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مولوِدهــا يف  الزهــراء  هنــّؤا 

ُقــرُة العينــني ثــاين احلســنني

ــِه ــاِء لثقِل ــت الكس ــٌس حت خام

ثالــٌث يف اهلــدِي ثــاين الفرقديــن

نال يف الفضل صفات املصطفى

و كــذا حــاز معالــي األبويــن

تكبــريٍة يف  املختــار  هنــؤا 

بــرّشوا فيــه ُمّصــي القبلتــني
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مقدمة املركز

بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني 
والصالة والسالم عىل حممد واله الطاهرين. 

إنه احلسني.. وقد احتضتنه من أطرافه سامت 
الرسالة، وتألألت يف قسامته هاالت اإلمامة، 
الدافق  النبوي  النور  بإرشاقة  جبينه  وسطع 

اخلالب. 
وقد أثرت عن النبي  يف سبطه الكريم الثاين، 
كلامت  من  املعدودات،  السنوات  تلك  خالل 
والتعظيم  التكريم  وأحاديث  واملودة؛  احلب 
وهو الذي ال ينطق عن اهلوى وال متيل به نزعات 
العاطفة عن قصد السبيل ما ال جمال الستيعابه يف 
هذا املخترص؛ وال تتسع لرسده هذه الصفحات. 
 قد عرب يف تلك النصوص  وإذا كان النبي 
ه فيه وإنه  عن منتهى احلب للحسني وغاية التولُّ
ذلك  فإن  يقول؛  ما  كل  يف  املصدق  الصادق 
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وحده مل يكن غاية اهلدف وهناية املقصد، بل كان 
يف تلك النصوص كام يدل لفظ بعض منها وكام 
يشعر سياق بعض آخر وأسلوبه ؛ ما يوحي بأن 
الغرض املنشود يشء وراء ذلك وفوق ذلك، وإنه 
باختصار إثارة انتباه املسلمني ولفت نظرهم إىل 
ما هلذا السبط األثري من شأن خطري ودور مدخر 
يف تاريخ العقيدة اإلهلية واملسرية اإلسالمية يف 

أيامها البايل املقبلة. )))
ويكفينا ان نورد بعض تلك النصوص من تلك 

األحاديث الرشيفة باختصار: 
). »ُحَسنٌي ِمنِّي وأنا ِمن ُحسني، أَحبَّ اهلُل َمن 

أحبَّ ُحَسينًا، ُحسنٌي ِسْبُط ِمن األْسباط«.
2. »َمن أَحبَّ احلسَن واحُلَسنَي فقْد أَحبَّين وَمن 

أبَغَضُهما فقْد أبَغَضين«.
من  ابناي،  واحلسني  »احلسن  آخر:  لفظ  ويف 
أحبَّهما أحبَّين، ومن أحبَّين أحبَّه اهلُل، َوَمن أحبَّه 
اهلل أدخله اجلنة، ومن أبغَضُهَما أبغَضين، ومن 
أبغَضين أبغَضه اهلل، َوَمن أبغضه اهلل أدخَله النَّار 

َعلى وَجهه«.
3. » احلسُن واحُلسنُي سيَِّدا شباِب أهِل اجلنِة«.

))) سرية األئمة االثني عرش  الشيخ حممد حسن آل ياسني، ج) 
ص246.
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ويف لفظ آخر عن حذيفة بن اليامن: أتيُت النبي 
صىل اهلل عليه وسلم فصليت معه املغرب ثم قام 
يصيل حتى صىل العشاء ثم خرج فاتبعته فقال: 
عَليَّ  ُيسلَِّم  أْن  ربَّه  استأَذن  مَلٌك  يل  »عَرض 
رين أنَّ احلَسَن واحُلَسْيَن سيِّدا شباِب أهِل  وبشَّ

اجلنَِّة«.
4. خرج النبي  من بيت عائشة فمر عىل بيت 
فاطمة فسمع حسني يبكي فقال: »أمل تعلمي أن 

بكاءه يؤذيين«.)))
5. كان رسول اهلل  يصيل، فإذا سجد وثب 
أن  أرادوا  فإذا  ظهره،  عىل  واحلسني  احلسن 
قىض  فإذا  دعومها.  أن  إليهم  أشار  يمنعومها 
الصالة وضعهام يف حجره؛ وقال: »من أحبين 

فليحب هذين«.)2) 
مها  واحلسني  احلسن  »إن  يقول:    كان   .6

رحيانتای من الدنيا «.)3) 
لقد كان  قاصدا ما يقول او يفعل يف بيان منزلة 
املقبل  الغد  فان    واحلسني  احلسن  سبطيه 

))) املعجم الكبري: 26/3) وذخائر العقبي: 43).
)2) جممع الزوائدج9 ص 79).

)3) صحيح البخاري: 33/5 وسنن الرتمذي: 5/ 657 وحلية 
األولياء: 5/ 70، وأسد الغابة: 9/)8). 
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سوف يعج بالعمى والضالل والفتن الدامية وال 
منجى منها اال بحبهام واتباع هدهيام، فهام العالمة 

الواضحة.

د. السيد حسني البدري
وحدة األبحاث العلمية واإلصدارات العامة
3 شعبان 442) هجرية
املوافق لـ 7)/3/)202
قم املرشفة
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حديُث الوالدة
 نقل الشيخ الصدوق  )ت)38ه ( يف كتابه األمايل 

ص 42) بسنده عن اإلمام الصادق  قال:

أقبل جريان أم أيمن))( إىل رسول اهلل ، فقالوا: 
يا رسول اهلل: إن أم أيمن مل تنم البارحة من البكاء، 

ومل تزل تبكي حتى أصبحت.
قال: فبعث رسول اهلل  إىل أم أيمن فجاءته.

فقال  هلا: يا أم أيمن، ال أبكى اهلل عينيك، إن 
جريانك أتوين وأخربوين أنك مل تزيل الليل تبكني 

أمجع، فال أبكى اهلل عينيك، ما الذي أبكاك؟
قالت: يا رسول اهلل، رأيت رؤيا عظيمة شديدة، 

فلم أزل أبكى الليل أمجع.
فقال هلا رسول اهلل : فقصيها عىل رسول اهلل، 

فإن اهللَ ورسوَلُه أعلم.
))) هي موالة النبي  وحاضنته اسمها بركة بنت ثعلبة وكان  يقول: 
أم أيمن أمي بعد أمي. وكان إذا نظر إليها يقول: هذا بقية أهل بيتى. وقد أخرب 
عنها )كام يف ترمجتها من االصابة ج8 ص358( اهنا من أهل اجلنة. وترجم 
هلا ابن عبد الرب يف استيعابه وكل من ترجم للصحابة من أهل املعاجم فأثنوا 
عليها بامتيازها يف الدين والعقل وحسن السرية، وابنها أيمن استشهد بني يدى 

رسول اهلل  يف غزوة خيرب فأحتسبته عند اهلل صابرة تبتغى االجر واملثوبة.
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فقالت: َتعُظم عيّل أن أتكلَم هبا. فقال هلا : إنَّ 
يها عىل رسول اهلل. الرؤيا ليست عىل ما ُترى، فُقصِّ

قالت: رأيت يف ليلتي هذه، كأنَّ بعُض أعضاِئَك 
ملقًى يف بيتي.

فقال هلا رسول اهلل : نامت عينُك يا أم أيمن، 
تلُد فاطمة احلسني، فرُتّبينَه وَتلينَُه، فيكون بعض 

أعضائي يف بيتِك.
فلامَّ َولدت فاطمة احلسني ، فكان يوم السابع، 
أمر رسول اهلل  فحلق رأسه وتصدق بوزن 
شعره فضة وعق عنه، ثم هيأته أم أيمن ولفته 
يف برد رسول اهلل ، ثم أقبلت به إىل رسول 
اهلل ، فقال : مرحبا باحلامل واملحمول، يا 

أم أيمن، هذا تأويل رؤياك. 
أم  أيمن  بدل  املصادر  بعض  يف  ذكرت  أقول: 

(((. الفضل زوجة العباس عم النبي
ويناسب هنا ذكر قول النبي : حسني مين وأنا 
من حسني أحب اهلل من أحب حسينا حسني سبط 

من األسباط.)2)

))) انظر مسند أمحد بن حنبل ج6 ص399.
)2) سنن الرتمذي كتاب املناقب باب )3 مناقب احلسن واحلسني 
اإلمام  فضائل    املفيد للشيخ  اإلرشاد  وأيضا  ص307،  ج2 

احلسني  وزيارته ج2 ص27)
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 ((( يف كتابه عيون أخبار الرضا  ونقل أيضا
عن اإلمام عيل بن موسى الرضا  قال: حدثني 
أيب موسى بن جعفر  قال حدثني أيب جعفر 
  قال حدثني أيب حممد بن عيل  بن حممد
قال حدثني أيب عيل بن احلسني  قال حدثتني 

 : أسامء بنت عميس قالت حدثتني فاطمة
ملا ولد احلسني  جاء النبي  فقال: يا أسامء)2( 
َن يف  هلمي ابني فدفعته إليه يف خرقة بيضاء، فأذَّ
أذنه اليمنى وأقام يف اليرسى، ووضعه يف حجره 

فبكا.
فقلت: بأيب أنت وأمي مم بكائك؟

قال : عىل إبني هذا.
قلت: إنه ولد الساعة يا رسول اهلل!

فقال : تقتله الفئة الباغية بعدي ال أناهلم اهلل 
شفاعتي.

ثم قال : يا أسامء ال ختربي فاطمة هبذا فإهنا 

))) ج) ص 28.
)2) ليس املقصود بأسامء هنا يف هذا املوضع بنت عميس وليست هي التي 
قبَّلت فاطمة  باحلسني ألهنا كانت مع زوجها يف احلبشة بل املقصود 
هبا أسامء بنت يزيد األنصارية. راجع كتاب الصحيح من سرية النبي االعظم 
للسيد جعفر مرتىض يف تعليقه عىل الرواية ج5 ص263 الباب الثالث ما بني 

بدر وأحد ذكر أسامء بنت عميس.
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قريبة عهد بوالدته.)))
ثم قال  لعيل : أي يشء سميت إبني هذا؟

قال : ما كنت ألسبقك باسمه يا رسول اهلل.)2)
فقال النبي : وال اسبق باسمه ريب عز وجل.

ثم هبط جربائيل  فقال: يا حممد العيل األعىل 
يقرئك السالم ويقول لك عيل منك كهارون من 

موسى سم إبنك هذا باسم ابن هارون.
قال النبي : وما اسم ابن هارون.

قال: شبري.
قال النبي : لساين عريب.

قال جربائيل : سمه احلسني.

اجراء سنن املولود
1. االذان واالقامة: واذن النبي  يف أذن سبطه 

 عليه. انظر: املفيد، اإلرشاد،  ))) روى الفريقان بكاء النبي 
 (420 األسامع،  إمتاع  واملقريزي،  29)؛  ص   ،2 ج  هـ،   (4(3
هـ، ج 2)، ص 237؛ وابن كثري، البداية والنهاية، دار الفكر، ج 6، 
ص 230. احلاكم النيسابوري، املستدرك، 3/ 94)، كتاب معرفة 

. الصحابة، أول فضائل أيب عبد اهللَّ احلسني
)2) هناك اخبار تقول أّن أباه عليًا  اختار للحسني  اسم 
َحرب أو َجعفر، لكن جّده النبي  ساّمه حسينًا، وذلك بعد تسمية 
عيل. ولكن مجلة من الباحثني ذهبو إىل ان هذه االخبار موضوعة عىل 
 ،انظر: الّري شهري، موسوعة اإلمام احلسني ، االمام عيل

ج )، ص 94) - 95).
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احلسني  اليمنى وأقام يف اليرسى.)))
ي ابني، فدفعته يف خرقة  ويف رواية: »يا أسامء هلمِّ

بيضاء، فأذَّن يف أذنه اليمنى، وأقام يف اليرسى«.
كلمة  أّول  تكون  أن  عىل  اإلسالم  حرص  قد 
يسمعها املولود اجلديد هي كلمة »اهلل«، وذلك 
أذن  اآلذان يف  قراءة  استحباب  د عىل  أكَّ حينام 
املولود اليمنى وقراءة اإلقامة يف أذنه اليرسى، 
يف  الولد  صالح  يف  تأثريًا  لقراءهتا  أّن  مفيدًا 
عليه  اهلل  صىل  األكرم  الرسول  فعن  مستقبله، 
وآله وسلم: »من ولد له مولود فليؤذِّن يف أذنه 
اليمىن بآذان الصالة، وليقم يف أذنه اليسرى، فإّنها 

عصمة من الشيطان الرجيم«.)2)
  2. العقيقة: فلام كان يوم سابعه عقَّ عنه النبي

بكبشني املحني وأعطى القابلة فخذًا ودينارًا.
3. احللق: ثم حلق راسه وتصدق بوزن الشعر 

ورقا)3) وطىل راسه باخللوق. )4)
وكنى النبي  سبطه احلسني؛ أبا  الكنية:   .4

))) أسد الغابة: 2/ 8) وذخائر العقبی: 8)) وسري أعالم النبالء: 
(88 /3

)2) احلر العاميل، وسائل الشيعة، ج5)، ص36).
)3) اي فضة.

)4) طيب مركب يتخذ من الزعفران وغريه.
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عبداهلل.)))

: تاريخ والدته
عام  املنورة  باملدينة    عيل بن  احلسني  ولد 
اخلندق يف شهر شعبان لثالث خلون منه يف السنة 

الرابعة من اهلجرة.)2)
  يذكر ان يف 3 شعبان عام 60 هـ. كان وصوله
إىل مكة حني خرج من املدينة بعد موت معاوية 

(3(. بن ايب سفيان وهي بداية هنضته
»ونشأ هذا املولود املبارك يف ظالل جده الوارفة. 
كام نشأ أخوه من قبل - نشأة فريدة متميزة؛ مل 
والصبيان يف األرض،  األطفال  تاريخ  يعرفها 
ومل يشاهد مثلها يف حياة األسباط واألحفاد بني 
الناس، عىل الرغم من أن احلسني مل يكتب له 
من العيش يف كنف جده األعظم  إال ُسنّيات 
يسرية من العمر، ولكنها كانت فيام حفلت به 
وانطوت عليه ُسنيات تفضل القرون، وتربو يف 

))) أسد الغابة: 2/ 8) وذخائر العقبی: 8)) وسري أعالم النبالء: 
(88 /3

)2) اليعقويب، تاريخ اليعقويب، بريوت، ج 2، ص 246؛ الدواليب، 
تاريخ  الطربي،  )2)؛   ،(02 ص  هـ،   (407 الطاهرة،  الذرية 
الطربي، 962) م، ج 2، ص 555؛ املفيد، اإلرشاد، 4)4) هـ، ج 

2، ص 27.
)3) املفيد، اإلرشاد، 3)4) هـ، ج 2، ص 66.
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رشفها وقدسها عىل العصور. 
التكبري  أسامرها  كانت  التي  السنوات  إهنا 
السامء،  وحي  آيات  وأحاديثها  والتهليل، 
القرآن،  تراتيل  ونغامهتا  اهلل،  مالئكة  وزوارها 
ونبض ساعاهتا العمل املضني واجلهاد الدؤوب 

يف سبيل اهلل«. )))
ونقلت املصادر، أن النبي  كان حيب احلسنني 
منقطع  هلام  حّبه  وكان  غريمها،)2)  من  أكثر 
النظري، حيث أّنه  عندما َيدخل احلسنان إىل 
مسجده يتوقف عن إلقاء خطبته فينزل من املنرب 
فيحتضنهام.)3) وقد روي عن النبي  أّنه قال 

حّب احلسنني منعني عن حّب غريمها.)4)
وكان احلسني  يف ضمن األفراد اخلمسة الذين 
نجران.)5)  نصارى  لـمباهلة  النبي  أحرضهم 

))) سرية األئمة االثني عرش ، الشيخ حممد حسن آل ياسني، ج) 
ص246.

)2) الرتمذي، سنن الرتمذي، 403) هـ، ج 5، ص 323.
)3) ابن حنبل، املسند، بريوت، ج 5، ص 354؛ الرتمذي، سنن 
الرتمذي، 403) هـ، ج 5، ص 322؛ ابن حبان، صحيح ابن حبان، 
993) م، ج 3)، ص 402؛ احلاكم النيشابوري، املستدرك، 406) 

هـ، ج )، ص 287.
)4) ابن قولويه، كامل الزيارات، 356) هـ، ص 50.

)5) ابن سعد، الطبقات الكربى، 968) م، ج 6، ص 406-407؛ 
الصدوق، عيون أخبار الرضا، 363) هـ ش، ج )، ص 85؛ املفيد، 

اإلرشاد، 3)4) هـ، ج )، ص 68).
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وكان عمره سبع سنني عندما تويف النبي ؛ 
وهلذا تم تصنيفه يف الطبقة األخرية من الصحابة 

(((. الذين عارصوا النبي

: القابه
وألقاب احلسني  كثرية اشرتك ببعضها مع 
أخيه احلسن ، منها سيد شباب أهل اجلنة، 
والزكّي، والّطيب، والويف، والّسيد، وامُلبارك، 
والنّافع، والّدليل عىل ذات اهلل، والّرشيد، والّتابع 
ملرضاة اهلل.)2) وقال ابن طلحة الشافعي: إّن لقب 
الزكي هو أشهر القاب احلسني  وإّن لقب سيد 
شباب أهل اجلنة أمّهها.)3) ويف بعض األحاديث 
أطلق عىل احلسني  لقب سيد الشهداء.)4) وقد 
خّص بلقبي ثأر اهلل وقتيل العربات أيضًا، وذلك 

بعد استشهاده.)5)
أّن:  الفريقان  نقلها   ، النبي  رواية عن  ففي 

))) ابن سعد، الطبقات الكربى، 8)4) هـ، ج 0)، ص 369.
)2) ابن أيب الثلج، تاريخ األئمة، ص 28؛ الشافعي، مطالب السؤول، 
ج 2، ص 374؛ لألطالع عىل املزيد من ألقاب احلسني، راجع 

ابن شهر آشوب، مناقب آل أيب طالب، ج 4، ص 86.
)3) ابن شهر آشوب، مناقب آل أيب طالب، ج 4، ص 86.

)4) احلمريي، قرب األسناد، ص 99 - 00)؛ ابن قولويه، كامل 
الزيارات، 7)4) هـ، ص 6)2-9)2؛ الطويس، األمايل، ص 49-

.50
)5) ابن قولويه، كامل الزيارات، 356) هـ ش، ص 76).
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احلسني ِسبط من األسباط.))) والسبط يف القرآن 
تم  الذي  والنّقيب  اإلمام  بمعنى  والروايات 
اختياره من قبل اهلل تعاىل، وأيضًا املنحدر من 

ساللة األنبياء.)2)

من سامته  االخالقية:
كان احلسني  جيلس مع املساكني والفقراء، 
ويلّبي دعواهتم ألكل الطعام، ويدعوهم إىل بيته، 
ويناصفهم ما لديه من طعام ورشاب.)3) ويف يوم 
ما طلب فقري منه أن يساعده، وكان اإلمام يصيل، 
عنده  كلام  وبذل  فيها،  خمترصا  صالته  فأهنى 

للفقري.)4)
وكان من عاداته أن يعتق العبيد واجلواري حلسن 
  ُخلقهم، فُروي أّن معاوية أهدى إىل احلسني
وغري  وكسوات  أموال  معها  وأرسل  جارية، 
ذلك، فأعتقها احلسني  مقابل قراءهتا بعض 
اآليات القرآنية وإنشادها شعرًا يف زوال الدنيا 
أموال،  من  معها  ُأرسل  ما  وأعطاها  وفناءها، 
))) البالذري، أنساب األرشاف، ج 3، ص 42)؛ املفيد، اإلرشاد، 

ج 2، ص 27)؛ املقريزي، امتاع األسامع، ج 6، ص 9).
)2) الّري شهري، موسوعة اإلمام احلسني ، ج )، ص 7)3.

)3) ابن سعد، الطبقات الكربى، 8)4) هـ، ج 0)، ص ))4؛ ابن 
عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 5)4) هـ، ج 4)، ص )8).

)4) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق هـ، 5)4) هـ، ج 4)، ص 85).
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وزادها ألف دينار.)))
ويف ذات يوم أهدت جارية له وردة، فأعتقها. 
فقيل له أعتقتها ملجّرد وردة أهدهتا لك؟ فقال 
احلسني ، بىل، استندت عىل عميل هذا بآية من 
القرآن، »وإذا حييتم بتحّية فحّيوا بأحسن منها أو 

رّدوها«، هذا ما أّدبنا عليه رّبنا.)2)
باجلود  اشتهر  وقد  كرياًم    احلسني  كان 
يف  أخيه  حرمة  يراعي  كان  لكنّه  والعطاء،)3) 
العطاء، فيعطي أقل من أخيه إىل املحتاجني.)4) 

وورد يف املصادر أّنه حّج راجاًل لـ25 مرة.)5)

 وبفاطمة  الشبه برسول اهلل
الرجال  التارخيية وكتب علم  أكثر املصادر  إّن 
فضالً عن مصادر علم احلديث تتحدث عن شبه 

))) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق هـ، 5)4) هـ، ج 70، ص 
96)ـ97)؛ لإلطالع عىل نامذج مشاهبة راجع، ابن حزم، امُلَحّلی، 
دارالفكر، ج 8، ص 5)5؛ اإلربيل، كشف الغمة، 426) هـ، ج 2، 

ص 476.
)2) اإلربيل، كشف الغمة، )42) هـ، ج )، ص 575.

)3) ري شهري، دانشنامه امام حسني، 388)، ج 2، ص 4))-
.((8

)4) الشيخ صدوق، اخلصال، 403) هـ، ج )، ص 35).
)5) ابن سعد، الطبقات الكربى، 8)4)، ج 0)، ص )40؛ ابن عبد 

الرّب، االستيعاب، 2)4) هـ، ج )، ص 397.
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(((. للنبي األكرم  اإلمام احلسني
الناس  اشبه  كان  املصادر  ذكر  كانت  وايضا 

 (2(. )بفاطمة )ع

  ما نزل من القرآن الكريم 
: يف والدته

ُه ُكرْهاً َووََضَعتُْه  مُّ
ُ
يْهِ إِْحساناً َحَلَتُْه أ يَْنا األِنساَن بِواِلَ ﴿َووَصَّ

هُ َوَبلََغ  ُشدَّ
َ
ُكرْهاً وََحْلُُه َوفِصاُلُ ثاَلثُوَن َشْهراً َحتَّ إِذا بَلََغ أ

نَْعْمَت 
َ
ْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّت أ

َ
ْن أ

َ
ْوزِْعِن أ

َ
ْرَبعِنَي َسَنًة قاَل رَّبِ أ

َ
أ

ْصلِْح ِل ِف 
َ
ْعَمَل صاِلاً تَرْضاهُ َوأ

َ
ْن أ

َ
يَّ َوأ َّ َوَع واِلَ َعَ

ُذّرِيَِّت إِّنِ ُتبُْت إَِلَْك ِإَوّنِ ِمَن الُْمْسلِِمنَي﴾ األحقاف/5)
اهتم القران الكريم باحلديث عن حجج اهلل ملا 
يف ذلك من أثر هاد إليه تعاىل، فتحدث عن خلق 
إبراهيم  وعن    نوح طوفان  وعن    آدم
 ، وموسى   عيسى وعن    وإسامعيل
فيتحدث تارة عن ظرف الوالدة وأخرى عن 

ظرف املسرية.
وليس غريبا عىل القرآن الكريم إن حتدث عن 

))) البالذري، أنساب األرشاف، 7)4) هـ، ج 3، ص42)، 453؛ 
املفيد، 3)4)، ج 2، ص 27؛ الطرباين، املعجم الكبري، دار النرش، 
ج 3، ص 95. و ابن حنبل، املسند، دار صادر، ج 3، ص )26؛ 

الرتمذي، سنن الرتمذي، 403)هـ، ج 5، ص 325
)2) الكايف ج8 ص 233.
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  للنبي األوصياء  ثالث  بصفته    احلسني
وخامس أصحاب الكساء وأحد أفراد املباهلة:

ــى ــدك يف الُع ــني ودون جم ــت احلس أن
ــُم ــك مري ــيح ودون ام ــد املس جم

فلقــد ُولــدت مطهــرا يف بــردة
مــن طهــر فاطمــة حُتــاك وتلحــُم

ولقــد قتلــت بمــرع يســمو بــه
ــاة ويعظــُم جمــد املــات عــى احلي
أيب  عن  خدجية  أيب  عن  بسنده  الكليني  روى 
باحلسني    فاطمة ملا محلت  قال    اهلل عبد 
جاء جربئيل إىل رسول اهلل  فقال ان فاطمة 
تقتله أمتك من بعدك فلام محلت  ستلد غالما 
باحلسني  كرهت محله. وحني وضعته كرهت 
وضعه. ثم قال أبو عبد اهلل  تكرهه ملا علمت 
انه سيقتل. قال وفيه نزلت هذه اآلية ﴿ووصينا 

اإلنسان بواليه حسنا حلته..﴾.)))
. ينا اإِلنساَن﴾: احلسني قوله: ﴿َووَصَّ
. وعيل  يهِ﴾ النبي وقوله: ﴿بِواِلَ

والطاعة  باحلسنى  املعاملة  ﴿إِحسانًا﴾  وقوله: 
واملوافقة هلام ما دامت الطاعة فيام أمر به اهلل وهنى 

))) الكليني، الكايف ج)/464.
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  عنه، وكأّن اآلية تشري إىل عهد اهلل للحسني
بالنهضة ورفع الظلم واحليف عنهام وهو دون 
  شك بِّر هبام، والظلم متثل بالكذب عىل النبي
وبتشويه سرية عيل  وإظهاره بمظهر املستحق 
رأى  حينام  الوصية  وتقررت  واللعن،  للرباءة 

النبي  تلك الرؤيا التي مل يَر بعدها ضاحكا.
ه ُكرًها َووََضَعتُه ُكرًها﴾ وهو ان  مُّ

ُ
أ وقوله: ﴿َحَلَتُه 

الزهراء  ملا محلت به وعلمت بام جيري عليه 
ووضعه،  محله  كرهت  نسائه  وسبي  قتله  من 
وملا علمت ان اإلمامة يف صلبه وانه منجي أمة 
الرسول من فتنة بني أمية، رضيت بذلك، وهذا 

. كام يف رواية اإلمام الصادق
ُولد  وقد  َشهًرا﴾  ثاَلثوَن  َوفِصاُلُ  ﴿وََحلُُه  وقوله: 
احلسني  لستة اشهر وكان فصاله -فطامه- 
بعد حولني كاملني كام هو معروف للحاالت 

االعتيادية، وقد متت ثالثون شهر.
هُ﴾ بلوغ األشد االحتالم  ُشدَّ

َ
ٰ إِذا بَلََغ أ وقوله: ﴿َحتَّ

كام يف روايات أهل البيت  وحددت الروايات 
السن التي يقع فيها االحتالم بني الرابعة عرشة 
املتعارفة هي  البلوغ  وثامنية عرشة سنة، وسن 

مخسة عرشة سنة.
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وقوله: ﴿َوَبَلَغ َأرَبعنَي َسنًَة﴾ أي: بلغها بعد بلوغه األشد، 
فيكون حينها ابن مخسة ومخسني سنة، وهذا هو 
مقتىض ذكر بلوغ األشد وبلوغ األربعني، ومن 
الثابت عند املؤرخني ان احلسني  ملا استشهد 
كان ابن مخس ومخسني سنة وأربعة اشهر وسبعة 

أيام، وبعضهم جعله ابن ست ومخسني.
يا رب  اي:  شُكَر﴾ 

َ
أ ن 

َ
أ وزِعن 

َ
أ رَّبِ  ﴿قاَل  وقوله: 

اجعلني مولعا بشكرك.
﴾ وهي  يَّ ٰ واِلَ َّ َوَعَ نَعمَت َعَ

َ
وقوله: ﴿نِعَمَتَك الَّت أ

مظاهرها  ومن  واالجتباء  االصطفاء  نعمة 
إجابة  وضامن  الرجس،  وإذهاب  الطهارة، 
الدعاء ووراثة العلم، والتوكيل اإلهلي بحفظ 
آية  أفراد  احد    احلسني كان  وقد  الرسالة، 
التطهري، واحد أفراد آية املباهلة، واحد أفراد آية 
القربى، ثم هو احد األوصياء وورثة العلم الذي 

. بإمالء النبي  كتبه عيل
  عَمَل صاِلًا﴾ يعني ان احلسني

َ
ن أ

َ
وقوله: ﴿َوأ

  قد دعا ربه ليوفقه يف هنضته لتحرير دين جده
ما  غرار  عىل  أمية،  بني  وضالالت  بدع  من 
هنض به جده  لتحرير دين إبراهيم  من 
بدع وضالالت قريش املرشكة، وعىل غرار ما 



23

هنض به ابوه  لتحرير دين حممد  من بدع 
وضالالت قريش املسلمة.

وقوله: ﴿تَرضاهُ﴾ اي: تتقبله، وذلك بأن تظهر اثره 
يف الدنيا قبل اآلخرة، ألن القضية قضية إحياء 
قائمة عىل  اهلل  لتبقى حجة  املجتمع،  الدين يف 

البرش.
صلِح ل ف ُذّريَّت﴾ وكأن الدعاء هذا 

َ
وقوله: ﴿َوأ

  كان يف ليلة العارش لولده عيل زين العابدين
الويص واإلمام من بعده، الذي مل يشرتك يف يوم 
عاشوراء يف القتال ملرضه الشديد وقد انجاه اهلل 

من القتل بذلك.
إليك،  رائح  اين  اي:  إَِلَك﴾  تُبُت  ﴿إِّن  وقوله: 
مؤثر احلياة عندك عىل احلياة مع الظاملني، واين 
منقاد ألمرك حيث أمرتني ان اكون بارا بوالديَّ 
حينام ارى دينهام وسريهتام تتعرض للتحريف 
وقد أخذا عيلَّ العهد أن اهنض ضد ضاللة بني 
مذنبا  كان  انه  إىل  يشري  ال  التوبة  وتعبري  أمية، 
يف نفسه بل يوحي انه كان ملوما من اآلخرين 
حينام رأوه  قد سكت مدة عرش سنوات بعد 
استشهاد احلسن ، ومعاوية يعيث يف دين اهلل 
تعاىل فسادا ويالحق عباد اهلل يقتلهم ويسجنهم 
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ويرشدهم.
وقوله: ﴿ِإَوّن ِمَن الُمسلِمني﴾ اي: املنقادين ألمرك 

وقضائك انقيادا تاما.
ما  حَسَن 

َ
أ َعنُهم  َنَتَقبَُّل  يَن  الَّ ﴿أوَلٰئَِك  تعاىل:  قوله 

وقوع  قبل  تعاىل  اهلل  من  إعالن  وهذا  َعِملوا﴾ 
الشهادة انه تقبل من احلسني  احسن عمله 
وهو بذله نفسه يف اهلل تعاىل. واظهر قبوله لعمله 
يف الدنيا فلم حيَظ نبي وال ويص نبي بام حيض به 
احلسني  من ظهور قبول عمله من اهلل وحني 
رزق اتباع يملؤون الدنيا وذرية طيبة منهم تسعة 

أئمة أعالم هدى.
صحاِب اجَلنَّةِ 

َ
قوله تعاىل: ﴿َوَنَتجاَوُز َعن َسّيِئاتِِهم ف أ

ي اكنوا يوَعدوَن﴾ اي: حمو السيئات  دِق الَّ * وَعَد الّصِ
التي نسبت إليه وشوهت صورته هبا من خالل 
من  هو  انام  أصابه  ما  )وان  األموي  اإلعالم 
غضب اهلل عليه( اىل حالة حسنة يف املجتمع. 
تبدلت  فقد  الواقع  يف  حصل  الذي  هو  وهذا 
التي كّوهنا اإلعالم  النظرة السيئة  رسيعا تلك 
األموي؛ لتربير قتل احلسني  وسبي نسائه اىل 
  الشام وحتولت اىل ذكر حسن وصار احلسني
وصحبه يرضب هبم املثل الطيب يف اجلهاد ويف 
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الفداء بام مل حيظ غريه بمثله.)))

  حول تسمية النبي 
حسنا وحسينا:

  ذكر كل من ترجم لإلمامني احلسن واحلسني
أن النبي  هو الذي ساممها حسنا وحسينا.

  روى البيهقي)ت458( عن اإلمام الصادق
عن أبيه  عن النبي  أنه مسى احلسن يوم 

سابعه وأنه اشتق من حسن حسينا.)2)
كام أهنم ذكروا أن هذين اإلسمني مل يكونا يف 
بذلك  سمى  من  أول    النبي وأن  اجلاهلية 
  املجليس العالمة  ذلك  ذكر  اإلسالم.  يف 
)ت))))هـ( وابن األثري يف أسد الغابة وابن 
عساكر يف تاريخ دمشق: احلسن واحلسني امسان 

من أمساء أهل اجلنة مل يكونا يف اجلاهلية.
  وروى ابن عساكر أيضا برتمجة اإلمام احلسن
عن أيب اخلليل عن سلامن عن النبي  أنه قال: 
مسيتهما بامسي ابين هارون يعين احلسن واحلسني 

شرب وشبري. 

احلسينية  النهضة  بحوث يف  كتاب  البحث يف  تفصيل  راجع   (((
للعالمة السيد سامي البدري املنشور، وعىل موقعه يف قسم املؤلفاتـ  

سلسلة املكتبة احلسينية امليرسة الكراس رقم 9.
)2) البيهقي، السنن الكربى، ج9ص304.
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حفظه  الوالد  السيد  املحقق  العالمة  علَّق  كام 
اهلل يف كتابه السرية النبوية يف هامش ص 53) شرب 

وشبري بقوله:
تذكر التوراة املتداولة عند اليهود: أن هارون له 
أربعة أوالد اثنان منهام ماتا يف حياته ومها ناداب 
وكان  وايتامار،  ايلعازر  مها  واآلخران  وابيهو 
كل منهام إماما ثم استمرت اإلمامة يف األصغر. 
وعدم ذكر شرب وشبري ال يعني عدم وجودمها 
بعد  حرفت  التوراة  ان  اليقني  علم  نعلم  ألننا 
)شفر(  مادة  العربية  يف  توجد  نعم  موسى، 

) ׁשפר ( وتعني احلسن.)))

 احلسني  مع 
: جده رسول اهلل

رعاية  يف  بالغًا  اهتامًا    اهلل رسول  أوىل  لقد 
احلسن واحلسني  بنفسه منذ بدء الوالدة حتى 
حني وفاته  فكان هو بصوته املبارك أسمعهام 

األذان واإلقامة.
روى    إبراهيم بتعويذة  يعوذمها    وكان
كان  قال:  عباس  ابن  عن  بسنده  البخاري 
إن  ويقول:  واحلسني  احلسن  يعوذ    النبي

))) انظر قاموس الكتاب املقدس.
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إمساعيل  هبا  يعوذ  كان  إبراهيم(  )يعين  أباكما 
وإسحاق: أعوذ بكلامت اهلل التامة من كل شيطان 

وهاّمة، ومن كل عني الّمة. )))
ومالعبتهام  محلهام  يتوىل  الذي  وكان هو   

وتعليمهام:
فقد روى أمحد بن عبد اهلل الطربي )ت694) 
يف ذخائر العقبى ص30) الباب التاسع يف ذكر احلسن 

: واحلسني
أن النبي  كان حيملهام فتلقاه أبو بكر وقال: 
يا رسول اهلل ناولني أحد الصبيني أمحله عنك، 
فقال : ِنْعَم املطي مطيُّهما ونعم الراكبان مها 
وأبومها خري منهما، حتى أتى املسجد ومها عىل 
عاتقيه ثم قال : يا معشر املسلمني أال أدلكم 
على خري الناس جّدًا وجّدة! قالوا: بلى يا رسول 
اهلل، قال: احلسن واحلسني جدمها رسول اهلل خامت 
املرسلني وجدهتما خدجية بنت خويلد سيدة نساء 

أهل اجلنة...
وروى أيضا يف ص32) عن جابر قال: دخلت عىل 
وهو  ظهره  عىل  واحلسني  واحلسن    النبي
يقول: نعم اجلمَل مجَلُكما ونعم الِعْدالن أنتما - او 

))) صحيح البخاري كتاب بدء اخللقة باب يزفون النسالن يف امليش.
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احلمالن - أنتما.
وروى النسائي يف كتاب اخلصائص ص 37 بسنده 
رسول  عىل  دخلت  قال:  مالك  بن  انس  عن 
بطنه  على  ينقلبان  واحلسني  واحلسن    اهلل

ويقول: رحيانَتيَّ من هذه األمة.
وروى الشيخ الطويس )ت460( يف كتابه عن 

أيب عبد اهلل  قال:
جانبه  وإىل  الصالة  يف  كان    اهلل رسول  إن 
احلسني بن عيل  فكرب رسول اهلل  فلم حير 
احلسني  بالتكبري، ثم كرب رسول اهلل  فلم 
حير احلسني التكبري، ومل يزل رسول اهلل  يكرب 
ويعالج احلسني التكبري فلم حير حتى اكمل سبع 
تكبريات فأحار احلسني  التكبري يف السابعة، 

فقال أبو عبد اهلل  فصارت سنة.)))
ْجراً إاِلَّ 

َ
ْسَئلُُكْم َعلَيْهِ أ

َ
وملا نزل قوله تعاىل: ﴿قُْل ال أ

الَْمَودَّةَ ِف الُْقْرىب﴾ الشورى/23، قالوا: يا رسول 
علينا  وجبت  الذين  هؤالء  قرابتك  ومن  اهلل 
مودهتم؟ قال : علي وفاطمة وابنامها. )املعجم 

الكبري للطرباين بقية أخبار احلسن بن عيل  ج 3 ص 47).

َك فِيهِ ِمْن َبْعِد ما  وملا نزل قوله تعاىل: ﴿َفَمْن َحاجَّ

))) هتذيب األحكام ج 2 ص 67.
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بْناَءُكْم َونِساَءنا 
َ
بْناَءنا َوأ

َ
جاَءَك ِمَن الْعِلِْم َفُقْل تَعالَوْا نَْدُع أ

نُْفَسُكْم ُثمَّ نَبَْتِهْل َفَنْجَعْل لَْعَنَت 
َ
نُْفَسنا َوأ

َ
َونِساَءُكْم َوأ

  َعَ الاْكذِبنَِي﴾ آل عمران/)6. خرج رسول اهلل ِ اللَّ
للمباهلة وعليه مرط من شعر أسود وكان قد 
وفاطمة  احلسن  بيد  واخذ  احلسني  احتضن 
متيش خلفه وعيل خلفها وهو يقول: إذا دعوت 

فأمِّنوا.)))
ُ ِلُْذهَِب َعنُْكُم  وملا نزل قوله تعاىل: ﴿إِنَّما يُرِيُد اللَّ
ْهَل اْلَيِْت َوُيَطّهَِرُكْم َتْطِهرياً﴾ األحزاب/33 دعا 

َ
الرِّْجَس أ

رسول اهلل  فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم 
بكساء وعىل خلف ظهره فجلله بكساء ثم قال: 
الرجس  عنهم  فأذهب  بيىت  أهل  هؤالء  اللهم 

وطهرهم تطهريا.)2)
روى احلمريي القمي  يف قرب االسناد ص))): 
 : قال: قال رسول اهلل عن جعفر عن أبيه
احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة، وأبومها 

خري منهما. )3)
يف كتاب اسد الغابة يف ترمجة عبد الواحد بن عبد 

))) تفسري الفخر الرازي اآلية.
)2) سنن الرتمذي سورة األحزاب ج 5 ص 30.

)3) ورواه أيضا الرتمذي يف سننه يف كتاب املناقب يف مناقب احلسن 
واحلسني ج2ص306.
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اهلل القريش ج5 ص)38 عنه قال: ملا أيت يزيد برأس 
احلسني بن عيل  تناوله بقضيب فكشف عن 
ثناياه فو اهلل ما الربد )الثلج( بأبيض منها... فقال 
له )ليزيد( رجل عنده: يا هذا إرفع قضيبك فو اهلل 

رمبا رأيت شفيت رسول اهلل  فكأنه يقبله.

 مصباح هدى 
وسفينة نجاة:

عىل  »دخلت  قال:    عيل بن  احلسني  عن 
رسول اهلل  وعنده أيب بن كعب فقال يل رسول 
اهلل : مرحبا بك يا أبا عبد اهلل يا زين الساموات 

واألرض.
زين  اهلل  رسول  يا  يكون  وكيف  أيب:  له  قال 

الساموات واألرض أحد غريك؟ 
فقال : والذي بعثني باحلق نبيا، إن احلسني بن 
عيل يف السامء أكرب منه يف األرض، وإنه ملكتوب 
عىل يمني عرش اهلل: مصباح هاد، وسفينة نجاة 
وذخر،  وعلم  وفخر،  وعز  وهن،  غري  وإمام 
طيبة  نطفة  صلبه  يف  ركب  وجل  عز  اهلل  وإن 
مباركة زكية خلقت من قبل أن يكون خملوق يف 
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األرحام، أو جيري ماء يف األصالب، أو يكون 
ليل أو هنار«.)))

 ما يستحب 
: يف يوم والدته

 : وقد ورد يف كتاب الشيخ الطويس
عليهام  عيل  بن  احلسني  ولد  فيه  الثالث  اليوم 
اهلمداين  العالء  بن  القاسم  إىل  خرج  السالم، 
وكيل أيب حممد عليه السالم أن موالنا احلسني 
عليه السالم ولد يوم اخلميس لثالث خلون من 

شعبان فصمه وادع فيه هبذا الدعاء:
َْوِم  َمْولُوِد ِف ٰهَذا الْ

ْ
لَُك ِبَقِّ ال

َ
ْسأ

َ
»اللُهمَّ إِنِّ أ

َوِوالَدتِِه،  اْسِتْهالِلِ  َقبَْل  بَِشهاَدتِِه  َموُْعوِد 
ْ
ال

َوَمْن  رُْض 
َ ْ
َوال ِفيها،  َوَمْن  ماُء  السَّ بََكتُْه 

ةِ، وََسيِِّد  َعْبَ
ْ
 البَتَيْها، قَِتيِل ال

ْ
ا َيَطأ َعلَيْها، َولَمَّ

ُمَعوَِّض 
ْ
ةِ، ال َكرَّ

ْ
ةِ يَْوَم ال َمْمُدوِد بِانلُّْصَ

ْ
ةِ، ال ْسَ

ُ ْ
ال

فاَء ِف تُْرَبِتِه،  َة ِمْن نَْسِلِه، َوالشِّ ئِمَّ
َ ْ
نَّ ال

َ
ِمْن َقتِْلِه أ

تِِه  وِْصياَء ِمْن ِعْتَ
َ ْ
ْوَبِتِه، َوال

َ
َفْوَز َمَعُه ِف أ

ْ
َوال

))) إعالم الورى بأعالم اهلدى، ج 2، الشيخ الطربيس، ص 86)، 
واحلديث طويل اخذنا منه موضع احلاجة. ومع اختالف طفيف 
أصبحت هذه اجلملة التي اشتهرت فيام بعد: إّن احلسنَي مصباُح 

اهلُدى َوَسفينة النجاة.
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ْوتاَر، 
َ ْ
َبْعَد قائِِمِهْم َوَغيْبَِتِه، َحّتٰ يُْدِرُكوا ال

َبَّاَر، َوَيُكونُوا َخْيَ 
ْ
ُروا اثلَّاَر، َوُيرُْضوا ال

َ
َوَيثْأ

نْصاٍر، َصلَّ اهلُل َعلَيِْهْم َمَع اْخِتالِف اللَّيِْل 
َ
أ

َوانلَّهاِر.
ُسؤاَل  ُل 

َ
ْسأ

َ
َوأ ُل  تَوَسَّ

َ
أ َْك 

َ
إِل ِهْم  فَِبَحقِّ اللُهمَّ 

ا فَرََّط ِف  ُمْقَتٍِف ُمْعَتٍِف ُمِسٍء إىِٰل َنْفِسِه ِممَّ
ِعْصَمَة إىِٰل َمَلِّ َرْمِسِه؛ 

ْ
لَُك ال

َ
ْمِسِه، يَْسأ

َ
يَْوِمِه َوأ

نا  َواْحُشْ تِِه،  وَِعْتَ ٍد  ُمَمَّ َعٰ  فََصلِّ  اللُهمَّ 
َوَمَلَّ  َكراَمِة، 

ْ
ال داَر  َمَعُه  ئْنا  َوَبوِّ ُزْمَرتِِه،  ِف 

ِقاَمِة.
ْ

ال
َفِتِه، 

ْ
ِرْمنا بُِزل

ْ
ك

َ
َرْمتَنا بَِمْعِرفَِتِه فَأ

ْ
ك

َ
اللُهمَّ َوَكما أ

ْن يَُسلُِّم  نا ِممَّ
ْ
َواْرُزقْنا ُمراَفَقتَُه وَسابَِقتَُه، َواْجَعل

رِهِ، وََعٰ 
ْ
الَة َعلَيِْه ِعنَْد ِذك ْمرِهِ، َوُيْكِثُ الصَّ

َ
ِل

َمْمُدوِديَن 
ْ
ال ْصِفيائِِه، 

َ
أ ْهِل 

َ
َوأ وِْصيائِِه 

َ
أ يِع  َجِ

الزَُّهِر،  انلُُّجوِم   ، َعَشَ االْثَن  َعَدِد 
ْ
بِال ِمنَْك 

. بََشِ
ْ
يِع ال َُجِج َعٰ َجِ

ْ
َوال

َموِْهبٍَة،  َخْيَ  َْوِم  الْ ٰهَذا  ِف  ا 
َ

نل وََهْب  اللُهمَّ 
َُسْيَ 

ْ
ا ِفيِه ُكَّ َطِلبٍَة، َكما وََهبَْت ال

َ
ْح نل ِ

ْ
ن

َ
َوأ
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َفنَْحُن  بَِمْهِدهِ،  ُفْطُرُس  واَعَذ  هِ،  َجدِّ ٍد  لُِمَحمَّ
اعئُِذوَن بَِقْبِهِ ِمْن َبْعِدهِ نَْشَهُد تُْرَبتَُه َونَنْتَِظُر 

عالَِمَي«.
ْ
ْوَبتَُه، آِمَي رَبَّ ال

َ
أ
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