السيدة رقية بنت احلسني عليها السالم

السيدة رقية بنت احلسني عليها السالم
هي السيدة رقية بنت احلسني بن علي بن أيب طالب (75هـ 11 -هـ) من زوجته أم
إسحاق ،وحفيدة النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم ،استشهدت وهي يف اخلامسة من العمر يف
دمشق بُعيد معركة كربالء.
معركة كربالء:

رفض اإلمام احلسني بن علي رضي اهلل عنه بيعة يزيد بن معاوية مما أدى إىل اشتداد اخلالف
بينهما ودفع احلسني إىل اخلروج إىل الكوفة مغادرا مكة ومعه أهل بيته وبينهم رقية بغية االلتحاق
بأنصاره يف العراق .إال أن األمويني سيطروا على الكوفة قبل وصول احلسني إليها وأنكر أهل
الكوفة الكتب اليت بعثوا هبا إىل احلسني ،وما لبث جيش األمويني أن وصل ليداهم احلسني يف
مستقره .ومع رفض احلسني للتسليم ،بدأ رماة اجليش األموي ميطرون احلسني وأصحابه بوابل من
السهام وأصيب الكثري من أصحاب احلسني مث اشتد القتال ودارت رحى احلرب وغطى الغبار
أرجاء امليدان واستمر القتال ساعة من النهار ومت حرق اخليام واستشهد الكثريون ،فراح من بقي
من أصحاب احلسني وأهل بيته ينازلون جيش عمر بن سعد ويتساقطون الواحد تلو اآلخر.
رافقت رقية ركب السبايا من أهل احلسني بعد هذه املأساة إىل الشام ملقابلة اخلليفة يزيد بن
معاوية.
وفاة السيدة رقية:
يأيت يف األثر أن السيدة رقية رأت والدها يف منامها إبان استشهاده ،فبكت بكاء شديدا
وعال صوهتا فأمر يزيد أن حيضروا إليها رأس أبيها احلسني مما أجج مشاعرها وانكبت على رأس
أبيها تبكي حىت فارقت احلياة.
مقام السيدة رقية يف دمشق:
يقع مقام السيدة رقية عليها السالم على بعد (111م) أو أكثر قليال من اجلامع األموي
بدمشق يف حي العمارة بدمشق ،وقد دأب املسلمون مبختلف مذاهبهم ،سنة وشيعة ،على زيارة
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ضرحيها من كل فج عميق .وقد اعتاد بعض البسطاء إىل اللجوء إىل قربها حبوائجهم طالبني
املغفرة واالستجابة من اهلل تعاىل.
يف عام (1611م) متم جتديد وترميم املقام وذلك أن النهر املار جبانب السور قد تسلل إىل
القرب الشريف وكاد يتلفه .مث أعيد بناؤه عام  1867بطراز معماري فارسي مشغول بتناظر رائع
وتلبيس بورق الذهب .وجياور املقام مصلى إىل جانبه باحة صغرية .بلغت مساحة البناء احلايل
بعد الرتميم األخري حنو  1111مرت مربع ،ومنه  111مرت مربع صحن وفضاء واسع وبقية البناء
يؤلف الرواق واحلرم واملصلى اجملاور للضريح ،وتعلوا املرقد قبة مضلعة ووضع على القرب لوحة من
الفسيفساء يكسوها العاج واملرمر.
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