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 )عميه السالم(وثورة الحسين  صمى اهلل عميه وآله وسمم()هجرة النبي 
المتفؽعميهبيفالمسمميفعمىأنػهالبدايػةلمعػاـالهجػريالجديػدوهػو هواليـو األوؿمفالمحـر

مػػفمكػةإلػىالمدينػػة)صػػمىاهللعميػهوآلػهوسػمـ(التقػويـالػذياسػتندإلػػىهجػرةالرسػوؿاألعظػـ
عندالشعوباإلسبلمية.كنقطةاالنطبلؽلمتوقيتالمت عارؼحتىاليـو

هػػو وعنػػدريػػرالمسػػمميفالتحمػػؿهػػذ المناسػػبةأكثػػرمػػفداللتهػػاالمتعارفػػةوهػػيأفهػػذااليػػـو
كمافػيالتقػويـالمػيبلديأوالفارسػيأوريػرذلػؾمػفالتقػاويـآخرعبارةعفانتهاءعاـوبداية

المتعارفة.



يفمعنػػػًىإسػػػبلميًاعظيمػػػًاوكبيػػػرًاجػػػدًادويرمػػػزإلػػػىالحػػػدثإالَّأفهػػػذااليػػػوـيحمػػػؿعنػػػدالمسػػػمم
 والرعيػؿاألوؿ)صػمىاهللعميػهوآلػهوسػمـ(واإلنجازالضخـالػذيتحقػؽعمػىيػديالنبػياألكػـر

فػػيالمدينػػةالمنػػورةدليكػػوف«والدةالمجتمػػااإلسػػبلمياألوؿ»مػػفالمسػػمميفدوذلػػؾالحػػدثهػػو
الكبيػػرةفػػيالمسػػتقبؿدوقبػػؿذلػػؾليكػػوفالبدايػػةواالنطبلقػػةلتكػػويفالنػػواةاألولػػىلمدولػػةاإلسػػبلمية

المجتمااإلنسانياإلسبلميالعابدهللوحد والمحّطـلؤلصناـوالتماثيؿ.
المسػػمميفدألنػػهيحمػػؿإلػػيهـ بالػػذاتاألهميػػةالخاصػػةعنػػدعمػػـو مػػفأجػػؿذلػػؾيحتػػؿهػػذااليػػـو

الثنائيةالشكميةواألحاديةالواقعيػةالتػيكانػتزمػفالبشرىبوالدةعصرالتوحيدهللوالتخمصمف
مػػػاقبػػػؿاإلسػػػبلـدعنػػػدماكػػػافالمجتمػػػاالجػػػاهمييعبػػػداألصػػػناـويتوجػػػهإليهػػػابالطاعػػػةويطمػػػب
االستعانةمنهابادعاءالتزلُّؼوالتقرُّبإلىاهللبحسبالظاهرمفكبلمهـكمايعّبرالقرافالكػريـ

«.ليقربوناإلىاهللزلفىومانعبدهـإالَّ»عفذلؾبقوله:
المصػطم الػذييرمػز«عاشػوراء»ويحمؿهذااليوـأيضًامناسػبةأليمػةجػدًاوفظيعػةكػذلؾوهػي

بحػؽ«بنػوأميػةوجبلوزتهػـ»إلىالمجزرةالدمويػةوالحادثػةالفاجعػةالتػيارتكبهػاأدعيػاءاإلسػبلـ
بهالذيفُسفَكتدماؤهـواختمطتبتمػؾوالصفوةمفأهؿبيتهوأصحا)عميهالسبلـ(اإلماـالحسيف

حياًءلذكر . الرماؿالصحراويةالبلهبةفداًءلئلسبلـوا 
والمناسػػبتافالتبتعػػدافعػػفبعضػػهماالػػبعضكثيػػرًامػػفحيػػثالهػػدؼالكبيػػردوافاختمفتػػافػػيأف

لثانيػةتثيػردوااإلسػبلـاألولىمنهماتثيرفيالنفسعوامؿالقػوةوالشػعوربػاالعتزازلبلنتمػاءإلػى
مثػيبًلاإلسػبلميعوامؿالحزفوذرؼالدموععمىذلؾالمصابالجمؿالذيلـولفيشهدالتاريخ

لهفيالفظاعةوالوحشية.
فػػاألولىَبَنػػتالمبنػػةاألساسػػيةلدولػػةالتوحيػػداألصػػيؿالػػذييعنػػيكمػػاؿاالنقطػػاعإلػػىاهللوحػػد د

والثانيةأعادتالبناءإلىماكافعميهبعدال تصػدُّعالخطيػرالػذيطػرأبعػدرحيػؿالرسػوؿاألكػـر
إلىربهراضيًامرضيًا.)صمىاهللعميهوآلهوسمـ(

الرحبػػػةوالمجػػػاالتالواسػػػعةأمػػػاـالبشػػػريةلبلرتبػػػاطبػػػاهللكطريػػػؽأوحػػػدالاآلفػػػاؽواألولػػػىفتحػػػت
أعػادتتمػؾعمىيدالطغاةوالمستكبريفدوالثانيػةوآالمهامحيصعنهلمخبلصمفكؿعذاباتها

بعدأفتمكفالمنافقوفمفإربلؽالكثيرمػفالمجػاالتبػالظمـوالطغيػافوشػراءالضػمائراآلفاؽ
المعذَّبةإلىعصورالجاهميةالمظممةالمشحونةباالستعبادواإلذالؿ.اإلنسانيةإلعادة



والُمثُػؿوالقػيـالهجرةالنبويةمنحػتاإلنسػافالفرصػةليعػيشاإلنسػانيةبمػاترمػزإليػهمػفالمعػاني
بأبعادهااإللهيةاالجتماعيةدولكييفجراإلنسافكؿطاقاتالخيرواإلبداعلبناءالحياةوالمبادئ

التيتخرجباإلنسافمػفهيمنػةوسػيطرةاألطػرالضػيقةالتػيكانػتتحبسػهوتمنعػهمػفاالنطػبلؽ
فراد.بحريتهالكاممةوتحصر فيدائرةالعناويفالمحددةلكؿفردمفاأل

والثػورةالحسػينيةكانػػتالفعػؿالكبيػػرالػذياختػرؽكػػؿتمػؾالعنػػاويفالتػيعػادتبعػػدرحيػؿالنبػػي
وتقسػـالنػاسعمػىاألسػساإلسػبلميةلتحتػؿأماكنهػافػيحيػاةاألمػة)صمىاهللعميهوآلػهوسػمـ(

تمػؾالعنػاويفومػاالتيكانتقدسقطتبفعؿالثورةالنبويةالتغييريػةدولقػدمزَّقػتالثػورةالحسػينية
زالػػػػتتمّزقهػػػػابػػػػالوعيالحاصػػػػؿمنهػػػػاعنػػػػداألجيػػػػاؿالمتعاقبػػػػةألنهػػػػاأسػػػػقطتاألقنعػػػػةالتػػػػيأراد

الشرعيةالعقائديػةواالجتماعيػةالتػيوإلعطائهاالمنافقوفإلباسهالتمؾالعناويفمفخبلؿاإلسبلـ
رةوحركػػػةاإلبػػػداعوالبنػػػاءتسػػػم لهػػػابالبقػػػاءوالعػػػيشوالتغمغػػػؿولتػػػدّمربػػػذلؾكػػػؿالطاقػػػاتالخّيػػػ

االيجابي.
اآلثػػارولقػػدكشػػفتكمتػػاالمناسػػبتيفعػػفشػػدةتػػأثيرالعوامػػؿاإليمانيػػةفػػيالبنػػاءوالعطػػاءدوعػػف

السمبيةالمدّمرةالتيتنتجعفالعوامؿالشيطانيةفيمالوسيطرتعمىالنفوسدفالمسػمموفالػذيف
مػػواالعػػذابواألذىوالحصػػاروهػػاجرواوصػػبرواتحمّ)صػػمىاهللعميػػهوآلػػهوسػػمـ(كػػانوامػػاالنبػػي

أثبتػواالقػدرة)عميػهالسػبلـ(حتىتمكَّنوامفالوصوؿإلػىمرحمػةالبنػاءدوالػذيفكػانوامػاالحسػيف
والػػوالءلئلمػػاـ)صػػمىاهللعميػػهوآلػػهوسػػمـ(عمػػىالعطػػاءمػػفموقػػااإلخػػبلصهللوالوفػػاءلرسػػوله

.)عميهالسبلـ(الحسيف
لػػـيتركػػواوسػػيمةلممواجهػػةدومػػاكػػؿ)صػػمىاهللعميػػهوآلػػهوسػػمـ(يفقػػاتمواالنبػػيوالمشػػركوفالػػذ

منهاكانتتنكشؼالنفوسالمريضةوتنفضػ أكثػرمعّبػرةعػفالمػؤـوالحقػدوالتسػافؿالػذييمكػف
وضيَّقواأمامهالخياراتكػانوايعّبػروف)عميهالسبلـ(أفيصؿإليهاإلنسافدوالذيفقاتمواالحسيف

والمسػتقب دعف النفوسالتيأعمتهاشهوةالسػمطةوالجػا وسػيطرتعميهػاشػهوةاالنتقػاـالمػذمـو
ومػفموقػاالنفػاؽفػي)صػمىاهللعميػهوآلػهوسػمـ(فكبلالطرفيفمفموقاالشرؾفيعهدالنبػي

كشؼعفاالنحطػاطالػذييػدفاباإلنسػافإلػىأفيخػرجعػفكػؿمػا)عميهالسبلـ(عهدالحسيف
اإلنسانيةمفالمعانيالكبيرةليصؿإلىالمستوىالغريزيكماتعيشالبهائـواألنعاـ.تعنيه

بمػػػاضػػػمَّتامػػػفالنمػػػاذج)عميػػػهالسػػػبلـ(لقػػػداختصػػػرتالمناسػػػبتافحركػػػةالتػػػاريخمنػػػذالنبػػػيادـ
البشػػريةالمتعاليػػةفػػيالخػػطاإليمػػانيبكػػؿمػػايرمػػزإليػػهمػػفالقػػوةفػػياالرتبػػاطبػػاهللواالسػػتعداد



الكامؿلمتضحيةحتىأبعػدالحػدوددومػفالنمػاذجالبشػريةالمتسػافمةفػيالخػطالشػيطانيبكػؿمػا
يرمزإليهمفاالستسبلـلمشهواتوالررباتالدنيويةالمنحرفةالحاضرةالستغبلؿالفكروالقوةفػي

خدمةاألهداؼوالغاياتالدنيئة.
الهجريوهـمشبعوفباألمؿبالنصروالرربةمفهنادفإفعمىالمسمميفأفيعيشوابدايةالعامة

بالشػػهادةدليتمكنػػوامػػفالتغمػػبعمػػىكػػؿعوامػػؿالضػػعؼوالػػوهفوالتفكػػؾوليشػػعروابشػػعورالعػػزة
والقوةوالوحدةدوليستطيعوابالتاليتحطيـقيػودالػذؿواالسػتعبادواألسػرالتػيتكّبػؿاألمػةوتمنعهػا

هاربالعزةالعميالقديرالذيمهَّدلؤلمػةكػؿعوامػؿمفاالنطبلؽفيخطالسيرالذيارتضا ل
النصروفت أمامهاكؿأبوابالشهادة.

ولهذادفإفالنصرالنبويالذيتوّصؿإلىإقامةالمجتمػااإلسػبلمياألوؿيشػكؿالتحػدياألكبػر
لممسمميفعمىاختبلؼالعصوردألنهأعطىلؤلمةالنموذجعفكيفيػةتجميػاعناصػرالقػوةفػي
مواجهةالظروؼالمختمفةدوالمسمموفاليعانوفمفمشكمةفيتوفيرهذ العوامؿألنهاموجػودة
وبكثرةدإالَّأفالعقبةالتيينبغيالسعيلمخبلصمنهاهيعدـالقػدرةعمػىامػتبلؾتمػؾالعوامػؿ

مػػػفبسػػػببفقػػػدالتخطػػػيطالهػػػادؼ.وكػػػذلؾعقبػػػةالثقافػػػةالتغريبيػػػةالتػػػيمػػػازالػػػتتسػػػقطالكثيػػػر
.اإلسبلميةالطاقاتفياألمةوتمنامفاالستفادةمنهافيتحقيؽالوعيالمطموبعندالشعوب

وكذلؾالشهادةالكرببلئيةالتيأعطتالنموذجاألكبرواألوض عفالوالءوالوفػاءوالفػداءهللرب
فػيالػػدفاعالعػالميفدتشػكؿالحجػةاألكبػػرعمػىكػؿالمسػػمميفالػذيفيهربػوفمػفالقيػػاـبواجبػاتهـ

عفالديفوالمقدَّساتبحجةعدـالتوازففيالقوىوانعداـالتكافؤفيفرصالنجاحبيفمػانممػؾ
مفقدراتومايممكهاألعداءفيالمقابؿ.

مفكػؿمػاسػبؽدلػيسهنػاؾمػفعػذرلؤلمػةفػيالبقػاءمحكومػةألعػدائهاالػذيفيػذيقونهاالمػرارة
بعدثوب.تموالمرارةدويمبسونهاالذؿثوباً

وانتصػػربدمػػهالمسػػفوح«مػػوتفػػيعػػزخيػػرمػػفحيػػاةفػػيذؿ»)عميػػهالسػػبلـ(ألػػـيقػػؿالحسػػيف
عمىأرضكرببلءومازاؿمنتصرًاببقاءديفاهللحيًافاعبًل؟

لمهجػػػػرةالنبويػػػػةالمشػػػػرفةوالثػػػػورةالحسػػػػينيةالمفعمػػػػةبالشػػػػهادةدإنطمػػػػؽشػػػػباب ومػػػػفهػػػػذاالمفهػػػػـو
ميفدمهـعمىاألكؼليبذلوهافيسػبيؿاهللدفاعػًاعػفدينػهورسػالتهولػوحاماإلسبلميةالمقاومة

)صػػمىاهللعميػػهأدىذلػػؾإلػػىاالستشػػهاددويحممػػوفبالنصػػرعمػػىالعػػدوكمػػاانتصػػررسػػوؿاهلل
عمىالكفاروالمشركيف.وآلهوسمـ(



هنػاوهنػػاؾوهكػذاتوالػتاأليػاـوالشػهوروالسػنواتوالمجاهػػدوفيضػحوفويستشػهدوفوينتصػروف
إفتنصػػروااهلل»حتػىفػت اهللعمػػىيػديهـفتحػًاعزيػػزًاونصػرًاعظيمػػًاكػافمصػداقًالقولػػهتعػالى:

وأذاؽالمجاهدوفالمحمديوفالحسينيوفالعدوالصهيونيهزيمةمػرَّةلػـ«ينصركـويثبتأقدامكـ
يعرفهامفقبُؿفيتاريخصراعهماالعربوالمسمميف.

نصػبأعينهػاوتعمػـاإلسػبلميةؿاألمةاإلسبلميةأفتضانصرالمقاومػةومفهنايجبعمىك
أفاالنطػػبلؽمػػفمعػػانيومفػػاهيـالهجػػرةالنبويػػةوالثػػورةالحسػػينيةالخالػػدةهػػوالسػػبيؿالػػىتحريػػر
عادةالبسمةإلػىالقػدسالمحتمػةورجػوعالبلجئػيفالفمسػطينييفإلػىأرضػهـبعػزةوفخػر فمسطيفوا 

إلىالنصرريرالجهادأوالشهادة.وكرامةدوالسبيؿ


 )عميه السالم(موقف اإلمام الحسين 
حسيٌفمنيوأنػامػف»فيالحديثالمعروؼ)صمىاهللعميهوآلهوسمـ(وردعفالرسوؿاألعظـ

)صػمىهومفرسوؿاهلل)عميهالسبلـ(ومفالواض جدًامعرفةسببأفاإلماـالحسيف«حسيف
«وأنػامػفحسػيف»إالَّأفجممػة)عميػهالسػبلـ(فهػوابػفابنتػهالزهػراءالبتػوؿ(اهللعميهوآلهوسمـ

هػػيالتػػيقػػدتكػػوفبحاجػػةإلػػىبعػػضالتوضػػي لتصػػب الصػػورةبػػبلالتبػػاسأورمػػوضوحتػػى
يصب معنىالحديثمنسجمًامابعضهالبعض.

لسمحاءليخػرجالنػاسمػفقدجاءبالشريعةا)صمىاهللعميهوآلهوسمـ(فالكؿيعمـأفرسوؿاهلل
الظمماتإلىالنوردوجاهدماجاهددوتحمَّؿماتحمؿمفاألذىوالضيؽمػفجبػابرةقومػهحتػى

دومػػاكػػؿذلػػؾ«مػػاأوذينبػػيقػػطمثػػؿمػػاأوذيػػت»قولػػه:)صػػمىاهللعميػػهوآلػػهوسػػمـ(وردعنػػه
هػاجروادواستشػهدالػبعضصبروتوكَّؿعمىاهللومعهالمسمموفاألوائؿالذيفتعذَّبواوحوصرواو

منهـبسببالظمـاالسػتكباريمػفعتػاةقػريشدوكانػتنتيجػةتحّمػؿكػؿتمػؾالتضػحياتأففػت 
الرحبػػةانطبلقػػًامػػفالمدينػػةالمنػػّورةالتػػيقامػػتاآلفػػاؽ)صػػمىاهللعميػػهوآلػػهوسػػمـ(اهللأمػػاـنبيػػه

فػت مكػةوأعمػفالنبػيالفتوحػاتدفػتـّفيهاالنواةاألولىوالركيزةاألساسلدولةاإلسبلـدثـتوالػت
نهايةعصرعبادةاألوثػافدوبدايػةعصػرالعبوديػةهللوحػد سػبحانه)صمىاهللعميهوآلهوسمـ(

وتعػػػالىدومػػػفبعػػػدذلػػػؾانطمػػػؽجنػػػوداإلسػػػبلـإليصػػػاؿالػػػدعوةإلػػػىخػػػارجالجزيػػػرةالعربيػػػةحتػػػى
نػػوراإلسػػبلـوالهدايػػةوصػػمتكممػػةالتوحيػػدإلػػىأكبػػرمجموعػػةبشػػريَّةمػػفسػػكَّ ـّ افاألرضدوعػػ

واإليماف.



لـتحصؿبالطريقةالتػي)صمىاهللعميهوآلهوسمـ(إالَّأفمجرياتاألموربعدرحيؿرسوؿاهلل
مماسم لبعضالخمؿأفيتسّربإلىحياةالمسمميفدوهـما)صمىاهللعميهوآلهوسمـ(أرادها

يفممالـتسترعتمؾالمجرياتاالنتبا بالدرجةالكافيةنظػرًاألفزالوافيبداياتمعرفتهـبهذاالد
المسػػمـعمػػىمسػػتوىنفسػػهلػػـيػػرأيتغييػػرأوتبػػديؿفػػيارتباطػػهباإلسػػبلـدولػػـيمحػػظالتغييػػر
الحاصؿعمىالمستوىالقياديدهذاالتغييػرالػذيوعػا الػبعضالقميػؿجػدًامػفالػذيفترّبػواعمػى

إالَّأنهػػـلػـيكونػػواقػػادريفعمػػىالنهػػوضلتصػػحي الوضػػاميػػهوآلػػهوسػػمـ()صػػمىاهللعيػدالنبػػي
بسببطراوةاإلسبلـالتيكانترالبيةالناسعميها.

ػػػفكػػػافقػػػددخػػػؿاإلسػػػبلـلػػػيحقفدمػػػهولػػػيحفظ وهكػػػذاجػػػرتاألمػػػوردإلػػػىأفتمكَّػػػفالػػػبعضممَّ
إلػػىقمػػوبهـوسػػبيبًلإلػػىمصػالحهكػػأبيسػػفيافورهػػطمػػفعشػػيرتهالػػذيفمػاعػػرؼاإليمػػافطريقػػاً

نمادخموافيهالتخاذ وسيمةلعمَّهػـمػفخػبلؿذلػؾيتمكنػوفولػوبعػدحػيفمػفاالنتقػاـ عقولهـدوا 
مفهذاالديفالذيأنزلهـمفمقاماتهـالتيكانواعميهافيالجاهميةدولعمَّناالنغاليإذاقمنػاأف

)عميػػهفيافومعػػهالعبػػاسعػػـأميػػرالمػػؤمنيفالمحاولػػةاألولػػىلبلنتقػػاـكانػػتعنػػدماجػػاءأبػػوسػػ
ضػػدالػػذيفأزاحػػو عػػفموقفػػه)عميػػهالسػػبلـ(ووضػػاكػػؿإمكانياتػػهبتصػػرُّؼاإلمػػاـعمػػيالسػػبلـ(

)عميػػػهدوقػػػدقػػػاؿأبػػػوسػػػفيافيومهػػػالئلمػػػاـ)صػػػمىاهللعميػػػهوآلػػػهوسػػػمـ(القيػػػاديبعػػػدرسػػػوؿاهلل
دإالَّأفأميػػر«ؤلنهػػاعميػػؾخػػيبًلورجػػاؿالػػذييحمػػؼبػػهأبػػوسػػفيافإفشػػئتألمفػػو:»السػػبلـ(

َفِهـمراد وأجابهبأفمايدعو إليههوالفتنةلئليقاعبيفالمسمميفليعود)عميهالسبلـ(المؤمنيف
ألبيسفيافاألمويورهطهالعزوالشرؼوالرفعةكماكانواقبؿاإلسبلـ.

مَّـمعاويػةخبلفػةالمسػمميفدوهػوبأفيتسآنذاؾوتشاءالظروؼكماهومخططلهاأوكماجرت
مػػفهػػوديحمػػؿثػػاراترهطػػهضػػداإلسػػبلـويتحػػيَّفالفرصػػةتمػػوالفرصػػةلموصػػوؿإلػػىذلػػؾدوقػػد
الحػػتأمامػػهفتمقَّفهػػاوتمسَّػػؾبهػػاوشػػرعيسػػتغؿكػػؿإمكانيػػاتالدولػػةاإلسػػبلميةمػػفأجػػؿتحقيػػؽ

مػػف)عميػػهالسػػبلـ(مػػؤمنيفالهػػدؼالػػذيلػػـيسػػتطاأبػػو بمورػػهمػػفقبػػؿدفقتػػؿأصػػحابأميػػرال
فػيبػبلدالمسػمميفخػائفيفعمػىأنفسػهـمػػفاآلخػػريفأمثػاؿحجػربػفعػديوابنػهوريرهمػاوشػّرد

فػػيكػػؿمكػػافدوابتػػدعسػػبأميػػر)عميػػهالسػػبلـ(المػػوتوالقتػػؿدوالحػػؽكػػؿأتبػػاعأميػػرالمػػؤمنيف
ألجيػاؿاإلسػبلميةدكػؿمػفعمػىمنػابراإلسػبلـلتركيػزذلػؾفػيأذهػافا)عميػهالسػبلـ(المؤمنيف

ذلؾكمقّدماتضروريةلنيؿمػراد األقصػىوهػوإعػادةالنػاسإلػىالجاهميَّػةوزمػفعبػادةاألوثػاف
عادةأمجادبنيأميَّةالغابرة. واألصناـوا 



وُيشرؼمعاويةعمىالموتدوالهدؼلـيتحقؽدماأنهقاـبخطواتكبيرةعمىهذاالصعيدكما
حيػثاعتبػر الريػًادوأرػرى)عميػهالسػبلـ(امرتهضدالصم مااإلمػاـالحسػفقدَّمنادوأتبعهابمؤ

فمػاتمنػهدوأخػذالبيعػة)عميهالسػبلـ(فدسَّتالسـلئلماـ«يزيد»زوجتهبالماؿوالزواجمفولد 
مفرؤوسالصحابةوالتابعيفلولد الفاسؽالفاجرليطمئفإلىالخميفةالذييكمؿتنفيذالمخطط

يالجهنميالذيقطعواشوطًابعيدًالموصوؿإليه.الشيطان
وأحكامػػػهمركػػػزالخبلفػػػةباإلسػػػبلـوهكػػػذاتسػػػمَّـيزيػػػدمػػػفموقػػػافسػػػقهوفجػػػور وتهّتكػػػهواسػػػتهتار 

اإلسػػبلميةدومػػاهػػذاسػػكتتاألمػػةالتػػيلػػـتكػػفتشػػعربػػالخطرعمػػىدينهػػاومقّدسػػاتهادألفيزيػػد
إلػػىالمػدىاألبعػدفػػيمخالفتػهلمطريقػةاإلسػػبلميةمػفموقعػهالمنحػرؼذاؾكػػافجػاهزًالموصػوؿ

التيينبغيأفيكوفعميهاالحاكـالمسمـدوعمىعكسوالػد الػذيكػافيراعػيولػوجزئيػًابعػض
المظاهرالتيتوحيلممسمميفبأنهاليخالؼحكـاإلسبلـ.

منػػاورةصػػارإلػػىهنػػاوصػػمتاألمػػوردفػػالخطرعمػػىاإلسػػبلـكبيػػرجػػدًاوهػػوقريػػبدوالمجػػاؿلم
مػػازاؿالعقبػػةالكبيػػرةالتػػيينبغػػي)عميػػهالسػػبلـ(ضػػيقًاألفيزيػػدًاكػػافيشػػعربػػأفاإلمػػاـالحسػػيف

ػبًلإلػػىهػدؼ واألجػداددوجػرىالػذيجػرىبػػيفاآلبػاءالػتخمصمنهػالكػيتسػتتبلػهاألمػورتوصُّ
يطمػبمنػه)عميهالسبلـ(ـلئلماووالييزيدعمىالمدينةالمنّورةالذيأرسؿ)عميهالسبلـ(اإلماـ

كمماتػػهالمدويػػةالصػػارخةالتػػيأعمػػففيهػػارفضػػه)عميػػهالسػػبلـ(البيعػػةليزيػػددوهنػػايطمػػؽاإلمػػاـ
القػاطاالسػتجابةذلػؾالطمػبالخسػيسالػذييػرادمنػهإعطػاءالشػرعيةاإللهيػةلمغتصػبالخبلفػة

إنػػاأهػػؿبيػػتالنبػػوَّة:»بلـ()عميػػهالسػػوقػػاؿ«يزيػػدالفاسػػؽالفػػاجر»والمسػػتهتربهػػاوبمقتضػػياتها
ومعػػدفالرسػػػالةدومختمػػؼالمبلئكػػػةومهػػػبطالػػوحيدبنػػػافػػت اهللدوبنػػػايخػػػتـدويزيػػدرجػػػؿفاسػػػؽ

«.شاربلمخمرقاتؿلمنفسالمحترمةدومثمياليبايامثمه
ليقػودهـضػدالسػمطةالظالمػةالتػي)عميهالسبلـ(وتأتيرسؿأهؿالكوفةومكاتيبهـداعيًةاإلماـ

رحالػهفػيكػرببلء)عميػهالسػبلـ(يترأسهايزيددوهكذاتواصمتاألموروانتظمتحتػىحػطَّاإلمػاـ
مامها نظيػر وقػؿّ)عميهالسبلـ(ماالبقيةالباقيةالمخمصةوالوفيةإلسبلمهاوا  أففػيموقػؼعػزَّ

لغاليوالرخيص.ءالرسالةويقّدموففيسبيمهاايقدـعميهأحدسوىالرسالييفالذيفيحمموفعب
وأهػػؿبيتػػهوأصػػحابهدوُتسػػبىزينػػب)عميػػهالسػػبلـ(وتجػػرياألمػػورفػػيكػػرببلءويستشػػهداإلمػػاـ

فػػيالػػببلدوُيػػداربهػػفّ)صػػمىاهللعميػػهوآلػػهوسػػمـ(والنسػػاءمػػفأهػػؿبيػػتالنبػػي)عميهػػاالسػػبلـ(
الخميفػةوبػذلؾتصػّورالقريبوالبعيدوالفاجروالمػؤمفعمػىأنهػفمّمػفخػرجفعػفطاعػةليراهفّ



يزيػدوجبلوزتػػهأنهػػـقػػدحقَّقػػواالهػػدؼالػػذيعممػػوالػهطػػويبًلوأطمػػؽيزيػػدأبيػػاتالشػػعرتمػػؾتعبيػػرًا
عمايجوؿفينفسهمفالكفروالنفاؽ:

ليتأشياخيببدرشهدواجزعالخزرجمفوقااألسؿ
إلىأفيقوؿ:

ينزؿلعبتهاشـبالممؾفبلخبرجاءوالوح
لكػػفبالتأمػػؿفيمػػاجػػرىبعػػدكػػرببلءدنػػرىأفاألمػػةقػػدقامػػتمػػفرقػػدتهادواسػػتيقظتمػػفسػػباتها

ومصػيبتهفػيكػرببلءعمػى)عميػهالسػبلـ(ووعتالمخاطرالتيكانتتحيطبهادوصارالحسيف
كػػؿشػػفةولسػػافوتناقمتهػػااألجيػػاؿجػػيبًلبعػػدجيػػؿدوعصػػرًابعػػدعصػػردولػػـتمػػِضسػػنواتقميمػػة

مػػىكػػرببلءحتػػىبػػدأتالثػػوراتتتػػوالىدواحػػدةبعػػػدأخػػرىدوفػػيكػػؿثػػورةكػػافالحكػػـاألمػػػويع
يضعؼويهتزدإلىأفكانتالضربةالقاضيةالتيأزالتحكـأولئػؾالػذيفسػفكواالػدـالحسػيني

لىاألبددوكافكؿالذيفيثوروفيرفعوفشعارًاواحدًا «.يالثاراتالحسيف»وا 
فػالثورةالحسػينيةهػيالتػيأحيػت«وأنامفحسػيف»نىالحديثالنبويالمتقّدـوبذلؾكمهنفهـمع

اإلسبلـوأبقتلهوجودًافيحياةاألمةدوذلػؾالوجػودالمبػارؾالػذينػنعـبػهاليػوـكثمػرةأساسػية
كػػؿالتػػراثاإللهػػي)عميػػهالسػػبلـ(وكبػػرىمػػفثمػػراتتمػػؾالثػػورةالرائػػدةدالتػػيحمػػؿفيهػػاالحسػػيف

هػػالينشػػر مػػفهنػػاؾمػػاقطػػراتدمػػهومػاكمماتػػهالخالػػدةالتػػيمػػازالػػتتهػػديالمجاهػػديفمعػهإلي
الثائريفعندمايدعوهـالواجباإلسبلميإلىالنهوضوالقياـدفاعًاعفديفاهلل.

أزاؿالغشاوةعفبصراألمػةوجعمهػا)عميهالسبلـ(الحسيفاإلماـاستشهادأفومماالريبفيه
والمسمميفدفكذلؾنحػفنػرىأفاستشػهادقػادةالمقاومػةوعمػىاإلسبلـاألمويةعمىترىالمؤامرة

رأسػػهـسػػيدشػػهدائهاالسػػيدعبػػاسالموسػػويوشػػيخشػػهدائهاالشػػيخرارػػبحػػربقػػدلعػػبدورًافػػي
جعػػؿالشػػػعبيستوضػػ األمػػػورويعػػرؼأفالعػػػدوالصػػهيونيإنمػػػايقتػػؿهػػػؤالءألنهػػـيوّضػػػحوف

لعػػدوالػػذياحتػػؿاألرضويػػدَّعيبأنػػهيريػػدتحريػػرالنػػاسمػػفاألرػػرابالحقػػائؽالمػػرةعػػفذلػػؾا
الموجػػوديفعمػػىأرضػػهدلكػػفعنػػدمافهمػػتالنػػاسحقيقػػةاألمػػورمػػفخػػبلؿالقػػادةالشػػهداءومػػف
أمثالهـممفبقواأحياءلـتصؿإليهـيدالغدروالخيانةتغيػرحػاؿالعػدووصػارتالنػاستحاربػه

كمنقذومخّمص.يهإلوتقاتمهبداًلمفالنظر


 )عميه السالم(موقف العباس 



)عميػهبمقاـخاصدوفسائرالشهداءمااإلماـالحسيف)عميهالسبلـ(الشؾأفانفرادالعباس
وجؿدوالشػؾالسبلـ( فيكرببلءيدّؿعمىمكانةخاصةوممّيزةلذلؾالعبدالصال عنداهللعزَّ

المشػػهورةوالذائعػةالصػػيتبػيفالجمػػاهيرالمواليػةألهػػؿبيػػتبػأفالكرامػػاتالمعروفػةعنػػهأيضػًاو
تشػػيرإلػػىذلػػؾدوكػػذلؾانفػػراد بزيػػارةخاصػػةإلػػىجانػػبزيػػارةاإلمػػاـ)عمػػيهـالسػػبلـ(العصػػمة
وعمػػػياألكبػػػروالشػػػهداءتػػػدّؿبوضػػػوحالمزيػػػدعميػػػهعمػػػىعظمػػػةتمػػػؾ)عميػػػهالسػػػبلـ(الحسػػػيف

مباركػةصػػنوالنبػّوةوتوأمهػافػيالجهػادالكبيػرالمؤسػػسالشخصػيةالمتفّرعػةمػفالشػجرةالعمويػةال
لمسيرةاإلسبلـ.

ءالكثيرمػفالتفاصػيؿدإالَّأفالنممؾمنهاالشي)عميهالسبلـ(وممايؤسؼلهأفسيرةالعباس
)عميػهمواقفهالرساليةالثابتةوالقويةفيكرببلءوتضحيتهواستبسالهفيالذودعفاإلماـالحسيف

واستشػػهاد فػػيالمعركػػةتعطينػػاصػػورةواضػػحةالربػػارعميهػػادخاصػػةإذاالحظنػػاأنػػه(السػػبلـ
والمعموـأفحامؿالمواءعػادًةيكػوفمػفأوثػؽ)عميهالسبلـ(كافحامؿالمواءفيمعسكراإلماـ

الناسوأشّدهـإيمانًابمبادئهوأقواهـمراسًاوعراكًاوخبرةفيالقتاؿ.
نمػاتركػهإلػى)عميهالسبلـ(الحسيفمفهنانرىأفاإلماـ لـيفّرطبالعباسمفأوؿالمعركػةدوا 

سواءمف)عميهالسبلـ(جانبهحتىالمرحمةاألخيرةمفمجرياتهادوكافأرمبمفهـمااإلماـ
أصحابهأومفأهؿبيتهقدنالوادرجةالشهادةالرفيعةوارتحمواإلىاهللالعميالقدير

متهاوقائاالسيرةالحسينيةلمعباسسبلـاهللعميهفهيمايمي:أماالوقفاتالتا ريخيةالتيسجَّ
أواًل:رفضهألمافاألموييف

وهػػذامػػاتكػػّررمػػرتيفدففػػيالمػػرةاألولػػىأرسػػؿابػػفزيػػادأمانػػًالمعبػػاسوأخوتػػهبسػػببتوسُّػػطأحػػد
خالنػػاالسػػبلـوقػػؿلػػهأفالأبمػػ »أجػػابعػػفذلػػؾبقولػػه:)عميػػهالسػػبلـ(أخػػوالهـدإالَّأفالعبػػاس

العاشػر«حاجةلنافياألمافدأمافاهللخيػرمػفأمػافابػفسػمية دوالمػرةالثانيػةكانػتفػياليػـو
عندمانادىالشػمرلعنػةاهللعميػه)أيػفبنػوأختنػادأيػفالعبػاسوأخوتػه؟(إالَّأنهػـأعرضػواعنػهد

سقًادفأجابو وقالوا:ماشأنؾوماتريد؟قاؿ:أجيبو ولوكاففا)عميهالسبلـ(فقاؿاإلماـالحسيف
التقتمػػواأنفسػػكـمػػاالحسػػيفوالزمػػواطاعػػةأميػػرالمػػؤمنيفيزيػػددفقػػاؿأمنػػوفيػػابنػػيأختػػيأنػػتـ

لعنؾاهللأتؤمنناوابفرسوؿاهللالأمافلهوتأمرنػاأفنػدخؿفػيطاعػة:»)عميهالسبلـ(العباس
«.المعناءوأوالدالمعناء



حػػريبػػالمؤمنيفالممتػػزميفالمجاهػػديفأف)عميػػهالسػػبلـ(الموقػػؼالمشػػّرؼمػػفالعبػػاسإفذلػػؾ
يكػوفلهػـدرسػًابميغػًاعنػدمايكونػوففػيسػػاحاتالقتػاؿضػداألعػداءوتعػرضعمػيهـأمثػاؿذلػػؾ
النوعمفاألمافالكاذبمفالقتؿدألفاالستجابةلمثؿتمؾالنداءاتالخبيثةهيالخسارةالكبرى

أفيقبػػؿلنفسػػه)عميػػهالسػػبلـ(دوكيػػؼيمكػػفلمعبػػاسوهػػوشػػبؿأميػػرالمػػؤمنيفواآلخػػرةدنيافػػيالػػ
.واآلخرةبوصمةالعاراألبديةفيالدنيا

ثانيًا:موقفهليمةالعاشرمفالمحـر
)عميػهفيهذ الدنياكافاإلمػاـ)عميهالسبلـ(حيثأنهفيتمؾالميمةاألخيرةألصحابالحسيف

أمػػػػابعػػػدفػػػػإنيالأعمػػػػـأصػػػػحابًاأولػػػػىوالخيػػػػرًامػػػػف»جمعهػػػػـوخطػػػػبفػػػػيهـقػػػػائبًل:قػػػػدالسػػػبلـ(
أصحابيدوالأهؿبيػتأبػّروالأوصػؿمػفأهػؿبيتػيفجػزاكـاهللعنػيجميعػًا...فػانطمقواجميعػًا
فيحػؿلػيسعمػيكـمنػيذمػاـدوهػذاالميػؿقػدرشػيكـفاتخػذو جمػبًلدوليأخػذكػؿرجػؿمػنكـبيػد

نفعؿذلؾ؟لنبقىبعدؾد»وقاؿ:)عميهالسبلـ(دوعندذلؾقاـالعباس«يتي...رجؿمفأهؿب ـَ ِل
الذي)عميهالسبلـ(إفتمؾالكمماتالريبأنهاأثمجتقمباإلماـالحسيف«الأرانااهللذلؾأبد

دأولئػؾ)عميػهالسػبلـ(أرادأفيكتشؼمػدىالقػوةوالصػبلبةعنػدأولئػؾاألصػحابوعنػدأهػؿبيتػه
المقبموفعندإنتهاءذلؾالميؿعمىالمعركةالتيكانتنتيجتهاالعسكريةمحسومةقبػؿالبػدءفػي

قػػدشػػجَّعتالكثيػػرمػػفاألصػػحابأيضػػًاعمػػى)عميػػهالسػػبلـ(القتػػاؿدوالشػػؾأفكممػػاتالعبػػاس
.)عميهالسبلـ(التعبيرعفالوفاءوعفااللتزاـبالقتاؿإلىجانباإلماـالحسيف

مامػهدلكػافرضػي)عميهالسبلـ(فالعباس سػبلمهوا  كافبإمكانهلػولػـيكػفيعػيشالوفػاءلدينػهوا 
لحفظحياتهوحياةأخوتهبذلؾأيضًادوفي)عميهالسبلـ(اإلماـبذلؾالعرضالسخيوالكريـمف

هذاالموقؼدرسبمي وموعظةلكؿالمجاهديفالثائريفالذيفقديصادفوفمثؿهذاالموقؼمػف
تهـحرصًاعمىحياتهـدولهذافإفالمجاهديفالذيفقدتعرضعميهـمثؿهػذ القضػاياأفالقاد

يأخذوامفذلؾذريعةلبلنسحابوالتخمُّؼخاصةإذاكانتالمعركةقائمة.
ثالثًا:موقفهعندمشرعةالماء

بيتػهدقػدوأصػحابهوأهػؿ)عميػهالسػبلـ(إفقطاالطريؽمفجانػبالجػيشاألمػويأمػاـالحسػيف
إلػػىحالػػةشػػديدةمػػفالعطػػشفػػيذلػػؾالجػػو)عميػػهالسػػبلـ(أوصػػؿكػػؿمػػففػػيمعسػػكراإلمػػاـ

كػػػاف)عميػػػهالسػػػبلـ(البلهػػبالنػػػاتجعػػػفشػػدةحػػػرارةالشػػػمسوسػػخونةرمػػػاؿالصػػػحراءدوالعبػػاس
ألنػهكػافمػتكفبًللشػدَّةبأسػهوشػجاعتهبإحضػارالمػاءدوكػافقػدفعػؿذلػؾ«السػّقاء»يحمؿلقػب



شػؽجمػوعذلػؾ)عميػهالسػبلـ(اليوـالعاشردفهناتجماروايػاتالسػيرةالحسػينيةأفالعبػاسقبؿ
الجيشووصؿإلىالمشرعةعندحافةالنهردوارترؼررفةبيد لكييشربإلرواءبعػضظمػأ 

مامػهالحسػػيف يعػػانيمثمػػهالعطػػش)عميػػهالسػبلـ(الشػديددإالَّأنػػهتػػدارؾاألمػروتػػذكرأفسػػيد وا 
ًادفماأسرعمارمىالماءمفيد دومثَّؿذلؾشعرًافقاؿ:أيض

يانفسمفبعدالحسيفهونيوبعد الكنتأفتكوني
هذاالحسيفواردالمنوِفوتشربيفباردالمعيف
وأهػؿبيتػهلكػييشػربواد)عميػهالسػبلـ(فحمؿوهػوشػديدالعطػشقربػةالمػاءليوصػمهاإلػىاإلمػاـ

إالَّأفالقػػوـالظػػالميفعػػالجو عبػػركمػػيفبقطػػايػػد اليمنػػىفنقػػؿالمػػاءإلػػىيػػد اليسػػرىفبػػادرو 
بقطعهػػاأيضػػًادومػػاذلػػؾلػػـييػػأسمػػفإيصػػاؿالمػػاءدإلػػىأفأصػػابتالسػػهاـقربػػةالمػػاءفػػأريؽ

)عميػػػهماؤهػػادوانهمػػرتعميػػهالسػػهاـإلػػىأفسػػقطصػػريعًاإلػػىاألرضدونػػادىاإلمػػاـالحسػػيف
فحضرعندجسد الشريؼيريدحممهإلىالمخيـدفإذابالعباسيرفضدإذكيؼسيواجهالسبلـ(

العطاشىمفالنساءواألطفاؿالذيفكانواينتظروفالماءالذيكافيحممهإليهـليرتووا.
نػػهءالكبيػروالعظػيـدفالقضػيةلػـتكػفكفػًامػفالمػاءدإالَّأالشػياإليثػارإفذلػؾالموقػؼفيػهمػف

كػػافيسػػاويفػػيتمػػؾالمحظػػاتالحرجػػةحيػػاةإنسػػافلشػػدةاالحتيػػاجإلػػىقطػػرةمػػفالمػػاءإلرواء
ويػػػؤثروفعمػػػى»القرآنيػػػةاآليػػػةاألجسػػػادالتوَّاقػػػةدوهػػػذاالموقػػػؼهػػػوالػػػذيترمػػػزإليػػػهوتعّبػػػرعنػػػه

دفتمػؾالطاعػةوذلػؾالوفػاءهػيالنفسػيةالمؤمنػةالتػيينبغػيأف«أنفسهـولوكافبهػـخصاصػة
يكػوفعميهػاالشػػبابالمػؤمفالمجاهػػددوألفذلػؾاإليثػػارمػفالعبػاسهػػوالػذيمدحػػهاإلمػاـزيػػف

عندماكاففيمقاـتبيافالفضائؿالتػيكانػتعنػدأبػيالفضػؿالعبػاسد)عميهالسبلـ(العابديف
«.رحـاهللالعباسدفمقداثروأبمى:»)عميهالسبلـ(حيثقاؿ

إلػىذلػؾ)عميػهالسػبلـ(بميغةالوعظوالتأثيرفيالنفػوسوصػؿالعبػاسوبتمؾالمواقؼالرساليةال
ليشػػفالهػػـ)عمػػيهـالسػػبلـ(المقػاـالسػػاميالػػذيجعػػؿمنػػهقبمػػةأنظػػاروأتبػاعومحبػػيأهػػؿالبيػػت

عنداهللوليطمبوامنهقضػاءحػوائجهـالتػييضػعونهابػيفيديػهدويتحقػؽبالتػاليالكثيػرمنهػاكمػا
وجػػػؿّهػػػوالمعهػػػودوالمعػػػر وؼمنػػػذتمػػػؾالعصػػػورمػػػفكػػػرببلءدحتػػػىصػػػارتاسػػػتجابةاهللعػػػزَّ

لػػدعواتالمػػؤمنيفوطمبػػاتهـالتػػييتوجهػػوفبهػػاإليػػهمػػفخػػبلؿأبػػيالفضػػؿالعبػػاسأثػػرًامشػػهودًا
عنػػهدوفػػيهػػذاكمػػهمػػفالداللػػةعمػػىسػػموالرفعػػةوعمػػّوالمنزلػػةمػػااليخفػػىعمػػىكػػؿذيعقػػؿ

وقمب.



تمػػؾالشخصػػيةاسػػتحقتبكػػؿتقػػديروعػػفجػػدارةتمػػؾالزيػػارةالخاصػػةالتػػيوممػػاالريػػبفيػػهأف
السػػبلـعميػػؾأيهػػاالعبػػدالصػػال »والتػػيجػػاءفيهػػا:)عمػػيهـالسػػبلـ(وردتعػػفاألئمػػةاألطهػػار

بػاهللونصػرتابػفرسػوؿاهللودعػوتإلػىسػبيؿاهللوواسػيتآمنػتوالصديؽالمواسػيأشػهدأنػؾ
التحيةوالسبلـدبػأبيأنػتوأمػييػاناصػرديػفاهللدالسػبلـعميػؾيػابنفسؾفعميؾمفاهللأفضؿ

ناصػػرالحسػػيفالصػػديؽدالسػػبلـعميػػؾيػػاناصػػرالحسػػيفالشػػهيددعميػػؾمنػػيالسػػبلـمػػابقيػػت
«.وبقيالميؿوالنهار


 )عميه السالم(موقف اإلمام زين العابدين 

تمؾالشموسالربانيػةواألنػواراإللهيػةـ()عميهـالسبلهواإلماـالرابافيسمسمةاألئمةاألطهار
التػػػيأضػػػاءتبإيمانهػػػاوأقوالهػػػاوأفعالهػػػاطريػػػؽالحيػػػاةلمبشػػػريةجمعػػػاءلتهتػػػديإلػػػىاهللسػػػبحانه
وتعػيشالحيػػاةمػػفموقػػاالعبوديػػةوالطاعػػةدوقػػدأبمػػوافػػيذلػػؾالػػببلءالحسػػفدوتحممػػوافػػيسػػبيؿ

)صػمىاهللعميػهديػفاهللوسػنةنبينػااألعظػـهػذاالهػدؼكػؿأنػواعاألذىوالضػيؽفحفظػوابػذلؾ
.وآلهوسمـ(
حياتهكمهاعمىأنهاكرببلءدكانتمعهفيِحّمهوترحالهد)عميهالسبلـ(السجاداإلماـلقدعاش

كانػػتتمتػػزجمػػاطعامػػهوشػػرابهدوكانػػتجػػزءًااليتجػػزأمػػفعبلقتػػهبالنػػاسدألنػػهكػػافيػػرىأف
نماكافيراهايهالسبلـ()عمكرببلءليستقضيةالحسيف كأبلهفقطأوكشخٍصعزيٍزعميهدوا 

عمػػىأنهػػاقضػػيةاإلسػػبلـكمػػهوقضػػّيةالرسػػالةاإللهيػػةكمهػػادولهػػذالػػـتنتػػِهكػػرببلءعنػػد بانتهػػاء
شػػهيدًامضػػرجًا)عميػػهالسػػبلـ(المعركػػةدبػػؿإنهػػابػػدأتمنػػذتمػػؾالمحظػػةالتػػيسػػقطفيهػػاالحسػػيف

البلهبة.بدمهعمىرماؿالصحراء
قدسقطشهيدًادإالَّأفذلؾأوجبمسؤوليةكبيػرةجػدًاد)عميهالسبلـ(فصحي أفاإلماـالحسيف

إلػػػىاألمػػػةاإلسػػػبلميةكمهػػػالػػػتعمـأسػػػباباالستشػػػهاد)عميػػػهالسػػػبلـ(وهػػػيإيصػػػاؿصػػػوتاإلمػػػاـ
وظروفهلتستفيؽبذلؾعمىحقيقةالمؤامرةالتيُتحاؾضداإلسبلـواألمةمعًا.

مريضػػًايػػوـالمعركػػةدمػػاأف)عميػػهالسػػبلـ(وهكػػذاتشػػاءالقػػدرةاإللهيػػةأفيكػػوفاإلمػػاـالسػػجاد
الروحالمحمديةالعمويةالحسينيةلـتكفتسم لهبالنظرإلػىمصػارعأولئػؾاألصػحابواألهػؿد
فتحامػػؿعمػػىمرضػػهواسػػػتقوىعميػػهمتكئػػًاعمػػػىعصػػايريػػدالخػػروجإلػػػىالميػػدافبعػػدأفخمػػػت

عنػدمارأىمنػهذلػؾأمػرالنسػاء)عميهالسبلـ(احةمفالناصروالمعيفدإالَّأفسيدالشهداءالس



ثقيػؿاليقػدرعمػىحممػهريػر فػيمرحمػةمػاآخػرمفأهؿبيتهبإعادتهإلػىفراشػهفهنػاؾواجػب
فالقضػػػيةليسػػػتقضػػػيةإرادةاستشػػػهادبػػػؿهػػػيأكبػػػرمػػػفذلػػػؾدودـ)عميػػػهالسػػػبلـ(بعػػػدالحسػػػيف

مامفسقطوامعهشهداءكفيٌؿبالنهوضباألمةإذاوصؿصوتكرببلء)عميهالسبلـ(فالحسي
الرافضلمظمػـإلػىاألسػماعدوهنػاؾخػطاإلمامػةالػذيالينبغػيأفتخمػومنػهأرضاهللسػبحانه
فكػػػافمكفػػػوؿالبقػػػاءبعػػػدكػػػرببلء وتعػػالىألنػػػهالضػػػمانةالسػػػتمرارالحيػػػاةالبشػػػريةوهػػذاالخػػػطوا 

الػػػذيكػػػافطفػػػبًلصػػػغيرًاإالَّأفهػػػذاكػػػافيعنػػػيأفيتػػػأخرإسػػػماع)عميػػػهالسػػػبلـ(البػػػاقرباإلمػػػاـ
إلػػىالسػػفالتػػييػػتمكَّف)عميػػهالسػػبلـ(الصػػوتالحسػػينيالثػػائرالشػػهيدحتػػىيصػػؿاإلمػػاـالبػػاقر

فيهػػػػامػػػػفالقيػػػػاـبمسػػػػؤولياتاإلمامػػػػةومقتضػػػػياتهادوفػػػػيهػػػػذاعمػػػػىاحتمػػػػاؿكبيػػػػرضػػػػياعدـ
ونسيافكرببلءمفعقوؿوقموبأبناءاألمةممايعطػيالفرصػةلبنػيأميػةهالسبلـ()عميالحسيف

)عميػػػهالسػػػبلـ(أفيوّجهػػواالضػػػربةالقاضػػيةلئلسػػػبلـسػػاعتئٍذدولهػػػذاكػػػافمػػرضاإلمػػػاـالسػػجاد
طريقًالعدـاستشهاد وليقوـبمهمةتبمي الرسالةالحسينية.

لمقيػػػاـبتمػػػؾالمهمػػػةومػػػفموقػػػااألسػػػروالتقييػػػدالسػػػبلـ()عميػػػهولػػػـَيطُػػػِؿاألمػػػرباإلمػػػاـالسػػػجاد
باألربلؿفيالعنؽواليديفدفكانتخطبتهوكمماتهفيالكوفةوالشاـدوكانتمواجهاتهومناظراته
ماأمراءالسوءقدصارتعمىكؿشفةولسافتنتقؿمفبيتإلىبيتدومفبمٍدإلىبمددتخبػر

)صػػمىاهللعميػػهوآلػػهارتكبهػػابنػػوأميػػةبحػػؽأهػػؿبيػػتالنبػػيعػػففظاعػػةالجريمػػةالنكػػراءالتػػي
.وسمـ(

كاففيالكوفةدعندماتجمَّعػتالنػاسلرؤيػةالسػبايا)عميهالسبلـ(فالموقؼاألوؿلئلماـالسجاد
أيهػػاالنػػاسمػػفعرفنػػيفقػػد»حيػػثخطػػببالنػػاسقػػائبًل:)عمػػيهـالسػػبلـ(مػػفنسػػاءأهػػؿالبيػػت

أنػػاعمػػيبػػفالحسػػيفبػػفعمػػيبػػفأبػػيطالػػبدأنػػامػػفانُتهكػػتحرمتػػهدعرفنػػيومػػفلػػـيعرفنػػيف
وُسمبتنعمتػهدوانُتهػبمالػهدوُسػبيعيالػهدأنػاابػفالمػذبوحبشػطالفػراتدأنػاابػفمػفُقتِػؿصػبرًا

«.وكفىبذلؾفخرًا...
والموقػػؼالثػػانيوهػػواألقػػوىمػػفسػػابقهكػػاففػػيقصػػراإلمػػارةحيػػثالمعػػيفابػػفزيػػادالػػذيبػػادر

د)عميػهالسػبلـ(:عمػيبػفالحسػيف)عميػهالسػبلـ(قائبًلله:مااسمؾ؟قػاؿ)عميهالسبلـ(اإلماـ
كافليأخأكبرمنييسػمَّىعميػًاقتمػه:»)عميهالسبلـ(فقاؿله:أولـيقتؿاهللعميًا؟فقاؿاإلماـ

اهلليتػػوفىاألنفػػسحػػيف:»)عميػػهالسػػبلـ(دفػػردَّعميػػهابػػفزيػػادبػػأفاهللقتمػػهدفقػػاؿاإلمػػاـ«النػػاس
ابػفزيػادمػفاألعمػاؽدإذ«موتهاومػاكػافلػنفٍسأفتمػوتإالَّبػإذفاهلل دهػذاالجػوابالػذيهػزَّ



األسيربيفيديهعمىتحدِّيهبتمؾالصراحةوبذلؾالوضوحدولهذاانفجراإلنسافكيؼيجرؤهذا
فقػاؿاإلمػاـ)عميهػاالسػبلـ(مػا بعّمتػهزينػبإالَّأفاهللح)عميػهالسػبلـ(رضبًاوأمربقتؿاإلمػاـ

دفهػػػذاالموقػػؼيػػػدؿبػػػالقطا«أمػػػاعممػػتأفالقتػػػؿلنػػاعػػػادةوكرامتنػػامػػػفاهللالشػػهادة»سػػاعتئٍذ:
حيػػًاوعػػدـاستشػػهاد فػػيكػػرببلءكػػافلحكمػػةإلهيػػةبالغػػةد)عميػػهالسػػبلـ(واليقػػيفأفبقػػاءاإلمػػاـ

التيتعريهـأماـاألمةوتسقطكؿادعاءاتهـالمزّيفةلكيتصدرهذ المواقؼالفاضحةلؤلموييف
والكاذبة.

والموقؼالثالثمفتمؾالمواقؼهوماجرىبينهوبيفيزيدالمعيففيالشاـعنػدماسػألهالمعػيف
رأيػتمػاقضػا :»)عميػهالسػبلـ(؟قػاؿ)عميهالسبلـ(كيؼرأيتصنااهللياعميبأبيؾالحسيف

وجػػػؿّ )عميػػػهواستشػػػاريزيػػػدجبلوزتػػػهفػػػيأمػػػراإلمػػػاـ«ؿأفيخمػػػؽالسػػػمواتواألرضقبػػػاهللعػػػزَّ
يػايزيػدلقػدأشػارعميػؾ»وأجابػهمعهػـ:)عميػهالسػبلـ(فأشارواعميهبقتمهفأجابهـاإلماـالسبلـ(

)عميػػهفأمسػػؾيزيػػدعػػفقتمػػهدفػػارتنـاإلمػػاـ«هػػؤالءبخػػبلؼمػػاأشػػاربػػهجمسػػاءفرعػػوفعميػػه...
الفرصةوطمػباإلذففػيمخاطبػةالنػاسدفػأذفلػهمكرهػًادفقػاؿالخطبػةالمعروفػةحينهاالسبلـ(

عمػػىسػػائرالعػػالميف)صػػمىاهللعميػػهوآلػػهوسػػمـ(التػػيبػػدأهابحمػػداهللوتفضػػيؿأهػػؿبيػػتالنبػػي
أنػػػاابػػػفالمرّمػػػؿبالػػػدماءدأنػػػاابػػػفذبػػػي :»)عميػػػهالسػػػبلـ(بالخصػػػاؿالموجػػػودةفػػػيهـ...ثػػػـقػػػاؿ

عنػػدهػػذاالمقطػػا«ابػػفمػػفبكػػىعميػػهالجػػففػػيالظممػػاءدوناحػػتالطيػػرفػػيالهػػواءكػػرببلءدأنػػا
)عميػػهضػػجَّتالنػػاسبالبكػػاءوالعويػػؿوأدركػػواالخدعػػةالكبػػرىواكتشػػفوامػػفخػػبلؿكممػػاتاإلمػػاـ

)عميػهالسػبلـ(المكرالذيمكر يزيدوبنوأميةدفخشييزيدعنػدهاافتتػافالنػاسباإلمػاـالسبلـ(
مؤّذفبأفيؤّذفلمصبلةحتىيتخمَّصمفذلؾاإلحراج.فأمرال

مفالقتؿفيكػؿتمػؾ)عميهالسبلـ(وبذلؾنرىأفالحكمةاإللهيةقدلعبتدورهافيإنقاذاإلماـ
إلىكؿأبناءاألمةدومف)عميهالسبلـ(المواقؼدوماذاؾإالَّمفأجؿأفيصؿصوتالحسيف

يزةعمىاهللكؿوجو المسمميفليثورواعمىبنيأميةالطمقاءالذيفأجؿأفتمف حرارةدمائهالعز
توّصػػػػموابػػػػالمكروالحيمػػػػةوالنفػػػػاؽإلػػػػىأفيتسػػػػممواالحكػػػػـويتبلعبػػػػوابمقػػػػدراتاألمػػػػةاإلسػػػػبلمية

ومصيرها.
ولـيمروقتطويؿعمىكرببلءدإالَّوقامتالثوراتضدالحكـاألمويدمفكؿمكػافدوالشػؾ

لعبدورًاكبيػرًافػيذلػؾمػفخػبلؿسػيرةحياتػهالشػريفةالتػيلػـ)عميهالسبلـ(السجادبأفاإلماـ
)عميػػهتغػػبكػػرببلءلحظػػةمػػفلحظاتهػػاعنهػػادفأثبػػتفػػيوجػػدافاألمػػةوعقمهػػاقضػػيةالحسػػيف



لذيثارمفأجؿقضيةالحؽالسميبوأفيكوفنورًالؤلمةتهتديبهوتنعـدبداًلمفأفالسبلـ(
ؽبيدحفنةمفاألدعياءيستغمونهلمصالحهـالنفعيةالضيقةعمىحساباألمةكمها.يكوفالح

كػرببلءإلػىعمػؽالشػعورعنػدالمسػمـفجعمهػاجػزءًا)عميهالسػبلـ(لقدأدخؿاإلماـزيفالعابديف
ذاشػػػربوا)عميػػػهالسػػػبلـ(مػػػفكػػػؿمفػػػردةمػػػفمفػػػرداتحيػػػاتهـدفػػػإذاأكمػػػواتػػػذّكرواجػػػوعالحسػػػيف وا 

ذاخمػدواإلػىالراحػةتػذكَّرواتعػبالحسػيف)عميػهالسػبلـ(رواعطػشالحسػيفتذكَّ )عميػهالسػبلـ(وا 
لتكرببلءبفعؿاإلماـالسجاد وطريقتػهالخاصػةإلػىأسػموب)عميهالسػبلـ(ومعاناتهدوبذلؾتحوَّ

أسػقطتحياةلدىقسـكبيرمفأبناءاألمةاإلسػبلميةممػامهَّػدبالتػاليلكػؿحركػةالثػوراتالتػي
فيالنهايةالدولةاألمويةوقضتعمىأحبلمهـالخبيثةونواياهـالشّريرةالمنحرفة.


 موقف العقيمة زينب

ثمرةطيبةمفالثمراتالخالدةالتيأصمهاثابتوفرعهافيالسماءدحممتفيشخصيتهاالطهػر
فأنبػػتكػػؿذلػػؾوأنػػتجالفػػاطميوالعصػػمةالعمويػػةوالفػػداءالحسػػينيوفػػوؽكػػؿذلػػؾالعطػػرالنبػػوي

«.أـالمصائب»دوالممقَّبةب)عميهاالسبلـ(«زينب»الشخصيةالفريدةالمسمَّاةب
إنهػػاالنمػػوذجالكامػػؿلممػػرأةالمسػػممةلمعصػػوركمهػػاوالػػدهوردإنهػػاالشػػعمةالتػػياقتبسػػتالنػػورمػػف

نهػػػاالبطمػػػ)صػػػمىاهللعميػػػهوآلػػػهوسػػػمـ(نػػػورأنػػػوارالػػػدنيارسػػػوؿالرحمػػػةمحمػػػد ةالتػػػيورثػػػتدوا 
دوهػيالمشػاعر)عميػهالسػبلـ(الشجاعةوالجرأةواإلقػداـمػفقاتػؿصػناديدالعػربأميػرالمػؤمنيف

اإلنسػػانيةالمرهفػػةالتػػيتفػػيضحبػػًاوعطفػػًاوحنانػػًادافقػػًاحيػػثأخػػذتذلػػؾكمػػهمػػفأمهػػاالزهػػراء
اإلسػػبلميةبمػػاالتػػييرضػػىاهلللرضػػاهاويغضػػبلغضػػبهادوهػػيالرسػػالة)عميهػػاالسػػبلـ(البتػػوؿ

ػةوالبرهػافكمػاظهػرذلػؾجميػًافػي ترمزإليهمفالقوةوالثباتوالعنفوافواإلخبلصوالعمػـوالحجَّ
فػػيثورتػػهوالجػػزءالمػػتمـلحركػػةالثػػورة)عميػػهالسػػبلـ(مواقفهػػاالكرببلئيػػةفصػػارتصػػنوالحسػػيف

.الحسينيةودورهاالتغييريفيحياةاألمةكمهاوعمىامتداداألجياؿ
هػػيالقػػدوةبجهادهػػاوصػػبرهاوأذاهػػاوحزنهػػاوَفْقػػِدأحّبتهػػامػػفاألخػػوةواألوالدوأوالداألخػػوةوأسػػِرَها

وجػؿّ فػداًءلدينػػهوالتنقػؿبهػامػفبمػدإلػىبمػػددفهػيالتػيتحمَّمػتكػؿذلػؾألنػػهفػيسػبيؿاهللعػزَّ
خبلصًا. وا 
)عميهـالسبلـ(تحضفأطفاؿأهؿالبيتفيكرببلءحركةالتهدأدفتارةً)عميهاالسبلـ(لقدكانت

ـّ وتػػػرّوعهـخيػػػوؿالعػػدوالصػػػاهمةووقػػػاالسػػػيوؼالنازلػػػةفتكػػػًاباألجسػػػادأذانهػػػـالػػذيفكانػػػتتصػػػ



واألخػػوةواألبنػػاءاآلبػػاءالطػػاهرةوتػػارًةأخػػرىتواسػػيالنسػػاءوالصػػباياالناحبػػاتالباكيػػاتعمػػىفقػػد
يتػػأهبوفلمنػػزوؿإلػػىالميػػدافومواجهػػةاألعػػداءدتسػػاعدالرجػػاؿوتشػػدمػػفأزرهػػـوهػػـ«وثالثػػة»
تقػػػؼعنػػػداألجسػػػادالطريحػػػةعمػػػىالرمػػػاؿتوّدعهػػػاوهػػػيراحمػػػةإلػػػىاهللحيػػػثاألمػػػف«ورابعػػػة»

)عميػهالسػػبلـ(تحمػػؿبػيفيػػديهاالجسػدالطػػاهرألبػيعبػػداهللسػيدالشػػهداء«وخامسػة»واألمػافد
المهـتقبَّػؿمنَّػا»رةعمىاألمةالظالمةوهيتقوؿ:وتدعواهللبقمٍبيعتصر األلـونفستغميبالثو

وَتُحػوُؿبػيفالقػوـ)عميػهالسػبلـ(تدافاعفاإلماـالعميػؿزيػفالعابػديف«وسادسة»د«هذاالقرباف
الظالميفوبينهوتقّدـنفسهافداًءلهوتهبنفسهالمقتؿلحفظالحجةاإللهيةفياألرضومفدوف

أيتردُّدأوخوؼ.
يمػػافمػػؤلذلػػؾالقمػػبالكبيػػر؟وأيصػػبٍرتحمَّمتػػه؟وهػػيتػػرىكػػؿذلػػؾأمػػاـناظريهػػادفمػػففػػأيإ

ءالمػػذبوحمػػفالوريػػدإلػػىالوريػػدالػػذيسػػقو الػػدـبػػدؿالمػػاءدفتمػػؾالجريمػػةالطفػػؿالرضػػياالبػػري
وحػػدهاكافيػػةلتنفطػػرالقمػػوبمػػفأجمهػػالفظاعتهػػاووحشػػيَّتهاوهمجيَّتهػػادإلػػىالقاسػػـبػػفالحسػػف

)صػػمىاهللعميػػهوآلػػهلشػػابفػػيأوؿانفتاحػػهعمػػىالػػدنيادإلػػىعمػػياألكبػػرالشػػبيهبرسػػوؿاهللا
لىأخوتهػامػفأبيهػاأميػروسمـ( إلىقمرالعشيرةأبيالفضؿالعباسإلىولديهاعوفوجعفردوا 

ارتكبهػػاأوالداألـالصػػابرةأـالبنػػيفدوصػػواًلإلػػىالجريمػػةاألكبػػرالتػػي)عميػػهالسػػبلـ(المػػؤمنيف
والحرائػػػػرمػػػػفنسػػػػاءأهػػػػؿبيػػػػت»)عميهػػػػاالسػػػػبلـ(سػػػػبيزينػػػػب»أولئػػػػؾالفسػػػػقةالفجػػػػرةدوهػػػػي

حاسػػراتحيػػثراهػػفالقريػػبوالبعيػػدوالمػػواليوالمعانػػددوهػػفّ)صػػمىاهللعميػػهوآلػػهوسػػمـ(النبػػي
الشػػعرمهتوكػػاتالسػػتردتمػػؾالجريمػػةالتػػيهػػيأفظػػامػػفالقتػػؿالػػذيفيػػهإزهػػاؽاألرواحدوهػػي
الجريمةالتيعبَّرعنهااإلماـوصاحبالعصروالزمافعجؿاهللتعالىفرجػهالشػريؼفػيزيػارة

دحيػثينقػؿالعػالـ«اًفؤلنػدبنَّؾصػباحًاومسػاًءدوألبكينَّػؾبػدؿالػدموعدمػ»الناحيةالمقدَّسةبقولػه:
هللاألعظـعجػؿاهللالواعظالمبلسمطافعميالتبريزيأنهتشرَّؼفيعالـالرؤيابمشاهدةوليا

تعالىفرجهالشريؼوسألهعفالمعنىالمرادمفهذاالمقطامفالزيارةوماالمرادمنهدوماهػي
المصيبةالتييبكيعميهاصاحبالعصروالزمافبدؿالدموعدمًادثـقاؿله:أهيمصيبةعمي

فعمياألكبرحيػًادلبكػىهػوال...لوكا»األكبر؟فأجابهاإلماـعجؿاهللتعالىفرجهالشريؼ:
؟قػػاؿعجػػؿاهلل)عميػػهالسػػبلـ(دثػػـقػػاؿلػػه:أهػػيمصػػيبةالعبػػاس«أيضػػًاعمػػىهػػذ المصػػيبةدـ

دثـقاؿلػه:هػيمصػيبة«اًالدلوكافالعباسحيًادلبكىدمًاعميهاأيض»تعالىفرجهالشريؼ:
لػوكػافسػيدالشػهداءحيػًا»ريؼ:إذف؟قاؿعجؿاهللتعالىفرجهالش)عميهالسبلـ(سيدالشهداء



دفقػػاؿلػػهأخيػػرًا:إذفأيمصػػيبٍةهػػذ ؟فأجابػػهالحجػػةالمنتظػػرعجػػؿاهلل«اًلبكػػىدمػػًاعميهػػاأيضػػ
(».)عميهاالسبلـ(إفهذ المصيبةهي)سبيزينب«تعالىفرجهالشريؼ:

الجريمػةارُتكبػتألف)صػمىاهللعميػهوآلػهوسػمـ(نعـإففيتمؾالجريمةإهانةلمرسػوؿاألعظػـ
باسـدينهورسالتهوبحؽذريتهوعترتهالطاهرةالتيكافينبغيأفتحترمهااألمةوتقّدسػهاكونهػا

الػػػذييحكمػػػوفاألمػػػةاإلسػػػبلميةباسػػػمه)صػػػمىاهللعميػػػهوآلػػػهوسػػػمـ(تنتمػػػيإلػػػىخػػػاتـاألنبيػػػاء
ويسفكوفدماءأوالد كذبًاوادَّعاًءونفاقًا.

ءباإلحبػػاطواالنكسػػاروتػوهيفالعزيمػػةوَفْقػِدالقػػدرةعمػىالضػػبطلحركػػةمػيومػاكػػؿذلػؾالجػػوالم
فػػيالقمػػةمػفاالنضػػباطواالتػػزافوالثقػػةبػػالنفس)عميهػاالسػػبلـ(المشػاعرواالنفعػػاالتنػػرىزينػػب

والتماسػػػػؾوقػػػػوةاإلرادةوشػػػػدَّةالعزيمػػػػةدوالشػػػػؾأنهػػػػافػػػػيتمػػػػؾالمحظػػػػاتالحرجػػػػةكانػػػػتتكتػػػػب
قااإليمافالعميؽباهللوالمعرفةالتامةبأفكؿماجرىهوبعيفاهللدولـُتسقطانفعاالتهامفمو

ءتمؾالدماءأيشعارمفشعاراتهااإلسبلميةدولـتتنازؿأماـكػؿذلػؾعػفأيمبػدأمػفمبػادى
وتصميـعمىالتحديلمقوةالظالمةالمستبدةمفذلؾالموقػاالػذي اإلسبلـدبؿانطمقتبكؿعـز

يتصػػوَّرفيػػهالعػػدوأنػػهأخػػرسبعػػػد كػػؿصػػوتيمكػػفأفينطػػؽبػػالتعريضلمحكػػـاألمػػػويكػػاف
ولفض خياناتهوجناياتهبحؽاإلسبلـواألمةاإلسبلمية.
وتجرَّعػتاآلالـكؿتمػؾ)عميهاالسبلـ(بتمؾالروحاإللهيةوالنفسالمطمئنةالواثقةتحمَّمتزينب

حانهدولػػػـتتػػػرؾمجػػػااًللبلدعػػػاءلكػػػييهزمػػػواثقتهػػػاكػػػؿتمػػػؾالغصػػػصدواحتسػػػبتهاعنػػػداهللسػػػب
تهـكمافعمت واطمئنانهادبؿأخذتالمبادرةأيضًافيالردعميهـبماأخرسألسنتهـودحضحجَّ
بعبيػػداهللبػػفزيػػػادعنػػدماأرادأفيشػػمتبهػػػاقػػائبًللهػػا:كيػػػؼرأيػػتفعػػؿاهللبأهػػػؿبيتػػؾ؟قالػػػت

ُكتِػػػػَبعمػػػيهـالقتػػػؿفبػػػػرزواإلػػػىمضػػػػاجعهـمػػػػارأيػػػتإالَّجمػػػ:»)عميهػػػاالسػػػبلـ( يبًلدهػػػػؤالءقػػػوـٌ
«وسػػيجمااهللبينػػؾوبيػػنهـفتحػػاجوتخاصػػـفػػانظرلمػػفالفمػػجيومئػػٍذدثكمتػػؾأمػػؾيػػاابػػفمرجانػػة
فغضبمنهاابفزيادوأرادأذيَّتهافخرجعميهرجؿمفالحاضريفيمنعهمفذلؾألنهاامرأة.

عنػػدماخطبػػتتمػػؾالخطبػػةبعػػدأفسػػمعتأبيػػاتالشػػعرالتػػيوكػػذلؾموقفهػػامػػفيزيػػدلعنػػهاهلل
قالهػػامعمنػػًافيهػػاكفػػر الصػػري وخروجػػهعػػفديػػفاإلسػػبلـدتمػػؾالخطبػػةالمميئػػةبػػالثورةوالعنفػػواف

أمػفالعػدؿيػاابػف»والمشبَّعةبروحاإلسبلـالمحمديالعمويالحسينيالفاطميدوالتيجاءفيهػا:
ماءؾوسوقؾبناترسوؿاهللسبايادقدهتكتستورهفّالطمقاءدتخديرؾحرائرؾ وكذلؾقولها«وا 

اهللمػػػافريػػػتإالجمػػػدؾدوالحػػػززتإالَّلحمػػػؾدولتػػػردفعمػػػىرسػػػوؿاهللفػػػو:»)عميهػػػاالسػػػبلـ(



بمػػاتحمَّمػػتمػػفسػػفؾدمػػاءذرّيتػػهوانتهكػػتمػػفحرمتػػهفػػيعترتػػه)صػػمىاهللعميػػهوآلػػهوسػػمـ(
وفػي«عجبكؿالعجبلقتؿحزباهللالنجبػاءدبحػزبالشػيطافالطمقػاءأالفال»وكذلؾ«ولحمته

الػػدواهيولػػئفجػػرتعمػػيّ:»)عميهػػاالسػبلـ(تمػؾالخطبػػةنراهػػاتقمّػػؿمػػفقيمػةيزيػػدوشػػأنهبقولهػػا
نػػػػيألستصػػػػغرقػػػػدرؾوأسػػػػتعظـتقريعػػػػؾدوأسػػػػتكثرتوبيخػػػػؾدلكػػػػفالعيػػػػوفعبػػػػرى مخاطبتػػػػؾدوا 

فكػػد»قػػوؿالواثػػؽالمطمػػئف)عميهػػاالسػػبلـ(نتيجػػةفعمػػهبقولهػػاوأخيػػرًاتعمػػفلػػه«والصػػدورحػػرى
اهللالتمحػػوذكرنػػادوالتميػػتوحينػػادواليػػرحضعنػػؾكيػػدؾواسػػاسػػعيؾدوناصػػبجهػػدؾدفػػو

عارهادوهؿرأيؾإالَّفندوأيامؾإالَّعػدددوجمعػؾإالَّبػددديػوـينػاديالمنػاديأاللعنػةاهللعمػى
«.الظالميف

جوانبتمؾالشخصيةالرساليةالتيتجاوزتحدودالتأثيرفينوعهالتصػب قػدوًةتمؾهيبعض
لعموـالمسمميفالمتبلكهاالصفاتالكبيرةلئلنسافالتيتتفوَّؽعمى)عميهاالسبلـ(كأمهاالزهراء

كؿالخصوصياتاألخرىفيالشخصيةاإلنسانيةالمتعارفة.
قػػداإلسػػبلميةتوبنػػاتالشػػهداءمػػفمجاهػػديالمقاومػػةوالنغػػاليهنػػاإذاقمنػػاإفأمهػػاتوزوجػػا

اقتداءًارائعًادحتىصرنانسمامفكؿأـشػهيدوزوجػةشػهيدوابنػة)عميهاالسبلـ(اقتديفبزينب
التػيقػدَّمتإخوتهػاوأبناءهػاوأرحامهػاشػهداءفػيسػبيؿ)عميهاالسبلـ(شهيدبأفلهاأسوةبزينب
هومرضاته.اهللوطمبًالنيؿثوابهورحمت

كػػافلػػهكبيػػراألثػػرفػػيتنػػاميحالػػةالمقاومػػةوازديادهػػاوترسػػيخهاكمسػػاروهػػذااالقتػػداءالشػػؾّ
لمتحريروالعزةوالكرامة.

إذعندمايشعرالمجاهدبأفأمهأوزوجتهأوأبناء وبناتهيشجعونهعمىسموؾهذاالطريؽفمف
منػًامطمئنػًاواثقػًامػفقدرتػهعمػىالنهػوضأةيفػيسػموؾسػبيؿالجهػادوالشػهاديتوانىعفالمض

بأعباءالجهادمفدوفقمؽأوخوؼممفهـوراء مفأهمهوأرحامهومحبيه.
هذافيكرببلءيجعمهاشريكةفياألجروالثػوابمػاكػؿ)عميهاالسبلـ(والشؾأفموقؼزينب

أـشهيدأوزوجتهأوابنته.


 )عميه السالم(موقف عمي األكبر 
إفخصوصيةالعمؿالرساليالمقبوؿعنداهلليتوقؼعادًةعمىجممةمػفالعوامػؿالمتداخمػةمػا
بعضهاالبعضحيثتجعمهموصوفًابذاؾالوصؼومعنونػًابػذاؾالعنػوافدومػفتمػؾالعوامػؿمػا



يػةلديػهيكوفمفالسهؿعمىالمرءااللتزاـبهألنهاليتطمَّبمنهبذؿاألشياءالعزيزةعنػد والغال
كمػػالػػوتصػػدَّؽالغنػػيالمالػػؾلممػػاؿالكثيػػربػػبعضالػػدراهـالقميمػػةعمػػىالفقػػراءوالمحتػػاجيفدومػػف

فػػيذلػػؾإلػػىالػػدوافاوالحػػوافزاإلنسػػافتمػػؾالعوامػػؿمػػايكػػوفمػػفالصػػعبالتخمػػيعنػػهالحتيػػاج
تمػؾاإلنسػاففيػهالذاتيةوالخارجيةالتيتجعمهيقدـعمىالتخميمفالموقااإلراديالحرالذييم

أفيكػػوفالمػػرءعارفػػًابمػػايقػػدـعميػػهمػػفحيػػػث حريػػةاتخػػاذالقػػراراالختيػػاريدوهػػذامػػايسػػتمـز
الوقائاالمقبؿعميهاوالنتائجالمترتبةعميهاكذلؾ.

عػػفاكتمػػاؿاآلخػػرفالشػػبابوالفتػػوةمػػفأروعفتػػراتعمػػراإلنسػػاففػػيهػػذ الػػدنيادألنهػػاالتعبيػػر
سيةوالفكريةوالجسديةلدخوؿمفهـفيهذ السفإلػىمعتػرؾالحيػاةمػفبابهػااالستعداداتالنف

ر لهػػـمػػفكػػؿمػػايرربػػوففيػػهمػػفالػػنعـالدنيويػػة الواسػػاليتمتعػػوابمػػاأنعػػـاهللعمػػيهـوبمػػاسػػخَّ
فتُعّدوا»المتنوعةمابيفالمأكؿوالمشربوالممبسوالمناك وريرذلؾكثيركماقاؿسبحانه: وا 

«.ةاهللالتحصو نعم
واإلنسػػاففػػيهػػذ السػػفدحيػػثالقابميػػةموجػػودةوالقػػدرةمتحققػػةدواالنػػدفاععمػػىأشػػّد لبلنغمػػاس
واالنخػػراطفػػيخضػػـالحيػػاةبكػػؿتفاصػػيمهاومجرياتهػػادقػػديصػػعبعمػػىمػػفهػػـفػػيهػػذاالسػػف

يمنعػهمػفالتمتػااإلقداـعمىالتضحيةوالبذؿوتقديـاألرواحدألفالشبابقدينظرإلىأفذلؾ
بتمػؾالسػنواتالتػػيلػفتعػػودإذالػـيسػػتفدمنهػافػيتحصػػيؿالػِنعـالدنيويػػةالتػيتػػتبلءـعػادًةمػػا
والمنسػػاؽوراء تمػػؾالسػػفالمتفتحػػةوالمقبمػػةعمػػىالػػدنيادكمػػانػػرىذلػػؾعنػػدالشػػبابريػػرالممتػػـز

رالوقػتوضػياعهبنظػر فيمػاالشهواتوالممذَّاتوالبلهثوراءهذ المتاالرخيصةخوفًامػفمػرو
لولـيستغمهفيتمؾاألموردإالَّأفهذ النظرةالخاطئةلدورالشػبابهػيالتػيتوجػدعػادًةعنػد
ريػػرالممتػػزميفبػػالخطاإللهػػيالرسػػاليدوالغػػارقيفمػػفجهػػةأخػػرىفػػيمسػػتنقعاتالتيػػهوالضػػبلؿ

فالمهـعندهـهواالسػتمتاعبػوقتهـواالنحراؼفنراهـيصرفوفأعمارهـفيالعبثوالمهووالمغود
ولػػوكػػافذلػػؾعمػػىحسػػابالبحػػثعػػفالحقيقػػةوالػػدوراإلنسػػانيفػػيهػػذاالعػػالـدوعػػفالمصػػير
والنتيجػػةلعػػالـمػػابعػػدالمػػوتالػػذيقػػديغفػػؿعنػػهالكثيػػرممػػفهػػـفػػيهػػذاالسػػفبسػػببااللتفػػات

األكبرإلىالدنياونعيمهاالزائؿ.
ممتمػ هػوشػابيػافاوفػيأوؿريعػافالشػبابوانفتاحػهعمػىالػدنيادـ()عميهالسبلوعمياألكبر

بالحيويػػةوالنشػػاطدويمتمػػؾالقػػدرةالكافيػػةلبلنخػػراطفػػيالحيػػاةالدنيويػػةبكػػؿتفاصػػيمهادلكػػفمػػف
موقاكونػهمؤمنػًابػاهللسػبحانهوتعػالىدوممتزمػًابأحكػاـالشػريعةالتػيمػؤلتقمبػهوعقمػهدفجعمتػه



سػبطالنبػي)عميهالسػبلـ(مستقيمًافيسيرتهوسموكهدوتربىفيحجراإلماـالحسيفشابًاسويًا
)صػػمىاهللعميػػهوآلػػهوسػػمـ( محمػػدمػػاكػػافعونػػًالػػهعمػػىمعرفػػةالصػػراطآؿدفنهػػؿمػػفعمػػـو

نمػاعاشػه المستقيـفيهذ الدنيادفمـيعشالشبابلذًةوشهوًةولهثػًاوراءالشػهواتوالمغريػاتدوا 
مػػًاووعيػػًاوانفتاحػػًاعمػػىاهللوعمػػىالحيػػاةفصػػاربػػذلؾقػػدوًةونموذجػػًالمشػػبابالمسػػمـالمػػؤمفالتزا

أفيتعامػػػػؿمعهػػػػامػػػػفموقػػػػااإلنسػػػػافالرسػػػػاليالػػػػذييعتبػػػػرأفالحيػػػػاةهبػػػػًةونعمػػػػةإلهيػػػػةعمػػػػى
انعػًاعنػد المسؤوليةواألمانةالتيائتمنهاهللعميهادولهذالـيكفشبابهولـتكففتّوتهوعنفوانهم

فػػػيطريقػػػهإلصػػػبلحاألمػػػةاإلسػػػبلمية)عميػػػهالسػػػبلـ(مػػػفااللتحػػػاؽبركػػػبأبيػػػهاإلمػػػاـالحسػػػيف
نقاذهامفاألخطارالكبيرةالمحّدقةبهانتيجةالحكـالظالـالجائرالمتسمطالػذيكػافبنػوأميػة وا 

أنػػػػهابػػػػفيتسػػػػّمطوفبػػػػهعمػػػػىاألمػػػػةالمقهػػػػورةالمظمومػػػػةوقػػػػدسػػػػارفػػػػيركػػػػبالجهػػػػادالبسػػػػبب
نمابصفتهثػائرًايريػدأفيجاهػدفػيسػبيؿاهللمػفأجػؿتحريػرأمثالػهمػف)عميهالسبلـ(الحسيف وا 

الشبابالذيفلـيدركواأبعادالمؤامرةاألمويةضداإلسبلـكديفوضدالمسمميفكأمة.
لهػيإلػىأرضالكػربوالػببلءدأرضاالمتحػافاإل)عميػهالسػبلـ(وهكذاوصؿعميبفالحسػيف

لممؤمنيفالصادقيفدوخاصةمػنهـالشػبابالػذيفينظػروفالػدـالمتسػاقطمػفأجسػادالشػهداءمػا
ينػدفاإلػىميػدافالقتػاؿ)عميهالسبلـ(وماكؿذلؾنرىعميًابفالحسيف)عميهالسبلـ(الحسيف

نيويةلكيضاربًاعرضالحائطكؿالوسوساتالشيطانيةالتيتريدإرواء بالشهواتوالممذاتالد
دوكػػافقػػدسػػأؿأبػػا أثنػػاءالطريػػؽإلػػىكػػ قػػاؿ«أولسػػناعمػػىالحػػؽيػػاأبتػػا »رببلءينسػػحبوينهػػـز

إذفاليهػـأوقعنػا»)عميػهالسػبلـ(قػاؿعمػيبػفالحسػيف«بمػى:»)عميهالسػبلـ(اإلماـالحسيف
رجػػؿمػػفنفسػػهعنػػدمابػػادر إلنقػػاذوقػػدالحػػتأمامػػهفرصػػة«عمػػىالمػػوتأـوقػػاالمػػوتعمػػيف

جيشاألموييفبالقوؿ:إفلؾقرابةمفأميرالمؤمنيفيزيػدمػفجهػةأمػؾدونحػفنريػدأفنرعػى
دلكػػػفنفػػػسذلػػػؾالشػػػابالولهػػػةوالعاشػػػقةهللوالمطيعػػػةإلمامهػػػاوسػػػيدهاأمنػػػاؾالػػػرحـفػػػإفشػػػئت

تمػؾالػدعوةلػـتػوهفواآلخػرةوالمستوعبةوالواعيةلدورهاوهدفهافػيالػدنيا)عميهالسبلـ(الحسيف
قػػرار دفأجػػابذلػػؾالمنػػاديبقولػػه إلػػىالنجػػاةمػػفالمػػوتعزيمتػػهولػػـتضػػعؼتوجهػػهدولػػـتهػػـز

ثػػـهجػػـعمػػى«أحػػؽأفترعػػى)صػػمىاهللعميػػهوآلػػهوسػػمـ(إفقرابػػةرسػػوؿاهلل»)عميػػهالسػػبلـ(
يرتجزشعرًا:الجيشالمعاديوهو

أولىبالنبيأناعميبفالحسيفبفعمينحفوربالبيت
تاهللاليحكـفيناابفالدعيأضرببالسيؼأحاميعفأبي



هاشميقرشي ضربربلـٍ
المحمديالعمويالحسػيني بتمؾالروحيةاإليمانيةالصمبةدوبذاؾالوعيالرساليالمنفت دوبالعـز

رتهـولػػـيخػػؼمػػفقػػوةانطمػػؽإلػػىأرضالمعركػػةمجنػػداًلاألبطػػاؿوقػػاهرًاالفرسػػافدلػػـترعبػػهكثػػ
سيوفهـدوظؿيقاتؿإلىأفسقطشهيدًافيالميدافففاضتروحهالشػريفةشػهيدًافػيسػبيؿديػف

دوُكِتَباسػمهفػيديػواف)عميهالسبلـ(اهللوعظمةاإلسبلـدفصارخالدًابخمودكرببلءوالحسيف
الزمػػا فعميهػػاكممػػازادهػػاتألُّقػػًاووهجػػًاالخالػػديفكرمػػزمػػفالرمػػوزاإللهيػػةالكبيػػرةالتػػيكممػػامػػرَّ

نورانيػػًايهتػػديبػػهالسػػائروففػػيخػػطالجهػػاددألنػػهصػػارمػػفموقػػافتوتػػهوعنفػػوافشػػبابهالحجػػة
البالغػػةهللسػػبحانهوتعػػالىعمػػىكػػؿالشػػبابمػػفأمثالػػهالػػذيفاليرقػػوفإلػػىمقامػػهالعػػاليحسػػبًا

دراكًاويقينًا. ونسبًاوعممًاووعيًاوا 
دولػيس)عميػهالسػبلـ(فاسػمهبتمػؾالمعركػةالخالػدةدفصػاريػذكركممػاُذِكػَرالحسػيفوبػذلؾاقتػر

بعدهذاالشرؼشرؼدوالبعدتمؾالكرامةكرامة.
فالسػػبلـعمػػىالحسػػيفدوعمػػىعمػػيبػػفالحسػػيفدوعمػػىأوالدالحسػػيفوعمػػىأصػػحابالحسػػيفد

اًءتحػػػترايػػػةولّيػػػهاألعظػػػـأرواحنػػػاونسػػػأؿاهللتعػػػالىأفيوّفقنػػػالمجهػػػادفػػػيسػػػبيمهدولمقتػػػؿشػػػهد
لمقدمهالفداء.

البواسػؿمجاهػديففػيسػبيؿاإلسػبلميةانطمؽشبابالمقاومػة)عميهالسبلـ(واقتداًءبعمياألكبر
اهللفػػيمواجهػػةاالحػػتبلؿالصػػهيونيورطرسػػتهواسػػتطاعوابػػدماءشػػهدائهـوعػػرؽمجاهػػديهـأف

كمهػػػابػػػأفالػػػدـاإلسػػػبلميةواالمثػػػؿواألنمػػػوذجلؤلمػػػةينتصػػػرواعمػػػىذلػػػؾالعػػػدوالظػػػالـوأفيعطػػػ
منتصرعمىالسيؼالمحالةدكماانتصردـعمياألكبروشػهداءكػرببلءعمػىالسػيؼاليزيػدي

الكافر.
وكذلؾنرىأفالشبابالمسمـفيفمسطيفقداقتدىأيضًابالشبابالمجاهديفمفأبناءالمقاومػة

ينتفضػػػػواإلسػػػػبلمية العسػػػػكريةاآللػػػػةفبػػػػالحجروبصػػػػدورهـالعاريػػػػةفػػػػيمواجهػػػػةوهػػػػاهػػػػـاليػػػػـو
الصهيونيةويمرروفكبرياءذلؾالعدوفيوحوؿالهزيمةدوهذاكمهمفبركاتدماءعمياألكبػر

الصػمبةوذلػػؾالعشػؽالعظػػيـاإلرادةالػذيزرعفػينفػػوسأولئػؾالشػبابفػػيلبنػافوفمسػػطيفتمػؾ
وجؿّلمجهادوالشهادةماداـذلؾفيسبيؿ .الحؽولنيؿمرضاةاهللعزَّ


 ليمة العاشر )عميه السالم(موقف الحسين 



وأصػػحابهمػػف)عمػػيهـالسػػبلـ(وأهػػؿبيتػػه)عميػػهالسػػبلـ(تمػػؾالميمػػةكانػػتالميمػػةاألخيػػرةلمحسػػيف
مػػػف)عمػػيهـالسػػبلـ(مػػفأهػػػؿالبيػػتلآلخػػريفالػػذيفاستشػػهدوابػػيفيديػػهدوكانػػػتالميمػػةاألخيػػرة

واألطفاؿالذيفصارواسبايايسقفمفبمٍدإلىبمدحاسراتالشعرومهتوكاتالستر.النساء
فػػالجميامشػػغولوففػػيتمػػؾالميمػػةدوالكػػؿينتظػػرانػػببلجضػػوءالصػػب دبعضػػهـلُيكتػػبفػػيسػػجؿ

لُيكتػبفػياآلخػرالخالديفممػفنصػروامسػيرةالتوحيػدعبػرالتػاريخالطويػؿلئلنسػانيةدوبعضػهـ
سجؿالظالميفممفسفكوادماءأولياءاهللوعاندواالحؽوأهمه.

هيليمةكانتثقيمػةعمػىالجػيشاألمػويالمقػدـعمػىالجريمػةالنكػراءدليمػةاسػتغمَّهاذلػؾالجػيش
الظػالـفػػيإعػدادالعػػدَّةلسػػفؾالػدماءالتػػييغضػباهلللقتمهػػاويفػػرحالشػامتوفوالمنػػافقوفبإزهاقهػػا

فيذلؾإرواًءلظمأأحقػادهـوتشػفيًالثػاراتهـالتػييحممونهػاضػداإلسػبلـوالمسػمميفعمومػًادألف
خصوصًا.)عميهـالسبلـ(وضدأهؿالبيت

مػػفذلػػؾالجػػيشواسػػتمهمهـإياهػػادلكػػييتفػػّرغ)عميػػهالسػػبلـ(هػػيالميمػػةالتػػياسػػتأذففيهػػااإلمػػاـ
هإليهوخاطبأخػا  ارجػاإلػيهـ»فػيذلػؾقػائبًللػه:)عميػهالسػبلـ(العبػاسفيهالعبادةربهوالتوجُّ

واسػػتمهمهـهػػذ العشػػيةإلػػىرػػدلعمَّنػػانصػػّميلربنػػاالميمػػةونػػدعو ونسػػتغفر فهػػويعمػػـأنػػيأحػػب
«.الصبلةلهوتبلوةكتابهوكثرةالدعاءواالستغفار

الراقيػةفػياإليمانيػةبػالكثيرمػفاألجػواء)عميػهالسػبلـ(لقدحفمتتمؾالميمةفيمعسػكرالحسػيف
حالةمفالخشوعوالخضوعوالعبوديةالتامةهللوالتسميـالمطمؽلهوالرضابقضائه.

قموبأصحابهلينظرماهـعميهدفإذابهال)عميهالسبلـ(هيالميمةالتيامتحفاإلماـالحسيف
كؿواحدمنهـيعّبرعػفالحػبيرىإالَّرجااًلكالجباؿالتزلزلهـاألهواءوالتقتمعهـالعواصؼدو

والػػػوالءواالسػػػتعدادلمقتػػػؿبػػػيفيديػػػهفػػػداًءلػػػهولدينػػػهدوفػػػيتمػػػؾالميمػػػةانصػػػهرتاألرواحفػػػيروح
لترفػػاإلػػىاهللصػػبلتهاودعاءهػػاوابتهالهػػاوتضػػرُّعهاوبكاءهػػافػػيجػػوؼ)عميػػهالسػػبلـ(الحسػػيف

ؿبػذلؾسػوادالميػؿإلػىأنػوارذلؾالميؿدفمقدانشغؿالجميابػيفقػائـوقاعػدوراكػاوسػاجد دفتحػوَّ
إلهيةمشرقةفيتمؾالنفوسالمطمئنةالمؤمنة.

وهػؿخػرجمػفبيتػهوأصػحابهفػيتمػؾالميمػةكػذلؾ)عميػهالسػبلـ(وكيؼاليكوفاإلمػاـالحسػيف
نيلػـأخػرجبطػرًاوالأشػر»إالَّمفأجؿذلؾ؟ألـيخرجلقتاؿيزيدبذلؾالشعارالذيأطمقه ًاأالوا 

نماخرجتلطمباإلصبلحفيأمةجػديرسػوؿاهلل )صػمىاهللعميػهوآلػهوالظالمًاوالمفسدًادوا 
وهػؿكػافرفضػهلبيعػةيزيػدقبػؿخروجػهمػف«روؼوأنهىعفالمنكػربالمعآمردأريدأفوسمـ(



ؿا وجؿوحتىالتتحوَّ لعبػادةإلػىالمدينةإالَّمفأجؿأفيحافظعمىالصبلةكمايريدهااهللعزَّ
كبلـفارغمفالمضموفوحركاتجوفاءالتثيرفيالنفسشعورالخضوعوالخشوعوالتذلُّؿلرب
العالميف؟ألـيخرجمفأجؿأفتكوفحياةاألمػةاإلسػبلميةكمهػافػيأجػواءالصػفاءوالنقػاءعبػر

وأصػحابهالسػبلـ()عميػهتوفيراألوضاعالتيتسم لهـبإحيػاءليػاليهـكمػاأحيػااإلمػاـالحسػيف
.ليمةالعاشرمفالمحرَّـ

أفتكوفتمؾالميمةليمةالوداعمػفهػذ الػدنيادفهػويعمػـأنػهمقتػوؿ)عميهالسبلـ(لقدأراداإلماـ
ءألنهيريدالخػروجمػففيالصباحالبلحؽبهادلذايريدالتفرُّغلعبادةرّبهاليشغمهعفذلؾشي

رجبهػػاأوليػػاءاهللمػػفهػػذ الػػدنياوهػػـالػػذيفيعيشػػوفاإليمػػافكمػػههػػذ الػػدنياعمػػىأكمػػؿهيئػػةيخػػ
ويعرفوفالحياةكمهاويؤدُّوفحؽاهللتعالىعمىالوجهاألكمؿ.

وجؿليمةالعاشرمفالمحرَّـهو إفذلؾالموقؼالحسينيالمشبابجوالخشوعوالخموصهللعزَّ
بعػد مػفالمجاهػديفوالشػهداءالػذيفالسػبلـ()عميػهالذياستمهمهكؿالذيفسمكواسػبيؿالحسػيف

اذ. كانتتهديهـتمؾالميمةبأجوائهاالعطرةوالعابقةبشذىاإليمافوعطر األخَّ
ليمػػػةالعاشػػػرأعطػػػىكػػػرببلءأبعادهػػػااإليمانيػػػةوالروحيػػػةالتػػػي)عميػػػهالسػػػبلـ(إفموقػػػؼالحسػػػيف

لمحرَّـدليتشّكؿمفليمةعاشوراءويومهاامتزجتبالجهادوالعطاءوالشهادةفياليوـالعاشرمفا
وجؿّ .خطالسيرالنهائيلحركةكؿالسائريففيخطالثورةمفأجؿديفاهللعزَّ

لقدصارذلؾالموقؼالرساليالخالدمدرسةيتعمَّـمنهاكؿالمجاهػديفالػذيفيحممػوفمعهػـليمػة
أعمػالهـقبػؿآخػررتباطباهللدويجعمونهػاالعاشربكؿماكانتتحويهمفصفاءاإليمافونقاءاال

البدءبمواجهةأعداءاهللواإلنسانيةليبلقوااهللمفموقاالجهادوهـفيحالةمفالخشوعوالعبادة
والػدعاءواالبتهػػاؿإلػػىاهللدفتػػراهـفػػيعتمػػةالميػػؿالُعبَّػادالزهَّػػادالػػذيفيشػػعروفبمػػذةطعػػـمناجػػاة

يَّةخوفػػػًامػػػفاهللوطمعػػػًابرحمتػػػهومغفرتػػػهدوليقولػػػوامػػػفخػػػبلؿذلػػػؾاهللدويػػػذرفوفالػػػدموعالسػػػخ
نحفأتباعؾومحبوؾومريدوؾوالسائروفعمىنهجؾدونحفالذيفنريد»)عميهالسبلـ(لمحسيف

أفنخرجمفالدنياعمػىطريقتػؾلنكػوفمعػؾوبػيفيػديؾإلػىجػوارنعػيـاهللوظمّػهالػذيالظػّؿ
«.بعد 

ليمػةالعاشػرهػوذلػؾدفكيػؼكػافتػأثير)عميػهالسػبلـ(لػؾالموقػؼمػفالحسػيففإذاكػافتػأثيرذ
تمؾالميمةعمىمفكانوامعهمفأهػؿبيتػهوأصػحابه؟وكيػؼكػافعشػؽأولئػؾالمػرافقيفلػهفػي
إحياءتمؾالميمةالعظيمة؟ولهذالفنستغربموقػؼأولئػؾاألهػؿواألنصػارعنػدمايجيبػوفطمػب



لهػػـبػػالتفرُّؽفػػيجػػوؼذاؾالميػػؿواتخػػاذ جمػػبًللمنجػػاةبأنفسػػهـمػػفالقتػػؿـ()عميػػهالسػػبلاإلمػػاـ
بأنهـلفيجدوالذةالعيشبعد دبؿالمعنىلمحياةمفدونهكماعبَّروادبؿإفالبعضمنهـقاؿ

وددتأنػيقتمػتثػـنشػرتثػـقتمػتحتػىُأقتػؿكػذاألػؼمػرةوافاهلليػدفا»وهوزهيربفالقيف:
أنحػف»وقػاؿمسػمـبػفعوسػجة:«قتؿعفنفسؾوعفأنفػسهػؤالءالفتيػافمػفأهػؿبيتػؾبذلؾال

نخمػػيعنػػؾوبمػػاذانعتػػذرإلػػىاهللفػػيأداءحقػػؾ؟أمػػاواهللالأفارقػػؾحتػػىأطعػػففػػيصػػدورهـ
نفعػؿذلػؾ؟لنبقػىبعػدؾ؟الأرانػااهلل:»)عميػهالسػبلـ(وقػاؿالعبػاس«برمحيوأضرببسػيفي ـَ ِلػ

«.ذلؾأبد
ليمةالعاشرالموقؼالػذييهػزالضػمائرويحػّرؾ)عميهالسبلـ(هكذاسوؼيبقىموقؼالحسيفو

الوجػػدافويثيػػرفػػيالػػنفسعوامػػؿالقػػوةوالثبػػاتدوسػػتبقىليمػػةالعاشػػرالميمػػةالمضػػيئةالتػػيتػػزّود
المجاهػػديفبالروحيػػةالعاليػػةوتشػػافػػيقمػػوبهـأنػػواراإليمػػافوتقػػوياالرتبػػاطوالعبلقػػةبػػاهلل عػػػزَّ

آخردولتكوفعربونًاونموذجًاعفالشكرهللعمىالتوفيؽلمعرفتهوالتسديدلطاعتهدولتكوفوجؿّ
عمػػػؿيخػػػرجبػػػهالمجاهػػػدوفالكرببلئيػػػوفممزوجػػػًابحركػػػةالجهػػػادواندفاعػػػةالعطػػػاءوحيويػػػةالػػػدـ

المسفوحفيسبيؿاهلل.


 موقف حبيب بن مظاهر
ومحبيػػهومريديػػهدتفػػانىفػػيخدمػػةأهػػؿالبيػػتميػػهالسػػبلـ()عمػػفوجػػو أصػػحاباإلمػػاـالحسػػيف

دووقػؼالمواقػؼالرسػاليةالتػيتخبػرعػفكونػهثابػتالجنػافدرابػطالجػأشدقويػًا)عميهـالسػبلـ(
فيدينهوعقيدتهدلـيمنعهِكَبُرالسفمفأفيكػوفجنػديًامػفجنػودكػرببلءوشػهيدًامػفشػهدائها

الكبار.
ووضػوحالرؤيػةالتػيتجمَّػت)عمػيهـالسػبلـ(فوشدَّةالحبوالوالءألهؿالبيػتتميَّزبصفاءاإليما

خبلصػهسػعيًالتحصػيؿرضػوافاهللمػف فيمواقفهالكرببلئيػةالمتعػددةالنابعػةمػفوعيػهوفهمػهوا 
التيتحتاجإلىالتسػديد«بابالشهادةالحمراء»البابالذييحباهللدخوؿالمؤمفإليهمنههو

والتوفيؽالرباني.اإللهي
لقػػدكػػافمػػفأوائػػؿالػػذيفبػػايعوامسػػممًابػػفعقيػػؿعنػػدماوردالكوفػػةألخػػذالبيعػػةلنصػػرةالحسػػيف

)صػمىوكافذلؾفيدارالمختػاردوأعمػفالػوالءوالطاعػةلسػبطالنبػيالمصػطفى)عميهالسبلـ(
ئػهدإالَّأنػهأرادأفيشػّجامػاأفحبيبػًالػـيكػفبحاجػةألفيبػاياإلثبػاتوالاهللعميػهوآلػهوسػمـ(



بأنػػػهمػػػازاؿعمػػػىالعهػػػد)عميػػػهالسػػػبلـ(مػػػفخػػػبلؿذلػػػؾولُيفػػػرحقمػػػباإلمػػػاـالحسػػػيفاآلخػػػريف
.)عميهـالسبلـ(البيتآلؿوالطاعةومازاؿالمحبوالناصر

بػػؿسػػعىإلػػىاسػػتثارتهـ)عميػػهالسػػبلـ(وحبيػػبلػػـيكتػػِؼبػػأفيكػػوفوحػػد مػػفقومػػهمػػااإلمػػاـ
إلىجانبهأيضًالحشداألنصاروالمؤيديفلعممهبأفهذ الفرصةلفتتاحثانيةلمقتاؿماليكونوا

صػػفوةاهللمػػفخمقػػهفػػياألرضدوتمكػػفمػػفذلػػؾأيضػػًاإالَّأفالخيانػػةوالنفػػاؽعمػػىعػػادةأهػػؿ
ه)عميالكوفةلـتسم لهبالنجاحفيذلؾالمسعىالخّيرالذيكافيهدؼإليهدفرجاإلىاإلماـ

«.الحوؿوالقوَّةإالَّباهلل»عندذلؾ:)عميهالسبلـ(وأخبر بماجرىمعهماقومهدفقاؿالسبلـ(
ومػػػفالمواقػػػؼالمشػػػّرفةجػػػدًالحبيػػػبرضػػػوافاهللتعػػػالىعميػػػهكػػػافموقفػػػهفػػػيليمػػػةالعاشػػػرمػػػف

وكػافلسػبلـ()عميهػااعمػىأختػهالعقيمػةزينػب)عميػهالسػبلـ(المحرَّـدحيثدخؿاإلماـالحسػيف
هػػػؿاسػػػتعممتمػػػف»)عميػػػهالسػػػبلـ(نػػػافامنتظػػػرًالػػػهخػػػارجالخيمػػػةدفسػػػماالعقيمػػػةتقػػػوؿلئلمػػػاـ

واهلللقػد:»)عميػهالسػبلـ(فقاؿلهػاالحسػيف«أصحابؾنياتهـفإنيأخشىأفيسمموؾعندالوثبة
طفػؿإلػىمحالػببموتهـفماوجدتفيهـإالَّاألشوساألقعسيستأنسوفبالمنيةدونػياسػتيناسال

«.أمه
لقػػدأبكػػىذلػػػؾالحػػواربينهمػػػانافعػػًادوسػػرعافمػػػاهػػرعإلػػػىحبيػػبدوفريػػر ليطمعػػػهعمػػىذلػػػؾ

)عمػػيهـالبيػػتآؿوقمػػوبنسػػاء)عميهػػاالسػػبلـ(ولينظػػرفيمػػاينبغػػيأفيفعػػبلليطمئنػػاقمػػبزينػػب
وحيػػدًافػػيالميػػدافد)عميػػهالسػػبلـ(القمقػػاتمػػفالحالػػةوالخائفػػاتمػػفأفيبقػػىالحسػػيفالسػػبلـ(

المواسػػاةد)صػػمىاهللعميػػهوآلػػهوسػػمـ(وسػػرعافمػػاتفتَّػػؽذهنهمػػاعػػفأمػػرفيػػههللرضػػاولمنبػػي
ياأصػحابالحميػة»دفاندفاحبيبيناديوقمقهفّولمنساءإذهابلخوفهفّ)عميهاالسبلـ(ولزينب

هممُّػوا»نافادثـعقببقولػهفخرجاألصحابمفخيامهـدوقاؿلهـماأخبر به«وليوثالكريهة
)عميػػهفسػػارواجميعػػًاحتػػىوصػػمواإلػػىخػػيـأهػػؿالبيػػت«معػػيلنواجػػهالنسػػوةونطّيػػبخػػاطرهفّ

)صػػمىاهللعميػػهوآلػػػهوسػػمـ(يػػػامعشػػرحرائػػررسػػػوؿاهلل»وصػػاححبيػػب:السػػبلـ( هػػذ صػػػواـر
ذ أسنَّةرممانكـأقسمواأالَّيركزوهػاأالَّيغمدوهاإالَّفيرقابمفيريدالسوءفيكـدوهآلوافتيانكـ

دعنػػدذلػػؾخػػرجفالنسػػوةمػػفحجػػورهفوقمػػفألولئػػؾاألنصػػار«إالَّفػػيصػػدورمػػفيفػػرؽنػػاديكـ
وحرائػرأميػرالمػؤمنيف)صمىاهللعميهوآلػهوسػمـ(حامواعفبناترسوؿاهلل»المحبيفالمواليف

مىالمصابالجمؿالذيهـمقبموفعميه.الجمياساعتئٍذبالبكاءعدوضجّ»)عميهالسبلـ(



)صػػمىاهللعميػػهوآلػػهإفذلػػؾالموقػػؼالرسػػاليالمعّبػػرعػػفالقمػػةفػػيالحػػبوالػػوالءلممصػػطفى
الصػابرالمواسػيدالػذيعػاشالصػفاءاإلنسػافهومفخػرةلػذلؾ)عميهـالسبلـ(وأهؿبيتهوسمـ(

)عمػيهـينػةإلػىقمػوبنسػوةأهػؿالبيػتواإلخبلصوالوفاءدفمـيهدأولـيسكفحتىأدخػؿالطمأن
وجػؿّالسبلـ( فػيالفاجعػة)عميهػاالسػبلـ(ومواسػاةلمزهػراءلعممهبأففيهػذااألمػررضػاهللعػزَّ
الجمؿ.

وصػفًايعّبػربػهعػفحالػةالعشػؽاإلنسافأماعفعشقهلمشهادةدفهذاالموقؼالرائاممااليجد
ةالتوَّاقةلسفؾدمهاعمىيػدأخبػثالخمػؽلتحقيػؽمرضػاةاهللالتيكانتتحممهاتمؾالنفسالكبير

وجؿّ الػذيف)عمػيهـالسػبلـ(دوكيؼاليعشؽالشهادةوهوالذائبفيحبوعشؽأهؿالبيتعزَّ
بَّػرحبيػػباليمكػفإالَّأفيكونػواجػزءًااليتجػزأمػفالعشػؽاإليمػانيبػاهللسػبحانهوتعػالىدوقػدع

عػػفذلػػؾفػػيمناسػػباتمتعػػددةأثنػػاءوجػػود فػػيكػػرببلءدفتػػارةيقػػوؿدر عمػػاكػػافيخػػتمجفػػيصػػ
وأخػػرىيقػػوؿ«لعػػاجمتهـبسػػيفيهػػذ الميمػػة)عميػػهالسػػبلـ(اإلمػػاـواهلللػػوالانتظػػارأمػػر »لنػػافا:

وأيموضػػػػاأحػػػػؽبالسػػػػرورمػػػػفهػػػػذا؟ومػػػػاهػػػػوإالَّأفيميػػػػؿعمينػػػػاهػػػػؤالء»ممازحػػػػًاوضػػػػاحكًا:
مجيبًابذلؾأحدأصحابهالذيتعجبمفضحؾحبيبفيالوقتالذي«بأسيافهـفنعانؽالحور

ينبغيأفتكوفاألنفاسفيهمحبوسةواألفكارفيهمضطربةومشوَّشةواألعصػابمشػدودةدبينمػا
نجدأفحبيبًامتشّوؽإلىتمؾالمحظةالتيتتقارعفيهاالسيوؼلتخترؽجسد ولترتفاروحهالتي

هذ الدنيابؿتريداالنطبلؽإلىاهللعفطريؽالشهادةبيفيديالحسػيفلـتعدتطيؽالبقاءفي
لتشكرتمؾالروحخالقهاعمىماوفَّقهالهمفالسعادة)عميهالسبلـ(

األبديَّةلمقتاؿبيفيديسيدشبابأهؿالجنة.
اهللفػػيلترتفػػااألرواحإلػػى)عميػػهالسػػبلـ(وهكػػذابػػدأسػػيؿالػػدماءمػػفأجسػػادأصػػحابالحسػػيف

مسيرةمنتظمةوحبيبينتظردور بفارغالصبردفهويريدالمحاؽبهـدفمـيعديطيػؽصػبرًاعمػى
ذلؾلكنهيريدذلػؾمػفخػبلؿاألذفدومػفخػبلؿموقػاالطاعػةالتػيذابػتفيهػاروحػهالمتسػامية

د«جةمسػػمـبػػفعوسػػ»عنػػدمصػػرعأخيػػه)عميػػهالسػػبلـ(األبيَّػػةويقػػؼحبيػػبمػػااإلمػػاـالحسػػيف
عمػيّ»حيػثقػاؿلػػهحبيػب: فقػاؿمسػػمـبصػوٍتضػػعيؼ:«مصػرعؾيػػامسػمـدأبشػػربالجنػةعػػزَّ

«بمػاأهمَّػؾلولـأعمـأنيفػياألثػرألحببػتأفتوصػيإلػيّ»دفقاؿحبيب:«بشَّرؾاهللبخير»
أفعػػؿ»فقػػاؿحبيػػب:«أفتمػػوتدونػػه)عميػػهالسػػبلـ(أوصػػيؾبهػػذاأيالحسػػيف»فقػػاؿمسػػمـ:

«.رّبالكعبةو



وهؿيحتاجحبيبإلىالوصيَّةأوإلىمفيمفتنظر إلىذلؾاألمػر؟وهػواألشػّدشػوقًاإلػىتمػؾ
)صػمىاهللعميػهوآلػهالمحظةالتيينزؿفيهاإلىالميدافليقاتؿدوفالطيبيفمفأهؿبيػتالنبػي

؟وسمـ(
يػوـالينفػامػاٌؿوالبنػوفإالَّمػفاإلنسػافإفتمؾالمواقؼالرساليةهيالمواقؼالتييفتخربهػا

أتىاهللبقمٍبسميـ.
فحبيػبعمػػىِكَبػػرِ فػيالسػػفلػػـيتػػرؾفرصػةالوصػػوؿإلػػىالشػػهادةتمػّرمػػفدوفأفيسػػتفيدمنهػػا
مامػهد ػبًابدمائػهدمػاأنػهعػاشحياتػهمؤمنػًاممتزمػًاوفيػًالدينػهوا  لكييرتحؿإلىاهللشػهيدًامخضَّ

فػت كػؿاألبػوابمػفأياإلسػبلـشػهادةاليحتكرهمػاالشػبابالمجاهػددبػؿألفالسػعيلمجهػادوال
سفوفيأيمرحمػةمػفمراحػؿالعمػردطالمػاأفالعػروؽتنػبضبالػدـواألجسػادتحركهػااألرواح

المؤمنةالحرَّةمفكؿاستعبادلطواريتاألرضوشياطيفاإلنسوالجاف.
القيامػةفهنيئًالحبيببفمظاهربتاجالفخروصولجاف العزووساـالشهادةالحمراءيزهوبػهيػـو

)عميػػهالسػػبلـ(أمػػاـمػػرأىومسػػماالخبلئػػؽأجمعػػيفدوليػػذوؽبػػذلؾكػػؿالػػذيفسػػفكوادـالحسػػيف
واألنصارالحسرةوالندامةوليمبسواثوبالذؿ)عميهـالسبلـ(وحبيبوكؿالشهداءمفأهؿالبيت
والخزيوالعارالذيصنعو ألنفسهـ.


  موقف زهير بن القين

متوجػهإلػىالكوفػة)عميهالسػبلـ(فيالطريؽإلىكرببلءكافالمقاءوكأنهماعمىموعددالحسيف
اسػػتجابةلطمػػبأهمهػػالكػػييقػػاتموامعػػهالظمػػـاألمػػويالمتسػػمطعمػػىرقػػابالمسػػمميفدوزهيػػربػػف

إلػىالمػاءالموجػودلكػيالقيفومعهجماعةمفأصحابهفيتمؾالبيداءدجمعتهمػاهنػاؾالحاجػة
يكمؿكّؿمنهماطريقهالمحّددقبؿالمقاء.

مفريرتحضيرمسبؽدريَّرمفاتجا السيرعنػدزهيػربػفالقػيفدبػؿأبػدؿذلؾالمقاءالذيتـّ
بعيدماكافيخطرعمىبالهأوتهفوإليهنفسهقبؿذلؾ.آخرنمطحياتهالعاديبنمط

وأهػؿالبيػتعمومػًاكمػا)عميػهالسػبلـ(تهالعاديةقريبًامفالحسيفلـيكفزهيرفيمجرياتحيا
تذكرالمصادرالتاريخيةوكافأقربإلىعثماففيالمودةدولهذاكافيكر أفيجتمامػااإلمػاـ

فػيمكػافواحػددحتػىفػيذلػؾالمكػافالػذيالتقيػافيػهلػـيشػأزهيػرإجابػةالػدعوة)عميػهالسػبلـ(



عبػػررسػػوؿخػػاصإليػػهدولػػوالتشػػجيازوجتػػهلمػػاأجػػاب)عميػػهالسػػبلـ(إلمػػاـالتػػيوجههػػاإليػػها
الدعوةولبَّى.

حتػىصػارمريػدًاومحبػًاووليػًاوناصػرًاد)عميػهالسػبلـ(فماالذيحصػؿعنػدمااجتمػامػااإلمػاـ
بمثػػؿهػػذ السػػرعةويبػػّدؿإنسػػافبشػػكؿأثػػاراالسػػتغرابممػػفكػػانوافػػيصػػحبتهدإذكيػػؼيتحػػوؿ

الغنائـرزونابمنجرففتحناوأصبنالكنهسرعافماأجابعفتساؤالتهـواستغرابهـبقوله:موقفهد
آؿإذاأدركػتـسػيدشػباب»وفرحنابذلؾدولمارأىسممافالفارسيمانحففيػهمػفالسػرورقػاؿ:

دثػػـ«فكونػػواأشػػدفرحػػًابقتػػالكـمعػػهبمػػاأصػػبتـمػػفالغنػػائـ)صػػمىاهللعميػػهوآلػػهوسػػمـ(محمػػد
القيامةعندجدالحسيف»استودعأصحابهوزوجتهفقالتله: خاراهلللؾوأسألؾأفتذكرنييـو

».)عميهالسبلـ(
والشػػؾبػػأفسػػممافرضػػياهللعنػػهالينطػػؽمػػفتمقػػاءنفسػػهدبػػؿهػػذاممػػاتمقػػا عػػفرسػػوؿاهلل

لممكانػػةالقريبػػةالػػذيالينطػػؽعػػفالهػػوىدوزهيػػريعػػرؼذلػػؾجيػػداً)صػػمىاهللعميػػهوآلػػهوسػػمـ(
سػػممافمنَّػػاأهػػؿ»وهػػوالمقػػوؿفيػػه)صػػمىاهللعميػػهوآلػػهوسػػمـ(التػػيكانػػتلسػػممافعنػػدالنبػػي

«.البيت
)عميػهفػبليعػدو دواليمكػفلئلمػاـ)عميهالسػبلـ(وبذلؾأدرؾزهير)رض(أفالحؽماالحسيف

ؾدكيػػؼال؟وهػػوربيػػبالنبػػوةكػػذل)عميػػهالسػػبلـ(إالَّأفيكػػوفمػػاالحػػؽكمػػاكػػافأبػػو السػػبلـ(
.)صمىاهللعميهوآلهوسمـ(وسبطالنبياألعظـ

هػـ)عميػهالسػبلـ(ولـيكفعندزهيرشؾعندئٍذبأفالذيفهـفيالموقاالمقابؿلئلماـالحسيف
أهػػؿالضػػبلؿوالباطػػؿوالنفػػاؽدوهػػوالػػذييعمػػـمػػفهػػويزيػػدوابػػفمػػفدويعمػػـمػػاهػػيالصػػفات

اإلسػبلـوأجػداد الػذيفأنػزلهـأبائػهمةالمجتمعةفػيذلػؾالشػخصالػذييحمػؿحقػدالقبيحةوالمئي
وأسقطهـعفزعامتهـالتيكانواعميهافيالجاهمية.

فالقضيةكمػاأدركهػازهيػرعندئػٍذأفالمسػألةالمتنػازععميهػالػـتعػدمسػألةمػفيحكػـأواليحكػـ
ػػدةدولػػـتعػػداألمػػوربػػؿالمسػػألةأصػػبحتمتعمقػػةببقػػاءنفػػساإلسػػبلـكػػد يفوالمسػػمميفكأمػػةموحَّ

مػفخػبلؿاإلنسػافالشخصيةوالمواقػؼالمتشػنجةالتػييػتمكفاآلراءعنداإلنسافقابمةألفيقؼ
والعقبلنيةالواضحةأفيرىالفارؽبيفالمسألةالمبدئيةوالمسألةالشخصػيةويقػّدـالهادئالتفكير

اإلمػػاـسػػرعافمػػافكَّػػرواتَّخػػذالقػػرارليكػػوفالػػىجانػػبمػػاهػػواألهػػـواألخطػػرفػػينظػػر دولهػػذا
رفيقًالهفيالدربوالشهادة.)عميهالسبلـ(الحسيف



إفذلؾالموقؼالمشّرؼمفزهيرلجديربالكثيرمفالمسمميفقراءتهبوضوحوالتأمؿفيػهبرويَّػة
فسػػهوحركتػػهالمواقػػؼالػػذياليتػػرؾالقضػػاياالصػػغيرةتأكػػؿفػػيناإلنسػػافوتبّصػػردألنػػهموقػػؼ

الخاصػػػةفػػػيبعػػػضالمسػػػائؿوالقضػػػايامػػػفأفتسػػػيطرعمػػػىقمبػػػهوعقمػػػهآراء الكبيػػػرةوالُيمّكػػػف
)عميػػهلتمنعػػهمػػفالوقػػوؼإلػػىجانػػبالحػػؽوأهمػػهدوهػػويعمػػـتمػػاـالعمػػـمػػفهػػواإلمػػاـالحسػػيف

إلػىجانبػهدفاعػًادفكيؼيترؾتمؾالفرصةفيأفيكوفاإلسبلـومفيمثؿعنداهللوفيالسبلـ(
عفالديفوعفاألمةالتييتحكَّـبالعبادوالببلدفيهاالدعيابػفالػدعييزيػدبػفمعاويػةكمػاقػاؿ

.)عميهالسبلـ(عنهاإلماـالحسيف
المعركػػػةعمػػىإرشػػػادوهدايػػةأولئػػػؾ ولػػـيكػػػفهػػذاالموقػػػؼهػػوالوحيػػػدمػػفزهيػػػردبػػؿعمػػػؿيػػـو

كبلمػػهوموعظتػػهتػػؤثرفػػيهـوتػػردعهـرػػفلعػػؿّيػػهالسػػبلـ()عمالضػػاليفالخػػارجيفلقتػػاؿاإلمػػاـ
إف»...رّيهـوضبللتهـوتعيدهـإلىجادةالحؽوالصوابدفوقؼأماـذلؾالجيشرافعًاصوته

ياكـبذرّيػةنبيػهمحمػد لينظػرمػانحػفوأنػتـعػامموفإنَّػا)صػمىاهللعميػهوآلػهوسػمـ(اهللابتبلناوا 
«فالطاريػةيزيػػدفػإنكـالتػدركوفمنهمػػاإالَّسػوءعمػرسػػمطانهما...نػدعوكـإلػىنصػػرهـوخػذال

فماكافمفأولئؾالذيفأعمىالنفاؽقموبهـإالَّأفسبُّو وشتمو وامتدحواعبيداهللابفزياددإالَّ
عباداهللإفولدفاطمةأحّؽبالودوالنصرمفابفسميةدفإفلـتنصروهـفأعيػذكـ»أنهأجابهـ

أفتقتمػػوهـفخمُّػػوابػػيفهػػذاالرجػػؿوبػػيفيزيػػددفمعمػػريانػػهليرضػػىمػػفطػػاعتكـبػػدوفقتػػؿبػػاهلل
د)عميهالسبلـ(فرما الشمرحينهابسهـوهدَّد بالقتؿمااإلماـالحسيف»)عميهالسبلـ(الحسيف

وأهػؿـ()عميػهالسػبلفردَّعميهزهيررّدالموقفبرّبهالثابتعمىمانػوىعميػهمػفنصػرةالحسػيف
اهلللممػوتمعػهأحػبأفبػالموتتخػّوفني؟فػو»دوقػاؿلػه:)صػمىاهللعميػهوآلػهوسػمـ(بيتالنبي

عبػػاداهللاليغػػرّنكـعػػفديػػنكـهػػذا»دثػػـأقبػػؿعمػػيهـقػػائبًلبرفيػػاصػػوته:«مػػفالخمػػدمعكػػـإلػػيّ
قومػػًاهرقػػواوسػػمـ()صػػمىاهللعميػػهوآلػػهاهللالتنػػاؿشػػفاعةمحمػػدالجمػػؼالجػػافيوأشػػباههدفػػو

«.دماءذريتهوأهؿبيتهوقتموامفنصرهـوذّبعفحريمهـ
بمجردأفدعا لمقتاؿ)عميهالسبلـ(قدأجاباإلماـاإلحساسالرقيؽاإلنسافوهكذانجدأفذلؾ

معهوكانتكمماتسميمافهاديةلهإلىمعرفةالحؽوالصوابدولهذانجدأنهبال فيالنصيحة
عندمارأىمفأجوبتهـلهوهويدعوهـإلىالهدىأنها)عميهالسبلـ(القوـدإالَّأفاإلماـألولئؾ

مػامػفبعثػهإلعادتػه:)عميػهالسػبلـ(لفتردهـعفالردىأرسؿبطمبهلمعودةإلىالمعسكروقػاؿ



فرعػػوفنصػػػ قومػػهوأبمػػ فػػػيالػػدعاءدفمقػػػدنصػػحتهػػػؤالءآؿأقبػػؿدفمعمػػريلػػػئفكػػافمػػػؤمف»
«.واإلببلغغتلونفاالنص وأبم

بعػدأفأزاؿمػفأمػاـناظريػهالغشػاوة)عميػهالسػبلـ(وبذلؾذابزهيربفالقيففيحبالحسػيف
دونػػرىهػػػذا)عمػػػيهـالسػػبلـ(التػػيكانػػتتقػػؼبينػػػهوبػػيفكونػػهمػػػاالحػػؽوأهمػػهمػػػاأهػػؿالبيػػت

بقوله:)عميهالسبلـ(واضحًاعندمااستأذفاإلماـ لقتاؿالقـو
دـهديتهاديًامهديًافاليوـألقاجدؾالنبياأق

وحسنًاوالمرتضىعميًاوذاالجناحيفالفتىالكميا
وأسداهللالشهيدالحيا

وأنػػاألقاهمػػا»حينهػػاجػػوابمػػفيريػػدتثبيػػتتوجهػػهوقػػرار دفقػػاؿلػػه:)عميػػهالسػػبلـ(فأجابػػهاإلمػػاـ
عنػدجسػد وقػاؿ:)عميهالسػبلـ(مضرجًابدمهدفوقؼاإلماـفقاتؿحتىسقطشهيداً«عمىأثرؾ

«.اليبعدنَّؾاهلليازهيرولعفاهللقاتميؾلعفالذيفمسخواقردًةوخنازير»
ءوهكذايعممنازهيربشهادتهأفاإلنسافقػادرفػيالمحظػاتالتػيتحتػاجإلػىاتخػاذالقػرارالجػري

طريقػًاإلػىقمبػهوعقمػهلتمنعػهمػفأفيكػوفمػاالحػؽألفيكوفماالحؽبأفاليجعؿلمشبهات
وأهمهدفرحـاهللزهيرًاوجزا خيرجزاءالمحسنيف.


 موقف العبد جون

مميئةبالمعانيوالقيـوالُمُثؿاإلنسانيةلقدشرَّعاإلسبلـبعضالقوانيفالتيتجعؿمفالحياة 
ةاألفؽوالمحدودةاإلطارالتيجعمهاالناسالعمياالتيترتفاوتسموفوؽكؿاالعتباراتالضّيق

انطبلقًامفالواقااالجتماعيالذييسودالمجتمعاتالبشريةعادةدحيثالغنيوالفقيردوالقوي
والضعيؼدوالمتعمـواألميوماإلىهنالؾمفشرائ اجتماعيةأخرى.

التحجيػروالتضػييؽعمػىمفهنادكػافاإلسػبلـدعػوةمسػتمرةلبلنفتػاحعمػىالحيػاةدفػبلكبػتو
فيأيمجاؿمفالمجاالتفػيالعمػؿوالحركػةدبػؿاألبػوابمشػرعةلمجميػاطالمػاأنهػـاإلنساف

يريدوفاالنطبلؽفيخطالحياةمفهذاالفهـالشامؿوالواسا.
مرفوعػػةدوالحػػوافزاألخرويػػةمتػػػوفرةدكػػبلهػػذيفاألمػػريفيشػػػّكبلفاإلسػػػبلـفػػالمواناالدنيويػػةفػػي

نطمؽبغّضالنظرعفالمغةوالموفواألرضوكؿالخصوصياتاألخرىدولهذانجدأفالقرافالم



ياأيهاالناسإنَّاخمقنػاكـمػفذكػروأنثػىوجعمنػاكـشػعوبًا»التيتقوؿ:اآليةالكريـيبّيفذلؾفي
«.أكرمكـعنداهللأتقاكـوقبائؿلتعارفواإفّ

افلكػػػييثبػػػتجػػػدارةاإلنتمػػػاءإلػػػىهػػػذاالنػػػوعدفيتحػػػوؿالفرصػػػةلكػػػؿإنسػػػاإلسػػػبلـوهكػػػذايعطػػػي
الػػػبعضمػػػفنكػػػرةفػػػيالمجتمػػػاليرتقػػػيإلػػػىمسػػػتوىالمثػػػاؿوالقػػػدوةوالنمػػػوذجبالعطػػػاءوالبػػػذؿد

وجؿّ .والتضحيةويناؿبذلؾالمنزلةالرفيعةعنداهللعزَّ
ورمػزًامػفالرمػوزدصػاركػؿشػهيدمػفشػهدائهامعممػًاكبيػراً)عميػهالسػبلـ(وفيكػرببلءالحسػيف

ألفكؿواحدمنهـكافجزءًااليتجزأمفتمؾالثورةالرساليةالتيصارترمزًاأكبرلكؿالثورات
وحتىقياـالساعة. والمجاهديفإلىاليـو

ومفأولئؾالشهداءالذيفارتفعواباإلسبلـإلىالمقاماتالعاليةواستحقوادرجةالشهادةعفأهمية
ـانتصػػرواعمػػىكػػؿعوامػػؿالػػنقصوارتبطػػوابػػاهللالعظػػيـدفعرفػػوامػػفخػػبلؿذلػػػؾوجػػدارةدألنهػػ

لػـيسػتطيعواأفيفهمػوامػنطقهـالػذيهػومنطػؽاإلسػبلـاإللهػيدمػفاآلخػروفأنفسهـولػوكػاف
يأكػؿمػفطعامػه)عميػهالسػبلـ(الذيكاففيخدمةاإلماـالحسيف«العبدجوف»أولئؾالشهداء

فاكتسػػبمنػػهدوعػػاشمػػف)عميػػهالسػػبلـ(الػػذيرافػػؽالحسػػيفاإلنسػػافذلػػؾويشػػربمػػفشػػرابهد
والصدؽممالـيتحقؽفػي)عميهـالسبلـ(خبلؿذلؾفيحالةمفالمحبةوالوفاءماأهؿالبيت

الكثيريفممفكانوايزعموفاالنتماءإلىذلؾالخطوالنهج.
باإلحسػافدفعّبػربػذلؾ)عميػهالسػبلـ(اـالػذيقابػؿالمعاممػةالحسػنةمػفاإلمػلئلنسافإنهنموذج

)عميػهالسػبلـ(عفنفسكبيرةالتعرؼالمؤـأوالجحوددفمػـيتمػّردولػـيتػرّددفػينصػرةالحسػيف
عندمارأىأفالظػرؼهػوأنسػبمػايمكػفأفيتحقػؽلكػييعّبػرعمػاكػافيجػيشفػيصػدر مػف

ستسػػمموالمخػػوؼالػػذيسػػيطرعمػػىعوامػػؿالحػػبوالمػػودةدبعكػػسالكثيػػرمػػفالسػػاقطيفالػػذيفا
نفوسػػػػهـقبػػػػؿأفتصػػػػؿاألمػػػػورإلػػػػىمسػػػػتوىسػػػػفؾالػػػػدماءوسػػػػقوطالشػػػػهداءدفعبَّػػػػروابػػػػذلؾعػػػػف
شخصياتهـالمهزوزةوالضعيفةدبينماذلؾاإلنسافالذيلـيكفأحديحسبلهحسابًالكونهعبدًا

ةتعيشالطمأنينةوالثباتوماممموكًابنظرهـيكشؼبوقفتهالمميزةفيكرببلءعفنفسقويةواثق
التػػيكػػافيعاينهػػاذلػػؾالخػػادـالمخمػػص)عميػػهالسػػبلـ(ذلػػؾإالَّبفضػػؿاإلسػػبلـوبركػػاتالحسػػيف

واألميف.
وأهػؿ)عميػهالسػبلـ(الدماءوهيتسيؿحمراءقانيةمفأجسادأصحابالحسيف«جوف»لقدرأى

رارًاكمػايتضػ مػفكمماتػهالتػيقالهػالئلمػاـشهيديسقطيزيػد إصػفكافكؿّ)عميهـالسبلـ(بيته



دفمقدشكَّمتتمؾالدماءدافعًاوحافزًاقويًالمبذؿوالعطاءدفاإلسػبلـلػيسحكػرًاعمػى)عميهالسبلـ(
األرنياءدوفالفقراءدواللػذويالحسػبالرفيػادوفريػرهـمػفسػائرالنػاسدولػيسلؤلقويػاءدوف

غيػػػرهـدفمػػػيساألبػػػيضبمقػػػدـعمػػػىاألسػػػوددبػػػؿلكػػػؿموقعػػػهالضػػػعفاءدبػػػؿهػػػولجميػػػاهػػػؤالءول
ومنزلتهطالماأفاإلسبلـهوالذييشمؿكؿتمؾالعناويفليػذيبهافػيوحػدةتنصػهرفيهػاليكػوف
اإلسبلـهػوالعنػوافاألوحػدالػذييتقػدَّـعنػدهـعمػىكػؿالعنػاويفاألخػرىالتػيقػدتنطبػؽعمػيهـ

حسبالتقويـاالجتماعيلؤلفراد.
ذلػػؾالموقػػؼالمشػػّرؼفػػيكػػرببلءليصػػب فػػيمصػػاؼالشػػهداءالعظػػاـمػػا«جػػوف»وهكػػذاوقػػؼ

فػػػيجنػػػافالخمػػػددوقيمػػػةموقفػػػهاآلخػػػرةوليكػػػوفرفيقػػػهفػػػيعػػػالـ)عميػػػهالسػػػبلـ(الحسػػػيفالشػػػهيد
وعظمتهنابعةمفأنهكافبمقدور أفينقذنفسػهمػفالقتػؿوحّجتػهودليمػهمعػهدفهػوعبػدلمػوال د

بهػػػاالسػػػادةواألحػػػراردومػػػالمع بيػػػدولمقتػػػاؿفهػػػـمخموقػػػوفلمخدمػػػةوالقيػػػاـباألعمػػػاؿالتػػػياليقػػػـو
وبالتاليلفيقيـلهالجيشاألمويوزنًادإالَّأنهماكؿتمؾالمبرراتأقدـطائعًامختارًاوهويرى

بلهبػةدوأهؿبيتهيسقطوفشهداءعمىأرضالصحراءال)عميهالسبلـ(أشراؼالقوـمفالحسيف
فمماذايفوتعمىنفسهالفرصةالنػادرةالتػيلػفتتكػرربػنفسالظػروؼومػانفػساألشػخاصمػف

.اآلخرةذلؾالوزفالنادرليكوفرفيؽدربهـفي
يسػػتأذنهالنػػزوؿإلػػىالميػػدافلقتػػاؿذلػػؾ)عميػػهالسػػبلـ(وبتمػػؾالروحيػػةتقػػدـمػػفاإلمػػاـالحسػػيف

يػػا»يػػرّد رّدًالطيفػًامميئػًابالحػبوالحنػػافوالتقػديرقػائبًللػه:)عميػهالسػبلـ(الجػيشدإالَّأفاإلمػاـ
أنػػافػػي»فوقػػاجػػوفعمػػىقدميػػهيقّبمهمػػاويقػػوؿ:«جػػوفإنمػػاتبعتنػػالمعافيػػةدفأنػػتفػػيإذفمنػػي

الرخػػاءألحػػسقصػػاعكـوفػػيالشػػدةأخػػذلكـدإفريحػػيلنػػتفوحسػػبيلمئػػيـولػػونيألسػػوددفتػػنّفس
ويشرؼحسبيويبيضلػونيدالواهللالأفػارقكـحتػىيخػتمطهػذاالػدـبالجنةليطيبريحيعميّ

بالقتػػاؿدفمػػاهػػيإالَّبرهػػةوسػػقط)عميػػهالسػػبلـ(دعنػػدذلػػؾسػػم لػػهاإلمػػاـ«األسػػودمػػادمػػائكـ
وضػػرببػػذلؾ)صػػمىاهللعميػػهوآلػػهوسػػمـ(شػػهيدًامضػػرجًابدمػػهفػػداًءلػػديفاهللوأهػػؿبيػػتالنبػػي

وهػـ)عميػهالسػبلـ(وتفػوَّؽعمػىكػؿأولئػؾالػذيفتخمَّفػواعػفنصػرةالحسػيفمثبًللموفاءوالصػدؽ
دبػػػػؿويزايػػػػدوفعمػػػػى بسػػػػبببعػػػػضاآلخػػػػريفيزعمػػػػوفأنهػػػػـمػػػػفأشػػػػراؼالمسػػػػمميفوعميػػػػةالقػػػػـو

فيكرببلء.«جوف»االعتباراتالواهيةالتيأسقطتهادماء
العبػػدالػػوفيالصػػادؽيقػػؼعنػػدوبعػػداستشػػهادذلػػؾ)عميػػهالسػػبلـ(ولهػػذانجػػدأفاإلمػػاـالحسػػيف

)صػػمىاهللعميػػهوآلػػهالمهػػـبػػّيضوجهػػهوطّيػػبريحػػهواحشػػر مػػامحمػػد»جسػػد الشػػريؼويقػػوؿ



فػأيامتيػازكبيػرحصػؿعميػه».)صػمىاهللعميػهوآلػهوسػمـ(محمػدآؿوعّرؼبينػهوبػيفوسمـ(
)عميػػػهأفالحسػػػيفدبػػػؿفػػػيعصػػػرناأيضػػػًايتمنُّػػػوفلػػػوآنػػػذاؾالػػػذيالشػػػؾأفالكثيػػػر«جػػػوف»

يػػػدعولهػػػـبمثػػػؿذلػػػؾالػػػدعاءالرائػػػاليكػػػوفتػػػاجالنػػػورالػػػذييعبػػػروفبػػػهأمػػػاـالخبلئػػػؽالسػػػبلـ(
أجمعيفيوـالقيامةدوهكذاارتفعتروحذلؾالعبػداألمػيفإلػىاهللمػفذلػؾالموقػاالعػابؽبعطػر

اداهللالػذيفبنػواصػرحالػذيالنعػيـبعػد إلػىجػوارالعظمػاءمػفعبػاآلخرةالشهادةدوفازبنعيـ
المجداإللهيفيأرضهعبرالعصور.

مفكؿذلؾعميناأفنعمـأفالكبيرعنداهللهومفكافيسيرفيالدنيابهدياهللونوراإليماف
ولػوكػافصػػغيرًابمنظػارالػػدنياالفانيػةدوأفالصػغيرعنػػداهللهػومػػفكػافيخػبطفػػيالػدنياخػػبط

رةولػوكػافكبيػرًابنظػرأهػؿالػدنيادبػؿلػوكػافيممػؾالػدنيابأسػرهاعشواءعمىريرهدىوبصػي
ألفكؿذلؾلفينقذ مفقبضةالجبارورضبهالذيأعّد لمعاصيفالظالميفالمنحرفيف.


 موقف عمر بن سعد

صراعالينتهيإالَّبانتهاءالحياةاإلنسػانيةمػفهػذاالكػوفدومنشػأواآلخرةإفالصراعبيفالدنيا
هذاالصراعهوالذاتالبشريةبماتحتويهمفقابمياتلبلرتقاءفيمعارجالكماؿمػفجهػةدومػف
إمكانيػػاٍتلمتسػػافؿفػػيالػػدركاتدوهػػذاالصػػراعالػػداخميفػػيالػػنفسالبشػػريةهػػوالػػذييشػػيرإليػػه

هػادوقػدخػابونفٍسوماسوَّاهادفألهمهافجورهاوتقواهادقدأفم مفزكَّا»القرافالكريـفيقوله:
وهػػومػػفجهػػةأخػػرىالمصػػدراألسػػاسالػػذيتنشػػأعنػػهتصػػرُّفاتاإلنسػػافوسػػموكه«.مػػفدسَّػػا 

ءبالوقػػائاوالمواقػػؼالتػػييتخػػذهاأمػػاـأيػػةحالػػةمػػفالحػػاالتالتػػيتواجهػػهفػػيخػػطالحيػػاةالممػػي
وعذلؾالموقؼ.واألحداثوالمجرياتالتياليمكفإالَّأفيأخذمنهااإلنسافموقفًامهماكافن

ومػػفهػػذاالصػػراعالػػذيبػػدأمػػابدايػػةالحيػػاةاإلنسػػانيةيتحػػّددكػػذلؾمصػػيراإلنسػػاففػػيالعػػالـ
عندالمميؾالمقتدرالذييحاسبالفردعمىكؿأعمالهالتػياكتسػبهاسػواءأكانػتإيجابيػةاآلخر

النار.فيرالبيتهابحيثتؤّهمهلدخوؿالجنَّةدأوسمبيةتؤديبهإلىالهبلؾو
«.فمفيعمؿمثقاؿذرَّةخيرًاير دومفيعمؿمثقاؿذرَّةشرًاير »وفيهذايقوؿالقرافالكريـ:

جميعػًادسػواءمنهػاالتػيتحػّدداآليػاتوماأفاإلنسافإذاكافُمسِممًافإنهفيالغالبيسػماهػذ 
اءاألخػػرويالموافػػؽلخػػطلئلنسػافالخيػػاراتالمفتوحػػةأمامػػهدأوالتػيتتحػػدَّثعػػفالمصػػيروالجػز

السيرالذياختار لحياتهالدنيويػةإالَّأننػامػاهػذانػرىاالنحػراؼالكبيػروالخطيػرالػذيقػديوجػد



ءفإنػهيػدؿعمػىعػدـالقػدرةعػفعمػىشػيعنداألفرادمفالمسمميفأوالمجتمعاتدوهػذاإفدؿّ
يةالتػيتغػرياإلنسػاففػيهػذ الػدنياصوفالنفسمفاإلنجراؼواإلنجراروراءالدعواتالشػيطان

بالنعيـالزائػؿوالمتػاالرخيصػةالتػييسػعىالمغػروربهػاإلػىتحصػيمهامػفريػروسػائمهاالمحّممػة
متجػػػاوزًافػػػيسػػػبيمهاالكثيػػػرمػػػفالحػػػدودالتػػػيوضػػػعهااهللسػػػبحانهأمػػػاـالبشػػػرلكػػػياليتعػػػدُّوهاد

الذيأعّد لمثػؿهػؤالءالمسػتهتريفوالبلمبػاليفويضانفسهالمنحرفةبالتاليأماـالغضباإللهي
بالتكميؼاإللهيدخاصةإذاكانوامفالذيفيعرفوفتمؾالحدودويقدموفعمىتجاوزهاسعيًاوراء
الوصػػوؿإلػػىمشػػتهياتهـإلرضػػاءالنػػزواتوالرربػػاتالنفسػػانيةالتػػيتكػػوفالباعػػثلهػػـوالمحػػرؾ

وقػػػدالاآلخػػػرةؾاألفعػػػاؿالمحرَّمػػػةوبهػػػذايخسػػػروفاألسػػػاسالػػػذييػػػدفعهـإلػػػىاإلقػػػداـعمػػػىتمػػػ
يربحوفالدنياالتيأرادوها.

ذلػؾاإلنسػافالػذي«عمربفسعد»ومفاألمثمةالبارزةفيهذاالمجاؿمفكرببلءالدـوالشهادة
دفعهحبهلمدنياإلىأفيكوفشريكًاأساسيًاإلىجانبالحكـاألمويفيسػفؾدـاإلمػاـالحسػيف

وأهػؿبيتػهوأصػحابهدإنػهعبػارةعػفاإلنسػافالػذيفكَّػرثػـقػدردفُقتِػؿكيػؼقػدردهالسبلـ()عمي
ءعفاإلنسافالذياستهوتهشهوةالسمطةدفصاريبحثعنهامفأيطريؽكافإنهنموذجسي

بغيةالوصوؿإليهادوهذامماسهَّؿعمىالحكـاألمويإرراء بممؾدنيويعقيـ.
ؿالعمـعند إلىقنػاةاتصػاؿقمبػيإفعمربفسعد هوَمثٌؿصارخلئلنسافالعالـالذيلـيتحوَّ

وروحيومعنويتوصمهإلىاهللدألنهلـيهّذبنفسهولـيسافيسبيؿإصػبلحهاوجعمهػاتعػيش
متهلنػامجريػاتكػرببلءعػفاآلخػرةالتػوازفبػيفمتطّمبػات واحتياجػاتالػدنيادفهػوالمثػؿالػذيسػجَّ

فالذيسقطفيامتحافالدنيامفخبلؿتػرؾنفسػهميػدانًايرتػافيػهالشػيطافوحزبػهدوهػواإلنسا
د اهللبكؿاألسمحةالمعنويةالتػيتعينػهعمػىالسػيطرةعمػىالشػهوات الَمَثؿعفاإلنسافالذيزوَّ

ينػػارالمنحرفػػةوالرربػػاتالشػػاذَّةالتػػيقػػدتػػدفابػػالمرءإذاانسػػاؽمعهػػاإلػػىالمهػػاويالسػػحيقةفػػ
دإالَّأفذلػؾالترتيػؿلػـيتجػاوزالمسػافآياتػهجهنـدوهوعبارةعفاإلنسافالذيقػرأالقػرافورتَّػؿ

لػػىحيػػثمجمػػاالشػػهواتليضػػبطهافػػيحركػػاتتنسػػجـمػػاالمسػػيرة واألذفليصػػؿإلػػىالقمػػبدوا 
بلموصػوؿإلػىالصحيحةمفالبشرفيهذ الدنياالتيأرادلهاربالعزَّةأفتكوفالطريؽاألقػر

.اآلخرةحيثرحمةاهللوعطاؤ وبركاتهالمعدَّةلئلنسافهناؾفيعالـ
لقدقضىابفسعدهػذاليمتػهوهػويفكػردتػارةيغريػهالمنصػبالمعػروضعميػهإفهػوشػارؾفػي

دوتػػارةينػػتفضالجانػػب«ممػػؾالػػري»وكػػافذلػػؾالمنصػػبعبػػارةعػػف)عميػػهالسػػبلـ(قتػػؿالحسػػيف



ليحّذر ويخّوفهمفذلػؾالفعػؿالشػنياالػذييريػدالػدخوؿوالمشػاركةفيػهدوبهػذ المشرؽمفنفسه
الطريقةمفالصراعالداخميالنفسيكانتتمرالدقائؽوالساعاتعمػىابػفسػعدطويمػةويحسػب

ومػػاذايمثػػؿفػػيميػػزافاإلسػػبلـد)عميػػهالسػػبلـ(كػػؿدقيقػػةمنهػػادهػػرًادألنػػهيعمػػـمػػفهػػوالحسػػيف
يزيدوماهيقيمتهأيضًادإالَّأنهاالنفساألمَّارةبالسػوءالتػيتجػراإلنسػافإلػىمػاويعمـمفهو

التحمػػدعقبػػا دفمػػـتتركػػهألنهػػاوجػػدتفيػػهنقطػػةضػػعؼكبيػػرةتشػػكؿدافعػػًاقويػػًاتػػؤديبػػهإلػػى
دوابػػف)صػػمىاهللعميػػهوآلػػهوسػػمـ(االنحػػراؼإلػػىالحػػدالػػذييقػػدـفيػػهعمػػىقتػػؿابػػفرسػػوؿاهلل

دوقػدعبَّػػرعمػاكػػافيعتمػؿفػػينفسػػه)عميػهالسػػبلـ(وابػػفأميػرالمػػؤمنيف)عميهػػاالسػبلـ(لزهػراءا
مفصراعبأبياتمفالشعرمطمعها:

أأترؾممؾالريوالريبغيتيأـأرجامأثومًابقتؿحسيف
.لكفحبالدنياقدطغىعمىقمبهوبصيرتهفأعما فمـيعديهتديإلىالحؽسبيبلً

بػػؿقػػدوصػػؿبػػهاألمػػرفػػيالسػػفالةوالػػدناءةأنػػهكػػافأوؿمػػفأطمػػؽسػػهمًاباتجػػا معسػػكراإلمػػاـ
وهػػويػػردد)إشػػهدوالػػيعنػػداألميػػربػػأنيأوؿمػػفرمػػى(وابتػػدأالقتػػاؿمػػا)عميػػهالسػػبلـ(الحسػػيف
بدوكػػافكػػؿذلػػؾتقربػػًاإلػػىبنػػيأميػػةالظػػالميفسػػعيًاوراءمنصػػ)عميػػهالسػػبلـ(اإلمػػاـأصػػحاب

دنيوييتمتابنعيمهساعةويشقىبعذابهخالدًافػيالنػارالتػيسػجرهاالجبػارلغضػبهعمػىأمثػاؿ
هؤالءالساقطيفالبلهثيفوراءالدنياولوعمىحسابدماءالمجاهديفوالمؤمنيفالصػابريفالػذيف

يتحمموفكؿأنواعالببلءفداًءلديفاهللورسالته.
األمػػوييفوعمػػىمػػبربوتنفيػػذ)عميػػهالسػػبلـ(اإلمػػاـشلقتػػؿوهكػػذاقػػادعمػػربػػفسػػعدذلػػؾالجػػي

بعػػد بسػػببجريمتػػهالنكػػراءرأسػػهـيزيػػدالفاسػػؽالفػػاجرواكتسػػبالعػػاراألبػػديوالػػذؿالػػذيالذؿّ
عبػرتمػػؾالفعمػػةإليهػػاتمػؾدولكػػفهػؿحصػػؿابػفسػػعدعمػػىدنيػا التػػيكػافيبحػػثعنهػػاوسػعى

لـيصؿولـيحصؿعمىمبتغا فيأفيصػب أميػرًاعمػىالػريدالشنيعة؟إفالتاريخيخبرنابأنه
اآلخػػرةولػػـيحقػػؽالحمػػـالػػذيأرَّؽليمػػهوأقمػػؽراحتػػهدوخسػػربػػذلؾالػػدنيابعػػدأفكػػافقػػدخسػػر

أيضًا.
لكػػػؿإنسػػػافيرضػػػىلنفسػػػهأفيكػػػوفمطيػػػةبأيػػػدي وهػػػذاالمصػػػيراألسػػػودهػػػوالمصػػػيرالمحتػػػـو

ببلدوالعبػادلشػراءالضػمائروتجييرهػالمصػالحهـالخاصػةدثػـالظػالميفالػذيفيسػتغموفخيػراتالػ
بعػػدأفيحققػػواأرراضػػهـمنهػػاويسػػتنفذواطاقػػاتهـيرمػػونهـجانبػػًامػػفدوفأياهتمػػاـبهػػـعمػػى



ءبمثؿهذ الشواهدالمخزيةمفالبشروقدحفظهـلناليكونواعبرًةودرسػًادوالتاريخممياإلطبلؽ
اصةمنهـالمؤمنوفالذيفيقدروفعمىالتمييزبيفاألمور.وعظًةيتعظبهاالناسخ

مفهنادفنحفمدعووفومطالبوففيكؿيوـوكؿساعةأفنكوفمفالذيفيمتفتوفإلىأنفسهـ
صبلحًاوتزكيةومحاسبةدقيقةحتىالنتعػرضلمثػؿتمػؾالػببلءاتالصػعبةالتػي تهذيبًاوتربيةوا 

المقتػدرةدوتهػذيبالػنفسخيػرمعػيفلممػؤمففػياإليمانيػةالقػوةفيمواجهتهػاإلػىاإلنسافيحتاج
إذااإلنسػػافالشػػيطانيةالتػػييػػدفااإلرػػراءاتهػػذاالمجػػاؿليتقػػوىويقتػػدرويثبػػتفػػيمواجهػػةتمػػؾ

رحمػةاهللولطفػه»انساؽمامطالبهاحياتهرخيصةفيسبيمهاويخسرأيضًامػاهػوأهػـوأعظػـ
«.ؿإلىأفيكوفمفسكافالجنافالواسعةوعنايتهالتييحتاجهالموصو

واليبعدهذاالموقؼالجبافوالمتخاذؿمفعمربفسعدعفمواقؼالعمبلءالذيفبػاعواأنفسػهـ
فيهذاالزمفلمعدوالصهيونيالغاشـحيثتصورواأوتوهمواأفهػذاالعػدوالػذياحتػؿأرضػنا

الجػوائزلقػاءعمػالتهـلػهورضػوخهـألمػر دسوؼيحميهـمفالقتػؿوسػوؼيغػدؽعمػيهـالهػداياو
ءدإمػاقػتبًلعمػىيػدلكننارأيناكيؼأفهؤالءالذيفباعواديػنهـوأهمهػـلمعػدوقػدخسػرواكػؿشػي

مػػػاسػػػجنًالينػػػالواجػػػزءًامػػػفالعقػػػابالػػػذييسػػػتحقونهلقػػػاءعمػػػالتهـ أبطػػػاؿالمقاومػػػةاإلسػػػبلميةدوا 
كانػتنتيجػةخيانػةابػفسػػعدواآلخػرةمخزيػةفػػيالػدنياوعممهػـضػدأبنػاءشػعبهـدوهػذ النتيجػةال

قتمػػةعمػػىأيػػديالػػذيفثػػاروالمقتػػؿأ الحسػػيفاإلمػػاـيضػػًاحيػػثلػػـيحصػػؿعمػػىمبتغػػا وقتػػؿشػػرَّ
فيكرببلء.)عميهالسبلـ(


 موقف أهل الكوفة

الج» نػػػابإفالنػػاسينتظرونػػػؾالرأيلهػػـريػػػرؾفالعجػػؿالعجػػػؿيػػػاابػػفرسػػػوؿاهللفقػػداخضػػػرَّ
«.وأينعتالثماروأورقتاألشجارأقِدـإذاشئتفإنماتُقدـعمىجنٍدلؾمجنَّدة

مػػفأهػػؿالكوفػػةتعّبػػرعػػف)عميػػهالسػػبلـ(مػػاوصػػؿإلػػىاإلمػػاـالحسػػيفآخػػرهػػذ الرسػػالةكانػػت
والقتاؿتحترايتهضديزيدبفمعاويػةالػذيتسػمَّـ)عميهالسبلـ(مدىاستعدادهـلنصرةالحسيف

مطةوالخبلفػػةدوقػػدبمػػ مجمػػوعالرسػػائؿالواصػػمةإليػػهمػػنهـإلػػىاثنػػيعشػػرألػػؼرسػػالةكمػػاالسػػ
تػػذكرأرمػػبالمصػػادراإلسػػبلميةومنهػػامػػاكػػافيعّبػػرعػػفرأيشػػخصالمرسػػؿدومنهػػامػػايعّبػػر
عػػفرأيجماعػػةدممػػايعطػػيانطباعػػًاكافيػػًابػػأفالػػرأيالعػػاـفػػيالكوفػػةكػػافيميػػؿبنسػػبةكبيػػرة



دوأفهنػػاؾحالػػةمػػفاالنفصػػاؿواالنقطػػاعبػػيفأهػػؿالكوفػػةوبػػيف)عميػػهالسػػبلـ(مػػاـلصػػال اإل
النعمافبفبشيروالياألموييفعميها.

لػػـيكػػفمطمئنػػًاكميػػًالػػذلؾدوأرادأفيحصػػؿعمػػىاليقػػيفمػػفنصػػرة)عميػػهالسػػبلـ(إالَّأفاإلمػػاـ
لكػػييطَّمػػا«مسػػمـبػػفعقيػػؿ»وثقتػػهالكػػوفييففكتػػبرسػػالةجوابيػػةإلػػيهـانتػػدبلحممهػػاابػػفعمػػه
وقػػدبعثػػتإلػػيكـ:»...)عميػػهالسػػبلـ(عمػػىاألوضػػاععػػفقػػربدوممػػاجػػاءفػػيرسػػالةالحسػػيف
بحالكـوأمركـورأيكـدفإفكتبأنهقدأخيوابفعميوثقتيمفأهؿبيتيوأمرتهأفيكتبإليّ

بػػهرسػػمكـوقػػرأتفػػيمتعمػػيّاجتمػػارأيمبلءكػػـوذويالفضػػؿوالحجػػىمػػنكـعمػػىمثػػؿمػػاقػػد
بالقسػطوالػدائفاألخػذكتبكـدأقدـعميكـوشيكًاإفشاءاهللفمعمريمااإلماـإالَّالعامػؿبالكتػاب

«.بالحؽوالحابسنفسهعمىذاتاهللوالسبلـ
فالتشجعا)عميهالسبلـ(واإلماـالحسف)عميهالسبلـ(إفالتجربتيفالسابقتيفماأميرالمؤمنيف

األمػرنػاتجعػفحالػةانفعاليػةأوعػفوالءعمىاالطمئنافلمتجاوبمارربةأهؿالكوفػةإذلعػؿّ
)عميػػهالسػػبلـ(قابػػؿلمتزلػػزؿأوالرضػػوخكمػػاحصػػؿفػػيالمػػرتيفالسػػابقتيفدولهػػذاانتخػػباإلمػػاـ

الكبيػػرةلتمػػؾالمهمػػةالدقيقػػةفػػينتائجهػػاشخصػػًامػػفخواّصػػهوثقاتػػهيميػػؽبحمػػؿتمػػؾالمسػػؤولية
)عميػػػهبجػػػواباإلمػػػاـ(رض)مػػػىعاتقػػػهودّقتهػػػادفمضػػػىمسػػػمـوعالمػػػًابخطػػػورةالمهمػػػةالممقػػػاةع

إلػػىأفوصػػؿإلػػىالكوفػػةدونػػزؿفػػيدارالمختػػاربػػفأبػػيعبيػػدالثقفػػيدليبػػدأمػػفهنػػاؾالسػػبلـ(
بحممةتقّصياألوضاعواالّطبلععمىاألمورعفكثب.

مسػم ـعمػيهـبػدأوايتوافػدوفعميػهمظهػريفالطاعػةواالنقيػادوالػوالءوماأفعمـأهؿالكوفةبقػدـو
معكػػـعػػػدّوكـواهللألجيبػػنَّكـإذادعػػوتـوألقػػػاتمفّ»فواحػػديقػػػوؿ...)عميػػػهالسػػبلـ(لئلمػػاـالحسػػيف

يػتكمَّـنفػسالمضػموفوآخػر«بسيفيدونكػـحتػىألقػىاهللالأريػدبػذلؾإالَّمػاعنػداهللواآلخريف
يخيػةدعمىماتشيرالمصػادرالتاراآلالؼأفبم مجموعالمؤيديفوالمبايعيفعشراتوهكذاإلى

االنطبػػاعبػػأفأهػػؿالكوفػػةحاضػػروفلمنصػػرةوالجهػػادبػػيفيػػدي(رض)ممػػاولَّػػدفػػينفػػسمسػػمـ
)عميػهالسػبلـ(وهػذامػادفػابمسػمـإلػىأفيرسػؿالبشػارةإلػىاإلمػاـ)عميهالسبلـ(اإلماـالحسيف

الرائػػداليكػػّذبأهمػػهوقػػدبػػايعنيمػػفأهػػؿالكوفػػةثمانيػػة»لػػهفػػيالرسػػالةالتػػيبعثهػػاإليػػه:قػػائبًل
«.عشرألفًافعّجؿاإلقباؿحيفيأتيؾكتابي

كشػرط)عميػهالسػبلـ(إلىهذاالحددكانتاألمورتسيربانتظاـووفؽالتصوُّرالذيحدَّد اإلماـ
وبػيف)عميػهالسػبلـ(ابيفإرساؿمسمـرسالتهإلىاإلمػاـلخروجهإلىالكوفةدإالَّأفالتطوراتم



دخوؿعبيداهللبفزيادلعنهاهللإلىالكوفةقمبػتاألوضػاعرأسػًاعمػىعقػبدخاصػةوأفدخولػه
ممػػػاحػػػدابهػػػـإلػػػى)عميػػػهالسػػػبلـ(كػػػافبطريقػػػةمػػػاكرةجػػػدًاجعمػػػتالنػػػاسيتوهَّمػػػوفأنػػػهالحسػػػيف

وكافأوؿ»)صمىاهللعميهوآلهوسمـ(مرحبًاياابفرسوؿاهلل:»استقبالهاالستقباؿالحاربقولهـ
عمؿقاـبهابفزيادأنهجماالناسفيالمسجدالجامافػيالكوفػةوخطػبفػيهـمتوعػدًاومهػددًا

أيمػػاعريػػؼوجػػدعنػػد أحػػدمػػفبغيػػةأميػػرالمػػؤمنيفولػػـيرفعػػهإلينػػاُصػػِمبعمػػىبػػاب»بقولػػه:
«.دار 

ريػرالمكػافالػذيُعػرؼأنػهكػافضػيفًاعمػىآخػرتمسػممًاينتقػؿإلػىمكػافهذ التطوراتجعمػ
وصػػار)عميػػهالسػػبلـ(ءاإلمػػاـالحسػػيفأهمػػهدحتػػىيعيػػدتنظػػيـاألمػػوروضػػبطهاتمهيػػدًالمجػػي

األتباعالمخمصوفيّتصػموفبػهسػرًالتهيئػةالقػوةالكافيػةلمػتخمُّصمػفابػفزيػاددوفػيهػذ األثنػاء
هػػػانيبػػػف»ءمسػػػمـفيهػػاوهػػػيداردوعبػػرجواسيسػػػهمعرفػػػةالػػػدارالتػػييختبػػػىاسػػتطاعابػػػفزيػػػا

عنػد دممػػا«هػاني»فأرسػؿفػيطمبػهوداربينهمػػاحػواركانػتنتيجتػهأفحػبسابػػفزيػاد«عػروة
ليهاجـقصراإلمػارةآالؼدفاكؿذلؾبمسمـ)رض(أفينّظـصفوؼأنصار الذيفبمغواأربعة

ؾالمكػػافالػذيتمتػػرسفيػهابػػفزيػػادوكػادأفيتحقػػؽالهػدؼدلػػوالالغػػدروفعػبًلتمَّػػتمحاصػرةذلػػ
والخيانةوالنفاؽالذيُجِبَؿعميهأهمهاالتيأنقصتذلؾالعددالكبيرإلػىثبلثمائػةفقػطدوهػذامػا
دفػاكمػػاتجمػػاالمصػادربالرجػػؿأفيأخػػذابنػػهوالزوجػةتأخػػذزوجهػػاواألـولػدهادكػػؿذلػػؾخوفػػًا

تالتيأطمقهاابفزيادوجبلوزتهدوبذلؾتفرَّقتالنػاسعػفمسػمـ)رض(دفبقػيمعػهمفالتهديدا
ثبلثػػوفرجػػبًلصػػمَّىفػػيهـفػػيمسػػجدالكوفػػةوبعػػدالصػػبلةلػػـيبػػؽمعػػهإالَّثبلثػػةفقػػطدثػػـوصػػؿ
األمػرإلػىأفصػاروحيػدًافريػدًااليجػدمػفيدلّػػهعمػىالطريػؽالػذييتوّجػبعميػهسػموكهدوهػػذ 

تكمهػػاأتاحػػتالبػػفزيػػادالفرصػػةالثمينػػةلمبحػػثعػػفمسػػمـواعتقالػػهثػػـقتمػػهرضػػوافاهللالتطػػورا
تعػػالىعميػػهبعػػدأفحػػاوؿمػػراتومػػراتأفيػػنهضبأولئػػؾالغػػادريفالمنػػافقيفالػػذيفنكثػػواالبيعػػة

المهػػـاحكػػـبيننػػاوبػػيفقػػوـ»وخػػانواالعهػػدوقػػدعبَّػػرمسػػمـعػػفالمػػرارةالتػػيكػػافيعتصػػرهابقولػػه:
وناوخذلوناوكػذَّبوف )عميػهالسػبلـ(دوقػدصػدؽالشػاعرالفػرزدؽالػذيالتقػىاإلمػاـالحسػيف«ررُّ

قمػػوبهـمعػػؾد»فػػيالطريػػؽإلػػىالكوفػػةعنػػدماأجابػػهبعػػدأفسػػألهعػػفخبػػرالنػػاسفػػيالكوفػػة
صػدقتهلل:»)عميػهالسػبلـ(فقػاؿلػهاإلمػاـ«والسيوؼمػابنػيأميػةدوالقضػاءينػزؿمػفالسػماء
«.األمردواهلليفعؿمايشاءدوكؿيوـرّبنافيشأف



لقدصارأهؿالكوفةبذلؾالغدروتمؾالخيانةمػثبًلمشػؤومًاينعػتبػهكػؿإنسػافطمػبنصػرةثػـ
دبػػؿوقاتػػؿالحػػؽوأهمػػهكمػػافعػػؿأهػػؿالكوفػػةالػػذيفخػػاطبهـاإلمػػاـالحسػػيف )عميػػهتراجػػاوانهػػـز

كػػػرببلءبقولػػػه:السػػػبلـ( ـأيتهػػػاالجماعػػػةوترحػػػًااستصػػػرختموناوالهػػػيففأصػػػرخناكـتبػػػًالكػػػ»يػػػـو
مػػوجفيفثػػـسػػممتـعمينػػاسػػيفًالنػػافػػيإيمػػانكـوحششػػتـعمينػػانػػارًااقتػػدحناهاعمػػىعػػدوناوعػػدّوكـ

دإلػىأف«فأصبحتـإلبًاألعدائكـعمىأوليائكـبغيرعدؿأفشو فيكـوالأمؿأصب لكـفػيهـ...
أهػػؤالءتعضػػدوفوعنَّػػاتتخػػاذلوفأجػػؿواهللرػػدرفػػيكـقػػديـوشػػجتويحكػػـ»)عميػػهالسػػبلـ(قػػاؿ

«.فروعكـفكنتـأخبثثمرةوتبزرتعميهأصولكـ
وأهػػػؿبيتػػػه)عميػػػهالسػػػبلـ(إفذلػػػؾالموقػػػؼهػػػوالػػػذيأعطػػػىالفرصػػػةلبنػػػيأميػػػةلقتػػػؿالحسػػػيف

بنفػاقهـاآلخػرةوأصحابهوبمشاركةمنهـبػؿبأيػديهـأيضػًاعنػدمارضػواألنفسػهـعػارالػدنياوذؿ
وجبػػنهـوخضػػوعهـلمظمػػـوالظػػالميفوحػػّبهـلمحيػػاةوتفضػػيمهاعمػػىالقتػػؿفػػيسػػبيؿاهللبػػيفيػػدي

.)صمىاهللعميهوآلهوسمـ(سبطرسوؿاهللمحمد
لػػذلؾدفػػإفموقػػؼأهػػؿالكوفػػةينبغػػيأفيحػػذرمػػفالوقػػوعفػػيمثمػػهالمجاهػػدوفالمؤمنػػوفألنػػه

يفلػفيحصػمواعمػىمػايػأمموفبنفػاقهـوجبػنهـالفػيالػدنياوالفػيموقؼالمتخاذليفالجبناءالػذ
فاسػػػتحقوارضػػػباهللبسػػػبب)عميػػػهالسػػػبلـ(تمامػػػًاكأهػػػؿالكوفػػػةالػػػذيفرػػػدروابالحسػػػيفاآلخػػػرة

مرضاةالمخموؽحفاظًاعمىدنيالـتدـلهـبؿلـيحصمواعميهاكعمربفسػعدلعنػهاهللوشػمر
بفذيالجوشفوريرهما.

مقابؿهذاالموقؼالمتخػاذؿألهػؿالكوفػةنجػدموقفػًامشػرقًاومشػرفًالمشػعبالمسػمـفػيلبنػاففي
وبالخصوصفيالجنػوبوالبقػاعوالضػاحيةالجنوبيػةلبيػروتالػذيفأعطػواالمقاومػةكػؿمػاتريػد
مفأجؿأفتستمرفيالجهادوالمقاومة.وتبلحـالشعبمامقاومتهالباسمةوصػناهػذاالػتبلحـ

َواْعَتِصػُموْاِبَحْبػِؿ »الرائاذلؾاالنتصارالمػدويوالرائػاواإللهػيالػذيكػافمصػداقًالقولػهتعػالى:
قُػواْ د«إفاهلليحػبالػذيفيقػاتموففػيسػبيمهصػفًاكػأنهـبنيػافمرصػوص»ود« الّمِهَجِميًعػاَواَلَتَفرَّ

الػػتبلحـدوصػػارقػػدوةصػػالحةوهكػػذاصػػارالشػػعبالمبنػػانيومقاومتػػهمضػػربالمثػػؿفػػيالوحػػدةو
لكػػؿالشػػعوبالعربيػػةواإلسػػبلميةالطامحػػةإلػػىالخػػبلصمػػفنيػػرالعػػدوالصػػهيونيالغاشػػـكمػػا

تحررنانحفوحررناأرضناأيضًا.


 ليمة الحادي عشر )عميهم السالم(موقف أهل البيت 



)عميػػػهالسػػػبلـ(وألميػػػرالمػػػؤمنيف)صػػػمىاهللعميػػػهوآلػػػهوسػػػمـ(ليمػػػةالفجيعػػػةوالمصػػػيبةلمرسػػػوؿ
دهػػػيليمػػػةالحػػػزفوالػػػدموع)عمػػػيهـالسػػػبلـ(وأهػػػؿالبيػػػت)عميػػػهالسػػػبلـ(ولمزهػػػراءواإلمػػػاـالحسػػػف

والمستشهديفمعهمفاألهؿواألصحاب.)عميهالسبلـ(لمحبيالحسيفواآلهاتوالزفرات
الػػدـوهػػومطػػروحعمػػىأرضالكػػربوالػػببلءممػػزوج)عميػػهالسػػبلـ(وهػػيالميمػػةاألولػػىلمحسػػيف

برماؿتمؾالصحراءومقطوعالرأسمفالجسدومسموبالعمامةوالرداء.
)صػمىاهللعميػهوهيليمةالفرحاألمويوالشماتةاألمويةبأخذالثأرمفاإلسبلـوأهؿبيتالنبي

والنسػػاءأسػػيراتبيػػدذلػػؾ)عميهػػاالسػػبلـ(قتػػيبًلدوزينػػب)عميػػهالسػػبلـ(فهػػذاالحسػػيفوآلػػهوسػػمـ(
الظالـالذياشترىسخطالخالؽبرضاالمخموؽعنهفسفؾدماءاألولياءوالصالحيف.الجيش

وعمػػػىالنسػػػاء)عمػػػيهـالسػػػبلـ(كيػػػؼكانػػػتتمػػػؾالميمػػػةدبػػػؿكيػػػؼكػػػافوقعهػػػاعمػػػىأهػػػؿالبيػػػت
وجػػؿّ)عميػػهالسػػبلـ(خصوصػػًا؟فأهػػؿالبيػػت المكانػػةلهػػـعنػػدالمسػػمميفوقبػػؿذلػػؾعنػػداهللعػػزَّ

انهـوسػبقهـفػيالجهػادوتحّمػؿأعبػاءالرسػالةدولػذاكػانواموضػااالحتػراـوالتقػديرالمرموقةإليم
ػاءةالتػيأكسػبتهـ عندعموـطبقاتأفراداألمةدفمـُيعهدعنهـمايخالؼالصػورةالمشػرقةالوضَّ

تمؾالموقعيةالمميَّزةعنداهللوالناس.
)يالهامفليمةمرَّتعمىبناترسوؿ«:)عميهالسبلـ(مقتؿالحسيف»لذلؾيقوؿصاحبكتاب

بعدذلؾالعزالشامخالذيلـيفارقهفمنذأوجداهللكيانهفدفمقػد)صمىاهللعميهوآلهوسمـ(اهلل
ءليمهػابكواكػببػاألمسفػيسػرادؽالعظمػةوأخبيػةالجبللػةتشػّانهارهػابشػمسالنبػوةويضػيكفّ

فػػػيهػػػذ الميمػػػةفػػػيحمػػػؾدامػػػسمػػػفَفقػػػدتمػػػؾاألنػػػوارالخبلفػػػةومصػػػابي أنػػػوارالقداسػػػةدوبقػػػيف
لهػػفّ والكفيػػؿالالسػػاطعةبػػيفرحػػؿمنتهػػبوخبػػاءمحتػػرؽوفػػرؽسػػائدوحمػػاةصػػرعىوالمحػػاـٍ

داهـومفالذييردعاديةالمػرجفيفومػفيسػكففػورةالفاقػداتإذاداهمهفّيدريفمفيدفاعنهفّ
اخالصػػبيةوأنػػيفالفتيػػاتونشػػيجالوالهػػاتدفػػأـطفػػؿنعػػـكػػافبيػػنهفصػػرويخفػػؼمػػفوجػػدهفّ

لػػػىجنػػػبهفّ أشػػػبلءمبضػػػعةفطمتػػػهالسػػػهاـدوشػػػقيؽمستشػػػهدوفاقػػػدةولػػػدوباكيػػػةعمػػػىحمػػػيـدوا 
فػػيفػػبلةمػػفاألرضجػػرداء...وعمػػىمطمػػااألكمػػةجحفػػؿوأعضػػاءمقطَّعػػةونحػػورداميػػةوهػػفّ

الغمبػػة وعمػػىهػػذاكمػػهاليػػدريفبمػػاذاينػػدلالسػػافالغػػدرتهػػزهـنشػػوةالفػػت وطػػيشالظفػػرولػػـؤ
ريػػراإلمػػاـالعميػػؿالصػػباحدوبمػػاذاترتفػػاعقيػػرةالمنػػاديدأبالقتػػؿأـباألسػػروالمػػفيػػدفاعػػنهفّ

الذياليممؾلنفسهنفعًاواليدفاضرًاوهوعمىخطرمفالقتؿ(.)عميهالسبلـ(



فػػيتمػػؾالميمػػةدلكػػفمػػف)عمػػيهـالسػػبلـ(هػػذ هػػيالحالػػةالتػػيكػػافعميهػػاالبقيػػةمػػفأهػػؿالبيػػت
وجؿّ والرضابحكمهتعالىالذيأجرا عمػىعبػاد دلقػدكػافمػوقفهـموقاالتسميـبقضاءاهللعزَّ

ومفموقاالهزيمةواالنكسارأماـجحافؿاألموييففيالقمةمفالصبروالثباتفمـيضعفهـكؿ
الحؽوالصدؽوالوفاءهللودينه.ذلؾأويأخذمفعزمهـعمىالبقاءفيطريؽ

«)عميهػػاالسػػبلـ(العقيمػػةزينػب»إفليمػةالحػػاديعشػرهػػيليمػػةالصػبرالكبيػػرالػػذيكانػتعميػػه
مصػارعاألهػؿمػػفاألخػوةوأبنػائهـوابنيهػاوأبنػػاء التػيرأتوعاينػتفػيذلػؾالنهػػارالػذيانصػـر

افقػػػويوثقػػػةكبيػػػرةبػػػاهللورضػػػاالعػػػـواألصػػػحابالمخمصػػػيفدومػػػاكػػػؿذلػػػؾتتمالػػػؾنفسػػػهابإيمػػػ
تسػػػقطهاالمصػػػيبةويهزهػػػاالخطػػػبالجمػػػؿدولتبقػػػىقويػػػةمتماسػػػكةدبقضػػػائهدكػػػؿذلػػػؾحتػػػىال

دولهذافهيتريدأفتسػتجماكػؿاآلفبؿإنهابدأت)عميهالسبلـ(فالمسألةلـتنتِهبقتؿالحسيف
وجػػؿّ هػػتإلػػىاهللعػػزَّ بصػػبلتهاونوافمهػػامػػفجمػػوسكمػػاقػػوةاإليمػػافوالصػػبروالتوكػػؿولهػػذاتوجَّ

اد عفالحالةالهادئةالصابرةالمطمئنةالكاشفةعػفالقمػبالكبيػر)عميهالسبلـ(عبَّراإلماـالسجَّ
الذييساكؿتمؾالمصائبوالرزايا.

ينبغػيأفيكػوفحػالهـليمػةالحػاديعشػر)عمػيهـالسػبلـ(مفهنادفإفموقػؼشػيعةأهػؿالبيػت
فيهػامػفالتأسػيواالقتػداءوالمواسػاةبػذلؾالمصػابمػا)عميهـالسبلـ(أهؿالبيتعمىمثؿحاؿ

)عميػػػهالسػػػبلـ(والزهػػػراءالمفجوعػػػةبقتػػػؿالحسػػػيف)صػػػمىاهللعميػػػهوآلػػػهوسػػػمـ(يػػػثمجقمػػػبالنبػػػي
ومصػػػائبابنتهػػػازينػػػبوفػػػيهػػػذاالمضػػػموفوردتروايػػػاتكثيػػػرةتؤكػػػدعمػػػىمحبػػػيأهػػػؿالبيػػػت

يعيشػػواتمػػؾالميمػػةبػػذلؾالنحػػوالمعّبػػرعػػفاالنقيػػادوالطاعػػةألئمتنػػااألطهػػارأف)عمػػيهـالسػػبلـ(
ولمافيذلؾمفمظاهرالوفاءوالوالءوالحب.)عميهـالسبلـ(

)عميػهالسػبلـ(مػفزارالحسػيف:»)عميػهالسػبلـ(مفتمؾالرواياتماوردعػفأبػيجعفػرالبػاقر
القيامػةبثػوابألفػيحجػةوألفػيألػؼرػزوةمػايوـعاشػوراءدحتػىيظػؿعنػد باكيػًالقػياهلل يػـو

دوأصػػػرحمػػػفذلػػػؾ«)عمػػػيهـالسػػػبلـ(واألئمػػػةالراشػػػديف)صػػػمىاهللعميػػػهوآلػػػهوسػػػمـ(رسػػػوؿاهلل
عاشػوراء)عميػهالسػبلـ(مػفزارالحسػيف:»)عميػهالسػبلـ(الحديثالواردعفاإلمػاـالصػادؽ يػـو

«.وباتعند كافكمفاسُتشهدبيفيديه
عميهأفيكوففيتمؾاألياـوالميالي)عميهـالسبلـ(فالمؤمفبخطأهؿبيتالعصمةوالطهارةإ

مفعاشوراءدوخصوصًافيليمةالحاديعشردليمةالفجيعةالكبرىوالرزيػةالعظمػىالتػيأبكػت
أثناءعاشوراء.)عميهـالسبلـ(مبلئكةاألرضوالسماءعمىالحالةالتيكافعميهاأئمتنا



إفعمىالمواليلخطأهؿالبيػتوالمتّبػاطػريقتهـفػيالحيػاةأفيعػيشتمػؾالميمػةوكأنػهصػاحب
المصػػابأوفقػػدعزيػػزًاومحبػػًالديػػهدبػػؿعميػػهأفيعػػيشاإلحساسػػاتالمرهفػػةالمعّبػػرةعػػفالحػػزف

هػػوشػػهيداإلسػػبلـوالعقيػػدةدوهػػيالتػػي)عميػػهالسػػبلـ(بأوضػػ المعػػانيوالمظػػاهردألفالحسػػيف
عميهػػاكحفاظػػهعمػػىأوالد ومالػػهدإفلػػـيكػػفأكثػػروأهػػـفػػيالحفػػظاإلنسػػافينبغػػيأفيحػػافظ

اأهؿالبيػت )عمػيهـوالصوفألفدينههوالمنقذلهمفالتهاويإلىالناروبئسالقراردولذاشجَّ
«.أحيواأمرنارحـاهللمفأحياأمرف»أتباعهـومواليهـبالحديثالمعروؼالسبلـ(

ىيستشػػعرالمػػؤمفحقػػًاويعػػيشاإلحسػػاسبالمصػػيبةليكػػوفمواسػػيًاحقيقيػػًاوواقعيػػًادعميػػهأفوحتػػ
ليشعرمفخبلؿذلؾباالنتمػاء«ياليتناكنامعكـفنفوزفوزًاعظيـ»ُيكثرمفالحديثالمعروؼ

جاعةالفعميإلىتمؾالمدرسةالحسينيةالتيتجماكؿالصفاتاإلسبلميةواألخػبلؽالنبويػةوالشػ
العموية.

)صػمىاهللعميػهوبذلؾيكوفالمؤمفقدأدَّىقسطًاممايجبعميهمفالشكرهللوالمواساةلمنبػي
)عمػػػيهـواألئمػػػةاألطهػػػار)عميػػػهالسػػػبلـ(وأميػػػرالمػػػؤمنيف)عميهػػػاالسػػػبلـ(ولمزهػػػراءوآلػػػهوسػػػمـ(

المضػػياويكػػوففػػيدومػػفخػػبلؿهػػذاالجػػويمكػػفلممػػؤمفأفيعػػيشالتػػذكرالػػدائـلمحػػؽالسػػبلـ(
وكانتكرببلء.)عميهالسبلـ(موقاالجهادضدالباطؿالذيثارمفأجمهالحسيف

لػذلؾكمػهدعمينػاأفنعػيشليمػػةالحػاديعشػرمػفالمحػرَّـدوكػػأفكػرببلءقػدسػبقتهاواألجسػادمػػا
التػػيزالػػتمطروحػػةعمػػىالرمػػاؿدلنػػتمكفمػػفأفنعػػيشجػػزءًابسػػيطًامػػفالحػػزفواأللػػـوالحسػػرة

وزفراتهػاوعويػؿببهاتهػافيتمؾالميمةالتػيمػرَّتطويمػة)عميهـالسبلـ(سيطرتعمىأهؿالبيت
النساءالثكمىالمواتيفقدفاألبناءواألزواجواألخوة.وآهاتاألطفاؿوصراخهـ

فػػيتمػػؾالميمػػةهػػوأمثولػػةونمػػوذجلمواقػػؼعوائػػؿ)عمػػيهـالسػػبلـ(والشػػؾأفمنظػػرأهػػؿالبيػػت
الباسػػػمةحيػػػثكنػػػانػػػرىالتصػػػّبرواالسػػػتعانةبػػػاهللعمػػػىاإلسػػػبلميةشػػػهداءمػػػفأبنػػػاءالمقاومػػػةال

دوالكؿيحمد)عميهالسبلـ(وزيفالعابديف)عميهاالسبلـ(المصابوعمىاالستشهادتأسيًابزينب
ؿعائمػػةعمػػيهـبشػػهادةاألبنػػاءواألزواجفػػداًءلػػديفاهللدولسػػافحػػاؿكػػاهللويشػػكر عمػػىأفمػػفّ

عنػدماوضػػعتيػديهاالمبػػاركتيفتحػتجسػػدالحسػػيف)عميهػػاالسػػبلـ(شػهيدهػػولسػافحػػاؿزينػب
«.المهـتقبَّؿمنَّاهذاالقرباف»وهيتقوؿ:)عميهالسبلـ(



ومفهنانعتقػدأفالنصػراإللهػيلممقاومػةهػوثمػرةهػذاالصػبروالتقػّربإلػىاهللأيضػًاكمػاكػاف
هداءوعػػػرؽالمجاهػػػديفوكػػؿالعػػػامميففػػػيمجػػاؿقتػػػاؿالعػػػدوالصػػػهيونيثمػػرةمباركػػػةلػػػدماءالشػػ

 الغادر.


