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 اهداء 
 

 

 إل  أهدي كتايب هذا
 

 إل حبيب ال شبيه ل 
 

 احلسني بن يلع بن أيب طالب
 عليه السالم

 
 

 وإل أهل بيته وأنصاره 
 عليهم السالم

 
 

 يلع القصري
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 مقدمة 
 

الرحيم  الرمحن  اهلل  العاملني  بسم  رب  هلل  امهلل    احلمد 
 صل ىلع حممد وآل حممد 

 

بَا  
َ
أ َسِمْعُت  قَاَل:  الَْهَروِيِّ  اَلِم  السَّ َعبِْد  َّ َعْن  يلَعِ احْلََسِن 

الُم َيُقوُل:  ْبَن ُموََس الرَِّضا َعلَيِْه السَّ
ْمَرنَا. 

َ
ْحيَا أ

َ
ُ َعبْداً أ  )رَِحَم اَّللَّ

ْمَرُكْم؟
َ
 َفُقلُْت َلُ: َوَكيَْف ُُيِِْي أ

لَْو  انلَّاَس  فَإِنَّ  انلَّاَس،  َويَُعلُِّمَها  ُعلُوَمنَا  َيَتَعلَُّم  قَاَل: 
ِمنَا اَلتَّبَُعونَا( َعِلُموا    حَمَاِسَن لََكَ

 

 قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآل وسلم: و
َحبَّ 

َ
ُكوَن أ

َ
ْهِِل  ،  َنْفِسهِ   ِمنْ   إََِلْهِ   )اَل يُْؤِمُن َعبٌْد َحَّتَّ أ

َ
َوأ

ْهِلهِ 
َ
أ ِمْن  إََِلِْه  َحبَّ 

َ
تِهِ ،  أ ِعْْتَ ِمْن  إََِلِْه  َحبَّ 

َ
أ ِِت  ، وَِعْْتَ

َحبَّ إِ 
َ
 ( ََلِْه ِمْن َذاتِهِ وََذاِِت أ

 

جده و زيارة  يف  السالم  عليه  الَمهدي  اإلمام  قال 
 : اذلبيح
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َوَمَساءً  َصَباحاً  نُْدَبنََّك 
َ
بِْكنَيَ ،  )فَََل

َ
بََدَل    َوََل َعلَيَْك 

َدماً  ُموِع  َدَهاَك  ،  ادلُّ َما  ىلَعَ  فاً  سُّ
َ
َوتَأ َعلَيَْك  ًة  َحْْسَ

فاً  ْ ،  َوتَلَهُّ ُموَت بِلَوَْعِة ال
َ
ِة ااِلْكِتيَابَحَّتَّ أ  ( ُمَصاِب وَُغصَّ

 

حتتوي ىلع بعض ما  ،  موجزة  حمارضات  يف هذا الكتاب
 . جرى يف كربالء

 

 :اسم هذا الكتاب
 

 لكمات لَكىم
 م   680 - ـه  61رض كربالء  أ سية العشاق ىلع  

 

طالب أيب  بن  يلع  بن  احلسني  اإلمام  يقبلها  أن    أرجو 
 عليه السالم

 
 يلع القصريالُمحقق الكرباليئ 

1443 - 2022 
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اَت َمحاضر

َ
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١ 
 ذكر أهل ابليت 
 عليهم السالم 

 

 قال اهلل عز وجل يف سورة الشورى: 
 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

َة يِف الُْقْرىب(  ْجراً إِالَّ الَْموَدَّ
َ
ْسئَلُُكْم َعلَيِْه أ

َ
 )قُْل ال أ

 

 يقول االمام ابلاقر عليه السالم: تفسي اآلية  
ةِ.  ْجراً« َيْعِِن: ىلَعَ انلُّبُوَّ

َ
ْسئَلُُكْم َعلَيِْه أ

َ
 »قُْل ال أ

َة يِف الُْقْرىب ْهِل بَيِْتِه. »إِالَّ الَْموَدَّ
َ
 « َيْعِِن: يِف أ

 

 أوال: 
 حب أهل ابليت عليهم السالم 

يوم  عنه  اهلل  ويسأنلا  عبادة،  وأفضل  واجب، 
 القيامة. 

 

إن ُحب أهل بيت انلبوة واجب ىلع لك مسلم، وهو  
 . أصل االيمان
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 قال االمام الصادق عليه السالم: 
َشْ  ْهَل )ِلُُكِّ 

َ
أ ُحبُّنَا  اإْلِْساَلِم  َساُس 

َ
َوأ َساٌس 

َ
أ   ٍء 

 ( ابْلَيِْت 
 

 . وإن حب أهل ابليت عليهم السالم أفضل عبادة
 

 قال االمام الصادق عليه السالم: 
فَْوَق لُكِ  فَْضُل   )إِنَّ 

َ
أ ابْلَيِْت  ْهَل 

َ
أ ِعبَاَدٌة وَُحبُّنَا  ِعبَاَدةٍ 

 ِعبَاَدةٍ( 
 

وإن اهلل يسأل العباد يوم القيامة عن حبهم عليهم 
 . السالم 

 

ِ َصىلى اهلُل َعلَيِْه َوآِلِ   : قَاَل رَُسوُل اَّللَّ
يُسْ  َحَّتَّ  الِْقيَاَمِة  يَْوَم  َعبٍْد  قََدُم  تَُزوُل  َعنْ )اَل  َل 

َ
 أ

ْهَل ابْلَيْت
َ
 ( ُحبِّنَا أ

 

 ثانيا: 
 ذكر أهل ابليت عليهم السالم 
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إن ذكر أهل ابليت عليهم السالم هو ذكر هلل عز 
 . وجل

 

 قال االمام الصادق عليه السالم: 
ِ إِنَّا إَِذا ُذِكْرنَا ُذِكَر اَّللَّ   ( )إِنَّ ِذْكَرنَا ِمْن ِذْكِر اَّللَّ

 

م السالم أن يشعر وخصائص ذكر أهل ابليت عليه
 . االنسان حبالوة حمبتهم إذا اكن حبه خالصا هلم

 

 قال االمام زين العابدين عليه السالم: 
َذاَق  ي  ِ اذلَّ َذا  َمْن  ِمنَْك   )إِلَِِه  فََراَم  حَمَبَِّتَك  َحاَلَوَة 

 بََدال( 
 

 اخلالصة: 
بأمر اهلل، وذكرهم  إن حبهم عليهم السالم واجب 

ويف   اهلل،  ذكر  حالوة  يعدل  االنسان  جيد  حبهم 
 االيمان. 

 



10 
 

 ؟ ملاذا حنزن يف لك اعم وحُنِي اعشوراء
 

 أربعة أسباب من أجلها حنزن وحُنِي اعشوراء 
 

 السبب اَلول: 
 . حنن نعمل بأوامر أهل ابليت عليهم السالم 

 

 قال االمام الصادق عليه السالم: 
ْمَرنَا( 

َ
ْحيُوا أ

َ
 )أ

 

 السبب اثلاين: 
 . الَمهدي الُمنتظر عليه السالم مواساة إلمامنا  

 

،  زيارة انلاحيةقال إمامنا الُمنتظر عليه السالم، يف  
العطشان   اذلبيح  احلسني  االمام  جده  خياطب  وهو 

 عليه السالم: 
نُْدَبنََّك 

َ
َعلَيَْك بََدَل    )فَََل بِْكنَيَّ 

َ
َوَمَساًء، َوََل َصبَاحاً 

ُموِع َدما(   ادلُّ
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 السبب اثلالث: 
أن للثواب  اكن    طلبا  ما  اَلجر  من  نلا  يكون 

 . َلنصار االمام احلسني عليه السالم 
 

يىان بن شبيب:   قال االمام الرضا عليه السالم للرَّ
ْن يَُكونَ 

َ
َك أ  اثلََّواِب   ِمنَ   لََك   )يَا اْبَن َشِبيٍب إِْن ََسَّ

َعلَيِْه   ٍّ يلَعِ بِْن  احْلَُسنْيِ  َمَع  اْستُْشِهَد  لَِمِن  َما  ِمثَْل 
المُ    َفُقْل َمََّت َذَكْرتَُه: السَّ

فُوَز فَْوزاً َعِظيما( 
َ
 يا ََلْتَِِن ُكنُْت َمَعُهْم فَأ

 

 السبب الرابع: 
إننا  السالم  عليهم  ابليت  َلهل  العهد  ُُندد 

 . شيعتهم
 

 قال أمي الُمؤمنني يلع بن أيب طالب عليه السالم: 
إَِل   لََع  اطَّ َوَتَعاَل  َتبَارََك   َ اَّللَّ فَاْختَاَرنَا )إِنَّ  رِْض 

َ
اَْل

َويَْفرَُحونَ  وَننَا  َينُُْصُ ِشيَعًة  نَلَا  ِلَفرَِحنَا   َواْختَاَر 
 َوَُيَْزنُوَن حِلُْزنِنَا( 
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 وأخيا سؤال مهم 
ذكر  يستطيع  فهل  أسباب  دليه  االنسان  اكن  إذا 
بني  بيته  يف  السالم  عليهم  ابليت  أهل  مصائب 

 أهله؟
 

 اجلواب: نعم.
 

قصة يف  أهل    ،ورد  من  رجل  عن  حديث  ضمن 
 قال:  ،اسمه: )ِمْسَمع( ،ابلُصة

الُم:  اِدُق َعلَيِْه السَّ ِ الصى بُو َعبِْد اَّللَّ
َ
 قَاَل ِِل أ

قَْْبَ ) ِِت 
ْ
تَأ َما   

َ
أ الِْعَراِق  ْهِل 

َ
أ ِمْن  نَْت 

َ
أ ِمْسَمُع  يَا 

الُم؟   احْلَُسنْيِ َعلَيِْه السَّ
نَا رَُجٌل َمْشُهوٌر ِعنَْد  

َ
نَا قُلُْت: اَل. أ ةِ وََعُدوُّ ْهِل ابْلَُْصَ

َ
أ

اِب  ْهِل الَقبَائِِل ِمَن انلُّصَّ
َ
 َكِثٌي ِمْن أ

باإلمام   )يعِن:  بِِه؟  ُصِنَع  َما  تَْذُكُر  َفَما   
َ
أ ِِل:  قَاَل 

 احلسني عليه السالم( 
 قُلُْت: َنَعْم.
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 قَاَل: َفتَْجَزُع؟ 
يََرى   َحَّتَّ  لَِك  ذِلَ ْستَْعِْبُ 

َ
َوأ  ِ َواَّللَّ إِي  ثََر قُلُْت: 

َ
أ ْهِِل 

َ
أ

يِف  َذلَِك  يَْستَِبنَي  َحَّتَّ  َعاِم  الطَّ ِمَن  ْمتَِنُع 
َ
فَأ  َّ يلَعَ َذلَِك 

 وَْجِِه. 
َدْمَعتََك   ُ رَِحَم اَّللَّ وَن   -قَاَل:  ُيَعدُّ يَن  ِ اذلَّ ِمَن  إِنََّك  َما 

َ
أ

ْهلِ   ِمنْ 
َ
ِلَفرَِحنَا    اجْلََزِع   أ َيْفرَُحوَن  يَن  ِ َواذلَّ نَلَا 

حِلُ  ِمنَّا َوَُيَْزنُوَن 
َ
أ إَِذا  َمنُوَن 

ْ
َويَأ خِلَْوفِنَا  َوخَيَافُوَن  ْزنِنَا 

َما إِنََّك َسَْتَى ِعنَْد َمْوِتَك ُحُضوَر آبَاِِئ لَك
َ
 . (أ
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٢ 
 إحياء أمر أهل ابليت 

 عليهم السالم 
 

 قال اهلل عز وجل يف سورة ابراهيم: 
 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 ) ِ يَّاِم اَّللَّ
َ
ْرُهم بِأ  )وََذكِّ

 

 تفسي اآلية قال االمام اهلادي عليه السالم: 
يَّامُ  )حَنْنُ 

َ
رْض اَْل

َ
َماَواُت َواَْل  ( َما قَاَمِت السَّ

 

حممد   وآل  حممد  َلجل  الوجود  وجل  عز  اهلل  خلق 
 وقال: 

سُ  ويا  مالئكيت،  سم)يا  خلقت  واِتااكن  ما  إينى   ،
أرضا مدحيىة، وال قمرا منيا، وال  سماء مبنيىة، وال  

شمسا مضيئة، وال فلاك يدور، وال حبرا جيري، وال  
هم   ين  اذلى اخلمسة  هؤالء  حمبىة  يف  إالى  تْسي،  فلاك 

 حتت الكساء( 
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 وأمرنا اهلل عز وجل بذكرهم عليهم السالم. 
وكذلك الَمعصومني عليهم السالم يأمروننا بإحياء 

 ذكرهم
 سالم: قال االمام ابلاقر عليه ال 

رَِحمَ  الَْماَلئَِكُة  بُِكُم  حَتُفَّ  َوتََذاَكُروا   )اْجتَِمُعوا 
 ُ ْمَرنَا(  َمنْ  اَّللَّ

َ
ْحىي أ

َ
 أ

 

 ثالث أسئلة مهمة فيها علم كثي:
 

 السؤال اَلول: 
 كيف حُنِي أمرهم عليهم السالم؟

 

احْلََسِن   بَا 
َ
أ َسِمْعُت  قَاَل:  الَْهَروِيِّ  اَلِم  السَّ َعبِْد  َعْن 

 َّ الُم َيُقوُل: يلَعِ   ْبَن ُموََس الرَِّضا َعلَيِْه السَّ
ْمَرنَا.

َ
ْحيَا أ

َ
ُ َعبْداً أ  )رَِحَم اَّللَّ

ْمَرُكْم؟
َ
 َفُقلُْت َلُ: َوَكيَْف ُُيِِْي أ

لَْو  انلَّاَس  فَإِنَّ  انلَّاَس،  َويَُعلُِّمَها  ُعلُوَمنَا  َيتََعلَُّم  قَاَل: 
ِمنَا اَلتَّبَُعو  نَا( َعِلُموا حَمَاِسَن لََكَ
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 السؤال اثلاين: 
لَماذا أصبحت مصيبة االمام احلسني عليه السالم  

 أعظم مصيبة؟ 
 

َجْعَفِر   ِ اَّللَّ َعبِْد  يِب 
َ
َِل قُلُْت  قَاَل:  الَْهاِشِِمُّ   ِ اَّللَّ َعبُْد 
الُم:   اِدِق َعلَيِْه السَّ ٍد الصَّ  بِْن حُمَمَّ

اَعُشوَرا  يَْوُم  َصاَر  َكيَْف   ِ اَّللَّ رَُسوِل  اْبَن  يَْوَم  )يَا  َء 
ي قُِبَض   ِ ُمِصيبٍَة َوَغمٍّ وََجَزٍع َوبَُكاٍء ُدوَن اَْلَْوِم اذلَّ
ي   ِ اذلَّ َواَْلَْوِم  َوآِلِ  َعلَيِْه  اهلُل  َصىلى   ِ اَّللَّ رَُسوُل  ِفيِه 
قُِتَل  ي  ِ اذلَّ َواَْلَْوِم  الُم  السَّ َعلَيَْها  فَاِطَمُة  ِفيِه  َماتَْت 

َعلَيْهِ  الُْمْؤِمِننَي  ِمُي 
َ
أ قُِتَل  ِفيِه  ي  ِ اذلَّ َواَْلَْوِم  الُم  السَّ  

؟ مِّ الُم بِالسَّ  ِفيِه احْلََسُن َعلَيِْه السَّ
 

ْعَظمُ 
َ
أ الُم  السَّ َعلَيِْه  احْلَُسنْيِ  يَْوَم  إِنَّ  ُمِصيبًَة    َفَقاَل: 

الِْكَساِء   ْصَحاَب 
َ
أ نَّ 

َ
أ وََذلَِك  يَّاِم 

َ
اَْل َسائِِر  يِع  ََجِ ِمْن 
ْكَرَم اخْلَ 

َ
ي اَكنُوا أ ِ ِ َتَعاَل اَكنُوا ََخَْسًة  اذلَّ  لِْق ىلَعَ اَّللَّ

ا َمََض َعنُْهُم انلَِِّبُّ َصىلى اهلُل َعلَيِْه َوآِلِ    فَلَمَّ
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َواحْلَُسنْيُ   َواحْلََسُن  َوفَاِطَمُة  الُْمْؤِمِننَي  ِمُي 
َ
أ بَِِقَ 

الُم فاََكَن ِفيِهْم لِلنَّاِس َعَزاٌء وََسلَْوٌة    َعلَيِْهُم السَّ
الُم   ا َمَضْت فَاِطَمُة َعلَيَْها السَّ  فَلَمَّ

لِلنَّاِس   َواحْلَُسنْيِ  َواحْلََسِن  الُْمْؤِمِننَي  ِمِي 
َ
أ يِف  اَكَن 

 ٌء وََسلَْوٌة  َعَزا 
الُم   ِمُي الُْمْؤِمِننَي َعلَيِْه السَّ

َ
ا َمََض ِمنُْهْم أ  فَلَمَّ

 اَكَن لِلنَّاِس يِف احْلََسِن َواحْلَُسنْيِ َعَزاٌء وََسلَْوٌة  
الُم  ا َمََض احْلََسُن َعلَيِْه السَّ  فَلَمَّ

الُم َعَزاٌء وََسلَْوٌة    اَكَن لِلنَّاِس يِف احْلَُسنْيِ َعلَيِْه السَّ
ِمْن  بَِِقَ  يَُكْن  لَْم  الُم  السَّ َعلَيِْه  احْلَُسنْيُ  قُِتَل  ا  فَلَمَّ
وََسلَْوٌة  َعَزاٌء  َبْعَدُه  ِفيِه  لِلنَّاِس  َحٌد 

َ
أ الِْكَساِء  ْهِل 

َ
أ

يِعِهم  (فاََكَن َذَهابُُه َكَذَهاِب ََجِ
 

 ل االمام الصادق عليه السالم:  وقا
السقيفة  يوم  اكن  وإن  بكربالء  حمنتنا  كيوم  )ال 
واحلسن  الُمؤمنني  أمي  باب  ىلع  انلار  وإحراق 
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وقتل  وفضة  لكثوم  وأم  وزينب  وفاطمة  واحلسني 
يوم   أصل  َلنه  وأمر،  وأدىه  أعظم  بالرفسة  حمسن 

 العذاب( 
 

 السؤال اثلالث: 
أهم   من  يُعتْب  اذلي  اليشء  هو  الزيارة ما  آداب 

 لإلمام احلسني عليه السالم؟
 

 اجلواب: 
 . لزوم الصمت حَّت ال تشغلوا الَمالئكة عن ابُلاكء

 

َعلَيِْه   ِ َعبِْد اَّللَّ يِب 
َ
أ َعْن  ٍن  ُمَقرِّ بِْن  الَْمِلِك  َعبِْد  َعْن 

الُم قَاَل:   السَّ
 

فَالَْزُموا   الُم  السَّ َعلَيِْه   ِ اَّللَّ َعبِْد  بَا 
َ
أ ُزْرُتْم  )إَِذا 

َوانلََّهاِر  ا اللَّيِْل  َماَلئَِكَة  َوإِنَّ  َخْيٍ  ِمْن  إِالَّ  ْمَت  لصَّ
بِاحْلَائِِر  يَن  ِ اذلَّ الَْماَلئَِكَة  حَتُُْضُ  احْلََفَظِة  ِمَن 
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ابْلُاَكِء   ةِ  ِشدَّ ِمْن  يبُوَنَها  جُيِ فَاَل  َفتَُصافُِحُهْم 
ْمُس وََحَّتَّ ُينَوِّ   َفيَنْتَِظُروَنُهْم َحَّتَّ   َر الَْفْجُر  تَُزوَل الشَّ

ْمِر 
َ
أ ِمْن  ْشيَاَء 

َ
أ َعْن  لُوَنُهْم 

َ
َويَْسأ يَُكلُِّموَنُهْم  ُثمَّ 

َماِء    السَّ
َوال  َينِْطُقوَن  اَل  فَإِنَُّهْم  الَْوْقتَنْيِ  َهَذيِْن  بنَْيَ  َما  ا  مَّ

َ
فَأ

اَعِء َواَل يَْشَغلُوَنُهْم يِف َهَذيِْن   َعِن   َيْفُْتُونَ  ابْلُاَكِء َوادلُّ
إَِذا  الَْوقْ  بُِكْم  ُشُغلُُهْم  فَإِنََّما  ْصَحابِِهْم 

َ
أ َعْن  تَنْيِ 

 َنَطْقتُْم(
 
 
 
 
 
 
 

 
3 
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 خروج االمام احلسني عليه السالم من الَمدينة 
 

 قال اهلل عز وجل يف سورة اَلنبياء: 
 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

ُمْكَرُمونَ  وَُهْم  )ِعباٌد  بِالَْقْوِل  يَْسِبُقونَُه  ال  ْمِرهِ  . 
َ
بِأ

 (َيْعَملُون
 

 قال االمام ابلاقر عليه السالم يف تفسي اآليتني: 
ُثمَّ  الُم،  السَّ َعلَيِْهُم  َوفَاِطَمَة  وََعِليىاً  داً  حُمَمَّ )َخلََق 
َعلَيَْها  ْجَرى 

َ
َوأ َخلَْقَها،  ْشَهَدُهْم 

َ
َوأ ْشيَاَء 

َ
اَْل َخلََق 

ُمْكَرمُ  ِعباٌد  بَْوابُُه، 
َ
أ َفُهْم  يَْسِبُقونَهُ   ونَ َطاَعتَُهْم،    ال 

ْمِرهِ َيْعَملُونَ 
َ
 (بِالَْقْوِل وَُهْم بِأ

 

 سؤال مهم: 
لَماذا خرج االمام احلسني عليه السالم من مدينة 
جده رسول اهلل صىل اهلل عليه وآل وسلم مع أهل  

 بيته َجيعا؟ 
 

 ولَماذا توجه إل كربالء؟ 
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 اجلواب: 
اَلنبياء سورة  من  اآلية  تع،  نفس  اهلل  يف  قول  ال 

 اَلئمة الَمعصومني عليهم السالم: 
 

ُمْكَرُمونَ  ْمِرهِ  )ِعباٌد 
َ
بِأ وَُهْم  بِالَْقْوِل  يَْسِبُقونَُه  ال   .

 (َيْعَملُون
 

 وهذا اجلواب نفسه لُك َمن يسأل  
 

 ؟ لَماذا قاتل أمي الُمؤمنني عليه السالم معاوية
 

 ؟ ولَماذا صالح االمام احلسن عليه السالم معاوية
 

 
 
 
 

 أسباب اخلروج من الَمدينة
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 وما جرى قبل اخلروج
 

معاوية اكن  السالم  عليه  احلسن  االمام  ا صالح  لَمى
ترجع  معاوية  مات  إذا  الصلح  رشوط  أهم  من 

 . اخلالفة لإلمام احلسن عليه السالم 
 

وإذا اكن غي موجود فتكون اخلالفة لإلمام احلسني  
 . عليه السالم 

 

وص  وكتب  الرشوط  خان  معاوية  أن ولكن  ية 
 .تكون اخلالفة البنه يزيد

 

مات معاوية وصار يزيد يُرسل الرسائل لوالكئه حَّت 
 .يأخذوا ابليعة ل من الُمسلمني لكهم

 

ا وصل الْبيد إل الَمدينة طلب واِل الَمدينة من   ولمى
االمام  فرفض  ابليعة  السالم  عليه  احلسني  االمام 

 احلسني عليه السالم وقال: 
 قاتل انلفس، ومثِل ال يُبايع مثله( )يزيد فاسق، 
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الَمدينة  يأمر حاكم  يزيد  آخر من  بريد  ثم وصل 
السالم   عليه  احلسني  االمام  من  ابليعة  يأخذ  أن 

 . وأمره إذا رفض أن يقتله  ،باإلكراه والقوة
 

ذللك قرر االمام احلسني عليه السالم اخلروج من  
 . الَمدينة 

 
السالم قبل خروجه  ما قام به االمام احلسني عليه 
 من الَمدينة 

 

َجع االمام احلسني عليه السالم َجيع أهل بيته ثم  
 . قام بأمرين قبل اتلحرك باجتاه مكة

 

 اَلمر اَلول: كتب وصايا ثالثة: 
 

 الوصية اَلوىل: 
أعطاها َلم سلمة زوجة انلِب صىل اهلل عليه وآل  

حديث    ،وسلم قصة  حدثت  دارها  يف  اليت  ويه 
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اَلماين زواج  الكساء  حُضت  اليت  أيضا  ويه   ،
 فاطمة الزهراء عليها السالم. 

 

 الوصية اثلانية: 
ا رجع االمام زين   أعطاها البنته فاطمة العليلة، ولمى
العابدين عليه السالم َسلََّمت الوَصايا من أبيها إل 

 . أخيها االمام زين العابدين عليه السالم 
 

 الوصية اثلاثلة: 
احلنفي بن  حممد  َلخيه  مكتوب  أعطاها  واكن  ة، 

 ضمن الوصية َلخيه: 
 

ي َصىلى   ِلَطلَِب   )إِنََّما َخرَْجُت  ِة َجدِّ مَّ
ُ
أ يِف  اإْلِْصاَلِح 

 اهلُل َعلَيِْه َوآِلِ( 
 

عليه   احلسني  االمام  عمله  اذلي  اثلاين  اَلمر 
 السالم قبل خروجه: 
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وسلم،  وآل  عليه  اهلل  صىل  جده  قْب  لوداع  ذهب 
عليها   فاطمة  أمه  االمام  وقْب  أخيه  وقْب  السالم، 

 . احلسن عليه السالم 
 

السالم  و عليه  احلسني  االمام  قافلة  خرجت  ا  لمى
اكنت بهيبة ووقار واكنت النساء حبماية بِن هاشم،  

 . واكنت معهم السيدة زينب عليها السالم 
 

 أسفار السيدة زينب 
 عليها السالم

 

العقيلة عليها السالم َخسة لكها مع  اكنت أسفار 
 اَلئمة الَمعصومني باستثناء السفر اَلخي 

 

من   السالم  عليه  الُمؤمنني  أمي  مع  اَلول  السفر 
 الَمدينة إل الكوفة 

من   السالم  عليه  احلسن  اإلمام  مع  اثلاين  السفر 
 . الكوفة إل الَمدينة
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السالم من   اثلالث مع االمام احلسني عليه  السفر 
 .الَمدينة إل كربالء

 

المام زين العابدين عليه السالم  السفر الرابع مع ا
ثم اعدوا   الشام،  إل  الكوفة، ومنها  إل  من كربالء 

 .إل كربالء، ثم إل الَمدينة 
 

إل   الَمدينة  من  اهلل  عبد  زوجها  مع  اَلخي  السفر 
 . الشام 

 

 منام فيه أخبار 
عند وداع االمام احلسني عليه السالم قْب جده  

 .رسول اهلل صىل اهلل عليه وآل وسلم
 

جده   قْب  إل  السالم  عليه  احلسني  االمام  ذهب 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآل وسلم، وبِق عنده يف  
انلِب   جده  الَمنام  يف  فرأى  غفوة  وأخذته  الليل، 
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صىل اهلل عليه وآل وسلم فصار يشكو إَله، ثم قال  
 ل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآل وسلم: 

 

قريب   عن  بك  كأين  حسني  يا  ال )حبيِب  ُمَرمَّ
وظمآن  تُسىق  ال  عطشان  ذلك  مع  وأنت  بدمائك، 
قدموا يلعَّ  وأخاك  وأمىك  أباك  إنى  تُروى، حبيِب  ال 

ل قدومك علينا(   وهم مشتاقون إَلك فعجِّ
 

 : آخر وداع
 

مع  السالم  عليه  احلسني  لإلمام  وداع  آخر  اكن 
 .ابنته فاطمة العليلة

 

 . واكن ودااع فيه بكاء وحرقة
 

حتت فاطمة  عليه  واكنت  احلسني  االمام  أباها  ضن 
السالم ويه باكية تشمه وتضمه ويه راضية بإرادة 

 .اهلل
٤ 
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 مسلم بن عقيل يف الكوفة
 

 قال اهلل عز وجل يف سورة اَلحزاب: 
 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
 

َعلَيِْه    َ اَّللَّ اَعَهُدوا  َما  َصَدقُوا  رَِجاٌل  الُْمْؤِمِننَي  )ِمَن 
ن   مَّ لُوا  فَِمنُْهم  بَدَّ َوَما  يَنتَِظُر  َمن  َوِمنُْهم  حَنْبَُه  قَََضٰ 

 َتبِْدياًل(
 

الُم قَاَل  ِ َعلَيِْه السَّ يِب َعبِْد اَّللَّ
َ
ِ   :َعْن أ قَاَل رَُسوُل اَّللَّ

 ىلى اهلُل َعلَيِْه َوآِلِ وََسلََّم: َص 
قََض َفَقْد  َماَت  ُثمَّ  َحبََّك 

َ
أ َمْن   ُّ يلَعِ َوَمْن    حَنْبَهُ   )يَا 

حَ 
َ
 بََّك َولَْم َيُمْت َفُهَو يَنْتَِظُر(أ
 

 الُمؤتمر االساليم الكبي 
 

أن يموت معاوية بسنة، سنة   هجرية، داع   59قبل 
ا َجيع حلاالمام  اجتماع  إل  السالم  عليه  سني 
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والقبائل   العشائر  ورؤساء  االسالمية  الشخصيات 
 . يف مكة، يف موسم احلج

 

ىلع   وحقهم  انلبوة  بيت  بأهل  الُمسلمني،  وأخْبهم 
 . وحبقه عليه السالم ومزنتله

 

 احلسني عليه السالم رسائل الُمسلمني لإلمام 
 

رجوع  بعد  مكة  يف  االجتماع  أخبار  انترشت 
يرسلون  الُمسلمون  وصار  احلج  من  الُمسلمني 
عليه  احلسني  االمام  فيها  يبايعون  والكتب  الرسل 

 السالم  
 

 أهل الكوفة  رسائل
 

رفض   وعندما  يزيد،  البنه  وأوىص  معاوية  مات 
مع  وخرج  يزيد  بيعة  السالم  عليه  احلسني  االمام 

اخلْب إل َجيع الُمسلمني، أهل بيته إل مكة، وصل  
الُمسلمني  من  واتلابعني  الصحابة  كبار  وصار 
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عليه  احلسني  االمام  يبايعون  الكتب  يُرسلون 
 . السالم بابليعة والطاعة وانلُصة

 

واكن يف مقدمتهم كتب أهل الكوفة، ووصلت إَله 
من َجيع عشائر وقبائل العرب يف الكوفة، يطلبون 

الكوفة  إل  القدوم  االمام  َلبايعوه،   من  إَلهم 
 .ويكون امامهم وخليفتهم

 

 من اإلمام عليه السالم ارسال مسلم 
 الكوفة  أهل إل

 

الكوفة،   أهل  من  والكتب  الرسل  َجيع  انتهاء  بعد 
فكتب هلم كتابا أخْبهم إنه فهم طلبهم وقصدهم، 
ثم أخْبهم بأنه سيبعث إَله مسلم بن عقيل فقال 

 عليه السالم: 
 

إََِلْ  بَاِعٌث  نَا 
َ
ْهِل  )أ

َ
أ ِمْن  َوثَِقيِت  َواْبَن َعِمِّ  ِِخ 

َ
أ ُكْم 

 َبييِْت(
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 مسلم بن عقيل 
 من أقرباء االمام احلسني عليه السالم

 

عليه   احلسني  االمام  عم  ابن  عقيل  بن  مسلم 
عليه  ،  السالم  احلسني  االمام  أخت  وزوجته 

عليه  الُمؤمنني  أمي  بنت  رقية  اسمها:  السالم، 
 . السالم 

 

السالم االمام   عليه  وقول  إ  احلسني  معصوم  مام 
ة مزنلة ،  ُحجى ىلع  دَلل  عقيل  بن  مسلم  يف  وقول 

 .مسلم الكبية
 

 (.أِخ)بدَلل قول عليه السالم:  
كما قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآل وسلم َلمي 

 (.أنَت أِخ)الُمؤمنني عليه السالم: 
 

وبدَلل قول االمام احلسني عليه السالم يف مسلم:  
 . (ثقيت من أهل بييت)
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مرتبة   مسلم  بلوغ  ىلع  تدل  عظيمة  مزنلة  وهذه 
 .عظيمة من العلم والفضل 

 
 مسلم يف الكوفة 

 

وجيتمع مع كبار   ،يصل مسلم بن عقيل إل الكوفة
أهل الكوفة، ويبدأ بأخذ ابليعة من انلاس، وبايعه  
ألفا، وأرسل كتابا إل االمام احلسني عليه   ثالثون 

 قبل، وأخْبه بكل شء. السالم يقول ل أ
 

يدخل عبيد اهلل بن زياد إل الكوفة، ويُرسل رجاال  
مبايعة   يريدون  اذلين  الكوفة  أهل  ويتوعد  يتهدد 
السالم، ومن تهديداته سوف  االمام احلسني عليه 
يقطع عليهم عطاء بيت الَمال، ويُرسل أبناءهم إل  

 القتال يف أطراف ابلالد ابلعيدة 
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 لقتال ابن زيادمسلم يذهب 
 

بهم   فنهض  ألفا  ثالثون  عقيل  بن  مسلم  مع  اكن 
زياد بن  اهلل  عبيد  عن    ،يريدون  يتفرقون  وصاروا 

 .مسلم حَّت بِق منهم عدد قليل
 

عن   يبحثون  عيون  زياد  بن  اهلل  عبيد  وبعث 
عروة  ،مسلم بن  هانئ  بيت  يف  إنه  فبعث   ،وعرف 

واعتقله لَكم   ،إَله  بينهم  قتال  ،ودار  أصبح   ، ثم 
 : وقال هلم   ،وأمسكوا بهانئ

 

لكم ابليت  أهل  من  واحد  أي  بتسليم  أقوم   ،ال 
 . وأمنع عنه اَلذى كما أمنعه من نفيس

 

من   ورميه  هانئ  بقتل  زياد  بن  اهلل  عبيد  أمر  ثم 
 . فوق القُص
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 مسلم يف بيت طوعة 
 

صار مسلم بن عقيل وحيدا يف أزقة الكوفة، حَّت 
بيت   باب  منها  وقف  طلب  طوعة،  اسمها  المرأة 

ليس   أنا  هلا  فقال  يذهب  أن  منه  طلبت  ثم  ماء، 
عقيل،   بن  مسلم  أنا  إَله،  أذهب  أحد  عندي 
ل  وتقدم  ختدمه  دارها  وأدخلته  منه،  فاعتذرت 

ا  الَماء والطعام، وبِق َللته يصِل ويقرأ القرآن، ولمى 
يف  ماكن  ىلع  تْتدد  إنها  هلا  انتبه  طوعة  ودل  جاء 

بيتهم، ثابليت،   يف  عقيل  بن  إن مسلم  اكتشف    م 
فانتظر حَّت أصبح الصباح وذهب مْساع إل قُص 

 . اخلالفة
 

زياد   بن  اهلل  عبيد  أرسل  للقبض    500ثم  جنديا 
قتال   بعد  عليه  القبض  يستطيعوا  ولم  مسلم،  ىلع 

و وحده،  يقاتلهم  واكن  معه،  قبضوا  شديد  أخيا 
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و عبيعليه  فأمر  زياد،  بن  اهلل  عبيد  إل  د  أخذوه 
 اهلل بن زياد بقطع رأسه ورميه من فوق القُص. 

 
 اتلَّمثيل جبثة مسلم وهانئ 

 

لقد نىه االسالم عن اتلمثيل جبثة الَميِّت، ولكن  
بربط جثة مسلم  أمر  لعنه اهلل  زياد  بن  عبيد اهلل 
وصاروا  باخليل  عروة  بن  هانئ  وجثة  عقيل  بن 

 .يسحبونهما يف أزقة الكوفة
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٥ 
 كربالء الَمسري إىل 

 

 قال اهلل عز وجل يف سورة النساء: 
 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

خَيَْشْوَن  ِمنُْهْم  فَِريٌق  إَِذا  الِْقتَاُل  َعلَيِْهُم  ُكِتَب  ا  )فَلَمَّ
َشدَّ َخْشيًَة( 

َ
ْو أ

َ
ِ أ  انلَّاَس َكَخْشيَِة اَّللَّ

 

 تفسي اآلية يقول االمام الصادق عليه السالم: 
كتب   احلسني  يف  )نزلت السالم.  عليهما  يلع  بن 

 اهلل عليه وىلع أهل اَلرض أن يُقاتلوا معه( 
 

 خروج االمام احلسني عليه السالم من مكة 
ا عزم االمام عليه السالم ىلع الَمسي إل العراق  لَمى

 كتب كتابا قال فيه: 
إَِل    ٍّ يلَعِ بِْن  احْلَُسنْيِ  ِمَن  الرَِّحيِم،  الرَّمْحَِن   ِ اَّللَّ )ِمْسِب 

ا َبْعُد، فَإِنَُّه َمْن حَلَِق يِب اْستُْشِهَد، َوَمْن بَ  مَّ
َ
ِِن َهاِشٍم، أ

اَلم  الَْفتْحَ  َيبْلُغِ  خَتَلََّف َعِنِّ لَمْ   ( َوالسَّ
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 الفتح يف أحاديث أهل ابليت عليهم السالم
 

 . هو يوم العدل اإللِه ويوم اثلأر
 

داعء   يف  السالم  عليه  الَمهدي  االمام  قول  ادلَلل: 
ْيَن َصاِحُب يَْوِم الَْفتِْح َونَارِشُ َرايَِة الُْهَدى

َ
 ( انلدبة:)أ

 

 اَلماكن والَمنازل اليت َمرَّت بها القافلة احلسينية 
 

الَمنازل اليت سار فيها اإلمام احلسني عليها السالم 
لذلين  العرب  عند  معروفا  للسفر  طريقا  اكنت 

 : واكنت ثالثة طرق   ،يسافرون من مكة إل العراق
 

 اَلول: إل ابلُصة 
 اثلاين: إل الكوفة 
 اثلالث: إل الشام
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إل  الُمؤدي  بالطريق  السالم  عليه  اإلمام  وسار 
غَ   ،الكوفة َ ولكن  لقاء   يَّ بعد  إل كربالء  الطريق 

 . احلر
 

 سبب مسي اإلمام احلسني عليه السالم إل العراق
 

 السبب اَلول: 
من طلبوا  الكوفة  أهل  ىلع  إن  وادلَلل  القدوم،  ه 

خلطبة   اإلرشاد  كتابه  يف  الُمفيد  الشيخ  رواية  ذلك 
قال  اعشوراء،  يوم  يف  السالم  عليه  احلسني  االمام 

 فيها: 
ُكتُبُُكمْ  َتتِِْن 

َ
أ َحَّتَّ  آِتُكْم  لَْم  إِينِّ  انلَّاُس  َها  يُّ

َ
 )أ

ِن اقَْدْم َعلَيْنَا فَإِنَُّه لَيْ 
َ
َّ رُُسلُُكْم أ َس نَلَا  َوقَِدَمْت يلَعَ

ْن جَيَْمَعنَا بَِك ىلَعَ الُْهَدى َواحْلَقِّ 
َ
َ أ  ( إَِماٌم لََعلَّ اَّللَّ

 

 السبب اثلاين: 
 قول االمام احلسني عليه السالم ضمن خطبة ل: 

 )ال حَميَص عن يوم ُخطَّ بالقلم(
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 السبب اثلالث: 
وصف   يف  السالم  عليه  اهلادي  يلع  اإلمام  قال 

 اَلئمة عليهم السالم: 
( )الَْعاِملُوَن بِإَِراَدِته ِ ْمِر اَّللَّ

َ
 ( )الُْمْظِهِريَن َِل

 

 : السبب الرابع 
عرف اإلمام عليه السالم بأوامر يزيد لعنه اهلل أن  
يقتلوه وإن اكن متعلقا بأستار الكعبة، فخرج منها 

 .لعدم هتك حرمة بيت اهلل
 

بعض ما قام به االمام احلسني عليه السالم قبل  
 مكة خروجه من 

 

 أوال
أم   الكْبى  خدجية  الطاهرة  جدته  قْب  عند  ذهب 

 الُمؤمنني يبيك عندها، ويشكو إل اهلل، ويودعها. 
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 ثانيا 
عليه  قال  اخلطبة  ضمن  ومن  انلاس،  بني  خطب 

 السالم: 
 

ِفينَا   باذاًل  اكن  َمن  ابليت،  أهل  رَِضانا  اهلل  )رِضا 
ِلَقاء اهلل نفسه، فلَْيْ  ناً ىلع  َحل َمَعنا،  ُمْهَجتَه، َوُمَوطِّ

 فإينِّ راحٌل ُمصِبحاً إن شاء اهلل( 
 

 ثاثلا 
استقبال رسل أهل الكوفة وإرسال مسلم بن عقيل 

 . سفيا منه عليه السالم إل أهل الكوفة
 

 بعض أحداث الطريق 
 

 اَلول: 
يف   الَمدينة  من  السالم  عليه  احلسني  االمام  خرج 

هجرية باجتاه   60السابع عرش من شهر رجب سنة  
 مكة. 
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ذي  شهر  من  اثلامن  اَلوم  يف  مكة  من  وخرج 
شهر  من  اثلاين  اَلوم  يف  كربالء  ووصل  احلجة، 

 حمرم احلرام. 
 

 اثلاين: 
من   َسية  اهلل  لعنهما  يزيد  بأمر  مكة  واِل  ارسال 
بعدم   السالم  عليه  احلسني  االمام  إلجبار  اجلنود، 
اذلهاب إل الكوفة، وحصل بينهم وبني االمام وَمن  

بيته وأنصاره عليهم السالم قتال، ولم  معه من أهل  
 يقدروا ىلع منعهم. 

 

 اثلالث: 
يتوسلون   وغيهم  هاشم  بِن  ببعض  االمام  لقاء 
إل   اذلهاب  عدم  منه  ويطلبون  إَله  ويستشفعون 
العراق، ومنهم: عبد اهلل بن عباس، وعبد اهلل بن  
يتوقعون   َجيعا  واكنوا  والفرزدق،  الطيار،  جعفر 
أبيه أمي   بايعه، كما حصل مع  اخليانة والغدر ممن 
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االم  أخيه  ومع  السالم،  عليه  احلسن الُمؤمنني  ام 
وكذلك لِق بعض الرجال يف أماكن    عليه السالم. 

العراق  حنو  مسيته  خالل  لالسْتاحة   ،توقفه 
عليه  اإلمام  ولكن  بالرجوع،  نصحوه  وكذلك 

 السالم يعمل بأمر اهلل عز وجل: 
 

ْمِرهِ  
َ
بِأ وَُهم  بِالَْقْوِل  يَْسِبُقونَُه  اَل  ُمْكَرُموَن  )ِعبَاٌد 

 َيْعَملُوَن(
 

 الرابع: 
وعليهم اتلحا عليه  احلسني  اإلمام  أنصار  بعض  ق 

،  السالم بقافلة اإلمام عليه السالم خالل الطريق
ماكن  لك  عند  اإلمام  بقافلة  انلاس  واتلحاق 

 .يتوقف فيه َلزتود بالَماء وتسْتيح القافلة
 

 اخلامس: 
القافلة  الريايح، وحتويل مسي  يزيد  بن  احلر  لقاء 

 . احلسينية حنو كربالء
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ا  من  السالم،  والتسليم  عليه  اإلمام  لطلبات  حلر 
عليه   احلسني  اإلمام  خلف  جنوده  مع  احلر  وصىل 

 . السالم وقت الصالة
 

 السادس: 
 ،منطقة اسمها اثلعلبيةيف  وصول خْب شهادة مسلم  

 . وتفرق انلاس عن االمام عليه السالم 
 

 السابع: 
وصول خْب لإلمام احلسني عليه السالم باإلمساك 

 . ه وشهادته يف الكوفةبعبد اهلل بن يقطر وقتل
 

 اثلامن: 
يف   فيى  قليلة  غفوة  السالم  عليه  اإلمام  تأخذ 

 الَمنام فارس يقول: 
 .القافلة تسي والَمنايا تسي معهم

 ويسأل ودله يلع اَلكْب عليه السالم: 
 أ لسنا ىلع احلق؟ 
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 فقال االمام عليه السالم: بىل.
 فقال يلع اَلكْب عليه السالم: 

 . وقعنا ىلع الَموت أو وقع الَموت عليناال نُباِل 
 

 اتلاسع: 
زياد بن  عبيد  بأمر  الكوفة  ورود   ،حصار  لعدم 

اتلحاق   وعدم  إَلها،  السالم  عليه  احلسني  اإلمام 
أي أحد من الكوفة إل نُصة اإلمام احلسني عليه 

 . السالم 
 

 العارش: 
بيته  أهل  مع  السالم  عليه  احلسني  اإلمام  وصول 

السال عليهم  من وأنصاره  اثلاين  يوم  كربالء  إل  م 
 . شهر حمرم 

 

اتلكيات   بإضاءة  كربالء  أهاِل  يقوم  ذلك  وبسبب 
والَمشاعل   الالالت  ووضع  واحلسينات  واهليئات 

 . وتزيينها يوم اثلاين من شهر حمرم 
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بيته   وأهل  احلسني  اإلمام  باستقبال  فرحهم  وتعِن 
أرض  إل  وصوهلم  عند  السالم  عليهم  وأنصاره 

 .كربالء
 

جي من  ثم  العارش  يوم  َلل  يف  محراء  إضاءتها  علون 
تعبيا عن احلزن بشهادة اإلمام احلسني   ،شهر حمرم 

 . وأهل بيته وأنصاره عليهم السالم 
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٦ 
 أنصار االمام احلسني 

 عليه السالم 
 

 قال اهلل عز وجل يف سورة آل عمران: 
 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

ْن ِمْن   يِّ
َ
نَِِبٍّ قاتََل َمَعُه ِربِّيُّوَن َكِثٌي فَما وََهنُوا لَِما  )َوَكأ

ِ َوما َضُعُفوا َوَما اْستاَكنُوا(  صاَبُهْم يِف َسِبيِل اَّللَّ
َ
 أ
 

فروع  من  نَد  السَّ صحيح  حديث  يف  اآلية  تفسي 
 يقول االمام الصادق عليه السالم: ،  كتاب الاكيف

 

نَُّكمْ 
َ
أ ْشَهُد 

َ
ِ   )أ اَّللَّ نَْصاُر 

َ
قَاَل كَ   أ ُ   َما   َتبَارَكَ   اَّللَّ

 يِف ِكتَابِِه:  َوَتَعاَل 
ْن ِمْن نَِِبٍّ قاتََل َمَعُه ِربِّيُّوَن َكِثٌي فَما وََهنُوا لَِما   يِّ

َ
)َوَكأ

ِ َوما َضُعُفوا َوَما اْستاَكنُوا(  صاَبُهْم يِف َسِبيِل اَّللَّ
َ
 أ

 . َفَما وََهنْتُْم َوَما َضُعْفتُْم َوَما اْستََكنْتُم
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خصائص أنصار االمام احلسني عليه وعليهم  
 السالم

 

ْذُكُر 
َ
 خصائص يف اَلنصار عليهم السالم:  سبعةأ
 

الُمؤمنني   -1 وأمي  ورسول  اهلل  أنصار  إنهم 
السالم،  عليهم  واحلسني  واحلسن  وفاطمة 
عن   الزيارات  من  كثي  يف  الَمعىن  وهذا 

 . اَلئمة عليهم السالم 
 

بدء   -2 منذ  اَلصحاب  وخي  إل  أوىف  ادلنيا 
 قال االمام احلسني عليه السالم: ، آخرها

َواَل   ْوىَف 
َ
أ ْصَحاباً 

َ
أ ْعلَُم 

َ
أ اَل  فَإِينِّ  َبْعُد  ا  مَّ

َ
)أ

ْصَحايِب( 
َ
 َخْياً ِمْن أ

 

الشهداء -3 عليه ،  سادة  الصادق  االمام  قال 
ادلنيا    السالم: يف  الشهداء  سادة  )أنتم 

 واآلخرة( 
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حكماء -4 عليه  ،  علماء  الصادق  االمام  قال 
بىانيىون(  السالم:  )السالم عليكم أيُّها الرَّ

 

يقون -5 عليه  ،  ِصدِّ الصادق  االمام  قال 
يقون(  السالم: دِّ  )السالم عليكم أيُّها الصِّ

 
عليهم -6 يَُصلُّوَن  السالم  عليهم  قال  ،  اَلئمة 

 االمام الصادق عليه السالم: 

 )صىل اهلل ىلع أرواحكم وأبدانكم( 

 
دار   -7 اجلنة  يف  اَلئمة  مزنهلم  مع  السالم 

السالم  عليه  ،  عليهم  الصادق  االمام  قال 
 السالم: 

َمن   مع  السالم،  دار  يف  بالَمقام  )رضوا 
 نُصتم( 
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 ماذا نعمل َلكون نلا مثل ثواب اَلنصار 
 عليهم السالم

 

يىاِن بِن َشبيٍب:   قال االمام الرضا عليه السالم للرَّ
ْن  

َ
َك أ يَُكوَن لََك ِمَن اثلََّواِب )يَا اْبَن َشِبيٍب إِْن ََسَّ

َعلَيِْه   ٍّ يلَعِ بِْن  احْلَُسنْيِ  َمَع  اْستُْشِهَد  لَِمِن  َما  ِمثَْل 
الُم، َفُقْل   َذَكْرتَُه:  َمََّت  السَّ

 

فُوَز فَْوزاً َعِظيما( 
َ
 يا ََلْتَِِن ُكنُْت َمَعُهْم فَأ

 
اق(   )الُعشى

 اسم اَلنصار ىلع لسان أمي الُمؤمنني عليه السالم
 

الم قا السى عليه  ابلاقر  االمام  عليه  ل  يلع  خرج   :
قال  بكربالء  اكن  إذا  حَّتى  بانلىاس  يسي  الم  السى

الم:   عليه السى
 

اق( ب وَمصارُع ُعشى  )َمناُخ ُراكى
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موقف لشيخ اَلنصار حبيب بن مظاهر َللة  
 العارش من شهر حمرم

 

بن   حبيب  هلم  فقال  اَلصحاب،  اجتمع  خيمة  يف 
 مظاهر: 

لم   أصحايب  أوضحوا  يا  الَماكن،  هذا  إل  جئتم 
 ؟ لَكمكم رمحكم اهلل

 فقالوا بلسان واحد: أتينا نلنُص غريب فاطمة! 
 ؟فقال هلم: لم طلقتم حالئلكم

 . ذللك  :فقالوا
 ؟ قال حبيب: فإذا اكن الصباح فما أنتم قائلون

 . فقالوا: الرأي رأيك، وال نتعدى قوال لك
إل يْبز  من  فأول  الصباح  صار  فإذا  حبيب:   قال 
القتال، وال نرى هاشميا  أنتم، حنن نقدمهم  القتال 
يقول   ئلال  يُضب،  عرق  وفينا  بدمه،  مُضجا 
عليهم  وخبلوا  للقتال،  ساداتهم  قدموا  انلاس: 

 . بأنفسهم
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أنت   ما  حنن ىلع  وقالوا:  وجهه،  سيوفهم ىلع  فهزوا 
 .عليه

 
 قصة دخول رؤوس اَلنصار إل الكوفة مع السبايا 

 

َجيع   بني  يُرفعا  من  لم  رأسان  بينها  اكن  الرؤوس 
 . وعلقوهما لك واحد منهما يف عنق فرس ،  ىلع رمح

 

 . اكن اَلول رأس أبا الفضل العباس عليه السالم 
عليه  اَلسدي  مظاهر  بن  رأس حبيب  اثلاين  واكن 

 . السالم 
َلجل أن يفخر القتلة بأنهم قتلوا أشجع الرجال يف 

 الَمعركة 
 

الكوفة اكن أحد أوالد  وعندما دخلوا بالرؤوس إل  
فأَسع   ،حبيب رأى رأس أبيه معلقا برقبة الفرس 

بيتهم إل  قويم واستقبِل رأس    :وقال َلمه  ،راكضا 
 .أيب
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أمامها مروا  ا  ولَمى تنظر،  ووقفت  بْسعة   ، فخرجت 
بن مظاهر اَلسدي   إل رأس زوجها حبيب  نظرت 

 وقالت: 
 

وَجْ  َبيَّْضَت  كما  حبيب  يا  وَْجَهَك  اهلُل  ِه )َبيََّض 
 أمام فاطمة الزهراء( 
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 أبو الفضل العباس بن أمري الُمؤمنني 
 عليه السالم 

 

يلع   بن  احلسني  بن  يلع  العابدين  زين  اإلمام  قال 
 عليه السالم: 

 

َخاُه 
َ
أ َوفََدى  بىَْل 

َ
َوأ آثََر  فَلََقْد  الَْعبَّاَس   ُ اَّللَّ )رَِحَم 

وََجَل   يََداهُ   قُِطَعْت بِنَْفِسِه َحَّتَّ   َعزَّ   ُ اَّللَّ بَْدَلُ 
َ
بِِهَما    فَأ

 َجنَاَحنْيِ يَِطُي بِِهَما َمَع الَْماَلئَِكِة يِف اجْلَنَّة( 
 

 معىن اسم عباس: 
 اَلسد اذلي تهرب منه اَلسود 

 

 خصائص أبو الفضل العباس عليه السالم
 

يوسف، ورغم شدة   -1 فاق َجال  اذلي  اجلمال 
بِن هاشم لكن العباس    اجلمال عند رجال

بِن   قمر  لقبه  جعلوا  حَّت  بينهم  ممزيا  اكن 
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عليها   الزهراء  يوسف  عنه:  وقالوا  هاشم، 
 . السالم 

عليها   ابلنني  أم  أمه  رأته  اذلي  القمر  وهو 
 . السالم قد سقط يف حجرها يف الَمنام 

 

اَلئمة   -2 من  ثالثة  يديه  بتقبيل  قام 
 الَمعصومني عليهم السالم: 

أبوه   السالم اَلول:  عليه  الُمؤمنني  أمي 
 . حني والدته

السالم   عليه  احلسني  اإلمام  أخوه  اثلاين: 
 . حينما مَض إَله

احلسني  بن  يلع  اإلمام  أخيه  ابن  اثلالث: 
 . عليه السالم حني دفنه

 

السالم  -3 عليهم  اَلنبياء  وَجيع  اهلل  سالم 
 .عليه

 قال اإلمام الصادق عليه السالم: 
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وََساَلمُ   ِ اَّللَّ بنَِي    )َساَلُم  الُْمَقرَّ َماَلئَِكِتِه 
يِع   وَََجِ احِلِنَي  الصَّ وَِعبَاِدهِ  الُْمرَْسِلنَي  نِْبيَائِِه 

َ
َوأ

يِّبَاِت   الطَّ اِكيَاِت  َوالزَّ يِقنَي  دِّ َوالصِّ َهَداِء  الشُّ
ِمِي  

َ
أ اْبَن  يَا  َعلَيَْك  َوتَُروُح  َتْغتَِدي  ِفيَما 

 ( الُْمْؤِمِنني
 

 . جةقوة اإليمان حَّت بلغ أىلع در -4

 قال اإلمام الصادق عليه السالم يف زيارته: 
بِالتَّْسِليمِ  لََك  ْشَهُد 

َ
َوالَْوفَاِء    َواتلَّْصِديِق   )أ

 َوانلَِّصيَحة( 
 

 .اَلئمة عليهم السالم يطلبون بثأره -5

 قال اإلمام الصادق عليه السالم: 
ة(  ِِت لَُكْم ُمَعدَّ نَا لَُكْم تَابٌِع َونُُْصَ

َ
 )أ

 

 . كشهداء بدرمزنتله  -6

 قال اإلمام الصادق عليه السالم: 
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نََّك َمَضيَْت ىلَعَ َما َمََض َعلَيِْه  
َ
أ  َ ْشِهُد اَّللَّ

ُ
)أ

 ( ابْلَْدِريُّون
 

من ألقابه: ابن أخ انلِب صىل اهلل عليه وآل   -7
 وسلم: 

وداع   يف  السالم  عليه  الصادق  اإلمام  قال 
 زيارة أيب الفضل: 

آِخرَ  جَتَْعلُْه  اَل  ْْبِ  )اللَُّهمَّ 
قَ ِزيَاَرةِ  ِمْن  الَْعْهِد   

ِِخ نَِبيِّك
َ
 .(ابِْن أ

 

احلسني   -8 اإلمام  ويراه  ُشجااع  العباس  اكن 
 . عليه السالم جيشا

يوم   السالم  عليه  احلسني  اإلمام  قال 
عليه   العباس  الفضل  َليب  اعشوراء 

 السالم: 
مضيت   إذا  لواِئ  صاحب  أنت  أِخ  )يا 

 . تفرق عسكري(
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عليه السالم قُتلوا  واكن َجيع أنصار اإلمام  
 . وبِق العباس وحده

 

اإلمام   -9 جانب  إل  الطف  يوم  يُقاتل  اكن 
 . احلسني عليه السالم 

الُمتوىف  نىة،  السُّ علماء  من  ْينُوري  ادلَّ قال 
 . هجرية، يف كتابه اَلخبار الِطوال 282

احلسني   أمام  قائما  يلع  بن  العباس  )بِق 
حَّت   مال،  حيث  معه  ويميل  دونه،  يُقاتل 

 (قتل
 

يوم   -10 اَلمان  السالم  عليه  العباس  رفض 
احلسني   اإلمام  عن  يُدافع  وبِق  اعشوراء 

 . عليه السالم مع أخوته

واكن الشمر نادى عليه يقول ل هذا كتاب  
لك   أمان  فيه  زياد  بن  اهلل  عبيد  من 

 . وَلخوتك
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فقال ل العباس: لعنك اهلل ولعن كتابك،  
 . أتُؤمنِن وابن رسول اهلل ال أمان ل

 

عليه  اك -11 احلسني  اإلمام  ممثل  العباس  ن 
 . السالم يف كربالء

ا بدأ عمر بن سعد لعنه اهلل اهلجوم يوم   لَمى
احلسني   اإلمام  بعث  الُمحرم  من  اتلاسع 
العباس   الفضل  أبو  أخاه  السالم  عليه 

 . إَلهم وقال ل: اذهب وانظر ما يريدون
فذهب العباس مع عرشين فارسا فقالوا ل  

أو   تبايعوا  أن  هلم إما  فقال  نقاتلكم، 
 
ُ
 . خْب سيديالعباس انتظروا حَّت أرجع وأ

ل   فقال  وأخْبه،  لإلمام  راكضا  رجع  ثم 
 
ُ
أ السالم:  عليه  أن اإلمام  منهم  طلب 
 . يُمهلونا سواد هذه الليلة

اإلمام   بطلب  وأخْبهم  العباس  فرجع 
 . عليه السالم 
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قصة لقضاء احلوائج باتلوسل بأم العباس أم ابلنني  
 السالمعليها 

 

رأى أحد العلماء أبا الفضل العباس عليه السالم،  
 وقال ل: 

تقيض   حَّت  أتوسل  فبمن  حاجة  ِل  إن  سيدي 
 حاجيت؟ 

 .فقال ل أبا الفضل: توسل بأيم أم ابلنني
 

آالم السيدة زينب عليها السالم بفقد العباس  
 عليه السالم

 

ىلع لكثوم  أم  وأختها  زينب  وأختها صارت  زينب     
والصغار النسوة  يُركبان  بقيتا   ، السالم  أن  إل 

لَلخرى  ،لكتيهما تقول  منهما  لك  يا    :حيث  اركِب 
 .نور عيِن

 ؟ فتقول: إذا أنا ركبت من ذا يُْرِكبُِك يا زينب
 . قالت: أنا أميض لذلي أخرجِن من الَمدينة
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 : فاجتهت إل نهر العلقِم وصاحت
 أِخ عباس أنت اذلي أركبتِن يف حممِل 

 ي أخرجتِن من مزنيلأنت اذل
ب أختك  .أِخ قم اآلن وركِّ
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8 
 القاسم بن احلسن 

 عليه السالم 
 

 قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآل وسلم: 
 )اَل يُْؤِمُن َعبٌْد َحَّتَّ  

َحبَّ 
َ
ُكوَن أ

َ
  َنْفِسهِ  ِمنْ  إََِلْهِ  أ

ْهِلِه  
َ
َحبَّ إََِلِْه ِمْن أ

َ
ْهِِل أ

َ
 َوأ

تِِه   َحبَّ إََِلِْه ِمْن ِعْْتَ
َ
ِِت أ  وَِعْْتَ

َحبَّ إََِلِْه ِمْن َذاتِهِ 
َ
 ( وََذاِِت أ

 
 حب اإلمام احلسني عليه السالم عند القاسم 

 يف َللة العارش 
 

بيته   أهل  السالم  عليه  احلسني  اإلمام  َجع 
فسأل  غدا،  يُقتلون  بأنهم  وأخْبهم  وأصحابه، 

 القاسم، وقال: 
 )عم، وهل أنا فيمن يُقتل؟ 
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 فقال ل اإلمام احلسني عليه السالم: 
 كيف جتد الَموت؟ 

 . قال القاسم: يف سبيلك أحىل من العسل
فيمن  فقال اإلمام احلسني عليه السالم: نعم وأنت  

 يُقتل( 
 

 اسم القاسم
وجل  عز  اهلل  جعلهم  السالم  عليهم  ابليت  أهل 

 وقال اهلل يف كتابه يف سورة اَلحزاب: ، قدوة نلا
ْسَوٌة َحَسنٌَة(

ُ
ِ أ  )لََّقْد اَكَن لَُكْم يِف رَُسوِل اَّللَّ

 

كيف   يعلموننا  السالم  عليهم  ابليت  أهل  واكن 
 . نقتدي بهم ونتعلم منهم

اس القاسم، ىلع  بن رسول اهلل صىل  واسم  القاسم  م 
اهلل عليه وآل وسلم وابن الطاهرة خدجية الكْبى  

 .أم الُمؤمنني عليها السالم
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قصة حول حب أهل ابليت عليهم السالم  
 والتسمية بأسمائهم 

 

 : قال العياش يف تفسيه
 سأل رجل اإلمام الصادق عليه السالم، فقال: 

بأسمائكم نُسِم  فينفع  )إنا  آبائكم  نا وأسماء 
 ( فقال: إي واهلل وهل ادلين إال احلب ذلك؟

 
خصائص القاسم بن اإلمام احلسن الُمجتىب عليه  

 السالم
 

َجال   -1 يف  الصفة  هذه  وذكر  اكلقمر،  وجهه  اكن 
َجيع الُمؤرخني يف كتب الُمسلمني من الشيعة  

 . والسنة
 

كربالء،   -2 يف  الشهداء  أخوته  بني  اثلالث  اكن 
 . القاسمأبو بكر، عبد اهلل،   وهم:
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كربالء   -3 يف  الشهداء  أخويه  مع  القاسم  ذكر  تم 
عن   الصادرة  الُمقدسة،  انلاحية  الزيارة  يف 

 . اإلمام الَمهدي عليه السالم 
 

أن   -4 اهلل  يدعو  السالم  عليه  الَمهدي  اإلمام 
احلسني   واالمام  القاسم  مع  اجلنة  يف  يكون 

 عليهم السالم
 

 ماذا نتعلم من القاسم 
َل خلقنا  وجل  عز  اهلل  عليهم إن  ابليت  أهل  جل 

الكساء حديث  يف  جاء  كما  جيب    ، السالم  ذللك 
 :علينا

 

 . احلب اخلالص َلهل ابليت عليهم السالم  -1
يُمثلها   -2 اليت  والعقيدة  ادلين  عن  ادلفاع 

 . َجيعا اإلمام الَمعصوم 

 . التسليم َلهل ابليت عليهم السالم  -3

 . إحياء أمر أهل ابليت عليهم السالم  -4
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 ؟كربالءهل تزوج القاسم يف 
 

 ، نعم. بدَلل قول الشاعر دعبل اخلزايع يف قصيدته
 حبضور اإلمام الرضا عليه السالم: 

 )ُمَعرََّسُهم فيها بشط فرات(
 

 رجز )قول( القاسم خالل خروجه للقتال 
 

نا َُنُْل احلََسنْ 
َ
 إِْن ُتنِْكروين فَأ

 ِسبُْط انلَِِّبِّ الُمْصَطىف َوالُمْؤَتَمنْ 
س 

َ
 ِي الُمْرَتَهنْ هذا ُحَسنْيٌ اَكَل

ناٍس ال ُسُقوا َصوَْب الُمَزنْ 
ُ
 بنَْيَ أ

 
 قصة انقطاع نعل القاسم أثناء القتال 

 

للقتال  خرج  حينما  القاسم  بأن  الُمؤرخون  ذكر 
بالقتال جدا،  استمر  شجااع  شجاعته  ،  واكن  ومن 
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القتال خالل  اَليْس  نعله  شسع  انقطع  فلم ،  إنه 
 . ووقف َلصلح نعله ،يهتم للقتال واَلعداء

 

بن  يلع  الُمؤمنني  أمي  جده  قول  تشبه  حالة  وهذه 
لعبد اهلل بن عباس السالم  واكن    ،أيب طالب عليه 

 : أمي الُمؤمنني عليه السالم جالس يُصلح نعله 
 ؟ انلَّْعلِ  )َما ِقيَمُة َهِذهِ 

ِقيَمَة  اَل  قال:(:  بن عباس،  )يعِن: عبد اهلل  َفُقلُْت 
 لََها. 

َحبُّ  قَاَل  
َ
ِ لَِِهَ أ )أمي الُمؤمنني عليه السالم(: َواَّللَّ

 إَِِلَّ ِمْن إِْمَرِتُكم(. 
 

 حال القاسم عند مقتله
ذكر اإلمام الَمهدي عليه السالم حال القاسم عند  

 شهادته يف الزيارة انلاحية الُمقدسة فقال: 
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الَْمُْضُ   ، ٍّ يلَعِ بِْن  احْلََسِن  بِْن  الَْقاِسِم  اَلُم ىلَعَ  وِب  )السَّ
اَلَمتُهُ َهاَمتُهُ  الَْمْسلُوِب  ُه  ،  َعمَّ احْلَُسنْيَ  نَاَدى  ِحنَي   ،
َيْفَحُص   فََجىَل  وَُهَو  ْقِر،  اَكلصَّ ُه  َعمُّ بِرِْجِلِه    َعلَيِْه 

اَب، َواحْلَُسنْيُ َيُقوُل:  َ  الْتُّ
َك   الِْقيَاَمِة َجدُّ يَْوَم  َوَمْن َخْصُمُهْم  َقتَلُوَك  ِلَقْوٍم  ُبْعداً 

 
َ
 . بُوكَ َوأ

ِ ىلَعَ  يبََك،   ُثمَّ قَاَل: َعزَّ َواَّللَّ تَْدُعَوُه فَاَل جُيِ ْن 
َ
َك أ َعمِّ

 ِ نَْت قَِتيٌل َجِديٌل فَاَل َينَْفَعَك، َهَذا َواَّللَّ
َ
يبََك َوأ ْو جُيِ

َ
أ

هُ  يَْوٌم َكُُثَ َواتُِرهُ   (َوقَلَّ نَاِِصُ
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 أبو احلسن يلع األكرب
 السالم عليه 

 

 حديث عن موالنا الصاحب عليه السالم
قال اإلمام الَمهدي عليه السالم يف الزيارة انلاحية 

 الُمقدسة، ضمن السالم ىلع يلع اَلكْب: 
َك  ُ ِمْن ُماَلِقيَك َوُمَرافِِقيَك َوُمَرافِِِق َجدِّ )َجَعلَنَا اَّللَّ

َك الَْمْظلُوَمِة(  مِّ
ُ
ِخيَك، َوأ

َ
َك َوأ بِيَك َوَعمِّ

َ
 َوأ

 ويعِن بأمه: فاطمة الزهراء عليها السالم. 
 

 خصائص يلع اَلكْب 
 

 . اسمه مع أخويه يلع -1
يُسِم   اكن  السالم  عليه  احلسني  اإلمام  إن 

 . َجيع أوالده: يلع

 

 . ُكنْيَتُُه: أبو احلََسن -2
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زيارة   يف  السالم  عليه  الصادق  اإلمام  قال 
 : اَلكْب

بَا )
َ
 احلََسِن(َصىلى اهلُل َعلَيَْك يا أ

 

الفضل   -3 أبو  مقام  نفس  اَلكْب  يلع  مقام 
 . العباس

 قال اإلمام الصادق عليه السالم يف زيارته: 
بنَِي   الُْمَقرَّ َماَلئَِكِتِه  وََساَلُم   ِ اَّللَّ )َساَلُم 
َعلَيَْك  احِلِنَي  الصَّ وَِعبَاِدهِ  الُْمرَْسِلنَي  نِْبيَائِِه 

َ
َوأ

ِ َوبََراَكتُهيَا َمْواَلَي َواْبَن َمْواَلَي َورمَْحَ   ( ُة اَّللَّ

 

 . اكَن اَلكُْب ُمزتوجا ودليه أبناء -4

 قال اإلمام الصادق عليه السالم يف زيارته: 
بَيِْتَك   ْهِل 

َ
َوأ ِتَك  ِعْْتَ َعلَيَْك وىلََعَ   ُ )َصىلَّ اَّللَّ

بَْراِر  
َ
اَْل ْخيَاِر 

َ
اَْل َهاِتَك  مَّ

ُ
َوأ ْبنَائَِك 

َ
َوأ َوآبَائَِك 

 ُ اَّللَّ ْذَهَب 
َ
أ يَن  ِ َرُهْم  اذلَّ َوَطهَّ الرِّْجَس  َعنُْهُم   
 َتْطِهيا( 
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ََلىَْل  -5 ْكَْب: 
َ
اَل مُّ 

ُ
يِب   بِنُْت   أ

َ
بِْن    أ ُعْرَوَة  بِْن  َة  ُمرَّ

 . َمْسُعوٍد اثلََّقِف 

 

اثلََّقِف(   -6 َمْسعوِد  ْبَن  )ُعْرَوَة  ْكَْب: 
َ
اَل مِّ 

ُ
أ َجدُّ 

الزُّْخُرف:  سورة  من  تعال  قول  فيه    نزل 
لَْواَل   ِمَن  )َوقَالُوا  رَُجٍل   ٰ ىلَعَ الُْقْرآُن  َهَٰذا  َل  نُزِّ

 الَْقْريَتَنْيِ َعِظيٍم(
 

ْكَْب فيه كمال َجال رسول اهلل صىل   -7
َ
ٌّ اَل يلَعِ

 .اهلل عليه وآل وسلم

 قال اإلمام احلسني عليه السالم: 
ْشبَُه  

َ
أ ُغاَلٌم  إََِلِْهْم  بََرَز  َفَقْد  اْشَهْد  )اللَُّهمَّ 

 وَُخلُقاً َوَمنِْطقاً بَِرُسولَِك( انلَّاِس َخلْقاً  
 

يف   -8 هاشم  بِن  من  شهيد  أول  اَلكْب  يلع 
 .واقعة كربالء

زيارة   يف  السالم  عليه  الَمهدي  اإلمام  قال 
 : انلاحية الُمقدسة
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َخْيِ   نَْسِل  ِمْن  قَِتيٍل  َل  وَّ
َ
أ يَا  َعلَيَْك  اَلُم  )السَّ

 اخْلَِليِل(َسِليٍل ِمْن ُساَللَِة إِبَْراِهيَم 
 

 يف طريق كربالء 
 

 فارسا يقول:  رؤيا رأى اإلمام احلسني عليه السالم 
 .القوم يسيون والَمنايا تْسي إَلهم

 اَلكْب:  هفقال لودل
 . فعلمت إنها أْنُفُسنا نُِعيَت إَلنا

 : فسأل يلع اَلكْب أباه اإلمام احلسني عليه السالم
 يا أبت أ لسنا ىلع احلق؟ 

 احلسني عليه السالم: قال اإلمام 
 .بىل واذلي إَله مرجع العباد

 . قال اَلكْب: يا أبِت إذن ال نباِل بالَموت 
 فقال ل اإلمام احلسني عليه السالم: 

ه  . َجزاَك اهلُل ِمْن َودَلٍ َخْيَ ما َجزى َودَلاً َعْن وادِلِ
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 قصة منام َلحد الُمؤمنني 
 

 رأى واقعة كربالء يف الَمنام، وقائل يقول: 
 . مال لكه يف كربالء يلع اَلكْباجل

 

عنده،   أىت  السالم  عليه  احلسني  اإلمام  رأى  ثم 
 )شبيه جدي رجع عندي ما يشبه جدي( وقال ل:

 
 َلجل حب اَلكْب 

ثالث مرات اكد اإلمام احلسني عليه السالم أن  
 يموت

 

التُّْسَْتي يُْخ  الشَّ يف  :  قاَل  السالم  عليه  احلسني  إنى 
قد   ودله  الَموت ثالث مصيبة  احتُض وأرشف ىلع 

ات  . مرى
 

ا برز يلعى اَلكْب ة اَلوىل: لمى  . الَمرى
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اثلانية: ة  من   الَمرى راجعاً  ودله  استقبل  حينما 
ولم يقدر   ،الِميدان مع ما به من اجلراحات والظمأ

م ل ما يبلى غليله  . أن يقدى
 

 . احلالة اثلاثلة: عند مُصع اَلكْب
 

سِمع   ا  لمى سكينة:  تارة  تقول  أخذ   ، يلعى صوت  أيب 
وجعل  ودلاه،  وا  يقول:  وهو  جيلس  وأخرى  يقوم 
ومعه  ودله  مُصع  إل  احندر  ثمى  الصعداء،  يتنفىس 
قهم   فرى حَّتى  القوم  ىلع  محل  هاشم،  بِن  من  شباب 
عاً بالسيوف   عن مُصع ودله. وقف عليه، رآه مقطى
إْرباً، جلس عنده، أخذ رأسه وضعه يف حجره  إْرباً 

 . م والْتاب عن وجههوجعل يمسح ادل 
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اإلمام احلسني عليه السالم يريم بدم اَلكْب إل  
 وكذلك فعل بدم الطفل الرضيع ، السماء

 

اَلكْب   زيارة  يف  السالم  عليه  الصادق  االمام  قال 
 عليه السالم: 

بِيَك َُيْتَِسبَُك  
َ
ٍم بنَْيَ يَِدي أ يمِّ ِمْن ُمَقدَّ

ُ
نَْت َوأ

َ
يِب أ

َ
 )بِأ

قاً َعلَيَْك قَلْبُُه   َويَبيِْك َعلَيَْك حُمَْْتِ
ِمنُْه   يَرِْجُع  اَل  َماِء  السَّ ْعنَاِن 

َ
أ إَِل  ِه  بَِكفِّ َدَمَك  يَْرَفُع 

بِيَك َزفَْرٌة( 
َ
 َقْطَرٌة َواَل تَْسُكُن َعلَيَْك ِمْن أ

 
 قتل يلع اَلكْب م

 

ل اهلل تعال فرجه الرشيف  قال اإلمام الَمهدي عجى
يف زيارة انلاحية عند السالم ىلع يلعى ابن احلسني  

 اَلكْب عليهما السالم:  
 

 بَِك بنَْيَ يََديِْه َماثِاًل، َولِلاَْكفِِريَن قَائاًِل: 
ينِّ
َ
 )َكأ
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 ٍّ ُّ ْبُن احْلَُسنْيِ بِْن يلَعِ نَا يلَعِ
َ
 أ

ْوىَل بِانلَِِّبِّ 
َ
ِ أ  حَنُْن َوبَيِْت اَّللَّ

 

ْمِح َحَّتَّ يَنْثَِِن  ْطَعنُُكْم بِالرُّ
َ
 أ

يِب 
َ
ْحِِم َعْن أ

َ
يِْف أ بُُكْم بِالسَّ رْضِ

َ
 أ
 

 رَضَْب ُغاَلٍم َهاِشِِمٍّ َعَرِبٍّ 
يِعِّ  ِ اَل َُيُْكُم ِفينَا اْبُن ادلَّ  َواَّللَّ

 

 )َحَّتَّ قََضيَْت حَنْبََك َولَِقيَت َربََّك 
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10 
 عبد اهلل الرضيع 

 

 حديث اعشوراء 
اَلُم:   قَاَل اإْلَِمام الَمْهدي َعلَيِْه السَّ

ْفِل الرَِّضيِع،   ، الطِّ ِ بِْن احْلَُسنْيِ اَلُم ىلَعَ َعبِْد اَّللَّ )السَّ
َماِء،   السَّ يِف  َدُمُه  ِد  يِف َحْجِر  الُْمَصعَّ ْهِم  بِالسَّ الَْمْذبُوِح 

َسِديَّ 
َ
اَْل اَكِهٍل  ْبَن  َحْرَملََة  َراِميَُه   ُ اَّللَّ لََعَن  بِيِه، 

َ
أ

 وََذِويِه( 
 

 اَلطفال يف واقعة كربالء
 

َم اإلمام احلسني عليه السالم أهل بيته وأنصاره  قَدَّ
واكن من جرائم آل أمية يف واقعة ،  َلجل بقاء ادلين

 . طفالكربالء قتل اَل
 

الَمعركة يف  استشهدوا  اَلوىل:    :مثل   ، الَمجموعة 
 . الطفل الرضيع
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الواقعة بعد  استشهدوا  اثلانية:    :مثل   ،الَمجموعة 
 .أوالد مسلم

 

السِب يف  استشهدوا  اثلاثلة:    :مثل   ،الَمجموعة 
ْقط، وخولة بنت احلسني،  الُمحسن بن احلسني السِّ

 ورقية بنت احلسني. 
 

 من أحداث يوم اعشوراء 
 

وآل   -1 عليه  اهلل  صىل  انلِب  بيت  أهل  قتلوا 
 . وسلم اإلمام احلسني وبِن هاشم وأنصارهم

 

ذحبوا اإلمام احلسني عليه السالم وهو ابن   -2
بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآل  فاطمة 

 . وسلم
 

السالم  -3 عليه  احلسني  اإلمام  جسد  سحقوا 
 . حبوافر اخليل
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 .أحرقوا خيام أهل بيت انلبوة -4
 

 .سلبوا خيام أهل بيت انلبوة -5
 

 . أخذوا أهل بيت انلبوة أسارى وسبايا -6
 

 .رضبوا نساء أهل بيت انلبوة -7
 

بيته   -8 وأهل  احلسني  اإلمام  أجساد  تركوا 
 . وأنصاره بدون دفن

 

ماء َدماً  -9  . َمَطَرِت السَّ
 

 . لكما َرَفُعوا َحَجراً وََجدوا حتته دما -10
 

 حال اَلئمة عليهم السالم يف يوم اعشوراء 
 

ِ ْبُن ِسنَاٍن قَاَل:   )َرَوى َعبُْد اَّللَّ
ٍد  حُمَمَّ بِْن  َجْعَفِر   ِ اَّللَّ َعبِْد  يِب 

َ
أ َسيِِّدي  ىلَعَ  َدَخلُْت 

اَعُشوَراءَ  يَْوِم  يِف  الُم  السَّ اَكِسَف   ،َعلَيِْه  لَْفيْتُُه 
َ
فَأ
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احْلُْزنِ   ،اللَّْونِ  َعيْنَيِْه   ،َظاِهَر  ِمْن  َتنَْحِدُر  وَُدُموُعُه 
 . اَكللُّْؤلُِؤ الُْمتََساقِِط 

ُ   :َفُقلُْت  بَْكى اَّللَّ
َ
ِ ِممَّ بَُكاُؤَك اَل أ يَا اْبَن رَُسوِل اَّللَّ

 ؟َعيْنَيَْك 
نَْت  :َفَقاَل ِِل 

َ
 َو يِف َغْفلٍَة أ

َ
 !أ

 َما عَ 
َ
ِصيَب يِف ِمثِْل َهَذا أ

ُ
ِّ أ نَّ احْلَُسنْيَ ْبَن يلَعِ

َ
ِلْمَت أ

 اَْلَْوِم( 
 

 حديث جابر 
 

عند  اَلنصاري  جلابر  العابدين  زين  اإلمام  قال 
 : مالقاته يف كربالء

 يا جابر: 
وُسِبيَت   أطفانُلا  وُذحِبَت  رجانُلا  قُِتلَت  واهلِل  هنا  ها 

 . نساُؤنا وُحرقت خياُمنا
 : يا جابر 
 . ذحبوا أيب احلسنيها هنا 
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 حزن إمام الوجود 
 

جده  زيارة  يف  السالم  عليه  الَمهدي  اإلمام  قال 
 : اذلبيح

 

نُْدَبنََّك َصبَاحاً َوَمَساءً 
َ
 )فَََل

بِْكنَيَ 
َ
ُموِع َدماً  َوََل  َعلَيَْك بََدَل ادلُّ

فاً  فاً ىلَعَ َما َدَهاَك َوتَلَهُّ سُّ
َ
ًة َعلَيَْك َوتَأ  َحْْسَ

ِة ااِلْكِتيَابَحَّتَّ  ُموَت بِلَوَْعِة الُْمَصاِب وَُغصَّ
َ
 ( أ

 

 وقال عليه السالم: 
اخْلَدِّ  ىلَعَ  اَلُم  السَّ اخْلَِضيِب،  يِْب  الشَّ ىلَعَ  اَلُم  )السَّ

يِب  ِ
 ( الْتَّ

 

 وقال عليه السالم: 
ي احلسني قتلوه عطشانا(  العالم )يا أهل  إن جدى

العالم أهل  خُياطب  أن  ،  امامنا  جيب  يعرف ذللك 
وأتباعهم  انلبوة  بيت  أهل  ىلع  جرى  ما  العالم 

 . وما جيري عليهم إل يومنا هذا،  وشيعتهم
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 حمارضات أخرى
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 أخالق انلب 
 صىل اهلل عليه وآهل وسلم 

 
 

 قال اهلل عز وجل يف سورة اَلحزاب: 
ْسَوٌة َحَسنٌَة()لََقْد اَكَن لَُكْم يِف  

ُ
ِ أ  رَُسوِل اَّللَّ

ْسَوة: الُقْدَوة
ُ
 . َمعىن اَل

 

اهلل  رسول  وهو  قدوة  للناس  وجل  عز  اهلل  خيتار 
من   انلاس  يتعلم  ليك  وسلم  وآل  عليه  اهلل  صىل 

 . أقوال وأفعال وتستقيم أخالقهم
 

وآل وسلم  برسول اهلل صىل اهلل عليه  اقتدى  وَمن 
 .ةأصبح سعيدا يف ادلنيا واآلخر

 

عليه  اهلل  صىل  انلِب  أخالق  وجل  عز  اهلل  ومدح 
 وآل وسلم فقال يف سورة القلم:

 )َوإِنََّك لََعىَلٰ ُخلٍُق َعِظيٍم( 
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ومن أجل سعادة انلاس َجيعا يعلمنا اهلل عز وجل 
اهلل  فقال  ادلين،  منه  ونتعلم  العلم  منه  نأخذ  ممن 

 تعال يف سورة احلرش: 
آتَاُكُم   َعنُْه )َما  َنَهاُكْم  َوَما  فَُخُذوُه  الرَُّسوُل 

 فَانتَُهوا( 
 

إن رمحة اهلل عظيمة علينا إذ أرسل إَلنا رسوال اكن 
 رمحة نلا، وقال اهلل تعال عنه يف سورة اَلنبياء: 

رَْسلْنَاَك إِالَّ رمَْحًَة لِلَْعالَِمنَي( 
َ
 )َوَما أ

 

إن اإلنسان اذلي يقتدي بانلِب صىل اهلل عليه وآل  
اهلل   صىل  انلِب  أخالق  عن  يقرأ  أن  جيب  وسلم 
اَلقوال  َجيع  يف  اكن  وكيف  وسلم،  وآل  عليه 

 واَلفعال، ومنها: 
 . يف عبادته مع اهلل  -1
 .يف تعامله مع أهل بيته   -2
 . يف سيته مع انلاس  -3
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 . يف أكله والكمه ومشيه ونومه  -4
ويسىع االنسان تلكون أخالقه مثل نبيه صىل اهلل 

 . وآل وسلمعليه 
 

واكن انلِب صىل اهلل عليه وآل وسلم مرآة للكمال  
اهلل  صىل  أخالقه  يف  شء  وأعظم  اَلخالق،  يف 

 . عليه وآل وسلم الصدق واَلمانة 
 

بيته  أهل  وحمبة  بمحبته  كثيا  انلاس  يويص  واكن 
َلن اهلل أوجبها يف القرآن الكريم،   ،عليهم السالم 

 وقال يف سورة الشورى: 
( 

َ
َة يِف الُْقْرىَبٰ قُل الَّ أ ْجًرا إِالَّ الَْموَدَّ

َ
لُُكْم َعلَيِْه أ

َ
 ( ْسأ

 

الَموَدَّة بركة نلا فقال اهلل   وجعل اهلل عز وجل هذه 
 تعال يف سورة سبأ: 

ْجٍر َفُهَو لَُكمْ )
َ
تْلُُكم ِمْن أ

َ
 (قُْل َما َسأ

 



90 
 

آخر   يف  وسلم  وآل  عليه  اهلل  صىل  انلِب  وأوصانا 
ٍة لَِرسوِل اهلل صىل اهلل واكنت يف آِخِر    ، خطبة ل َحجَّ

 عليه وآل وسلم، فقال: 
 

تَاِركٌ  ْهَل   ِكتَاَب   اثلََّقلَنْيِ   ِفيُكمُ   )إِينِّ 
َ
أ ِِت  وَِعْْتَ  ِ اَّللَّ

َك   َتَمسَّ َوَمْن  تَِضلُّوا  لَْن  بِِهَما  ْكتُْم  َتَمسَّ إِْن  َما  َبييِْت 
ِِت ِمْن َبْعِدي اَكَن ِمَن الَْفائِِزين  (بِِعْْتَ
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 والدة يلع بن أيب طالب 
 

 قال االمام احلسن العسكري عليه السالم
 سورة ابلقرة:  يف تفسي

 

 ( ِفيِه ُهدًى لِلُْمتَِّقنيَ  ال َريَْب  الِْكتاُب  ألم ذلَِك )
ِمُي الُْمْؤِمِننَي، َوالُْمتَِّقنَي ِشيَعتُهُ 

َ
 . الِْكتَاُب أ

 

 احلرامأتت فاطمة بنت أسد إل بيت اهلل 
 : وقفت عند جدار ابليت تدعو اهلل وتقول 

َّ ِوالدِت ْ يلَعَ  . يا رب حبق هذا اجلنني يَْسِّ
 

بيته فدخلت وبقيت يف ضيافة  فتح اهلل هلا جدار 
 . اهلل ثالثة أيام 

 

ويه حتمل ىلع يديها   ،ثم خرجت من نفس الَماكن
 . أمي املؤمنني يلع بن أيب طالب عليه السالم 
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اكن أمي املؤمنني عليه السالم يف عني رسول اهلل  
يراعه وسلم  وآل  عليه  اهلل  لك ،  صىل  يكْب  وصار 

 . يوم بني أنوار انلِب
 

 ؤمنني عليه السالم منازل خمصوصةواكن َلمي المُ 
 : ل

 : اهلل عليه وآل وسلمصىل  اَلوىل: قال انلِب
 (أنا مدينة العلم ويلع بابها)
 

 اثلانية: قال اهلل يف آية الُمباهلة: 
 (وأنفسنا وأنفسكم)
 

 : صىل اهلل عليه وآل وسلم اثلاثلة: قال انلِب
 ( يلع مع القرآن والقرآن مع يلع)
 

 : صىل اهلل عليه وآل وسلم الرابعة: قال انلِب
 ( يلع مع احلق واحلق مع يلع)
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 : صىل اهلل عليه وآل وسلم  اخلامسة: قال انلِب
 (من كنت مواله فعِل مواله)
 

 السادسة: قال جْبائيل عليه السالم: 
 ( ال فَّت إال يلع وال سيف إال ذو الفقار)
 

 : صىل اهلل عليه وآل وسلم السابعة: قال انلِب
 ( أنا ويلع أبوا هذه اَلمة)
 

 : وآل وسلمصىل اهلل عليه  اثلامنة: قال انلِب
 ( يلع حامل لواِئ يف ادلنيا واآلخرة)
 

 : صىل اهلل عليه وآل وسلم اتلاسعة: قال انلِب
 ( عنوان صحيفة الُمؤمن حب يلع بن أيب طالب)
 

 : صىل اهلل عليه وآل وسلم  العارشة: قال انلِب
 (يلع وشيَعتُه هم الفائزون )
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وإن َجيع احلروف اليت يف أول سور القرآن الكريم  
َج المُ إذا  وحذفنا  عندنا  عناها  بقيت  منها  تشابه 

 : ويه  ،أربعة عرش حرفا تتكون منها َجلة
 

ٌّ ِِصاُط َحقٍّ ُنْمِسُكه)  ( يلَعِ
 

ادلين   أهم عقائد  إن من  نعلم  أن  اخلتام جيب  ويف 
طالب  أيب  بن  يلع  املؤمنني  أمي  بوالية  اإليمان 

 . عليه السالم 
 

 قال انلِب صىل اهلل عليه وآل وسلم: 
 

يِب ) إِالَّ   ُ اَّللَّ ُعرَِف  َما   ُّ يلَعِ بَِك   ،يَا  َجَحَد   َمنْ   ، ُثمَّ 
َ ُربُوبِيَّتَهُ  َواَلَيتََك   (َجَحَد اَّللَّ
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 االمام احلسن 
 عليه السالم 

 

المَ   إلمامنا  عمه نُبارك  مودل  السالم  عليه  هدي 
 . اإلمام احلسن كريم أهل ابليت عليه السالم 

 

اجلمال  مرآة  صورته  السالم  عليه  احلسن  اإلمام 
 . شفاء لُك مريض  واسمهوصوته جيذب القلوب  

 

 .وهو أول حفيد للنِب صىل اهلل عليه وآل وسلم
 

طالب   أيب  بن  يلع  الُمؤمنني  َلمي  مولود  وأول 
 .ولفاطمة الزهراء عليهم السالم 

 

الُمحسن اسمه  من  احلسن  اإلمام  اسم  اهلل  ،  اختار 
 عز وجل ُحبَّه يف القرآن الكريم يف آية  وأوجب اهلل

ة:   الَموَدَّ
  ْل قُ )

َ
 سْ ال أ

َ
  هِ يْ لَ عَ  مْ كُ لُ أ

َ
ةَ الَّ إِ  راً جْ أ  ( ىبرْ  القُ يِف   الَموَدَّ
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 : وقال إمامنا احلسن عليه السالم 
 ( أنا من أهل بيٍت افْتض اهلل مودتهم يف كتابه)
 

 . سيد اَلوصياء :أبوه
 . سيدة النساء  :أمه

 

أمه من  وآل   :هو  ،جده  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول 
 . وسلم سيد اَلنبياء

 

،  أبو طالب سيد العرب وقريش  :هو   ،ده من أبيهج
 . وأعظم رجل بعد الَمعصومني عليهم السالم 

 

أمه من  أعظم   : جدته  الُمؤمنني  أم  الكْبى  خدجية 
 . امرأة يف قريش

 

أبيه  من  أجلها   :جدته  من  اليت  أسد  بنت  فاطمة 
أمي   وتودِل  منه  تلدخل  الكعبة  جدار  اهلل  شق 

 عليه السالم.  الُمؤمنني
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لإلمام   إن  اإلرشاد  كتابه  يف  الُمفيد  الشيخ  قال 
 . احلسن عليه السالم َخسة عرش ودلا 

 

القاسم بينهم  االمام احلسني   ،ومن  لعمه  قال  اذلي 
المَ عليه   العسل،   من  أحىل يف سبيلك    وتالسالم، 

 . يف كربالء  واستشهد
 

 

 .استشهد يف كربالء عبد اهلل،و
 

 

 وفاطمة بنت اإلمام احلسن عليها السالم
 . اكنت يف كربالء مع السبايا

 

 . ويه بنت إمام 
 . االمام السجاد عليه السالم  :وهو  ،وزوجة إمام 

 . االمام ابلاقر عليه السالم  :وهو  ،وأم إمام 
 

أحد   هو  احلسن  اخلمسة  وإمامنا  الكساء  أصحاب 
 اذلين قال اهلل عز وجل فيهم: 
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وَلجل  َلجلهم  إال  أرضا  وال  سماء  خلقت  ما 
 .حمبتهم

 

 وشهد اهلل عز وجل هلم بالعصمة والطهارة فقال: 
   َس جْ الرِّ   مُ كُ نْ عَ   َب هِ َِلُذْ   اهللُ   ما يُريدُ نَّ إِ )

َ
 ِت يْ ابلَ   َل هْ أ

 ( هياً طْ تَ  مْ كُ رَ هِّ يُطَ وَ 
 

براكت   إن ومن  الكساء  وأصحاب  احلسن  اإلمام 
 . َمن يذكرهم تزنل عليه الرمحة

 

 قال انلِب صىل اهلل عليه وآل يف حديث الكساء: 
ما ُذكر خْبنا هذا يف حمفل من حمافل أهل اَلرض )

عليهم  ونزلت  إال  وحمبينا  شيعتنا  من  ََجٌْع  وفيه 
 (الرمحة وَحفَّت بهم الَمالئكة

 

وآل وسلم عنه وعن   وقال فيه انلِب صىل اهلل عليه
 أخيه اإلمام احلسني عليهما السالم: 

 ( احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة)
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 وقال انلِب صىل اهلل عليه وآل وسلم: 
 ( احلسن واحلسني إمامان قاما أو قعدا)
 

اإلمام   يف  وسلم  وآل  عليه  اهلل  صىل  انلِب  وقال 
 احلسن عليه السالم: 

 ( آذاين فقد آذى اهللَمن آذى هذا فقد آذاين وَمن )
 

وزارهم  احلسن واحلسني  اَليام مرض  من  يوم  ويف 
 رسول اهلل صىل اهلل عليه وآل وسلم 

 ونََذر يلع وفاطمة إذا ُشفيا يصوموا ثالثة أيام  
احلسن واحلسني    وشاف السالم  اهلل  فصام  عليهما 

 عليهما السالميلع وفاطمة 
وقت  اثلالثة  انلذر  صيام  أيام  من  يوم  لك  ويف 

 اإلفطار يأتيهم فقي يطلب طعاما  
 ثم نزلت فيهم هذه اآليات:
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 وَ   تيماً يَ وَ   كيناً سْ مِ   هِ بِّ  حُ ىلَع   عامَ الطَّ   ونَ مُ عِ يُطْ وَ )
َ
 ياً سِ أ

ِ   مْ كُ مُ عِ ما ُنطْ نَّ إِ  ال وَ   زاءً جَ   مْ كُ نْ مِ   ال نُريدُ   اهللِ   هِ جْ وَ ل
 ( ُشكوراً 

 

نلا رمحة  انلبوة  بيت  أهل  اهلل  ل    ،جعل  َمن  ولك 
بهم إل اهلل  يتوسل  ُُيبهم  ،حاجة  فنسأل  ،  َلن اهلل 

وأخيه   وأمه  وأبيه  وجده  احلسن  اإلمام  حبق  اهلل 
السالم   عليهم  أخيه  ذرية  من  يُعجل واَلئمة  أن 

وجيعلنا من أنصاره إن   ،فرج موالنا صاحب الزمان
 . شاء اهلل
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 الُمؤلف يف سطور 
 يلع القصري 

 

 وحمقق باحث ومؤلف  
 

 الُمقدسـة  كربالء –العراق   1967ُوِلـد اعم  
 

 ل آثار كثية يف اتلأَلف واتلحقيق 
 

 ضمن موضواعت
 

واحلكمة واَلخالق  والْتاجم   اَلدب  واتلاريخ 
  واتلفسي والسية والفقه والعقيدة وعلوم احلديث 

 ومنها: 
 

 اهلل اخلالق اخلالق  -1
 تاب بال نقط( كأصول العلم ) -2
 حبيب بن مظاهر اَلسدي حياة  -3
 تأمالت  -4
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 َمن أنا؟  -5
 ضمن ثالث نسخ: 

 ترجـمة  مع  عرب  –  اُنلزيي  –عرب  
 

 الُمسلمون الشيعة اتلأسيس والنشأة -6
 سنة   1380َس احلب لرجل اكن قبل   -7

 ضمن ثالث نسخ: 
 ترجـمة  مع  عرب  –  اُنلزيي  –عرب  

 

 القراءة خرائط اَلرواح  -8
 اَلفاكر الكتابة هيُك  -9

 القراءة والكتابة روح العقل  -10
عليه   -11 اهلل  صىل  حممد  اَلنبياء  شجرة  َساج 

 وآل وسلم
 الشعائر احلسينية ُحب َوَوالء -12
اهلل   -13 عبد  أبا  ديم  يف  السائح  إل  الروح  نسيج 

 احلسني عليه السالم
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 نسيج الروح إل كربالء  -14
 زيارة اَلربعني معراج العاشقني  -15
 ة انلفوس للعريس والعروسحلي -16
 حياة انلفوس -17
 عذابات انلفس  -18

 ضمن ثالث نسخ: 
 ترجـمة  مع  عرب  –  اُنلزيي  –عرب  

 

 صناعة اذلات  -19
 ضمن ثالث نسخ: 

 ترجـمة  مع  عرب  –  اُنلزيي  –عرب  
 

 أزهار اَلفاكر  -20
 ضمن ثالث نسخ: 

 ترجـمة  مع  عرب  –  اُنلزيي  –عرب  
 

كتب    -21 إل  المَ المَ ادلَلل  يف  ذاهب صادر 
 اإلسالمية 
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اآلِت  يورثه  فكرا،  به  يصوغ  بقلمه  ساحئا  زال  وال 
 نقيا سائغا 

 
 

ali@alshia.se 
Shia Center International 
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