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يد اللهَُّ لِي ْذ ِ
الر ْج َس
ُم
ك
ن
ع
ب
ه
{إِ َّن اَم ُي ِر ُ
َ
ُ َ
ُ ِّ
َأه َل ا ْلبي ِ
ت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم َت ْط ِهري ًا}
ْ َْ
سورة األحزاب ،اآلية33 :

المقدمة
اإلمام احلسني بن عيل بن أيب طالب هو اإلمام الثالث من

أئمة أهل البيت األطهار الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم

تطهري ًا.

واحلسني الشهيد بكربالء هو رحيانة رسول اهلل 

وحبيبه ،وثاين السبطني ،وخامس أهل الكساء ،وهو سيد شباب
أهل اجلنة ،وسيد الشهداء يف الدنيا واآلخرة.

وقد حفلت كتب احلديث والتاريخ والسرية باألحاديث

والروايات التي تتحدث عن مناقب وفضائل وشامئل ومالمح
وخصائص اإلمام احلسني بن عيل .
ولإلمام احلسني



مكانة خاصة ومتميزة عند جده

رسول اهلل ؛ فكان يعلن يف كل مناسبة وغري مناسبة عن حبه
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العميق والشديد لسبطه احلسني الشهيد ليوضح لألمة اإلسالمية

عىل مر األجيال املتعاقبة فضل اإلمام احلسني



وموقعيته الكبرية ،ومنزلته العظيمة ،ومقامه الرفيع.

ومكانته

ويتناول هذا الكتاب املخترص أهم وأبرز مناقب وفضائل

وشامئل وخصائص اإلمام احلسني



استقيناها مما ورد يف

كتب احلديث والسرية والتاريخ من أمهات كتب الفريقني ،وذلك
هبدف تذكري األمة اإلسالمية باملكانة املتميزة والعظيمة إلمام من
أئمة املسلمني ُقتِل غريب ًا ومظلوم ًا وعطشان ًا ،ومل يراعوا فيه حرمة
وال ذمة !

واهلدف اآلخر لتوضيح أن حبنا وعشقنا لإلمام احلسني
الشهيد  مل ِ
يأت من فراغ ،وإنام لألحاديث الصحيحة
واملعتربة الواردة عن رسول اهلل  والتي حتث عىل حبه ومودته

ونرصته وزيارته ،وأن حبه حب لرسول اهلل  ،وبغضه بغض

لرسول اهلل  ،وأن من أحبه فهو من أهل اإليامن ،ومن أبغضه

فهو من أهل النفاق.

وختام ًا ...أبتهل إىل اهلل تعاىل أن جيعل هذا الكتاب يف ميزان
ُون * إِ اَّل
أعاميل ،وإن ينفعني به يف آخريتَ { ،ي ْو َم اَل َين َف ُع َم ٌال َو اَل َبن َ

ةمدقملا
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َم ْن َأتَى اللهََّ بِ َق ْل ٍ
ب َسلِيمٍ}((( ،إنه  -تبارك وتعاىل  -حمط الرجاء،
وغاية األمل ،وينبوع الرمحة والفيض والعطاء.

واهلل املستعان

عبد اهلل أمحد اليوسف
احللة – القطيف
اجلمعة 1437/12/14هـ
2016/9/16م

((( سورة الشعراء ،اآليتان.89 – 88 :

مناقب اإلمام الحسين 
حفلت كتب احلديث والسرية والتاريخ بذكر مناقب اإلمام
احلسني بن عيل  ،والتي نكشف عن فضله ومقامه الرفيع،
ومنزلته العظيمة ،وقد تواترت الروايات الواردة عن رسول اهلل
 يف مناقب اإلمام احلسني  وفضله ،ويمكن تقسيم
األحاديث والروايات يف ذلك إىل قسمني:
 -1أحاديث يف فضل احلسنني .

 -2أحاديث يف فضل اإلمام احلسني 

مع الطائفة األوىل من األحاديث الرشيفة.

خاصة ،ونبدأ

مكانة احلسنني عند رسول اهلل 
وردت أحاديث متواترة عن الرسول األكرم  يف فضل
ومكانة حفيديه :احلسن واحلسني  ،تشري إىل عظيم منزلتهام

ومكانتهام لديه ،ومنها:
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ً
أوال -هما سيدا شباب أهل اجلنة:
 -1عن أيب سعيد اخلدري قال :قال رسول اهلل :
ني َس ِّيدا َش ِ
باب ِ
جلن َِّة»(((.
حل َس ُ
أهل ا َ
حل َس ُن َوا ُ
«ا َ
 -2عن ايب عمر قال :قال رسول اهلل « :احلَ َس ُن
ني َس ِّيدا َش ِ
باب ِ
مُ
أهل اجلَن َِّة،
وأبوها َخ ٌري ِم ُنهام»(((.
َواحلُ َس ُ

ني
حل َس ُ
حل َس ُن َوا ُ
 -3عن ابن ع ّباس عن رسول اللهَّ « :ا َ
أهل ا ِ
َس ِّيدا َش ِ
أح َّبني ،و َمن أب َغ َض ُهام َف َقد
أح َّب ُهام َف َقد َ
جلنَّةَ ،من َ
باب ِ َ
أب َغ َضني »(((.

((( سنن الرتمذي ،ص  ،1112رقم  .3768األمايل ،الشيخ الطويس،
أبو جعفر حممد بن احلسن بن عيل (ت  460هـ ) ،مؤسسة التاريخ
العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل 1430هـ 2009 -م ،ص ،236
رقم  .81 /634املستدرك عىل الصحيحني ،ج ،3ص،182
رقم .4778البداية والنهاية ،ابن كثري ،ج  ،6ص  .240أسد الغابة،
ج ،2ص.14
((( املستدرك عىل الصحيحني ،ج ،3ص ،182رقم .4780
((( تاريخ دمشق :ج  12ص  132ح  ،3427كنز العامل :ج  12ص
الغمة :ج  2ص  ،152بحار األنوار :ج
 119ح 34282؛ كشف ّ
 23ص  303ح .65
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ً
ثانيا -من أحبهما فقد أحبين:
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ب
أح َّ
 -1عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل َ « :من َ
أح َّبني ،و َمن أب َغ َض ُهام َف َقد أب َغ َضني»(((.
حل َس َ
ني َف َقد َ
حل َس َن َوا ُ
ا َ
 -2عن عطاء :أن رج ً
ال أخربه أنه رأى النبي  يضم
إليه حسن ًا وحسين ًا يقول« :ال َّلهم إنيّ ِ
أح ُّب ُهام َف َأ ِح َّب ُهام»(((.
ُ َّ

 -3عن أسامة بن زيد قال الرسول األكرم « :ال َّل ُه َّم
ِ
ِ
ِ
ب َمن حي َّب ُهام»(((.
إنيّ أح ُّب ُهام َف َأح َّب ُهام ،وأح َّ
يت َر َ
سول اللهَِّ َ 
أخ َذ بِ َي ِد احلَ َس ِن
 -4عن عبداهللَ :ر َأ ُ
ِ
حل َس ِ
ني  ،و َي ُ
أح َّبني،
«هذان
قول:
أح َّب ُهام َف َقد َ
ابناي؛ َف َمن َ
َ
َوا ُ

و َمن أب َغ َض ُهام َف َقد أب َغ َضني»(((.

 -5عن حسن بن حسني بإسناده عن رسول اللهَّ :
حل َس ِ
ني َ ،ف َ
ورسو َل ُه
أح َّ
قالَ « :من َ
حل َس ِن َوا ُ
أ َّن ُه َخ َر َج بِا َ
ب اللهََّ َ
ِ
هذ ِ
ب َ
ين»(((.
َفل ُيح َّ
((( سنن ابن ماجه ،ج  ،1ص  ،51رقم .143
((( جممع الزوائد ،ج  ،9ص .179
((( سنن الرتمذي ،ص ،1112رقم  .3769أسد الغابة ،ج ،2ص.15
((( سري أعالم النبالء :ج  3ص  ،284تاريخ دمشق :ج  14ص 151
الغمة:
ح  3466عن ابن مسعود ،ذخائر العقبى :ص 216؛ كشف ّ
ج  2ص .222
((( رشح األخبار :ج  3ص  114ح .1058
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حل َس ِ
ني :-
حل َس ِن َوا ُ
 -6عن سلامن عن رسول اللهَّ - فيِ ا َ
ِ
ِ
ِ
أح َّب ُهام»(((.
«ال َّل ُه َّم إنيّ أح ُّب ُهام َف َأح َّب ُهام ،وأح َّب َمن َ

أح َّبهام
 -7عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل َ « :من َ
أح َّبني ،و َمن أب َغ َض ُهام َف َقد أب َغ َضني»(((.
َف َقد َ

ً
ثالثا -جزاء حبهما وبغضهما:
حل َسن ِ
َني :-
 -1عن سلامن عن رسول اللهَّ  -فيِ ا َ
أدخ َله جن ِ
ّات
أح َّب ُه اللهَُّ َ ُ َ
أح َّب ُه اللهَُّ ،و َمن َ
أح َّب ُهام أح َبب ُت ُه ،و َمن أح َبب ُت ُه َ
« َمن َ
النَّعي ِم ،و َمن أب َغ َض ُهام أو َبغى((( َع َل ِيهام أب َغض ُت ُه ،و َمن أب َغض ُت ُه أب َغ َض ُه
أدخ َل ُه َ
اللهَُّ ،و َمن أب َغ َض ُه اللهَُّ َ
قيم»(((.
اب َج َهن ََّم ،و َل ُه َع ٌ
عذ َ
ذاب ُم ٌ
((( اإلرشاد :ج  2ص  ،27العدد القو ّية :ص  352ح  ،13روضة
الواعظني :ص  ،183بحار األنوار :ج  43ص  275ح 42؛ املعجم
الكبري :ج  3ص  49ح  2652عن أيب هريرة وك ّلها نحوه ،كنز العامل:
ج  13ص  666ح  .37697البداية والنهاية ،ابن كثري ،ج ،6ص .239
((( البداية والنهاية ،ابن كثري ،ج  ،6ص .239
((( َبغى عليه :عال وظلم وعدل عن احلقّ (القاموس املحيط :ج 4
ص« 304بغي»).
((( املعجم الكبري :ج  3ص  50ح  ،2655تاريخ أصبهان :ج  1ص
 ،82تاريخ دمشق :ج 14ص  156ح  ،3479فرائد السمطني :ج
 2ص  97ح  ،408كفاية الطالب :ص  ،422كنز العامل :ج 12
ص  119ح 34284؛ اإلرشاد :ج  2ص  ،28رشح األخبار :ج 3
ص  101ح  ،1032املناقب البن شهر آشوب :ج  3ص  382عن
أنس بن مالك ،روضة الواعظني :ص  183واألربعة األخرية نحوه،
بحار األنوار :ج  42ص  280ح .48
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ني
حل َس ُ
حل َس ُن َوا ُ
 -2عن سلامن عن رسول اللهَّ « :ا َ
أح َّب ُه اللهَُّ
َ
أح َّب ُه اللهَُّ ،و َمن َ
أح َّبني َ
أح َّبني ،و َمن َ
أح َّب ُهام َ
ابنايَ ،من َ
َ
جلنَّ َة ،و َمن أب َغ َض ُهام أب َغ َضني ،و َمن أب َغ َضني أب َغ َض ُه اللهَُّ،
أدخ َل ُه ا َ
و َمن أب َغ َض ُه اللهَُّ َ
أدخ َل ُه الن َّار»(((.
 -3روى ابن قولويه القمي يف كامل الزيارات عن ع ّباس
بن الوليد عن أبيه عن أيب عبداللهَّ [الصادق]  عن رسول اللهَّ
ِ ِ
ىل
يس َع 
حل َس َ
ني جا َء َيو َم القيا َمة و َل َ
حل َس َن َوا ُ
َ « :من أب َغ َض ا َ
َو ِ
جه ِه لحَ ٌم ،ولمَ َتنَل ُه َشفا َعتي»(((.

عيل بن أيب طالب :
 -4ورد يف سنن الرتمذي بإسناده عن ّ
سول اللهَِّ ِ َ 
وح َس ٍ
نيَ ،ف َ
إن َر َ
َّ
وأح َّب
أح َّبني َ
قالَ « :من َ
أخ َذ بِ َيد َح َس ٍن ُ
كان معي يف درجتي يوم ِ
هذ ِ
َ
ين مُ
القيا َم ِة»(((.
ََ َ َ َ
وأباها وأ َّم ُهام َ َ

((( املستدرك عىل الصحيحني ،ج ،3ص ،181رقم  .4776كنز العامل:
ج  12ص  120ح 34286؛ إعالم الورى :ج  1ص .432
((( كامل الزيارات :ص  51-50ح  ،122بحار األنوار :ج  43ص
 270ح .32
((( سنن الرتمذي :ج  5ص  641ح  ،3733مسند ابن حنبل :ج 1
ص  168ح  ،576فضائل الصحابة البن حنبل :ج  2ص 694
ح  ،1185تاريخ بغداد :ج  13ص  ،287اسد الغابة :ج  4ص
 ،104تاريخ دمشق :ج  13ص  196ح  3163و  ،3164املناقب
للخوارزمي :ص  138ح  ،156تاريخ أصبهان :ج  1ص 233
الرقم  ،361ذخائر العقبى :ص  ،214كنز العامل :ج  13ص639
ح 37613؛ العمدة :ص  403ح  827وبزيادة «ومات م ّتبع ًا
لس ّنتي» بعد «ا ّمهام» ،رشح األخبار :ج  3ص  98ح  ،1026املناقب
الغمة :ج  1ص  ،90بحار
البن شهر آشوب :ج  3ص  382كشف ّ
األنوار :ج  37ص  72ح .39
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عيل َّ :
إن النَّبِ َّي
 -5ورد يف املعجم الكبري بإسناده عن ّ
ِ
حل َس ِ
هذ ِ
نيَ ،ف َ
ب َ
َ 
مُ
وأباها
ين
أح َّ
قالَ « :من َ
حل َس ِن َوا ُ
أخ َذ بِ َيد ا َ
كان معي يف درجتي يوم ِ
القيا َم ِة»(((.
ََ َ َ َ
وأ َّم ُهام َ َ
يت َر َ
سول اللهَِّ 
ذر الغفاريَ :ر َأ ُ
 -6عن أيب ّ
وه َو َي ُ
ني
حل َس َ
حل َس َ
ني ُ 
أح َّ
قولَ « :من َ
حل َس َن َوا ُ
ا َ
حل َس َن َوا ُ
با َ

ُي َق ِّب ُل

ِ
جه ُه ،و َلو كانَت ُذنو ُب ُه بِ َعدَ ِد َر ِ
مل
و ُذ ِّر َّيت َُهام خُملص ًا لمَ تَل َفحِ((( الن ُّار َو َ
كون َذنبه َذنب ًا ي ِخُرجه ِمن ِاإل ِ
عالِ ٍ
يامن»(((.
ُ ُ َ
ج((( ،إلاّأن َي َ ُ ُ

((( املعجم الكبري :ج  3ص  50ح  ،2654املعجم الصغري :ج  2ص70
كالمها عن ع ّ
يل بن جعفر عن أخيه اإلمام الكاظم عن آبائه  ،سري
أعالم النبالء :ج  3ص  254عن اإلمام زين العابدين عن أبيه عن جدّ ه
 ،كنز العامل :ج  12ص  103ح 34196؛ األمايل للصدوق:
ص  299ح  ،337كامل الزيارات :ص  52ح  ،128بشارة املصطفى:
ص  32وص  52والثالثة األخرية عن ع ّ
يل بن جعفر عن أخيه اإلمام
الكاظم عن آبائه  ،بحار األنوار :ج  37ص  37ح .5
بحرها :أحرقته (الصحاح :ج  1ص 401
((( لفحته النار والسموم ّ
«لفح»).
ِ
ٌ
((( ُ
رمل عالج :جبال متواصلة ي ّتصل أعالها بالدهناء -والدهناء بقرب
الياممة -وأسفلها بنجد ،وي ّتسع اتّساع ًا كثري ًا (املصباح املنري :ص
«425علج»).
((( كامل الزيارات ،ابن قولويه القمي ،ص  50ح  ،119بحار األنوار:
ج  43ص  270-269ح .29
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ً
رابعا -إمامان قاما أو قعدا:

17

 -1قال الرسول األكرم « :ابناي هذان إمامان قاما

أو قعدا»(((.

ً
خامسا -خري أهل األرض:
 -1قال الرسول األكرم « :احلسن واحلسني خري أهل

األرض بعدي وبعد أبيهام»(((.

ً
سادسا -رحيانتاي من الدنيا:
 -1عن ابن عمر قال :سمعت رسول اهلل  يقول« :إن
َتاي ِم َن الدُّ نيا»(((.
احلسن واحلسني مُها َرحيان َ

((( بحار األنوار ،ج  ،16ص .307
((( املخترص ،احلسن بن سليامن احليل ،املكتبة احليدرية ،طبع عام
1424هـ ،.ص  ،165رقم .180
((( سنن الرتمذي ،ص ،1113رقم  .3770تاريخ اخللفاء ،السيوطي،
ص .214أسد الغابة ،ج ،2ص .22املناقب ،ابن شهر آشوب ،ج،4
ص.83

مناقب وشمائل وخصائص اإلمام الحسين 

18

 -2عن عبداللهَّ بن عمر عن رسول اللهَّ  -فيِ
حل َسن ِ
َني  :-مُ
َتاي ِم َن الدُّ نيا» (((.
«ها َرحيان َ
ا َ

ني يسع ِ
يان إىل ر ِ
سول اللهَِّ
 -3عن يعىل :جا َء احلَ َس ُن َواحلُ َس ُ َ َ
َ
وأخ َذ َ
أحدَ مُها َف َض َّم ُه إىل إبطِ ِهَ ،
اآلخ َر َف َض َّم ُه إىل إبطِ ِه
َ ،ف َأ َخ َذ َ
َ
اآلخ ِر.

ِ
ِ
َ
أح َّبني َفل ُي ِح َّب ُهام» (((.
َتاي م َن الدُّ نياَ ،من َ
وقال« :هذان َرحيان َ

ىل ر ِ
سول اللهَِّ ،
 -4عن أيب أ ّيوب األنصاريَ :د َخ ُ
لت َع  َ
ني  يلع ِ
ني َيدَ ِيه ويف ِح ِ
لت :يا
جر ِهَ ،ف ُق ُ
بان َب َ
حل َس ُ
َ َ
حل َس ُن َوا ُ
َوا َ
َر َ
سول اللهَِّ أتحُ ِ ُّب ُهام؟
((( صحيح البخاري :ج  3ص  1371ح  3543و ج  5ص 2234
ح  ،5648سنن الرتمذي :ج  5ص  657ح  3770وفيه ّ
«إن
احلسن واحلسني» بدل «مها» ،مسند ابن حنبل :ج  2ص  405ح
 5679وص 452ح  ،5947فضائل الصحابة البن حنبل :ج 2
حبان :ج  15ص  426ح ،6969
ص 782ح  ،1390صحيح ابن ّ
املعجم الكبري :ج  3ص  127ح  ،2884املص ّنف البن أيب شيبة:
ج  7ص 514ح  ،16مسند أيب يعىل :ج  5ص  287ح ،5713
هتذيب الكامل :ج  6ص  401ح  ،1323مسند الطياليس :ص261
ح  ،1927سري أعالم النبالء :ج  3ص  ،281أسد الغابة :ج2
ص ،26اإلصابة :ج  2ص  .68البداية والنهاية ،ج  ،6ص .238
((( تاريخ دمشق :ج  13ص  212ح  ،3203ذخائر العقبى :ص 217
الغمة :ج  2ص .272
عن سعيد بن راشد؛ كشف ّ
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َيف ال ِ
َ
أح ُّب ُهام مُ
َتاي ِم َن الدُّ نيا،
ق��ال« :وك َ
وها َرحيان َ
(((.
ُأش ُّم ُهام؟!»
واألحاديث يف فضل احلسن واحلسني



ومكانتهام

لدى جدمها الرسول األعظم  مستفيضة؛ بل متواترة ،وقد

رويت يف كل املوسوعات واملجاميع احلديثية من الطرفني ،مما ينبئ

عن فضل ومكانة اإلمام احلسن املجتبى واإلمام احلسني الشهيد
 عند جدمها  ،وليبني لألمة وجوب حمبتهام ،وعظيم

فضلهام ومكانتهام ،وأن من يبغضهام يبغض رسول اهلل ،

ومن يبغض رسول اهلل فهو خارج عن اإلسالم.

((( املعجم الكبري :ج  4ص  156ح  ،3990تاريخ دمشق :ج 14
ص  130ح  ،3422عيون األخبار يف مناقب األخيار :ص 52
نحوه ،سري أعالم النبالء :ج  3ص  282وفيه «عىل صدره» بدل «يف
ِحجره» ،كنز العامل :ج  13ص  671ح  37712نقلاً عن أيب نعيم
«أشمهام»؛ رشح األخبار :ج  3ص
عن سعد بن مالك ،وليس فيهام
ّ
املسيب نحوه.
 100ح  1030عن سعيد بن ّ

مكانة اإلمام الحسين عند النبي 
وردت روايات متواترة عن رسول اهلل  يف بيان مناقب
وفضائل ومكانة اإلمام احلسني بن عيل  يف كتب الفريقني،
ونشري إىل بعضها ،والتي منها:
عيل  عن رسول اللهَّ -يف
 -1عن احلارث عن ّ
َش ِ
حل َس ِ
أن ِ
أح َّبني»(((.
ب هذا َف َقد َ
ني َ « :-من َأ َح َّ
اإلما ِم ا ُ

 -2روى ابن حنبل عن يعىل العامري عن رسول اللهَّ :
ِ
ب ُح َسين ًا»(((.
أح َّ
«ال َّل ُه َّم أح َّ
ب َمن َ

كتوب َعن
اسم ُه َم
ٌ
 -3قال رسول اهلل  عن احلسنيَ :و ُ
ني ِمصباح اهلدى وسفينَ ُة الن ِ
َي ِ
مني ال َع ِ
رشَّ :
َّجاة»(((.
حل َس َ
َ
«إن ا ُ
ُ ُ
((( املعجم الكبري :ج  3ص  47ح  ،2643كنز العامل :ج  12ص 125
ح .34312
((( فضائل الصحابة البن حنبل :ج  2ص  772ح .1361
((( املنتخب للطرحيي :ص .197
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رباء بن عازب قال :رأيت رسول اللهّ  حامل
 -4عن ال ّ
هم إنيّ أح ّبه فأح ّبه»(((.
عيل عىل عاتقه و هو يقول« :ال ّل ّ
احلسني بن ّ

كان َر ُ
 -5عن أيب هـريـرةَ :
سول اللهَِّ َ ي ُ
أخ ُذ بِ َي ِد
ىل باطِ ِن َقدَ م ِ
حل َس ِ
ني ِ
يهَ ،ف َي ُ
قول:
بن َعليِ ٍّ َ ،فيرَ َف ُع ُه َع 
ا ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ب
«ح ُز َّق ٌة ُح ُز َّق ْه ،ت ََر َّق َع َ
ُ
ني َب َّق ْه((( ،ال َّل ُه َّم إنيّ أح ُّب ُه َف َأح َّب ُه ،وأح َّ
ِ
َمن يحُ ُّب ُه»(((.
ٍ
ُنت م َع ر ِ
سوق
سول اللهَِّ  يف
 -6عن أيب هريرة :ك ُ َ َ
ِ
فت َم َع ُهَ ،ف َ
ادع
ِمن
أسواق ا َملدين َِةَ ،فانصرَ َ َ
ف َوانصرَ َ ُ
قالُ :
((( تاريخ بغداد ،139 /1 :إحقاق احلقّ  ،16 -13 /11 :كشف
للشبلنجي:
اليقني ،306 :مستدرك احلاكم ،177 /3 :نور األبصار
ّ
أحب ّ
كل من حيبه» سنن
أحبه و
هم إنيّ
ّ
 129ولفظ احلديث «ال ّل ّ
ّ
الرتمذي 327 /5 :باب  110ح  3873و 322 :ح  ،3859ذخائر
العقبى ،122 :أسد الغابة ،11 /2 :كنوز احلقائق 59 :و ،63صفة
الصفوة البن اجلوزي ،763 /1 :ينابيع املو ّدة للقندوزي احلنفي /2
 35ط اسوة و 165 :ط اسالمبول ،خصائص النسائي ،124 :جممع
الزوائد للهيثمي  ،180 /9الغدير للعلاّ مة األميني-124 /7 :
 ،129إسعاف الراغبني.132 :
((( ُ
احل ُز َّقة :الضعيف املتقارب اخلطو من ضعفه  ...ذكرها عىل سبيل
املداعبة والتأنيس له .و َت َر َّق :بمعنى اصعد ،وعنيَ َب ّقة :كناية عن
صغر العني(النهاية :ج  1ص « 378حزق»).
((( معرفة علوم احلديث :ص  ،89املعجم الكبري :ج 3ص 49ح،2652
املناقب البن املغازيل :ص  371ح 418؛ كفاية األثر :ص 81ك ّلها
نحوه ،بحار األنوار :ج  36ص  313ح .158
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ليِ
ليِ
حل َس ُ
حل َس َ
ني ُ
ني َ
بن َع ٍّ َ ،فجا َء ا ُ
ا ُ
بن َع ٍّ
النَّبِ ُّي  بِ َي ِد ِه((( هكَذاَ ،ف َ
قال ُ
احل َس ُني بِ َي ِد ِه هكَذاَ ،فالت ََز َم ُه،
ِ
ِ
ِ
َف َ
ب َمن يحُ ِ ُّب ُه»(((.
قال« :ال َّل ُه َّم إنيّ اح ُّب ُه َف َأح َّب ُه ،وأح َّ



َيميشَ ،ف َ
قال

 -7عن أيب هريرة عن ر ِ
سول اللهَِّ  قال« :ال َّل ُه َّم إنيّ
َ
ِ
اح ُّب ُه َف َأ ِح َّب ُه»(((.

إن َيعلىَ ب َن ُم َّر َة َحدَّ َث ُهمَّ :
 -8عن سعيد بن أيب راشدَّ :
أن

النَّبِ ِّي َ 
قال:

ني ِمنّي وأنَا ِمن ُح َس ٍ
ب ُح َسين ًا،
«ح َس ٌ
أح َّ
أح َّ
ب اللهَُّ َمن َ
نيَ ،
ُ
ِ
بط ِم َن األَ
ني ِس ٌ
سباط»(((.
ُح َس ٌ
((( َ
قال بيده :العرب جتعل القول عبارة عن مجيع األفعال ،و ُتطلقه
عىل غري الكالم واللسان ،فتقول :قالبيده؛ أي أخذ ،وقال برجله؛
َ
وقال بثوبه؛ أي رفعهّ ،
وكل ذلك عىل املجاز واالتّساع.
أي مشى،
ويقال :قال بمعنى أقبل ،وبمعنى مال ...وغري ذلك (النهاية :ج 4
ص «124قول»).
((( تاريخ دمشق :ج  14ص  154ح .3474
((( املستدرك عىل الصحيحني :ج  3ص  196ح  ،4823األدب املفرد:
ص  345ح  ،1183تاريخ دمشق :ج  13ص  193ح 3158
وفيهام «حسن» بدل «حسني».
(((  .سنن ابن ماجة :ج  1ص  51ح  ،144املعجم الكبري :ج 22
ص 274ح  .702كشف الغمة ،ج ،2ص .181هتذيب الكامل:
ج 10ص  426ح  .2267أسد الغابة :ج  2ص  23وتاريخ دمشق:
ج  14ص  148ح .3461
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 -9عن ربيع بن سعد عن أيب سابط قال :دخل حسني بن
عيل املسجد فقال جابر بن عبد اهلل« :من أحب أن ينظر إىل سيد
شباب أهل اجلنة فلينظر إىل هذا ،سمعته من رسول اهلل .(((» 

وتؤكد هذه األحاديث الرشيفة عىل املكانة اخلاصة لإلمام
احلسني  عند جده رسول اهلل  وحمبته العظيمة له،
ووجوب حمبة األمة له ،وبيان عظيم منزلته ،وسمو مقامه ،وجاللة
منزلته للمسلمني.

((( البداية والنهاية ،ابن كثري ،ج  ،6ص .240

فضائل اإلمام الحسين الخاصة
أشارت جمموعة من الروايات واألحاديث الرشيفة الواردة
عن رسول اهلل  إىل فضائل اإلمام احلسني  اخلاصة به،
ومنها:

 -1زين السماوات واألرض:
عيل :
روى الشيخ الصدوق بإسناده عن احلسني بن ّ
سول اللهَِّ ِ 
لت َعىل ر ِ
وعندَ ُه ُأبيَ ُّ ب ُن ك ٍ
قال يل َر ُ
َعبَ ،ف َ
سول
َد َخ ُ
َ
ِ
اللهَِّ  :مرحب ًا بِ َك يا أبا َع ِ
ضني!
بد اللهَِّ ،يا َزي َن الس
َّاموات َواألَ َر َ
َ َ
ِ
كون -يا َر َ
َ
َيف َي ُ
َّاموات
سول اللهََِّ -زي َن الس
قال َل ُه ُأبيَ ٌّ  :وك َ
أحدٌ َغ ُري َك؟!
َواألَ َر َ
ضني َ

ليِ
َ
قال :يا ُأبيَ ُّ َ ،وا َّلذي َب َع َثني بِاحلَ ِّق نَبِ ّي ًاَّ ،
إن احلُ َس َ
ني ب َن َع ٍّ
فيِ الس ِ
كتوب َعن َي ِ
َّامء أكبرَ ُ ِمن ُه فيِ األَ ِ
مني َع ِ
رض؛ وإ َّن ُه َلمَ
رش اللهَِّ
ٌ
منِ ،
عز وجلِ :مصباح هدى ،وسفينَ ُة ن ٍ
َجاة ،وإما ُم َخ ٍري و ُي ٍ
وع ٍّز
ُ ُ ً َ
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خرِ ،
وعل ٍم و ُذ ٍ
و َف ٍ
خر(((.

 -2أحب الناس إىل أهل السماء:
وردت عدة أحاديث يف أن اإلمام احلسني  هو أحب
الناس إىل أهل السامء ،فقد روى ابن شهر آشوب عن الرضا عن
قال َر ُ
آبائه َ :
ب
ب أن َين ُظ َر إ 
أح َّ
أح ِّ
ىل َ
سول اللهَِّ َ « :من َ
ِ
حل َس ِ
أهل األَ ِ
رض إىل ِ
ِ
ني»(((.
أهل السَّامءَ ،فل َين ُظر إلىَ ا ُ

ويف الطبقات الكربى (الطبقة اخلامسة من الصحابة) عن
ِ
العاص جالِ ٌس فيِ ظِ ِّل الكَع َب ِة،
مرو ب ُن
العيزار بن حريثَ :بينَام َع ُ
ب ِ
ني ب َن َعليِ ٍّ ُ مقبِلاً َ ،ف َ
أهل
حل َس َ
أح ُّ
قال« :هذا َ
إذ َر َأى ا ُ
أهل الس ِ
األَ ِ
ىل ِ
رض إ 
َّامء ال َيو َم»(((.

ُنت
وجاء يف أسد الغابة عن إسامعيل بن رجاء عن أبيه :ك ُ
سول اللهَِّ  يف حل َق ٍة فيها أبو س ٍ
يف م ِ
سج ِد ر ِ
عيد اخلُ ِ
در ُّي وعَبدُ
َ
َ
َ
َ
((( عيون أخبار الرضا ،ج ،1ص ،62رقم .29
((( املناقب البن شهر آشوب :ج  4ص  ،81بحار األنوار :ج  43ص
 297ح .59
((( الطبقات الكربى (الطبقة اخلامسة من الصحابة) :ج  1ص 395
الرقم  ،364هتذيب الكامل :ج  6ص  ،406اإلصابة :ج  2ص69
هَّ
«عبدالل بن عمرو بن العاص» بدل «عمرو بن العاص» ،سري
وفيه
أعالم النبالء :ج  3ص  ،285تاريخ دمشق :ج  14ص ،179
املص ّنف البن أيب شيبة :ج  7ص  269الرقم  117عن الوليد بن
العيزار نحوه .البداية والنهاية ،ج  ،6ص .242

صاخلا نيسحلا مامإلا لئاضف
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اللهَِّ ب ُن َع ٍ
ني ب ُن َعليِ ٍّ َ ،ف َس َّل َمَ ،ف َر َّد ال َقو ُم
مروَ ،ف َم َّر بِنا ُح َس ُ
ى [إذا] َف َرغوا َر َف َع َصو َت ُه َ
وقال:
َت عَبدُ اللهَِّ َح ّت 
السال َمَ ،ف َسك َ
َّ
مح ُة اللهَِّ و َب َركا ُت ُهُ ،ث َّم أق َب َل َعلىَ ال َقو ِمَ ،ف َ
و َع َل َ
قال :أال
ور َ
السال ُم َ
يك َّ
أهل الس ِ
أهل األَ ِ
رض إىل ِ
ب ِ
َّامء؟
اخبرِ ُ كُم بِ َأ َح ِّ
قالواَ :بىل.

َ
هذا املايش ،ما َك َّل َمني ك َِل َم ًة ُم ُ
قالُ :ه َو َ
ني ،ولأَ َن
نذ َليايل ِص ّف َ
ب إليََّ ِمن أن َي َ
كون يل حمُ ُر النَّ َع ِم.
َير 
أح ُّ
ىض َعنّي َ

قال أبو س ٍ
قالَ :بىلَ ،
عيد :أال تَعت َِذ ُر إ َل ِيه؟ َ
َ
قالَ :فتَوا َعدا أن
َ
َيغدُ وا إ َل ِيه.

وت معهامَ ،فاستَأ َذ َن أبو س ٍ
َ
عيدَ ،ف َأ ِذ َن َل ُهَ ،فدَ َخ َل،
قالَ :ف َغدَ ُ َ َ ُ
َ
ُثم استَأ َذ َن عَبدُ اللهََِّ ،ف َلم ي َزل بِ ِه ح ّتى ِ
أذ َن َل ُهَ .ف َل اّم َد َخ َل َ
قال أبو
َ
َ
َّ
س ٍ
عيدَ :ياب َن ر ِ
ِ
رت بِنا
سول اللهَِّ ،إن ََّك لمَّا َم َر َ 
أمسَ ،ف َأخبرَ َ ُه بِا َّلذي
َ
َ
ول َع ِ
كان ِمن َق ِ
بن َع ٍ
بد اللهَِّ ِ
َ
مرو.

ب ِ
َف َ
أهل
ني  :أ َع ِل َ
قال ُح َس ٌ
أح ُّ
مت يا عَبدَ اللهَِّ أنيّ َ
أهل الس ِ
األَ ِ
ىل ِ
َّامء؟
رض إ 
َ
ور ِّب الكَع َب ِة.
قال :إي َ

َ
ني؟ َف َواللهَِّ ،لأَ َيب
قالَ :فام حمَ َ َل َك َع 
ىل أن قاتَلتَني وأيب َيو َم ِص ّف َ
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َ
كان َخري ًا ِمنّي.

َ
أجل(((.
قالَ :

 -3دعاء النيب  حملبيه:

إن دعاء النبي  ملحبي اإلمام احلسني بن عيل 
يكشف عن مدى حبه لسبطه اإلمام احلسني  ،وعظيم
منزلته ،وعلو مكانته عنده.

ِ
حل َس ِ
ني ِ
كان َر ُ
فعن أيب هريرةَ :
سول اللهَِّ َ ي ُ
بن
أخ ُذ بِ َيد ا ُ
َعليِ ٍّ َ ،فيرَ َف ُع ُه َعىل باطِ ِن َقدَ َم ِيهَ ،ف َي ُ
«ح ُز َّق ٌة ُح ُز َّق ْه ،ت ََر َّق
قولُ :
ِ
ِ
ِ
ب َمن ِيحُ ُّب ُه»(((.
َع َ
ني َب َّق ْه((( ،ال َّل ُه َّم إنيّ اح ُّب ُه َف َأح َّب ُه ،وأح َّ
ُنت م َع ر ِ
سول اللهَِّ 
وجاء يف تاريخ دمشق عن أيب هريرة :ك ُ َ َ

((( أسد الغابة :ج  3ص  ،347تاريخ دمشق :ج  31ص  ،275املعجم
األوسط :ج  4ص  181ح  3917نحوه ،كنز العامل :ج  11ص
 343ح 31695؛ رشح األخبار :ج  1ص  145ح  ،84املناقب
البن شهر آشوب :ج  4ص  81عن إسامعيل بن رجاء وعمرو بن
شعيب وكالمها نحوه.
((( ُ
احل ُز َّقة :الضعيف املتقارب اخلطو من ضعفه  ...ذكرها عىل سبيل
املداعبة والتأنيس له .و َت َر َّق :بمعنى اصعد ،وعنيَ َب ّقة :كناية عن
صغر العني (النهاية :ج  1ص « 378حزق»).
((( معرفة علوم احلديث :ص  ،89املعجم الكبري :ج 3ص 49ح،2652
املناقب البن املغازيل :ص  371ح 418؛ كفاية األثر :ص  81ك ّلها
نحوه ،بحار األنوار :ج  36ص  313ح .158
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ِ
ٍ
فت َم َع ُهَ ،ف َ
ادع
سوق ِمن
يف
أسواق ا َملدين َِةَ ،فانصرَ َ َ
ف َوانصرَ َ ُ
قالُ :
ليِ
ني ب ُن َعليِ ٍّ َ يميشَ ،ف َ
قال النَّبِ ُّي 
حل َس ُ
حل َس َ
ني ب َن َع ٍّ َ ،فجا َء ا ُ
ا ُ
قال« :ال َّلهم إ ِ
احل َس ُني بِ َي ِد ِه هكَذاَ ،فالت ََز َم ُهَ ،ف َ
بِ َي ِد ِه((( هكَذاَ ،ف َ
قال ُ
اح ُّب ُه
ُ َّ نيّ
َف َأ ِحبهِ ،
وأح َّب َمن يحُ ِ ُّب ُه»(((.
َّ ُ

 -4تقبيل النيب  جلبينه وفاه:
مظهر آخر من مظاهر حب النبي  لسبطه اإلمام
احلسني  يتجىل من خالل تقبيله جلبينه وفمه ،فقد ورد يف
لت َعىل ر ِ
سول اللهَِّ  وإ َذا
كفاية األثر عن سلامن الفاريسَ :د َخ ُ
َ
ني َ عىل َف ِ
خ ِذ ِهَ ،و ُه َو ُي َق ِّب ُل َجبينَ ُه ،و َيلثِ ُم فا ُه(((.(((.
احلُ َس ُ

ويف تاريخ الطربي عن أيب برزة األسلمي -يف مجَ ِل ِ
س َيزيدَ
حل َس ِ
ُت بِ َق ٍ
ُت بِ َقضيبِ َك يف
ني  :-أتَنك ُ
لمَّا َرآ ُه َينك ُ
غر ا ُ
ضيب َث َ
غر احلُ َس ِ
أخ َذ َقضي ُب َك ِمن َث ِ
َث ِ
غر ِه َم َ
ني؟! أما َل َقد َ
يت
أخذ ًاَ ،ل ُربَّام َر َأ ُ
َر َ
سول اللهَِّ َ ي ُ
رش ُف ُه(((.

((( َ
قال بيده :العرب جتعل القول عبارة عن مجيع األفعال ،و ُتطلقه
عىل غري الكالم واللسان ،فتقول :قالبيده؛ أي أخذ ،وقال برجله؛
َ
وقال بثوبه؛ أي رفعهّ ،
وكل ذلك عىل املجاز واالتّساع.
أي مشى،
ويقال :قال بمعنى أقبل ،وبمعنى مال ...وغري ذلك (النهاية :ج 4
ص «124قول»).
((( تاريخ دمشق :ج  14ص  154ح .3474
مت فاها :إذا ّقبلتها (الصحاح :ج  5ص « 2027لثم»).
((( لثِ ُ
((( كفاية األثر :ص .46
((( تاريخ الطربي :ج  5ص  ،465البداية والنهاية :ج  8ص 192
نحوه.
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ويف هتذيب الكامل عن أيب برزة أيض ًا« :ار َفع َقضي َب َكَ ،ف َواللهَِّ
سول اللهَِّ َعىل ِ
يت فا َه ر ِ
فيه َيلثِ ُم ُه»(((.
َل ُربَّام َر َأ ُ
َ

ٍ
س ِ
ويف اإلرشاد عن زيد بن أرقم -يف مجَ ِل ِ
وه َو
ابن ِزياد ُ
رضب َثنايا أيب َع ِ
بد اللهَِّ  بِ َق ٍ
ضيب يف َي ِد ِه« :-ار َفع َقضي َب َك
َي ِ ُ
الش َفت ِ
َعن هات ِ
َني َّ
يت َش َفتَي
َنيَ ،ف َواللهَِّ ا َّلذي ال إل َه َغ ُري ُهَ ،ل َقد َر َأ ُ
ِ
َثر ًة ُي َق ِّب ُل ُهام»(((.
َرسول اللهَِّ َ ع َل ِيهام ما ال احصي َه ك َ

 -5له معرفة مكتومة يف قلب املؤمن:
من فضائـل اإلمام احلسـني  اخلاصة ما رواه
املقداد بن األسود عن رسول اللهَّ ِ َّ :
لح َس ِ
ني يف
«إن ل ُ
بواطِ ِن ا ُمل ِ
نني َم ِ
عر َف ًة َمكتو َم ًة»(((.
ؤم َ
َ

 -6تفديته بابن النيب :
ورد يف الروايات أن رسول اهلل  قد فدى اإلمام
احلسني  بابنه إبراهيم ،وكان عند ما يراه مقب ً
ال يقول له:
((( هتذيب الكامل :ج  6ص  429وراجع :الفتوح :ج  5ص 129
وامللهوف :ص  214و مثري األحزان :ص .100
الغمة :ج  2ص  ،275إعالم
((( اإلرشاد :ج  2ص  ،114كشف ّ
الورى :ج  1ص  ،471بحار األنوار :ج  45ص .116
((( اخلرائج واجلرائح ،ج  2ص  842ح  . 60بحار األنوار ،ج ،43ص
 272ح .39
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ُنت ِعندَ النَّبِ ِّي  و َعىل
فقد روى عن أيب الع ّباس :ك ُ
ِِ ِ
َف ِ
ليِ
خ ِذ ِه األَ رَ ِ
يس ابنُ ُه
حل َس ُ
يم ِن ا ُ
إبراهيم ،و َعىل َفخذه األَ َ
ُ
ني ب ُن َع ٍّ
وتار ًة ُي َق ِّب ُل هذا ،إذ َه َب َط َع َل ِيه ِج ُ
ربيل 
تار ًة ُي َق ِّب ُل هذاَ ،
َ ،
بِ َو ٍ
ني.
حي ِمن َر ِّب العالمَ َ

َف َل اّم رُ ِ
ربيل ِمن َربيّ َ ،ف َ
قال :أتاين ِج ُ
س َي َعن ُه َ
قال يل :يا محُ َ َّمدُ !
مجعهام َل َكَ ،ف ِ
السال َمَ ،و َي ُ
َّ
قر ُأ َع َل َ
افد
قول َل َكَ :ل ُ
ست أ َ ُ ُ
إن َر َّب َك َي َ
يك َّ
أحدَ مُها بِ ِ
إبراهيم َف َبكى ،و َن َظ َر إلىَ
صاحبِ ِهَ ،فنَ َظ َر النَّبِ ُّي  إىل
َ
َ
احلُ َس ِ
ني َف َبكى.

ُث َّم َ
قالَّ :
مات لمَ يحَ َزن َع َل ِيه َغريي ،وأ ُّم
إن
إبراهيمَ ،...متى َ
َ
حل َس ِ
مات
ني فاطِ َم ُة ،وأبو ُه َعليِ ٌّ اب ُن َع ّمي لحَ مي و َدمي ،و َمتى َ
ا ُ
نت أنَا َع َل ِيه ،وأنَا أوثِ ُر ُحزين
وح ِز ُ
وح ِز َن اب ُن َع ّميَ ،
َح ِزنَت ابنَتيَ ،
إبراهيمَ ،فدَ ي ُت ُه بِإِ
َعىل ُح هِ ِ
براهيمَ ،
زنام -،يا ِج ُ
قال:
ربيل -تَقبِ ُض
َ
َ
َف ُقبِ َض بعدَ َث ٍ
الث.
َ

َف َ
ني ُ مقبِلاً َق َّب َل ُه،
حل َس َ
كان النَّبِ ُّي  إذا َر َأى ا ُ
ىل ص ِ ِ
ف((( َثنايا ُهَ ،
ور َش َ
ديت َمن َفدَ ي ُت ُه بِابني
وقالُ « :ف ُ
َ
وض َّم ُه إ  َ
درهَ ،
ِ
املص .وقد رشفه ُ
امتصه
يرشفه
ويرشفه ،وارتشفه ،أي ّ
((( الرشفّ :
(الصحاح :ج  4ص  «1364رشف»).
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إبراهيم»(((.
َ
وروى املسعودي قال :كان رسول اهلل  إذا ق ّبل ثنايا

احلسني ولثاته قال له« :فديت من فديته بإبراهيم»(((.

وتدل كل هذه األحاديث عىل فضائل ومناقب اإلمام

احلسني  ،وهي تكشف جانب ًا من عظمته وعلو شأنه،
ومكانته اخلاصة عند رسول اهلل  ،وما يرمز إليه ذلك من

حب وتقدير وثناء لإلمام احلسني  ،ليبني للناس يف زمانه

وما بعده من األزمنة مكانة اإلمام احلسني  وفضله وعظمته
ومقامه الرفيع.

((( تاريخ بغداد :ج  2ص  ،204تاريخ دمشق :ج  52ص  324ح
11042؛ الطرائف :ص  202ح  ،289مثري األحزان :ص ،21
عباس ،عوايل
املناقب البن شهر آشوب :ج  4ص  81ك ّلها عن ابن ّ
الآليل :ج  4ص  92ح  127نحوه ،بحار األنوار :ج  43ص 261
الوصية :ص .175
ح  2وراجع :إثبات
ّ
((( إثبات الوصية ،ص .165

شمائل اإلمام الحسين 
وردت جمموعة من األحاديث والروايات التي تشري إىل
شامئل ومالمح اإلمام احلسني  اخلَ ْلقية واخلُلقية ،ومنها:

 -1أشبه الناس بالنيب :
كانت شامئل ومالمح اإلمام احلسني  كمالمح جده
رسول اهلل  يف اخللقة واللون واألوصاف ،كام كان حياكيه يف
األخالق واآلداب.

كان َج َسدُ احلُ َس ِ
الضحاك بن عثامن احلزاميَ :
ني
حممد بن
ّ
قال ّ
ِ شب َه َجس ِد ر ِ
سول اللهَِّ .((( 
َ َ

وعن هبرية بن يريم عن عيل  :من أراد أن ين ُظر إىل و ِ
جه
َ
َ َ َ
َ
ّ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
حل َس ِن .
َرسول اللهَِّ  من َرأسه إ ىل ُعنُقهَ ،فل َين ُظر إلىَ ا َ

((( املعجم الكبري :ج  3ص  115الرقم  ،2845تاريخ دمشق :ج 14
ص  ،127البداية والنهاية :ج  6ص .194

34

مناقب وشمائل وخصائص اإلمام الحسين 

ىل ما َلدُ ن ُعن ُِق ِه إىل ِر ِ
جل ِه َ ،فل َين ُظر
و َمن أرا َد أن َين ُظ َر إ 
حل َس ِ
ني  ،اقت ََسام ُه(((.
إلىَ ا ُ

عيل  :احلَ َس ُن  أش َب ُه
وعن هانئ بن هانئ عن ّ
بِر ِ
الص ِ
الر ِ

سول اللهَِّ
ني  أش َب ُه
حل َس ُ
 ما َب َ
ني َّ
أسَ ،وا ُ
در إلىَ َّ
َ
بِالنَّبِ ِّي  ما َ
كان أس َف َل ِمن ذلِ َك(((.

ني  ]أش َب َه الن ِ
ويف دالئل اإلمامةَ :
ّاس بِالنَّبِ ِّي
حل َس ُ
كان [ا ُ
الرج َل ِ
الص ِ
ني(((.
 ،ما َب َ
ني َّ
در إلىَ ِّ

 -2أشبه الناس بفاطمة :
حممد بن احلنف ّية عن
رووى ابن شـهرآشــوب عـن ّ
بن َعليِ ٍّ  أش َب َه الن ِ
احلسن بن عيل َ :
ّاس
كان احلُ َس ُ
ني ُ
((( املعجم الكبري :ج  3ص  95ح  ،2769كنز اّ
العمل :ج  13ص 659
ح .37674
((( سنن الرتمذي :ج  5ص  660ح  ،3779مسند ابن حنبل :ج 1
حبان :ج  15ص  430ح ،6974
ص  213ح  ،774صحيح ابن ّ
موارد الظمآن :ص  553ح  ،2235مسند الطياليس :ص  20ح
سته»
 ،130هتذيب الكامل :ج  6ص  225وفيهام «من وجهه إىل رُ ّ
بدل «الصدر إىل الرأس» ،كنز اّ
العمل :ج  13ص  660ح 37678؛
الغمة :ج  2ص  ،148إعالم الورى :ج  1ص  ،413بحار
كشف ّ
األنوار :ج  43ص  301ح  .64أسد الغابة ،ج ،2ص.23
((( دالئل اإلمامة :ص .178

شمائل اإلمام الحسين 
ُنت أنَا أش َب َه الن ِ
ّاس بِ َ
جي َة الكُربى(((.
بِفاطِ َم َة  ،وك ُ
خد َ

35

 -3هيبته ومجاله:
كان اإلمام احلسني  يتميز هبيبة عظيمة كهيبة جده
رسول اهلل  ،ومجال كجامله  ،ومالمح كمالحمه،
وشامئل كشامئله ،فهو أشبه الناس برسول اهلل .
وقد ذكر بعض املرتمجني له ما يدل عىل ذلك:
فقد ذكر الطربي ،عن طاووس اليامين :إن احلسني بن عيل
كان إذا جلس يف املكان املظلم هيتدي إليه الناس ببياض جبينه
ونحره(((.
ورى ابن شهر آشوب :إن احلسني
املكان املظلم فيهتدى إليه ببياض جبينه ونحره(((.



كان يقعد يف

وقد ذكر بعض أرباب املقاتل أن األسديني ملا جاؤوا لدفن
الشهداء بعد ارحتال عسكر عمر بن سعد مل يعرفوا أحد ًا منهم ألن
رؤوسهم قطعت إال احلسني  فإهنم عرفوه بأنواره الساطعة؛
فإنه قد جلل القتىل بأنواره ،وجلامله الباهر وحسنه البديع.
((( بحار األنوار ،ج ،24ص ،316رقم.21
((( بحار األنوار ،ج  ،44ص .187
((( املناقب ،ابن شهر آشوب ،ج ،4ص.83
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ويقول آخر« :كان له مجال عظيم ،ونور يتألأل يف جبينه
وخده ،يضئ حواليه يف الليلة الظلامء ،وكان أشبه الناس برسول
اهلل .»
ووصفه بعض الشهداء من أصحابه يف رجز كان نشيد ًا له
يف يوم الطف يقول:
له طلعة مثل شمس الضحى ل��ه غ��رة مثل ب��در منير

(((

وكانت عليه سيامء األنبياء ،فكان يف هيبته حيكي هيبة جده
التي تعنو هلا اجلباه ،ووصف عظيم هيبته بعض اجلالدين من
رشطة ابن زياد بقوله:
«لقد شغلنا نور وجهه ،ومجال هيبته عن الفكرة يف قتله».
ومل حتجب نور وجهه يوم الطف رضبات السيوف ،وال
طعنات الرماح ،فكان كالبدر يف هبائه ونضارته ،ويف ذلك يقول
الكعبي:
ومجرح ما غيرت منه القنا حسن ًا وال أخلقن منه جديدا
قد كان بدر ًا فاغتدى شمس الضحى مذ ألبسته يد الدماء برودا

يقول:

وملا جئ برأسه الرشيف إىل ابن زياد هبر بنور وجهه فانطلق
«ما رأيت مثل هذا الرأس حسن ًا!!».

((( بحار األنوار ،ج  ،44ص .27

شمائل اإلمام الحسين 
فانربى إليه أنس بن مالك منكر ًا عليه قائالً:
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«إنه أشبههم برسول اهلل »

(((

ويف أسد الغاية أضاف« :وكان خمضوب ًا بالوسمة»(((.
وحينام عرض الرأس الرشيف عىل يزيد بن معاوية ذهل من
مجال هيبته وطفق يقول:
«ما رأيت وجه ًا قط أحسن منه!!».
فقال له بعض من حرض:
«إنه كان يشبه رسول اهلل .(((»
لقد أمجع الرواة أنه كان حياكي جده الرسول  يف
أوصافه ومالحمه وأنه كان يضارعه يف مثله وصفاته ،وملا ترشف
عبد اهلل بن احلر اجلعفي بمقابلته امتألت نفسه اكبار ًا وإجالالً له
وراح يقول:
«ما رأيت أحد ًا قط أحسن ،وال أمأل للعني من احلسني»(((.
((( املناقب ،ابن شهر آشوب ،ج ،4ص .83بحار األنوار ،ج ،44
ص.194
((( أسد الغابة ،ج ،2ص.23
((( أنساب األرشاف ،ج  ،3ص.217
((( خزانة األدب ،عبدالقادر البغدادي ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
الطبعة األوىل 1998م ،ج  ،2ص .139
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لقد بدت عىل مالحمه سيامء األنبياء وهباء املتقني ،فكان يمأل
عيون الناظرين إليه ،وتنحني اجلباه خضوع ًا وإكبار ًا له(((.
وهكذا هو اإلمام احلسني  يشبه رسول اهلل  يف
شامئله ومالحمه وصفاته وخلقه وأخالقه وهيبته ومجاله وأوصافه،
فاإلمام احلسني  – كام اإلمام احلسن  – امتداد لرسول
اهلل  اجلسمي والروحي واملعنوي والفكري والديني.

((( موسوعة سرية أهل البيت :اإلمام احلسني بن عيل  ،باقر
رشيف القريش ،ج  ،12ص ( .39 – 38بترصف).

خصائص اإلمام الحسين 
يشرتك اإلمام احلسني بن عيل  مع باقي أئمة أهل
البيت يف العديد من املشرتكات كالعصمة والعلم والكامل؛ لكنه
 يتميز عنهم بخصائص معينة دون سواه من أئمة أهل البيت
األطهار ،ويمكن تلخيص أبرزها يف أربع نقاط وهي:

 -1أبو األئمة التسعة:
من اخلصائص املهمة والبارزة التي يتميز هبا اإلمام
احلسني بن عيل  أنه أبو األئمة التسعة ،فقد روي عن
ِ
ني األَ ِ
حل َس ِ
رسول اهلل  قولهَّ :
وصيا َء
«إن اللهََّ ...
اختار م َن ا ُ
َ
ِمن و ِ
نفون َع ِن الت ِ
َّنزيل تحَ
الغالنيَ ،وانتِ َ
لد ِهَ ،ي َ
لني،
ريف
َ
حال ا ُملبطِ َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
وت َ
ني ،تاس ُع ُهم قائ ُم ُهم»(((.
َأويل ا ُملض ّل َ
((( كامل الدين ومتام النعمة ،ص  ،281رقم  .32بحار األنوار ،ج ،36
ص  ،256رقم .74
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وبسند معترب عن سلامن الفاريس (رمحه اهلل) قال :دخلت
عىل النبي  وإذا احلسني  عىل فخذيه وهو يقبل عينيه
أنت إما ٌم اب ُن إما ٍم،
«أنت َس ِّيدٌ اب ُن َس ِّي ٍدَ ،
ويلثم فاه ،وهو يقولَ :
أنت ُح َّج ٌة اب ُن ُح َّج ٍة ،أبو ُح َج ٍج تِس َع ٍة ِمن ُصلبِ َك،
أ ُبو األَ ِئ َّم ِةَ ،
تاسعهم ِ
ِ
قائ ُم ُهم»(((.
ُُ

وعن أيب سعيد اخلدري قال :سمعت رسول اهلل 
يقول للحسني :

وأخو ِ
اإلما ُم اب ُن ِ
«أنت ِ
اإلما ِمُ ،
اإلما ِم ،تِس َع ٌة ِمن ُصلبِ َك
َ
ّاسع ِ
ِ
ِ
قائ ُم ُهم »(((.
أبرارَ ،والت ُ
أئ َّم ٌة ٌ
وعن أيب سعيد اخلدري أيض ًا ،قال :سمعت رسول اهلل
 يقول:

«اخل َلفاء ب ِ
حل َس ِ
عدي اثنا عَشرَ َ  ،تِس َع ٌة ِمن ُص ِ
ني،
ُ ُ َ
لب ا ُ
لمِ
ِ
ِ
لمِ
ِ
ِ
الو ُيل ُبغ ِ
ضيهم »(((.
َوالتّاس ُع َمهديهُّ ُمَ ،فطوبى ُح ّب ِيهمَ ،و َ

فأئمة أهل البيت األطهار التسعة من ذرية اإلمام احلسني
 وصلبه ،وهذه من خصائصه التي خصه اهلل تعاىل هبا.

((( اخلصال ،الشيخ الصدوق ،ص  ،475رقم .38
((( كفاية األثر ،ص .29
((( كفاية األثر ،ص .30
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 -2سيد الشهداء:
اخلصيصة الثانية لإلمام احلسني  أنه سيد الشهداء يف
الشه ِ
داء
الدنيا واآلخرة ،فقد جاء يف احلديث القديس« :أما إ َّن ُه َس ِّيدُ ُّ َ
اآلخرين فيِ الدُّ نيا و ِ
لني و ِ
ِ
اآلخ َر ِة»((( .فعندما يطلق لقب
َ
َ
م َن األَ َّو َ َ
(سيد الشهداء) يتبادر إىل الذهن اإلمام احلسني الشهيد .
وعن أيب بصري عن أيب عبداهلل الصادق  عن أبيه اإلمام
شهدُ بِاللهَِّ أنيّ هكَذا
الباقر  عن جابر -يف حديث اللوح َ « -ف َأ َ
لت ُح َسين ًا ِ
وأكرم ُت ُه بِ َّ
الشها َد ِة،
وج َع ُ
َر َأي ُت ُه َمكتوب ًاَ ... :
خاز َن َوحييَ ،
الشه ِ
أفض ُل َم ِن است ِ
َ
داء َد َر َج ًة،
وخت ُ
السعا َد ِةَ ،ف ُه َو َ
ُشهدَ  ،وأر َف ُع ُّ َ
َمت َل ُه بِ َّ
جع ُ ِ ِ
وح َّجتِ َي البالِ َغ َة ِعندَ ُه»(((.
لت كَل َمت َي التّا َّم َة َم َع ُهُ ،
َ َ

 -3الشفاء يف تربته:
اخلصوصية البارزة الثالثة لإلمام احلسني  وهي
الشفاء يف تربته ،يقول اإلمام الصادق َّ :
«إن اللهََّ َع َّو َض
ني ِ من َق ِتل ِه أن َج َع َل ِ
اإلما َم َة ِمن ُذ ِّر َّيتِ ِهَ ،و ِّ
الشفا َء يف
حل َس َ
ا ُ
تُر َبتِ ِه »(((.
((( كامل الزيارات ،ص  ،67رقم  .166بحار األنوار ،ج ،44
ص ،238رقم .29
((( كامل الدين ومتام النعمة ،ص  ،310رقم .1
((( الوسائل ،ج  ،14ص  ،423رقم  .19509األمايل ،الشيخ الطويس،
ص  ،241رقم .91/644
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طني َق ِ
رب
وعن أيب عبداهلل الصادق  قال« :يف ِ
ٍ
ِ
حل َس ِ
ني ِّ 
وه َو الدَّ وا ُء األَكبرَ ُ »(((.
الشفا ُء من ك ُِّل داءُ ،
ا ُ

ويف املناقب البن شهر آشوب عن النبي  - خماطب ًا
احلسني ِ :-
«شفا ُء ا َّمتي يف تُر َبتِ َكَ ،واألَ ِئ َّم ُة ِمن ُذ ِّر َّيتِ َك»(((.

وعـن ابن ع ّباس عـن رسـول اللهَّ  - يف َف ِ
ضل
حل َس ِ
وإن ِ
ني « :- أال َّ
ت ُق َّبتِ ِهَ ،و ِّ
الشفا َء يف
اإلجا َب َة تحَ َ
ا ُ
تُربتِ ِه ،واألَ ِئم َة ِمن و ِ
لد ِه »(((.
ُ
َ َ
َّ
وهلذه األحاديث وغريها أجاز الفقهاء أكل يشء يسري
بمقدار احلمصة وما دوهنا من تربة اإلمام احلسني  بقصد
االستشفاء من األمراض.

 -4بركات زيارته:
إن زيارة املعصومني  هلا فضل كبري ،وبركات متعددة،
وتستحب زيارهتم مجيع ًا ،ولكن مل يرد يف فضل وبركات زيارة أحد
من املعصومني كام ورد يف بركات وأرسار وفضل زيارة اإلمام
((( كامل الزيارات ،ابن قولويه القمي ،ص  ،252رقم  .702من ال
حيرضه الفقيه ،ج  ،2ص  ،354رقم  .1618هتذيب األحكام ،ج،6
ص  ،60رقم  .142الوسائل ،ج  ،14ص  ،524رقم .19742
((( املناقب ،ابن شهر آشوب ،ج  ،3ص .235
((( كفاية األثر :ص ،17الرصاط املستقيم :ج 2ص  ،145بحار
األنوار :ج  36ص  286ح .107
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احلسني ؛ وهذا ما يؤكد عىل خصوصية زيارة اإلمام احلسني
 ،وآثارها اإلجيابية وبركاهتا املتنوعة يف حياة املؤمنني ،وبنية
املجتمع املسلم.

واألحاديث يف فضل زيارته متواترة ومنها:

أيس ما
ما روي عن اإلمام الصادق  قوله« :إن رَ ُ
ي ُ ِ ِ
حل َس ِ
ني ِ
بن َعليِ ٍّ َ :قد ُغ ِف َر َل َك -يا عَبدَ اللهَِّ-؛
ُ
قال لزائ ِر ا ُ
ِ
ِ
ً (((
َفاستَأنف اليوم َع َملاً َجديدا» .

زار ُه ِ
عارف ًا بِ َح ِّق ِه َغ َف َر ا ُ
للهَّ
وقال اإلمام الباقر َ « :من َ
ِ
ِ
َب َل ُه َح َّج ًة ،ولمَ َي َزل محَ فوظ ًا
َل ُه ما َت َقدَّ َم من َذنبِه وما ت ََأ َّخ َر ،و َكت َ
رجع إىل ِ
أهل ِه»(((.
َح ّت 
ى َي ِ َ

لت لأِ َيب َع ِ
بد اللهَِّ  :هَّإنُم
وعن هارون بن خارجةُ :ق ُ
حل َس ِ
روون َّ
َ
مرةٌ؟.
َي
ني  كانَت َل ُه َح َّج ٌة و ُع َ
رب ا ُ
زار َق َ
أن َمن َ
زار ُهَ -واللهَِِّ -
َ
عارف ًا بِ َح ِّق ِه َغ َف َر اللهَُّ َل ُه ما َت َقدَّ َم ِمن
قالَ « :من َ
َذنبِ ِه وما ت ََأ َّخ َر»(((.

((( الوسائل ،ج  ،14ص  ،538رقم  .19776بحار األنوار ،ج ،98
ص  ،83رقم .9
((( كامل الزيارات ،ابن قولويه القمي ،ص  ،183 -182رقم .609
((( مستدرك الوسائل ،ج  ،10ص ،236 - 235رقم  .11917بحار
األنوار ،ج  ،98ص  ،23رقم .16
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وعن حممد بن مسلم ،عن أيب جعفر  ،قال:

«لو يع َلم النّاس ما يف ِز ِ
حل َس ِ
ني ِ م َن ال َف ِ
ضل لمَاتوا
ُ
يارة ا ُ
َ
َ ُ
َشوق ًا ،و َت َق َّطعت أن ُفسهم َع َل ِيه حس ٍ
ات».
ُ ُ
َ
َ رَ
لت :وما ِ
فيه؟
ُق ُ

َ
وألف
ألف َح َّج ٍة ُم َت َق َّب َل ٍة،
َ
َب اللهَُّ َل ُه َ
قالَ « :من أتا ُه ت ََش ُّوق ًا َكت َ
هيد ِمن ُشه ِ
در ،وأجر ِ
ألف َش ٍ
ُعمر ٍة مربور ٍة ،وأجر ِ
داء َب ٍ
ألف
َ
َ
َ
َ َ َ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
واب ألف ن ََس َمة اريدَ بهِ ا
واب ألف َصدَ َقة َمقبو َلة ،و َث َ
صائ ٍم ،و َث َ
ٍ
ِ
الش ُ
أهو هُنَا َّ
ووك َِّل
يطانُ ،
َوج ُه اللهَِّ ،ولمَ َي َزل محَ فوظ ًا َسنَ َت ُه من ك ُِّل آ َفة َ
ومن َخ ِ
ِ
َريم يحَ َف ُظ ُه ِمن َب ِ
ني َيدَ ِيه ِ
لف ِه ،و َعن َيمينِ ِه و َعن
بِه َم َل ٌك ك ٌ
ومن تحَ ِ
أس ِه ِ
وق ر ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ت َقدَ ِم ِه.
شامله ،ومن َف َ

ِ
َ
ون ُغس َل ُه
َفإِن َ
مح ِة ،يحَضرُ
الر َ
مات َسنَ َت ُه َحضرَ َ ت ُه َمالئ َك ُة َّ
ِ
غفار َل ُه ،و ُي َش ِّيعو َن ُه إىل َق ِرب ِه بِاالستِ ِ
فس ُح
غفار َل ُه ،و ُي َ
وأكفا َن ُه َواالست َ
ؤمنُه اللهَُّ ِمن َضغ َط ِة ال َقبرِ ِ ،
ِ
ِ
ِ
ومن ُمنك ٍَر ون ٍ
َكري
َل ُه يف َق ِربه َمدَّ َبصرَ ِ ه ،و ُي ُ
ِِ
ى
ى ِكتا َب ُه بِ َيمينِ ِه ،و ُيعط 
جلن َِّة ،و ُيعط 
أن ُي َر ِّوعانه ،و ُيفت َُح َل ُه ٌ
باب إلىَ ا َ
َله يوم ِ
القيا َم ِة نور ًا ُييض ُء لِ ِ
رش ِق َوا َمل ِ
ني ا َمل ِ
غر ِ
ب ،و ُينادي
نور ِه ما َب َ
ُ َ َ
القيامةِ
ى أحدٌ يوم ِ
ِ
ِ
ٍ
حل َس ِ
َ
ني َشوق ًا إ َليهَ ،فال َيبق  َ َ َ
ُمناد :هذا من ُز ّو ِار ا ُ
كان ِمن ُز ّو ِار احلُ َس ِ
ى َيو َم ِئ ٍذ أ َّن ُه َ
إلاّتمَ َنّ 
ني .(((»
ب أن
أح َّ
وروي عن أيب بصري ،عن أيب جعفر َ « :من َ

((( كامل الزيارات ،ابن قولويه القمي ،ص  ،139 - 138رقم .420
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يار َة ا َملظلو ِم»
جلنَّ َة َفال َيدَ ع ِز َ
جلنَّ َة و َمأوا ُه ا َ
كون َمس َكنُ ُه ا َ
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لتَ :من ُه َو؟
ُق ُ

ِ
ليِ
َ
ب كَر َبال َءَ ،من أتا ُه َشوق ًا
حل َس ُ
ني ب ُن َع ٍّ صاح ُ
قال« :ا ُ
ِ ِ
ِ
وح ّب ًا لِر ِ
وح ّب ًا لأِ َ ِ
مري
سول اللهَِّ ُ ،
وح ّب ًا لفاط َم َة ُ ،
إ َليهَ ُ ،
ا ُمل ِ
ِ
ِِ
ّاس
ؤم َ
نني  ،أق َعدَ ُه اللهَُّ َعىل َموائد اجلَنَّةَ ،يأك ُُل َم َع ُهم َوالن ُ
فيِ ِ
احل ِ
ساب»(((.

لت لأِ َيب َع ِ
بد اللهَِّ  :ما َلمِن أتى
حممد بن مسلمُ :ق ُ
وعن ّ
حل َس ِ
ني  ؟
رب ا ُ
َق َ

قال« :من أتاه َشوق ًا إ َل ِيه َ ِ ِ ِ
َ
وكان
مني،
كر َ
ُ
كان من عباد اللهَِّ ا ُمل َ
َ
تحَ ت لِ ِ
ليِ
ِ
َ (((
ِ
واء احلُ َسني ِ
بن َع ٍّ َ ح ّتى ُيدخ َل ُه اَم اللهَُّ اجلَنَّة» .
َ

وعن عبد اللهَّ بن مسكان عن أيب عبد اللهَّ [الصادق] :
ني ِ من شي َعتِنا لمَ َي ِ
رجع َح ّتى ُيغ َف َر َل ُه ك ُُّل َذ ٍ
نب،
حل َس َ
زار ا ُ
« َمن َ
ألف َح َسن ٍَة،
طو ٍة َخطاها وك ُِّل َي ٍد َر َف َعتها دا َّب ُت ُه ُ
َب َل ُه بِك ُِّل ُخ َ
و ُيكت ُ
ألف َد َر َج ٍة»(((.
ألف َس ِّي َئ ٍة ،وتُر َف ُع َل ُه ُ
ومحُ ِ َي َعن ُه ُ

وعن احلسن بن حمبوب ،عن أيب املغرا ،عن ذريح املحاريب،

((( كامل الزيارات ،ابن قولويه القمي ،ص  ،138رقم .419
((( كامل الزيارات ،ابن قولويه القمي ،ص  ،139رقم .421
((( كامل الزيارات ،ابن قولويه القمي ،ص 130ح ،385بحار األنوار:
ج  101ص  25ح .26
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قال:
قلت أليب عبد اهلل  ما ألقى من قومي ومن بني إذا
أنا أخربهتم بام يف إتيان قرب احلسني  من اخلري إهنم يكذبوين
ويقولون :إنك تكذب عىل جعفر بن حممد!

بون َح ُ
ذه َ
يث شاؤواَ ،واللهََِّّ ،
إن
ّاس َي َ
ريح! َد ِع الن َ
قال« :يا َذ ُ
ني  والوافِدُ ي ِفدُ ه ا َمل ِ
ِ
حل َس ِ
الئ َك ُة ا ُمل َق َّر َ
بون
َ ُ
َ
اللهََّ َل ُيباهي بِزائ ِر ا ُ
وحمَ َ َل ُة َع ِ
حل َس ِ
رش ِهَ ،ح ّتى إ َّن ُه َل َي ُ
قول لهَ ُم :أما ت ََر َ
ني
ون ُز ّو َار َق ِرب ا ُ
سول اللهَِّ؟ أما ِ
ِ
ِ
ِ
نت ر ِ
وع َّزيت
 ،أتَو ُه َشوق ًا إ َليه وإىل فاط َم َة بِ َ
وجبن لهَ م كَرامتي ،ولاَ ِ
وجاليل و َع َظمتي لاَ ِ
دخ َلن َُّهم َجنَّتِ َي ا َّلتي
َ
َ
َ َّ ُ
لأِ ِ
لأِ
ور ُسيل.
أعدَ دتهُ ا َوليائي و َنبِيائي ُ
ِ
يا م ِ
حل َس ِ
ني َح ِ
بيب محُ َ َّم ٍد َرسويل،
الئكَتي! ُ
هؤالء ُز ّو ُار ا ُ
َ
ب
أح َّ
ب َحبيبي َ
أح َّ
ب َحبيبي ،و َمن َ
أح َّ
أح َّبني َ
ومحُ َ َّمدٌ َحبيبي ،و َمن َ
َمن يحُ ِ ُّب ُه ،و َمن أب َغ َض َحبيبي أب َغ َضني ،و َمن أب َغ َضني َ
كان َح ّق ًا َعليََّ
ِ
أن ا َع ِّذ َب ُه بِ َأ َشدِّ َعذايب،
واحر َق ُه بِ َح ِّر ناري ،وأج َع َل َج َهن ََّم َمس َكنَ ُه
ني »(((.
أحد ًا ِم َن العالمَ َ
و َمأوا ُه ،وا َع ِّذ َب ُه َعذاب ًا ال ا َع ِّذ ُب ُه َ
وعن عبداللهَّ بن ميمون القدّ اح عن أيب عبد اللهَّ [الصادق]
لمِ
بن َعليِ ِ 
ِ
زائر ًا
 ،قالُ :ق ُ
لت َل ُه :ما َن أتى َق َ
رب احلُ َسني ِ ٍّ
َنك ٍ
عارف ًا بِح ِّق ِه َغري مست ِ
ف وال ُمس َتكبرِ ٍ ؟
ِ َ
َ ُ
((( كامل الزيارات ،ابن قولويه القمي ،ص  ،139رقم .422
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وألف ُع ٍ
َ
ربور ٍة،
ألف َح َّج ٍة َمقبو َل ٍة،
ُ
َب َل ُه ُ
قالُ « :يكت ُ
مرة َم َ
َ
وإن َ ِ ِ
مح ِة اللهَِّ»(((.
وض يف َر َ
ب َسعيد ًا ،ولمَ َي َزل خَي ُ
كان َشق ّي ًا كُت َ

لت أبا َع ِبد اللهَِّ 
وعن حنان بن سديرَ :س َأ ُ

حل َس ِ
ني؟
َق ِرب ا ُ

يار ِة
َعن ِز َ

ِ
َف َ
رش ِح َج ٍج.
قال :تَعد ُل َع َ

َ
رش ِح َج ٍج؟!
قالُ :ق ُ
لتَ :ع َ

قال :ت ِ
َ
َعد ُل ِعرشي َن َح َّج ًة.

لت :ت ِ
َعد ُل ِعرشي َن َح َّج ًة؟!
ُق ُ

قال :ت ِ
َ
الثني َح َّج ًة.
َعد ُل َث َ
الثني َح َّج ًة؟!
ُق ُ
لتَ :ث َ

َ
عني َح َّج ًة.
قال :أر َب َ

عني َح َّج ًة؟!
ُق ُ
لت :أر َب َ

َف َلم َأزل َح ّتى َب َل َغ املِ َئ َة َح َّج ٍة.

َ
َت و َل ِو است ََزد ُت ُه َلزا َدين(((.
قالَ :ف َسك ُّ

((( كامل الزيارات ،ابن قولويه القمي ،ص ،140رقم .426
((( فضل زيارة احلسني  :ص  59ح .39
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وروى حممد بن سنان ،عن حذيفة بن منصور ،قال :قال أبو
عبد اهلل :

رب احلُ َس ِ
للهَِّ وفيِ اللهَِّ ،أع َت َق ُه اللهَُّ ِم َن الن ِّار
ني  
زار َق َ
« َمن َ
سأ ِل اللهََّ تَعاىل حاج ًة ِمن ح ِ
وآ َمنَ ُه َيو َم ال َف َز ِع األَكبرَ ِ  ،ولمَ َي َ
وائ ِج الدُّ نيا
َ
َ
و ِ
اآلخ َر ِة إلاّ أعطا ُه»(((.
َ

لت َجع َف َر ب َن محُ َ َّم ٍد 
وعن عاصم بن محيد احلنّاطَ :س َأ ُ
َعن ِز ِ
حل َس ِ
ني  ؟
يارة َق ِرب ا ُ
َ
ِ
حل َس ِ
َف َ
وه َو َمغمو ٌم
ني ُ 
رب ا ُ
زار َق َ
قال« :يا عاص ُم! َمن َ

قر ُه ،و َمن كانَت بِ ِه
قري َ
زار ُه ُ
َ
أذه َ
أذه َ
ب َف َ
ب اللهَُّ َغ َّم ُه ،و َمن َ
وه َو َف ٌ
عاه ٌة َفدَ َعا اللهََّ أن ي ِ
عو ُت ُه،
ذه َبها َعن ُه َ
َ
أذه َبها َعن ُهَ ،واستُجي َبت َد َ
ُ
ه ُه و َغ ُّم ُه.
و ُف ِّر َج مَ ُّ

ِ
َفال تَدَ ع أن تَأتِ َي ُهَ ،فإِن َ
طو ٍة
َّك ُكلَّام أتَي َت ُه كُت َ
ب َل َك بِك ُِّل ُخ َ
ِ
ٍ
خَتطوها َعرش حس ٍ
نات ،ومحُ ِ َي َع َ
ب َل َك
رش َس ِّيئات ،وكُت َ
ُ َ َ
نك َع ُ
َثواب َش ٍ
هيد يف َس ِ
ريق َد ُم ُهَ ،فإِ ّي َ
اك أن تَفوت َ
يار ُت ُه»(((.
بيل اللهَِّ َاه َ
ُ
َك ِز َ

وعن معاوية بن وهب عن أيب عبد اللهَّ [الصادق] 
ِ
حل َس ِ
ب أن ت َ
فيمن تَدعو
ني  ،أما تحُ ُّ
يار َة ا ُ
قال« :ال تَدَ ع ِز َ
َكون َ

َله ا َمل ِ
الئ َك ُة؟»(((.
ُ

((( كامل الزيارات ،ابن قولويه القمي ،ص  ،141رقم .430
((( فضل زيارة احلسني  :ص  64ح .46
((( كامل الزيارات :ص 116ح ،346بحار األنوار :ج 101ص 54ح.11
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حممد بن مسلم عن أيب عبد اللهَّ [الصادق] :
وعن ّ
عارف ًا بِح ِّق ِه َكتَب اللهَُّ َله َثواب ِ
ني ِ 
ألف
حل َس َ
َ
ُ
َ
َ
زار ا ُ
« َمن َ
ِ
ٍ
ٍ
مر ٍة َمقبو َل ٍة ،و َغ َف َر َل ُه ما َت َقدَّ َم ِمن َذنبِ ِه وما
َح َّجة َمقبو َلة ،وألف ُع َ
ت ََأ َّخ َر»(((.
س َك أن تَل َقى
وعن الر ّيان بن شبيب عن الرضا « :إن رََّ
نب َع َل َ
ني .(((»
حل َس َ
اللهََّ عز و جل وال َذ َ
يكَ ،ف ُز ِر ا ُ
وباإلضافة ملا يف زيارة اإلمام احلسني



من األجر

والثواب العظيم؛ فإن لزيارته  العديد من الربكات واآلثار

واألرسار ،والتي منها :إجابة الدعاء حتت قبته ،دعاء املالئكة
له ،دعاء أهل البيت لزائري قربه الرشيف ،طول العمر ،زيادة

الرزق ،قضاء احلوائج ،زوال اهلم والغم والكرب عنه ،تبديل
السيئات باحلسنات ،تبديل الشقاوة بالسعادة ،احلرش مع اإلمام

احلسني



وهي غاية حمبوبة لكل مؤمن ،ويف كل ذلك

روايات صحيحة ومعتربة.

((( األمايل للطويس :ص  214ح  ،372بشارة املصطفى :ص ،109
بحار األنوار :ج  100ص  257ح .1
((( عيون أخبار الرضا  :ج  1ص  299ح  ،58األمايل للصدوق:
ص  192ح  ،202اإلقبال :ج  3ص  ،29بحار األنوار :ج 101
ص  103ح .3
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وقد عمل أعداء أهل البيت طوال التاريخ عىل منع الناس

من زيارة قرب اإلمام احلسني  ،وإخفاء قربه ،فمام سجله التاريخ:
أن املتوكل العبايس أمر هبدم قرب اإلمام احلسني  يف سنة 236هـ،
وهدم ما حوله من الدور ،وأن يعمل مزارع ،ومنع الناس من
زيارته ،وإخفاء قربه الرشيف .لكن ذلك مل يمنع املحبني لإلمام
احلسني  من زيارته ،والترشف بالسالم عليه ،والدعاء حتت قبته،
والصالة هلل تعاىل يف مشهده املقدس.
ويف كل األزمان والعصور كان املؤمنون يذهبون لزيارة
اإلمام احلسني  رغم املوانع واملشاكل والعقبات يف بعض
األزمنة واألوقات؛ ومل يستطع أحد أن يقف يف وجه زيارته؛ بل
ازداد علو ًا وارتفاع ًا بمرور الزمن ،وازداد زواره عدد ًا حيث يصل
زواره إىل ماليني الزوار من املؤمنني واملحبني سنوي ًا لزيارة ابن
بنت رسول اهلل  ،وسيد شباب أهل اجلنة ،ورحيانة الرسول
األعظم  وحبيبه ،وقرة عينه ،وثمرة فؤاده.

المتوكل العباسي وهدم قبر اإلمام الحسين 
من األفعال املنكرة واحلمقاء التي قام هبا املتوكل العبايس
هو هدمه لقرب اإلمام احلسني  ،ومنع املؤمنني من زيارته،
ووضع حراس عىل الطرق ملعاقبة كل من خيالف ذلك.
فقد ذكر مجيع املؤرخني :أن املتوكل العبايس أمر هبدم قرب
اإلمام احلسني  يف سنة 236هـ ،وهدم ما حوله من الدور،
وأن يعمل مزارع ،ومنع الناس من زيارته ،وإخفاء قربه الرشيف.

يقول السيوطي عن حادثة هدم قرب اإلمام احلسني 

ما نصه :ويف سنة ستة وثالثني [بعد املئتني] أمر هبدم قرب احلسني،
وهدم ما حوله من الدور ،وأن يعمل مزارع ،ومنع الناس من
زيارته ،وخرب ،وبقى صحراء.

وكان املتوكل معروف ًا بالتعصب ،فتأمل املسلمون من ذلك،
وكتب أهل بغداد شتمه عىل احليطان واملساجد ،وهجاه الشعراء،
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فمام قيل يف ذلك:

بالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلوما
فلقد أت��اه بنو أبيه بمثله ه��ذا لعمري قبره مهدوما

أسفوا على أن ال يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رميما

(((

وقـال ابـن األثــري« :أمـر املتـوكـل هبــدم قــرب

احلسني بن عيل  ،وهدم ما حوله من املنازل والدور ،وأن
يبذر ويسقى موضع قربه ،وأن يمنع الناس من إتيانه ،فنادى

[عامل صاحب الرشطة] بالناس يف تلك الناحية :من وجدناه
عند قربه بعد ثالثة حبسناه يف املطبق»(((.

وأشار ابن كثري لذلك أيض ًا فقال« :أمر املتوكل هبدم قرب

احلسني بن عيل بن أيب طالب وما حوله من املنازل والدور ،ونودي

يف الناس :من وجد هنا بعد ثالثة أيام ذهبت به إىل املطبق .فلم يبق
هناك برش ،واختذ ذلك املوضع مزرعة حترث وتستغل»(((.

وأكد احلادثة ابن جرير الطربي قائالً« :أمر املتوكل هبدم

قرب احلسني بن عيل وهدم ما حوله من املنازل والدور ،وأن حيرث
ويبذر ويسقى موضع قربه ،و ُان يمنع الناس من إتيانه ،فذكر أن

((( تاريخ اخللفاء ،السيوطي ،ص.393
((( الكامل يف التاريخ ،ابن األثري ،ج ،6ص.108
((( البداية والنهاية ،ابن كثري ،ج ،7ص.377
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عامل صاحب الرشطة نادى يف الناحية :من وجدناه عند قربه بعد

ثالثة بعثنا به إىل املطبق ،فهرب الناس وامتنعوا من املصري إليه،

وحرث ذلك املوضع وزرع ما حواليه»(((.

وأما ابن اجلوزي فقال« :إن املتوكل أمر هبدم قرب احلسني بن

عيل  ،وهدم ما حوله من املنازل والدور ،وأن يبذر ويسقى
موضع قربه ،وأن يمنع الناس من إتيانه ،فنادى صاحب الرشطة

يف الناحية :من وجدناه عند قربه بعد ثالثة بعثنا به إىل املطبق،

فهرب ،وامتنعوا من املصري إليه ،وحرث ذلك [ املوضع ] وزرع
ما حوله »(((.

ويتحدث أبو الفرج األصفهاين عن هدم قرب اإلمام

احلسني  بأوامر مبارشة من املتوكل العبايس قائالً:

«وكان من ذلك أن كرب قرب احلسني ،وع ّفى آثاره ،ووضع

عىل سائر الطرق مسالح((( له ال جيدون أحد ًا زاره إال أتوه به فقتله

أو أهنكه عقوبة»(((.

((( تاريخ الطربي ،ج ،5ص.312
((( املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك ،ابن اجلوزي ،ج  ،11ص .237
((( املسالح :ما يعرف اليوم بنقاط التفتيش ،وحتوي كل واحدة منها عىل
جمموعة من الرجال املسلحني.
((( مقاتل الطالبيني ،ص.597
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ثم يروي أبو الفرج األصفهاين تفاصيل اجلريمة النكراء

هبدم مشهد اإلمام احلسني  ،واستهانته بمقدسات املسلمني،
واعتدائه عىل قرب السبط الشهيد ،وسيد شباب أهل اجلنة ،فقال:

«وبعث برجل من أصحابه يقال له :الديزج ،وكان هيودي ًا

فأسلم ،إىل قرب احلسني ،وأمره بكرب قربه وحموه وإخراب كل

ما حوله ،فمىض ذلك وخرب ما حوله ،وهدم البناء وكرب ما

حوله نحو مائتي جريب ،فلام بلغ إىل قربه مل يتقدم إليه أحد،

فأحرض قوم ًا من اليهود فكربوه ،وأجرى املاء حوله ،ووكل
به مسالح بني كل مسلحتني ميل ،ال يزوره زائر إال أخذوه

ووجهوا به إليه.

فحدثني حممد بن احلسني األشناين ،قال :بعد عهدي

بالزيارة يف تلك األيام خوف ًا ،ثم عملت عىل املخاطرة بنفيس
فيها وساعدين رجل من العطارين عىل ذلك ،فخرجنا زائرين

نكمن النهار ونسري الليل حتى أتينا نواحي الغارضية ،وخرجنا
منها نصف الليل فرسنا بني مسلحتني وقد ناموا حتى أتينا القرب
فخفي علينا ،فجعلنا نشمه ونتحرى جهته حتى أتيناه ،وقد قلع

الصندوق الذي كان حواليه وأحرق ،وأجري املاء عليه فانخسف

موضع اللبن وصار كاخلندق ،فزرناه وأكببنا عليه فشممنا منه

رائحة ما شممت مثلها قط كيشء من الطيب ،فقلت للعطار الذي

المتوكل العباسي وهدم قبر اإلمام الحسين 
كان معي :أي رائحة هذه؟
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فقال :ال واهلل ما شممت مثلها كيشء من العطر ،فودعناه

وجعلنا حول القرب عالمات يف عدة مواضع.

فلام قتل املتوكل اجتمعنا مع مجاعة من الطالبيني والشيعة

حتى رصنا إىل القرب فأخرجنا تلك العالمات وأعدناه إىل ما كان
عليه »(((.

ورغم اجلريمة النكراء ،والعمل املشني الذي قام به املتوكل؛

إال أنه مل يستطع إخفاء قرب اإلمام احلسني ؛ فها هو اليوم
ومنذ مئات السنني أصبح قربه الرشيف منارة للمحبني وقبلة

للعاشقني ،حيث يأيت لزيارته ماليني املسلمني من كل مكان،
وهتوي إليه القلوب واألفئدة ،ويتسابق املؤمنون للفوز بمكان

قريب من رضحيه الرشيف ،والدعاء هلل عنده ،والتوسل به إىل اهلل

تعاىل.

أما املتوكل العبايس فال أحد يعرف قربه ،ومل يعد أحد

يذكره بخري ،بل إن سجله مملوء بأعامل الرش ،والتي يف مقدمتها

هدم قرب اإلمام احلسني  ،والذي يدل عىل نصبه وعداوته

وبغضه ألئمة أهل البيت األطهار .
((( مقاتل الطالبيني ،ص.599-598
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أما اإلمام احلسني 

فقد حتول قربه الرشيف ومشهده

املقدس يف كربالء منارة لألحرار يقصده املاليني يف كل سنة،

ويتضاعف أعداد الزوار عام ًا بعد عام ،فسالم عليه يوم ولد ويوم

استشهد ويوم يبعث حي ًا.

وآخر دعوانا ِ
أن احلمد هلل رب العاملني

وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله الطيبني الطاهرين
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