ينُ C يَ سَ لَ الحُ عَ : فَجَ قالَ
كَ  عَ لني مَ اجعَ يكَ وَ ذني إلَ نيا أبَداً، فَخُ جوعِ إلَى الدُّ ةَ لي فِي الرُّ اه ال حاجَ دّ : يا جَ يَقولُ

. لِكَ نزِ إلى مَ
تّى  نيا حَ جوعِ إلَى الدُّ نَ الرُّ دَّ لَكَ مِ هُ ال بُ ، إنَّ ـينُ سَ هُ النّبِيُّ K: يا حُ : فَقالَ لَ قالَ
كَ  مَّ إِنَّكَ وأباكَ وأخاكَ وعَ ؛ فَ ظيمِ نَ الثَّوابِ العَ هُ لَكَ فيها مِ تَبَ اللَّ ةَ وما كَ هادَ قَ الشَّ تُرزَ

.(١) نَّةَ لُوا الجَ تّى تَدخُ ةٍ حَ دَ ةٍ واحِ مرَ ةِ في زُ يامَ ومَ القِ رونَ يَ مَّ أبيكَ تُحشَ وعَ
وقـد تكـررت مثل هـذه الرؤيـا غيـر مـرة، وكان اإلمـام الحسـين C يرد 
علـى الذيـن ينهوه عن الخروج إلـى العراق كمحمد بن الحنفيـة وعبداللَّه بن جعفر 
ويحيى بن سـعيد بأن التوجه إلى العراق بأمر من رسـول اللَّه K، وأن ال خيار له 

سو الذهاب إلى كربالء.
وفي موقف آخر كان اإلمام الحسين C يخبر أصحابه وأهل بيته برؤيا االستشهاد 

عما قريب، إذ خفق اإلمام C خفقة، فلما استيقظ قال إلى أصحابه وأهل بيته:
؟ ةَ اعَ ي السّ نامِ أَيتُ في مَ أتَعلَمونَ ما رَ

هِ K؟ سولِ اللَّ ابنَ بِنتِ رَ أَيتَ يَ ا الَّذي رَ قالوا: ومَ
ها  دَّ أَيتُهُ أشَ عُ رَ لبٌ أبقَ ـبُني، وفيها كَ ناشِ لَيَّ تُ ت عَ ـدَّ أَنَّ كِالباً قَد شَ أَيتُ كَ : رَ فَقالَ

. ومِ الءِ القَ ن هؤُ صُ مِ عُ وأبرَ لٌ أبقَ جُ لّى قَتلي رَ تَوَ ، وأظُنُّ الَّذي يَ لَيَّ عَ
 ، ن أصحابِهِ ـةٌ مِ ماعَ هُ جَ عَ هِ K ومَ سـولَ اللَّ ي رَ دّ أَيـتُ بَعدَ ذلِكَ جَ ثُـمَّ إنّي رَ
(١) الفتوح: ج ٥ ص ١٨، مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ١ ص ١٨٦؛ بحار األنوار: ج ٤٤ 

ص ٣٢٧.
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ـماواتِ  ت بِكَ أهلُ السَّ ـرَ دِ استَبشَ ! وقَ دٍ مَّ حَ ـهيدُ آلِ مُ ، أنتَ شَ نَيَّ قـولُ لي: يا بُ ـوَ يَ وهُ
كَ قَد  رُ ر! فَهذا أثَ خِّ ل وال تُؤَ جِّ ، عَ يلَةَ ي اللَّ ندِ كَ عِ ن إفطارُ ليَكُ على، فَ (١) األَ فحِ وأهلُ الصَّ
 ، مرُ (٢) األَ فَ ، وقَد أزِ أَيتُ . وهذا ما رَ ضراءَ ةٍ خَ كَ في قارورَ مَ ذَ دَ ـماءِ لِيَأخُ نَ السَّ لَ مِ نَزَ

.(٣) كَّ في ذلِكَ نيا، ال شَ هِ الدُّ ن هذِ حيلُ مِ بَ الرَّ اقتَرَ وَ
وفي تاريخ الطبري عن عقبة بن سمعان:

نا  رَ ، ثُـمَّ أمَ ـنَ الماءِ ـينُ C بِاالسـتِقاءِ مِ سَ رَ الحُ ، أمَ ـرِ اللَّيلِ ـا كانَ فـي آخِ مّ لَ
لنا. عَ فَ ، فَ حيلِ بِالرَّ

 C ُـين سَ قَ الحُ فَ ، خَ ةً ـرنا سـاعَ قاتِلٍ وسِ ن قَصرِ بَني مُ لنا مِ ـا ارتَحَ لَمَّ : فَ قـالَ
بِّ  هِ رَ مدُ للَّ الحَ }(٤) وَ ـونَ عُ ا إِلَيْهِ راجِ إِنَّ ـهِ وَ ا لِلَّ : {إِنَّ وَ يَقولُ مَّ انتَبَـهَ وهُ ، ثُ ـةً فقَ ـهِ خَ أسِ بِرَ

. العالَمينَ
. ينِ أو ثَالثاً تَ رَّ لَ ذلِكَ مَ عَ فَ : فَ قالَ

ا  إِنَّ هِ وَ ا لِلَّ : {إِنَّ هُ فَقالَ سٍ لَ لى فَـرَ ـينِ C عَ سَ لِيُّ بنُ الحُ يهِ ابنُهُ عَ أَقبَلَ إلَ : فَ قـالَ
هَ  دتَ اللَّ مِ مَّ حَ ! مِ داكَ عِلتُ فـِ ، جُ ، يا أبَتِ بِّ العالَمينَ ـهِ رَ مدُ للَّ الحَ } وَ ـونَ عُ إِلَيْـهِ راجِ

؟ عتَ استَرجَ وَ
 : ، فَقالَ سٍ لى فَرَ سٌ عَ (٦) لي فارِ نَّ (٥)، فَعَ ةً فقَ أسـي خَ قتُ بِرَ فَ ! إنّي خَ نَيَّ : يا بُ قالَ

(١) في مقتل الحسين C وبحاراألنوار: «الصفيح» بدل «الصفح». والصفيح: من أسماء السماء 
(النهاية: ج ٣ ص ٣٥ «صفح»).

: دنا وقرب (النهاية: ج ١ ص ٤٥ «أزف»). فَ (٢) أزِ
(٣) الفتوح: ج ٥ ص ٩٩، مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ١ ص ٢٥١؛ بحار األنوار: ج ٤٥ 

ص ٣.
(٤) سورة البقرة: ١٥٦.

نَةٌ من النعاس فمال برأسه دون سائر جسده (المصباح المنير:  تهُ سِ : إذا أخذَ ةً فقَ قَ برأسهِ خَ فَ (٥) خَ
ص ١٧٦ «خفق»).

.(« : إذا ظهر أمامك واعترض (القاموس المحيط: ج ٤ ص ٢٤٩ «عنّ نُّ (٦) عنَّ الشيءُ يعِ



سرية اإلمام احلسني C - ج٢

٢٩٠

ينا. نا نُعِيَت إلَ سُ لِمتُ أنَّها أنفُ عَ م، فَ يهِ نايا تَسري إلَ المَ ومُ يَسيرونُ وَ القَ
يهِ  الَّذي إلَ : بَلـى وَ ؟ قالَ قِّ لَى الحَ هُ سـوءاً، ألَسـنا عَ ، ال أراكَ اللَّ : يا أبَتِ ـهُ قـالَ لَ

. ينَ قّ حِ ، إذَن ال نُبالي؛ نَموتُ مُ : يا أبَتِ بادِ؛ قالَ عُ العِ رجِ مَ
.(١) هِ ن والِدِ داً عَ لَ ز وَ يرَ ما جَ دٍ خَ لَ ن وَ هُ مِ زاكَ اللَّ : جَ هُ فَقالَ لَ

وخيَّم الحزن العميق واأللم الشـديد على اهل بيته وخاصة النسـاء واألطفال 
على اقتراب المأساة، وحصول الكارثة بقتل الحسين ومن معه من أهل بيته وأصحابه 

األوفياء.
أمـا اإلمام الحسـين C وأصحابـه فكانوا على أهبة االسـتعداد للقـاء اللَّه 
ينُ  سَ رَ الحُ تعالى، فقد وطنوا أنفسهم على الموت، وكانوا في شوق للشهادة، وقد أمَ
 ، نهُ ، وتَطَيَّبَ مِ سـكٌ ، فَميثَ فيها مِ ةٍ حفَ فنَةٍ أو صَ يَ بِجَ مَّ اتـِ ، ثُ بَ رِ سـطاطٍ فَضُ C بِفُ
 C ُين سَ نَّطَ الحُ ، وتَحَ سكِ ن ذلِكَ المِ سَّ مِ .... ومَ مدانِيُّ يرٍ الهَ ضَ يرُ بنُ خُ رَ لَ بُ ودَخَ

(٢)وذلك استعداداً للجهاد في سبيل اللَّه تعالى، ونيل الشهادة. ميعُ أصحابِهِ وجَ
حاك عن عليّ بن الحسـين  ورو الطبـري عـن الحارث بن كعب وأبـي الضّ
تَها،  بيحَ تِلَ أبي صَ يَّةِ الَّتي قُ شِ ابن عليّ [زين العابدين] C: إنّي جالِسٌ في تِلكَ العَ
 (٣) يٌ وَ هُ حُ ندَ ، وعِ هُ باءٍ لَ لَ أبي بِأَصحابِهِ فـي خِ ني، إذِ اعتَزَ ضُ رِّ ي تُمَ ندَ ينَبُ عِ تـي زَ مَّ وعَ

: ، وأبي يَقولُ هُ هُ ويُصلِحُ يفَ عالِجُ سَ وَ يُ ، وهُ يِّ رٍّ الغِفارِ ولى أبي ذَ مَ
ليلِ خَ ـــن  مِ ـــكَ  لَ افٍّ  هــــرُ  دَ ــا  ــلِي األَصــي شــراقِ وَ ـاإلِ ــكَ بـِ ــم لَ كَ
تيلِ قَ ــبٍ  ــالِ ط أو  ــبٍ  ــاحِ ص ــن  ــديــلِمِ ــالــبَ بِ ــعُ  ــنَ ــق يَ ال  ـــرُ  ه ـــدَّ ال وَ

ص  الطالبيّين:  مقاتل   ،٥٥٥ ص   ٢ ج  التاريخ:  في  الكامل   ،٤٠٧ ص   ٥ ج  الطبري:  تاريخ   (١)
١١٢، اإلرشاد: ج ٢ ص ٨٢، روضة الواعظين: ص ١٩٨، إعالم الور: ج ١ ص ٤٥٠، بحار 
األنوار: ج ٤٤ ص ٣٧٩، أنساب األشراف: ج ٣ ص ٣٨٤، الطبقات الكبر (الطبقة الخامسة 

من الصحابة): ج ١ ص ٤٦٤، سير أعالم النبالء: ج ٣ ص ٢٩٨، مثير األحزان: ص ٤٧.
(٢) أنساب األشراف: ج ٣ ص ٣٩٥.

.« (٣) في اإلرشاد وإعالم الور: «جوين» وفي مقاتل الطالبيّين «جون» بدل «حويّ
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ــلــيــلِ ـــى الــجَ ـــا األَمـــــرُ إلَ ـــمَ بيلِوإنَّ السَّ ـكُ  ســالـِ ـــيٍّ  حَ ــــلُّ  وكُ
تي،  برَ تني عَ نَقَ ، فَخَ فتُ مـا أرادَ رَ متُها، فَعَ تّى فَهِ يـنِ أو ثَالثاً حَ تَ رَّ ها مَ أَعادَ : فَ قـالَ
عَت  ـمِ إِنَّها سَ تي فَ مَّ ا عَ أَمّ ، فَ لَ لِمتُ أنَّ البَالءَ قَد نَزَ عَ ، فَ ـكونَ متُ السُّ زِ دَدتُ دَمعي ولَ رَ فَ
رُّ  ثَبَت تَجُ ها أن وَ لَم تَملِك نَفسَ ، فَ عُ زَ الجَ ةُ وَ قَّ ، وفِي النِّسـاءِ الرِّ أَةٌ يَ امرَ ، وهِ عتُ ـمِ ما سَ
 ! ياةَ نِي الحَ مَ وتَ أعدَ يتَ المَ اله! لَ اثُكْ ، فَقالَت: وَ يهِ تَّى انتَهَت إلَ ةٌ حَ رَ ثَوبَها، وإنَّها لَحاسِ
(١) الباقي(٢). ةَ الماضي وثِمالَ ليفَ نٌ أخي! يا خَ سَ لِيٌّ أبي وحَ ةُ أمّي وعَ اليَومَ ماتَت فاطِمَ

. يطانُ كِ الشَّ لمَ بَنَّ حِ ، ال يُذهِ يَّةُ : يا أخَ ينُ C فَقالَ سَ ا الحُ يهَ رَ إلَ نَظَ : فَ قالَ
 ، تَهُ صَّ دَّ غُ ـرَ ! فَ ، اسـتَقتَلتَ نَفسـي فِداكَ بدِ اللَّهِ قالَـت: بِأَبـي أنتَ وأمّي يا أبـا عَ
ـكَ  بُ نَفسُ تُغصَ يلَتى، أفَ (٣)، قالَت: يا وَ نامَ يالً لَ طا لَ كَ القَ رِ : لَو تُ ، وقالَ يناهُ قَـت عَ قرَ رَ وتَ
يبِها  ت إلى جَ ها، وأهوَ جهَ لى نَفسي! ولَطَمَت وَ دُّ عَ لبي، وأشَ حُ لِقَ اغتِصاباً، فَذلِكَ أقرَ

لَيها. يّاً عَ غشِ ت مَ رَّ ، وخَ تهُ قَّ وشَ
، اتَّقِي  يَّةُ ها: يا اخَ ، وقالَ لَ ا الماءَ هَ جهِ لـى وَ بَّ عَ ـينُ C، فَصَ سَ ا الحُ يهَ فَقامَ إلَ
 ، ونَ بقَ ماءِ ال يَ ، وأنَّ أهلَ السَّ اعلَمي أنَّ أهلَ األَرضِ يَموتونَ ، وَ زاءِ اللَّهِ ي بِعَ زَّ هَ وتَعَ اللَّ
 ، يَعودونَ لقَ فَ ثُ الخَ بعَ ، ويَ تِهِ درَ لَقَ األَرضَ بِقُ هِ الَّذي خَ جهَ اللَّ وَ يءٍ هالِكٌ إالّ لَّ شَ وأنَّ كُ
لِّ  م ولِكُ هُ نّي، ولي ولَ يـرٌ مِ نّي، وأخي خَ يرٌ مِ نّي، وامّي خَ يـرٌ مِ ، أبي خَ هُ حدَ ـوَ فَردٌ وَ وهُ

. ةٌ هِ اسوَ سولِ اللَّ سلِمٍ بِرَ مُ
ـمي،  ي قَسَ أَبِرِّ لَيكِ فَ ـمُ عَ ، إنّي أقسِ يَّةُ ها: يا أخَ هِ، وقالَ لَ اها بِهذا ونَحوِ زّ عَ : فَ قالَ
الثُّبورِ إذا أنَا  يلِ وَ لَيَّ بِالوَ جهاً، وال تَدعي عَ لَيَّ وَ شـي عَ يباً، وال تَخمُ لَيَّ جَ ي عَ ـقّ ال تَشُ

. لَكتُ هَ

ة (النهاية: ج ١ ص ٢٢٢ «ثمل»). دّ طعِم في الشِ : الملجأ والغياث، وقيل: هو المُ (١) الثِمالُ
(٢) كذا فى المصدر، وفى الملهوف (ص ١٣٩): يا خليفة الماضين وثمال الباقين!

(٣) هو مثل عربي رائج، ويراد منه هنا: إنّهم ال يتركونني هادئ البال، بل يالحقونني أينما ذهبت 
واتجهت.
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بوا  رِّ قَ م أن يُ هُ رَ أَمَ ، فَ جَ إلى أصحابِهِ رَ ندي، وخَ ـها عِ تّى أجلَسَ مَّ جاءَ بِها حَ : ثُ قالَ
م  ، وأن يَكونوا هُ ها في بَعضٍ (١) بَعضَ لُـوا األَطنابَ ، وأن يُدخِ ن بَعضٍ م مِ بَعـضَ بُيوتِهِ

م(٢). هُ وُّ دُ نهُ عَ م مِ أتيهِ جهَ الَّذي يَ الوَ ينَ البُيوتِ إالَّ بَ
إنها من أصعب اللحظات، وأشـد المواقف، فقد حانت ساعة الرحيل، وأيقن 
اإلمـام السـجاد C والعقيلة زينـب، وباقي النسـوة قرب رحيل اإلمام الحسـين 
C، واإلمـام ينعى نفسـه، والمعركة على األبـواب، والمأسـاة والمحن واآلالم 

قادمة، وهكذا كان!

: حبل الخباء، والجمع أطناب (الصحاح: ج ١ ص ١٧٢ «طنب»). (١) الطَنَبُ
(٢) تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٤٢٠، الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٥٥٩، المنتظم: ج ٥ ص ٣٣٨، 
البداية والنهاية: ج ٨ ص ١٧٧؛ اإلرشاد: ج ٢ ص ٩٣، تاريخ اليعقوبي: ج ٢ ص ٢٤٣، إعالم 

الور: ج ١ ص ٤٥٦، روضة الواعظين: ص ٢٠٣، بحار األنوار: ج ٤٥ ص ١.
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إحياء ليلة عاشوراء بالعبادة

فـي عصر يوم التاسـع مـن محرم أمر اإلمام الحسـين C أخـاه العباس أن 
يطلب من الجيش األموي تأخير المعركة من ليلة عاشـوراء إلى يومها وذلك للتفرغ 

للعبادة والصالة والدعاء واالستغفار.
رو الطبري: إن اإلمام الحسين C قال ألخيه العباس:

؛  ـيَّةِ شِ ندَ العَ م عِ هُ ةٍ وتَدفَعَ ـدوَ م إلى غُ هُ رَ خِّ إِنِ اسـتَطَعتَ أن تُؤَ ـم، فَ يهِ ـع إلَ «ارجِ
 ، هُ الةَ لَ بُّ الصَّ نتُ احِ علَمُ أنّي قَد كُ وَ يَ هُ ، فَ هُ رُ ، ونَدعوهُ ونَسـتَغفِ يلَةَ نَا اللَّ بِّ لّي لِرَ نا نُصَ لَّ عَ لَ

! االستِغفارِ عاءِ وَ ةَ الدُّ ثرَ ، وكَ ةَ كِتابِهِ وتِالوَ
 ، يِّ رِ ريكٍ العامِ هِ بنِ شَ بدِ اللَّ ن عَ ، عَ ةَ يرَ صِ ثُ بنُ حَ نِي الحارِ ثَ دَّ : حَ خنَفٍ قالَ أبو مِ
يثُ  ثلَ حَ ، فَقامَ مِ عدٍ رَ بنِ سَ مَ ن قِبَلِ عُ سـولٌ مِ : أتانا رَ ـينِ C قالَ سَ لِيِّ بنِ الحُ ن عَ عَ
نا  م إلى أميرِ حنا بِكُ رَّ إِنِ استَسلَمتُم سَ ، فَ دٍ م إلى غَ لناكُ : إنّا قَد أجَّ ، فَقالَ وتُ عُ الصَّ يُسمَ

م»(١). كيكُ لَسنا تارِ يتُم فَ يادٍ، وإن أبَ هِ بنِ زِ بَيدِ اللَّ عُ
 C ُبّاس وذكر ابن األعثم في الفتوح مثل ذلك، فقد رو ما نصه: وأقبَلَ العَ
نهُ في  رافَ عَ مُ االنصِ كُ هِ يَسـأَ لُ بدِ اللَّ ، إنَّ أبا عَ الءِ : يا هؤُ ، فَقالَ قوفٌ م وُ ومِ وهُ لَى القَ عَ

هُ تَعالى. داً إن شاءَ اللَّ م غَ لقاكُ مَّ يَ ، ثُ ا األَمرِ رَ في هذَ نظُ تّى يَ ا اليَومِ حَ هذَ
 ،٣٣٧ ص   ٥ ج  المنتظم:   ،٣٩١ ص   ٣ ج  األشراف:  أنساب   ،٤١٦ ص   ٥ ج  الطبري:  تاريخ   (١)
الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٥٥٨، البداية والنهاية: ج ٨ ص ١٧٦؛ اإلرشاد: ج ٢ ص ٨٩، 

إعالم الور: ج ١ ص ٤٥٤، بحار األنوار: ج ٤٤ ص ٣٩١.



سرية اإلمام احلسني C - ج٢

٢٩٤

: ما  نِ وشَ مرِ بنِ ذِي الجَ ، فَقالَ لِلشِّ ـعدٍ رَ بنَ سَ مَ م عُ هُ ومُ بِهذا أميرَ بَّرَ القَ : فَخَ قالَ
: إنَّنـي أحبَبتُ أن ال أكونَ  رُ مَ ! فَقالَ عُ ا األَميرُ هَ أيَـكَ أيُّ : أر رَ ؟ فَقالَ أيِ ـنَ الرَّ تَـر مِ

. هتُ مَّ إنّي اكرِ : ثُ أميراً، قالَ
؟  أيِ ا الرَّ م في هذَ كُ ندَ ا الَّذي عِ : مَ ، فَقالَ لى أصحابِهِ رُ عَ مَ : وأقبَلَ عُ قالَ

! لَو  ظيمِ هِ العَ ـبحانَ اللَّ : سُ اجِ جّ و بنُ الحَ مرُ ـهُ عَ قالُ لَ ن أصحابِهِ يُ ـلٌ مِ جُ فَقـالَ رَ
 ، م إلى ذلِكَ ينا أن نُجيبَهُ لَ اً عَ قّ د كانَ حَ قَ ةَ لَ لَ نزِ هِ المَ أَلوا هذِ يلَمِ وسَ الدَّ نَ التُّركِ وَ كانوا مِ

دٍ K وأهلُهُ؟! مَّ حَ سولِ مُ م آلُ الرَّ يفَ وهُ وكَ
نا هذا.  م في يَومِ لناهُ : إنّا قَد أجَّ عدٍ رُ بنُ سَ مَ فَقالَ عُ

م  لناكُ ! قَد أجَّ لِيٍّ ـينِ بـنِ عَ سَ ةَ الحُ : يا شـيعَ رَ مَ ن أصحابِ عُ لٌ مِ جُ : فَناد رَ قالَ
، وإن  يهِ م إلَ هنا بِكُ جَّ كمِ األَميـرِ وَ لى حُ لتُم عَ إِنِ استَسـلَمتُم ونَزَ ، فَ دٍ ـم هذا إلى غَ كُ يَومَ

م. زناكُ يتُم ناجَ أبَ
.(١) ن بَعضٍ م مِ هُ ريقانِ بَعضُ فَ الفَ رَ : فَانصَ قالَ

فاإلمـام الحسـين C هـو الـذي قرر مـكان وزمـان المعركة، فلـو حدثت 
المعركـة في الليل الختفت كل تفاصيلها ووقائعهـا، ولم يطلع الناس على الفجائع 
والمآسـي التـي حدثت فيهـا، لكن وقوعها فـي النهار يجعـل األمر واضحـاً وجلياً 
للشـهود والـرواة الذيـن رأوا كل تفاصيل معركة كربـالء، ودونوا منهـا الكثير، مما 

جعلها خالدة رغم تقادم الزمن عليها.
أما كيف أحيا اإلمام الحسين C وأصحابه تلك الليلة؟

يشير المؤرخون والرواة إلى أن اإلمام C وأصحابه قد أحيوا ليلة عاشوراء 
بالعبادة والصالة والدعاء واالستغفار.

(١) الفتوح: ج ٥ ص ٩٧، مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ١ ص ٢٤٩.
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يِّ  وِ دَ يٌّ كَ وِ م دَ هُ ـةَ ولَ يلَ هُ تِلكَ اللَّ ـينُ C وأصحابُ سَ قال الراوي: «وباتَ الحُ
رِ  سـكَ ن عَ ةِ مِ يلَ م في تِلكَ اللَّ لَيهِ بَـرَ عَ عَ ، فَ دٍ دٍ وقائِمٍ وقاعِ ينَ راكِعٍ وسـاجِ ، مـا بَ النَّحـلِ
التِهِ  ةِ صَ ثرَ ينِ C في كَ سَ يَّةُ الحُ جِ ذا كانَت سَ . وكَ الً جُ عدٍ اثنانِ وثَالثونَ رَ رَ بنِ سَ مَ عُ

.(١)« فاتِهِ مالِ صِ وكَ
وذكـر ابـن كثير عن الحـارث بن كعب وأبـي الضحاك عن عليّ بن الحسـين 

:C [زين العابدين]
رونَ ويَدعونَ  لّـونَ ويَسـتَغفِ م يُصَ يلِهِ هُ طـولَ لَ ـينُ C وأصحابُ سَ «بـاتَ الحُ
ةُ بـنُ قَيسٍ  زرَ لَيهـا عَ ـم، عَ رائِهِ ـن وَ ـم تَـدورُ مِ هِ وِّ دُ سِ عَ ـرَ يـولُ حَ ، وخُ عـونَ رَّ تَضَ ويَ
يْرٌ  مْ خَ لِي لَهُ وا أَنَّمـا نُمْ رُ فَ ينَ كَ ـبَنَّ الَّذِ سَ ال يَحْ : {وَ أُ قرَ ـينُ C يَ سَ الحُ ، وَ ـيُّ سِ األَحمَ
نِينَ  مِ ؤْ رَ الْمُ هُ لِيَذَ ينٌ * ما كانَ اللَّ هِ ذابٌ مُ مْ عَ لَهُ وا إِثْماً وَ دادُ مْ لِيَزْ لِي لَهُ مْ إِنَّما نُمْ هِ سِ فُ َنْ ألِ

.(٣)«(٢){ نَ الطَّيِّبِ بِيثَ مِ يزَ الْخَ مِ تَّى يَ يْهِ حَ لَ تُمْ عَ نْ لى ما أَ عَ
وا  ـينِ C وأصحابِهِ قامُ سَ لَى الحُ نَّ اللَّيلُ عَ ا جَ مّ وفي أنسـاب األشـراف: «لَ

.(٤)« عونَ رَّ تَضَ رونَ ويَدعونَ ويَ بِّحونَ ويَستَغفِ لّونَ ويُسَ هُ يُصَ لَّ اللَّيلَ كُ
لقد أرادوا أن يالقوا اللَّه تعالى بقلب سليم ونفس مطمئنة، وهم يسألون ربهم 
العفو والمغفرة والرحمة. وقد سهروا تلك الليلة إلحيائها بالعبادة حتى لم يذق أحد 

منهم طعم الرقاد كما يفهم من الروايات المتقدمة.
وكان أصحاب اإلمام الحسـين C في غاية البشارة والسرور لنيل الشهادة 

 .C بين يدي اإلمام الحسين

(١) الملهوف (طبعة أنوار الهد): ص ٥٧، بحار األنوار: ج ٤٤ ص ٣٩٤، مثير األحزان: ص ٥٢، 
المناقب البن شهرآشوب: ج ٤ ص ٩٩.

هَ  اللَّ لكِنَّ  وَ يْبِ  غَ الْ لَى  عَ مْ  كُ لِيُطْلِعَ هُ  اللَّ كانَ  ما  وَ تها: {...  وتتمّ و١٧٩،   ١٧٨ عمران:  آل  سورة   (٢)
.{ ظِيمٌ رٌ عَ مْ أَجْ لَكُ وا فَ تَّقُ تَ نُوا وَ مِ إِنْ تُؤْ لِهِ وَ سُ رُ هِ وَ نُوا بِاللَّ آمِ نْ يَشاءُ فَ لِهِ مَ سُ نْ رُ تَبِي مِ يَجْ

(٣) البداية والنهاية: ج ٨ ص ١٧٧.
(٤) أنساب األشراف: ج ٣ ص ٣٩٤، المنتظم: ج ٥ ص ٣٣٨، الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٥٦٠.
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 أن ليلة عاشـوراء ساعة سرور، فقد رو فهذا حبيب بن مظاهر األسـدي ير
الكشي: 

مدانِيُّ -وكانَ  يـرٍ الهَ ضَ زيـدُ بنُ خُ هُ يَ ، فَقالَ لَ يُّ ـدِ رٍ األَسَ ظاهِ بيـبُ بنُ مُ حَ حَ ـزَ مَ
ن  قُّ مِ عٍ أحَ وضِ أَيُّ مَ : فَ ! قالَ حكٍ ةِ ضِ هِ بِسـاعَ -: يا أخي، لَيسَ هذِ اءِ رّ ـيِّدُ القُ هُ سَ قالُ لَ يُ
نُعانِقَ الحورَ  م، فَ ـيوفِهِ هَ الطَّغامُ بِسُ ينا هذِ لَ أن تَميـلَ عَ وَ إالّ ، ما هُ اللَّهِ ؟ وَ ـرورِ هـذا بِالسُّ

.(١) العينَ
يرٍ  ضَ يرُ بنُ خُ رَ وهذا برير الهمداني يستبشـر بقرب الشـهادة، ففي الرواية: أن بُ
يرٌ  رَ لَ بُ عَ ، فَجَ لى بابِ الفُسطاطِ ا عَ فَ قَ يُّ وَ هِ األَنصارِ بِّ بدِ رَ حمنِ بنُ عَ بدُ الرَّ مدانِيُّ وعَ الهَ

. ةُ باطِلٍ هِ ساعَ ، ما هذِ يرُ رَ : يا بُ ، فَقالَ حمنِ بدَ الرَّ كُ عَ يُضاحِ
لتُ ذلِكَ استِبشـاراً بِما نَصيرُ  ، وإنَّما فَعَ ، ما أحبَبتُ الباطِلَ قَطُّ اللَّهِ : وَ يرٌ رَ فَقالَ بُ

.(٢) يهِ إلَ
وبالفعل نالوا السـعادة والبشارة بالجنة، وربحوا اآلخرة، وحصلوا على أعلى 
مراتب الشـهادة حيث استشهدوا بين يدي اإلمام الحسين C ليسجلوا أسماءهم 

في سجالت الخالدين.

ي: ج ١ ص ١٥٢ ح ١٣٣، بحار األنوار: ج ٤٥ ص ٩٣ ح ٣٣. (١) رجال الكشّ
(٢) مثير األحزان: ص ٥٤.
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وجاء يوم عاشـوراء من سنة إحد وسـتين للهجرة ليتحول إلى يوم استثنائي 
فـي التاريـخ، فهو يوم مختلف عن باقي األيام، فال يوم كيوم عاشـوراء حيث اجتمع 
خلـق كثير من شـرار النـاس ليقتلوا اإلمام الحسـين C وأهلـه وأصحابه بصورة 
بشعة، وليرتكبوا أعظم جريمة حرب في تاريخ اإلنسانية، حيث ارتكبوا بحق ريحانة 
رسول اللَّه K وسبطه وسيد شباب أهل الجنة أبشع صور القتل والسلب والحرق 

والنهب بحق اإلمام الحسين C والذرية الطاهرة.
ومِ  ن يَ هِ K مِ سـولِ اللَّ لى رَ ـدَّ عَ ومٍ أشَ ن يَ يقول اإلمام السـجاد C: «ما مِ
 ، ةَ ؤتَ ومَ مُ هُ يَ ، وبَعدَ سـولِهِ ـدُ رَ هِ وأسَ طَّلِبِ أسـدُ اللَّ بدِ المُ ةُ بنُ عَ مزَ هُ حَ مُّ تِلَ فيهِ عَ ، قُ دٍ احُ

. رُ بنُ أبي طالِبٍ عفَ هِ جَ مِّ تِلَ فيهِ ابنُ عَ قُ
لٍ  جُ يـهِ ثَالثونَ ألفَ رَ لَفَ إلَ ـينِ C، ازدَ سَ يَومِ الحُ ومَ كَ ثُـمَّ قالَ C: وال يَ
م  هُ رُ كِّ ذَ هِ يُ وَ بِاللَّ (١)، وهُ هِ مِ هِ عز وجل بِدَ بُ إلَى اللَّ رَّ تَقَ لٌّ يَ ، كُ ةِ هِ االمَّ ن هذِ م مِ مونَ أنَّهُ يَزعُ

.(٢)« دواناً تَلوهُ بَغياً وظُلماً وعُ تّى قَ ، حَ تَّعِظونَ فَال يَ
وقد حشد األمويون اآلالف من العسكر لمحاربة اإلمام الحسين C وقتله.
:C وقد ذكر فيه عن لسان اإلمام الحسن ،C اد (١) يوجد حديث آخر مروي عن اإلمام السجّ
وينتحلون   ،K د  محمّ نا  جدّ ة  امّ من  أنّهم  عون  يدّ رجل،  ألف  ثالثون  إليك  يزدلف 

اإلسالم، فيجتمعون على قتلك.
(٢) األمالي للصدوق: ص ٥٤٧ ح ٧٣١، الخصال: ص ٦٨ ح ١٠١، بحار األنوار: ج ٤٤ ص ٢٩٨ ح ٤.
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:F يقول الشيخ محمد حسن آل ياسين
.C وبدأت الجيوش األموية تتوارد على كربالء لحرب الحسين

وخطب عبيداللَّه بن زياد في الكوفة يحرض الناس على الخروج إلى الحرب، 
وذكـر أن األميـر – يعني يزيـد – قد زاد في إكرامكم. وفي نـص الخوارزمي وغيره: 

«وقد زاد في أرزاقكم مئة مئة»(١).
وكان مجموع من حضر في أشهر الروايات (٢٢) ألفاً من المقاتلين:

قدم عمر بن سعد بن أبي وقاص من الكوفة في أربعة آالف.
. وانضم من كان مع الحر إلى هؤالء، وكان عددهم ألفاً
وقدم الشمر بن ذي الجوشن السلولي في أربعة آالف.

ثم تبعه زيد بن ركاب الكلبي في ألفين. 
والحصين بن نمير السكوني في أربعة آالف.

والمصاب (المصابر) الماري (المازي) في ثالثة آالف.
ونصر بن حربة في ألفين.

ثم قدم شبت بن ربعي في ألف فارس.
وحجار بن أبجر في ألف فارس.

«فصار عمر بن سـعد في اثنين وعشرين ألفاً ما بين فارس وراجل... والتأمت 
العساكر إلى عمر بن سعد، لست مضين من المحرم»(٢).

) هو الحـد األعلى أو الوحيد الذي  ولـم يكن هذا العدد (اثنان وعشـرون ألفاً
روته كتب التاريخ.

(١) مقتل الحسين C للخوارزمي، ج ١، ص ٢٤٢. بحار األنوار، ج ٤٤، ص ٣٨٥.
 .٢١٦ ص   ،٢ ج  اليعقوبي،  تاريخ   .٤٠٩ ص   ،٥ ج  الطبري،  تاريخ   .١٥٣ ص   ،٥ ج  الفتوح،   (٢)
الكامل في التتاريخ، ج ٣، ص ٢٨٢. البداية والنهاية، ج ٨، ص ١٦٩. اإلرشاد، ص ٢٣٩. سير 

أعالم النبالء، ج ٣، ص ٢٠٣. 
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.(١) فقد رو ابن عنبة الداوودي: أنهم ثالثون ألفاً
وذكر الطرماح بن عدي أنه رأ بظهر الكوفة من الناس «ما لم تر عيناي في صعيدٍ 
واحد جمعاً أكثر منه، فسألتُ عنه فقيل: اجتمعوا ليعرضوا، ثم يسرحون إلى الحسين»(٢).

أما أصحاب الحسين فقد كان مجموعهم في أشهر الروايات (٧٢) رجالً من 
. أهل بيته وأصحابه: اثنان وثالثون فارساً وأربعون راجالً

وكانـوا مـن القلة – فيما يحدث ابن كثير – أن «الرجل من أصحاب الحسـين 
تِل من أصحاب ابن زياد الجماعـة الكثيرة لم يتبين  ل بـانَ فيهم الخلـل، وإذا قُ تـِ إذا قُ

ذلك فيهم لكثرتهم»(٣).
C دعاء اإلمام احلسني

خـرج اإلمام الحسـين C يتفقد ما حوله، فـرأ أن األرض قد ملئت خيالً 
ورجاالً وهم يحملون السـيوف والرماح إلراقة دمـه الطاهر، وقتل من معه من أهله 
 : وأصحابه األوفياء، فأقبل على اللَّه عز وجل وكله إيمان وثقة به وتوكل عليه، قائالً
لَ  لِّ أمرٍ نَزَ ةٍ، وأنتَ لي في كُ دَّ لِّ شِ جائي في كُ ، ورَ ربٍ لِّ كَ تي في كُ مَّ أنتَ ثِقَ «اللَّهُ
 ، ديقُ لُ فيهِ الصَّ ، ويَخذُ لُّ فيهِ الحيلَةُ قِ ، وتَ ؤادُ فُ فيهِ الفُ مٍّ يَضعُ ن هَ م مِ ، كَ ةٌ دَّ ةٌ وعُ بـي ثِقَ
جتَهُ  رَّ فَ ، فَ ـواكَ ن سِ مَّ يكَ عَ نّي إلَ غبَةً مِ يكَ رَ هُ إلَ وتُ ـكَ لتُهُ بِكَ وشَ ، أنزَ وُّ دُ تُ فيهِ العَ ويَشـمَ

 .(٤)« غبَةٍ لِّ رَ نتَهى كُ ، ومُ نَةٍ سَ لِّ حَ بُ كُ ، وصاحِ ةٍ لِّ نِعمَ لِيُّ كُ ، وأنتَ وَ فتَهُ شَ وكَ

(١) عمدة الطالب، ص ١٨٠.
(٢) تاريخ الطبري، ج ٥، ص ٤٠٦. البداية والنهاية، ج ٨، ص ١٧٤.

(٣) البداية والنهاية، ج ٨، ص ١٧٣. سيرة األئمة االثني عشر: اإلمام الحسين بن علي، الشيخ محمد 
حسن آل ياسين، دار المؤرخ العربي، الطبعة األولى ١٤٣٣هـ - ٢٠١٢م، ج١، ص ٣٢٧ – ٣٢٨.
تاريخ   ،٤٢٣ ص   ٥ ج  الطبري:  تاريخ  ٤؛  ص   ٤٥ ج  األنوار:  بحار   ،٩٦ ص   ٢ ج  اإلرشاد:   (٤)
دمشق: ج ١٤ ص ٢١٧ وفيه «كلّ غاية» بدل «كلّ رغبة»، الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٥٦١ 

ا صبّحت الخيل الحسين». وفيه «واقتتل أصحابه بين يديه» بدل «لمّ
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فقد فوض اإلمام الحسين C أمره إلى اللَّه تعالى، فهو الولي والغاية.
إشعال النار يف اخلندق 

كان مـن أولـى الخطـوات التـي اتخذهـا اإلمـام الحسـين C صبـاح يوم 
عاشـوراء أن أمـر بإشـعال النار في الخنـدق الـذي كان محيطاًَ بخيم النسـاء وذلك 
لحمايتهـا من هجوم األعداء عليها، والحفاظ على النسـاء من هجوم الخيل، وحتى 
ال تتعدد جبهات الحرب، وتنحصر في جهة واحدة وذلك لمنازلة األعداء بقوة رغم 

قلة العدد، وكثرة العدو.
ةً  فيرَ نا حَ روا لَ فقد أمر اإلمام الحسـين C أصحابه قائالً لهم: «قومـوا فَاحفِ
ن  ومِ مِ الءِ القَ تّى يَكونَ قِتالُ هـؤُ جوا فيها نـاراً، حَ نا وأجِّ رِ سـكَ عَ ولَ مُ قِ حَ نـدَ ـبهَ الخَ شِ
 ، يَةٍ لِّ ناحِ ن كُ ، فَقاموا مِ مُ رَ تِ الحَ م لَضاعَ ربِهِ لنا بِحَ ـغَ م لَو قاتَلونا وشَ إِنَّهُ ؛ فَ دٍ جهٍ واحِ وَ
ةِ،  فيرَ ي الحَ وهُ فـِ أَلقَ ، فَ طَـبَ الحَ ـوكَ وَ وا الشَّ عُ مَ ، ثُـمَّ جَ ةَ فيـرَ وا الحَ ـرُ احتَفَ نـوا وَ تَعاوَ فَ

.(١)« ا النّارَ جوا فيهَ وأجَّ
رَ  ، وأمَ هُ ـينُ C أصحابَ سَ بَّى الحُ ا أصبَحوا عَ لَمّ ورو ابن شـهر آشـوب: «فَ
م؛  هِ راءَ ظُهورِ لوهـا وَ عَ ، وجَ ها فـي بَعضٍ لَ بَعضُ تّى دَخَ بَـت حَ رِّ قُ ، فَ بِأَطنـابِ البُيـوتِ
 ، راءَ البُيوتِ عـوهُ وَ بٍ كانوا أجمَ طَبٍ وقَصَ رَ بِحَ ، وأمَ ـدٍ جهٍ واحِ ن وَ ربُ مِ لِيَكـونَ الحَ

رائِنا»(٢). ن وَ : ال نُؤتى مِ ، وقالَ وا فيهِ النّارَ ، وألقَ لوهُ عَ قٍ جَ ندَ حَ ذلِكَ في خَ فَطُرِ
واختار اإلمام الحسـين C عند وصوله كربالء موقعاً لنصب الخيام تكون 

تان في حالة وقوع القتال: لها فيه مزيّ
من جهةٍ واحدة. ١. عدم استطاعة العدوّ الهجوم عليها إالّ

٢. تمتّع النساء واألطفال فيها بأمن أكثر.

(١) مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ١ ص ٢٤٨. الفتوح: ج ٥ ص ٩٦. مطالب السؤول: ص 
ة: ج ٢ ص ٢٦٢. ٧٦. كشف الغمّ

(٢) المناقب البن شهرآشوب: ج ٤ ص ٩٩.
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ولذلـك، فقـد أمـر اإلمام بأن تُضـرب الخيام فـي منطقة تمتدّ خلفهـا قصباء، 
بحيـث لم يكن بمقدور العـدوّ أن يهاجم جيش اإلمام C مـن الخلف، فقد جاء 

في رواية الطبري:
لَ إلى  دَ أ ذلِكَ عَ ا رَ لَمّ ، فَ بَيدِ اللَّهِ يلِ عُ يَتهُ أوائِلُ خَ قِ لَ ينُ C]، فَ سَ «فَسارَ [الحُ
بَ  رَ لَ وضَ نَزَ ، فَ دٍ جهٍ واحِ ن وَ مِ قاتِلَ إالّ يال يُ ؛ كَ الً هُ إلى قَصباءَ وخَ أَسـنَدَ ظَهرَ ، فَ ربَالءَ كَ

.(١)« أبنِيَتَهُ
ونقرأ في رواية ابن أعثم الكوفي:

ـينِ  سَ ةُ الحُ يمَ بَت خَ رِ ، وضُ ـراتِ نَ الفُ يَـةً مِ طُّـوا األَثقالَ ناحِ ، وحَ ـومُ لَ القَ زَ نـَ «فَ
.(٢)« تِهِ يمَ ولِ خَ ن حَ م مِ هُ يامَ هُ خِ تُ شيرَ بَ عَ رَ ، وضَ نيهِ َهلِهِ وبَ C ألِ

مضافاً إلى ذلك، فقد كانت خلف الخيام أو خلف القصباء التي كانت الخيام 
أمامهـا، حفرة تشـبه الجـدول، حيث تفيد روايـة الطبري أنّ اإلمام أمـر بحفرها ليلة 
عاشوراء، فحفروا ما يشبه الخندق وألقوا فيه حطباً وقصباً كي يضرموا فيه النار عند 
دوا مانعـاً آخرَ أمام هجـوم العدوّ من الخلـف، وهذا هو نصّ  ، ويوجِ هجـوم العـدوّ

الرواية:
ن  م مِ أتوهُ ةَ أن يَ خافَ ؛ مَ قُ بِالنّارِ راءِ البُيوتِ يُحرَ ن وَ بٍ كانَ مِ طَبٍ وقَصَ رَ بِحَ وأمَ

م. رائِهِ وَ
م  رائِهِ ـن وَ ـكانٍ مِ طَـبٍ إلـى مَ ـبٍ وحَ صَ ـينُ C أتـى بِقَ سَ : «وكانَ الحُ قـالَ
وا فيهِ  مَّ ألقَ ، ثُ قِ ندَ الخَ لـوهُ كَ عَ ، فَجَ نَ اللَّيلِ ةٍ مِ روهُ في سـاعَ فَ ، فَحَ هُ سـاقِيَةٌ نَّ أَ ضٍ كَ فِ نخَ مُ
؛ كَي ال نُؤتى  ينا فيهِ النّارَ ينا فَقاتَلونا ألقَ لَ وا عَ ـدَ ، وقالوا: إذا عَ بَ صَ القَ طَبَ وَ كَ الحَ ذلـِ

.(٣)« م نافِعاً هُ لوا وكانَ لَ عَ فَ . فَ دٍ جهٍ واحِ ن وَ ومَ مِ لنَا القَ رائِنا، وقاتَ ن وَ مِ
(١) المناقب البن شهرآشوب: ج ٤، ص ٩٧.

(٢) الفتوح، ج ٥، ص ٨٣.
(٣) تاريخ الطبري، ج ٥، ص ٤٢١.
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اإلجـراء اآلخر الذي تـمّ في ليلة عاشـوراء بأمر اإلمـام C للحيلولة دون 
هجـوم العـدوّ من الخلـف، هو أنّ خيام أصحـاب اإلمام نُصبت إلـى جانب بعضها 
البعض وربطوها مع بعضها بحبلٍ من ثالث جهات، ولم يتركوا سو طريقاً واحداً 

، فلنتأمّل الرواية التالية: من األمام لمواجهة العدوّ
ن  م مِ بـوا بَعضَ بُيوتِهِ رِّ قَ م أن يُ هُ رَ أَمَ ، فَ ـينُ C] إلى أصحابِهِ سَ جَ [الحُ ـرَ «وخَ
جهَ  الوَ ينَ البُيوتِ إالَّ م بَ ، وأن يَكونوا هُ ها في بَعضٍ لُوا األَطنابَ بَعضَ بَعـضٍ وأن يُدخِ

م»(١). هُ وُّ دُ نهُ عَ م مِ أتيهِ الَّذي يَ
ولو لم تكن هذه اإلجراءات الحكيمة، لما كان باسـتطاعة جيش ابن سـعد أن 
يهاجم أصحاب اإلمام C من الخلف فحسب، بل كان باستطاعته أن يحاصرهم 

. بسهولة ويقتل اإلمام C وأصحابه، أو يأسرهم من الخلف في أيسرِ قتالٍ
ولكن فوجئ العدوّ عندما همّ بالهجوم في صباح عاشـوراء، حيث رأ نفسه 
ان التي كانت تحيط بأطراف خيام اإلمام C وأصحابه،  أمام ألسـنة النيران والدخّ

اك المشرقي في هذا المجال: يقول الضحّ
نّا  ، الَّذي كُ بِ صَ القَ طَبِ وَ ي الحَ مُ فـِ نَظَروا إلَى النّارِ تَضطَرِ نا، فَ ـا أقبَلوا نَحوَ مّ «لَ

نا»(٢). لفِ ن خَ أتونا مِ رائِنا لِئَالّ يَ ن وَ بنا فيهِ النّارَ مِ ألهَ
رب حولها طوق من النيران  : إنّ خيام أصحاب اإلمام C ضُ ويضيف قائالً
ان، بحيث إنّ الشمر عندما مرّ بالقرب منها لم يكن ير سو نيران وسحب  والدخّ

ان كانت تتصاعد منها! من الدخّ
واسـتناداً إلـى هـذه الخطّة، وبفضـل هذا التنظيم العسـكري، اسـتطاع جيش 
اإلمام C الذي لم يكن عدده يتجاوز ٧٢ نفراً حسـب النقل المشـهور، أن يقاوم 
ر عدده بـ ٣٥ ألفـاً، وأن يقتل عـدداً كبيراً منه،  لسـاعات أمـام جيش العدوّ الـذي قدّ

(١) تاريخ الطبري، ج ٥، ص ٤٢١.

(٢) تاريخ الطبري، ج ٥، ص ٤٢١.
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ح الطبري في هذا المجال: حيث يصرّ
لى  رونَ عَ قدِ ذوا ال يَ ، وأخَ هُ اللَّهُ قَ لَ ـدَّ قِتالٍ خَ ، أشَ فَ النَّهارُ تَّى انتَصَ م حَ وقاتَلوهُ

.(١) ن بَعضٍ ها مِ بِ بَعضِ م، وتَقارُ جتِماعِ أبنِيَتِهِ ؛ الِ دٍ جهٍ واحِ ن وَ مِ أتوهم إالّ أن يَ
ة مقاومة أصحاب اإلمام الحسين C في المواجهة المباشرة،  وقد أدّت شدّ
إلـى أن يأمر عمر بن سـعد مجموعة من جيشـه بأن يطيحوا بخيامهم كي يسـتطيعوا 

محاصرتهم(٢).
ولكنّ هذه الخطّة لم تنفع هي األخر؛ ذلك ألنّ أصحابَ اإلمام C كانوا 
ينصبـون الكمائن بين الخيام في مجاميع مؤلّفة من ثالثة أشـخاص أو أربعة، فكانوا 

يقتلون األعداء الذين كانوا منشغلين بإطاحة الخيام.
وعندما لم يجنِ ابنُ سعدٍ فائدةً من هذه الخطّة، أصدر األمرَ بإيقافها من أجل 

الحيلولة دون تكبّد خسائر أكبر في األرواح، ثمّ أمر من جديد:
ـذوا  أَخَ ، فَ ارِ ، فَجـاءوا بِالنـّ ضـوهُ وِّ قَ يتـاً وال تُ لـوا بَ ، وال تَدخُ ارِ قوهـا بِالنـّ «أحرِ

.(٣)« قونَ يُحرِ
 C منعهم من إحـراق الخيام ولكـنّ اإلمام C فـأراد أصحـاب اإلمـام

: خاطبهم قائالً
نها»(٤). م مِ يكُ قوها لَم يَستَطيعوا أن يَجوزوا إلَ رَ م لَو قَد حَ إِنَّهُ قوها؛ فَ ليُحرِ م فَ «دَعوهُ
وبذلـك فقد أحرق العدوّ قسـماً من خيام أصحـاب اإلمام C والتي كانت 
ة أيضاً  تحول دون نفوذه، ولكنّهم وكما أنبأهم اإلمام C لم يستطيعوا في هذه المرّ

(١) تاريخ الطبري، ج ٥، ص ٤٣٧.
(٢) تاريخ الطبري، ج ٥، ص ٤٣٧..
(٣) تاريخ الطبري، ج ٥، ص ٣٣٣. 

(٤) تاريخ الطبري، ج ٥، ص ٣٣٣. الكامل في التاريخ، ج ٤، ص ٦٩. 
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أن ينفـذوا في الحلقة الدفاعيّـة ألصحاب اإلمام، وبذلك اسـتطاع اإلمام وأصحابه 
األبطـال واألوفياء أن يقاوموا حتّى آخر مقاتـل وحتّى آخر نفس، أمام جيش الكوفة 

الذي كان قد تدفّق عليهم كالسيل من كلّ جانب.
ويمكننا أن نستنتج استناداً إلى الروايات السابقة:

١- إنّ انتشار خيام أصحاب اإلمام C كان على شكل قوس بحيث كانت 
ان من الجانبين وحتّى سـاحة الحرب.  خيام النسـاء في وسـطه، وكان ضلعاها يمتدّ
ومن المحتمل أنّ هذين الضلعين كانا يمثّالن خيام أصحاب اإلمام التي كانت خالية 
انها في سـاحة القتال، وكانوا يستخدمونها كمتاريس  في الغالب؛ بسـبب تواجد سكّ

أو حواجز دفاعيّة، وقد احرقت في نهاية المطاف بأمر عمر بن سعد.
٢- لـم تكن هناك مسـافة كبيرة تفصل بين خيام أصحـاب اإلمام C وبين 
ساحة المعركة، ونحن نالحظ هذا المعنى في روايات أخر أيضاً عن ساحة القتال، 

:C كالذي جاء في الرواية المتعلّقة بشهادة عليّ األكبر
قاتِلونَ  سـطاطِ الَّـذي كانوا يُ يِ الفُ دَ ينَ يَ عوهُ بَ ضَ تّى وَ هِ حَ عِ ـن مَصرَ لـوهُ مِ مَ «فَحَ

.(١)« هُ أمامَ
ائهم وقساوة  ثَب شـجاعة أعزّ ٣- كان أهل بيت اإلمام C يشـاهدون عن كَ
ر ما حدث للنسـاء واألطفال الذين رأوا  األعداء وبطشـهم، ولذلك يمكننا أن نتصوّ

.(٢)! اءَهم وهم يُقطّعون إرباً إرباً بامّ أعينهم أعزّ
خطب اإلمام احلسني C يف ساحة املعركة

واصل اإلمام الحسين C خطبه واحتجاجاته حتى في ساحة المعركة بياناً 
للحـق، وإتمامـاً للحجة على األعداء أمـام اللَّه تعالى، وتوضيحاً للقضية الحسـينية 

(١) تاريخ الطبري، ج ٤، ص ٣٤١.
(٢) موسوعة اإلمام الحسين C في الكتاب والسنة والتاريخ؛ ج ٤، ص ٨٧ – ٩٠.
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لمن يأتي من األجيال المتعاقبة.
لَّمَ  ـينُ C] فَكَ سَ جَ [الحُ ـرَ دِ خَ ـنَ الغَ ا كانَ مِ مّ يقـول المـؤرخ اليعقوبـي: «لَ
ينَهُ  لّوا بَ م أن يُخَ هُ ـأَلَ ، وسَ هُ سـولَ لَّ ورَ زَّ وجَ هَ عَ مُ اللَّ هُ رَ كَّ ، وذَ هُ قَّ م حَ لَيهِ ظَّمَ عَ ، وعَ ـومَ القَ
لِّمُ  كَ لَ يُ عَ يادٍ، فَجَ هِ بـنَ زِ بَيدَ اللَّ أتوا بِهِ عُ تّى يَ هُ حَ ، أو أخذَ هُ قِتالَ أَبَـوا إالّ ، فَ جوعِ يـنَ الرُّ وبَ

.(١) « : ما نَدري ما تَقولُ يَقولونَ ، فَ لِ جُ لَ بَعدَ الرَّ جُ الرَّ ومِ وَ ومَ بَعدَ القَ القَ
 C وقـد ذكـرت المصادر التاريخية أكثـر من خطبة ألقاها اإلمام الحسـين
قبـل بدء القتال يحتج فيها عليهم، ويدعوهم للمراجعة والتراجع، ويعرفهم بنفسـه، 

وذلك إلتمام الحجة عليهم. 
اخلطبة األوىل

يرَ بنَ  رَ ـينُ C بُ سَ ثَ الحُ بَعَ ، فَ ـعدٍ رَ بنِ سَ مَ كِبَ أصحابُ عُ قـال الـراوي: ورَ
عوا. نتَفِ لَم يَ م فَ هُ رَ كَّ عوا، وذَ لَم يَسمَ م فَ ظَهُ عَ ) فَوَ يرٍ ضَ ينٍ (خُ صَ حُ

هَ  دَ اللَّ مِ توا، فَحَ أَنصَ م فَ تَهُ - فَاسـتَنصَ ـهُ سَ - وقيلَ فَرَ تَهُ ـينُ C ناقَ سَ كِبَ الحُ رَ فَ
األَنبِياءِ  ةِ وَ الئِكَ لَى المَ دٍ K وعَ مَّ حَ لى مُ لّى عَ ، وصَ وَ أهلُهُ هُ بِمـا هُ رَ كَ يهِ وذَ لَ وأثنـى عَ

: مَّ قالَ ، ثُ قالِ لِ وأبلَغَ فِي المَ سُ الرُّ وَ
م  خناكُ أَصرَ ختُمونا والِهيـنَ فَ (٢)، حينَ اسـتَصرَ حاً ـةُ وتَرَ ماعَ ا الجَ تُهَ ـم أيَّ بّـاً لَكُ تَ
لى  حناها عَ ينا ناراً اقتَدَ لَ شتُم(٤) عَ شَ م، وحَ نا في أيمانِكُ يفاً لَ ينا سَ لَ لَلتُم عَ (٣)، سَ فينَ موجِ
م،  ـوهُ فيكُ دلٍ أفشَ يرِ عَ م؛ بِغَ لى أولِيائِكُ م عَ َعدائِكُ أَصبَحتُم أولِياءَ ألِ م، فَ كُ وِّ دُ نا وعَ وِّ دُ عَ

م. م فيهِ لٍ أصبَحَ لَكُ وال أمَ

(١) تاريخ اليعقوبي: ج ٢، ص ١٧٦.
هُ (الصحاح: ج ١ ص ٣٥٧ «ترح»). نَ زَ : أي حَ هُ تَتريحاً حَ ح: ضدّ الفرح، يقال: ترّ (٢) التَّرَ

: سرعة السير، وقد أوجف دابّته: إذا حثّها (النهاية: ج ٥ ص ١٥٧ «وجف»). (٣) اإليجافُ
تُ النار: أوقدتُها (الصحاح: ج ٣ ص ١٠٠١ «حشش»). شْ شَ (٤) حَ
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ا  مّ أيُ لَ الرَّ ، وَ رٌ (٢) ضامِ أشُ الجَ (١)، وَ شيمٌ يفُ مَ السَّ كتُمونا وَ رَ - تَ يالتُ مُ الوَ كُ - لَ الّ فَهَ
! راشِ (٥) الفَ تَهافُتِ يها كَ يتُم إلَ با(٤)، وتَداعَ طَيرِ الدَّ يها كَ عتُم إلَ ف(٣)، ولكِن أسرَ يَستَحصِ

 ، لِمِ فِي الكَ رِّ حَ ، ومُ ةَ الكِتابِ بَذَ ، ونَ رارَ األَحزابِ ، وشِ ةِ بيدَ االمَّ م يا عَ ـحقاً لَكُ فَسُ
؟!  لونَ تَخاذَ نّا تَ (٦) وعَ دونَ الءِ تَعضُ ، أهؤُ نَنِ ئِي السُّ طفِ ، ومُ يطانِ ثَةَ الشَّ فَ ، ونَ صبَةَ اآلثامِ وعُ
يهِ  لَ ت عَ رَ ـأَزَّ ـم، وتَ يـهِ اصولُكُ لَ ت(٧) عَ ـجَ شَ ، وَ م قَديـمٌ ـدرٌ فيكُ ، غَ اللَّـهِ ـل وَ أجَ

.(٩) بِ (٨) لِلغاصِ ةً ، واكلَ جاً لِلنّاظِرِ نتُم أخبَثَ شَ م، فَكُ كُ فُروعُ
اخلطبة الثانية 

د  رو الشـيخ الصدوق بإسـناده عـن عبد اللَّه بن منصور عـن جعفر بن محمّ
لى  ئاً عَ كِّ تَوَ ـينُ C مُ سَ ثَبَ الحُ مَّ وَ :... ثُ ن أبيهِ قالَ ثَني أبي عَ دَّ [الصادق] C: حَ

: وتِهِ فَقالَ ، فَناد بِأَعلى صَ هِ يفِ سَ

تُه وهو من األضداد (الصحاح: ج ٥ ص ١٩٦٣ «شيم»). لْ لَ تُ السيف: أغمدته، وشمته: سَ مْ (١) شِ
لى (القاموس  درُ وغيرهما: غَ ز. وجاشَ البحرُ والقِ (٢) الجأش: رواع القلب عند الفزع، وقد ال يُهمَ

المحيط: ج ٢ ص ٢٦٤ «جأش» وص ٢٦٦ «جاش»).
 ١٣٤٤ ص   ٤ ج  (الصحاح:  استحكم  أي   : الشيءُ فَ  واستَحصَ إحكامه.  األمر:  إحصافُ   (٣)

«حصف»).
 ١٠٠ ص   ٢ ج  اة (النهاية:  بَ دَ واحدته  الجراد،  يشبه  نوع  هو  وقيل:  يطير،  أن  قبل  الجراد  با:  الدَّ  (٤)

«دبا»).
رَ إليها (المصباح المنير:  راشُ في النار من ذلك؛ إذا تطايَ ، وتهافَتَ الفَ رَ فَّ وتطايَ تَ الشيء: خَ (٥) هفَ

ص ٦٣٨ «هفت»).
: أعنته (الصحاح: ج ٢ ص ٥٠٩ «عضد»). هُ دُ دتُه أعضُ ضَ (٦) عَ

العروقُ  شجت  ووَ  .األخر المصادر  بعض  من  والتصويب  ت»،  «وشحَّ المصدر:  في   (٧)
.(« جَ شَ واألغصان، إذا اشتبكت، ووشجَ بينها: أي خلط وألَّف (النهاية: ج ٥ ص ١٨٧ «وَ

.(« لَ -: اللُّقمة (النهاية: ج ١ ص ٥٧ «أكَ - بالضمّ (٨) االكلةُ
مثير   ،٢٤٠ ص  العقول:  تحف   ،٩٧ ص   ٢ ج  االحتجاج:   ،١٥٥-١٥٦ ص  الملهوف:   (٩)
األحزان: ص ٥٤، بحار األنوار: ج ٤٥ ص ٨؛ تاريخ دمشق: ج ١٤ ص ٢١٨، مقتل الحسين 

C للخوارزمي: ج ٢ ص ٦.
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فُونّي؟ ل تَعرِ ، هَ مُ اللَّهَ كُ دُ أنشُ
. هُ بطُ هِ وسِ سولِ اللَّ م، أنتَ ابنُ رَ قالوا: نَعَ

هِ K؟ سولُ اللَّ ي رَ دّ ل تَعلَمونَ أنَّ جَ ، هَ مُ اللَّهَ كُ دُ : أنشُ قالَ
م. مَّ نَعَ قالوا: اللَّهُ

دٍ K؟ مَّ حَ ةُ بِنتُ مُ ل تَعلَمونَ أنَّ أمّي فاطِمَ ، هَ مُ اللَّهَ كُ دُ : أنشُ قالَ
م. مَّ نَعَ قالوا: اللَّهُ

لِيُّ بنُ أبي طالب C؟ ل تَعلَمونَ أنَّ أبي عَ ، هَ مُ اللَّهَ كُ دُ : أنشُ قالَ
م. مَّ نَعَ قالوا: اللَّهُ

هِ  لُ نِسـاءِ هذِ يلِدٍ أوَّ وَ ةُ بِنتُ خُ ديجَ تي خَ دَّ ل تَعلَمونَ أنَّ جَ ، هَ مُ اللَّهَ كُ ـدُ : أنشُ قالَ
ةِ إسالماً؟ االمَّ

م. مَّ نَعَ قالوا: اللَّهُ
مُّ أبي؟ ةُ عَ مزَ داءِ حَ هَ يِّدَ الشُّ ل تَعلَمونَ أنَّ سَ ، هَ مُ اللَّهَ كُ دُ : أنشُ قالَ

م. مَّ نَعَ قالوا: اللَّهُ
ي؟ مّ نَّةِ عَ يّارَ فِي الجَ راً الطَّ عفَ ل تَعلَمونَ أنَّ جَ ، هَ مُ اللَّهَ كُ دُ أَنشُ : فَ قالَ

م. مَّ نَعَ قالوا: اللَّهُ
؟ هُ لِّدُ تَقَ هِ K وأنَا مُ سولِ اللَّ يفُ رَ ل تَعلَمونَ أنَّ هذا سَ ، هَ مُ اللَّهَ كُ دُ أَنشُ : فَ قالَ

م. مَّ نَعَ قالوا: اللَّهُ
ها؟ هِ K أنَا البِسُ سولِ اللَّ ةُ رَ مامَ هِ عِ ل تَعلَمونَ أنَّ هذِ ، هَ مُ اللَّهَ كُ دُ أَنشُ : فَ قالَ

م. مَّ نَعَ قالوا: اللَّهُ
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لماً،  م عِ هُ م إسـالماً، وأعلَمَ هُ لَ لِيّاً كانَ أوَّ ل تَعلَمونَ أنَّ عَ ، هَ مُ اللَّهَ كُ ـدُ أَنشُ : فَ قالَ
؟ نَةٍ ؤمِ نٍ ومُ ؤمِ لِّ مُ لِيُّ كُ هُ وَ لماً، وأنَّ م حِ هُ وأعظَمَ

م. مَّ نَعَ قالوا: اللَّهُ
ما  جاالً كَ نهُ رِ داً، يَذودُ عَ وضِ غَ نِ الحَ ائِدُ عَ لّونَ دَمي، وأبِي الذّ بِمَ تَسـتَحِ : فَ قالَ

؟! ةِ يامَ ومَ القِ ي يَ دّ ي جَ مدِ في يَدَ ، ولِواءُ الحَ نِ الماءِ ادي(١) عَ ذادُ البَعيرُ الصّ يُ
. طَشاً وتَ عَ تّى تَذوقَ المَ كيكَ حَ يرُ تارِ ! ونَحنُ غَ هُ لَّ لِمنا ذلِكَ كُ قالوا: قَد عَ

: مَّ قالَ ، ثُ نَةً مسينَ سَ بعٍ وخَ ئِذٍ ابنُ سَ ومَ وَ يَ فِ لِحيَتِهِ وهُ ينُ C بِطَرَ سَ ذَ الحُ فأَخَ
هِ  بُ اللَّ ضَ اشـتَدَّ غَ ، وَ يرٌ ابنُ اللَّهِ زَ لَـى اليَهودِ حينَ قالـوا: عُ هِ عَ ـبُ اللَّ ضَ اشـتَدَّ غَ
جوسِ حينَ  لَى المَ هِ عَ بُ اللَّ ضَ اشـتَدَّ غَ ، وَ سـيحُ ابنُ اللَّهِ لَى النَّصار حينَ قالوا: المَ عَ
هِ  بُ اللَّ ضَ اشتَدَّ غَ م، وَ بِيَّهُ تَلوا نَ لى قَومٍ قَ هِ عَ بُ اللَّ ضَ اشتَدَّ غَ ، وَ ن دونِ اللَّهِ وا النّارَ مِ بَدُ عَ

م(٢). بِيِّهِ تَلَ ابنِ نَ ةِ الَّذينَ يُريدونَ قَ هِ العِصابَ لى هذِ عَ
اخلطبة الثالثة 

هُ يُدعى:  سٌ لَ ينِ C فَرَ سَ عَ الحُ اك المشرقي: كانَ مَ رو الطبري عن الضحّ
كِبَها،  رَ تِهِ فَ لَ ومُ عادَ بِراحِ نهُ القَ نا مِ ا دَ لَمّ : فَ ، قالَ ينِ سَ لِيَّ بنَ الحُ يهِ ابنَهُ عَ لَ لَ عَ مَ قاً، حَ الحِ

: لَّ النّاسِ عُ جُ عاءً يُسمِ وتِهِ دُ مَّ ناد بِأَعلى صَ ثُ
 ، لَيَّ م عَ (٣) لَكُ قٍ م بِما لِحَ ظَكُ تّى أعِ لوني حَ عوا قَولي، وال تُعجِ ، اسـمَ ا النّاسُ هَ أيُّ
قتُم قَولي وأعطَيتُمونِي  دَّ ذري وصَ بِلتُم عُ إِن قَ م، فَ لَيكُ مي عَ قدَ ن مَ م مِ يكُ رَ إلَ تّى أعتَذِ وحَ
ذرَ ولَم  نِّي العُ قبَلوا مِ ، وإن لَم تَ بيلٌ لَيَّ سَ م عَ ن لَكُ ، ولَم يَكُ دَ نتُم بِذلِكَ أسعَ ، كُ فَ النَّصَ
مْ  يْكُ لَ مْ عَ كُ رُ نْ أَمْ كُ مَّ ال يَ مْ ثُ كُ كاءَ ـرَ شُ مْ وَ كُ رَ وا أَمْ عُ مِ أَجْ م {فَ ـكُ سِ ن أنفُ فَ مِ تُعطُوا النَّصَ

.(«المصباح المنير: ص ٣٣٦ «صد) ٍطِشَ فهو صاد ي: عَ دِ (١) صَ
 -١٤٥ ص  الملهوف:   ،٢٠٥ ص  الواعظين:  روضة   ،٢٣٩ ح   ٢٢٢ ص  للصدوق:  األمالي   (٢)

١٥٨، بحار األنوار: ج ٤٤ ص ٣١٨.
(٣) هكذا في المصدر، وفي الكامل في التاريخ: «بما يجب».
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لَّى  تَوَ وَ يَ هُ لَ الْكِتـابَ وَ زَّ ي نَ هُ الَّذِ لِيِّيَ اللَّ }(١)، {إِنَّ وَ ونِ رُ نْظـِ ال تُ وا إِلَـيَّ وَ مَّ اقْضُ ـةً ثُ مَّ غُ
.(٢){ ينَ الِحِ الصَّ

. نهُ نطِقٍ مِ هُ أبلَغَ في مَ هُ وال بَعدَ بلَ لِّماً قَطُّ قَ تَكَ عتُ مُ مِ هِ ما سَ اللَّ وَ : فَ قالَ
م وعاتِبوها،  كُ سِ عوا إلى أنفُ مَّ ارجِ انظُروا مَن أنَا، ثُ ـبوني فَ انسُ ، فَ ا بَعدُ : أمّ مَّ قالَ ثُ

تي؟ رمَ انتِهاكُ حُ م قَتلي وَ لُّ لَكُ ل يَحِ انظُروا هَ فَ
 ، نينَ بِاللَّهِ ؤمِ لِ المُ ، وأوَّ ـهِ مِّ ابـنِ عَ يِّهِ وَ صِ ابنَ وَ ـم K وَ بِيِّكُ ألَسـتُ ابـنَ بِنتِ نَ

؟ هِ بِّ ندِ رَ ن عِ سولِهِ بِما جاءَ بِهِ مِ قِ لِرَ دِّ صَ المُ وَ
مَّ أبي؟ داءِ عَ هَ يِّدُ الشُّ ةُ سَ مزَ لَيسَ حَ أوَ

ي؟ مّ ينِ عَ ناحَ يّارُ ذُو الجَ هيدُ الطّ رٌ الشَّ عفَ لَيسَ جَ أوَ
َخي:  هِ K قالَ لـي وألِ سـولَ اللَّ م: أنَّ رَ سـتَفيضٌ فيكُ ـم قَـولٌ مُ بلُغكُ لَـم يَ أوَ

!« نَّةِ بابِ أهلِ الجَ يِّدا شَ «هذانِ سَ
هَ  لِمتُ أنَّ اللَّ ذ عَ باً مُ ذِ دتُ كَ مَّ هِ ما تَعَ اللَّ وَ - فَ قُّ وَ الحَ - وهُ قتُموني بِما أقولُ دَّ إِن صَ فَ
ن  ـأَلتُموهُ عَ م مَن إن سَ إِنَّ فيكُ بتُموني فَ ذَّ ، وإن كَ هُ قَ نِ اختَلَ رُّ بِهِ مَ ، ويَضُ يـهِ أهلَهُ لَ ـتُ عَ يَمقُ
ـهلَ بنَ  ، أو سَ يَّ درِ ـعيدٍ الخُ ، أو أبا سَ يَّ هِ األَنصارِ بدِ اللَّ ـلوا جابِرَ بنَ عَ م؛ سَ كُ ذلِكَ أخبَرَ
ةَ  قالَ هِ المَ عوا هذِ مِ م سَ م أنَّهُ ، يُخبِروكُ ، أو أنَسَ بنَ مالِكٍ يدَ بنَ أرقَمَ ، أو زَ يَّ دِ اعِ عدٍ السّ سَ

فكِ دَمي؟ ن سَ م عَ زٌ لَكُ َخي. أفَما في هذا حاجِ هِ K لي وألِ سولِ اللَّ ن رَ مِ
(٣) إن كانَ يَدري ما  ـرفٍ لى حَ هَ عَ عبُدُ اللَّ ـوَ يَ : هُ ـنِ وشَ ـمرُ بنُ ذِي الجَ هُ شِ فَقالَ لَ

! يَقولُ

(١) سورة يونس: ٧١.
(٢) سورة األعراف: ١٩٦.

يْرٌ  خَ هُ  أَصابَ إِنْ  فَ فٍ  رْ حَ لى  عَ هَ  اللَّ بُدُ  عْ يَ نْ  مَ النَّاسِ  نَ  مِ الحجّ {وَ سورة  من   ١١ اآلية  إلى  تلميح   (٣)
.{ بِينُ مُ رانُ الْ سْ وَ الْخُ ةَ ذلِكَ هُ رَ خِ اآلْ نْيا وَ رَ الدُّ سِ هِ خَ هِ جْ لى وَ لَبَ عَ قَ تْهُ فِتْنَةٌ انْ إِنْ أَصابَ أَنَّ بِهِ وَ اطْمَ
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رفاً، وأنَا  ـبعينَ حَ لى سَ هَ عَ َراكَ تَعبُدُ اللَّ هِ إنّي ألَ اللَّ : وَ ـرٍ ظاهِ بيبُ بنُ مُ هُ حَ فَقـالَ لَ
. لبِكَ لى قَ هُ عَ بَعَ اللَّ ، قَد طَ ، ما تَدري ما يَقولُ دُ أنَّكَ صادِقٌ أشهَ

راً ما  ونَ أثَ كّ تَشُ ، أفَ ولِ ا القَ ن هذَ كٍّ مِ نتُم في شَ إِن كُ ينُ C: فَ سَ مُ الحُ هُ مَّ قالَ لَ ثُ
م وال  نكُ يري مِ بِيٍّ غَ بِ ابنُ بِنتِ نَ غرِ المَ قِ وَ شرِ ينَ المَ هِ ما بَ اللَّ وَ م؟ فَ بِيِّكُ أنّي(١) ابنُ بِنتِ نَ

. ةً م خاصَّ بِيِّكُ م، أنَا ابنُ بِنتِ نَ كُ يرِ ن غَ مِ
ن  ، أو بِقِصاصٍ مِ مُ استَهلَكتُهُ كُ ، أو مالٍ لَ تَلتُهُ م قَ نكُ تيلٍ مِ أخبِروني! أتَطلُبوني بِقَ

؟ ةٍ راحَ جِ
. هُ لِّمونَ كَ ذوا ال يُ أَخَ : فَ قالَ

، ويا  ثِ ، ويا قَيسَ بنَ األَشعَ رَ ارَ بنَ أبجَ جّ ، ويا حَ بعِيٍّ بَثَ بنَ رِ : فَناد: يا شَ قالَ
 (٣) تِ (٢)، وطَمَّ نابُ رَّ الجَ اخضَ ، وَ تِ الثِّمارُ يَّ أن قَد أينَعَ ، ألَم تَكتُبوا إلَ ثِ زيدَ بنَ الحارِ يَ

أَقبِل؟! ، فَ نَّدٍ جَ ندٍ لَكَ مُ لى جُ مُ عَ (٤)، وإنَّما تَقدَ مامُ الجَ
: لَم نَفعَل. هُ قالوا لَ

لتُم. عَ د فَ قَ ، لَ اللَّهِ ! بَلى وَ هِ بحانَ اللَّ : سُ فَقالَ
نَ  ني مِ أمَ م إلـى مَ نكُ ف عَ ـرِ عوني أنصَ هتُمونـي فَدَ رِ ! إذ كَ اسُ ا النـّ هَ : أيُّ ثُـمَّ قـالَ

. األَرضِ
م لَن  إِنَّهُ ، فَ ـكَ مِّ كمِ بَني عَ لى حُ لُ عَ نزِ ال تَ : أوَ ثِ ـهُ قَيسُ بنُ األَشـعَ : فَقالَ لَ قـالَ

؟ كروهٌ م مَ نهُ يكَ مِ لَ إلَ ، ولَن يَصِ بُّ يُروكَ إالّ ما تُحِ

ون في أنّي...». (١) هكذا في المصدر، وفي الكامل في التاريخ: «أوَ تشكّ
ناء والناحية (القاموس المحيط: ج ١ ص ٤٩ «جنب»). ناب: الفِ (٢) الجَ

لبَ فقد طمّ (الصحاح: ج ٥ ص ١٩٧٦ «طمم»). : كلّ شيء كثر حتّى عال وغَ (٣) طَمَّ
ه: طفافُه (لسان العرب: ج  مامُ يل إلى رأس المكيال. وقيل: جُ مام: الكَ مام والجُ مام والجِ (٤) الجَ

١٢ ص ١٠٦ «جمم»).
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ن  مٍ بِأَكثَرَ مِ بَكَ بَنو هاشِ (١)، أتُريدُ أن يَطلُ ينُ C: أنتَ أخو أخيكَ سَ فَقالَ الحُ
. بيدِ ، وال أقِرُّ إقرارَ العَ ليلِ م بِيَدي إعطاءَ الذَّ ، ال اعطيهِ اللَّهِ ؟ ال وَ قيلٍ سلِمِ بنِ عَ مِ مُ دَ

لِّ  ن كُ م مِ بِّكُ بّي ورَ (٢)، أعـوذُ بِرَ مونِ م أن تَرجُ بِّكُ بّي ورَ ذتُ بِرَ ! إنّـي عُ هِ بـادَ اللَّ عِ
.(٣) سابِ نُ بِيَومِ الحِ بِّرٍ ال يُؤمِ تَكَ مُ

فونَ  لَها، وأقبَلـوا يَزحَ قَ عَ ـمعانَ فَ قبَةَ بـنَ سِ رَ عُ ، وأمَ تَـهُ لَ هُ أنـاخَ راحِ : ثُـمَّ إنَّ قـالَ
.(٤) هُ نَحوَ

اخلطبة الرابعة 
رُ  نظُ لَ يَ عَ ، وجَ ومِ ـةَ القَ بالَ قَفَ قُ تّى وَ ـينُ C حَ سَ مَ الحُ دَّ قَ رو الخوارزمي: تَ

: ، فَقالَ ةِ (٥) الكوفَ ناديدِ عدٍ واقِفاً في صَ رَ إلَى ابنِ سَ ، ونَظَ يلُ ا السَّ أَنَّهَ م كَ فوفِهِ إلى صُ
ةً بِأَهلِها حاالً بَعدَ  فَ رِّ تَصَ ، مُ والٍ ناءٍ وزَ لَها دارَ فَ عَ نيا فَجَ لَقَ الدُّ هِ الَّذي خَ مدُ للَّ الحَ
إِنَّها تَقطَعُ  نيـا؛ فَ هِ الدُّ م هذِ نَّكُ رَّ غُ ، فَـال تَ تَنَتهُ يُّ مَن فَ ـقِ الشَّ ، وَ تهُ رَّ غـرورُ مَن غَ المَ ، فَ حـالٍ
لى أمرٍ قَد  عتُم عَ دِ اجتَمَ ـم قَ عَ فيها، وأراكُ عَ مَن طَمِ يِّبُ طَمَ يها، وتُخَ نَ إلَ كَ ـن رَ جـاءَ مَ رَ
م  نَّبَكُ ، وجَ تَهُ مَ م نَقِ لَّ بِكُ م، وأحَ نكُ ريمِ عَ هِ الكَ جهِ ضَ بِوَ أَعرَ م، فَ لَيكُ هَ فيهِ عَ طتُمُ اللَّ أسخَ
 ، دٍ مَّ حَ سولِ مُ نتُم بِالرَّ ، وآمَ ةِ رتُم بِالطّاعَ بيدُ أنتُم، أقرَ نا، وبِئسَ العَ بُّ بُّ رَ نِعمَ الرَّ ؛ فَ تَهُ حمَ رَ
م  أَنساكُ ، فَ ـيطانُ مُ الشَّ لَيكُ (٦) عَ ذَ دِ اسـتَحوَ قَ م! لَ تلَهُ تِهِ تُريدونَ قَ يَّ رِّ فتُم إلى ذُ حَ م زَ مَّ إنَّكُ ثُ
روا  فَ الءِ قَومٌ كَ ، هؤُ عونَ يهِ راجِ هِ وإنّا إلَ ؛ إنّا للَّ م ولِما تُريـدونَ تَبّاً لَكُ ، فَ ظيمِ هِ العَ ذِكـرَ اللَّ

عقيل (راجع:  بن  مسلم  قتل  في  ساهم  الذي  قيس،  أخي  األشعث  بن  د  محمّ إلى   C يشير  (١)
تاريخ الطبري: ج ٥ ص ١٧٠).

ان. (٢) تلميح إلى اآلية ٢٠ من سورة الدخّ
(٣) تلميح إلى اآلية ٢٧ من سورة غافر.

 ،٩٧ ص   ٢ ج  اإلرشاد:  ٥٦١؛  ص   ٢ ج  التاريخ:  في  الكامل   ،٤٢٤ ص   ٥ ج  الطبري:  تاريخ   (٤)
إعالم الور: ج ١ ص ٤٥٨ وفيهما «ال أفرّ فرار» بدل «اقرّ إقرار»، بحار األنوار: ج ٤٥ ص ٦.

(٥) صناديد القوم: أشرافهم وعظماؤهم ورؤساؤهم (النهاية: ج ٣ ص ٥٥ «صند»).
(٦) استحوذ عليهم الشيطان: أي استولى عليهم وحواهم إليه (النهاية: ج ١ ص ٤٥٧ «حوذ»).
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. ومِ الظّالِمينَ بُعداً لِلقَ م؛ فَ بَعدَ إيمانِهِ
ذا  م هكَ قَفَ فيكُ ، لَـو وَ اللَّهِ ، وَ هُ ابنُ أبيهِ إِنَّ لِّمـوهُ فَ م كَ يلَكُ : وَ ـعدٍ رُ بنُ سَ مَ فَقـالَ عُ
: يا  ، فَقالَ نِ وشَ مرُ بنُ ذِي الجَ يهِ شِ مَ إلَ دَّ تَقَ ، فَ لِّموهُ ، فَكَ رَ صَ ديداً لَما قَطَعَ ولَما حَ يَوماً جَ

؟ مَ تّى نَفهَ منا حَ ؟ أفهِ ا الَّذي تَقولُ ، ما هذَ ينُ سَ حُ
م قَتلي والَ  لُّ لَكُ هُ ال يَحِ إِنَّ ؛ فَ قتُلونِ م وال تَ بَّكُ هَ رَ وا اللَّ قُ م: اتَّ فَقالَ C: أقولُ لَكُ
م  كُ لَغَ هُ قَد بَ لَّ عَ م؛ ولَ بِيِّكُ ةُ نَ وجَ ةُ زَ ديجَ تي خَ دَّ م، وجَ بِيِّكُ إِنِّي ابنُ بِنتِ نَ تي، فَ رمَ انتِهاكُ حُ
الَ النَّبِيّينَ  نَّةِ ما خَ ـبابِ أهلِ الجَ يِّدا شَ ـينُ سَ سَ الحُ ـنُ وَ سَ دٍ K: الحَ مَّ حَ م مُ بِيِّكُ قَولُ نَ
نذُ  باً مُ ذِ ـدتُ كَ مَّ ـهِ ما تَعَ اللَّ ، فَوَ قُّ ـوَ الحَ ، وهُ قتُمونـي بِما أقولُ دَّ ، فَـإن صَ ـلينَ رسَ المُ وَ
: جابِرِ بنِ  ثلَ ةِ مِ حابَ نَ الصَّ م مِ إِنَّ فيكُ بتُموني فَ ذَّ ، وإن كَ يهِ أهلَهُ لَ تُ عَ هَ يَمقُ لِمتُ أنَّ اللَّ عَ
م  إِنَّهُ ن هذا؛ فَ م عَ ، فَاسأَلوهُ ، وأنَسِ بنِ مالِكٍ يدِ بنِ أرقَمَ ، وزَ عدٍ هلِ بنِ سَ ، وسَ بدِ اللَّهِ عَ
ونَ أنِّي  كّ تَشُ ن أمري، أفَ كٍّ مِ نتُم في شَ إِن كُ ، فَ سـولِ اللَّهِ ن رَ عوهُ مِ ـمِ م سَ م أنَّهُ يُخبِرونَكُ

يري. بِيٍّ غَ ينِ ابنُ بِنتِ نَ بَ غرِ المَ ينِ وَ قَ شرِ ينَ المَ ، ما بَ اللَّهِ م، فَوَ بِيِّكُ ابنُ بِنتِ نَ
ن  ، أو بِقِصاصٍ مِ ، أو بِمالٍ اسـتَملَكتُهُ تَلتُهُ م قَ نكُ ـدٍ مِ مِ أحَ بُونّي بِدَ ـم! أتَطلُ يلَكُ وَ

. هُ نهُ ال يُجيبونَ توا عَ كَ راحاتٍ استَهلَكتُهُ؟ فَسَ جِ
. بيدِ ، وال أفِرُّ فِرارَ العَ ليلِ م يَدي إعطاءَ الذَّ ، ال اعطيهِ اللَّهِ مَّ قالَ C: وَ ثُ

لِّ  ن كُ م مِ بِّكُ بّـي ورَ ، وأعوذُ بِرَ مونِ ـم أن تَرجُ بِّكُ بّي ورَ ذتُ بِرَ ! إنّي عُ ـهِ بـادَ اللَّ عِ
. سابِ نُ بِيَومِ الحِ بِّرٍ ال يُؤمِ تَكَ مُ

رفٍ إن  لى حَ هَ عَ ، أنَا أعبُدُ اللَّ لِيٍّ ينَ بنَ عَ سَ : يا حُ ـنِ وشَ ـمرُ بنُ ذِي الجَ هُ شِ فَقالَ لَ
.C ُين سَ تَ الحُ كَ ، فَسَ نتُ أدري ما تَقولُ كُ

َظُنُّكَ تَعبُدُ  ، إنّي ألَ سولِ اللَّهِ وَّ رَ دُ هِ وعَ وَّ اللَّ دُ : يا عَ مرِ رٍ لِلشِّ ظاهِ بيبُ بنُ مُ فَقالَ حَ
كَ وتَعالى قَد  بارَ هَ تَ إِنَّ اللَّ ؛ فَ دُ أنَّكَ ال تَدري ما يَقولُ رفاً، وأنَا أشـهَ ـبعينَ حَ لى سَ هَ عَ اللَّ

. لبِكَ لى قَ بَعَ عَ طَ
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فَّ  ، وجَ ضاءُ يَ القَ د قُضِ ، فَقَ ـدٍ سـبُكَ يا أخا بَني أسَ ـينُ C: حَ سَ هُ الحُ فَقالَ لَ
ن  ي وأبي وامّي وأخي وأسالفي مِ دّ قُ إلى جَ َشوَ ، إنّي ألَ اللَّهِ ، وَ هُ هُ بالِغٌ أمرَ اللَّ ، وَ لمُ القَ

.(١) عٌ أنَا القيهِ ، ولي مَصرَ فَ وأخيهِ يَعقوبَ إلى يوسُ
ورغـم كل هذه الخطب القوية واالحتجاجات البليغة إال أنها لم تنفع في قوم 
قد اسـتحوذ عليهم الشيطان واختاروا طريق النار، فأصروا على قتال اإلمام الحسين 

C أو مبايعة يزيد، وهيهات لهم ذلك.
بداية املعركة

ندَ  دوا لي عِ : «اشهَ وبدأت المعركة عندما أمر عمر بن سـعد بدء المعركة قائالً
مى!»(٢). لُ مَن رَ األَميرِ أنّي أوَّ

مَّ  أَدناها، ثُ ، فَ تَـكَ ، أدنِ رايَ يـدُ وَ : يا ذُ ـعدٍ رُ بنُ سَ مَ قـال الشـيخ المفيد: وناد عُ
ى  مَّ ارتَمَ مـى! ثُ لُ مَن رَ دوا أنّي أوَّ : اشـهَ مى، وقالَ مَّ رَ ، ثُ ـهِ بِدِ قَوسِ هُ في كَ ـهمَ ـعَ سَ ضَ وَ

زوا(٣). بارَ النّاسُ وتَ
 C ِـين سَ رِ الحُ سـكَ مى نَحوَ عَ ، ورَ ـعدٍ رُ بنُ سَ مَ مَ عُ ـدَّ تَقَ وفـي الملهـوف: فَ
ومِ  نَ القَ ـهامُ مِ مى، وأقبَلَتِ السِّ لُ مَن رَ ندَ األَميرِ أنّي أوَّ دوا لي عِ : اشـهَ ، وقالَ ـهمٍ بِسَ

. طرُ ا القَ أَنَّهَ كَ
إِنَّ  ؛ فَ نهُ ـدَّ مِ وتِ الَّذي ال بُ هُ إلَى المَ ـمُ اللَّ كُ مَ حِ : قوموا رَ هِ َصحابـِ فَقـالَ C ألِ

م. يكُ ومِ إلَ لُ القَ سُ هامَ رُ هِ السِّ هذِ

ة: ج ٢  (١) مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ١ ص ٢٥٢. مثيراألحزان: ص ٥١. كشف الغمّ
ص ٢٢٥ وص ٢٦٧ والمناقب البن شهرآشوب: ج ٤ ص ١٠٨.

الحسين  مقتل   ،١٠٠ ص   ٥ ج  الفتوح:  ١٢؛  ص   ٤٥ ج  األنوار:  بحار   ،١٥٨ ص  الملهوف:   (٢)
C للخوارزمي: ج ٢ ص ٨ و٩، المناقب البن شهرآشوب: ج ٤ ص ١٠٩.

(٣) اإلرشاد: ج ٢ ص ١٠١، إعالم الور: ج ١ ص ٤٦١، أنساب األشراف: ج ٣ ص ٣٩٨، تاريخ 
الطبري: ج ٥ ص ٤٢٩ عن حميد بن مسلم، الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٥٦٤..
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 C ِين سَ ن أصحابِ الحُ تِلَ مِ تّى قُ ، حَ ملَةً ةً وحَ ملَ نَ النَّهارِ حَ ةً مِ اقتَتَلوا ساعَ فَ
.(١) ةٌ ماعَ جَ

 : ـينِ C، وقالَ سَ ـعدٍ إلى أصحابِ الحُ رُ بنُ سَ مَ مى عُ وفـي مثير األحزان: رَ
مى! لُ مَن رَ ندَ األَميرِ أنّي أوَّ دوا لي عِ اشهَ

ى  التَقَ ميعـاً، وَ ضـوا جَ نَهَ ، فَ نـهُ دَّ مِ وتِ الَّـذي ال بُ فَقـالَ C: قومـوا إلَـى المَ
 (٢) ثيَرِ ةِ العِ ثـارَ ِ يَ إلِ فِ ، وخَ ـراعُ اشـتَدَّ الصِّ ، وَ رسـانِ نَ الفُ ةُ مِ الَ جّ امتـازَ الرَّ ، وَ رانِ سـكَ العَ
.(٧) قيعاً ها فِي الهامِ رَ عُ لَ (٦) يُسمَ فِيَّةُ شرَ المَ (٥)، وَ فُ نَجيعاً (٤) تَرعُ ةُ يَّ رِ مهَ السَّ (٣)، وَ عاعُ الشُّ
لى  ـينِ C عَ سَ ةَ الحُ بالَ قَفَ قُ تّى وَ ـعدٍ حَ رُ بنُ سَ مَ مَ عُ دَّ قَ ورو ابن األعثم: تَ

: مَّ قالَ ، ثُ وسِ بِدِ القَ هُ في كَ عَ ضَ هماً، فَوَ جَ سَ ، فَاستَخرَ هُ سٍ لَ فَرَ
ـهمٍ  مى بِسَ لُ مَن رَ يادٍ أنّي أوَّ هِ بنِ زِ بَيدِ اللَّ ندَ األَميرِ عُ دوا لي عِ ! اشـهَ ا النّاسُ هَ أيُّ

. لِيٍّ ينِ بنِ عَ سَ رِ الحُ سكَ إلى عَ
 ، رائِهِ عاً إلـى وَ نهُ راجِ ـى عَ تَنَحّ ـينِ C، فَ سَ يِ الحُ دَ ينَ يَ ـهمُ بَ ـعَ السَّ قَ : فَوَ قـالَ

. رُ طَ ا المَ أَنَّهَ هامُ كَ وأقبَلَتِ السِّ
م، فَقوموا  يكُ ـومِ إلَ ـلُ القَ سُ هِ رُ ! هذِ ا النّاسُ هَ : أيُّ َصحابِهِ ـينُ C ألِ سَ فَقالَ الحُ

. نهُ دَّ مِ وتِ الَّذي ال بُ إلَى المَ

الحسين  مقتل   ،١٠٠ ص   ٥ ج  الفتوح:  ١٢؛  ص   ٤٥ ج  األنوار:  بحار   ،١٥٨ ص  الملهوف:   (١)
ة: ج ٢ ص ٢٦٢ ومطالب السؤول: ص ٧٦. C للخوارزمي: ج ٢ ص ٨ و٩، كشف الغمّ

ثْيَر: التراب (القاموس المحيط: ج ٢ ص ٨٥ «عثر»). (٢) العِ
.(« عاع: ضوءُ الشمس (لسان العرب: ج ٨ ص ١٨١ «شعّ (٣) الشُّ

 ٦٨٩ ص   ٢ ج  (الصحاح:  سمهريّة  ورماح  سمهريّ  رمح  يقال:  الصلبة،  القناة  السمهريّة:   (٤)
«سمهر»).

: من الدم ما كان إلى السواد، أو دم الجوف (القاموس المحيط: ج ٣ ص ٨٧ «نجع»). (٥) النَجيعُ
: قيل: منسوب إلى مشارف الشام (المصباح المنير: ص ٣١٠ «شرف»). (٦) سيف مشرفيّ

(٧) مثير األحزان: ص ٥٦.
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م  م، وهُ قِهِ ندَ ـن بـابِ خَ جوا مِ رَ ـينِ C فَخَ سَ ثَبَ أصحـابُ الحُ : فَوَ قـالَ
شـرونَ ألفاً، ال  ـومُ اثنانِ وعِ القَ ، وَ ـالً سـاً وأربَعونَ راجِ ئِـذٍ اثنـانِ وثَالثـونَ فارِ ومَ يَ
ةً  ملَ ، حَ نَ النَّهارِ ةً مِ اقتَتَلوا ساعَ ، فَ لى بَعضٍ م عَ هُ لَ بَعضُ مَ ، فَحَ صونَ نقُ يَزيدونَ وال يَ
هِ  ةُ اللَّ حمَ ، رَ الً جُ مسونَ رَ يِّفٌ وخَ ـينِ C نَ سَ ن أصحابِ الحُ تِلَ مِ تّى قُ ، حَ ةً دَ واحِ

م(١). لَيهِ عَ
C النصر يرفرف على رأس احلسني

خير اللَّه تعالى اإلمام الحسين C بين النصر المادي أو لقائه فاختار الثاني، 
وإال فإن اإلمام C هو المنتصر معنوياً ومادياً على المد البعيد.

رو الشيخ الكليني عن اإلمام الباقر C قال: 
اءِ  ـمَ يْنَ السَّ ا بَ انَ مَ تّى كَ ـيْنِ C حَ سَ لَى الْحُ رَ عَ - النَّصْ لَّ جَ زَّ وَ ـهُ -عَ لَ اللَّ «أَنْـزَ

.(٣)« لَ جَ زَّ وَ هِ عَ اءَ اللَّ تَارَ لِقَ ، فَاخْ اءَ اللَّهِ رَ أَوْ لِقَ يِّرَ النَّصْ مَّ خُ (٢)، ثُ ضِ َرْ األْ وَ
وينقلها السيد ابن طاووس عن معالم الدين للنرسي هكذا: 

«لما التقى الحسـين C وعمر بن سـعد (لعنه اللَّـه) وقامت الحرب، أنزل 
النصـر حتـى رفرف على رأس الحسـين C ثم خير بين النصر علـى أعدائه وبين 

لقاء اللَّه تعالى، فاختار لقاء اللَّه تعالى»(٤).

ص   ٢ ج  ة:  الغمّ وكشف   ١٠٠ ص   ٤ ج  شهرآشوب:  البن  المناقب   .١٠٠ ص   ٥ ج  الفتوح:   (١)
٢٦١ ومطالب السؤول: ص ٧٦.

(٢) في مرآة العقول: «النصر، أي النصرة. والمراد سببها، أي المالئكة... «حتّى كان بين السماء»... 
بين  كانوا  ما  عند  األمرين  بين  خيّر  المراد:  أو  واألرض؛  السماء  بين  ملؤما  أي  لكثرتهم،  بيانٌ 

السماء واألرض ولم ينزلوا بعد».
ة، باب مولد الحسين بن علي C، ح ١، ص ٥٣٨، ح ٧. وفي  (٣) أصول الكافي، كتاب الحجّ
دالئل اإلمامة، ص ٧١، بسند آخر، مع زيادة واختالف. اللهوف، ص. ١٠١، الوافي، ج ٤، ص 

٧٥، ح ١١٦٣.
(٤) تاريخ الطبري، ج ٤، ص ٣٣٣.الكامل في التاريخ، ج ٤، ص ٦٩. لواعج األشجان، ص ١٥٤.
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ومعنى ذلك أن اللَّه عز وجل أنزل مالئكة من السـماء لنصرة اإلمام الحسـين 
ير بيـن األمرين، فاختار  C علـى أعدائه، فلما صاروا ما بين السـماء واألرض خُ

لقاء اللَّه عز وجل.
اشتداد القتال حىت منتصف النهار

واستمرت المعركة من فجر يوم عاشوراء، واشتد القتال حتى منتصف النهار، 
تَّى  ] حَ هُ ـينَ C وأصحابَ سَ م [أيِ الحُ إذ رو الطبـري عن نُمير بن وعلة: وقاتَلوهُ
جهٍ  ن وَ أتوهم إالّ مِ لى أن يَ رونَ عَ قدِ ذوا ال يَ ، وأخَ هُ اللَّهُ قَ لَ دَّ قِتالٍ خَ ، أشَ فَ النَّهارُ انتَصَ

. ن بَعضٍ ها مِ بِ بَعضِ م، وتَقارُ جتِماعِ أبنِيَتِهِ ؛ الِ دٍ واحِ
ن  م وعَ ن أيمانِهِ ضونَها عَ وِّ قَ جاالً يُ لَ رِ ، أرسَ ـعدٍ رُ بنُ سَ مَ أ ذلِكَ عُ ا رَ لَمّ : فَ قالَ
 C ِـين سَ ن أصحابِ الحُ ةُ مِ عَ األَربَ ةُ وَ ذَ الثَّالثَ أَخَ : فَ م، قـالَ م؛ لِيُحيطوا بِهِ ـمائِلِهِ شَ
ن  هُ مِ هُ ويَرمونَ يَقتُلونَ ، فَ بُ نتَهِ ضُ ويَ وِّ قَ ـوَ يُ لِ وهُ جُ لَى الرَّ ونَ عَ ـدّ يَشُ ، فَ لَّلونَ البُيوتَ تَخَ يَ
لوا  ، وال تَدخُ قوها بِالنّارِ : أحرِ ، فَقالَ ندَ ذلِكَ عدٍ عِ رُ بنُ سَ مَ رَ بِها عُ أَمَ ، فَ رونَهُ عقِ قَريبٍ ويَ

. قونَ ذوا يُحرِ أَخَ ، فَ ، فَجاءوا بِالنّارِ ضوهُ وِّ قَ يتاً وال تُ بَ
قوها لَم يَستَطيعوا أن  رَّ م لَو قَد حَ إِنَّهُ قوها، فَ ليُحرِ م فَ ينٌ C: دَعوهُ سَ فَقالَ حُ

.(١) دٍ جهٍ واحِ ن وَ م إالّ مِ قاتِلونَهُ ذوا ال يُ ، وأخَ ذلِكَ نها، وكانَ ذلِكَ كَ م مِ يكُ يَجوزوا إلَ
ـمرُ بنُ ذِي  لَ شِ مَ ـينِ C، فَحَ سَ ومُ إلَى الحُ عَ القَ ورو الشـيخ المفيد: تَراجَ
ـينِ  سَ لَى الحُ لَ عَ مِ ، وحُ نوهُ هُ فَطاعَ ثَبَتـوا لَ ةِ، فَ ـرَ يسَ لى أهلِ المَ ) عَ هُ هُ اللَّ نـَ عَ ـنِ (لَ وشَ الجَ
ـديداً،  ـينِ C قِتاالً شَ سَ م أصحابُ الحُ لَهُ ، وقاتَ بٍ لِّ جانـِ ـن كُ هِ مِ C وأصحابـِ
ن  لى جانِبٍ مِ ل عَ سـاً، فَال تَحمِ يَ اثنانِ وثَالثونَ فارِ ، وإنَّما هِ لُ م تَحمِ يلُهُ ت خَ ـذَ أَخَ فَ

. تهُ فَ شَ كَ ةِ إالّ يلِ الكوفَ خَ
رَ بنِ  مَ ثَ إلى عُ - بَعَ ةِ يلِ أهلِ الكوفَ لى خَ وَ عَ ةُ بنُ قَيسٍ -وهُ روَ أ ذلِكَ عُ ا رَ لَمّ فَ

 : عدٍ سَ
(١) تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٤٣٧، الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٥٦٦، المنتظم: ج ٥ ص ٣٣٩.
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جالَ  مُ الرِّ يهِ ةِ؟ ابعَث إلَ ةِ اليَسـيرَ دَّ هِ العِ ن هذِ نذُ اليَومِ مِ يلي مُ أمـا تَر ما تَلقى خَ
: لَ يَقولُ عَ ، وجَ نهُ لَ عَ نَزَ ، فَ هُ سُ زيدَ فَرَ رِّ بنِ يَ رَ بِالحُ قِ عُ ماةِ، فَ م بِالرُّ لَيهِ ثَ عَ بَعَ ، فَ ماةَ الرُّ وَ

رِّ الحُ ابــنُ  ــا  ــأَنَ فَ بــي  ــروا  ــعــقِ تَ (٢)إن  ــرِ ب ــزَ هِ  (١) ــدٍ ــبَ لِ ذي  ــن  مِ عُ  أشجَ
رُ  لٌ آخَ جُ حٍ ورَ رِّ سَ تلِهِ أيّوبُ بنُ مُ كَ في قَ ، فَاشتَرَ لَيهِ ، وتَكاثَروا عَ هِ يفِ م بِسَ بُهُ ويَضرِ

. ةِ ن فُرسانِ أهلِ الكوفَ مِ
ا  لَمّ ، فَ فَ النَّهارُ تَّى انتَصَ دَّ قِتالٍ حَ ومَ أشَ وقاتَلَ أصحابُ الحسين بن علي C القَ
مَ إلى  دَّ قَ ـينِ C، تَ سَ برَ أصحابِ الحُ - صَ ماةِ لَـى الرُّ يرٍ -وكانَ عَ يـنُ بـنُ نُمَ صَ أَ الحُ رَ
م،  قوهُ شَ ، فَرَ ينِ C بِالنَّبلِ سَ قوا أصحابَ الحُ - أن يَرشُ ئَةِ نابِلٍ مِ مسَ أصحابِهِ -وكانوا خَ

. ةً م ساعَ ينَهُ تالُ بَ اشتَدَّ القِ م، وَ لوهُ جالَ وأرجَ وا الرِّ حُ رَ م، وجَ هُ يولَ روا خُ قَ لبَثوا أن عَ لَم يَ فَ
 F ِين يرُ بنُ القَ هَ م زُ لَيهِ لَ عَ مَ ، فَحَ نِ في أصحابِهِ وشَ مرُ بنُ ذِي الجَ م شِ هُ وجاءَ
م  لَيهِ طَفَ عَ ، وعَ نِ البُيوتِ م عَ هُ فَ شَ ينِ C، فَكَ سَ ن أصحابِ الحُ جالٍ مِ ةِ رِ ـرَ شَ في عَ
يرُ بنُ  هَ ـأَ زُ م، وأنشَ هِ عِ واضِ دَّ الباقينَ إلى مَ ، ورَ ومِ نَ القَ تَلَ مِ قَ ، فَ ـنِ وشَ ـمرُ بنُ ذِي الجَ شِ

:C ِين سَ خاطِباً لِلحُ ينِ يَقولُ مُ القَ
ــا ــيّ ــبِ كَ الــنَّ ـــــدَّ ــلــقــى جَ ـــومَ نَ ـــيَ ــاًال ــيّ ــلِ ــضــى عَ ــرتَ ــمُ ال ــاً وَ ــن ــسَ وحَ

يّـا(٣) مِ الكَ تَـى  الفَ يـنِ  ناحَ الجَ ا  وذَ
بينُ في  ـم، وال يَ دِهِ دَ ـةِ عَ لَّ ـينِ C؛ لِقِ سَ بيـنُ فـي أصحابِ الحُ تـلُ يَ وكانَ القَ
راحُ في  الجِ تلُ وَ ثُـرَ القَ ، وكَ مَ التَحَ تالُ وَ اشـتَدَّ القِ م، وَ تِهِ ثرَ ؛ لِكَ ـعدٍ رَ بنِ سَ مَ أصحابِ عُ
 C ُين سَ لَّى الحُ ، فَصَ مسُ ـينِ C إلى أن زالَتِ الشَّ سَ هِ الحُ بدِ اللَّ أصحابِ أبي عَ

.(٤) وفِ الةَ الخَ بِأَصحابِهِ صَ

(١) يقال لزبرة األسد: لِبدة؛ وهي الشعر المتراكب بين كتفيه. واألسد ذو لبدة (الصحاح: ج ٢ ص 
٥٣٣ «لبد»).

بْر: من أسماء األسد (لسان العرب: ج ٥ ص ٢٦٣ «هزبر»). زَ (٢) الهِ
: الشجاع أو البس السالح (القاموس المحيط: ج ٤ ص ٣٨٣ «كمى»). يّ مِ (٣) الكَ

(٤) اإلرشاد: ج ٢ ص ١٠٤، إعالم الور: ج ١ ص ٤٦٣.
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اإلمام احلسني يصلي مجاعة بأصحابه
واسـتمر القتال حتى منتصف النهار، وحـان وقت صالة الظهر، فصلى اإلمام 
الحسـين C بأصحابه جماعة في وسـط المعركة، فاإلمام لم يخرج ويتحمل كل 

المصائب واآلالم إال من أجل إقامة الصالة، والحفاظ على أركان اإلسالم.
ـينِ  سَ ن أصحابِ الحُ لُ مِ جُ ـزالُ الرَّ رو الطبـري عـن حميد بن مسـلم: فَال يَ
تَبَيَّنُ  ثيـرٌ ال يَ م، وأولئِكَ كَ بَيَّنَ فيهِ ـالنِ تَ جُ الرَّ لُ وَ جُ ـمُ الرَّ نهُ تِلَ مِ إِذا قُ ، فَ لَ تـِ C قَـد قُ

م. نهُ قتَلُ مِ م ما يُ فيهِ
 :C ِين سَ يُّ قالَ لِلحُ ائِدِ هِ الصّ بدِ اللَّ و بنُ عَ مرُ ةَ عَ أ ذلِكَ أبو ثُمامَ ا رَ لَمّ : فَ قالَ
 ، اللَّهِ ، وال وَ نكَ بوا مِ دِ اقتَرَ الءِ قَ ! إنّي أر هـؤُ داءُ ، نَفسـي لَكَ الفِ بدِ اللَّهِ يـا أبا عَ
الةَ  هِ الصَّ لَّيتُ هذِ بّي وقَد صَ بُّ أن ألقى رَ ، واحِ تّى اقتَلَ دونَكَ إن شـاءَ اللَّـهُ قتَلُ حَ ال تُ

قتُها. نا وَ الَّتي دَ
نَ  هُ مِ لَـكَ اللَّ عَ ، جَ الةَ ـرتَ الصَّ كَ : ذَ ، ثُـمَّ قالَ ـهُ أسَ ـينُ C رَ سَ عَ الحُ فَ رَ : فَ قـالَ
. لِّيَ تّى نُصَ نّا حَ وا عَ فُّ كُ م أن يَ لوهُ : سَ مَّ قالَ قتِها، ثُ لُ وَ م، هذا أوَّ ! نَعَ اكِرينَ لّينَ الذّ صَ المُ

 ! قبَلُ : إنَّها ال تُ ينُ بنُ تَميمٍ صَ مُ الحُ هُ فَقالَ لَ
 K ِه سـولِ اللَّ ن آلِ رَ الةَ مِ متَ الصَّ عَ ؟! زَ : ال تُقبَلُ رٍ ظاهِ بيبُ بنُ مُ هُ حَ فَقالَ لَ

(١)؟!  مارُ نكَ يا حِ قبَلُ مِ ، وتُ ال تُقبَلُ
مُ  لّى بِهِ ، صَ لُّوا الظُّهرَ مَّ صَ ، ثُ هُ اً لَ وّ دُ هُ كانَ عَ ـمٍّ لَ يُّ ابنَ عَ ائِدِ ةَ الصّ تَـلَ أبو ثُمامَ وقَ

م(٢). هُ ، فَاشتَدَّ قِتالُ مَّ اقتَتَلوا بَعدَ الظُّهرِ ، ثُ وفِ الةَ الخَ ينُ C صَ سَ الحُ

ار»؛ بقرينة بعض النقول حيث جاء فيها:«...  (١) ويحتمل أن تكون بالخاء المعجمة، أي: «يا خمّ
وتقبل منك وأنت شارب الخمر؟!».

 C (٢) تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٤٣٩- ٤٤١، الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٥٦٧، مقتل الحسين
للخوارزمي: ج ٢ ص ١٦، بحار األنوار: ج ٤٥ ص ٢١.
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ينِ  يـرَ بنَ القَ هَ ـينُ C زُ سَ رَ الحُ أَمَ ، فَ الةُ الظُّهرِ ت صَ ـرَ ضَ وفـي الملهوف: حَ
م  لّى بِهِ مَّ صَ ، ثُ ـهُ عَ لَّفَ مَ هُ بِنِصفِ مَن تَخَ مـا أمامَ دَّ تَقَ يَّ أن يَ نَفِ هِ الحَ بـدِ اللَّ ـعيدَ بنَ عَ وسَ
يُّ  نَفِ هِ الحَ بدِ اللَّ ـعيدُ بنُ عَ مَ سَ دَّ تَقَ ، فَ ـهمٌ ـينِ C سَ سَ لَ إلَى الحُ صَ ، فَوَ وفِ الةَ الخَ صَ
مَّ  : اللَّهُ ـوَ يَقولُ ، وهُ طَ إلَى األَرضِ ـقَ تّى سَ طّى حَ ، مـا زالَ وال تَخَ ـهِ قيهِ بِنَفسِ قَـفَ يَ ووَ
مِ  ن ألَ قيـتُ مِ ، وأبلِغـهُ ما لَ ـالمَ نِّي السَّ بِيَّكَ عَ مَّ أبلِـغ نَ ، اللَّهُ ـم لَعـنَ عـادٍ وثَمـودَ نهُ العَ
 ، لَيهِ هِ عَ ضوانُ اللَّ مَّ قَضى نَحبَـهُ رِ ، ثُ بِيِّكَ ةِ نَ يَّ رِّ دتُ ثَوابَكَ في نَصـرِ ذُ إِنّـي أرَ ؛ فَ ـراحِ الجِ

.(١) ماحِ يوفِ وطَعنِ الرِّ ربِ السُّ ن ضَ و ما بِهِ مِ هماً سِ رَ سَ شَ ةَ عَ دَ بِهِ ثَالثَ جِ فَوُ
يرِ بنِ  هَ ] C لِزُ ـينُ سَ رَ [الحُ أَمَ ، فَ ـالةُ الظُّهرِ ت صَ رَ ضَ وفـي مثير األحزان: حَ
م  لّى بِهِ ، وصَ هُ عَ لَّفَ مَ هُ بِنِصفِ مَن تَخَ ما أمامَ دَّ تَقَ يِّ أن يَ نَفِ هِ الحَ بدِ اللَّ عيدِ بنِ عَ ينِ وسَ القَ

. رضِ َداءِ الفَ تالِ ألِ نِ القِ تورَ عَ مُ الفُ نهُ وفِ بَعدَ أن طَلَبَ مِ الةَ الخَ صَ
. نكَ قبَلُ مِ : إنَّها ال تُ ينٍ صَ قالَ ابنُ حُ

نكَ وأنتَ  قبَلُ مِ م وتُ هِ هِ وأنصارِ سولِ اللَّ ن آلِ رَ قبَلُ مِ : ال يُ رٍ ظاهِ بيبُ بنُ مُ قالَ حَ
؟! مرِ بُ الخَ شارِ

يـرٌ قِتاالً  هَ ، وقاتَلَ زُ يمـاءِ هُ فُـراد بِاإلِ ـينُ C وأصحابُ سَ لَّـى الحُ : صَ وقيـلَ
.(٢) تِلَ تّى قُ ديداً حَ شَ

راحُ  الجِ تلُ وَ ثُرَ القَ ، وكَ مَ التَحَ تالُ وَ ورو الشـيخ المفيد في اإلرشاد: اشـتَدَّ القِ
ـينُ  سَ لَّى الحُ ، فَصَ ـمسُ ـينِ C إلى أن زالَتِ الشَّ سَ هِ الحُ بدِ اللَّ فـي أصحـابِ أبي عَ

.(٣) وفِ الةَ الخَ C بِأَصحابِهِ صَ
و تتفـق جميعُ النقـول تقريباً على أنّ اإلمام الحسـين C أدّ صالة الظهر 

(١) الملهوف: ص ١٦٥؛ مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ٢ ص ١٧.
(٢) مثير األحزان: ص ٦٥، بحار األنوار: ج ٤٥ ص ٢٢.

(٣) اإلرشاد: ج ٢ ص ١٠٥، إعالم الور: ج ١ ص ٤٦٤، المناقب البن شهرآشوب: ج ٤ ص 
١٠٣، أنساب األشراف: ج ٣ ص ٤٠٣، المنتظم: ج ٥ ص ٣٤٠.
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ا يجدر ذكره أنّ صالة الخوف  يوم عاشوراء جماعة وعلى شكل صالة الخوف. وممّ
تكون كصالة المسـافر على شـكل فـراد أو جماعة قصراً، وإذا مـا صلّيت جماعةً 

فإنّها تكون على الكيفيّة التالية بناء على القول المشهور:
ينقسـم المجاهدون إلى مجموعتين، تؤدّي األولى ركعة مع اإلمام، ثمّ ينتظر 
اإلمام بعد إنهاء هذه الركعة حتّى يؤدّي المأمومون الركعة الثانية فراد، ويسـارعوا 
زمة، وحينئذٍ تحلّ المجموعة الثانية محلّهم  إلى المرابطـة في مواضعهم القتاليّة الالّ

وتؤدّي ركعتها األولى مع ركعة اإلمام الثانية.
ـرت صالة الخوف بأنواع أخـر أيضاً لها تفاصيـل أكثر، ذكرت في  وقـد فُسّ

كتب الفقه والتفسير(١).
اإلمام احلسني C مع أصحابه

كان اإلمام الحسـين C في اللحظات األخيرة من بعد ظهر يوم عاشـوراء 
يبعث في البقية الباقية من أصحابه روح العزة والصمود والثبات، ويوصيهم بالصبر 

فما هي إال لحظات حتى تتلقاهم المالئكة، وتبشرهم بالجنة.
يقول اإلمام الحسين C ألصحابه: 

اءِ إلَى  رّ الضَّ نِ البُـؤسِ وَ م عَ ةٌ تَعبُرُ بِكُ نطَـرَ قَ وتُ إالّ ا المَ ، فَمَ نِي الكِـرامِ بـراً بَ «صَ
وَ  ؟ وما هُ ـجنٍ إلى قَصرٍ ن سِ لَ مِ نتَقِ هُ أن يَ م يَكرَ أَيُّكُ ، فَ ةِ ائِمَ النَّعيمِ الدّ ةِ وَ ـعَ نانِ الواسِ الجِ

. ذابٍ جنٍ وعَ ن قَصرٍ إلى سِ لُ مِ نتَقِ ن يَ مَ كَ م إالّ َعدائِكُ ألِ
 ، نَّةُ الكافِرِ نِ وجَ ؤمِ ـجنُ المُ نيا سِ هِ K: إنَّ الدُّ سـولِ اللَّ ن رَ ثَني عَ دَّ إنَّ أبي حَ
بتُ وال  ذَ م، مـا كَ هِ حيمِ الءِ إلـى جَ سـرُ هؤُ م، وجِ نّاتِهِ الءِ إلـى جَ سـرُ هـؤُ ـوتُ جِ المَ وَ

.(٢)« بتُ ذِ كُ

(١) موسوعة اإلمام الحسين C في الكتاب والسنة والتاريخ؛ ج ٤، ص ١٤٣.
(٢) معاني األخبار: ص ٢٨٨ ح ٣، االعتقادات: ص ٥٢، بحار األنوار: ج ٤٤ ص ٢٩٧ ح ٢.
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سالم الوداع
 : ينَ C، وقالَ سَ عَ الحُ دَّ روجَ وَ لُّ مَن أرادَ الخُ ذكر ابن شهر آشوب: «كانَ كُ
 : أُ قرَ ، ويَ لفَكَ ، ونَحنُ خَ المُ لَيكَ السَّ : وعَ يُجيبُهُ ، فَ سولِ اللَّهِ ا بنَ رَ لَيكَ يَ المُ عَ السَّ

.(٢)«(١){ نْتَظِرُ نْ يَ مْ مَ نْهُ مِ بَهُ وَ نْ قَضى نَحْ مْ مَ نْهُ مِ {فَ
 : يَقولُ ، فَ لِ جُ لُ بَعدَ الرَّ جُ ينَ C الرَّ سَ أتِي الحُ ورو الخوارزمي: «كانَ يَ

، ونَحنُ  المُ لَيكَ السَّ ينُ C: وعَ سَ يُجيبُهُ الحُ ، فَ سولِ اللَّهِ ا بنَ رَ لَيكَ يَ المُ عَ السَّ
: أُ قرَ ، ويَ لفَكَ خَ

ن  تِلوا عَ تّى قُ ، حَ يُقتَلُ لُ فَ }، ثُـمَّ يَحمِ نْتَظِرُ نْ يَ مْ مَ نْهُ مِ بَهُ وَ نْ قَضى نَحْ ـمْ مَ نْهُ مِ {فَ
.(٣)« يتِهِ أهلُ بَ ينِ إالّ سَ عَ الحُ بقَ مَ م، ولَم يَ لَيهِ هِ عَ ضوانُ اللَّ م، رِ هِ رِ آخِ

قاتِلونَ  ثنى وفُراد يُ هُ مَ د بن قيس: أتاهُ أصحابُ أما ابن كثير فقد رو عن محمّ
لِّمونَ  لوا يُسَ عَ ! فَجَ تَّقينَ زاءِ المُ نَ جَ هُ أحسَ مُ اللَّ زاكُ : جَ م، ويَقولُ هُ وَ يَدعو لَ ، وهُ يهِ دَ ينَ يَ بَ

قتَلوا(٤). تّى يُ ، حَ قاتِلونَ ينِ C ويُ سَ لَى الحُ عَ
آخر دعاء لإلمام احلسني C يوم عاشوراء

كان آخر دعاء لإلمام الحسـين C في يوم عاشـوراء هذا الدعاء الذي رواه 
الشيخ الطوسي، وهذا نصه: 

نِيٌّ  (٥)، غَ حـالِ ـديدُ المِ ، شَ بَروتِ ظيـمُ الجَ ، عَ ـكانِ تَعالِي المَ ] مُ ـمَّ [أنـتَ «اللَّهُ
 ، عدِ ، صادِقُ الوَ ـةِ حمَ ، قَريبُ الرَّ لى ما تَشـاءُ ، قادِرٌ عَ ريضُ الكِبرياءِ ، عَ الئِـقِ ـنِ الخَ عَ

(١) سورة األحزاب: ٢٣.
(٢) المناقب البن شهرآشوب: ج ٤ ص ١٠٠، بحار األنوار: ج ٤٥ ص ١٥.

(٣) مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ٢ ص ٢٥.
(٤) البداية والنهاية: ج ٨ ص ١٨٥.

ة (النهاية: ج ٤ ص ٣٠٣ «محل»). دّ ة والشِ ، وقيل: القوّ رُ : الكيد، وقيل: المكْ حالُ (٥) المِ
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ن  ةِ لِمَ لُ التَّوبَ ، قابـِ لَقتَ حيـطٌ بِما خَ ، مُ ، قَريبٌ إذا دُعيتَ ـنُ البَـالءِ سَ ، حَ ةِ سـابِغُ النِّعمَ
، وذَكورٌ  ـكِرتَ ـكورٌ إذا شُ ، وشَ كٌ ما طَلَبتَ ـدرِ ، ومُ دتَ لـى ما أرَ ، قادِرٌ عَ يـكَ تـابَ إلَ
يكَ  يـكَ خائِفاً، وأبكي إلَ عُ إلَ يكَ فَقيراً، وأفزَ ـبُ إلَ حتاجاً، وأرغَ ، أدعوكَ مُ كِـرتَ إذا ذُ
م  إِنَّهُ نا، فَ ينَ قَومِ ينَنـا وبَ م بَ لَيكَ كافِياً؛ احكُ لُ عَ كَّ عيفـاً، وأتَوَ كروباً، وأسـتَعينُ بِكَ ضَ مَ
بيبِكَ  لدُ حَ ، ووُ بِيِّـكَ ةُ نَ ترَ تَلونا، ونَحـنُ عِ روا بِنا وقَ ـدَ لونا، وغَ ذَ عونـا وخَ دَ ونـا وخَ رّ غَ
نا  ، فَاجعَل لَ حيِكَ لى وَ نتَهُ عَ ائتَمَ ، وَ ةِ سـالَ يتَهُ بِالرِّ ي اصطَفَ هِ K الَّذِ بدِ اللَّ دِ بنِ عَ مَّ حَ مُ

.(١)« مينَ احِ مَ الرّ تِكَ يا أرحَ حمَ جاً، بِرَ خرَ جاً ومَ نا فَرَ ن أمرِ مِ

المصباح   ،٣٠٤ ص   ٣ ج  اإلقبال:   ،٣٩٩ ص  الكبير:  المزار   ،٨٢٧ ص  د:  المتهجّ مصباح   (١)
للكفعمي: ص ٧٢٠، البلد األمين: ص ١٨٥، بحار األنوار: ج ١٠١ ص ٣٤٨.
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اإلمام احلسني شهيدًا

ل العباس التفت الحسـين C، فلم يرَ أحداً ينصـره، ونظر إلى أهله  تـِ لمـا قُ
وصحبـه مجزرين كاألضاحي، وهو إذ ذاك يسـمع عويل األيامـى وصراخ األطفال 
دٍ يَخافُ  حِّ وَ ن مُ ل مِ سـولِ اللَّهِ؟ هَ مِ رَ رَ ن حَ بُّ عَ ذُ ن ذابٍّ يَ ل مِ صاح بأعلى صوته: «هَ
هِ في  نـدَ اللَّ عيـنٍ يَرجو ما عِ ن مُ ل مِ تِنـا؟ هَ هَ بِإِغاثَ ـو اللَّ غيثٍ يَرجُ ـن مُ ل مِ ـهَ فينـا؟ هَ اللَّ

تِنا؟»(١) فارتفعت أصوات النساء بالبكاء. إعانَ
ونهض السـجاد C يتوكأ على عصا ويجر سـيفه، ألنه مريض ال يسـتطيع 
الحركـة. فصاح الحسـين بأم كلثوم: «احبسـيه، لئال تخلو األرض مـن آل محمد». 

فأرجعته إلى فراشه(٢).
ثم إنه C أمر عياله بالسـكوت وودعهم، وكان عليه جبة خز دكناء وعمامة 
مـوردة أرخى لهـا ذوابتين، والتحف ببردة رسـول اللَّه K وتقلد بسـيفه، وطلب 
ثوبـاً ال يرغب فيـه أحد يضعه تحت ثيابه، لئال يجرد منه فإنه مقتول مسـلوب، فأتوه 
بتبـان(٣) فَلم يرغـب فيه، ألنه من لباس الذلة، وأخذ ثوبـاً خلقاً وخرقه وجعله تحت 

ثيابه، ودعا بسراويله حبرة، ففرزها ولبسها، لئال يسلبها(٤).
(١) الملهوف، ص ١٦٨.

(٢) الخصائص الحسينية، ص ١٢٩. بحار األنوار، ج ٤٥، ص ٤٦.
(٣) في الصحاح: هي سراويل صغيرة مقدار شبرستر العورة المغلظة.

األولى  الطبعة  كربالء،  الحسينية،  العتبة  المقرم،  الرزاق  عبد  السيد   ،C الحسين  مقتل   (٤)
١٤٣٦هـ - ٢٠١٥م، ص ٣٩٠- ٣٩١.
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وبعـد أن استشـهد أصحاب اإلمـام الحسـين C كلهم، بقي فـي المعركة 
وحيداً ال ناصر له وال معين، لكنه بقي صامداً وثابتاً وصابراً، قاتل بشـجاعة منقطعة 
النظير، وثابتاً ال يتزحزح عن مبادئه وقيمه قيد أنملة، مستبشراً بالفوز بوسام الشهادة، 

رَّ صريعاً على أرض كربالء. فجاهد حتى خَ
 :F السيد ابن طاووس رو

:(١) وناد تِهِ هجَ ومِ بِمُ مَ لِقاءَ القَ زَ ، عَ بَّتِهِ عَ فِتيانِهِ وأحِ ينُ C مَصارِ سَ أَ الحُ ا رَ مّ «ولَ
ل  هَ فينا؟ هَ دٍ يَخافُ اللَّ حِّ وَ ـن مُ ل مِ سـولِ اللَّهِ؟ هَ مِ رَ رَ ن حَ بُّ عَ ذُ ن ذابٍّ يَ ـل مِ هَ
عَت  تِنا؟ فَارتَفَ هِ في إعانَ ندَ اللَّ عينٍ يَرجـو ما عِ ن مُ ل مِ تِنا؟ هَ هَ بِإِغاثَ و اللَّ غيثٍ يَرجُ ـن مُ مِ

.(٢)« ويلِ أصواتُ النِّساءِ بِالعَ
تِهِ وأصحابِهِ  شيرَ ن عَ بقَ مِ هُ لَم يَ ينُ C أنَّ سَ أَ الحُ ا رَ لَمّ وعن حميد بن مسلم: فَ
ن  ل مِ ؟ هَ دٍ حِّ وَ ن مُ ل مِ سـولِ اللَّهِ؟ هَ مِ رَ رَ ن حَ ن ذابٍّ عَ ل مِ ، فَقامَ وناد: هَ ليلُ إالَّ القَ

.(٣) جَّ النّاسُ بِالبُكاءِ ؟ فَضَ عينٍ ن مُ ل مِ ؟ هَ غيثٍ مُ
داً  رَ أحَ لَم يَ ، فَ ـمالِهِ مينِهِ وشِ ن يَ ـينُ C عَ سَ تَ الحُ ورو الخوارزمـي: ثُـمَّ التَفَ
رُ  وَ أصغَ ينُ العابِديـنَ C -وهُ وَ زَ ـينِ C، وهُ سَ لِيُّ بنُ الحُ جَ عَ رَ ، فَخَ جـالِ ـنَ الرِّ مِ
رُ  قدِ دٍ A (٤)، فَكانَ ال يَ مَّ حَ وَ الَّذي نَسلُ آلِ مُ ريضاً، وهُ - وكانَ مَ تيلِ لِيٍّ القَ ن أخيهِ عَ مِ
ريني اقاتِل  تاه، ذَ مَّ : يـا عَ ع! فَقالَ نَيَّ ارجِ : يا بُ ـهُ لفَ لثومٍ تُنادي خَ ، وأمُّ كُ هِ ـيفِ ملِ سَ لـى حَ عَ
، لِئَالّ تَبقى(٥)  يهِ دّ ذيهِ ورُ ، خُ لثومٍ ـينُ C: يا أمَّ كُ سَ ، فَقالَ الحُ سـولِ اللَّهِ يِ ابنِ رَ دَ ينَ يَ بَ

.(٦) K ٍد مَّ حَ ن نَسلِ آلِ مُ األَرضُ خالِيَةً مِ

هجة: الدم، أو دم القلب والروح (القاموس المحيط: ج ١ ص ٢٠٨ «مهج»). (١) المُ
(٢) الملهوف: ص ١٦٨، بحار األنوار: ج ٤٥ ص ٤٦، مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ٢ ص ٣٢.

(٣) مثير األحزان: ص ٧٠.
(٤) يعني أنّ نسل الحسين C منه، فإنّ أوالده لم يبق منهم سواه (هامش المصدر).

(٥) في المصدر: «ال تبق»، وما في المتن من بحار األنوار.
(٦) مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ٢ ص ٣٢؛ بحار األنوار: ج ٤٥ ص ٤٦.
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C شجاعة اإلمام احلسني
 C بالشـجاعة كأبيه أميـر المؤمنين C عرف اإلمام الحسـين بـن علي

الذي كان مضرب المثل في الشجاعة والفروسية واإلقدام. 
وقـد حيّـر اإلمام الحسـين C في يوم عاشـوراء األلباب، وأذهـل العقول 

بشجاعته وصالبته، وقد أظهر من الشجاعة واإلقدام ما يعجز عنه األبطال.
يتِهِ  ، وأهلُ بَ هُ لدُ تِلَ وُ ، قَد قُ (١) قَطُّ كثوراً أَيتُ مَ هِ ما رَ اللَّ وَ يقول حميد بن مسلم: «فَ
دُّ  يَشُ يهِ فَ لَ دُّ عَ تَشُ ةُ لَ الَ جّ نهُ C، إن كانَتِ الرَّ ناناً مِ أشاً وال أمضى جَ ، أربَطَ جَ هُ وأصحابُ

.(٢)« ئبُ ا الذِّ دَّ فيهَ عز إذا شَ مالِهِ انكِشافَ المِ مينِهِ وشِ ن يَ فُ عَ شِ تَنكَ ، فَ هِ يفِ لَيها بِسَ عَ
يتِهِ  ، وأهـلُ بَ هُ لدُ لَ وُ تـِ ، قَد قُ كثوراً قَـطُّ أَيـتُ مَ ـهِ ما رَ اللَّ : وَ واةِ وقـالَ بَعـضُ الـرُّ
فُ  شِ تَنكَ ، فَ هِ يفِ لَيها بِسَ دُّ عَ يَشُ يهِ فَ لَ دُّ عَ تَشُ جالَ كانَت لَ ، وإنَّ الرِّ نهُ ، أربَطَ جأشاً مِ هُ وأصحابُ
لوا ثَالثينَ  مَّ م وقَد تَكَ لُ فيهِ د كانَ يَحمِ قَ ، ولَ ئبُ ا الذِّ دَّ فيهَ عز إذا شَ نهُ انكِشـافَ المِ عَ
: ال  وَ يَقولُ هِ وهُ زِ ركَ عُ إلـى مَ مَّ يَرجِ ، ثُ ـرُ نتَشِ رادُ المُ مُ الجَ أَنَّهُ يهِ كَ دَ ينَ يَ مـونَ بَ يُهزَ ألفـاً، فَ

.(٣) ظيمِ لِيِّ العَ هِ العَ بِاللَّ ةَ إالّ وَّ ولَ وال قُ حَ
: ومَ الطَّفِّ لِيٍّ B! قالوا يَ ينِ بنِ عَ سَ ثلُ الحُ وقال ابن أبي الحديد: ومَن مِ

اللَّيثِ  ، كانَ كَ نـهُ عَ مِ هِ أشـجَ تِهِ وأهلِهِ وأنصارِ ن إخوَ دَ مِ كثوراً قَد افـرِ أَينـا مَ مـا رَ
نِيَّةَ وأن يُعطِيَ  ـهُ الدَّ لٍ أبَت نَفسُ جُ طماً، ومـا ظَنُّكَ بِرَ رسـانَ حَ (٤)، يَحطِمُ الفُ بِ ـرَّ حَ المُ
ةِ  التَّوثِقَ ـم، وَ هُ هِ بَعـدَ بَذلِ األَمانِ لَ مِّ هُ وبَنو عَ تُ نـوهُ وإخوَ وَ وبَ تِلَ هُ تّـى قُ هِ، فَقاتَـلَ حَ بِيَـدِ

(١) المكثور: المغلوب، وهو الذي تكاثر عليه الناس فقهروه (النهاية: ج ٤ ص ١٥٣ «كثر»).
(٢) اإلرشاد: ج ٢ ص ١١١، إعالم الور: ج ١ ص ٤٦٨، روضة الواعظين: ص ٢٠٨.

شرح   ،٥٠ ص   ٤٥ ج  األنوار:  بحار   ،٧٢ ص  األحزان:  مثير   ،١٧٠-١٧١ ص  الملهوف:   (٣)
األخبار: ج ٣ ص ١٦٣ ح ١٠٩١.

غضبه  ة  شدّ في  بُ  رَ الحَ هُ  أصابَ ن  بِمَ بِّهَ  شُ بٌ  رَّ حَ ومُ بُ  رِ حَ وأسدٌ  بتُهُ  وحرَّ بَ  ضِ غَ  : لُ جُ الرَّ بَ  رِ حَ  (٤)
(تاج العروس: ج ١ ص ٤١٢ «حرب»).
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.(١) باءَ بِ اإلِ رَ نَّ لِلعَ وَ الَّذي سَ ، وهُ لَّظَةِ غَ بِاألَيمانِ المُ
هُ في  برُ ، وصَ ثَـلُ ـا المَ بُ بِهَ ـينِ C يُضرَ سَ ةُ الحُ ـجاعَ ة: شَ وفـي كشـف الغمّ
 ، بَلِ (٣)- ثَباتُ الجَ يَت نَـزالِ عِ هُ -إذا دُ باتُ ، وثَ لَ االوَ رَ وَ واخِ ـزَ األَ ربِ أعجَ (٢) الحَ أقِـطِ مَ
قامَ  لَ مُ ةِ عادَ رَ جَ الءِ الفَ ةِ هؤُ لَ قابَ هُ في مُ قامُ ، ومُ لِ جالُ إقدامُ األَجَ ـهُ إذا ضاقَ المَ وإقدامُ

.(٤) لَ هِ K بِبَدرٍ فَاعتَدَ دِّ جَ
لُ  ، ال يَحمِ بِ غضَ اللَّيـثِ المُ وَ كَ ... وهُ لُ قاتـِ ل يُ زَ لَم يَ وفـي مطالب السـؤول: فَ
يَكفي ذلِكَ فـي تَحقيقِ  ، فَ ضيـضِ ـهُ بِالحَ قَ أَلحَ هِ فَ ـيفِ (٥) بِسَ هُ حَ ـم إالّ نَفَ نهُ ـدٍ مِ لـى أحَ عَ

.(٦) هُ إلَى ازدِيادٍ فِي االستِشهادِ عَ ةَ مَ داً صادِقاً، فَال حاجَ هِ شاهِ مِ نَفسِ رَ تِهِ وكَ جاعَ شَ
فُّ  ، وال تَخِ تِهِ ـجاعَ صـاةُ شَ فُّ حَ ـينُ C ثابِتٌ ال تَخِ سَ : الحُ ويضيـف قائـالً
ولِ  بُ لِهَ لبُهُ ال يَضطَـرِ ، وقَ بـالِ نَ الجِ كِ أرسـى مِ عتَرَ ي المُ هُ فـِ مُ دَ ، وقَ تِهِ ـهامَ ـةُ شَ زيمَ عَ
م  اً، وأذاقوهُ مّ معاً جَ يـادٍ جَ موعِ ابنِ زِ ن جُ هُ مِ تَلَ قَومُ ، وقَـد قَ جالِ تـلِ الرِّ تـالِ وال لِقَ القِ

.(٩).(٨) لماً (٧) وكَ قاً هَ يَّةِ رَ مِ يَّةِ الهاشِ مِ نَ الحَ مِ
 [C ـين سَ هُ [أي أصحابُ الحُ يَ أصحابُ نـِ ا فَ لَمّ وفـي الصواعـق المحرقة: فَ

م(١٠). جعانِهِ ن شُ ثيراً مِ تَلَ كَ م وقَ لَيهِ لَ عَ مَ دِهِ، حَ فرَ يَ بِمُ قِ وبَ

(١) شرح نهج البالغة البن أبي الحديد: ج ١٥ ص ٢٧٤.
أْقِط: موضع القتال أو المضيق في الحرب (القاموس المحيط: ج ٢ ص ٣٤٩ «أقط»). (٢) مَ

. وهو  لوا؛ أي: تَداعوا نَزالِ نازَ (٣) النَّزال: أن ينزل الفريقان عن إبلهما إلى خيلهما فيتضاربوا. وقد تَ
لة ال بمعنى النزول إلى األرض (تاج العروس: ج ١٥ ص ٧٣٠ «نزل»). بمعنى المنازَ

ة: ج ٢ ص ٢٣٢. (٤) كشف الغمّ
(٥) نفحه بالسيف: تناوله من بعيد (الصحاح: ج ١ ص ٤١٢ «نفح»).

ة: ج ٢ ص ٢٣٢. (٦) مطالب السؤول: ص ٧٢؛ كشف الغمّ
عفاً (مجمع البحرين: ج ٢ ص ٧٣٩ «رهق»). ةً وضَ : أي ذِلّ قاً هَ (٧) رَ

راحة (الصحاح: ج ٥ ص ٢٠٢٣ «كلم»). : الجُ لمُ (٨) الكَ
ة: ج ٢ ص ٢٣٠. (٩) مطالب السؤول: ص ٧٢؛ كشف الغمّ

(١٠) الصواعق المحرقة: ص ١٩٧.
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وفي موقف آخر يتبين شـجاعة اإلمام الحسـين C وعدم مباالته بالموت، 
هَ  كَ اللَّ رُ كِّ ، إنّي اذَ ينُ سَ إذ عندما قال الحر بن يزيد الرياحي لإلمام الحسين C: يا حُ

. تُقتَلَنَّ ئِن قاتَلتَ لَ دُ لَ إِنّي أشهَ ؛ فَ كَ في نَفسِ
طبُ أن  ـمُ الخَ ل يَعدو بِكُ فُنـي؟ وهَ وِّ ـوتِ تُخَ بِالمَ ـينُ C: أفَ سَ هُ الحُ فَقـالَ لَ

قتُلوني؟ تَ
 K ِه سـولِ اللَّ ةَ رَ ريدُ نُصرَ وَ يُ ، وهُ هِ مِّ بنِ عَ و األَوسِ الِ ما قالَ أخُ ـأَقولُ كَ وسَ

؟! قتولٌ إِنَّكَ مَ ، فَ بُ : أينَ تَذهَ ، وقالَ هِ مِّ هُ ابنُ عَ فَ وَّ فَخَ
: فَقالَ

تى الفَ لَى  عَ عارٌ  وتِ  بِالمَ فَما  أَمضي  سلِماسَ مُ دَ  وجاهَ اً  قّ حَ  ــو نَ ما  إذا 
هِ بِنَفسِ الِحينَ  الصّ جالَ  الرِّ ماوآســى  جرِ مُ ــدَ  ــاعَ وب ثبوراً  مَ قَ  ـــارَ وف
الَم لَم  تُّ  مِ وإن  م  أندَ لَم  عِشتُ  إِن  ما(١)فَ وتُرغَ تَعيشَ  أن   ً الّ ذُ بِكَ  فى  كَ
 :F يقول السيد محسن األمين

«أمـا شـجاعته فقد أنسـت شـجاعة الشـجعان، وبطولـة األبطال، وفروسـية 
الفرسـان من مضى ومن سـيأتي إلى يوم القيامة، فهو الذي دعـا الناس إلى المبارزة 

فلم يزل يقتل كل من برز إليه حتى قتل مقتلة عظيمة»(٢).
وهو الذي حين سـقط عن فرسه إلى األرض وقد أثخن بالجراح، قاتل راجالً 
(٣) العورة. ويشـد على الشـجعان وهو  صُ فتَرِ قتال الفارس الشـجاع، يتقي الرمية ويَ
يقول: أعليّ تجتمعون؟ وهو الذي جبن الشجعان وأخافهم وهو بين الموت والحياة 
بحار   ،٤٤٩ ص   ١ ج   :الور إعالم   ،١٩٨ ص  الواعظين:  روضة   ،٨١ ص   ٢ ج  اإلرشاد:   (١)
 ،٣٨٢ ص   ٣ ج  األشراف:  أنساب   ،٤٠٤ ص   ٥ ج  الطبري:  تاريخ  ٣٧٨؛  ص   ٤٤ ج  األنوار: 

الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٥٥٣، البداية والنهاية: ج ٨ ص ١٧٣.
(٢) أعيان الشيعة، ج ٢، ص ٣٩٣.

رَ  ها. والعورة: هو كلّ عيب وخلل في شيء؛ يقال: أعوَ زَ ها؛ أي انتهَ صَ رصة: النَّهزة؛ يقال: افتَرَ (٣) الفُ
رب (النهاية: ج ٣ ص ٤٣٢ «فرض» وص ٣١٩ «عور»). الفارس؛ إذا بدا فيه موضع خللٍ للضّ
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حين بدر خولي ليحتز رأسه فضعف وأرعد. وفي ذلك يقول السيد حيدر الحلي:
ــى عــايــنــتــه الــكــمــاة ــت ــراً م ــي ــف ــا ع ــه ــوان ـــرعـــب أل يــخــتــطــف ال
مثله ــن  ع ــرب  ــح ال أجــلــت  ــن شــجــعــانــهــا فــمــا  ــب ــج قــتــيــالً ي

وهـو الـذي صبر على طعـن الرماح، وضرب السـيوف، ورمي السـهام حتى 
صارت السهام في درعه كالشوك في جلد القنفذ، وحتى وجد في ثيابه مئة وعشرون 
رمية بسهم، وفي جسده ثالث وثالثون طعنة برمح وأربع وثالثون ضربة بسيف(١).

ومن شـجاعته وصالبتـه وصبـره كان األعـداء يتعجبون من اإلمام الحسـين 
C، وأنه كيف ال يبالي بالموت! 

ـن  ـهُ مِ عَ ـن مَ ـينُ C وبَعـضُ مَ سَ يقـول اإلمـام السـجاد C: «وكانَ الحُ
 : م لِبَعضٍ هُ م، فَقالَ بَعضُ هُ نُ نُفوسُ م وتَسكُ هُ حُ وارِ أُ جَ م وتَهدَ قُ ألوانُهُ ، تُشـرِ هِ صائِصِ خَ

.(٢)«! وتِ بالي بِالمَ انظُروا، ال يُ
الوداع األخري 

رجـع اإلمام الحسـين C إلى عياله ليودعهم الـوداع األخير بعدما ودعهم 
من قبل، ودماؤه الطاهرة تسـيل من جراحه الكثيرة، فأوصاهم بالصبر، واالسـتعداد 

 : للبالء، والرضا بقضاء اللَّه وقدره قائالً
مْ  ـيُنْجيكُ سَ م، وَ حاميكُ مْ وَ ـوا أَنَّ اللَّه تَعالـى حافِظُكُ لَمُ اعْ ، وَ بَـالءِ وا لِلْ دُّ ـتَعِ «اسْ
 ، بَالءِ مْ بِأَنْـواعِ الْ بُ أَعاديكُ ـذِّ عَ يُ يْر، وَ ـمْ إِلى خَ كُ رِ ـلُ عاقِبَةَ أَمْ عَ يَجْ ، وَ داءِ ـرِّ األَعْ ـنْ شَ مِ
مْ  نَتِكُ سِ وا بِأَلْ ولُ قُ ال تَ وا، وَ كُ ، َال تَشْ ةِ رامَ كَ الْ مِ وَ هِ البَلِيّةِ بِأَنْواعِ النِّعَ نْ هذِ مُ اللهُ عَ كُ ضُ وِّ عَ يُ وَ

.(٣)« مْ كُ رَ دْ صُ قَ نْقُ ما يَ
حقاً لو قيل بأن هذا الموقف من أعظم ما ال قاه سـيد الشـهداء في هذا اليوم، فإن 

(١) أعيان الشيعة، ج ٢، ص ٣٩٣.
(٢) بحار األنوار، ج ٤٤، ص ٢٩٧، رقم ٢.

(٣) موسوعة كلمات اإلمام الحسين C، ص ٥٩٢، رقم ٦٠٥.
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عقائل النبوة تشاهد عماد أخبيتها وسياج صونها وحمى عزها ومعقد شرفها مؤذناً بفراق 
ن العزاء بعد فقده. ن يعتصمن من عادية األعداء، وبمَ ال رجوع بعده، فال يدرين بمَ

فـال غرو إذا اجتمعنا عليه وأحطن به وتعلقـن بأطرافه، بين صبي يئن، ووالهة 
 تنشد الماء، إذاً فما حال سيد الغيار أذلها المصاب، وطفلة تطلب األمن، وأُخر
ومثال الحنان وهو ينظر بعلمه الواسع إلى ودائع الرسالة وحرائر بيت العصمة، وهن 
ال يعرفن إال سـجف العز وحجب الجالل، كيف يتراكضـن في هذه البيداء المقفرة 
بعولة مشـجية، وهتاف يفطر الصخر األصم وزفرات متصاعدة من أفئدة حر، فإن 
فررن فعن السلب، وإن تباعدن فمن الضرب. وال محام لهن غير اإلمام الذي أنهكته 

العلة
 رأ ما  بعض   رأ أيــوبــاً  أن  بلواهفلو  العظيمة  ــذا  ه بلى  لــقــال 

أمـا عقيلة بني هاشـم زينب الكبـر فأنها تبصر هذا وذاك فتجـد عروة الدين 
الوثقـى عرضـة لالنفصـام، وحبـل النبوة آيـالً إلـى االنصـرام، ومنار الشـريعة إلى 

الخمود، وشجرة اإلمامة إلى الذبول(١).
وصايا اإلمام احلسني C األخرية 

لما اقترب الرحيل أوصى اإلمام الحسـين C ابنه اإلمام السـجاد بوصاياه 
 ،C ِين سَ لِيَّ بنَ الحُ رَ عَ مَّ أحضَ األخيرة والمهمة، فقد رو المؤرخ المسعودي: ثُ
عَ  فَ هُ قَد دَ هُ أنَّ فَ رَّ واريثِ األَنبِياءِ A، وعَ يهِ بِاالسمِ األَعظَمِ ومَ أَوصى إلَ ، فَ ليالً وكانَ عَ
ها أن  رَ نها، وأمَ هُ عَ ـيَ اللَّ ضِ ةَ رَ ـلَمَ ـالحَ إلى أمِّ سَ السِّ فَ وَ صاحِ المَ فَ وَ حُ الصُّ لومَ وَ العُ

.(٢) يهِ ميعَ ذلِكَ إلَ عَ جَ تَدفَ
ورو الشيخ الكليني عن أبي الجارود عن أبي جعفر [الباقر] C: إنَّ الحسين 
عَ  فَ ، فَدَ ـينِ سَ ةَ بِنتَ الحُ بر فاطِمَ ا ابنَتَهُ الكُ عَ ، دَ هُ رَ ضَ هُ الَّذي حَ رَ ضَ ا حَ مّ ابن علي C لَ

(١) مقتل اإلمام الحسين، السيد عبدالرزاق المقرم، ص ٣٩٩ – ٤٠٠.
(٢) إثبات الوصيّة: ص ١٧٧.
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م ال  هُ عَ (١) مَ بطونـاً ـينِ C مَ سَ لِيُّ بنُ الحُ ، وكانَ عَ ةً رَ يَّـةً ظاهِ صِ لفوفاً ووَ يهـا كِتابـاً مَ إلَ
هِ  اللَّ مَّ صارَ وَ ـينِ C، ثُ سَ لِيِّ بنِ الحُ ةُ الكِتابَ إلى عَ فَعَت فاطِمَ ، فَدَ هُ لِما بِهِ أنَّ ونَ إالّ رَ يَ

. يادُ ينا يا زِ ذلِكَ الكِتابُ إلَ
؟ هُ فِداكَ نِيَ اللَّ لَ عَ : ما في ذلِكَ الكِتابِ جَ : قُلتُ قالَ

نيا،  مَ إلى أن تَفنَى الدُّ هُ آدَ لَقَ اللَّ نذُ خَ مَ مُ لدُ آدَ يهِ وُ - ما يَحتاجُ إلَ هِ اللَّ : فيـهِ -وَ قـالَ
.(٣) دشِ (٢) الخَ تّى أنَّ فيهِ أرشَ ، حَ دودَ هِ إنَّ فيهِ الحُ اللَّ وَ

ماءُ  الدِّ تِلَ وَ ومَ قُ هِ يَ درِ ني والِدي C إلـى صَ مَّ وعـن زين العابدين C: ضَ
هِ  سولُ اللَّ ها رَ لَّمَ ةُ D، وعَ تنيهِ فاطِمَ لَّمَ عاءً عَ نّي دُ ، احفَظ عَ نَيَّ : يا بُ وَ يَقولُ تَغلي، وهُ
األمرِ  لَت، وَ ةِ إذا نَزَ لَ النّازِ ، وَ مِّ الغَ مِّ وَ هِ المُ ةِ وَ ئيلُ C فِي الحاجَ برَ ـهُ جَ لَّمَ K، وعَ

. ظيمِ الفادِحِ العَ
رُ  قدِ ، يا مَن يَ ظيمِ ـرآنِ العَ القُ قِّ طه وَ ، وبِحَ كيمِ رآنِ الحَ القُ قِّ يـس وَ : ادعُ بِحَ قـالَ
جُ  رِّ فَ (٤)، يا مُ كروبينَ نِ المَ سُ عَ نَفِّ ، يا مُ ميرِ علَمُ ما فِي الضَّ ، يا مَن يَ ائِلينَ وائِجِ السّ لى حَ عَ
، يا مَن ال يَحتاجُ إلَى  غيرِ قَ الطِّفلِ الصَّ ، يا رازِ بيرِ ـيخِ الكَ مَ الشَّ ، يا راحِ غمومينَ نِ المَ عَ

ذا(٥). ذا وكَ افعَل بي كَ ، وَ دٍ مَّ حَ دٍ وآلِ مُ مَّ حَ لى مُ لِّ عَ ، صَ التَّفسيرِ
السهام تنهال على احلسني كاملطر 

انهالت على اإلمام الحسـين C السـهام من كل حـدب وصوب كالمطر، 
فسهم وقع على جبهته، وسهم وقع في قلبه، وسهم أصاب نحره الشريف.

بْطُون: العليل البطن (الصحاح: ج ٥ ص ٢٠٨٠ «بطن»). (١) المَ
ةُ الجراحات (الصحاح: ج ٣ ص ٩٩٥ «أرش»). ش: دِيَ (٢) األرْ

الدرجات:  بصائر   ،٥١ ح   ١٩٧ ص  والتبصرة:  اإلمامة   ،١ ح   .٣٦٠ ص   ١ ج  الكافي:  أصول   (٣)
ص ١٤٨ ح ٩، إعالم الور: ج ١ ص ٤٨٢، المناقب البن شهرآشوب: ج ٤ ص ١٧٢، إثبات 

الوصيّة: ص ١٧٧.
بُ (الصحاح: ج ١ ص ٢١١ «كرب»). رْ مُّ الذي يأخذ بالنفس، وكذلك الكَ : الغَ ةُ بَ رْ (٤) الكُ

(٥) الدعوات: ص ٥٤ ح ١٣٧، بحار األنوار: ج ٩٥ ص ١٩٦ ح ٢٩.
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يقول ابن األعثم الكوفي: 
تّى أحالوهُ  يـهِ حَ لَ لوا عَ مَ ـراتِ حَ لَى الفُ ـهِ عَ ـينُ C] بِنَفسِ سَ لَ [الحُ مَ لَّمـا حَ كُ
ـهمُ في  عَ السَّ قَ - فَوَ يَّ عفِ توفِ الجُ ا الحُ نّى أبَ كَ ـهمٍ -يُ م بِسَ نهُ لٌ مِ جُ مى رَ مَّ رَ . ثُ نِ الماءِ عَ

. هِ ولِحيَتِهِ جهِ لى وَ ماءُ عَ ، فَسالَتِ الدِّ مى بِهِ همَ فَرَ ينُ C السَّ سَ عَ الحُ نَزَ ، فَ تِهِ بهَ جَ
صاةِ  الءِ العُ بادِكَ هـؤُ ن عِ ـمَّ إنَّـكَ تَر ما أنَا فيـهِ مِ ـينُ C: «اللَّهُ سَ فَقـالَ الحُ
م  نهُ جـهِ األرضِ مِ لى وَ ر عَ (١)، وال تَذَ داً م بَـدَ اقتُلهُ داً، وَ ـدَ م عَ هِ أَحصِ ـمَّ فَ الطُّغـاةِ، اللَّهُ

.(٢)« داً م أبَ هُ ر لَ داً، وال تَغفِ أحَ
نِ  فَ عَ عُ ، وقَد ضَ ينُ C] يَستَريحُ سَ قَفَ [الحُ وسهم مسموم في القلب، إذ لما وَ
ذَ  أَخَ ، فَ تِهِ بهَ ن جَ ماءُ مِ ، فَسـالَتِ الدِّ تِهِ بهَ لى جَ عَ عَ قَ رٌ فَوَ جَ وَ واقِفٌ إذ أتاهُ حَ بَينَما هُ ، فَ تـالِ القِ

. لبِهِ عَ في قَ قَ ، فَوَ بٍ عَ هُ ثَالثُ شُ ، لَ دٌ مَسمومٌ دَّ حَ همٌ مُ أَتاهُ سَ ، فَ تِهِ بهَ ن جَ حَ عَ الثَّوبَ لِيَمسَ
هُ إلَى  أسَ عَ رَ فَ . ورَ هِ سولِ اللَّ ةِ رَ لَّ لى مِ ، وعَ هِ وبِاللَّهِ ـينُ C: بِسمِ اللَّ سَ فَقالَ الحُ
بِيٍّ  جهِ األَرضِ ابنُ نَ لى وَ ـالً لَيسَ عَ جُ قتُلونَ رَ م يَ : إلهي! إنَّكَ تَعلَمُ أنَّهُ ، وقـالَ ـماءِ السَّ
هُ  دَ عَ يَ ضَ ، فَوَ الميزابِ مُ كَ ثَ الـدَّ انبَعَ هِ، فَ راءِ ظَهرِ ن وَ هُ مِ جَ ـهمَ وأخرَ ذَ السَّ مَّ أخَ ، ثُ هُ يـرُ غَ
مَّ  ،... ثُ ةٌ ن ذلِكَ قَطرَ عَ مِ جَ ـماءِ فَمـا رَ مى بِها إلَى السَّ ماً رَ َت دَ ا امتَألَ لَمَّ ، فَ رحِ لَـى الجُ عَ
هِ  اللَّ ذا وَ : هكَ ، وقالَ ـهُ ولِحيَتَهُ أسَ طَخَ بِها رَ َت لَ ا امتَألَ لَمَّ رحِ ثانِياً، فَ لَى الجُ هُ عَ دَ عَ يَ ضَ وَ

مي(٣). داً وأنَا مَخضوبٌ بِدَ مَّ حَ ي مُ دّ تّى ألقى جَ أكونُ حَ
رٌ  جَ ، أتاهُ حَ تالِ نِ القِ فَ عَ عُ ينُ C] وقَد ضَ سَ قَفَ [الحُ وفي مثير األحزان: فَوَ

. لبِهِ لى قَ عَ عَ قَ ، فَوَ بٍ مَسمومٌ عَ هُ ثَالثُ شُ همٌ لَ مَّ أتاهُ سَ ها، ثُ مَ شَ تِهِ هَ بهَ لى جَ عَ
 : ماءِ وقالَ هُ إلَى السَّ أسَ عَ رَ فَ مَّ رَ هِ K. ثُ سولِ اللَّ ةِ رَ لَّ لى مِ ، وعَ : بِسمِ اللَّهِ فَقالَ
دا:  (١) في المصدر: «مددا»، وهو خطأ واضح، والصحيح ما ذكرناه كما في هامش المصدر. وبَدَ
قين في القتل واحداً بعد واحد، من التبديد (النهاية:  ة والنصيب... أي متفرّ ة وهي الحصّ جمع بُدّ

ج ١ ص ١٠٥ «بدد»).
(٢) الفتوح: ج ٥ ص ١١٧، مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ٢ ص ٣٤؛ بحار األنوار: ج ٤٥ ص ٥٢.
(٣) مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ٢ ص ٣٤؛ الملهوف: ص ١٧٢، بحار األنوار: ج ٤٥ ص ٥٣.



سرية اإلمام احلسني C - ج٢

٣٣٢

مِ بَعدَ إخراجِ  ةِ انبِعاثِ الدَّ ثرَ ن كَ فَ مِ عُ مَّ ضَ م. ثُ بِيِّهِ قتُلونَ ابنَ بِنتِ نَ م يَ إلهـي، تَعلَـمُ أنَّهُ
.(١) لقىً فِي األَرضِ وَ مُ هِ، وهُ راءِ ظَهرِ ن وَ همِ مِ السَّ

هِ،  درِ يُّ في صَ عِ نانُ بنُ أنَسٍ النَّخَ ماهُ سِ وفي المناقب البن شـهر آشـوب: كانَ رَ
.(٢) راراً هِ مِ أسِ لى رَ بَّهُ عَ يهِ وصَ فَّ هُ بِكَ مَ ذَ دَ ، وأخَ لَى األَرضِ عَ عَ قَ فَوَ

 ـماالً وال يَر ميناً وشِ ـينُ C يَ سَ وأصابـه سـهم في نحـره، إذ لما نَظَـرَ الحُ
. بِيِّكَ دِ نَ لَ مَّ إنَّكَ تَر ما يُصنَعُ بِوَ : اللَّهُ ، فَقالَ ماءِ هُ إلَى السَّ أسَ عَ رَ فَ رَ داً، فَ أحَ

 ، هِ سِ ن فَرَ رَّ عَ هِ، وخَ عَ في نَحرِ قَ همٍ فَوَ يَ بِسَ مِ ، ورُ ينَ الماءِ ينَهُ وبَ وحالَ بَنو كِالبٍ بَ
 ، هُ ولِحيَتَهُ أسَ طَخَ بِها رَ َت لَ ا امتَألَ لَمَّ ، فَ هِ فِّ مَ بِكَ ى الدَّ تَلَقَّ لَ يَ عَ ، وجَ مى بِهِ ـهمَ فَرَ ذَ السَّ أَخَ فَ

مي(٣). تَلَطِّخٌ بِدَ ظلومٌ مُ هَ عز وجل وأنَا مَ ى اللَّ : ألقَ وَ يَقولُ وهُ
ولم يصب أحد في تاريخ اإلسـالم بمثل ما أصيب اإلمام الحسـين C من 
الجراح والطعنات والسـهام، فقد رو الشيخ الصدوق عن بريد بن معاوية العجلي 
ةٌ  ئَةٍ وبِضعَ مِ دَ بِهِ ثَالثُ جِ عن أبي جعفر الباقر C: أصيبَ الحسين بن علي C ووُ
لُّها في  يَ أنَّهـا كانَت كُ وِ رُ . فَ ـهمٍ ميَةً بِسَ ، أو رَ ـيفٍ ةً بِسَ ربَ ، أو ضَ محٍ شـرونَ طَعنَةً بِرُ وعِ

لّي(٤). وَ هُ C كانَ ال يُ َنَّ ؛ ألِ هِ مِ دَّ قَ مُ
 :C [الصادق] الشيخ الطوسي عن معاذ بن مسلم عن أبي عبد اللَّه ورو

.(٥) يفِ ةً بِالسَّ ربَ بعونَ ضَ يِّفٌ وسَ دَ بِالحسين بن علي C نَ جِ وُ
 :C [الصادق] ّد بن علي ونقل الطبري عن أبي مخنف عن جعفر بن محمّ

(١) مثير األحزان: ص ٧٣.
(٢) المناقب البن شهرآشوب: ج ٤ ص ١١١.

(٣) األمالي للصدوق: ص ٢٢٦ ح ٢٣٩، بحار األنوار: ج ٤٤ ص ٣٢١.
(٤) األمالي للصدوق: ص ٢٢٨ ح ٢٤٠، روضة الواعظين: ص ٢٠٩، المناقب البن شهرآشوب: 
ج ٤ ص ١١٠ نحوه بزيادة «وكانت السهام في درعه كالشوك في جلد القنفذ» قبل «فروي أنّها»، 

بحار األنوار: ج ٤٥ ص ٥٢.
مقتل   ،٧٣ ص  األحزان:  مثير   ،١٧٢ ص  الملهوف:   ،١٤٣١ ح   ٥٢٢ ص  للطوسي:  األمالي   (٥)

الحسين C للخوارزمي: ج ٢ ص ٣٤.
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.(١) ةً ربَ عٌ وثَالثونَ ضَ ، وأربَ ، ثَالثٌ وثَالثونَ طَعنَةً تِلَ ينِ C حينَ قُ سَ دَ بِالحُ جِ وُ
دٍ  مَّ حَ رُ بنُ مُ عفَ هِ جَ بدِ اللَّ ورو ابن رسـتم الطبري في دالئل اإلمامة: قالَ أبو عَ
، وأربَـعٌ وأربَعونَ  ـينِ C ثَـالثٌ وثَالثـونَ طَعنَةً سَ ـدَ بِالحُ جِ ] C: وُ ـادِقُ [الصّ
ينَ  رقاً، ما بَ ـرَ خَ شَ ةَ عَ رقٍ وبِضعَ ئَـةُ خَ يهِ مِ لَ كنـاءَ كانَت عَ زٍّ دَ بَّةِ خَ ـدَ في جُ جِ ، ووُ ـةً ربَ ضَ

.(٢) شرونَ ئَةٌ وعِ : مِ يَ وِ . ورُ ميَةٍ ةٍ ورَ ربَ طَعنَةٍ وضَ
وفي دعائم اإلسالم عن عليّ بن الحسين [زين العابدين] C: أصيبَ الحسين 

.(٣) ةٍ وطَعنَةٍ ربَ ينَ ضَ ةً ما بَ راحَ بنا فيها أربَعينَ جِ سِ ، حَ زٍّ بَّةُ خَ يهِ جُ لَ بن علي C وعَ
تِلَ  ورو الشيخ الكليني في الكافي عن جابر عن أبي جعفر [الباقر] C: قُ
ينِ  ن بَ ؛ مِ ـتّينَ ةً وسِ دوا فيها ثَالثَ جَ ، فَوَ كنـاءُ زٍّ دَ بَّةُ خَ يهِ جُ لَ الحسـين بن علـي C وعَ

.(٤) همِ ميَةٍ بِالسَّ ، أو رَ محِ ، وطَعنَةٍ بِالرُّ يفِ ةٍ بِالسَّ ربَ ضَ
ربِ  ن ضَ ، أكثَرَ مِ نذُ كانَ دٌ فِي اإلِسالمِ مُ ب أحَ : لَم يُضرَ هُ قالَ م أنَّ هِ ن بَعضِ يَ عَ وِ ورُ

.(٦) رٍ جَ (٥) بِحَ ذفٍ ، وحَ ميَةٍ ، ورَ يفٍ ةً بِسَ ربَ شرونَ ضَ ئَةٌ وعِ دَ بِهِ مِ جِ ينِ C؛ وُ سَ الحُ
.(٧) ةٍ وطَعنَةٍ ربَ ميَةٍ وضَ ينَ رَ ، ما بَ ةَ شرَ ئَةٌ وبِضعَ عَ هِ مِ دَ في قَميصِ جِ وفي الملهوف: وُ
(١) تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٤٥٣، أنساب األشراف: ج ٣ ص ٤٠٩، مروج الذهب: ج ٣ ص ٧١، 
الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٥٧٣، مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ٢ ص ٣٧، الملهوف: 

ص ١٧٨، مثير األحزان: ص ٧٦، بحار األنوار: ج ٤٥ ص ٥٢.
(٢) دالئل اإلمامة: ص ١٧٨، الحدائق الورديّة: ج ١ ص ١٢٣؛ الطبقات الكبر (الطبقة الخامسة 

ب العنيد: ص ٣٩. من الصحابة): ج ١ ص ٤٧٤، الردّ على المتعصّ
(٣) دعائم اإلسالم: ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٧.

(٤) فروع الكافي: ج ٤ ص ٤٦٦ ح ٩، بحار األنوار: ج ٤٥ ص ٩٤ ح ٣٦.
: يستعمل في الرمي والضرب معاً (النهاية: ج ١ ص ٣٥٦ «حذف»). فُ ذْ (٥) الحَ

(٦) الحدائق الورديّة: ج ١ ص ٢١٣.
 ،١٠٩٣ الرقم   ١٦٤ ص   ٣ ج  األخبار:  شرح   ،٧٦ ص  األحزان:  مثير   ،١٧٨ ص  الملهوف:   (٧)
الطبقات   ،٣٧ ص   ٢ ج  للخوارزمي:   C الحسين مقتل   ،١٢٣ ص   ١ ج  الورديّة:  الحدائق 
: ص ٢٥٣ وفيه «مئة  الكبر (الطبقة الخامسة من الصحابة): ج ١ ص ٤٧٤، تذكرة الخواصّ

وعشرين» بدل «مئة وبضع عشرة».



سرية اإلمام احلسني C - ج٢

٣٣٤

اإلمام احلسني C خير شهيدًا
وبعدما أثخن اإلمام الحسين C بالجراح، وأرهقته الطعنات وأعياه نزيف 
الدماء سقط على األرض مغشياً عليه، وكان الجميع يهاب االقتراب منه، أو اإلجهاز 

عليه حتى جاء شمر وقيل سنان، واجتز رأسه الشريف لينال وسام الشهادة الرفيع.
د بن عليّ بن  نقل الشـيخ الصدوق عن عبد اللَّه بن منصور عن جعفر بن محمّ
هِ  دِّ لى خَ ينُ C] عَ سَ رَّ [الحُ مَّ خَ ه [زين العابدين] A: ثُ الحسين عن أبيه عن جدّ
ـنِ  وشَ ـمرُ بنُ ذِي الجَ يادِيُّ وشِ ـنانُ بنُ أنَسٍ اإلِ - سِ هِ وُّ اللَّ دُ -عَ ريعاً، وأقبَلَ ـرِ صَ األَيسَ
.C ِين سَ أسِ الحُ لى رَ قَفوا عَ تّى وَ امِ حَ ن أهلِ الشّ جالٍ مِ ، في رِ ا اللَّهُ مَ نَهُ عَ يُّ لَ رِ العامِ

يادِيُّ  نانُ بنُ أنَسٍ اإلِ لَ سِ نَزَ . فَ لَ جُ وا الرَّ ؟ أريحُ نتَظِرونَ : ما تَ م لِبَعضٍ هُ فَقالَ بَعضُ
 : وَ يَقولُ ، وهُ هِ لقِ يفِ في حَ بُ بِالسَّ لَ يَضرِ عَ ينِ C، وجَ سَ ذَ بِلِحيَةِ الحُ هُ وأخَ نَهُ اللَّ عَ لَ

.(١)!!! اً يرُ النّاسِ أباً وأُمّ ، وخَ سولِ اللَّهِ ، وأنَا أعلَمُ أنَّكَ ابنُ رَ كَ أسَ َحتَزُّ رَ هِ إنّي ألَ اللَّ وَ
هِ  بدِ اللَّ لَ أبو عَ تـِ ومَ قُ بطوناً يَ وعـن أبي جعفر [الباقـر] C: كانَ أبي C مَ
 ، هُ عَ يفَ يَختَلِفونَ مَ والِيَنا كَ نـتُ أر مَ ، وكُ ةِ يمَ الحسـين بن علي C، وكانَ فِي الخَ
د  قَ ، ولَ ةً رَّ لبِ مَ لَى القَ ، وعَ ةً رَّ ةِ مَ ـرَ يسَ لَى المَ ، وعَ ةً رَّ نَةِ مَ يمَ لَى المَ ـدُّ عَ ، يَشُ هُ بِالماءِ تبِعونَ يُ
 ، نانِ السِّ ـيفِ وَ تِلَ بِالسَّ د قُ قَ ، ولَ ا الكِالبُ قتَلَ بِهَ هِ K أن يُ سـولُ اللَّ ةً نَهى رَ تَلوهُ قِتلَ قَ

.(٢) يلَ بَعدَ ذلِكَ د أوطَؤوهُ الخَ قَ ، ولَ يِّ بِ وبِالعِصِ شَ ةِ وبِالخَ جارَ وبِالحِ
يرِ  : مالِكُ بنُ النُّسَ هُ قالُ لَ ةَ يُ ن كِندَ الً مِ جُ ورو الطبري عن حميد بن مسلم: إنَّ رَ
 ، هُ يهِ بُرنُسٌ لَ لَ ـيفِ وعَ ـهِ بِالسَّ أسِ لى رَ هُ عَ بَ رَ ـينَ C] فَضَ سَ ، أتاهُ [أيِ الحُ اءَ ن بَني بَدّ مِ

. ماً َ البُرنُسُ دَ امتَألَ ، فَ هُ أسَ أَدمى رَ هُ فَ أسَ يفُ رَ طَعَ البُرنُسَ وأصابَ السَّ قَ فَ
! عَ الظّالِمينَ هُ مَ كَ اللَّ رَ شَ ، وحَ بتَ رِ لتَ بِها وال شَ ينُ C: ال أكَ سَ هُ الحُ فَقالَ لَ

(١) األمالي للصدوق: ص ٢٢٦ ح ٢٣٩، بحار األنوار: ج ٤٤ ص ٣٢٢.
(٢) األصول الستّة عشر: ص ١٢٢، بحار األنوار: ج ٤٥ ص ٩١ ح ٣٠.



اإلمام احلسني شهيداً

٣٣٥

 ،(١) دَ لَّ ، وقَـد أعيا وبَ اعتَمَّ ـها وَ بِسَ لَ ةٍ فَ ـوَ لَنسُ مَّ دَعا بِقَ ، ثُ أَلقى ذلِكَ البُرنُسَ : فَ قـالَ
أَتِهِ  لَى امرَ مَ بِهِ بَعدَ ذلِكَ عَ دِ ـا قَ لَمّ - فَ زٍّ ن خَ ذَ البُرنُسَ -وكانَ مِ تّى أخَ يُّ حَ وجـاءَ الكِندِ
 ، مِ نَ الدَّ ـلُ البُرنُسَ مِ ، أقبَلَ يَغسِ يِّ ـرِّ البَدِّ ـينِ بنِ الحُ سَ ، اختِ حُ رِّ ـهِ ابنَةِ الحُ بـدِ اللَّ امِّ عَ
رَ  كَ نّي! فَذَ جهُ عَ لُ بَيتي؟! أخرِ هِ K تُدخِ سولِ اللَّ لَبَ ابنِ بِنتِ رَ : أسَ هُ أَتُ هُ امرَ فَقالَت لَ

.(٢) تّى ماتَ رٍّ حَ ل فَقيراً بِشَ زَ هُ لَم يَ هُ أنَّ أصحابُ
مَ  دَّ قَ ، تَ نّاةِ إلى فُسطاطِهِ سَ نَ المُ ينُ C مِ سَ عَ الحُ جَ ا رَ مّ ورو الشيخ المفيد: لَ
قالُ  لٌ يُ جُ م رَ نهُ عَ مِ أَسرَ ، فَ أَحاطَ بِهِ ن أصحابِهِ فَ ةٍ مِ ماعَ نِ في جَ وشَ مرُ بنُ ذِي الجَ يهِ شِ إلَ
، وكانَ  يفِ هِ بِالسَّ أسِ لى رَ هُ عَ بَ رَ ينَ C وضَ سَ ـتَمَ الحُ ، فَشَ يُّ هُ مالِكُ بنُ النَّسـرِ الكِندِ لَ

. ماً ةُ دَ وَ لَنسُ َتِ القَ امتَألَ ، فَ أَدماهُ هِ فَ أسِ لَ إلى رَ صَ تّى وَ ها حَ طَعَ قَ ةٌ فَ وَ لَنسُ يهِ قَ لَ عَ
عَ  هُ مَ كَ اللَّ ـرَ شَ بتَ بِها، وحَ ـرِ ، وال شَ لتَ بِيَمينِكَ ـينُ C: ال أكَ سَ هُ الحُ فَقالَ لَ

. الظّالِمينَ
ها  بِسَ لَ ةً اخر فَ وَ لَنسُ استَدعى قَ ، وَ هُ أسَ دَّ بِها رَ ةٍ فَشَ رقَ ، ودَعا بِخِ ةَ وَ لَنسُ ى القَ مَّ ألقَ ثُ

لَيها(٣). اعتَمَّ عَ وَ
 : ، فَقالَ ةَ الَ جّ الرَّ رسانَ وَ نِ الفُ وشَ مرُ بنُ ذِي الجَ وأضاف الشيخ المفيد: ناد شِ
هُ  بَ رَ ، فَضَ لِّ جانِبٍ ن كُ يهِ مِ لَ لَ عَ مِ م؟ فَحُ هاتُكُ م امَّ ، ثَكِلَتكُ ـلِ جُ نتَظِرونَ بِالرَّ ـم ما تَ كُ يحَ وَ
نها  با مِ هِ فَكَ لى عاتِقِ م عَ نهُ رُ مِ هُ آخَ بَ رَ ها، وضَ طَعَ قَ هِ اليُسـر فَ فِّ لى كَ ـريكٍ عَ ةُ بنُ شَ رعَ زُ
يُّ  زيدَ األَصبَحِ ولِيُّ بنُ يَ يـهِ خَ رَ إلَ ، وبَدَ هُ عَ رَ محِ فَصَ ـنانُ بنُ أنَسٍ بِالرُّ نَهُ سِ ، وطَعَ ـهِ جهِ لِوَ
؟ دُ ، ما لَكَ تُرعِ كَ دِ ضُ هُ في عَ : فَتَّ اللَّ مرٌ هُ شِ ، فَقالَ لَ دَ هُ فَارعِ أسَ لَ لِيَحتَزَّ رَ نَزَ هُ فَ نَهُ اللَّ عَ لَ

عُف (لسان العرب: ج ٣ ص ٩٦ «بلد»). : إذا ضَ دَ الرجلُ لَّ (١) بَ
 C الحسين  مقتل   ،٤٠٨ ص   ٣ ج  األشراف:  أنساب   ،٤٤٨ ص   ٥ ج  الطبري:  تاريخ   (٢)
للخوارزمي: ج ٢ ص ٣٥، مثير األحزان: ص ٧٣- ٧٦، إعالم الور: ج ١ ص ٤٦٧، شرح 
األخبار: ج ٣ ص ١٦٣ ح ١٠٩٠، المناقب البن شهرآشوب: ج ٤ ص ٥٧، بحار األنوار: ج 

٤٥ ص ٥٣.
(٣) اإلرشاد: ج ٢ ص ١١٠، روضة الواعظين: ص ٢٠٨، الملهوف: ص ١٧٢.



سرية اإلمام احلسني C - ج٢

٣٣٦

لهُ إلَى  : احمِ ، فَقـالَ زيدَ ولِيِّ بنِ يَ ـهُ إلى خَ أسَ عَ رَ فَ مَّ دَ ، ثُ هُ بَحَ يـهِ فَذَ ـمرٌ إلَ لَ شِ ونَزَ
.(١) عدٍ رَ بنِ سَ مَ األَميرِ عُ

 [C ِـين سَ لَى الحُ يهِ [أي عَ لَ ] عَ ـمرٌ مَ [شِ ونقـل الطبري عن أبي مخنف: أقدَ
م: نهُ ، مِ ةِ الَ جّ بِالرَّ

 ، يُّ عفِ زيدَ الجُ و بنِ يَ مرِ مُ بنُ عَ شعَ القَ ، وَ يُّ عفِ حمنِ الجُ بدُ الرَّ هُ عَ اسمُ نوبِ وَ أبُو الجَ
. يُّ زيدَ األَصبَحِ ولِيُّ بنُ يَ ، وخَ عِيُّ نانُ بنُ أنَسٍ النَّخَ ، وسِ نِيُّ هبٍ اليَزَ وصالِحُ بنُ وَ

وَ شـاكٍ فِي  نوبِ وهُ ـرَّ بِأَبِي الجَ م، فَمَ هُ ضُ رِّ ـنِ يُحَ وشَ ـمرُ بـنُ ذِي الجَ لَ شِ عَ فَجَ
يَّ  : إلَ مرٌ هُ شِ ؟ فَقالَ لَ يهِ أنتَ لَ مَ عَ كَ أن تُقدِ منَعُ : وما يَ ، قالَ لَيهِ م عَ : أقدِ هُ ، فَقالَ لَ الحِ السِّ
هِ  اللَّ -: وَ جاعاً نوبِ -وكانَ شُ هُ أبُو الجَ تَقولُ ذا! قالَ وأنتَ لي تَقولُ ذا! فَاستَبّا، فَقالَ لَ
ئِن  هِ لَ اللَّ : وَ مرٌ وقالَ نهُ شِ فَ عَ رَ : فَانصَ ، قالَ ينِكَ نانَ في عَ (٢) السِّ ضَ ضخِ متُ أن اخَ مَ هَ لَ

.(٣) نَّكَ رَّ َضُ كَ ألَ رَّ لى أن أضُ رتُ عَ قَدَ
ينُ C] طَويالً  سَ ثَ [الحُ كَ د مَ قَ ويضيف الطبري أيضاً عن حميد بن مسلم: لَ
 ، م بِبَعضٍ هُ تَّقـي بَعضُ ـم كانَ يَ لوا، ولكِنَّهُ عَ فَ قتُلـوهُ لَ اسُ أن يَ ، ولَو شـاءَ النـّ ـنَ النَّهارِ مِ

. الءِ م هؤُ يَهُ الءِ أن يَكفِ بُّ هؤُ ويُحِ
م  ؟ اقتُلوهُ ثَكِلَتكُ ـلِ جُ م، ماذا تَنظُرونَ بِالرَّ كُ يحَ : وَ اسِ ـمرٌ فِي النـّ : فَناد شِ قالَ

م!  هاتُكُ امَّ
ةُ بنُ  رعَ بَها زُ رَ ةً ضَ ربَ هُ اليُسـر ضَ فُّ بَت كَ رِ ، فَضُ لِّ جانِبٍ ن كُ يهِ مِ لَ لَ عَ مِ : فَحُ قالَ

نوءُ ويَكبو. وَ يَ فوا وهُ رَ مَّ انصَ ، ثُ هِ لى عاتِقِ بَ عَ رِ ، وضُ يُّ ريكٍ التَّميمِ شَ

(١) اإلرشاد: ج ٢ ص ١١٢، روضة الواعظين: ص ٢٠٨، إعالم الور: ج ١ ص ٤٦٩ وليس فيه 
ه». من «ضربه» إلى «لوجهه» وفيهما «كتفه» بدل «كفّ

: التحريك (لسان العرب: ج ٧ ص ١٤٥ «خضض»). ةُ ضَ خَ ضْ (٢) الخَ
(٣) تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٤٥٠، أنساب األشراف: ج ٣ ص ٤٠٧، الكامل في التاريخ: ج ٢ ص 

٥٧١، البداية والنهاية: ج ٨ ص ١٨٧.



اإلمام احلسني شهيداً

٣٣٧

محِ  نَهُ الرُّ ، فَطَعَ عِيُّ و النَّخَ مرٍ نانُ بنُ أنَسِ بنِ عَ يهِ في تِلكَ الحالِ سِ لَ لَ عَ مَ : وحَ قالَ
 ، دَ فَ فَارعِ عُ لَ فَضَ فعَ أَرادَ أن يَ ! فَ هُ أسَ : احتَزَّ رَ يِّ زيدَ األَصبَحِ ولِيِّ بنِ يَ مَّ قالَ لِخَ ، ثُ قَعَ فَوَ
 ، هُ أسَ احتَزَّ رَ ه وَ بَحُ يهِ فَذَ لَ إلَ نَزَ ، فَ يكَ دَ يكَ وأبانَ يَ دَ ضُ هُ عَ : فَتَّ اللَّ نانُ بنُ أنَسٍ هُ سِ فَقالَ لَ

.(١) يوفِ بلَ ذلِكَ بِالسُّ بَ قَ رِ ، وقَد ضُ زيدَ ولِيِّ بنِ يَ فِعَ إلى خَ مَّ دُ ثُ
ـينُ  سَ ثَ [الحُ كَ وفـي الطبقـات الكبـر (الطبقة الخامسـة مـن الصحابـة): مَ
مرُ بنُ  م شِ ، فَصاحَ بِهِ لَيهِ قدامَ عَ هونَ اإلِ هُ ويَكرَ تَدافَعونَ النّاسُ يَ نَ النَّهارِ وَ لِيّاً مِ C] مَ

. يهِ لَ موا عَ نتَظِرونَ بِهِ؟ أقدِ م! ماذا تَ هاتُكُ م أمَّ : ثَكِلَتكُ نِ وشَ ذِي الجَ
 ،هُ اليُسـر تِفَ بَ كَ رَ ، فَضَ يُّ ـريكٍ التَّميمِ ـةُ بنُ شَ رعَ يهِ زُ ـنِ انتَهى إلَ لَ مَ فَـكانَ أوَّ
نَهُ في  يُّ فَطَعَ عِ ـنانُ بنُ أنَسٍ النَّخَ هُ سِ زَ لَ رَ . وبَ هُ عَ رَ هِ فَصَ لى عاتِقِ ـينٌ C عَ سَ هُ حُ بَ رَ وضَ
ريعاً،  ـينُ C صَ سَ رَّ الحُ هِ، فَخَ درِ نَهُ في بَواني(٣) صَ مـحَ فَطَعَ عَ الرُّ مَّ انتَزَ (٢)، ثُ هِ تـِ وَ تَرقُ
مَّ أتى بِهِ  ، ثُ ـهُ أسَ يُّ فَاحتَزَّ رَ زيدَ األَصبَحِ ولِيُّ بنُ يَ هُ خَ عَ لَ مَ ، ونَزَ ـهُ أسَ يهِ لِيَحتَزَّ رَ لَ إلَ مَّ نَزَ ثُ

: هِ بنَ زيادٍ فَقالَ بَيدَ اللَّ عُ
ــا ــب هَ ـــةً وذَ كـــابـــي فِـــضَّ ــــر رِ بَاأوقِ جَّ حَ المُ ــكَ  ــلِ الــمَ ــتَــلــتُ  قَ أنَــا 
ــاً ـــاً وأب ــاسِ امّ ــنّ ــرَ ال ــي ــلــتُ خَ ــتَ باًقَ نَسَ ــونَ  ــبُ ــسَ ــنْ يُ إذ  ــم  هُ ــرَ ــي وخَ

.(٤) يئاً هِ شَ بَيدُ اللَّ لَم يُعطِهِ عُ : فَ  قالَ
قتُلوهُ  لِيّاً جالِسـاً، ولَو شـاؤوا أن يَ ـينُ C مَ سَ يَ الحُ قِ وفي األخبار الطوال: بَ

. تلِهِ لى قَ قدامَ عَ هُ اإلِ ها، وتَكرَ يرِ لى غَ تَّكِلُ عَ ةٍ كانَت تَ بيلَ لَّ قَ يرَ أنَّ كُ ، غَ تَلوهُ قَ
هُ في فيهِ  عَ ضَ ا وَ لَمّ ، فَ ن ماءٍ حٍ مِ دَ عا بِقَ ـينُ C، فَدَ سَ طِشَ الحُ وقبل شـهادته عَ

(١) تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٤٥٢، أنساب األشراف: ج ٣ ص ٤٠٩، الكامل في التاريخ: ج ٢ ص 
٥٧٢، المنتظم: ج ٥ ص ٣٤٠.

ة: هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق (النهاية: ج ١ ص ١٨٧ «ترق»). وَ (٢) الترقُ
اني: عظام الصدر (لسان العرب: ج ١٤ ص ٩٦ «بني»). (٣) البَوَ

(٤) الطبقات الكبر (الطبقة الخامسة من الصحابة): ج ١ ص ٤٧٣، سير أعالم النبالء: ج ٣ ص 
٣٠٢ وص ٢٩٨، تاريخ اإلسالم للذهبي: ج ٥ ص ١٣.



سرية اإلمام احلسني C - ج٢

٣٣٨

حَ  دَ عَ القَ ضَ ، فَوَ ربِ الماءِ ينَ شُ ينَهُ وبَ ، وحالَ بَ هُ لَ فَمَ خَ ، فَدَ همٍ يرٍ بِسَ ينُ بنُ نُمَ صَ ماهُ الحُ رَ
 ، راتِ ـنّاةِ نَحوَ الفُ سَ لَى المُ ـى عَ شّ تَمَ ، قامَ يَ نهُ موا عَ ومَ قَد أحجَ أَ القَ ـا رَ مّ . ولَ هِ ـدِ ـن يَ مِ

. هِ الَّذي كانَ فيهِ عِ وضِ فَ إلى مَ رَ ، فَانصَ ينَ الماءِ ينَهُ وبَ فَحالوا بَ
هُ  بَ رَ . وضَ ـهمَ عَ C السَّ نَزَ ، فَ هِ أَثبَتَهُ في عاتِقِ ـهمٍ فَ ومِ بِسَ نَ القَ لٌ مِ جُ هُ رَ عَ لَ انتَـزَ فَ
يفُ في  عَ السَّ أَسـرَ هِ، فَ ـينُ C بِيَدِ سَ اتَّقاهُ الحُ ، وَ ـيفِ يُّ بِالسَّ ـريكٍ التَّميمِ ةُ بنُ شُ رعَ زُ
زيدَ  (١) بنُ يَ ولِيُ يهِ حَ لَ إلَ . ونَزَ طَ قَ ، فَسَ نَهُ يُّ فَطَعَ عِ ـنانُ بنُ أوسٍ النَّخَ يهِ سِ لَ لَ عَ مَ . وحَ هِ دِ يَ
هُ  عَ فَ ، فَدَ هُ أسَ زيدَ فَاحتَزَّ رَ ـبلُ بنُ يَ لَ أخوهُ شِ نَزَ . فَ داهُ ت يَ دَ ، فَارعِ ـهُ أسَ زَّ رَ يُّ لِيَحُ األَصبَحِ

.(٢) ولِيٍّ إلى أخيهِ حَ
فَ  رَ انصَ م، إالَّ نهُ لٌ مِ جُ يهِ رَ ا انتَهى إلَ ماناً مَ ـينُ C زَ سَ يَ الحُ قِ وفي المنتظم: بَ
ينُ بنُ تَميمٍ  صَ مـاهُ حُ رَ ، فَ بَ مَ لِيَشـرَ دَّ تَقَ طَشُ فَ اشـتَدَّ بِهِ العَ ، وَ تلَهُ لّى قَ تَوَ هَ أن يَ ـرِ نـهُ وكَ عَ
داً  دَ م عَ هِ مَّ أحصِ : اللَّهُ ماءَ ويَقولُ مَ ويَرمي بِهِ السَّ ى الدَّ تَلَقَّ لَ يَ عَ ، فَجَ هِ عَ في فَمِ قَ همٍ فَوَ بِسَ

.(٣) داً م أحَ نهُ لَى األَرضِ مِ ر عَ داً، وال تَذَ دَ م مَ اقتُلهُ وَ
نَهُ صالِحُ  ، طَعَ ذِ نفُ القُ يَ كَ قِ راحِ وبَ ينُ C بِالجِ سَ نَ الحُ ا اثخِ مّ وفي الملهوف: لَ
هِ إلَى  سِ ن فَرَ ينُ C عَ سَ طَ الحُ قَ ، فَسَ تِهِ طَعنَةً رَ لى خاصِ هُ عَ نَهُ اللَّ عَ نِيُّ لَ زَ هبٍ المُ ابنُ وَ

.C َمَّ قام ، ثُ نِ هِ األَيمَ دِّ لى خَ األَرضِ عَ
يَ تُنادي: وا أخاه!  سـطاطِ وهِ ن بابِ الفُ ينَبُ D مِ ت زَ جَ رَ اوي: وخَ قالَ الرّ
كَت  كدَ بالَ تَدَ يتَ الجِ ، ولَ لَى األَرضِ ـماءَ انطَبَقَت عَ يتَ السَّ يتاه! لَ ـيِّداه! وا أهلَ بَ واسَ

. هلِ لَى السَّ عَ
؟!  لِ جُ نتَظِرونَ بِالرَّ : ما تَ مرٌ بِأَصحابِهِ : وصاحَ شِ قالَ

أغلب  في  والموجود  المعروف  هو  كما   « «خوليّ الصحيح:  أنّ  والظاهر  المصدر،  في  هكذا   (١)
المصادر.

(٢) األخبار الطوال: ص ٢٥٨، بغية الطلب في تاريخ حلب: ج ٦ ص ٢٦٢٩.
(٣) المنتظم: ج ٥ ص ٣٤٠، مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ٢ ص ٣٥؛ الملهوف: ص ١٧٢، 

مثير األحزان: ص ٧٣، بحار األنوار: ج ٤٥ ص ٥٣.
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٣٣٩

 ،هِ اليُسر تِفِ لى كَ ـريكٍ عَ ةُ بنُ شَ رعَ هُ زُ بَ رَ ، فَضَ لِّ جانِبٍ ن كُ يهِ مِ لَ لوا عَ مَ : فَحَ قالَ
ـيفِ  سِ بِالسَّ دَّ قَ هِ المُ لى عاتِقِ رُ عَ ـهُ آخَ بَ رَ ، وضَ هُ عَ رَ ـةَ فَصَ رعَ ـينُ C زُ سَ بَ الحُ رَ فَضَ

. هِ جهِ لى وَ با C بِها عَ ةً كَ ربَ ضَ
هُ في  نَهُ اللَّ عَ ـيُّ لَ عِ ـنانُ بنُ أنَسٍ النَّخَ نَهُ سِ نوءُ ويَكبو، فَطَعَ لَ يَ عَ وكانَ قَـد أعيـا فَجَ
عَ  قَ ـهمٍ فَوَ ـنانٌ أيضاً بِسَ ماهُ سِ مَّ رَ هِ، ثُ درِ نَهُ فـي بَواني صَ محَ فَطَعَ عَ الرُّ ، ثُـمَّ انتَـزَ هِ تـِ وَ تَرقُ
يهِ  فَّ نَ كَ رَ هِ، وقَ ن نَحـرِ ـهمَ مِ عَ السَّ نَزَ داً، فَ لَسَ قاعِ طَ C وجَ ـقَ هِ، فَسَ ـهمُ فـي نَحرِ السَّ
هَ  ى اللَّ ذا ألقَ : هكَ وَ يَقولُ ، وهُ ـهُ ولِحيَتَهُ أسَ بَ بِها رَ ضَ ن دِمائِهِ خَ َتا مِ ا امتَألَ لَّمَ ميعاً وكُ جَ

ي. قّ لى حَ غصوباً عَ مي، مَ باً بِدَ ضَّ خَ مُ
رَ  بَدَ ! فَ حهُ أَرِ ينِ فَ سَ - إلَى الحُ كَ يحَ ل -وَ : انزِ مينِهِ ن يَ لٍ عَ جُ عدٍ لِرَ رُ بنُ سَ مَ فَقالَ عُ
يُّ  عِ ـنانُ بنُ أنَسٍ النَّخَ يهِ سِ لَ إلَ نَزَ ، فَ دَ ـهُ فَارعِ أسَ يُّ لِيَحتَزَّ رَ زيدَ األَصبَحِ ولِيُّ بنُ يَ يـهِ خَ إلَ
ـكَ  أسَ َحتَزُّ رَ هِ إنّي ألَ اللَّ : وَ ـوَ يَقولُ ، وهُ ـريفِ هِ الشَّ لقِ ـيفِ في حَ هُ بِالسَّ بَ رَ هُ فَضَ هُ اللَّ نـَ عَ لَ
 .C َـريف ـهُ الشَّ أسَ مَّ احتَزَّ رَ اً، ثُ يرُ النّاسِ أباً وامّ ، وخَ سـولِ اللَّهِ أعلَـمُ أنَّـكَ ابنُ رَ وَ

: رُ اعِ وفي ذلِكَ يَقولُ الشّ
يناً سَ حُ لَــت  ــدَ عَ ـــــةٍ  يَّ زِ رَ ــــأَيُّ  ــانِفَ ــن ــا سِ ــفّ (١) كَ هُ ـــبـــيـــرُ ــــداةَ تُ غَ

 ، ةٌ ظلِمَ وداءُ مُ ةٌ سَ ديدَ ةٌ شَ بَرَ قتِ غَ ماءِ في ذلِكَ الوَ عَت فِي السَّ ارتَفَ اوي: وَ قالَ الرّ
م،  هُ ـذابَ قَد جاءَ ومُ أنَّ العَ تّى ظَنَّ القَ ، حَ ينٌ وال أثَـرٌ مـراءُ ال يُر فيها عَ فيهـا ريحٌ حَ

م. نهُ لَت عَ مَّ انجَ ةً ثُ ذلِكَ ساعَ بِثوا كَ لَ فَ
خَ  رَ ، إذ صَ ـعدٍ رَ بنِ سَ مَ عَ أصحابِ عُ واقِفٌ مَ : إنّـي لَ ـاللُ بـنُ نافِعٍ قالَ و هِ ورَ

. ينَ سَ تَلَ الحُ مرٌ قَد قَ ! فَهذا شِ ا األَميرُ هَ ر أيُّ : أبشِ خٌ صارِ
أَيتُ  هِ ما رَ اللَّ وَ ، فَ ـهِ يَجودُ بِنَفسِ هُ لَ إِنَّ يهِ فَ لَ قَفتُ عَ ، فَوَ ينِ فَّ يـنَ الصَّ جتُ بَ رَ : فَخَ قـالَ
يأَتِهِ  مالُ هَ هِ وجَ جهِ لَني نورُ وَ غَ د شَ قَ جهاً، ولَ رَ وَ نهُ وال أنوَ نَ مِ هِ أحسَ مِ خاً بِدَ مَّ ضَ تيالً مُ قَ

. تلِهِ كرِ في قَ نِ الفِ عَ
: أي مهلكٌ يُسرف في إهالك الناس (النهاية: ج ١ ص ١٦١ «بور»). بيرٌ (١) مُ



سرية اإلمام احلسني C - ج٢

٣٤٠

هِ ال تَذوقُ الماءَ  اللَّ : وَ ـهُ الً يَقولُ لَ جُ عتُ رَ ـمِ ، فَسَ فَاستَسـقى في تِلكَ الحالِ ماءً
ها(١). ميمِ ن حَ بَ مِ تَشرَ يَةَ فَ دَ الحامِ رِ تّى تَ حَ

هُ  عَ نُ مَ هِ K، وأسكُ سولِ اللَّ ي رَ دّ لى جَ دُ عَ ينُ C: ال، بَل أرِ سَ هُ الحُ فَقالَ لَ
يهِ  (٢)، وأشكو إلَ نٍ يرِ آسِ ن ماءٍ غَ بُ مِ ، وأشرَ رٍ قتَدِ ليكٍ مُ ندَ مَ دقٍ عِ دِ صِ قعَ هِ، في مَ في دارِ

لتُم بي. عَ نّي وفَ بتُم مِ ا ارتَكَ مَ
نَ  م مِ نهُ ـدٍ مِ ـهَ لَم يَجعَل فـي قَلبِ أحَ أَنَّ اللَّ تّـى كَ ـم، حَ هِ عِ بـوا بِأَجمَ ضِ : فَغَ قـالَ
هِ  اللَّ : وَ م!! وقُلتُ تِهِ حمَ ةِ رَ ن قِلَّ بتُ مِ جِ م، فَعَ هُ لِّمُ يُكَ هُ لَ هُ وإنَّ أسَ وا رَ يئاً، فَاحتَزّ ةِ شَ حمَ الرَّ

.(٣)! داً لى أمرٍ أبَ م عَ كُ عُ ال اجامِ
 ، راكٌ بقَ فيهِ حَ ، ولَم يَ راحِ ـينُ C] بِالجِ سَ نَ [الحُ ا اثخِ مّ وفي مثير األحزان: لَ

؟  لِ جُ نتَظِرونَ بِالرَّ : ما تَ عدٍ رُ بنُ سَ مَ م عُ ، وناداهُ هامِ مرٌ أن يَرموهُ بِالسِّ رَ شِ أمَ
يكَ  : أمشي إلَ وَ يَقولُ يهِ وهُ لَ يَمشـي إلَ نَزَ ، فَ ـهُ أسَ ـنانَ بنَ أنَسٍ أن يَحتَزَّ رَ رَ سِ وأمَ
رَ بنِ  مَ هُ إلى عُ عَ فَ ، ورَ ـهُ أسَ ! فَاحتَزَّ رَ اً يرُ النّاسِ أباً وامّ ، وأنَّكَ خَ ومِ ـيِّدُ القَ وأعلَمُ أنَّكَ سَ

(٥). هِ سِ (٤) فَرَ بَبِ هُ في لَ قَ لَّ عَ هُ فَ ذَ أَخَ ، فَ عدٍ سَ
نتَظِرونَ بِهِ؟  ـمرٌ مـا تَ د: صاحَ شِ ورو سـبط ابن الجوزي عن هشـام بن محمّ
هُ  بَ رَ ، فَضَ لـوهُ أَعجَ يِّقـاً، فَ ـراويالً ضَ سَ سَ بـِ ـينُ C ولَ سَ دَ الحُ ـدَّ تَشَ ! فَ يـهِ لَ لـوا عَ احمِ
لى  يُّ عَ ريكٍ التَّميمِ ةُ بنُ شَ رعَ هُ زُ بَ رَ ، وضَ طَ قَ يفِ فَسَ ـهِ بِالسَّ أسِ لى رَ ينُ بنُ تَميمٍ عَ صَ الحُ
محٍ  نَهُ بِرُ يُّ فَطَعَ عِ ـنانُ بنُ أنَسٍ النَّخَ يهِ سِ لَ لَ عَ مَ لَ يَبكي، وحَ عَ أَبانَها، فَجَ هِ اليُسـر فَ تِفِ كَ

.(٦) هُ بَحَ هُ بَعدَ أن ذَ أسَ زَّ رَ لَ فَحَ مَّ نَزَ ، ثُ تِهِ وَ في تَرقُ
.(« : الماء الشديد الحرارة (مفردات ألفاظ القرآن: ص ٢٥٤ «حمّ يمُ مِ (١) الحَ

(٢) أسنَ الماء فهو آسن: إذا تغيّرت ريحه (النهاية: ج ١ ص ٤٩ «أسن»).
(٣) الملهوف: ص ١٧٤، مثير األحزان: ص ٧٥، بحار األنوار: ج ٤٥ ص ٥٧، مروج الذهب: ج 

٣ ص ٧١.
: المنحر (القاموس المحيط: ج ١ ص ١٢٧ «ألَب»). بَبُ (٤) اللَّ

(٥) مثير األحزان: ص ٧٤.
: ص ٢٥٣، شرح األخبار: ج ٣ ص ١٦٤ ح ١٠٩٢. (٦) تذكرة الخواصّ
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٣٤١

لِ  جُ نتَظِرونَ بِالرَّ م؟ وما تَ قوفُكُ : ما وُ مرٌ وفي المناقب البن شهر آشوب: قالَ شِ
م! هاتُكُ م امَّ يهِ ثَكِلَتكُ لَ لوا عَ ؟ احمِ هامُ نَتهُ السِّ وقَد أثخَ

ينُ  صَ الحُ ، وَ بينِهِ يُّ في جَ عفِ نوقِ الجُ ماهُ أبُو الحَ رَ ، فَ لِّ جانِبٍ ن كُ يهِ مِ لَ لـوا عَ مَ فَحَ
 :C [ ينُ سَ . فَقالَ [الحُ هِ لقِ همٍ مَسمومٍ في حَ يُّ بِسَ نَوِ ، وأبو أيّوبَ الغَ يرٍ في فيهِ ابنُ نُمَ

. هِ ى اللَّ ضَ تيلٌ في رِ ، وهذا قَ بِاللَّهِ ةَ إالّ وَّ ولَ وال قُ ، وال حَ بِسمِ اللَّهِ
ةِ  ليفَ و بنُ الخَ مرُ ، وعَ ـرِ هِ األَيسَ تِفِ لى كَ يُّ عَ ـريكٍ التَّميمِ ةُ بنُ شَ رعَ ـهُ زُ بَ رَ وكانَ ضَ
ماهُ  ، وكانَ رَ نبِهِ لى جَ نِيُّ عَ زَ هبٍ المُ نَهُ صالِحُ بنُ وَ ، وكانَ طَعَ هِ بلِ عاتِقِ لى حَ يُّ عَ عفِ الجُ
لى  بَّهُ عَ يهِ وصَ فَّ هُ بِكَ مَ ذَ دَ ، وأخَ لَـى األَرضِ عَ عَ قَ هِ، فَوَ درِ يُّ في صَ عِ ـنانُ بنُ أنَسٍ النَّخَ سِ

. راراً هِ مِ أسِ رَ
هُ  بُ ـلَ يَضرِ عَ ـةَ فَجَ شَ رَ يهِ نَصرُ بنُ خَ دَ إلَ صَ ! فَقَ ـهُ أسَ وا رَ زّ : جَ ـرُ وقالَ مَ نهُ عُ نـا مِ فَدَ
زَّ  لَ وجَ نَزَ ، فَ ـهُ أسَ زَّ رَ ل فَجُ : انزِ يِّ زيدَ األَصبَحِ ولِيِّ بنِ يَ ، وقالَ لِخَ رُ مَ بَ عُ ضِ ، فَغَ هِ ـيفِ بِسَ

.(١) هُ أسَ رَ
ـنِ  وشَ ـمرُ بنُ ذِي الجَ ورو ابـن األعثـم الكوفي في الفتوح: قال: فَصاحَ الشِّ

م؟ قوفُكُ : ما وُ ) بِأَصحابِهِ فَقالَ هُ نَهُ اللَّ عَ (لَ
م! هاتُكُ م امَّ ، ثَكِلَتكُ لَيهِ لوا عَ ؟ احمِ هامُ تهُ السِّ قَ لِ وقَد أوثَ جُ نتَظِرونَ بِالرَّ وماذا تَ

لٌ  جُ هُ رَ بَ رَ ، فَضَ يوفِ راحُ بِالسُّ تهُ الجِ قَ : وأوثَ ، قالَ لِّ جانِبٍ ن كُ يهِ مِ لَ لوا عَ مَ : فَحَ قالَ
و  مرُ هُ عَ بَ رَ هِ اليُسـر، وضَ دِ لى يَ ةً عَ ربَ ) ضَ هُ نَهُ اللَّ عَ يُّ (لَ ـريكٍ التَّميمِ ةُ بنُ شَ رعَ هُ زُ قالُ لَ يُ
ـنانُ  ماهُ سِ ، ورَ ةً رَ نكَ ةً مُ ربَ رائِهِ ضَ ن وَ هِ مِ بلِ عاتِقِ لى حَ ) عَ هُ نَهُ اللَّ عَ يُّ (لَ عفِ ـةَ الجُ بـنُ طَلحَ
هبٍ  نَهُ صالِحُ بنُ وَ هِ، وطَعَ ـهمُ في نَحـرِ عَ السَّ قَ ، فَوَ ـهمٍ ) بِسَ هُ نَهُ اللَّ عَ يُّ (لَ عِ بنُ أنَسٍ النَّخَ
 ، هِ إلَى األَرضِ سِ ن فَرَ ينُ C عَ سَ طَ الحُ ـقَ ، فَسَ تِهِ رَ ) طَعنَةً في خاصِ هُ نَهُ اللَّ عَ نِيُّ (لَ اليَزَ
بَ بِهِ  ضَّ هِ خَ مِ َتا من دَ ا امتَألَ لَّمَ يهِ فَكُ فَّ نَ كَ هِ، وأقرَ ن نَحرِ ـهمَ مِ عَ السَّ داً، ونَزَ اسـتَو قاعِ وَ
ة: ج ٢  (١) المناقب البن شهرآشوب: ج ٤ ص ١١١، بحار األنوار: ج ٤٥ ص ٥٥، كشف الغمّ

ص ٢٦٣.



سرية اإلمام احلسني C - ج٢

٣٤٢

ي! قّ لى حَ غصوباً عَ مي، مَ بّي بِدَ تّى ألقى رَ ذا حَ : هكَ وَ يَقولُ ، وهُ هُ ولِحيَتَهُ أسَ رَ
ذوا  يهِ فَخُ لوا إلَ : انزِ َصحابِهِ ، وقالَ ألِ لَيهِ قَفَ عَ تّى وَ ـعدٍ حَ رُ بنُ سَ مَ : وأقبَلَ عُ قالَ
هُ  بَ رَ ، فَضَ صَ ) وكانَ أبرَ ـهُ نَهُ اللَّ عَ (١) (لَ بابِيُّ ـبَةَ الضِّ رشَ يهِ نَصرُ بنُ خَ لَ إلَ نَزَ : فَ ! قالَ ـهُ أسَ رَ
عُ الَّذي  ـينُ C: أنتَ األَبقَ سَ هُ الحُ ، فَقالَ لَ ذَ بِلِحيَتِهِ مَّ أخَ ، ثُ لى قَفـاهُ أَلقاهُ عَ جلِـهِ فَ بِرِ
بُ  لَ يَضرِ عَ : ثُـمَّ جَ ؟ قالَ ةَ ابـنَ فاطِمَ ني بِالكِالبِ يَ ـبِّهُ : أوَ تُشَ نامي، قـالَ أَيتُـكَ فـي مَ رَ

: وَ يَقولُ ينِ C وهُ سَ ذبَحِ الحُ لى مَ ) عَ هُ نَهُ اللَّ عَ هِ (لَ يفِ بِسَ
تَعلَمُ ــفــســي  ونَ ــومَ  ــيَ ال ــكَ  ــلُ ــتُ (٢)أق ــمُ ــزعَ مَ فيهِ  لَيسَ  قيناً  يَ لماً  عِ

(٣) تَـــأَثُّـــمَ وال  ال  ـــحـــالَ  مَ (٤)وال  ــمُ ــلِّ ــكَ يُ ــن  مَ ــرُ  ــي خَ ـــاكَ  أب إنَّ 
 ! حهُ أَرِ ينِ فَ سَ ل أنتَ إلَى الحُ : انزِ لٍ جُ مَّ قالَ لِرَ ، ثُ عدٍ رُ بنُ سَ مَ بَ عُ ضِ : فَغَ قالَ

.(٥) هُ أسَ ) فَاحتَزَّ رَ هُ نَهُ اللَّ عَ يُّ (لَ زيدَ األَصبَحِ ولِيُّ بنُ يَ يهِ خَ لَ إلَ نَزَ : فَ قالَ
ـعدٍ فَقالَ  رُ بنُ سَ مَ بَ عُ ضِ وذكـر الخوارزمي عن عمرو بن الحسـن عن أبيه: غَ
ولِيُّ بنُ  وَ خَ -قيلَ هُ يهِ لَ إلَ نَزَ ! فَ حهُ أَرِ ينِ فَ سَ كَ إلَى الحُ يحَ ل وَ : انزِ مينِهِ ن يَ لٍ كانَ عَ جُ لِرَ

. مرٌ وَ شِ : بَل هُ ، وقيلَ هُ أسَ - فَاحتَزَّ رَ يُّ زيدَ األَصبَحِ يَ
 C ُين سَ الحُ ـنانُ بنُ أنَسٍ -وَ ـنِ وسِ وشَ ـمرُ بنُ ذِي الجَ يهِ شِ هُ جاءَ إلَ يَ أنَّ وِ ورُ
 ، ابـنَ أبي تُرابٍ : يَ ، وقالَ جلِهِ ـمرٌ بِرِ ـهُ شِ فَسَ رَ - فَ طَشِ نَ العَ لوكُ بِلِسـانِهِ مِ قٍ يَ مَ ـرِ رَ بِآخِ
ن  ذَ الماءَ مِ تّى تَأخُ بَّهُ؟ فَاصبِر حَ وضِ النَّبِيِّ يَسـقي مَن أحَ لى حَ مُ أنَّ أباكَ عَ ألَسـتَ تَزعُ
يَكونَ  ! فَ لُ ذلِكَ هِ ال أفعَ اللَّ : وَ ! فَقالَ فاهُ ن قَ ـهُ مِ أسَ : احتَزَّ رَ ـنانِ بنِ أنَسٍ مَّ قالَ لِسِ هِ، ثُ دِ يَ

صمي. دٌ خَ مَّ حَ هُ مُ دُّ جَ

(١) ويظهر من المصادر األخر أنّه شمر بن ذي الجوشن الضبابي، وأنّ ما ذكر هنا هو تصحيف.
.(٢) في المصدر «مرغم»، والتصويب من بعض المصادر األخر

(٣) في جميع المصادر األخر «وال مجال ال وال تكتّم».
.(٤) في المصدر «تكلّم»، والتصويب من بعض المصادر األخر

(٥) الفتوح: ج ٥ ص ١١٨، مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ٢ ص ٣٥، بحار األنوار: ج ٤٥ 
ص ٥٦.



اإلمام احلسني شهيداً

٣٤٣

 ، لـى لِحيَتِهِ بَضَ عَ ـينِ C، وقَ سَ درِ الحُ لى صَ لَسَ عَ ، وجَ نـهُ ـمرٌ مِ بَ شِ ضِ فَغَ
قتُلُني، أوَ ال تَعلَمُ مَن أنَا؟  : أتَ هُ ينُ C وقالَ لَ سَ كَ الحُ حِ ، فَضَ تلِهِ مَّ بِقَ وهَ

كَ  دُّ رتَضى، وجَ لِيٌّ المُ ، وأبوكَ عَ هراءُ ةُ الزَّ كَ فاطِمَ : أُمُّ ةِ فَ عرِ قَّ المَ فُكَ حَ : أعرِ قالَ
هِ  ـيفِ هُ بِسَ بَ رَ لِيُّ األَعلى، وأقتُلُكَ وال أبالي. وضَ هُ العَ كَ اللَّ صمُ صطَفى، وخَ ـدٌ المُ مَّ حَ مُ

.(١) هُ أسَ زَّ رَ مَّ حَ ، ثُ ةً ربَ ةَ ضَ شرَ اثنَتَي عَ
 ، كَ درِ لى صَ سٌ عَ ـمرُ جالـِ -: «الشِّ يَةِ ةِ النّاحِ يارَ ونقـرأ في المزار الكبيـر -في زِ
نَت  ـكَ (٢)، قَد سَ هِ نَّدِ هَ هِ، ذابِحٌ لَكَ بِمُ ـيبَتِكَ بِيَدِ لى شَ ، قابِضٌ عَ كَ لـى نَحرِ هُ عَ ـيفَ مولِغٌ سَ

.(٣)« كَ أسُ نا رَ لَى القَ فِعَ عَ ، ورُ كَ يَت أنفاسُ فِ ، وخَ كَ واسُّ حَ
وهكـذا حـاز اإلمـام الحسـين علـى الشـهادة، وكان يبتسـم ابتسـامة الرضـا 
واالطمئنان والفوز بالشـهادة، وحصـول النصر الحقيقي إلى أبـد اآلبدين، وهو في 
آخـر لحظات حياته، حيث شـمر يجتز رأسـه الشـريف وهو مصـداق واضح لقوله 
اتِلُونَ فِي  قَ نَّةَ يُ ـمُ الجَ م بِأَنَّ لَهُ الَهُ وَ أَمْ مْ وَ ـهُ سَ نِينَ أَنفُ مِ ؤْ نَ الْمُ  مِ ـتَرَ هَ اشْ تعالـى: {إِنَّ اللّ
فَى  نْ أَوْ مَ آنِ وَ رْ الْقُ يلِ وَ نجِ اإلِ اةِ وَ رَ قا فِي التَّـوْ يْهِ حَ لَ ا عَ دً عْ تَلُونَ وَ قْ يُ تُلُونَ وَ يَقْ هِ فَ ـبِيلِ اللّ سَ

.(٤){ ظِيمُ زُ الْعَ وْ وَ الْفَ لِكَ هُ ذَ تُم بِهِ وَ عْ ايَ ي بَ مُ الَّذِ واْ بِبَيْعِكُ رُ تَبْشِ اسْ هِ فَ نَ اللّ هِ مِ دِ هْ بِعَ
لقد ربح اإلمام الحسـين C الدنيا واآلخرة، أما أعداؤه فقد خسـروا الدنيا 

واآلخرة، وذلك هو الخسران المبين.
وبقـي وسـيبقى اإلمام الحسـين C يلهـج بذكـره الماليين مـن المؤمنين 
وكلهم ينادون (لبيك يا حسـين) ويغص مشـهده الشـريف بالمحبين والموالين من 

كل أصقاع الدنيا.
(١) مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ٢ ص ٣٦؛ بحار األنوار: ج ٤٥ ص ٥٦.

: السيف المطبوع من حديد الهند (الصحاح: ج ٢ ص ٥٥٧ «هند»). هنَّدُ (٢) المُ
(٣) المزار الكبير: ص ٥٠٥، مصباح الزائر: ص ٢٣٣ وفيه «خمدت» بدل «خفيت»، بحار األنوار: 

ج ١٠١ ص ٣٢٢ ح ٨.
(٤) سورة التوبة، اآلية: ١١١.



سرية اإلمام احلسني C - ج٢

٣٤٤

أما أعداء الحسـين C فتالحقهم اللعنات والخزي والعار لما ارتكبوه من 
جريمـة بحـق ابن بنت رسـول اللَّه K وريحانتـه، وقد ذهبوا إلـى جهنهم وبئس 

المصير.
وها هو اإلمام الحسين C تزحف نحو ضريحه الشريف ومشهده المبارك 
المالييـن مـن المؤمنيـن تعبيراً عن حبهـم ومودتهم لمن ضحى من أجل اإلسـالم، 

وحتى تبقى كلمة اللَّه هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى.
. فسالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حياً



الفصل الثاينالفصل الثاين
C حكم ومواعظ بليغة لإلمام احلسني

.C أسئلة وأجوبة بليغة لإلمام الحسين
.C قصار الحكم لإلمام الحسين





C أسئلة وأجوبة بليغة لإلمام احلسني

٣٤٧

C أسئلة وأجوبة بليغة لإلمام احلسني

لإلمام الحسـين C أجوبة بليغة ألسـئلة وجهها العلمـاء والفقهاء والرواة 
وعامـة النـاس إليـه، وتحتوي هذه األجوبـة على مفاهيـم ومعارف دينيـة وعقائدية 
وأخالقية وتربوية وسلوكية وفكرية وعلمية، وهي على اختصارها لها معانٍ متعددة، 
.C ودالالت معبرة، وترمز إلى البالغة والفصاحة التي يتميز بها اإلمام الحسين
ونقـدم إليكـم مجموعة نفيسـة من هذه األسـئلة واألجوبة لما فيهـا من العلم 

والمعرفة والحكمة، وهي كالتالي:
١- َكيَف أصَبحَت َيابَن َرسوِل اللَّـِه؟

هِ  دِّ نْ جَ نْ أَبِيـهِ عَ ادِقِ عَ ـنِ الصَّ لِ عَ ضَّ فَ مُ ـنِ الْ رو الشـيخ الصدوق بإسـناده عَ
ولِ اللَّهِ؟ سُ ا بْنَ رَ تَ يَ بَحْ يْفَ أَصْ : كَ هُ يلَ لَ قِ ئِلَ الحسين بن علي C فَ : سُ الَ A قَ

سـابُ  الحِ بُني، وَ وتُ يَطلُ المَ ارُ أمامي، وَ النـّ بٌّ فَوقي، وَ : أصبَحـتُ ولي رَ ـالَ قَ
األمورُ بِيَدِ  ، وَ هُ عُ ما أكـرَ بُّ وال أدفَ دُ مـا احِ لي، ال أجِ مَ نٌ بِعَ رتَهَ قٌ بـي(١)، وأنَـا مُ حـدِ مُ

نّي؟!(٢). رُ مِ أَيُّ فَقيرٍ أفقَ نّي، فَ فا عَ بَني، وإن شاءَ عَ ذَّ إِن شاءَ عَ يري، فَ غَ

(١) أحدق القوم بالبلد: أحاطوا به (المصباح المنير: ص ١٢٥ «حدق»).
(٢) كتاب من ال يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٤٠٤ ح ٥٨٧٣، األمالي للصدوق: ص ٧٠٧ ح ٩٧١، 
جامع األخبار: ص ٢٣٧ ح ٦٠٤، روضة الواعظين: ص ٥٣٦-٥٣٧، بحار األنوار، ج ٧٥، 

ص ١١٦، رقم ١.



سرية اإلمام احلسني C - ج٢

٣٤٨

َالُم َقْبَل اْلَكَالِم: ٢- السَّ
اكَ اللَّهُ؟ افَ يْفَ أَنْتَ عَ : كَ اءً تِدَ لٌ ابْ جُ هُ رَ الَ لَ قَ

دٍ  َحَ نُوا ألِ أْذَ ـالَ C: الَ تَ مَّ قَ هُ ثُ اكَ اللَّ افَ مِ عَ الَ ـكَ بْلَ الْ مُ قَ ـالَ : السَّ هُ C لَ الَ قَ فَ
.(١) لِّمَ سَ تَّى يُ حَ

٣- مىت َتْصُلُح اْلَمْسأََلة؟
رٍ  قْ ، أَوْ فَ ادِحٍ مٍ فَ ـرْ لُحُ إِالَّ فِي غُ ةَ الَ تَصْ ـأَلَ سْ مَ الَ C: إِنَّ الْ قَ هُ فَ ـأَلَ لٌ فَسَ جُ اهُ رَ أَتَ

. ةٍ طَّعَ قَ ةٍ مُ الَ مَ ، أَوْ حَ قِعٍ دْ مُ
.(٢) ةِ دِينَارٍ ائَ هُ بِمِ رَ لَ أَمَ ، فَ نَّ اهُ دَ ئْتُ إِالَّ فِي إِحْ ا جِ : مَ لُ جُ الَ الرَّ قَ فَ

٤- أقسام اْإلِْخَوان:
، وأخٌ  ، وأخٌ لَـكَ هُ أَخٌ لَـكَ ولَ : فَ ـةٌ عَ خـوانُ أربَ ـالَ اإلمـام الحسـين C: اإلِ قَ

. هُ ، وأخٌ ال لَكَ وال لَ لَيكَ عَ
:C َفَقال ، عنى ذلِكَ ن مَ ئِلَ عَ فَسُ

، وال يَطلُبُ  خاءِ وَ األَخُ الَّذي يَطلُبُ بِإِخائِهِ بَقاءَ اإلِ هُ : فَ ـهُ وَ لَكَ ولَ األَخُ الَّـذي هُ
ميعاً، وإذا  ما جَ ياتُهُ خـاءُ طابَت حَ مَّ اإلِ هُ إذا تَ َ نَّ ؛ ألِ هُ ، فَهذا لَكَ ولَ خاءِ ـوتَ اإلِ بِإِخائِـهِ مَ

. ميعاً (٣) بَطَلَ جَ خاءُ في حالِ التَّناقُضِ لَ اإلِ دَخَ
عِ إلى حالِ  ن حالِ الطَّمَ هِ عَ جَ بِنَفسِ رَ وَ األَخُ الَّذي قَد خَ هُ : فَ وَ لَكَ األَخُ الَّذي هُ وَ

. يَّتِهِ لِّ لَيكَ بِكُ ، فَهذا موفِرٌ عَ خاءِ بَ فِي اإلِ غِ نيا إذا رَ ع فِي الدُّ لَم يَطمَ ، فَ غبَةِ الرَّ
 ، رائِرَ ـي السَّ ، ويُغشِ وائِرَ بَّصُ بِكَ الدَّ تَرَ وَ األَخُ الَّذي يَ هُ : فَ لَيكَ وَ عَ األَخُ الَّذي هُ وَ

(١) بحار األنوار، ج ٧٥، ص ١١٦، رقم ٦.

(٢) بحار األنوار، ج ٧٥، ص ١١٨، رقم ٩.
(٣) في بحار األنوار: «التناقص»، والظاهر أنّه الصواب.



C أسئلة وأجوبة بليغة لإلمام احلسني

٣٤٩

. دِ عنَةُ الواحِ يهِ لَ لَ عَ ، فَ دِ رَ الحاسِ كَ نَظَ جهِ رُ في وَ نظُ ، ويَ شائِرِ ينَ العَ لَيكَ بَ بُ عَ ويَكذِ
تَراهُ  ـحقاً، فَ هُ سُ دَ أَبعَ مقاً فَ هُ حُ َهُ اللَّ ألَ وَ الَّذي قَد مَ هُ : فَ هُ األَخُ الَّـذي ال لَـكَ وال لَ وَ

.(١) يكَ دَ اً ما لَ حّ ، ويَطلُبُ شُ لَيكَ هُ عَ ؤثِرُ نَفسَ يُ
٥- موعظة بليغة:

قال اإلمام الحسين C في موعظة بليغة:
خوفَ  أَنَّ المَ ، فَـكَ هُ م أعالمَ عُ لَكُ ، وأرفَ ـهُ امَ م أيّ كُ رُ ذِّ ، واحَ  اللَّهِ ـم بِتَقـوَ أوصيكُ
ينَ  م، وحالَ بَ كُ جَ هَ ، فَاعتَلَـقَ مُ ذاقِهِ ـعِ مَ ، وبَشِ لولِهِ رودِهِ، ونَكيرِ حُ هولِ وُ (٢) بِمَ دَ قَـد أفـِ
 (٤) قِهِ (٣) طَوارِ تاتِ م بِبَغَ أَنَّكُ ، كَ ةِ األَعمارِ دَّ ةِ األَجسامِ في مُ حَّ بادِروا بِصِ م، فَ ينَكُ لِ وبَ مَ العَ
تِها،  حشَ ها إلى وَ ن انسِ فلِها، ومِ ها إلى سُ لوِ ن عُ ن ظَهرِ األَرضِ إلى بَطنِها، ومِ م مِ لُكُ تَنقُ فَ
، وال  ميمٌ زارُ حَ يثُ ال يُ ها، حَ تِها إلى ضيقِ عَ ن سَ تِها، ومِ وئِها إلى ظُلمَ ها وضَ وحِ ن رَ ومِ
انا  ، ونَجّ كَ اليَومِ لى أهوالِ ذلـِ م عَ اكُ ـهُ وإيّ نَا اللَّ ، أعانَ ريـخٌ ، وال يُجابُ صَ ـقيمٌ عـادُ سَ يُ

. ن ثَوابِهِ زيلَ مِ مُ الجَ كُ نا ولَ بَ لَ قابِهِ وأوجَ ن عِ م مِ اكُ وإيّ
لِ  سـبُ العامِ م(٥)، كانَ حَ نِكُ ظعَ م، ومَد مَ رماكُ لَو كانَ ذلِكَ قَصرَ مَ ! فَ هِ بادَ اللَّ عِ
 ،(٦) نهُ الصِ مِ بَهُ لِطَلَبِ الخَ ، ويُكثِرُ نَصَ نياهُ ن دُ هُ عَ لُ ، ويُذهِ يهِ أحزانَهُ لَ غُ عَ الً يَسـتَفرِ ـغُ شُ
، وال  هُ منَعُ هُ يَ زيرَ لَ ، ال وَ سابِهِ لى حِ ستَوقَفٌ عَ ، مُ نٌ بِاكتِسابِهِ رتَهَ وَ بَعدَ ذلِكَ مُ يفَ وهُ فَكَ
ـبَتْ فِي  سَ بْلُ أَوْ كَ نْ قَ نَتْ مِ نْ آمَ سـاً إِيمانُها لَمْ تَكُ فْ عُ نَ نْفَ ئِذٍ {ال يَ ومَ ، ويَ هُ عُ دفَ نهُ يَ ظَهيرَ عَ

.(٧){ ونَ نْتَظِرُ ا مُ وا إِنَّ تَظِرُ لِ انْ يْراً قُ إِيمانِها خَ
(١) تحف العقول: ص ١٧٨، بحار األنوار: ج ٧٥ ص ١١٩ ح ١٣.

ب (النهاية: ج ١ ص ٥٥ «أفد»). : دنا وقتُه وقرُ (٢) أفِدَ
: أي فجأة (الصحاح: ج ١ ص ٢٤٣ «بغت»). تَةً غْ (٣) بَ

: جاءهم ليالً فهو طارق (تاج العروس: ج ١٣ ص ٢٩٠ «طرق»). ومَ قَ القَ (٤) طَرَ
(الصحاح: ج ٦ ص ٢١٥٩ «ظعن»). : سارَ نَ (٥) ظَعَ

ويسعى  ويتعب  يجدّ  اإلنسان  بأنّ  لجدير  شيء،  وراءها  وليس  أمركم  آخر  الدنيا  كانت  لو  أي:   (٦)
لطلب الخالص من الموت وتبعاته ويشغل عن غيره (هامش المصدر).

(٧) سورة األنعام: ١٥٨.
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٣٥٠

هُ إلى ما  ا يَكرَ مّ هُ عَ لَ وِّ ـنِ اتَّقاهُ أن يُحَ نَ لِمَ مِ هَ قَد ضَ إِنَّ اللَّ ، فَ  اللَّهِ ـم بِتَقوَ أوصيكُ
ن  بادِ مِ لَـى العِ ن يَخافُ عَ مَّ ـاكَ أن تَكونَ مِ إِيّ ، فَ ـبُ يثُ ال يَحتَسِ ن حَ ـهُ مِ قَ رزُ ، ويَ ـبُّ يُحِ
نالُ  ، وال يُ نَّتِهِ ن جَ عُ عَ كَ وتَعالى ال يُخدَ بـارَ هَ تَ إِنَّ اللَّ ، فَ نبِهِ ن ذَ ةَ مِ قوبَ ـنُ العُ أمَ ـم ويَ نوبِهِ ذُ

.(١) هُ تِهِ إن شاءَ اللَّ هُ إالّ بِطاعَ ندَ ما عِ
٦- َال َأْصِبُر َعِن اْلَمْعِصَيِة:

لٌ عاصٍ وال أصبِرُ  جُ : أنَا رَ لٌ وقـالَ جُ هُ رَ يَ أنَّ الحسـين بن علي C جاءَ وِ رُ
. ةٍ ظَ وعِ ، فَعِظني بِمَ يَةِ عصِ نِ المَ عَ

 : ئتَ ةَ أشياءَ وأذنِب ما شِ مسَ فَقالَ C: افعَل خَ
. ئتَ هِ وأذنِب ما شِ زقَ اللَّ : ال تَأكُل رِ لُ ذلِكَ أَوَّ فَ
. ئتَ هِ وأذنِب ما شِ ةِ اللَّ اليَ ن وِ ج مِ الثّاني: اخرُ وَ

. ئتَ هُ وأذنِب ما شِ راكَ اللَّ عاً ال يَ وضِ : اطلُب مَ الثّالِثُ وَ
. ئتَ أذنِب ما شِ كَ وَ ن نَفسِ ادفَعهُ عَ كَ فَ وتِ لِيَقبِضَ روحَ لَكُ المَ : إذا جاءَ مَ ابِعُ الرّ وَ
.(٢) ئتَ ل فِي النّارِ وأذنِب ما شِ لَكَ مالِكٌ فِي النّارِ فَال تَدخُ : إذا أدخَ سُ الخامِ وَ

ْنَيا َواْآلِخَرِة: ٧- َأْخِبْرِني ِبَخْيِر الدُّ
ةِ؟ رَ اآلخِ نيا وَ يرِ الدُّ يِّدي، أخبِرني بِخَ لٌ إلَى الحسين بن علي C: يا سَ جُ تَبَ رَ كَ

: يهِ تَبَ إلَ فَكَ
فاهُ  طِ النّاسِ كَ خَ هِ بِسَ ا اللَّ ضَ هُ مَن طَلَبَ رِ إِنَّ ، فَ ا بَعدُ ، أمّ حيمِ حمنِ الرَّ هِ الرَّ بِسمِ اللَّ
.(٣) المُ السَّ ، وَ هُ إلَى النّاسِ هُ اللَّ لَ كَ هِ وَ طِ اللَّ خَ ا النّاسِ بِسَ ضَ ، ومَن طَلَبَ رِ هُ امورَ النّاسِ اللَّ

(١) تحف العقول: ص ١٧٣، بحار األنوار: ج ٧٥ ص ١٢٠-١٢١ ح ٣.
(٢) بحار األنوار، ج ٧٥، ص ١٢٦، رقم ٧. جامع األخبار: ص ٣٥٩ ح ١٠٠١.

ح   ٧٢ ص  األنوار:  مشكاة   ،٢٢٥ ص  االختصاص:   ،٢٩٣ ح   ٢٦٨ ص  للصدوق:  األمالي   (٣)
١٢٨، بحار األنوار، ج ٧٥، ص ١٢٦، رقم ٨. 



C أسئلة وأجوبة بليغة لإلمام احلسني

٣٥١

٨- َمن أشَرُف الّناِس؟
؟ فُ النّاسِ لِيٍّ C: مَن أشرَ ينِ بنِ عَ سَ لٌ لِلحُ جُ قالَ رَ

. بلَ أن يوقَظَ ظَ قَ استَيقَ ، وَ ظَ بلَ أن يوعَ ظَ قَ نِ اتَّعَ فَقالَ C: مَ
.(١) عيدُ وَ السَّ دُ أنَّ هذا هُ : أشهَ فَقالَ

٩- ِعظين ِبَحرَفِني:
لٌ إلَى  جُ تَـبَ رَ ة عن أبي عبد اللَّـه [الصادق] C: كَ عـن الفضـل بن أبي قـرّ

.(٢) ينِ رفَ ظني بِحَ -: عِ يهِ لَ هِ عَ لَواتُ اللَّ - صَ ينِ سَ الحُ
جيءِ  عَ لِمَ تَ لِما يَرجو وأسـرَ ، كانَ أفوَ يَةِ اللَّهِ عصِ لَ أمراً بِمَ : مَن حاوَ يهِ تَبَ إلَ فَكَ

.(٣) رُ ما يَحذَ
١٠- ما أقَبُح َشيٍء؟

بِ  رَ نَ العَ لٌ مِ جُ يهِ رَ لَ ـلَ عَ ـينِ C: إذ دَخَ سَ ندَ الحُ نتُ عِ عـن يحيى بن يعمن(٤): كُ
! ةٌ سأَلَ ! مَ هِ سولِ اللَّ ابنَ رَ : يَ ينُ C، فَقالَ سَ دَّ الحُ لَّمَ ورَ ةِ، فَسَ مرَ ديدُ السُّ رُ شَ ثِّماً، أسمَ تَلَ مُ

. : هاتِ قالَ
يءٍ؟ : فَما أقبَحُ شَ قالَ

بُ في ذِي  ذِ الكَ ، وَ ةٌ بيحَ لطانِ قَ (٥) فِي السُّ ةُ دَّ الحِ ، وَ بيحٌ يخِ قَ سـقُ فِي الشَّ : الفِ قالَ
.(٦) رصُ فِي العالِمِ الحِ البُخلُ في ذِي الغِنى، وَ ، وَ بيحٌ بِ قَ سَ الحَ

(١) محاضرات االدباء: ج ٤ ص ٣٨٨.
(٢) أي بجملتين، ولعله كناية عن قلة األلفاظ وكثرة المعاني.

بحار  فقط،  اإلمام  كالم  وفيه   ١٧٩ ص  العقول:  تحف   ،٣ ح   ٣٥٧ ص   ٢ ج  الكافي:  أصول   (٣)
األنوار: ج ٧٠ ص ٣٩٢ ح ٣.

(٤) في بحار األنوار: «يحيى بن نعمان».
بُ (النهاية: ج ١ ص ٣٥٣ «حدد»). ضَ : الغَ ةُ دَّ (٥) الحِ

(٦) كفاية األثر: ص ٢٣٢، بحار األنوار: ج ٣٦ ص ٣٨٤ ح ٥.
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٣٥٢

١١- َما الَفضُل؟ وَما النَّقُص؟
؟  ا الفَضلُ لِيٍّ C: مَ ينِ بنِ عَ سَ قيلَ لِلحُ

. ، وبَذلُ اإلِحسانِ لكُ اللِّسانِ : مِ قالَ
؟ ا النَّقصُ : فَمَ قيلَ

.(١) عنيكَ لُّفُ لِما ال يَ : التَّكَ قالَ
١٢- َسبَعُة أشياَء َلم ُتخَلق يف َرِحٍم:

ةِ  بعَ ن سَ ةِ؟ وعَ رَّ جَ نِ المَ هُ عَ أَلَ -: سَ ومِ لِكُ الرّ نها مَ مامَ عَ أَلَ اإلِ سائِلَ -سَ في ذِكرِ مَ
؟ مٍ حِ هُ لَم تُخلَق في رَ ا اللَّ هَ لَقَ أشياءَ خَ

؟ كَ كَ : ما أضحَ هُ ينُ C، فَقالَ لَ سَ كَ الحُ حِ فَضَ
ذ(٢) في  القَ لمِ إالّ كَ ى العِ نتَهَ ن مُ يَ مِ ن أشـياءَ ما هِ ـأَلتَني عَ َنَّكَ سَ قالَ C: ألِ

! رضِ البَحرِ عَ
 . هِ يَ قَوسُ اللَّ ةُ فَهِ رَّ جَ ا المَ أمَّ

بشُ إبراهيمَ  ، وكَ رابُ الغُ ا، وَ وّ مَّ حَ ، ثُ مُ ها آدَ لُ أَوَّ : فَ مٍ حِ ةُ أشـياءَ لَم تُخلَق في رَ ـبعَ وسَ
.(٣) C َم ريَ ى بنُ مَ هُ عيسَ قَ لَ الطَّيرُ الَّذي خَ صا موسى C، وَ ، وعَ ةُ اللَّهِ C، وناقَ

١٣- ما يل وِللُمماراِة:
! ينِ رَ فِي الدّ تَناظَ تّى نَ : اجلِس حَ هُ لٍ قالَ لَ جُ روي عن اإلمام الحسين C لِرَ

الً  نتَ جاهِ ، فَـإِن كُ دايَ لَيَّ هُ قـالَ C: يـا هذا، أنَا بَصيرٌ بِديني، مَكشـوفٌ عَ
ناجيهِ  لِ ويُ جُ سُ لِلرَّ سـوِ يُوَ ـيطانَ لَ (٤)! وإنَّ الشَّ ماراةِ ، ما لي ولِلمُ ب فَاطلُبهُ بِدينِكَ فَاذهَ

(١) مستدرك الوسائل: ج ٩ ص ٢٤ ح ١٠٠٩٩.
يدٌ أو ترابٌ يقع في العين (المحيط في اللغة: ج ٥ ص ٤٩٦ «قذي»). وَ ذ: عُ (٢) القَ

(٣) تحف العقول: ص ١٧٤، بحار األنوار: ج ١٠ ص ١٣٧ ح ٤.
ماراة (النهاية: ج ٤ ص ٣٢٢ «مرا»). ماراة: المجادلة على مذهب الشكّ والريبة، ويقال للمناظرة: مُ (٤) المُ
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٣٥٣

.(١) هلَ الجَ جزَ وَ نّوا بِكَ العَ ظُ : ناظِرِ النّاسَ لِئَالّ يَ ويَقولُ
١٤- َكم َبَني اِإلمياِن َوالَيقِني؟

ـينِ بنِ  سَ لِـيُّ بنُ أبي طالب C لِلحُ : قالَ عَ د بن مسـعر اليربوعيّ عـن محمّ
 :C ٍّلِي عَ

؟ اليَقينِ يمانِ وَ ينَ اإلِ م بَ كَ
. عُ أصابِعَ : أربَ قالَ

يِّن. : بَ قالَ
. قَت بِهِ دَّ نُكَ وصَ عَت أذُ مِ يمانُ ما سَ اإلِ ، وَ ينُكَ أَتهُ عَ : اليَقينُ ما رَ قالَ

.(٢) ن بَعضٍ ها مِ ةٌ بَعضُ يَّ رِّ ، ذُ نهُ ن أنتَ مِ مَّ دُ أنَّكَ مِ : أشهَ قالَ
ماِء َواَألرِض؟ ١٥- َكم َبَني السَّ

بِ  رَ نَ العَ لٌ مِ جُ يهِ رَ لَ ـلَ عَ ـينِ C إذ دَخَ سَ ندَ الحُ نتُ عِ ر: كُ عـن يحيى بن يَعمُ
.C ُين سَ دَّ الحُ لَّمَ ورَ ةِ، فَسَ مرَ ديدُ السُّ رُ شَ ثِّماً أسمَ تَلَ مُ

. ةٌ سأَلَ هِ مَ سولِ اللَّ ابنَ رَ : يَ فَقالَ
. : هاتِ قالَ

؟ اليَقينِ يمانِ وَ ينَ اإلِ م بَ : كَ قالَ
. عُ أصابِعَ : أربَ قالَ

؟ يفَ : كَ قالَ
. عُ أصابِعَ رِ أربَ البَصَ معِ وَ ينَ السَّ ، وبَ أَيناهُ اليَقينُ ما رَ ، وَ عناهُ مِ يمانُ ما سَ : اإلِ قالَ

(١) منية المريد: ص ١٧١، مصباح الشريعة: ص٢٦٩- ٢٧٢، بحار األنوار: ج ٢ ص ١٣٥ ح ٣٢.
 C ّ(٢) بغية الطلب في تاريخ حلب: ج ٦ ص ٢٥٨٩، ذخائر العقبى: ص ٢٣٨ وفيه «قال علي

.«B ّللحسن بن علي
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٣٥٤

؟ األَرضِ ماءِ وَ ينَ السَّ م بَ : فَكَ قالَ
. ةٌ ستَجابَ ةٌ مُ : دَعوَ قالَ

؟ بِ غرِ المَ قِ وَ شرِ ينَ المَ م بَ : فَكَ قالَ
.(١) مسِ ومٍ لِلشَّ ةُ يَ سيرَ : مَ قالَ

١٦- ما احللم؟
قال أمير المؤمنين للحسين B: يا بنيّ ! ما الحلم؟ 

.(٢) سِ لْكُ النَّفْ مِ يْظِ وَ غَ ظْمُ الْ قال: كَ
١٧- َما الِغىن؟

ا  نينَ C اإلمام الحسـين C: مَ ؤمِ ـأَلَ أميرُ المُ ا سَ مّ عن شـريح بن هانئ لَ
الغِنى؟

.(٣) ضا بِما يَكفيكَ الرِّ ، وَ ةُ أمانِيِّكَ قال الحسين C: قِلَّ
١٨- ما النَّجَدة؟

ةِ؟ نِ النَّجدَ ئِلَ الحسين بن علي B عَ سُ
ـنِ  بُّ عَ الـذَّ (٤)، وَ نـدَ النّائِبَـةِ بـرُ عِ الصَّ ، وَ ـةِ ريهَ لَـى الكَ قـدامُ عَ فَقـالَ C: اإلِ

.(٥) اإلِخوانِ
(١) كفاية األثر: ص ٢٣٢، بحار األنوار: ج ٣٦ ص ٣٨٤ ح ٥، االحتجاج: ج ٢ ص ١٥ ح ١٤٩، 

المناقب البن شهرآشوب: ج ٤ ص ١٣ عن اإلمام الحسن Cوكالهما نحوه.
(٢) مستدرك الوسائل، ج ٩، ص ١١، رقم ١٠٠٥٦.

(٣) معاني األخبار: ص ٤٠١ ح ٦٢، بحار األنوار: ج ٧٢ ص ١٩٤ ح ١٤.
 ١٢٣ ص   ٥ ج  (النهاية:  والحوادث  ات  المهمّ من  به  ينزل  أي  اإلنسان؛  ينوب  ما  هي  النائِبة:   (٤)

«نوب»).
(٥) مشكاة األنوار: ص ٤١٤ ح ١٣٩١.



C أسئلة وأجوبة بليغة لإلمام احلسني

٣٥٥

١٩- ما ِعزُّ اَملرِء؟
بِ  رَ نَ العَ لٌ مِ جُ يهِ رَ لَ لَ عَ ينِ C، إذ دَخَ سَ ندَ الحُ نتُ عِ عن يحيى بن يعمن: كُ
 ! هِ سـولِ اللَّ ابنَ رَ : يَ ـينُ C، فَقالَ سَ دَّ الحُ ـلَّمَ ورَ ةِ، فَسَ ـمرَ ـديدُ السُّ رُ شَ ثِّماً أسـمَ تَلَ مُ

! ةٌ سأَلَ مَ
.... : هاتِ قالَ

رءِ؟ زُّ المَ : ما عِ قالَ
.(١) نِ النّاسِ هُ عَ قالَ C: استِغناؤُ

(١) كفاية األثر: ص ٢٣٢، بحار األنوار: ج ٣٦ ص ٣٨٤ ح ٥.





C قصار احلكم لإلمام احلسني

٣٥٧

C قصار احلكم لإلمام احلسني

ورد عـن اإلمام الحسـين C فـي كتب الحديـث والسـيرة والتاريخ حكم 
نفيسـة، ومواعظ بليغة، وأقوال مؤثرة، وكلمات معبرة، وهي تشـتمل على الموعظة 
الحسـنة، وتزكية النفس، وتهذيب الروح، وتطهير القلب، وترشيد السلوك، وإيقاظ 

العقل، وتنمية الفكر والتفكير، وتعميق األخالق واآلداب.
وقد تضمنت هـذه الحكم والمواعظ البليغة مفاهيم عقائدية ومعرفية وفكرية 
وتشـريعية وأخالقية وتربوية وسـلوكية، وعلينا االسـتفادة من هذه الدرر والجواهر 
النفيسة، والعمل بما جاء فيها كي نبني شخصياتنا وأنفسنا روحياً ومعنوياً وأخالقياً، 
وننمـي روح الحكمة والتعقل والتوازن في سـلوكنا وتصرفاتنا وأفعالنا، وفي جميع 

شؤون حياتنا الخاصة والعامة.
ونسـجل هنـا مجموعة ممـا اخترناه لكم مـن حكم ومواعظ اإلمام الحسـين 

C، فقد روي عنه C من قصار حكمه ومواعظه البليغة ما يلي: 
.(١) كرَ بَهُ الشُّ مَ ويَسلُ يهِ النِّعَ لَ : أن يُسبِغَ عَ هِ بدِ هُ لِعَ بحانَ هِ سُ نَ اللَّ الَ C: االستِدراجُ مِ قَ  -١

.(٢) زَّ عَ لَّ وَ هَ جَ راً إِالَّ اللَّ يْكَ نَاصِ لَ دُ عَ نْ الَ يَجِ لْمَ مَ ظُ اكَ وَ الَ C: إِيَّ قَ  -٢

(١) تحف العقول: ص ١٧٧، بحار األنوار، ج ٧٥، ص ١١٧، رقم ٧.
(٢) أصول الكافي: ج ٢ ص ٣١٩ ح ٥، الخصال: ص ١٦ ح ٥٩، تحف العقول: ص ١٧٧، بحار 

األنوار، ج ٧٥، ص ١١٨، رقم ١٠.



سرية اإلمام احلسني C - ج٢

٣٥٨

.(١) رِ نُونِ النَّظَ ائِقِ فُ قَ هُ بِحَ لْمُ عِ ، وَ يثِهِ دِ هُ لِحَ ادُ تِقَ الِمِ انْ عَ ئِلِ الْ الَ نْ دَ الَ C: مِ قَ  -٣
لَّ  نافِقُ كُ المُ ، وَ رُ عتَذِ نَ ال يُسيءُ وال يَ ؤمِ إِنَّ المُ ؛ فَ نهُ رُ مِ اكَ وما تَعتَذِ الَ C: إيّ قَ  -٤

.(٢) رُ عتَذِ ومٍ يُسيءُ ويَ يَ
.(٣) ادِّ ةٌ لِلرَّ دَ احِ وَ ، وَ ئِ بْتَدِ تُّونَ لِلْمُ سِ عٌ وَ ، تِسْ نَةً سَ ونَ حَ بْعُ مِ سَ الَ الَ C: لِلسَّ قَ  -٥

.(٤) مِ الَ لَ بِالسَّ نْ بَخِ يلُ مَ بَخِ الَ C: الْ قَ  -٦
ا  عَ لِمَ ـرَ أَسْ و، وَ جُ رْ ا يَ تَ لِمَ انَ أَفْـوَ هِ كَ يَـةِ اللَّ صِ عْ راً بِمَ لَ أَمْ ـاوَ ـنْ حَ ـالَ C: مَ قَ  -٧

.(٥) رُ ذَ يَحْ
.(٦) انِمِ غَ مَ وا فِي الْ عُ ارِ سَ مِ وَ ارِ كَ مَ وا فِي الْ ا النَّاسُ نَافِسُ هَ الَ C: أَيُّ قَ  -٨

لُّوا  ـم، فَال تَمَ لَيكُ هِ عَ ـمِ اللَّ ن نِعَ م مِ يكُ اسِ إلَ وائِجَ النـّ ـالَ C: اعلَمـوا أنَّ حَ قَ  -٩
.(٨) ماً (٧) نِقَ تَحورَ مَ فَ النِّعَ

.(٩) لَ ذُ لَ رَ نْ بَخِ مَ ، وَ ادَ ادَ سَ نْ جَ ا النَّاسُ مَ هَ الَ C: أَيُّ قَ  -١٠

.(١٠) وهُ جُ رْ نْ الَ يَ طَى مَ نْ أَعْ دَ النَّاسِ مَ وَ الَ C: إِنَّ أَجْ قَ  -١١
(١) تحف العقول: ص ١٧٧، بحار األنوار، ج ٧٥، ص ١١٩، رقم ١٤.

(٢) تحف العقول: ص ١٧٩، بحار األنوار: ج ٧٥ ص ١٢٠ رقم.١٦.
(٣) تحف العقول: ص ١٧٩، بحار األنوار، ج ٧٥، ص ١٢٠، رقم ١٧.
(٤) تحف العقول: ص ١٧٩، بحار األنوار، ج ٧٥، ص ١٢٠، رقم ١٨.
(٥) تحف العقول: ص ١٧٩، بحار األنوار، ج ٧٥، ص ١٢٠، رقم ١٩.

(٦) بحار األنوار، ج ٧٥، ص ١٢١، رقم ٤.
ع (النهاية: ج ١ ص ٤٥٩ «حور»). : إذا رجَ ورُ ارَ يَحُ (٧) حَ

 ،« » بدل «فتحور نقماً : ج ١ ص ٣٣٤، نزهة الناظر: ص ٨١ ح ٦ وفيه «فتحوزوا نقماً (٨) نثر الدرّ
»، أعالم الدين: ص ٢٩٨ وفيه  ة الباهرة: ص ٢٤ وفيه «فتجوزوا النعم» بدل «فتحور نقماً الدرّ
ة: ج ٢ ص ٢٠٠، بحار األنوار: ج ٧٥  »، كشف الغمّ ل إلى غيركم» بدل «فتحور نقماً «فتتحوّ

.« » بدل «فتحور نقماً ة: ج ٢ص ٧٧٠ وفيه «فتعود نقماً ص ١٢١ رقم ٤، الفصول المهمّ
(٩) بحار األنوار، ج ٧٥، ص ١٢١، رقم ٤.

(١٠) بحار األنوار، ج ٧٥، ص ١٢١، رقم ٤.



C قصار احلكم لإلمام احلسني

٣٥٩

.(١) ةٍ رَ دْ نْ قُ ا عَ فَ نْ عَ فَى النَّاسِ مَ الَ C: إِنَّ أَعْ قَ  -١٢
.(٢) ةِ رَ خِ اآلْ يَا وَ نْ بَ الدُّ رَ نْهُ كُ هُ عَ جَ اللَّ رَّ نٍ فَ مِ ؤْ ةَ مُ بَ رْ سَ كُ نْ نَفَّ الَ C: مَ قَ  -١٣

.(٣) نِينَ سِ حْ مُ بُّ الْ هُ يُحِ اللَّ ، وَ يْهِ هُ إِلَ نَ اللَّ سَ نَ أَحْ سَ نْ أَحْ الَ C: مَ قَ  -١٤
.(٤) ينَةٌ لْمَ زِ الَ C: إِنَّ الْحِ قَ  -١٥

.(٥) ةٌ وَّ رُ فَاء مُ وَ الَ C: الْ قَ  -١٦
.(٦) لِفٌ بَار صَ تِكْ الَ C: االسْ قَ  -١٧

.(٨) فٌ عْ ه(٧)ضَ فَ السَّ ، وَ هٌ فَ لَة سَ جَ عَ الَ C: الْ قَ  -١٨
.(١٠).(٩) ةٌ طَ رْ وّ وَ لُ غُ الَ C: الْ قَ  -١٩

.(١١) رٌّ ةِ شَ اءَ نَ لِ الدَّ ة أَهْ الَسَ جَ الَ C: مُ قَ  -٢٠
.(١٢) يبَةٌ قِ رِ سْ فِ لِ الْ ة أَهْ الَسَ جَ الَ C: مُ قَ  -٢١

.(١٣) ورَ النَّاسِ هُ أُمُ اهُ اللَّ فَ طِ النَّاسِ كَ خَ هِ بِسَ ا اللَّ ضَ نْ طَلَبَ رِ الَ C: مَ قَ  -٢٢

(١) بحار األنوار، ج ٧٥، ص ١٢١، رقم ٤.

(٢) بحار األنوار، ج ٧٥، ص ١٢٢، رقم ٤.

(٣) بحار األنوار، ج ٧٥، ص ١٢٢، رقم ٤.
(٤) بحار األنوار، ج ٧٥، ص ١٢٢، رقم ٥. الفصول المهمة، ج ٢، ص ٧٧١.
(٥) بحار األنوار، ج ٧٥، ص ١٢٢، رقم ٥. الفصول المهمة، ج ٢، ص ٧٧١.
(٦) بحار األنوار، ج ٧٥، ص ١٢٢، رقم ٥. الفصول المهمة، ج ٢، ص ٧٧١.

ة والحركة (الصحاح: ج ٦ ص ٢٢٣٤ «سفه»). ه: ضدّ الحلم، وأصله الخفّ فَ (٧) السَّ
(٨) بحار األنوار، ج ٧٥، ص ١٢٢، رقم ٥. الفصول المهمة، ج ٢، ص ٧٧١.

الكُ (الصحاح: ج ٣ ص ١١٦٦ «ورط»). : الهَ ةُ رطَ (٩) الوَ
: ج ١ ص ٣٣٤. بحار األنوار، ج ٧٥، ص ١٢٢، رقم ٥. الفصول المهمة، ج ٢، ص  (١٠) نثر الدرّ

.٧٧١
(١١) بحار األنوار، ج ٧٥، ص ١٢٢، رقم ٥. الفصول المهمة، ج ٢، ص ٧٧١.
(١٢) بحار األنوار، ج ٧٥، ص ١٢٢، رقم ٥. الفصول المهمة، ج ٢، ص ٧٧١.

(١٣) بحار األنوار، ج ٧٥، ص ١٢٦، رقم ٨.



سرية اإلمام احلسني C - ج٢

٣٦٠

.(١) هُ إِلَى النَّاسِ هُ اللَّ لَ كَ هِ وَ طِ اللَّ خَ ا النَّاسِ بِسَ ضَ نْ طَلَبَ رَ الَ C: مَ قَ  -٢٣
 .(٢) بني بِالبَالءِ دِّ ، وال تُؤَ جني بِاإلِحسانِ مَّ ال تَستَدرِ الَ C: اللَّهُ قَ  -٢٤

.(٣) مِ رَ كَ لَى الْ انَكَ عَ دْ أَعَ قَ كَ فَ طَاءَ بِلَ عَ نْ قَ الَ C: مَ قَ  -٢٥
ةً  يرَ خِ نْ ذَ يَكُ كَ فَ دَ هُ بَعْ قْ نْفِ قاً، فَالَ تُ نْفِ ـهُ مُ نْتَ لَ نْ لَكَ كُ كُ مْ يَ الُكَ إِنْ لَ ـالَ C: مَ قَ  -٢٦
الَ  هُ وَ ى لَ بْقَ لَمْ أَنَّكَ الَ تَ ، اعْ ـابِهِ سَ وذَ بِحِ أْخُ مَ طَالَبَ بِهِ الْ مُ ـونُ أَنْتَ الْ تَكُ ، وَ كَ يْـرِ لِغَ

.(٤) لَكَ أْكُ بْلَ أَنْ يَ هُ قَ لْ ، فَكُ يْكَ لَ ى عَ بْقَ يَ
نَّ  لَّمَ تَكَ الَ تَ ، وَ رَ زْ ـوِ يْكَ الْ لَ افُ عَ إِنِّي أَخَ نِيكَ فَ عْ ا الَ يَ ـنَّ فِيمَ لَّمَ تَكَ ـالَ C: الَ تَ قَ  -٢٧

.(٥) قِّ فَعِيبَ لَّمَ بِالْحَ دْ تَكَ لِّمٍ قَ تَكَ بَّ مُ عاً، فَرُ ضِ وْ مِ مَ الَ  لِلْكَ تَّى تَرَ نِيكَ حَ عْ ا يَ فِيمَ
ـفيهَ  السَّ (٦)، وَ قليكَ ليـم يَ ـإِنَّ الحَ ـفيهاً؛ فَ ليمـاً وال سَ ـنَّ حَ يَ ـالَ C: ال تُمارِ قَ  -٢٨

.(٧) يُرديكَ
ولَ  قُ بُّ أَنْ يَ ا تُحِ نْكَ إِالَّ مَ  عَ ارَ ا تَوَ نِ إِذَ مِ ؤْ مُ يكَ الْ ـنَّ فِي أَخِ ولَ قُ ـالَ C: الَ تَ قَ  -٢٩

.(٨) نْهُ يْتَ عَ ارَ ا تَوَ فِيكَ إِذَ
فَة(٩). رِ عْ مَ احُ الْ لْمِ لِقَ عِ ةُ الْ اسَ الَ C: دِرَ قَ  -٣٠

.(١٠) هُ تَاحَ فْ فْقُ مِ انَ الرِّ يَلُ كَ يِيَتْ بِهِ الْحِ عَ أْيِ وَ نِ الرَّ مَ عَ جَ نْ أَحْ الَ C: مَ قَ  -٣١

(١) بحار األنوار، ج ٧٥، ص ١٢٦، رقم ٨.
ة: ج ٢ ص ٢٠١، بحار األنوار،  ة الباهرة: ص ٢٤، كشف الغمّ (٢) نزهة الناظر: ص ٨٣ ح ١٠، الدرّ

ج ٧٥، ص ١٢٧، رقم ٩.
(٣) بحار األنوار، ج ٧٥، ص ١٢٧، رقم ٩.

(٤) بحار األنوار، ج ٧٥، ص ١٢٨، رقم ١١.

(٥) بحار األنوار، ج ٧٥، ص ١٢٧، رقم ١٠.
ة البُغض (مفردات ألفاظ القرآن: ص ٦٨٣ «قلى»). لى: شدّ (٦) القِ

(٧) كنز الفوائد: ج ٢ ص ٣٢، بحار األنوار: ج ٧٥ ص ١٢٧ رقم ١٠.
(٨) بحار األنوار، ج ٧٥، ص ١٢٧، رقم ١٠.
(٩) بحار األنوار، ج ٧٥، ص ١٢٨، رقم ١١.

(١٠) بحار األنوار، ج ٧٥، ص ١٢٨، رقم ١١.



C قصار احلكم لإلمام احلسني

٣٦١

ت  هُ ما دَرَّ م، يَحوطونَ نَتِهِ لى ألسِ ينُ لَعقٌ عَ الدّ نيا وَ بيدُ الدُّ الَ C: إنَّ النّاسَ عَ قَ  -٣٢
.(٢) انونَ يّ لَّ الدَّ صوا(١) بِالبَالءِ قَ حِّ إِذا مُ م، فَ هُ عائِشُ مَ

.(٣) بِ النَّارِ امُ كِالَ ا إِدَ إِنَّهَ يبَةِ فَ غِ نِ الْ فَّ عَ الَ C: كُ قَ  -٣٣
عَ  ضَ وَ هُ إالّ تَ ذَ قُدرَ ، وال أخَ تَهُ نهُ طاعَ عَ عَ ضَ وَ دٍ إالّ ةَ أحَ هُ طاقَ ذَ اللَّ الَ C: ما أخَ قَ  -٣٤

.(٤) تَهُ لفَ نهُ كُ عَ
هَ  وا اللَّ بَدُ ماً عَ وْ إِنَّ قَ ، وَ ارِ ةُ التُّجَّ بَادَ تِلْكَ عِ بَةً فَ غْ ـهَ رَ وا اللَّ بَدُ ماً عَ وْ ـالَ C: إِنَّ قَ قَ  -٣٥
يَ  هِ ، وَ ارِ رَ َحْ ةُ األْ بَادَ تِلْكَ عِ راً فَ كْ هَ شُ وا اللَّ بَدُ ماً عَ وْ إِنَّ قَ ، وَ بِيدِ عَ ةُ الْ بَادَ تِلْكَ عِ بَةً فَ هْ رَ

.(٥) ةِ بَادَ عِ لُ الْ أَفْضَ
ةٍ أَوْ  وَّ ـرُ : إِلَـى ذِي دِينٍ أَوْ مُ ةٍ ثَ ـدِ ثَالَ تَـكَ إِالَّ إِلَـى أَحَ اجَ فَـعْ حَ رْ ـالَ C: الَ تَ قَ  -٣٦
ا  أَمَّ ، وَ تِهِ وَّ رُ يِي لِمُ تَحْ سْ هُ يَ إِنَّ ةِ فَ وَّ رُ مُ ا ذُو الْ أَمَّ ، وَ ونُ دِينَهُ يَصُ ينِ فَ ا ذُو الدِّ أَمَّ ؛ فَ بٍ سَ حَ
ونُ  وَ يَصُ هُ تِكَ فَ اجَ ي حَ هُ فـِ هُ لَ لَ بْذُ كَ أَنْ تَ هَ جْ مْ وَ رِ مْ تُكْ لَمُ أَنَّـكَ لَ يَعْ ـبِ فَ سَ ذُو الْحَ

.(٦) تِكَ اجَ اءِ حَ يْرِ قَضَ كَ بِغَ دَّ رُ كَ أَنْ يَ هَ جْ وَ
.(٧) لّ ياة في ذُ نْ حَ يْرٌ مِ زٍّ خَ تٌ في عِ وْ الَ C: مَ قَ  -٣٧

.(٨) كَ بَ بَعضُ هَ ومٌ ذَ لَّما مَضى يَ ، كُ امٌ ، إنَّما أنتَ أيّ مَ ابنَ آدَ الَ C: يَ قَ  -٣٨
.(٩) وتُ المَ ، وَ ضُ رَ المَ ، وَ قرُ : الفَ يءٍ هُ لِشَ أسَ مَ رَ عَ ابنُ آدَ ضَ ةٌ ما وَ الَ C: لَوال ثَالثَ قَ  -٣٩

ا يشوبه (تاج العروس: ج ٩ ص ٣٥٨ «محص»). هُ ممّ صَ الذهب بالنار: أخلَصَ حَ (١) مَ
(٢) تحف العقول: ص ١٧٦، بحار األنوار: ج ٧٥ ص ١١٧، رقم ٢.

(٣) بحار األنوار، ج ٧٥، ص ١١٧، رقم ٢.
(٤) تحف العقول: ص ١٧٦. بحار األنوار: ج ٧٥ ص ١١٧ ح ٤.

(٥) تحف العقول: ص ١٧٧. بحار األنوار، ج ٧٥، ص ١١٧، رقم ٥.
(٦) بحار األنوار، ج ٧٥، ص١١٨-١١٩، رقم ١٢.

(٧) بحار األنوار، ج ٤٤، ص ١٩٢. مناقب آل أبي طالب، ابن شهر أشوب، ج٤، ص٧٦.
(٨) إرشاد القلوب: ص ٤٠، وفي تنبيه الخواطر: ج ١ ص ٧٨ عن اإلمام الحسن Cنحوه.

(٩) نزهة الناظر: ص ٨٠ ح ٤ الخصال: ص ١١٣ ح ٨٩.
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٣٦٢

نيا(١). بَتِ الدُّ رِ ، لَخَ تِهِ وتَ بِصورَ وا المَ رُ وَّ لَ النّاسُ وتَصَ قَ الَ C: لَو عَ قَ  -٤٠
.(٢) ةٌ بَ لُ تَجرِ مَ الَ C: العَ قَ  -٤١

.(٣) قلِ ةٌ فِي العَ يادَ بِ زِ الَ C: طولُ التَّجارِ قَ  -٤٢
ةَ  قوبَ نُ العُ أمَ م، ويَ نوبِهِ ن ذُ بادِ مِ لَى العِ ن يَخافُ عَ مَّ اكَ أن تَكونَ مِ ـالَ C: إيّ قَ  -٤٣
تِهِ  هُ إالّ بِطاعَ ندَ نالُ ما عِ ، وال يُ نَّتِهِ ن جَ عُ عَ كَ وتَعالى ال يُخدَ بارَ هَ تَ إِنَّ اللَّ ؛ فَ نبِهِ ن ذَ مِ

.(٤) هُ إن شاءَ اللَّ
 ، فاءِ عَ لَى الضُّ ةُ عَ سـوَ القَ ، وَ نَ األَعداءِ بنُ مِ لوكِ الجُ صالِ المُ ـرُّ خِ الَ C: شَ قَ  -٤٤

.(٥) عطاءِ ندَ اإلِ البُخلُ عِ وَ
.(٦) لِّ عائِبٍ عاذِراً عَ كُ م مَ دٍ عائِباً، لَم يَعدَ َحَ ن ألِ الَ C: مَن لَم يَكُ قَ  -٤٥

.(٧) نَ النّارِ هِ نَجاةٌ مِ شيَةِ اللَّ ن خَ الَ C: البُكاءُ مِ قَ  -٤٦
.(٨) هِ ةِ اللَّ حمَ ن رَ ، مِ لوبِ شيَةُ القُ يونِ وخَ الَ C: بُكاءُ العُ قَ  -٤٧

إِنَّ  دوا فَ وَّ تَزَ ... فَ رٍ ذَ لى حَ نيا عَ ـنَ الدُّ ، وكونوا مِ وا اللَّهَ قُ ! اتَّ هِ بادَ اللَّ ـالَ C: عِ قَ  -٤٨
.(٩) م تُفلِحونَ لَّكُ عَ هَ لَ وا اللَّ قُ اتَّ ادِ التَّقو، وَ يرَ الزّ خَ

(١) محاضرات األدباء: ج ٢ ص ٤٥٨.
(٢) تاريخ اليعقوبي: ج ٢ ص ١٧٢.

(٣) نزهة الناظر: ص ٨٨ ح ٢٨، أعالم الدين: ص ٢٩٨، بحار األنوار: ج ٧٨ ص ١٢٨ ح ١١.
(٤) تحف العقول: ص ١٧٣، بحار األنوار: ج ٧٥ ص ١٢١ ح ٣، فروع الكافي: ج ٦ ص ٤٩ ح ٩.

(٥) المناقب البن شهرآشوب: ج ٤ ص ٦٥، بحار األنوار: ج ٤٤ ص ١٨٩ ح ٢.
(٦) نزهة الناظر: ص ٨٠ ح ١.

ي: ج ١٤، ص ١٧٨، الرقم ٢١٨٠.  (٧) جامع األخبار: ص ٢٥٩ ح ٦٨٩. جامع األحاديث للقمّ
الفردوس: ج ٢ ص ٤٦٩ ح ٣٩٩٦.

(٨) جامع األخبار: ص ٢٥٩ ح ٦٩٠. مكارم األخالق: ج ٢ ص ٩٦ ح ٢٢٧١.
(٩) تاريخ دمشق: ج ١٤ ص ٢١٨، كفاية الطالب: ص ٤٢٩.
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٣٦٣

.(٢) هُ مَ حِ ل رَ ليَصِ ، فَ زقِهِ زادَ في رِ ، ويُ لِهِ (١) في أجَ أَ نسَ هُ أن يُ رَّ الَ C: مَن سَ قَ  -٤٩
هِ  لَى اللَّ هُ عَ ـن كانَ لَ ، مَ ا النّاسُ هَ : «أيُّ نادٍ ةِ ناد مُ يامَ ـومُ القِ ـالَ C: إذا كانَ يَ قَ  -٥٠

.(٣) عروفِ أهلُ المَ قومُ إالّ م»، فَال يَ ليَقُ أجرٌ فَ
أَيتُمُ  لَـو رَ ـبُ أجراً، فَ مداً ويُكسِ ـبُ حَ عـروفَ يُكسِ ـالَ C: اعلَمـوا أنَّ المَ قَ  -٥١
، ولَو  ـرُّ النّاظِرينَ ويَفـوقُ العالَمينَ ، يَسُ ميالً ـناً جَ سَ أَيتُموهُ حَ الً رَ جُ عروفَ رَ المَ
هُ  لـوبُ وتُغَضُّ دونَ نهُ القُ رُ مِ نفِ هاً، تَ ـوَّ شَ (٤) مُ جاً ـمِ أَيتُموهُ سَ الً رَ جُ أَيتُـمُ اللُّـؤمَ رَ رَ

.(٥) األَبصارُ
.(٦) ةٌ رابَ وارُ قَ الَ C: الجِ قَ  -٥٢
.(٧) ةٌ ةُ نِعمَ لَ الَ C: الصِّ قَ  -٥٣

.(٨) ةٌ حمَ ةُ رَ لَ الَ C: الصِّ قَ  -٥٤
.(٩) هُ لَ مَن قَطَعَ صَ لَ النّاسِ مَن وَ الَ C: إنَّ أوصَ قَ  -٥٥

رته (النهاية: ج ٥ ص ٤٤ «نسأ»). أْتُ الشيء: أخّ (١) نَسَ
(٢) عيون أخبار الرضا C: ج ٢ ص ٤٨ ح ١٥٧، صحيفة اإلمام الرضا C: ص ٢٨٦ ح ٣١، 

بحار األنوار: ج ٧١ ص ٩١ ح ١٥.
(٣) إرشاد القلوب: ص ١٨٩.

: أي قبحَ فهو قَبيح (النهاية: ج ٢ ص ٣٩٨ «سمج»). جٌ مِ جَ الشيء فهو سَ مُ (٤) سَ
ة: ج ٢  : ج ١ ص ٣٣٤، نزهة الناظر: ص ٨١ ح ٦، أعالم الدين: ص ٢٩٨، كشف الغمّ (٥) نثر الدرّ

ة: ص ٧٧٠. ص ٢٠٠، بحار األنوار: ج ٧٥ ص ١٢١ ح ٤؛ الفصول المهمّ
(٦) تاريخ اليعقوبي: ج ٢ ص ١٧٢. معدن الجواهر: ص ٧٢.

ة: ج ٢ ص ٢٠٠، بحار األنوار: ج ٧٥ ص ١٢٢ رقم  (٧) نزهة الناظر: ص ٨١ ح ٥، كشف الغمّ
ة: ص ٧٧١. ٥؛ الفصول المهمّ

: ج ١ ص ٣٣٤. (٨) نثر الدرّ
: ج ١  ة: ج ٢ ص ٢٠٠، نثر الدرّ ة الباهرة: ص ٢٩، كشف الغمّ (٩) نزهة الناظر: ص ٨١ ح ٦، الدرّ
ة:  ص ٣٣٤ وفيه «أفضل» بدل «أوصل»، بحار األنوار: ج ٧٥ ص ١٢١ رقم ٤؛ الفصول المهمّ

ص ٧٧١..
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.(١) كَ أغراكَ ضَ ، ومَن أبغَ بَّكَ نَهاكَ الَ C: مَن أحَ قَ  -٥٦
.(٢) ةٌ داقَ ةُ صَ عونَ الَ C: المَ قَ  -٥٧

.(٤).(٣) قَى العِرضَ يرَ المالِ ما وَ الَ C: إنَّ خَ قَ  -٥٨
رُ في نَعتِ  نظُ ةً يَ ـرَّ ، فَمَ هُ رآتَ هُ مِ ولَ ، وقَ تَهُ ـهَ عِصمَ ذَ اللَّ نَ اتَّخَ ؤمِ ـالَ C: إنَّ المُ قَ  -٥٩
ـهِ  ن نَفسِ ، ومِ نهُ في لَطائِفَ وَ مِ هُ ، فَ بِّرينَ تَجَ صفِ المُ رُ في وَ نظُ ةً يَ ، وتارَ نيـنَ ؤمِ المُ

.(٥) لى تَمكينٍ هِ عَ ن قُدسِ ، ومِ قينٍ ن فِطنَتِهِ في يَ ، ومِ فٍ في تَعارُ
.(٧).(٦) ماً رَ بَ عَ الظّالِمينَ إالّ ياةَ مَ الحَ ، وَ ةً عادَ سَ وتَ إالّ  المَ الَ C: إنّي ال أرَ قَ  -٦٠
.(٨) ماً رَ ينَ إِالَّ بَ عَ الظَّالِمِ يَاةَ مَ الَ الْحَ يَاةَ وَ تَ إِالَّ الْحَ وْ مَ  الْ الَ C: إِنِّي الَ أَرَ قَ  -٦١

ةٍ  هانَ ا لِمَ : إمّ عٍ اللٍ أربَ لُ لِخِ جُ هُ يَحلِفُ الرَّ إِنَّ ، فَ لفِ ةَ الحَ ثرَ روا كَ ـالَ C: احذَ قَ  -٦٢
يٍّ فِي  ـا لِعَ ، وإمّ اهُ ةِ إلى تَصديـقِ النّاسِ إيّ راعَ لَـى الضَّ ثُّهُ عَ ـهِ تَحُ هـا في نَفسِ دُ يَجِ
هُ  نَ النّاسِ لَ فَها مِ رَ ـةٍ عَ ا لِتُهمَ ، وإمّ هِ المِ ةً لِكَ لَ شـواً وصِ ذُ األَيمان حَ يَتَّخِ قِ فَ نطـِ المَ

.(٩) ثبيتٍ يرِ تَ ن غَ هُ مِ رسالِهِ لِسانَ ِ ا إلِ ، وإمّ بِاليَمينِ هُ إالّ ولَ قبَلونَ قَ م ال يَ يَر أنَّهُ فَ

(١) نزهة الناظر: ص ٨٨ ح ٢٨، أعالم الدين: ص ٢٩٨، بحار األنوار: ج ٧٥ ص ١٢٨ رقم١١.
(٢) تاريخ اليعقوبي: ج ٢ ص ١٧٢.

ويثلب  ينتقص  أن  عنه  ويحامي  بِه،  سَ وحَ نفسه  من  يصونه  الذي  اإلنسان  جانب  هو   : ضُ العِرْ  (٣)
(النهاية: ج ٣ ص ٢٠٩ «عرض»).

(٤) تهذيب الكمال: ج ٦ ص ٤٠٧، تاريخ دمشق: ج ١٤ ص ١٨١، نزهة الناظر: ص ٨٣ ح ٩، 
ة: ج ٢ ص ٢٠١، بحار األنوار: ج ٤٤ ص ١٩٥ ح ٨. كشف الغمّ

(٥) تحف العقول: ص ١٧٨، بحار األنوار: ج ٧٥ ص ١١٩ ح ١٥.
هُ (الصحاح: ج ٥ ص ١٨٦٩ «برم»). رَ هُ وأضجَ لَّ : أي أمَ هُ مَ . وأبرَ هُ ئِمَ م؛ إذا سَ : مصدر بَرِ مُ (٦) البَرَ

أبي  بن  عقبة  عن   ٤٠٤ ص   ٥ ج  الطبري:  تاريخ   ،٢٨٤٢ ح   ١١٥ ص   ٣ ج  الكبير:  المعجم   (٧)
ص   ١٤ ج  دمشق:  تاريخ  «الحياة»،  بدل  الحياة»  و«وال  «سعادة»  بدل  «شهادة»  وفيه  العيزار 

٢١٨؛ تحف العقول: ص ١٧٢، الملهوف: ص ١٣٨، بحار األنوار: ج ٤٤ ص ١٩٢.
(٨) بحار األنوار، ج ٧٥، ص ١١٧، رقم ٢.

(٩) تنبيه الخواطر: ج ٢ ص ١١٠، معدن الجواهر: ص ٤٢.
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.(١) هِ دِّ ن رَ كَ عَ جهَ م وَ أَكرِ ، فَ ؤالِكَ ن سُ هُ عَ جهَ م وَ ةِ لَم يُكرِ بُ الحاجَ الَ C: صاحِ قَ  -٦٣
نَ  نَّ مِ ـكَ أن يُجَ َوشَ ، ألَ ـنَ وأصـابَ لَّما قالَ أحسَ مَ كُ ـالَ C: لَـو أنَّ العالـِ قَ  -٦٤

.(٢) هُ وابُ ا العالِمُ مَن يَكثُرُ صَ ، وإنَّمَ العُجبِ
نَ األَجرِ  هُ مِ ، كانَ لَ هُ أَجابَ قٍّ فَ ةِ حَ فَ عرِ ةٍ إلى مَ اللَ ـن ضَ بداً مِ ـالَ C: مَن دَعا عَ قَ  -٦٥

.(٣) ةٍ مَ تقِ نَسَ عِ كَ
نْ  مِ ، وَ ـولِ قُ عُ لِ الْ لُوسُ إِلـى أَهْ : الْجُ بُـولِ قَ المـاتِ الْ ـنْ دَالئِلِ عَ ـالَ C: مِ قَ  -٦٦

.(٤) رِ كْ فِ لِ الْ يْرِ أَهْ ماراةُ لِغَ مُ لِ الْ هْ بابِ الْجَ الماتِ أَسْ عَ
ا فِي  الَى بِهَ عَ هُ تَ هُ اللّ أَ افَ الَى كَ عَ هِ تَ هَ اللّ جْ يْهِ وَ ةِ إِلَى أَخِ نِيعَ ادَّ بِالصَّ نْ أَرَ الَ C: مِ قَ  -٦٧

.(٥) لِكَ نْ ذَ ثَرِ مِ بَالءِ بِأَكْ نَ الْ نْهُ مِ فْتُ عَ رَ صَ ، وَ تِهِ قْتِ حاجَ وَ
تّى  هِ تَعالى حَ يفُ اللَّ هِ تَعالى، فَذاكَ ضَ أتيهِ إِالّ للَّ داً ال يَ الَ C: مَن أتى مَسجِ قَ  -٦٨

.(٦) نهُ جَ مِ يَخرُ
ا  مّ هُ عَ لَ وِّ نِ اتَّقاهُ أن يُحَ ـنَ لِمَ مِ هَ قَد ضَ إِنَّ اللَّ ، فَ  اللَّهِ ـم بِتَقوَ ـالَ C: أوصيكُ قَ  -٦٩

.(٧) بُّ هُ إلى ما يُحِ يَكرَ
نْ  ةً مِ بَ رْ هُ كُ نـْ هُ عَ سَ اللَّ يَا نَفَّ نْ بِ الدُّ ـرَ نْ كُ ةً مِ بَ رْ يْهِ كُ ـنْ أَخِ سَ عَ ـنْ نَفَّ ـالَ C: مَ قَ  -٧٠

.(٨) ةِ رَ بِ اآلخِ رَ كُ
ة: ج ٢ ص ٢٠٢، بحار األنوار: ج ٤٤ ص ١٩٦ ح ٩. الفصول المهمة، ج ٢، ص٧٧٠. (١) كشف الغمّ

(٢) محاضرات األدباء: ج ١ ص ٥٠.
(٣) مسند زيد: ص ٣٩٠.

(٤) تحف العقول، ص ١٧٨. وفي المتن الكفر ولكن كما هو في بعض النسخ الفكر وما أثبتناه هو 
األنسب.

(٥) الفصول المهمة، ج ٢، ص ٧٧١.
(٦) بغية الطلب في تاريخ حلب: ج ٦ ص ٢٥٨٥، األنساب للسمعاني: ج ٣ ص ١٩٥ عن زياد بن 

سابور وليس فيه «حتّى يخرج منه».
(٧) تحف العقول: ص ١٧٣، أعالم الدين: ص ٢٢٢، بحار األنوار: ج ٧٥ ص ١٢٠-١٢١ ح ٣.

(٨) الفصول المهمة، ج ٢، ص ٧٧١.
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٣٦٦

راراً في  ونُوا أَحْ ، فَكُ عادَ مَ نْتُمْ ال تَخافُونَ الْ كُ ، وَ مْ دينٌ كُ نْ لَ كُ مْ يَ الَ C: إنْ لَ قَ  -٧١
.(١) مْ نْياكُ دُ

.(٢) زٌّ قُ عِ دْ الَ C: الصِّ قَ  -٧٢
.(٣) زٌ جْ بُ عَ الَ C: الْكِذْ قَ  -٧٣

.(٤) ةٌ رُّ أَمانَ الَ C: السِّ قَ  -٧٤
.(٥)فُ التَّقو رَ الَ C: الشَّ قَ  -٧٥

.(٦) ةٌ بادَ نُ عِ سَ لُقُ الْحَ الَ C: الْخُ قَ  -٧٦
.(٧) نٌ يْ تُ زَ مْ الَ C: الصَّ قَ  -٧٧

.(٨) رٌ قْ حُّ فَ الَ C: الشُّ قَ  -٧٨
 .(٩) نىً خاءٌ غِ الَ C: السَّ قَ  -٧٩

.(١٠) بَّةٌ حَ خاءُ مَ الَ C: السَّ قَ  -٨٠
 .(١١) فْقُ لُبٌّ الَ C: الرِّ قَ  -٨١

، فيما  بُّ ـا تُحِ مّ بِرْ عَ اصْ ، وَ قُّ ـكَ الْحَ مُ لْزِ هُ فيما يُ رَ لـى ما تَكْ بِرْ عَ ـالَ C: اصْ قَ  -٨٢
(١) بحار األنوار، ج ٤٥، ص ٥١.

(٢) تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص ١٧٢.

(٣) تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص ١٧٢.

(٤) تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص ١٧٢.
(٥) نزهة الناظر: ص ٨٨ ح ٢٨، أعالم الدين: ص ٢٩٨، بحار األنوار: ج ٧٥ ص ١٢٨ ح ١١.

(٦) تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص ١٧٢.

(٧) تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص ١٧٢.

(٨) تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص ١٧٢.

(٩) تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص ١٧٢.
(١٠) المناقب والمثالب للخوارزمي: ص ١٨٥ ح ٦٠٤.

(١١) تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص ١٧٢.
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.(١)و يْهِ الْهَ وكَ إِلَ عُ دْ يَ
عَ  زَ عِ اَلْجَ دَ ، وَ مِ رَ كَ نَ الْ بْرُ مِ الصَّ ، وَ بْرِ يْرَ في الصَّ إنَّ الْخَ بْرِ فَ يْكَ بِالصَّ لَ الَ C: عَ قَ  -٨٣

.(٢) نيكَ غْ عَ ال يُ زَ إنَّ الْجَ فَ
.(٤) رَ فاجِ الْ بَرَّ وَ رِ تُصيبُ الْ طَ مَ ثْلَ وابِلِ الْ (٣) مِ ةُ نيعَ الَ C: الصَّ قَ  -٨٤

إِنَّها  نيا؛ فَ هِ الدُّ م هذِ نَّكُ رَّ غُ ، فَال تَ تَنَتهُ يُّ مَن فَ قِ الشَّ ، وَ تهُ رَّ غرورُ مَن غَ الَ C: المَ قَ  -٨٥
عَ فيها(٥). عَ مَن طَمِ يِّبُ طَمَ يها، وتُخَ نَ إلَ كَ جاءَ مَن رَ تَقطَعُ رَ

يِ  دَ ينَ يَ كَ بَ وقِفَ ، ومَ كَ عَ كَ مَضجَ برِ ، وفي قَ كَ عَ ر مَصرَ ! اذكُ مَ ابنَ آدَ الَ C: يَ قَ  -٨٦
 ، رَ ناجِ لوبُ الحَ بلُغُ القُ ، وتَ قدامُ لُّ فيهِ األَ زِ ومَ تَ لَيكَ يَ (٦) عَ كَ حُ وارِ دُ جَ ، تَشـهَ اللَّهِ

.(٧) سطَ عُ الميزانُ القِ ، ويوضَ رائِرُ و السَّ ، وتَبدُ جوهٌ دُّ وُ جوهٌ وتَسوَ بيَضُّ وُ وتَ
لّوا  يثُ حَ يـفَ كانوا وحَ ، كَ عَ آبائِكَ وأبنائِكَ ر مَصارِ ! اذكُ مَ ابـنَ آدَ ـالَ C: يَ قَ  -٨٧

.(٨) عتَبِرِ ةً لِلمُ برَ رتَ عِ م، وصِ لَّهُ حَ لَلتَ مَ ليلٍ قَد حَ ن قَ أَنَّكَ عَ وكَ
.(٩) كُ رِ ضْ لِما ال تُدْ رَّ تَعَ ال تَ ، وَ لَّفْ ما ال تُطيقُ تَكَ الَ C: ال تَ قَ  -٨٨

يْه(١٠). لَ رُ عَ دِ قْ دْ بِما ال تَ عِ الَ C: ال تَ قَ  -٨٩

(١) نزهة الناظر وتنبيه الخاطر،ص ٨٥، رقم ١٨.
(٢) بحار األنوار، ج ٢٢، ص ٤٣٦.

(٣) عمل المعروف.
(٤) تحف العقول، ص ١٧٦. بحار األنوار، ج ٧٥، ص ١١٧، رقم ٣.

ة: ج ٢  (٥) مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ١ ص ٢٥٢. مثيراألحزان: ص ٥١. كشف الغمّ
ص ٢٢٥ وص ٢٦٧. المناقب البن شهرآشوب: ج ٤ ص ١٠٠.

حُ اإلنسان: أعضاؤه التي يكتسب بها (الصحاح: ج ١ ص ٣٥٨ «جرح»). وارِ (٦) جَ
(٧) إرشاد القلوب: ص ٢٩.
(٨) إرشاد القلوب: ص ٢٩.

(٩) نزهة الناظر وتنبيه الخاطر، ص ٧٧. أعيان الشيعة، السيد محسن األمين، ج ٢، ص ٤٥١.
(١٠) نزهة الناظر وتنبيه الخاطر، ص ٧٧. أعيان الشيعة، السيد محسن األمين، ج ٢، ص ٤٥١.
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.(١) تَفيدُ رِ ما تَسْ دَ قْ إالّ بِقَ نْفِ الَ C: ال تُ قَ  -٩٠
.(٢) تَ نَعْ رِ ما صَ دَ زاءِ إالّ بِقَ نَ الْجَ الَ C: ال تَطْلُبْ مِ قَ  -٩١

ةِ اللهِ تَعالى(٣). نْ طاعَ حْ إِالّ بِما نِلْتَ مِ رَ فْ الَ C: ال تَ قَ  -٩٢
.(٤) الً هُ أَهْ كَ لَ سَ أَيْتَ نَفْ لْ إالّ ما رَ تَناوَ الَ C: ال تَ قَ  -٩٣

رِ اتِّكالَ  دَ لَى القَ تَّكِل عَ ، وال تَ بِ غالـِ هادَ المُ زقِ جِ د فِي الرِّ ـالَ C: ال تُجاهِ قَ  -٩٤
تِ  يسَ ، ولَ ةِ فَّ نَ العِ اإلِجمالَ فِي الطَّلَبِ مِ ، وَ نَّةِ نَ السُّ زقِ مِ إِنَّ ابتِغاءَ الرِّ ؛ فَ ستَسلِمٍ مُ
لَ  األَجَ ، وَ قسـومٌ زقَ مَ ، وإنَّ الرِّ رصُ بِجالِبٍ فَضالً زقاً، والَ الحِ ةٍ رِ ـةُ بِمانِعَ فَّ العِ

.(٥) مِ أثَ رصِ طَلَبُ المَ استِعمالَ الحِ ، وَ حتومٌ مَ
قرٍ  ، أو فَ فظِعٍ (٦) مُ ـرمٍ ، أو غُ عٍ يـنٍ موجِ في دَ لُّ إالّ ـةَ ال تَحِ قَ دَ ـالَ C: إنَّ الصَّ قَ  -٩٥

.(٧) دقِعٍ مُ
قلَ  عَ العَ رَ ، وقَ زمِ ـزنَ بِالحَ عَ الحُ مَ (٨)، قَ ةٌ مَّ لَـى العاقِلِ لَ دَت عَ رَ ـالَ C: إذا وَ قَ  -٩٦

.(١٠).(٩) لِالحتِيالِ

(١) نزهة الناظر وتنبيه الخاطر، ص ٧٧. أعيان الشيعة، السيد محسن األمين، ج ٢، ص ٤٥١.

(٢) نزهة الناظر وتنبيه الخاطر، ص ٧٧. أعيان الشيعة، السيد محسن األمين، ج ٢، ص ٤٥١.

(٣) نزهة الناظر وتنبيه الخاطر، ص ٧٧. أعيان الشيعة، السيد محسن األمين، ج ٢، ص ٤٥١.

(٤) نزهة الناظر وتنبيه الخاطر، ص ٧٧. أعيان الشيعة، السيد محسن األمين، ج ٢، ص ٤٥١.
(٥) أعالم الدين: ص ٤٢٨، بحار األنوار: ج ١٠٣ ص ٢٧ ح ٤١، وفي مستطرفات السرائر: ص 

.C ١٦٤ ح ٤ وتحف العقول: ص ٢٣٤ عن اإلمام الحسن
رم: أي حاجة الزمة من غرامة مثقلة (النهاية: ج ٣ ص ٣٦٣ «غرم»). (٦) غُ
(٧) فروع الكافي: ج ٢ ص ٤٨ ح ٧، بحار األنوار: ج ٤٣ ص ٣٢٠ ح ٤.

ة: النازلة الشديدة من شدائد الدهر ونوازل الدنيا (لسان العرب: ج ١٢  ة. والملمَّ ة: الشدّ (٨) اللَّمَّ
ص ٥٥٠ «لمم»).

 ٣٦٣ ص   ٣ ج  المحيط:  (القاموس  ف  التصرّ على  والقدرة  النظر  وجودة  الحذق  االحتيال:   (٩)
«حول»).

(١٠) نزهة الناظر: ص ٨٤ ح ١٣.
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.(١) قِّ باعِ الحَ بِاتِّ قلُ إالّ لُ العَ الَ C: ال يَكمُ قَ  -٩٧
سـيءُ  المُ ، وَ الخائِـنُ خائِـفٌ ، وَ ـريءٌ البَـريءُ جَ ، وَ ـنٌ ـالَ C: األَميـنُ آمِ قَ  -٩٨

.(٢) شٌ ستَوحِ مُ
.(٣) ةً ةً آنِفَ قتَضي نِعمَ ، يَ ةٍ ةٍ سالِفَ كَ لِنِعمَ كرُ الَ C: شُ قَ  -٩٩

.(٤) ةُ األَبدانِ نوعُ راحَ الَ C: القُ قَ  -١٠٠
 .(٥) ها النّارُ ميعادُ ةُ وَ اللَ ها الضَّ ماعُ واءَ الَّتي جِ هِ األَْهْ وا هذِ قُ الَ C: اتَّ قَ  -١٠١

.(٦)! نْهُ تِذارِ مِ عْ نَ اإلِ نَ مِ سَ نْب أَحْ بَّ ذَ الَ C: رُ قَ  -١٠٢
.(٧) نِهِ أْ لَمُ بِشَ ءُ أَعْ رْ مَ ، الْ فيظَةَ بُ الْحَ هِ ةُ تُذِ رَ دْ قُ الَ C: الْ قَ  -١٠٣

(١) نزهة الناظر: ص ٨٣ ح ١٢، أعالم الدين: ص ٢٩٨، بحار األنوار: ج ٧٥ ص ١٢٧ ح ١١.
(٢) نزهة الناظر: ص ٨٤ ح ١٣.

(٣) نزهة الناظر: ص ٨٠.
(٤) نزهة الناظر: ص ٨٨ ح ٢٨، اعالم الدين: ص ٢٩٨، بحار األنوار: ج ٧٨ ص ١٢٨ ح ١١.

: ج ١١، ص ٥٩١. (٥) لسان العرب: ج ٢، ص ٣٥٦، إحقاق الحقّ
 (٦)أعالم الدين: ص ٢٩٨. بحار األنوار: ج ٧٥، ص ١٢٨، رقم ١١.

(٧) نزهة الناظر: ص ٨٤ ح ١٥.
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خالصة الباب السابع

الباب السـابع واألخير من هذا الكتاب كان موسـوماً بعنوان: (اإلمام الحسين 
C شهادة وخلود)، وقد قسمته إلى فصلين وهما:

١- الفصـل األول: كان بعنـوان: (شـهادة اإلمام الحسـين C)، وقد تركز 
البحث فيه على تفاصيل مقتل اإلمام الحسـين C وشـهادته؛ حيث توجت حياته 
الشريفة بوسام الشهادة في يوم عاشوراء الدامي في معركة فاصلة بين الحق والباطل، 

وبين الخير والشر، وبين العدل والظلم.
 ،C ولم تكن مصيبة أعظم في التاريخ اإلسـالمي من مصيبة اإلمام الحسين
وذلـك لما يرمز إليـه اإلمام C من شـخصية وتراث ومقام ومكانة، فاإلمام سـبط 
رسول اللَّه K وريحانته، وسيد شباب أهل الجنة، ومصباح الهد، وسفينة النجاة، 
والعروة الوثقى، وأحد أصحاب الكساء، وممن شملتهم آية التطهير وآية المودة، وهو 
حبيب رسول اللَّه K وريحانته، وإذا بالقوم يقتلونه بصورة بشعة ومأساوية ودامية، 

مما خلد تلك الواقعة لتبقى خالدة رغم تعاقب القرون والسنين واأليام.
وقد أشـرنا في بداية هذا الفصل إلى األحاديث والروايات الواردة على لسـان 
رسـول اللَّه K والتي تتحدث عن شـهادة اإلمام الحسين C وقتله، وقد بكى 
K في عدة مناسـبات أشـد البكاء ومنها حين والدة اإلمام الحسـين C، وفي 
كل مرة كان يذكر فيها مقتل اإلمام C كان يبكي لما سيحدث على سبطه الحسين 

في عاشوراء.
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كمـا ورد عن أمير المؤمنيـن C العديد من الروايات واألحاديث التي يتنبأ 
 C في كربالء المقدسة، وأن ما روي عنه C فيها بشهادة ولده اإلمام الحسين
بشـأن حادثة كربالء -أو األغلبية السـاحقة من هذه الروايات- يفيد بأنّها رويت في 

عهد خالفته C، وأنّ الكثير منها روي في كربالء نفسها.
ثم تطرقنا إلى نعي اإلمام الحسـين C نفسـه في عدة مناسـبات، وأنه كان 
يعلم بكل تفاصيل شـهادته، وأنه اختار طريق الشـهادة عن علـم ووعي وبصيرة من 
أمـره، وكان يصرح في غير مناسـبة أنه سـيقتل بالعراق. كمـا أنه رأC  أكثر من 
رؤيا تخبره بأنه مقتول ال محالة، وأن حياته سـتتوج بالشهادة؛ ورؤيا اإلمام الحسين 
C رؤيـا صادقة وحقة، ألن اإلمام المعصـوم ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من 
خلفه؛ وما حدث بعد ذلك من أحداث جسـام تتطابق تماماً مع ما تنبأ به رسـول اللَّه 

K وأمير المؤمنين C واإلمام الحسين C نفسه.
ثـم تحدثنـا في هـذا الفصل إلى إحيـاء اإلمام الحسـين C ليلة عاشـوراء 
بالعبادة، ففي عصر يوم التاسـع من محرم أمر اإلمام الحسين C أخاه العباس أن 
يطلب من الجيش األموي تأخير المعركة من ليلة عاشـوراء إلى يومها وذلك للتفرغ 

للعبادة والصالة والدعاء واالستغفار.
لقـد أراد اإلمـام الحسـين C وأصحابه أن يالقـوا اللَّه تعالى بقلب سـليم 
ونفس مطمئنة، وهم يسألون ربهم العفو والمغفرة والرحمة. وقد سهروا تلك الليلة 
حيـث أحيوهـا بالعبادة ما بين راكع وسـاجد وتالٍ للقرآن الكريـم حتى لم يذق أحد 

منهم طعم الرقاد. 
ثـم ركزنـا البحث حول يوم عاشـوراء، فال يـوم كيوم عاشـوراء حيث اجتمع 
خلـق كثير من شـرار النـاس ليقتلوا اإلمام الحسـين C وأهلـه وأصحابه بصورة 
بشعة، وليرتكبوا أعظم جريمة حرب في تاريخ اإلنسانية، حيث ارتكبوا بحق ريحانة 
رسول اللَّه K وسبطه وسيد شباب أهل الجنة أبشع صور القتل والسلب والحرق 

والنهب بحق اإلمام الحسين C والذرية الطاهرة.
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 ،C وقد تم الحديث حول عدد الجيش األموي وقلة أنصار اإلمام الحسين
وتفاصيل مأسـاة عاشـوراء، وخطب اإلمام C في يوم عاشوراء لالحتجاج على 
القوم وإلقاء الحجة عليهم، ولكن قد طبع اللَّه على قلوبهم فلم يغيروا مسار خطهم 

مع الجيش األموي.
وقد اسـتمرت المعركة من فجر يوم عاشـوراء، واشـتد القتـال حتى منتصف 
النهار، وكان اإلمام الحسين C في اللحظات األخيرة من بعد ظهر يوم عاشوراء 
يبعث في البقية الباقية من أصحابه روح العزة والصمود والثبات، ويوصيهم بالصبر 

فما هي إال لحظات حتى تتلقاهم المالئكة، وتبشرهم بالجنة.
وبعـد أن استشـهد أصحاب اإلمـام الحسـين C كلهم، بقي فـي المعركة 
وحيداً ال ناصر له وال معين، لكنه بقي صامداً وثابتاً وصابراً، قاتل بشـجاعة منقطعة 
النظير، وثابتاً ال يتزحزح عن مبادئه وقيمه قيد أنملة، مستبشراً بالفوز بوسام الشهادة.
وبعدما أثخن اإلمام الحسين C بالجراح، وأرهقته الطعنات وأعياه نزيف 
الدماء سقط على األرض مغشياً عليه، وكان الجميع يهاب االقتراب منه، أو اإلجهاز 

عليه حتى جاء شمر وقيل سنان، واجتز رأسه الشريف لينال وسام الشهادة الرفيع.
وهكـذا حـاز اإلمـام الحسـين علـى الشـهادة، وكان يبتسـم ابتسـامة الرضـا 
واالطمئنـان والفوز بالشـهادة، وحصول النصر الحقيقي إلى أبـد اآلبدين، فقد ربح 
اإلمام الحسين C الدنيا واآلخرة، أما أعداؤه فقد خسروا الدنيا واآلخرة، وذلك 

هو الخسران المبين.
وبقـي وسـيبقى اإلمام الحسـين C يلهـج بذكـره الماليين مـن المؤمنين 
والمحبين وكلهم ينادون (لبيك يا حسـين) حيث يغص مشـهده الشـريف بالموالين 

والعاشقين من كل أصقاع الدنيا.
٢- الفصـل الثانـي: أسـميته بعنـوان: (حكم ومواعـظ بليغة لإلمام الحسـين 
C)، وقد ركزنا البحث فيه على مواعظه البليغة، وقصار حكمه النفيسة. فقد ورد 
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عن اإلمام الحسين C في كتب الحديث والسيرة والتاريخ حكم نفيسة، ومواعظ 
بليغة، وأقوال مؤثرة، وكلمات معبرة، وهي تشـتمل على الموعظة الحسـنة، وتزكية 
النفس، وتهذيب الروح، وتطهير القلب، وترشـيد السـلوك، وإيقـاظ العقل، وتنمية 

الفكر والتفكير، وتعميق األخالق واآلداب.
 ،C وقـد بدأنا الفصل بالحديث عن أسـئلة وأجوبة بليغة لإلمام الحسـين
فقـد كانت لإلمام C أجوبة بليغة ألسـئلة وجهها العلمـاء والفقهاء وعامة الناس 
إليـه، وتحتوي هذه األجوبة على مفاهيم ومعارف دينية وعقائدية وأخالقية وتربوية 
وسـلوكية وفكرية وعلمية، وهي على اختصارها لهـا معانٍ متعددة، دالالت معبرة، 

.C وترمز إلى البالغة والفصاحة التي يتميز بها اإلمام الحسين
وختمنـا هذا الفصل بذكر مجموعة مختارة من قصار الحكم لإلمام الحسـين 
C، وقد تضمنت هذه الحكم البليغة مفاهيم عقائدية ومعرفية وفكرية وتشـريعية 
وأخالقية وتربوية وسـلوكية، وعلينا االسـتفادة مـن هذه الدرر والجواهر النفيسـة، 
والعمل بما جاء فيها كي نبني شـخصياتنا وأنفسـنا روحياً ومعنوياً وأخالقياً، وننمي 
روح الحكمة والتعقل والتوازن في سـلوكنا وتصرفاتنا وأفعالنا، وفي جميع شـؤون 

حياتنا الخاصة والعامة.



اخلامتةاخلامتة
نتائج وتوصيات الدراسة

.أوالً- نتائج الدراسة
.ثانياً توصيات الدراسة





نتائج الدراسة

٣٧٧

نتائج الدراسة

 ،C في ختام هذه الدراسة العلمية عن حياة وسيرة اإلمام الحسين بن علي
وبعـد االنتهـاء مـن قراءة هذه السـيرة قـراءة تحليلية مـن أبعادها المختلفـة: الدينية 
والروحيـة واألخالقية والتربوية والعلمية والفكرية والسياسـية، توصل الباحث إلى 

النتائج المهمة التالية:
١- أثبتت هذه الدراسـة بشكل قاطع أن شخصية اإلمام الحسين C كانت 
متميـزة من جميع األبعـاد والجوانب، وأنه مثال وأنموذج لإلنسـان الكامل، وأن له 
موقعيـة متقدمـة فـي الفضل والمنزلة والمرتبة والشـرف والحسـب والنسـب؛ فهو 
ثاني السـبطين، وسيد شباب أهل الجنة، وخامس أهل الكساء، وأحد األربعة الذين 
باهل بهم رسول اللَّه K نصار نجران، وممن اجتمع فيه رافدا النبوة واإلمامة، 

وشرف الحسب والنسب.
٢- أكدت هذه الدراسة من خالل ذكر األحاديث المتواترة والواردة في كتب 
الفريقين والتي تشـير إلى مناقب وخصائص اإلمام الحسـين C على أن له مكانة 
خاصة ومتميزة عند جده رسول اللَّه K؛ إذ كان يعلن في كل مناسبة وغير مناسبة 
رِّ  عن حبه العميق والشـديد لسـبطه الحسين الشـهيد ليوضح لألمة اإلسالمية على مَ
األجيـال المتعاقبة فضل اإلمام الحسـين C ومكانته وموقعيتـه الكبيرة، ومنزلته 

العظيمة، ومقامه الرفيع.
٣- أثبتت هذه الدراسـة القطع بإمامة اإلمام الحسـين C بعد ثبوت النص 
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عليـه من جده وأبيه وأخيه باإلمامة، وتعيينه باالسـم كإمام مفترض الطاعة بعد أخيه 
اإلمام الحسن المجتبى C، كما أنه C أفضل أهل زمانه لتكامل علمه وفضله 

وكماله، وتقدمه على كافة أهل عصره في شتى أنواع العلوم والمعارف اإلسالمية.
٤- أجمـع معاصـرو اإلمام الحسـين C علـى فضله ومكانته وشـخصيته 
العظيمـة، كما أجمعوا على سـعة علومـه، وغزارة معارفه، وقوة شـخصيته، وعظيم 
هيبته، وشـدة شـبهه برسـول اللَّه K في الخلقة واألخالق والصفات والمالمح 

والشمائل.
٥- أشـاد األعالم مـن المؤرخين والعلمـاء واألدباء والمفكريـن والقادة في 
 .C كلماتهـم وأقوالهم بشـخصية وفضائل وخصائص اإلمام الحسـين بن علي
وكل من ترجم لإلمام الحسين C أو كتب عنه أو قرأ سيرته المباركة، أشاد بفضله 
ومكانته ومناقبه وفضائله، ولم تقتصر تلك الشـهادات على أصحاب دين معين، أو 
مذهب معين، أو طائفة معينة، بل تجاوز كل ذلك، فكتب عنه المسلم وغير المسلم، 
واإلمامي وغيره، والمؤرخ وغيره؛ فالحسين يمثل كل قيم اإلنسانية والعدل والحق 

التي يؤمن بها كل العقالء واألحرار رغم تعاقب األزمان والقرون واألجيال.
٦- كشـفت السـيرة الروحية لإلمام الحسـين C عن كثرة عبادته وتهجده 
وانقطاعـه الكامل للَّه تعالـى، وكان C كثير الصالة، والصوم، والحج، والدعاء، 
ومناجاة اللَّه تعالى. وكان اإلمام C عظيم الخوف والخشـية من اللَّه تعالى، ألنه 
يعـرف اللَّه حق معرفته، ومتوجه بكامل مشـاعره ووجوده نحو اللَّه تعالى في السـر 

والعلن، وفي السراء والضراء.
كما ورد عن اإلمام الحسين C الكثير من األدعية التي احتوت على قواعد 
في السـلوك والتهذيب والتزكية، كما اشـتملت تلك األدعيـة على ثروات ومعارف 

دينية وفكرية وأدبية وأخالقية وتربوية ونفسية.
٧- ثبت من خالل قراءة سـيرة اإلمام الحسـين C األخالقية إنه كان مثاالً 
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رائعاً لحسـن الخلـق، ومكارم وفضائل األخالق؛ فكان قمـة في األخالق الفاضلة، 
ومثـاالً بارزاً في التواضع، والحلم، والصبـر، والعفو، والصفح، والرحمة، والرفق، 
ـدَ عملياً مكارم األخالق الفاضلة، وضرب أروع األمثلة  سَّ والكرم، والجود. وقد جَ

وأجمل الصور في تطبيق األخالق الحسنة في سيرته العملية والحياتية.
٨- اتضـح مـن خالل سـيرته الروحيـة واألخالقيـة إنـه كان مالزمـاً للعبادة 
والصـالة، ولم يترك الصـالة حتى في يوم عاشـوراء، وكان حليفاً للقرآن، ومفسـراً 
له، وزاهداً في الدنيا، ومعرضاً عنها، ومتواضعاً للفقراء والمسـاكين، ومحسـناً حتى 
لمخالفيـه وخصومه؛ مما جعل عامة الناس تتعلق بشـخصيته األخالقية النموذجية، 
وينـال احتـرام الجميـع، ويؤثر علـى خاصة النـاس وعامتهم، ويشـهد لـه بالفضل 

خصومه فضالً عن محبيه ومريديه.
٩- أثبتت هذه الدراسـة أن اإلمام الحسـين C كان مثـاالً رائعاً وأنموذجاً 
متكامالً في التحلي بأخالقيات اإلسالم، والتجمل بأخالقيات التسامح. وما أحوج 
مجتمعاتنـا اإلسـالمية اليوم إلى روح التسـامح بيـن مختلف الشـرائح والمكونات 
االجتماعية، واالبتعاد عن لغة التعصب والكراهية والتطرف والتشدد واألحقاد التي 

. فرقت مجتمعاتنا المسلمة ومزقتهم تمزيقاً
١٠- شـددت هذه الدراسة على أن المنظومة األخالقية التي شرعها اإلسالم 
ـثَّ عليها تؤكد علـى التحلي بمنهج التسـامح والتعقل واالعتدال،  ـب فيها وحَ ورغّ

واالبتعاد عن اإلساءة أو التجريح أو التحقير أو اإليذاء لآلخرين.
١١- شددت هذه الدراسة على قراءة مالمح المنهج األخالقي لإلمام الحسين 
C كمهج للتسامح األخالقي واإلنساني واالجتماعي والفكري، وضرورة تحلي 
المجتمع المسـلم بتلك األخالق اإلسالمية حتى نعزز مفهوم التسامح في مجتمعنا 
بين مختلف المكونات االجتماعية والتيارات الثقافية والفكرية المتعددة بما يُسـهم 

في االرتقاء والنهوض بالسلم االجتماعي، والتقدم الحضاري.
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١٢- أكدت هذه الدراسة على وجوب االقتداء والتأسي بسيرة اإلمام الحسين 
C العظيمـة؛ واالقتـداء والتأسـي إنما يكون بالقدوة الصالحـة، وهو C خير 
من يمثـل القدوة واألنموذج لإلنسـان الكامـل. وأولى الخطـوات المهمة لالقتداء 
والتأسـي باإلمام الحسين C هو معرفته، ومطالعة سيرته المباركة، وقراءة سيرته 
األخالقية، واإلنسـانية، ثم التأسي بتلك السيرة واالقتداء بتلك األخالق، والتي هي 

أخالق اإلسالم وآدابه.
١٣- أشـارت هذه الدراسـة إلى الموقعية والمكانة المتميزة لإلمام الحسـين 
C فـي قلـوب ووجـدان المؤمنيـن والمسـلمين أينمـا كانـوا، فإن نشـر أخالقه 
الدالة على التسـامح والتعايش اإليجابي يسـاعد كثيراً على صناعة مجتمع متسامح 

ومتعايش، فال صالح لألمة إال بالتعايش والتعاون والتآلف.
١٤- كشفت سيرة اإلمام الحسين C العلمية، وعطاؤه الفكري والمعرفي، 
ومـا روي عنـه من أخبار وأحاديـث، وفقه، وكالم وعقائد، وتفسـير، ومعارف دينية 
وعلوم متنوعة مسـتو مقامه العلمي الرفيع، وفضلـه ومنزلته العلمية التي ال يقاس 

بها أحد في زمانه.
١٥- اتضح من خالل هذه الدراسـة أن اإلمام الحسـين C كان يقوم بدور 
علمي مهم من خالل التبليغ واإلرشاد والتوجيه والتربية والتعليم، واتضح ذلك أكثر 
عندما آلت إليه اإلمامة حيث قام بمهمة تعليم الناس أحكام اإلسالم ومفاهيمه، فكان 

يجلس في مسجد رسول اللَّه K لتعليم الناس وتثقيفهم باإلسالم وأحكامه.
١٦- ثبت من خالل هذه الدراسـة أن أكابر الصحابة والعلماء والفقهاء كانوا 
يأتون إلى مجلس اإلمام الحسـين C ليأخذوا منه العلوم والمعارف اإلسـالمية. 
فاإلمام الحسـين C كان حريصاً على نشـر علوم اإلسـالم بين العلماء والفقهاء 
حتـى يقومـوا بنشـره بيـن النـاس ليعمم العلـم والفهـم بأحـكام اإلسـالم وعقائده 

ومقاصده ومفاهيمه إلى عامة الناس فضالً عن خواصهم.
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١٧- أشـارت هـذه الدراسـة إلى اهتمـام ورعاية اإلمام الحسـين C ببناء 
صفوة علمية متميزة، وتربية كوادر رسالية مؤهلة في مختلف العلوم اإلسالمية، وقد 
كان لإلمام الحسـين C اهتمام كبير بنشـر العلوم والمعارف اإلسالمية، واعتنى 
عنايـة خاصة بأصحابـه وطالبه وتالمذته الذيـن كانوا يواظبون على حضور درسـه 
العلمي في مسـجد رسـول اللَّه K، حيث كان له مجلـس علمي معروف، وكان 
يحضره أكابر الصحابـة والتابعين والفقهاء والعلماء حتى ينهلوا من علومه ومعارفه 

الغزيرة.
 C ١٨- ثبت من خالل هذه الدراسـة أنه قد تتلمذ على يد اإلمام الحسين
كوكبـة من العلماء والفقهاء والرواة والمحدثين، وقد كان لهم شـرف صحبة اإلمام 
الحسين C وحضور مجلسـه العلمي، واالستماع إلى بحوثه العقائدية والفقهية 
والقرآنية، والنهل من علومه ومعارفه، وحفظ أحاديثه ومروياته وتدوينها في الكتب 

والرسائل.
١٩- أكدت هذه الدراسة على تصدي اإلمام الحسين C للفرق والتيارات 
المنحرفة، وقد اتخذ مواقف قوية وحازمة وصلبة ضدها، وكشـف فساد معتقداتها، 
وبيان أباطيلها، مبيناً للمسلمين فساد عقائدهم وأفكارهم، ومحذراً إياهم من اتباعهم 

أو االفتتان بآرائهم وأفكارهم، أو مجالستهم ومصاحبتهم، أو معاشرتهم.
ومن أهم هذه الفرق المنحرفة التي برزت في عهد اإلمام الحسين C: فرقة 
الجبرية، وفرقة المرجئة...وغيرها من الفرق والتيارات المنحرفة والضالة والباطلة.
 C ٢٠- ثبت بشكل قاطع من خالل هذه الدراسة أن ثورة اإلمام الحسين
لت لها الثورة الحسـينية هي:  كانت ثورة قيمية ومبدئية، وأهم هذه المبادئ التي أَصَّ

مبدأ العدالة االجتماعية، ومبدأ حقوق اإلنسان، ومبدأ الحق والحرية والعدل.
٢١- عاصر اإلمام الحسين C في أيام إمامته (والتي استمرت عشر سنين 
) اثنين من حكام بني أميـة وهما: معاوية بن أبي سـفيان، وابنه  وعشـرة أشـهر تقريباً
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يزيد بن معاوية، حيث كانت العالقة مع األول متوترة في معظم األحيان ومع الثاني 
صدامية حيث رفض اإلمام C مبايعته وانتهت باستشهاده.

٢٢- اتضـح من خالل هذه الدراسـة أن اإلمام الحسـين C عاش في ظل 
 C حكومة معاوية ٢٠ سنة، حيث عاش نصفها في ظل إمامة أخيه اإلمام الحسن
(٤٠- ٥٠هـ)، وواصل اإلمام الحسين C مواقفه المعارضة لسياسة معاوية فترة 
إمامته والتي امتدت لمدة عشر سنوات (٥٠هـ - ٦٠هـ) لتبدأ مرحلة جديدة بموت 
 C معاوية سـنة ٦٠هــ ومجيء يزيد بن معاويـة، حيث ثار عليه اإلمام الحسـين

واستشهد في العاشر من المحرم سنة ٦١هـ.
 C ٢٣- بينت هذه الدراسة األساليب واآلليات التي اتبعها اإلمام الحسين
في مواجهة سياسـة معاوية القمعية، فلم يستسـلم اإلمام للقهر والظلم واالسـتبداد؛ 
وإنمـا قام بأعمال وأنشـطة متنوعة علنية ومعارضة سـلمية لسياسـة معاوية، ومنها: 
 إرسـال الكتب والرسـائل االحتجاجية ضده، وتوبيخه فيها تارة ووعظه تارة أخر

حتى يكف عن السياسات الخاطئة.
٢٤- كان لإلمام الحسين C دور مهم في تنمية الوعي السياسي، والتوجيه 
واإلرشـاد، وبنـاء النخب العلميـة المؤهلـة، والتعريف بمبادئ اإلسـالم وقيمه في 
السياسـة والحكـم واإلدارة، وهو األمر الـذي جعل حكام بني أميـة يخافون دوره، 
ويتوجسـون من تأثيره، ويقلقون من وجوده؛ لكنه لم يتوقف عن اإلرشـاد والتوجيه 

الثقافي والسياسي لألمة اإلسالمية.
٢٥- أكـدت هـذه الدراسـة باألدلـة والشـواهد واألمثلـة علـى أن الدوافـع 
واألسباب الرئيسة التي جعلت اإلمام الحسين C يقرر الثورة ضد حكم يزيد بن 
معاويـة ال يمكن له التراجع عنها، فاإلمـام C كان ير أن الواجب الديني يحتم 
عليـه الخروج ضـد حكم يزيد بن معاويـة الذي لم يكن أهالً للخالفة وال مسـتحقاً 
لهـا، وكان يمارس الجور والظلم والحيف ضد الناس، وينشـر الفسـاد واالنحراف 

في األمة. 
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وقد أعلن اإلمام الحسـين C في عدة مناسـبات أن الحكم األموي بقيادة 
يزيد بن معاوية قد أمات السنة وأحيى البدعة، وأنه ال مجال للتصدي لذلك والحفاظ 
 C على اإلسـالم إال بالثورة والنهضة، فكان القرار الحاسـم من اإلمام الحسـين

هو الخروج ضد حكم يزيد الفاسد.
٢٦- أشـارت هذه الدراسـة إلـى أهم األهـداف والمنطلقات الرئيسـة لثورة 
اإلمـام الحسـين C. وأن هدفه األول كان اإلصالح الشـامل في األمة، والهدف 
الثاني لثورة اإلمام الحسين C هو األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما الهدف 
الثالث من أهداف الثورة الحسينية كان هو السعي نحو تحقيق الحريات العامة، وقد 
كانت شعارات اإلمام الحسين C وكلماته في يوم عاشوراء مدوية وقوية ومعبرة 
عن معاني الحرية والكرامة والعزة والشـرف، ورفض االسـتعباد واالستبداد والذل 

والخنوع.
٢٧- بينت هذه الدراسـة أن نتائج ومفاعيل الثورة الحسينية لم تكن آنية فقط؛ 
 C بـل امتـد تأثيرها عبـر القـرون المتتابعة، حيث شـكلت ثورة اإلمام الحسـين
انعطافـة كبيرة في تاريخ ومسـيرة األمـة، ونهضة في العقول واألفـكار، وصدمة في 
النفـوس والقلوب، ولذلك لم يقتصر أثرها على اللحظة التاريخية التي وقعت فيها؛ 
بـل امتـد تأثيرها إلى كل العصـور واألزمان حيث يسـتلهم منها األحـرار في العالم 

مفاهيم العدالة والحرية والحق والخير.
٢٨- كان من أولى نتائج الثورة الحسينية فضح الزيف الديني؛ إذ كانت السلطة 
األموية تتظاهر باإلسـالم؛ كإقامة صلوات الجماعة والجمعة، وبناء المساجد، ومن 
جهة أخر ينسـبون شرعية حكمهم إلى الدين، وأنهم خلفاء رسول اللَّه K، إال 
أن هذا االدعاء سرعان ما اتضح زيفه وبطالنه؛ فهذه السلطة األموية التي قتلت اإلمام 

الحسين C، والذرية الطاهرة ال يمكن أن تكون متمسكة باإلسالم وأحكامه.
٢٩- أثبتـت هـذه الدراسـة أن من النتائـج المهمة للثـورة الحسـينية: اندالع 
الثـورات واالنتفاضات المتتابعة في كل بالد المسـلمين، وسـقوط الحكم األموي 



سرية اإلمام احلسني C - ج٢

٣٨٤

سـنة ١٣٢هـ، وبقاء اإلسـالم وجوداً واستمراراً؛ كما سـاهمت ثورة اإلمام الحسين 
C في تركيز التشيع وبروز مدرسة أهل البيت كمدرسة متميزة في فهمها لإلسالم 

في إطاره العقائدي والفقهي والفكري.
٣٠- ثبـت مـن خالل هـذه الدراسـة أن أنصار اإلمـام الحسـين C كانوا 
يتميـزون بخصائص ومميزات متعـددة، أبرزها: أنهم كانـوا أفضل األصحاب، فقد 
أشـاد اإلمام الحسين C إشادة كبيرة بأصحابه وأنصاره، واعتبرهم أفضل وأرقى 
وأحسـن األصحاب، ومن خصائصهم بلوغهم قمة اليقين حتى كشـف لهم الغطاء، 
فرأوا منازلهم في الجنة، ومن خصائص أنصار اإلمام الحسين C وأصحابه أنهم 
لَّ نظيرها، وقد اعتـرف بذلك قادة الجيش األموي  كانـوا يتمتعون بشـجاعة عجيبة قَ
الذين ذاقوا من شـجاعة وبسـالة وصالبة أنصار اإلمام C ما جعلهم يسـتغربون 

ويتعجبون من شجاعتهم وبسالتهم.
٣١- أكدت هذه الدراسة على أن أنصار اإلمام الحسين C كانوا من عرب 
الشـمال وعرب الجنوب، ومن بني هاشـم وغيرهم، ومن الصحابة والتابعين، ومن 
األحـرار والموالي والغلمان، ومن الشـبان والشـيوخ، ومن الرجال والنسـاء، ومن 

الكوفة والحجاز والبصرة وغيرها.
٣٢- شـددت هذه الدراسـة على دور المرأة في المسيرة الحسينية منذ البداية 
وحتـى بعد انتهاء المعركة، فاإلمام الحسـين C كان يدرك ضرورة وجود المرأة 

في هذه المعركة، كي تقوم بأدوار التربية والتوعية واإلرشاد. 
كمـا كان للمرأة دور مهم بعـد المعركة أيضاً، حيث كان للمرأة دور في توعية 
الـرأي العـام، وإيصـال أهـداف الثـورة الحسـينية إلى النـاس، وتصحيـح التضليل 

اإلعالمي، وفضح السياسة األموية الظالمة.
٣٣- بينت هذه الدراسـة الشجاعة والبسالة لإلمام الحسين C، فقد عرف 
اإلمـام C بالشـجاعة كأبيـه أميـر المؤمنين C الـذي كان مضـرب المثل في 
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الشـجاعة والفروسـية واإلقـدام. وقد حيّر اإلمام الحسـين C في يوم عاشـوراء 
األلبـاب، وأذهل العقول بشـجاعته وصالبتـه، وقد أظهر من الشـجاعة واإلقدام ما 

يعجز عنه أكابر األبطال.
٣٤- أثبتـت هـذه الدراسـة أن اإلمـام الحسـين C بقـي مصراً علـى قيمه 
ومبادئـه، ورفـض بيعة يزيد وإن أد األمر إلى القتل؛ ولم يستسـلم حتى آخر لحظة 
مـن حياته، وبقي يقاتـل لوحده في ميـدان المعركة -بعدما فرضـت عليه الحرب- 

حتى نال وسام الشهادة الرفيع.
٣٥- اتضـح مـن هذه الدراسـة أن من يضحي بنفسـه من أجـل مبادئه وقيمه، 
وبأعز ما لديه، يبقى مخلداً في الدنيا واآلخرة، فها هو اإلمام الحسين C تزحف 
نحو ضريحه الشـريف ومشـهده المبـارك الماليين مـن المؤمنين تعبيـراً عن حبهم 
ومودتهـم لمن ضحى بنفسـه وأهله وأصحابه من أجل اإلسـالم، وحتى تبقى كلمة 

اللَّه هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى.
٣٦- أنهى الباحث دراسـته عن اإلمام الحسين C بتسجيل وتدوين قصار 
الحكـم والمواعـظ البليغة الواردة عنه، وهي حكم نفيسـة، ومواعـظ بليغة، وأقوال 
مؤثـرة، وكلمـات معبـرة، وهي تشـتمل علـى الموعظة الحسـنة، والـكالم الطيب، 
والقول الحسـن. وتفيد في تزكية النفس، وتهذيب الروح، وتطهير القلب، وترشـيد 

السلوك، وإيقاظ العقل، وتنمية الفكر والتفكير، وتعميق األخالق واآلداب.
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توصيات الدراسة

 C في ختام هذه الدراسـة العلمية عن حياة وسـيرة اإلمام الحسين الشهيد
يُوصي الباحث بالتوصيات التالية: 

 ،C ١- القيام بعمل دراسـات متخصصة عن حياة وسـيرة اإلمام الحسين
: عطاء اإلمام C في  ألن ذلك يجعلها أكثر منهجية وموضوعية وشـمولية، فمثالً
علم التفسـير يحتاج إلى دراسـة متخصصة وشاملة ومسـتوعبة لعطاء اإلمام في هذا 
العلم، وكذلك مساهماته وعطاؤه في علم الكالم، أو علم الفقه، أو علم الحديث.... 

وغيرها مما يحتاج إلى دراسات علمية متخصصة ومستقلة وشاملة.
٢- دعوة الحوزات العلمية والجامعات اإلسالمية إلى تشجيع وتحفيز طالب 
الدراسـات العليا على كتابة رسائل الماجسـتير والدكتوراه عن حياة اإلمام الحسين 
C، وباقـي أئمـة أهل البيت A، لما في ذلك من تعريف بأعالم الدين والحق 

والهد، وإثراء المعرفة عن الشخصيات المتميزة والعظيمة.
 C يومـاً عالمياً عن حيـاة اإلمام C ٣- إعـالن مولـد اإلمام الحسـين
وسـيرته، وعمـل فعاليات وأنشـطة ثقافيـة وعلميـة وتاريخية وفنيـة للتعريف بحياة 
وشـخصية اإلمام الحسـين C المباركة، ويعرض في هذه المناسـبة كل ما كتب 

عن حياته الشريفة، وبمختلف اللغات العالمية.
تّـاب إلـى تأليـف المزيد من الدراسـات  ٤- دعـوة العلمـاء والباحثيـن والكُ
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العلمية والتحليلية عن سـيرة اإلمام الحسـين C، وعدم االكتفاء بما كتبه العلماء 
السـابقون، ففي حياة اإلمـام C من الثراء العلمي والفكـري، والمخزون الديني 

ما هو بحاجة إلى المزيد من التحليل العلمي الرصين، والدراسة الجادة والمركزة.
٥- إقامة المؤتمرات والندوات العلمية التي تتناول السيرة والمسيرة المباركة 
لإلمـام الحسـين C، وذلـك مـن أجـل المزيد مـن اإلثـراء العلمـي والمعرفي، 
وتشـجيع الحوار العلمي الهادئ بين النخب الفكرية، وتبـادل الخبرات والتجارب 

المعرفية والثقافية والحضارية.
٦- تأسـيس مؤسسـات علمية وتربوية تعمل على االهتمـام والعناية الخاصة 
بالنخبـة العلمية، وبنـاء كوادر علمية قـادرة على خدمة اإلسـالم، وإدارة المجتمع، 

ونشر العلوم والمعارف اإلسالمية.
تِب عنه  ٧- إنشـاء مؤسسـة خاصة لترجمة تراث اإلمام الحسين C، وما كُ
إلـى مختلف اللغات العالمية، كي يطلع العالم على عظمة هذه الشـخصية، وجالل 

قدرها، بما يسهم في إعالء شأن اإلسالم وقادته وأعالمه.
٨- العمل على كتابة موسوعة علمية متكاملة عن سيرة وحياة اإلمام الحسين 
تب أو دون عن سيرته  C بحيث تتناول كل ما ورد عن حياته المباركة، وكل ما كُ

تّاب والباحثين، وطالب المعرفة والعلم. الشريفة لتكون مرجعاً توثيقياً للكُ
٩- إبـراز الجوانـب األخالقيـة واإلنسـانية في سـيرة وحياة اإلمام الحسـين 
C، وباقي أئمة أهل البيت A، لتعريف العالم أجمع بحياة وسـيرة أئمة الحق 
والهدايـة، وبيـان التفـوق األخالقي لهـذه الشـخصيات العظيمة، وهـو األمر الذي 
يساعد على ربط األجيال الحاضرة والقادمة بأئمة أهل البيت A، وجذب الناس 

إليهم، وتقديمهم كنماذج متميزة وقدوات صالحة.
١٠- تعزيـز المنهـج األخالقي واإلنسـاني فـي المجتمع، وذلـك من خالل 
االسـتفادة مـن سـيرة اإلمـام الحسـين C األخالقية في نشـر منهجـه األخالقي 
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والتربوي والسـلوكي بين الناس، وتجسـيد ذلك المنهج إلى برامج عملية من خالل 
المسـرح والتمثيل والفن -بمختلف أشكاله- واألفالم وغيرها، حتى تتحول سيرته 

الروحية واألخالقية إلى ثقافة عامة، وسلوك اجتماعي عام.
١١- تنميـة الثقافـة المجتمعيـة الواعيـة فـي حقـول وروافـد منظومـة القيم 
والمبـادئ، مثـل: العدالـة االجتماعيـة، وحقوق اإلنسـان، والتسـامح المجتمعي، 

واإلصالح استنباطاً من سيرة اإلمام الحسين C العلمية والعملية.
١٢- اسـتثمار الطاقة المعنوية الناتجة من تأدية الشـعائر الحسـينية بمختلف 
صورها وأشكالها في تنمية التدين، وتعديل السلوك، وتنوير الفكر، وتقوية البصيرة، 

والعمل اإليجابي الذي يخدم األمة والمجتمع.
١٣- توظيف واستثمار الوسائل الحديثة في إيصال القضية الحسينية، وسيرة 
اإلمام الحسـين C إلى أمم وشعوب العالم كله، من خالل االستفادة من وسائل 
اإلعالم واالتصال الحديثة، واستخدام اللغة المعاصرة كأداة مساعدة إليصال رسالة 

اإلمام الحسين C إلى كل شعوب األرض.

وآخر دعوانا أنِ الحمد للَّه رب العالمين
وصلى اللَّه على محمد وآله الطيبين الطاهرين
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فهرس اآليات الشريفة

حرف اهلمزة
يْنَكَ  - ي بَ ا الَّذِ إِذَ نُ فَ سَ يَ أَحْ تِي هِ عْ بِالَّ فَ ادْ

 ........ يمٌ مِ لِيٌّ حَ هُ وَ نَّ أَ ةٌ كَ اوَ دَ يْنَهُ عَ بَ وَ
٢٢١/١، ٢٢٤ ....................

إِنَّ  - وا وَ مْ ظُلِمُ لُـونَ بِأَنَّهُ اتَ قَ ينَ يُ أُذِنَ لِلَّذِ
٤٣٢/١ ... يرٌ دِ قَ مْ لَ هِ رِ لَى نَصْ هَ عَ اللَّ

-  .... مْ يْنَهُ اء بَ مَ حَ ارِ رُ فَّ كُ لَى الْ اء عَ دَّ أَشِ
٢٠٤/١ ..........................

لِي  - أُوْ ـولَ وَ سُ واْ الرَّ أَطِيعُ هَ وَ ـواْ اللّ أَطِيعُ
٩٩/١، ٢٥١ .......... مْ نكُ رِ مِ األَمْ

مْ  - أَنَّكُ بَثًـا وَ مْ عَ نَاكُ قْ لَ ـا خَ ـبْتُمْ أَنَّمَ سِ أَفَحَ
٢٥٢/١ ........... ونَ عُ جَ يْنَا الَ تُرْ إِلَ

تَّبَعَ  - ـقُّ أَن يُ قِّ أَحَ ي إِلَى الْحَ ـدِ هْ ـن يَ أَفَمَ
مْ  كُ ا لَ  فَمَ ـدَ هْ يَ إِالَّ أَن يُ ـدِّ هِ ـن الَّ يَ أَمَّ
١١١/١ ............ ونَ مُ كُ يْفَ تَحْ كَ

يرٌ  - ـهَ بَصِ هِ إِنَّ اللَّ ي إِلَـى اللَّ رِ ضُ أَمْ أُفَـوِّ
٢٩٢/١ .................... بادِ عِ بِالْ

بْلُ  - نْ قَ نَاهُ مِ قْ لَ ـانُ أَنَّا خَ نسَ رُ اإلِ كُ ذْ الَ يَ أَوَ
يْئًا............. ٢٥٦/١ نْ شَ كُ مْ يَ لَ وَ

-  .... يمٍ قِ ابٍ مُّ ذَ ينَ فِي عَ أَالَ إِنَّ الظَّالِمِ
٩٠/٢ ............................

ال  - كِـنْ  لَ وَ ونَ  ـدُ سِ فْ مُ الْ ـمُ  هُ ـمْ  إِنَّهُ أَال 
١٠٥/٢ .................. ونَ رُ عُ يَشْ

لُوبُ ٢٨٤/١ - قُ ئِنُّ الْ هِ تَطْمَ رِ اللّ كْ أَالَ بِذِ
ينَ ٤٢٥/١،  - لَى الظَّالِمِ هِ عَ نَةُ اللّ عْ أَال لَ

٩١/٢، ٩٨
- ٤٣٢/١ ...... انِ يزَ مِ ا فِي الْ وْ أَالَّ تَطْغَ
- ١٢/١ .. لِيمٍ لْبٍ سَ هَ بِقَ نْ أَتَى اللَّ إِالَّ مَ
ةً  - لِمَ ثَـالً كَ هُ مَ بَ اللّ ـرَ يْـفَ ضَ رَ كَ ـمْ تَ أَلَ

تٌ  ابـِ ثَ ـا  لُهَ أَصْ يِّبَـةٍ  طَ رةٍ  ـجَ شَ كَ يِّبَـةً  طَ
٢٣٧/٢ ........ اء مَ ا فِي السَّ هَ عُ رْ فَ وَ

- ٩٨/٢ ... ينَ لَى الظَّالِمِ هِ عَ نَةُ اللّ عْ أَن لَّ
- ٤٢٣/١ ....... يَاماً لِكَ صِ لُ ذَ دْ أَو عَ
-  . هُ ظَامَ عَ عِ مَ انُ أَلَّن نَجْ نسَ ِ بُ اإلْ سَ أَيَحْ

٢٥٢/١ ..........................
- ٤٢٦/١ ......... مْ هُ سَ واْ أَنفُ إِذ ظَّلَمُ
ا  - مَ تُ وَ تَطَعْ ا اسْ الحَ مَ ِصْ يدُ إِالَّ األْ إِنْ أُرِ

يْهِ  إِلَ لْـتُ وَ كَّ يْهِ تَوَ لَ ـهِ عَ ـي إِالَّ بِاللَّ فِيقِ تَوْ
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٣٩٤

١٠٦/٢ ..................... أُنِيب
مْ ١٤٩/١ - اكُ قَ هِ أَتْ نْدَ اللَّ مْ عِ كُ مَ رَ إِنَّ أَكْ
-  .. يراً نَذِ راً وَ بَشِّ مُ داً وَ لْناكَ شاهِ سَ إِنَّا أَرْ

٣١٧/١ ..........................
- ٣٥/١ .......... رَ ثَ وْ كَ يْنَاكَ الْ طَ إِنَّا أَعْ
-  ... الً مَ نَ عَ سَ نْ أَحْ رَ مَ يعُ أَجْ إِنَّا الَ نُضِ

٢٢١/١، ٤٨٩ ....................
كَ  - ادُّ رَ آنَ لَ ـرْ قُ يْكَ الْ لَ ضَ عَ ي فَـرَ إِنَّ الَّذِ

٣٣٧/١ .................. ادٍ عَ إِلَى مَ
هُ  - نِ اللّ كُ مْ يَ ـواْ لَ ظَلَمُ واْ وَ رُ فَ ينَ كَ ذِ إِنَّ الَّ

يقـاً إِالَّ  ـمْ طَرِ هُ يَ دِ الَ لِيَهْ ـمْ وَ هُ ـرَ لَ فِ لِيَغْ
انَ  كَ داً وَ ـا أَبَ ينَ فِيهَ الِدِ نَّمَ خَ هَ يـقَ جَ طَرِ
٤٢٠/١ ....... يراً هِ يَسِ لَى اللّ لِكَ عَ ذَ

- ٤٢٥/١ ..... ظِيمٌ لْمٌ عَ ظُ كَ لَ رْ إِنَّ الشِّ
مْ  - ـهُ سَ نِينَ أَنفُ مِ ؤْ مُ نَ الْ  مِ ـتَرَ هَ اشْ إِنَّ اللّ

اتِلُونَ فِي  قَ ةَ يُ نـَّ مُ الجَ هُ ـم بِأَنَّ لَ هُ الَ وَ أَمْ وَ
يْهِ  لَ ا عَ دً عْ تَلُونَ وَ قْ يُ تُلُونَ وَ يَقْ هِ فَ بِيلِ اللّ سَ
آنِ  رْ قُ الْ يـلِ وَ نجِ اإلِ اةِ وَ رَ ي التَّـوْ قـا فـِ حَ
نَ اللَّه.. ٣٤٣/٢ هِ مِ دِ هْ فَى بِعَ نْ أَوْ مَ وَ

آلَ  - وَ نُوحـاً  وَ مَ  آدَ طَفـى  اصْ ـهَ  اللَّ إِنَّ 
 .. ينَ مِ عالَ لَى الْ رانَ عَ مْ آلَ عِ يمَ وَ إِبْراهِ
٣٧٣/١ ..........................

- ٣٧/١ ............ هِ رِ الِغُ أَمْ هَ بَ إِنَّ اللَّ
يرٌ ٢٥٥/١ - دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَى كُ إِنَّ اللَّه عَ
ا  - واْ مَ يِّرُ غَ تَّى يُ مٍ حَ وْ ا بِقَ يِّرُ مَ غَ ـهَ الَ يُ إِنَّ اللّ

٤٣٥/١ .................. مْ هِ سِ بِأَنْفُ
م  - ينَ هُ ذِ الَّ ـواْ وَّ قَ يـنَ اتَّ ذِ ـعَ الَّ ـهَ مَ إِنَّ اللَّ

١٩/٢ ................... نُونَ سِ حْ مُّ

- ٢٨٩/٢ ... ونَ عُ يْهِ راجِ إِنَّا إِلَ هِ وَ إِنَّا لِلَّ
-  ..... انِ سَ حْ اإلِ لِ وَ دْ عَ رُ بِالْ أْمُ هَ يَ إِنَّ اللّ

٤٢٢/١، ٩١/٢ ..................
إِيتَاء  - ـانِ وَ سَ حْ اإلِ لِ وَ دْ عَ رُ بِالْ أْمُ هَ يَ إِنَّ اللّ

ـاء  شَ حْ فَ الْ ـنِ  عَ ـى  نْهَ يَ وَ بَـى  رْ قُ الْ ذِي 
ـمْ  لَّكُ عَ لَ ـمْ  عِظُكُ يَ ـيِ  بَغْ الْ وَ ـرِ  نكَ مُ الْ وَ
ونَ ٤١٩/١، ٤٣٢، ٤٣٥، ٤٤٢ رُ كَّ تَذَ

- ٩٦/٢ .. ونَ مُ نتَقِ ينَ مُ مِ رِ جْ مُ نَ الْ إِنَّا مِ
ن  - واْ عَ فُ عْ وهُ أَوْ تَ فُ يْـراً أَوْ تُخْ واْ خَ بْدُ إِن تُ

 ....... يراً دِ اً قَ وّ فُ انَ عَ هَ كَ إِنَّ اللّ ءٍ فَ وَ سُ
١٩٥/١ ..........................

ـونَ  - ظْلِمُ يَ يـنَ  ذِ الَّ لَـى  عَ ـبِيلُ  السَّ ـا  إِنَّمَ
٤٢٦/١، ٩٢/٢ ............ النَّاسَ

مْ  - نكُ يدُ مِ هِ الَ نُرِ هِ اللَّ جْ مْ لِوَ كُ ـا نُطْعِمُ إِنَّمَ
٢١١/١ .......... وراً كُ الَ شُ اء وَ زَ جَ

سَ  - جْ مُ الرِّ نْكُ ـبَ عَ هِ هُ لِيُذْ يدُ اللَّ رِ إِنَّمـا يُ
 ،٧/١ . يراً مْ تَطْهِ كُ رَ طَهِّ بَيْتِ وَ يُ لَ الْ أَهْ

١٠٠، ١٠١، ١٠٢
يْرِ  - ـم بِغَ هُ رَ ونَ أَجْ رُ ابـِ فَّـى الصَّ وَ ـا يُ إِنَّمَ

١٨٥/١، ١٨٩ ............. ابٍ سَ حِ
مُ  - وَ أَقْ ئاً وَ طْ ـدُّ وَ يَ أَشَ يْلِ هِ ـئَةَ اللَّ إِنَّ نَاشِ

٢٨٧/١، ٣١٨، ٣١٨ .......... قِيالً
- ١٧٥/١ .. ينَ بِرِ تَكْ سْ مُ بُّ الْ هُ الَ يُحِ إِنَّ
-  ،٤٢٠/١ ..... ونَ لِحُ الظَّالِمُ فْ هُ الَ يُ إِنَّ

٨٩/٢
- ٢١٢/١ ............ يمٌ رِ آنٌ كَ رْ قُ هُ لَ إِنَّ
وَ  - هُ كِتابَ وَ لَ الْ ي نَـزَّ هُ الَّذِ لِيِّـيَ اللَّ إِنَّ وَ

٣٠٩/٢ .......... ينَ الِحِ لَّى الصَّ تَوَ يَ
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٣٩٥

- ٣١٣/١ .. يمٌ رِ يَّ كِتابٌ كَ يَ إِلَ قِ إِنِّي أُلْ
- ٢٥٦/١ ....... ادِرٌ قَ هِ لَ عِ جْ لَى رَ هُ عَ إِنَّ
منِ  - حْ هِ الرَّ مِ اللَّ هُ بِسْ إِنَّ يْمانَ وَ لَ نْ سُ هُ مِ إِنَّ

٣١٣/١ ................... يمِ حِ الرَّ
- ٣١٨/١ ................. بُدُ اكَ نَعْ إِيَّ
لْمٍ  - م بِظُ انَهُ ـواْ إِيمَ بِسُ لْ مْ يَ لَ نُواْ وَ ينَ آمَ ذِ الَّ

 ... ونَ تَدُ هْ م مُّ هُ نُ وَ مُ األَمْ هُ ـئِكَ لَ لَ أُوْ
٤٢٧/١ ..........................

وا  - امُ ضِ أَقَ َرْ ي األْ مْ فـِ نَّاهُ كَّ يـنَ إِن مَّ ذِ الَّ
٣١٦/١، ١١٤/٢ ......... ةَ الَ الصَّ

اء  - رَّ الضَّ اء وَ ـرَّ ي السَّ ـونَ فـِ قُ نفِ يـنَ يُ ذِ الَّ
ـنِ  عَ افِيـنَ  عَ الْ وَ يْـظَ  غَ الْ يـنَ  اظِمِ كَ الْ وَ
 ....... نِينَ سِ حْ مُ بُّ الْ هُ يُحِ اللّ النَّاسِ وَ
١٩٦/١ ..........................

- ٢٤٧/١ .................. دٌ هُ أَحَ اللَّ
-  ...... تَهُ الَ سَ لُ رِ عَ يْثُ يَجْ لَمُ حَ هُ أَعْ اللّ

١٨١/١، ٢٠٧/١ ................
- ٢٤٧/١، ٢٤٨/١ ..... دُ مَ هُ الصَّ اللَّ
- ٣١٩/١ ... يمَ تَقِ سْ مُ راطَ الْ نَا الصِّ دِ اهْ

حرف الباء
-  ،٣١٣/١ . حيمِ حمنِ الرَّ هِ الرَّ بِسمِ اللَّ

٣١٨، ٣١٩
-  .... هُ نَانَ يَ بَ وِّ لَى أَن نُّسَ ينَ عَ ادِرِ بَلَى قَ

٢٥٢/١ ..........................
حرف التاء

ـا  - هَ بِّ رَ نِ  إِذْ بـِ يـنٍ  حِ لَّ  كُ ـا  لَهَ أُكُ ي  تـِ تُؤْ

مْ  لَّهُ عَ اسِ لَ ثَالَ لِلنـَّ ـهُ األَمْ بُ اللّ ـرِ يَضْ وَ
٢٣٧/٢ .................. ونَ رُ كَّ تَذَ يَ

ونَ  - ـدُ امِ الْحَ ونَ  دُ ابـِ عَ الْ التَّائِبُـونَ 
دونَ  ـاجِ السَّ ـونَ  اكِعُ الرَّ ونَ  ـائِحُ السَّ
ـنِ  ـونَ عَ النَّاهُ وفِ وَ ـرُ عْ مَ ونَ بِالْ ـرُ اآلمِ
رِ  بَشِّ هِ وَ ودِ اللّ دُ افِظُونَ لِحُ الْحَ رِ وَ نكَ مُ الْ
١٠٧/٢ ................. نِينَ مِ ؤْ مُ الْ

- ٣١٧/١ ........ ا دً جَّ ا سُ عً كَّ مْ رُ اهُ رَ تَ
ـقُّ  - تَنشَ نْهُ وَ نَ مِ طَّرْ تَفَ اتُ يَ اوَ ـمَ ادُ السَّ  تَكَ

٢٢٩/٢ . اً دّ بَالُ هَ رُّ الْجِ تَخِ ضُ وَ َرْ األْ
حرف الثاء

-  َـوأ وا السُّ ـاؤُ ينَ أَسَ ذِ اقِبَةَ الَّ انَ عَ مَّ كَ ثُ
ـا  بِهَ انُـوا  كَ وَ ـهِ  اللَّ ـاتِ  بِآيَ بُـوا  ذَّ كَ أَن 
ئُون................. ٢٣١/٢ زِ تَهْ سْ يَ

حرف احلاء
ـالَةِ  - الصَّ وَ اتِ  لَـوَ الصَّ لَـى  عَ افِظُـوا  حَ

انِتِينَ ١٤٥/١ هِ قَ وا لِلَّ قُومُ طَى وَ سْ وُ الْ
- ٢٩٢/١ ... كِيلُ وَ مَ الْ نِعْ هُ وَ بُنَا اللَّ سْ حَ
- ٣١٨/١ ... ينَ مِ عالَ بِّ الْ هِ رَ دُ لِلَّ مْ الْحَ

حرف اخلاء
نِ  - ضْ عَ رِ أَعْ فِ وَ رْ عُ رْ بِالْ أْمُ وَ وَ فْ عَ ـذِ الْ خُ

١٨١/١، ١٩٥ ........... لِينَ اهِ الْجَ
- ٢٥٦/١ ......... افِقٍ اءٍ دَ نْ مَ لِقَ مِ خُ

حرف الذال
مٌ  - وْ ذلِكَ يَ هُ النَّاسُ وَ وعٌ لَ مُ جْ مٌ مَ وْ ذلِكَ يَ



سرية اإلمام احلسني C - ج٢

٣٩٦

٣١٧/١ ................... ودٌ هُ شْ مَ
يعٌ  - ـمِ هُ سَ اللَّ ـنْ بَعْضٍ وَ ها مِ ضُ ـةً بَعْ يَّ رِّ ذُ

٣٧٣/١ ...................... لِيمٌ عَ
حرف الراء

- ١٠٨/١ ........... لْماً نِي عِ دْ بِّ زِ رَّ
- ٢٠٣/١، ٣١٨ ..... يمِ حِ منِ الرَّ حْ الرَّ

حرف الشني
- ٢٣٢/٢ .. نداً فُ جُ عَ أَضْ اناً وَ كَ رٌّ مَّ شَ

حرف الظاء
ي............. ٤٢٦/١ - سِ تُ نَفْ ظَلَمْ
يْئاً ١٠٩/١ - قِّ شَ نَ الْحَ نِي مِ غْ الظَّنَّ الَ يُ

حرف الفاء
مْ ثُـمَّ ال  - كُ كاءَ ـرَ شُ ـمْ وَ كُ رَ ـوا أَمْ عُ مِ أَجْ فَ

يَّ  وا إِلَ مَّ اقْضُ ةً ثُ مَّ مْ غُ يْكُ لَ مْ عَ كُ رُ نْ أَمْ كُ يَ
٣٠٩/٢ ............... ونِ نْظِرُ ال تُ وَ

لَى  - انَتْ عَ الَةَ كَ الَةَ إِنَّ الصَّ وا الصَّ أَقِيمُ فَ
١٤٥/١ ..... ا قُوتً وْ ا مَ نِينَ كِتَابً مِ ؤْ مُ الْ

- ٢٩٠/١ ....... بْ انْصَ تَ فَ غْ إِذا فَرَ فَ
نَّكَ  - فَّ تَخِ سْ الَ يَ قٌّ وَ هِ حَ دَ اللَّ عْ بِرْ إِنَّ وَ فَاصْ

٧٨/٢ ............. وقِنُونَ ينَ الَ يُ ذِ الَّ
مْ  - وهُ تُمُ دْ جَ يْثُ وَ كِينَ حَ رِ شْ مُ تُلُوا الْ اقْ فَ

٣٠١/١ ..........................
- ٤٢٦/١ ....... ينَ ظَّالِمِ نَ الْ ونَا مِ تَكُ فَ
وا إِنَّ فِي  - ا ظَلَمُ ةً بِمَ يَ اوِ مْ خَ هُ يُوتُ تِلْـكَ بُ فَ

٤١٩/١ .... ونَ لَمُ عْ مٍ يَ وْ قَ ةً لِّ يَ لِكَ آلَ ذَ

هِ  - ونِ اللّ ـن دُ م مِّ ا لَكُ مَ مُ النَّارُ وَ ـكُ سَّ تَمَ فَ
٩٥/٢ .... ونَ رُ مَّ الَ تُنصَ لِيَاء ثُ نْ أَوْ مِ

- ١٨٧/١ .............. يلٌ مِ بْرٌ جَ فَصَ
-  ..... مْ كُ ناءَ أَبْ نا وَ ناءَ عُ أَبْ ا نَدْ وْ لْ تَعالَ قُ فَ

١٠٤/١ ..........................
ةٌ  - يَ ظَالِمَ هِ ا وَ نَاهَ لَكْ ةٍ أَهْ يَ رْ أَيِّـن مِّن قَ فَكَ

ةٍ  لَ طَّ عَ بِئْرٍ مُّ ا وَ هَ وشِ رُ لَى عُ ةٌ عَ يَ اوِ يَ خَ فَهِ
٤٢٢/١ .............. يدٍ شِ رٍ مَّ قَصْ وَ

الَ  - تَ وَ رْ ـا أُمِ مَ مْ كَ ـتَقِ اسْ عُ وَ ادْ لِكَ فَ لِذَ فَ
هُ  لَ اللَّ ا أَنزَ نتُ بِمَ لْ آمَ قُ مْ وَ اءهُ وَ تَّبِعْ أَهْ تَ
هُ  مُ اللَّ يْنَكُ لَ بَ ـدِ َعْ تُ ألِ رْ أُمِ ن كِتَـابٍ وَ مِ
ـمْ  كُ لَ وَ ا  نـَ الُ مَ أَعْ ا  نـَ لَ ـمْ  بُّكُ رَ وَ ا  نـَ بُّ رَ
٤٣٢/١ .................. مْ كُ الُ مَ أَعْ

- ٢٥٦/١ ... لِقَ مَّ خُ انُ مِ نسَ رِ اإلِ يَنظُ لْ فَ
-  ..... هِ لَى اللَّ بَ عَ ذَ ن كَ مَّ لَمُ مِ نْ أَظْ فَمَ

٤٢٥/١ ..........................
نَ  - اءكَ مِ ا جَ دِ مَ عْ ن بَ كَ فِيهِ مِ آجَّ ـنْ حَ فَمَ

مْ  نَاءكُ أَبْ نَاءنَا وَ عُ أَبْ اْ نَدْ وْ الَ عَ لْ تَ قُ لْـمِ فَ عِ الْ
مْ  كُ سَ وأَنفُ نَا  سَ أَنفُ وَ مْ  ـاءكُ نِسَ وَ اءنَا  نِسَ وَ
لَـى  عَ ـهِ  اللّ ةَ  نـَ عْ لَّ ـل  عَ نَجْ فَ ـلْ  بْتَهِ نَ ثُـمَّ 
١٠٤/١، ١٠٥ ............ اذِبِينَ كَ الْ

- ٤٢٦/١ ........ هِ سِ نَفْ مْ ظَالِمٌ لِّ نْهُ فَمِ
نْ  - ـمْ مَ نْهُ مِ بَـهُ وَ ـنْ قَضـى نَحْ ـمْ مَ نْهُ فَمِ

٣٨٨/١، ٣٢١/٢ ........... نْتَظِرُ يَ
ه......  - رَ ا يَ يْرً ةٍ خَ رَّ الَ ذَ ثْقَ لْ مِ مَ عْ نْ يَ فَمَ

٤٠٣/١ ..........................
-  ..... ارِ فَّ كُ نَ الْ مْ مِ لُونَكُ ينَ يَ ذِ قاتِلُوا الَّ

٣٠١/١ ..........................



فهرس اآليات الرشيفة

٣٩٧

حرف القاف
ونَ  - لَنْ أَكُ لَـيَّ فَ تَ عَ مْ ا أَنْعَ بِّ بِمَ ـالَ رَ قَ

٩٧/٢ ........... ينَ مِ رِ جْ لْمُ يراً لِّ ظَهِ
هُ  - رُ اللّ فِ غْ مَ يَ يَـوْ مُ الْ يْكُ لَ يبَ عَ ثْرَ ـالَ الَ تَ قَ

١٨١/١ . ينَ مِ احِ مُ الرَّ حَ وَ أَرْ هُ مْ وَ كُ لَ
ا......... ٤٠٣/١ - اهَ كَّ نْ زَ لَحَ مَ دْ أَفْ قَ
- ٤٢٢/١، ٤٣٥ . طِ سْ قِ بِّي بِالْ رَ رَ لْ أَمَ قُ
كَ  - لـِ بِذَ فَ هِ  تـِ مَ حْ بِرَ وَ ـهِ  اللّ ـلِ  ضْ بِفَ ـلْ  قُ

٢٤٣/٢ ................. واْ حُ رَ يَفْ لْ فَ
ةَ  - دَّ وَ مَ ـراً إِالَّ الْ يْهِ أَجْ لَ مْ عَ كُ ـأَلُ قُـل الَّ أَسْ

١٠٣/١، ٣١٦ .......... بَى رْ قُ فِي الْ
وَ  - هُ ةٍ وَ رَّ لَ مَ ا أَوَّ ـأَهَ ي أَنشَ ا الَّذِ يِيهَ لْ يُحْ قُ

٢٥٦/١ ........... لِيمٌ لْقٍ عَ لِّ خَ بِكُ
حرف الكاف

ةٍ  - ـوَّ ـدِ قُ عْ ـن بَ ـا مِ هَ لَ زْ ـتْ غَ ضَ ي نَقَ تـِ الَّ كَ
مْ  يْنَكُ الً بَ مْ دَخَ انَكُ مَ ونَ أَيْ ذُ تَّخِ اثاً تَ أَنكَ
٢٢٨/٢ ..........................

-  ....... ينَ رِ ماً آخَ وْ ا قَ نَاهَ ثْ رَ أَوْ لِكَ وَ ذَ كَ
٤٣٦/١ ..........................

- ١٤٣/٢ ....... يا لْ عُ يَ الْ هِ هِ ةُ اللَّ لِمَ كَ
ونَ  - رُ أْمُ تْ لِلنَّاسِ تَ جَ رِ ةٍ أُخْ يْرَ أُمَّ نتُمْ خَ كُ

ـرِ  نكَ مُ الْ ـنِ  عَ نَ  ـوْ نْهَ تَ وَ وفِ  ـرُ عْ مَ بِالْ
١٠٧/٢ ............. هِ نُونَ بِاللّ مِ تُؤْ وَ

كهيعص.................. ٣١٦/١ -
حرف الالم

نَ  - نْتُ مِ ـبْحانَكَ إِنِّي كُ ال إِلهَ إِالَّ أَنْتَ سُ

٢٩٢/١ ................. ينَ الظَّالِمِ
مْ  - انِكُ مَ يَ أَيْ وِ فـِ هُ بِاللَّغْ ـمُ اللّ كُ ذُ اخِ ؤَ الَّ يُ

مْ  لُوبُكُ ـبَتْ قُ سَ ا كَ م بِمَ كُ ذُ اخِ ؤَ لَكِـن يُ وَ
١٧٧/١ ......... لِيمٌ ورٌ حَ فُ هُ غَ اللّ وَ

لِ  - وْ قَ نَ الْ ءِ مِ وَ رَ بِالسُّ هْ هُ الْجَ بُّ اللّ الَّ يُحِ
٩٢/٢، ٩٧ ............ لِمَ إِالَّ مَن ظُ

نْ  - نَتْ مِ نْ آمَ مْ تَكُ ساً إِيمانُها لَ عُ نَفْ نْفَ ال يَ
لِ  يْـراً قُ ي إِيمانِها خَ ـبَتْ فـِ سَ بْـلُ أَوْ كَ قَ
٣٤٩/٢ ....... ونَ نْتَظِرُ وا إِنَّا مُ تَظِرُ انْ

نَا  - لْ أَنزَ اتِ وَ بَيِّنـَ نَا بِالْ ـلَ سُ نَا رُ ـلْ سَ ـدْ أَرْ قَ لَ
ومَ النَّاسُ  انَ لِيَقُ يـزَ مِ الْ كِتَابَ وَ مُ الْ هُ عَ مَ
٤٢٢/١، ٤٣٢ ............. طِ سْ قِ بِالْ

- ٢٢٩/٢ ......... اً يْئاً إِدّ ئْتُمْ شَ دْ جِ قَ لَ
- ٣٧/١ ............. لٍ كِتَابٌ لِّ أَجَ لِكُ
- ٢٤٧/١ ........... دْ ولَ مْ يُ لَ لِدْ وَ مْ يَ لَ
بُّونَ  - ا تُحِ مَّ واْ مِ قُ نفِ تَّى تُ رَّ حَ بـِ واْ الْ نَالُ لَن تَ

لِيمٌ  هَ بِهِ عَ إِنَّ اللّ ءٍ فَ يْ ن شَ واْ مِ قُ نفِ ا تُ مَ وَ
٢١١/١ ..........................

بَتْ ٤٠٣/١ - تَسَ ا اكْ ا مَ يْهَ لَ عَ بَتْ وَ سَ ا كَ ا مَ هَ لَ
هَ  - إِنَّ اللَّ ـهُ وَ نَ وْ ضَ رْ ـالً يَ خَ دْ ـم مُّ نَّهُ لَ خِ يُدْ لَ

١٧٧/١ ............... لِيمٌ لِيمٌ حَ عَ لَ
حرف امليم

نِ أَنَا  - رَ هِ إِنْ تَ ةَ إِالَّ بِاللَّ ـوَّ هُ ال قُ ما شـاءَ اللَّ
٢٩٢/١ ...... داً لَ وَ نْكَ ماالً وَ لَّ مِ أَقَ

تُمْ  - لى ما أَنْ نِينَ عَ مِ ؤْ مُ رَ الْ هُ لِيَذَ ما كانَ اللَّ
 ... نَ الطَّيّ بِيثَ مِ يزَ الْخَ مِ تَّى يَ يْهِ حَ لَ عَ
١٤٧/١، ٢٩٥/٢ ................
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- ٣١٨/١ ........... ينِ مِ الدِّ وْ مالِكِ يَ
ـودَ  - ثَمُ وَ عـادٍ  وَ نُـوحٍ  مِ  ـوْ قَ أْبِ  دَ ثْـلَ  مِ

يدُ ظُلْماً  رِ هُ يُ ا اللَّ مَ مْ وَ هِ دِ نْ بَعْ ينَ مِ ذِ الَّ وَ
٣٤٨/١ ..................... بادِ لِلْعِ

ـبِيلِ  - مْ فِي سَ هُ الَ وَ ونَ أَمْ قُ نفِ ينَ يُ ذِ ثَلُ الَّ مَّ
نَابِلَ فِي  ـبْعَ سَ بَّةٍ أَنبَتَتْ سَ ثَلِ حَ مَ هِ كَ اللّ
ن  فُ لِمَ اعِ هُ يُضَ اللّ بَّةٍ وَ ئَةُ حَ ةٍ مِّ نبُلَ لِّ سُ كُ
٢١١/١ .... لِيمٌ عٌ عَ اسِ هُ وَ اللّ اءُ وَ شَ يَ

حرف اهلاء
-  .. مْ هِ بِّ وا فِي رَ مُ تَصَ انِ اخْ مَ صْ انِ خَ ذَ هَ

٣١٥/١ ..........................
-  .... انُ سَ حْ ِ انِ إِالَّ اإلْ سَ حْ ِ اء اإلْ زَ لْ جَ هَ

٢٢١/١، ٢٢٤، ٣١٧ .............
ينَ الَ  - ذِ الَّ ونَ وَ لَمُ عْ ينَ يَ ذِ ي الَّ ـتَوِ لْ يَسْ هَ

 ... بَابِ َلْ وا األْ لُ رُ أُوْ كَّ تَذَ ا يَ ونَ إِنَّمَ لَمُ عْ يَ
١١١/١ ..........................

ـوالً  - سُ يِّينَ رَ ُمِّ ي األْ ـثَ فـِ ي بَعَ ـوَ الَّذِ هُ
ـمْ  يهِ كِّ زَ يُ وَ هِ  اتـِ آيَ ـمْ  يْهِ لَ عَ تْلُـو  يَ ـمْ  نْهُ مِّ
انُوا  إِن كَ ةَ وَ مَ كْ الْحِ كِتَابَ وَ مُ الْ هُ لِّمُ عَ يُ وَ
١٠٩/١ .. بِينٍ لٍ مُّ الَ ي ضَ فِ بْلُ لَ ن قَ مِ

حرف الواو
هِ ٤٠٥/١ - رِ اللّ َمْ نَ ألِ وْ جَ رْ ونَ مُ رُ آخَ وَ
اباً أَلِيماً ٨٩/٢ - ذَ ينَ عَ نَا لِلظَّالِمِ تَدْ أَعْ وَ
- ٣١٦/١ ... ثْ دِّ بِّكَ فَحَ ةِ رَ مَ ا بِنِعْ أَمَّ وَ
ذْ  - تَعِ غٌ فَاسْ يْطَانِ نَزْ نَ الشَّ نَّكَ مِ غَ نزَ ا يَ إِمَّ وَ

١٨١/١ .... ... لِيمٌ يعٌ عَ مِ هُ سَ هِ إِنَّ بِاللّ
- ١٩٥/١ ..  وَ بُ لِلتَّقْ رَ واْ أَقْ فُ عْ أَن تَ وَ

عَى......  - ا سَ انِ إِالَّ مَ يْسَ لِإلِنسَ أَنْ لَ وَ
٤٠٣/١ ..........................

مْ  - هُ الَ وَ أَمْ مْ وَ هُ ارَ دِيَ مْ وَ هُ ضَ مْ أَرْ ثَكُ رَ أَوْ وَ
لِّ  لَى كُ هُ عَ انَ اللَّ كَ ا وَ وهَ مْ تَطَؤُ ضاً لَّ أَرْ وَ
٤٣٦/١ ................ يراً دِ ءٍ قَ يْ شَ

لى بِبَعْضٍ  - مْ أَوْ هُ ضُ حامِ بَعْ َرْ وا األْ أُولُ وَ
٨٨/١ ............................

ا  - نْهَ ـنَ مِ سَ يُّواْ بِأَحْ يَّةٍ فَحَ يِّيْتُم بِتَحِ ا حُ إِذَ وَ
٢٢٤/١ ................. ا دُّوهَ أَوْ رُ

ماً  - الَ وا سَ الُ لُونَ قَ اهِ مُ الْجَ بَهُ اطَ ا خَ إِذَ وَ
١٧٧/١ ..........................

ضِ  - َرْ وا فِي األْ ـدُ سِ فْ مْ ال تُ هُ ا قِيـلَ لَ إِذَ وَ
١٠٥/٢ .. ونَ لِحُ صْ نُ مُ ا نَحْ وا إِنَّمَ الُ قَ

هَ  - إِنَّ اللَّ وا فَ رُ فِ غْ تَ وا وَ حُ فَ تَصْ وا وَ فُ عْ إِن تَ وَ
١٩٥/١ ............... يمٌ حِ ورٌ رَّ فُ غَ

- ١٧٠/١ ... ظِيمٍ لُقٍ عَ لى خُ عَ إِنَّكَ لَ وَ
- ٣١٩/١ ............. ينُ تَعِ اكَ نَسْ إِيَّ وَ
نِينَ ١٧٣/١ - مِ ؤْ كَ لِلْمُ نَاحَ ضْ جَ فِ اخْ وَ
نَ  - ـكَ مِ بَعَ ـنِ اتَّ ـكَ لِمَ نَاحَ ـضْ جَ فِ اخْ وَ

١٧٣/١ ................. نِينَ مِ ؤْ مُ الْ
-  ...... ينَ ابِرِ عَ الصَّ هَ مَ واْ إِنَّ اللّ بِرُ اصْ وَ

١٨٥/١ ..........................
مْ  - ـكُ سِ ا فِي أَنفُ لَمُ مَ عْ هَ يَ ـواْ أَنَّ اللّ لَمُ اعْ وَ

ـورٌ  فُ غَ ـهَ  اللّ أَنَّ  ـواْ  لَمُ اعْ وَ وهُ  رُ ـذَ فَاحْ
١٧٧/١ ..................... لِيمٌ حَ

هِ  - ـأَنَّ لِلّ ءٍ فَ ـيْ تُم مِّن شَ نِمْ ـا غَ ـواْ أَنَّمَ لَمُ اعْ وَ
يَتَامَى  الْ بَى وَ رْ قُ ي الْ لِذِ ـولِ وَ سُ لِلرَّ هُ وَ سَ مُ خُ
٣٠٦/١ ..... بِيلِ ابْنِ السَّ اكِينِ وَ سَ مَ الْ وَ
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بُلَنا.  - مْ سُ نَّهُ يَ دِ نَهْ وا فِينا لَ دُ ينَ جاهَ ذِ الَّ وَ
٣٠١/١ ..........................

-  ..... انَ يزَ مِ عَ الْ ضَ وَ ا وَ هَ عَ فَ اء رَ مَ السَّ وَ
٤٣٢/١ ..........................

-  ..... اباً أَلِيماً ذَ مْ عَ هُ دَّ لَ ينَ أَعَ الظَّالِمِ وَ
٤٢٥/١ ..........................

- ١٩٨/١ ....... نِ النَّاسِ افِينَ عَ عَ الْ وَ
ـنِ  - عَ افِيـنَ  عَ الْ وَ يْـظَ  غَ الْ يـنَ  اظِمِ كَ الْ وَ

 ....... نِينَ سِ حْ مُ بُّ الْ هُ يُحِ اللّ النَّاسِ وَ
١٧٧/١، ١٩٨ ....................

- ١٧٧/١ .......... لِيمٌ لِيمٌ حَ هُ عَ اللّ وَ
-  ...... ينَ مَ الظَّالِمِ وْ قَ ي الْ دِ هْ هُ الَ يَ اللّ وَ

٤٢٠/١ ..........................
-  .. ونَ هَ الْكافِرُ رِ وْ كَ هِ وَ لَ تِمُّ نُورِ هُ مُ اللَّ وَ

٤٩٧/١، ٢٧/٢ ..................
- ١٨٥/١ ..... ينَ ابِرِ بُّ الصَّ هُ يُحِ اللّ وَ
- ١٩٨/١ .... نِينَ سِ حْ مُ بُّ الْ هُ يُحِ اللّ وَ
- ٤٣٢/١ . انِ دَ جُ رُ يَسْ جَ الشَّ مُ وَ النَّجْ وَ
- ١٨٥/١ ........... ينَ ابِرِ رِ الصَّ بَشِّ وَ
الَ  - وَ   ـوَ التَّقْ وَ بـرِّ  الْ لَـى  عَ نُـواْ  اوَ عَ تَ وَ

واْ  قُ اتَّ انِ وَ وَ ـدْ عُ الْ مِ وَ ثْ لَى اإلِ نُـواْ عَ اوَ عَ تَ
٤٥٧/١ . ابِ قَ عِ يدُ الْ دِ هَ شَ هَ إِنَّ اللّ اللّ

- ٢١٢/١ ..... يمٌ رِ ولٌ كَ سُ مْ رَ اءهُ جَ وَ
-  ....... هِ هادِ قَّ جِ هِ حَ وا فِي اللَّ دُ جاهِ وَ

٣٠١/١ ..........................
ا  - فَ ـنْ عَ ـا فَمَ ثْلُهَ ـيِّئَةٌ مِّ ـيِّئَةٍ سَ اء سَ ـزَ جَ وَ

بُّ  هُ الَ يُحِ هِ إِنَّ لَـى اللَّ هُ عَ رُ أَجْ لَـحَ فَ أَصْ وَ
٤٢٦/١ ................. ينَ الظَّالِمِ

ا  - مَّ نَا لَ رِ ونَ بِأَمْ ـدُ هْ ةً يَ مْ أَئِمَّ نْهُ ا مِ نـَ لْ عَ جَ وَ
وقِنُونَ ١١٥/١ اتِنَا يُ انُوا بِآيَ كَ وا وَ بَرُ صَ

يْنَا  - حَ أَوْ نَا وَ رِ ونَ بِأَمْ دُ هْ ةً يَ مْ أَئِمَّ نَاهُ لْ عَ جَ وَ
ةِ  الَ ـامَ الصَّ إِقَ اتِ وَ يْـرَ ـلَ الْخَ ـمْ فِعْ يْهِ إِلَ
 ..... ينَ ابِدِ نَا عَ انُوا لَ كَ اةِ وَ كَ إِيتَاء الزَّ وَ
١١٥/١ ..........................

ءٍ ٢٠٣/١ - يْ لَّ شَ تْ كُ عَ سِ تِي وَ مَ حْ رَ وَ
- ٢١٢/١ ....... يمٍ رِ امٍ كَ قَ مَ وعٍ وَ رُ زُ وَ
نَّةٍ  - جَ مْ وَ بِّكُ ـن رَّ ةٍ مِّ رَ فِ غْ واْ إِلَى مَ عُ ـارِ سَ وَ

تْ  دَّ أُعِ ضُ  األَرْ وَ اتُ  اوَ ـمَ السَّ ا  هَ ضُ رْ عَ
١٩٦/١ ................... ينَ تَّقِ لِلْمُ

لَـبٍ  - نقَ مُ أيَّ  ـوا  ظَلَمُ الذيـنَ  ـيَعلمُ  وسَ
لبون...... ٤٧١/١، ١٨/٢، ٨٩ نقَ يَ

- ٣١٧/١ .......... ودٍ هُ شْ مَ دٍ وَ شاهِ وَ
نْ  - الَ مَ هُ قَ قَ لْ ـيَ خَ نَسِ ثَالً وَ نَا مَ بَ لَ رَ ضَ وَ

٢٥٦/١ ... يمٌ مِ يَ رَ هِ عِظَامَ وَ يِ الْ يُحْ
لَى  - ـونَ عَ شُ مْ ينَ يَ ذِ ـنِ الَّ مَ حْ بَـادُ الرَّ عِ وَ

لُونَ  اهِ مُ الْجَ بَهُ اطَ ا خَ إِذَ نًا وَ وْ ضِ هَ األَرْ
١٧٣/١ ............... ا الَمً وا سَ الُ قَ

وَ  - ا إِالَّ هُ هَ لَمُ عْ يْبِ الَ يَ غَ اتِحُ الْ فَ هُ مَ ندَ عِ وَ
٢٢٥/١ ..........................

-  ... مْ كُ بْ لَ تَجِ ونِي أَسْ عُ مُ ادْ بُّكُ الَ رَ قَ وَ
٩٧/٢ ............................

- ٣٤٨/١ ...... تَر نِ افْ دْ خابَ مَ قَ وَ
- ٤٠٣/١ ...... ا اهَ نْ دَسَّ ابَ مَ دْ خَ قَ وَ
ـاهُ  - إِيَّ إِالَّ  واْ  بُـدُ عْ تَ أَالَّ  بُّـكَ  رَ ـى  قَضَ وَ

٢٢١/١ ........ اناً سَ نِ إِحْ يْ الِدَ وَ بِالْ وَ
اء  - ـمَ ا سَ يَ اءكِ وَ لَعِي مَ ضُ ابْ ا أَرْ قِيـلَ يَ وَ



سرية اإلمام احلسني C - ج٢

٤٠٠

رُ  ـيَ األَمْ قُضِ ـاء وَ مَ يـضَ الْ غِ لِعِـي وَ أَقْ
داً  قِيـلَ بُعْ ـودِيِّ وَ لَى الْجُ تْ عَ ـتَوَ اسْ وَ
٤٢٠/١ ........... ينَ مِ الظَّالِمِ وْ لْقَ لِّ

ةٌ  - يَ ظَالِمَ هِ ا وَ هَ يْتُ لَ لَ ةٍ أَمْ يَ رْ أَيِّن مِّن قَ كَ وَ
٤٢٧/١ ... يرُ صِ مَ يَّ الْ إِلَ ا وَ هَ تُ ذْ مَّ أَخَ ثُ

ةً  - انَـتْ ظَالِمَ ـةٍ كَ يَ رْ ن قَ ا مِ نـَ مْ ـمْ قَصَ كَ وَ
ينَ ٤٢٧/١ رِ ماً آخَ وْ ا قَ هَ دَ أْنَا بَعْ أَنشَ وَ

بِّكَ  - ابِ رَ ـذَ نْ عَ ةٌ مِّ حَ مْ نَفْ ـتْهُ سَّ ئِـن مَّ لَ وَ
 ....... ينَ نَّا ظَالِمِ نَا إِنَّا كُ لَ يْ ا وَ نَّ يَ ولُ يَقُ لَ
٤٣٣/١ ..........................

هِ  - بِيلِ اللّ تِلُواْ فِي سَ ينَ قُ ذِ بَنَّ الَّ سَ الَ تَحْ وَ
 .. قُونَ زَ رْ مْ يُ هِ بِّ ندَ رَ يَاء عِ اتاً بَلْ أَحْ وَ أَمْ
٢٣٢/٢ ..........................

مُ  - كُ سَّ تَمَ واْ فَ ينَ ظَلَمُ ذِ نُواْ إِلَى الَّ كَ رْ الَ تَ وَ
٩٢/٢، ٩٥، ٩٦، ٩٧ ......... النَّار

عْ  - فَ ـيِّئَةُ ادْ الَ السَّ نَةُ وَ سَ ي الْحَ ـتَوِ الَ تَسْ وَ
يْنَهُ  بَ يْنَكَ وَ ي بَ ا الَّذِ إِذَ نُ فَ سَ يَ أَحْ تِي هِ بِالَّ
٢٠٠/١ .... يمٌ مِ لِيٌّ حَ هُ وَ نَّ أَ ةٌ كَ اوَ دَ عَ

لِي  - ا نُمْ واْ أَنَّمَ ـرُ فَ يـنَ كَ ذِ ـبَنَّ الَّ سَ الَ يَحْ وَ
مْ  هُ لِـي لَ ـا نُمْ مْ إِنَّمَ ـهِ سِ َنفُ يْـرٌ ألِّ ـمْ خَ هُ لَ
 .... ينٌ هِ ابٌ مُّ ذَ مُ عَ هْ لَ واْ إِثْماً وَ ادُ دَ لِيَزْ
٢٣١/٢ ..........................

لِي  - وا أَنَّما نُمْ ـرُ فَ يـنَ كَ ذِ ـبَنَّ الَّ سَ ال يَحْ وَ
مْ  هُ لِـي لَ مْ إِنَّمـا نُمْ ـهِ سِ َنْفُ يْـرٌ ألِ ـمْ خَ هُ لَ
 .... ينٌ هِ ذابٌ مُ مْ عَ هُ لَ وا إِثْماً وَ دادُ لِيَزْ
١٤٧/١، ٢٩٥/٢ ................

آنَ  - رْ قُ الْ ثانِي وَ مَ نَ الْ بْعاً مِ يْناكَ سَ دْ آتَ قَ لَ وَ
٣١٣/١ .................... ظِيمَ عَ الْ

ـمْ فِي  - نَاهُ لْ مَ حَ مَ وَ ي آدَ نـِ ا بَ نـَ مْ رَّ ـدْ كَ قَ لَ وَ
يِّبَاتِ  ـنَ الطَّ م مِّ نَاهُ قْ زَ رَ ـرِ وَ بَحْ الْ بَـرِّ وَ الْ
ا  نـَ قْ لَ ـنْ خَ مَّ ثِيـرٍ مِّ لَـى كَ ـمْ عَ نَاهُ لْ فَضَّ وَ
٤٤٥/١ ................... يالً ضِ تَفْ

كِنَّ  - لَ نِينَ وَ مِ ؤْ لِلْمُ ولِهِ وَ سُ لِرَ ةُ وَ زَّ عِ هِ الْ لِلَّ وَ
٤٦٦/١ ...... ونَ لَمُ عْ ينَ الَ يَ نَافِقِ مُ الْ

ا  - ئِكَ مَ لَ أُوْ ـهِ فَ ـدَ ظُلْمِ عْ ـرَ بَ ـنِ انتَصَ مَ لَ وَ
٩٢/٢ ............. بِيلٍِ م مِّن سَ يْهِ لَ عَ

-  ،٢٤٧  /١ .... دٌ واً أَحَ فُ هُ كُ نْ لَ كُ مْ يَ لَ وَ
٢٤٨

- ٢٤٨/١ ................. مْ يُولَد لَ وَ
نا  - تَحْ فَ ا لَ وْ قَ اتَّ نُوا وَ ر آمَ قُ لَ الْ وْ أَنَّ أَهْ لَ وَ

 . ضِ َرْ األْ ماءِ وَ نَ السَّ كاتٍ مِ مْ بَرَ يْهِ لَ عَ
٢٨٥/١ ..........................

إِلـى أُولِي  - ـولِ وَ سُ وهُ إِلَـى الرَّ دُّ ـوْ رَ لَ وَ
هُ  ـتَنْبِطُونَ ينَ يَسْ ذِ ـهُ الَّ لِمَ عَ مْ لَ نْهُ ـرِ مِ َمْ األْ
تُهُ  مَ حْ رَ مْ وَ يْكُ لَ هِ عَ لُ اللَّ وْ ال فَضْ لَ مْ وَ نْهُ مِ
٢٥١/١ . لِيالً يْطانَ إِالَّ قَ تُمُ الشَّ بَعْ تَّ الَ

مْ بِبَعْضٍ  - هُ ضَ هِ النَّاسَ بَعْ فْـعُ اللّ الَ دَ وْ لَ وَ
لٍ  هَ ذُو فَضْ ـكِنَّ اللّ لَ ضُ وَ تِ األَرْ دَ سَ فَ لَّ
٤٣٦/١ ............. ينَ مِ الَ عَ لَى الْ عَ

م بِبَعْضٍ  - هُ ضَ هِ النَّاسَ بَعْ فْـعُ اللَّ الَ دَ وْ لَ وَ
اتٌ  لَـوَ صَ وَ بِيَـعٌ  وَ ـعُ  امِ وَ صَ ـتْ  مَ دِّ هُ لَّ
ثِيراً  ـهِ كَ ـمُ اللَّ ا اسْ ـرُ فِيهَ كَ ذْ دُ يُ ـاجِ سَ مَ وَ
يٌّ  وِ قَ هَ لَ هُ إِنَّ اللَّ رُ نصُ هُ مَن يَ نَّ اللَّ رَ يَنصُ لَ وَ
٤٣٦/١ ...................... يزٌ زِ عَ

رَ  - فِ غْ بُّونَ أَن يَ ـوا أَالَ تُحِ حُ فَ يَصْ لْ وا وَ فُ يَعْ لْ وَ
١٩٥/١ .. يمٌ حِ ورٌ رَّ فُ هُ غَ اللَّ مْ وَ كُ هُ لَ اللَّ
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-  .... ينَ مِ الَ لْعَ ةً لِّ مَ حْ نَاكَ إِالَّ رَ لْ سَ ا أَرْ مَ وَ
٢٠٣/١ ..........................

إِالَّ  - نـسَ  ِ اإلْ وَ ـنَّ  الْجِ ـتُ  لَقْ خَ ـا  مَ وَ
١٤٣/١ .................. ونِ بُدُ لِيَعْ

مْ  - ـهُ سَ أَنفُ ـكِـنْ  لَ وَ ـهُ  اللّ ـمُ  هُ ظَلَمَ ـا  مَ وَ
٤٢٦/١ .................. ونَ ظْلِمُ يَ

مْ  - ـهُ سَ انُـواْ أَنفُ ـكِـن كَ لَ ونَـا وَ ـا ظَلَمُ مَ وَ
٤٢٦/١ .................. ونَ ظْلِمُ يَ

ضُ  - َرْ األْ هِ وَ رِ ـدْ ـقَّ قَ هَ حَ وا اللَّ رُ ـدَ ما قَ وَ
ماواتُ  السَّ ةِ وَ يامَ قِ مَ الْ وْ تُهُ يَ بْضَ يعاً قَ مِ جَ
ا  مَّ تَعالى عَ هُ وَ ـبْحانَ ينِهِ سُ ـاتٌ بِيَمِ يَّ طْوِ مَ
١٦١/١ .................. ونَ كُ رِ يُشْ

يْبِ  - غَ لَـى الْ ـمْ عَ كُ ـهُ لِيُطْلِعَ مـا كانَ اللَّ وَ
نْ يَشـاءُ  ـلِهِ مَ سُ نْ رُ تَبِي مِ هَ يَجْ لكِنَّ اللَّ وَ
وا  تَّقُ تَ نُوا وَ مِ إِنْ تُؤْ ـلِهِ وَ سُ رُ هِ وَ نُوا بِاللَّ آمِ فَ
١٤٧/١ .......... ظِيمٌ رٌ عَ مْ أَجْ لَكُ فَ

باً  - ذِ هِ كَ لَى اللّ  عَ تَرَ نِ افْ مَّ لَمُ مِ نْ أَظْ مَ وَ
٤٢٦/١ ..........................

ا  - مَّ إِذَ ابٍ ثُ رَ م مِّن تُ كُ لَقَ اتِهِ أَنْ خَ ـنْ آيَ مِ وَ
٤٥٠/١ ......... ونَ رُ نتَشِ رٌ تَ أَنتُم بَشَ

فٍ  - رْ لى حَ هَ عَ بُـدُ اللَّ عْ نْ يَ نَ النَّاسِ مَ مِ وَ
تْهُ  إِنْ أَصابَ أَنَّ بِهِ وَ يْـرٌ اطْمَ هُ خَ إِنْ أَصابَ فَ
نْيا  ـرَ الدُّ سِ هِ خَ هِ جْ لـى وَ لَبَ عَ قَ ةٌ انْ فِتْنـَ
 . بِينُ مُ رانُ الْ سْ وَ الْخُ ةَ ذلِكَ هُ رَ خِ اآلْ وَ
٣٠٩/٢ ..........................

- ٤٢٦/١ .......... ظْلُوماً تِلَ مَ مَن قُ وَ
ـئِكَ  - لَ أُوْ هُ فَ لَ اللّ ا أنزَ م بِمَ كُ مْ يَحْ ـن لَّ مَ وَ

٨٩/٢ ............... ونَ مُ الظَّالِمُ هُ

-  ..... هُ سَ لَمَ نَفْ دْ ظَ قَ لِكَ فَ لْ ذَ عَ فْ مَن يَ وَ
٤٢٦/١ ..........................

-  ...... ه رَ را يَ ةٍ شَ رَّ الَ ذَ ثْقَ لْ مِ مَ عْ نْ يَ مَ وَ
٤٠٣/١ ..........................

وا  - فُ عِ ـتُضْ ينَ اسْ ذِ لَى الَّ نَّ عَ يدُ أَن نَّمُ نُرِ وَ
مُ  لَهُ عَ نَجْ ةً وَ مْ أَئِمَّ لَهُ عَ نَجْ ضِ وَ َرْ ي األْ فـِ
٤٣٥/١ .................. ثِينَ ارِ وَ الْ

ةٌ  - مَ حْ رَ اء وَ ـفَ وَ شِ ا هُ آنِ مَ رْ قُ نَ الْ لُ مِ نَزِّ نُ وَ
٢٠٣/١ ................. نِينَ مِ ؤْ لْمُ لِّ

وَ  - هُ هُ وَ يدُ عِ مَّ يُ لْـقَ ثُ أُ الْخَ بْدَ ي يَ ـوَ الَّذِ هُ وَ
لَـى فِي  ثَـلُ األَعْ مَ ـهُ الْ لَ يْـهِ وَ لَ نُ عَ ـوَ أَهْ
يـزُ  زِ عَ الْ ـوَ  هُ وَ ضِ  األَرْ وَ اتِ  اوَ ـمَ السَّ
٢٥٥/١ ................... كِيمُ الْحَ

مْ  - انَ بِهِ ـوْ كَ لَ مْ وَ ـهِ سِ لَى أَنفُ ونَ عَ ثِرُ ؤْ يُ وَ
٢١١/١ .................. ةٌ اصَ صَ خَ

تِي  - الَلَ الَّ األَغْ ـمْ وَ هُ رَ مْ إِصْ نْهُ عُ عَ يَضَ وَ
٤٤٩/١ .............. مْ يْهِ لَ انَتْ عَ كَ

ـكِيناً  - سْ بِّهِ مِ لَى حُ امَ عَ ـونَ الطَّعَ طْعِمُ يُ وَ
٢١١/١ ............. يراً أَسِ تِيماً وَ يَ وَ

فَ  - ـوْ تُّ لَسَ ا مِ ا مَ ـانُ أَئِذَ نسَ ـولُ اإلِ قُ يَ وَ
٢٥٦/١ ................ يا جُ حَ رَ أُخْ

حرف الياء
ونَ  - رُ أْمُ يَ ـرِ وَ مِ اآلخِ يَوْ الْ هِ وَ ونَ بِاللّ نـُ مِ ؤْ يُ

ـرِ  نكَ مُ الْ ـنِ  عَ نَ  ـوْ نْهَ يَ وَ وفِ  ـرُ عْ مَ بِالْ
نَ  ـئِكَ مِ لَ أُوْ اتِ وَ يْرَ ونَ فِي الْخَ عُ ارِ يُسَ وَ
١٠٨/٢ ................ ينَ الِحِ الصَّ

وا  - أَطِيعُ هَ وَ وا اللَّ نُوا أَطِيعُ ينَ آمَ ذِ ا الَّ هَ يا أَيُّ



سرية اإلمام احلسني C - ج٢

٤٠٢

مْ ١٠٥/١،  نْكُ رِ مِ َمْ أُولِي األْ ولَ وَ سُ الرَّ
١٠٦

الةِ  - تُمْ إِلَى الصَّ مْ ا قُ نُواْ إِذَ ينَ آمَ ذِ ا الَّ هَ ا أَيُّ يَ
إِلَـى  ـمْ  كُ يَ دِ أَيْ وَ ـمْ  كُ وهَ جُ وُ ـلُواْ  سِ فاغْ
مْ  ـكُ وسِ ؤُ بِرُ واْ  ـحُ سَ امْ وَ قِ  افـِ رَ مَ الْ
٢٨٦/١ .... بَينِ عْ كَ مْ إِلَى الْ لَكُ جُ أَرْ وَ

يـنَ  - امِ وَّ ونُـواْ قَ واْ كُ نـُ يـنَ آمَ ذِ ـا الَّ هَ ـا أَيُّ يَ
مْ  كُ سِ لَى أَنفُ وْ عَ لَ هِ وَ اء لِلّ دَ هَ طِ شُ سْ قِ بِالْ
٤٣٢/١ ..........................

رٍ  - كَ ـن ذَ م مِّ نَاكُ قْ لَ اسُ إِنَّـا خَ ـا النـَّ هَ ـا أَيُّ يَ
بَائِـلَ  قَ وَ وباً  ـعُ شُ ـمْ  نَاكُ لْ عَ جَ وَ أُنثَـى  وَ
مْ  اكُ قَ هِ أَتْ نـدَ اللَّ مْ عِ كُ مَ رَ فُـوا إِنَّ أَكْ ارَ لِتَعَ
٤٥١/١، ٤٥٧ ... بِيرٌ لِيمٌ خَ هَ عَ إِنَّ اللَّ

نَ  - يْبٍ مِ ي رَ نْتُمْ فـِ اسُ إِنْ كُ ـا النـَّ هَ ـا أَيُّ يَ

نْ  مَّ مِ ابٍ ثُ رَ نْ تُ مْ مِ نَاكُ قْ لَ إِنَّـا خَ ثِ فَ بَعْ الْ
ةٍ  قَ لَّ خَ ةٍ مُ غَ ضْ نْ مُ مَّ مِ ةٍ ثُ قَ لَ نْ عَ مَّ مِ ةٍ ثُ نُطْفَ
ي  ـرُّ فـِ قِ نُ ـمْ وَ كُ ـةٍ لِنُبَيِّـنَ لَ قَ لَّ خَ يْـرِ مُ غَ وَ
٢٥٥/١ ........... اءُ ا نَشَ امِ مَ حَ األَرْ

م مِّن  - كُ لَقَ ي خَ مُ الَّذِ بَّكُ واْ رَ قُ ا النَّاسُ اتَّ هَ ا أَيُّ يَ
بَثَّ  ـا وَ هَ جَ وْ ا زَ نْهَ لَـقَ مِ خَ ةٍ وَ ـدَ احِ ـسٍ وَ نَّفْ
٤٥٠/١ .... اء نِسَ ثِيراً وَ االً كَ جَ ا رِ مَ نْهُ مِ

مِ  - وْ ثْـلَ يَ مْ مِ يْكُ لَ مِ إِنِّـي أَخـافُ عَ ـوْ يـا قَ
٣٤٨/١ .............. ... زابِ َحْ األْ

-  .... ائِبِ التَّرَ لْبِ وَ يْنِ الصُّ نْ بَ جُ مِ رُ يَخْ
٢٥٦/١ ..........................

- ١٢/١ .... نُونَ الَ بَ الٌ وَ عُ مَ نفَ مَ الَ يَ وْ يَ
مْ فَالَ  - ن دِينِكُ واْ مِ رُ فَ ينَ كَ ذِ ئِسَ الَّ مَ يَ يَوْ الْ

٤٣٢/١ ....... نِ وْ شَ اخْ مْ وَ هُ وْ شَ تَخْ
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فهرس األحاديث والروايات

حرف اهلمزة
باءِ بَني إسـرائيلَ  - قَ دُ نُ دَ ـةُ بَعدي عَ األَئِمَّ

ـوَ  هُ ـم فَ بَّهُ ـن أحَ يِ عيسـى، مَ ـوارِ وحَ
م  ، هُ نافِقٌ وَ مُ هُ م فَ هُ ضَ ـن أبغَ ، ومَ نٌ ؤمِ مُ
ـهُ في  ـهِ وأعالمُ لقِ ـجُ اللَّـه فـي خَ جَ حُ
٨٧/١ ........................ تِهِ يَّ رِ بَ

بّي، فَقـالَ لي: يا  - ـن رَ بريـلُ مِ أتانـي جِ
 ، ـالمَ لَيكَ السَّ أُ عَ قرَ بَّكَ يَ ! إنَّ رَ ـدُ مَّ حَ مُ
 ، مـا لَكَ هُ عُ : لَسـتُ أجمَ قـولُ لَـكَ يَ وَ
٦٩/١ .... ... بِهِ ما بِصاحِ هُ دَ افدِ أحَ فَ

؟ - ةَ اعَ ي السّ نامِ أَيتُ في مَ أتَعلَمونَ ما رَ
ابـنَ بِنـتِ  - أَيـتَ يَ ـا الَّـذي رَ قالـوا: ومَ

هِ K؟ سولِ اللَّ رَ
لَيَّ  - ت عَ دَّ أَنَّ كِالباً قَد شَ أَيتُ كَ : رَ فَقالَ

ها  دَّ أَيتُهُ أشَ عُ رَ لبٌ أبقَ بُني، وفيها كَ ناشِ تُ
لٌ  جُ لّـى قَتلي رَ تَوَ ، وأظُنُّ الَّذي يَ لَـيَّ عَ
٢٨٨/٢ ...................... . أبقَ

أتى رجل النبي K فقال: يا رسول  -
اللَّـه أي الناس أفضلهـم إيماناً؟ قال: 

٢١٢/١ .............. أبسطهم كفاً
يْفَ  - : كَ الَ . قَ مْ : نَعَ الَ قَ ةَ؟ فَ رَ بَصْ يْـتَ الْ أَتَ

 ، رِ َمْ ا األْ ةَ النَّاسِ إِلى هذَ عَ ـارَ سَ أَيْتَ مُ رَ
ـمْ  ، إِنَّهُ اللَّـهِ : وَ ـالَ ـمْ فِيـهِ؟ قَ هُ ولَ دُخُ وَ
لِيلٌ  قَ إِنَّ ذلِكَ لَ لُوا، وَ عَ دْ فَ قَ لَ ، وَ لِيلٌ قَ لَ
٤٨٢/١ ..........................

-  ،C ِـين سَ برِ الحُ عَ قَ وضِ هُ مَ عَ ينا مَ أتَ
عُ  وضِ ـم ومَ كابِهِ ناخُ رِ نـا مُ : ها هُ فَقـالَ
م، فِتيَةٌ  راقُ دِمائِهِ هَ نا مُ م، وها هُ حالِهِ رِ
هِ  قتَلـونَ بِهـذِ ـدٍ K، يُ مَّ حَ ـن آلِ مُ مِ
ـماءُ  السَّ ـمُ  لَيهِ عَ تَبكـي   ، ـةِ رصَ العَ
٢٧٦/٢ ................. األَرضُ وَ

أحـب النـاس إلى اللَّـه وأقربهـم منه  -
عـادل،  إمـام  القيامـة  يـوم  مجلسـاً 
وأبغـض الناس إلـى اللَّه يـوم القيامة 
وأشدهم عذاباً إمام جائر.. ٤٢٩/١

ودُ  - جُ رِ وَ تَدِ قْ مُ ـوُ الْ فْ مِ عَ ارِ كَ مَ ـنُ الْ سَ أَحْ
١٩٦/١ ................... رِ تَقِ فْ مُ الْ

: «يا  - ؟ فَقالَ كَ ةِ بَعدَ دِ األَئِمَّ دَ أخبِرني بِعَ



سرية اإلمام احلسني C - ج٢

٤٠٤

ـم أنـتَ  هُ لُ ، أوَّ ـرَ شَ ـمُ اثنـا عَ ، هُ لِـيُّ عَ
٨٧/١ ............. مُ القائِمُ هُ رُ وآخِ

ـإِنْ  - فَ ؛  ـيْ ءٍ شَ ـنْ  عَ مْ  كُ ـأَلَ أَسْ أَنْ  يـدُ  أُرِ
بْـتُ  ذَ كَ إِنْ  وَ ي،  قُونـِ دِّ فَصَ قْـتُ  دَ صَ
٤٩٨/١ ................. بُونِي ذِّ فَكَ

-  ...: كتوباً أَيتُهُ مَ ذا رَ هِ أنّي هكَ دُ بِاللَّ َأَشهَ
حيـي،  وَ نَ  خـازِ ـيناً  سَ حُ لـتُ  عَ وجَ
ـهُ  لَ تَمـتُ  وخَ ةِ،  ـهادَ بِالشَّ متُـهُ  وأكرَ
 ... دَ نِ استُشهِ لُ مَ وَ أفضَ هُ ةِ، فَ عادَ بِالسَّ
٧٦/١ ............................

ارُ  - النـّ وَ فَوقـي،  بٌّ  رَ ولـي  أصبَحـتُ 
سـابُ  الحِ بُني، وَ وتُ يَطلُ المَ أمامي، وَ
لي، ال  مَ ـنٌ بِعَ رتَهَ قٌ بـي، وأنَـا مُ حـدِ مُ
 ، هُ ـبُّ وال أدفَـعُ مـا أكـرَ ـدُ مـا احِ أجِ
بَني،  ذَّ إِن شـاءَ عَ يري، فَ األمورُ بِيَدِ غَ وَ
رُ  ـأَيُّ فَقيـرٍ أفقَ ي، فَ نـّ فـا عَ وإن شـاءَ عَ
٣٤٧/٢ .................... نّي؟! مِ

-  ، ـهُ هِ نَفسَ فَ بـِ صَ ـفُ إلهـي بِمـا وَ أصِ
كُ  ؛ ال يُدرَ ـهُ فَ بِهِ نَفسَ رَّ ـهُ بِمـا عَ فُ رِّ وأعَ
وَ  هُ ، فَ اسِ قـاسُ بِالنـّ ، وال يُ ـواسِّ بِالحَ
يـرُ  غَ وبَعيـدٌ   ، ـقٍ لتَصِ مُ يـرُ  غَ قَريـبٌ 
٢٤٥/١ .................... صٍّ تَقَ مُ

يهِ  - لَ أصيبَ الحسين بن علي C وعَ
ةً  راحَ ـبنا فيهـا أربَعينَ جِ سِ ، حَ زٍّ بَّةُ خَ جُ
٣٣٣/٢ ....... ةٍ وطَعنَةٍ ربَ ينَ ضَ ما بَ

-  ..... ةِ فَ عرِ درِ المَ عروفَ بِقَ أعطُوا المَ
٢١٧/١ ..........................

ـالةِ إدخالُ  - ـلُ األَعمـالِ بَعدَ الصَّ أفضَ

ـنِ بِما ال إثمَ  ؤمِ ـرورِ في قَلـبِ المُ السُّ
٢٣٠/١ ........................ فيهِ

كَّ  - هِ إيمانٌ ال شَ ندَ اللَّ لُ األَعمالِ عِ أفضَ
برورٌ  جٌّ مَ ، وحَ لولَ فيهِ زوٌ ال غُ ، وغَ فيهِ
٢٧١/١ ..........................

-  : ئتَ ـةَ أشـياءَ وأذنِب ما شِ مسَ افعَل خَ
هِ وأذنِب  زقَ اللَّ : ال تَأكُل رِ لُ ذلِكَ ـأَوَّ فَ
٣٥٠/٢ .............. .... ئتَ ما شِ

لقاً  - م خُ نُهُ سَ لُ المؤمنينَ إيماناً أحْ أكمَ
١٦٩/١ ..........................

يَـا  - نْ الدُّ ئِـق  الَ خَ يْـرِ  بِخَ ـمْ  كُ بِرْ أُخْ أَالَ 
 ، ـكَ ظَلَمَ ـنْ  مَّ عَ ـوُ  فْ عَ الْ ؟  ةِ  ـرَ خِ اآلْ وَ
ـانُ إِلَى  سَ حْ اإلْ ، وَ ـكَ نْ قَطَعَ ـلُ مَ تَصِ وَ
 . كَ مَ رَ نْ حَ طَاءُ مَ إعْ ، وَ اءَ إِلَيكَ نْ أَسَ مَ
١٩٦/١ ..........................

ا؟  - دً يهِ النَّارُ غَ لَ مُ عَ رَّ نْ تُحَ مْ بِمَ كُ بِرُ أَالَ أُخْ
 .. لٍ هْ ، سَ يبٍ رِ ، قَ يِّنٍ ، لَ يِّنٍ : هَ لِّ لَى كَ عَ
٢٠٤/١ ..........................

لِيُّ  - أَنَا وَ لِيِّـي، وَ لَّ وَ جِ زَّ وَ ـهَ عِ أَالَ إِنَّ اللَّ
لِيٌّ  عَ هُ فَ الَ وْ نْتُ مَ ـنْ كُ ، أَالَ فَمَ نِينَ مِ ؤْ مُ الْ
نْ  ادِ مَ عَ ، وَ هُ االَ نْ وَ الِ مَ مَّ وَ ، اللَّهُ هُ الَ وْ مَ
١٨٨/٢ ..................... اهُ ادَ عَ

أَنَّ  - ، وَ هِ لُ بـِ مَ عْ ـقَّ ال يُ نَ أَنَّ الْحَ وْ أَال تَـرَ
نُ  مِ بَ الْمؤْ غَ ، لِيَرْ نْهُ تَناهى عَ باطِلَ ال يُ الْ
٩٠/٢، ١١٧ .... اً قّ حِ في لِقاءِ اللهِ مُ

بيتُ وفي  - ـهُ يَ نَفسَ ؤٌ إالّ نَّ امرُ لومَ أال ال يَ
٢٦٧/١ ............. رٍ مَ هِ ريحُ غَ دِ يَ

مْ  - يْكُ لَ  عَ دِ نـْ تَـنِ عِ فِ فَ الْ ـوَ إِنَّ أَخْ أال وَ
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 ، ةٌ ظْلِمَ يَاءُ مُ مْ ا فِتْنَةٌ عَ إِنَّهَ ؛ فَ يَّةَ نِى امَ فِتْنَةُ بَ
ـا،  لِيَّتُهَ بَ ـتْ  صَّ خَ وَ ـا،  تُهَ طَّ خُ ـتْ  مَّ عَ
أَ  طَ أَخْ ا، وَ رَ فِيهَ نْ أَبْصَ ءُ مَ بَالَ ابَ الْ أَصَ وَ
ا....... ١٣٠/٢ نْهَ ىَ عَ مِ نْ عَ ءُ مَ بَالَ الْ

ـفاءَ  - الشِّ ، وَ بَّتِهِ ـةَ تَحتَ قُ جابَ أال وإنَّ اإلِ
٧٧/١ .. هِ لدِ ن وُ ةَ مِ األَئِمَّ ، وَ تِهِ ربَ في تُ

ينَ  - : بَ ينَ اثنَتَينِ نَ بَ كَ يَّ قَد رَ أال وإنَّ البَغِ
 . نِيَّةُ نَّا الدَّ يهاتَ مِ ، وهَ ةِ لَّ الذِّ ةِ وَ سأَلَ المَ
٤٤٨/١ ..........................

ينَ  - زَ بَ كَ يِ قَد رَ عِ يَّ ابنَ الدَّ عِ أال وإنَّ الدَّ
نَّا  يهاتَ مِ ، وهَ ةِ لَّ الذِّ ةِ وَ لَّ ينَ السَّ : بَ اثنَتَينِ
هُ  سـولُ نـا ذلِكَ ورَ ـهُ لَ أبَـى اللَّ ، يَ ـةُ لَّ الذِّ
١١٦/٢ ............ ... نونَ ؤمِ المُ وَ

ينَ  - زَ بَ كَ يِ قَد رَ عِ يَّ ابنَ الدَّ عِ أال وإنَّ الدَّ
نَّا  يهاتَ مِ ، وهَ ةِ لَّ الذِّ ةِ وَ لَّ ينَ السَّ : بَ اثنَتَينِ
هُ  سـولُ نـا ذلِكَ ورَ ـهُ لَ أبَـى اللَّ ، يَ ـةُ لَّ الذِّ
٤٤٨/١ ............... نونَ ؤمِ المُ وَ

أال وإن الظلـم ثالثـة: فظلـم ال يغفر،  -
ال  مغفـور  وظلـم  يتـرك،  ال  وظلـم 
٤٢٧/١ .................... يطلب

يٍّ أخا  - ـدِ جـرَ بـنَ عَ لَ حُ ألَسـتَ القاتـِ
الَّذيـنَ  العابِديـنَ  لّيـنَ  صَ المُ وَ  ، ةَ كِنـدَ
نكِـرونَ الظُّلـمَ ويَسـتَعظِمونَ  كانـوا يُ
 ، ةَ الئِمٍ ومَ هِ لَ عَ وال يَخافونَ فِي اللَّ دَ البـِ
٢٢/٢ ..... دواناً م ظُلماً وعُ تَلتَهُ مَّ قَ ثُ

ـدْ  - ـهُ قَ ـونَ اللَّ كُ ـو أَنْ يَ جُ أَرْ ـي فَ ـا أَخِ أَمَّ
ـا أَنَا  أَمَّ ي، وَ أْتـِ ـا يَ هُ فِيمَ دَ ـدَّ سَ ، وَ ـهُ قَ فَّ وَ
ـوا  قُ الْصَ ، فَ كَ لـِ مَ ذَ يَـوْ أْيـي الْ يْـسَ رَ لَ فَ

نُوا فِي  مُ اكْ ، وَ ضِ رْ األْ ـمْ اللَّـه بـِ كُ مَ حِ رَ
١٩/٢ ................. .... بُيُوتِ الْ

ليـنَ  - ـنَ األَوَّ داءِ مِ ـهَ ـيِّدُ الشُّ ـهُ سَ أمـا إنَّ
ةِ ٧٦/١ رَ اآلخِ نيا وَ رينَ فِي الدُّ اآلخِ وَ

داً  - مَّ حَ ـهَ اصطَفـى مُ ـإِنَّ اللَّ ، فَ ـا بَعـدُ أمّ
 ، هِ تـِ ـهُ بِنُبُوَّ مَ ، وأكرَ ـهِ لقِ لـى خَ K عَ
يهِ  هُ إلَ ـهُ اللَّ بَضَ مَّ قَ ، ثُ تِهِ سـالَ هُ لِرِ اختـارَ وَ
ـلَ بِهِ  لَّغَ ما أرسِ هِ وبَ بـادِ ـحَ لِعِ وقَـد نَصَ
هُ  ياءَ هُ وأوصِ هُ وأولِياءَ ا أهلَ نـّ K، وكُ
٧٥/٢، ٨٨ ................. تَهُ ثَ رَ ووَ

لَ بِنا  - يَـةَ قَد فَعَ ا الطّاغِ إِنَّ هذَ ، فَ ا بَعـدُ أمّ
لِمتُـم  وعَ أَيتُـم  رَ قَـد  مـا  تِنا  وبِشـيعَ
ن  م عَ دتُم، وإنّي اريدُ أن أسـأَلَكُ ـهِ وشَ
قوني وإن  دِّ قـتُ فَصَ دَ ، فَـإِن صَ ـيءٍ شَ
٤٩٧/١، ٢٧/٢ .. بوني ذِّ بتُ فَكَ ذَ كَ

ـم إلـى إحياءِ  - إِنّـي أدعوكُ ؛ فَ ـا بَعـدُ أمّ
إِن تُجيبوا  ، فَ عِ ةِ البِدَ ، وإماتَ قِّ عالِمِ الحَ مَ
المُ ٨٨/٢ السَّ شادِ، وَ بُلَ الرَّ تَهتَدوا سُ

نكَ أمورٌ  - ـيَّ عَ ـدِ انتَهَت إلَ قَ ، فَ ـا بَعدُ أمّ
اً لَم  قّ إِن كانَـت حَ نهـا، فَ ـبُ بِكَ عَ أرغَ
مـري إنَّ مَن أعطى  عَ لَيها، ولَ كَ عَ اقـارَّ
يٌّ  رِ هُ لَحَ هِ وميثاقَ هدَ اللَّ مينِهِ وعَ ةَ يَ فقَ صَ
دُ  أَنتَ أسـعَ . وإن كانَت باطِالً فَ فاءِ بِالوَ
٢٤/٢ ............. ... النّاسِ بِذلِكَ

هُ  - ـرُ أنَّ نـي كِتابُـكَ تَذكُ لَغَ ـد بَ قَ ، فَ ـا بَعـدُ أمّ
إِن كانَت  نها، فَ بُ عَ نّي امورٌ تَرغَ تكَ عَ لَغَ بَ
يَ إلَى  لَيهـا، ولَن يَهـدِ ني عَ ـاً لَـم تُقارَّ قّ حَ
٢٥/٢ .. هُ ها إالَّ اللَّ دَ لَ دِّ ناتِ ويُسَ سَ الحَ
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كَ  - ييرُ عْ نـي كِتابُك، وتَ لَغَ دْ بَ قَ : فَ دُ عْ ـا بَ أَمّ
تُ  كْ رَ تَ التي، وَ وْ ـتُ مَ جْ وَّ ايَ بأَنّي تَزَ إِيّ
ولِ  سُ قَ رَ يْسَ فَوْ لَ يْش، فَ رَ نْ قُ فائي مِ أَكْ
ةٌ  ف، وال غايَ رَ نْتَهىً في شَ اللهِ K مُ
ب.................. ٤٧٩/١ في نَسَ

يَ القائِلُ  - دِّ ـؤَ ! فَلَن يُ ةُ يَ عاوِ ا بَعدُ يـا مُ أمّ
 K ةِ الرسـول فَ بَ في صِ وإن أطنـَ
بَستَ  متُ ما لَ زءاً، وقَد فَهِ ميعٍ جُ ن جَ مِ
ن  هِ K مِ سـولِ اللَّ لَفَ بَعدَ رَ بِهِ الخَ
نِ اسـتِبالغِ  بِ عَ التَّنَكُّ ، وَ ةِ فَ إيجازِ الصِّ
٤٩/٢ ...................... النَّعتِ

-  C تَ أَنَّ الحسين بن علي لِمْ ا عَ أمَ
ـي  وحِ رُ ـةِ  قَ ارَ فَ ومُ ـي  سِ نَفْ ـاةِ  فَ وَ ـدَ  عْ بَ
٩٤/١ ...... ي دِ نْ بَعْ امٌ مِ ي إِمَ مِ سْ جِ

ثْلِي الَ  - ـإِنَّ مِ ةِ فَ بَيْعَ نَ الْ تَنِي مِ ـأَلْ ا سَ ا مَ أَمَّ
ئُ  تَزِ اكَ تَجْ الَ أَرَ تـهُ سـراً، وَ يْعَ ي بَ طـِ عْ يُ
وسِ  ؤُ لَى رُ ا عَ هَ رَ ونَ أَنْ تُظْهِ نِْي سراً دُ مِ
٥٣/٢ ............... الَنِيَةً النَّاسِ عَ

ن  - يهِ مِ لَ هُ عَ مَ اللَّ ثَ بِما أنعَ دِّ هُ أن يُحَ ـرَ أمَ
٣١٦/١ ....................... دينِهِ

-  ، ـريءٌ جَ البَـريءُ  وَ  ، ـنٌ آمِ األَميـنُ 
سـيءُ  المُ وَ  ، خائِـفٌ الخائِـنُ  وَ
٣٦٩/٢ ................ شٌ ستَوحِ مُ

-  ، ةِ سالَ نُ الرِّ عدِ ةِ ومَ رامَ أنّا أهلُ بَيتِ الكَ
هُ عز  ـهُ اللَّ عَ قِّ الَّذيـنَ أودَ وأعـالمُ الحَ
ـنَتَنا،  ألسِ هِ  بـِ وأنطَـقَ  نـا،  لوبَ قُ وجـل 
هِ عز وجل. ٢٥٠/١ نَطَقَت بِإِذنِ اللَّ فَ

لِيُّ بـنُ أبي طالِبٍ  - ـيِّدُ النَّبِييّنَ وعَ أنَـا سَ

يَ  يائِيَ بَعدِ ، وإنَّ أوصِ يّيـنَ صِ ـيِّدُ الوَ سَ
 ، لِيُّ بنُ أبي طالِبٍ م عَ هُ لُ ، أوَّ ـرَ شَ اثنا عَ
٨٦/١ .......A ُمُ القائِم هُ رُ وآخِ

-  ، نَّةُ الكافِرِ نِ وجَ ؤمِ جنُ المُ نيا سِ أنَّ الدُّ
م  نّاتِهِ الءِ إلـى جَ سـرُ هـؤُ ـوتُ جِ المَ وَ
م ٢٦٩/١ هِ حيمِ الءِ إلى جَ سرُ هؤُ وجِ

ماعِ  - الجِ يدِ وَ نَ الصَّ منوعٌ مِ مَ مَ حرِ أنَّ المُ
خيطَـةِ  المَ الثِّيـابِ  بـسِ  ولُ الطّيـبِ  وَ
عرِ وتَقليمِ األَظفارِ ٢٩٨/١ وأخذِ الشَّ

الحسـن  - عـن  عـقّ   K النبـي  أن 
٣٢/١ ........ والحسين كبشاً كبشاً

ةُ  - ةُ التِّسعَ األَئِمَّ ينُ وَ سَ الحُ نُ وَ سَ الحَ أنَا وَ
م  هُ يُّ هدِ م مَ هُ ـعُ ، تاسِ ـينِ سَ لدِ الحُ ـن وُ مِ
قونَ كِتـابَ اللَّه وال  فارِ ـم، اليُ هُ وقائِمُ
سـولِ اللَّه  لى رَ دوا عَ رِ تّى يَ م حَ قُهُ فارِ يُ
٨٨/١ ............... هُ وضَ K حَ

أنبأنـا رسـول اللَّـه K أنهمـا كانـا  -
٢٤٢/١ ........... يغران العلم غراً

-  ، مامِ و اإلِ ، وأخُ مامِ مامُ ابـنُ اإلِ أنتَ اإلِ
عُ  التّاسِ ، وَ ةٌ أبرارٌ لبِكَ أئِمَّ ن صُ ةٌ مِ تِسـعَ
٧٦/١ ..................... م هُ قائِمُ

-  ، ، أنتَ إمامٌ ابنُ إمامٍ يِّدٍ يِّدٌ ابنُ سَ أنتَ سَ
، أبو  ةٍ جَّ ـةٌ ابنُ حُ جَّ ، أنتَ حُ ةِ أبُـو األَئِمَّ
م  هُ ـعُ ، تاسِ لبِكَ ـن صُ ةٍ مِ ـجٍ تِسـعَ جَ حُ
٧٥/١ ..................... م هُ قائِمُ

لَى  - ـرَ عَ - النَّصْ ـلَّ جَ زَّ وَ ـهُ -عَ لَ اللَّ أَنْـزَ
يْـنَ  بَ ـا  مَ انَ  كَ تّـى  حَ  C ـيْنِ  سَ الْحُ
رَ أَوْ  يِّـرَ النَّصْ ، ثُـمَّ خُ ضِ َرْ األْ اءِ وَ ـمَ السَّ
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 . لَ جَ زَّ وَ هِ عَ اءَ اللَّ تَارَ لِقَ ، فَاخْ اءَ اللَّهِ لِقَ
٣١٥/٢ ..........................

فُونّـي؟ قالوا:  - ل تَعرِ ، هَ مُ اللَّـهَ كُ ـدُ أنشُ
 . هُ ـبطُ هِ وسِ سـولِ اللَّ ـم، أنـتَ ابنُ رَ نَعَ
ل تَعلَمـونَ أنَّ  ، هَ مُ اللَّـهَ كُ ـدُ : أنشُ قـالَ
مَّ  هِ K؟ قالوا: اللَّهُ سولُ اللَّ ي رَ دّ جَ
م....................... ٣٠٧/٢ نَعَ

أنه سـأل أبا عبداللّـه A عن الكنز  -
٣٠٤/١ . كم فيه؟ فقال: «الخمس»

رِ  - جَ في أشـهُ رَ ـلٍ خَ جُ ـن رَ ـئِلَ عَ هُ سُ أنَّ
 : . قالَ هِ عَ إلى بِالدِ جَ مَّ رَ راً ثُ عتَمِ جِّ مُ الحَ
كَ  ـهِ ذلـِ ـجَّ فـي عامِ ، وإن حَ «ال بَـأسَ
ـإِنَّ  ؛ فَ مٌ يـهِ دَ لَ لَيـسَ عَ ـجَّ فَ دَ الحَ وأفـرَ
بلَ  جَ قَ ـرَ الحسـين بـن علـي C خَ
٢٩٨/١ ... ةِ بِيَومٍ إلَى العِراقِ يَ التَّروِ

ولَ اللهِ K في  - سُ ي رَ دّ أَيْتُ جَ أَنّي رَ
 ... هُ أَنَا ماض لَ ر وَ ني بِأَمْ بَّرَ نامي فَخَ مَ
٨٤/٢ ............................

ـن  - مِ يـراً  خَ أصحابـاً  أعلَـمُ  ال  أنّـي 
أصحابي.................. ١٧٤/٢

ال  - ال بَطِـراً، وَ ـراً، وَ جْ أشِ رُ ـمْ أَخْ أَنّـي لَ
ـتُ  جْ رَ إِنَّمـا خَ ال ظالِمـاً، وَ ـداً، وَ سِ فْ مُ
 ،K ي دّ ةِ جَ الحِ في أُمَّ صْ لِطَلَبِ االِْ
نِ  أَنْهـى عَ وفِ وَ ـرُ عْ مَ ـرَ بِالْ أُريـدُ أَنْ آمُ
٤٤٩/١ .................... رِ نْكَ مُ الْ

-  ، قـرِ ـوفُ الفَ : خَ اسَ اثنـانِ أهلَـكَ النـّ
٢٦٨/١ ............. خرِ وطَلَبُ الفَ

: أوصاني  - ةِ أشـياءَ ـبعَ بّي بِسَ أوصاني رَ

 ، النِيَةِ العَ ـرِّ وَ ي السِّ ـهُ فـِ بِاإلِخـالصِ لَ
نـي، وأُعطِيَ مَن  ن ظَلَمَ مَّ ـوَ عَ وأن أعفُ
ني ٢٦٣/١ لَ مَن قَطَعَ ني، وأُوصِ مَ رَ حَ

إِلَـى  -  C نِيـنَ  مِ ؤْ مُ الْ يـرُ  أَمِ ـى  صَ أَوْ
يْنَ  سَ يَّتِه الْحُ صِ لَى وَ دَ عَ ـهَ نِ وأَشْ سَ الْحَ
اءَ  سَ ؤَ ه ورُ دِ لْ يعَ وُ مِ داً وجَ مَّ حَ C ومُ
كِتَابَ  يْه الْ عَ إِلَ فَ مَّ دَ يْتِه ثُ لَ بَ تِه وأَهْ ـيعَ شِ
٩٤/١ ................ ... حَ الَ والسِّ

الغنـى  - فـي  اللَّـه   بتقـو أوصيـك 
الصديـق  علـى  وبالعـدل  والفقـر... 
٤٢٩/١ ................... والعدو

ـهَ قَد  - ـإِنَّ اللَّ ، فَ  اللَّـهِ ـم بِتَقـوَ أوصيكُ
هُ  ا يَكرَ مّ هُ عَ لَ وِّ نِ اتَّقـاهُ أن يُحَ ـنَ لِمَ مِ ضَ
٣٦٥/٢ .............. بُّ إلى ما يُحِ

ـم  - كُ رُ ذِّ واحَ  ، اللَّـهِ   بِتَقـوَ ـم  أوصيكُ
أَنَّ  فَـكَ  ، ـهُ أعالمَ ـم  لَكُ وأرفَـعُ   ، ـهُ امَ أيّ
رودِهِ،  وُ هـولِ  بِمَ دَ  أفـِ قَـد  خـوفَ  المَ
ذاقِهِ ٣٤٩/٢ عِ مَ ، وبَشِ لولِهِ ونَكيرِ حُ

يّينَ الَّذينَ  - مِ ضرَ ـبَ الحَ لَسـتَ صاحِ أوَ
لى دينِ  م عَ يَّةَ أنَّهُ ـمَ يـكَ ابنُ سُ تَبَ إلَ كَ
لى  : اقتُل مَن كانَ عَ يهِ تَبتَ إلَ ، فَكَ لِـيٍّ عَ
م  ثَّلَ بِهِ ـم ومَ تَّلَهُ قَ أيِـهِ؟ فَ لِيٍّ ورَ ديـنِ عَ
٢٣/٢ ................... ... كَ بِأَمرِ

هُ  - الّ صَ لَسَ فـي مُ سـلِمٍ جَ ئٍ مُ ا امـرِ مَ أيُّ
هَ  ـرُ اللَّ ، يَذكُ جـرَ لّـى فيـهِ الفَ الَّـذي صَ
نَ  هُ مِ ، كانَ لَ مسُ تّى تَطلُعَ الشَّ تَعالى حَ
رَ  فَ ـهِ تَعالى، وغَ حاجِّ بَيتِ اللَّ األَجـرِ كَ
٢٨٩/١ ................. ... هُ هُ لَ اللَّ



سرية اإلمام احلسني C - ج٢

٤٠٨

ـرَ  - سَ الةِ انكَ ثُـرَ أذانُها بِالصَّ لْدةٍ كَ أيُّمـا بَ
ها.. ٢٨٥/١ لَّ بَردُ : قَ ها- أو قالَ بَردُ

!؟  - هُ نَ وْ رُ نْصُ الَ تَ هُ وَ نَ وْ بْكُ ، أَتَ ا النَّاسُ هَ أيُّ
٢٧٤/٢ ..........................

بداً وال  - لِـدْ عَ ، إنّ آدمَ لَم يَ أيُّهـا النـاسُ
رارٌ ١١٨/٢ م أحْ ، وإنّ النّاسَ كلَّهُ ةً أمَ

-  : هِ K قالَ سولَ اللَّ ! إنَّ رَ ا النّاسُ هَ أيُّ
مِ  رَ ّ لِحُ الً ستَحِ لطاناً جائِراً مُ أ سُ «مَن رَ
ـنَّةِ  خالِفاً لِسُ ، مُ هدِ اللَّـهِ ، ناكِثـاً لِعَ اللَّـهِ
ثمِ  هِ بِاإلِ بادِ اللَّ لُ في عِ ، يَعمَ سولِ اللَّهِ رَ
دوانِ ٢٤٦/١، ٤٠٧، ١١٢/٢ العُ وَ

لَ  - نْ بَخِ مَ ، وَ ـادَ ادَ سَ نْ جَ اسُ مَ ـا النـَّ هَ أَيُّ
٢١٣/١، ٣٥٨/٢ ............ لَ ذُ رَ

لَ  - نْ بَخِ مَ ، وَ ـادَ ادَ سَ نْ جَ اسُ مَ ـا النـَّ هَ أَيُّ
نْ  طَى مَ نْ أَعْ دَ النَّاسِ مَ ـوَ ، وإِنَّ أَجْ لَ ذُ رَ
 .......................... وهُ جُ رْ الَ يَ

-  ، مِ ارِ ـكَ مَ ي الْ ـوا فـِ ! نَافِسُ اسُ ـا النـَّ هَ أَيُّ
انِم..... ٤٦٥/١،  غَ مَ وا فِي الْ عُ ارِ سَ وَ

٣٥٨/٢
م،  - يكُ ـومِ إلَ ـلُ القَ سُ هِ رُ ! هذِ ا النّاسُ هَ أيُّ

 . . نهُ دَّ مِ وتِ الَّذي ال بُ فَقوموا إلَى المَ
٣١٤/٢ ..........................

، وأخٌ  - ـهُ ـأَخٌ لَكَ ولَ : فَ ـةٌ عَ خـوانُ أربَ اإلِ
وال  لَـكَ  ال  وأخٌ   ، لَيـكَ عَ وأخٌ   ، لَـكَ
٣٤٨/٢ ......................... هُ لَ

لَ  - ا أَدَخَ يْـرً يْـتٍ خَ ـلِ بَ ـهُ بِأهْ ادَ اللَّ إذاَ أَرَ
٢٠٤/١ .............. فْقَ مُ الرِّ لَيهِ عَ

قلتـم  - وإذا  فاعدلـوا؛  حكمتـم  إذا 

فأحسـنوا؛ فـان اللَّـه محسـن يحـب 
المحسنين................ ٤٢٩/١

وَ  - فْ عَ لِ الْ عَ كَ فَاجْ وِّ ـدُ لَى عَ تَ عَ رْ ـدَ ا قَ إِذَ
٢٠٠/١ .... يهِ لَ درةِ عَ ا لِلْقُ كِرً نهُ شَ عَ

لَكٌ  - ، ناد مَ ةٍ لِّ فَريضَ قـتُ كُ إذا كانَ وَ
 ، ا النّاسُ هَ : أيُّ رشِ ن تَحـتِ بُطنانِ العَ مِ
تـي أوقَدتُموها  مُ الَّ قومـوا إلـى نيرانِكُ
م..  التِكُ ئوها بِصَ أَطفِ م فَ كُ لى ظُهورِ عَ
٢٨٧/١ ..........................

ا  - هَ : «أيُّ نـادٍ ةِ ناد مُ يامَ ـومُ القِ إذا كانَ يَ
ـهِ أجـرٌ  لَـى اللَّ ـهُ عَ ـن كانَ لَ ، مَ اسُ النـّ
 . عروفِ أهلُ المَ قومُ إالّ م»، فَال يَ ليَقُ فَ
٣٦٣/٢ ..........................

ـنِ  - قٌ مَ نـُ ـومُ عُ قُ ـةِ يَ يَامَ قِ مُ الْ ـوْ انَ يَ ا كَ إِذَ
 ، بُونَ رَ يُضْ ةِ فَ نـَّ يَأْتُونَ بَاب الْجَ اس فَ النـَّ
نُ  : نَحْ ولُونَ يَقُ ؟ فَ تُـمْ نْ أَنْ : مِ مْ هُ الُ لَ يُقَ فَ
١٨٨/١ ................ برِ لُ الصّ أهْ

لِّيَ قائِماً  - ـلُ أن يُصَ جُ إذا لَم يَسـتَطِعِ الرَّ
ـلِّ جالِسـاً، فَـإِن لَـم يَسـتَطِع أن  ليُصَ فَ
باً  ياً ناصِ سـتَلقِ لِّ مُ ليُصَ لِّيَ جالِسـاً فَ يُصَ
 ...... ئُ إيماءً ةِ يُومِ بلَ يالَ القِ يهِ حِ جلَ رِ
٢٩١/١ ..........................

ـعَ  - مَ قَ  ، ـةٌ مَّ لَ العاقِـلِ  لَـى  عَ دَت  رَ وَ إذا 
قـلَ  العَ عَ  ـرَ وقَ  ، ـزمِ بِالحَ ـزنَ  الحُ
٣٦٨/٢ ................. لِالحتِيالِ

دٍ  - ـرُّ مُ ـن زُ ـوحٍ مِ ـيِّ فـي لَ رسِ ـةَ الكُ إنَّ آيَ
مَخصـوصٍ  ـدادٍ  بِمِ كتـوبٌ  مَ  ، ـرَ أخضَ
كَ ذلِكَ  صُ ةٍ إالّ عَ مُ ومِ جُ ن يَ ، لَيسَ مِ بِاللَّهِ
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٣١٤/١ ....... ةَ إسرافيلَ بهَ اللَّوحُ جَ
ـنْ الَ  - طَـى مَ ـنْ أَعْ اسِ مَ دَ النـَّ ـوَ إِنَّ أَجْ

٣٥٨/٢ .................... وهُ جُ رْ يَ
ـومَ  - ي يَ نـّ ـم مِ بَكُ ـيَّ وأقرَ ـم إلَ بّكُ إنّ أحَ

لقـاً،  خُ م  ـنُكُ سَ أحْ جلِسـاً  مَ ـةِ  يامَ القِ
١٦٩/١ .......... عاً م تَواضُ كُ دُّ وأشَ

-  ... ةٍ رَ دْ نْ قُ ا عَ فَ نْ عَ فَى النَّاسِ مَ إِنْ أَعْ
١٩٦/١، ٣٥٩/٢ ................

هُ  - لَ مَن قَطَعَ صَ لَ النّاسِ مَن وَ إنَّ أوصَ
٣٦٣/٢ ..........................

قـالُ لِزائِـرِ الحسـين بن  - ـرُ مـا يُ إن أيسَ
بدَ  - يـا عَ ـرَ لَـكَ فِ علـي C: قَـد غُ
 . ديداً الً جَ مَ -؛ فَاستَأنِفِ اليوم عَ هِ اللَّ
٧٧/١ ............................

-  ، ةِ سـالَ نُ الرِّ عدِ ةِ، ومَ إنّا أهلُ بَيتِ النُّبُوَّ
هُ وبِنا  تَحَ اللَّ ، وبِنا فَ ةِ الئِكَ ختَلَفُ المَ ومُ
٢٥٠/١، ٤٥٢/١ ........ هُ تَمَ اللَّ خَ

-  . لى أخفافِنا حُ عَ إنّا أهلُ بَيتٍ ال نَمسَ
٢٨٥/١ ..........................

ادَ  - إذاَ أَرَ طِيَنَا، فَ يُعْ هَ فَ ـأَلُ اللَّ يْتٍ نَسْ لَ بَ إنّا أهْ
١٩١/١ ... ينَا ضِ بُّ رَ ا نُحِ هُ فِيمَ رَ ا نَكْ مَ

ا – وأشـار إلى الحسين –  - ذَ نِي هَ إِنَّ ابْ
نْ  بَـالَء، فَمَ رْ ا كَ هَ ـالُ لَ قَ ضٍ يُ أَرْ تَـلُ بـِ قْ يُ
 ،١٨٧/٢ . هُ رْ يَنْصُ لْ مْ فَ نْكُ لِكَ مِ دَ ذَ هِ شَ

٢٧٤
ـنِ  - عَ والنَّهـيَ  عـروفِ  بِالمَ األمـرَ  إنَّ 

صانِ  نقُ لٍ وال يَ ن أجَ بانِ مِ رِّ قَ رِ ال يُ نكَ المُ
ةُ  لِمَ هِ كَ لِّ ن ذلكَ كُ ـلُ مِ ، وأفضَ زقٍ ن رِ مِ

١٠٨/٢ ....... ندَ إمامٍ جائرٍ دلٍ عِ عَ
ريباً  - ـيَعودُ غَ ريباً وسَ أَ غَ دَ إنَّ اإلِسـالمَ بَ

٢٧٤/١ ... باءِ رَ أَ، فَطوبى لِلغُ ما بَدَ كَ
ةِ،  - ةُ النُّبُـوَّ رَ ـجَ ، وشَ ـةِ حمَ بَيـتُ الرَّ إنّـا لَ

٢٥٠/١ ............. لمِ نُ العِ عدِ ومَ
-  ، ـةُ عَ فْ رِ بَـهُ  احِ صَ يـدُ  زِ يَ ـعَ  اضُ التَّوَ إِنْ 

١٧٤/١ .... هُ مُ اللَّ كُ فَعْ رْ وا يَ عُ اضَ تَوَ فَ
يحانَتايَ  - ا رَ مَ ـيْنَ هُ سَ الْحَ ـنَ وَ سْ إِنْ الْحُ

٥٩/١ ................... يَا نْ نَ الدُّ مِ
دُ أن ال إلهَ  - لِيٍّ يَشـهَ ـينَ بـنَ عَ سَ إنَّ الحُ

وأنَّ   ، ـهُ لَ ـريكَ  شَ ال  هُ  حـدَ وَ ـهُ  اللَّ إالَّ
ن  قِّ مِ ، جاءَ بِالحَ هُ سولُ هُ ورَ بدُ داً عَ مَّ حَ مُ
٢٥٤/١ ...................... هِ ندِ عِ

ـفينَةُ  - د وسَ صبـاحُ الهُ ـينَ مِ سَ إنَّ الحُ
٦١/١ ...................... النَّجاةِ

-  ،٢٣٥  ،١٨٠/١ ...... ينَةٌ لْمَ زِ إِنَّ الْحِ
٣٥٩/٢

-  ، ةٌ وَّ ـرُ مُ ـاءَ  فَ وَ الْ وَ  ، ةٌ ينـَ زِ لْـمَ  الْحِ إِنَّ 
 ، هٌ ـفَ ةَ سَ لَ جَ عَ الْ ، وَ لِـفٌ بَارَ صَ ـتِكْ سْ االِ وَ
١٧١/١ ............ فٌ عْ هَ ضَ فَ السَّ وَ

لـدِ أبـي  - لـى وُ ـةٌ عَ مَ رَّ حَ ـةَ مُ الفَ إنَّ الخِ
٥٩/٢ ...................... فيانَ سُ

هُ  - رَ وَّ صَ ، وَ ءٍ يْ يْرِ شَ نْ غَ هُ مِ أَ ي أَنْشَ إِنَّ الَّذِ
ادِرٌ أَنْ  ، قَ يْهِ ـبَقَ إِلَ انَ سَ ثَالٍ كَ يْرِ مِ لَى غَ عَ
٢٥٧/١ ............ هُ أَ دَ ا بَ مَ هُ كَ يدَ عِ يُ

ءٍ إِالَّ  - ـيْ لَـى شَ ـعْ عَ ـمْ يُوضَ فْـقَ لَ إِنْ الرِّ
 .... هُ انَ ءٍ إِالَّ شَ يْ نْ شَ عَ مَ الَ نُزِ ، وَ انَهُ زَ
٢٠٤/١ ..........................
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ةَ قَد  - ـنَّةَ قَـد اميتَـت، وإنَّ البِدعَ إنَّ السُّ
ت............. ٨٧/٢ احيِيَت ونُعِشَ

-  ، عٍ ينٍ موجِ في دَ لُّ إالّ ةَ ال تَحِ قَ دَ إنَّ الصَّ
دقِعٍ ٣٦٨/٢ قرٍ مُ ، أو فَ فظِعٍ رمٍ مُ أو غُ

ظَّمَ  - تِها وعَ لَ هُ بِصِ رَ اللَّ ةَ الَّتي أمَ رابَ إنَّ القَ
تُنا  رابَ يرَ فيهـا، قَ ـلَ الخَ عَ ها وجَ قِّ ـن حَ مِ
نا  قَّ ـهُ حَ بَ اللَّ أهلَ البَيـتِ الَّذيـنَ أوجَ
٣١٦/١ ............ سلِمٍ لِّ مُ لى كُ عَ

هُ  - لقَ ن أن يُجبِرَ خَ هِ مِ لقِ مُ بِخَ هَ أرحَ إنَّ اللَّ
هُ  اللَّ لَيها، وَ م عَ بَهُ ذِّ عَ مَّ يُ نوبِ ثُ لَـى الذُّ عَ
 ...... ريدَ أمراً فَال يَكونَ ن أن يُ زُّ مِ أعَ
٤٠٢/١ ..........................

ـينِ  - سَ الحُ ـنَ  مِ اختـارَ   ... ـهَ اللَّ إنَّ 
نِ التَّنزيلِ  نفونَ عَ هِ، يَ لدِ ن وُ ياءَ مِ األَوصِ
 ، بطِلينَ انتِحالَ المُ ، وَ تَحريفَ الغاليـنَ
٧٥/١ ............ لّينَ ضِ وتَأويلَ المُ

-  ، فْـقَ ـبُّ الرِّ فيـقٍ يُحِ الَـى رَ عَ ـهَ تَ إِنْ اللَّ
لَى  طِي عَ عْ ـا الَ يُ فْقِ مَ لَى الرِّ ي عَ طـِ عْ يُ وَ
٢٠٤/١ .................... نْفِ عُ الْ

ـنَ  - مِ ؤْ المُ يُبْغِـضُ  لَ وجـلَّ  زَّ عَ ـهَ  اللَّ إنَّ 
 : هُ . فقيلَ لَ ـهُ عيـفَ الّـذي ال دِينَ لَ الضَّ
 : ـهُ؟ قالَ ـنُ الّـذي ال دِينَ لَ مِ ؤْ ومـا المُ
١٠٨/٢ .. رِ نكَ نِ المُ الّذي ال يَنهى عَ

تلِهِ  - ن قَ ينَ C مِ سَ ضَ الحُ وَّ هَ عَ إنَّ اللَّ
ـفاءَ  الشِّ ، وَ تِهِ يَّ رِّ ن ذُ ةَ مِ مامَ ـلَ اإلِ عَ أن جَ
٧٦/١ .................... تِهِ ربَ في تُ

مْ  - يْكُ لَ عَ ، فَ ـمْ تْلِكُ يْ قَ ـدْ أَذِنَ فـِ ـهَ قَ إِنَّ اللَّ
١٨٩/١ .................... بْرِ بِالصَّ

لَـى  - عَ ، وَ ـونَ عُ يْـهِ راجِ إِنّـا إِلَ ـهِ وَ إِنّـا لِلّ
ةُ بِراع  لِيَتْ األُْمَّ دْ بُ المُ إِذْ قَ المِ السَّ سْ االِْ
٦١/٢ ................. !! زيدَ ثْلِ يَ مِ

لَـى  - عَ لّـونَ  يُصَ تَـهُ  الئِكَ ومَ ـهَ  اللَّ إنَّ 
 ، رينَ بِاألَسحارِ حِّ تَسَ المُ رينَ وَ ستَغفِ المُ
٢٩٤/١ . عِ الماءِ رَ روا ولَو بِجُ حَّ تَسَ فَ

ـى  - ضَ رْ يَ وَ كِ  بـِ ضَ لِغَ ـبُ  ضَ غْ يَ ـهَ  اللَّ إِنْ 
٣٤/١ ..................... اكِ ضَ لِرِ

هُ  - ولَ ، وقَ تَهُ هَ عِصمَ ـذَ اللَّ نَ اتَّخَ ؤمِ إنَّ المُ
 ، نينَ ؤمِ رُ في نَعتِ المُ نظُ ةً يَ رَّ ، فَمَ رآتَـهُ مِ
 ، بِّرينَ تَجَ صـفِ المُ رُ فـي وَ نظُ ةً يَ وتـارَ
ـهِ في  ن نَفسِ ، ومِ نهُ فـي لَطائِفَ ـوَ مِ هُ فَ
ن  ، ومِ قيـنٍ ـن فِطنَتِهِ في يَ ، ومِ فٍ تَعـارُ
٣٦٤/٢ ........ لى تَمكينٍ هِ عَ قُدسِ

لى  - ينُ لَعقٌ عَ الدّ نيا وَ بيدُ الدُّ إنَّ النّاسَ عَ
ت  دَرَّ مـا  ـهُ  يَحوطونَ م،  ـنَتِهِ ألسِ
لَّ  صـوا بِالبَـالءِ قَ حِّ ـإِذا مُ م، فَ ـهُ عائِشُ مَ
٣٦١/٢ .................. انونَ يّ الدَّ

لَ اللَّه عز  - أَنزَ وا أمراً، فَ عَ  ادَّ إنَّ النَّصارَ
دِ  عْ ن بَ كَ فِيهِ مِ آجَّ نْ حَ : {فَمَ وجـل فيهِ
عُ  اْ نَدْ ـوْ الَ عَ لْ تَ قُ لْـمِ فَ عِ ـنَ الْ اءكَ مِ ـا جَ مَ
مْ  ـاءكُ نِسَ ـاءنَا وَ نِسَ ـمْ وَ نَاءكُ أَبْ نَاءنَـا وَ أَبْ
ا  عَل مَ نَجْ لْ فَ بْتَهِ مَّ نَ مْ ثُ كُ سَ نَا وأَنفُ سَ أَنفُ وَ
 .......{ اْ وْ الَ عَ لْ تَ قُ لْمِ فَ عِ نَ الْ اءكَ مِ جَ
١٠٤/١ ..........................

لَى  - ـحُ عَ ةَ D ال نَمسَ لـدُ فاطِمَ إنّا وُ
مارٍ  ةٍ وال خِ مَّ ةٍ وال كُ مامَ ينِ وال عِ فَّ الخُ
٢٨٥/١ ................. هازٍ وال جِ
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ةٌ  - } آيَ يمِ حِ مـنِ الرَّ حْ هِ الرَّ ـمِ اللَّ إنَ {بِسْ
ـبعُ آياتٍ  يَ سَ ، وهِ ـةِ الكِتابِ ن فاتِحَ مِ
مـنِ  حْ الرَّ ـهِ  اللَّ ـمِ  {بِسْ هـا:  تَمامُ
٣١٣/١ ................. { يمِ حِ الرَّ

-  ...... قَى العِرضَ يرَ المالِ ما وَ إنَّ خَ
٣٦٤/٢ ..........................

هِ K أوصى إلى أميرِ  - سـولَ اللَّ إنَّ رَ
 ،C لِـيِّ بنِ أبي طالب نينَ عَ ؤمِ المُ
: «أن  هُ وكانَ فيمـا أوصـى بِهِ أن قـالَ لَ
 « لَ بِما فيهِ رآنِ وتَعمَ ةِ القُ ن قِراءَ تُكثِرَ مِ
٣١٢/١ ..........................

ئُ  - بتَـدِ يَ كانَ   K ـهِ  اللَّ سـولَ  رَ إنَّ 
هُ إذا كانَ صائِماً بِالتَّمرِ ٢٩٤/١ طَعامَ

هَ عـز وجل وال  - ـى اللَّ كَ أن تَلقَ ـرَّ إن سَ
 ....C َين سَ رِ الحُ زُ ، فَ لَيكَ نبَ عَ ذَ
٨٢/١ ............................

لَ  - وَّ مَّ تَحَ ينِكَ ثُ مِ نْ يَ لٌ عَ جُ كَ رَ تَمَ إِنْ شَ
هُ  رَ ذْ بَلْ عُ اقْ يْكَ فَ رَ إِلَ تَذَ اعْ كَ فَ ارِ إِلَى يَسَ
٤٦٧/١ ..........................

أَنْتَ  - رُ وَ دَ قَ لَيـكَ الْ  عَ رَ تُ جَ بَـرْ إِنْ صَ
لَيـكَ   عَ ـرَ ـتَ جَ عْ زَ إِنْ جَ ، وَ رٌ ـوْ أْجُ مَ
١٨٦/١ ........ رٌ وْ أْزُ أَنْتَ مَ رُ وَ دَ قَ الْ

إن صالحكـم من صالح سـلطانكم،  -
وإن السـلطان العـادل بمنزلـة الوالد 
تحبـون  مـا  لـه  فأحبـوا  الرحيـم، 
ألنفسـكم، واكرهـوا لـه مـا تكرهون 
٤٣٠/١ ................. ألنفسكم

نْ  - مَ ، وَ ـةُ كَ بَرَ الْ ةُ وَ ـادَ يَ فْـقِ الزِّ ي الرِّ إِنَّ فـِ

٢٠٤/١ ... يْرَ مُ الْخَ رَ فْقَ يُحْ مُ الرِّ رَ يُحْ
بَادِ،  - عِ يْنِ بِالْ لَ كَ وْ يْنِ مُ لَكَ اءِ مَ مَ إِنَّ فِي السَّ

بَّرَ  ـنْ تَكَ مَ ـاهُ وَ عَ فَ ـعَ للَّـه رَ اضَ ـنْ تَوَ فَمَ
١٧٤/١ ................... اهُ عَ ضَ وَ

ةُ  - بادَ تِلكَ عِ غبَـةً فَ هَ رَ وا اللَّ بَدُ إنَّ قَومـاً عَ
هبَةً  ـهَ رَ وا اللَّ بَـدُ ، وإنَّ قَومـاً عَ ـارِ التُّجّ
وا  بَدُ ، وإنَّ قَوماً عَ بيـدِ ةُ العَ بـادَ تِلكَ عِ فَ
يَ  ؛ وهِ ةُ األَحرارِ بادَ تِلكَ عِ كراً فَ هَ شُ اللَّ
 ،٣٠٨  ،١٤٤/١ ...... ةِ بادَ لُ العِ أفضَ

٣٦١/٢
فلِتُ  - ، ال يُ كَ ذلـِ ـداً كَ قتَلـونَ غَ ـم تُ إنَّكُ

هِ الَّذي  مـدُ للَّ . قالوا: الحَ ـلٌ جُ م رَ نكُ مِ
١٧٥/٢ .... .... كَ عَ تلِ مَ نا بِالقَ فَ رَّ شَ

بأَموالكـم  - النـاسَ  وا  ـعُ تَسَ لـن  إِنكـم 
القِكم....... ١٦٩/١ وهم بأَخْ عُ فَسَ

نيـنَ  - ؤمِ المُ نِ  بَواطـِ فـي  ـينِ  سَ لِلحُ إنَّ 
٦٨/١ .............. ةً كتومَ ةً مَ فَ عرِ مَ

كَ وتَعالى  - بـارَ ـهِ تَ نـدَ اللَّ بّـاسِ عِ إنَّ لِلعَ
ومَ  ـهداءِ يَ ميعُ الشُّ غبِطُـهُ بِها جَ ـةً يَ لَ نزِ مَ
١٧٦/٢ .................... ةِ يامَ القِ

ال  - نْتُـمْ  كُ وَ  ، ديـنٌ ـمْ  كُ لَ ـنْ  كُ يَ ـمْ  لَ إنْ 
راراً في  ونُـوا أَحْ ، فَكُ عـادَ مَ تَخافُـونَ الْ
٤٥٠/١، ٣٦٦/٢، ١١٨ ... مْ نْياكُ دُ

- ٢٠٣/١ ....... اةٌ دَ هْ ةٌ مُ مَ حْ ا أَنَا رَ إِنَّمَ
ناً  - ـن أصبَحَ آمِ ، فَمَ هِ مَ لِيَومِ ـا ابـنُ آدَ إنَّمَ

هُ  ندَ هِ، عِ ـدِ سَ عافىً فـي جَ ، مُ ـربِهِ فـي سِ
 . نيا هُ الدُّ ت لَ أَنَّما حيزَ ، فَكَ هِ قوتُ يَومِ
٢٦٨/١ ..........................
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-  ... القِ نَ األخْ سْ مَ حُ ثْتُ ألُتَمِّ عِ إنّما بُ
١٦٩/١ ..........................

-  .. القِ مَ األخْ كارِ مَ مَ ثْتُ ألٌتَمِّ عِ إنّما بُ
١٦٩/١ ..........................

ا  - ي مَ نـِ ذِيْ ؤْ ي، يُ نـِّ ـةٌ مِ عَ ـةُ بَضْ ـا فَاطِمَ إِنَّمَ
ا........................ ٣٤/١ اهَ آذَ

ا  - ـطُنِي مَ بْسُ نِّي، يَ نَةٌ مَ ـجْ ةُ شَ ـا فَاطِمَ إِنَّمَ
ا. ٣٥/١ هَ بِضُ قْ ا يَ نِي مَ بِضُ قْ يَ ا وَ طُهَ بْسُ يَ

-  ، ، في أهلِ البَيتِ ةً لَت فينا خاصَّ إنَّما نَزَ
ينِ  سَ الحُ ـنِ وَ سَ الحَ ةَ وَ لِيٍّ وفاطِمَ في عَ
١٠٤/١ ... A ِأصحابِ الكِساء

ن  - ـم، فَمَ يكُ دُّ إلَ ـرَ م تُ ـيَ أعمالُكُ إنَّمـا هِ
دَ  جَ ، ومَن وَ دِ اللَّـهَ ليَحمَ يـراً فَ ـدَ خَ جَ وَ
 ....... هُ نَّ إالّ نَفسَ لومَ يرَ ذلِكَ فَال يَ غَ
٢٦٥/١ ..........................

المِ  - ةَ الكَ رءِ قِلَّ سـنِ إسالمِ المَ ن حُ إنَّ مِ
٢٦٠/١ .............. عنيهِ فيما ال يَ

لى مَن  - را عَ زالَ ظاهِ ينَ لَن يَ ا الدّ إنَّ هـذَ
 ، قٌ فارِ فٌ وال مُ خالـِ هُ مُ رُّ ، ال يَضُ أَهُ نـاوَ
ـرَ  شَ عَ اثنـا  يَ  تـِ امَّ ـن  مِ ـيَ  يَمضِ تّـى  حَ
٩٠/١ ..................... « ةً ليفَ خَ

-  ، فيانَ لكَ كانَ في آلِ أبي سُ ا المُ إنَّ هذَ
 ، هُ لكَ هُ مُ بَهُ اللَّ لَ ـيناً سَ سَ زيدُ حُ تَلَ يَ ا قَ لَمّ فَ
١٣٢/٢، ١٤٠ ..... روانَ هُ آلَ مَ ثَ رَّ فَوَ

إِنَّ  - ، وَ نَ وْ رَ دْ تَ رِ ما قَ نَ األَْمْ لَ مِ دْ نَزَ إنّـه قَ
ـرَ  بَ أَدْ وَ تْ  ـرَ نَكَّ تَ وَ تْ  يَّـرَ غَ تَ ـدْ  قَ نْيـا  الدُّ
بْقَ  ـمْ يَ لَ اً وَ دّ تْ جِ رَّ ـتَمَ اسْ وفُهـا، وَ رُ معْ
 ، نـاءِ اإلِْ ـةِ  بابَ صُ كَ ـةٌ  بابَ صُ إِالّ  نْهـا  مِ

 ، ... بيلِ وَ ى الْ عَ رْ مَ الْ يْش كَ سيسِ عَ خَ وَ
٤٣٨/١ ..........................

أَوا  - تّـى رَ مُ الغِطـاءُ حَ هُ ـفَ لَ شِ ـم كُ إنَّهُ
١٧٥/٢ ......... نَّةِ نَ الجَ م مِ هُ لَ نازِ مَ

- ٤٩٩/١ .. تَالٍ مْ بِقِ أَهُ دَ هُ أَنْ أَبْ رَ إِنِّيْ أَكْ
هِ  - ؛ كِتـابَ اللَّ لَينِ ـمُ الثَّقَ كٌ فيكُ إنّـي تـارِ

تّى  قا حَ فتَرِ تي أهـلَ بَيتي، ولَـن يَ ترَ وعِ
٢٧٠/١ ........ وضَ لَيَّ الحَ دا عَ رِ يَ

ـكتُم بِهِ لَن  - سَّ م ما إن تَمَ كٌ فيكُ إنّي تـارِ
ـنَ  مـا أعظَـمُ مِ هُ دُ لّـوا بَعـدي، أحَ تَضِ
نَ  مـدودٌ مِ بلٌ مَ ؛ كِتابُ اللـه حَ ـرِ اآلخَ
تـي أهـلُ  ترَ ، وعِ ـماءِ إلَـى األَرضِ السَّ
لَـيَّ  دا عَ ـرِ تّـى يَ قـا حَ رَّ تَفَ يتـي، ولَـن يَ بَ
ونّـي  يـفَ تَخلُفُ انظُـروا كَ ، فَ ـوضَ الحَ
١٠٦/١ ..................... ما فيهِ

تِلَ  - ـيَّةِ الَّتي قُ شِ إنّـي جالِسٌ في تِلكَ العَ
ي  ندَ ينَبُ عِ تـي زَ مَّ تَها، وعَ بيحَ أبـي صَ
لَ أبي بِأَصحابِهِ في  نـي، إذِ اعتَزَ ضُ رِّ تُمَ
٢٩٠/٢ .. ... يٌ وَ هُ حُ ندَ ، وعِ هُ باءٍ لَ خِ

اسِ فِي  - ظَـمِ النـَّ  أعْ ـوَ أَيْـتُ هَ إِنِّـي رَ
بَّ  لَمْ أُحِ بَ ، فَ رْ وا الْحَ هُ رِ كَ ، وَ لْـحِ الصُّ
 ........ ونَ هُ رَ كْ ا يَ لَى مَ مْ عَ لَهُ مِ أَنْ أَحْ
١٨/٢ ............................

لِكَ  - وْ ي قَ كَ فـِ ابـِ وَ ـنْ جَ ـتُ عَ فْ فَ إِنّـي كَ
ا  أَمَ ا، وَ وً فْ ي عَ فِي الثَّانـِ ـا، وَ لْمً لِ حِ َوَّ األْ
١٨٢/١ ... يْبُكَ جِ إِنّي مُ فِي الثَّالِثِ فَ

الَ  - وَ يَـاةَ  الْحَ إِالَّ  تَ  ـوْ مَ الْ   أَرَ الَ  إِنِّـي 
ماً ٣٦٤/٢ رَ ينَ إِالَّ بَ عَ الظَّالِمِ يَاةَ مَ الْحَ
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ياةَ  - الحَ ، وَ ةً عادَ سَ وتَ إالّ  المَ إنّي ال أرَ
 ،٤٥٠/١ ...... ماً رَ بَ عَ الظّالِمينَ إالّ مَ

٣٦٤/٢
-  .... مْ نْكُ حَّ مِ ا أَصَ ابً حَ لَمْ أَصْ إِنِّي الَ أَعْ

١٧٤/٢ ..........................
، كِتابَ الله  - لَينِ ـمُ الثَّقَ لِّفٌ فيكُ خَ إنّي مُ

قا  فتَرِ مـا لَن يَ إِنَّهُ تي أهـلَ بَيتي؛ فَ ترَ وعِ
 - ينِ هاتَ ـوضَ كَ لَـيَّ الحَ دا عَ ـرِ تّـى يَ حَ
١٠٧/١ ........- تَيهِ بّابَ ينَ سَ مَّ بَ وضَ

م  - هُ لُ ن أهـلِ بَيتي أوَّ ـرَ مِ شَ اثنَي عَ إنّي وَ
أوتـادُ   C طالـب أبـي  بـنُ  لِـيُّ  عَ
هُ بِها أن تَسيخَ  ا اللَّ هَ كَ األَرضِ الَّتي أمسَ
ن  ـرَ مِ شَ بَـتِ االثنا عَ هَ ـإِذا ذَ بِأَهلِهـا، فَ
تِ األَرضُ بِأَهلِها ٨٦/١ أهلي ساخَ

صيبَةً  - ـينِ C أعظَـمُ مُ سَ ومَ الحُ إنَّ يَ
٢٦٤/٢ ..... امِ ميعِ سائِرِ األَيّ ن جَ مِ

بادِ  - لَى العِ ن يَخافُ عَ مَّ اكَ أن تَكونَ مِ إيّ
؛  نبِهِ ن ذَ ةَ مِ قوبَ ـنُ العُ أمَ م، ويَ نوبِهِ ـن ذُ مِ
ن  عُ عَ كَ وتَعالـى ال يُخدَ بارَ ـهَ تَ إِنَّ اللَّ فَ
تِهِ إن  هُ إالّ بِطاعَ ندَ نـالُ ما عِ ، وال يُ نَّتِهِ جَ
٣٦٢/٢ .................. هُ شاءَ اللَّ

ةٌ ال تَكونُ في  - ـهُ عاهَ إِنَّ ؛ فَ البُخلَ اكِ وَ إيّ
ةٌ فِي  رَ ـجَ هُ شَ إِنَّ ؛ فَ البُخلَ ـاكِ وَ ، إيّ ريمٍ كَ
لَّقَ  عَ ن تَ نيا، فَمَ ي الدُّ النّارِ وأغصانُها فـِ
 ..... هُ النّارَ لَ ن أغصانِها أدخَ بِغُصنٍ مِ
٢٦٧/١ ..........................

راً  - يْكَ نَاصِ لَ ـدُ عَ نْ الَ يَجِ لْمَ مَ ظُ ـاكَ وَ إِيَّ
٣٥٧/٢ .......... زَّ عَ لَّ وَ هَ جَ إِالَّ اللَّ

نَ ال  - ؤمِ ـإِنَّ المُ ؛ فَ نهُ رُ مِ ـاكَ وما تَعتَـذِ إيّ
ومٍ  لَّ يَ قُ كُ نافـِ المُ ، وَ رُ عتَـذِ يُسـيءُ وال يَ
٣٥٨/٢ ............. رُ عتَذِ يُسيءُ ويَ

-  ، عمولٌ لٌ مَ مَ ، وعَ قـولٌ يمـانُ قَولٌ مَ اإلِ
٢٧٣/١ ........... قولِ رفانُ العُ وعِ

- ٢٧٣/١ ....... لٌ مَ يمانُ قَولٌ وعَ اإلِ
وإقـرارٌ  -  ، لـبِ بِالقَ ـةٌ  فَ عرِ مَ يمـانُ  اإلِ

٢٦٨/١ . لٌ بِاألَركانِ مَ ، وعَ بِاللِّسانِ
-  ..... ا دَ عَ ا أَوْ قَ امَ انِ قَ امَ انِ إمَ ذَ نَاي هَ ابْ

٥٩/١، ٩٣ .......................
ا  - مّ رِ مِ ـدَ ي القَ حتُ لَكَ فـِ ـرَ ع ما شَ بـِ اتَّ

ـهُ مَن لَم  إِنَّ ، فَ ينـا أهـلَ البَيتِ ـيَ إلَ أفضِ
 ، رَ فَ ـد كَ قَ هِ فَ ـرِّ هِ وشَ يرِ رِ خَ دَ ـن بِالقَ يُؤمِ
هِ عز  لَـى اللَّ ـيَ عَ عاصِ ـلَ المَ مَ ـن حَ ومَ
هِ  لَـى اللَّ افتَـر عَ ـرَ وَ ـد فَجَ قَ وجـل فَ
٤٠١/١ ............ .. ظيماً افتِراءً عَ

ـيِّئَةَ  - بِعِ السَّ أَتْ ، وَ تَ نـْ ا كُ يْثُمَ ـهِ حَ اتَّـقِ اللَّ
لُقٍ  الِقِ النَّاسَ بِخُ خَ ا، وَ هَ حُ ـنَةَ تَمْ سَ الْحَ
٢٢٢/١ ..................... نٍ سَ حَ

هِ كِتاباً  - لَمْ أَنَّ لِلّ اعْ ! وَ يةُ عاوِ هَ يا مُ اتَّـقِ اللَّ
إِالّ  بيـرةً  كَ ال  وَ ةً  غيـرَ صَ غـادِرُ  يُ ال 
يْسَ بِناس  لَـمْ أَنَّ اللـهَ لَ اعْ صاهـا، وَ أَحْ
٦١/٢ ......... ... نَّةِ تْلَكَ بِالظِّ لَكَ قَ

اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة.  -
٤٢٠/١ ..........................

هَ  - ـأَلُ اللَّ ا يَسْ إِنَّمَ ، فَ ظْلُومِ مَ ةَ الْ وَ عْ وا دَ قُ اتَّ
قٍّ  ا حَ نَعْ ذَ مْ مْ يَ الَى لَ عَ هَ تَ إِنَّ اللَّ الَى، وَ عَ تَ
٩٧/٢ ........................ هُ قَّ حَ
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دُ إِلَى  - عَ ا تَصْ إِنَّهَ ، فَ ظْلُومِ مَ ةَ الْ وَ عْ وا دَ قُ اتَّ
٩٧/٢ ......... ةٌ ارَ رَ ا شَ أَنَّهَ اءِ كَ مَ السَّ

هـا  - ماعُ جِ تـي  الَّ ـواءَ  األَْهْ هِ  هـذِ ـوا  قُ اتَّ
٣٦٩/٢ .... ها النّارُ ميعادُ ةُ وَ اللَ الضَّ

-  .... باءِ بَني إسرائيلَ قَ دَ نُ دَ ؛ عَ رَ شَ اثنا عَ
٨٦/١ ............................

ـهُ يَحلِفُ  - إِنَّ ، فَ لـفِ ةَ الحَ ثـرَ روا كَ احـذَ
ها  دُ ةٍ يَجِ هانَ ا لِمَ : إمّ عٍ اللٍ أربَ لُ لِخِ جُ الرَّ
ـةِ إلى  راعَ لَـى الضَّ ثُّـهُ عَ ـهِ تَحُ فـي نَفسِ
ـيٍّ فِي  ـا لِعَ ، وإمّ ـاهُ اسِ إيّ تَصديـقِ النـّ
ةً  لَ شـواً وصِ ذُ األَيمان حَ يَتَّخِ قِ فَ نطـِ المَ
٣٦٤/٢ ................ ... هِ المِ لِكَ

-  ، ـينَ سَ الحُ وَ ـنَ  سَ الحَ يَ  لـِ ادعـو 
تّـى  حَ مـا  هُ لثِمُ يَ ـلَ  عَ فَجَ مـا،  وتُهُ عَ فَدَ
٢٧٣/٢ ................ يهِ لَ يَ عَ اغمِ

أن  - اسـتَطَعتَ  ـإِنِ  فَ ـم،  يهِ إلَ ـع  ارجِ
ندَ  ـم عِ هُ ةٍ وتَدفَعَ ـدوَ ـم إلـى غُ هُ رَ خِّ تُؤَ
 ، يلَـةَ ا اللَّ نـَ بِّ لّـي لِرَ لَّنـا نُصَ عَ ؛ لَ ـيَّةِ شِ العَ
علَمُ أنّي قَد  وَ يَ هُ ، فَ هُ رُ ونَدعوهُ ونَسـتَغفِ
 ، ةَ كِتابِهِ ، وتِالوَ ـهُ الةَ لَ بُّ الصَّ نتُ احِ كُ
٢٩٣/٢ .............. عاءِ ةَ الدُّ ثرَ وكَ

نِ ابتِدائِهِ  - لُ مِ عروفِ أفضَ استِتمامُ المَ
٢٧٣/١ ..........................

-  .... استحباب القنوت في كل صالة
٢٨٧/١ ..........................

: أن  - هِ بدِ هُ لِعَ بحانَ هِ سُ نَ اللَّ االستِدراجُ مِ
 ..... كرَ بَهُ الشُّ مَ ويَسلُ يهِ النِّعَ لَ يُسبِغَ عَ
٣٥٧/٢ ..........................

اللَّـه  - أَنَّ  ـوا  لَمُ اعْ وَ  ، بَـالءِ لِلْ وا  دُّ ـتَعِ اسْ
ـم،  حاميكُ وَ ـمْ  حافِظُكُ تَعالـى 
لُ  عَ يَجْ ، وَ داءِ رِّ األَعْ نْ شَ مْ مِ ـيُنْجيكُ سَ وَ
بُ  ـذِّ عَ يُ وَ يْـر،  خَ إِلـى  ـمْ  كُ رِ أَمْ عاقِبَـةَ 
٣٢٨/٢ .. ... بَالءِ مْ بِأَنْواعِ الْ أَعاديكُ

- ٣٥٩/٢ ......... لِفٌ بَار صَ تِكْ االسْ
هِ  - بدِ اللَّ ، اصبِر أبـا عَ بـدِ اللَّهِ اصبِر أبا عَ

 : : ومـاذا؟ قالَ . قُلـتُ ـراتِ ـطِّ الفُ بِشَ
ـومٍ  يِّ K ذاتَ يَ لَـى النَّبـِ لـتُ عَ دَخَ
هِ  يَ اللَّ بـِ : يـا نَ ، قُلـتُ ينـاهُ تَفيضـانِ وعَ
ينَيـكَ  عَ ـأنُ  شَ مـا   ، ـدٌ أحَ بَـكَ  أغضَ
٢٨٠/٢ ............... ؟.. تَفيضانِ

-  ، قُّ كَ الْحَ مُ لْزِ هُ فيما يُ رَ لى ما تَكْ بِرْ عَ اصْ
يْهِ  ـوكَ إِلَ عُ دْ ، فيما يَ بُّ ا تُحِ مّ رْ عَ بـِ اصْ وَ
١٨٩/١، ٣٦٧/٢ ..........و الْهَ

نْ  - وا عَ بِّرُ تُصَ ، وَ ة اللَّهِ لَى طَاعَ وا عَ بِرُ اصْ
ا  ةٌ فَمَ ـاعَ يَا سَ نْ ـا الدُّ إِنَّمَ ، فَ يَـةِ اللَّـهِ صِ عْ مَ
نًا،  زْ الَ حُ ا وَ ورً رُ هُ سُ دُ لَ يْسَ تَجِ لَ ى فَ مَضَ
لَى  بِرْ عَ ، فَاصْ هُ فْ رِ عْ يْسَ تَ لَ أْتِ فَ مْ يَ ا لَ مَ وَ
ا، ١٨٨/١ تِي أَنْتَ فِيهَ ةِ الَّ اعَ تِلْكَ السَّ

مداً  - ـبُ حَ عـروفَ يُكسِ اعلَمـوا أنَّ المَ
عروفَ  أَيتُـمُ المَ لَو رَ ـبُ أجراً، فَ ويُكسِ
ـرُّ  ، يَسُ ميـالً ـناً جَ سَ أَيتُمـوهُ حَ ـالً رَ جُ رَ
أَيتُمُ  ، ولَو رَ النّاظِرينَ ويَفوقُ العالَمينَ
هاً،  ـوَّ شَ جاً مُ ـمِ أَيتُموهُ سَ الً رَ جُ اللُّؤمَ رَ
لوبُ وتُغَضُّ د. ٣٦٣/٢ نهُ القُ رُ مِ نفِ تَ

ن  - م مِ يكُ اسِ إلَ وائِـجَ النـّ اعلَمـوا أنَّ حَ
ـمَ  لُّـوا النِّعَ ـم، فَـال تَمَ لَيكُ ـهِ عَ ـمِ اللَّ نِعَ
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٣٥٨/٢ ............... ماً تَحورَ نِقَ فَ
-  . مْ ائِهِ تِعْ بِإِخَ تَمْ ارَ النَّاسِ تَسْ ذَ بَلْ أَعْ اقْ

٤٦٦/١ ..........................
لِيُّ بنُ  - م عَ هُ لُ ، أوَّ رَ شَ يَ اثنا عَ ةُ بَعدِ األَئِمَّ

م  مُ القائِمُ A فَهُ هُ رُ أبي طالِبٍ وآخِ
جُ  جَ يائي وأولِيائي، وحُ لَفائي وأوصِ خُ
ـم  ـرُّ بِهِ قِ تـي بَعـدي، المُ لـى امَّ اللَّـه عَ
٨٥/١ .... م كافِرٌ هُ نكِرُ لَ المُ ، وَ نٌ ؤمِ مُ

ـهِ  - اللَّ سـولِ  بِرَ أشـبَهُ   C ـنُ  سَ الحَ
 ، أسِ ـدرِ إلَـى الـرَّ يـنَ الصَّ K مـا بَ
ينُ C أشبَهُ بِالنَّبِيِّ K ما  سَ الحُ وَ
٧٢/١ ......... ن ذلِكَ لَ مِ كانَ أسفَ

أَوْ  - ـا  امَ قَ ـانِ  امَ إِمَ ـيْنُ  سَ الحُ وَ ـنُ  سَ الحَ
٩٤/١ ........................ ا دَ عَ قَ

-  ،K ِـه سـولُ اللَّ ي رَ ـدّ : جَ دُ ـاهِ الشّ
هِ  . ثُـمَّ تَال هذِ ةِ يامَ ومُ القِ : يَ شـهودُ المَ وَ
راً  بَشِّ مُ داً وَ ـلْناكَ شـاهِ سَ : {إِنَّا أَرْ ةَ اآليَ
وعٌ  مُ جْ مٌ مَ وْ مَّ تَال: {ذلِكَ يَ }، ثُ يراً نَذِ وَ
 ...... { ودٌ هُ شْ مٌ مَ وْ ذلِكَ يَ هُ النَّاسُ وَ لَ
٣١٧/١ ..........................

يناً ٦١/١ - سَ بَّ حُ بَّ مَن أحَ مَّ أحِ اللَّهُ
-  ، ـربٍ كَ لِّ  كُ فـي  تـي  ثِقَ أنـتَ  ـمَّ  اللَّهُ

ةٍ، وأنتَ لي في  ـدَّ لِّ شِ جائي فـي كُ ورَ
مٍّ  ن هَ م مِ ، كَ ةٌ دَّ ةٌ وعُ لَ بي ثِقَ لِّ أمـرٍ نَزَ كُ
 ، لُّ فيهِ الحيلَةُ قِ ، وتَ ـؤادُ فُ فيهِ الفُ يَضعُ
٢٩٩/٢ ....... ديقُ لُ فيهِ الصَّ ويَخذُ

ظيمُ  - ، عَ ـكانِ تَعالِي المَ ] مُ ـمَّ [أنتَ اللَّهُ
نِ  نِيٌّ عَ ، غَ حـالِ ـديدُ المِ ، شَ بَروتِ الجَ

لى  ، قادِرٌ عَ ريضُ الكِبرياءِ ، عَ الئِقِ الخَ
صـادِقُ   ، ـةِ حمَ الرَّ قَريـبُ   ، تَشـاءُ مـا 
 ... نُ البَالءِ سَ ، حَ ةِ ، سابِغُ النِّعمَ عدِ الوَ
٣٢٢/٢ ..........................

بادِكَ  - ن عِ ـمَّ إنَّـكَ تَر ما أنَا فيـهِ مِ اللَّهُ
م  هِ أَحصِ مَّ فَ صاةِ الطُّغاةِ، اللَّهُ الءِ العُ هؤُ
لى  ر عَ داً، وال تَـذَ ـم بَـدَ اقتُلهُ داً، وَ ـدَ عَ
ر  ـداً، وال تَغفِ ـم أحَ نهُ جـهِ األرضِ مِ وَ
٣٣١/٢ .................. داً م أبَ هُ لَ

-  . بِيِّكَ دِ نَ لَ مَّ إنَّكَ تَر ما يُصنَعُ بِوَ اللَّهُ
٣٣٢/٢ ..........................

لْمُ أصحاباً  - لَـمُ أَنّي الَ أَعَ عْ مُّ إِنّكَ تَ اللَّهُ
يْـتٍ  ـلَ بَ الَ أهْ ي، وَ ابـِ حَ ـنْ أَصْ يْـراً مِ خَ
هُ  ـمُ اللَّ اكُ زَ ي، فَجَ يْتـِ ـلِ بَ ـنْ أهْ يْـراً مِ خَ
مُ الَ  وْ قَ الْ تُم، وَ نْ اوَ عَ مْ وَ تُ رْ ـدْ آزَ قَ يْراً، فَ خَ
يْري............. ٥٠١/١ ونَ غَ يدُ رِ يُ

مْ  - هُ قْ رِّ فَ يـنٍ فَ ـمْ إِلَـى حِ تَهُ تَّعْ ـمَّ إِنْ مَ اللَّهُ
الَ  وَ ا،  دً قِـدَ ائِـقَ  طَرَ ـمْ  لْهُ عَ اجْ وَ ـا،  قً رِ فَ
نَـا  وْ عَ دَ ـمْ  إِنَّهُ فَ  ، أَبَـداً  ـمْ  نْهُ عَ ضَ  تَـرْ
تَلُونَا.....  قَ ينَا فَ لَ وا عَ دُ مَّ عَ ونَا ثُ رُ لِيَنْصُ
٩٩/٢ ............................

- ٦١/١، ٦٢ ... بَّهُ أَحِ بُّهُ فَ مَّ إنّي أحِ اللَّهُ
بَّ مَن  - ، وأحِ بَّـهُ أَحِ بُّـهُ فَ ـمَّ إنّـي أحِ اللَّهُ

٦٢/١ ........................ بُّهُ يُحِ
- ٥٦/١ .. ما بَّهُ أَحِ ما فَ بُّهُ مَّ إنّي أحِ اللَّهُ
بَّ  - ما، وأحِ بَّهُ أَحِ مـا فَ بُّهُ مَّ إنّـي أحِ اللَّهُ

ما............. ٥٧/١، ٥٦ بَّهُ مَن أحَ
دُ  - وأشـهَ  ، يـكَ إلَ ـبُ  أرغَ إنّـي  ـمَّ  اللَّهُ
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بّي، وأنَّ  اً بِأَنَّـكَ رَ رّ قِ ، مُ بوبِيَّـةِ لَـكَ بِالرُّ
بلَ أن  تِكَ قَ أتَني بِنِعمَ دِّي، ابتَدَ رَ يكَ مَ إلَ
١٥٦/١ ..... ... ذكوراً يئاً مَ أكونَ شَ

-  ،د مَّ إنّي أسـأَلُكَ تَوفيقَ أهلِ الهُ اللَّهُ
ةَ أهلِ  حَ ناصَ وأعمالَ أهلِ التَّقو، ومُ
رَ أهلِ  ذَ ، وحَ برِ زمَ أهلِ الصَّ ، وعَ ةِ التَّوبَ
لمِ ١٦٠/١ ، وطَلَبَ أهلِ العِ شيَةِ الخَ

بَّ مَن  - ، وأحِ بَّـهُ أَحِ بُّـهُ فَ ـمَّ إنّـي احِ اللَّهُ
٦٧/١ ........................ بُّهُ يُحِ

اباً  - حَ الَ أَصْ ... وَ فُ ـرِ اللّهـمّ إنّـي ال أَعْ
١٧٤/٢ ..... ابِي حَ نْ أَصْ يْرٌ مِ مْ خَ هُ

داً،  - مْ بَدَ تُلْهُ اقْ ا، وَ دً ـدَ ـمْ عَ هِ صِ مَّ احْ اللَّهُ
مْ  هُ رْ لَ فِ غْ الَ تَ ا، وَ ـدً مْ أحَ نْهُ ـادِرْ مِ غَ الَ تُ وَ
٩٩/٢ ......................... أَبَدا

اقتُل مَن  - ، وَ ـهُ لَ ذَ ـن خَ ل مَ ـمَّ اخـذُ اللَّهُ
٢٦٩/٢ . ! بَهُ لَ تِّعهُ بِما طَ ، وال تُمَ تَلَهُ قَ

ةً  - ، عامَّ ةً ةً وادِعَ عَ قياً واسِ نا سَ مَ اسقِ اللَّهُ
نا  رَ مُّ بِهـا حاضِ عُ ةٍ، تَ يـرَ ضـارَّ ـةً غَ نافِعَ
نا،  ـكرِ زقِنا وشُ نا، وتَزيدُ بِها في رِ وبادِيَ
طاءَ إيمانٍ  زقَ إيمانٍ وعَ لهُ رِ مَّ اجعَ اللَّهُ
١٦٤/١ ..........................

مْ  - هُ قْ رِّ فَ ، وَ ضِ رْ اتِ األْ كََ رَ مْ بَ هُ نَعْ مَّ امَ اللَّهُ
ـمْ  لْهُ عَ اجْ وَ ـا،  زيقً تَمْ ـمْ  هُ قْ زِّ مَ وَ ـا،  يقً رِ فْ تَ
مْ  نْهُ الَةَ عَ ـوُ ضِ الْ الَ تُرْ ا، وَ دً ائِـقَ قِـدَ طَرَ
ا  وْ دَ مَّ عَ ونَـا ثُ رُ نَا لِيَنْصُ وْ عَ ـمْ دَ إِنَّهُ ا، فَ أَبَـدً
٩٨/٢ ............... نَا اتِلُونَ قَ يْنَا يُ لَ عَ

نهُ  - يراً مِ قنا خَ ارزُ ، وَ نا فيهِ ك لَ مَّ بارِ اللَّهُ
٢٦١/١ ..........................

-  ...... نهُ قنا مِ ارزُ ، وَ نا فيهِ ك لَ مَّ بارِ اللَّهُ
٢٦١/١ ..........................

ـهُ  - ، وطَيِّـب ريحَ ـهُ جهَ ـمَّ بَيِّـض وَ اللَّهُ
ينَ  ينَهُ وبَ ف بَ رِّ ، وعَ عَ األَبرارِ رهُ مَ احشُ وَ
٣٤٤/١ ......... دٍ مَّ حَ دٍ وآلِ مُ مَّ حَ مُ

، وال  - جني بِاإلِحسـانِ مَّ ال تَسـتَدرِ اللَّهُ
٣٦٠/٢ ............. بني بِالبَالءِ دِّ تُؤَ

ظانِّها،  - ـن مَ يراتِ مِ يَ الخَ عطـِ ـمَّ مُ اللَّهُ
عادِنِهـا،  مَ ـن  مِ مـاتِ  حَ الرَّ لَ  نـزِ ومُ
نكَ  لـى أهلِها، مِ كاتِ عَ يَ البَـرَ جرِ ومُ
١٦٣/١ ............ غيثُ يثُ المُ الغَ

أَنـتَ  - فَ  ًمـأو إلـى   أو ـن  مَ ـمَّ  اللَّهُ
أَنتَ  ـأٍ فَ لجَ ـأَ إلـى مَ ـن لَجَ ، ومَ ـأوايَ مَ
دٍ وآلِ  مَّ حَ لى مُ ـلِّ عَ مَّ صَ ئي، اللَّهُ لجَ مَ
ب دُعائي ع نِدائي، وأجِ اسمَ ، وَ دٍ مَّ حَ مُ
١٦١/١ ..........................

، ولَكَ  - ـيَّةُ شِ نكَ البَدءُ ولَكَ المَ مَّ مِ اللَّهُ
هُ الَّذي  ، وأنـتَ اللَّ ةُ وَّ ـولُ ولَكَ القُ الحَ
لتَ قُلوبَ أولِيائِكَ  عَ ، جَ ال إلهَ إالّ أنتَ
 .. تِكَ رادَ ِ ناً إلِ كمَ ، ومَ يَّتِكَ شِ ناً لِمَ سكَ مَ
١٦٢/١ ..........................

ـلِكَ  - سُ ن أنبِيائِكَ ورُ هُ مِ مَّ مَن كانَ لَ اللَّهُ
ـةُ  وفاطِمَ لِـيٌّ  عَ فَ  ، بَيـتٍ وأهـلُ  ـلٌ  قَ ثَ
لي،  قَ ينُ أهلُ بَيتي وثَ سَ الحُ نُ وَ سَ الحَ وَ
ـم  رهُ وطَهِّ  ، جـسَ الرِّ ـمُ  نهُ عَ ـب  أَذهِ فَ
١٠١/١ .................... تَطهيراً

تي،  - الءِ أهـلُ بَيتـي وخاصَّ ـمَّ هـؤُ اللَّهُ
ـم  رهُ وطَهِّ جـسَ  الرِّ ـمُ  نهُ عَ ـب  أذهِ
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م  هُ عَ : وأنَا مَ ةَ ـلَمَ ». فَقالَت أمُّ سَ تَطهيراً
 « يرٍ سولَ اللَّهِ؟ قال: «إنّكِ إلى خَ يا رَ
١٠٢/١ ..........................

مونَ  - ـم وتَزعُ بِيِّكُ لى نَ لُ عَ زَّ تَنـَ حـيُ يَ الوَ
 ، يدٍ هِ بنِ زَ بـدِ اللَّ ن عَ ذَ األَذانَ عَ ـهُ أخَ أنَّ
م!...... ٢٧٨/١ جهُ دينِكُ األَذانُ وَ وَ

زيدُ  - يَ ، وَ ر أَنـيّ أُبايِعُ لِيَزيـدَ انْظُـرْ أَبا بَكْ
بُ  ـرَ ـق، يَشْ سْ فِ لِنُ الْ عْ ، مُ ـقٌ لٌ فاسِ جُ رَ
ودِ،  هُ فُ الْ وَ بِالْـكِالبِ  ـبُ  لْعَ يَ وَ ـرَ  مْ الْخَ
! ال  اللهِ ! ال وَ ولِ سُ قيَّةَ آلِ الرّ بْغِضُ بَ يُ وَ
٦١/٢ ............. داً ونُ ذلِكَ أَبَ يَكُ

تهُ  - قَ دَّ لـوبُ وصَ تـهُ القُ رَ قَ يمانُ مـا وَ اإلِ
هِ  بـِ  ـر جَ مـا  اإلِسـالمُ  وَ  ، األَعمـالُ
ةُ ٢٧٤/١ حَ ناكَ لَّت بِهِ المُ اللِّسانُ وحَ

حرف الباء
يـنِ  - صالِحَ يـنِ  إمامَ ـن  مِ أنتُمـا  بِأَبـي 

مـا  أبيكُ ـن  ومِ ي  نـّ مِ ـهُ  اللَّ ـا  مَ كُ اختارَ
يـا   - كَ لبـِ صُ ـن  مِ اختـارَ  وَ مـا،  كُ وامِّ
م،  هُ م قائِمُ هُ عُ ةٍ تاسِ ةَ أئِمَّ - تِسـعَ ينُ سَ حُ
نـدَ  ـةِ عِ لَ نزِ المَ ي الفَضـلِ وَ ـم فـِ لُّكُ وكُ
٨٧/١ ............. واءٌ اللهتَعالى سَ

قتـولُ بِظَهرِ  - ـينُ المَ سَ ـي الحُ بِأَبـي وأمّ
إلَـى  أنظُـرُ  أَنّـي  كَ  ، اللَّـهِ وَ  ! ـةِ وفَ الكُ
ن  هِ مِ برِ لـى قَ ةً أعناقَها عَ حـوشِ مادَّ الوُ
يالً  هُ لَ رثونَ ـهُ ويَ بكونَ ، يَ حـشِ أنـواعِ الوَ
م  اكُ إِيّ كَ فَ إِذا كانَ ذلـِ ، فَ بـاحِ تّى الصَّ حَ
٢٨٣/٢ .................. فاءَ الجَ وَ

هُ طولَ  - ـينُ C وأصحابُ سَ بـاتَ الحُ
رونَ ويَدعونَ  لّونَ ويَسـتَغفِ ـم يُصَ يلِهِ لَ
٢٩٥/٢ ............... عونَ رَّ تَضَ ويَ

- ٣٥٨/٢ .. مِ الَ لَ بِالسَّ نْ بَخِ يلُ مَ بَخِ الْ
ا بَعدُ فَال  - ، أمّ حيمِ حمنِ الرَّ هِ الرَّ بسمِ اللَّ

 ، ، وال تُجادِلوا فيهِ رآنِ تَخوضوا فِي القُ
٢٤٧/١ .. لمٍ يرِ عِ لَّموا فيهِ بِغَ تَكَ وال تَ

هِ  - ، بِسـمِ اللَّ حيمِ حمـنِ الرَّ ـهِ الرَّ بِسـمِ اللَّ
بيلِ  ، وفي سَ ، وإلَى اللَّهِ نَ اللَّهِ ، ومِ وبِاللَّهِ
 ،K ِـه سـولِ اللَّ ـةِ رَ لَّ لـى مِ ، وعَ اللَّـهِ
ةَ  وَّ ـولَ وال قُ ، وال حَ لَى اللَّهِ لـتُ عَ كَّ وتَوَ
١٦٦/١ ...... ظيمِ لِيِّ العَ هِ العَ بِاللَّ إالّ

ـنَ  - مِ  ، حيـمِ الرَّ حمـنِ  الرَّ ـهِ  اللَّ بِسـمِ 
لِيٍّ  دِ بنِ عَ مَّ حَ لِيٍّ إلى مُ ـينِ بنِ عَ سَ الحُ
 : ـا بَعدُ ، أمّ ـمٍ ـن بَني هاشِ هُ مِ ـن قِبَلَ ومَ
ةَ لَم  رَ أَنَّ اآلخِ ن، وكَ نيا لَم تَكُ أَنَّ الدُّ فَـكَ
٢٥٣/١ ............. المُ السَّ ل، وَ تَزَ

سـولِ  - ةِ رَ لَّ لى مِ ، وعَ ـهِ وبِاللَّـهِ بِسـمِ اللَّ
 : ، وقالَ ـماءِ ـهُ إلَى السَّ أسَ عَ رَ فَ . ورَ هِ اللَّ
الً  جُ قتُلـونَ رَ م يَ إلهـي! إنَّكَ تَعلَـمُ أنَّهُ
هُ  يرُ بِيٍّ غَ جهِ األَرضِ ابنُ نَ لى وَ لَيسَ عَ
٣٣١/٢ ..........................

ـهِ  - سـولِ اللَّ ـةِ رَ لَّ لـى مِ ، وعَ بِسـمِ اللَّـهِ
ـماءِ  ـهُ إلَـى السَّ أسَ فَـعَ رَ K. ثُـمَّ رَ
قتُلـونَ ابنَ  م يَ : إلهي، تَعلَـمُ أنَّهُ وقـالَ
ةِ انبِعاثِ  ثرَ ن كَ فَ مِ عُ مَّ ضَ م. ثُ بِيِّهِ بِنتِ نَ
راءِ  ـن وَ ـهمِ مِ مِ بَعـدَ إخـراجِ السَّ الـدَّ
٣٣٢/٢ ..................... هِ ظَهرِ
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يُّ يا  - ، يا حَ يمـومُ ، يا دائِمُ يا دَ بِسـمِ اللَّهِ
ـفَ  ، يـا كاشِ حيـمُ حمـنُ الرَّ يّـومُ الرَّ قَ
 ، ـلِ سُ ثَ الرُّ ، يا باعِ مِّ جَ الهَ ، يا فارِ مِّ الغَ
١٦٣/١ ....... :... عدِ يا صادِقَ الوَ

-  . ا نِهَ اسِ حَ مَ قِ وَ الَ َخْ مِ األْ ارِ كَ ثْتُ بِمَ عِ بُ
٤٦٥/١ ..........................

ن  - ، مِ لـوبِ شـيَةُ القُ يـونِ وخَ بُـكاءُ العُ
٣٦٢/٢ ................ هِ ةِ اللَّ حمَ رَ

-  . نَ النّارِ هِ نَجاةٌ مِ شيَةِ اللَّ ن خَ البُكاءُ مِ
٣٦٢/٢ ..........................

حرف التاء
حـاً، حينَ  - ـةُ وتَرَ ماعَ ـا الجَ تُهَ ـم أيَّ بّـاً لَكُ تَ

ـم  خناكُ أَصرَ فَ والِهيـنَ  ختُمونا  اسـتَصرَ
نـا فـي  ـيفاً لَ لَينـا سَ ـلَلتُم عَ ، سَ فيـنَ موجِ
حناها  ينا ناراً اقتَدَ لَ شتُم عَ شَ م، وحَ أيمانِكُ
م....... ٣٠٥/٢ كُ وِّ دُ نا وعَ وِّ دُ لى عَ عَ

تبقـى حتى تلقى من ولدي من اسـمه  -
محمد يبقـر العلم بقراً، وقال له: إنك 
تبقـى حتى تعمى ثم يكشـف لك عن 
بصرك.................... ٣٣٨/١

نَّ  - نوتَهُ ـنُ قُ عاتٍ تُحسِ كَ لّي أربَـعَ رَ تُصَ
مدَ  أُ فِي األولـى: الحَ : تَقـرَ ـنَّ وأركانَهُ
 { كِيلُ وَ ـمَ الْ نِعْ هُ وَ ـبُنَا اللَّ سْ ، و{حَ ةً ـرَّ مَ
٢٩٢/١ ................ اتٍ رّ بعَ مَ سَ

مْ ١٩٩/١ - يْنكُ ائِنُ بَ غَ طُ الضَّ قُ ا تَسْ وْ افَ عَ تَ
التعقيـب أبلـغ فـي طلب الـرزق من  -

الضرب في البالد......... ٢٩٠/١

، اولئِكَ  - سـلِمينَ نَ المُ ةٌ مِ صابَ هُ عِ رُ تَنصُ
 ... ةِ يامَ ومَ القِ تي يَ داءِ امَّ هَ ةِ شُ ن سادَ مِ
١٧٦/٢ ..........................

حرف الثاء
-  : ثالثة أشـياء يحتاج إليهـا الناس طراً

األمن والعدل والخصب.. ٤٣٠/١
لَ  - ـنَّ فيهِ اسـتَكمَ صـالٍ مَن كُ ثَـالثُ خِ

يَ لَم  ضِ : الَّـذي إذا رَ يمـانِ صـالَ اإلِ خِ
، وإذا  ضاهُ في إثـمٍ وال باطِلٍ لـهُ رِ يُدخِ
 ، قِّ نَ الحَ بُ مِ ضَ جهُ الغَ بَ لَم يُخرِ ضِ غَ
 ....... هُ تَعاطَ ما لَيسَ لَ رَ لَم يَ دَ وإذا قَ
٢٦٤/١ ..........................

هِ  - دِّ لـى خَ ـينُ C] عَ سَ رَّ [الحُ ثُـمَّ خَ
٣٣٤/٢ ............. ريعاً رِ صَ األَيسَ

بُ  - المٌ يَشـرَ ـوَ غُ كَ وهُ يـتَ ابنـَ لَّ ثُـمَّ وَ
نـتَ  فَخُ  ، بِالـكِالبِ لهـو  ويَ ـرابَ  الشَّ
دِّ  ؤَ ، ولَم تُ يَّتَـكَ عِ بتَ رَ ، وأخرَ تَـكَ أمانَ
ةِ  لى أمَّ لّـي عَ يفَ تُوَ ، فَكَ بِّكَ ـةَ رَ نَصيحَ
 . ؟ سكِرَ بُ المُ دٍ K مَن يَشرَ مَّ حَ مُ
٣٤/٢، ٦٠ .......................

حرف اجليم
: إنّي  - لٌ إلَى النَّبِيِّ K، فَقالَ جُ جاءَ رَ

 :K َفَقـال . عيفٌ ، وإنّـي ضَ بـانٌ جَ
 « جُّ : الحَ ةَ فيهِ وكَ هادٍ ال شَ لُمَّ إلى جِ «هَ
٢٩٧/١ ..........................

-  K ِـه سـولِ اللَّ ـلٌ إلـى رَ جُ جـاءَ رَ
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ةُ  فَ عرِ : مَ ؟ قـالَ أسُ العِلـمِ : مـا رَ وقـالَ
ـقُّ  حَ ومـا   : قـالَ  . هِ تـِ فَ عرِ مَ ـقَّ  حَ ـهِ  اللَّ
ثالٍ وال  ـهُ بِال مِ فَ : أن تَعرِ هِ؟ قالَ تـِ فَ عرِ مَ
داً خالِقاً قادِراً،  هُ إلهاً واحِ فَ ، وتَعرِ بيهٍ شَ
٢٦٥/١ ................ راً الً وآخِ أوَّ

-  C َنين ؤمِ ـلٌ الى أميـرِ المُ جُ جاءَ رَ
هُ  ـوتُ لَ عَ نـي أن دَ رَ أَمَ ، فَ ـومٍ يَسـعى بِقَ
ج  لِـيٌّ C: «اخرُ ـهُ عَ نبَـراً، فَقالَ لَ قَ
عتَنا  : قَد أسمَ هُ ل لَ ـاعي فَقُ ا السّ إلى هذَ
يرِ  ف في غَ ـرِ هُ تَعالى، فَانصَ هَ اللَّ ـرِ ما كَ
هِ تَعالى».......... ٢٧٢/١ فظِ اللَّ حِ

لتواضعهـم  - عالمـة  سـبحانه  جعلـه 
١٤٩/١ .. لعظمته، وإذعانهم لعزته

فـي  - الغـداة  صـالة  بعـد  الجلـوس 
ـمس  عاء حتّى تطلع الشّ التّعقيب والدّ
رب في  زق من الضّ أبلغ في طلـب الرّ
األرض................... ٢٩٠/١

-  ، بْـرِ الصَّ وَ هِ  ارِ ـكَ مَ بِالْ ـةُ  وفَ فُ حْ مَ ةُ  نـَّ الْجَ
يَا  نْ ي الدُّ هِ فـِ ارِ ـكَ مَ لَـى الْ بَـرَ عَ ـنْ صَ فَمَ
اتِ  ةُ بِاللَّذَّ وفَ فُ حْ نَّمُ مَ هَ جَ ، وَ نَّةَ لَ الْجَ دَخَ
ا  هَ تَ ذَّ ـهُ لَ سَ طَى نَفْ نْ أَعْ ، فَمَ اتِ وَ ـهَ الشَّ وَ
١٨٦/١ ....... لَ النَّارَ ا دَخَ هَ تَ وَ هْ شَ وَ

- ٣٦٣/٢ .............. ةٌ رابَ وارُ قَ الجِ
حرف احلاء

ـياً  - جَّ الحسـين بـن علي C ماشِ حَ
١٥١/١ ..... نبِهِ ونَجائِبُهُ تُقادُ إلى جَ

وال  -  ، فـونَ عرِ يَ بِمـا  اسَ  النـّ ثُـوا  دِّ حَ

هَ  بونَ اللَّ ذِّ يُكَ نكِـرونَ فَ ـم بِما يُ ثوهُ دِّ تُحَ
٢٦١/١ .................. هُ سولَ ورَ

مَّ إنّي  - ، اللَّهُ هْ قَّ ينَ بَ قَّ عَ رَ ، تَ هْ قَّ زُ ـةٌ حُ قَّ زُ حُ
بُّهُ ٦٢/١،  بَّ مَن يُحِ ، وأحِ بَّهُ أَحِ بُّهُ فَ أحِ

٦٧
أَوْ  - ـا  امَ قَ ـانِ  امَ إمَ ـيْنُ  سَ الْحُ وَ ـنُ  سْ الْحُ

٥٩/١ ........................ ا دَ عَ قَ
ما  - بَّهُ ، مَن أحَ ـينُ ابنايَ سَ الحُ نُ وَ سَ الحَ

، ومَن  بَّـهُ اللَّهُ بَّني أحَ ـن أحَ بَّني، ومَ أحَ
٥٨/١ ..... .. نَّةَ هُ الجَ لَ هُ أدخَ بَّهُ اللَّ أحَ

ضِ  - َرْ لِ األْ يْرُ أهْ ـيْنُ خَ سَ الْحُ ـنُ وَ سْ الْحُ
ا........... ٥٩/١ مَ دَ أَبِيْهُ عْ بَ بَعْدي وَ

بابِ أهلِ  - ـيِّدا شَ ينُ سَ سَ الحُ ـنُ وَ سَ الحَ
٥٦/١، ١٣٢ ................ نَّةِ الجَ

- ٣٦/١ .... بَاطِ نَ األَسْ بْطٌ مِ يْنٌ سِ سَ حُ
-  ،٦٢/١ . حسين مني وأنا من حسين

١١٣، ١٣٢
لِكِ  - مَ يِ اللهِ الْ ـدَ يْنَ يَ قَفَ بَ نْ وَ ـقٌّ لِمَ حَ

هُ  لُ فاصِ دَ مَ عِ تَ رْ تَ هُ وَ نُ وْ رَّ لَ فَ بّارِ أَنْ يَصْ الْجَ
١٤٤/١ ..........................

لَها  - عَ نيا فَجَ لَـقَ الدُّ هِ الَّذي خَ مـدُ للَّ الحَ
ةً بِأَهلِها حاالً  فَ رِّ تَصَ ، مُ والٍ نـاءٍ وزَ دارَ فَ
 ، تـهُ رَّ غَ ـن  مَ غـرورُ  المَ فَ  ، حـالٍ بَعـدَ 
٣١١/٢ .......... تَنَتهُ يُّ مَن فَ قِ الشَّ وَ

-  ، ضائِهِ دافِعٌ يْـسَ لِقَ دُ للـهِ الَّذي لَ مْ الْحَ
نْعُ  ـهِ صُ نْعِ صُ ال كَ ، وَ عٌ طائِـهِ مانـِ ال لِعَ وَ
عُ ١٥٦/١،  وادُ الْواسِ وَ الْجَ هُ صانِع، وَ

٢٤٩
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ومَ  - ةِ يَ نـَّ فـاءُ أهلِ الجَ رَ رآنِ عُ ـةُ القُ لَ مَ حَ
٢٦٤/١، ٣١١/١ .......... ةِ يامَ القِ

حرف اخلاء
يَسـيرُ  -  C نيـنَ  ؤمِ المُ أميـرُ  جَ  ـرَ خَ

لى  ربَالءَ عَ ن كَ تّى إذا كانَ مِ ، حَ بِالنّاسِ
يـنَ  بَ مَ  ـدَّ تَقَ فَ  ، ميلَيـنِ أو  ميـلٍ  ةِ  سـيرَ مَ
عِ  صـارِ بِمَ صـارَ  إذا  تّـى  حَ ـم  أيديهِ
 ، بِيٍّ ئَتـا نَ ضَ فيها مِ بـِ : قُ ، قالَ داءِ ـهَ الشُّ
داءَ  ـهَ شُ ـبطٍ  سِ ئَتـا  ومِ  ، ـيٍّ صِ وَ ئَتـا  ومِ
٢٧٨/٢ ................... ه. بِأَتباعِ

رطٌ  - يهِ مِ لَ ـداةً وعَ يُّ K غَ جَ النَّبـِ رَ خَ
فَجـاءَ   ، دَ أسـوَ ـعرٍ  شَ ـن  مِ ـلٌ  حَّ رَ مُ
، ثُـمَّ جاءَ  لَـهُ أَدخَ ، فَ لِـيٍّ ـنُ بنُ عَ سَ الحَ
، ثُـمَّ جـاءَت  ـهُ عَ ـلَ مَ خَ ، فَدَ ـينُ سَ الحُ
لَها........... ١٠١/١ أَدخَ ، فَ ةُ فاطِمَ

-  . ةُ يَ عاوِ ةِ يا مُ يامَ ومَ القِ ومُ يَ ـكَ القَ مَ صَ خَ
تِكَ ما  ن شـيعَ ثلَها مِ لينا مِ هِ لَو وَ اللَّ أما وَ
م.... ٢٣/٢ لَيهِ ينا عَ لَّ م وال صَ نّاهُ فَّ كَ

-  ، لَكَ هَ لِي وَ رْ اللَّ فِ ـتَغْ ، أَسْ لَيكَ فِّضْ عَ خَ
ـوْ  لَ وَ  ، اكَ نـَّ َعْ ألَ نْتَنَا  ـتَعَ اسْ ـوْ  لَ إِنّـكَ 
نَا  تَ ـدْ شَ تَرْ وْ اسْ لَ ، وَ نَاكَ فَدْ رَ نَا لَ تَّ دْ فَ ـتَرْ اسْ
١٨١/١ ................ نَاكَ دْ شَ َرْ ألَ

ن  - ةٌ مِ ، تِسـعَ ـرَ شَ ي اثنا عَ لَفـاءُ بَعـدِ الخُ
م،  هُ يُّ هدِ ـعُ مَ التّاسِ ، وَ ـينِ سَ لـبِ الحُ صُ
م  بغِضيهِ يلُ لِمُ الوَ م، وَ بّيهِ حِ فَطوبى لِمُ
٧٦/١ ............................

ني  - لَقَ تّى، وخَ ن أشجارٍ شَ لِقَ األَنِبياءُ مِ خُ

أَنَا أصلُها،  ةٍ، فَ ـدَ ةٍ واحِ رَ ـجَ ن شَ لِيّـاً مِ وعَ
نُ  سَ الحَ ها، وَ ةُ لِقاحُ ها، وفاطِمَ لِيٌّ فَرعُ وعَ
١٠٣/١ ........... ها رُ ينُ ثَمَ سَ الحُ وَ

ةٌ ١٧٠/١، ٤٦٥،  - بَادَ نُ عِ سَ لُقُ الحَ الخُ
٣٦٦/٢

حرف الدال
كتوباً  - لى بابِها مَ أَيتُ عَ رَ نَّةَ فَ لتُ الجَ دَخَ

سـولُ  دٌ رَ مَّ حَ ، مُ اللَّهُ : ال إلـهَ إالَّ بِالنّورِ
 ... هِ لِيُّ اللَّ لِيُّ بنُ أبي طالِبٍ وَ ، عَ اللَّهِ
٢٦٢/١ ..........................

فَة. ٣٦٠/٢ - رِ عْ مَ احُ الْ لْمِ لِقَ عِ ةُ الْ اسَ دِرَ
الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصالة  -

٢٩٠/١ ...................... الً تنفّ
نهـا أتاكَ  - ، فَمـا كانَ لَـكَ مِ لٌ وَ نيـا دُ الدُّ

لَيـكَ لَـم  ، ومـا كانَ عَ ـكَ عفِ لـى ضَ عَ
ا  مّ هُ مِ جاؤُ طَعَ رَ نِ انقَ ، ومَ تِكَ وَّ تَدفَعهُ بِقُ
يَ بما  ضِ ـن رَ ، ومَ نُـهُ دَ فـاتَ اسـتَراحَ بَ
٢٦٨/١ ....... ينُهُ ت عَ هُ قَرَّ هُ اللَّ قَ زَ رَ

حرف الذال
هِ إلى  - ـأَ بِيَدِ مَّ أومَ . ثُ ـربٍ وبَـالءٍ ذاتُ كَ

م،  حالِهِ عُ رِ وضِ نا مَ : ها هُ ، فَقـالَ كانٍ مَ
عٍ  وضِ هِ إلى مَ أَ بِيَدِ م، وأومَ كابِهِ ناخُ رِ ومُ
م...  راقُ دِمائِهِ هَ نا مُ : ها هُ ، فَقالَ رَ آخَ
٢٧٧/٢ ..........................

 إِلَـى  - وَ ـكْ يْـسَ فِيـهِ شَ رٌ لَ بـِ كَ صَ لـِ ذَ
١٨٧/١ .................... النَّاسِ
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حرف الراء
دُ  - دُّ هِ التَّوَ يمـانِ بِاللَّ قـلِ بَعدَ اإلِ أسُ العَ رَ

٢٦٦/١ ................ إلَى النّاسِ
ـهِ عـز  - يمـانِ بِاللَّ قـلِ بَعـدَ اإلِ أسُ العَ رَ

٢٧٣/١ .. بُّبُ إلَى النّاسِ وجل التَّحَ
ـةَ D قامَت في  - ـي فاطِمَ أَيـتُ أمّ رَ

ةً  ل راكِعَ لَم تَزَ تِها، فَ عَ مُ ةَ جُ يلَ حرابِها لَ مِ
 ، بحِ مـودُ الصُّ حَ عَ تَّـى اتَّضَ ةً حَ دَ سـاجِ
ناتِ  ؤمِ المُ نينَ وَ ؤمِ عتُها تَدعو لِلمُ مِ وسَ
ـم، وال  هُ عـاءَ لَ رُ الدُّ م وتُكثـِ يهِ ـمّ وتُسَ
٢٦٧/١ ....... يءٍ ها بِشَ تَدعو لِنَفسِ

طيباً  - هِ K قـامَ خَ سـولَ اللَّ أَيـتُ رَ رَ
أَنَّ  ، كَ ا النّاسُ هَ : أيُّ لى أصحابِهِ فَقـالَ عَ
أَنَّ  ، وكَ بَ تـِ نا كُ يرِ لى غَ وتَ فيهـا عَ المَ
 ..... ... بَ جَ نا وَ يرِ لى غَ قَّ فيها عَ الحَ
٢٦٢/١ ..........................

تُ في  - قنـُ ـهِ K يَ سـولَ اللَّ أَيـتُ رَ رَ
ـتِّ  ئِـذٍ ابنُ سِ ومَ لِّهـا، وأنَـا يَ هِ كُ التـِ صَ
٢٨٧/١ ..................... نينَ سِ

-  . ! نْهُ تِذارِ مِ عْ نَ اإلِ نَ مِ سَ نْب أَحْ بَّ ذَ رُ
٣٦٩/٢ ..........................

ثِقَ  - نْ وَ : مَ لُ وْ ا أَنَا أَقُ ، أَمَّ رٍّ ا ذَ هُ أَبَ مَ اللَّ حِ رَ
ا  يْرَ مَ تَـرْ غَ ـمْ يَخْ هِ لَ تِيَـارِ اللَّ ـنِ اخْ سْ بِحُ
٤٨٨/١ .............. هُ هَ لَ تَارَ اللَّ اخْ

رحـم اللَّـه عمـي العبـاس. فلقـد آثر  -
وأبلى وفد أخاه بنفسه، حتى قطعت 
يـداه. فأبدلـه اللَّـه عـز وجـل منهمـا 

جناحيـن يطير بهما مـع المالئكة في 
الجنة، كما جعل لجعفر بن أبي طالب 
٣٦٦/١ ................... .C

-  ، زنَ الحُ مَّ وَ رُ الهَ نيا تُكثـِ غبَـةُ فِي الدُّ الرَّ
نَ  البَدَ لبَ وَ ريحُ القَ نيا يُ هدُ فِي الدُّ والزُّ
٢٦٢/١ ..........................

- ٣٦٦/٢ ................. فْقُ لُبٌّ الرِّ
- ٢٠٤/١ .. مٌ ؤْ قُ شُ رْ الْخَ نٌ وَ مْ فْقُ يُ الرِّ
ـالقِ  - األخْ علـى  م  ـكُ سَ أنفُ ضـوا  وِّ رَ

بلُـغُ  يَ سـلِمَ  المُ بـدَ  العَ فـإنّ  ؛  ـنَةِ سَ الحَ
 ... ائمِ القائمِ ةَ الصّ هِ دَرجَ لقِ نِ خُ سْ بحُ
١٧٠/١ ..........................

حرف الزاي
-  .... رٍ وبادٍ لِّ حاضِ لى كُ طرِ عَ كاةُ الفِ زَ

٣٠٧/١ ..........................
حرف السني

ةِ  - يارَ ـن زِ هِ C عَ بـدِ اللَّ ـأَلتُ أبا عَ سَ
شـرَ  عَ لُ  تَعـدِ  : فَقـالَ ؟  ـينِ سَ الحُ بـرِ  قَ
٨٠/١ ...................... جٍ جَ حِ

ن قَولِ اللَّه  - بدِ الله C عَ أَلتُ أبا عَ سَ
ـوا  ـهَ وَ أَطِيعُ ـوا اللَّ عـز وجـل: {أَطِيعُ
 : } فَقالَ مْ نْكُ رِ مِ َمْ ـولَ وَ أُولِي األْ سُ الرَّ
بٍ  طالـِ أبـي  بـنِ  لِـيِّ  عَ فـي  لَـت  «نَزَ
١٠٦/١ «A ِين سَ الحُ نِ وَ سَ الحَ وَ

سـأل رجل اإلمام الحسين C عن  -
وْ  معنى {كهيعص}؟ فقال C: «لَ
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 .... « ماءِ لَى الْ يْتَ عَ شَ مَ تُها لَكَ لَ رْ فَسَّ
٣١٦/١ ..........................

سأله بعض مواليه -وأنا حاضر- عن  -
الصـالة يقطعها شـيء يمـرّ بين يدي 
المصلّـي؟ فقـال C:  ال، ليسـت 
الصالة تذهب هكذا بحيال صاحبها، 
 .. إنّما تذهب مساوية لوجه صاحبها
٢٨٩/١ ..........................

ةِ أشياءَ  - ـبعَ ن سَ ةِ؟ وعَ رَّ جَ نِ المَ هُ عَ ـأَلَ سَ
؟  ـمٍ حِ ـهُ لَـم تُخلَـق فـي رَ ـا اللَّ هَ لَقَ خَ
: ما  هُ ـينُ C، فَقالَ لَ سَ كَ الحُ حِ فَضَ
أَلتَني  َنَّكَ سَ ؟ قالَ C: ألِ كَ كَ أضحَ
لمِ إالّ  ى العِ نتَهَ ن مُ يَ مِ ن أشـياءَ ما هِ عَ
٣٥٢/٢ .! رضِ البَحرِ ذ في عَ القَ كَ

هادِ؛  - نِ الجِ ـينُ C] عَ سَ ـئِلَ [الحُ سُ
هادُ  ؟ فَقالَ C: الجِ ةٌ ـنَّةٌ أو فَريضَ سُ
 ، هـادانِ فَرضٌ : فَجِ ـهٍ ةِ أوجُ عَ لـى أربَ عَ
 ، ـعَ فَـرضٍ مَ قـامُ إالّ ـنَّةٌ ال يُ هـادٌ سُ وجِ
٣٠٠/١ ............ ... نَّةٌ هادٌ سُ وجِ

ـنِ  - ـئِلَ الحسـين بـن علـي C عَ سُ
لَى  قـدامُ عَ ةِ؟ فَقـالَ C: اإلِ النَّجـدَ
بُّ  الذَّ ، وَ ندَ النّائِبَةِ برُ عِ الصَّ ، وَ ـةِ ريهَ الكَ
٣٥٤/٢ .............. نِ اإلِخوانِ عَ

ـئِل رسـول اللَّه K عـن أكثر ما  - سُ
 يدخـل النـاس الجنة؟ فقـال: «تقو
١٦٩/١ ....... اللَّه وحسن الخلق»

-  .. سُ رَ يْطَانٌ أَخْ قِّ شَ نِ الحَ اكِتُ عَ السَّ
٤٨٤/١ ..........................

- ٢١٣/١، ٣٦٦/٢ .... نىً خاءٌ غِ السَّ
- ٣٦٦/٢ ............. بَّةٌ حَ خاءُ مَ السَّ
يب  - الَى، قَرِ عَ ـهِ تَ نَ اللَّ يبٌ مِ رِ يُّ قَ ـخِ السَّ

نَ  ، بَعيدٌ مِ نَّةِ نَ الْجَ يبٌ مِ رِ ، قَ ـنَ النَّاسِ مِ
الَى،  عَ ـهِ تَ نَ اللَّ يـلُ بَعيدٌ مِ بَخِ الْ ، وَ ارِ النـَّ
 ، ةِ نـَّ ـنَ الْجَ ، بَعيـدٌ مِ اسِ ـنَ النـَّ بَعيـدٌ مِ
٢١٢/١ ............ نَ النَّارِ يبٌ مِ رِ قَ

- ٣٦٦/٢ ................. ةٌ رُّ أَمانَ السِّ
بّاسِ بنِ  - لَى أبي الفَضـلِ العَ ـالمُ عَ السَّ

 ، هِ واسي أخاهُ بِنَفسِ ، المُ نينَ ؤمِ أميرِ المُ
ـهُ  ، الفـادي لَ ـهِ ـن أمسِ هِ مِ ـدِ ـذِ لِغَ اآلخِ
ةِ  قطوعَ ، المَ يهِ بِمائِهِ اعي إلَ الواقي، السّ
قادِ  زيدَ بـنَ الرُّ يهِ يَ ـهُ قاتِلَ نَ اللَّ عَ ، لَ ـداهُ يَ
كيمَ بنَ الطُّفيل ٣٦٥/١ الحيتي وحَ

، أنتُم  - انِيّـونَ بّ ـا الرَّ هَ ـم أيُّ لَيكُ ـالمُ عَ السَّ
هِ  اللَّ بدِ َبي عَ هُ ألِ مُ اللَّ كُ ، اختارَ ةُ اللَّهِ يَرَ خِ
١٧٤/٢ .................... C

يرَ أنصارٍ ١٧٤/٢ - م يا خَ لَيكُ المُ عَ السَّ
د  - قَ ... لَ ـهِ بدِ اللَّ لَيكَ يا أبـا عَ ـالمُ عَ السَّ

ـتِ  ظُمَ وعَ لَّـت  وجَ  ، ـةُ يَّ زِ الرَّ ظُمـتِ  عَ
ميعِ أهلِ  لى جَ لَينـا وعَ صيبَـةُ بِكَ عَ المُ
صيبَتُكَ  ظُمَت مُ لَّت وعَ ، وجَ اإلِسـالمِ
٢٦٥/٢ ............ ماواتِ فِي السَّ

هُ  - : «قالَ اللَّ عتُ النَّبِيَّ K يَقولُ ـمِ سَ
أنَا  هُ ال إلـهَ إالّ : إنّـي أنَا اللَّ هُ اللُ ـلَّ جَ جَ
ةِ أن  ـهادَ م بِشَ نكُ فَاعبُدوني، مَن جاءَ مِ
ـلَ في  ـهُ بِاإلِخـالصِ دَخَ اللَّ ال إلـهَ إالَّ
نَ  صني أمِ لَ فـي حِ صنـي، ومَن دَخَ حِ
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٢٧٠/١ ............... ذابي» ن عَ مِ
هِ K يَقولُ  - سولَ اللَّ ي رَ دّ عتُ جَ مِ سَ

ن من  ـهِ تَكُ لـي: «اعمـل بفرائـض اللَّ
ن  هِ تَكُ سـمِ اللَّ ارضَ بِقَ ، وَ ـى النّاسِ أتقَ
هِ  مِ اللَّ حـارِ ن مَ فَّ عَ ، وكُ اسِ ى النـّ أغنـَ
٢٦٥/١ .......... عَ النّاسِ ن أورَ تَكُ

هِ K يَقولُ  - سولَ اللَّ ي رَ دّ عتُ جَ مِ سَ
كَ  رَ ةَ مَن جـاوَ رَ جـاوَ ـن مُ لي: «وأحسِ
٢٦٥/١ ............... « ناً ؤمِ ن مُ تَكُ

: إنَّ  - هِ K يَقولُ سـولَ اللَّ عتُ رَ ـمِ سَ
ـدُ  مَّ حَ ـهَ عـز وجـل قـالَ لـي: يـا مُ اللَّ
ي  ثانـِ مَ الْ ـنَ  مِ ـبْعاً  سَ يْنـاكَ  آتَ ـدْ  قَ لَ {وَ
لَيَّ  دَ االمتِنانَ عَ أَفرَ } فَ ظِيمَ عَ آنَ الْ رْ قُ الْ وَ
رآنِ  لَهـا بِإِزاءِ القُ عَ ةِ الكِتابِ وجَ بِفاتِحَ
٣١٣/١ .................... ظيمِ العَ

-  : قـولُ يَ  K ِـه اللَّ سـولَ  رَ عتُ  ـمِ سَ
َنَّها  ؛ ألِ ـةَ ـةُ فاطِمَ يَت فاطِمَ ـمِّ «إنَّمـا سُ
ـنَ  تُهـا مِ يَّ رِّ تُها وذُ ـيَ وشـيعَ ـت هِ فُطِمَ
٢٧٣/١ ..................... « النّارِ

-  : قـولُ يَ  K ِـه اللَّ سـولَ  رَ عتُ  ـمِ سَ
هِ  مـدُ للَّ الحَ ، وَ ةِ نـَّ ـنُ الجَ «التَّوحيـدُ ثَمَ
ـهِ  شـيَةُ اللَّ ، وخَ ـةٍ لِّ نِعمَ ـكرِ كُ فـاءُ شُ وَ
الكُ  اإلِخالصُ مِ ، وَ ةٍ كمَ لِّ حِ فتـاحُ كُ مِ
٢٧٠/١ ................ « ةٍ لِّ طاعَ كُ

-  : قـولُ يَ  K ِـه اللَّ سـولَ  رَ عتُ  ـمِ سَ
ـن لَم يَرضَ  : مَ هُ اللُ ـلَّ جَ هُ جَ «قـالَ اللَّ
ليَلتَمِس  ري، فَ دَ ن بِقَ ضائي، ولَم يُؤمِ بِقَ
٢٧٤/١ ............... يري» إلهاً غَ

عالِيَ  - ـبُّ مَ هَ يُحِ : «إنَّ اللَّ عتُهُ يَقولُ ـمِ سَ
٢٦٣/١ .. فسافَها» هُ سَ االمورِ ويَكرَ

حرف الشني
بُّ  - نُوبِ أَحَ قٌ فِي الذُّ هَ رْ يٌّ مُ خِ ابٌّ سَ شَ

ابِدٍ  ـيْخٍ عَ ـنْ شَ ـلَّ مِ جَ ـزَّ وَ ـهِ عَ إِلَـى اللَّ
٢١٣/١ ..................... يْلٍ بِخَ

- ٣٦٦/٢ ................. رٌ قْ حُّ فَ الشُّ
الَ  - ، وَ ةِ لَّ نِ الزَّ و عَ فُ عْ نْ الَ يَ ـرُّ النَّاسِ مَ شَ

٢٠١/١ ............... ةَ رَ وْ عَ تُرُ الْ سْ يَ
ـنَ  - مِ بـنُ  الجُ لـوكِ  المُ صـالِ  خِ ـرُّ  شَ

 ، فـاءِ عَ لَـى الضُّ ةُ عَ سـوَ القَ ، وَ األَعـداءِ
٣٦٢/٢ ...... عطاءِ ندَ اإلِ البُخلُ عِ وَ

- ٣٦٦/٢ ........... فُ التَّقو رَ الشَّ
ن  - ةُ مِ األَئِمَّ ، وَ كَ تـِ تـي فـي تُربَ ـفاءُ أمَّ شِ

٧٧/١ ...................... تِكَ يَّ رِّ ذُ
ةً  - قتَضـي نِعمَ ، يَ ةٍ ةٍ سـالِفَ كَ لِنِعمَ ـكرُ شُ

٣٦٩/٢ ....................... ةً آنِفَ
ـوُ  - فْ عَ الْ ـا:  مَ ابُهُ وَ ثَ نُ  ـوزَ يُ الَ  ـيْئَانِ  شَ

١٩٩/١ ................... لُ دْ عَ الْ وَ
حرف الصاد

ن  - هُ عَ جهَ م وَ ةِ لَم يُكـرِ ـبُ الحاجَ صاحِ
 .... هِ دِّ ن رَ كَ عَ جهَ م وَ أَكرِ ، فَ ؤالِكَ سُ
٣٦٥/٢ ..........................

ـوتُ  - المَ ـا  فَمَ  ، الكِـرامِ ي  نـِ بَ بـراً  صَ
البُـؤسِ  ـنِ  عَ ـم  بِكُ تَعبُـرُ  ةٌ  نطَـرَ قَ إالّ
النَّعيمِ  ةِ وَ عَ نانِ الواسِ اءِ إلَى الجِ رّ الضَّ وَ
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ـن  ـلَ مِ نتَقِ هُ أن يَ ـم يَكـرَ أَيُّكُ ، فَ ـةِ ائِمَ الدّ
؟......... ١٩٠/١،  جنٍ إلى قَصرٍ سِ

٣٢٠/٢
بِّ ! ال إِلهَ  - لـى قَضائِـكَ يـا رَ بْـراً عَ صَ

، ما لي  ـتَغيثينَ سْ مُ يـاثَ الْ ، يا غِ ـواكَ سِ
بْراً  ، صَ كَ يْـرُ بُودٌ غَ عْ ال مَ ، وَ ـواكَ بٌّ سِ رَ
١٤٨/١ .......... ... كَ مِ كْ لى حُ عَ

لَ  - ا أَهْ بْـراً يَ تِي، صَ مَ وْ مُ يْ عُ نـِ ا بَ بْـراً يَ صَ
دَ  عْ اناً بَ وَ تُمْ هَ أَيْ هِ الَ رَ اللَّ وَ بْراً؛ فَ يْتِي، صَ بَ
١٩٠/١ ............. داً مِ أَبَ ا اليَوْ ذَ هَ

- ١٨٦/١ ....... انِ يمَ أْسُ اإلْ بْرُ رَ الصَّ
-  ، ءِ بَـالَ لَـى الْ بْـرٌ عَ : صَ انِ بْـرَ رُ صَ بـِ الصَّ

عُ  رَ وَ نِ الْ يْ بْرَ لُ الصَّ أفْضَ ، وَ يلٌ مِ نٌ جَ سَ حَ
١٨٨/١ .............. مِ ارِ حَ مَ نِ الْ عَ

-  ، هُ رَ ـا تَكْ لَى مَ رٌ عَ بـِ : صَ انِ بْرَ رُ صَ بـِ الصَّ
١٨٧/١ ....... بُّ ا تُحِ لَى مَ بِرٌ عَ صَ وَ

-  ، ءِ بَـالَ الْ دَ  نـْ عِ بْـرٌ  صَ  : انِ بْـرَ صَ رُ  بـِ الصَّ
 .... مِ ارِ حَ مَ نْدَ الْ بْرُ عِ نهُ الصَّ لُ مِ أفْضَ وَ
١٨٨/١ ..........................

-  ، يبَةِ صِ مُ دَ الْ نـْ بْـرٌ عِ : صَ انِ بْرَ رُ صَ بـِ الصَّ
كَ  لـِ ذَ ـنْ  مِ ـنُ  سَ أََحْ وَ  ، يـلٌ مِ جَ ـنٌ  سَ حَ
ـلَّ  جَ ـزَّ وَ ـهُ عَ مَ اللَّ ـرَّ ـا حَ مَ نْدَ بْـرُ عَ الصَّ
١٨٧/١ .................... لَيكَ عَ

يبَةِ  - صِ مُ نْدَ الْ بْـرُ عِ : فَالصَّ انِ بْرَ رُ صَ بـِ الصَّ
بْرُ  لِكَ الصَّ نْ ذَ لُ مِ أَفْضَ ، وَ يلٌ مِ نٌ جَ سَ حَ
ـونَ لَكَ  لَّ لِيَكُ جَ ـزَّ وَ هُ عَ مَ اللَّ ـرَّ ـا حَ مَّ عَ
ا.................... ١٨٨/١ زً اجِ حَ

نَ  - أْسِ مِ ةِ الرَّ لَ نْزِ ـانِ بِمَ يمَ نَ اإلْ رُ مِ بـِ الصَّ

ـبَ  هَ ذَ أْسُ  الـرَّ ـبَ  هَ ذَ ا  ـإِذَ فَ ـدِ  سَ الْجَ
بَ  هَ بْرُ ذَ ب الصَّ ا ذَهَ لِكَ إِذَ ذَ ، كَ دُ سَ الْجَ
١٨٦/١ ................... انُ يمَ اإلْ

نَ  - أْسِ مِ ةِ الرَّ لَ نْزِ ـانِ بِمَ يمَ نَ اإلْ بْـرُ مِ الصَّ
 .. هُ بْرَ لَ نْ الَ صَ انَ لِمَ الَ إيمَ ، وَ دِ سَ الْجَ
١٨٦/١ ..........................

ئٍ  - رِ لُّ امْ ـنْ كُ صـدق أبـو محمـد، لِيَكُ
هِ ما دامَ  يْتـِ السِ بَ ـنْ أَحْ لْسـاً مِ مْ حِ نْكُ مِ
١٩/٢ ............. يّاً لُ حَ جُ ا الرَّ هذَ

- ٣٦٦/٢ ................ زٌّ قُ عِ دْ الصِّ
ـرُّ  - السِّ ، وَ زٌ جْ بُ عَ الْكِذْ ، وَ ـزٌّ قُ عِ دْ الصِّ

ـةُ  ونَ عُ مَ الْ وَ  ، ـةٌ رابَ قَ ـوارُ  الْجِ وَ  ، أَمانَـةٌ
تُ  مْ الصَّ ، وَ ـةٌ بَ رِ ـلُ تَجْ مَ عَ الْ ، وَ ـةٌ داقَ صَ
 ، نىً ـخاءٌ غِ السَّ ، وَ ـرٌ قْ ـحُّ فَ الشُّ ، وَ ـنٌ يْ زَ
١٧١/١ ............... فْقُ لُبٌّ الرِّ وَ

الصالة يـا أهل البيت، إنمـا يريد الله  -
ليذهـب عنكـم الرجـس أهـل البيت 
٣٣/١ ............ ويطهركم تطهيراً

- ٣٦٣/٢ .............. ةٌ حمَ ةُ رَ لَ الصِّ
- ٣٦٣/٢ ............... ةٌ ةُ نِعمَ لَ الصِّ
- ٣٦٦/٢ .............. نٌ يْ تُ زَ مْ الصَّ
دُ  - مَ الصَّ ، وَ ـهُ وفَ لَ دُ الَّـذي ال جَ مَ الصَّ

دُ الَّذي  مَ الصَّ ، وَ هُ دُ ؤدَ دِ انتَهى سُ الَّذي قَ
دُ الَّذي ال  مَ الصَّ ، وَ بُ لُ وال يَشرَ أكُ ال يَ
ل وال  زَ ائِمُ الَّذي لَم يَ دُ الدّ مَ الصَّ ، وَ نامُ يَ
٢٤٨/١ ...................... زالُ يَ

ي  - فـِ مـا  هُ لَ يـسَ  لَ تـي  أمَّ ـن  مِ نفـانِ  صِ
ةُ  يَّ رِ دَ القَ ، وَ ئَةُ رجِ : المُ اإلِسالمِ نَصيبٌ
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٤٠٦/١ ..........................
تي  - ـفاعَ م شَ هُ نالُ تـي ال تَ ن امَّ نفـانِ مِ صِ

 ..... ةُ يَّ رِ دَ القَ ، وَ ئَةُ رجِ : المُ ةِ يامَ ومَ القِ يَ
٤٠٧/١ ..........................

لَـيَّ  - عَ دانِ  ـرِ يَ ال  تـي  امَّ ـن  مِ نفـانِ  صِ
ةُ  يَّ رِ دَ : القَ نَّةَ النِ الجَ وضَ وال يَدخُ الحَ
٤٠٧/١ ................. ئَةُ رجِ المُ وَ

بَرَّ  - رِ تُصيبُ الْ طَ مَ لِ الْ ثْلَ وابـِ ةُ مِ نيعَ الصَّ
٣٦٧/٢ .................. رَ فاجِ الْ وَ

هِ عز  - نَ اللَّ ةٌ مِ ـعبانَ تَوبَ بٍ وشَ جَ ومُ رَ صَ
وجل..................... ٢٩٥/١

حرف الطاء
-  .. سلِمٍ لِّ مُ لى كُ ةٌ عَ لمِ فَريضَ طَلَبُ العِ

٢٦٤/١ ..........................
-  ..... قلِ ةٌ فِي العَ يادَ بِ زِ طولُ التَّجارِ

٣٦٢/٢ ..........................
-  ،٢٩٣/١ ..... ائِمِ ةُ الصّ الطّيبُ تُحفَ

٣٠٨/١ ..........................
حرف الظاء

الظلـم ثالثـة: فظلـم ال يغفـره اللَّـه،  -
 ... وظلم يغفره اللَّه، وظلم ال يتركه
٤٢٧/١ ..........................

الظلـم فـي الدنيا بـوار، وفـي اآلخرة  -
دمار...................... ٤٢٠/١

حرف العني
نيا  - نَ الدُّ ، وكونوا مِ وا اللَّهَ قُ ! اتَّ هِ بادَ اللَّ عِ

ادِ  يرَ الزّ ـإِنَّ خَ دوا فَ وَّ تَزَ ... فَ رٍ ـذَ لى حَ عَ
 . م تُفلِحونَ لَّكُ عَ هَ لَ وا اللَّ قُ اتَّ التَّقو، وَ
٣٦٢/٢ ..........................

ةَ  - ـأَ رَ النَّشْ نْ أَنْكَ بِ لِمَ جَ عَ لُّ الْ بُ كُ جَ عَ الْ
 ... ةَ األُولَى أَ  النَّشْ وَ يَرَ  وهُ رَ األُخْ
٢٥٦/١ ..........................

فٌ ٣٥٩/٢ - عْ ه ضَ فَ السَّ ، وَ هٌ فَ لَة سَ جَ عَ الْ
العـدل أحلى مـن الشـهد، وألين من  -

الزبد، وأطيب ريحاً من المسك.... 
٤٣٠/١ ..........................

العدل أحلى من الماء يصيبه الضمآن  -
٤٣٠/١ ..........................

عـدل سـاعة خيـر مـن عبادة سـبعين  -
 ..... سنة؛ قيام ليلها، وصيام نهارها
٤٢٩/١ ..........................

- ١٩٦/١ ........ مِ ارِ كَ مَ وُ تَاجُ الْ فْ عَ الْ
اب اللَّه  - ذَ ـنْ عَ نَّة مِ عَ الْقدرةِ جُ ـوُ مَ فْ عَ الْ

٢٠٠/١ ................... انهُ بْحَ سُ
يّي  - صِ وَ ثِي وَ ارِ وَ يْ وَ يـرَ زِ وَ ي وَ لِيٌّ أَخِ عَ

نٍ  مِ ؤْ لَّ مُ يُّ كُ لـِ وَ تِي وَ ي أمَّ يْ فـِ تـِ لِيْفَ خَ وَ
ي  نـِ ، ثَـمَّ ابْ ـنُ سَ ي الْحَ نـِ ـدي، ثَـمَّ ابْ بَعْ
ي  نـِ ـدِ ابْ لَ ـنْ وَ ةٌ مِ ـعَ ، ثَـمَّ تِسْ ـيْنُ سَ الْحُ
٨٦/١ .... دٍ احِ دَ وَ عْ احدٌ بَ يْنِ وَ سَ الْحُ

عُ  - ـرَ مْ أَسْ إِنَّهُ ؛ فَ اثِ ـدَ َحْ يْـكَ بِاألْ لَ عَ
٤٨٢/١ ............. يْرٍ لِّ خَ إِلى كُ

ظَـمِ  - أَعْ ـنْ  مَ ـهُ  إِنّ فَ  ، ـعِ اضُ بِالتَّوَ لَيـكَ  عَ
١٧٤/١ .................... ةِ بَادَ عِ الْ
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-  . بْرِ يْرَ في الصَّ إنَّ الْخَ بْر،ِ فَ يْكَ بِالصَّ لَ عَ
١٨٩/١، ٣٦٧/٢ ................

انِ  - يمَ نَ اإلْ بْرَ مِ إِنَّ الصَّ ، فَ بْرِ مْ بِالصَّ لَيكُ عَ
ي  يْـرَ فـِ الَ خَ ، وَ ـدِ سَ ـنّ الْجَ أْسِ مَ ـرَّ الْ كَ
انٍ الَ  الَ فِي إيمَ ، وَ عـهُ أْسَ مَ ـدٍ الَ رَ سَ جَ
١٨٦/١ .................. عهُ بْرَ مَ صَ

يـدُ  - زِ ـوَ الَ يَ فْ عَ ـإِنَّ الْ ، فَ ـوِ فْ عَ ـمْ بِالْ يْكُ لَ عَ
 ... مُ اللَّه كُ زَّ عِ ا يُ وْ افَ تَعَ اً، فَ زّ بْدَ إِالَّ عِ عَ الْ
١٩٦/١ ..........................

-  ، ةٌ عَ فْ ـالقِ فإنّها رِ مِ األخْ كارِ م بمَ علَيكُ
عُ  نِيَّـةَ فإنّها تَضَ ـالقَ الدَّ م واألخْ اكُ وإيّ
١٧٠/١ .... دَ جْ مُ المَ دِ ريفَ وتَهْ الشَّ

- ٣٦٢/٢ .............. ةٌ بَ لُ تَجرِ مَ العَ
لّي  - يَ يُصَ ؤِ ـهُ رُ لِيٍّ أنَّ ـينِ بـنِ عَ سَ ن حُ عَ

هُ  ، فَقيلَ لَ العِشـاءِ بِ وَ غرِ يـنَ المَ فيما بَ
 ... « ئَةِ نَ النّاشِ : «إنَّها مِ في ذلِكَ فَقالَ
٣١٨/١ ..........................

دَ  - دَ هُ عَ ـةِ بَعدَ ونَ األَئِمَّ بِيُّنا كَ ينا نَ ـدَ إلَ هِ عَ
٨٨/١ ........... باءِ بَني إسرائيلَ قَ نُ

حرف الغني
ـفيهٍ  - سَ ـن  مِ ـةٍ  كمَ حِ ـةُ  لِمَ كَ  : ريبَتـانِ غَ

كيـمٍ  ـن حَ هٍ مِ ـفَ ـةُ سَ لِمَ اقبَلوهـا، وكَ فَ
ةٍ،  ثرَ ذو عَ ليـمَ إالّ هُ ال حَ إِنَّ روهـا؛ فَ فَاغفِ
٢٧٢/١ .... ةٍ بَ ذو تَجرِ كيمَ إالّ وال حَ

- ٣٥٩/٢ ............... ةٌ طَ رْ وّ وَ لُ غُ الْ
-  ، اسٍ مَ ـةِ أَخْ سَ مْ لَى خَ ـمُ عَ سَ قْ ةُ تُ نِيمَ غَ الْ

اتَلَ  نْ قَ لَى مَ ا عَ هَ اسِ مَ ةُ أَخْ عَ بَ ـمُ أَرْ سَ يُقْ فَ

 ..... بَيْتِ لَ الْ نَا أَهْ سُ لَ مُ ا وَ الْخُ يْهَ لَ عَ
٣٠٦/١ ..........................

حرف الفاء
يراً  - إِنّي ال أعلَـمُ أصحاباً أولى وال خَ فَ

ن أصحابي.............. ١٧٣/٢ مِ
-  ... مْ نْكُ ا مِ يْرً ا خَ ابً حَ لَمْ أَصْ إِنِّي الَ أَعْ فَ

١٧٤/٢ ..........................
إِنّـي ال أعلَـمُ لي أصحابـاً أوفى وال  - فَ

ن أصحابي......... ١٧٣/٢ يراً مِ خَ
ـا  - بِهَ ضَ أَغَ ـنْ  فَمِ نـي،  مِ ـةٌ  عَ بَضْ ـةُ  فَاطِمَ

٣٤/١ .................... بَنِي ضَ أَغْ
نَّةِ ٣٤/١ - لِ الْجَ اءِ أهْ ةُ نِسَ يِّدَ ةُ سَ فَاطِمَ
- ٦٩/١ .... فديت من فديته بإبراهيم
يتُهُ بِابني إبراهيمَ ٦٩/١ - فُديتُ مَن فَدَ
ةُ فِي  - دَّ الحِ ، وَ بيحٌ ـيخِ قَ سـقُ فِي الشَّ الفِ

بُ فـي ذِي  ـذِ الكَ ، وَ ـةٌ بيحَ ـلطانِ قَ السُّ
البُخلُ في ذِي الغِنى،  ، وَ بيحٌ بِ قَ سَ الحَ
٣٥١/٢ ...... رصُ فِي العالِمِ الحِ وَ

ةٍ  - ـورَ شُ ، أَوْ مَ قٍّ ةٍ بِحَ الَ قَ نْ مَ وا عَ فُّ فَالَ تَكُ
قِ أَنْ  وْ ي بِفَ سِ ـتُ فِي نَفْ إِنِّي لَسْ ، فَ لٍ دْ بِعَ
لِي، إِالَّ  ـنْ فِعْ لِكَ مِ نُ ذَ الَ آمَ ، وَ ئَ طـِ أُخْ
لَكُ بِهِ  وَ أَمْ ا هُ ي مَ سِ نْ نَفْ هُ مِ يَ اللَّ فِ كْ أَنْ يَ
نِّي....................... ٤٨٥/١ مِ

هُ  - لكَ هُ مُ بَهُ اللَّ ـلَ يداً، سَ شـامُ زَ تَلَ هِ ا قَ لَمّ فَ
تَلَ  ـا قَ لَمّ ، فَ ـدٍ مَّ حَ ـروانَ بنَ مُ ـهُ مَ ثَ رَّ فَوَ
ـهُ  لكَ مُ ـهُ  اللَّ بَهُ  ـلَ سَ  ، إبراهيـمَ ـروانُ  مَ
١٤١/٢ ............... موهُ أَعطاكُ فَ
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جَ إلَى  - ـرَ ـةُ الثّانِيَـةُ خَ يلَ ـا كانَـتِ اللَّ فَلمَّ
غَ  رَ ا فَ لَمّ ، فَ تَيـنِ كعَ لّى رَ بـرِ أيضاً فَصَ القَ
مَّ إنَّ هذا  : اللَّهُ ـلَ يَقولُ عَ التِهِ جَ ن صَ مِ
 ، دٍ مَّ حَ دٍ وأنَا ابنُ بِنتِ مُ مَّ حَ بِيِّكَ مُ بـرُ نَ قَ
قَـد  مـا  األَمـرِ  ـنَ  مِ نـي  رَ ضَ حَ وقَـد 
٢٨٧/٢ .................... لِمتَ عَ

-  ، يمِ دِ قَ نْزِ الْ كَ الْ نِ وَ دِ عْ مَ نَ الْ كازِ مِ فِي الرِّ
ا،  نهَ احـدٍ مِ لُّ وَ ي كُ سُ فـِ مُ ـذُ الْخُ خَ ؤْ يُ
هِ أَوْ  ضِ هُ فِي أَرْ ـدَ جَ نْ وَ لِكَ لِمَ ـيْ ذَ اقَ بَ وَ
٣٠٥/١ ...................... هِ ارِ دَ

ـفاءُ  - ـينِ C الشِّ سَ برِ الحُ فـي طينِ قَ
 ..... واءُ األَكبَرُ وَ الدَّ ، وهُ لِّ داءٍ ن كُ مِ
٧٧/١ ............................

زاءُ  - ـلْ جَ هِ عـز وجل: {هَ في قَـولِ اللَّ
قـالَ   :-{ سـانُ حْ ِ اإلْ إِالَّ  سـانِ  حْ ِ اإلْ
ـزاءُ مَن  ـل جَ ـهِ K: «هَ سـولُ اللَّ رَ
 .. ؟» نَّةُ الجَ يهِ بِالتَّوحيدِ إالَّ لَ متُ عَ أنعَ
٣١٧/١ ..........................

ا}:  - دً ـجَّ ا سُ عً كَّ ـمْ رُ اهُ رَ فـي قولـه: {تَ
ب  طالـِ أَبـي  بْـنِ  لـيِّ  عَ فـي  لَـتْ  «نَزَ
٣١٧/١ ................... «C

-  .... نِ ؤمِ ةٌ لِلمُ يَرَ هِ خِ لِّ قَضاءِ اللَّ في كُ
٢٧٤/١ ..........................

د  - ـل إِلَى داوُ جَ ـزّ وَ هُ عِ ـى اللَّ حَ ـا أَوَ فِيمَ
نْ  بَ النَّاسِ مِ رَ ا أَنَّ أَقْ مَ د كَ C يا داوُ
دَ النَّاسِ  عُ كَ أَبَ لـِ ذَ ونَ كَ عُ اضِ تَوَ مُ اللَّه الْ
١٧٤/١ ........ ونَ بِّرُ تَكَ مُ نَ اللَّه الْ مِ

ـرِ  - بَحْ الْ وَ ـادِنِ  عَ مَ الْ ـنَ  مِ جُ  ـرَ يُخْ ـا  فِيمَ

امِ  رَ تَلِطِ بِالْحَ خْ مُ لِ الْ ـالَ الْحَ ةِ وَ نِيمَ غَ الْ وَ
وزِ  نـُ كُ الْ وَ بُـهُ  احِ صَ فْ  ـرَ عْ يُ ـمْ  لَ ا  إِذَ
٣٠٧/١ .................. سُ مُ الْخُ

حرف القاف
ةَ  - ـمتُ فاتِحَ ـهُ عـز وجـل: قَسَ قـالَ اللَّ

ها لي  نِصفُ بدي؛ فَ ينَ عَ الكِتابِ بَيني وبَ
 ... أَلَ بدي ما سَ بدي، ولِعَ ها لِعَ ونِصفُ
٣١٨/١ ..........................

قال رسـول اللَّـه K: قـال اللَّه عزّ  -
: يا بـن آدم اذكرني بعـد الفجر  وجـلّ
سـاعة، واذكرنـي بعـد العصر سـاعة 
ك........... ٢٩٠/١ أكفك ما أهمّ

قـال عنـده رجـل: إن المعـروف إذا  -
أسـدي إلـى غيـر أهلـه ضـاع. فقـال 
كِنْ  لَ ، وَ لِكَ ذَ يْـسَ كَ الحسـين C: لَ
طَـرِ  المَ لِ  ابـِ وَ ثْـلَ  مِ ـةُ  نِيْعَ الصَّ نُ  ـوْ تَكُ
٤٨٨/١ ....... رَ اجِ الفَ يْبُ البَرَّ وَ تُصِ

بَّ مَن  - ، أحِ دُ مَّ حَ : يا مُ برائيلُ قـالَ لي جَ
ئتَ  ل ما شِ اعمَ ، وَ هُ قُ فارِ إِنَّكَ مُ ـئتَ فَ شِ
إِنَّكَ  ـئتَ فَ م شِ ، وعِش كَ القيهِ إِنَّـكَ مُ فَ
٢٧١/١ ...................... يِّتٌ مَ

يهِ  - لَ تِلَ الحسـين بـن علـي C وعَ قُ
ةً  دوا فيهـا ثَالثَ جَ ، فَوَ كنـاءُ ـزٍّ دَ بَّـةُ خَ جُ
 ، ـيفِ بِالسَّ ـةٍ  ربَ ضَ يـنِ  بَ ـن  مِ ؛  ـتّينَ وسِ
 ..... همِ ميَةٍ بِالسَّ ، أو رَ محِ وطَعنَةٍ بِالرُّ
٣٣٣/٢ ..........................

- ١٧٧/٢ ......... تلَى النَّبِييّنَ قَتالنا قَ
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لَمُ  - ءُ أَعْ رْ مَ ، الْ فيظَـةَ بُ الْحَ هِ ةُ تُذِ رَ ـدْ قُ الْ
٣٦٩/٢ ..................... نِهِ أْ بِشَ

ا ٢٢٣/٢ - بَايَ نَّ سَ اهُ رَ هُ أَنْ يَ اءَ اللَّ دْ شَ قَ
ـدَ  - عُ ةُ وإن بَ دَّ ـوَ تـهُ المَ بَ رَّ ـن قَ ريـبُ مَ القَ

ةُ وإن  دَّ وَ تهُ المَ دَ البَعيدُ مَن باعَ ، وَ ـبُهُ نَسَ
دٍ  ن يَ بُ مِ ـيءَ أقـرَ ، وال شَ ـبُهُ بَ نَسَ رُ قَ
لَـت  نَغِ إذا  اليَـدَ  وإنَّ   ، ـدٍ سَ جَ إلـى 
قُطِعَت.................... ٢٦٦/١

قلـت ألبـي عبـد اللَّـه C: أقـوم  -
أصلَّي بمكة والمرأة بين يدي جالسـة 
يت  ة، قال: «ال بأس، إنّما سـمّ أو مـارّ
ة ألنّه يبكّ فيها الرجال والنساء »  بكَّ
٢٨٨/١ ..........................

- ٣٦٩/٢ ....... ةُ األَبدانِ نوعُ راحَ القُ
-  ، نهُ ـدَّ مِ ـوتِ الَّذي ال بُ قومـوا إلَـى المَ

 ، رانِ سـكَ ى العَ التَقَ ميعاً، وَ ضـوا جَ نَهَ فَ
اشـتَدَّ  ، وَ رسـانِ نَ الفُ ةُ مِ الَ جّ امتازَ الرَّ وَ
ثيَـرِ  العِ ةِ  ثـارَ ِ إلِ ـيَ  فِ وخَ  ، ـراعُ الصِّ
٣١٤/٢ ................ ... عاعُ الشُّ

قِ  - ندَ بهَ الخَ ةً شِ فيرَ نا حَ روا لَ قوموا فَاحفِ
جـوا فيهـا ناراً،  نا وأجِّ رِ سـكَ عَ ـولَ مُ حَ
جهٍ  ن وَ ومِ مِ الءِ القَ تّى يَكونَ قِتالُ هؤُ حَ
٣٠٠/٢ .................. ... دٍ واحِ

حرف الكاف
برِ  - ـولَ قَ ت حَ ـيِّدَ صورِ قَد شُ أَنّـي بِالقُ كَ

ـلِ  حامِ بِالمَ أَنِّـي  وكَ  ،C ِـين سَ الحُ
 ، ـينِ سَ برِ الحُ ةِ إلى قَ وفَ ـنَ الكُ جُ مِ تَخرُ

تّى يُسـارُ  امُ حَ األَيّ بُ اللَّيالي وَ وال تَذهَ
طاعِ  نـدَ انقِ ، وذلِكَ عِ ـنَ اآلفـاقِ يهِ مِ إلَ
٢٨٢/٢ ........... روانَ لكِ بَني مَ مُ

لَ أبو  - تـِ ـومَ قُ بطونـاً يَ كانَ أبـي C مَ
 ،C ـهِ الحسـين بـن علي بـدِ اللَّ عَ
والِيَنا  نتُ أر مَ ، وكُ ةِ يمَ ي الخَ وكانَ فـِ
 ، ـهُ بِالماءِ تبِعونَ ، يُ هُ عَ يفَ يَختَلِفـونَ مَ كَ
ةِ  رَ يسَ لَى المَ ، وعَ ةً رَّ نَةِ مَ يمَ لَى المَ دُّ عَ يَشُ
٣٣٤/٢ ..................... .. ةً رَّ مَ

كانَ الحسـين بـن علـي C أشـبَهَ  -
نتُ أنَا أشبَهَ  ةَ D، وكُ النّاسِ بِفاطِمَ
٧٢/١ ..... بر ةَ الكُ ديجَ النّاسِ بِخَ

كانَ الحسـين بن علـي C يَمشـي  -
هُ ١٥١/١ راءَ تُهُ تُقادُ وَ جَّ ودابَّ إلَى الحَ

لِيِّ بـنِ أبي طالب  - ـينُ بنُ عَ سَ كانَ الحُ
لٌ  جُ يـهِ رَ دَ يـنَ يَ ـرَّ بَ لّـي، فَمَ C يُصَ
ن  فَ مِ رَ ا انصَ لَمَّ ، فَ لَسائِهِ نَهاهُ بَعضُ جُ فَ
؟...  لَ جُ يتَ الرَّ : لِمَ نَهَ هُ ، قالَ لَ التِهِ صَ
٢٨٨/١ ..........................

ـنَ  - ـن نَصيبـي مِ فٌ مِ كانَـت لـي شـارِ
 K ُّوكانَ النَّبِي ، ـومَ بَـدرٍ مِ يَ غنـَ المَ
سِ ٣٠٥/١ مْ نَ الخُ فاً مِ أعطاني شارِ

-  :  قالَ زّ هِ K إذا عَ سـولُ اللَّ كانَ رَ
أَ  نـَّ ـم»، وإذا هَ كُ مَ حِ ـهُ ورَ ـمُ اللَّ كُ رَ «آجَ
م»  لَيكُ كَ عَ م وبارَ هُ لَكُ كَ اللَّ : «بارَ قالَ
٢٦٤/١ ..........................

البصيـرة،  - نافـذ  العبـاس  عمنـا  كان 
أخيـه  مـع  جاهـد  اإليمـان.  صلـب 
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٤٢٩

الحسـين C، وأبلـى بالءً حسـناً، 
٣٦٥/١ ............. ومضى شهيداً

-  K ِه سـولِ اللَّ عَ رَ بَتَ مَ ـن ثَ مَّ كانَ مِ
 ،C ٌّلِي ، وعَ بّـاسُ : العَ نَيـنٍ ـومَ حُ يَ
قيلُ بنُ  ، وعَ ثِ ـفيانَ بنُ الحـارِ وأبو سُ
يرِ بنِ  بَ هِ بـنُ الزُّ بـدُ اللَّ ، وعَ بٍ أبـي طالـِ
 ، امِ ـوّ يـرُ بـنُ العَ بَ الزُّ ، وَ طَّلِـبِ بـدِ المُ عَ
٣٠٢/١ ............ يدٍ ةُ بنُ زَ وأسامَ

كان [هما] - أي الحسـن والحسـين  -
- ابنـا رسـول اللَّـه K أنهمـا كانا 
٢٤٢/١ ........... يغران العلم غراً

-  : ةِ أشياءَ عَ لى أربَ هِ عز وجل عَ كِتابُ اللَّ
 ، اللَّطائِفِ ةِ، وَ شـارَ اإلِ ةِ، وَ بارَ لَـى العِ عَ
ةُ  شارَ اإلِ ، وَ وامِّ ةُ لِلعَ بارَ العِ ؛ فَ قائِقِ الحَ وَ
 ، لِألَولِيـاءِ اللَّطائِـفُ  وَ  ، ـواصِّ لِلخَ
٣١٤/١ .. A ِقائِقُ لِألَنبِياء الحَ وَ

لَواتُ  - - صَ ـينِ سَ لٌ إلَـى الحُ جُ تَـبَ رَ كَ
. ينِ رفَ ظني بِحَ -: عِ يهِ لَ هِ عَ اللَّ

يَةِ  - عصِ لَ أمـراً بِمَ : مَن حاوَ يـهِ تَبَ إلَ فَكَ
عَ  تَ لِمـا يَرجو وأسـرَ ، كانَ أفـوَ اللَّـهِ
٣٥١/٢ .......... رُ جيءِ ما يَحذَ لِمَ

- ٣٦٦/٢ .............. زٌ جْ بُ عَ الْكِذْ
ةٍ  - رَ جَ ندَ شَ لّى عِ لَ وصَ نَزَ ! فَ ربٌ وبَالءٌ كَ

٢٧٩/٢ ..................... ناكَ هُ
بِ النَّارِ  - امُ كِالَ ا إِدَ إِنَّهَ يبَةِ فَ غِ نِ الْ فَّ عَ كُ

٣٦١/٢ ..........................
ونُ فِي  - الَ يَكُ ، وَ هُ ـدَ حْ ـهِ وَ كِبْـرِ لِلَّ لُّ الْ كُ

٤٦٦/١ ...................... هِ يْرِ غَ

هُ وَ  - مُ : دَ امٌ رَ لِمِ حَ سْ مُ لَى الْ لِمِ عَ سْ مُ لُّ الْ كُ
٤٤٦/١ ............. هُ ضُ رْ هُ وَ عِ الُ مَ

ةٍ أَنْ الَ  - ادَ هَ لَى شَ يهِ عَ لَ ءٍ قُوتِلَ عَ يْ لُّ شَ كُ
ـولُ اللَّه  سُ ا رَ دً مَّ حَ أَنَّ مُ ، وَ ـهَ إِالَّ اللَّـهُ إلَ
دٍ  حَ لُّ ألِ الَ يَحُ ـهُ وَ سَ مُ نَا خُ إِنْ لَ K فَ
تَّـى  ـيْئًا حَ ـسِ شَ مْ ـنَ الْخَ يَ مِ ـتَرِ أَنْ يَشْ
نَا............ ٣٠٦/١ قُّ ينَا حَ لَ إِلَ يَصِ

وَ  - هُ نهُ فَ هَ تَعالـى مِ رتَ اللَّ ا اسـتَغفَ لُّ مَ كُ
وَ  هُ هَ تَعالى فَ دتَ اللَّ مِ لُّ ما حَ كُ ؛ وَ نكَ مِ
٤٠٢/١ ....................... نهُ مِ

عَ  - نِ اجتَمَ مَّ نَّ ما أبالي مِ لتُهُ لِماتٌ إذا قُ كَ
هِ  ، وهي: بِسـمِ اللَّ نسُ اإلِ نُّ وَ لَيَّ الجِ عَ
 ، ـبيلِ اللَّهِ ـهِ وفـي سَ ـهِ وإلَـى اللَّ وبِاللَّ
مَّ  ـهِ K، اللَّهُ سـولِ اللَّ ةِ رَ لَّ لى مِ وعَ
ـرَّ  تِكَ شَ ولِكَ وقُدرَ تِكَ وحَ وَّ ني بِقُ اكفِ
يدَ الف...... ١٦٥/١ غتالٍ وكَ لِّ مُ كُ

عُ  - : أربَ ؟ قـالَ اليَقينِ يمانِ وَ يـنَ اإلِ م بَ كَ
أَتهُ  : اليَقينُ ما رَ يِّن. قالَ : بَ . قالَ عَ أصابـِ
نُكَ  عَت أذُ ـمِ يمـانُ مـا سَ اإلِ ، وَ كَ ينـُ عَ
٣٥٣/٢ ............... قَت بِهِ دَّ وصَ

عُ  - : أربَ ؟ قـالَ اليَقينِ يمانِ وَ يـنَ اإلِ م بَ كَ
يمانُ ما  : اإلِ ؟ قـالَ يفَ : كَ . قالَ أصابِعَ
يـنَ  ، وبَ أَينـاهُ اليَقيـنُ مـا رَ ، وَ عناهُ ـمِ سَ
٣٥٣/٢ . عُ أصابِعَ رِ أربَ البَصَ معِ وَ السَّ

هُ وإنَّما  - ـجُ ثَوباً لِيَلبَسَ نسِ ن غافِلٍ يَ م مِ كَ
وَ  نَهُ وإنَّما هُ يتاً لِيَسـكُ بني بَ ، ويَ نُهُ فَ وَ كَ هُ
٢٦٩/١ ............... هِ برِ عُ قَ وضِ مَ

ـدَ  - عِ دِ إذ صَ سـجِ ي المَ لوسـاً فـِ ا جُ نـّ كُ
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٤٣٠

هُ  ـهُ أكبَرُ اللَّ : «اللَّ ةَ فَقالَ نارَ نُ المَ ذِّ ـؤَ المُ
لِيُّ بنُ  نيـنَ عَ ؤمِ بَكى أميرُ المُ »، فَ أكبَـرُ
ا  لَمّ ، فَ ينا لِبُكائِهِ أبي طالـب C وبَكَ
: أتَدرونَ مـا يَقولُ  نُ قـالَ ذِّ ـؤَ غَ المُ فَـرَ
؟.................. ٢٨٠/١ ذِّنُ ؤَ المُ

الطَّـوافِ  - ي  فـِ  K ِّي النَّبـِ ـعَ  مَ ا  نـّ كُ
 : ينا فَقالَ ـتَ إلَ التَفَ ، فَ ـماءُ تنَا السَّ أَصابَ فَ
ـم مـا  ـرَ لَكُ فِ ـد غُ قَ ـلَ فَ مَ ـوا العَ «ايتَنِفُ
مَضى».................... ٣٠٠/١

هِ  - جودِ وَ في وُ لَيكَ بِما هُ لُّ عَ يفَ يُستَدَ كَ
نَ الظُّهورِ  كَ مِ يرِ ، أيَكونُ لِغَ رٌ إلَيكَ فتَقِ مُ
رَ  ظهِ وَ المُ تّى يَكـونَ هُ ، حَ مـا لَيسَ لَكَ
ليلٍ  تّى تَحتاجَ إلى دَ بتَ حَ تى غِ ؟ مَ لَكَ
٢٤٩/١ .............. ؟ لَيكَ لُ عَ دُ يَ

حرف الالم
عَ  - ياةَ مَ الْحَ ، وَ ةً ادَ عَ تَ إِالّ سَ وْ مَ ال أَرَ الْ

ماً ٤٤١/١، ١١٧/٢ رَ الظّالِمينَ إِالّ بَ
ضْ  - رَّ تَعَ ال تَ ، وَ لَّـفْ مـا ال تُطيـقُ تَكَ ال تَ

١٧١/١، ٣٦٧/٢ ..... كُ رِ لِما ال تُدْ
افُ  - إِنِّي أَخَ نِيكَ فَ عْ ا الَ يَ ـنَّ فِيمَ لَّمَ تَكَ الَ تَ

نِيكَ  عْ ا يَ نَّ فِيمَ لَّمَ تَكَ الَ تَ ، وَ رَ زْ وِ يْكَ الْ لَ عَ
بَّ  عـاً، فَـرُ ضِ وْ مِ مَ الَ  لِلْـكَ تَّـى تَـرَ حَ
 ....... قِّ فَعِيبَ لَّمَ بِالْحَ دْ تَكَ لِّمٍ قَ تَكَ مُ
٣٦٠/٢ ..........................

الً  - هُ أَهْ كَ لَ سَ أَيْتَ نَفْ لْ إالّ ما رَ تَناوَ ال تَ
٣٦٨/٢ ..........................

-  ، غالِبِ هادَ المُ زقِ جِ د فِي الـرِّ ال تُجاهِ

؛  ستَسلِمٍ رِ اتِّكالَ مُ دَ لَى القَ تَّكِل عَ وال تَ
اإلِجمالَ  ، وَ نَّةِ نَ السُّ زقِ مِ إِنَّ ابتِغاءَ الرِّ فَ
ةُ  فَّ ـتِ العِ يسَ ، ولَ ةِ فَّ نَ العِ فِي الطَّلَـبِ مِ
بٍ  ـرصُ بِجالـِ زقـاً، والَ الحِ ـةٍ رِ بِمانِعَ
٣٦٨/٢ ................... .. فَضالً

لَى  - ـم عَ طاياكُ ـم وخَ نوبَكُ لـوا ذُ ال تَحمِ
 .... يطانَ الشَّ م وَ كُ سَ روا أنفُ ، وتَذَ اللَّهِ
٤٠٢/١ ..........................

ـرآنِ وال تُجادِلوا  - ي القُ ال تَخوضـوا فـِ
د  ، فَقَ لمٍ يـرِ عِ لَّمـوا فيهِ بِغَ تَكَ ، وال تَ فيـهِ
 K ـهِ  اللَّ سـولَ  رَ ي  ـدّ جَ عتُ  ـمِ سَ
لمٍ  يـرِ عِ رآنِ بِغَ ي القُ : مَن قالَ فـِ قـولُ يَ
٣١٥/١ ..... نَ النّارِ هُ مِ دَ قعَ أ مَ ليَتَبَوَّ فَ

أمـا  -  ،C ِـين سَ الحُ ةَ  يـارَ زِ ع  تَـدَ ال 
ـهُ  لَ تَدعـو  ـن  فيمَ تَكـونَ  أن  ـبُّ  تُحِ
٨١/١ .................. ؟ ةُ الئِكَ المَ

-  : ةٍ ثَ دِ ثَالَ تَكَ إِالَّ إِلَـى أَحَ اجَ فَـعْ حَ رْ الَ تَ
 ..... بٍ سَ ةٍ أَوْ حَ وَّ رُ إِلَى ذِي دِينٍ أَوْ مُ
٣٦١/٢ ..........................

م.......  - أَهُ هُ أن أبدَ إِنّي أكرَ ، فَ هِ ال تَرمِ
٣٠٣/١ ..........................

وا  - يرٍ ما تَحابّوا، وأقامُ تي بِخَ ال تَـزالُ أمَّ
يفَ  ا الضَّ وُ رَ ، وقَ كاةَ ا الـزَّ وُ ، وآتَ الةَ الصَّ
ـنينَ  بِالسِّ ابتُلـوا  لُـوا  فعَ يَ لَـم  فَـإِن 
٢٧٤/١ ................. دبِ الجَ وَ

تّى  - ـةِ حَ يامَ ـومَ القِ بدٍ يَ مُ عَ ـدَ ال تَـزولُ قَ
بابِهِ فيما  ن شَ : عَ ةِ أشياءَ عَ ن أربَ يُسأَلَ عَ
ن  ، وعَ هِ فيما أفنـاهُ ـرِ مُ ـن عُ ، وعَ أبـالهُ



فهرس األحاديث والروايات

٤٣١

ن  ، وعَ هُ قَ بَهُ وفيما أنفَ ن أينَ اكتَسَ مالِهِ مِ
٢٥٤/١ ........... بِّنا أهلَ البَيتِ حُ

أَنْ  - إالَّ   ، ـةِ عَ مُ الْجُ مَ  ـوْ يَ ـوا  ومُ تَصُ الَ 
٢٩٦/١ ...... دهُ هُ أَوْ بَعْ بْلَ وا قَ ومُ تَصُ

مـا  - رِ  ـدَ بِقَ إالّ  ـزاءِ  الْجَ ـنَ  مِ تَطْلُـبْ  ال 
٣٦٨/٢ ................... تَ نَعْ صَ

يْه.... ٣٦٧/٢ - لَ رُ عَ دِ قْ دْ بِما ال تَ عِ ال تَ
ـةِ اللهِ  - نْ طاعَ حْ إِالّ بِمـا نِلْـتَ مِ ـرَ فْ ال تَ

تَعالى..................... ٣٦٨/٢
-   ارَ ا تَوَ نِ إِذَ مِ ؤْ مُ يكَ الْ نَّ فِي أَخِ ولَ قُ الَ تَ

ا  ـولَ فِيكَ إِذَ قُ ـبُّ أَنْ يَ ا تُحِ كَ إِالَّ مَ نـْ عَ
٣٦٠/٢ ............... نْهُ يْتَ عَ ارَ تَوَ

هُ  - علَـكَ اللَّ كَ وقَد جَ يـرِ بدَ غَ ـنْ عَ ال تَكُ
٤٤٩/١، ١١٨/٢ ............. اً رّ حُ

ـإِنَّ  - فَ ـفيهاً؛  سَ وال  ليمـاً  حَ ـنَّ  يَ تُمارِ ال 
 ..... فيهَ يُرديكَ السَّ ، وَ قليكَ ليم يَ الحَ
٣٦٠/٢ ..........................

- ٣٦٨/٢ . تَفيدُ رِ ما تَسْ دَ قْ إالّ بِقَ نْفِ ال تُ
- ١٧٤/١ ...... عٍ اضُ بَ إال بِتَوَ سَ الَ حَ
الَ  - ، وَ ـيٍّ مِ جَ لَـى أَعْ بـيٍّ عَ رَ ـلَ لِعَ الَ فَضْ

لَى  رَ عَ مَ َحْ الَ ألِ ، وَ بيٍّ رَ لَى عَ يٍّ عَ مِ جَ لِعَ
إِالَّ   ، ـرَ مَ أَحْ لَـى  عَ دَ  ـوَ أَسْ الَ  وَ  ، دَ ـوَ أَسْ
٤٨٠/١ ................... وَ بالتَّقْ

ـنَا  - سِ أنفُ لـى  عَ لنـا  عَ جَ قَـد  ؛  ـبُ نَركَ ال 
لى  ـرامِ عَ ـهِ الحَ شـيَ إلـى بَيـتِ اللَّ المَ
ذا  أَخَ . فَ بُ الطَّريقَ تَنَكَّ نا، ولكِنَّنا نَ أقدامِ
١٥٢/١ ........... نَ النّاسِ جانِباً مِ

طَـاءَ  - إِعْ يْ  بِيَـدِ ـمُ  طِيْهِ أُعْ الَ  ـهِ  اللَّ وَ الَ 

بِيْدِ ٤٣٨/١،  ارَ العَ رَ الَ أُقِرُّ إِقْ ، وَ لِيْلِ الذَّ
٤٤٩

ـم بِيَـدي إعطـاءَ  - ، ال أعطيكُ اللَّـهِ ال وَ
بيدِ ١١٧/٢ ، وال أفِرُّ فِرارَ العَ ليلِ الذَّ

نْ خافَ اللهَ  - ـةِ إِالّ مَ يامَ قِ مَ الْ وْ ـنُ يَ أْمَ ال يَ
نْيا.................. ١٤٤/١ فِي الدُّ

ن  - ذرَ مِ قبَلِ العُ وضَ مَن لَم يَ دُ الحَ رِ ال يَ
٤٦٦/١ ............ بطِلٍ قٍّ أو مُ حِ مُ

يَ  - تّى يَمضِ تي صالِحا حَ ـزالُ أمرُ امَّ ال يَ
ـةً  كلِمَ قـالَ  ثُـمَّ   ،« ـةً ليفَ خَ ـرَ  شَ عَ اثنـا 
٩٠/١ ....... ... هُ وتَ فَضَ بِها صَ وخَ

رَ  - شَ زيزا إلَى اثنَيَ عَ زالُ اإلِسـالمُ عَ ال يَ
مها،  ـةً لَـم أفهَ لِمَ »، ثُـمَّ قـالَ كَ ـةً ليفَ خَ
ن  م مِ لُّهُ : «كُ ؟ فَقالَ َبي: ما قالَ لتُ ألِ قُ فَ
٩٠/١ ..................... « يشٍ رَ قُ

نِ ما  - ؤمِ نَ المُ راً مِ عِ ـيطانُ ذَ زالُ الشَّ ال يَ
إِذا  ، فَ مسِ لَـواتِ الخَ لَى الصَّ حافَـظَ عَ
ي  فـِ ـهُ  عَ وأوقَ يـهِ  لَ عَ أَ  ـرَّ تَجَ ـنَّ  هُ يَّعَ ضَ
٢٨٦/١ ................... ظائِمِ العَ

-  ...... قِّ باعِ الحَ بِاتِّ قلُ إالّ لُ العَ ال يَكمُ
٣٦٩/٢ ..........................

لُ  - ناً وال يَسـتَكمِ نُ مؤمِ ؤمِ ال يَكونُ المُ
 : صالٍ تّى يَكونَ فيهِ ثَالثُ خِ يمانَ حَ اإلِ
لَـى  عَ بـرُ  الصَّ وَ  ، لـمِ العِ اقتِبـاسُ 
 ..... عاشِ رفُقُ فِي المَ ، ويَ صائِبِ المَ
٢٦٤/١ ..........................

نَةٍ تَر مَن يَعصي  - ؤمِ نبَغي لِنَفسٍ مُ ال يَ
١٠٨/٢ ......... يهِ لَ نكِرُ عَ هَ فال تُ اللَّ
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ةَ  - وا طاعَ كُ رَ تَ ، وَ ـيْطانِ ـةَ الشَّ وا طاعَ مُ زِ لَ
فـي  سـادَ  فَ الْ ا  ـروُ أَظْهَ وَ  ، مـنِ حْ الرَّ
بُوا  ـرِ شَ ، وَ ودَ ـدُ أَبْطَلُـوا الْحُ ، وَ ضِ األَْرْ
راءِ  قَ فُ والِ الْ ا في أَمْ تَأْثَروُ اسْ ، وَ ورَ مُ الْخُ
٦٢/٢ .............. ... ساكينَ مَ الْ وَ

تُّونَ  - سِ عٌ وَ ، تِسْ ـنَةً سَ ونَ حَ بْعُ مِ سَ ـالَ لِلسَّ
٣٥٨/٢ ... ادِّ ةٌ لِلرَّ دَ احِ وَ ، وَ ئِ بْتَدِ لِلْمُ

روجَ إلَى  - ـينُ Cالخُ سَ ا أرادَ الحُ مّ لَ
هُ  يَ اللَّ ضِ ةَ رَ ـلَمَ يهِ أمُّ سَ ثَت إلَ العِراقِ بَعَ
، وكانَ  تـهُ بَّ تـي كانَت رَ يَ الَّ نهـا- وهِ عَ
قَّ النّاسِ  يها، وكانَت أرَ بَّ النّاسِ إلَ أحَ
٨٤/٢ ..................... ... يهِ لَ عَ

هُ األَذانَ  - سـولَ لِّمَ رَ عَ ـهُ أن يُ ـا أرادَ اللَّ مّ لَ
ةٍ  مـا بِدابَّ لَيهِ ـهُ عَ لَّى اللَّ بريلُ صَ أتـاهُ جِ
بُهـا،  ركَ يَ ـبَ  هَ فَذَ  ، البُـراقُ ـا  هَ لَ قـالُ  يُ
بَت............... ٢٧٩/١ فَاستَصعَ

-  ، هِ ضِ رَ سولُ اللَّه K في مَ لَ رَ قُ ا ثَ مّ لَ
: ادعوا  ، قـالَ ن فيهِ البَيـتُ غـاصٌّ بِمَ وَ
ما،  وتُهُ عَ فَدَ  ، ـينَ سَ الحُ وَ ـنَ  سَ يَ الحَ لـِ
 .... يهِ لَ يَ عَ تّى أغمِ ما حَ هُ لثِمُ لَ يَ عَ فَجَ
١٠٧/١ ..........................

ا  - وْ ـلْ تَعالَ قُ : {فَ ـةُ هِ اآليَ لَت هـذِ ـا نَزَ مّ لَ
سولُ اللَّه  } دَعا رَ مْ كُ ناءَ أَبْ نا وَ ناءَ عُ أَبْ نَدْ
ـيناً  سَ ـناً وحُ سَ ةَ وحَ لِيّاً وفاطِمَ K عَ
 .. الءِ أهلي» مَّ هؤُ A، فَقالَ «اللَّهُ
١٠٤/١ ..........................

هِ  - سـولُ اللَّ ـيَّ رَ ـلَ إلَ دتُـكَ دَخَ لَ ـا وَ مّ لَ
 ، فراءَ ةٍ صَ رقَ اهُ في خِ لتُكَ إيّ ناوَ K، فَ

كَ  فَّ ـةً بَيضـاءَ لَ رقَ ذَ خِ مـى بِهـا وأخَ فَرَ
نِ وأقامَ في  نِكَ األَيمَ نَ في اذُ فيها، وأذَّ
٢٦٧/١ .............. رِ نِكَ األَيسَ اذُ

-  ..... دّ لَيكَ رَ وَ عَ هُ ، وَ سُ مُ نَا فِيهِ الْخُ لَ
٣٠٥/١ ..........................

مْ  - هُ وْ قَ الْ ـمْ فَ الِكُ وَ وا النَّاسَ بِأَمْ ـعُ نْ تَسَ لَ
رِ ١٦٩/١ بِشْ نِ الْ سْ ه وحُ جْ وَ ةِ الْ قَ بِطَالَ

-  ، نَ وأصابَ لَّما قالَ أحسَ لَو أنَّ العالِمَ كُ
ا  ، وإنَّمَ ـنَ العُجبِ نَّ مِ ـكَ أن يُجَ َوشَ ألَ
٣٦٥/٢ ..... هُ وابُ العالِمُ مَن يَكثُرُ صَ

ـوتَ  - وا المَ رُ ـوَّ اسُ وتَصَ ـلَ النـّ قَ لَـو عَ
٣٦٢/٢ ... نيا بَتِ الدُّ رِ ، لَخَ تِهِ بِصورَ

قوقِ  - نَ العُ يئاً مِ هُ عز وجل شَ لِمَ اللَّ لَو عَ
لِ العاقُّ ما  ليَعمَ ، فَ هُ مَ رَّ ن أُفٍّ لَحَ أدنى مِ
لِ البارُّ  ليَعمَ ، وَ ةَ نـَّ لَ الجَ شـاءَ فَلَن يَدخُ
 .... لَ النّارَ لَ فَلَن يَدخُ ما شاءَ أن يَعمَ
٢٦٢/١ ..........................

ـهُ  - أسَ مَ رَ ـعَ ابـنُ آدَ ضَ ـةٌ ما وَ لَـوال ثَالثَ
 .. وتُ المَ ، وَ ضُ رَ المَ ، وَ قرُ : الفَ يءٍ لِشَ
٣٦١/٢ ..........................

ـينِ  - سَ ةِ الحُ يارَ علَـمُ النّاسُ ما في زِ لَو يَ
ـوقاً،  شَ لَماتـوا  الفَضـلِ  ـنَ  مِ  C
 .... راتٍ سَ يهِ حَ لَ م عَ هُ سُ طَّعَت أنفُ قَ وتَ
٧٨/١ ............................

يَعـودَ  - فَ  ، الجـوعِ ـسَّ  مَ يُّ  نـِ الغَ ـدَ  لِيَجِ
٣٠٨/١ ... ساكينِ لَى المَ بِالفَضلِ عَ

ليكونن من بعدي اثنا عشر أميراً كلهم  -
من قريش................... ٩٢/١
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حرف امليم
هُ  - ارُ جَ انَ وَ ـبْعَ ـنْ بَـاتَ شَ ـنَ بِي مَ ـا آمَ مَ

مْ  بِيتُ فِيهِ ـةٍ يَ يَ رْ لِ قَ ـنْ أَهْ ا مِ مَ ، وَ ائِـعٌ جَ
 .... ةِ يَامَ قِ مَ الْ وْ مْ يَ يْهِ هُ إِلَ رُ اللَّ نْظُ ائِعٌ يَ جَ
٢١٩/١ ..........................

واهي  - ـا الدَّ ها، وإنَّمَ رَ ـنَ ظَواهِ ما أحسَ
! ال  هِ بـادَ اللَّ هَ عِ ـهَ اللَّ اللَّ فـي بُطونِهـا، فَ
 ، لِ مَ برَ بَيتُ العَ إِنَّ القَ نيا، فَ لوا بِالدُّ تَشتَغِ
لوا........ ٢٥٣/١ لوا وال تَغفُ فَاعمَ

نهُ  - عَ عَ ضَ وَ ـدٍ إالّ ـةَ أحَ هُ طاقَ ذَ اللَّ مـا أخَ
نهُ  عَ عَ ضَ وَ ـهُ إالّ تَ ذَ قُدرَ ، وال أخَ تَـهُ طاعَ
٣٦١/٢ ..................... تَهُ لفَ كُ

-  ....... ارِ دَ َقْ لِ األْ امَ بِأهْ تِقَ نْ بَحَ االْ ا أقْ مَ
٢٠١/١ ..........................

ما أوسع العدل ذا عدل فيه وإن قل.  -
٤٣٠/١ ..........................

بِما  - مٌ إالّ دَ ت قَ ثَرَ رقٌ وال عَ ـا اختَلَجَ عِ مَ
ـهُ عز  ـو اللَّ عفُ ـم، ومـا يَ مَـت أيديكُ قَدَّ
٢٧٠/١ ............ نهُ أكثَرُ وجل عَ

وَ  - هُ يِه فَ لَ بـدَ عَ ا اسـتَطَعتَ أن تَلومَ العَ مَ
يهِ  لَ بدَ عَ ، وما لَم تَستَطِع أن تَلومَ العَ نهُ مِ
٤٠٣/١ .......... هِ نَ فِعلِ اللَّ وَ مِ هُ فَ

ةُ  - ـا الغِنى؟ قـال الحسـين C: قِلَّ مَ
ضا بِما يَكفيكَ ٣٥٤/٢ الرِّ ، وَ أمانِيِّكَ

، وبَذلُ  - لكُ اللِّسـانِ : مِ ؟ قالَ ا الفَضلُ مَ
 : ؟ قالَ ـا النَّقـصُ : فَمَ . قيـلَ اإلِحسـانِ
٣٥٢/٢ ..... عنيكَ لُّفُ لِما ال يَ التَّكَ

نِ  - ـم عَ ةٌ تَعبُـرُ بِكُ نطَـرَ قَ ـوتُ إالّ ـا المَ مَ
ةِ  ـعَ نانِ الواسِ اءِ إلَى الجِ رّ الضَّ البُؤسِ وَ
لَ  نتَقِ هُ أن يَ م يَكرَ أَيُّكُ ؛ فَ ةِ ائِمَ النَّعيمِ الدّ وَ
؟!..... ٢٥٣/١ جنٍ إلى قَصرٍ ن سِ مِ

-  ..... هُ هُ اللَّ عَ فَ هِ إالّ رَ دٌ لِلَّ عَ أحَ اضَ ا تَوَ مَ
١٧٤/١ ..........................

ما عالج الناس شيئا أشدّ من التعقيب  -
٢٩٠/١ ..........................

هُ  - ـرءِ؟ قالَ C: اسـتِغناؤُ ـزُّ المَ ما عِ
٣٥٥/٢ ................ نِ النّاسِ عَ

- ٣٠٣/١ ... تالِ م بِالقِ أَهُ َبدَ نتُ ألِ ما كُ
قاً،  - نْفِ هُ مُ تَ لَ نـْ نْ لَكَ كُ كُ مْ يَ الُـكَ إِنْ لَ مَ

 ، كَ يْرِ ةً لِغَ يرَ خِ ـنْ ذَ يَكُ كَ فَ دَ هُ بَعْ قْ نْفِ فَـالَ تُ
وذَ  أْخُ مَ هِ الْ طَالَـبَ بـِ مُ ـونُ أَنْـتَ الْ تَكُ وَ
٣٦٠/٢ ................... ابِهِ سَ بِحِ

-  « ةِ بَادَ عِ ةُ الْ وَ ـالَ مْ حَ لَيكُ  عَ ـا لِي الَ أَرَ مَ
 : ـالَ قَ ةِ؟  بَـادَ عِ الْ ةُ  وَ ـالَ حَ ـا  مَ وَ ـوا:  الُ قَ
١٧٤/١ ................« عُ اضُ «التَّوَ

تَ  - ؟! ثُـمَّ التَفَ ـفيانَ لِ أبي سُ مـا لي وآلِ
براً يا  : صَ ـينِ C، وقـالَ سَ إلَـى الحُ
ثلَ الَّذي  ـم مِ نهُ يَ أبوكَ مِ قِ ـد لَ قَ ! فَ يَّ نـَ بُ
٢٨٢/٢ ................ هُ تَلقى بَعدَ

مَّ  - ! اللَّهُ هُ فيهِ كَ اللَّ ؟ ال بارَ مـا لي ولِيَزيدَ
٢٧٢/٢ ................! زيدَ العَن يَ

ن  - ـلُ فـي الميـزانِ مِ ـن شـيءٍ أثقَ مـا مِ
١٦٩/١ .............. لقِ سنِ الخُ حُ

وَ  - ـجَّ وهُ عُ الحَ دَ ـةٍ يَ بـدٍ وال أمَ ن عَ مـا مِ
وائِجِ  ن حَ ةٍ مِ ، لِحاجَ يـهِ ـبيلَ إلَ دُ السَّ يَجِ
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بلَ أن  لِّقينَ قَ حَ رَ إلَـى المُ نيا، إالّ نَظَ الدُّ
ـةَ -يَعنـي:  ـهُ تِلـكَ الحاجَ ـيَ اللَّ يَقضِ
٢٩٧/١ ........... - ةَ اإلِسالمِ جَّ حَ

-  K ِه سولِ اللَّ لى رَ دَّ عَ ومٍ أشَ ن يَ ما مِ
ةُ بنُ  مزَ ـهُ حَ مُّ تِلَ فيهِ عَ ، قُ دٍ ـومِ احُ ن يَ مِ
 ، سولِهِ دُ رَ هِ وأسَ طَّلِبِ أسـدُ اللَّ بدِ المُ عَ
هِ  مِّ لَ فيهِ ابـنُ عَ تـِ ، قُ ـةَ ؤتَ ـومَ مُ هُ يَ وبَعـدَ
٢٩٧/٢ ....... رُ بنُ أبي طالِبٍ عفَ جَ

سُ  - مْ يهُ الْخُ فِ ثْلِهِ فَ اةُ فِي مِ كَ بُ الزَّ ا يَجِ مَ
٣٠٤/١ ..........................

يهُ  - فِ يْنِهِ فَ لِكَ بِعَ نْ ذَ اةُ مِ كَ بُ فِيهِ الزَّ ا يَجِ مَ
بُ فِيهِ  ا تَجِ دَّ مَ بْلُغُ حَ مْ يَ ا لَ مَ ، وَ سُ مُ الْخُ
٣٠٥/١ ...... سَ فِيهِ مُ اةُ فَالَ خُ كَ الزَّ

ـبِ يـس؛ دَعا  - ثَـلُ صاحِ ةَ مَ ـروَ ثَـلُ عُ مَ
٤١/١ ......... تَلوهُ قَ هِ فَ هُ إلَى اللَّ قَومَ

- ٣٥٩/٢ ... رٌّ ةِ شَ اءَ نَ لِ الدَّ ة أَهْ الَسَ جَ مُ
- ٣٥٩/٢ .. يبَةٌ قِ رِ سْ فِ لِ الْ ة أَهْ الَسَ جَ مُ
ربَالءَ في  - نيـنَ C بِكَ ؤمِ ـرَّ أميرُ المُ مَ

ـا  بِهَ ـرَّ  مَ ـا  لَمّ فَ  ، هِ أصحابـِ ـن  مِ انـاسٍ 
: هذا  مَّ قالَ ، ثُ يناهُ بِالبُكاءِ قَـت عَ ورَ اغرَ
م،  حالِهِ لقـى رِ م، وهذا مُ كابِهِ نـاخُ رِ مُ
ن  م، طوبـى لَكِ مِ هُ قُ دِماؤُ نـا تُهـرَ وهُ
 .....! بَّةِ قُ دِماءُ األَحِ لَيكِ تُهرَ ، عَ ةٍ تُربَ
٢٧٦/٢ ..........................

لِيُّ بنُ أبي طالب  - نيـنَ عَ ؤمِ رَّ أميرُ المُ مَ
 ، المِ لَّـمُ بِفُضولِ الكَ تَكَ ـلٍ يَ جُ C بِرَ
لى  : «إنَّكَ تُملي عَ مَّ قالَ ، ثُ لَيهِ قَفَ عَ فَوَ
لَّم بِما  تَكَ ، فَ بِّـكَ حافِظَيـكَ كِتاباً إلى رَ

٢٧٢/١ .. « عنيكَ عنيكَ ودَع ما ال يَ يَ
م  - سـاكينَ وهُ ـينُ C] بِمَ سَ رَّ [الحُ مَ

لَّمَ  ، فَسَ لى كِسـاءٍ م عَ هُ ـراً لَ لونَ كِسَ أكُ يَ
لَسَ  ـم، فَجَ هِ وهُ إلى طَعامِ عَ ـم فَدَ لَيهِ عَ
لتُ  َكَ ةٌ ألَ قَ دَ ـهُ صَ : لَوال أنَّ م، وقالَ هُ عَ مَ
م..................... ١٧٥/١ كُ عَ مَ

ساكينَ  - رَّ الحسـين بن علي C بِمَ مَ
يهِ  لَ ـوا عَ أَلقَ ـم، فَ هُ ـطوا كِسـاءً لَ قَـد بَسَ

! هِ سولِ اللَّ ابنَ رَ لُمَّ يَ راً فَقالوا: هَ كِسَ
- ١٧٥/١ .... م هُ عَ لَ مَ أَكَ هُ فَ كَ رِ ثَنى وَ فَ
- ٣٦٤/٢ ........... ةٌ داقَ ةُ صَ عونَ المَ
-  ، تَنَتهُ يُّ مَن فَ قِ الشَّ ، وَ تهُ رَّ غرورُ مَن غَ المَ

إِنَّهـا تَقطَعُ  نيا؛ فَ هِ الدُّ م هـذِ نَّكُ رَّ غُ فَـال تَ
عَ  يِّـبُ طَمَ يها، وتُخَ ـنَ إلَ كَ جـاءَ مَن رَ رَ
٣٦٧/٢ ............. عَ فيها مَن طَمِ

ومَ  - ينَ جاءَ يَ سَ الحُ نَ وَ سَ مَن أبغَضَ الحَ
، ولَم  هِ لَحمٌ جهِ لـى وَ ـةِ ولَيسَ عَ يامَ القِ
تي................ ٥٨/١ فاعَ نَلهُ شَ تَ

هِ  - بـادِ اللَّ ن عِ يـهِ كانَ مِ ـوقاً إلَ مَن أتاهُ شَ
واءِ  لـِ تَحـتَ  وكانَ   ، ميـنَ كرَ المُ
ا  مَ لَهُ تّى يُدخِ لِيٍّ B حَ ينِ بنِ عَ سَ الحُ
٧٩/١ ................... نَّةَ هُ الجَ اللَّ

هِ تَعالى،  - أتيهِ إِالّ للَّ داً ال يَ مَن أتى مَسجِ
جَ  تّـى يَخرُ هِ تَعالى حَ يـفُ اللَّ فَـذاكَ ضَ
٣٦٥/٢ ....................... نهُ مِ

، وأن  - لِـهِ كَ فـي أجَ بارَ ـبَّ أن يُ ـن أحَ مَ
ليَخلُفني  هُ تَعالى، فَ ـهُ اللَّ لَ وَّ تَّعَ بِما خَ مَ يُ
ـن لَـم  ، ومَ ـنَةً سَ ـةً حَ الفَ فـي أهلـي خِ
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لَيَّ  دَ عَ رَ ، ووَ هُ رُ مُ كَ عُ تـِ م بُ يَخلُفني فيهِ
١٢٦/٢ .. هُ جهُ اً وَ دّ سوَ ةِ مُ يامَ ومَ القِ يَ

ةَ  - نـَّ نُهُ الجَ سـكَ ـبَّ أن يَكـونَ مَ ـن أحَ مَ
ظلومِ  ةَ المَ يارَ ع زِ نَّةَ فَال يَدَ أواهُ الجَ ومَ
٧٩/١ ............................

ـبِّ أهلِ  - نظُـرَ إلـى أحَ ـبَّ أن يَ ـن أحَ مَ
ليَنظُر إلَى  ، فَ ـماءِ األَرضِ إلى أهلِ السَّ
٦٦/١ .................... ينِ سَ الحُ

مـن أحـب أن ينظر إلى سـيد شـباب  -
أهـل الجنة فلينظـر إلى هذا، سـمعته 
٦٣/١ ....... K من رسول اللَّه

ـد  - قَ ـينَ فَ سَ الحُ ـنَ وَ سَ ـبَّ الحَ ـن أحَ مَ
ني.  ضَ د أبغَ ما فَقَ هُ ضَ بَّني، ومَن أبغَ أحَ
٥٦/١ ............................

ما  - تَهُ يَّ رِّ ينَ وذُ سَ الحُ نَ وَ سَ بَّ الحَ مَن أحَ
، ولَو  ـهُ جهَ ارُ وَ حِ النـّ لفَ خلِصـاً لَـم تَ مُ
 ........ ملِ عالِجٍ دِ رَ دَ هُ بِعَ نوبُ كانَت ذُ
٥٩/١ ............................

ينِ  - بَّ هذَ ليُحِ هُ فَ سولَ هَ ورَ بَّ اللَّ مَن أحَ
٥٧/١ ............................

لى  - وَ عَ هُ ـنُ وَ نا نَحْ دْ رَ ـهِ وَ بَّنا لِلّ ـنْ أَحَ مَ
ذا - وضـمّ إصبعيه –  بِيِّنـا K هكَ نَ
بَرَّ  ـعُ الْ نْيا تَسَ إِنَّ الدُّ نْيا فَ بَّنا لِلدُّ ـنْ أَحَ مَ وَ
٣٣٥/١ .................. رَ فاجِ الْ وَ

مـا  - يـنِ وأباهُ ـبَّ هذَ بَّنـي وأحَ ـن أحَ مَ
ـومَ  تـي يَ جَ رَ عـي فـي دَ مـا كانَ مَ هُ وأمَّ
٥٨/١ ...................... ةِ يامَ القِ

بَّني.... ٦١/١ - د أحَ بَّ هذا فَقَ مَن أَحَ

ما كانَ  - هُ ما وأمَّ يـنِ وأباهُ بَّ هذَ مَن أحَ
٥٨/١ . ةِ يامَ ومَ القِ تي يَ جَ رَ مَعي في دَ

بَّهُ  - ، ومَن أحبَبتُهُ أحَ ما أحبَبتُـهُ بَّهُ مَن أحَ
نّاتِ  ـهُ جَ لَ ـهُ أدخَ بَّـهُ اللَّ ـن أحَ ، ومَ اللَّـهُ
٥٧/١ ................... ... النَّعيمِ

ما  - هُ ضَ بَّني، ومَن أبغَ د أحَ بَّهما فَقَ مَن أحَ
٥٧/١ ................ ني ضَ د أبغَ فَقَ

يَلُ  - يِيَتْ بِهِ الْحِ عَ أْيِ وَ نِ الرَّ مَ عَ جَ نْ أَحْ مَ
٣٦٠/٢ ......... هُ تَاحَ فْ فْقُ مِ انَ الرِّ كَ

هُ  - اللَّ ، وَ يْـهِ ـهُ إِلَ ـنَ اللَّ سَ ـنَ أَحْ سَ ـنْ أَحْ مَ
٣٥٩/٢ .......... نِينَ سِ حْ مُ بُّ الْ يُحِ

هُ  - ـهُ اللَّ افَ ةِ أَخَ ينـَ دِ مَ ـلَ الْ افَ أهْ ـنْ أَخَ مَ
النَّاسِ  ـةِ وَ الَئِكَ مَ الْ ـهِ وَ نَةٌ اللَّ عْ لَيـه لَ عَ وَ
٤٣/٢ .................... يْنِ عَ مْ أَجَ

هُ ٤٢/٢ - هُ اللَّ افَ ينَةَ أَخَ دِ مَ افَ الْ نْ أَخَ مَ
بيبَةً  - شـرينَ زَ ـن أدامَ أكلَ إحـد وعِ مَ

ض  يَمـرَ لَـم   ، يـقِ الرّ لَـى  عَ مـراءَ  حَ
٢٦٩/١ .......... وتِ ضَ المَ رَ مَ إالّ

ى  - ثقَ ةِ الله الوُ روَ كَ بِعُ سَّ تَمَ مَن أرادَ أن يَ
ليُوالِ  ، فَ هُ تَعالـى في كِتابِهِ الَّتي قالَ اللَّ
ينَ  سَ الحُ نَ وَ سَ الحَ لِيَّ بنَ أبي طالِبٍ وَ عَ
ـن فَـوقِ  مـا مِ بُّهُ ـهَ يُحِ ـإِنَّ اللَّ A؛ فَ
١٠٧/١ ..................... هِ رشِ عَ

هِ  - هَ اللّ جْ يْهِ وَ ةِ إِلَـى أَخِ نِيعَ ادَّ بِالصَّ نْ أَرَ مِ
قْتِ  ـا فِي وَ الَى بِهَ عَ هُ تَ هُ اللّ ـأَ افَ الَـى كَ عَ تَ
ثَرِ  بَالءِ بِأَكْ نَ الْ نْهُ مِ فْتُ عَ رَ صَ ، وَ تِهِ حاجَ
٣٦٥/٢ .................. لِكَ نْ ذَ مِ

نِ  - ؟ فَقـالَ C: مَ فُ النّاسِ مَن أشـرَ
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بلَ أن  ظَ قَ اسـتَيقَ ، وَ ظَ بلَ أن يوعَ ظَ قَ اتَّعَ
٣٥١/٢ ..................... يوقَظَ

يْنَ  - ـلِمِ سْ رِ المُ وْ تَمُّ بِأُمُ هْ بَـحَ الَ يَ ـنْ أَصْ مَ
٢١٨/١ ............. لِمٍ سْ يْسَ بِمُ لَ فَ

مَ  - وْ اءَ يَ ـهِ جَ لَى ظُلْمِ ـا عَ انَ ظالِمً ـنْ أَعَ مَ
: آيِسٌ  تُـوبٌ كْ تِهِ مَ بْهَ لَـى جَ عَ ـةِ وَ يَامَ قِ الْ
٩٦/٢ ............... هِ ةٍ اللَّ مَ حْ نْ رَ مِ

هِ عز وجل  - ندَ اللَّ لِ األَعمالِ عِ ن أفضَ مِ
ةِ، وإشـباعُ األَكبادِ  إبرادُ األَكبادِ الحارَّ
هِ ال  دٍ بِيَدِ مَّ حَ الَّذي نَفـسُ مُ ، وَ ـةِ الجائِعَ
- أو  بعانَ وأخوهُ بيتُ شَ بدٌ يَ نُ بي عَ يُؤمِ
٢٧١/١ . سلِمُ جائِعٌ - المُ هُ : جارُ قالَ

مراءَ  - بيبَةً حَ شرينَ زَ لَ إحد وعِ مَن أكَ
ـيئاً  هِ شَ ـدِ سَ د في جَ ، لَم يَجِ يقِ لَى الرّ عَ
٢٦٩/١ .................... هُ هُ يَكرَ

؟  - رُ عتَمِ المُ تِّـعُ وَ تَمَ قَ المُ ـن أيـنَ افتَـرَ مِ
 ، ـجِّ بِالحَ طٌ  بـِ رتَ مُ تِّـعَ  تَمَ المُ إنَّ   : فَقـالَ
يثُ  ـبَ حَ هَ نها ذَ غَ مِ ـرَ إذا فَـرَ عتَمِ المُ وَ
٢٩٨/١ ....................... شاءَ

م  - حالِهِ عُ رِ وضِ ، ومَ هُ م أمامَ كابِهِ ناخُ رِ مُ
 ، يـهِ األَرضَ بَ بِيَدَ ـرَ هِ، فَضَ ن يَسـارِ عَ
ها،  ـمَّ ، فَشَ ـةً ـنَ األَرضِ قَبضَ ـذَ مِ أَخَ فَ
مـاءُ  ا الدِّ بَّـذَ نـى-: وا حَ انحَ فَقـالَ -وَ
٢٧٩/٢ ............ .... كُ فيهِ يُسفَ

نَ  - ألَ مِ لِيٍّ إلَـى المَ ـينِ بـنِ عَ سَ ـنَ الحُ مِ
إِنَّ  ، فَ ا بَعدُ م! أمّ لَيكُ المٌ عَ ، سَ نينَ ؤمِ المُ
هِ  بـدِ اللَّ ـعيدَ بنَ عَ ئَ بـنَ هانِئٍ وسَ هانـِ
مَ  دِ رَ مَن قَ ـم فَكانا آخِ تُبِكُ لَيَّ بِكُ ما عَ دِ قَ

متُ الَّذي قَد  م، وقَد فَهِ كُ ندِ ن عِ لَىَّ مِ عَ
رتُم............ ٧٣/٢ كَ صتُم وذَ قَصَ

عاويةَ بْنِ أبي  - ليٍّ إِلى مُ يْنِ بْنِ عَ سَ نَ الْحُ مِ
نَ  تْ بِنا مِ رَّ ـإِنَّ عيراً مَ : فَ ا بَعدُ ، أَمّ يانَ ـفْ سُ
طيباً  نْبَراً وَ عَ لَال وَ حُ لُ مـاالً وَ مِ نِ تَحْ يَمَ الْ
لَّ بِها  تَعُ ، وَ قَ شْ زائِنَ دِمَ ها خَ ، لِتُودِعَ يْكَ إِلَ
٢٩/٢ ...... ... لِ بِبَني أَبيكَ دَ النَّهَ عْ بَ

هُ  - لَغَ ـن بَ لِـيٍّ إلى مَ ـينِ بـنِ عَ سَ ـنَ الحُ مِ
 ، ةِ تِهِ بِالكوفَ ن أولِيائِهِ وشيعَ كِتابي هذا مِ
ـد أتَتني  قَ ، فَ ـا بَعـدُ ـم. أمّ لَيكُ ـالمٌ عَ سَ
م  بَّتِكُ حَ ن مَ رتُم مِ كَ متُ ما ذَ م، وفَهِ تُبُكُ كُ
٧٢/٢ ............. م لَيكُ دومي عَ لِقُ

انَ  - ـهِ كَ يَـةِ اللَّ صِ عْ ـراً بِمَ لَ أَمْ ـاوَ ـنْ حَ مَ
 . رُ ذَ ا يَحْ عَ لِمَ رَ أَسْ و، وَ جُ رْ ا يَ تَ لِمَ أَفْوَ
٣٥٨/٢ ..........................

ـهُ ما ال  - ـرءِ تَركُ سـنِ إسـالمِ المَ ـن حُ مِ
٢٦٠/١ ...................... عنيهِ يَ

نَ  - ِ مِ ـألَ لِيٍّ إلَـى المَ ـينِ بـنِ عَ سَ ـن حُ مِ
إِنَّ  ، فَ ـا بَعدُ . أمّ سـلِمينَ المُ نينَ وَ ؤمِ المُ
ـم،  تُبِكُ لَـيَّ بِكُ مـا عَ دِ ـعيداً قَ هانِئـاً وسَ
م،  ـلِكُ سُ ن رُ لَيَّ مِ مَ عَ دِ رَ مَن قَ وكانا آخِ
صتُـم  اقتَصَ ي  الَّـذِ لَّ  كُ مـتُ  فَهِ وقَـد 
رتُم..................... ٧٢/٢ كَ وذَ

ديثاً  - تـي أربَعيـنَ حَ ـن امَّ ـظَ مِ فِ ـن حَ مَ
ةِ  يامَ ـومَ القِ ـهُ يَ ثَـهُ اللَّ عَ عـونَ بِهـا، بَ نتَفِ يَ
٢٦٩/١ ............... فَقيهاً عالِماً

مورُ  - زيدُ الخَ ؟! يَ ـدٍ مَّ حَ ةِ مُ مَّ يرٌ الِ مَن خَ
٦١/٢ .................. ؟! الفَجورُ
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ةِ  - فَ عرِ ةٍ إلـى مَ اللَ ـن ضَ بداً مِ مَن دَعـا عَ
تقِ  عِ ـنَ األَجرِ كَ هُ مِ ، كانَ لَ هُ أَجابَ ـقٍّ فَ حَ
٣٦٥/٢ ..................... ةٍ مَ نَسَ

-  ، هِ يثـِ دِ هُ لِحَ ـادُ تِقَ مِ انْ الـِ عَ ئِـلِ الْ الَ ـنْ دَ مِ
٣٥٨/٢ . رِ نُونِ النَّظَ ائِقِ فُ قَ هُ بِحَ لْمُ عِ وَ

لُوسُ  - : الْجُ بُولِ قَ الماتِ الْ ـنْ دَالئِلِ عَ مِ
المـاتِ  عَ ـنْ  مِ وَ  ، ـولِ قُ عُ الْ ـلِ  أَهْ إِلـى 
لِ  يْـرِ أَهْ مـاراةُ لِغَ مُ ـلِ الْ هْ ـبابِ الْجَ أَسْ
٣٦٥/٢ ..................... رِ كْ فِ الْ

مِ  - رَ ال لِحُ ستَحِ ـلطاناً جائِراً مُ أ سُ مَن رَ
ـنَّةِ  خالِفاً لِسُ ، مُ هدِ اللَّـهِ ، ناكِثـاً لِعَ اللَّـهِ
ثمِ  هِ بِاإلِ بادِ اللَّ لُ في عِ ، يَعمَ سولِ اللَّهِ رَ
علٍ وال  يـهِ بِفِ لَ يِّر عَ غَ لَـم يُ ، فَ ـدوانِ العُ وَ
هُ  لَ ـهِ أن يُدخِ لَـى اللَّ ـاً عَ قّ ، كانَ حَ قَـولٍ
ل.................... ٤٣٧/١ دخَ مُ

مِ  - رَ ّ لِحُ الً ستَحِ ـلطاناً جائِراً مُ أ سُ مَن رَ
ـنَّةِ  خالِفاً لِسُ ، مُ هدِ اللَّـهِ ، ناكِثـاً لِعَ اللَّـهِ
ثمِ  هِ بِاإلِ بادِ اللَّ لُ في عِ ، يَعمَ سولِ اللَّهِ رَ
علٍ وال  يـهِ بِفِ لَ يِّر عَ غَ لَـم يُ ، فَ ـدوانِ العُ وَ
هُ  لَ ـهِ أن يُدخِ لَـى اللَّ ـاً عَ قّ ، كانَ حَ قَـولٍ
لَه...................... ٨٣/٢ دخَ مُ

هِ  - قِّ فـاً بِحَ ـينَ C عارِ سَ ـن زارَ الحُ مَ
 ، ةٍ قبولَ ةٍ مَ جَّ هُ ثَوابَ ألفِ حَ هُ لَ تَبَ اللَّ كَ
مَ  دَّ قَ هُ ما تَ رَ لَ فَ ، وغَ ةٍ قبولَ ةٍ مَ مرَ وألـفِ عُ
٨١/١ ........... رَ أَخَّ نبِهِ وما تَ ن ذَ مِ

تِنا لَم  - ن شيعَ ـينَ C مِ سَ مَن زارَ الحُ
، ويُكتَبُ  نبٍ لُّ ذَ هُ كُ رَ لَ غفَ تّى يُ ع حَ يَرجِ
تها  فَعَ دٍ رَ لِّ يَ طاها وكُ ةٍ خَ طوَ لِّ خُ كُ هُ بـِ لَ

٧٩/١ ......... ... نَةٍ سَ تُهُ ألفُ حَ دابَّ
هِ وفِي  - ـينِ C للَّ سَ بـرَ الحُ ـن زارَ قَ مَ

ومَ  هُ يَ نـَ ـنَ النّارِ وآمَ هُ مِ ـهُ اللَّ ، أعتَقَ اللَّـهِ
ـهَ تَعالى  ، ولَم يَسـأَلِ اللَّ عِ األَكبَرِ ـزَ الفَ
ةِ  ـرَ اآلخِ نيـا وَ وائِـجِ الدُّ ـن حَ ـةً مِ حاجَ
٨١/١ .................... أعطاهُ إالّ

هُ ما  - ـهُ لَ رَ اللَّ فَ ـهِ غَ قِّ فـاً بِحَ هُ عارِ ـن زارَ مَ
هُ  تَـبَ لَ ، وكَ رَ أَخَّ هِ ومـا تَ نبـِ ن ذَ مَ مِ ـدَّ قَ تَ
عَ  تّى يَرجِ ل مَحفوظاً حَ ـزَ ، ولَم يَ ةً جَّ حَ
٧٨/١ .................... إلى أهلِهِ

هُ  - رَ اللَّ فَ هِ غَ قِّ فاً بِحَ - عارِ هِ اللَّ - وَ هُ مَن زارَ
٧٨/١ . رَ أَخَّ نبِهِ وما تَ ن ذَ مَ مِ دَّ قَ هُ ما تَ لَ

لَى  - هُ عَ بـادَ ـهَ يَجبُـرُ عِ ـمَ أنَّ اللَّ عَ ـن زَ مَ
 ، م مـا ال يُطيقونَ هُ لِّفُ كَ عاصـي أو يُ المَ
 ، هُ تَ هادَ قبَلوا شَ ، وال تَ تَهُ بيحَ لوا ذَ أكُ فَال تَ
ـنَ  مِ تُعطـوهُ  وال   ، هُ راءَ وَ لّـوا  تُصَ وال 
٤٠١/١ ................ يئاً كاةِ شَ الزَّ

نوا  - أَذِّ ةٍ فَ ن إنسانٍ أو دابَّ هُ مِ قُ لُ مَن ساءَ خُ
٢٨٤/١ .................. يهِ نَ في أذُ

زادَ في  - ، ويُ لِهِ ـأَ في أجَ نسَ هُ أن يُ ـرَّ مَن سَ
٣٦٣/٢ ...... هُ مَ حِ ل رَ ليَصِ ، فَ زقِهِ رِ

-  K ِه بِيِّ اللَّ بَّةَ نَ حَ ـعبانَ مَ مَن صامَ شَ
هُ عز  بَّهُ اللَّ هِ عز وجل؛ أحَ باً إلَى اللَّ رُّ قَ وتَ
 ، ةِ يامَ ومَ القِ هِ يَ تـِ رامَ ن كَ هُ مِ بَ رَّ وجـل، وقَ
٢٩٥/١ ......... نَّةَ هُ الجَ بَ لَ وأوجَ

احتِساباً،  - براً وَ ةِ صَ عَ مُ ومَ الجُ مَن صامَ يَ
هرٍ  رٍّ زُ امٍ غُ ةِ أيّ رَ شَ يامِ عَ أعطِيَ ثَوابَ صِ
٢٩٥/١ ....... نيا امَ الدُّ ال تُشاكِلُ أيّ
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اهُ  - فَ طِ النَّاسِ كَ خَ هِ بِسَ ا اللَّ ضَ نْ طَلَبَ رِ مَ
٣٥٩/٢ ........... ورَ النَّاسِ هُ أُمُ اللَّ

هِ  - طِ اللَّ ـخَ اسِ بِسَ ـا النـَّ ضَ ـنْ طَلَبَ رَ مَ
٣٦٠/٢ ....... هُ إِلَى النَّاسِ هُ اللَّ لَ كَ وَ

من عبد اللَّه حق عبادته، آتاه اللَّه فوق  -
١٤٣/١ ............. أمانيه وكفايته

لَـى  - انَـكَ عَ ـدْ أَعَ قَ كَ فَ طَـاءَ لَ عَ بـِ ـنْ قَ مَ
٣٦٠/٢ ..................... مِ رَ كَ الْ

هيدٌ ٢٦٦/١ - وَ شَ هُ هِ فَ قِّ تِلَ دونَ حَ مَن قُ
هيدٌ ٢٦٦/١ - وَ شَ هُ تِلَ دونَ مالِهِ فَ مَن قُ
هِ عز وجل في  - ن كِتابِ اللَّ ةً مِ أَ آيَ رَ مَن قَ

ئَةُ  رفٍ مِ لِّ حَ هُ بِكُ هِ قائِماً يُكتَبُ لَ التـِ صَ
تَبَ  الةٍ كَ يرِ صَ أَها في غَ رَ إِذا قَ ، فَ ـنَةٍ سَ حَ
، وإنِ  ناتٍ سَ شرَ حَ رفٍ عَ لِّ حَ هُ بِكُ هُ لَ اللَّ
رفٍ  لِّ حَ هُ بِكُ هُ لَ تَبَ اللَّ رآنَ كَ عَ القُ استَمَ
٣١٢/١ ..................... نَةً سَ حَ

ـةٍ لَم يُكتَب  - يلَ شـرَ آياتٍ في لَ أَ عَ رَ مَن قَ
ةً  مسـينَ آيَ أَ خَ رَ ـن قَ ، ومَ ـنَ الغافِليـنَ مِ
ةٍ  ئَةَ آيَ أَ مِ ـرَ ، ومَن قَ اكِرينَ ـنَ الذّ تِبَ مِ كُ
ةٍ  ئَتَي آيَ أَ مِ ـرَ ، ومَن قَ ـنَ القانِتينَ تِبَ مِ كُ
٣١٣/١ .... ... عينَ نَ الخاشِ تِبَ مِ كُ

نَ  - يدُ مِ رِ ا يُ هِ نَالَ مَ رِ ا فِي أَمْ فيقً انَ رَ ـنْ كَ مِ
٢٠٥/١ .................... النَّاسِ

- ١٩٩/١ . هِ رِ مْ دَّ فِي عُ هُ مُ وُ فْ ثُرَ عَ نْ كَ مِ
من كنت مواله فعلي مواله ٣٥١/١ -
مـن لم يكن عنـده من شـيعتنا ومحبينا،  -

كتـاب سـليم بن قيـس الهاللـي، فليس 
عنده من أمرنا شيء وال يعلم من أسبابنا 

. وهو أبجد الشيعة..... ٣٥٥/١ شيئاً
عَ  - م مَ دٍ عائِبـاً، لَم يَعدَ َحَ ن ألِ ـن لَم يَكُ مَ

٣٦٢/٢ ........... لِّ عائِبٍ عاذِراً كُ
-  ... عُ زَ هُ الْجَ لَكَ ، أهْ بْرُ هِ الصَّ نْجِ مْ يُ نْ لَ مَ

١٨٦/١ ..........................
لدي  - ـن وُ هُ إمـامٌ مِ يـسَ لَ ـن مـاتَ ولَ مَ

لَ  مِ ـذُ بِما عَ ، ويُؤخَ لِيَّةً ماتَ ميتَـةً جاهِ
٢٥١/١ .... اإلِسالمِ لِيَّةِ وَ فِي الجاهِ

مَ ٩٦/٢ - رَ دْ أَجْ قَ عَ ظَالِمٍ فَ ى مَ شَ نْ مَ مَ
بِ  - رَ ـنْ كُ ةً مِ بَ رْ يْـهِ كُ ـنْ أَخِ ـسَ عَ ـنْ نَفَّ مَ

بِ  رَ ـنْ كُ ةً مِ بَ رْ نْهُ كُ ـهُ عَ ـسَ اللَّ يَـا نَفَّ نْ الدُّ
٣٦٥/٢ .................... ةِ رَ اآلخِ

نْهُ  - ـهُ عَ جَ اللَّ رَّ ـنٍ فَ مِ ؤْ ةَ مُ بَ رْ ـسَ كُ ـنْ نَفَّ مَ
٣٥٩/٢ ...... ةِ رَ خِ اآلْ يَا وَ نْ بَ الدُّ رَ كُ

نِهِ اليُمنى وأقامَ  - نَ في اذُ ـأَذَّ هُ فَ لِدَ لَ مَن وُ
بيانِ  هُ امُّ الصِّ رَّ نِهِ اليُسر، لَم يَضُ في اذُ
٢٨٤/١ ..........................

نِهِ  - ي أُذْ نْ فـِ ذَّ يُـؤَ لَْ ـودٌ فَ لُ وْ ـهُ مَ دٍ لَ لَ ـنْ وَ مَ
لِكَ  إِنْ ذَ ، فَ ـرَ يُسْ يمُ فِي الْ قِ يُ نَى، وَ يُمْ الْ
٣١/١ ......... يْطَانِ نّ الشَّ ةٌ مَ مَ صْ عِ

-  ،٢٥٣/١ ... نِ ؤمِ ةُ المُ يحانَ وتُ رَ المَ
٢٦٤

-  ... لٍّ يَاةٍ فِي ذُ نْ حَ يْرٌ مِ زٍّ خَ تٌ فِي عِ وْ مَ
٤٤١/١، ٦٢/٢، ١١٦، ٣٦١

حرف النون
طِ ٤٥١/١ - شْ مُ نَانِ الْ أَسْ اءٌ كَ وَ النَّاسُ سَ
ةُ  - تـرَ ، وعِ ـهِ الغالِبـونَ ـزبُ اللَّ نَحـنُ حِ
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، وأهلُ  بـونَ ـهِ K األَقرَ سـولِ اللَّ رَ
ينِ  لَيـنِ اللَّذَ ـدُ الثَّقَ ، وأحَ يِّبونَ هِ الطَّ يتـِ بَ
ـهِ K ثانِيَ كِتابِ  سـولُ اللَّ لَنا رَ عَ جَ
كَ وتَعالَـى، الَّذي فيهِ تَفصيلُ  بارَ ـهِ تَ اللَّ
٢٥١/١ .................. يءٍ لِّ شَ كُ

-  K ِّلَـى النَّبِي بريلُ C عَ لَ جِ نَـزَ
لِّيَ  هُ أن يُصَ ـرَ أَمَ ـمسُ فَ حينَ زالَتِ الشَّ
يءُ  يهِ حيـنَ كانَ الفَ لَ لَ عَ مَّ نَزَ ، ثُ الظُّهـرَ
صرَ ٢٨٦/١ لِّيَ العَ هُ أن يُصَ رَ أَمَ ةً فَ قامَ

حرف اهلاء
ـمُ  - نهُ عَ ـب  أَذهِ فَ يتـي،  بَ أهـلُ  الءِ  هـؤُ

١٠٢/١ .. م تَطهيراً رهُ جسَ وطَهِّ الرِّ
: وما ذلِكَ  - لٌ جُ هُ رَ نا. فَقالَ لَ نـا هاهُ هاهُ

لِ  ـلٌ آلِ قَ : ثَ ؟ قـالَ نيـنَ ؤمِ يـا أميـرَ المُ
م،  نكُ م مِ هُ يلٌ لَ لُ هاهنـا، فَوَ نزِ ـدٍ يَ مَّ حَ مُ
٢٨١/٢ ...... م!... نهُ م مِ يلٌ لَكُ ووَ

ن أرضٍ  - ني عَ ئيلُ C يُخبِرُ برَ هذا جَ
 ، ربَالءُ قـالُ لَهـا كَ ، يُ ـراتِ بِشـاطِئ الفُ
ابـنُ  ـينُ  سَ الحُ يَ  ـدِ لَ وَ بِهـا  قتَـلُ  يُ
٢٧٠/٢ ................. ... ةَ فاطِمَ

وأنـوارِ  - تـي،  أرومَ أطائِـبِ  ـن  مِ هـذا 
هُ  كَ اللَّ يَّتي، ال بـارَ رِّ يـارِ ذُ تـي، وخِ ترَ عِ
هُ بَعدي..... ٢٧٢/٢ ظُ ن ال يَحفَ فيمَ

م،  - كابِهِ ناخُ رِ م، ومُ لِهِ واحِ عُ رَ وضِ هذا مَ
هُ  رَ لَ م، بِأَبي مَن ال ناصِ ـراقُ دِمائِهِ هَ ومُ
 .! هُ ماءِ إالَّ اللَّ فِي األَرضِ وال فِي السَّ
٢٧٧/٢ ..........................

بَّني،  - د أحَ ما فَقَ بَّهُ ن أحَ ؛ فَمَ هذانِ ابنايَ
٥٧/١ . ني ضَ د أبغَ ما فَقَ هُ ضَ ومَن أبغَ

بَّني  - نيا، مَن أحَ نَ الدُّ يحانَتايَ مِ هذانِ رَ
٦٠/١ ................... ما بَّهُ ليُحِ فَ

-  ....... نَّةِ بابِ أهلِ الجَ يِّدا شَ هذانِ سَ
٣٠٩/٢ ..........................

عُ  - وضِ م، ومَ كابِهِ نـاخُ رِ - مُ هِ اللَّ هذا- وَ
م.................... ٢٧٧/٢ نِيَّتِهِ مَ

- ٣١٦/١ ....... بَيْتِ لَ الْ هِ فينا أَهْ هذِ
سـولِ  - مِ رَ رَ ن حَ بُّ عَ ـذُ ن ذابٍّ يَ ـل مِ هَ

هَ فينا؟  دٍ يَخافُ اللَّ حِّ وَ ـن مُ ل مِ اللَّهِ؟ هَ
ل  تِنا؟ هَ هَ بِإِغاثَ و اللَّ غيثٍ يَرجُ ن مُ ل مِ هَ
ـهِ فـي  نـدَ اللَّ عيـنٍ يَرجـو مـا عِ ـن مُ مِ
تِنا؟............. ٣٢٣/٢، ٣٢٤ إعانَ

-  ،٥٩/١ .... نيا نَ الدُّ يحانَتايَ مِ ما رَ هُ
١٢١

سلِمينَ  - ةُ المُ ، وأئِمَّ لَفائي يا جابِرُ م خُ هُ
 ، لِيُّ بنُ أبي طالِبٍ م عَ هُ لُ ن بَعدي، أوَّ مِ
لِـيُّ بنُ  مَّ عَ ، ثُ ـينُ سَ الحُ ـنُ وَ سَ ثُـمَّ الحَ
١٠٦/١ ............... ... ينِ سَ الحُ

حرف الواو
ال  - ال بَطِراً، وَ ـراً، وَ جْ أشِ رُ ـمْ أَخْ أَنّي لَ وَ

ـتُ  جْ رَ إِنَّمـا خَ ال ظالِمـاً، وَ ـداً، وَ سِ فْ مُ
 ،K ي دّ ةِ جَ الحِ في أُمَّ صْ لِطَلَبِ االِْ
نِ  أَنْهـى عَ وفِ وَ ـرُ عْ مَ ـرَ بِالْ أُريـدُ أَنْ آمُ
١٠٣/٢، ١٠٩ .............. رِ نْكَ مُ الْ

ـراً وال بَطِـراً، وال  - ج أشِ وأنّـي لَم أخرُ
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جـتُ  رَ خَ وإنَّمـا  ظالِمـاً،  وال  ـداً  فسِ مُ
ي  دّ ةِ جَ الحِ في أمَّ الصَّ لِطَلَبِ النَّجاحِ وَ
١٠٤/٢ .................... دٍ مَّ حَ مُ

الِكُ  - ـوَ مَ تِ هُ ـوْ كَ المَ الـِ لَـمْ أَنَّ مَ اعْ وَ
أَنَّ  ، وَ يْتُ مِ وَ المُ الِقَ هُ أَنَّ الخَ يَاةِ، وَ الحَ
٢٥٦/١ ......... يْدُ عِ وَ المُ نِيَ هُ فْ المُ

نَ  - : مِ وهٍ جُ ةِ وُ عَ بَ نْ أَرْ جُ مِ رَ سُ يُخْ مُ الْخُ وَ
نَ  ونَ مِ ـلِمُ سْ مُ ا الْ يبُهَ ي يُصِ تـِ نَائِـمِ الَّ غَ الْ
ـنَ  مِ وَ  ، ـادِنِ عَ مَ الْ ـنَ  مِ وَ  ، كِينَ ـرِ شْ مُ الْ
٣٠٦/١ ..... صِ وْ غَ نَ الْ مِ ، وَ نُوزِ كُ الْ

ءٌ إِلَى  - يْ عَ شَ مِ ا جُ هِ مَ ي نَفْسـي بِيَدِ الَّذِ وَ
 ...... لْمٍ لْمٍ إِلَى عَ نْ حِ لَ مِ ءٍ أفْضَ يْ شَ
١٨٠/١ ..........................

نَ  - ، وإنّـي ال أفِرُّ مِ قتولٌ مَ ، إنّـي لَ اللَّـهِ وَ
 ، حتومِ ضاءِ المَ القَ ، وَ قدورِ المَ رِ وَ ـدَ القَ
هِ تَعالى......  نَ اللَّ بِ مِ األَمرِ الواجِ وَ
١١٩/٢ ..........................

، وإن لَـم  - كَ ذلـِ قتـولٌ كَ ، إنّـي مَ اللَّـهِ وَ
 ... قتُلونَني أيضاً ج إلَى العِراقِ يَ أخرُ
١١٩/٢ ..........................

ـم، وأنتُـم اولُـو  - كُ يرَ نـى غَ اللِّـه مـا عَ وَ
لِيٌّ أولى  أَبـوكَ عَ تُّ فَ إِذا مِ ، فَ األَرحـامِ
أَخوكَ  إِذا مَضى أبوكَ فَ كاني، فَ بي وبِمَ
ـنُ  سَ ى الحَ إِذا مَضَ ، فَ ـنُ أولى بِهِ سَ الحَ
٨٨/١ ............ ... أَنتَ أولى بِهِ فَ

ينِ C ثَالثٌ وثَالثونَ  - سَ دَ بِالحُ جِ وُ
دَ  جِ ، ووُ ةً ربَ ، وأربَـعٌ وأربَعونَ ضَ طَعنَةً
ئَةُ  يـهِ مِ لَ كنـاءَ كانَـت عَ ـزٍّ دَ بَّةِ خَ فـي جُ

ينَ طَعنَةٍ  رقاً، ما بَ رَ خَ شَ ةَ عَ رقٍ وبِضعَ خَ
شرونَ  ئَةٌ وعِ : مِ يَ وِ . ورُ ميَةٍ ةٍ ورَ ربَ وضَ
٣٣٣/٢ ..........................

يـوم  -  C ـادق الصّ اإلمـام  وصـام 
جمعة فقيل له: إنّ النّاس يزعمون أنّه 
فْضٍ  مُ خَ وْ ـهُ يَ الَّ إِنّ يوم عيـد. فقال: «كَ
٢٩٦/١ .................... « ةٍ عَ دَ وَ

وضع األمور في مواضعها ٤٢٣/١ -
- ٣٥٩/٢ ............... ةٌ وَّ رُ فَاء مُ وَ الْ
ـنِ  - مِ زيـدَ  يَ ـن  عَ ـهُ  رتَ كَ ذَ مـا  مـتُ  وفَهِ

 ،K ٍد مَّ حَ ةِ مُ مَّ تِهِ ألِ ياسَ ، وسِ اكتِمالِهِ
أَنَّكَ  ، كَ زيدَ اسَ في يَ مَ النـّ تُريدُ أن توهِ
ـتُ غائِباً، أو  نعَ ـفُ مَحجوبـاً، أو تَ تَصِ
لـمٍ  يتَـهُ بِعِ ـا احتَوَ مَّ ـا كانَ مِ مّ رُ عَ تُخبـِ
٦٠/٢ ................... ... خاصٍّ

- ٣٠٤/١ ....... سُ مْ كازِ الخُ وفِي الرِّ
وتشـبهوا  - أنبيائـه،  مواقـف  وقفـوا 

بمالئكته المطيفين بعرشـه، يُحرزون 
األرباح في متجـر عبادته، ويتبادرون 
دِ مغفرته......... ١٥٠/١ عند موعِ

هُ  - عَ ـينُ C وبَعضُ مَن مَ سَ وكانَ الحُ
أُ  م وتَهدَ قُ ألوانُهُ ، تُشـرِ هِ صائِصِ ـن خَ مِ
م، فَقالَ  ـهُ نُ نُفوسُ ـم وتَسـكُ هُ حُ وارِ جَ
بالـي  يُ ال  انظُـروا،   : لِبَعـضٍ ـم  هُ بَعضُ
١٧٥/٢، ٣٢٨ ........... ! وتِ بِالمَ

نَ  - يحانَتايَ مِ ما رَ ما وهُ بُّهُ يفَ ال أحِ وكَ
٦٠/١ ........... ما؟! هُ مُّ نيا، أشُ الدُّ

ـقٍّ قِيلَ  - االً فِي حَ ـتِثْقَ ي اسْ وا بـِ نـُّ الَ تَظُ وَ
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هُ  إِنَّ ـي، فَ سِ ظَامٍ لِنَفْ اسَ إِعْ تِمَ الَ الْ ي، وَ لـِ
، أَوِ  ـهُ ـالَ لَ قَ ـقَّ أَنْ يُ لَ الْحَ ـتَثْقَ ـنِ اسْ مَ
لُ  مَ عَ انَ الْ ، كَ يْـهِ لَ ضَ عَ ـرَ عْ لَ أَنْ يُ ـدْ عَ الْ
٤٨٥/١ ............ يْهِ لَ لَ عَ قَ ا أَثْ مَ بِهِ

-  ، طـتَ أفرَ تّـى  حَ لـتَ  فَضَّ ـد  قَ ولَ
نَعتَ  ، ومَ فـتَ تّـى أجحَ اسـتَأثَرتَ حَ وَ
 ، زتَ تّى جاوَ زتَ حَ ، وجُ لتَ حَ تّى مَ حَ
هِ  قِّ ـنِ اسـمِ حَ ـقٍّ مِ ذي حَ لـتَ لـِ مـا بَذَ
٢٨/٢ .................. ... بِنَصيبٍ

-  K ُّـلَ النَّبِي هُ أدخَ دٌ أنَّ عِ أحَ ـدَّ ولَم يَ
 ةِ لِلنَّصار لَ باهَ ندَ المُ تَحتَ الكِساءِ عِ
ـةَ  وفاطِمَ بٍ  طالـِ أبـي  بـنَ  لِـيَّ  عَ إالّ
١٠٥/١ .A َين سَ الحُ نَ وَ سَ الحَ وَ

هـادُ في  - لُّهـا والجِ رِّ كُ ومـا أعمـالُ البـِ
عـروفِ  بِالمَ األمـرِ  نـدَ  عِ ـهِ  اللَّ ـبيلِ  سَ
نَفثَةٍ في بَحرٍ  كَ ، إالّ رِ نكَ ـنِ المُ والنَّهيِ عَ
١٠٨/٢ ...................... يٍّ لُجِّ

لٌ  - جُ وَ رَ زيدَ وهُ ةِ يَ ني بِبَيعَ رُ أمُ ! أتَ كَ يحَ وَ
ولِ يا  نَ القَ ـطَطاً مِ د قُلتَ شَ قَ ؟ لَ ـقٌ فاسِ
٦١/٢ ................! لِ لَ ظيمَ الزَّ عَ

-  ، رِ مْ بُ الْخَ ـارِ ، شَ ـقٌ لٌ فَاسِ جُ يـدُ رَ زِ يَ وَ
 ، قِ سْ فِ لِنٌ بِالْ عْ ، مُ ةِ مَ رَّ حَ مُ سِ الْ اتِلُ النَّفْ قَ
٥٠٨/١ ....... هُ ثْلَ بَايِعُ مِ ثْلي الَ يُ مِ وَ

مـرِ وقاتِلُ  - بُ الخَ ـقٌ شـارِ زيـدُ فاسِ ويَ
ثلِهِ ٦٠/٢ بايِعُ لِمِ ثلي ال يُ ، ومِ النَّفسِ

دٍ  - حَ ي ألِ فِ ةَ الَ يَ يَ عاوِ ـهِ إِنْ مُ اللَّ ـمْ وَ لْكُ يَ وَ
إِنّي أَظَنُّ  تْلي، وَ ي قَ نَهُ فـِ مِ ا ضَ مْ بِمَ نكُ مِ
هُ  ـالِمُ أُسَ هِ فَ دِ تُ يَدي فِي يَ عْ ضَ أَنّي إِنْ وَ

 ..K ي دِّ ينِ جَ نِي أَدِينُ لِدِ كْ تْرُ مْ يَ لَ
١٨/٢ ............................

بِاألمـرِ  - ـهَ  اللَّ يَديـنُ  ال  ـن  لِمَ يـلٌ  وَ
 ...... رِ نكَ نِ المُ عروفِ والنَّهيِ عَ بِالمَ
١٠٨/٢ ..........................

حرف الياء
ثني عن قول اللَّه عزَّ  - دِّ يا أبا عبد اللَّه حَ

وا فِي  مُ تَصَ انِ اخْ مَ صْ انِ خَ ذَ : {هَ لَّ وجَ
يَةَ  نُو أُمَّ بَ نُ وَ }؟ قال C: «نَحْ ـمْ هِ بِّ رَ
لْنا:  ، قُ ـلَّ جَ ـزَّ وَ نـا فـي اللـهِ عَ مْ تَصَ اخْ
 ...... وا: كذب اللَّه قالُ ، وَ قَ اللهُ دَ صَ
٣١٥/١ ..........................

بِيّاً، إنَّ  - ـقِّ نَ ثَني بِالحَ عَ الَّـذي بَ ، وَ يـا أبَيُّ
نهُ  ماءِ أكبَرُ مِ لِيٍّ فِي السَّ ـينَ بنَ عَ سَ الحُ
ن يَمينِ  كتوبٌ عَ مَ ـهُ لَ ؛ وإنَّ فِي األَرضِ
 ، ًد صباحُ هُ هِ عز وجـل: مِ ـرشِ اللَّ عَ
٦٥/١ ............. ... فينَةُ نَجاةٍ وسَ

. يا  - يطانُ كِ الشَّ لمَ بَنَّ حِ ، ال يُذهِ يَّةُ يا أخَ
هُ  ـعَ اللَّ ضَ ـد وَ قَ ! اجلِسـي، فَ هـبٍ أمَّ وَ
عَ  ابنَكِ مَ ، إنَّـكِ وَ نِ النِّسـاءِ هـادَ عَ الجِ
 ...... نَّةِ دٍ K فِي الجَ مَّ حَ ي مُ دّ جَ
٣٠٤/١ ..........................

-  ، ماءُ رَ بَّةُ الكُ ، أنتُـمُ األَحِ ةِ يـا أهلَ الكوفَ
وا في إحياءِ  دّ ، جِ ثارِ ـعارُ دونَ الدِّ الشِّ وَ
ـرَ  عَّ تَوَ مـا  وإسـهالِ  ـم،  ينَكُ بَ ـرَ  ثَ دَ مـا 
ـم. أال إنَّ  نكُ ـةِ مـا ذاعَ مِ ـم، والفَ لَيكُ عَ
 ، ها فَظيعٌ ، وطَعمُ ريعٌ ها ذَ ـرُّ ربَ شَ الحَ
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٣٠٢/١ ........ اةٌ سّ تَحَ عٌ مُ رَ يَ جُ وهِ
يٌّ  - أَنْتَ حَ ـيْنُ وَ سَ نِي الحُ تَلُ ابْ قْ ، يُ اءُ رَ ا بَ يَ

٢٧٤/٢ .................. هُ رُ نْصُ الَ تَ
-  ! ، أتَظُنُّ أنَّ الَّذي نَهاكَ دَهاكَ مَ ـا بنَ آدَ يَ

هُ  اللَّ لُكَ وأعـالكَ وَ وإنَّمـا دَهـاكَ أسـفَ
٤٠٢/١ ............ ن ذلِكَ بَريءٌ مِ

لَّما مَضى  - ، كُ ـامٌ ، إنَّما أنتَ أيّ مَ ابـنَ آدَ يَ
٣٦١/٢ ......... كَ بَ بَعضُ هَ ومٌ ذَ يَ

آبائِـكَ  - عَ  مَصـارِ ـر  اذكُ  ! مَ آدَ ابـنَ  يَ
لّوا  يـثُ حَ يـفَ كانـوا وحَ ، كَ وأبنائِـكَ
م،  لَّهُ حَ لَلتَ مَ ليلٍ قَـد حَ ن قَ أَنَّـكَ عَ وكَ
٣٦٧/٢ ..... عتَبِرِ ةً لِلمُ برَ رتَ عِ وصِ

كَ  - برِ ، وفي قَ كَ عَ ـر مَصرَ ! اذكُ مَ ابنَ آدَ يَ
 .. هِ يِ اللَّ دَ ينَ يَ كَ بَ وقِفَ ، ومَ كَ عَ مَضجَ
٣٦٧/٢ ..........................

نيا  - لوكُ الدُّ ر وقُل: أينَ مُ كَّ فَ ! تَ مَ ابـنَ آدَ يَ
ـروا  احتَفَ وَ ـروا  مَ عَ الَّذيـنَ  ـا  هَ وأربابُ
نوا  دَّ ها، ومَ سوا أشـجارَ رَ ها، وغَ أنهارَ
 ، هـونَ ـم كارِ قوهـا وهُ دائِنَهـا؟! فارَ مَ
ا  مّ م عَ ، ونَحنُ بِهِ ـرونَ ثَها قَومٌ آخَ رِ ووَ
٢٥٧/١ ........... .. قونَ ليلٍ الحِ قَ

أَيـتُ أن تَسـيرَ إلَـى  - ، قَـد رَ ـمِّ ابـنَ عَ يَ
أيُ  يـهِ رَ لَ عَ عَ ـا اجتَمَ تَنظُـرَ مَ ، فَ ـةِ الكوفَ
لـى مـا أتَتنـي بِهِ  أهلِهـا، فَـإِن كانـوا عَ
عَ  سـرِ لَـيَّ بِكِتابِكَ الُ ـل عَ جِّ ـم فَعَ تُبُهُ كُ
 ـنِ االخـر ، وإن تَكُ لَيـكَ ـدومَ عَ القُ
٧٢/٢ ........... رافَ نصِ لِ االِ جِّ فَعَ

ـولُ اللَّـه K أَنْ  - سُ نِي رَ رَ يَّ أَمَ نـَ ـا بُ يَ

تُبِي  يْـكَ كُ فَـعَ إِلَ يْـكَ وأَنْ أَدْ ـيَ إِلَ أُوصِ
ولُ اللَّه  سُ يَّ رَ ى إِلَ صَ ا أَوْ مَ ي كَ حِ ـالَ وسِ
ه  حَ ـالَ وسِ تُبَـه  كُ ـيَّ  إِلَ فَـعَ  ودَ  K
تُ  وْ مَ كَ الْ رَ ضَ ا حَ كَ إِذَ ـرَ ي أَنْ آمُ نـِ رَ وأَمَ
٩٤/١ ......... ي ا إِلَى أَخِ هَ عَ فَ أَنْ تَدْ

ظْمُ  - يـا بني مـا الحلم؟قـال C: «كَ
 ،١٧٩/١ .....« سِ لْكُ النَّفْ مِ يْظِ وَ غَ الْ

٣٥٤/٢
-  ، لى قَفاكَ يَخمُص بَطنُكَ ! نَم عَ نَيَّ يـا بُ

 ، ئـكَ أكلُكَ ـاً يُمرِ صّ بِ الماءَ مَ اشـرَ وَ
 ، كَ ـرُ بَصَ لَـكَ  ـئ  يُضِ تـراً  وَ ـل  اكتَحِ وَ
بِيِّكَ ٢٦٣/١ نَّةِ نَ بَّه بِسُ تَشَ بّاً تَ ن غِ ادَّهِ وَ

م  - نهُ : مِ ةٌ عَ اسُ أربَ ، النـّ مدانَ يدَ هَ عَ يـا جُ
م  نهُ ، ومِ ـالقٌ هُ خَ لُقٌ ولَيسَ لَ ـهُ خُ مَن لَ
م  ، ومنِهُ لُقٌ ـهُ خُ القٌ ولَيسَ لَ ـهُ خَ مَن لَ
لُ  ؛ وذاكَ أفضَ ـالقٌ لُـقٌ وخَ ـهُ خُ ـن لَ مَ
٤٨١/١ ................. ... النّاسِ

ـماواتِ  - ، إنَّ أهلَ السَّ رآنِ ـلَ القُ يا حامِ
بَّبوا  تَحَ هِ عز وجل، فَ ندَ اللَّ م عِ رونَكُ يَذكُ
بّاً،  م حُ ، لِيَزدَد لَكُ هِ بِتَوقيرِ كِتابِهِ إلَـى اللَّ
٣١٢/١ ....... هِ بادِ م إلى عِ بِّبكُ ويُحَ

يثُ  - بـونَ حَ اسَ يَذهَ عِ النـّ ! دَ ريـحُ يـا ذَ
يُباهـي بِزائِرِ  ـهَ لَ ، إنَّ اللَّ اللَّـهِ شـاؤوا، وَ
ةُ  الئِكَ هُ المَ دُ فِ الوافِدُ يَ ينِ C وَ سَ الحُ
هُ  تّـى إنَّ ، حَ ـهِ رشِ ـةُ عَ لَ مَ بـونَ وحَ رَّ قَ المُ
بـرِ  قَ ارَ  وّ زُ ونَ  تَـرَ أمـا  ـم:  هُ لَ يَقـولُ  لَ
٧٩/١ ..............C ِين سَ الحُ

-  : نا؟ قالَ ينُ الَّتي هاهُ ! أينَ العَ بُ يا راهِ
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هُ  : إنَّ قالُ هُ يُ إِنَّ ، فَ بَـرِ بِالخَ ال أعلَـمُ بِها إالّ
 . بِيٍّ يُّ نَ صِ بِيٌّ أو وَ نَ كانَها إالّ علَمُ مَ ال يَ
٢٨٢/٢ ..........................

نَ  - رَ مِ نَّا النَّصْ ـتَ عَ بَسْ نْتَ حَ بِّ إِنَّ كُ يا رَ
نْه،  يْرٌ مِ وَ خَ ا هُ لِكَ لِمَ لْ ذَ عَ ، فَاجْ اءِ مَ السَّ
ينَ ٩٨/٢ ءِ الظّالِمِ الَ ؤُ نْ هَ نَا مِ مْ لَ تَقَ انْ وَ

ـنَ الكِبـرِ أن ألبَسَ  - ، أمِ سـولَ اللَّـهِ يا رَ
نَ  : فَمِ : ال. قـالَ ؟ قالَ ـنَةَ سَ ـةَ الحَ لَّ الحُ
 : ؟ قالَ ـةَ النَّجيبَةَ بَ النّاقَ الكِبـرِ أن أركَ
٢٦١/١ ....................... ال.

ك؟  - ـةُ بعدَ ـم األئمّ يا رسـولَ اللَّـه، فكَ
قال: «بعددِ حواريِ عيسـى وأسـباطِ 
موسى ونقباءِ بني إسرائيل... ٨٩/١

نيـا  - الدُّ يـرِ  بِخَ أخبِرنـي  ـيِّدي،  سَ يـا 
ـهِ  اللَّ بِسـمِ   : يـهِ إلَ تَـبَ  فَكَ ةِ؟  ـرَ اآلخِ وَ
هُ مَن  إِنَّ ، فَ ـا بَعـدُ ، أمّ حيـمِ حمـنِ الرَّ الرَّ
فاهُ  اسِ كَ طِ النـّ ـخَ هِ بِسَ ا اللَّ ضَ طَلَـبَ رِ
ا  ضَ ، ومَن طَلَـبَ رِ اسِ ـهُ أمـورَ النـّ اللَّ
هُ ٣٥٠/٢ هُ اللَّ لَ كَ هِ وَ طِ اللَّ خَ النّاسِ بِسَ

-  C ِـين سَ برَ الحُ ! مَن زارَ قَ مُ يا عاصِ
، ومَن  ـهُ مَّ هُ غَ ـبَ اللَّ غمومٌ أذهَ ـوَ مَ وهُ
ـن  ، ومَ هُ ـبَ فَقـرَ ـوَ فَقيـرٌ أذهَ هُ وهُ زارَ
نهُ  بَها عَ هَ أن يُذهِ ا اللَّ عَ ةٌ فَدَ كانَت بِهِ عاهَ
جَ  رِّ ، وفُ هُ تُ استُجيبَت دَعوَ ، وَ نهُ بَها عَ أذهَ
٨١/١ ................ .. هُ مُّ هُ وغَ مُّ هَ

لِمـتَ أنّـا أهـلُ بَيـتِ  - ، قَـد عَ تبَـةُ يـا عُ
وأعـالمُ   ، ةِ سـالَ الرِّ نُ  عـدِ مَ وَ ـةِ  رامَ الكَ
نا، وأنطَقَ  لوبَ هُ قُ هُ اللَّ عَ ـقِّ الَّذي أودَ الحَ

ـهِ عـز  إِذنِ اللَّ نَطَقـت بـِ ـنَتَنا، فَ هِ ألسِ بـِ
٥٩/٢ ..................... وجل..

ندَ  - وثي عِ تي، ويـا غَ ـدَّ ندَ شِ تي عِ دَّ يـا عُ
 ، نامُ ينِكَ الَّتي ال تَ سـني بِعَ ربَتي، احرُ كُ
 ....... رامُ كنِكَ الَّذي ال يُ اكنُفني بِرُ وَ
١٦٦/١ ..........................

بدُ بَعدَ  - نهُ العَ لَ ما يُسأَلُ عَ ، إنَّ أوَّ لِيُّ يا عَ
، وأنَّ  اللَّـهُ ةُ أن ال إلـهَ إالَّ ـهادَ هِ شَ وتـِ مَ
لِيُّ  هِ K، وأنَّكَ وَ سولُ اللَّ داً رَ مَّ حَ مُ
 ، لتُهُ لَكَ عَ هُ وجَ هُ اللَّ لَ عَ نيـنَ بِما جَ ؤمِ المُ
هُ صارَ إلَى  دُ عتَقِ رَّ بِذلِكَ وكانَ يَ ن أقَ فَمَ
النَّع................. ٢٥٤/١، ٢٧٠

ةَ  - موا طاعَ زِ الءِ قَومٌ لَ ! إنَّ هـؤُ قُ زدَ يا فَرَ
 ، حمـنِ الرَّ ـةَ  طاعَ كـوا  وتَرَ ـيطانِ  الشَّ
، وأبطَلُوا  سادَ فِي األَرضِ وا الفَ رُ وأظهَ
استَأثَروا  ، وَ مورَ بُوا الخُ رِ ، وشَ دودَ الحُ
 ....... ساكينِ المَ راءِ وَ قَ في أموالِ الفُ
١٤٣/٢ ..........................

-  ! ةُ عايَ هُ الرِّ رادِقُ ، وسُ ةُ هُ الكِفايَ أنُ يا مَن شَ
فَ  ! يا صارِ ـةُ النِّهايَ ـةُ وَ وَ الغايَ يـا مَن هُ
نّي  ف عَ ! اصرِ رِّ الضُ ةِ وَ وايَ السَّ ـوءِ وَ السّ
نـسِ  اإلِ وَ ـنِّ  الجِ ـنَ  مِ العالَميـنَ  ـةَ  أذِيَّ
١٦٥/١ .................. عينَ أجمَ

لَيَّ  - يا هذا، أنَا بَصيرٌ بِديني، مَكشوفٌ عَ
كَ  بِدينـِ ـالً  جاهِ نـتَ  كُ فَـإِن   ، ـدايَ هُ
! وإنَّ  ماراةِ ، ما لي ولِلمُ ب فَاطلُبهُ فَاذهَ
ناجيهِ  ـلِ ويُ جُ سُ لِلرَّ سـوِ يُوَ ـيطانَ لَ الشَّ
نّوا بِكَ  ظُ اسَ لِئَـالّ يَ : ناظِرِ النـّ قـولُ ويَ
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٣٥٣/٢ ........... هلَ الجَ جزَ وَ العَ
يخرج خمس الغنيمة، ثم يقسم أربعة  -

أخمـاس علـى مـن قاتـل علـى ذلك 
ووليه..................... ٣٠٦/١

ةُ  - عَ بَ مُ أَرْ سَ قْ مَّ يُ ، ثُ ةِ نِيمَ غَ سُ الْ مُ جُ خُ رَ يُخْ
كَ أَوْ  لـِ لَى ذَ اتَـلَ عَ ـنْ قَ لَى مَ ـامٍ عَ أَقْسَ
٣٠٦/١ ...................... لِيِّهِ وَ

يْنَ  - يَ بَ قِ ا بَ مُ مَ سَ قْ يُ سُ وَ مُ نْهُ الْخُ جُ مِ رَ يُخْ
٣٠٦/١ . لِكَ لِيَ ذَ يْهِ وَ وَ لَ اتَلَ عَ نْ قَ مَ

إِن  - ، فَ ريضُ قائِماً إنِ استَطاعَ لِّي المَ يُصَ
إِن لَم يَستَطِع  داً، فَ لّى قاعِ لَم يَستَطِع صَ
هُ أخفَضَ  جودَ لَ سُ عَ أَ وجَ دَ أومَ أن يَسجُ
لِّيَ  إِن لَم يَسـتَطِع أن يُصَ ، فَ هِ كوعِ ن رُ مِ
ستَقبِلَ  نِ مُ نبِهِ األَيمَ لى جَ لّى عَ داً صَ قاعِ
٢٩١/١ .................. ... ةِ بلَ القِ

- ٨٤/٢ .. ينُ بِالعِراقِ سَ قتَلُ ابنِيَ الحُ يُ

داءُ لَيسَ  - ـهَ عِ شُ وضِ ا المَ قتَـلُ في هـذَ يُ
داءُ بَدرٍ ٢٧٨/٢ هَ شُ داءُ إالّ هَ م شُ ثلَهُ مِ

م، هذا  - كابِهِ ناخُ رِ نا، هذا مُ قتَلـونَ هاهُ يُ
 ، لِ جُ عُ الرَّ ـم، هذا مَصرَ حالِهِ عُ رِ وضِ مَ
٢٧٦/٢ ............ هُ مَّ ازدادَ بُكاؤُ ثُ

مَ ما  - ابنَ آدَ كَ وتَعالـى: يَ بارَ هُ تَ قـولُ اللَّ يَ
ـمِ  بِالنِّعَ يـكَ  إلَ بَّـبُ  أتَحَ نـي؟!  فُ تُنصِ
يكَ  يري إلَ عاصي، خَ يَّ بِالمَ تُ إلَ قَّ تَمَ وتَ
٢٧٢/١ ... دٌ يَّ صاعِ كَ إلَ رُّ لٌ وشَ نزَ مُ

، وألفُ  - ـةٍ قبولَ ةٍ مَ جَّ هُ ألـفُ حَ يُكتَـبُ لَ
بَ  تـِ يّاً كُ ـقِ ةٍ، وإن كانَ شَ بـرورَ ةٍ مَ مـرَ عُ
ةِ  حمَ ل يَخـوضُ في رَ زَ ـعيداً، ولَم يَ سَ
٨٠/١ ......................... هِ اللَّ

ةً لَم  - لِمَ . فَقـالَ كَ ـرَ أميراً شَ يَكـونُ اثنا عَ
م  لُّهُ : «كُ هُ قـالَ عها. فَقـالَ أبي: إنَّ أسـمَ
٩٠/١ ..................« يشٍ رَ ن قُ مِ
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حرف اهلمزة
النبي آدم.................. ٣٥٢/٢ -
- ٢٨٩/١ ........ آغا رضا الهمداني
- ٣٥٤/١، ٣٥٥ .. أبان بن أبي عياش
أبو أمامة الباهلي.......... ١٠٣/١ -
- ٦٠/١ ........ أبو أيّوب األنصاري
- ٣٤١/٢ ......... يُّ نَوِ أبو أيّوبَ الغَ
أبو إسرائيل............... ٣٥١/١ -
أبو األحرار (كنية اإلمام الحسين)..  -

٣٥/١ ............................
أبو األسود الدؤلي....... ٣٢٧/١،  -

٣٢٨/١، ٣٢٩/١
أبو الجارود....... ٨٥/١، ٣٢٩/٢ -
أبو الحتوف الجعفي ٣٣١/٢، ٣٤١ -
- ١٧٠/٢ ... أبو الحتوف بن الحرث
أبو الشهداء (كنية اإلمام الحسين)..  -

٣٥/١ ............................
-  ،٢٩٠/٢  ،١٤٧/١ ... حاك أبو الضّ

٢٩٥

- ٣٠٩/١ .............. أبو الطرماح
أبو الطفيل................ ٣٥٥/١ -
أبو العبّاس.................. ٦٩/١ -
-  ،٥٠ أبو الفرج اإلصبهاني.. ٤٧/١، 

٥١، ٣٥/٢، ٤٧
- ١٢٦/١ ...... أبو الفضل الهمداني
أبو المخارق الراسبي ٧١/٢، ٢٤٢ -
أبو المغرا................... ٧٩/١ -
أبو الهياج................. ٢٠٧/٢ -
أبو برزة األسلمي........... ٦٨/١ -
أبو بصير........ ٧٦/١، ٧٩، ١٠٥ -
أبو بكر بن الحسن....... ١٨٠/٢،  -

١٨٢/٢، ٢٠٢، ٢٠٤
-  ..... أبو بكر بن القاسم بن الحسين

١٨٢/٢، ٢٠٤ ....................
أبو بكر بن عبد اللَّه بن جعفر.......  -

١٨٤/٢، ٢٠٦ ....................
- ١٨٠/٢، ٢٠٢ ..... أبو بكر بن عليّ
- ٣٣/١ ........... أبو ثعلبة الخشني
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ـهِ  - اللَّ بـدِ  عَ بـنُ  و  مـرُ عَ ـةَ  ثُمامَ أبـو 
 ،٢٠٢  ،١٩٢  ،١٩١/٢ ... يُّ ائِدِ الصّ

٣١٨
حيفة................ ٢٨٠/٢ - أبو جُ
أبو جعفر األحول......... ٤٨٢/١ -
أبو جعفر المنصور........ ١٦٦/١ -
أبو جناب................. ٢٤٩/٢ -
أبو حازم األشجعي....... ٢٦٠/١ -
أبو حرب بن أبي األسود.. ٣٣٠/١ -
- ٣٦٥/١ ......... أبو حمزة الثمالي
- ٣٢/١، ٩١، ٣٣٠ ....... أبو داوود
-  ،٣٣٠  ،١٨٩ أبو ذرّ الغفاري ٥٨/١، 

 ،٤٨٨  ،٤٨٧  ،٤٥١  ،٣٤٤  ،٣٤٢
٥٠٧، ٢٩٠/٢

- ٦٣/١ ................... أبو سابط
-  ،٧٥  ،٦٦ أبو سعيد الخدري ٥٦/١، 

٧٦، ٣٠٩/٢
- ١٨٣/٢، ٢٠٥ .. أبو سعيد بن عقيل
أبو سعيد دينار بن عقيصا التميمي..  -

٣٠٩/١ ..........................
أبو سفيان. ٣٢/٢، ٥٩، ٦٦، ١٣٩،  -

١٤٠، ٢٨١، ٢٨٢
- ٣٠٢/١ .... ثِ فيانَ بنُ الحارِ أبو سُ
- ٣٥١/١ ....... أبو سليمان المؤذن
الحسـن  - أبـي  مولـى  سـليمان  أبـو 

٢٨٨/١ ................. العسكريّ
أبو سوار العدوي........... ١٣/٢ -
أبو طالب................. ٣٨٥/١ -

- ٢٨١/٢ ....... أبو عبدالله الجدلي
-  ..... أبو عبد اللَّه بن مسلم بن عقيل

١٨٤/٢، ٢٠٦ ....................
-  .. أبو عبدالله (كنية اإلمام الحسين)

٣٥/١ ............................
أبو عثمان النهدي...... ٧٥/٢، ٨٨ -
أبو عكاشة الهمداني...... ٣٠٩/١ -
-  ..... أبو علي (كنية اإلمام الحسين)

٣٥/١ ............................
أبو عمر..................... ٥٦/١ -
أبو قرة...................... ٤٣/٢ -
-  ........ أبو مخنف (لوط بن يحيى)

 ،٣٥٩/١، ٣٧٧، ٣٧٨، ٣٧٩، ٣٨٠
 ،٥٠٠  ،٣٨٤  ،٣٨٣  ،٣٨٢  ،٣٨١
 ،٢٣٨/٢، ٢٤٢، ٢٤٩، ٢٨١، ٢٩٣

٣٣٢، ٣٣٦
- ١٤١/٢ ...... أبو مسلم الخرساني
- ٣٣٠/١ ...... أبو موسى األشعري
الحافظ أبو نعيم األصبهاني. ٣٢/١ -
-  ،٥٦/١، ٥٧، ٦٢، ٦٧ ... أبو هريرة

١١٢، ١٢٠، ٢٦٠
- ٢٦٠/١ ................. أبو هشام
أبو هالل العسكري....... ٣٩٩/١ -
أبو ودّاك.................... ٨١/٢ -
- ٢٧٩/٢ ................. أبو يحيى
أبو يعلى.................. ٢٨٤/١ -
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم......  -

٣٣٥/١ ..........................
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- ٢١٢/٢ .... أبي المخارق الراسبي
- ٢٥٦/١ ............. أبي بن خلف
- ٦٥/١، ٣٣٠ ......... عبٍ أبَيُّ بنُ كَ
أحمد بن إدريس.......... ٢٨٨/١ -
أحمد بن حارث.......... ٣٨٢/١ -
-  ،٩١  ،٩٠  ،٦١/١ .. أحمد بن حنبل

٢٨٠/٢
د الهاشمي ١٨٥/٢،  - أحمد بن محمّ

٢٠٧/٢
-  ....... أحمد بن محمد بن أبي نصر

٣٠٤/١ ..........................
أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني  -

٢٦٠/١ ..........................
أحمد بن محمد بن موسى ٣٨١/١ -
-  ..... الدكتور أحمد محمود صبحي

٤٠٠/١ ..........................
-  ،٧٨  ،٧٧ األحنف بن قيس ٧٥/٢، 

٨٧، ٨٨، ٢٤١
- ٣٥/٢، ٣٦ ............... األخطل
أدهم بن أميّة.............. ٢٠٧/٢ -
األدهم بن أمية العبدي البصري....  -

٢١١/٢ ..........................
- ٥٦/١، ٢٢٣ ........ أسامة بن زيد
أسد بن مالك....... ٣٦٩/١، ٣٧٠ -
أسعد الهجري.............. ٤٤/١ -
أسلم بن عمرو مولى الحسين......  -

١٩٥/٢ ..........................
األعـرج  - كثيـر  بـن  (مسـلم)  أسـلم 

األزدي............. ١٨٩/٢، ١٩٢
أسلم مولى اإلمام الحسين ١٦٩/٢ -
أسماء بنت عميس.. ٢٦٨/٢، ٢٦٩ -
أسيد بن مالك الحضرمي. ٣٦٩/١ -
-  ،٢٧٦/٢ األصبغ بن نباتة ٣٨٨/١، 

٢٨٢
- ٣٦٣/١، ٣٧١، ٣٧٦ .. األصفهاني
- ٢٢٤/١ ................ األصمعي
-  . هِ بَيدِ اللَّ ةَ بنِ عُ أمُّ إسحاقَ بِنتُ طَلحَ

٤١/١، ٤٣
- ٣٤١/١، ٣٦٣ ............ أم البنين
-  .... أم جعفر (زوج اإلمام الحسين)

٤١/١ ............................
-  ،١٠٢  ،١٠١  ،٣٨/١ ...... أمّ سلمة

٣٢٥/٢، ٣٢٩
- ١٧١/٢ ........ أم عبد اللَّه الكلبي
- ١٧١/٢ ........ أم عمرو بن جنادة
أمّ كلثوم بنت اإلمام الحسين ٣٨/١،  -

٤٤
أم كلثوم بنت اإلمام علي. ١٧١/٢،  -

٣٢٣، ٣٢٤
أم محسن بنت الحسن.... ١٧٢/٢ -
- ١٧١/٢ .. أم هانئ بنت اإلمام علي
أم وهب زوجة عبد اللَّه الكلبي.....  -

 ،١٧١  ،١٦٨/٢  ،٣٦٨  ،٣٠٣/١
٢٤٩، ٢٥١، ٢٥٨

أمية بن سعد الطائي....... ١٩٢/٢ -
أنس...................... ٢٢٤/١ -
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أنس بن الحارث الكاهلي ٣٢٥/١،  -
 ،٣٣١، ١٦٨/٢، ١٨٧، ٢٠١، ٢١٧

٢٧٤
-  ،١٢٠  ،٧٣ أنس بن مالك.. ٣٣/١، 

٣٠٩/٢، ٣١٢
- ٩٢/٢، ٩٥ ...... الشيخ األنصاري
- ١٣١/١، ٤٦٩ .......... أنطون بارا
- ٢٠٧/٢ . أنيس بن معقل األصبحيّ
- ١٤/٢، ٢١، ١٥٠ . أوفى بن حصن
- ٣١٧/٢ ........... حٍ رِّ سَ أيّوبُ بنُ مُ
النبي إبراهيم.............. ٣٥٢/٢ -
إبراهيم الرافعي........... ٣٠٩/١ -
إبراهيم بن اإلمام الحسين... ٤٤/١ -
- ١٨٢/٢، ٢٠٤ . إبراهيم بن الحسين
إبراهيم بن الحصين األسدي.......  -

٢٠٧/٢ ..........................
إبراهيم بن الرافعي........ ١٥١/١ -
- ٦٩/١ ..... إبراهيم بن النبي محمد
إبراهيم بن جعفر.... ١٨٤/٢، ٢٠٦ -
-  ...... هِ بَيْدِ اللَّ ةَ بْنِ عُ يمُ بْنُ طَلْحَ اهِ رَ إِبْ

١٤٣/٢ ..........................
- ١٨١/٢، ٢٠٣ ..... إبراهيم بن عليّ
إبراهيم بن عمر اليماني.. ٢٩٨/١،  -

٢٩٩، ٣٥٤
إبراهيم بن مسلم بن عقيل ١٨٣/٢،  -

٢٠٥
اإلربلي.. ٣٢/١، ٤٣، ١٢٦، ١٩١،  -

٣٧٠

- ١٦٤/١ ........ إسحاق بن راهويه
- ١٦٤/١ .................. إسرائيل
- ٣١٤/١ .................. إسرافيل
- ٦٦/١ .......... إسماعيل بن رجاء
- ٨٨/١ ....... إسماعيل بن عبد اللَّه
اإلمام الثالث (لقب اإلمام الحسين)  -

٣٧/١ ............................
- ٣٢٧/١ ... ابن أبي األسود الدؤلي
ابن أبي الحديد المعتزلي ١٣٠/١،  -

٣٥١، ٣٧٠، ٣٧٩، ٣٢٥/٢
- ١٥١/١ .............. ابن أبي شيبة
ابن إدريس................ ٢٩٩/١ -
- ١٦٠/١، ١٦٤ .......... ابنا بسطام
-  ،٣٧٥  ،١٤٥  ،١٢٧/١ ... ابن األثير

٣٨٠، ١١/٢، ٣١، ٥٤
ابن األعثم الكوفي ٣٦٠/١، ٤٩/٢،  -

 ،٦٦، ٧٧، ١٠٤، ٢٧٠، ٢٩٣، ٣٠١
٣١٤، ٣٣١، ٣٤١

ابن الجنيد................ ٢٩٦/١ -
ابن الجوزي................ ٥٠/١ -
ابن الخشاب................ ٤٣/١ -
- ٤٧/١ .................. ابن الدارع
- ٣٩/٢ ............... ابن الطقطقي
- ٣٥٤/١ ............ ابن الغضائري
- ١٥١/١ .............. ابن المنكدر
- ٣٧٨/١، ٣٨٢ .......... ابن النديم
- ٩١/١ .................. ابن بطريق
ابن جرير الطبري ٥٠/١، ٦٨، ١٠٢،  -



فهرس األسامء والكنى واأللقاب

٤٤٩

 ،٣٨٢  ،٣٨٠  ،٣٥٩  ،٣٠٣  ،١٤٦
 ،٨٨  ،٨١  ،٧٤/٢  ،٥٠٠  ،٣٨٤
 ،٢٤٩  ،٢٤٤  ،٢٤٢  ،٢٣٩  ،٢١٢
 ،٢٩٣  ،٢٩٠  ،٢٨٩  ،٢٨٦  ،٢٨٥

٣٣٢
-  ،١٢٧/٢  ،٣٤٥ ابن حجر ٣٢٩/١، 

١٩٨
- ٣١٩/٢ ............... ينٍ صَ ابنُ حُ
ابن خلدون............... ٤٠٦/١ -
- ٣٢٩/١ ............... ابن خلكان
- ٣٤٥/١، ٣٤٩، ٣٥١ ..... ابن داود
-  ،٤٣ ابن رستم الطبري..... ٣٧/١، 

٣٥٠، ٣٣٣/٢
-  ،٥٧/٢  ،١٥١ ابن سعد.... ٤٧/١، 

١٧٩
ابن شاكر الكتبي.......... ٣٨٠/١ -
ابن شعبة الحراني... ٢٤٦/١، ٣٠٠ -
-  ،٧٢  ،٦٥ ابن شهر آشوب.. ٣٨/١، 

 ،٧٤، ٧٧، ١٢٥، ١٢٦، ١٧٥، ٢١٤
 ،٣٤٢  ،٣٣٢  ،٣٢٥  ،٣١٧  ،٢٢٣
 ،٣٦٩  ،٣٦٨  ،٣٦٧  ،٣٥٠  ،٣٤٧
 ،٣٨٥  ،٣٨٤  ،٣٧٦  ،٣٧٥  ،٣٧٢
 ،٣٩١، ٢٩٦/٢، ٣٠٠، ٣٢١، ٣٣٢

٣٤١
-  ،١٦٠  ،١٥٦ ابن طاووس.. ٤٨/١، 

 ،١٦١، ١٦٥، ٣٣٢، ٣٥٧، ٢٣٤/٢
٣١١، ٣١٥، ٣٢٠، ٣٢٤

- ٢٢٨/٢ ................ ابن طيفور

ابن عبد ربه األندلسي...... ٤٧/١،  -
١٤٠/٢

- ٢٦٠/١ ................ ابن عثمان
-  ،٢١٤  ،١٠٣ ابن عساكر.... ٤٦/١، 

٢٢٤
ابن عنبة الداوودي........ ٢٩٩/٢ -
- ٤٤/١ ................... ابن فندق
- ١٦٤/١، ٤٦٧، ٤٣/٢ ... ابن قتيبة
-  ،١٠٧  ،٥٨/١ ... ابن قولويه القمي

٢٥٢، ٢٧٦/٢، ٢٨٢
-  ،٤٧  ،٤٦ ابن كثير الدمشقي ٣١/١، 

 ،١٢٧، ١٤٧، ٢٤٢، ٣٥٦، ١٢٧/٢
٢٩١، ٢٩٥، ٢٩٩، ٣١٧، ٣٢١

- ٣٣٠/١ ................. ابن ماجة
- ١٣٢/٢، ٢٣٢، ٢٣٣ .. ابن مرجانة
- ٥٧/١ ................. ابن مسعود
- ٣٢٩/١ ................ ابن منظور
ابن نما.................... ٣٥٨/١ -

حرف الباء
الشيخ باقر شريف القرشي ١٩١/١،  -

١٩٥، ٢٥٩، ٣٢٣، ٤٧٢، ٣٦/٢
- ٨٠/٢ .......... رِ نذِ ةُ بِنتُ المُ يَّ بَحرِ
البخاري.. ٨٩/١، ٩١، ٩٣، ٣٠٥،  -

٣٣٠
- ٣٦/١ .. البر (لقب اإلمام الحسين)
اء بن عازب... ٦١/١، ٢٧٤/٢ - البرّ
ة بنت النوشجان.......... ٤٠/١ - برّ
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البرقي ٣٢٧/١، ٣٣٤، ٣٤٤، ٣٥١،  -
٣٥٥، ٣٥٦، ٣٨٨

- ٣٣٢/٢ ... بريد بن معاوية العجلي
-  ،٣٣٢/١ . مدانِيُّ يرٍ الهَ ضَ يرُ بنُ خُ رَ بُ

 ،٣٣٣، ٣٣٤، ١٩١/٢، ٢٠٧، ٢٥٠
٢٩٠، ٢٩٦، ٣٠٥

ار عن زياد بن المنذر.. ٢٧٩/١ - البزّ
- ١٨٢/٢، ٢٠٤ ..... بشر بن الحسن
بشر بن غالب األسدي الكوفي.....  -

٢٨٤/١، ٣٠٩، ٣١٢، ٣٣٤، ٣٣٥
- ٦٩/٢ .... يُّ يداوِ رٍ الصَّ سهِ بِشرُ بنُ مُ
بشير بن عمرو الحضرمي. ٢٠٧/٢ -
- ١٩٩/٢ ................ بطن الرمة
-  ،٣٦/٢  ،٣٧٥  ،٣٥٢/١ . البالذريّ

٣٧
- ٢٤٥/٢، ٢٤٦ ...... بالل بن طوعة
- ٤١/١ .............. بليّ بن قضاعة
- ١٦٨/٢ ....... بنت شليل الجليلية
- ٣٠٩/١ ................... البهزي

حرف التاء
اإلمـام  - اللـه (لقـب  لمرضـاة  التابـع 

٣٦/١ ................... الحسين)
- ٣٦/١ . التام (لفب اإلمام الحسين)
الترمذي. ٥٨/١، ٩١، ١٠١، ١٠٦،  -

٣٣٠
- ١٤٨/٢ ........... الشيخ التستري
تغلب بن وائل............ ٣٧٦/١ -

حرف اجليم
- ٢٠٧/٢ ......... اج جابر بن الحجّ
- ٩٠/١، ٩١، ٩٢ .... جابر بن سمرة
جابر بن عبدالله األنصاري. ٣٢/١،  -

 ،٢٩٠  ،١٠٧  ،١٠٦  ،٩٤  ،٧٦  ،٦٣
 ،٣٣٩  ،٣٣٨  ،٣٣٧  ،٣٣٦  ،٣٣٥

٣٤٠، ٣٠٩/٢، ٣١٢، ٣٣٣
جابر بن يزيد الجعفي..... ٣٣٨/١ -
الجاحظ.................. ٣٢٩/١ -
جبرئيل ٦٩/١، ١٢٦، ٢٨٦، ٣٣٦،  -

٢٧٠/٢، ٢٧٢، ٢٨٠
-  ،١٧٧/٢ ... جبلة بن عليّ الشيباني

٢٠٧
الحاكم الجشمي.......... ٢٨١/٢ -
جعدة بنت األشعث.... ٤٧/٢، ٤٨ -
-  ،٣٦٦ جعفر بن أبي طالب ١٢٧/١، 

١٦٤/٢، ٢١٦، ٢٩٧، ٣٠٧، ٣٠٩
-  ،٤١/١ ... جعفر بن اإلمام الحسين

٤٢، ٤٣، ٤٤، ١٨٢/٢، ٢٠٤
جعفر بن عقيل...... ١٨٠/٢، ٢٠٢ -
-  ....... جعفر بن علي بن أبي طالب

 ،١٨١  ،١٨٠/٢  ،٣٤٢  ،٣٤١/١
٢٠٢، ٢٠٣

-  ،٣٧ اإلمام جعفر الصادق.. ٣٦/١، 
 ،٨٠  ،٧٩  ،٧٨  ،٧٧  ،٧٦  ،٥٨  ،٤٤
 ،١٠٤  ،٩٤  ،٨٩  ،٨٨  ،٨٧  ،٨١
 ،١٧٤  ،١٦٦  ،١٦٠  ،١٥١  ،١٠٥
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 ،٢١٢  ،٢٠٥  ،٢٠١  ،١٨٨  ،١٨٦
 ،٢٩٨  ،٢٩٦  ،٢٩٠  ،٢٨٨  ،٢٥٦
 ،٣٠٧  ،٣٠٦  ،٣٠٥  ،٣٠٤  ،٣٠٣
 ،٣٥٦  ،٣٥٥  ،٣٥٤  ،٣٣٨  ،٣٣٦
 ،٤٠٢  ،٣٨٨  ،٣٧٩  ،٣٧٨  ،٣٦٥
 ،٢٧٤  ،٢٦٤/٢  ،٨٥  ،٤٨٢  ،٤٣٠
 ،٣٢٨  ،٣٠٦  ،٣٠٢  ،٢٧٨  ،٢٧٦
 ،٣٤٣  ،٣٣٤  ،٣٣٣  ،٣٣٢  ،٣٢٩

٣٤٧، ٣٥١
د بن عقيل ١٨٣/٢،  - جعفر بن محمّ

٢٠٥
جعفـر بـن محمـد بـن علـي بـن أبي  -

٤٢/٢ ...................... طالب
السيد جعفر مرتضى العاملي ٢٠/١ -
- ٤٨٠/١، ٤٨١ ....... يد همدان عَ جُ
جمال الدين محمد الزرندي الحنفي  -

٤٦٦/١ ................... المدني
جمانة ابنة المسيب بن نجبة الفزاري  -

٣٧٦/١ ..........................
- ٢٠٧/٢ ........ جنادة بن الحارث
جنـادة بن الحرث السـلماني األزدي  -

الكوفي................... ١٨٩/٢
السـلماني  - الحـرث  بـن  جنـادة 

المذحجي................ ١٩١/٢
جندب بن حجير الخوالني الكوفي  -

١٨٩/٢، ١٩١، ٢٠٧
جون بن حوي مولى أبي ذر الغفاري  -

 ،١٩١  ،١٦٩  ،١٦٧/٢  ،٥٠٧/١

١٩٥، ٢٠٧
- ٣٧٩/١ ................ الجوهري
-  ،٢١/٢ ... جويرية بن مسهر العبديّ

٢٧٦
جوين بن مالك........... ٢٠٧/٢ -

حرف احلاء
الحارث األعور........... ٢٨٢/٢ -
الحارث بن امرئ القيس.. ٢٠٧/٢ -
- ٢٩٣/٢ ....... ةَ يرَ صِ ثُ بنُ حَ الحارِ
الحارث بن كعب........ ١٤٧/١،  -

٢٩٠/٢، ٢٩٥
الحارث بن نبهان مولى حمزة بن عبد  -

المطّلب.................. ٢٠٧/٢
- ٣٠٩/١ ............. حبابة الوالبية
حبيب بن مظاهر األسدي ٣٤٤/١،  -

 ،٦٤/٢  ،٣٨٧  ،٣٤٧  ،٣٤٦  ،٣٤٥
 ،١٩٢  ،١٨٨  ،١٦٩  ،١٦٦  ،٦٧
 ،٢٩٦  ،٢٥٠  ،٢١٧  ،٢٠٢  ،٢٠١

٣١٠، ٣١٢، ٣١٨
الحتوف بن الحارث...... ٢٠٧/٢ -
-  .. الحجاج بن بدر التميمي البصري

٢١١/٢ ..........................
اج بن زيد........... ٢٠٧/٢ - الحجّ
الحجاج بن مسروق الجعفي.......  -

١٩١/٢، ٢٠٧ ....................
اج بن يوسف الثقفي ٣٤٠/١،  - الحجّ

 ،٣٧٨، ١٣٦/٢، ١٣٧، ١٣٩، ١٤٠
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١٤١
-  ،٦٩  ،٦٨ ار بن أبجر... ٦٥/٢،  حجّ

٢٩٨، ٣١٠
حجر بن عدي الكندي... ٣٧٨/١،  -

١٤/٢، ٢١، ٢٢، ٢٥، ١٥٠، ٢٠٠
- ٢٠٧/٢ .. حذيفة بن أسيد الغفاري
حذيفة بن منصور........... ٨١/١ -
- ١١٣/١ ............. الحر العاملي
الحر بن يزيد الرياحي.... ٢٠٨/١،  -

 ،٥٠٩  ،٤٧٢  ،٤٣٧  ،٣٠٣  ،٢٠٩
 ،٢٨١/٢، ٢٨٥، ٢٩٤، ٢٩٨، ٣١٢

٣١٧، ٣٢٣، ٣٢٧
-  ...... الحرث بن نبهان مولى حمزة

١٦٩/٢، ١٨٨، ١٩٥ .............
- ٣٧٩/١ .......... الحريث بن أسد
- ٣٨٢/١، ٣٨٣ . السيد حسن األمين
- ١٢٢/١، ٢٢٦ .... الحسن البصري
-  .... يُّ نِ البَصرِ سَ نُ بنُ أبِي الحَ سَ الحَ

٤٠١/١ ..........................
- ٥٧/١ ............ حسن بن حسين
-  ،١٩  ،٨/١ .. اإلمام الحسن بن علي

 ،٥٧  ،٥٦  ،٥٥  ،٤٥  ،٤٤  ،٣٧  ،٣٦
 ،٧٤  ،٧٢  ،٧١  ،٦٢  ،٦٠  ،٥٩  ،٥٨
 ،٩٤  ،٩٣  ،٨٩  ،٨٨  ،٨٧  ،٨٦  ،٨٥
 ،٩٥، ٩٧، ١٠١، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٤
 ،١١٣  ،١١٢  ،١٠٧  ،١٠٦  ،١٠٥
 ،١٣٦  ،١٣٢  ،١٢٧  ،١٢٠  ،١١٩
 ،٢١١  ،١٦٣  ،١٥٢  ،١٥١  ،١٥٠

 ،٢٦٠  ،٢٥٦  ،٢٤١  ،٢٢٩  ،٢٢٨
 ،٣١٣  ،٣٠٨  ،٣٠١  ،٢٦٧  ،٢٦٢
 ،٣٣٢  ،٣٣٠  ،٣٢٩  ،٣٢٨  ،٣٢٧
 ،٣٥١  ،٣٤٥  ،٣٤٤  ،٣٤٠  ،٣٣٥
 ،٣٦٦  ،٣٦٤  ،٣٥٥  ،٣٥٤  ،٣٥٢
 ،٣٨٩  ،٣٨٥  ،٣٧٨  ،٣٧٧  ،٣٧٦
 ،١٩  ،١٨  ،١٦  ،١٥  ،١٤/٢  ،٤٦٧
 ،٢٢، ٢٨، ٣٠، ٤٧، ٤٨، ٦٤، ١٤٩
 ،٢٦٩  ،٢٦٤  ،٢٦٣  ،١٦٤  ،١٥١
 ،٣٧٨  ،٢٩١  ،٢٧٥  ،٢٧٣  ،٢٧٠

٣٨٢
اإلمام الحسن بن علي العسكري...  -

٨٧/١، ٨٩ .......................
- ٢٧٦/٢، ٢٧٧ ..... الحسن بن كثير
الحسن بن محبوب......... ٧٩/١ -
- ٣٨٢/١ .. المحدث حسين النوري
-  ...... الحسين بن عبد اللَّه بن جعفر

١٨٤/٢، ٢٠٦ ....................
الشيخ حسين بن عبدالوهاب ٤٦/١ -
- ٣٦٧/١ ........ الحسين بن علوان
-  ،٩  ،٨ اإلمام الحسين بن علي ٧/١، 

 ،١٦  ،١٥  ،١٥  ،١٤  ،١٣  ،١١  ،١٠
 ،٢٣  ،٢٢  ،٢١  ،٢٠  ،١٩  ،١٨  ،١٧
 ،٣٩  ،٣٧  ،٣٦  ،٣٥  ،٣٢  ،٣٠  ،٢٩
 ،٤٦  ،٤٥  ،٤٤  ،٤٣  ،٤٢  ،٤١  ،٤٠
 ،٥٥  ،٥٢  ،٥١  ،٥٠  ،٤٩  ،٤٨  ،٤٧
 ،٦٢  ،٦١  ،٦٠  ،٥٩  ،٥٨  ،٥٧  ،٥٦
 ،٧٠  ،٦٩  ،٦٨  ،٦٧  ،٦٦  ،٦٥  ،٦٣
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 ،٧٨  ،٧٧  ،٧٦  ،٧٥  ،٧٤  ،٧٢  ،٧١
 ،٨٧  ،٨٦  ،٨٥  ،٨٢  ،٨١  ،٨٠  ،٧٩
 ،٩٥  ،٩٤  ،٩٣  ،٩٢  ،٩١  ،٨٩  ،٨٨
 ،١٠٥  ،١٠٤  ،١٠٣  ،١٠٢  ،١٠١
 ،١١١  ،١١٠  ،١٠٩  ،١٠٧  ،١٠٦
 ،١١٩  ،١١٥  ،١١٤  ،١١٣  ،١١٢
 ،١٢٥  ،١٢٣  ،١٢٢  ،١٢١  ،١٢٠
 ،١٣٠  ،١٢٩  ،١٢٨  ،١٢٧  ،١٢٦
 ،١٣٦  ،١٣٥  ،١٣٣  ،١٣٢  ،١٣١
 ،١٤٦  ،١٤٥  ،١٤٤  ،١٤٣  ،١٣٧
 ،١٥١  ،١٥٠  ،١٤٩  ،١٤٨  ،١٤٧
 ،١٥٧  ،١٥٦  ،١٥٥  ،١٥٣  ،١٥٢
 ،١٦٢  ،١٦١  ،١٦٠  ،١٥٩  ،١٥٨
 ،١٧٠  ،١٦٦  ،١٦٥  ،١٦٤  ،١٦٣
 ،١٧٦  ،١٧٥  ،١٧٤  ،١٧٣  ،١٧١
 ،١٨٣  ،١٨٢  ،١٨٠  ،١٧٩  ،١٧٧
 ،١٩٢  ،١٩١  ،١٩٠  ،١٨٩  ،١٨٥
 ،١٩٨  ،١٩٦  ،١٩٥  ،١٩٤  ،١٩٣
 ،٢٠٨  ،٢٠٧  ،٢٠٦  ،٢٠٥  ،٢٠٣
 ،٢١٥  ،٢١٤  ،٢١٣  ،٢١١  ،٢٠٩
 ،٢٢٣  ،٢٢٢  ،٢٢١  ،٢١٧  ،٢١٦
 ،٢٢٨  ،٢٢٧  ،٢٢٦  ،٢٢٥  ،٢٢٤
 ،٢٣٤  ،٢٣٣  ،٢٣١  ،٢٣٠  ،٢٢٩
 ،٢٤٣  ،٢٤٢  ،٢٤١  ،٢٣٦  ،٢٣٥
 ،٢٤٩  ،٢٤٨  ،٢٤٧  ،٢٤٦  ،٢٤٥
 ،٢٥٤  ،٢٥٣  ،٢٥٢  ،٢٥١  ،٢٥٠
 ،٢٦٢  ،٢٦١  ،٢٦٠  ،٢٥٩  ،٢٥٧
 ،٢٦٧  ،٢٦٦  ،٢٦٥  ،٢٦٤  ،٢٦٣

 ،٢٧٢  ،٢٧١  ،٢٧٠  ،٢٦٩  ،٢٦٨
 ،٢٧٨  ،٢٧٧  ،٢٧٥  ،٢٧٤  ،٢٧٣
 ،٢٨٧  ،٢٨٦  ،٢٨٥  ،٢٨٤  ،٢٨٠
 ،٢٩٤  ،٢٩٣  ،٢٩٢  ،٢٩١  ،٢٨٩
 ،٣٠٠  ،٢٩٩  ،٢٩٨  ،٢٩٧  ،٢٩٥
 ،٣٠٥  ،٣٠٤  ،٣٠٣  ،٣٠٢  ،٣٠١
 ،٣١٣  ،٣١٢  ،٣١١  ،٣٠٨  ،٣٠٧
 ،٣١٨  ،٣١٧  ،٣١٦  ،٣١٥  ،٣١٤
 ،٣٢٧  ،٣٢٦  ،٣٢٥  ،٣٢٤  ،٣٢٣
 ،٣٣٤  ،٣٣٢  ،٣٣١  ،٣٣٠  ،٣٢٨
 ،٣٤٢  ،٣٤١  ،٣٤٠  ،٣٣٧  ،٣٣٥
 ،٣٤٧  ،٣٤٦  ،٣٤٥  ،٣٤٤  ،٣٤٣
 ،٣٥٣  ،٣٥٢  ،٣٥١  ،٣٥٠  ،٣٤٩
 ،٣٥٨  ،٣٥٧  ،٣٥٦  ،٣٥٥  ،٣٥٤
 ،٣٦٣  ،٣٦٢  ،٣٦١  ،٣٦٠  ،٣٥٩
 ،٣٦٨  ،٣٦٧  ،٣٦٦  ،٣٦٥  ،٣٦٤
 ،٣٧٤  ،٣٧٣  ،٣٧٢  ،٣٧٠  ،٣٦٩
 ،٣٨٠  ،٣٧٨  ،٣٧٧  ،٣٧٦  ،٣٧٥
 ،٣٨٥  ،٣٨٤  ،٣٨٣  ،٣٨٢  ،٣٨١
 ،٣٩٠  ،٣٨٩  ،٣٨٨  ،٣٨٧  ،٣٨٦
 ،٣٩٩  ،٣٩٦  ،٣٩٥  ،٣٩٢  ،٣٩١
 ،٤٠٧  ،٤٠٤  ،٤٠٢  ،٤٠١  ،٤٠٠
 ،٤١٢  ،٤١١  ،٤١٠  ،٤٠٩  ،٤٠٨
 ،٤٣٧  ،٤٣٦  ،٤٣٥  ،٤٢٩  ،٤٢٠
 ،٤٤٦  ،٤٤٢  ،٤٤١  ،٤٣٩  ،٤٣٨
 ،٤٥١  ،٤٥٠  ،٤٤٩  ،٤٤٨  ،٤٤٧
 ،٤٦٣  ،٤٥٩  ،٤٥٥  ،٤٥٣  ،٤٥٢
 ،٤٧٠  ،٤٦٩  ،٤٦٧  ،٤٦٦  ،٤٦٥
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 ،٤٧٥  ،٤٧٤  ،٤٧٣  ،٤٧٢  ،٤٧١
 ،٤٨٧  ،٤٨٢  ،٤٨١  ،٤٨٠  ،٤٧٩
 ،٤٩٢  ،٤٩١  ،٤٩٠  ،٤٨٩  ،٤٨٨
 ،٥٠٠  ،٤٩٩  ،٤٩٨  ،٤٩٧  ،٤٩٦
 ،٥٠٥  ،٥٠٤  ،٥٠٣  ،٥٠٢  ،٥٠١
 ،٥١٠  ،٥٠٩  ،٥٠٨  ،٥٠٧  ،٥٠٦
 ،٢٣  ،٢٠  ،١٩  ،١٧  ،١٦  ،١٥/٢
 ،٧٠  ،٦٩  ،٦٤  ،٦٣  ،٦٢  ،٤١  ،٤٠
 ،٨٣  ،٨٢  ،٧٨  ،٧٥  ،٧٤  ،٧٣  ،٧١
 ،٩٩  ،٩٨  ،٩٤  ،٩١  ،٩٠  ،٨٧  ،٨٤
 ،١٠٩  ،١٠٦  ،١٠٥  ،١٠٤  ،١٠٣
 ،١١٦  ،١١٥  ،١١٤  ،١١٣  ،١١٢
 ،١٢٥  ،١٢١  ،١١٩  ،١١٨  ،١١٧
 ،١٣١  ،١٣٠  ،١٢٩  ،١٢٨  ،١٢٦
 ،١٤٠  ،١٣٧  ،١٣٦  ،١٣٥  ،١٣٥
 ،١٤٨  ،١٤٧  ،١٤٤  ،١٤٣  ،١٤١
 ،١٥٣  ،١٥٢  ،١٥١  ،١٥٠  ،١٤٩
 ،١٦٣  ،١٥٧  ،١٥٦  ،١٥٥  ،١٥٤
 ،١٦٩  ،١٦٨  ،١٦٧  ،١٦٥  ،١٦٤
 ،١٧٤  ،١٧٣  ،١٧٢  ،١٧١  ،١٧٠
 ،١٨٠  ،١٧٩  ،١٧٧  ،١٧٦  ،١٧٥
 ،١٩٢  ،١٩١  ،١٨٩  ،١٨٧  ،١٨٥
 ،٢٠١  ،٢٠٠  ،١٩٧  ،١٩٥  ،١٩٣
 ،٢١٦  ،٢١٥  ،٢١١  ،٢٠٧  ،٢٠٢
 ،٢٢٥  ،٢٢٣  ،٢٢٠  ،٢١٩  ،٢١٧
 ،٢٣٣  ،٢٣٠  ،٢٢٩  ،٢٢٨  ،٢٢٦
 ،٢٤٠  ،٢٣٩  ،٢٣٨  ،٢٣٧  ،٢٣٦
 ،٢٤٥  ،٢٤٤  ،٢٤٣  ،٢٤٢  ،٢٤١

 ،٢٥٢  ،٢٥١  ،٢٥٠  ،٢٤٩  ،٢٤٦
 ،٢٥٧  ،٢٥٦  ،٢٥٥  ،٢٥٤  ،٢٥٣
 ،٢٦٤  ،٢٦٣  ،٢٦١  ،٢٥٩  ،٢٥٨
 ،٢٧٠  ،٢٦٩  ،٢٦٨  ،٢٦٧  ،٢٦٥
 ،٢٧٥  ،٢٧٤  ،٢٧٣  ،٢٧٢  ،٢٧١
 ،٢٨١  ،٢٨٠  ،٢٧٩  ،٢٧٨  ،٢٧٧
 ،٢٨٦  ،٢٨٥  ،٢٨٤  ،٢٨٣  ،٢٨٢
 ،٢٩١  ،٢٩٠  ،٢٨٩  ،٢٨٨  ،٢٨٧
 ،٢٩٦  ،٢٩٥  ،٢٩٤  ،٢٩٣  ،٢٩٢
 ،٣٠٢  ،٣٠١  ،٣٠٠  ،٢٩٩  ،٢٩٧
 ،٣٠٩  ،٣٠٨  ،٣٠٥  ،٣٠٤  ،٣٠٣
 ،٣١٤  ،٣١٣  ،٣١٢  ،٣١١  ،٣١٠
 ،٣١٩  ،٣١٨  ،٣١٧  ،٣١٦  ،٣١٥
 ،٣٢٤  ،٣٢٤  ،٣٢٣  ،٣٢١  ،٣٢٠
 ،٣٢٨  ،٣٢٧  ،٣٢٦  ،٣٢٦  ،٣٢٥
 ،٣٣٣  ،٣٣٢  ،٣٣١  ،٣٣٠  ،٣٢٩
 ،٣٣٨  ،٣٣٧  ،٣٣٦  ،٣٣٥  ،٣٣٤
 ،٣٤٣  ،٣٤٢  ،٣٤١  ،٣٤٠  ،٣٣٩
 ،٣٤٩  ،٣٤٨  ،٣٤٧  ،٣٤٥  ،٣٤٤
 ،٣٥٤  ،٣٥٣  ،٣٥٢  ،٣٥١  ،٣٥٠
 ،٣٧٠  ،٣٦٩  ،٣٦٨  ،٣٦٧  ،٣٥٧
 ،٣٧٥  ،٣٧٤  ،٣٧٣  ،٣٧٢  ،٣٧١
 ،٣٨٠  ،٣٧٩  ،٣٧٨  ،٣٧٧  ،٣٧٦
 ،٣٨٥  ،٣٨٤  ،٣٨٣  ،٣٨٢  ،٣٨١

٣٨٧، ٣٨٨، ٣٨٩
- ١٦٤/١ ... حسين بن عليّ الجعفيّ
-  ،٣٣٨  ،٣١٨/٢ .. ينُ بنُ تَميمٍ صَ الحُ

٣٤٠
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-  ،٤٤  ،٣٧٧/١ .... يرٍ ينُ بنُ نُمَ صَ الحُ
 ،٢٩٨  ،١٩٩  ،٣٤١  ،١٩٨  ،١٦٦

٣١٧، ٣٣٨
الحضرمي.................. ٢٣/٢ -
حفص بن عمر بن سعد... ٤٩٩/١ -
حفصة بنت عبدالرحمن بن أبي بكر  -

٤٢/١ ............................
الحكم.................... ٣٥١/١ -
-  ،٣٦٣/١ . حكيم بن الطفيل الطائي

٣٦٥
حكيم بن سعد............ ١٠٢/١ -
الس بن عمرو األزدي الراسبي  - الحُ

١٩٢/٢، ٢٠٨ ....................
حالس بن عمرو الهجري. ٣٤٧/١ -
-  ،١١٠  ،٩٧ العالمة الحلي. ٩١/١، 

 ،٣٥١  ،٣٥٠  ،٣٤٩  ،٣٣٨  ،٢٩٦
٣٥٥، ٣٧٩

- ١٠٩/٢، ١١٠ ..... المحقق الحلي
حمزة بن الحسين... ١٨٢/٢، ٢٠٤ -
حمـزة بـن عبـد اللَّـه بـن نوفـل بـن  -

٤٢/٢ ... الحارث بن عبد المطلب
حمزة بن عبد المطلب... ١٨٨/٢،  -

٢٩٧، ٣٠٧، ٣٠٩
- ١٨٣/٢، ٢٠٥ ..... حمزة بن عقيل
الحموي.................. ٣٨٠/١ -
-  ،٣٢٤  ،٣١٨/٢ .... حميد بن مسلم

٣٢٥، ٣٣٤، ٣٣٦
الحميدي................... ٩١/١ -

حنان بن سدير.............. ٨٠/١ -
حنظلة بن أسعد........... ٢٠٨/٢ -
حنظلة بن أسعد الشبامي. ٣٤٧/١،  -

٣٤٨، ٣٤٩
- ٣٥٢/٢ ..................... حواء
رِ بنِ الجارودِ ٧٧/٢ - نذِ ةُ بِنتُ المُ ومَ حَ
السيد حيدر الحلي........ ٣٢٨/٢ -

حرف اخلاء
خالد بن عمرو بن خالد األزدي....  -

٢٠٩/٢ ..........................
-  ،١٢٧ خديجة بنت خويلد. ٧٢/١، 

٣١٢/٢
- ٣٨٣/١ .. الشيخ خلف آل عصفور
-  ،٣٣٨  ،٢٩٩/١ ..... السيد الخوئي

٣٤٢، ٣٨٠، ٣٨٨
-  ،٣٤٢  ،٢٢٦ الخوارزمي... ٤٧/١، 

 ،٣٦٨  ،٣٦٣  ،٣٦١  ،٣٥٣  ،٣٤٨
 ،٤٩٩  ،٣٧٦  ،٣٧٢  ،٣٧١  ،٣٦٩
 ،٢٧١/٢، ٢٨١، ٢٩٨، ٣١١، ٣٢١

٣٢٤، ٣٤٢
الخوصـاء بنـت خصفة بـن ثقيف بن  -

٣٨٤/١ ..................... ربيعة
خولي بن يزيد األصبحي ٣٤٢/١،  -

 ،٣٣٦/٢، ٣٣٧، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤١
٣٤٢

-  ،٣٨٥ خير الدين الزركلي ١٣٢/١، 
٣٨٧
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حرف الدال
الدارقطني................ ٢٩١/١ -
-  ،٢٣٩  ،٢٣٨/٢ ... دلهم بنت عمرو

٢٥٦
الدليـل علـى ذات اللَّه (لقـب اإلمام  -

٣٦/١ ................... الحسين)
- ٥١/١ ..................... الديزج
الدينوري................. ٤٩٠/١ -

حرف الذال
ذريح المحاربي............. ٧٩/١ -
- ٣٢٩/١، ٣٥/٢ ........... الذهبي
- ٣١٣/٢ ...................... يدُ وَ ذُ
الذيال بن حرملة.......... ٢١٤/١ -

حرف الراء
-  ،١٩٧ الراغب األصفهاني ١٧٨/١، 

٤٢٣، ٤٢٤
رافع بن عبداللَّه مولى أسـلم (مسلم)  -

١٩٦/٢ .................. ابن كثير
- ٢٠٨/٢ .... رافع مولى ألهل شندة
رافع مولى مسلم األزدي.. ١٦٩/٢ -
-  .. يٍّ دِ يسِ بنِ عَ ئِ القَ بابُ بِنتُ امرِ الرَّ

 ،٤١/١، ٤٣، ١٧٥، ٣٦٧، ١٦٨/٢
١٧١

الربيع..................... ١٦٦/١ -
- ٦٣/١ ............... ربيع بن سعد
ربيعة بن أبي عبد الرحمن. ٣٠٧/١ -

-  .. رستم غالم شمر بن ذي الجوشن
٣٦٩/١ ..........................

الرشيد (لقب اإلمام الحسين) ٣٦/١ -
-  ،٣٤٩  ،٣٤٦ رشيد الهجري ٤٤/١، 

٣٥٠، ١٤/٢، ٢١، ١٥٠
رفاعة بن شداد......... ٦٤/٢، ٦٧ -
رقية بنت اإلمام علي ١٦٨/٢، ١٧١ -
- ٤٤/١ ........... ينِ سَ رقية بِنتُ الحُ
رملة...................... ١٦٨/٢ -
الرميث بن عمرو ٣٥٠/١، ٢٠٨/٢ -
- ٨٢/١ ............ الريّان بن شبيب

حرف الزاي
الحمـق  - بـن  عمـرو  مولـى  زاهـر 

 ،١٩٥  ،١٩٢  ،١٨٩/٢ ... الخزاعي
٢٠٢

- ٤٠/١ ......... زبيد مولى الحسين
- ٣٨١/١ .................. الزبيدي
-  ،٣٣٠  ،٣٠٢/١ .... الزبير بن العوام

٢١٤/٢
- ٢٩٠/١ ............ زرارة بن أعين
-  ،٣٣٦/٢ . يُّ ريكٍ التَّميمِ ةُ بنُ شُ رعَ زُ

٣٣٧، ٣٣٨، ٣٤٠، ٣٤١
الزرندي.................... ٤٧/١ -
- ١٢٦/١ ............... النبي زكريا
- ١٨٩/٢ ................. الزنجاني
الزهري ٣٠٥/١، ٤٢/٢، ٩٩، ١٢٨ -
زهير بن القين البجلي.... ٣٠٣/١،  -
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 ،٣٩٠، ٥٠٣، ١٦٧/٢، ١٧٦، ٢٠٨
 ،٢٥٦  ،٢٥٠  ،٢٣٩  ،٢٣٨  ،٢٣٧

٣١٧، ٣١٩
زهير بن بشر الخثعمي.... ٢٠٨/٢ -
- ٢٠٨/٢ .... زهير بن سليم األزدي
-  ،١٣  ،١٢/٢  ،٣٧٨/١ . زياد بن أبيه

٢٣، ٢٥، ٢٦، ٢٠٠
زياد بن عريب الهمداني الصائدي..  -

١٨٨/٢ ..........................
زيد بن أرقم األنصاري الخزرجي..  -

 ،٣٠٥/٢  ،٣٥١  ،١٠٦  ،٦٨/١
٣٠٨، ٣٠٩، ٣١٢

زيد بن أسلم.............. ٣١٧/١ -
زيد بن الحسن............ ٢٦٠/١ -
زيد بن الحسين..... ١٨٢/٢، ٢٠٤ -
زيد بن رقاد الجنبي....... ٣٦٣/١ -
- ٢٩٨/٢ ..... زيد بن ركاب الكلبي
زيد بن علي بن الحسين.. ١٠٧/١،  -

٢٨٦، ١٣٧/٢، ١٤٠، ٢٧٣
- ٢٠٨/٢ ............. زيد بن معقل
زينب بنت اإلمام الحسين.. ٣٨/١،  -

٤٣، ٤٤
-  ،٣٧٦/١ ... زينب بنت اإلمام علي

 ،٣٨٤، ١٣٣/٢، ١٦٨، ١٧١، ٢٢٥
 ،٢٣٠  ،٢٢٩  ،٢٢٨  ،٢٢٧  ،٢٢٦
 ،٢٣٦  ،٢٣٥  ،٢٣٤  ،٢٣٣  ،٢٣٢
 ،٣٢٩  ،٢٩٢  ،٢٩٠  ،٢٥٦  ،٢٥٢

٣٣٨

حرف السني
سالم بن أبي حفصة....... ٢٨٦/٢ -
سـالم بـن عامـر بـن مسـلم العبـدي  -

 ،٢٠٨  ،١٩٦  ،١٦٩/٢ .... البصري
٢١١

السبط (لفب اإلمام الحسين) ٣٦/١ -
-  ،٢١٤ سبط ابن الجوزي.. ١٥١/١، 

٣٣٦/٢، ٣٤٠
سترثمان.................. ١٤٧/٢ -
- ١٢٨/٢، ٢٣٨ ............. ديّ السّ
- ٣٥/٢ .......... سرجون النصرانيّ
-  ،١٥٢ سعد بن أبي وقّاص ١٠٤/١، 

٤٧/٢
سعد بن الحارث الخزاعي مولى أمير  -

١٩٢/٢، ٢٠٢ ........... المؤمنين
سـعد بن الحـرث مولى علـي بن أبي  -

طالب ١٧٠/٢، ١٨٩، ١٩١، ١٩٥
سعد بن حنظلة التميمي... ٢٠٨/٢ -
-  ،٤٧/١ .... سعد بن عبد اللَّه القمي

٣٣٥، ٣٧٦
سعد مولى اإلمام علي.... ١٦٩/٢ -
خالـد  - بـن  عمـرو  مولـى  سـعد 

الصيداوي... ١٦٩/٢، ١٩٥، ٢٠٩
سعيد بن أبي راشد.......... ٦٢/١ -
- ٣٨٥/١ ............ سعيد بن جبير
سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش....  -

٣٣٠/١ ..........................
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- ٣٨٥/١ ......... سعيد بن عبد اللَّه
- ٦٩/٢ .... يُّ فِ هِ الثَّقَ بدِ اللَّ عيدُ بنُ عَ سَ
سعيد بن عبد اللَّه الحنفي ٣٥٢/١،  -

 ،٦٨  ،٦٥/٢  ،٥٠٣  ،٣٥٤  ،٣٥٣
٧٢، ٧٣، ١٧٥، ٢٠٨، ٣١٩

- ٦٩/٢ . يُّ مِ ثعَ هِ الخَ بدِ اللَّ عيدُ بنُ عَ سَ
- ٢٠٨/٢ ............ سعيد بن كردم
- ٢٨٠/٢ ........... سعيد بن وهب
سكينة بنت اإلمام الحسين. ٤١/١،  -

٤٣، ٤٤، ٢٦٠، ١٧١/٢
- ٢٣٩/٢ ........... سلمان الباهليّ
-  ،٦٨  ،٥٨  ،٥٧/١ . سلمان الفارسي

٧٥، ٣٣٨، ٣٥٥
سلمان مولى اإلمام الحسين ٨٧/٢،  -

١٦٩
الشـيخ سـليمان ابـن الشـيخ إبراهيم  -

القندوزي الحنفي........... ٩١/١
سليمان بن ربيعة.......... ٢٠٨/٢ -
-  ،١٦/٢ . سليمان بن صرد الخزاعي

٦٣، ٦٤، ٦٦، ٦٧، ٦٨
-  ...... سليمان مولى اإلمام الحسين

٧٥/٢، ٧٧، ٨٨، ٢٠٨ ...........
سليم بن قيس الهاللي ٩٤/١، ٣٥٤،  -

٣٥٥
- ٢١١/٢ .......... الشيخ السماوي
سمرة بن جندب............ ١٣/٢ -
- ١٦٦/٢ ..................... سنان
سنان بن أبي سنان الدوئلي ٢٦٠/١ -

نانُ بنُ أنَسٍ ٣٤٠/٢، ٣٤٢، ٣٧٣ - سِ
- ٣٣٤/٢ ..... يادِيُّ نانُ بنُ أنَسٍ اإلِ سِ
-  ،٣٣٢/٢ .... يُّ عِ نانُ بنُ أنَسٍ النَّخَ سِ

٣٣٦، ٣٣٧، ٣٣٩، ٣٤٠، ٣٤١
-  .... يُّ عِ و النَّخَ مرٍ نانُ بنُ أنَسِ بنِ عَ سِ

٣٣٧/٢ ..........................
- ٣٣٨/٢ .... يُّ عِ نانُ بنُ أوسٍ النَّخَ سِ
سهل بن سعد............. ٣١٢/٢ -
سهل بن سعد الساعدي... ٣٠٩/٢ -
سوار بن أبي حمير........ ٢٠٨/٢ -
- ١٧٠/٢ ............ سوار بن منعم
سـويد بـن عمـرو بـن أبـي المطـاع  -

 ،١٧٠/٢  ،٣٥٧ الخثعمي ٣٥٦/١، 
٢٠٨

السيد..................... ٣٣٨/١ -
حرف الزاي

السيد الزكي (لقب اإلمام الحسين)  -
٣٦/١ ............................

حرف السني
- ١٤٠/٢ ........... السيد الجميلي
سيد الشهداء (لقب اإلمام الحسين)  -

٣٦/١، ٣٧/١ ....................
سـيد شـباب أهل الجنة (لفب اإلمام  -

٣٦/١ ................... الحسين)
- ٨٠/٢ ................... سيرجون
سيف بن الحارث الجابري ٢٠٨/٢ -
- ٢٠٨/٢ ........... سيف بن مالك
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سيف بن مالك العبدي البصري....  -
٢١١/٢ ..........................

- ٤٩/١، ٣٢/٢، ٤٣/٢ .. السيوطي
حرف الشني

-  شـاه زنـان بنـت شـيرويه بن كسـر
٤٠/١ ...................... أبرويز

ردَ ٤٢/١ - زدَجَ نانُ بِنتُ كِسر يَ شاه زَ
-  ،٦٩  ،٦٨  ،٦٥/٢ ... يٍّ بعِ بَثُ بنُ رِ شَ

١٦٦، ٢٩٨، ٣١٠
الشبستري................ ٣٨١/١ -
- ٣٣٨/٢ .............. زيدَ بلُ بنُ يَ شِ
شبيب الخارجي.......... ٣٧٩/١ -
شبيب بن عبداللَّه النهشلي ٣٥٨/١،  -

٢٠٨/٢
شـبيب بن عبداللَّه مولـى الحرث بن  -

سعيد الكوفي............. ١٨٩/٢
سـريع  - بـن  الحـرث  مولـى  شـبيب 

الهمداني الجابري.. ١٦٩/٢، ١٩٥
شريح بن هانئ............ ٣٥٤/٢ -
- ٧٧/٢ ........... رِ ريكُ بنُ األَعوَ شَ
الشعبي............. ٢٦٠/١، ٣٠٩ -
شعيب بن خالد........... ٢٦٠/١ -
شعيب بن عبد الرحمن الخزاعي...  -

٢١٤/١ ..........................
شمرُ بن ذي الجوشن.... ٣٠٣/١،  -

 ،٥٠١  ،٣٩١  ،٣٦٩  ،٣٦٤  ،٣٥٩
 ،٢٤٩/٢، ٢٥١، ٢٥٨، ٢٩٤، ٢٩٨

 ،٣١٧  ،٣١٦  ،٣١٢  ،٣٠٩  ،٣٠٢
 ،٣٣٨  ،٣٣٧  ،٣٣٦  ،٣٣٥  ،٣٣٤
 ،٣٤٣  ،٣٤٢  ،٣٤١  ،٣٤٠  ،٣٣٩

٣٦٩، ٣٧٣
شهر بن حوشب.......... ١٠١/١ -
الشهيد (لفب اإلمام الحسين) ٣٦/١ -
- ١٨٧/٢ ............. الشهيد الثاني
- ١٩١/٢ ........ شوذب بن عبداللَّه
-  ،١٩٥ شوذب مولى شاكر ١٦٩/٢، 

٢٠٨
م........... ٢٧٨/٢ - شيبان بن مخرّ
-  ،٣٣٨/٢ .. نِيُّ زَ هبٍ المُ صالِحُ بنُ وَ

٣٤١
حرف الصاد

-  ،٣٣٦/٢ ... نِيُّ هبٍ اليَزَ صالِحُ بنُ وَ
٣٤١

- ٧٩/٢ .............. خرُ بنُ قَيسٍ صَ
-  ،٨٥  ،٦٥ الشيخ الصدوق.. ٤٧/١، 

 ،٨٧، ٨٨، ١٠٤، ١٠٧، ١٦٣، ٢٤٥
 ،٢٨٠  ،٢٥٤  ،٢٥٣  ،٢٥٠  ،٢٤٨
 ،٢٩٥  ،٢٩٣  ،٢٩١  ،٢٨٨  ،٢٨٦
 ،٣١٣  ،٣١٢  ،٣٠٨  ،٣٠٤  ،٣٠٣
 ،٣١٤، ٣١٨، ٣٣٥، ٣٨٥، ٢٦٧/٢
 ،٣٣٠  ،٣٠٦  ،٢٨٢  ،٢٧٢  ،٢٦٨

٣٣٢، ٣٣٤، ٣٤٣، ٣٤٧
الصدوقان................ ٣٥٦/١ -
- ٣٥٦/١ ................... الصفار
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٤٦٠

ال........... ١٦٠/١ - صفوان الجمّ
- ١٧١/٢ .... صفية بنت اإلمام علي
-  ،٢٦٧/٢ .. صفيّة بنت عبدالمطّلب

٢٦٨
- ٣٠٠/١ .... اح صمصامة بن الطرمّ
صيفي بن فسيل. ١٤/٢، ٢١، ١٥٠ -

حرف الضاد
الضباب بن عامر.......... ٢٠٨/٢ -
-  ،٣٠٣/١ ....... اك المشرقيّ الضحّ

٣٠٨/٢
ضرغامة بن مالك......... ٢٠٨/٢ -

حرف الطاء
طاووس اليماني....... ٧٢/١، ٨٩ -
الطبرسي ٣٢/١، ٤٣، ٤٠١، ٤٧/٢ -
الطبري ٧٢/١، ٣٣٢، ٣٤٢، ٣٤٨،  -

 ،٣٦٩  ،٣٦٨  ،٣٦٣  ،٣٦١  ،٣٥٦
 ،٣٧١، ٣٧٦، ٣٠١/٢، ٣٠٣، ٣٠٨

٣١٦، ٣١٨، ٣٣٤، ٣٣٦
الطرماح بن عدي الطائي. ٣٥٨/١،  -

٣٥٩، ٣٦٠، ٢٩٩/٢
- ٤٠٦/١ .......... الشيخ الطريحي
- ٢٦٠/١ ............ طلحة العقيلي
-  ،٢٨٤/١ ....... طلحة بن عبيد اللَّه

٢١٤/٢
الشيخ الطوسي ٨٥/١، ٢٨٥، ٢٩٤،  -

 ،٣٢٨  ،٣٢٧  ،٣٢٥  ،٣١٧  ،٣٠٧

 ،٣٣٨  ،٣٣٥  ،٣٣٤  ،٣٣١  ،٣٣٠
 ،٣٤٧  ،٣٤٥  ،٣٤٤  ،٣٤٢  ،٣٤١
 ،٣٥٤  ،٣٥٢  ،٣٥١  ،٣٥٠  ،٣٤٨
 ،٣٦٣  ،٣٦١  ،٣٥٨  ،٣٥٦  ،٣٥٥
 ،٣٧٦  ،٣٧٥  ،٣٧٠  ،٣٦٩  ،٣٦٧
 ،٣٨٨  ،٣٨٦  ،٣٨٤  ،٣٧٨  ،٣٧٧
 ،٣٩٠، ٣٩١، ٣٩٢، ٤٦٥، ٢٦٩/٢

٣٢١، ٣٣٢
طوعة. ١٩٩/٢، ٢٤٥، ٢٤٧، ٢٥٧ -
الطيب (لقب اإلمام الحسين) ٣٦/١ -

حرف العني
-  ،٣٤  ،٣٣/١ ... عائشة بنت أبي بكر

١٠١، ٣٩٩، ٧٥/٢، ٢١٤
عبداللَّـه  - بـن  خليفـة  بنـت  عائشـة 

الجعفية..................... ٤٢/١
عائشة بنت عثمان........... ٤٢/١ -
عابس بن أبي شبيب الشاكري......  -

 ،٣٦٣  ،٣٦٢  ،٣٦١  ،٣٤٦/١
١٦٧/٢، ٢٠٨

-  .. يل عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نُفَ
٤٢/١ ............................

- ٨١/١ .... عاصم بن حميد الحنّاط
عامر بن صعصعة ٣٦٩/١، ٣٧٠/١ -
- ٥٧/٢ ............... يٍّ ؤَ ر بنِ لُ عامِ
-  .... عامر بن مسلم العبدي البصري

٢٠٨/٢، ٢١١ ....................
- ٣٨٤/١ ... يَّ لٍ التَّميمِ رَ بنَ نَهشَ عامِ
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٤٦١

عباد بن أبي المهاجر...... ٢٠٩/٢ -
العباس................... ٣٠٢/١ -
-  ،١٨١/٢ . العباس األصغر بن عليّ

٢٠٣
-  ،٣٥١ ي ١٨٠/١،  الشيخ عباس القمّ

٣٨٠، ٣٨٣
- ٣٦٣/١ ........ العباس بن الفضل
- ٥٨/١ ............ عبّاس بن الوليد
- ٢١٦/٢ .. العباس بن عبد المطلب
العباس بن عتبة بـن أبي لهب بن عبد  -

المطلب.................... ٤٢/٢
-  ،١٩٢ العباس بن علي.... ١٤٦/١، 

 ،٤٧٤  ،٣٦٦  ،٣٦٥  ،٣٦٣  ،٣٤١
 ،٤٩٩، ٥٠٢، ١٨٠/٢، ٢٠٢، ٢٨٩

٢٩٣، ٣١٩، ٣٢٣، ٣٦٨، ٣٧٢
عباس محمود العقاد..... ١٢٩/١،  -

١٤٦/١
عباية بن رفاعة............ ٢٩٧/١ -
عبد االعلى بن يزيد الكلبي ١٩٧/٢ -
- ٣٣٦/٢ ..... يُّ عفِ حمنِ الجُ بدُ الرَّ عَ
-  ،٢١  ،١٤/٢ .. عبد الرحمن العنزي

١٥٠
-  ،٤٧/٢ ... عبد الرحمن بن أبي بكر

٥١، ٥٨
عبد الرحمن بن أبي ليلى.. ٣٠٩/١ -
- ١٩٩/٢ . عبد الرحمن بن األشعث
عبد الرحمن بن بزرج..... ٣٠٩/١ -
عبد الرحمن بن خالد....... ٤٧/٢ -

-  .. بِيُّ هِ األَرحَ بدِ اللَّ حمنِ بنُ عَ بدُ الرَّ عَ
٦٨/٢، ٢٠٩ .....................

عبدالرحمـن بـن عبداللـه بـن الكدن  -
األرحبي.................... ٧١/٢

عبد الرحمن بن عبد ربّه األنصاري.  -
١٦٩/٢، ٢٠١، ١٨٨، ٢٩٦ ......

-  ..... بِيُّ بَيدٍ األَرحَ حمنِ بنُ عُ بدُ الرَّ عَ
٦٩/٢ ............................

عبد الرحمن بن عقيل.... ١٨٠/٢،  -
٢٠٢

عبد الرحمن بن عمير..... ١٦٧/٢ -
-  ..... عبد الرحمن بن قيس الغفاري

٢٠٩/٢ ..........................
عبد الرحمن بن محمد بن األشعث  -

١٣٧/٢ ..........................
اج  - عبد الرحمن بن مسعود بن الحجّ

١٧٠/٢، ٢٠٩ ....................
-  .... عبد الرحمن بن مسلم بن عقيل

١٨٣/٢، ٢٠٥ ....................
- ٤٨٤/١ ........ عبد الكريم عثمان
-  ،١٨١/٢ . عبد اللَّه األصغر بن عليّ

٢٠٣
-  ،١٨١/٢ ... عبد اللَّه األكبر بن عليّ

٢٠٣
-  ،٢١  ،١٤/٢ ... عبد اللَّه الحضرمي

١٥٠
- ١٦٨/٢ .......... عبد اللَّه الرضيع
- ٣٨٨/١ .......... بابِيّ بدَ اللَّه الضِّ عَ
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عبداللَّه العاليلي.......... ٣٢٤/١ -
عبد اللّه بن أبي زهير...... ٣٠٩/١ -
-  ،١٦٦  ،٩٩/٢ . عبد اللَّه بن الحسن

١٦٨، ١٨٠، ٢٠٢
عبداللَّه بن اإلمام الحسين.. ٤١/١،  -

 ،٤٢، ٤٣، ٤٤، ٣٦٧، ٩٨/٢، ١٦٨
١٧٠

عبد اللَّه بن الزبعري السهمي.......  -
٢٣٠/٢ ..........................

-  ،٣٠٢ عبدالله بن الزبير... ١٤٥/١، 
 ،٦١  ،٥٨  ،٥٢  ،٥١  ،٤٤  ،٤٣/٢

٢١٦
عبداللَّه بن العباس..... ٢٧/٢، ٢٨ -
عبد اللَّه بن الفضل الهاشمي.......  -

٢٦٤/٢ ..........................
-  ....... ل النوفليّ عبد اللَّه بن المفضّ

١٦٤/١ ..........................
عبد اللَّه بن بدر الخطمي.. ١٢٦/٢ -
- ٣٣٠/١ ......... عبد اللَّه بن بريدة
عبد اللَّه بن بقطر العميري ١٦٩/٢،  -

١٩٨/٢
-  ،١٢٠  ،١١٩/١ .. عبد اللَّه بن جعفر

 ،٥٠٢  ،٤٩٧  ،٣٨٥  ،٣٨٤  ،٢١٦
٢٧/٢، ٤٢، ٢٨٨

الغسـيل  - حنظلـة  بـن  اللَّـه  عبـد 
٤٢/٢ .................. األنصاري

لِيّ ٣٨٨/١ - ةَ البَجَ شكارَ بد اللَّه بن خُ عَ
عبداللَّه بن زبيد............. ٤٠/١ -

عبدالله بن سبع الهمداني.. ٦٥/٢،  -
٦٧/٢

- ٦٩/٢ .. عبدالله بن سبيع الهمداني
عبداللَّه بن سعيد الحنفي.. ١٤٨/١ -
عبدالله بن شريك العامري ٣٣٤/١،  -

٣٣٥، ٢٩٣/٢
- ١٣/٢ ............ عبداللَّه بن عامر
-  ،٧٧  ،٥٦ عبد اللَّه بن عباس ٣٢/١، 

 ،١٢٠  ،١١٢  ،١٠٣  ،١٠١  ،٨٩
 ،٣٣٠  ،٣٢٨  ،٣٠٨  ،٢٤٢  ،١٥٢
 ،٣٨٥، ٤٩٧، ٢١٦/٢، ٢٦٧، ٢٦٨

٢٧١، ٢٧٢، ٢٧٧، ٢٨١
عبد اللّه بن عبيد بن عمير ١٥١/١،  -

٣٠٩/١
عبداللَّه بن عثمان العاليلي ١٢٨/١ -
عبد اللَّه بن عفيف األزدي ٢٢٧/٢،  -

٢٢٨/٢
عبد اللَّه بن عقيل ١٨٠/٢، ٢٠٢/٢ -
عبد اللَّه بن عليّ ١٨٠/٢، ٢٠٢/٢ -
عبداللّه بن علي الحلبي... ٣٠٤/١ -
-  ،١١٠  ،٥٩ عبد اللَّه بن عمر ٣٣/١، 

 ،٢٨٩  ،٢٦٠  ،٢٤٢  ،٢٤١  ،١٢١
٣٩٩، ٥١/٢، ٥٢، ٥٨

و.... ٦٦/١، ٢٦١ - مرٍ بدَ اللَّه بن عَ عَ
يِّ  - رِ يسٍ العامِ و بنِ أوَ مرِ هِ بنِ عَ بد اللَّ عَ

٥٧/٢ ............................
عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ١٢١/١ -
عبد اللَّه بن عمرو بن عثمان. ٥٢/٢ -
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٤٦٣

عبد اللَّه بن عمير الكلبي. ٣٦٨/١،  -
 ،٣٦٩، ١٦٧/٢، ١٩٢، ٢٠٢، ٢٤٩

٢٥٠، ٢٥١، ٢٥٨
عبد اللَّه بن قطنة التيهاني.. ٣٧٦/١ -
عبد اللَّه بن قيس الغفاري. ٢٠٩/٢ -
عبد اللَّه بن مسعود........ ٣٣٠/١ -
- ٧٩/١ ......... عبد اللَّه بن مسكان
عبداللـه بن مسـلم بـن عقيل بـن أبي  -

 ،١٦٨/٢  ،٣٧٠  ،٣٦٩/١ .. طالب
١٨١، ٢٠٣

ع البكري... ٦٧/٢ - سمَ عبدالله بن مِ
- ٤٩٠/١ ......... عبد اللَّه بن مطيع
عبد اللّه بن مطيع العدوي. ٣٩٩/١ -
عبد اللَّه بن مطيع العدوي... ٤٢/٢ -
-  ،٣٠٣/١ ...... عبد اللَّه بن منصور

٣٠٦/٢، ٣٣٤
اح.. ٨٠/١،  - عبد اللَّه بن ميمون القدّ

٢٧٦/٢
- ٢٨٠/٢ .......... يّ عبداللَّه بن نُجَ
يُّ ٦٥/٢، ٦٨ - هِ بنُ والٍ التَّميمِ بدُ اللَّ عَ
لَمي.... ٦٩/٢ - عبدالله بن ودّاك السُّ
- ١٦٨/٢ . عبد اللَّه بن وهب الكلبي
عبد اللَّه بن يزيد بن نبيط. ١٧٠/٢،  -

٢١٠، ٢١١، ٢١٣، ٢١٧، ٢٤٢
عبداللَّه بن يقطر الحميري ٣٢٥/١،  -

٣٦٧، ١٨٨/٢، ٢٠١
عبد اللَّه (عليّ األصغر).. ١٨٠/٢،  -

٢٠٢

عبداللَّه يحيى بن ثبيط..... ٣٩٢/١ -
عبد الملك بن عمير اللخمي.......  -

٣٦٧/١، ١٩٨/٢ ................
-  ،١٣٦ عبد الملك بن مروان ٣٦/٢، 

١٣٧، ١٤٠، ١٤١
- ٢٧٦/٢ .................. عبد خير
العبدري.................... ٩١/١ -
عبده بنت عمرو بن جنادة. ١٦٨/٢ -
عبيد اللَّه بن أبي يزيد...... ٢٦٠/١ -
عبيد اللّه بن الحر الجعفي ١٢٢/١،  -

٣٠٩
-  ،١٢٢  ،٧٣ عبيد الله بن زياد ٦٨/١، 

 ،٣٧٧  ،٣٧٥  ،٣٦٨  ،٣٦٤  ،١٣٠
 ،٧٦  ،٧٥  ،٦٤  ،٤٠  ،٣٣/٢  ،٣٨٦
 ،١٣٢  ،١٢٧  ،١٢٦  ،٨١  ،٨٠  ،٧٧
 ،٢١٢  ،٢٠٠  ،١٩٩  ،١٩٨  ،١٩٧
 ،٢٢٩  ،٢٢٨  ،٢٢٧  ،٢٢٦  ،٢١٣
 ،٢٥١  ،٢٥٠  ،٢٤٦  ،٢٤٢  ،٢٣٠
 ،٣٠١  ،٢٩٩  ،٢٩٨  ،٢٩٣  ،٢٧٩

٣٠٥، ٣١٤، ٣٢٦، ٣٣٧
-  ..... عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن جعفر

١٨٤/٢، ٢٠٦ ....................
-  .... عبيد اللَّه بن علي بن أبي طالب

٣٧٠/١، ٣٧١، ١٨١/٢، ٢٠٣
عبيد اللَّه بن مسلم بن عقيل........  -

١٨٤/٢، ٢٠٥ ....................
عبيد اللَّه بن يزيد بن نبيط ٢١٠/٢،  -

٢١١، ٢١٣، ٢١٧، ٢٤٢
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٤٦٤

عبيداللَّه بن يحيى بن ثبيط. ٣٩٢/١ -
عبيد بن حنين............. ٢٦٠/١ -
عبيدة بن عمر............... ١٦/٢ -
- ٢٥/٢ ............. عبيد عبد ثقيف
- ٢١٦/١ ........ فيانَ تبَةَ بنَ أبي سُ عُ
- ١٨٢/٢، ٢٠٣ ....... عتيق بن عليّ
عثمان بن زياد بن أبي سفيان ٧٦/٢،  -

٧٧، ٨٠
-  ،٣٧٨  ،٣٤٠/١ .... عثمان بن عفان

١٣/٢، ٧٥
- ٢٠٢/٢ ............ عثمان بن عليّ
عثمان بن محمد بن أبي سفيان.....  -

٤١/٢ ............................
- ١٦/٢ .............. عدي بن حاتم
- ٢٨٠/٢ ............. قِيُّ ةُ البارِ روَ عُ
-  ،٦٨ عروة (عزرة) بن قيس. ٦٥/٢، 

٦٩، ١٦٦، ١٧٧، ٢٩٥، ٣١٦
- ٣٠٨/٢ ................ النبي عزير
العسقالني................ ١٨٩/٢ -
عصام بن المصطلق ١٨٠/١، ١٨١ -
-  ،٣٠٧ عطاء بن أبي رباح... ٥٦/١، 

٣٠٩
عطية العوفي.............. ٣٣٧/١ -
- ٢٠٩/٢ .......... عقبة بن الصلت
-  ،٢٨٩/٢ عقبة بن سمعان ٣٠٣/١، 

٣١١
عقبة بن سمعان مولى الرباب......  -

١٩٦/٢ ..........................

-  ،٣٨٥ عقيل بن أبي طالب ٣٠٢/١، 
١٦٤/٢، ٢١٦

عكرمة.............. ٢٤٥/١، ٢٦٠ -
علي األصغر. ٣٨/١، ٤٢، ٤٣، ٤٤ -
-  ،١٩٣  ،٤٤  ،٤٣/١ .... علي األكبر

 ،٣٧٣  ،٣٧٢  ،٣٧١  ،٣٧٠  ،١٩٧
 ،٥٠٧  ،٤٩٩  ،٤٧٤  ،٤٥٢  ،٣٧٤
 ،١٦٦/٢، ١٦٧، ١٦٨، ١٧٠، ١٨٠

٢٠٢، ٢١٧، ٢٨٩، ٣٠٠، ٣٠٤
- ٤٣/١، ٤٤ .......... علي األوسط
-  ،٣١/١، ٣٤، ٣٧، ٣٩ . اإلمام علي

 ،٨٥  ،٧١  ،٦٩  ،٥٨  ،٤٧  ،٤٦  ،٤٠
 ،٩٤  ،٩٣  ،٩٢  ،٨٩  ،٨٨  ،٨٧  ،٨٦
 ،١٠٥  ،١٠٤  ،١٠٢  ،١٠١  ،٩٥
 ،١٢٢  ،١١٠  ،١٠٩  ،١٠٧  ،١٠٦
 ،١٤٩  ،١٣٠  ،١٢٨  ،١٢٧  ،١٢٦
 ،١٧٩  ،١٧٤  ،١٧٠  ،١٦٣  ،١٥٠
 ،١٩٩  ،١٩٤  ،١٨٧  ،١٨٥  ،١٨٠
 ،٢٥٤  ،٢٥٠  ،٢٤١  ،٢٠١  ،٢٠٠
 ،٢٦٩  ،٢٦٨  ،٢٦٢  ،٢٥٩  ،٢٥٦
 ،٢٧٤  ،٢٧٣  ،٢٧٢  ،٢٧١  ،٢٧٠
 ،٢٨٦  ،٢٨٥  ،٢٨٠  ،٢٧٩  ،٢٧٨
 ،٣٠٢  ،٣٠١  ،٢٩٥  ،٢٩٤  ،٢٩١
 ،٣١٢  ،٣١١  ،٣٠٦  ،٣٠٥  ،٣٠٤
 ،٣٢٨  ،٣١٩  ،٣١٨  ،٣١٧  ،٣١٣
 ،٣٣٥  ،٣٣٤  ،٣٣٢  ،٣٣٠  ،٣٢٩
 ،٣٤١  ،٣٤٠  ،٣٣٩  ،٣٣٧  ،٣٣٦
 ،٣٤٩  ،٣٤٧  ،٣٤٦  ،٣٤٥  ،٣٤٤
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٤٦٥

 ،٣٥٥  ،٣٥٤  ،٣٥٢  ،٣٥١  ،٣٥٠
 ،٣٧٠  ،٣٦٦  ،٣٦١  ،٣٥٨  ،٣٥٦
 ،٣٨٥  ،٣٨٠  ،٣٧٨  ،٣٧٣  ،٣٧١
 ،٤٠٢  ،٤٠١  ،٤٠٠  ،٣٩١  ،٣٨٩
 ،٤٦٦  ،٤٦٥  ،٤٢٩  ،٤٢٣  ،٤٠٩
 ،٤٧٣، ٤٨٤، ١٢/٢، ١٣، ١٤، ١٦
 ،٢٦  ،٢٥  ،٢٣  ،٢٢  ،٢١  ،١٨  ،١٧
 ،٩٧  ،٩٣  ،٧٥  ،٦٦  ،٦٤  ،٦٣  ،٢٧
 ،١٦٤  ،١٥٠  ،١٤٨  ،١٠٤  ،١٠٣
 ،١٩٤  ،١٩٢  ،١٩١  ،١٨٩  ،١٨٨
 ،٢٥٤  ،٢٤٣  ،٢٢٧  ،٢١٥  ،٢٠٠
 ،٢٧٢  ،٢٦٤  ،٢٦٣  ،٢٥٧  ،٢٥٥
 ،٢٧٧  ،٢٧٦  ،٢٧٥  ،٢٧٤  ،٢٧٣
 ،٢٨٢  ،٢٨١  ،٢٨٠  ،٢٧٩  ،٢٧٨
 ،٣٤٩  ،٣٤٣  ،٣٠٧  ،٢٩١  ،٢٨٣

٣٥٣، ٣٥٤، ٣٨٤
- ٣٠٩/١ ....... عليّ بن أبي عمران
- ٢٨٨/١ . عليّ بن إبراهيم الجعفريّ
علي بن الحسن بن الحسين بن علي  -

٢٥٣/١ ..........................
-  .... اإلمام علي بن الحسين السجاد

 ،٤٥  ،٤٤  ،٤٣  ،٤٢  ،٤٠  ،٣٨/١
 ،١٤٧  ،١٤٥  ،٨٩  ،٨٨  ،٨٧  ،٨٦
 ،٢١٤  ،١٨٦  ،١٦٠  ،١٥٤  ،١٥٠
 ،٣٠٥  ،٢٨٨  ،٢٦٠  ،٢٥٦  ،٢٢٦
 ،٣٣٦  ،٣٣٥  ،٣٣٤  ،٣٣٠  ،٣٢٨
 ،٣٥٦  ،٣٥٥  ،٣٥٤  ،٣٤٤  ،٣٤٠
 ،٣٦٥، ٣٨٨، ٤٦٦، ٢٦٤/٢، ٢٦٨

 ،٢٩٢  ،٢٩١  ،٢٩٠  ،٢٨٨  ،٢٦٩
 ،٣٢٣  ،٣١٩  ،٢٩٧  ،٢٩٥  ،٢٩٣
 ،٣٢٩  ،٣٢٨  ،٣٢٦  ،٣٢٥  ،٣٢٤

٣٣٠، ٣٣٣، ٣٣٤
علي بن الطعان المحاربي ٢٠٨/١،  -

٢٠٩، ٤٧٢
علي بن حماد البغدادي... ٣٣٥/١ -
علي بن عباس............ ٣٨٨/١ -
عليّ بن عقيل....... ١٨٣/٢، ٢٠٥ -
- ٣٩٠/١ ............. عليّ بن قرظة
-  ... علي بن محمد بن شبر الهمداني

١٨/٢ ............................
اإلمام علي الهادي ٨٧/١، ٨٨، ٨٩ -
-  ،١٨٤/٢ .. عليّ بن مسلم بن عقيل

٢٠٦
اإلمام علي بن موسى الرضا ٦٥/١،  -

 ،٢٨٦  ،١٠٥  ،٨٩  ،٨٨  ،٨٧  ،٨٢
٢٩١، ٢٩٥، ٣٠٤، ٣٠٥

السيد علي جالل الحسيني ١٢٨/١ -
- ٤٣١/١ ............. علي محسني
- ٧١/٢ ............... ار الدهني عمّ
ار بن أبي السالمة الداالني......  - عمّ

٣٧٥/١، ١٨٨/٢، ١٩٢، ٢٠٢
هنيّ ٢٣٥/٢ - ار بن أبي معاوية الدّ عمّ
ان الطائي.... ٢٠٩/٢ - ار بن حسّ عمّ
- ٣٠٧/١ ........... عمار بن مروان
عمارة بن صلخب األزدي ١٩٨/٢ -
لولِيُّ ٦٨/٢، ٧١ - بَيدٍ السَّ ةُ بنُ عُ مارَ عُ
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٤٦٦

- ١٣٠/١ ............ عمر أبو النصر
عمران بن حصين......... ٣٣٠/١ -
- ٣١/١ .......... عمران بن سليمان
- ٢٠٩/٢ .......... عمران بن كعب
عمر بن أبي كعب......... ٣٧٥/١ -
عمر بن االحدوث الحضرمي......  -

٢٠٩/٢ ..........................
عمر بن الحسن..... ١٨٢/٢، ٢٠٤ -
- ١٨٣/٢، ٢٠٤ .... عمر بن الحسين
-  ،٣٣٠  ،١١٩/١ .. عمر بن الخطاب

٧٥/٢
عمر بن خالد الصيداوي.. ٢٠٩/٢ -
-  ،٣٣٣  ،٣٣٢/١ ...... عمر بن سعد

 ،٣٨٩  ،٣٧٣  ،٣٦٣  ،٣٦٢  ،٣٥٩
 ،٤٧٤  ،٤٠٠  ،٣٩٩  ،٣٩١  ،٣٩٠
 ،٤٩٩، ٥٠٠، ٥٠١، ٢٥٠/٢، ٢٨٦
 ،٣٠٢  ،٢٩٨  ،٢٩٥  ،٢٩٤  ،٢٩٣
 ،٣١٢  ،٣١١  ،٣٠٥  ،٣٠٤  ،٣٠٣
 ،٣١٧  ،٣١٦  ،٣١٥  ،٣١٤  ،٣١٣
 ،٣٤٠  ،٣٣٩  ،٣٣٨  ،٣٣٧  ،٣٣٦

٣٤١، ٣٤٢
عمر بن عبـد الرحمن بن الحارث بن  -

٤٩٠/١ ......... هشام المخزومي
عمر بن عبد العزيز........ ٣٠٧/١ -
عمر بن عبد اللَّه مولى غفرة ٣٣٠/١ -
- ٧٧/٢ .. عمر بن عبيد الله بن معمر
- ١٨١/٢، ٢٠٣ ........ عمر بن عليّ
عمرو األزدي............. ٣٦٧/١ -

-  ،٦٥/٢ . يُّ يدِ بَ اجِ الزُّ جّ و بنُ الحَ مرُ عَ
٦٨، ٦٩، ١٧٧، ٢٩٤

- ٣٤٢/٢ ......... عمرو بن الحسن
-  ،١٤/٢ . عمرو بن الحمق الخزاعي

٢١، ٢٢، ٢٥، ١٥٠
- ٣٤١/٢ . يُّ عفِ ةِ الجُ ليفَ و بنُ الخَ مرُ عَ
-  ،١٢١  ،٦٦/١ .... مرو بن العاصِ عَ

٢٢٥، ٢٣/٢
عمرو بن جنادة األنصاري ١٦٧/٢،  -

١٦٨، ١٧٠
عمرو بن خالد األزدي.... ٢٠٩/٢ -
- ٣٠٩/١ ............ عمرو بن دينار
عمرو بن صبيح........... ٣٦٩/١ -
عمرو بن ضبيعة الضبعي التميمي..  -

١٨٩/٢، ٢٠٩ ....................
- ٣٤١/٢ .. يُّ عفِ ةَ الجُ و بنُ طَلحَ مرُ عَ
عمرو بن عبد اللَّه الجندعي ٢٠٩/٢ -
عمرو بن عبيد اللَّه بن معمر ٧٥/٢،  -

٨٨، ٢٤١
-  . يَّ عبٍ األَنصارِ ةَ بنِ كَ ظَ رَ مرو بن قَ عَ

٥٠٠/١، ٢٠٩/٢ ................
- ٣٠٩/١ ........... عمير بن مأمون
عمير (عمرو) بن عبد اللَّه المذحجي  -

٢٠٩/٢ ..........................
-  . عون األصغر بن عبد اللَّه بن جعفر

١٨٤/٢، ٢٠٦ ....................
عون بن أبي جحيفة......... ٩٠/١ -
يفة....... ٢٨١/٢ - حَ عون بن أبي جُ
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٤٦٧

عون بن جعفر بن جعفر.. ١٨٤/٢،  -
٢٠٦

عون بن عبد اللَّه بن جعفر ١٦٨/٢،  -
١٨١، ٢٠٣

عـون بن عبـد اللَّـه بن جعفـر بن أبي  -
٣٧٥/١، ٣٧٦ .............. طالب

عون بن عقيل....... ١٨٣/٢، ٢٠٥ -
- ١٧٥/١، ٣٥٦ ............ العياشي
العيزار بن حريث.... ٦٦/١، ٣٠٩ -
النبي عيسى ٨٧/١، ٣٠٨/٢، ٣٥٢ -

حرف الغني
- ٢٧٧/٢ ............. غرفة األزديّ
الغزالي................... ١٧٩/١ -
غـالم التركـي مولـى للحـر بـن يزيد  -

١٩٦/٢ .................. الرياحي
حرف الفاء

- ٣٨٣/١ .............. فؤاد سزگين
-  ،٣٣  ،٣٢  ،٢٩/١ ... فاطمة الزهراء

 ،٩٣  ،٨٣  ،٧٩  ،٧٤  ،٧٢  ،٣٥  ،٣٤
 ،١٠٤  ،١٠٣  ،١٠٢  ،١٠١  ،٩٧
 ،١٣٢  ،١٢٧  ،١٢٦  ،١٢٢  ،١٠٥
 ،٢٦٧  ،٢٦٦  ،٢٦٢  ،٢٤٢  ،٢١١
 ،٨٤/٢  ،٤٧٠  ،٢٨٥  ،٢٧٤  ،٢٧٣
 ،٢٧٣  ،٢٧٠  ،٢٦٩  ،٢٦٤  ،٢٥٠
 ،٣٣٩  ،٣٣٠  ،٣٠٧  ،٣٠٣  ،٢٩١

٣٤٢، ٣٤٣
فاطمة بنت اإلمام الحسين. ٤١/١،  -

 ،٢٣٤  ،٢٣٣  ،١٧١/٢  ،٢٦٠  ،٤٣
٢٣٥، ٣٢٩

فاطمة بنت اإلمام علي.... ١٧١/٢ -
فاطمة بنت حبابة الوالبية.. ٣٧٦/١ -
الفتال النبيسابوري.......... ٩٤/١ -
الفرزدق........ ٢٦٠/١، ١٤٣/٢ -
فرعون...................... ٤١/٢ -
- ١٧٢/٢ ............... فضة النوبية
- ٣٥١/١ ................... الفضل
- ٣٥١/٢ ........ ة الفضل بن أبي قرّ
فضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث  -

ابن عبد المطلب............ ٤٢/٢
- ٣٣٨/١، ٣٥١ ... الفضل بن شاذان
الفيروز آبادي............. ٣٨١/١ -
فيليب حتى............... ١٤٧/٢ -

حرف القاف
- ٢٦٩/٢ ..................... قابيل
مولـى  - الدئلـي  عبداللَّـه  بـن  قـارب 

١٩٥/٢ .................. الحسين
قارب مولى اإلمام الحسين ١٦٩/٢،  -

٢٠٩
قاسط بن زهير بن الحرث التغلبي..  -

١٩٢/٢ ..........................
-  . قاسط بن عبد اللَّه بن زهير التغلبي

٣٧٦/١ ..........................
-  ،١٦٦  ،٩٩/٢ .. القاسم بن الحسن

١٦٧، ١٦٨، ١٨٠، ٢٠٢
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٤٦٨

- ١٨٢/٢، ٢٠٤ ... قاسم بن الحسين
- ٢٠٩/٢ . القاسم بن حبيب األزدي
- ١٨٢/٢، ٢٠٤ ....... قاسم بن عليّ
القاضي النعمان المغربي ٢٧٨/١،  -

٢٩٧، ٣٠٧، ٩٥/٢
قتادة................. ٤٧/١، ١٤٥ -
-  .. يُّ عفِ زيدَ الجُ و بنِ يَ مرِ مُ بنُ عَ شعَ القَ

٣٣٦/٢ ..........................
قطب الدين الراوندي.... ١١٣/١،  -

١٧٥
النمـري  - (عمـرو)  عمـر  بـن  قعنـب 

٢٠٩/٢، ٢١١ ............ البصري
- ٢٤٩/٢ ............. قمر بنت عبد
- ٣٨٣/١ .......... المحدث القمي
- ١٦٥/٢، ٣١٠ ... ثِ قَيسُ بنُ األَشعَ
-  ،٨٧  ،٧٧ قيس بن الهيثم... ٧٥/٢، 

٨٨، ٢٤١
يُّ ١٢٢/١،  - يداوِ رٍ الصَّ سهِ قَيسُ بنُ مُ

٣٧٧، ٦٥/٢، ٦٧، ٧١، ١٩٨، ١٩٩
حرف الكاف

كثير بن شهاب بن الحصين الحارثي  -
١٩٧/٢ ..........................

كردوس بن زهير بن الحرث التغلبي  -
١٩٢/٢ ، ٢٠٢ ...................

كرز التميمي.............. ٢٦٠/١ -
الكشي ٣٣٥/١، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤٩،  -

٣٥١، ٣٥٤، ٣٧٨، ٢٩٦/٢

- ٣٣٤/١ ............ كعب بن جابر
- ٣٥٠/١ ................. الكفعمي
- ٢٩٩/١ ........ السيد الكلبايكاني
-  ،٢٩٨  ،٩٤ الشيخ الكليني. ٤٧/١، 

 ،٣١٢، ٣٥٦، ٣٨٣، ٣١٥/٢، ٣٢٩
٣٣٣

الشيخ كمال الدين بن طلحة ٤٣/١ -
كنانة بن عتيق التغلبي.... ١٨٨/٢،  -

٢٠٩
الكوفي................... ٢٦٨/٢ -
الصافـي  - اللَّـه  لطـف  الشـيخ 

الكلبابكاني............... ١١٤/١
حرف الالم

ة بن عروة بن مسعود  - ليلى بنت أبي مرّ
الثقفي... ٤١/١، ٤٢، ٣٧٠، ٣٧١، 

٣٧٢، ١٦٨/٢
حرف امليم

مارية بنت منقذ العبدية... ٢١٢/٢،  -
٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٤، ٢٥٧

مالك األشتر.............. ٣٧٨/١ -
مالك بن أنس الكاهلي.... ٣٣١/١ -
-  ... يُّ ) الكِندِ يرِ مالِكُ بنُ النَّسرِ (النُّسَ

٣٣٤/٢، ٣٣٥ ....................
مالك بن عبد بن سريع الجابري....  -

٢٠٩/٢ ..........................
مالك بن مسمع..٧٥/٢، ٧٧، ٨٧ ،  -

٨٨، ٢٤١
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٤٦٩

-  ،٣٥٥ العالمة المامقاني.. ٣٣٨/١، 
٣٦٥، ٣٧٩، ٣٩١

المبارك (لقب اإلمام الحسين).....  -
٣٦/١ ............................

-  ،٥١  ،٥٠ المتوكل العباسي ٤٩/١، 
٥٢، ٥٣

- ١٢٥/٢ ................... مجاهد
الشيخ المجلسي ٣٠/١، ٩١، ١٤٦،  -

 ،٣٣٨  ،٣٣٢  ،٢٠٨  ،٢٠٥  ،١٥٧
٣٥٥، ٤٧٤

- ٢٠٩/٢ ............ مجمع بن زياد
مجمع بن عائذ............ ١٧٠/٢ -
مجمع بن عبداللَّه العائذي ١٩١/٢،  -

٢٠٩
-  ،٤٨ السيد محسن األمين.. ٤٦/١، 

 ،١٥٥، ٢٤٢، ٣٤٨، ٣٥٩، ٢٠١/٢
٣٢٣، ٣٢٧

-  ...... الشيخ محمد أمين زين الدين
٢٩٦/١ ..........................

- ٣٧٨/١ ........ محمد بن أبي بكر
محمد بن أبي حذيفة...... ٣٧٨/١ -
-  ...... د بن أبي سعيد بن عقيل محمّ

١٦٨/٢، ١٧٠، ١٨٠، ٢٠٣
السـيد محمد بن أبي طالب الحسيني  -

الحائري.................... ٤٨/١
د بن أحمد........... ٢٨٨/١ - محمّ
- ٣٥/٢ .. محمد بن أحمد بن مسمع
محمد بن اإلمام الحسين ٤٣/١، ٤٤ -

-  ،١٨٢/٢ ....... د بن الحسين محمّ
٢٠٤/٢

محمد بن الحسين األشناني. ٥١/١ -
- ٣٣٥/١ ......... محمد بن الحكم
-  ،٩٤  ،٧٢/١ ..... محمد بن الحنفية

 ،٣٧٩  ،٣٦٦  ،٢٥٤  ،٢٥٢  ،١٢١
٢٨٤/٢، ٢٨٨

عثمـان  - بـن  ـاك  الضحّ بـن  ـد  محمّ
الحزامي.................... ٧١/١

د بن العباس... ١٨٥/٢، ٢٠٧ - محمّ
داني ٦٣/٢، ٧٢ - د بن بشر الهمْ محمّ
محمد بن بشير الحضرمي ٥٠٣/١ -
د بن جعفر..... ١٨٤/٢، ٢٠٦ - محمّ
- ٢٧٨/٢ ........... د بن سعد محمّ
- ٨١/١، ٢٧٨/٢ ... د بن سنان محمّ
النبي محمد ٧/١، ١٠، ١٦، ١٨، ١٩،  -

 ،٣٦  ،٣٥  ،٣٤  ،٣٣  ،٣٢  ،٣١  ،٢٩
 ،٥٧  ،٥٦  ،٥٥  ،٥٢  ،٤٧  ،٤٦  ،٤١
 ،٦٥  ،٦٣  ،٦٢  ،٦١  ،٦٠  ،٥٩  ،٥٨
 ،٧٢  ،٧١  ،٧٠  ،٦٩  ،٦٨  ،٦٧  ،٦٦
 ،٨٠  ،٧٩  ،٧٧  ،٧٦  ،٧٥  ،٧٤  ،٧٣
 ،٩١  ،٩٠  ،٨٩  ،٨٨  ،٨٧  ،٨٦  ،٨٥
 ،٩٢، ٩٣، ٩٤، ٩٥، ٩٩، ١٠١، ١٠٢
 ،١٠٧  ،١٠٦  ،١٠٥  ،١٠٤  ،١٠٣
 ،١١٢  ،١١١  ،١١٠  ،١٠٩  ،١٠٨
 ،١٢١  ،١٢٠  ،١١٩  ،١١٤  ،١١٣
 ،١٢٨  ،١٢٧  ،١٢٦  ،١٢٣  ،١٢٢
 ،١٣٦  ،١٣٥  ،١٣٣  ،١٣٢  ،١٢٩
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٤٧٠

 ،١٦٩  ،١٦٦  ،١٦٥  ،١٦١  ،١٦٠
 ،١٨٠  ،١٧٩  ،١٧٥  ،١٧٤  ،١٧٠
 ،٢٠٠  ،١٩٩  ،١٩٦  ،١٩٣  ،١٨٧
 ،٢١٢  ،٢٠٦  ،٢٠٥  ،٢٠٤  ،٢٠٣
 ،٢٣٠  ،٢٢٢  ،٢١٨  ،٢١٧  ،٢١٤
 ،٢٥٣  ،٢٥١  ،٢٤٧  ،٢٤٢  ،٢٤١
 ،٢٦١  ،٢٦٠  ،٢٥٩  ،٢٥٦  ،٢٥٤
 ،٢٦٦  ،٢٦٥  ،٢٦٤  ،٢٦٣  ،٢٦٢
 ،٢٧١  ،٢٧٠  ،٢٦٩  ،٢٦٨  ،٢٦٧
 ،٢٧٨  ،٢٧٥  ،٢٧٤  ،٢٧٣  ،٢٧٢
 ،٢٨٥  ،٢٨٤  ،٢٨٢  ،٢٨٠  ،٢٧٩
 ،٢٩٠  ،٢٨٩  ،٢٨٨  ،٢٨٧  ،٢٨٦
 ،٢٩٧  ،٢٩٥  ،٢٩٤  ،٢٩٢  ،٢٩١
 ،٣٠٤  ،٣٠٣  ،٣٠٢  ،٣٠١  ،٣٠٠
 ،٣١٣  ،٣١٢  ،٣١١  ،٣٠٦  ،٣٠٥
 ،٣١٩  ،٣١٨  ،٣١٧  ،٣١٥  ،٣١٤
 ،٣٣٢  ،٣٣١  ،٣٢٨  ،٣٢٦  ،٣٢٣
 ،٣٣٩  ،٣٣٨  ،٣٣٧  ،٣٣٦  ،٣٣٥
 ،٣٥٥  ،٣٥٤  ،٣٥١  ،٣٤٥  ،٣٤٠
 ،٣٧٢  ،٣٦٦  ،٣٦٤  ،٣٦٠  ،٣٥٩
 ،٣٨٦  ،٣٨٥  ،٣٨٠  ،٣٧٤  ،٣٧٣
 ،٤٠٧  ،٤٠٦  ،٤٠٤  ،٣٨٩  ،٣٨٧
 ،٤٢٧  ،٤٢٠  ،٤١٢  ،٤١٠  ،٤٠٩
 ،٤٦٦  ،٤٦٥  ،٤٤٦  ،٤٣٧  ،٤٢٩
 ،٤٧٩  ،٤٧٨  ،٤٧٣  ،٤٧٠  ،٤٦٩
 ،٤٩٤  ،٤٩٠  ،٤٨٨  ،٤٨٤  ،٤٨٠
 ،٥٠٦  ،٥٠٣  ،٤٩٨  ،٤٩٧  ،٤٩٦
 ،١٥٦  ،٤٤  ،٤٣  ،٤٢  ،٢٦/٢  ،٥٠٩

 ،٢٥٠  ،٢٤١  ،٢٣٨  ،٢٢٦  ،١٩١
 ،٢٦٣  ،٢٦١  ،٢٦٠  ،٢٥٦  ،٢٥٤
 ،٢٦٨  ،٢٦٧  ،٢٦٦  ،٢٦٥  ،٢٦٤
 ،٢٧٣  ،٢٧٢  ،٢٧١  ،٢٧٠  ،٢٦٩
 ،٢٨٠  ،٢٧٩  ،٢٧٧  ،٢٧٦  ،٢٧٤
 ،٢٨٧  ،٢٨٦  ،٢٨٤  ،٢٨٣  ،٢٨١
 ،٢٩٤  ،٢٩٣  ،٢٩١  ،٢٩٠  ،٢٨٨
 ،٣٠٧  ،٣٠٥  ،٣٠٣  ،٣٠٢  ،٢٩٧
 ،٣١٤  ،٣١٢  ،٣١١  ،٣٠٩  ،٣٠٨
 ،٣٢٠  ،٣١٩  ،٣١٨  ،٣١٦  ،٣١٥
 ،٣٢٦  ،٣٢٤  ،٣٢٣  ،٣٢٢  ،٣٢١
 ،٣٣٥  ،٣٣٤  ،٣٣١  ،٣٣٠  ،٣٢٧
 ،٣٤٧  ،٣٤٤  ،٣٤٣  ،٣٤٠  ،٣٣٩
 ،٣٦٧  ،٣٥٥  ،٣٥٣  ،٣٥١  ،٣٤٩
 ،٣٧٤  ،٣٧٣  ،٣٧٢  ،٣٧١  ،٣٦٨

٣٧٧، ٣٧٨، ٣٧٩، ٣٨٣، ٤٣٧
د بن عبد اللَّه بن جعفر........  - محمّ

١٨١/٢، ٢٠٣ ....................
محمد بـن عبد اللَّه بـن جعفر بن أبي  -

٣٨٤/١ .................... طالب
د بن عبد اللَّه بن عقيل........  - محمّ

١٨٣/٢، ٢٠٥ ....................
-  .... د بن عثمان بن أبي حرملة محمّ

٣٠٢/١ ..........................
د بن عقيل..... ١٨٣/٢، ٢٠٥ - محمّ
- ٨٧/١، ٨٨، ٨٩ ..... اإلمام الجواد
اإلمام محمد بن علي الباقر ٣٢/١،  -

 ،٨٨  ،٨٧  ،٨٦  ،٧٨  ،٧٦  ،٤٤  ،٣٦
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٤٧١

 ،١٨٧  ،١٨٦  ،١٥١  ،١٠٧  ،٨٩
 ،٢٧١  ،٢٦٠  ،٢٥٢  ،٢٠٤  ،١٨٨
 ،٣٣٥  ،٣٠٦  ،٢٩٠  ،٢٨٠  ،٢٧٩
 ،٣٤٠  ،٣٣٩  ،٣٣٨  ،٣٣٧  ،٣٣٦
 ،٣٨٨  ،٣٧٩  ،٣٧٨  ،٣٥٦  ،٣٥٤
 ،٤٠٢، ٢٦٥/٢، ٣١٥، ٣٢٥، ٣٢٨

٣٢٩، ٣٣٠، ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٣٤
- ١٨٠/٢، ٢٠٢ ...... د بن عليّ محمّ
- ١٧٤/٢ .......... د بن عمارة محمّ
- ٦٥/٢ ..... يُّ يرٍ التَّميمِ مَ دُ بنُ عُ مَّ حَ مُ
-  ،٦٨/٢ .. دٍ طارِ يرِ بنِ عُ مَ دُ بنُ عُ مَّ حَ مُ

٦٩
- ٣٢١/٢ ........... د بن قيس محمّ
- ٣٥٣/٢ . د بن مسعر اليربوعيّ محمّ
محمد بن مسلم... ٧٨/١، ٧٩، ٨١ -
د بن مسلم بن عقيل ١٨٣/٢،  - محمّ

٢٠٥
محمد بن موسى.......... ٣٨١/١ -
الشيخ محمد جعفر الطبسي ٣٢٩/١ -
الشيخ محمد حسن آل ياسين......  -

١٣٢/١، ٢٩٨/٢ ................
الشيخ محمد حسن المظفر ٩٩/١،  -

١٠٩
كاشـف  - آل  حسـين  محمـد  الشـيخ 

١٠٩/١ .................... الغطاء
الشيخ محمد رضا المظفر ١٠٨/١ -
الشيخ محمد صادق الكرباسي ٢٠/١ -
- ١٣٠/١ ....... محمد علي الجناح

الشيخ محمد مهدي شمس الدين..  -
 ،١٩٤  ،١٩٣/٢  ،٣٢٤  ،١٠٠/١

١٩٥، ٢١٢، ٢١٤، ٢١٦
المختار بن أبي عبيد الثقفي........  -

 ،٣٥٣/١، ٣٦٢، ٣٧١، ٤٤/٢، ٦٤
٩٤، ١٣٦، ١٩٣، ١٩٤، ١٩٥، ٢٥٥

لَيمٍ ٣٧٩/١، ٢٨١/٢ - خنَفُ بنُ سُ مِ
مخنف بن سليمان........ ٣٨٠/١ -
المدائني ٣٨٣/١، ٣٧/٢، ٤٢، ٤٣ -
-  .... يُّ بدِ ذِ بنِ النُّعمانِ العَ نقِ ةُ بنُ مُ رَّ مُ

٣٧٢/١، ٣٧٤ ....................
- ١١٣/٢ .......... مرتضى مطهري
مروان بن إبراهيم......... ١٤١/٢ -
-  ،٢٤/٢ مروان بن الحكم ١٢١/١، 

٤١، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٩، ٦٠، ٦١
مروان بن محمد.......... ١٤١/٢ -
المزي.......... ٣٣٠/١، ٢٣٥/٢ -
- ٣٠٩/١ .... مستقيم بن عبد الملك
مسروق بن األجدع....... ٣٠٩/١ -
مسعدة بن صدقة.......... ١٧٥/١ -
-  ،٣٨٥ اج ٣٨٤/١،  مسعود بن الحجّ

٢٠٩/٢
-  ،٨٧  ،٧٧ مسعود بن عمرو. ٧٥/٢، 

٨٨، ٢٤١
-  ،٣٦٣  ،٦٩  ،٤٧/١ .... المسعودي

 ،٣١  ،١١/٢  ،٣٧٦  ،٣٧١  ،٣٦٩
 ،٤٢  ،٤١  ،٣٨  ،٣٦  ،٣٥  ،٣٣  ،٣٢

٤٨، ٣٢٥، ٣٢٩
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٤٧٢

مسقط بن زهير بن الحرث التغلبي.  -
١٩٢/٢ ..........................

مسلم..... ٣٤/١، ٩٠، ٩١، ١٠١،  -
١٠٤، ٣٣٠

مسلم (أسلم) بن كثير..... ٢٠٩/٢ -
- ٤١/٢، ٤٢ ......... مسلم بن عقبة
-  ،٣٥٣ مسلم بن عقيل..... ٣٤٦/١، 

 ،٣٨٦  ،٣٨٥  ،٣٧٧  ،٣٦٢  ،٣٦١
 ،٣٨٧، ٥٠٢، ٧٣/٢، ٧٤، ٨١، ٨٢
 ،١٩٨  ،١٩٧  ،١٧٢  ،١٦٧  ،١٦٤
 ،٢٤٣  ،٢٤٢  ،٢١٥  ،٢٠٠  ،١٩٩
 ،٢٥٣  ،٢٤٧  ،٢٤٦  ،٢٤٥  ،٢٤٤

٢٥٤، ٢٥٧، ٣٠٦، ٣١١
- ٧٧/٢ ..... لِيُّ و الباهِ مرٍ سلِمُ بنُ عَ مُ
مسلم بن عوسجة األسدي ٣٠٣/١،  -

 ،٣٨٦، ٣٨٨، ٤٩٨، ٥٠٣، ١٦٧/٢
 ،٢٠١  ،١٩٩  ،١٨٨  ،١٧١  ،١٦٩

٢٠٩، ٢١٧
-  ،٣٤/٢  ،٣٥/١ . المسور بن مخرمة

٢٧٠
- ٦٤/٢، ٦٧ ...... المسيَّب بن نجبة
المصاب الماري.......... ١٦٦/٢ -
المـاري  - (المصابـر)  المصـاب 

٢٩٨/٢ ................. (المازي)
- ٧٥/٢ ........... مصعب بن الزبير
مطرف بن المغيرة بن شعبة ٣٧٩/١،  -

١٣٦/٢
المطلب بن عبيد اللَّه بن حنطب ٢٦٠/١ -

المطهر (لقب اإلمام الحسين). ٣٦/١ -
- ٣٣٢/٢ ............ معاذ بن مسلم
معاوية بن أبي سفيان....... ٤٦/١،  -

 ،٢٠٥  ،١٢١  ،١٢٠  ،٩٥  ،٤٧/١
 ،٣٢٣  ،٢٢٦  ،٢٢٤  ،٢١٣  ،٢٠٦
 ،٣٩٩  ،٣٩٨  ،٣٥٨  ،٣٥٢  ،٣٢٩
 ،٤٩٧  ،٤٩٦  ،٤٧٩  ،٤٠٥  ،٤٠٠
 ،١٥  ،١٤  ،١٣  ،١٢  ،١١/٢  ،٤٩٨
 ،٢٢  ،٢١  ،٢٠  ،١٩  ،١٨  ،١٧  ،١٦
 ،٣٠  ،٢٩  ،٢٨  ،٢٧  ،٢٦  ،٢٤  ،٢٣
 ،٥٢  ،٥٠  ،٤٩  ،٤٨  ،٤٧  ،٣٤  ،٣٢
 ،٦٣  ،٦١  ،٦٠  ،٥٩  ،٥٨  ،٥٧  ،٥٣
 ،٦٤، ٦٦، ٧٤، ٧٥، ٧٧، ٧٨، ١٤٩
 ،٢١٤  ،٢١٣  ،١٥٣  ،١٥١  ،١٥٠

٢٣٢، ٢٦٣، ٣٨١، ٣٨٢
-  ،٢٨٨/١ ار ١٧٤/١،  معاوية بن عمّ

٢٩٨/١، ٢٩٩/١
- ٨١/١ ............ معاوية بن وهب
معاوية بن يزيد.............. ٣١/٢ -
- ١٣/٢ ............ المغيرة بن شعبة
المفضل.................. ٣٤٧/٢ -
الشيخ المفيد ٣٢/١، ٤٢، ٤٣، ٤٥،  -

 ،٩٣، ٩٤، ١٥١، ١٦٦، ٢٩٤، ٣٦٩
 ،٣٧٠، ٣٨٥، ٢٤٥/٢، ٢٧٦، ٢٨٦
 ،٣١٦  ،٣١٥  ،٣١٣  ،٣١٢  ،٣٠٩

٣١٩، ٣٣١، ٣٣٥
المقداد بن األسود... ٦٨/١، ٣٥٥ -
- ١٠٤/١ .................. مكحول
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٤٧٣

- ٢٨١/٢ . مدانِيُّ حارٍ الهَ لِكُ بنُ صُ مَ
منجح بن سهم مولى الحسين......  -

١٦٩/٢، ١٩٥، ٢١٠
رُ بنُ الجارودِ ٧٥/٢، ٧٦، ٧٧،  - نذِ المُ

٨٠، ٨٧، ٨٨، ٢١٢، ٢٤١، ٢٤٢
- ١٣٢/٢، ١٤١ . المنصور الدوانيقي
منعم بن ثمامة الصيداوي. ١٧٠/٢ -
المنهال بن عمرو األسدي ٣٨٨/١ -
د ٢٨٨/١ - منيف مولى جعفر بن محمّ
-  ،٨٦ اإلمام المهدي المنتظر ٨٥/١، 

٨٧، ٨٩
- ٣٥٢/٢ .............. النبي موسى
-  ،٨٩  ،٨٨  ،٨٧/١ ... اإلمام الكاظم

١٠٥، ٤٣٠، ٤٦٧
ار...... ٣٤٦/١، ١٧٧/٢ - ميثم التمّ
السيد مير علي الهندي...... ٣٢/٢ -
- ٣٤٤/١، ٣٤٦ ............... يْسر مَ
ميسر بن عبد العزيز....... ٢٥٢/١ -
- ٥٨/٢ .. لبِيِّ لٍ الكَ ميسونُ بِنتُ بَحدَ
ميكائيل................... ١٢٦/١ -
ربٍ ٣٧١/١ - فيانَ بنِ حَ ةُ ابنَةُ أبي سُ يمونَ مَ

حرف النون
-  ،٣٨٩/١ ... نافع بن هالل الجملي

٣٩٠، ٣٩١، ١٩١/٢، ١٩٢، ٢٠٢
نبهان مولى حمزة بن عبد المطلب.  -

١٨٨/٢ ..........................
النجاشي ٣٥٤/١، ٣٧٨، ٣٧٩، ٣٨٠ -

- ٣٥٥/١ ................... النراقي
النرسي................... ٣١٥/٢ -
النسائي................... ٣٣٠/١ -
نصر بن أبي نيزر مولى علي........  -

١٩١/٢، ١٩٥ ....................
-  ... بابِيُّ بَةَ (حربة) الضِّ رشَ نَصرُ بنُ خَ

١٦٦/٢، ٢٩٨، ٣٤١، ٣٤٢
- ٣٨١/١ ........... نصر بن مزاحم
- ١٦٩/٢ .... نصر مولى اإلمام علي
- ٣١٥/١ ........... النضر بن مالك
- ١٢٧/٢ .......... القاضي النعمان
النعمان بن بشير. ٦٤/٢، ٦٧، ٦٩، ٧٤ -
النعمان بن عمرو األزدي الراسبي..  -

٣٩١/١، ١٩٢/٢، ٢٠٨ .........
النعماني.................. ٣٥٥/١ -
األنصـاري  - العجـالن  بـن  نعيـم 

١٩١/٢، ٢١٠ .......... الخزرجي
نفيل بن دارم.............. ٣٥٨/١ -
النمر بن قاسط.. ٣٦٨/١، ٢٤٩/٢ -
- ٣١٦/٢ ............. نُمير بن وعلة

حرف اهلاء
هابيل..................... ٢٦٩/٢ -
- ٤٨/١، ٤٩ ......... هارون الرشيد
هارون بن خارجة........... ٧٨/١ -
السيد هاشم البحراني..... ١١٣/١ -
-  ،٣٤٢/١ . هانئ بن ثبت الحضرمي

٥٠٠
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-  ،١٦٩  ،١٦٧/٢ ..... هانئ بن عروة
١٩٧، ١٩٨، ١٩٩، ٢٠١

هانئ بن هانئ........ ٧١/١، ٣٨٥ -
-  ،٦٨ هانئ بن هانئ السبيعي ٦٥/٢، 

٦٩، ٧٢، ٧٣
- ٣٤١/١ . هاني بن ثبيت الحضرمي
-  ،١٩٩/٢ .. هاني بن عروة المرادي

٢٠٠
د بن محمود العبدي.  - هاني بن محمّ

١٠٥/١ ..........................
هبيرة بن يريم............... ٧١/١ -
- ٢٥٦/١ .......... هشام بن الحكم
هشام بن حسان............. ٤٣/٢ -
هشام بن عبدالملك....... ١٤١/٢ -
د........... ٣٤٠/٢ - هشام بن محمّ
هشام بن محمد السائب الكلبي....  -

٣٧٩/١، ٣٨١ ....................
الهفهاف بن المهنّد الراسبي ٢١٠/٢ -
-  ،٣٨٩  ،٧٣/١ ....... اللُ بنُ نافِعٍ هِ

٣٣٩/٢
همام بن سلمة القانصي (القايضي)  -

٢١٠/٢ ..........................
- ٣٧/٢ ...................... الهيثم

حرف الواو
الحـرث  - مولـى  التركـي  واضـح 

المذحجي السلماني...... ١٩٥/٢
واضح الرومي............ ١٦٧/٢ -

واضح بن أسلم..... ٤٥١/١، ٥٠٧ -
واضح مولى الحرث السلماني. ١٦٩/٢ -
- ٤٧/١، ٦٩/٢ ............ الواقدي
الوفي (لقب اإلمام الحسين) ٣٦/١ -
الولي (لقب اإلمام الحسين) ٣٧/١ -
الوليد بن عتبة ٥٢/٢، ٥٣، ٥٤، ٥٧،  -

٥٨، ٥٩، ٢٨٥
-  ....... الوليد بن عتبة بن أبي سفيان

١٢١/١، ٣٩٩ ....................
وهب..................... ٣٠٣/١ -
- ٢١٠/٢ ........... وهب بن وهب

حرف الياء
- ١٢٦/١ ............... النبي يحيى
يحيى بن الحسن............ ٩١/١ -
- ٤٤/١ ............ يحيى بن الحكم
يحيى بن ثبيط............. ٣٩١/١ -
- ٢٨٨/٢ ........... يحيى بن سعيد
- ٢١٠/٢ ... يحيى بن سليم المازني
يحيى بن معين............ ٣٢٩/١ -
-  ،٣٣٠  ،٨٦/١ ...... ر يحيى بن يَعمُ

٣٥١/٢، ٣٥٣، ٣٥٥
ثِ ٦٨/٢، ٦٩، ٣١٠ - زيدُ بنُ الحارِ يَ
-  .. يمٍ وَ زيدَ بنِ رُ ثِ بنِ يَ زيدُ بنُ الحارِ يَ

٦٥/٢، ٦٨ .......................
قادِ الحيتي..... ٣٦٥/١ - يَزيد بنَ الرُّ
يزيـد بن ثبيـط العبـدي (عبـد قيس)  -

٢١١/٢ .................. البصري
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- ٢٩٦/٢ .. مدانِيُّ يرٍ الهَ ضَ زيدُ بنُ خُ يَ
يزيد بن زياد بن مهاصر أبو الشعثاء.  -

٢١٠/٢ ..........................
- ٧٨/٢ ............. يزيد بن مسعود
- ١٢٢/١ .. يزيد بن مسعود النهشلي
-  ،١٣١  ،١٢١ يزيد بن معاوية ٧٤/١، 

 ،٤٠٠  ،٣٩٩  ،٣٧٧  ،١٩٠  ،١٥٢
 ،٤٥٣  ،٤٥٢  ،٤٣٦  ،٤٢٠  ،٤٠٦
 ،١٤  ،١٢/٢  ،٥٠٨  ،٥٠٠  ،٤٧٠
 ،٣٢  ،٣١  ،٣٠  ،٢٨  ،١٧  ،١٦  ،١٥
 ،٣٩  ،٣٨  ،٣٧  ،٣٦  ،٣٥  ،٣٤  ،٣٣
 ،٤٦  ،٤٥  ،٤٤  ،٤٣  ،٤٢  ،٤١  ،٤٠
 ،٥٤  ،٥٢  ،٥١  ،٥٠  ،٤٩  ،٤٨  ،٤٧
 ،٦٣  ،٦٢  ،٦١  ،٦٠  ،٥٩  ،٥٨  ،٥٧
 ،٨٧  ،٨٥  ،٨٤  ،٨٣  ،٨٠  ،٧٥  ،٦٤
 ،٩٠، ٩٩، ١٠٩، ١١٢، ١١٤، ١٢٥
 ،١٥١  ،١٥٠  ،١٣٥  ،١٣٢  ،١٢٦
 ،١٩٨  ،١٦٣  ،١٥٤  ،١٥٣  ،١٥٢
 ،٢٢٩  ،٢٢٧  ،٢١٣  ،٢٠٠  ،١٩٩
 ،٢٣٤  ،٢٣٣  ،٢٣٢  ،٢٣١  ،٢٣٠

 ،٢٨٥  ،٢٨١  ،٢٧٢  ،٢٣٦  ،٢٣٥
 ،٣٧٧  ،٣١٣  ،٣٠٩  ،٢٩٨  ،٢٩٤
 ،٣٨٣  ،٣٨٢  ،٣٨١  ،٣٧٩  ،٣٧٨

٣٨٥
يزيد بن معقل............. ٣٣٣/١ -
يزيد بن مغفل الجعفي... ١٨٩/٢،  -

١٩١
يزيد بن نبيط العبدي ٢١٠/٢، ٢١٣،  -

٢١٧، ٢٤٢
- ٢٥٠/٢ .. يسار مولى زياد بن أبي سفيان
اليعقوبي.. ٣١/٢، ٥٨، ٧٠، ١٣٦،  -

٣٠٠، ٣٠٥
- ٦٠/١ ....................... يعلى
- ٦١/١ .............. يعلى العامري
- ٦٢/١ ................ ةَ رَّ يَعلَى بنَ مُ
الشيخ يوسف البحراني... ٢٩٦/١ -
يوسف الصباغ............ ٢٦٠/١ -
- ٣٧٩/١ ........... يوسف بن عمر
يونس بن عبد الرحمن... ٣٣٨/١،  -

٤٠٢
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حرف اهلمزة
- ٣٥٩/١ ....................... أجا
- ٣٨٦/١، ٣٨٧ ........... أذربيجان
- ٢٨٤/١ ................... أنطاكِيَةَ
- ٢١٦/٢ ..................... إيران
- ٧٥/٢ .................... اصطخر

حرف الباء
بئر الجعد................. ٢٤٩/٢ -
بدر....................... ٣٣٥/١ -
- ٤٨٦/١ ................... بريطانيا
البصرة ٢٤٧/١، ٣٢٩، ٣٩٢، ٤٨٢،  -

 ،٧٦  ،٧٥  ،٧٤/٢  ،١٣/٢  ،١٢/٢
 ،٢١١  ،١٦٩  ،٨٧  ،٨٠  ،٧٨  ،٧٧
 ،٢٤٢  ،٢٤١  ،٢١٧  ،٢١٤  ،٢١٢

٢٥٧، ٣٨٤
- ٣٧٧/١ ................ بطن الرمة
- ٢٤٢/١، ٢٨٤ ............... بغداد
- ٣٥٩/١ ................. بالد شمر
بلنجر..................... ٢٣٩/٢ -

- ١٥٢/١، ١٥٣ ....... البيت الحرام
حرف التاء

- ٢٨٤/١ ..................... تركيا
حرف الثاء

- ٥٠٣/١ ................. ثغر الري
حرف اجليم

جبانة السبيع.............. ١٩٧/٢ -
حرف احلاء

الحاجر......... ٣٧٧/١، ١٩٩/٢ -
الحجاز..... ١٧، ٥٩، ٢١٢، ٢١٦،  -

٣٨٠، ٣٨٤
الحرم المكي............. ١٥٢/٢ -
حنين..................... ٣٠٢/١ -
- ٣١/٢ .................... اريِن حوَّ

حرف اخلاء
- ٣٧٨/١، ١٤/٢، ٧٥ ..... خراسان
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حرف الدال
-  ،١١/٢، ١٣، ١٤، ٢٩، ٥٨ . دمشق

٦٣، ١٥٣، ٢٣٠
حرف الذال

- ٣٣٤/١ ................ ذات عرق
- ١٢٢/١ .................. ة مّ ذو الرّ
ذو حسم.................. ٣٣٣/١ -

حرف السني
سورية.................... ١٣٧/٢ -

حرف الشني
-  ،٩٥/١، ١٨١، ١٤/٢، ١٧ .. الشام

 ،١٦٤  ،٤٤  ،٤١  ،٣٧  ،٣٠  ،١٨
 ،٢٢٩  ،٢١٣  ،١٩٩  ،١٩٤  ،١٩٣

٢٣٠
حرف الصاد

ين ٣٠١/١، ٣٢٩، ٣٦١، ٣٧٨،  - صفّ
 ،٧٧  ،٧٥  ،٦٤  ،١٨  ،١٧/٢  ،٣٨٥
 ،٢٧٨  ،٢٧٦  ،٢٧٥  ،٢٦٣  ،٢٠٠

٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٥
حرف الطاء

الطف ٤٢/١، ٤٣، ٤٨، ٧٣، ١٣١،  -
 ،٣٣٢  ،٣٢٧  ،٢١٤  ،١٩٢  ،١٩١
 ،٣٦٧  ،٣٦٦  ،٣٦١  ،٣٥٨  ،٣٣٦
 ،٣٩٠  ،٣٧٥  ،٣٧١  ،٣٧٠  ،٣٦٩

 ،١٧٧  ،١٧٤  ،١٥٦  ،١٥١  ،٢٠/٢
 ،٢٠٣  ،٢٠١  ،١٩٧  ،١٨٢  ،١٧٩
 ،٢٦٣  ،٢٥٥  ،٢٥٤  ،٢٥١  ،٢٥٠

٢٦٧، ٣٢٥
حرف العني

- ٣٥٩/١، ٣٩٠ ... عذيب الهجانات
العراق.... ٤٦، ١٢١، ١٣١، ١٥٢،  -

 ،٣٧٧  ،٣٥٩  ،٣٣٤  ،٢٩٨  ،١٩٢
 ،٥٠٠  ،٤٩٠  ،٣٩٨  ،٣٨٢  ،٣٧٨
 ،١٤/٢، ١٩، ٨٢، ٨٤، ١١٩، ١٣٦
 ،٢١٣  ،٢٠٠  ،١٩٩  ،١٥٣  ،١٣٧
 ،٢٤٢  ،٢٤١  ،٢٣٨  ،٢١٦  ،٢١٤
 ،٢٨٦  ،٢٨٤  ،٢٨٢  ،٢٥٧  ،٢٤٥

٢٨٧، ٢٨٨، ٣٦٨، ٣٧٢
حرف الفاء

الفرات ٢٧٧/٢، ٢٨١، ٢٨٢، ٣٠١ -
حرف القاف

-  ،٧٩  ،٥١ قبر اإلمام الحسين ٥٠/١، 
٨٣، ٣٤٠

قبر الحسين............... ٢٧٦/٢ -
حرف الكاف

كربالء. ٢٩/١، ٤١، ٤٣، ٤٤، ٤٦،  -
 ،١٢٩  ،١٢٧  ،١٢٦  ،٧٩  ،٥٢  ،٤٧
 ،٣٢٧  ،٣٠٣  ،٢٥٢  ،١٨٩  ،١٣٥
 ،٣٤٧  ،٣٤٥  ،٣٤١  ،٣٤٠  ،٣٣٤
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 ،٣٦٦  ،٣٦٤  ،٣٦٠  ،٣٥٢  ،٣٤٨
 ،٣٨٢  ،٣٨١  ،٣٧٩  ،٣٧٤  ،٣٦٨
 ،٤٠٤  ،٣٩١  ،٣٨٩  ،٣٨٦  ،٣٨٤
 ،٤٥٥  ،٤٥١  ،٤٤٧  ،٤٤٦  ،٤١٢
 ،١٩٢  ،١٩١  ،٢٠/٢  ،٥٠٧  ،٥٠٦
 ،٢٢٣  ،٢١٩  ،٢١٦  ،٢١٥  ،٢١٤
 ،٢٤٩  ،٢٤٧  ،٢٤٤  ،٢٣٣  ،٢٢٦
 ،٢٥٥  ،٢٥٤  ،٢٥٢  ،٢٥١  ،٢٥٠
 ،٢٧٢  ،٢٧١  ،٢٧٠  ،٢٦٨  ،٢٥٨
 ،٢٧٧  ،٢٧٦  ،٢٧٥  ،٢٧٤  ،٢٧٣
 ،٢٨٣  ،٢٨١  ،٢٨٠  ،٢٧٩  ،٢٧٨
 ،٢٩٠  ،٢٨٨  ،٢٨٧  ،٢٨٥  ،٢٨٤
 ،٣٠٠  ،٢٩٨  ،٢٩٧  ،٢٩٦  ،٢٩٤

٣٠١، ٣٢٠، ٣٢٤، ٣٦٨، ٣٧٢
-  ،٦٦/١، ١٥٢، ١٥٣، ٢٣٤ . الكعبة

٤٤/٢، ٤٥
الكوفة ١٢٢/١، ٢٤٢، ٣٢٥، ٣٣٢،  -

 ،٣٦١  ،٣٥٩  ،٣٥٣  ،٣٤٦  ،٣٣٣
 ،٣٧٧  ،٣٧٣  ،٣٦٨  ،٣٦٧  ،٣٦٢
 ،٣٨٦  ،٣٨٥  ،٣٨١  ،٣٧٩  ،٣٧٨
 ،١٢  ،١١/٢  ،٤٩٠  ،٣٩٠  ،٣٨٧
 ،٦٧  ،٦٦  ،٦٤  ،٦٣  ،٤٠  ،١٦  ،١٣
 ،٧٥  ،٧٤  ،٧٣  ،٧١  ،٧٠  ،٦٩  ،٦٨
 ،٨٠، ٨٢، ١٣٥، ١٣٧، ١٥٣، ١٦٤
 ،١٩٩  ،١٩٨  ،١٩٧  ،١٩٤  ،١٦٥
 ،٢١٣  ،٢١٢  ،٢١١  ،٢٠١  ،٢٠٠
 ،٢٤٢  ،٢٣٩  ،٢٢٨  ،٢١٥  ،٢١٤
 ،٢٥٥  ،٢٥١  ،٢٤٩  ،٢٤٥  ،٢٤٤

 ،٢٩٤  ،٢٨٣  ،٢٨٠  ،٢٧٨  ،٢٧٦
 ،٣٠٧  ،٣٠٤  ،٢٩٩  ،٢٩٨  ،٢٩٥
 ،٣٨٠  ،٣١٧  ،٣١٦  ،٣١٢  ،٣١١

٣٨٤
حرف الالم

لندن...................... ٤٨٦/١ -
حرف امليم

- ١٩٧/٢ ........... محلة بني فتيان
-  ،٤٦  ،٤٤  ،٢٩/١ .. المدينة المنورة

 ،١٥١  ،١٣٢  ،١٢٨  ،١٢١  ،٦٧
 ،٣٣٩  ،٣٣٧  ،٣٣٥  ،٢٢٩  ،١٨٠
 ،٢٨  ،٢٤/٢  ،٤٧٩  ،٤١٠  ،٣٩٩
 ،٥٠  ،٤٨  ،٤٥  ،٤٣  ،٤٢  ،٤١  ،٣٣
 ،١٥٣  ،١٥٢  ،٧٢  ،٥٨  ،٥٧  ،٥٤

١٦٣، ٢٣٠، ٢٨٥
مرو......................... ٧٥/٢ -
المسجد الحرام........... ١٥٣/١ -
-  ،١٨٢  ،٦٦ المسجد النبوي ٢٩/١، 

٣٣٩، ٣٨٠/٢، ٣٨١
-  ،١٥٢  ،١٥١  ،٤٦/١ . مكة المكرمة

 ،٢٩٨  ،٢٨٨  ،٢٤٢  ،٢٢٢  ،٢٠٠
 ،٤٨٩  ،٣٩٢  ،٣٨٥  ،٣٧٧  ،٢٩٩
 ،٤٩٠، ٤٩٦، ٣٥/٢، ٤٠، ٤٣، ٤٤
 ،٦٦  ،٦٣  ،٥٤  ،٥١  ،٥٠  ،٤٩  ،٤٥
 ،٦٨، ٧٤، ١٥٢، ١٥٣، ١٦٣، ١٦٤
 ،٢٣٨  ،٢٣٧  ،٢١٦  ،٢٠٠  ،١٩٨

٢٨١، ٢٨٥
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٤٨٠

منى..... ٢٩٨/١، ٤٩٧/١، ٢٧/٢ -
حرف النون

-  ،١٠٥  ،١٠٤ نجران........ ٢٩/١، 
٣٧٧/٢

- ٢٤٩/٢ ................... النخيلة
النهروان ٣٧٨/١، ١٧، ٢٠٠، ٢٦٣،  -

٢٧٥

- ٢٨٠/٢ .....................نينَو
حرف اهلاء

- ٧٥/٢ ....................... الهند
حرف الياء

يثرب..................... ٣٤٠/١ -
اليمن ١٧/٢، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٢١٤،  -

٢١٥



فهرس املصادر واملراجع

٤٨١

فهرس املصادر واملراجع

خير ما نبتدء به: القرآن الكريم.- ١
(أ)

اآلبـي، أبو سـعد منصور بن الحسـين الرازي (ت ٤٢١هــ / ١٠٣٠م)، نثر - ٢
الدر في المحاضرات، تحقيق: خالد عبد الغني محفوط، دار الكتب العلمية، 

بيروت - لبنان، الطبعة األولى ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤م.
آل كاشـف الغطاء، محمد حسـين (ت ١٣٧٣هـ)، أصل الشـيعة وأصولها، - ٣

مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت، الطبعة الرابعة ١٤٠٢هـ- ١٩٨٢م.
آل ياسـين، محمد حسـن (ت ١٤٢٧هـ)، سـيرة األئمة االثني عشـر: اإلمام - ٤

الحسـين بن علي C، دار المؤرخ العربي، بيروت- لبنان، الطبعة األولى 
١٤٣٣هـ-٢٠١٢م.

اإلربلي، أبو الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح (ت ٦٩٣هـ)، كشف الغمة - ٥
فـي معرفة األئمة، دار المرتضى، بيروت ـ لبنـان، الطبعة األولى ١٤٢٧هـ ـ 

٢٠٠٦م.
األردبيلـي، محمـد بن علـي (ت ١١٠١هــ)، جامـع الـرواة، دار األضواء، - ٦

بيروت-لبنان، طبع عام ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م.
األصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبـد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى (ت - ٧

٤٣٠هــ - ١٠٣٨م)، حليـة األولياء وطبقات األصفياء، تحقيق: سـامي أبو 
جاهين، دار الحديث، القاهرة – مصر، ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م.
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٤٨٢

األصبهانـي، أبـو نعيم أحمد بـن عبـد الله بن أحمد بن إسـحاق بن موسـى - ٨
(ت ٤٣٠هـ - ١٠٣٨م)، تاريخ أصبهان، تحقيق: سـيد كسروي حسن، دار 

الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.
األصفهانـي، أبـو الفـرج علـي بـن الحسـين (ت ٣٥٦هــ/ ٩٧٦م)، مقاتل - ٩

الطالبيين، شـرح وتحقيق: السـيد أحمد صقر، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان، 
غير مذكور عدد الطبعة وال تاريخها.

األصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين (ت ٣٥٦هـ/ ٩٧٦م)، األغاني، دار - ١٠
صادر، بيروت- لبنان، الطبعة الثالثة ١٤٢٩هـ- ٢٠٠٨م.

األنصـاري، مرتضـى بن محمد أمين بن مرتضى بن شـمس الدين بن محمد - ١١
شـريف (ت ١٨٦٤م)، كتاب المكاسب، مؤسسة النعمان، بيروت - لبنان، 

طبع عام ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.
األمين، حسـن بـن محسـن (ت ٢٠٠٢م)، مسـتدركات أعيان الشـيعة، دار - ١٢

التعارف للمطبوعات، بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م.
األمين، محسن بن عبد الكريم بن علي بن محمد (ت ١٣٧١هـ ـ ١٩٥٢م)، - ١٣

أعيان الشـيعة، حققه وأخرجه وعلق عليه: السيد حسن األمين، دار التعارف 
للمطبوعات، بيروت ـ لبنان، الطبعة الخامسة ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٨م.

األمين، محسن بن عبد الكريم بن علي بن محمد (ت ١٣٧١هـ ـ ١٩٥٢م)، - ١٤
لواعج األشجان في مقتل الحسين C، دار األمير، بيروت – لبنان، الطبعة 

األولى ١٩٩٦م.
األمين، شريف يحيى، معجم الفرق اإلسالمية، دار األضواء، بيروت، الطبعة - ١٥

األولى١٤٠٦هـ-١٩٨٦م.
األميني، عبدالحسين بن أحمد (ت ١٣٩٠هـ / ١٩٧١م)، الغدير في الكتاب والسنة - ١٦

واألدب، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الخامسة ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.
األنديمشـكي، محمد الصالحي، تفسـير اإلمام العسكري C، منشورات - ١٧

ذوي القربى، قم، الطبعة األولى، ١٣٨٤هـ.ش.
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٤٨٣

أبـو الفداء، عماد الدين إسـماعيل بن علي بـن محمود بن محمد بن عمر بن - ١٨
شاهنشاه بن أيوب (ت ٧٣٢هـ / ١٣٣١م)، تاريخ أبي الفداء: المختصر في 

أخبار البشر، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت - لبنان.
ابن أبي جمهور األحسـائي، محمد بن علي بن إبراهيم بن حسـن بن إبراهيم - ١٩

(ت٩٠٩هـ)، عوالي اللئالي العزيزية في األحاديث الدينية، دار إحياء التراث 
العربي، بيروت - لبنان، الطبعة األولى ١٤٣٠هـ- ٢٠٠٩م.

ابن أبي الحديد، عبدالحميد بن هبة الله بن محمد (ت ٦٥٦هـ)، شرح نهج - ٢٠
البالغة، دار إحياء الكتب العربية، بيروت، طبع عام ١٩٦٢م.

ابـن أبـي الدنيا، أبو بكر عبد الله محمد عبيـد البغدادي (ت ٢٨١هـ)،  مقتل - ٢١
اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، تحقيق: إبراهيم صالح، دار البشائر، 

١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م.
ابـن أبي الدنيا، أبو بكر عبد الله محمد عبيـد البغدادي (ت ٢٨١هـ)، العقل - ٢٢

وفضله، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة األولى ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م.
ابن أبي شـيبة، أبو بكـر عبدالله بن محمد الكوفـي (ت٢٣٥هـ)، المصنف، - ٢٣

دار قرطبة، بيروت - لبنان، الطبعة األولى ١٤٢٧هـ- ٢٠٠٦م.
ابن أبي عاصم، أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشـيباني (ت - ٢٤

٢٨٧هـ)، السنة، تحقيق: محمد ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي - 
بيروت، الطبعة األولى ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م.

ابن األثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن - ٢٥
عبد الواحد الشـيباني (ت ٦٣٠هـ)، الكامل فـي التاريخ، راجعه وصححه: 
محمد يوسـف الرقـاق، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنـان، الطبعة الرابعة 

١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٣م.
ابن األثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن - ٢٦

عبـد الواحـد الشـيباني (ت ٦٣٠هـ)، أسـد الغابة فـي معرفـة الصحابة، دار 
المعرفة، بيروت- لبنان، الطبعة الرابعة ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م.
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٤٨٤

ابـن البطريق الحلي، يحيى بن الحسـن األسـدي (ت ٦٠٠هـ)، عمدة عيون - ٢٧
صحاح االخبار في مناقب إمام األبرار، مؤسسة النشر اإلسالمي، قم.

ابـن الجـوزي، أبـو الفـرج عبدالرحمـن بن علي بـن محمـد (ت ٥٩٧هـ)، - ٢٨
المنتظـم فـي تاريـخ األمم والملـوك، دار الكتـب العلمية، بيـروت - لبنان، 

الطبعة األولى ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.
ابـن الجوزي، أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد (ت ٥٩٧هـ)، صفة - ٢٩

الصفوة، تحقيق: د. عبدالحميد هنداوي، المكتبة العصرية، بيروت – لبنان، 
طبع عام ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م.

ابـن الجوزي، أبو الفرج عبدالرحمن بن علـي بن محمد (ت ٥٩٧هـ)، الردّ - ٣٠
ب العنيد، دار الكتب العلميّة، بيروت – لبنان. على المتعصّ

ابـن الجـوزي، أبـو الفـرج عبدالرحمـن بن علي بـن محمـد (ت ٥٩٧هـ)، - ٣١
بسـتان الواعظين ورياض السامعين، تحقيق: أيمن البحيري، مؤسسة الكتب 

الثقافية، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية. ١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.
ابن حجر العسقالني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي - ٣٢

ابن محمود بن أحمـد (ت ٨٥٢هـ /١٤٤٨م)، اإلصابة في تمييز الصحابة، 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمية، 

بيروت، الطبعة األولى ١٤١٥هـ.
ابـن حجر العسـقالني، أبـو الفضل أحمد بـن علي بن محمد بـن محمد بن - ٣٣

علـي بن محمود بن أحمـد (ت ٨٥٢هـ /١٤٤٨م)، المطالب العالية بزوائد 
المسـانيد الثمانية، الناشـر: دار العاصمة - دار الغيث، الرياض - السعودية، 

الطبعة األولى ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.
ابن حجر العسقالني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي - ٣٤

بـن محمود بـن أحمد (ت ٨٥٢هــ /١٤٤٨م)، تهذيب التهذيب، مؤسسـة 
الرسالة، بيروت – لبنان، طبع عام ١٩٩٦م.

ابـن حجر الهيثمـي، أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر - ٣٥
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٤٨٥

األنصاري المكي (ت ٩٧٤هـ)، الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع 
والزندقة، اعتنى به وراجعه: كمال مرعي ومحمد إبراهيم، المكتبة العصرية، 

بيروت ـ لبنان، الطبعة األولى ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.
ابن حزم األندلسـي، أبو محمـد علي بن أحمد بن سـعيد القرطبي الظاهري - ٣٦

(ت ٤٥٦هـ / ١٠٦٤م)، المحلى باآلثار، دار الفكر، بيروت – لبنان. د.ت.
ابـن حنبـل، أبو عبد اللـه أحمد بـن محمد بن حنبـل الشـيباني الذهلي (ت - ٣٧

٢٤١هـ / ٨٥٥م)، مسند أحمد بن حنبل، دار صادر، بيروت - لبنان.
ابـن حنبـل، أبو عبد اللـه أحمد بـن محمد بن حنبـل الشـيباني الذهلي (ت - ٣٨

٢٤١هــ / ٨٥٥م)، فضائـل الصحابـة، تحقيـق: وصي اللـه محمد عباس، 
مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.

ابـن حيـان، أبو حاتم محمـد بن حبان بن أحمـد بن حبان بن معـاذ بن معبد - ٣٩
التميمي (ت ٣٥٤هـ / ٩٦٥م، صحيح ابن حيان، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

الطبعة الثانية ١٤١٤هـ-١٩٩٣م.
ابـن حيـان، أبو حاتم محمـد بن حبان بن أحمـد بن حبان بن معـاذ بن معبد - ٤٠

التميمي (ت ٣٥٤هـ / ٩٦٥م)، الثقات، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد، 
الناشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة األولى ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م.

ابـن داوود الحلي، تقي الدين أبو محمد الحسـن بن علي، رجال ابن داوود، - ٤١
منشـورات المطبعـة الحيدريـة، النجـف ـ العـراق، طبـع عـام ١٣٩٢هــ ـ 

١٩٧٢م.
ابن سعد، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري البغدادي(ت ٢٣٠هـ)، - ٤٢

ترجمة اإلمام الحسـين (من طبقات ابن سـعد)، تهذيب وتحقيق: السـيد عبد 
العزيز الطباطبائي، الهدف لإلعالم والنشر، قم، الطبعة األولى، د.ت.

ابـن سـعد، أبـو عبـد الله محمد بن سـعد بـن منيـع البصري البغـدادي (ت - ٤٣
٢٣٠هــ)، الطبقـات الكبـر، دار الكتـب العلمية، بيـروت، الطبعة األولى 

١٤١٠هـ- ١٩٩٠م.
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٤٨٦

ابن شـعبه الحراني، أبو محمد الحسـن بن علي بن الحسـين، تحف العقول - ٤٤
عن آل الرسـول، مؤسسـة األعلمي للمطبوعات، بيروت، الطبعة الخامسـة 
١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م. وطبعة مؤسسـة النشـر اإلسـالمي، قم، الطبعـة الثانية 

١٤٠٤هـ.
ابـن شـهر آشـوب، أبـو جعفر محمـد بـن علـي السـروي المازندراني (ت - ٤٥

٥٨٨هــ)، مناقـب آل أبـي طالب، تحقيق وفهرسـة: يوسـف البقاعـي، دار 
األضواء، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية ١٤١٢هـ-١٩٩١م.

ابـن فـارس، أبو الحسـين أحمد بـن فارس بن زكريـا القزوينـي الرازي (ت - ٤٦
٣٩٥هــ / ١٠٠٤م)، معجـم مقاييـس اللغـة، دار الجيـل، بيـروت، الطبعة 

األولى ١٩٩٠م.
ابـن فندق البيهقي، أبو الحسـن علي بن أبي القاسـم بن زيـد (ت ٥٦٥هـ / - ٤٧

١١٦٩م)، لبـاب األنسـاب واأللقـاب واألعقـاب، مكتبة السـيد المرعشـي 
النجفي العامة، قم، ١٤١٠هـ.

ابـن قتيبـة الدينـوري، أبـو محمد عبـد الله بـن عبـد المجيد بن مسـلم (ت - ٤٨
٢٧٦هــ/ ٨٨٩م)،، عيـون األخبـار، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعة 

الثالثة ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.
ابن قتيبة الدينوري، أبو محمد عبد الله بن عبد المجيد بن مسلم (ت ٢٧٦هـ/ - ٤٩

٨٨٩م)، األخبـار الطوال، تحقيق: عبـد المنعم عامر، مراجعة: جمال الدين 
الشيال، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، الطبعة األولى ١٩٦٠م.

ابـن قتيبـة الدينـوري، أبـو محمد عبـد الله بـن عبـد المجيد بن مسـلم (ت - ٥٠
٢٧٦هـ/ ٨٨٩م)، اإلمامة والسياسة، دار المعرفة، بيروت – لبنان.

ابـن قتيبـة الدينـوري، أبـو محمد عبـد الله بـن عبـد المجيد بن مسـلم (ت - ٥١
٢٧٦هـ / ٨٨٩م)، المعارف، تحقيق: ثروت عكاشة، الهيئة المصرية العامة 
للكتـاب، القاهرة – مصر، الطبعة الثانية ١٩٩٢م. وطبعة الشـريف الرضي، 

قم، ١٤١٥هـ.
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ابن قولويه القمي، أبو القاسم جعفر بن محمد (ت ٣٦٧هـ)، كامل الزيارات، - ٥٢
دار المرتضى، بيروت، الطبعة األولى ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م.

ابـن شـاذان القمـي، أبو الحسـن محمـد بن أحمد بـن علي بن الحسـن (ت - ٥٣
٤٢٠هــ / ١٠٢٩م)، مائة منقبة من مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
واألئمـة من ولده A، تحقيق: نبيل رضا علوان، مؤسسـة انصاريان، قم، 

الطبعة الثالثة ١٤٢٢هـ.
ابن الشـجري، أبو السـعادات هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسـني - ٥٤

العلوي (ت ٥٤٢هـ)، أمالي ابن الشجري، تحقيق: محمود محمد الطناحي، 
الناشـر: مكتبـة الخانجـي، القاهـرة – مصـر، الطبعـة األولـى ١٤١٣هــ - 

١٩٩٢م. 
ابن الصباغ المالكي، علي بن محمد بن أحمد المكي (ت ٨٥٥هـ)، الفصول - ٥٥

المهمـة في معرفة األئمـة، حققه ووثق أصوله وعلَّق عليه: سـامي الغريري، 
دار الحديث للطباعة والنشر، قم ـ إيران، الطبعة األولى ١٤٢٢هـ.

ابن طاووس، أبو القاسـم علي بن موسـى بن جعفر بن محمد (ت ٦٦٤هـ)، - ٥٦
إقبال األعمال، مؤسسـة التاريخ العربـي، بيروت، الطبعة األولى ١٤٢٥هــ  

٢٠٠٤م.
ابن طاووس، أبو القاسـم علي بن موسـى بن جعفر بن محمد (ت ٦٦٤هـ)، - ٥٧

مهـج الدعوات ومنهج العبادات، مؤسسـة األعلمـي للمطبوعات، بيروت، 
الطبعة الثالثة ١٤٣٢هـ-٢٠١١م.

ابن طاووس، أبو القاسـم علي بن موسـى بن جعفر بن محمد (ت ٦٦٤هـ)، - ٥٨
مصباح الزائر، تحقيق: مؤسسـة آل البيـت A إلحياء التراث، قم، الطبعة 

األولى ١٤١٧هـ.
ابن طاووس، أبو القاسـم علي بن موسـى بن جعفر بن محمد (ت ٦٦٤هـ)، - ٥٩

فالح السائل ونجاح المسائل في عمل اليوم والليلة، مركز اإلعالم اإلسالمي، 
قم، الطبعة األولى ١٤١٩هـ.
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ابن طاووس، أبو القاسـم علي بن موسـى بن جعفر بن محمد (ت ٦٦٤هـ)، - ٦٠
الملهوف علـى قتلى الطفوف، دار المحجة البيضاء، بيروت – لبنان. د.ت. 

وطبعة مهر، قم، الطبعة األولى ١٤١٧هـ.
ابـن الطقطقي العلـوي، أبو جعفر محمد بن علي بن محمـد ابن طباطبا (ت - ٦١

٧٠٩هــ - ١٣٠٩م)، الفخـري فـي اآلداب السـلطانية والدول اإلسـالمية، 
تحقيـق: عبد القادر محمد مايـو، دار القلم العربي، بيـروت، الطبعة األولى 

١٤١٨هـ- ١٩٩٧م.
ابـن طلحة، كمـال الدين محمد بن طلحـة الشـافعي (ت ٦٥٢هـ)، مطالب - ٦٢

السـؤول في مناقب آل الرسـول، المطبعة الحيدرية، النجـف ـ العراق، طبع 
عام ١٣٧١هـ.

ابن طولون الدمشـقي، شـمس الديـن محمد بن علـي (ت ٩٥٣هـ)، األئمة - ٦٣
االثنا عشر، تحقيق: الدكتور صالح الدين المنجد، بيروت - لبنان، ١٩٥٨م.

ابـن طيفور، أبـو الفضل أحمد بن أبي طاهر (ت ٢٨٠هـ)، بالغات النسـاء، - ٦٤
المكتبة العصرية، بيروت - لبنان، طبع عام ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م.

ابـن عبد البر، أبو عمر يوسـف بن عبد الله بن محمد بـن عبد البر بن عاصم - ٦٥
النمري القرطبي (ت٤٦٣هـ)، االستيعاب في معرفة األصحاب، دار الجيل، 
بيـروت، الطبعـة األولـى ١٤١٢هــ - ١٩٩٢م. وطبعـة المكتبـة العصرية، 

بيروت، الطبعة األولى ١٤٣١هـ - ٢٠١٠م.
ابـن عبد ربه األندلسـي، أبو عمـر أحمد بن محمد بن عبد ربـه بن حبيب بن - ٦٦

دير بن سـالم (ت ٣٢٨هـ / ٩٣٩م)، العقـد الفريد، دار الكتب العلمية –  حُ
بيروت، الطبعة األولى ١٤٠٤هـ.

ابـن العديـم العقيلي، عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة (ت ٦٦٠هـ)، - ٦٧
بغيـة الطلب في تاريخ حلب، حققه وقدم له: سـهيل زكار، مؤسسـة البالغ، 

بيروت – لبنان، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م. وطبعة دار الفكر، دمشق.
ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي (ت - ٦٨
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١١٧٦م)، تاريخ مدينة دمشق، دار الفكر، بيروت، طبع عام ١٤١٥هـ.
ابـن عنبـة، جمال الديـن أحمد بن علي الحسـني الـداوودي (ت ٨٢٨هـ)، - ٦٩

عمـدة الطالـب فـي أنسـاب آل أبى طالـب، منشـورات المطبعـة الحيدرية، 
النجف األشرف، العراق، الطبعة الثانية ١٣٨٠هـ - ١٩٦٠م.

ابـن كثيـر، أبـو الفـداء إسـماعيل بن عمر بـن كثير بـن ضوء الدمشـقي (ت - ٧٠
٧٧٤هـ)، البداية والنهاية، اعتنى به: عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، 
بيـروت ـ لبنـان، طبع عـام ١٤٢٦هــ ـ ٢٠٠٥م. وطبعـة دار إحيـاء التراث 
العربـي، بيـروت، الطبعـة األولى ١٤٠٨هــ - ١٩٨٨م. وطبعـة دار الكتب 

العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٢٤هـ- ٢٠٠٣ م.
ابـن كثيـر، أبـو الفـداء إسـماعيل بن عمر بـن كثير بـن ضوء الدمشـقي (ت - ٧١

٧٧٤هـ)، السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة، بيروت 
– لبنان، ١٣٩٥هـ - ١٩٧٦م.

ابـن كثيـر، أبـو الفـداء إسـماعيل بن عمر بـن كثير بـن ضوء الدمشـقي (ت - ٧٢
٧٧٤هـ)، تفسـير ابن كثير: تفسـير القرآن العظيم، تحقيق: سـامي بن محمد 

السالمة، دار طيبة، الطبعة الثانية ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.
ابـن نمـا الحلـي، نجـم الدين محمـد بن جعفـر بن أبـي البقاء هبـة الله (ت - ٧٣

٦٤٥هــ)، مثيـر األحزان، منشـورات المطبعة الحيدريـة، النجف – العرق، 
١٣٦٩ه - ١٩٥٠م.

ابـن هـالل الثقفي، أبو إسـحاق ابراهيم بـن محمد بن سـعيد (ت ٢٨٣هـ)، - ٧٤
الغـارات، حققـه وعلق عليه: السـيد عبد الزهـراء الحسـيني، دار األضواء، 

بيروت، الطبعة األولى ١٩٨٧م.
ابـن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم م بن علي (ت ٧١١هـ / ١٣١١م)، - ٧٥

لسان العرب، دار صادر، بيروت - لبنان، الطبعة األولى ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.
ابن المغازلي الواسـطي المالكي، أبو الحسـن علي بـن محمد بن محمد بن - ٧٦

الطيب بن أبي يعلى بن الجالبي (ت ٤٨٣هـ)، مناقب أمير المؤمنين علي بن 
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أبي طالب، دار اآلثار، صنعاء – اليمن، الطبعة األولى ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.
أبو داود الطيالسـي، سـليمان بن داود بـن الجارود البصـر (ت ٢٠٤هـ / - ٧٧

٨١٩م)، مسند أبي داود الطيالسي، تحقيق: محمد بن عبد المحسن التركي، 
دار هجر، مصر، الطبعة األولى ١٤١٩هـ- ١٩٩٩م. 

أبو يعلى الموصلي، أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى التميمي (ت ٣٠٧هـ)، - ٧٨
مسـند أبي يعلى الموصلي، تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، 

دمشق، الطبعة الثانية ١٤١٠هـ - ١٩٨٩م.
(ب)

بـارا، أنطـون، الحسـين في الفكـر المسـيحي، دار العلوم، بيـروت - لبنان، - ٧٩
الطبعة الرابعة ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م.

باناجـه، سـعيد محمد أحمد، دراسـة مقارنة حول اإلعـالن العالمي لحقوق - ٨٠
اإلنسان ونصوص الميثاق الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية وموقف التشريع اإلسالمي منها، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة 

األولى ١٤٠٦هـ - ١٩٨٥م.
الباعوني الشافعي، محمد بن احمد الدمشقي (ت ٨٧١هـ)، جواهر المطالب - ٨١

في مناقب اإلمام علي بن أبي طالب، تحقيق: محمد باقر المحمودي، مجمع 
احياء الثقافة اإلسالمية، قم، ١٤١٥هـ.

بحر العلوم، السيد مهدي (ت ١٢١٢هـ)، الفوائد الرجالية، تحقيق وتعليق: - ٨٢
محمـد صادق بحـر العلوم، حسـين بحر العلـوم، مكتبة الصـادق، طهران، 

الطبعة األولى ١٣٦٣هـ.ش.
تْكاني - ٨٣ البحراني، أبو المكارم هاشـم بن سـليمان بن إسـماعيل الحسيني الكَ

التوبالنـي (ت ١١٠٧هــ أو ١١٠٩هــ)، مدينـة المعاجز، مؤسسـة التاريخ 
العربي، بيروت، الطبعة األولى ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م.

البحرانـي، يوسـف بـن أحمد بـن إبراهيم بن أحمـد بن صالح بـن عصفور - ٨٤
الـدرازي (ت ١١٨٦هــ / ١٧٧٢م)، الحدائـق الناضـرة في أحـكام العترة 
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الطاهرة، مؤسسة النشر اإلسالمي، قم – إيران، الطبعة األولى ١٤٠٩هـ.
از (ت - ٨٥ ـل الواسطي، أبو الحسن أسـلم بن سهل بن أسلم بن حبيب الرزّ شَ بَحْ

٢٩٢هــ)، تاريخ واسـط، تحقيـق: كوركيس عـواد، عالم الكتـب، بيروت، 
الطبعة األولى ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.

البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسـماعيل (ت ٢٥٦هـ)، صحيح البخاري، - ٨٦
المكتبة العصرية، بيروت- لبنان، طبع عام ١٤٢٤هـ- ٢٠٠٣م.

البخـاري، أبـو عبداللـه محمد بن إسـماعيل (ت ٢٥٦هــ)، األدب المفرد، - ٨٧
تحقيـق: محمد ناصر الديـن األلباني، دار الصديق للنشـر والتوزيع، الطبعة 

الرابعة، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م.
البخاري، أبو نصر، سـر السلسلة العلوية، منشورات الشريف الرضي، قم - - ٨٨

إيران، الطبعة األولى ١٤١٣هـ.
البرسـي الحلـي، رجـب بن محمـد بن رجـب (ت ٨١٣هـ)، مشـارق أنوار - ٨٩

اليقيـن، تحقيق: علي عاشـور، مؤسسـة األعلمـي للمطبوعـات، بيروت - 
لبنان، الطبعة األولى ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م.

البرقـي، أبـو جعفـر أحمـد بـن محمـد بـن خالـد (ت ٢٧٤هــ / ٨٨٧م)، - ٩٠
المحاسـن، تحقيق: السـيد مهدي الرجائي، المجمـع العالمي ألهل البيت، 

قم- إيران، الطبعة الثانية ١٤١٦هـ.
البروجردي، السـيد حسـين الطباطبائـي (ت ١٣٨٠هــ / ١٩٦١م)، جامع - ٩١

أحاديث الشيعة، مطبعة مهر، قم، طبع عام ١٤٠٩هـ.
البروجـردي، السـيد علي، طرائف المقال، مكتبة السـيد المرعشـي النجفي - ٩٢

العامة، قم، الطبعة األولى، د.ت.
البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (ت ٢٩٢هـ / ٩٠٥م)، - ٩٣

مسند البزار: البحر الزخار، الناشـر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة 
- السعودية، الطبعة األولى ٢٠٠٩م.

البغـدادي، محمد بن محمد الحسـيني، عيـون األخبار في مناقـب األخيار، - ٩٤
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تحقيق: محمد هادي خالقي، دار الحديث، قم، الطبعة األولى ١٣٨٠هـ.ش.
البغدادي، عبد القادر بن عمـر (ت١٠٩٣هـ/١٦٨٢م)، خزانة األدب ولبّ - ٩٥

لباب لسان العرب، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى ١٩٩٨م.
البالذري، أحمد بن يحيى بن جابر (ت ٢٧٩هـ / ٨٩٢م)، أنساب األشراف، - ٩٦

مؤسسـة األعلمي للمطبوعات، بيـروت - لبنان، الطبعة األولى ١٣٩٤هـ - 
١٩٧٤م.

البياضـي، أبو محمد علي بن يونس العاملي النباطي (ت ٨٧٧هـ)، الصراط - ٩٧
المسـتقيم إلى مسـتحقي التقديـم، تحقيق :محمـد باقر البهبـودي، المكتبة 

المرتضوية إلحياء االثار الجعفرية، الطبعة األولى.
البيشـوائي، مهدي، سـيرة األئمة االثني عشـر، دار الكاتب العربي، بيروتـ  - ٩٨

لبنان، الطبعة األولى ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م. 
البيهقـي، أحمد بن الحسـين بن علي بن موسـى الخراسـاني (ت ٤٥٨هـ)، - ٩٩

شـعب اإليمـان، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعة األولـى ١٤١٠هـ-
١٩٩٠م.

البيهقي، إبراهيم بن محمد (ت ٣٢٠هـ / ٩٣٢م)، المحاسـن والمسـاوئ، - ١٠٠
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، ١٩٩١م.

(ت)
الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت ٢٧٩هـ / ٨٩٢م)، سنن - ١٠١

الترمذي، المكتبة اإلسـالمية للطباعة والنشـر والتوزيع، اسطانبول - تركيا. 
وطبعة المكتبة العصرية، بيروت- لبنان، الطبعة األولى ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٦م.

التستري، جعفر بن حسين الشوشتري (ت ١٣٠٣هـ)، الخصائص الحسينية، - ١٠٢
دار الكتاب اإلسالمي، بيروت – لبنان، غير مذكور عدد الطبعة وال تاريخها.

التسـتري، محمـد تقـي (ت ١٤١٥هــ)، قامـوس الرجال، مؤسسـة النشـر - ١٠٣
اإلسالمي، قم ـ إيران، الطبعة الثالثة ١٤٢٥هـ.

التستري، نور الله الحسيني المرعشي (ت ١٠١٩هـ)، إحقاق الحقّ وإزهاق - ١٠٤
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٤٩٣

الباطل، مكتبة السيد المرعشي النجفي العامة، قم.
التفرشـي، مصطفـى بـن الحسـين الحسـيني (ت ١٠٤٤هـ)، نقـد الرجال، - ١٠٥

مؤسسة آل البيت إلحياء التراث، قم، الطبعة األولى ١٤١٨هـ.
التميمـي اآلمـدي، عبد الواحد بـن محمد (ت ٥١٠هـ)، غـرر الحكم ودرر - ١٠٦

الكلم، مؤسسـة األعلمي للمطبوعات، بيـروت، الطبعة األولى ١٤٠٧هـ - 
١٩٨٧م.

(ج)
الجـزري، أبـو السـعادات المبارك بن محمد بـن محمد بن محمـد ابن عبد - ١٠٧

الكريم الشيباني (ت ٦٠٦هـ / ١٢١٠م)، النهاية في غريب الحديث واألثر، 
تحقيق: طاهـر أحمد الزاوي - محمـود محمد الطناحـي، المكتبة العلمية، 

بيروت، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.
دار - ١٠٨ وسـيرته،  سـماته   C الحسـين الحسـني،  رضـا  محمـد  الجاللـي، 

المعروف، قم، غير مذكور عدد الطبعة وال تاريخها.
الجوهري، إسـماعيل بـن حماد، الصحـاح، دار الحديـث، القاهرة ـ مصر، - ١٠٩

طبع عام ١٤٣٠هـ ـ ٢٠٠٩م.
الجوينـي الخراسـاني، إبراهيـم بن محمـد بن المؤيـد (ت ٧٣٠هــ)، فرائد - ١١٠

السـمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين واألئمة من ذريتهم، حققه 
وقدم له: السيد الشريف عبد المحسن عبدالله السراوي والشيخ محمد صادق 

تاج، دار الجوادين، بيروت ـ لبنان، الطبعة األولى ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م.
(ح)

الحاكم الحسـكاني، أبو القاسـم عبيـد الله بن عبد الله بـن أحمد بن محمد - ١١١
(المتوفى بعد سـنة ٤٧٠هــ)، شـواهد التنزيل لقواعد التفضيـل في اآليات 
النازلـة في أهل البيت، تحقيـق: محمد باقر المحمدوي، مؤسسـة األعلمي 

للمطبوعات، بيروت – لبنان.
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٤٩٤

الحاكم النيسابوري، أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت ٤٠٥هـ)، المستدرك - ١١٢
علـى الصحيحيـن، دراسـة وتحقيق: مصطفى عبـد القادر عطـا، دار الكتب 

العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م.
الحاكم النيسـابوري، أبـو عبد الله محمد بن عبد اللـه (ت ٤٠٥هـ)، معرفة - ١١٣

علـوم الحديث، تحقيق: معظم حسـين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 
الثانية، ١٣٩٧هـ - ١٩٧٧م.

الحر العاملي، أبو جعفر محمد بن الحسـن بن علي (ت ١١٠٤هـ)، تفصيل - ١١٤
وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، مؤسسة آل البيت إلحياء التراث، 

بيروت ـ لبنان، الطبعة األولى ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م.
الحـر العاملي، أبو جعفر محمد بن الحسـن بن علـي (ت ١١٠٤هـ)، هداية - ١١٥

األمة إلى أحكام األئمة، مجمع البحوث اإلسـالمية، مشـهد، الطبعة األولى 
١٤١٢هـ.

الحر العاملي، أبو جعفر محمد بن الحسـن بـن علي (ت ١١٠٤هـ)، إثبات - ١١٦
الهـداة بالنصوص والمعجزات، مؤسسـة األعلمـي للمطبوعات، بيروت – 

لبنان، الطبعة األولى ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م.
الحسـني، هاشـم معـروف (ت ١٩٨٣م)، سـيرة األئمـة االثنـي عشـر، دار - ١١٧

التعارف للمطبوعات، بيروت - لبنان، الطبعة السابعة ١٤٢٨هـ- ٢٠٠٧م.
الحكيم، السيد محسن الطباطبائي (ت ١٩٧٠م)، مستمسك العروة الوثقى، - ١١٨

مطبعة اآلداب، النجف - العراق، الطبعة الرابعة ١٣٩١هـ.
الحلي، أحمد بن محمد بن فهد (ت ٨٤١هـ)، عدة الداعي ونجاح الساعي، - ١١٩

ـي، دار الكتاب االسـالمي، الطبعـة األولى  تحقيـق أحمـد الموحـدي القمّ
١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.

الحلي، جمال الدين الحسـن بن يوسـف بن المطهر (العالمة الحلي)، (ت - ١٢٠
٧٢٦هـ)، نهج الحق وكشـف الصـدق، دار الكتاب اللبنانـي، بيروت، طبع 

عام ١٩٨٢م. 
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٤٩٥

الحلي، جمال الدين الحسـن بن يوسـف بن المطهر (العالمة الحلي)، (ت - ١٢١
٧٢٦هــ)، كشـف المراد في شـرح تجريد االعتقـاد، دار األميـرة، بيروت- 

لبنان، الطبعة األولى ١٤٢٧هـ- ٢٠٠٦م. 
الحلي، جمال الدين الحسـن بن يوسـف بن المطهر (العالمة الحلي)، (ت - ١٢٢

٧٢٦هـ)، خالصة األقوال، مؤسسـة النشـر اإلسـالمي، قـم، الطبعة األولى 
١٤١٧هـ.

الحلي، جمال الدين الحسـن بن يوسـف بن المطهر (العالمة الحلي)، (ت - ١٢٣
٧٢٦هـ)، نهاية األحكام، مؤسسـة إسـماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع - 

قم - إيران، الطبعة الثانية ١٤١٠هـ.
الحلي، جمال الدين الحسـن بن يوسـف بن المطهر (العالمة الحلي)، (ت - ١٢٤

٧٢٦هــ)، تذكرة الفقهاء، تحقيق: مؤسسـة آل البيت إلحياء التراث، مطبعة 
مهر، قم،, الطبعة األولى ١٤١٤هـ.

الحلي، جمال الدين الحسـن بن يوسـف بن المطهر (العالمة الحلي)، (ت - ١٢٥
٧٢٦هــ)، تحريـر األحكام، مؤسسـة اإلمـام الصادق، قـم ـ إيـران، الطبعة 

األولى ١٤٢٠هـ
الحلي، جمال الدين الحسـن بن يوسـف بن المطهر (العالمة الحلي)، (ت - ١٢٦

٧٢٦هـ)، مختلف الشـيعة، مؤسسـة النشـر اإلسـالمي، قم، الطبعة األولى 
١٤١٣هـ.

الحلي، جمال الدين الحسـن بن يوسـف بن المطهر (العالمة الحلي)، (ت - ١٢٧
٧٢٦هــ)، كشـف اليقين في فضائـل أمير المؤمنين C، تحقيق: حسـين 
الدرگاهـي، مؤسسـة التاريـخ العربـي، بيـروت، الطبعة االولـى ١٤٣٠ه - 

٢٠٠٩م. 
الحلـي، أبـو القاسـم على بن يوسـف بن علي بـن محمد بـن المطهر (أخو - ١٢٨

العالمة الحلي)، العدد القوية لدفع المخاوف اليومية، تحقيق: السـيد مهدي 
الرجائي، منشورات مكتبة المرعشي النجفي العامة، قم.
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٤٩٦

الحلي، حسن بن سليمان، مختصر بصائر الدرجات، المكتبة الحيدرية، قم، - ١٢٩
طبع عام ١٤٢٤هـ.

الحلواني، الحسين بن محمد بن الحسن بن نصر، نزهة الناظر وتنبيه الخاطر، - ١٣٠
مدرسة اإلمام المهدي، قم - إيران، الطبعة األولى ١٤٠٨هـ.

الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله (ت ٦٢٦هـ)، معجم البلدان، - ١٣١
دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، الطبعة األولى ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.

سـة آل - ١٣٢ الله بن جعفر، قُرب اإلسـناد، مؤسّ ميَـري القمي، أبو العباس عبدُ الحِ
البيت A إلحياء التراث ـ قم، الطبعة األولى ١٤١٣هـ.

الحويزي، عبد علي بن جمعة العروسي (ت ١١١٢هـ)، تفسير نور الثقلين، - ١٣٣
تحقيـق: السـيد علي عاشـور، دار إحيـاء التـراث العربي، بيـروت – لبنان، 

الطبعة األولى ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م.
(خ)

الخراسـاني الكرباسـي، محمد جعفـر بمن محمد طاهر، إكليـل المنهج في - ١٣٤
تحقيق المطلب، دار الحديث، قم، الطبعة األولى ١٤٢٥هـ.

الخزاز القمي، أبو القاسم علي بن محمد بن علي (ت ٤٠٠هـ)، كفاية األثر - ١٣٥
فـي النص علـى األئمة االثني عشـر، تحقيق: السـيد عبد اللطيف الحسـيني 

الكوهكمري الخوئي، الناشر: انتشارات بيدار، قم، طبع عام ١٤٠١هـ.
١٣٦ - ،الخصيبي، أبو عبدالله الحسـين بن حمدان (ت ٣٣٤هــ)، الهداية الكبر

مؤسسة البالغ، بيروت - لبنان، الطبعة األولى ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
الخطيـب البغـدادي، أحمد بن عبد المجيد بن علي بـن ثابت (ت ٤٦٣هـ/ - ١٣٧

١٠٧١م)، تاريخ بغداد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى ١٤١٧هـ 
- ١٩٩٧م.

ـي (ت ٥٦٨هــ)، مقتل - ١٣٨ الخوارزمـي، أبـو المؤيَّـد الموفَّـق بن أحمـد المكّ
الحسـين C، تحقيـق: الشـيخ محمـد السـماوي، دار أنوار الهـد ـ قمّ 

سة، الطبعة األولى ١٤١٨هـ. المقدّ
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٤٩٧

ـي (ت ٥٦٨هـ)، المناقب، - ١٣٩ الخوارزمـي، أبو المؤيَّـد الموفَّق بن أحمد المكّ
مؤسسة النشر اإلسالمي، قم، الطبعة الخامسة ١٤٢٥هـ.

الخوئي، السيد أبو القاسم الموسوي (ت ١٤١٣هـ)، معجم رجال الحديث، - ١٤٠
قم ـ إيران، الطبعة الخامسة ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٢م. 

الخوئـي، السـيد أبـو القاسـم الموسـوي (ت ١٤١٣هــ)، موسـوعة اإلمام - ١٤١
الخوئي، كتاب الحج، مؤسسـة إحياء آثار اإلمام الخوئي، قم، الطبعة الثانية 

١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م.
(د)

الـدار قطنـي، أبو الحسـن علي بـن عمر بن أحمـد بن مهدي بن مسـعود بن - ١٤٢
النعمـان بـن دينـار البغـدادي (ت ٣٨٥هــ / ٩٩٥م)، سـنن الـدار قطنـي، 
تحقيق: شعيب االرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، 
أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة األولى، ١٤٢٤هـ - 

٢٠٠٤ م.
الدجانـي، أحمـد صدقي، وحـدة التنوع وحضـارة عربية إسـالمية في عالم - ١٤٣

مترابط، دار المستقبل العربي - القاهرة، الطبعة األولى ١٩٩٠م.
الدميري، محمد بن موسى بن عيسى بن على (ت ٨٠٨هـ - ١٤٠٥م)، حياة - ١٤٤

الحيوان الكبر، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٢٤هـ.
الدوالبـي الـرازي، أبـو بشـر محمـد بـن أحمد بـن حمـاد االنصـاري (ت - ١٤٥

٣١٠هـ)، الذرية الطاهرة، تحقيق: السـيد محمد جواد الحسـيني الجاللي، 
مؤسسة النشر االسالمي، قم، الطبعة: الثانية ١٤١٨هـ.

الديلمي، الحسن بن محمد (ت ٨٤١هـ)، أعالم الدين في صفات المؤمنين، - ١٤٦
تحقيـق ونشـر: مؤسسـة ال البيت A إلحيـاء التراث، قم، الطبعـة الثانية 

١٤٠٩هـ - ١٩٨٨م.
الديلمي، الحسـن بن محمد (ت ٨٤١هـ)، إرشاد القلوب، الناش: الشريف - ١٤٧

الرضي، قم، الطبعة الثانية ١٤١٥هـ.
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٤٩٨

الديلمي الهمداني، أبو شـجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه (ت ٥٠٩هـ/ - ١٤٨
١١١٥م)، فـردوس األخبـار بمأثور الخطاب، تحقيق: السـعيد بن بسـيوني 

زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م. 
(ذ)

الذهبـي، شـمس الدين محمـد بن أحمـد بن عثمـان (ت ٧٤٨هــ)، تاريخ - ١٤٩
اإلسـالم، تحقيق: عمر عبد السـالم تدمـري، دار الكتـاب العربي، بيروت ـ 

لبنان، الطبعة األولى ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧م. 
الذهبي، شـمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت ٧٤٨هـ)، سـير أعالم - ١٥٠

النبـالء، المكتبـة العصريـة، بيروت، الطبعـة األولى ١٤٣٥هــ - ٢٠١٤م. 
وطبعة مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، طبع عام ١٤٠٦هـ.

(ر)
الـرازي، أبـو عبد اللـه محمد بن عمر بن الحسـن بن الحسـين بن علي (ت - ١٥١

٦٠٦هـ)، الشـجرة المباركة في أنسـاب الطالبية، تحقيـق: مهدي الرجائي، 
منشورات مكتبة المرعشي النجفي، الطبعة الثانية ١٤١٩هـ.

الـرازي، محمد بن أبـي بكر بن عبدالقادر (ت ٦٦٠هــ / ١٢٦١م)، مختار - ١٥٢
الصحـاح، المكتبـة العصريـة، بيـروت - لبنـان، الطبعة الثالثـة ١٤١٨هـ - 

١٩٩٧م.
الراغب األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد (ت ٥٠٢هـ)، المفردات - ١٥٣

فـي غريب القـرآن، دار المعرفة، بيروت - لبنان، الطبعـة الثالثة ١٤٢٢هـ - 
٢٠٠١م.

الراغب األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد (ت ٥٠٢هـ)، محاضرات - ١٥٤
األدبـاء ومحـاورات الشـعراء والبلغاء، شـركة دار األرقم بن أبـي األرقم – 

بيروت، الطبعة األولى ١٤٢٠هـ.
الراوندي، قطب الدين أبو الحسـين سـعيد بن هبة الله (ت ٥٧٣هـ)، مكارم - ١٥٥
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٤٩٩

أخـالق النبي واألئمـة، مكتبـة ودار مخطوطات العتبة العباسـية المقدسـة، 
كربالء- العراق، طبع عام ١٤٣٠هـ- ٢٠٠٩م.

الراوندي، قطب الدين أبو الحسـين سعيد بن هبة الله (ت ٥٧٣هـ)، قصص - ١٥٦
األنبيـاء، تحقيـق: غـالم رضـا عرفانيـان اليزدي، الناشـر: مجمـع البحوث 

االسالمية، الطبعة األولى.
الراوندي، قطب الدين أبو الحسـين سـعيد بن هبة الله (ت ٥٧٣هـ)، سـلوة - ١٥٧

ـوات الراوندي »، تحقيق: عبدالحليم  عَ الحزين وتحفة العليل، الشـهير بـ «دَ
عوض الحلّي، الناشر: دليلنا ـ قم، الطبعة األولى ١٤٢٧هـ.

الراوندي، قطب الدين أبو الحسين سعيد بن هبة الله (ت ٥٧٣هـ)، الخرائج - ١٥٨
والجرائح، مؤسسة اإلمام المهدي، قم- إيران، الطبعة األولى ١٤٠٩هـ.

الري شـهري، محمد، ميزان الحكمة، مؤسسة دار الحديث الثقافية، بيروت - ١٥٩
- لبنان، الطبعة الثانية ١٤١٩هـ.

الـري شـهري، محمد، موسـوعة اإلمام الحسـين C في الكتاب والسـنة - ١٦٠
والتاريخ، مؤسسـة التاريخ العربي، بيروت - لبنان، الطبعة األولى ١٤٣٣هـ 

- ٢٠١٢م.
الري شـهري، محمد، موسـوعة اإلمام علي بن أبي طالب C في الكتاب - ١٦١

والسـنة والتاريخ، دار إحياء التراث العربي، بيـروت - لبنان، الطبعة األولى 
١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.

(ز)
اق الحسـيني (ت - ١٦٢ ـد بـن عبـد الـرزّ ـد بـن محمّ الزبيـدي، أبـو الفيـض محمّ

١٢٠٥هــ/ ١٧٩١م)، تـاج العـروس مـن جواهـر القامـوس، دار الفكـر، 
بيروت، ١٤١٤هـ..

الزرندي الحنفي، محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد (ت ٧٥٠هـ)، نظم - ١٦٣
درر السـمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسـبطين، مطبعة 

القضاء، الطبعة األولى ١٣٧٧هـ - ١٩٥٨م.
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الزركلي، خير الدين بن محمود (ت ١٩٧٦م)، األعالم، دار العلم للماليين، - ١٦٤
بيروت ـ لبنان، الطبعة السادسة عشرة ٢٠٠٥م.

الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد (ت ٥٣٨هـ / ١١٤٣م)، - ١٦٥
ربيـع األبرار ونصوص األخيار، مؤسسـة األعلمي، بيـروت، الطبعة األولى 

١٤١٢هـ.
الزبيري، أبو عبد الله مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن - ١٦٦

الزبير (ت ٢٣٦هـ)، نسـب قريش، تحقيق: ليفي بروفنسـال، دار المعارف، 
القاهرة – مصر، طبع عام ١٩٥٣م.

زين الدين البحراني، الشيخ محمد أمين بن الشيخ عبد العزيز بن الشيخ زين - ١٦٧
الدين بن علي (ت ١٤١٩هـ / ١٩٩٨م)، كلمة التقو، الناشر: السيد جواد 

الوداعي، الطبعة الثانية ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م.
(س)

السـبحاني، جعفر، موسـوعة طبقات الفقهاء، دار األضواء، بيروت- لبنان، - ١٦٨
الطبعة األولى ١٤٢٠هـ- ١٩٩٩م.

السـبحاني، جعفر، تاريخ الفقـه اإلسـالمي وأدواره، دار األضواء، بيروت- - ١٦٩
لبنان، الطبعة األولى ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م.

سـبط ابن الجوزي، يوسـف بن قز أوغلي بن عبداللـه (ت ٦٥٤هـ)، تذكرة - ١٧٠
لَّق عليه ووضع حواشـيه: خالد عبد الغني محفوظ، دار الكتب  الخواص، عَ

العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة األولى ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.
ـتاني األزدي، أبو داود سـليمان بن األشـعث بن إسحاق بن بشير بن - ١٧١ سْ جِ السَّ

شـداد بن عمرو (ت ٢٧٥هـ)، سـنن أبي داود، المكتبـة العصرية، بيروت – 
لبنان، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م. 

السمعاني المروزي، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي (ت - ١٧٢
٥٦٢هـ)، األنسـاب، تحقيق: عبد الله عمر البارودي، دار الجنان، بيروت – 

لبنان، الطبعة األولى ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م.
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السيوري الحلي، مقداد بن عبدالله بن محمد بن الحسين بن محمد(ت ٨٢٦هـ) - ١٧٣
والمعـروف بـ(الفاضـل المقداد)، النافع يوم الحشـر في شـرح البـاب الحادي 

عشر، دار األضواء، بيروت - لبنان، الطبعة األولى ١٤٠٩هـ - ١٩٨٨م.
السـيوطي، عبـد الرحمـن بن أبي بكر بـن محمد الخضيـري (ت ٩١١هـ / - ١٧٤

١٥٠٥م)، تاريخ الخلفاء، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة 
العصرية، بيروت ـ لبنان، طبع عام ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٤م. 

السـيوطي، عبـد الرحمـن بن أبي بكر بـن محمد الخضيـري (ت ٩١١هـ / - ١٧٥
١٥٠٥م)، الجامـع الصغيـر، دار الفكر، بيروت، الطبعـة األولى ١٤٠١هـ-

١٩٨١م.
السـيوطي، عبـد الرحمـن بن أبي بكر بـن محمد الخضيـري (ت ٩١١هـ / - ١٧٦

١٥٠٥م)، الـدر المنثـور في التفسـير المأثور، دار الكتـب العلمية، بيروت، 
الطبعة الثالثة ٢٠٠٠م.

(ش)
الشـاهرودي، علـي النمـازي، مسـتدركات علـم رجـال الحديـث، مطبعـة - ١٧٧

حيدري، طهران، الطبعة األولى ١٤١٥هـ.
شبر، السيد عبدالله بن محمد رضا بن محمد (ت ١٢٤٢هـ)، جالء العيون، - ١٧٨

دار المرتضى، بيروت ـ لبنان، الطبعة األولى ١٤٢٨هـ ـ ٢٠٠٧م.
الشبراوي الشافعي، عبد الله بن محمد بن عامر (ت: ١١٧١هـ /١٧٥٨م)، - ١٧٩

اإلتحـاف بحب األشـراف، مطبعة مصطفى البابلى الحلبـي - مصر، الطبعة 
األولى ١٣٨٥هـ.

١٨٠ - ،C الشبسـتري، عبد الحسـين، الفائق في رواة وأصحاب اإلمام الصادق
مؤسسة النشر اإلسالمي، قم، الطبعة األولى ١٤١٨هـ.

الشـبلنجي، مؤمن بن حسـن مؤمـن، نور األبصـار في مناقـب آل بيت النبي - ١٨١
المختـار، حققـه: محمد طعمه حلبـي، دار المعرفة، بيـروتـ  لبنان، الطبعة 

األولى ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م. 
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الشـجري، محمـد بن علي بن الحسـن العلـوي (ت ٤٤٥هــ)، فضل زيارة - ١٨٢
الحسـين C، تحقيق: السـيد أحمد الحسـيني، مكتبة آية الله المرعشـي 

العامة، قم، ١٤٠٣هـ.
الشـرباصي، أحمـد، موسـوعة أخـالق القـرآن، دار الرائد العربـي، بيروت - ١٨٣

-لبنان، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.
شـرف الدين، السـيد عبـد الحسـين (ت ١٣٧٧هــ / ١٩٥٧م)، المجالس - ١٨٤

الفاخرة في مصائب العترة الطاهرة، مؤسسة المعارف اإلسالمية، قم، الطبعة 
األولى ١٤٢١هـ.

الشـريف الرضي، أبو الحسـن محمد بن أبي أحمد الحسـين بن موسـى بن - ١٨٥
محمـد ابـن موسـى بـن إبراهيم ابن اإلمـام موسـى الكاظـم (ت ٤٠٦هـ - 
١٠١٥م)، نهج البالغة لإلمام علي بن أبي طالب، شرح الشيخ: محمد عبده، 
دار البالغة، بيروت - لبنان، الطبعة الرابعة ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م. وطبعة دار 

الكتاب العربي، بيروت - لبنان، طبع عام ٢٠١٣م.
شـمس الدين، محمد مهدي بن عبد الكريم بن عباس (ت٢٠٠١م)، أنصار - ١٨٦

الحسـين: دراسـة عن شـهداء ثورة الحسـين، المؤسسـة الدولية للدراسات 
والنشر، بيروت، الطبعة الثالثة ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م.

شـمس الديـن، محمـد مهـدي بن عبـد الكريـم بـن عبـاس (ت٢٠٠١م)، - ١٨٧
نظام الحكم واإلدارة في اإلسـالم، المؤسسـة الجامعية للدراسـات والنشـر 

والتوزيع، بيروت-لبنان، الطبعة الثانية ١٤١١هـ-١٩٩١م.
شـمس الديـن، محمد مهـدي بن عبد الكريـم بن عبـاس (ت٢٠٠١م)، في - ١٨٨

االجتماع السياسـي اإلسـالمي.. محاولة تأصيل فقهي وتاريخي، المؤسسة 
الدوليـة للدراسـات والنشـر، بيـروت – لبنـان، الطبعة األولـى ١٤١٢هـ - 

١٩٩٢م.
الشيرازي، ناصر مكارم، نفحات القرآن، مؤسسة أبي صالح للنشر والثقافة، - ١٨٩

قم - إيران، غير مذكور عدد الطبعة وال تاريخها.
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الشـيرواني، حيـدر علي بن محمـد، ما روتـه العامة من مناقب أهـل البيت، - ١٩٠
تحقيق: محمد الحسون، مطبعة المنشورات االسالمية، قم، ١٤١٤هـ.

(ص)
الصافي الكلبايكاني، الشيخ لطف الله بن محمد جواد، منتخب األثر في اإلمام - ١٩١

الثاني عشر، دار المرتضى، بيروت- لبنان، الطبعة الثالثة ١٤٢٩هـ-٢٠٠٨م.
الصافـي الكلبايكانـي، الشـيخ لطف الله بـن محمد جواد، أشـعة من عظمة - ١٩٢

اإلمـام الحسـين C، مطبعة ثامـن الحجج، قـم – إيـران، الطبعة األولى 
١٤٣٤هـ - ٢٠١٢م.

الصبان، محمد بن علي (ت ١٢٠٦هـ)، اسعاف الراغبين في سيرة المصطفى - ١٩٣
وفضائل أهل بيته الطاهرين، المطبعة األزهرية، مصر.

صبحي، أحمد محمود، نظرية اإلمامة لد الشيعة االثني عشرية، دار النهضة - ١٩٤
العربية، طبع عام ١٩٩١م.

الصدر، السـيد مهدي، أخـالق أهل البيت، دار المرتضـى، بيروت - لبنان، - ١٩٥
الطبعة األولى ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م. 

الصـدوق، أبـو جعفـر محمـد بـن علي بـن الحسـين بـن بابويـه القمي (ت - ١٩٦
٣٨١هـ)، فضائل الشـيعة، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت- لبنان، طبع عام 

١٤٣٠هـ-٢٠٠٩م.
الصـدوق، أبـو جعفـر محمـد بـن علي بـن الحسـين بـن بابويـه القمي (ت - ١٩٧

٣٨١هـ)، فضائل األشـهر الثالثة، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت- لبنان، 
طبع عام ١٤٣٠هـ-٢٠٠٩م.

الصـدوق، أبـو جعفـر محمـد بـن علي بـن الحسـين بـن بابويـه القمي (ت - ١٩٨
٣٨١هـ)، التوحيد، صححه وعلَّق عليه: السـيد هاشـم الحسيني الطهراني، 

دار المعرفة، بيروت ـ لبنان، غير مذكور عدد الطبعة وال تاريخها. 
الصدوق، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت ٣٨١هـ)، - ١٩٩

كمال الدين وتمام النعمة في إثبات الرجعة، مؤسسـة النشـر اإلسالمي، قم، 
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طبـع عام ١٤٠٥هـ. وطبعـة المطبعة الحيدرية، النجـف- العراق، طبع عام 
١٣٨٩هـ- ١٩٧٠م.

الصـدوق، أبـو جعفـر محمـد بـن علي بـن الحسـين بـن بابويـه القمي (ت - ٢٠٠
٣٨١هـ)، معاني األخبار، مؤسسة النشر اإلسالمي، قم، طبع عام ١٣٧٩هـ.

الصـدوق، أبـو جعفـر محمـد بـن علي بـن الحسـين بـن بابويـه القمي (ت - ٢٠١
٣٨١هـ)، من ال يحضـره الفقيه، دار التعارف للمطبوعات، بيروت - لبنان، 

الطبعة الثانية ١٤١٤هـ- ١٩٩٤م.
الصـدوق، أبـو جعفـر محمـد بـن علي بـن الحسـين بـن بابويـه القمي (ت - ٢٠٢

٣٨١هـ)، االعتقادات في مذهب اإلمامية، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت- 
لبنان، طبع عام ١٤٣٠هـ-٢٠٠٩م.

الصـدوق، أبـو جعفـر محمـد بـن علي بـن الحسـين بـن بابويـه القمي (ت - ٢٠٣
٣٨١هـ)، األمالي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، الطبعة األولى ١٤٣٠هـ 

- ٢٠٠٩م.
الصـدوق، أبـو جعفـر محمـد بـن علي بـن الحسـين بـن بابويـه القمي (ت - ٢٠٤

٣٨١هــ)، عيـون أخبار الرضـا C، منشـورات المكتبة الحيدريـة، قم ـ 
إيران، الطبعة األولى ١٤٢٥هـ. 

الصـدوق، أبـو جعفـر محمـد بـن علي بـن الحسـين بـن بابويـه القمي (ت - ٢٠٥
٣٨١هـ)، الخصال، مؤسسـة األعلمي للمطبوعات، بيروت - لبنان، الطبعة 

األولى ١٤١٠هـ- ١٩٩٠م.
الصـدوق، أبـو جعفـر محمـد بـن علي بـن الحسـين بـن بابويـه القمي (ت - ٢٠٦

٣٨١هــ)، علل الشـرائع، مؤسسـة األعلمي للمطبوعات، بيـروت - لبنان، 
الطبعة الثانية ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م.

الصفـار، أبـو جعفـر محمـد بـن الحسـن بـن فـروخ (ت ٢٩٠هــ)، بصائر - ٢٠٧
الدرجـات الكبر في فضائـل آل محمد، دار جواد األئمـة، بيروت، الطبعة 

األولى ١٤٢٨هـ- ٢٠٠٧م.
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(ط)
الطباطبائـي، السـيد محمـد حسـين (ت ١٤٠٢هــ / ١٩٨١م)، الميزان في - ٢٠٨

تفسـير القـرآن، دار إحيـاء التـراث العربي، بيـروت - لبنـان، الطبعة األولى 
١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م.

الطبراني، أبو القاسـم سـليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللَّخمي الشـامي - ٢٠٩
(ت ٣٦٠هــ / ٩١٨م)، المعجـم الكبيـر، تحقيـق: حمـدي عبـد المجيـد 

السلفي، الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة – مصر، الطبعة الثانية.
الطبراني، أبو القاسـم سـليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللَّخمي الشـامي - ٢١٠

(ت ٣٦٠هـ / ٩١٨م)، المعجم األوسـط، تحقيق: طارق بن عوض الله بن 
محمـد، عبـد المحسـن بـن إبراهيـم الحسـيني، دار الحرميـن – القاهـرة، 

١٤١٥هـ - ١٩٩٥م.
د بن تقي النوري (ت - ٢١١ الطبرسـي، الميرزا حسين بن محمد تقي بن علي محمّ

١٣٢٠هـ)، مسـتدرك الوسـائل ومسـتنبط المسـائل، دار الهدايـة، بيروت- 
لبنان، الطبعة الخامسة ١٤١٢هـ- ١٩٩١م.

د بن تقي النوري (ت - ٢١٢ الطبرسـي، الميرزا حسين بن محمد تقي بن علي محمّ
١٣٢٠هـ)، خاتمة المستدرك، مؤسسة آل البيت إلحياء التراث، قم- إيران، 

الطبعة األولى ١٤١٦هـ.
الطبرسـي، أبو الفضل علي بن الحسـن بن الفضـل بن الحسـن بن الفضـل - ٢١٣

(ت ٦١٠هـ)، مشكاة األنوار في غرر األخبار، تحقيق: مهدي هوشمند، دار 
الحديث، قم، الطبعة األولى ١٤١٨هـ.

الطبرسـي، أبو علي الفضل بن الحسـن (ت ٥٤٨هـ)، إعـالم الور بأعالم - ٢١٤
الهد، دار مكتبة الحياة، بيروت- لبنان، طبع عام ١٩٨٥م. وطبعة مؤسسة 

األعلمي للمطبوعات، بيروت، الطبعة األولى ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤م.
الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن (ت ٥٤٨هـ)، مجمع البيان في تفسير - ٢١٥

القرآن، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان، الطبعة األولى ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
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الطبرسي، أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب (ت ٥٨٨هـ)، االحتجاج، - ٢١٦
تحقيق: الشـيخ إبراهيم البهادري والشيخ محمد هادي به، منشورات أسوة، 

طهران ـ إيران، الطبعة الخامسة ١٤٢٤هـ. 
الطبرسي، أبو نصر الحسن بن الفضل بن الحسن، مكارم األخالق، مؤسسة - ٢١٧

األعلمي، بيروت ـ لبنان، الطبعة السادسة ١٣٩٢هـ ـ ١٩٧٢م.
الطبـري، أبـو جعفر محمد بـن أبي القاسـم (ت القرن السـادس الهجري)، - ٢١٨

بشـارة المصطفـى K لشـيعة المرتضـى C، تحقيق: جـواد القيومي 
األصفهاني، مؤسسة النشر االسالمي، قم، ١٤١٩هـ.

الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب (ت ٣١٠هـ / - ٢١٩
٩٢٣م)، تاريخ الطبري: تاريخ األمم والملوك، دار الكتب العلمية، بيروت ـ 

لبنان، الطبعة الثانية ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٣م.
الطبـري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب (ت ٣١٠هـ/ - ٢٢٠

٩٢٣م)، تفسـير الطبـري: جامع البيـان عن تأويل آي القـرآن، دار الحديث ، 
القاهرة – مصر، ٢٠١٠م.

الطبـري، أبو جعفر محمد بن جرير بن رسـتم (المتوفى بعد سـنة ٤١١هـ)، - ٢٢١
دالئل اإلمامة، مؤسسـة األعلمي للمطبوعات، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية 

١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م.
الطبـري المكي، أحمد بـن عبد الله بن محمد (ت ٦٩٤هــ)، ذخائر العقبى - ٢٢٢

في مناقب ذوي القربى، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة – مصر، ١٣٥٦هـ.
الطبسـي، محمد جعفر، رجال الشـيعة في أسـانيد السـنة، مؤسسة المعارف - ٢٢٣

اإلسالمية، قم، الطبعة األولى ١٤٢٠هـ.
د علي بن أحمد بن علي بن أحمد بن طريح بن - ٢٢٤ الطريحي، فخر الدين بن محمّ

خفاجه بن يعقوب (ت ١٠٨٥هـ)، معجم مجمع البحرين، مؤسسة األعلمي 
للمطبوعات، بيروت- لبنان، الطبعة األولى ١٤٣٠هـ- ٢٠٠٩م.

د علي بن أحمد بن علي بن أحمد بن طريح بن - ٢٢٥ الطريحي، فخر الدين بن محمّ
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خفاجـه بن يعقوب (ت ١٠٨٥هــ)، المنتخب للطريحي فـي جمع المراثي 
والخطـب المشـتهر بـ الفخري، مؤسسـة األعلمـي للمطبوعـات، بيروت، 

الطبعة األولى ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.
د علي بن أحمد بن علي بن أحمد بن طريح بن - ٢٢٦ الطريحي، فخر الدين بن محمّ

خفاجه بن يعقوب (ت ١٠٨٥هـ)، جواهر المطالب في فضائل علي بن أبي 
طالب C، تحقيق: مهدي هوشـمند، الناشـر: المكتبـة التخصصية بأمير 

المؤمنين C، الطبعة االولى ١٤٢٧هـ.
الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي (ت ٤٦٠هـ)، رجال الطوسي، - ٢٢٧

مؤسسة النشر اإلسالمي، قم- إيران، الطبعة الرابعة ١٤٢٨هـ.
الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي (ت ٤٦٠هـ)، تهذيب األحكام، - ٢٢٨

دار التعارف للمطبوعات، بيروت - لبنان، طبع عام ١٤١٢هـ- ١٩٩٢م.
الطوسـي، أبـو جعفر محمد بن الحسـن بن علي (ت ٤٦٠هـ)، االسـتبصار - ٢٢٩

فيمـا اختلـف مـن األخبـار، دار التعـارف للمطبوعـات، بيـروت، طبع عام 
١٤١٢هـ - ١٩٩١م.

الطوسـي، أبـو جعفر محمد بن الحسـن بن علـي (ت ٤٦٠هــ)، الخالف، - ٢٣٠
مؤسسة النشر اإلسالمي، قم، ١٤٠٩هـ

الطوسـي، أبو جعفر محمد بن الحسـن بن علي (ت ٤٦٠هـ)، اختيار معرفة - ٢٣١
الرجال: رجال الكشي، تحقيق وتصحيح: محمد تقي فاضل الميبدي والسيد 

أبو الفضل الموسويان، طهران ـ إيران، الطبعة األولى ١٣٨٢هـ. ش.
الطوسـي، أبو جعفر محمد بن الحسـن بن علي (ت ٤٦٠هـ)، كتاب الغيبة، - ٢٣٢

مؤسسة المعارف اإلسالمية، قم ـ إيران، الطبعة الثالثة ١٤٢٥هـ.
الطوسـي، أبو جعفر محمد بن الحسـن بن علي (ت ٤٦٠هـ)، الفهرسـت، - ٢٣٣

مؤسسة النشر اإلسالمي، قم، الطبعة األولى ١٤١٧هـ.
الطوسـي، أبـو جعفر محمـد بن الحسـن بن علـي (ت ٤٦٠هــ)، األمالي، - ٢٣٤

مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، الطبعة األولى ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م.
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الطوسـي، أبـو جعفـر محمد بن الحسـن بـن علـي (ت ٤٦٠هــ)، مصباح - ٢٣٥
المتهجد، مؤسسـة األعلمي للمطبوعات، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٢٥هـ- 

٢٠٠٤م.
الطوسـي، أبـو جعفـر محمد بن علـي (المعـروف بابن حمـزة)، الثاقب في - ٢٣٦

المناقـب، تقديـم وتحقيق: نبيل رضا علـوان، دار الزهراء، بيـروت- لبنان، 
الطبعة األولى ١٤١١هـ- ١٩٩١م.

الطهراني، محمد محسـن والشـهير بالشـيخ آغا بزرك، الذريعة إلى تصانيف - ٢٣٧
الشـيعة، مراجعة وتصحيح وتدقيق: السـيد رضا بن جعفر مرتضى العاملي، 

دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة األولى ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م.
(ع)

العاملـي، زين الدين بن علي الجبعي (الشـهيد الثانـي)، (ت ٩٦٥هـ)، منية - ٢٣٨
المريـد في أدب المفيد والمسـتفيد، مكتب اإلعالم اإلسـالمي، قم، الطبعة 

الثانية ١٤١٤هـ.
العاملي، زين الدين بن علي الجبعي (الشهيد الثاني)، (ت ٩٦٥هـ)، مسكن - ٢٣٩

الفؤاد عند فقد األحبة واألوالد، مؤسسة آل البيت A إلحياء التراث، قم. 
وطبعة مكتبة العرفان، الكويت، الطبعة الثانية ١٤٢٥هـ - ١٩٩٥م.

العاملـي، محمـد بن جمـال الديـن مكـي (الشـهيد األول)، (ت ٧٨٩هـ / - ٢٤٠
١٣٨٤م)، الـدرة الباهـرة مـن األصـداف الطاهـرة، تصحيـح وترجمة: عبد 
الهادي المسعودي، الناشر: انتشارات زائر، قم، الطبعة األولى ١٣٧٩هـ.ش. 

النجـف - ٢٤١ الحيدريـة،  المطبعـة  المعجـزات،  عيـون  حسـين،  عبدالوهـاب، 
األشرف- العراق، طبع عام ١٣٦٩هـ. 

عثمـان، عبد الكريم، معالم الثقافة اإلسـالمية، مؤسسـة الرسـالة - بيروت، - ٢٤٢
الطبعة الرابعة عشرة ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م.

العراقي، آغا رضا، شـرح تبصرة المتعلمين، مؤسسـة النشـر اإلسالمي، قم، - ٢٤٣
الطبعة األولى ١٤١٤هـ.
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العرشـي، امتياز علي خان، اسـتناد نهج البالغة، المطبعـة العلمية، قم، طبع - ٢٤٤
عام ١٣٩٩هـ.

العصفـري، أبو عمرو خليفة بن خياط بن أبي هبيرة (ت ٢٤٠هـ / ٨٥٤م)، - ٢٤٥
تاريـخ خليفـة بـن خياط، تحقيـق: أكرم ضيـاء العمري، مؤسسـة الرسـالة، 

بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٧هـ. 
٢٤٦ - ،C العقاد، عباس محمود (ت ١٩٦٤م)، أبو الشـهداء الحسـين بن علي

دار الكتاب اللبناني، بيروت – لبنان، ١٩٨٤م.
العاليلـي، عبداللـه بـن عثمـان العاليلـي (ت ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م)، سـمو - ٢٤٧

المعنـى في سـمو الذات أو أشـعة من حياة الحسـين، دار الجديـد، بيروت، 
١٩٩٦م.

العلمي، عبد القادر، في الثقافة السياسـية الجديدة، منشـورات الزمن، الدار - ٢٤٨
البيضاء ـ المغرب، د.ت.

العلواني، أحمد حميد عبود، التسـامح في اإلسـالم، دار المعرفة، بيروت - - ٢٤٩
لبنان، الطبعة األولى ١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م.

العلوي، السيد محمد بن عقيل بن عبد الله بن عمر بن يحيى (ت ١٣٥٠هـ)، - ٢٥٠
الكتـاب  مؤسسـة  الشـابندر،  غالـب  وتدقيـق:  تحقيـق  الكافيـة،  النصائـح 

اإلسالمي.
العلوي العمري، أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد (المتوفى في - ٢٥١

حـدود ٤٥٩هـ)، المجدي في أنسـاب الطالبيين، تحقيـق: أحمد المهداوي 
الدامغاني، منشـورات مكتبة أية الله العظمى المرعشي النجفي، قم، الطبعة 

الثانية ١٤٢٢هـ.
العياشي السمرقندي، أبو النضر محمد بن مسعود، تفسير العياشي، مؤسسة - ٢٥٢

األعلمي للمطبوعات، بيروت – لبنان.
(غ)

غير مذكور اسـم المؤلف، األصول الستة عشر من األصول األولية، تحقيق: - ٢٥٣
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ضياء الدين المحمودي، دار الحديث، قم، الطبعة األولى ١٤٢٣هـ.
غيـر مذكور اسـم المؤلـف، روح التسـامح، دار التوحيد، الكويـت، الطبعة - ٢٥٤

األولى ١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٣م.
غير مذكور اسـم المؤلف، الحياة السياسـية ألئمة أهـل البيت A، إعداد - ٢٥٥

ونشـر: جمعية المعارف اإلسالمية الثقافية، بيروت- لبنان، الطبعة الخامسة 
١٤٢٩هـ- ٢٠٠٨م.

(ف)
الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب (ت ١٤١٥م)، معجم القاموس - ٢٥٦

المحيط، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان، الطبعة األولى ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م.
الفيـروز آبادي، السـيد مرتضى الحسـيني (ت ١٤١٠هـ)، فضائل الخمسـة - ٢٥٧

من الصحاح السـتة، مؤسسـة األعلمي للمطبوعات، بيروت - لبنان، الطبعة 
الثالثة ١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م.

الفيض الكاشاني، محمد بن مرتضى (ت ١٠٩١هـ)، كتاب الوافي، تحقيق: - ٢٥٨
السـيد علي عبدالمحسـن بحر العلوم، دار إحياء التـراث العربي، بيروت – 

لبنان، الطبعة األولى ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م.
الفيومـي الحمـوي، أبـو العبـاس أحمد بـن محمد بـن علـي (المتوفى نحو - ٢٥٩

٧٧٠هـ / ١٣٦٨م)، المصباح المنير في غريب الشـرح الكبير، تحقيق: عبد 
العظيم الشناوي، دار المعارف – القاهرة، الطبعة الثانية. د.ت.

(ق)
القاضـي المغربـي، أبـو حنيفة النعمـان بن محمـد التميمـي (ت ٣٦٣هـ)، - ٢٦٠

دعائم اإلسـالم، مؤسسـة النور للمطبوعات، بيروت - لبنان، الطبعة األولى 
١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م.

القاضي المغربي، أبو حنيفة النعمان بن محمد التميمي (ت ٣٦٣هـ)، المناقب - ٢٦١
والمثالب، مؤسسة األعلمي، بيروت، الطبعة األولى ١٤٢٣هـ- ٢٠٠٢م.
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القاضـي المغربـي، أبـو حنيفة النعمان بـن محمد التميمي (ت ٣٦٣هـ)، شـرح - ٢٦٢
األخبار، تحقيق: السيد محمد الحسيني الجاللي، مؤسسة النشر اإلسالمي، قم. 

القرشـي، باقر بن شـريف بـن مهدي بن ناصـر (ت ١٤٣٣هــ / ٢٠١٢م)، - ٢٦٣
موسـوعة سـيرة أهل البيت: اإلمام الحسـين بن علي C، دار المعروف، 

قم- إيران، الطبعة األولى ١٤٣٠هـ- ٢٠٠٩م.
القزوينـي، أبـو عبدالله محمد بن يزيد، سـنن ابن ماجة، المكتبة اإلسـالمية - ٢٦٤

للطباعة والنشـر والتوزيع، اسـطنبول - تركيا. غير مذكـور تاريخ الطبع وال 
عدد الطبعة.

القشيري النيسـابوري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم(ت ٢٦١هـ)، - ٢٦٥
صحيح مسلم، المكتبة العصرية، بيروت- لبنان، طبع عام ١٤٢٣هـ- ٢٠٠٢م.

القضاعـي، أبـو عبد اللـه محمد بن سـالمة بن جعفـر بن علي بـن حكمون - ٢٦٦
(ت ٤٥٤هـ / ١٠٦٢م)، مسـند الشـهاب، تحقيق: حمـدي بن عبد المجيد 

السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ - ١٩٨٦م.
القمـي، أبـو الحسـن علـي بـن الحسـين بـن بابويـه (ت ٣٢٩هــ)، اإلمامة - ٢٦٧

والتبصـرة من الحيرة، تحقيق: مدرسـة اإلمام المهدي، قـم - إيران، الطبعة 
األولى ١٤٠٤هـ.

القمـي، عبـاس (ت ١٣٥٩هـ)، األنـوار البهية في تواريـخ الحجج اإللهية، - ٢٦٨
تقديـم وتعليـق: محمـد كاظم الخراسـاني، دار األضـواء، بيـروت ـ لبنان، 

الطبعة األولى ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م.
القمي، عباس (ت ١٣٥٩هـ)، منتهى اآلمال في تواريخ النبي واآلل، تحقيق - ٢٦٩

وترجمـة: السـيد هاشـم الميالنـي، دار الجوادين، بيـروت ـ لبنـان، الطبعة 
األولى ١٤٢٨هـ ـ ٢٠٠٧م.

القمـي، عباس (ت ١٣٥٩هــ)، منازل اآلخرة والمطالب الفاخرة، مؤسسـة - ٢٧٠
النشر اإلسالمي، قم - إيران، الطبعة األولى ١٤١٩هـ.

القمي، عباس (ت ١٣٥٩هـ)، الكنى واأللقاب، مؤسسـة النشـر اإلسالمي، - ٢٧١
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قم، الطبعة األولى ١٤٢٥هـ.
القمـي الـرازي، أبو القاسـم علي بن محمد بـن علي الخـزاز (ت٤٠٠هـ)، - ٢٧٢

منتخب األثر في النص على األئمة االثني عشـر، منشـورات بيدار، قم، طبع 
عام ١٤٠١هـ.

القهيائـي، علي، مجمع الرجـال، دار إحياء التراث العربـي، بيروت -لبنان، - ٢٧٣
الطبعة األولى ١٤٣١هـ - ٢٠١٠م.

القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم الحسيني البلخي، ينابيع المودة، مؤسسة - ٢٧٤
األعلمي للمطبوعات، بيروت ـ لبنان، الطبعة األولى ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧ م.

(ك)
د بن علي بن عثمان (ت ٤٤٩هـ)، كنز الفوائد، - ٢٧٥ الكراجكـي، أبو الفتـح محمّ

حققـه وعلـق عليه: عبـد الله نعمـة، دار األضـواء، بيروت – لبنـان، الطبعة 
األولى ١٩٨٥م.

د بن علي بن عثمان (ت ٤٤٩هـ)، معدن الجواهر - ٢٧٦ الكراجكي، أبو الفتح محمّ
ورياضة الخواطر، تحقيق السـيد حسين الموسـوي البروجردي، منشورات 

مكتبة العالمة المجلسي، قم، الطبعة األولى ١٤٣٠هـ.
د بن علي بن عثمان (ت ٤٤٩هـ)، االسـتنصار - ٢٧٧ الكراجكـي، أبو الفتـح محمّ

ة األطهار، دار األضواء، بيروت، ١٤٠٥هـ. في النصّ على األئمّ
الكركي، محمد بن ابي طالب الحسيني الموسوي الحائري، تسلية المجالس - ٢٧٨

وزينة المجالس (مقتل الحسـين عليه السالم)، تحقيق: فارس حسون كريم، 
مؤسسة المعارف االسالمية، قم، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م.

الكفعمي، إبراهيم بن علي بن الحسن بن محمد العاملي (ت ٩٠٥هـ)، البلد - ٢٧٩
األمين والدرع الحصين، قدم له وعلق عليه: عالء الدين األعلمي، مؤسسـة 

األعلمي للمطبوعات، بيروت، الطبعة االولى ١٩٩٧م.
الكلبـي، أبـو المنذر هشـام بـن محمد بـن السـائب (ت ٢٠٤هــ)، جمهرة - ٢٨٠

النسب، تحقيق: ناجي حسن، الطبعة األولى ١٤٠٧هـ - ١٩٨٦م.
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الكلينـي، محمد بن يعقوب (ت ٣٢٩هــ)، أصول الكافي، ضبطه وصححه - ٢٨١
وعلَّق عليه: الشـيخ محمد جعفر شـمس الديـن، دار التعارف للمطبوعات، 

بيروت ـ لبنان، طبع عام ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م. 
الكلينـي، محمد بن يعقـوب (ت ٣٢٩هـ)، فروع الكافـي، ضبطه وصححه - ٢٨٢

وعلَّق عليه: الشـيخ محمد جعفر شـمس الديـن، دار التعارف للمطبوعات، 
بيروت - لبنان، طبع عام ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٢م.

د بن يوسـف بن محمد القرشـي (ت - ٢٨٣ الكنجـي الشـافعي، أبـو عبداللـه محمّ
٦٥٨هــ)، كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب C، دار األضواء، 

بيروت، الطبعة األولى ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م.
الكوفي، أبو القاسـم فرات بن إبراهيم بن فرات (ت ٣٢٥هـ)، تفسـير فرات - ٢٨٤

الكوفـي، تحقيق: محمد الكاظم، مؤسسـة التاريخ العربـي، بيروت، الطبعة 
األولى ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م.

الكوفي، أبو علي محمد بن محمد بن األشعث، الجعفريات أو األشعثيات: - ٢٨٥
إلسـماعيل بن موسـى بن جعفر... بن أبي طالـب C، تحقيق: مصطفى 
صبحي، تصحيح: عالء األعلمي، مؤسسـة األعلمي للمطبوعات، بيروت، 

الطبعة األولى ١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م.
الكوفـي، أحمد بن أعثم (ت ٣١٤هـ)، الفتوح، دار الندوة الجديدة، بيروت - ٢٨٦

- لبنـان، الطبعة األولى، د.ت. وطبعة دار األضواء، بيروت – لبنان، الطبعة 
األولى ١٤١١هـ.

(ل)
لجنـة التأليـف، المجمع العالمي، أعالم الهداية: اإلمام الحسـين C سـيد - ٢٨٧

الشهداء، المجمع العالمي ألهل البيت، قم- إيران، الطبعة األولى ١٤٢٢هـ.
لجنة الحديث في معهد باقر العلوم C، موسـوعة كلمات اإلمام الحسين - ٢٨٨

C، دار المعروف، قم، الطبعة الثالثة ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م.
الليثـي الواسـطي، أبو الحسـن علي بـن محمد، عيـون المواعـظ والحكم، - ٢٨٩
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تحقيـق: حسـين الحسـني البيرجنـدي، دار الحديـث، قـم، الطبعـة األولى 
١٣٧٦هـ.ش.

(م)
المازندراني، محمد بن إسماعيل، منتهى المقال في أحوال الرجال، مؤسسة - ٢٩٠

آل البيت A إلحياء التّراث – قم، الطبعة األولى ١٤١٦هـ.
المازندرانـي، محمد صالح، شـرح أًصول الكافي، ضبط وتصحيح: السـيد - ٢٩١

علـي عاشـور، دار إحيـاء التراث العربـي، بيـروت - لبنان، الطبعـة األولى 
١٤٢١هـ- ٢٠٠٠م.

المامقانـي، عبداللـه بن محمد حسـن بن عبـد الله (ت ١٣٥١هــ)، مقباس - ٢٩٢
الهدايـة في علم الدرايـة، تحقيق: محمد رضا المامقاني، مؤسسـة آل البيت 

A إلحياء التراث، بيروت، الطبعة األولى ١٤١١هـ - ١٩٩١م.
المامقانـي، عبداللـه بـن محمد حسـن بن عبد اللـه (ت ١٣٥١هــ)، تنقيح - ٢٩٣

المقـال في علم الرجال، تحقيق: محيي الدين المامقاني، مؤسسـة آل البيت 
A إلحياء التراث، بيروت، الطبعة األولى ١٤٢٣هـ.

المبـرد، أبـو العبـاس محمـد بـن يزيد بن عبـد األكبـر الثمالـى األزدي (ت - ٢٩٤
٢٨٦هــ/ ٨٩٩م)، الكامـل في اللغة واألدب، دار الفكـر العربي، القاهرة – 

مصر، الطبعة الثالثة ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م.
المتقي الهندي، عالء الدين علي بن حسـام الدين (ت ٩٧٥هـ / ١٥٦٧م)، - ٢٩٥

كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان، طبع 
عام ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٩م، غير مذكور عدد الطبعة.

المجلسـي، محمد باقر بن محمد تقي (ت ١١١١م)، بحار األنوار، مؤسسة - ٢٩٦
أهل البيت، الطبعة الرابعة ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٩م.

المجلسـي، محمد تقي بن مقصود (ت ١٠٧٠هـ)، روضة المتقين في شرح - ٢٩٧
من ال يحضره الفقيه، شركة دار المصطفى إلحياء التراث، قم، الطبعة األولى 

١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م.
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المحلـي، حميـد بـن أحمد بن محمـد (ت ٦٥٢هــ)، الحدائـق الوردية في - ٢٩٨
مناقب أئمة الزيدية، نشر جامع النهرين، صنعاء – اليمن.

المزي، جمال الدين أبو الحجاج يوسـف (ت ٧٤٢هـ / ١٣٤١م)، تهذيب - ٢٩٩
الكمال في أسماء الرجال، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

مجموعة من المؤلفين، مع الركب الحسيني، دار المرتضى، بيروت – لبنان، - ٣٠٠
الطبعة األولى ١٤٣٣هـ - ٢٠١٢م.

مجموعـة مـن الباحثيـن، المعجم الوسـيط، مجمع اللغـة العربيـة، المكتبة - ٣٠١
اإلسالمية، اسطانبول- تركيا، غير مذكور سنة الطبعة وال تاريخها.

مجموعة من الباحثين، التسامح ليس منة أو هبة، دار الهادي، بيروت ـ لبنان، - ٣٠٢
الطبعة األولى ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م.

المرعشي النجفي، السيد شـهاب الدين(ت١٤١١هـ)، شرح إحقاق الحق، - ٣٠٣
منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي، قم، الطبعة األولى ١٤١٥هـ.

المرعشـي النجفي، السيد شـهاب الدين(ت١٤١١هـ)، مجموعة نفيسة في - ٣٠٤
تاريـخ األئمة A من آثار القدمـاء من علماء اإلمامية الثقات، دار القارئ، 

بيروت، الطبعة األولى ٢٠٠٢م.
المسـعودي، أبو الحسـن علي بن الحسـين بن علي (ت ٣٤٦هـ ـ ٩٥٧م)، - ٣٠٥

مـروج الذهـب ومعـادن الجوهر، اعتنـى به وراجعـه: كمال حسـن مرعي، 
المكتبة العصرية، بيروت ـ لبنان، الطبعة األولى ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٥م. 

المسـعودي، أبو الحسـن علي بن الحسـين بن علي (ت ٣٤٦هـ ـ ٩٥٧م)، - ٣٠٦
إثبـات الوصيـة، مؤسسـة أنصاريـان للطباعـة والنشـر، قـم، الطبعـة الثالثة 

١٤٢٦هـ-٢٠٠٦م.
المسـعودي، أبو الحسـن علي بن الحسـين بن علي (ت ٣٤٦هـ ـ ٩٥٧ م)، - ٣٠٧

التنبيه واألشراف، دار صعب، بيروت ـ لبنان.
المشـهدي الحائري، أبـو عبدالله محمد بـن جعفر بن علـي (ت ٦١٠هـ)، - ٣٠٨

المزار الكبير، تحقيق: جواد القيومي األصفهاني، مؤسسة النشر االسالمي، 
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قم، الطبعة االولى ١٤١٩هـ.
مطهري، مرتضى، العدل اإللهي، مؤسسـة أهـل البيت، بيروت ـ لبنان، طبع - ٣٠٩

عام ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م، غير مذكور عدد الطبعة.
مطهـري، مرتضـى، الملحمة الحسـينية، الدار اإلسـالمية، بيـروت- لبنان، - ٣١٠

الطبعة الثالثة ١٤٢٢هـ-٢٠٠٢م.
المظفر، محمد حسـن (ت ١٣٧٥هـ)، دالئل الصدق لنهج الحق، مؤسسـة - ٣١١

آل البيت إلحياء التراث، قم، الطبعة األولى.
المظفـر، محمد رضا، عقائد اإلمامية، دار المرتضى، بيروت- لبنان، الطبعة - ٣١٢

األولى ١٤٢٦هـ- ٢٠٠٥م.
مغنية، الشـيخ محمد جواد (ت ١٩٧٩م)، فقـه اإلمام جعفر الصادق عرض - ٣١٣

واستدالل، مؤسسة السبطين العالمية، قم – إيران، الطبعة األولى ١٤٢٤هـ.
المفيـد، أبـو عبدالله محمـد بن محمد بـن النعمان العكبـري البغدادي (ت - ٣١٤

٤١٣هـ)، اإلرشاد في معرفة حجج الله على العباد، مؤسسة التاريخ العربي، 
بيـروت- لبنان، الطبعة األولى، غير مذكـور تاريخ الطبع. وطبعة دار المفيد 
للطباعـة والنشـر والتوزيـع، بيـروت – لبنـان، تحقيـق: مؤسسـة آل البيـت 
A لتحقيـق التراث، الطبعة الثانية ١٤١٤هــ - ١٩٩٣م. وطبعة المطبعة 

الحيدرية، النجف ـ العراق، الطبعة الثانية ١٣٩٢هـ ـ ١٩٧٢م.
المفيـد، أبـو عبدالله محمـد بن محمد بـن النعمان العكبـري البغدادي (ت - ٣١٥

٤١٣هـ)، تصحيح االعتقاد، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت- لبنان، د.ت.
المفيـد، أبـو عبدالله محمـد بن محمد بـن النعمان العكبـري البغدادي (ت - ٣١٦

٤١٣هــ)، االختصـاص، تحقيـق: علـي أكبـر غفـاري، مؤسسـة األعلمـي 
للمطبوعات، بيروت - لبنان، الطبعة األولى ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م.

المفيـد، أبـو عبدالله محمـد بن محمد بـن النعمان العكبـري البغدادي (ت - ٣١٧
٤١٣هـ)، المزار، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت- لبنان، د.ت.

المفيـد، أبـو عبدالله محمـد بن محمد بـن النعمان العكبـري البغدادي (ت - ٣١٨
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٤١٣هـ)، المقنعة، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت- لبنان، د.ت.
المفيـد، أبـو عبدالله محمـد بن محمد بـن النعمان العكبـري البغدادي (ت - ٣١٩

٤١٣هـ)، األمالي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت- لبنان، د.ت.
المفيـد، أبـو عبدالله محمـد بن محمد بـن النعمان العكبـري البغدادي (ت - ٣٢٠

٤١٣هـ)، الحكايات، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت- لبنان، د.ت.
٣٢١ - ،C المقرم، عبدالرزاق الموسـوي (ت ١٣٩١هـ)، مقتل اإلمام الحسين

منشورات العتبة الحسينية، كربالء، الطبعة األولى ١٤٣٦هـ - ٢٠١٥م.
المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر (ت ٨٤٥هـ - ١٤٤٢م)، - ٣٢٢

الخطـط المقريزيـة، المركـز اإلسـالمي للطباعة والنشـر، القاهـرة – مصر، 
الطبعة الثانية ١٩٨٥م.

المنقـري، نصـر بـن مزاحـم (ت ٢١٢هــ)، وقعة صفيـن، تحقيق وشـرح: عبد - ٣٢٣
السالم محمد هارون، دار الجيل، بيروت، الطبعة األولى ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.

(ن)
النجاشـي، أحمد بن علي بن أحمد (ت ٤٥٠هـ)، رجال النجاشـي، شـركة - ٣٢٤

األعلمي للمطبوعات، بيروت- لبنان، الطبعة األولى ١٤٣١هـ-٢٠١٠م. 
النراقي، ميرزا أبو القاسـم، شعب المقال في درجات الرجال، مؤسسة النشر - ٣٢٥

اإلسالمي، قم، الطبعة الثانية ١٤٢٢هـ.
النسـائي، أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب (ت٣٠٣هـ)، سنن النسائي، دار - ٣٢٦

الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م. 
النسـائي، أبـو عبدالرحمـن أحمد بن شـعيب (ت٣٠٣هــ)، خصائص أمير - ٣٢٧

المؤمنيـن علي بـن أبي طالب، المكتبـة العصرية، بيروت- لبنـان، طبع عام 
١٤٢٤هـ- ٢٠٠٣م.

النعمانـي، أبوعبداللـه محمـد بـن إبراهيم بن جعفـر (ت ٣٦٠هــ)، الغيبة، - ٣٢٨
تحقيـق: علـي أكبر الغفاري، نشـر مديـن، قـم، ١٤٢٦هـ. وطبعة مؤسسـة 

األعلمي للمطبوعات، الطبعة األولى ١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م.
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النيسـابوري، أبو عتاب عبد الله بن سـابور الزيات النيسـابوري - الحسـين - ٣٢٩
بن بسـطام (ت ٤٠١هــ)، طب االئمة A، المكتبـة الحيدرية، النجف – 

العراق، ١٣٨٥هـ - ١٩٦٥م.
النيسـابوري، محمـد بن الفتـال (ت ٥٠٨هــ)، روضة الواعظين، مؤسسـة - ٣٣٠

األعلمي للمطبوعات، بيروت ـ لبنان.
(هـ)

الهاشـمي العلـوي، زيـد بـن علي بن الحسـين بن علـي بن أبـي طالب (ت - ٣٣١
١٢٢هـ)، مسند زيد، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت – لبنان.

الهمداني، آقا رضا بن محمد هادي (ت ١٣٢٢هـ)، مصباح الفقيه في شـرح - ٣٣٢
شرائع اإلسالم، الناشر: انتشارات مكتبة النجاح - طهران، طبعة حجرية. 

الهاللـي الكوفـي، أبو صادق سـليم بـن قيس العامري (ت ٧٦هــ)، كتاب - ٣٣٣
سليم بن قيس الهاللي، دار الحوراء، بيروت، ٢٠١٦م.

(ي)
اليعقوبـي، أحمد بن إسـحاق بـن جعفر بن وهب بن واضـح (ت ٢٩٢هـ)، - ٣٣٤

تاريـخ اليعقوبي، علَّـق عليه ووضع حواشـيه: خليل المنصـور، دار الكتب 
العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية ١٤٢٣هـ ـ ٢٠٠٢م. 

اليوسـف، عبدالله أحمد (المؤلف نفسه)، شـرعية االختالف، دار المحجة - ٣٣٥
البيضاء، بيروت - لبنان، الطبعة الثالثة ١٤٣٣هـ - ٢٠١٢م.
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٣٩ ........................................................ يزيد والموبقات الكبيرة
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اإلمام الحسين C يطلب النصرة من أهل البصرة......................... ٧٤
انقالب الوضع في الكوفة................................................... ٨٠
٨٣ ................................................... ٣ - االمتثال للواجب الديني
٤- الدفاع عن اإلسالم......................................................... ٨٧
٥ - رفض الظلم والجور....................................................... ٨٩
٩٠ ..................................... اإلمام الحسين C والتصدي للظلم 
٩١ .............................................................. مواجهة الظلم
٩١ .................................................... ١- رفض الظلم قلبياً
٩٢ ........................................ ٢- مقاومة الظلم بالبيان والتعبير
٩٣ ................................................. ٣- مواجهة الظلم عملياً



الفهرس التفصييل

٥٢٥

٤- عدم التعاون مع الظالم.............................................. ٩٤
٩٧ .................................................. ٥- الدعاء على الظالم
١٠١ ............................... الفصل الثالث: أهداف ومنطلقات الثورة الحسينية
١٠٣ ............................................... ١ - اإلصالح الشامل في األمة
١٠٧ ...................................... ٢ - األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
تعريف المعروف......................................................... ١٠٩
تعريف المنكر............................................................ ١١٠
١١١ ........................................................ المنكرات الكبر
١١٣ ............. النهضة الحسينية وفريضة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٣ - تحقيق الحريات العامة................................................... ١١٥
١١٦ ...........................................  C شعارات اإلمام الحسين
١١٩ ............................ شعارات اإلمام الحسين C ومسألة الحرية 
١٢٣ ............................................. الفصل الرابع: نتائج الثورة الحسينية
١ - فضح الزيف الديني...................................................... ١٢٥
٢ - إيجاد صدمة اجتماعية وسياسية.......................................... ١٣١
٣ - اندالع ثورات وانتفاضات متتابعة........................................ ١٣٥
٤ - سقوط الحكم األموي................................................... ١٣٩
١٤٣ ............................................................. ٥ - بقاء اإلسالم
١٤٧ .................................................. ٦ - تميز مدرسة اهل البيت
خالصة الباب الخامس....................................................... ١٤٩
الباب السادس: أنصار اإلمام الحسين C أدوار ومواقف.......................... ١٥٩
١٦١ ...................................... C الفصل األول: أنصار اإلمام الحسين
١٦٣ ........................................... الثورة الحسينية أرقام وإحصائيات 
١٦٣ .......................... C أوالً- معلومات عن رحلة اإلمام الحسين
١٦٤ ...................................................... - شهداء كربالء ثانياً



سرية اإلمام احلسني C - ج٢

٥٢٦

١٦٥ .................................................... - رؤوس الشهداء ثالثاً
١٦٥ ....................................... - اإلمام الحسين C شهيداً رابعاً
١٦٦ ...................................... - سيد الشهداء ينعى الشهداء خامساً
- األجساد المقطعة................................................ ١٦٧ سادساً
١٦٨ ................................................... - أمهات الشهداء سابعاً
- الشهداء غير البالغين............................................... ١٦٨ ثامناً
١٦٨ ............................................. - الشهداء من الصحابة تاسعاً
- الشهداء من الغلمان والعبيد...................................... ١٦٩ عاشراً
١٧٠ ...................... الحادي عشر- األسر من أصحاب اإلمام الحسين
١٧٠ ....................... C الثاني عشر- من استشهد بعد اإلمام الحسين
الثالث عشر- الشهداء بمحضر آبائهم..................................... ١٧٠
١٧٠ ..................................... الرابع عشر- خمس نساء أردن القتال
الخامس عشر- أول امرأة شهيدة.......................................... ١٧١
١٧١ ......................................... السادس عشر- النساء في كربالء
أوالً- بنات أمير المؤمنين............................................. ١٧١
١٧١ ........................................C بنتا اإلمام الحسين - ثانياً
- نساء أخريات................................................... ١٧١ ثالثاً
١٧٣ ........................................C خصائص أنصار اإلمام الحسين
١- أفضل األصحاب..................................................... ١٧٣
٢- قمة اليقين............................................................ ١٧٤
٣- سادة الشهداء......................................................... ١٧٦
٤- شجاعة عجيبة........................................................ ١٧٧
١٧٩ ...................................C الهاشميون من أنصار اإلمام الحسين
١٨٧ ..................................... C الصحابة من أنصار اإلمام الحسين
١٩١ ................................C شهداء كربالء من صحابة أمير المؤمنين



الفهرس التفصييل

٥٢٧

شهداء كربالء من الموالي.................................................... ١٩٣
١٩٧ ................................C شهداء الكوفة من أنصار اإلمام الحسين
١٩٧ ........................................... ١- عبد األعلى بن يزيد الكلبي
٢- عبد اللَّـه بن بقطر..................................................... ١٩٨
٣- عمارة بن صلخب األزدي............................................ ١٩٨
٤- قيس بن مسهر الصيداوي............................................. ١٩٨
٥ - مسلم بن عقيل بن أبي طالب......................................... ١٩٩
٢٠٠ ............................................... ٦- هاني بن عروة المرادي
٢٠١ ......................................................... أسماء شهداء كربالء
٢٠١ ......... K المجموعة االولى- شهداء كربالء من صحابة رسول اللَّـه
٢٠٢ ........... C المجموعة الثانية- شهداء كربالء من صحابة اإلمام علي
٢٠٢ ...... C المجموعة الثالثة- شهداء كربالء من أهل بيت اإلمام الحسين
٢٠٧ ..... C المجموعة الرابعة- شهداء كربالء من أصحاب اإلمام الحسين
٢١١ ...................................................... تركيبة الجيش الحسيني
١- المناطق التي ينتمي إليها الثوار........................................ ٢١١
٢- عرب الشمال وعرب الجنوب........................................ ٢١٥
٢١٦ ............................................. ٣- هاشميون وغير هاشميين
٤- الشبان والشيوخ...................................................... ٢١٧
٢١٩ ...................................................... ألقاب الجيش الحسيني
٢٢١ ................................... الفصل الثاني: دور المرأة في النهضة الحسينية
مدخل تمهيدي............................................................... ٢٢٣
٢٢٥ ....................................... العقيلة زينب تواجه التضليل اإلعالمي
أوالً- الحوراء زينب في قصر ابن زياد................................. ٢٢٦
٢٢٨ ............................... - السيدة زينب تخاطب أهل الكوفة ثانياً
- السيدة زينب تهاجم يزيد........................................ ٢٢٩ ثالثاً



سرية اإلمام احلسني C - ج٢

٥٢٨

٢٣٠ ................................................D صيحة زينب
- مشادة قوية بين السيدة زينب ويزيد............................. ٢٣٣ رابعاً
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٢٧٦ .......................................................... ربَالءُ ب- هذه كَ
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٢٨٠ ...................................... ! راتِ طِّ الفُ ـهِ بِشَ بدِ اللَّ ح- اصبِر أبا عَ
٢٨٠ ......................................................... نا! نا هاهُ ط- هاهُ
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