
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

َما  )) َفَقاَل  َعاُشوَراَء  َيْوَم  َتُصوُم  اْلَيُهوَد  َفَرَأى  اْلَِْدينََة  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اهللَُّ  َصَّلَّ  النَّبِيُّ  َيْوٌم   َقاُلوا:  َهَذا؟ َقِدَم  َهَذا 

ِهْم َفَصاَمُه ُموَسى، َقاَل َفَأَنا  َصالٌِح، ائِيَل ِمْن َعُدوِّ ْْسَ
ى اهللَُّ َبنِي إِ َأَحقُّ بُِموَسى ِمنُْكْم َفَصاَمُه َوَأَمَر   َهَذا َيْوٌم َنجَّ

(( لقد أخذ رسولنا الكريم بزمام اْلبادرة وكان أحق هبا وأهلها فقال أنا أحق بموسى منكم أو نحن  بِِصَياِمهِ 

أال نكون سلبيني وأن نأخذ بزمام اْلبادرة يف كل ما يدنينا ويقربنا  أحق بموسى منكم ويف هذا درس لألمة  

                                        يل قدر هذا االمة ويبني فضلها وفضيلتها يف الدين والدنيا والعلم واألخالق...من اهلل ويع

،  انتسب إليه ظلام وزورا وهبتانا    نحن أحق بابن بنت رسول اهلل ممن  : يوم عاشوراء ننادي بأعَّل صوتناويف

              حمبته بالبكاء والنياحة واللطم... أحق باحلسني ممن يدعون   ننح

اليوم  الطاغية وشاء اهلل أن يكون يف نفس  السالم من فرعون  العارش من حمرم نجى اهلل موسى عليه  ففي 

                    ابن بنِت رسول اهلل                                                                        مقتل 

وأداء لواجب حمبتنا آلل بيت رسولنا وللحسني بن عيل ريض اهلل عنهام واقتداء برسول اهلل صَّل اهلل عليه 

   (( نعرج بشكل ْسيع عَّل مقتله ريض اهلل عنه.. َفَأَنا َأَحقُّ بُِموَسى ِمنُْكمْ )): وسلم الذي قال

   ريض اهلل عنهام.  بن عيلبداية ال خيفى عَّل أحد من اْلسلمني من هو احلسني  

إنه    {الطيب خيرج  والبلد}هو تلك النبتة الزكية التي خرجت من عيل وفاطمة ريض اهلل تبارك وتعاىل عنهام  

وأحبَّ  اهلل ورسوله  أحبه  الذي  طالب  أيب  بن  الكريم    ابن عيل  الرسول  بضعة  الزهراء  وأمه  اهلل ورسوله، 

 وسيدة من نساء أهل اجلنة...      

ني هو تلك النبتة التي جتري يف عروقها دماء النبي صَّل اهلل عليه وسلم، احلسني صاحب الثغر الباسم  احلس

الذي اختلط ريقه بريق النبي األعظم، وُبرش به النبي صَّل اهلل عليه وسلم ففرح وعق عنه بكبشني أملحني، 

،  ُحَسنْي ِمنِّي ))نة(( وقال أيضا   )احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجل )قال فيه النبي صَّل اهلل عليه وسلم  

ُحَسْينا أَحبَّ  من  اهلل  أحبَّ   ، ُحَسنْي  من  وقال((  وأنا  يوما  عليه وسلم  اهلل  النبي صَّل  إين   :ومحله                             ))اللهم 



 

 

تعظيام   ريض اهلل عنه كان ينفض الغبار عن قدميه حبا  له وأن أبا هريرة  وذكر اإلمام الذهبي  أحبه فأحبه((  

 عليه وسلم اهلل صَّل اهلل  رسوللقرابته من   وإجالال  

بنت ر ابن  الغالة هذا هو  بيت رسول اهلل وصحبه ونربأ من  آل  نشهد اهلل عَّل حبه وحب  الذي  اهلل  سول 

               الذين غالوا فيه ومن النواصب الذين كرهوه وكرهوا أباه...

نحن أوىل به من الغالة البكائيني اللطاميني الذين خانوا عهده وأغروه باخلروج، وْلا خرج إليهم ختلوا عن 

                                                              ما قرروه هم يف كتبهم!!نرصته وهذا 

بعد أن تنازل احلسن بن عيل خامس اخللفاء الراشدين عن اخلالفة]مع رفض احلسني لذلك[ ْلعاوية بن أيب 

ن اْلسلمني وأال  سفيان ، وكان نص االتفاقية أن يكون األمر من بعد معاوية شورى يف أهل احلل والعقد م 

يورث احلكم توريثا  لكن معاوية ارتأى أن يورثها ليزيد فاعرتض احلسني وعبد اهلل بن أيب الزبري وهربا من  

أئمة  من  إمام  ]وهو  احلسني  يراه  يكن  ...فلم  هلا  رافضني  يزيد  مبايعة  عَّل  معرتضني  مكة  إىل  اْلدينة 

اخلالفة ليجلس عَّل عرش  ليس عدال   يزيد  أن  أن نص    اْلسلمني[  مع  توريثه  تم  أنه  أخرى  ناحية  ومن   ،

 .. االتفاق أن يكون األمر شورى ..

   نهم محل بعري... والكتب م كاتبه أهل العراق وراسلوه حتى بلغ عدد الرسائل 

اعرتض أخوه حممد بن احلنفية عَّل خروجه للعراق حتى يستوثق منهم ويعلم صدقهم، وكذلك ابن عباس  

رأي يرى  كان  عنهام  اهلل  أال خيرج   ريض  عليه  وأشار   ، ألبيه  أنصار  ففيها  لليمن  يذهب  أن  أو  أخيه حممد 

ابن عمر  وأتاه   ، وأوالده  زوجه  أمام  قتل عثامن  كام  أمامهم  يقتل  ال  العراق حتى  واألوالد جتاه  باألزواج 

ا فاختار  واآلخرة  الدنيا  بني  وسلم  عليه  اهلل  النبي صَّل  خري  اهلل  إن  له:  وقال  اخلروج  قبل  آلخرة ناصحا  

وإنكم بضعة من رسوله ال يليها أحد منكم وما رصفها اهلل عنكم إال للذي هو خري لكم فارجعوا ، فأبى  

احلسني فضمه ابن عمر وقال استودعك اهلل من قتيل!!!  احلسني حزم أمره واختذ قراره باخلروج فهو الذي 

                                                (( َأْن َيَضَعَها َحتَّى ُيَقاتَِل إَِذا َلبَِس أَلَْمَتهُ َلْيَس لِنَبِيٍّ ))حفظ عن جده صَّل اهلل عليه وسلم 

عبيد اهلل بن    وأرسل يزيدُ   األنصار،وجيمع له    بن عقيل إىل الكوفة ليستوثق له البيعةم  فأرسل ابن عمه مسل

عروة بن هانئ فعلم مسلم ابن عقيل   زياد واليا  عَّل الكوفة ، واستطاع بمكره ودهائه أن يلقي القبض عَّل

فنادى ب ابن   أصحابه )يا منصور أمت(باعتقاله  أن  ابن زياد إال  الرجال لقرص  باثنا عرش ألف من  وانطلق 

 زياد الداهية استطاع أن يقنع أنصار مسلم بالرجوع وأغراهم باْلال فرجع ثامنية آالف وبقي أصحاب  



 

 

 قبض عليه ابن زياد وقتله يف يوم عرفة  مسلم ينفرون عنه بعد رشائهم باْلال حتى بقي وحده و         

(  وقدم احلسني الكوفة ونزل بارض كربالء فحارصه جيش ابن زياد بقيادة عمر بن سعد بن أيب  61)   سنة 

احلصار عليه  وأطبقوا  اْلاء  عنه  فمنعوا  فرفض  ليزيد  البيعة  احلسني  من  وطلبوا  بعض    وقاص  مات  حتى 

أمرا  من ثالثة   ثم طلب منهم احلسني  أتى    -1أصحابه عطشا   يرتكوه لريجع من حيث  أو يرتكوه    -2أن 

أو يرتكوه يذهب ليزيد ، فرفض ابن زياد اشارت حاشيته بقتل احلسني    -3يذهب لثغر من ثغور اْلسلمني  

ومنهم شمر بن ذي اجلوشن ، ويف التاسع من حمرم قام بالليل فاغتسل وتعطر  ريض اهلل عنه ويف العارش من  

راجال  بجيش ابن زياد وقاتلهم احلسني   40فارسا  و 32حمرم التقى جيش التقي النقي احلسني بن عيل ومعه  

قتال االبطال الشجعان ورأى أصحابه يرتقون واحدا  تلو اآلخر جلنة عرضها السموات واألرض حتى ابن  

قريب  فعام  اصرب   احلسني  له  فقال  العطش  من  أموت  أكاد  عمي  يا  ناده  عيل  بن  احلسن  بن  القاسم  أخيه 

ت عطشانا  وجيش العراق يمنع عنه اْلاء ، حتى قتل احلسني بن ترشب من يد جدك رشبة ال تظمأ بعدها فام 

رأس احلسني وهو أشبه الناس بجده  صَّل اهلل عليه وسلم ،    هان ابن زيادأ   ،عيل ريض اهلل عنه وحز رأسه

االثنان   وأنصاره  للحسني  والتضحية  والفداء  الرجولة  ْلعاين  مرشقة  صفحات  التاريخ  يكتب  وهنا 

    والسبعون ، وتكتب صفحة سوداء تلعن قتلة احلسني ومن غدر باحلسن وساقه ْلقتله وختَّل عنه....                               

ثامنية عرش  قتل  لقد  معه  ومن  احلسني  بمقتل  كمصاهبا  الرسول  وفاة  بعد  بمصاب  االمة  تصب  مل  وواهلل  

 رجال  من آل بيت رسول اهلل من أصل أثنني وسبعني رجال ..                           

حلسني ْلصاب  وواهلل إن مصابنا با  اليوم،وها نحن بعد ألف واربعامئة سنة نسرتجع وكأن اْلصاب قد وقع  

اخلنجر  يروجه  ما  تصدقوا  أن  وحذار  مقتله،  قصة  سامع  عند  قلوبنا  وانفطار  حبه  عَّل  اهلل  ونشهد  عظيم 

افرتوه فواهلل ما   بام  بمقتل احلسني كذبوا واهلل ولعنوا  أننا نصوم عاشوراء فرحا  اْلسموم يف خارصة االمة  

 ى من الطاغية فرعون نصومه إال اتباعا  لسنة نبينا الذي صامه فرحا بنجاة موس

 

 

 أقول ما تسمعون وأستغفر اهلل يل ولكم 

 


