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احلديث التاسع: تاسوعاء بني 
قراءتني.

يف ظهر تاسوعاء املحرم تم حتشيد ثالثني ألف 
أو أكثر عىل احلسني  يف كربالء وهو مع عياله 
)نسائه أطفالة(، ورجاله من أهل بيته، وسبعني 

من أصحابه ممن رافقه يف السري من مكة.
ويف عشية ظهر تاسوعاء أي بعد صالة الظهر 
  احلسني نحو  اجليش  هذا  حترك  والعرص، 
اجلوشن  ذي  بن  وشمر  سعد  بن  عمر  بقيادة 
موفُد ابن زياد إىل ابن سعد يأمره بأن يأخذ كالما 
رصحيا من احلسني  يف بيعة يزيد فريبح احلياة 

أو يرفض فيخرس حياته وحياة من معه.
فلام نظر احلسني  إىل حتركهم، بعث أخاه 
العباس  ليستعلم عاّم يريده القوم من وراء 
التحرك، فرجع العباس  وأخربه بخربهم، 
أن يرجع    العباس   من  فطلب احلسني 
إليهم ويستمهلهم أن يؤخروه إىل غٍد، وأعطوا 

للحسني  ما أراد بعد تردد منهم.
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ونحن اليوم يف تاسوعاء: 

نريد أن نتذاكر قضية مهمة جدا يثريها عادة 
اخلطباء يف الليلة اخلامسة من ليايل املحرم، ويقرأ 
طرفا منها أصحاب املقاتل يوم العارش يف تاريخ 

عاشوراء:
 يذكر أصحاب املقاتل نقال عن أيب خمنف 
أهل  من  هو    للحسني  املحارص  اجليش  أن 

الكوفة. 

  بينام قال اإلمام الصادق  : أهنم  خيل اهل 
الشام. 

وذلك ملا ُسِئَل عن صوم تاسوعاء قال: »هو  
وأهل  وأصحابه    احلسني  فيه  يوم حوصر 
بيته من قبل خيل أهل الشام... وأيقن ابن سعد 
  وابن مرجانه أن أهل العراق لن ميدوا احلسني

بناصر«.))(
ثم يذكر أصحاب األراجيز ومنهم املرحوم 

. آية اهلل الشيخ هادي كاشف الغطاء
))( الكليني الكايف.
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معلنــا ونــادى  إمامهــُم  قــام 
أنشــدكم اهلل هــل تعرفونــي مــن أنا

حســبا   البرايــا  خيــر  نعــم  قالــوا 
وأبــا وأمــا  جــًدا  وخيرهــم 

ورهطــه المصطفــى  النبــي  آل 
وســبطه ريحانتــه  وأنــت 

دمــي تســتحلون  بمــاذا  قــال 
وتهتكــون فــي البرايــا حرمــي؟

تحفــظ  بايــع  البيعــة  فقالــوا 
بيتــك وأهــل  نفســك 
وهو ما يذكر عن احلر أنه خري نفسه بني حرمة 
احلسني  ووجوب البيعة ليزيد وحفظ الدين 

يف النفس. 

والسؤال: هل فعال َرْفُض البيعة للحاكم بام هو 
حاكم يستلزم قتل الرافض للبيعة والتنكيل بأهل 

بيته وأرسهم؟

  لقد حرف بنو أمية يف إعالمهم دين حممد
أول ما حرف منه النظرة إىل احلاكم عىل أنه هو 
الشفيع عند اهلل والقائد إىل اجلنة، بدال من عيل بن 
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  وانتحلوا ملعاوية ما كان لعيل ، أيب طالب
يف حديث الغدير. 

ثم رموا اآلمرين باملعروف الناهني عن املنكر 
بام وصف به النبي  اخلوارج عىل أمري املؤمنني 

. عيل
النشِء اجلديد،  أمُر احلقيقِة عىل  ُغمَّ  وهكذا 
فإن النشَء يف سنة 58 هـ من عمر 13 إىل عمر 23 
سنة قد أضلَّه معاوية إضالالً مطبقاً، ويف عقيدته 
أن معاوية ويزيد يقودان املسلمني إىل اجلنة، وإن 

عليا  وأهَل بيِته يقودون الناس إىل النار.

سلك معاوية سبع خطط لتحقيق هدفه.
وخطط احلسني  يف قباهلا، بل هي خطط 
َْنا بَِها قَوًْما  اهلل ورسوله ﴿فَإِن يَْكُفْر بَِها َهُؤالء َفَقْد َولَّكَّ
ُ فَبُِهَداُهُم  ِيَن َهَدى اهَّللَّ ْولَئَِك اذِلَّ

ُ
لَّيُْسواْ بَِها بَِكافِرِيَن * أ
اْقَتِدهْ ﴾))( أهيا املسلم. 

فقد حفظ اإلمام احلسني  نفسه من خطط 
معاوية الغتياله. 

وحفظ أحاديث النبي  يف عيل  وأهل 
بيته  بعقده املؤمتر األول من النسيان واالندثار.

وحفظ عرشة آالف شيعي رواة أو يزيدون 
))( سورة األنعام: 89ـ  90.
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بعد  الساحة  من  بسحبهم  االستئصال  من 
مقتل حجر بن عدي الكندي وحثهم عىل 

االنرصاف للعبادة. 
وعقد املؤمتر الثاين بعد موت معاوية يف مكة 
لشيعته خاصة يرشح هلم خطط الشهادة وما بعد 
الشهادة ويأخذ منهم البيعة عىل الشهادة، فهناك 
بيعة عىل النرصة وبيعة عىل الشهادة وهي بيعة 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر، قال تعاىل: 
نَّ 

َ
بِأ ْموالَُهْم 

َ
َوأ نُْفَسُهْم 

َ
أ الُْمْؤِمننَِي  ِمَن  اْشرََتى  اهَّلَل  ﴿إِنَّ 

لَُهُم اجْْلَنََّة يُقاتِلُوَن يِِف َسبِيِل اهَّللِ َفَيْقُتلُوَن َوُيْقَتلُوَن وَْعداً 
ْوىف بَِعْهِدهِ 

َ
ا يِِف اتلَّْوراةِ َواألجِْْنِيِل َوالُْقْرآِن َوَمْن أ َعلَيْهِ َحقًّ

ِي باَيْعُتْم بِهِ َوذلَِك ُهَو  وا بِبَيْعُِكُم اذِلَّ ِمَن اهَّللِ فَاْسَتبرِْْشُ
ائُِحوَن  الَْفْوُز الَْعِظيُم * اتلَّائُِبوَن الْعابُِدوَن احْْلاِمُدوَن السَّ
اِجُدوَن اآلِمُروَن بِالَْمْعُروِف َوانلَّاُهوَن َعِن  اكُِعوَن السَّ الرَّ

ِ الُْمْؤِمننَِي﴾.))( الُْمنَْكرِ َواحْْلافُِظوَن حِْلُُدودِ اهَّللِ َوبرَّْشِ
من  وخروجهم  شهادته  بعد  لينهضوا 
وإقامة  ودولتهم،  القتلة  مواجهة  يف  السجون 

. دولة يف الكوفة عىل منهج عيل
وقد وضح اإلمام احلسني  يف هذا املؤمتر 
  العابدين  زين  عيل  ولده  تكليف  ـ الثاين ـ 

))( سورة التوبة: )))ـ  2)).
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بتكليف آخر ليس له صلة بتكليف شيعته االنف 
الذكر. 

وتكليف آخر خيص بني هاشم وعدم الدخول 
يف بيعة ابن الزبري مهام كلفهم األمر.

وقد خلصنا ذلك يف بحثنا املقارن بني سرية 
 . وسرية احلسني  النبي

مع  الكوفة  تاريخ  العباس  بنو  وحرف 
  ملا لصقوا هبم عار قتل احلسني  احلسني
أبد الدهر حني كتب إعالمّيوهم أن أهل الكوفة 
دعوا احلسني  لنرصته فخذلوه وقتلوه وسبوا 
نساءه ودمعت عينا يزيد بسبب قسوهتم مع عيال 
احلسني ، وغريها من األكاذيب التي ضلت 

تالحق الكوفيني إىل اليوم.

السيد سامي البدري
النجف األرشف/ حمرم احلرام 444)هـ

 


اضغط هنا لالنتقال اىل املوقع االلكرتوين
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