على ضفاف الطف ()١
عظمة النهضة الحسينية (القسم األول)
بقلم :حيدر السندي
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على حممد
وآله الطيبني الطاهرين.
نتحدث يف حلقات متتالية  -إن شاء اهلل  -حول هنضة احلسني (عليه
السالم) وحركته الثورية املباركة اليت أطلق عليها هو (عليه السالم) عنوان الفتح،
والسبب وراء قيامي بكتابة هذه السلسلة يعود إىل أمرين أساسيني:
األمر األول :هو كثرة األسئلة الواردة حول ثورة سيد الشهداء (عليه السالم)
وما يرتبط هبا.
األمر الثاني :أين ألسباب لن أصعد املنرب يف موسم عاشوراء هلذا العام –

 -7341فلم أرد أن أحرم بالكلية من خدمة املوىل املعظم (روحي له الفداء)،
وأرجو منه أن ينظر إىل هذا اجلهد املتواضع بعني القبول والرضا ومين على خادم
خدامه بالعفو عن التقصري ويتفضل بالشفاعة واللطف فهو معدن الرمحة ومظهر
لطف اهلل وباب جناة اخللق وجمرى فيض اهلل عليهم.
البحث األول :عظمة النهضة الحسينية:
ولكي تتجلى لنا عظمة حركة سيد الشهداء (عليه السالم) نبني مجلة من
آثارها والنتائج املرتتبة عليها:

األثر األول :هو األثر اجلزائي يف الدارين.
إن قيمة العمل عند اهلل تعاىل ختتلف باختالف أمرين:
األمر األول :ذات العامل.
فكلما كان العامل أعرف باهلل وأكثر إخالصاً كلما كان تقبل اهلل للعمل أمت
والثواب املرتتب عليه أفضل ،وقد ورد عن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله)( :عبادة
العامل يوماً واحداً تعادل عبادة العابد أربعني سنة).
ِ
َح َس ُن
وروي عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) يف قوله تعاىل{ :ليَْب لَُوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ
َع َم ًال}(هود( :)1:ليس يعين أكثركم عمالً ولكن أصوبكم عمالً وإمنا اإلصابة خشية
اهلل و النية الصادقة).
وهذا يعين أن اجلانب الشكلي للعمل ال حيدد مقدار ثواب العمل واجلزاء
املرتتب عليه ،فرمبا يصلي اثنان ركعتني ،ويتفقان من حيث سرعة األداء ومراعاة
شروط الصحة ،ومع ذلك تكون صالة أحدمها ليست أفضل من صالة اآلخر إمنا
أفضل من مجيع أعماله اليت أداها يف حياته ،و هذا وجه قوله (صلى اهلل عليه وآله):
(ضربة علي يوم اخلندق أفضل  -أو خري  -من عبادة الثقلني -أو أفضل من
أعمال أميت إىل يوم القيامة.)-
ويف رواية أخرى عن ابن مسعود :أبشر يا علي ،فلو وزن عملك اليوم بعمل
أميت لرجح عملك بعملهم).
ما أكثر الذين ضربوا يف سبيل اهلل وقَتلوا و قُتِلوا ،إال أن لضربة علي (عليه
السالم) خصوصية ،والسر يف ذلك يعود إىل ذات علي (عليه السالم) العارفة باهلل
واملخلصة متام اإلخالص يف مرضاته.

والشواهد على ذلك كثرية منها ختصيص اآلل (عليهم السالم) بآية اإلطعام
واألمري (عليه السالم) بآية الوالية مع كثرة املتصدقني من الصحابة ،ويوجد نص
مجيل يف هنج البالغة مييز تأثري قيمة الفاعل على قيمة الفعل عند اهلل تعاىل وهو
قول أمري املؤمنني (عليه السالم) يف كتابه إىل معاوية( :أال ترى  -غري خمرب لك
ولكن بنعمة اهلل أحدث  -أن قوما استشهدوا يف سبيل اهلل من املهاجرين ولكل
فضل حىت إذا استشهد شهيدنا قيل :سيد الشهداء وخصه رسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله بسبعني تكبرية عند صالته عليه  .أوال ترى أن قوما قطعت أيديهم يف
سبيل اهلل ولكل فضل حىت إذا فعل بواحدنا كما فعل بواحدهم قيل :الطيار يف
اجلنة وذو اجلناحني  .ولوال ما هنى اهلل عنه من تزكية املرء نفسه لذكر ذاكر فضائل
مجة تعرفها قلوب املؤمنني وال متجها آذان السامعني فدع عنك من مالت به الرمية
فإنا صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا مل مينعنا قدمي عزنا وعادى طولنا على قومك
أن خلطناكم بأنفسنا فنكحنا وأنكحنا فعل األكفاء ولستم هناك  .وأىن يكون
ذلك كذلك ومنا النيب ومنكم املكذب ومنا أسد اهلل ومنكم أسد االحالف ومنا
سيدا شباب أهل اجلنة ومنكم صبية النار ومنا خري نساء العاملني ومنكم محالة
احلطب يف كثري مما لنا وعليكم  .فإسالمنا ما قد مسع ،وجاهليتكم ماال تدفع
ض ُه ْم أ َْوَىل بِبَ ْعض ِيف
وكتاب اهلل جيمع لنا ما شذ عنا وهو قولهَ { :وأُولُو ْاأل َْر َح ِام بَ ْع ُ
َّاس بِِإب ر ِاه ِ
ِ ِ َّ ِ
ِ
ين اتَّبَ عُوهُ َوَه َذا
يم لَلَّذ َ
كتَاب الله}(األنفال ،)17:وقوله تعاىل{ :إ َّن أ َْوَىل الن ِ ْ َ َ
النَِّيب والَّ ِذين آَمنُوا واللَّه وِ ُّ ِ ِ
ني}(آل عمران )86:فنحن مرة أوىل بالقرابة وتارة أوىل
ل الْ ُم ْؤمن َ
ُّ َ َ َ َ ُ َ
بالطاعة.
األمر الثاني :ذات العمل وآثره.
فإن األعمال  -مضافاً إىل تفاوهتا من حيث العامل  -تتفاوت يف نفسها عند
اهلل تعاىل ،فبعض األفعال أفضل من البعض اآلخر ومقربيتها إىل اهلل تعاىل أقوى من

مقربية غريها ،فالوجبات أفضل من املستحبات واملستحبات تتفاوت فإكرام األجنيب
ليس كإكرام القريب ،وإكرام الوالدين أفضل من إكرام سائر األقارب ،ومن جهة
ثانية بعض األفعال هلا أثر شخصي وبعضها له أثر اجتماعي عام ،وبعضها أثره
حمدود آين وبعضها مستمر ال ينقطع بانقطاع احلياة كالعلم النافع والوقف.
وسوف نتحدث عن قيمة النهضة احلسينية من حيث ذات العمل واألثر
املرتتب عليها  -إن شاء اهلل  -ونقصر احلديث حتت عنوان األثر اجلزائي يف قيمتها
من حيث الفاعل وذلك يف نقطتني:
النقطة األولى :يف معرفة سيد الشهداء (عليه السالم) باهلل و إخالصه له.
واحلديث يف هذه النقطة طويل جداً ال يسعين يف كمه وكيفه ،فاحلسني (عليه
السالم) إمام معصوم يقوم بدور خالفة اهلل اخلاصة ،و اإلمام هو املتيقن الذي ال
أمت من يقينه ،واملعصوم الذي ال يتطرق إليه الزلل يقول عز وجلَ { :و َج َع ْلنَا ِمْن ُه ْم
ِ
صبَ ُروا َوَكانُوا بَِآيَاتِنَا يُوقِنُو َن}(السجدة ،)43:ويقول اإلمام الرضا
أَئ َّمةً يَ ْه ُدو َن بِأ َْم ِرنَا لَ َّما َ
(عليه السالم)( :اإلمام خليفة اهلل وخليفة رسول اهلل) ،واخلليفة هو الذي يقوم مقام
املستخلف الشتماله على صفاته املناسبة خلالفته ،ومن صفات اهلل العلم باهلل،
فاحلسني (عليه السالم) مظهر هذه الصفة وجمليها بني العباد.
احلسني (عليه السالم) يف سورة الدهر:
إن القائم بالنهضة احلسينية هو أحد اخلمسة الذين شهد هلم القرآن بتمام
ِ
ِ
ِ
ورا * َعْي نًا
اإلخالص يف قوله تعاىل{ :إ َّن ْاألَبْ َر َار يَ ْشَربُو َن م ْن َكأْس َكا َن مَز ُ
اج َها َكافُ ً
ِ
ِ
ي ْشر ِ ِ
ب هبَا عبَ ُ
اد اللَّه يُ َف ِّجُرونَ َها تَ ْفج ًريا*يُوفُو َن بِالنَّ ْذ ِر َوََيَافُو َن يَ ْوًما َكا َن َشُّرهُ
َ َُ

ِِ ِ ِ
ِ
ِ
يما َوأ َِس ًريا*إَِّمنَا نُطْعِ ُم ُك ْم لَِو ْج ِه اللَّ ِه
ُم ْستَط ًريا* َويُطْع ُمو َن الطَّ َع َام َعلَى ُحبِّه م ْسكينًا َويَت ً
َال نُِر ُ ِ
ورا}(اإلنسان.)9-7:
يد مْن ُك ْم َجَزاءً َوَال ُش ُك ً
فقد روى يف الربهان عن ابن عباس أنه قال :مرض احلسن واحلسني (عليهما
السالم) ،فنذر علي وفاطمة (عليهما السالم) واجلارية نذرا إن برئا صاموا ثالثة أيام
شكرا ،فربئا ،فوفوا بالنذر وصاموا ،فلما كان أول يوم قامت اجلارية وجرشت شعريا،
فخبزت منه مخسة أقراص ،لكل واحد منهم قرص ،فلما كان وقت الفطر جائت
اجلارية باملائدة فوضعتها بني أيديهم ،فلما مدوا أيديهم ليأكلوا وإذا مسكني بالباب
يقول :يا أهل بيت حممد ،مسكني آل فالن بالباب ،فقال علي (عليه السالم):
«ال تأكلوا وآثروا املسكني» .فلما كان اليوم الثاين فعلت اجلارية كما فعلت يف اليوم
األول ،فلما وضعت املائدة بني أيديهم ليأكلوا ،فإذا يتيم بالباب وهو يقول :يا أهل
بيت النبوة ومعدن الرسالة ،يتيم آل فالن بالباب ،فقال علي (عليه السالم)« :ال
تأكلوا شيئا وأطعموا اليتيم» .قال :ففعلوا .فلما كان يف اليوم الثالث وفعلت اجلارية
كما فعلت يف اليومني ،فلما جاءت اجلارية باملائدة فوضعتها ،فمدوا أيديهم
ليأكلوا ،وإذا شيخ كبري يصيح بالباب :يا أهل بيت حممد ،تأسروننا وال تطعموننا.
قال :فبكى علي (عليه السالم) بكاء شديداً ،وقال« :يا بنت حممد ،إين أحب أن
يراك اهلل وقد آثرت هذا األسري على نفسك وأشبالك» .فقالت« :سبحان اهلل ،ما
أعجب ما حنن فيه معك ،أال ترجع إىل اهلل يف هؤالء الصبية الذين صنعت هبم ما
صنعت ،وهؤالء إىل مىت يصربون صربنا» .فقال هلا علي (عليه السالم)« :فاهلل
يصربك ويصربهم ،ويأجرنا إن شاء اهلل تعاىل ،وبه نستعني ،وعليه نتوكل ،وهو
حسبنا ونعم الوكيل ،اللهم بدلنا مبا فاتنا من طعامنا هذا ما هو خري منه ،واشكر
لنا صربنا وال تنسه لنا ،إنك رحيم كرمي» .فأعطوه الطعام.

وبكر إليهم النيب (صلى اهلل عليه وآله) يف اليوم الرابع ،فقال« :ما كان من
خربكم يف أيامكم هذه؟» فأخربته فاطمة (عليها السالم) مبا كان ،فحمد اهلل
وشكره وأثىن عليه ،وضحك إليهم ،وقال« :خذوا هنأكم اهلل وبارك عليكم وبارك
لكم قد هبط علي جربئيل من عند ريب وهو يقرأ عليكم السالم ،وقد شكر ما كان
منكم ،وأعطى فاطمة سؤهلا ،وأجاب دعوهتا ،وتال عليهم {إِ َّن األَبْر َار يَ ْشَربُو َن ِم ْن
ِ
اجها كافُوراً} إىل قوله{ :إِ َّن هذا كا َن لَ ُك ْم َجزاءً وكا َن َس ْعيُ ُك ْم
َكأْس كا َن مز ُ
َم ْش ُكوراً}».
قال :وضحك النيب (صلى اهلل عليه وآله) وقال« :إن اهلل قد أعطاكم نعيما
ال ينفد وقرة عني أبد اآلبدين ،هنيئا لكم يا بيت النيب بالقرب من الرمحن،
مسكنكم معه يف دار اجلالل واجلمال ،ويكسوكم من السندس واإلستربق
واألرجوان ،ويسقيكم الرحيق املختوم من الولدان ،فأنتم أقرب اخللق من الرمحن،
تأمنون إذا فزع الناس ،وتفرحون إذا حزن الناس ،وتسعدون إذا شقي الناس ،فأنتم
يف روح ورحيان ،ويف جوار الرب العزيز اجلبار وهو راض عنكم غري غضبان ،قد
أمنتم العقاب ورضيتم الثواب ،تسألون فتعطون ،وتتحفون فرتضون ،وتشفعون
فتشفعون ،طوىب ملن كان معكم ،وطوىب ملن أعزكم إذا خذلكم الناس ،وأعانكم إذا
جفاكم الناس ،وآواكم إذا طردكم الناس ،ونصركم إذا قتلكم الناس ،الويل لكم من
أميت ،والويل ألميت من اهلل».
مث قبل فاطمة وبكى ،وقبل جبهة علي (عليها السالم) وبكى ،وضم احلسن
واحلسني إىل صدره وبكى ،وقال« :اهلل خليفيت عليكم يف احمليا واملمات،
وأستودعكم اهلل وهو خري مستودع ،حفظ اهلل من حفظكم ،ووصل اهلل من
وصلكم ،وأعان اهلل من أعانكم ،وخذل اهلل من خذلكم وأخافكم ،أنا لكم سلف

وأنتم عن قليل [ يب ] الحقون ،واملصري إىل اهلل ،والوقوف بني يدي اهلل عز وجل،
وجي ِزي الَّ ِ
واحلساب على اهلل لِيج ِزي الَّ ِ
َساؤا ِمبا ع ِ
احلُ ْس َىن) ».
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وقد نقل نزول هذه اآليات يف أهل البيت (عليهم السالم):
 تفسري احلربي 448 :ح .89 العقد الفريد .11 / 3 تفسري الثعليب .717 – 99 / 71 أسباب النزول.431 :السالم  -البن
علي عليه ّ
 زين الفىت يف شرح سورة هل أتى ،مناقب اإلمام ّاملغازل  446 - 441 :-ح .441
 شواهد التنزيل  471 - 499 / 4ح .7187 – 7134الكشاف .791 / 3
 تفسري البغوي ّ ،491 / 3 ربيع األبرار .736 / 4السالم  -للخوارزمي  481 :-ح .471
علي عليه ّ
 مناقب اإلمام ّ تفسري الفخر الرازي .437 – 433 / 41 أسد الغابة  441 - 448 / 8رقم .1414اص.467 :
 -مطالب السؤول ،741 :تذكرة اخلو ّ

 كفاية الطالب.436 – 437 :الرياض النضرة  761 / 4و .416
 تفسري البيضاوي .774 – 774 / 4 تفسري النيسابوري .237 / 8 املواقف ،377 :اإلصابة  17 / 6رقم .77846 روح املعاين .411 / 49لقد تعرض الشيخ حممد حسن املظفر (قده) يف كتابه النفيس دالئل الصدق
لبعض دالالت نزول هذه اآلية يف احلسنني ووالديهما (عليهم السالم) فقال (رمحه
اهلل)يف ج  3ص :79
القصة دالَّة على فضل احلسنني وبلوغهما يف املعرفة إىل منتهى الغايات؛
إ ّن ّ
لصدورها عنهما حال صغرمها بنحو استح ّقا من اللَّه سبحانه الثناء عليهما يف كتابه
بأهنما أطعما لوجهه ،وكانا َيافان منه  .وال ريب يف أ ّن
اجمليد ،وشهد هلما فيه ّ
الصغري الذي يصدر منه ذلك أكرب من الكبري الذي مل يعرف اللَّه تعاىل أكثر
عمره ،وعصاه يف عظام األمور ،كالفرار من الزحف ،فيكون احلسنان أفضل من
بالنص واإلمجاع،
شك أ ّن أمري املؤمنني أفضل من احلسنني،
شيوخ الصحابة  .وال ّ
ّ
فيكون أفضل من الصحابة مجيعا ،فيكون هو اإلمام .هذا ،والعجب من متالؤ هؤالء
القوم على حمو فضائل آل الرسول (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم) باألوهام الكاسدة
واخلياالت الفاسدة ،دون ما يروونه يف فضائل غريهم ،وإن كان ظاهر الكذب
والبهتان ،فقد رأيت الفضل كيف استشكل من جواز تلك الصدقة ،وهو قد ذكر
يف مبحث احللول أ ّن أبا يزيد البسطامي ترك شرب املاء سنة تأديبا لنفسه ،وع ّده

منقبة له  .فليت شعري ،مل ال جيوز التص ّدق ألهل البيت بعد السؤال منهم رغبة يف
الثواب ،باإليثار على أنفسهم ،وجاز أليب يزيد ترك شرب املاء سنة  -وهو من
احملاالت  -بال سؤال أحد منه وال إيثار ،وال هو من أفعال سيّد املرسلني واألنبياء
األولني ،وال ورد بنحوه الكتاب والسنّة ؟!
ّ
أقول :إن اإلمام احلسني (عليه السالم) قد فجر ثورته وقام بالنهضة املباركة
وهو حيمل يف قلبه هذا اإلخالص التام املستند إىل معرفته العظيمة باهلل عز وجل،
إن احلسني (عليه السالم) إذا قام خطيباً يف مجاعة احلر ليقول( :لريغب كل مؤمن
يف لقاء اهلل حمقا فإين ال أرى املوت إال سعادة والعيش مع الظاملني إال برما) ال
يتكلم كالماً شاعرياً وشعارياً كما يتحدث عامة الزعماء التقليديني ،فاحلسني يف
كيانه مهزة الوصل مبقتضى مقام خالفة اهلل بني مجيع عوامل الوجود و يعلم بعني
اليقني وحقه بأن حقيقة احلياة يف عامل اآلخرة اليت يعيشها اإلنسان حقيقة وهو يف
هذه النشأة ولكن الشواغل تشغل عامة الناس عن إدراك احلياة احلقيقة وبعد املوت
يقول قائلهم( :يا ليتين قدمت حليايت) ،هلذا هو يرى املوت سعادة ألنه موت يف
مرضاة اهلل تعاىل من أجل اإلصالح فهو جهاد لوجه اهلل تعاىل.
وهذه احلقيقة أحد معاين ما روى ثقة اإلسالم الكليين (رمحه اهلل) عنه املعرفة
العظيمة باهلل تعاىل وهذا اإلخالص التام ،فقد نقل عن ميسر بن عبد العزيز ،عن
أيب جعفر (عليه السالم) ،قال :كتب احلسني بن علي (عليهما السالم) إىل حممد
بن علي (عليه السالم) من كربالء :بسم اهلل الرمحن الرحيم من احلسني بن علي
(عليهما السالم) إىل حممد بن علي ومن قبله من بين هاشم ،اما بعد فكأن الدنيا
مل تكن وكأن اآلخرة مل تزل ،والسالم.

فإن من احملتمل أن يكون املراد من( :فكأن الدنيا مل تكن) أن العارف باهلل
لفرط انكشاف احلقيقة له وظهور آثار اآلخرة واحلياة احلقيقة له ال يشعر بالدنيا
وتزول عنه آثارها ،وتتجلى فيه آثار اآلخرة ،فهو يف الدنيا غري أن ضعف حجاهبا
يكون كالعدم ونسبتها إليه كنسبة الناظر إىل الشمس واهلواء املتوسط بينهما ،فاهلواء
موجود ولكن كأنه غري موجود لضعف آثاره ،فالدنيا بالنسبة إىل احلسني (عليه
السالم) كأهنا معدومة ،واحلياة هي حياة اآلخرة (و كأن اآلخرة مل تزل).
النقطة الثانية :يف جزاء اهلل املرتتب على شهادة احلسني (عليه السالم).
وقد بينت الروايات الوردة عن العرتة الطاهرة عدة أمور رتبها اهلل تعاىل كجزاء
للحسني (عليه السالم) منها:
 .7بلوغ الدرجة اخلاصة.
فقد نقل صاحبا البحار والعوامل :عن حممد بن أيب طالب املوسوي :ملا ورد
الكتاب على الوليد بقتل احلسني (عليه السالم) عظم ذلك عليه ،مث قال :واهلل ال
يراين اهلل أقتل ابن نبيه ولو جعل يزيد ل الدنيا مبا فيها.
قال :وخرج احلسني عليه السالم من منزله ذات ليلة وأقبل إىل قرب جده ،فقال:
السالم عليك يا رسول اهلل ،أنا احلسني بن فاطمة ،فرخك وابن فرختك ،وسبطك
الذي خلفتين يف أمتك ،فاشهد عليهم يا نيب اهلل أهنم فقد خذلوين وضيعوين ومل
حيفظوين ،و هذه شكواي إليك حىت ألقاك ،قال :مث قام فصف قدميه فلم يزل
راكعا (و) ساجدا.
قال :وأرسل الوليد إىل منزل احلسني عليه السالم لينظر أخرج من املدينة أم ال ؟
فلم يصبه يف منزله ،فقال :احلمد هلل الذي خرج  7ومل يبتلين بدمه ،قال :ورجع

احلسني عليه السالم إىل منزله عند الصبح  .فلما كانت الليلة الثانية ،خرج إىل القرب
أيضا وصلى ركعات ،فلما فرغ من صالته جعل يقول :اللهم هذا قرب نبيك حممد،
وأنا ابن بنت نبيك ،وقد حضرين من االمر ما قد علمت ،اللهم إين أحب
املعروف ،وأنكر املنكر ،وأنا أسألك يا ذا اجلالل واالكرام حبق القرب ومن فيه إال
اخرتت ل ما هو لك رضى ولرسولك رضى  .قال :مث جعل يبكي عند القرب حىت
إذا كان قريبا من الصبح وضع رأسه على القرب فاغفي ،فإذا هو برسول اهلل صلى اهلل
عليه وآله قد أقبل يف كتيبة من املالئكة عن ميينه وعن مشاله وبني يديه حىت ضم
احلسني عليه السالم إىل صدره وقبل (ما) بني عينيه ،وقال:
حبييب يا حسني كأين أراك عن قريب مرمال بدمائك ،مذبوحا بأرض كرب وبالء،
بني عصابة من أميت ،وأنت مع ذلك عطشان ال تسقى ،وظمآن ال تروى ،وهم مع
ذلك يرجون شفاعيت ،ال أناهلم اهلل شفاعيت يوم القيامة ،حبييب يا حسني إن أباك
وأمك و أخاك قدموا علي وهم مشتاقون إليك ،وإن لك يف اجلنان لدرجات لن
تناهلا إال بالشهادة.
قال :فجعل احلسني (عليه السالم) يف منامه ينظر إىل جده ويقول :يا جداه ال
حاجة  .ل يف الرجوع إىل الدنيا فخذين إليك وأدخلين معك يف قربك ،فقال له
رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) :البد لك من الرجوع إىل الدنيا حىت ترزق الشهادة
وما قد كتب اهلل لك فيها من الثواب العظيم ،فإنك وأباك وأخاك وعمك وعم
أبيك حتشرون يوم القيامة يف زمرة واحدة حىت تدخلوا اجلنة.
 .4األئمة من ذريته.
 .4إجابة الدعاء عند قربه.
 .3ال تعد أيام زيارته (عليه السالم) من العمر .

 .7الشفاء يف تربته.
ففي الوسائل ج  73ص :344عن حممد بن مسلم قال :مسعت أبا جعفر
(عليه السالم) وجعفر بن حممد (عليه السالم) يقوالن :إن اهلل عوض احلسني عليه
السالم من قتله أن اإلمامة من ذريته والشفاء يف تربته ،وإجابة الدعاء عند قربه ،وال
تعد أيام زائريه جائيا وراجعا من عمره.
ويف أمال الشيخ الطوسي (رمحه اهلل) ص  :471قال حممد بن مسلم :فقلت
أليب عبد اهلل (عليه السالم) :هذا اجلالل ينال باحلسني (عليه السالم) فماله يف
نفسه ؟ قال :إن اهلل (تعاىل) أحلقه بالنيب (صلى اهلل عليه وسلم) فكان معه يف
َّ ِ
َحلَْقنَا هبِِ ْم
ين آَ َمنُوا َواتَّبَ َعْت ُه ْم ذُِّريَّتُ ُه ْم بِِإميَان أ ْ
درجته ومنزلته ،مث تال أبو عبد اهلل { َوالذ َ
ذُِّريَّتَ ُه ْم} اآلية.
واحلمد هلل رب العاملني.

