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 احلديث الرابع: 
قتلة احلسني ونظامهم..  َمن 

يشبهون؟

َقَتَلَة  الفجر  سورة  يف  الكريم  القرآن  شبَّه 
 ، بقوم عاد الذين كذبوا نبيهم هود  احلسني
وبثمود الذين كذبوا نبيهم صالح ، وبفرعون 

(((. الذي كذب موسى

وهذه  األنظمة واألقوام الثالثة مشرتكون يف 
األمور التالية:

). إهنم متمكنون يف األرض وهلم دولة ونظام 
يف  الفساد  وأكثروا  البالد  يف  طغوا  ثم  قوي، 
املجتمع قبل البعثة وبعدها واستضعفوا املؤمنني 
بالنبي الذي شجب تلك األسامء ودعا اىل اهلل 

تعاىل وعذبوهم وصلبوهم عىل جذوع النخل. 
2. وصف هؤالء األقوام وأنظمتهم  ُكرباءهم 

))) انظر سورة الفجر التي طرحت هذا التشابه بوضوح.
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وأسالفهم بصفات ما أنزل اهلل هبا من سلطان، و 
تقربوا  إىل اهلل تعاىل بطاعتهم وجعلوهم شفعاء 
نُْتْم 

َ
يُْتُموها أ ْسماٍء َسمَّ

َ
جُُتادِلُونيَِِن يِِف أ

َ
عنده، قال تعاىل: ﴿أ

َل اهلُل بِها ِمْن ُسلْطاٍن﴾ سورة األعراف:  َوآباؤُُكْم ما نَزَّ
.7(

عليهم  اهلل  صبَّ  وفسادهم  وبتكذيبهم   .3
سوَط عذاب يف الدنيا، ويف اآلخرة ادخر هلم أشد 

العذاب.

كذلك قتلة احلسني  بنو أمية ومن ريض 
بفعاهلم:

فإهنم هلم دولة وقدرة فطغوا يف البالد وعذبو 
 وصلبوهم عىل جذوع  ا املؤمنني باحلسني 

النخل.
وأخربنا اهلل تعاىل أنه هلم لباملرصاد ﴿إنَّ َربََّك 

بََلِالِْمرَْصادِ﴾ وهو جواب القسم.
عىل  الدنيا  يف  منهم  ينتقم  سوف  أنه  أخربنا 

مراحل:
اهلل  فعل  املبارشين، وقد  القتلة  بقتل  األوىل: 

تعاىل ذلك عىل يد سليامن بن رصد واملختار .
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الثانية: بإهالك نظامهم عىل يد نظام آخر وهم 
العباسيون.

الثالثة: بإهالك األنظمة والناس يف آخر الزمان 
وبني  أمية  بني  جمد  إعادة  عىل  يعملون  الذين 
العباس عىل يد املهدي  فال تبقى هلم باقية. 

وقد حتقق تارخييا االنتقام األول والثاين وبقي 
آخر  يف    املهدي  يد  عىل  الثالث  االنتقام 

الزمان.

ويف اآلخرة ُيدِخل اهلل تعاىل القتلة ومن ريض 
بـ)آل فرعون(  العذاب كام صنع  أشد  بفعاهلم 
َشدَّ الَْعَذاِب﴾ 

َ
ْدِخلُوا آَل فِرَْعْوَن أ

َ
ومن حذا حذوهم ﴿أ

سورة غافر: 46.

أما احلسني  وأهل بيته وأصحابه ريض اهلل 
عنهم  ومن اقتفى أثرهم باإليامن هبم وأخذ الدين 

عنهم، فهم باآلخرة يف اجلنة، وهي جنتان: 
جنة خاصة بالسابقني الذين أنعم اهلل عليهم 
من  والتسعة  وأمه  وأبوه  وأخوه  احلسني  وهم 
ٍر َموُْضونٍَة  بنيه عليهم السالم، قال تعاىل: ﴿ىلََع رُُسُ
وَن  ُ * ُمتَِّكئنَِي َعلَيْها ُمَتقابِلنَِي * َيُطوُف َعلَيِْهْم ودِْْلاٌن خُُمَدَّلَّ
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ُعوَن َعنْها  ٍس ِمْن َمعِنٍي * ال يَُصدَّ
ْ
بارِيَق َوَكأ

َ
ْكواٍب َوأ

َ
* بِأ

ا  وَن * َوحََلِْم َطرْْيٍ ِممَّ ُ ا َيَتَخرْيَّ َوال ُيزْْنِفُوَن * َوفاكَِهٍة ِممَّ
ْمثاِل اللُّْؤلُؤِ الَْمْكُنوِن * َجزاًء 

َ
يَْشَتُهوَن * وَُحوٌر ِعنٌي * َكأ

ثِيماً * إاِلَّ 
ْ
بِما اكنُوا َيْعَملُوَن * ال يَْسَمُعوَن فِيها لَْغواً َوال تَأ

ـ 26. قِياًل َسالماً َسالماً﴾ سورة الواقعة: 5)ـ 

ــ  اقتدوا هبم  اليمني الذي  وجنة ألصحاب 
ـ وأخذوا دينهم عنهم،  بالسابقني املنعم عليهمـ 
قال تعاىل: ﴿يِِف ِسْدٍر خَُمُْضوٍد * َوَطلٍْح َمنُْضوٍد * َوِظّلٍ 
َمْمُدوٍد * َوماٍء َمْسُكوٍب * َوفاكَِهٍة َكثرَِْيٍة * ال َمْقُطوَعٍة 
ناُهنَّ إِنْشاًء * 

ْ
نَْشأ

َ
َوال َمْمُنوَعٍة * َوفُرٍُش َمْرفُوَعٍة * إِنَّا أ

ْصحاِب ايَْلَِمنِي * 
َ
تْراباً * أِِل

َ
بْكاراً * ُعُرباً أ

َ
فََجَعلْناُهنَّ أ

لنَِي * َوثُلٌَّة ِمَن اآلِخرِيَن﴾ سورة الواقعة:  وَّ
َ
ثُلٌَّة ِمَن اأِل

ـ 40. 28ـ 

السيد سامي البدري
النجف األرشف/  حمرم  احلرام 444)هـ

 


اضغط هنا لالنتقال اىل املوقع االلكرتوين
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