
 يف الشعائر احلسينية: وصيَّيت  -

 :عن زمن األئمةحدوث ىذه الشعائر تأخر نقول لبيان أسباب وعلل  -ٔ
وكننان الشننيع  لننو عننرق  الوند ننة أىننون ، كننان الشننيعة وق لننون حنن  كننل ح ننر ومنندرأن يف زمننن األئمننة  

يف تقينة وللنم  ولذا عاش كل األئمنة، عليو من أن وعرق  ال شيع سواء عند الناس أم عند احلاكم والقضاة
 موا.ف من احلكام وال مدافع ذلم ونصرىم و د س نوا وسم وتعس  

اشنن دت و مطلينة علننأل األابيناء وىننم أكانر الننناس  )ع(وكانن  دعاوننات احلكنام ال ننادله  نل أىننل البينن  
ومنا  ، نودي علأل جنازتو  أخبن  الننداء )ع( ساوة احلكام  ل أىل البي  حىت أنو دلا   ل اإلمام الكالم 

ختليص اجلنازة والنداء عليها  ادلناسب حىت نول سليمان عم ىنارون الرشنيد فنأمر علأل كان الشيعة  ادرون 
ذ كننان النننداء )ىننذا إمنننام ، إع ادلؤمننننون وان ننرج ذلننم األمننر  شنن ء منننن ال هننورشنن ّ   النننداء احلسننن عليهننا ف

 .الرافضة........ موسأل  ن جع ر(
)ع( ذا اإلمام  ن اإلمام الطيب  نن الطيبنه موسنأل  نن جع نر )ى فلما نول سليمان خالف النداء  ائال:

.) 
 ية أىل البي  وأهنم طيبون.فحصل  ذلك ش ء من الوع   قم 

وذلنك أننو  ، وىكذا  سوة ادل وكل العباس  إذ تأسف  أنو مل وشرتك  ق نل احلسنه فهندم  نمه ومننع زوارتنو
اننن  يف احلننا فقننال إنننو لنني  ىننذه أوننام كاننن   نند اا نن  إحنند  جواروننو هل حضننرت فسننأذلا فقالنن  أهنننا ك

 الووننارة  هنننا مل تك ننفِ أف ع ننب أنننو يف  صننره ووجنند مننن الشننيعة و  )ع(حننا  النن  أعننرب حننا  ننم احلسننه 
ل علنننأل النننووار  ضنننرائب اقيلنننة ف سنننامع النننناس أمنننر الضنننروبة واإلنسنننان فنننأمر  ق لهنننا و ننني   حنننىت س هنننا ح نننا  

ووننارة العننارق  أىننل البينن  واننز العننارق فننواد الضننروبة مننا منننع ف كنناار الننووار و ننار وطلننب العلننأل حننروص 
 قطع األوادي فواد الناس وتعارق تويل أىل البي  أكار فواد  ق ل شخص من  ه رلموعة فأفند  ااعنة  

فلمننا ح ننروا خرجنن  نننار ودخننان أعمنن   عضننهم وأماتنن   )ع(كاننزة أن سننهم، فننأمر  ننةخراج جاننة اإلمننام 
اء فحار ادلاء حول القم ومل وصل ا ى القنم فنرأ  النناس ادلع نوة وسن  آخرون فأمر  رث األرض وإجراء ادل

ه علنأل وند ولنده الواانل وىنم ءو  نل ا  ادل وكنل ووزرا )ع(و دأ تعارق زونارة اإلمنام احلسنه ، احلائر احلسيرب
 )ع(من  بلو  سبب اإل رار من أىنل البين     زوارة اإلمام احلسه )ع( م عارفةوإن كان، حي سون اخلمر

)إن  ينننا و نه زونارة جندك احلسنه  :حىت روي أن سائال سأل اإلمام الصادق  نائال   اعلأل الناس  أن ووورو 
 ورمبا تنك ئ  نا الس ن يف البحر(. لبحرا  

 .(نك أت يف اجلنةاال  أس فةهنا إن انك أت  )ع(:فقال 
ماننل ذكننر أمننز  ،لعنندم ادلق ضنن  فعنندم لهننور الشننعائر احلسننينية يف زمننان األئمننة إاننا ىننو لوجننود ادلننانع ال

واإلمنام الصنادق )ع( ادلؤمنه يف اآلذان واإل امة ويف ال شهد وال سليم مع وجود رواوات منن اإلمنام الر نا 



وجتنروح البندن  وإال لو لهر ال صروح من األئمة  ذكر الوالوة أو  شنل اجلينوب، وازمها عليهم السالم )ع(
 اإلمام الذي ونقل ذلك ولعذر الناس حكامهم من   ل األئمة  علأل اإلمام احلسه حلكم احلكام  ك ر

، كنان األمنر أىنون  لنيال  وشلنا ونرو  ويف حياة السّيد ادلرتضأل علم اذلد  والشني  الطوسن  والشني  ادل يند
 …كان ااعة يف مشال العراق حي  لون ووم عاشوراء  عيد االن صار وميالون  بعض احليواناتأنو  

لمنناء الاالاننة واننزىم، فنندعوا ااعننة مننن أىننل تلننك القننر  واسعننوىم عننن شخصننّية وو ننل اخلننم إ ى الع
اإلمننام احلسننه )ع( وم لومي ننو وأخرجننوا ادلواكننب  ننناللطم والعننواء فشننارك الضننيوق يف كننل ذلننك وا  نعنننوا 

 وتركنننوا السنننخروة  انننورة اإلمنننام )ع( و ننندأت الشنننعارات منننن ذلنننك احلنننه  لنننووم احلنننون والعنننواء ل منننام )ع(،
ن الندم منن امة  عّدة من األحادو  واحلوادث ومنها أن زونب )ع(  د  نر   رأسنها  المنل حنىت  نمدعو 

ومنها أن اإلمنام ، ومنها أن ال وا ه  ر وا رؤوسهم هل خرجوا لق ل   لة اإلمام احلسه )ع(، خلف الس ار
 زون العا دون  كأل حىت جر  الدم مع الدمع من عينيو وخدوده.

ام احلّ ننة )ع( )وننا جننّداه ألن أخننرترب النندىور وعننا رب عننن نصننرتك ادلقنندور ألننند نك ومنهننا سلاطبننة اإلمنن
 وأل كه عليك  دل الدموع دما (. ا   باحا  ومساء

البننناكون ولينننندب النننناد ون ول نننذرق  ومنهنننا  نننول اإلمنننام الصنننادق )ع( )وعلنننأل مانننل احلسنننه ع فليبنننكِ 
 الدموع دما (.

البناكون  فليبنكِ ن  نلأل ا  عليهمنا وآذلمنا ن  ين  زلمند وعلن  ويف دعاء الند ة: فعلأل األطائنب منن أىنل 
و ند ك بن    …(.وإواىم فلينندب النناد ون ودلنالهم فل نذرق الندموع وليصنرخ الصنارخون ووضنا الضناجون

 ك ا ا  م ّصال  يف شعائر اإلمام احلسه )ع( )ن رتنا ال قهّية يف الشعائر احلسينّية(.
روف حننىّت نكننون مشنناركه عمليّننا  يف أداء ىننذه الشننعزة ادلقّدسننة وال  ننأس  ننذكر  عننض فصننول ادلق ننل الشنن

 وذكر  عض فضائل أىل البي  )ع( وخصو ا  احلسن واحلسه.
وسننّلم  ننال:  عننن احلنناكم احلسننكا   طننرق م عننددة عننن الننن   ٜٙٔذكننر يف الصننواعل الر ننة ص -ٔ
أل ننا  وإ   اتننل  نندم احلسننه  ننن علننن   :  ننال ا  تعننا ى:إ   اتننل  نندم حيننا  نننن زكروّننا سننبعهجمئيننل) ننال 

 سبعه أل ا (.
عننن البخنناري عننن ا ننن عبنناس أنننو سننأل الننن  عننن الكلمننات الننا تلقاىننا آدم مننن ر ننو ف نناب عليننو    -ٕ

 اآلوة. ٔسأل  ل زلمد وعل  وفاطمة واحلسن واحلسه ف اب عليو( ت سز الدار ادلناور ج فقال: 
 .( الوخرق(َٕٛوَجَعَلها َكِلَمة   اِ َية  يف َعِقِبِو َلَعل ُهْم وَنْرِجُعوَن ))): أوضا   (ع)وعن الن  ا راىيم  -ٖ

) ننال ىنن  اإلمامننة يف عقننب احلسننه ع هننرج مننن  ننلبو تسننعة مننن األئمننة  (ص)ف نن  ادلنا ننب عننن الننن  
 ت سز الصايف. منهم مهدي ىذه األمة(

ة يف عقنننب احلسنننه ع إ ى ونننوم  نننال: )جعنننل اإلمامننن (ع)وعنننن اا ننن  الشنننمايل عنننن علننن   نننن احلسنننه 
 .ٚٔٔص القيامة( ونا يع ادلودة



نَنُهما  َنْرزٌَخ ال وَنْبِغياِن )ٜٔ))َمرََج اْلَبْحَرْوِن وَنْلَ ِقياِن ) :ويف  ولو تعا ى -ٗ  (( الرمحن.ٕٓ(  َنينْ
واللؤلننؤ وادلرجننان احلسننن واحلسننه(عن  أن البحننرون علنن  وفاطمننة والننمزخ زلمنند  عننن سننلمان ال ارسنن :

 يف والدر ونور األ صار.الصا
 :وعن سورة ال  ر -٘

)ا رؤا سورة ال  ر يف فرائضكم ونوافلكم فةهنا سورة احلسه  ن عل  من  رأىنا كنان  :)ع(عن الصادق 
 يف اجلّنة( الصايف.  ومع احلسه ووم القيامة يف درج

هننبيف يف ألننف مننن أن و جمئيننل: أن احلسننه ع دلّننا ولنند أمننر ا  )ع( ننن عبنناس وعننن الصننادق اوعننن  -ٛ
علننأل جووننرة يف البحننر فيهننا  فمننر   جمئيننل ننال فهننبيف  جمئيننلادلالئكننة فيهنننون رسننول ا  مننن ا  تعننا ى ومننن 

علينو فكسنر جناحنو وألقناه يف تلنك اجلوونرة  فأ طنأعانو ا  يف شن ء بملك وقال لو فطرس كان منن احلملنة ف
أونن تروند  نال: إن ا  عنو وجنل أنعنم علنأل  ينلمئفقنال ادللنك جل (ع)سبعمائة عنام حنىت ولند احلسنه فعبد 

امحلننرب معننك لعننل زلمنند ونندعو يل فحملننو فلمننا  جمئيننلزلمنند  نعمننة فبعانن  أىنيننو مننن ا  ومننرب فقننال وننا 
ىنأه من ا  ومنو وأخمه  ال فطرس فقال لو الن  متّسح هبنذا ادلولنود وعند إ ى  علأل الن   جمئيلدخل 

 ..ٛسه)ع( وارت ع. منا ب  ن شهر أشوب صف مّسح فطرس  احل مكانك  ال:
حسنننه منننرب وأننننا منننن حسنننه أحنننب ا  منننن أحنننب   نننن منننرة  نننال: ) نننال رسنننول ا  وعلنننأل وعنننن  -ٙ

 ..ٖٗص ٖحسينا(.عن  ح الرتمذي 
 ال الن  حلذو ة )أما رأو  العارض الذي عنرض يل  بنل ذلنك ىنو ملنك منن ادلالئكنة مل وهنبيف إ ى  -ٚ

لة اس أذن ر و عو وجل أن وسّلم علّ  ووبشنر  أن احلسنن واحلسنه سنّيدا شنباب األرض  يف  بل ىذه اللي
عنن أمحند والرتمنذي والنسنائ   ٜٛٔأىل اجلّنة وأن فاطمة الوىراء سّيدة نساء أىل اجلنّنة( الصنواعل الّرمنة 

 وا ن اجلبان.
هنا فقنال ذلنا: ونا  نن  عن أيب ىرورة  نال:  ندم راىنب فقنال: دلّنو  إ ى مننول فاطمنة  نال: فندّلوه علي -ٛ

خرجن  إيّل ا نينك فأخرجن  إلينو احلسنن واحلسنه ف عنل وقبلهمنا ووبكن  ووقنول اسهمننا يف أ رسنول ا  
ال وراة شم وشبز ويف اإلصليل طاب وطيب هل سنأل عنن  ن ة النن  فلمنا ذكنروه  نال: أشنهد أن ال إلنو إال 

 .ٖٗ. عن ادلنا ب ص ا  وأشهد أن زلمد رسول ا  
ع مبنننا خّولنننو ا  فليخل نننرب يف ر منننن أجلنننو وأن مي ّنننأي ونننؤخ   أ) نننال: منننن أحنننب أن ونسننن وعنننن النننن   -ٜ

أىلنن  خالفننة حسنننة فمننن مل هل ننرب فننيهم  ننرت عمننره وورد علننّ  وننوم القيامننة مسننودا  وجهننو( عننن الصننواعل 
 .ٗٛٔالر ة 

والونننة لرسنننول ا  وذرو نننو فنننال )وننا أوهنننا النننناس إن ال ضنننل والشنننرق وادلنولننة وال وفيننو أوضنننا  حننندو  آخنننر :
   ٗٚٔ كم األ اطيل(الصواعل  تذىنب



كيننف تننروي رواوننات كاننزة يف والوننة أىننل البينن   عنند الر ننة  أ ننول ع يننب عليننك وننا  نناحب الصننواعل 
 الرسول ذلم دون ازىم وأن  توايل أعدائهم و  ل هم أماال معاووة و قية  رب أمية !

علننن  كنننان إذا جلننن  يف ادلكنننان ادل لنننم وه ننندي إلينننو النننناس عنننن طننناووس اليمنننا  أن احلسنننه  نننن  -ٓٔ
ع نول وومنا  فوجند الوىنراء  جمئيلكان كازا  ما وقبل جبينو وضلره وإن    بياض جبينو وضلره فةن رسول ا  

نائمة واحلسه يف مهده وبك  ف عل وناايو ووسليو حنىت اسن يق   فسنمع   نوت منن ونااينو فال   ن  
 .ٕٗٔ.صٔا الن  أنو كان جمئيل )ع(.  ار األنوار فلم تر أحدا  فأخمى

دح اإلمنام الر نا )ع( حنه تنو ّى والونة متنأ ول ولذا  نال الشناعر أ نو ننؤاس حنه سن ل أننو دلناذا مل  -ٔٔ
 العهد فقال:

  ينننننننننننل يل أنننننننننننن   أشنننننننننننعر  النننننننننننننناس
 

 طننننننرا  يف  صننننننيد مننننننن الكننننننالم البدوننننننو 
 

 فلمننننننناذا تركننننننن  مننننننندح  ا نننننننن منننننننوس 
 

 جتمننننننننننننننننعن فيننننننننننننننننوواخلصننننننننننننننننال النننننننننننننننا  
 

  لننننننننن  ال أسننننننننن طيع مننننننننندح   إمننننننننننام
 

 كنننننننننننننننان جموننننننننننننننننل خننننننننننننننننادما  أل ننننننننننننننننيو 
 

 

حننىت مضننأل  عننن أيب ىروننرة عننن أمننز ادلننؤمنه )ع( أن احلسننن واحلسننه كانننا ولعبننان عننند الننن   -ٕٔ
مكما فم    ر ة من السماء فما زال  تضن ء ذلمنا حنىت دخنال علنأل أانصرفا إ ى  عامة الليل هل  ال ذلما:

 .  ٖٛص ٗون ر الم ة و ال: احلمد   الذي أكرمنا أىل البي ( منا ب ة والن  فاطم
)روي أن آدم )ع( دلنا أىننبيف إ ى األرض مل وننر حننواء فصننار وطنوق يف طلبهننا فمننر  كننر الء فنناا م  -ٖٔ

و اق  دره من از سبب وعانر يف ادلو نع النذي   نل فينو احلسنه )ع( حنىت سنال الندم منن رجلنو فرفنع 
السننماء و نال إذلنن  ىنل حنندث منرب ذنننب آخننر فعنا ب رب  ننو فنة  ط نن  األرض ومنا أ ننا رب سننوء  رأسنو إ ى

مال ما أ نا رب يف ىنذه األرض فنأوحأل ا  إلينو ونا آدم منا حندث مننك ذننب ولكنن وق نل يف ىنذه األرض 
ولننندك احلسنننه )ع( للمنننا  فسنننال دمنننك موافقنننة لدمنننو، فقنننال آدم ونننا رب أوكنننون احلسنننه نبينننا     نننال:ال، 

فقنال: ومنن القاتنل لنو    نال تعنا ى:  اتلنو وووند لعنه أىنل السنماوات واألرض،  لكّنو سبيف النن  زلمند و 
فقال:العننننو ونننا آدم فلعننننو أر نننع لعننننات ومشنننأل خطنننوات إ ى جبنننل  جمئينننلفقنننال آدم: أي شننن ء أ ننننع ونننا 

 مق ل احلسه. -عرفات فوجد حواء ىناك(  ار األنوار
السن ينة طافنن   نو ايننع الندنيا فلّمننا منّرت  كننر الء ا نطر   السنن ينة  )روي أن نوحنا  دلنا ركننب يف -ٗٔ

ر نننو و نننال إذلننن  ط ننن  اينننع الننندنيا ومنننا أ نننا رب فنننوع مانننل منننا أ نننا رب يف ىنننذه  اوخننناق ننننوح الغنننرق، فننندع
)ع( و نننال ونننا ننننوح يف ىنننذا ادلو نننع وق نننل اإلمنننام احلسنننه )ع( سنننبيف زلمننند خنننا   جمئينننلاألرض   فننننول 

،  ال: اتلننو لعننه أىننل سننبع سنناوات وسننبع جمئيننلوا ننن خننا  األو ننياء فقننال: ومننن القاتننل لننو وننا األنبينناء 
 .ٙ٘ٔ.صٔأر ه فلعنو نوح أر ع مرّات فسارت الس ينة حىت  لغ  اجلودي واس قّرت عليو(  ار 



يف أرض كننر  ننالء وىننو راكننب فرسننا  فعاننرت  ننو وسننقيف إ ننراىيم وشننا رأسننو  ن إ ننراىيم )ع( مننر  إ) -٘ٔ
و نال: ونا إ نراىيم منا  جمئينلوسال دمو فأخذ يف االس غ ار و ال: إذل  أي ش ء حندث منرّب   فننول إلينو 

ولكننن ىنننا وق ننل سننبيف خننا  األنبينناء وا ننن خننا  األو ننياء فسننال دمننك موافقننة لدمننو، ، حنندث منننك ذنننب
أل اللننوح  لعنننو والقلننم جننر  علنن ،ومننن وكننون  اتلننو    ننال لعننه أىننل السننماوات واألر ننه جمئيننل ننال: وننا 

 .ٙ٘ٔص ٔ ار فرفع إ راىيم ودوو ولعن ووود لعنا  كازا (
 يف  بح عاشوراء:

)دلنننا أ نننبح اإلمنننام احلسنننه )ع( يف ونننوم عاشنننوراء ن نننر إ ى القنننوم و ننند زح نننوا إلينننو فننندعا  راحل نننو  -ٙٔ
 وا فحمنند ا  فركبهننا، وأ بننل علننأل القننوم و نند ننناد   ننأعلأل  ننوتو:أوها الننناس أنصنن وا إيّل وال تع لننوا، فأنصنن

عليو هل  ال: وا أوها الناس انسبو  من أنا هل راجعنوا أن سنكم ىنل حينل لكنم  ألوأاىن عليو وذكر الن  فصل
  ل ، ألس  أنا ا نن  نن  نبنيكم وا نن  ن ّيو أول ادلنؤمنه وادلّصندق  نا  ورسنولو مبنا جناء  نو منن عنند ا  

ومننا  لغكننم  ننول أع ننر الطيننار يف اجلنّننة عمنن   ! تعننا ى   ألنني  محننوة سننيد الشننهداء عننم أيب   أو لنني  ج
ف فيكم الاقله ك ناب ا  وعنرت  جدي يل وألخ  احلسن ىذان سيدا شباب أىل اجلّنة   و ال: إ  سللم 

أىل  يا   فةن  د  مو  وىو احلل وإال فاسألوا جا ر  ن عبد ا  األنصناري وأ نا سنعيد اخلندري وسنهل 
وسنّلم.  مق نل   م وأن   ن مالك إهنم سعنوا ذلنك منن جندي رسنول ا   ن سعد الساعدي وزود  ن أر 

 .ٗ٘أيب زلنف 
ومنن خطبننة اإلمننام زوننن العا نندون )ع( يف رللنن  ووونند  الشنام و نند مننّر  عضننها )أوهننا الننناس أعطينننا  -ٚٔ

 …(.س ا  وفّضلنا  سبع
 ننن العطشننان حننىّت  ضننأل أنننا ا ننن )أوهننا الننناس أنننا ا ننن ادلق ننول للمننا أنننا ا ننن الننووز الننرأس مننن الق ننا أنننا ا

الطروح  كر الء أنا ا ن مسلوب العمامة والردا أنا ا ن من  كن  علينو مالئكنة السنماء أننا ا نن منن ناحن  
أنا ا نن منن حرمنو منن العنراق إ ى   عليو اجلن يف األرض والطز يف اذلوا أنا ا ن من رأسو علأل السنان وهد

ن منننن راحننن  أنصننناره حننن  الانننر  أننننا ا نننن منننن ذ ننن  أط النننو  أننننا ا نننن  نننروع كنننر الء أننننا ا نننىبالشنننام تسننن
أن ا نن ادلطنروح  نال اسنل وال ك نن ونر  ومل ونول  ألو مخ   الدما أنا ا ن من أ رموا النار يف خيامو ل 

 .ٜٕٖص  ٕالناس  البكاء وعل  األ وات. رواض القدس وقول: أنا  أنا حىّت  ا  
ماؤىنننا إ  ا ننن زونناد ف لسنن  ناحيّنننة و نند حننّف هبننا ويف الكوفننة: )هل أدخلنن  زونننب )ع( يف رللننن -ٛٔ

وف ياهتا، فقال ا ن زواد ذلا ))احلمد ا  الذي فضحكم و  لكم فقال  زوننب )ع( احلمند   النذي أكرمننا 
وطّهرنننا مننن الننرج  تطهننزا ، إاننا و  ضننح ال اسننل ووكننذب ال نناجر وىننو أننن  وننا عنندو ا    نبيننو زلمنند 

  فقالن : مارأون  إال انيال  ةو   نع ا   أخيك احلسنه وأىنل  ي نو ادلنردوعدو رسولو فقال ذلا: كيف رأ
أول نننك  نننوم ك نننب ا  علنننيهم الق نننال فبنننادروا  نننأمر رهّبنننم و نننرزوا إ ى مضننناجعهم فقننناتلوا هل   لنننوا يف ا  ويف 



 عد سبيل ا  وسي مع ا   ينك و ينهم ف حاج وختا م فان ر دلن ال لا اكل ك أمك ونا  نن مرجاننة فاسن
 .ٖٔ٘والس ن جهّنم( ونا يع ادلودة ص ن القا   ىو ا  واخلصم جدي رسول ا  إللمسألة جوا ا  و 

ويف سلاطبننة ووونند لسننكينة وعمرىننا اننالث سنننوات أو ضلوىننا  ننال: ) هل رفننع رأسننو إ ى سننكينة سننالم  -ٜٔ
 النن  ال ت ننرح وننا ووونند ا  عليهننا و ننال ذلننا وننا سننكينة إن أ نناك نننازعرب سننلطا  وأراد  طننع رمحنن ، فبكنن  و 

أ نو  سعد  ذلك، وأما أن  وا ووود فاسن عد لن سنك جوا نا (و إليو فأجا و  ه ق ل أيب فةنو كان عبدا    ودعا
 ..ٖٔ نفسل

وىذه سنكينة ىن  النا رآىنا احلسنه )ع( منكسنرة  اكينة عنندما جناء إ ى اخلينام يف النوداع األخنز  -ٕٓ
 وقول:ولسان حالو  ح ره ومسح رأسها ف ل  علأل األرض ومسح دموعها وأجلسها يف

 

 منك البكاء إذا احلمام دىا   سيطول  عدي وا سكينة فاعلم 
 ما دام مرب الروح يف جاما   ال حر    ل   دمعك  حسنرة
 تأتيننو  وا خزة  النسنوان   فةذا   ل  فأنن   أو ى   الذي

 

 !  ال  لو: وا أ  اه رّدنا إ ى وطن جّدنا رسول ا  و 
 ونام.القطا لغ ا فقال: ىيهات وا  رب لو ترك 

يف نصننف النهننار أشننعاا  مغننما    يننده  ننارورة فيهننا دم  يف وننوم مق ننل احلسننه رأ  ا ننن عبنناس الننن   -ٕٔ
دم احلسنننه وأ نننحا و فسنننأل عننننو حنننىت علنننم مبق لنننو  نننذلك الينننوم وىنننو عاشنننر زلنننرم  ول قطنننو فسنننألو فقنننال:

 ..ٕٖنا يع ادلوّدةسنة. عن و ٚ٘ى ري وعمر اإلمام ٔٙ
عنن ا نن زوناد أننو  نرب  قضنيبو شن ا اإلمنام احلسنه )ع( وكنان عننده زوند  ه)رو  الرتمذي وانز  -ٕٕ

وقبنل ىناته الشن  ه و كنأل فناال  لنو  ا ن أر م فقال لنو: )ارفنع  ضنيبك فنو ا  لطادلنا رأون  رسنول ا  
ود وكان يف اجملل  رسنول  يصنر النروم د خرف  لضر   عنقك فأال  لو ز  ا ن زواد(و ال لوال أنك شي  

فقننال م عّ بننا : أن عننندنا يف خوانننة دوننر، حننافر محننار عيسننأل  ننن مننر  وضلننن ضلننا إليننو كننل عننام مننن األ طننار 
 ..ٜٔونع مو كما تع مون كعب كم فأشهد أنكم علأل  اطل(.رسالة الصبان ص

ماء دمنا  فأ نبحنا وجبا ننا و عن نصرت األزدوّة دلّا   ل اإلمام احلسنه )ع(  نن علن  أمطنرت السن -ٖٕ
 نا شللوءة دما .ر جرا

أن السماء امحّرت لق لو وانكس   الشم  حىت  دت الكواكنب نصنف النهنار ولنن  ووحكأل ا ن عيني
 .ٕٜٔة الناس أن القيامة  د  ام  ومل ورفع ح ر يف الشام إال رؤ  ح و دم عبييف. الصواعل الر 

الدنيا أللم  االاة أوام هل لهرت احلمرة يف السنماء و نال  أن)وعن ا ن اجلوزي، عن ا ن سزون  -ٕٗ
أ و سعيد ما رفنع ح نر منن الندنيا إال وح نو دم عبنييف ولقند أمطنرت السنماء دمنا   قن  أانره يف الايناب مندة 

 .(حىّت تقطّع 



 ويف رواوننة أنننو مطننر كالنندم علننأل البيننوت واجلنندران  ننرا سننان والشننام والكوفننة وأنننو دلّننا جنن ء  ننرأس احلسننه
 .ٕٜٔإ ى دار ا ن زواد سال  حيطاهنا دما . الصواعل 

امحنرت آفناق السنماء سن ة أشنهر ) و ال ازه: (أن السماء  ك  و كاؤىا محرهتا)وأخرج الاعل :  -ٕ٘
 .( عد   لو هل ال زال  احلمرة تر   عد ذلك

 وذكننر ا ننن وعننن ا ننن سننزون  ننال: )أخمنننا أن احلمننرة الننا مننع الشنن ل مل تكننن  بننل مق ننل احلسننه -ٕٙ
الوجنو واحلنل يف سعيد أن ىذه احلمرة مل تر يف السماء  بل   لو،  ال ا ن اجلوزي وحكم و أن اضبنا وؤار 

لع ننم اجلناوننة( الصننواعل  مننرة األفننل إلهننارا  عننن اجلسننمّية فننألهر تننأاز اضننبو علننأل مننن   ننل احلسننه  تننننوه 
ٜٕٔ. 
ن فنننرس احلسنننه جعنننل حيمحنننم وو خطنننأل و نننال عبننند ا   نننن عبننناس: حننندارب منننن شنننهد الوا عنننة أ -ٕٚ

الق لنننأل يف ادلعركنننة   نننيال   عننند   ينننل حنننىت و نننف علنننأل جانننة احلسنننه )ع( ف عنننل مينننر  نا ننني و  الننندم وولطنننم 
األرض  يننده ووصننهل  ننهيال  حننىت مننف البيننداء ف ع ننب القننوم مننن فعالننو، ويف خننم أن أ ننحاب  ننن سننعد 

  اوموه فق ل منهم ااعة كازة.
صد مدونة الرسول وجاء ورفرق والندم و قناطر منن أجنح نو ودار  زا  من الطيور ويف البحار )أن ط -ٕٛ

وعلننن  النننداء إ ى   ننل احلسننه  كننر الء إ ى ذ ننح احلسننه  كننر الء، فاج معنن  الطيننور  حننول  ننم الرسننول 
مق ننل خننم عليننو وىننم وبكننون فلّمننا رأ  أىننل ادلدونننة النندم مننن الطيننور واأل ننوات احلوونننة، وجنناء  عنند ذلننك 

إلمنننام احلسنننه )ع( علمنننوا  نننأن ىنننذه الطينننور كانننن  تننننوح علنننأل احلسنننه )ع( وختنننم رسنننول ا   ق نننل ا نننن ا
 .ٕٔٗ.  ار مق ل اإلمام ( فاطمة الب ول و رّة عه الرسول 

وعننن الصننادق )ع( )وّكننل ا   احلسننه )ع(  ننن علنن  سننبعه ألننف ملننك وصننّلون عليننو كننل وننوم  -ٜٕ
 ا شاء ا  (.شعاا  اما  منذ ووم   ل إ ى م

  ار. (عند  م أيب عبد ا  أر عة آالق ملك شع  ام وبكونو إ ى ووم القيامة)وعنو 
 وعن ك ر ولعن ووود: -ٖٓ

وعن  احل  نن أمحند  نن حنبنل  نال  لن  أليب أن  ومننا ونسنبونا إ ى تنويل وووند فقنال: ونا  نرب وىنل و نو ى 
 ك ا و فقلن : وأونن لعنن ا  وووند يف ك ا نو فقنال: يف  ولنو ووود أحد وؤمن  ا ، ومل ال ولعن من لعنو ا  يف

( أُول ِننَك ال ننِذوَن َلَعنننَنُهُم ا ُ ٕٕتعا ى))فَنَهننْل َعَسننْيُ ْم ِإْن تَنننَول ْيُ ْم أَْن تُنْ ِسننُدوا يف اأَلْرِض َوتُنَقطمعُننوا أَْرحنناَمُكْم )
 (( سورة زلمد.ٖٕفََأَ م ُهْم َوأَْعمأل أَْ صاَرُىْم )

 ..ٕٕون فساد أع م من الق ل.  واعلفهل وك
)من أخاق أىل ادلدونة للمنا  أخافنو ا  وعلينو لعننة ا  وادلالئكنة  وعن القا   أيب وعلأل حدو  -ٖٔ

ادلدوننة ينيو وأخناق أىلهنا وو نع منن ذلنك اجلنيو منن الق نل  اوال خالق يف أن ووود انو  (والناس أاعه
ضلو االمثائة  كر و  ل من الصحا ة ومنن  نراء القنرآن   لقد فض  وال ساد الع يم والس  وإ احة ادلدونة حىّت 



ضلننو سننبعمائة ن نن  وأ يحنن  ادلدونننة أوامننا  و طلنن  اجلماعننة يف ادلسنن د النبننوي أوامننا  واخ  نن  أىننل ادلدونننة 
هل سنار جيشنو  ،…(أواما  فلم ميكن أحد دخول ادلس د حىّت دخل و الكالب والذئاب و ال  علأل مننمه

ل ا نن النو ز يف مّكنة فرمنوا الكعبنة  نادلن نيل وأحر نوا  الننار منا يف ادلسن د، )فنأي شن ء أع نم ىنذا إ ى   نا
لحننندو  السنننا ل ال ونننوال أمنننر أمنننا  ائمنننا  لمنننن ىنننذه القبنننائح النننا و عننن  يف زمننننو ناشننن ة وىننن  ادلصنننداق 

 ..ٕٕ القسيف حىّت والمو رجل من  رب أمّية وقال لو ووود( الصواعل الر ة ص
نوفنننل  نننن ال نننرات: )كنننن  عنننند عمنننر  نننن عبننند العوونننو، فنننذكر رجنننل وووننند، فقال: نننال أمنننز و نننال  -ٕٖ

 .ٜٕٔ.  واعل (ادلؤمنه ووود  ن معاووة، فقال تقول: أمز ادلؤمنه فأمر  و فضرب عشرون سوطا  
وشلننا ونندل علننأل  ننروح ك ننره  ننول السننبيف  ننن اجلننوزي واننزه )ادلشننهور أنننو دلننا جنن ء  ننرأس احلسننه  -ٖٖ

ىل الشنام وجعنل ونكن  النرأس الشروف)شن ا اإلمنام احلسنه )ع( (،  ناخليوران وونشند أ ينات )ع( اع أ
 …(. بدر شهدوا خالو عري )لي  أشيا ا ن 

 األ يات ادلعروفة وزاد فيها  ي ه مش مله علأل  روح الك ر وى :
 

 من  رب أمحد ما كان  فعل  ن مل أن قمإ قلس  من خند
 جناء وال وح  نولخم   لعب  ىاشم  ادلنلك فنال

 .ٕٖ٘الصواعل الر ة 
دلّنا جن ء  نرأس اإلمنام احلسنه )ع(  ( فةننووعن اإلمام الصنادق )ع( )إذا رأون م اخلمنر فنالعنوا وووند -ٖٗ

و عو يف طش  ونصب علينو طاولنة الشنطرنا و نار ولعنب الشنطرنا ووشنرب اخلمنر وميّ نو  وجنو اإلمنام 
 احلسه)ع(.

 )تعلم  من احلسه أن أكون م لوما  فأن صر(. ولو روي عن ااندي زلرر اذلند  -ٖ٘
 ووودا   كالّ لقد   ل احلسهُ   ووودىم و ال الشاعر: )زعموا  أن   ل احلسهَ 


