
 مكان في القيامة يوم - عليا:  يعني - الراقد وهذا وهذين وإياك إني
  عنهم اهلل رضي والحسين الحسن:  وولديها فاطمة:  يعني واحد

 (  صحيح[ )  43] 
من الهجرة والحسن بعده اقل من عام ولم  2ولد الحسن بن علي سنة 

 يشهدا اي غزوة مع رسول اهلل )ص(وتوفي ولم يبلغا العاشرة

للهجرة ثم توفي معاوية سنة  04وتوفي سنة  34وتصالح مع معاوية سنة 
حيث استشهد الحسين )رض( 06ووقعت كربالء سنة  04  

 اللَّهِ  َرس ول   ِبَها َأْخبَ رَ  الَِّتي َفِضيَلت ه   َفَظَهَرتْ  اْبِنهِ  ِلْلَحَسنِ  الصََّحابَة   َوبَاَيعَ 
 َهَذا اْبِني إنَّ : }  قَالَ  َحْيث   الصَِّحيحِ  اْلَحِديثِ  ِفي َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى

 َعنْ  فَ نَ َزلَ {  اْلم ْسِلِمينَ  ِمنْ  َعِظيَمتَ ْينِ  ِفَئتَ ْينِ  بَ ْينَ  بِهِ  اللَّه   َوَسي ْصِلح   َسيِّد  
 َصلَّى لنَِّبي  ا ِبهِ  َمَدَحه   ِممَّا َهَذا وََكانَ  الطَّائَِفتَ ْينِ  بَ ْينَ  بِهِ  اللَّه   َوَأْصَلحَ  اْلِوََليَةِ 

ْصاَلحَ  َأنَّ  َعَلى َذِلكَ  َوَدلَّ  َعَلْيهِ  َوَأثْ َنى َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   نَ ه َما اْْلِ  ي ِحب ه   ِممَّا بَ ي ْ
 اللَّهِ  َكَراَمةِ  إَلى َوَصارَ  َماتَ  إنَّه   ث مَّ .  َوَرس ول ه   اللَّه   َوَيْحَمد ه   َوَرس ول ه   اللَّه  
 قَامَ  إَذا َواْلم َعاَونَةِ  بِالنَّْصرِ  َوَوَعد وه   اْلح َسْينَ  َكاتَ ب وا َطَواِئف   َوقَاَمتْ  َوِرْضَوانِهِ 

 َوْعَده   َأْخَلف وا َعمِّهِ  اْبنَ  إَلْيِهمْ  َأْرَسلَ  َلمَّا َبلْ  َذِلكَ  َأْهلِ  ِمنْ  َيك ون وا َوَلمْ  بِاْْلَْمرِ 
.  َمَعه   َوي  َقاتِل وه   َعْنه   َيْدفَ ع وه   َأنْ  َوَعد وه   َمنْ  َعَلْيهِ  َوَأَعان وا َعْهَده   َونَ َقض وا. 



 َأَشار وا َوَغْيرِِهَما ع َمرَ  َواْبنِ  َعبَّاس   َكاْبنِ  ِلْلح َسْينِ  َواْلَمَحبَّةِ  الرَّْأيِ  َأْهل   وََكانَ 
ه مْ  يَ ْقَبلَ  َوََل  إلَْيِهمْ  َيْذَهبَ  ََل  بَِأنْ  َعَلْيهِ   َلْيسَ  إَلْيِهمْ  خ ر وَجه   َأنَّ  َورََأْوا ِمن ْ

 َقَدرًا اللَّهِ  َأْمر   وََكانَ  قَال وا َكَما اْْلَْمر   وََكانَ  َيس ر   َما َعَلْيهِ  يَ تَ َرتَّب   َوََل  ِبَمْصَلَحةِ 
 َقدْ  اْْل م ورَ  َأنَّ  َورََأى - َعْنه   اللَّه   َرِضيَ  - اْلح َسْين   َخَرجَ  فَ َلمَّا.  َمْقد ورًا

ه مْ  َطَلبَ  تَ َغي ََّرتْ   بِاْبنِ  يَ ْلَحق   َأوْ  الث  غ ورِ  بِبَ ْعضِ  يَ ْلَحق   َأوْ  يَ ْرِجع   َيَدع وه   َأنْ  ِمن ْ
.  فَ َقتَ ل وه   فَ َقاتَ َله مْ  َوقَاتِل وه   ي ْسَتْأَسرَ  َحتَّى.  َوَهَذا َهَذا َفَمنَ ع وه   َيزِيدَ  َعمِّهِ 

 بَ ْيِتهِ  بَِأْهلِ  َوَأْلَحَقه   ِبَها اللَّه   َأْكَرَمه   َشَهاَدةً  َشِهيًدا َمْظل وًما َمَعه   ِممَّنْ  َوطَائَِفة  
 َشرًّا َذِلكَ  َوَأْوَجبَ  َعَلْيهِ  َواْعَتَدى َظَلَمه   َمنْ  ِبَها َوَأَهانَ .  الطَّاِهرِينَ  الطَّيِِّبينَ 

 َضالَّةً  َوِإمَّا م َناِفَقةً  م ْلِحَدةً  إمَّا:  ظَاِلَمة   َجاِهَلة   طَائَِفة َفَصاَرتْ .  النَّاسِ  بَ ْينَ 
 َوح ْزن   َمْأَتم   يَ ْومَ  َعاش ورَاءَ  يَ ْومَ  تَ تَِّخذ   بَ ْيِتهِ  َأْهلِ  َوم َواََلةَ  م َواََلَته   ت ْظِهر   َغاِويَةً 
 َوالت ََّعزِّي اْلج ي وبِ  َوَشقِّ  اْلخ د ودِ  َلْطمِ  َمنْ  اْلَجاِهِليَّةِ  ِشَعارَ  ِفيهِ  َوت ْظِهر   َونَِياَحة  

 َكاَنتْ  إَذا - اْلم ِصيَبةِ  ِفي َوَرس ول ه   ِبهِ  اللَّه َأَمرَ  َواَلَِّذي.  اْلَجاِهِليَّةِ  ِبَعَزاءِ 
ر   ه وَ  إنََّما - َجِديَدةً  : }  تَ َعاَلى قَالَ  َكَما.  َواَِلْسِتْرَجاع   َواَِلْحِتَساب   الصَّب ْ

ه مْ  إَذا الَِّذينَ { }  الصَّاِبرِينَ  َوَبشِّرِ   إَلْيهِ  َوِإنَّا ِللَّهِ  إنَّا قَال وا م ِصيَبة   َأَصابَ ت ْ
 اْلم ْهَتد ونَ  ه م   َوأ وَلِئكَ  َوَرْحَمة   رَبِِّهمْ  ِمنْ  َصَلَوات   َعَلْيِهمْ  أ وَلِئكَ { }  رَاِجع ونَ 
 ِمنَّا َلْيسَ : }  قَالَ  َأنَّه   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى النَِّبيِّ  َعنْ  الصَِّحيحِ  َوِفي{ . 



 َأنَا: }  َوقَالَ {  اْلَجاِهِليَّةِ  ِبَدْعَوى َوَدَعا اْلج ي وبَ  َشقَّ وَ  اْلخ د ودَ  َلَطمَ  َمنْ 
 قَ ْبلَ  تَ ت بْ  َلمْ  إَذا النَّاِئَحة  : }  َوَقالَ {  َوالشَّاقَّةِ  َواْلَحاِلَقةِ  الصَّاِلَقةِ  ِمنْ  َبِريء  
َها اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  ت  َقام   َمْوِتَها  َوِفي{ .  َجَرب   ِمنْ  َوِدرْع   َقْطَران   ِمنْ  ِسْربَال   َوَعَلي ْ

 اللَّه   َصلَّى النَِّبيِّ  َعنْ  اْلح َسْينِ  أَبِيَها َعنْ  اْلح َسْينِ  بِْنتِ  فَاِطَمةَ  َعنْ  اْلم ْسَندِ 
 َوِإنْ  م ِصيَبَته   فَ َيْذك ر   ِبم ِصيَبةِ  ي َصاب   َرج ل   ِمنْ  َما: }  قَالَ  َأنَّه   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 

 يَ ْومَ  َأْجرِهِ  ِمْثلَ  اْْلَْجرِ  ِمنْ  اللَّه   َأْعطَاه   إَلَّ  اْسِتْرَجاًعا َلَها فَ ي ْحِدث   َقد َمتْ 
 َوَغْيرِهِ  اْلح َسْينِ  م ِصيَبةَ  فَِإنَّ  ِلْلم ْؤِمِنينَ  اللَّهِ  َكَراَمةِ  ِمنْ  َوَهَذا{ .  ِبَها أ ِصيبَ 

 اللَّه   َأَمرَ  َكَما ِفيَها َيْستَ ْرِجعَ  َأنْ  ِلْلم ْؤِمنِ  فَ يَ ْنَبِغي اْلَعْهدِ  ط ولِ  بَ ْعدَ  ذ ِكَرتْ  إَذا
 َكانَ  َوِإَذا.  ِبَها أ ِصيبَ  يَ ْومَ  اْلم َصابِ  َأْجرِ  ِمْثلَ  اْْلَْجرِ  ِمنْ  ِلي  ْعَطى َوَرس ول ه  

 َفَكْيفَ  بِاْلم ِصيَبةِ  اْلَعْهدِ  َحَدثَانِ  ِعْندَ  َواَِلْحِتَسابِ  بِالصَّْبرِ  َأَمرَ  َقدْ  تَ َعاَلى اللَّه  
 يَ ْومِ  اتَِّخاذِ  ِمنْ  َواْلَغيِّ  الضَّاَللِ  ِْلَْهلِ  الشَّْيطَان   زَي ََّنه   َما َفَكانَ  الزََّمانِ  ط ولِ  َمعَ 

َياَحةِ  النَّْدبِ  ِمنْ  ِفيهِ  َيْصنَ ع ونَ  َوَما َمْأَتًما َعاش ورَاءَ   اْلح ْزنِ  َقَصاِئدِ  َوِإْنَشادِ  َوالن ِّ
 َتْجِديد   إَلَّ  ِفيهِ  َلْيسَ  ِفيَها َوالصِّْدق   َكِثير   َكِذب   ِفيَها الَِّتي اْْلَْخَبارِ  َوِرَوايَةِ 

ْساَلمِ  َأْهلِ  بَ ْينَ  اْلِفَتنِ  َوِإْلَقاء   َواْلَحْربِ  الشَّْحَناءِ  َوِإثَارَة   َوالت ََّعص ب   اْلح ْزنِ   ؛ اْْلِ
نْ َيا ِفي َواْلِفَتنِ  بِ اْلَكذِ  وََكثْ َرةِ  اْْلَوَّلِينَ  السَّاِبِقينَ  َسبِّ  إَلى ِبَذِلكَ  َوالت ََّوس ل    الد 



ْساَلمِ  َطَواِئف   يَ ْعِرفْ  َوَلمْ   َأْهلِ  َعَلى ِلْلك فَّارِ  َوم َعاَونَةً  َوِفتَ ًنا َكِذبًا َأْكثَ رَ  اْْلِ
ْساَلمِ  . اْلَمارِِقينَ  اْلَخَوارِجِ  ِمنْ  َشر   فَِإن َّه مْ  اْلَغاِويَةِ  الضَّالَّةِ  الطَّائَِفة َهِذهِ  ِمنْ  اْْلِ  

ه َما َأْفَضلَ  َكانَ  َمنْ  ه َما َأْفَضل   طَاِلب   َأِبي ْبنَ  َعِليَّ  فَِإنَّ  ِمن ْ  ق ِتلَ  َوَقدْ  ِمن ْ
 َمْقَتل   َكانَ  َكَما النَّاسِ  بَ ْينَ  اْلِفَتن   ِبهِ  ثَاَرتْ  ِممَّا اْلح َسْينِ  َمْقَتل   وََكانَ  َشِهيًدا

 النَّاسِ  بَ ْينَ  اْلِفَتنَ  َأْوَجَبتْ  الَِّتي اْْلَْسَبابِ  َأْعَظمِ  ِمنْ  َعْنه   اللَّه   َرِضيَ  ع ْثَمانَ 
 َنَجا َمنْ  َثاَلث  }  اْلَحِديثِ  ِفي َجاءَ  َوِلَهَذا اْليَ ْومِ  إَلى اْْل مَّة   تَ َفرََّقتْ  َوِبَسَبِبهِ 

ه نَّ  { . َوالدَّجَّال   م ْضَطِهد   َخِليَفة   َوقَ ْتل   َمْوِتي:  َنَجا فَ َقدْ  ِمن ْ  
 معاوية بن أبي سفيانوفاة 

لقد قرب األجل، وشعر معاوية  سفة حكمه، وتوصية ألمته وأهل بيته بما عزم بذلك، فكانت آخر خطبة له إجالء لفل

عليه، قال  : "أيها الناس، إنَّ َمن َزَرَع استحصد، وإني قد وليتكم ولن يليكم أحد بعدي خير مني، وإنما يليكم من هو 

ا يزيد، إذا دنا أجلي َفَولِّ غسلي رجالً لبيًبا؛ فإن اللبيب من هللا بمكان، شر مني، كما كان من وليكم قبلي خيًرا مني. وي

فلينعم الغسل، وليجهر بالتكبير، ثم اعمد إلى منديل في الخزانة فيه ثوب من ثياب رسول هللا  وقراضة من شعره 

أكفاني. ويا يزيد، احفظ  وأظفاره، فاستودع القارضة أنفي وفمي وأذني وعيني، واجعل هذا الثوب مما يلي جلدي دون

 وصية هللا في الوالدين، فإذا أدرجتموني في جريدتي ووضعتموني في حفرتي، َفَخلُّوا معاوية وأرحَم الراحمين".

بدمشق في ثم أُغِمَي عليه، ثم أفاق فقال ألهله: اتقوا هللا، فإن هللا تعالى يقي من اتقاه، وال يقي من ال يتقي. ثم مات 
 هـ.06رجب سنة 

 

ه َما اللَّه   َرِضيَ  - َعِلي   ْبنِ  اْلح َسْينِ  إَلى اْلَمْنس وب   اْلَمْشَهد   َبلْ   الَِّذي - َعن ْ
 اْلِعْلمِ  َأْهلِ  ِعْندَ  اْلَمْعر وِفينَ  اْلع َلَماءِ  بَ ْينَ  ِنَزاع   ِباَل  م ْختَ َلق   َكِذب   بِاْلَقاِهَرةِ 



 ي  ْعَرف   َوََل .  َوِصْدِقِهمْ  ِلِعْلِمِهمْ  َذِلكَ  ِمْثلِ  ِفي اْلم ْسِلم ونَ  إلَْيِهمْ  يَ ْرِجع   الَِّذينَ 
َصِحيح   اْلَمْشَهدَ  َهَذا إنَّ :  قَالَ  َأنَّه   َوِصْدق   ِبِعْلمِ  َمْعر وف   م َسمًّى َعاِلم   َعنْ   

 مْ لَ  ِممَّا َوَهَذا َسَنة   َخْمِسِماَئةِ  ِمنْ  ِبَقرِيبِ  َمْقَتِلهِ  بَ ْعدَ  م ْحَدث   اْلَقاِهِري   َوَهَذا
اْلَبابِ  َهَذا ِفي َتَكلَّمَ  ِممَّنْ  اثْ َنانِ  ِفيهِ  يَ تَ َنازَعْ   

ِإنَّ   - َعْنه   اللَّه   َرِضيَ  - عفان ْبنِ  ع ْثَمانَ  ِخاَلَفةِ  ِفي و ِلدَ  م َعاِويَةَ  ْبنَ  َيزِيدَ  ََ
 اْلع َلَماءِ  بِات َِّفاقِ  الصََّحابَةِ  ِمنْ  َكانَ  َوََل  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى النَِّبيَّ  ي ْدِركْ  َوَلمْ 

 ؛ اْلم ْسِلِمينَ  ش بَّانِ  ِمنْ  وََكانَ  َوالصَّاَلحِ  بِالدِّينِ  اْلَمْشه ورِينَ  ِمنْ  َكانَ  َوََل  ؛
 بَ ْعضِ  ِمنْ  َكَراَهة   َعَلى َأبِيهِ  بَ ْعدَ  َوتَ َولَّى ؛ زِْنِديًقا َوََل  َكاِفًرا َكانَ  َوََل 

 م ْظِهًرا َيك نْ  َوَلمْ  وََكَرم   َشَجاَعة   ِفيهِ  وََكانَ  بَ ْعِضِهمْ  ِمنْ  َوِرًضا اْلم ْسِلِمينَ 
 -:  َعِظيَمة   أ م ور   إَمارَتِهِ  ِفي َوَجَرتْ .  خ ص وم ه   َعْنه   َيْحِكي َكَما ِلْلَفَواِحشِ 

 َهرَ َأظْ  َوََل  اْلح َسْينِ  ِبَقْتلِ  يَْأم رْ  َلمْ  َوه وَ  َعْنه   اللَّه   َرِضيَ  اْلح َسْينِ  َمْقَتل   َأَحد َها
 َوََل  - َعْنه   اللَّه   َرِضيَ  - ثَ َنايَاه   َعَلى بِاْلَقِضيبِ  َنكَّتَ  َوََل  ؛ ِبَقْتِلهِ  اْلَفَرحَ 

 اْلح َسْينِ  ِبَمْنعِ  َأَمرَ  َلِكنْ  الشَّامِ  إَلى - َعْنه   اللَّه   َرِضيَ  - اْلح َسْينِ  رَْأسَ  َحَملَ 
 ؛ َأْمرِهِ  َعَلى الن  وَّاب   فَ َزادَ  ِبِقَتاِلهِ  َكانَ  َوَلوْ .  اْْلَْمرِ  َعنْ  َوِبَدْفِعهِ  َعْنه   اللَّه   َرِضيَ 

الشمر َوَحضَّ   ؛ زِيَاد   ْبنِ  اللَّهِ  ِلع بَ ْيدِ  قَ ْتِلهِ  َعَلى اْلج ي وشَ " الجوشن  ذي 
ه مْ  َفَطَلبَ  زِيَاد   ْبن   اللَّهِ  ع بَ ْيد   َعَلْيهِ  فَاْعَتَدى  َأنْ  َعْنه   اللَّه   َرِضيَ  اْلح َسْين   ِمن ْ



 َفَمنَ ع وه  .  َمكَّةَ  إَلى يَ ع ودَ  َأوْ  ؛ م َراِبطًا الث َّْغرِ  إَلى َيْذَهبَ  َأوْ  ؛ َيزِيدَ  إَلى َيِجيءَ 
 فَ َقتَ ل وه   - ِبِقَتاِلهِ  َسْعد   ْبنَ  ع َمرَ  َوَأَمرَ  َله مْ  َيْسَتْأِسرَ  َأنْ  إَلَّ  َعْنه   اللَّه   َرِضيَ 
ه مْ  اللَّه   َرِضيَ .  بَ ْيِتهِ  َأْهلِ  ِمنْ  َوِلطَائَِفةِ  َله   - َمْظل وًما ل ه   وََكانَ  َعن ْ  َرِضيَ  - قَ ت ْ

َله   ع ْثَمانَ  َوقَ ْتلَ  ، اْلح َسْينِ  قَ ْتلَ  فَِإنَّ  اْلَعِظيَمةِ  اْلَمَصاِئبِ  ِمنْ  - َعْنه   اللَّه   :  قَ ب ْ
 ِعْندَ  اْلَخْلقِ  ِشَرارِ  ِمنْ  َوقَ تَ َلت  ه َما اْْل مَّةِ  َهِذهِ  ِفي اْلِفَتنِ  َأْسَبابِ  َأْعَظمِ  ِمنْ  َكانَا

ه مْ  اللَّه   َرِضيَ  َأْهل ه مْ  َقِدمَ  َوَلمَّا.  اللَّهِ   َأْكَرَمه مْ  م َعاِويَةَ  ْبنِ  َيزِيدَ  َعَلى َعن ْ
، اْلَمِديَنةِ  إَلى َوَسي ََّره مْ   

َلِكنَّه   َمعَ  َهَذا َلمْ  َيْظَهرْ  ِمْنه   إْنَكار   قَ ْتِلهِ  ، َواَِلْنِتَصار   َله   َواْْلَْخذ   بِثَْأرِهِ  : َكانَ  
ه وَ  اْلَواِجبَ  َعَلْيهِ  َفَصارَ  َأْهل   اْلَحقِّ  يَ ل وم ونَه   َعَلى تَ رِْكهِ  ِلْلَواِجبِ  م َضافًا إَلى 
 أ م ور   أ ْخَرى .

َعَته   نَ َقض وا النََّبِويَّةِ  اْلَمِديَنةِ  َأْهلَ  فَِإنَّ :  الثَّاِني اْْلَْمر  )  َوَأمَّا  ن  وَّابَه   َوَأْخَرج وا بَ ي ْ
 َيْدخ َلَها َأنْ  َثاَلث   بَ ْعدَ  ي ِطيع وه   َلمْ  إَذا َوَأَمَره   ؛ َجْيًشا إَلْيِهمْ  فَ بَ َعثَ  َوَأْهَله  

 يَ ْقت  ل ونَ  َثاَلثًا النََّبِويَّةِ  اْلَمِديَنةِ  ِفي َعْسَكر ه   َفَصارَ  َثاَلثًا َوي ِبيَحَها بِالسَّْيفِ 
َهب ونَ   اْلم َشرََّفةِ  َمكَّةَ  إَلى َجْيًشا َأْرَسلَ  ث مَّ .  اْلم َحرََّمةَ  اْلف ر وجَ  َويَ ْفَتض ونَ  َويَ ن ْ
 َوالظ ْلمِ  اْلع ْدَوانِ  ِمنْ  َوَهَذا َمكَّةَ  م َحاِصر ونَ  َوه مْ  َيزِيد   َوت  و فِّيَ  َمكَّةَ  َفَحاَصر وا

 َأنَّه   اْْل مَّةِ  َوأَِئمَّةِ  الس نَّةِ  َأْهلِ  م ْعتَ َقد   َعَلْيهِ  الَِّذي َكانَ  َوِلَهَذا.  بَِأْمرِهِ  ف ِعلَ  الَِّذي



 قَ ْوًما إنَّ :  ِْلَِبي ق  ْلت"  َحْنَبل   ْبنِ  َأْحَمدَ  ْبن   َصاِلح   قَالَ  ي َحب   َوََل  ي َسب   ََل 
 ي  ْؤِمن   َحد  أَ  َيزِيدَ  ي ِحب   َوَهلْ  ب  َنيَّ  يَا:  قَالَ .  َيزِيدَ  ي ِحب ونَ  إن َّه مْ :  يَ ق ول ونَ 

 َوَمَتى ب  َنيَّ  يَا:  قَالَ  ؟ تلعنه ََل  َفِلَماَذا َأَبتِ  يَا:  فَ ق ْلت ؟ اْْلِخرِ  َواْليَ ْومِ  بِاَللَّهِ 
 َيزِيدَ  َعنْ  اْلَحِديثَ  َأَتْكت ب  :  َله   ِقيلَ  َعْنه   َور ِويَ .  ؟ َأَحًدا يَ ْلَعن   َأبَاك رََأْيت

 َما اْلَمِديَنةِ  بَِأْهلِ  فَ َعلَ  الَِّذي ه وَ  َأَوَلْيسَ  َكَراَمةَ  َوََل  ، ََل :  فَ َقالَ  ؟ م َعاِويَةَ  ْبنِ 
 ي ِحب ونَه   ََل .  اْلم ل وكِ  ِمنْ  َمِلك   اْلم ْسِلِمينَ  َأِئمَّةِ  ع َلَماءِ  ِعْندَ  فَ َيزِيد  .  ؟ فَ َعلَ 
 اْلم ْسِلمِ  َلْعَنةَ  ي ِحب ونَ  ََل  مْ فَِإن َّه   ، َيس ب ونَه   َوََل  ؛ اللَّهِ  َوَأْوِلَياءِ  الصَّاِلِحينَ  َمَحبَّةَ 

 المعين

ه َما اللَّه   َرِضيَ  ع َمرَ  اْبنِ  َعنْ  َصِحيِحهِ  ِفي اْلب َخاِري   َرَوى َوَقدْ   النَِّبيَّ  َأنَّ  َعن ْ
{  َله   َمْغف ور   اْلق ْسطَْنِطيِنية يَ ْغز و َجْيش   َأوَّل  : }  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه   َصلَّى

 َأي وبَ  َأب و َمَعه   وََكانَ  م َعاِويَةَ  ْبنَ  َيزِيدَ  َأِمير ه مْ  َكانَ  َغَزاَها َجْيش   َوَأوَّل  
. َعْنه   اللَّه   َرِضيَ  اْْلَْنَصاِري    

ونقول : لعن اهلل من قتل الحسين بن علي ، ولعن اهلل من قتل عمر ، 
 ولعن اهلل من قتل عثمان ، ولعن اهلل من قتل عليا 



 العلم أهل عند والمعروف, قبر علي )ض( موضع في العلماء تنازع وقد
 الذين الخوارج ينبشه لئال قبره أخفي وأنه,  بالكوفة اْلمارة بقصر دفن أنه

  قتله ويستحلون,  يكفرونه كانوا

 بقبر ليس أنه على متفقون المعرفة فأهل بالنجف الذي المشهد وأما ؛
 قبر هذا أن يذكر أحد يكن ولم,  شعبة بن المغيرة قبر أنه قيل بل علي
 أهل من المسلمين كثرة مع سنة ثالثمائة من أكثر أحد يقصده وَل,  علي

 في مشهداً  ذلك اتخذوا وإنما. بالكوفة وحكمهم وغيرهم والشيعة البيت
 , سنة ثالثمائة من بأكثر علي موت بعد اْلعاجم بويه بنى ملك

 التحذير من كتب التاريخ الطبري والواقدي

 ْبنِ  ل وطِ  مخنف َأِبي ِمْثلَ  َكانَ  إَذا ِسيََّما ََل  َواْلم َؤرِِّخينَ  اْْلَْخَبارِيِّينَ  ِمنْ  الَكِثير  
ر   نَ ْفَسه   الواقدي َأنَّ  َوَمْعل وم  .  َوَأْمثَاِلهِ  َيْحَيى  ِهَشامِ  ِمْثلِ  ِمنْ  النَّاسِ  ِعْندَ  َخي ْ

 ه وَ  َيْذك ر ه   َما فَِإنَّ  الواقدي َوَأْمثَاِلِهَما السَّاِئبِ  ْبنِ  م َحمَّدِ  َوأَبِيهِ  اْلَكْلِبيِّ  ْبنِ 
 اْلِعْلمِ  ِفي ِبم َجرَِّدهِ  َعَلْيهِ  اَِلْعِتَماد   َوَأمَّا ِبهِ  َوي ْسَتْأَنس   بِهِ  ي  ْعَتَضد   إنََّما َوَأْمثَال ه  

.  َيْصل ح   ََل  فَ َهَذا  

 روايات واكاذيب

ولم يرضع الحسين من فاطمة عليها السالم وال من انثى، كان يؤتى به النبي فيضع 
إبهامه في فيه فيمص منها ما يكفيها اليومين والثالث، فنبت لحم الحسين عليه السالم من لحم 



( ولم يولد لستة أشهر إال عيسى ابن مريم عليه السالم والحسين بن علي 1رسول اهلل ودمه)
 عليهما السالم.

وفي رواية اخرى، عن أبي الحسن الرضا عليه السالم أن النبي صلى اهلل عليه وآله 
 كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه فيمصه فيجزئ به ولم يرتضع من انثى.

علي بن محمد رفعه، عن أبي عبداهلل عليه السالم في قول اهلل عزوجل: " فنظر  - 5
حسب فرأى ما يحل بالحسين عليه السالم، فقال: ( " قال: 2نظرة في النجوم فقال إني سقيم)

 إني سقيم لما يحل بالحسين عليه السالم.

 صيام التاسع والعاشر


