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 عائر يف اللغة والدينالّش

ها إذا استخدمنا بعَضخطصوصًا ية، طصلحاا  اققآن املحنن حباجة ماّسة إىل فقه 

قّتاقيت  يف منأتا ا صلصتحها اقح تول صاقت ّ ت       تاتّت  لحينتا ا  في ،اقعحمّيةيف مقاصد ا 

 ابهت فآّب مطصلحح دارج يف جهة ال لالقة قته   ،من إمكان مححها يف اقوجه املقطصود

صمتتن كحتتص املطصتتلحاا  اقتت   ن  تت    ،صاقعكتتص صتتايحي لايا تتًا ،حبستتا اقواقتت 

 ."اقّأعائآ احُلسينّية "  :اقوقوف لحيها صبيان املناس ة فيها

متتا َحصكتتم متتا جعتتم َل ،اقأتتعائآ للمتتا  احلتت  :اجلتتو آل يف اقطّصتتاا  قتتو  

  .اقواادة شعرية :صمعىقا  األص ،قلالة اهلل كعاىل

 .صلَمَآ باققياِم ِبها َشعاِئآُه َمعاِقُمه اق  َ َدَب اقّحُه ِإقيها :صيف اققاموس احمليط

َصاْقُ ْدَن َجَعْحَناَ تا َقُكتْ     :قوقه كعاىل"  :م  اق اآ نمتج يف صقا  اقّلآحي  

لل متا   :فيهتا ختري   ،لل جعحنا ا قك  صجعحنا ا من شعائآ اهلل قكت   ِمْن َشَعاِئِآ اقحَِّه

 ،اهلل ه يف املعنى كعحيم قكون حنآ ا متن شتعائآ  ّ ر ذقص ألقّد صإمنا ،من ظهآ ا صبلنها

لد    ستان متن متا  متن     ة اإلمتتا  مبعنى لن حنآ ا م  كو ها ك ري اقنفت  صاريتري صشتدة   

ِإنَّ اقطصََّفا َصاْقَمْآَصَة ِمْن َشَعاِئِآ  :قوقه ، ن صشدة كعظي  لمآ اهللاقدالئم لحى قوة اقّد

 .ال ُكِاحُّوا َشَعاِئَآ اقحَِّه :قوقه ،سكه صمتع داكهلل  ما من للالم منا اقحَِّه
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وا حتّحت  منهتا ال  ،اختحف يف معنى شتعائآ اهلل لحتى لقتوا     :لح  قا  اقأيخ لبو

معتا  اتدصد    لل ،صمححوا اقأعائآ لحتى املعتا    ،صا ادصدهكتعّد اآما  اهلل صال

حتحتوا مناستص    ال ،صمنهتا لن شتعائآ اهلل مناستص احلت      ،اهلل صلمآه ص هيته صفآائضته  

 .اق دن صغري ا صمنها لن شعائآ اهلل    اقطصفا صاملآصة صاهلدل من ،عو ااحل  فتضّي

 ،اقأتعائآ  كآى اقطصفا صاملآصة من كا   لامة اقعآب ال :ث  اكى قو  اقفآاء

 ص تو املتآصل لتن لبت  جعفتآ      :ث  قا  ،فنها   اهلل لن ذقص ، لوفون بينهما صال

، عائآ  تت ن اقّأتتلصمنهتتا  ،اهلل لحتتيك  يف إاتتآامك م وا متتا اتتّآحتّحتت صمنهتتا ال 

مكة  اقعالما  املنطصوبة قحفآق بني احلم صاحلآام  ها   اهلل كعاىل لن  تجاصزص ا إىل

 ."  ّصصلقوا ا األ :قوا ث  قا  بعد استيفاء األ ،ب ري إاآام إىل غري ذقص

كتم متا   اقّأتعائآ كطصتدق يف    نَّإىل َل ُصاستقطصتاء كحمتا  ل تم اقح تة  ُحت     لند ص

صكتّم متا صتار شتعارًا      ،صمظهتآًا ققتّوة اإلستالم صل حته    ما قلالة اهلل كعاىل َحَل َمِعُج

الئم لحتى قتوة   اقتدّ فأتعائآ احلت  املطصتلحاة كعتّد متن لقتوى        ،آف به ل م اقتّد ن ُل

، فتاحل  متن   كعاىل صل   ست م إقفتا  اقنظتآ إىل اقتّد ن     ة كعظي  لمآ اهلل ن صشّداقّد

اقتّد ن  معتا   عائآ  ت   اقّأت  صمن  تاا املنلحت  فت نّ    حّية،مطصاد   شعائآ اإلسالم اجل

طصتف بهتاه اقطّصتفا  فهتو     صكّم متا متن شتا ه لن  تّ    ..صلمآه ص هيهه اق  كضّ  فآائَض

 .مطصداقي قأعائآ اهلل كعاىل

موع األاكتام اقواصتحة إقينتا بتاقّلآ قني املعطصتومني      متتج  صمعحومي لّن اقّد ن  و

ا األّص  فهو اققآنن اقكآ   اقتال ال  اكيته اق ا تم متن بتني      لّم ،نيَحَقما باق َّاملعّ آ لنُه

صاق تا    تو سترية اقتن       ..واكآ اققلعت  ه إقينا باقّتاقّ اب  صصوُقص  د ه صال من خحفه

  صل م بيته   صصجا  الته  صاّك اله لقاًل ص قاًل اقا ن ث ت  إمامته. 
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ا ن اقلتآ قني فهتو   ّسص متن  ت  َؤصلّل َمعَح  د ين  أّكم ظا آة يف اإلسالم ُ 

ص طصتدق ذقتص يف ةحتة األاكتام      ،جيا افظه صاقاّب لنه ،شعار د ين مقّدس

صخطصوصًا كحص اقت  كؤّكتد    ،ة املسح  صلالمة إسالمهاملعحومة اق  لص ا  مَس

 ،كاقّأتهادكني مت الً   ،جا ا املظهآ صاإلستعآاض صاقّأعار صكعكتص قتّوة اقوجتود   

موع كحتتص املظتتا آ صمتتتج ،مممتتتج فهتت  كتتنّ  لتتن لصتتو  اقتتّد ن صفآصلتته بأتتكم

 ."شعائآ " كسّمى 

 تو فكتآ اإلستالم األصتيم متن       ل تم اق يت    صمّلا لن كان اقتأّي  صما ا 

غتتري ز تتادة لص  قطصتتان فقتتد إّكستت  مبظتتا آ صشتتعارا  خاّصتتة  تت  شتتعائآ اإلستتالم    

متييزًا هلا لتن ستائآ ل يتاف ل تم      ل م اق ي  ما ا إىل إاّل لّ ه ُ س    ،لصاًل

اّجتة يف   ل تم اق يت    م صمدارس اقفكآ اإلسالم  اقتا ن اركضتوا غتري    اإلسال

صرفضوا اقّنص اقطصايح اقطّصآ ح اجلحت  يف   ،صقّدموا اقطّصاابة لحى اققآابة ،اقّد ن

لحمتًا   ،لّ ها د ني  دان بهم   ل م اق ي  ص   حتزموا بأعائآ  ،ّمد متا ن 

األستوة   لتن اقتن     التة متتواكآي  لّن ك ريًا منها ثاب ي يف مطصادر ل م اقسّنة صاجلم

غري لّ ه  ل محو ا ال حلّجة إاّل قكو ها اقّسمة صاملظهآ صاقّأعار قأيعة ل تم   ،اققدصة

 .اقا ن صّفقه  اهلل كعاىل قآفعه يف اني ز د اآلخآصن فيه اق ي  األبآار 

حبمتتم  تتاه األما تتة  ل تتم اق يتت  صبينمتتا قتتد متتّن اهلل ستت اا ه لحتتى شتتيعة 

قآف   اا اقّأعار ف ّن يف بعض املنتس ني قحتأّي  من سح ه اهلل كعتاىل  صشآ  صدر   

من ل   شعارا  املا ا احل  اقّأهادة اقّ اق ة ألمتري  صفا   ؤالء لنَّ  ،كوفي  ق وقه

 .باقوال ة صقد ز د فيها بعض من  سعى ملماشاة ل م اريالف املؤمنني 

قتتد ااتّحتت  منزقتتة اقّأتتعار متتن   صاقتتال  تتآاه لاّمتتة اقفقهتتاء لّن اقّأتتهادة اقّ اق تتة 
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يف كتّم زمتان صمكتان صرمتز صالئهت  صستّآ       اإلمامّية صصار  مسة قحّأيعة  ،املا ا

 ّضبَ ت  تاا  لقو   ،األذانيف ًا صاج صباقّتاق  ف ّ ها الزمة صإن   ككن جزءًا  ،قّوكه 

  .اقّنظآ لن صرصد ا يف األثآ

 ال  تزا  ن كتتاب  قتد     صخيلآ ب تاق  رصا تة مهّمتة لرغتا يف ك  يتهتا منقوقتة لت       

ص تو متن   "  يف لمتآ اريالفتة   الفةاقس ت " مسته  إيف املكت تة اقظا آ تة بدمأت      لو ًامتتخ 

 ،ة يف اققآن اقساب  اهلجآلاقسّنلحماء للالم لاد  ،اقأيخ ل د اهلل املآاغ كاقيف 

اابة اقطّصت  فآفت    اقفارست  ستحمان  ّذن للّ ته   :مضتمون األصىل  ،تتان صفيه رصا 

  فجت هه  اقتن   "  شتهد لن لحيتًا صقت  اهلل   ل"  ته زاد يف األذان  ل قآسو  اهلل 

 .قّآ قسحمان  اه اقز ادةلص ، يااباقتوبيخ صاقت

بتتا ذر اق فتتارل بعتتد بيعتتة اق تتد آ  هتتتف يف  ل ل هتت  مسعتتوا :ّ ا يتتةصمضتتمون اق

متا  ل  :فقتا  هلت    ىل اقن  إفآفعوا ذقص  ،باقّأهادة ألمري املؤمنني  األذان

متتا "  :لمتتا مسعتتت  قتتوق  يف لبتت  ذر!!  تتوم اق تتد آ قعحتت  باقوال تة  صليتت  خلتت    

"  بت  ذر اق فتتارل لصتدق متتن  ل لظّحت  اريضتآاء صال لقّحتت  اق تلاء لحتتى ذل هلجتة     

 .( )لقابك لإ ك  ملنقح ون بعدل لحى 

 ُدلاة اقّتقآ ا  ؤالء لّ ه   ز دصن شيئًا شيئًا فيما شّيده األئمُةبعُض فا  ققد 

صلّ هت  كتتاجآصا يف   ،صكاسيسته  مائه  صكابتدصا األمتّآ ن يف ك  يتته   بتد  ا آصن اقّلت 

                                                

اقال  قم  اا املضمون  قحمآاوم اقّأيخ ل د اقعظي  اقّآبيع  راج  كتاب سياسة احلسني (   )

اتو  اقأتهادة    د ل تد اقتآزاق املقتآم    مة احملقت  اقستيّ  اّلما كت ه اقع، صاقآل لن كتاب اقسالفة

 .، صقد ُلّقف  يف اآلص ة األخرية ُكتاي مستقّحة يف اقأهادة اق اق ة" ميانسآ اإل" اق اق ة يف كتابه 
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اقتال  ؤالء  ت  يفقتّم ستوء    األقعّم ص ،هااّقصخبسو ا اقآّبا ية اق ضائ  صللظ  لغحى 

!! صلاستن منته اقتال  عحنهتا يف اإلقامتة ص كُتُمهتا يف األذان       ! هتا  بخيف  صال جيهتآ  

ائتده صشتعائآه يف ست يم ل تواء     صقد رض   ؤالء لن  كو وا اقّلآف املتناز  لتن لق 

 .ف ّ تنا اهلل كعاىل لحى اققو  اقّ اب !! زائفة لص الام د يا زائحة 

جن تًا   ل تم اق يت    اق ة من ل   شتعائآ شتيعة   ف ّن اقّأهادة اقّ  ،صكيف كان

صا َرْص تا صلَ م ادَء ل تم بيتته   ص إىل جنا اقأعائآ احلسينّية اق  لّسص اقن  

فتمّكنت    ،إىل خحود ا صكان سعيه  مأكورًا صلمحه  مق واًل  اميًاَعوا ها صَسَكَدْقَص

 .ن آص قحها األّصقون قآلِخ ،من  فوس اقأيعة بأكم معجز

صقد كعّآض املؤاقفون  ،ل ضًاصغري   ص  ختُم بعض مظا آ ا من  قد  ؤالء 

تنز ه صاقتطصايح صاق ،مبسّمى اقّنقد كارة ،صاملخاقفون ملظا آ اقوالء يف لّ ام لاشوراء

  اقّأعار اقال ضمن اهلل س اا ه صكعاىل متا مسال  بعضه صكا    ،كارة لخآى

ُ ِآ ُدصَن َلْن ُ ْلِفُئتوا ُ توَر اقحَّتِه ِبتَاْفَواِ ِهْ  َصَ تْاَبى       :ايث قا  كعاىل ،بقاءه صخحوده

 .َلْن ُ ِت َّ ُ وَرُه َصَقْو َكِآَه اْقَكاِفُآصَن اقحَُّه ِإالَّ

اإلمتام  قتا    :دامتة بتن زائتدة لتن لبيته قتا       باإلسناد إىل ُق فف  كامم اقز ارا 

تتم متن   صُق تتم لبت    إ ه ملا لصابنا باقلف متا لصتابنا صقُ   :لح  بن احلسني 

ه لحى األقتاب  تآاد  ه ص ساُؤمح  اآُمصُا ،كان معه من صقده صإخوكه صسائآ ل حه

 ،صتتدرلحتت  ل ظتتآ إقتتيه  صتتآلى ص   تتوارصا فتتيعظ  ذقتتص يف  َعفَج ،بنتتا اقكوفتتة

  ز نتا    ذقتص متين لّمت   َنصك ّي ،فكاد   فس  ختآج ،ص أتد ملا لرى منه  قحق 

 .بن  لح  اقكلى

 ما ق  لراك جتود بنفسص  ا بقية جدل صلب  صإخوك  ؟  :فقاق 
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دل صإختوك  صلمتوم  صصقتد    صكيتف ال لجتزع صل حت  صقتد لرى ستيّ      :فقح 

 ،وارصنكّفنتون صال ُ ت  ال ُ  حني بتاقعآاء مستح ني  جني بتدمائه  متآمّ    صل ح  مضّآلّم

 !!ر   صاريَزكا ه  ل م بي  من اقّد َح ،صال  قآبه  بأآ ،ج لحيه  لادعّآصال ُ 

فو اهلل إن ذقص قعهد من رستو  اهلل إىل جتدك    ،لّنص ما كآىال جيَز :فقاق 

صققد لخا اهلل مي اق ل اس من  اا األمة ال كعتآفه  فآالنتة  تاه     ،صلبيص صلمص

قة ل ه  جيمعون  اه األلضاء املتفّآ ،ون يف ل م اقسماصا ص   معآصف ،األرض

ققتل لبيتص ستيد     متاً ف لَحص نطص ون هلاا اقّلت " جة فيوارص ها ص اه اجلسوم املضّآ

 نََّدِهت جَتَيصَق ،امه لحى كآصر اقحياق  صاألّ ه صال  عفو رمُسس لثُآدُراقأهداء ال َ 

ورًا تفال  زداد لثتآه إاّل ظهت   ،ِهيِسصكلم ِهِومتا  تالقة فتياع اقّضتآ صلشتاقكف لئمُة

 ." صلمآه إاّل لحوًا

إىل لن بح   إىل  اقعهد املعهود صخل لّم لمين  خَل يه ثّ  اقتطّص  لح

ثت    عتث اهلل   "  :قحتن   صقوقه  احلسني اإلمام مبقتم  إخ ار جلئيم 

 فعتم صال  ّيتة   و  صالَقت قومًا من لّمتص ال  عآفه  اقكفار    أآكوا يف كحص اقدماء ِب

 كتون لحمتا    ،فيوارصن لجسامه  ص قيمون رمسًا ققل سيد اقأهداء بتحص اق لاتاء 

مائتة لقتف    ،صحتّفته مالئكتة متن كتم مستاء      ،أل م احل  صس  ًا قحمؤمنني إىل اقفتوز 

ص ستتت فآصن اهلل  ،اون اهلل لنتتدهون لحيتته ص ستتّ ص طصتتّح ،محتتص يف كتتم  تتوم صقيحتتة 

كيتته زائتتآًا متتن لمتتتص متقّآبتتًا إىل اهلل صإقيتتص بتتاقص   تتون لمستتاء متتن  اص كُت ،ارهقتتزّص

ص ومستون يف صجتو ه  مبيست   تور لتآ        ،صلمساء نبائه  صلأتائآ   صبحتدا ه   

يف   ف ذا كان  توم اققيامتة ستل   "  اا زائآ قل خري اقأهداء صابن خري األ  ياء"  :اهلل

 .آفون بهلحيه  ص ع ّ  ُد ،ك أى منه األبطصار صجو ه  من لثآ ذقص امليس   وري
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نتا صمعنتا متن مالئكتة اهلل     لماَم صلح ٌّ ،مد بيين صبني ميكائيممتا صكا   بص  ا

  يف صجهته متن بتني اريالئت  اتتى      َسْيصحنن  حتقط من ذقص امَل ،هاطصى لدُدما ال ُ 

ه ملتن زار قتلك   صذقص اك  اهلل صللاُؤ ،يه  اهلل من  و  ذقص اقيوم صشدائده نّج

 ل تاسي  ّدِجَيصَست  ،صلز ل س ليص ال  آ د به غري اهلل جّمد لص قل لخيص لص قّممتا  ا

 ،هذقتص اققتل صمياتوا لثتآَ     وا رست َ فَُّعخط لن ُ   لحيه  من اهلل اقحعنة صاقسَّممن اّق

 .فال جيعم اهلل ك ارك صكعاىل هل  إىل ذقص س ياًل

ختاه   :بعد لن ادثين بهاا احلد ث ث  قا  لح  بن احلسني  :قا  زائدة

 .( ) قو ضآب  يف  ح ه نباط اإلبم اواًل قكان قحياًللما  ،إقيص

ألّن لساسها  ،إّن اقأعائآ احلسينّية لقوى من حتّدى امل لحني صمساليه  اريآقاء

صقتد دلتى جتّم شتا ه إىل اقّنفتآ       ،اإلسالم اققول املتني املنطصور بقتدرة رّب اقعتاملني  

َكنِفتُآصا   ِإالَّ :ىلفقتا  كعتا   ،صاقتمّسص حبجزكه  صاقّدلوة إقتيه    م اق ي  أل

َكُضآ صُه َشْيئ ا َصاقحَُّه َلَحى ُكتمِّ َشتْ ء     َتْ ِدْ  َقْوم ا َغْيَآُكْ  َصاَلُ َعاِّْبُكْ  َلَااب ا َلِقيم ا َصَ ْس

 ،صاهلل غتيّن لتن اقعتاملني    ، اغرِي    إست دقنا اهلل كعاىل باقواٍمَآطْصف ن لَبينا َ  .َقِد آي

صلّل لتااب  لشتّد متن اقعتااب اقتال       ،ص و اققادر لحتى ذقتص  لص لّابنا لاابًا لقيمًا 

صقتد استتاّق     ،صذ تاب رحيهتا  صاختالفهتا  فأتحها  كفّآقهتا ص كأهده األّمة اقيوم بعد 

صقو لّ ها إقتزمت  بهتا صمبتا كآمت  إقيته متن لصتو         !! ذقص بتخّحفها لن شعائآ د نها 

 .اقّد ن قساد  األرض صااقفها اقنطصآ صما رّد  هلا را ة

احلستني  اإلمتام    ري اقّد أة لن  تخّحف بعض بين اإلسالم لن رف  شعار  صمّما

                                                

 .، صقد لصرد ا شيئًا قحياًل من اريل(81 /52)، صحبار األ وار (562)راج  كامم اقز ارا  ص (   )
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   اقتزلي  اهلنتدل   صققتد رفت     ،بينما  آفعه اقوثنّيون صلبعد اقّناس لتن اإلستالم

كعّحمت  متن احلستني كيتف     "  :شتعارًا إذ قتا    احلستني  اإلمتام  غا تدل  املهامتة 

ن تصل ت ؟ ! احلستني  مام اإلا دل من تن غتل : قم ق ف .." فا تطصآ لكون مظحومًا

 إاكتامَ ِبتِه  استتلاع  َفِهَمُه فاقال  اقّدرس و ؟ ص م  اا !الم تن اإلستندصسية متاهل

 ؟ !ق ضته لحى قحوب املال ني من اقأعا اهلندل

احلستني  اإلمتام  قتوال كتاثآه ب   تاا اقّنجتا    كم قياّق  لّ ه    كن قو  جازمًا صل

  ل غتتّض املستتحمون لنتته  تتآفه   األمتتآ اقتتا ،للماقتته صصجدا تتهصمتّكنتته متتن

 .ّآد ماٍض صّقى يف غابآ اقّزمنمتج فاستع د   لدّص   صصار  لجماد  

صال كطصتّد   ،ال حيّد ثقافتته د تني لتن اكمتة     ،كان غا دل اّآًا يف فكآه فا تطصآ

لّ ه كان خيطّصص صقتتًا متن  ومته قحتتدّبآ     كه صقد كت وا يف سري ، ظآه لقدٌة لن اقيقة

 فآضته   ص تاا لمتآي   ،لدبته متن  ه ص سرتشتد   ستتوا  كعاقيَمت  و فهت  ،يف اققآنن اقكآ  

 .لحى لّ ة اا  اقتاّثآ بآص  سّيد اقّأهداء 

ضتمن   احلسني اإلمام رثاء يف ّصل َدبوقص ساّلمة ُ صرا  شالآ اقنطصارى 

 ت ّنتى  صفيهتا  " ليتد اق تد آ   " مّسا تا  بح ت  ثالثتة نالف بيت     اق  محامته اقكلى 

 .احلسني لمري املؤمنني  بلم اإل سا ية لب جد مب

اقّ تورة اقت  فّجآ تا احلستني بتن لحت        "  : قو  اقكاكا املسيا  ا لون بتارا ص

   يف للماق اقطصدصر املؤمنة صاقضمائآ احلآة    اكا ة احلآ ة املوؤصدة بستّكني

صز تتا حلآّ تتة  ال  قتتي  ،صجتتد بهتتا اتتاك  ظتتا  غأتتوم يف كتتم زمتتان صمكتتان اقظحتت 

ص تت  قضتتية األاتتآار حتتت  لل قتتواء     ،قضتتية بأتتآّ ة صال  طصتتون لهتتدا ق  ،إ ستتان
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 .( ) "صخحف لّل لقيدة سارصا  ،ا ضوصا

 تؤالء األاتآار فا ضتوصا حتت      إىل  احلستني  اإلمتام  صصتم صتو    كيف 

 ،صصاجهتتوا  تتور بآ ا تته حبآّ تتة فهتتدا   إىل ستتّآ متتن لستتآار  طصتتآه ص يمنتتته  ،را تتته

الن إلجتتابه  بعلائتته   حتجتتز   إ تمتتاءاكه  لتتن إلتتكيتتف ص !صستتاقه  إىل اريتتري

ال لشّص حلظة يف لن بحوغ  تؤالء ذقتص اقطّصتو  املقتّدس    كتن إاّل      إّ ين  !صجوده

 .بفضم اقّأعائآ احلسينّية

ستتم  صحنتتن  تتآى كتتّم محتتة صِ احتتة كستتتعآض  قوستتها صشتتعائآ ا اقّد نّيتتة قتُ    

كنقتتم صستتائم  اقتت     ارياّصتتة فتتاقيهود هلتت  مظتتا آُ  ،تهتتاكهتتا صمقاَقاق أتتآّ ة فكَآ

صتحي ه  يف   اا ص ،عآفون بهااق  ُ ُ قوسه  صاقّنطصارى هل   ،إللالم بعضًا منهاا

صكاا احلا  باقنس ة إىل سائآ األد تان   ،صجود   صرؤ ته  اقّد نيةكم مكان  عكص 

صقحمستحمني متا    ،ف ّن قكّم منها  اب  صقون خاص ،األخآى صاملاا ا صاقتكّتال 

شتعائآ   ارياّصتة   كتاقص    تم اق يت    لصقأتيعة   ..ميّيز   لمومًا يف شتعاراكه  

 .صاق  إّكسموا بها صصار  مسة هل   عآفون بها ،امل آصسة يف للماق صجدا ه 

بم صالتاد  بعُض  ،صاري ري  درل لّن قكم لّمة  قوسًا كنكآ ا األم  األخآى

بتم صكعتّد يف    ، تا امشئزازصحتتّآك  األم  األخآى لحى  قوس ك ري است آاب األم  

صمت ريا  اقعجتا كامنتة يف خطصوصتّيا       ،اجلنون صاقّستفه  ولًا من بعض األايان 

كمتتا لن األمتت  ختتحتتف  ،فهتت  مقتضتتيا  كتتّم بيئتتة صشتتؤص ها ،كتتّم لّمتتة لص اضتتارة

                                                

 ت ت  511 اقل عتة اق ا يتة     5 لتون بتارا ص   ايف اقفكآ املسيا  قحكاكا املسيا  راج  احلسني (   )

 .اقكو  
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صُكقتاس قتّوة  قوستها حبستا قتّوة       ،كاقص يف اقح ة صاقح اس صستائآ مظتا آ احليتاة   

ية صصحة اقلقتوس  تها اقنفسئص كون اآصها لحى اقّأعار بقدر كع  ،إميا ها بقضّيتها

 .بوجدا ها اقّد ين

اتم األختآى متن    م صاقّنَحت ص ستلي  لن جنزم لّ ه ال م يم قحأعائآ احلسينية يف امِل

كمتا دّقت     - فقد لاكت  اقتّد ن كاسيستها صلرجت  لمآ تا      ،صاألبعاد ةي  احلي ّيا 

 اقّلتا آصن  األئمة ص  حي ص  ،إىل لموم احلزن صاق كاء صاإلبكاء - اقّنطصوص

لنان احلتزن حبستا اق يئتة     بم ل حقوا  ،األازان يف شاكحة معّينة خاّصة إظهار

 ،فحكّم لّمة لن كعّ آ لن از ها مبا كاقف صكعآف صكعتاد ،يف  طصوص لاّمة صاقّل يعة

صقتيص قنتا لن  ستتنكآ ذقتص      ،ُك ك  باستحوبها املتاقوف لنتد ا   َك ك  صصقكّم بيئة لن 

 . م اق ي  مواساة ألاإل سا ّية لحيها ما دام  كعّ آ لن از ها بلآ قتها 

صقتد   ،ا   دلوكته َ ت ألصم اإلسالم صَم ٌةَدصلحى  اا ف ّ ها يف كّم األاوا  مأيِّ

صكأتييدًا   ، ا امتأتاقًا حلستام اقتّآفض صإ كتار املنكتآ     قوالتدَ  ل م اق ي  لرسى 

صجتد تتدًا  ،صشتتااًا قحنفتتوس اقّلافاتتة بتتاقوالء اقعحتتول ،قحاتتّا صاألمتتآ بتتاملعآصف

 ،ه ه  تتالَتض اهلل ستت ااَ اقتتا ن فتتآَ  بتتاقوالء صاقّلالتتة ألصىل األمتتآ   قح يعتتة 

 .ّمد متا صكع اة قأل فص باإل تظار قفآج ن  ،صاستعدادًا قح ا  يف  طصآكه 

صلتّدصا   ،لارًا ألاد يف اقتخّحف لنهتا حتت  لّل ظتآف كتان     ص  جيعحوا 

ستقلو ا يف لاحتص   ص  ُ  ،اقتخّحف لن ركتا اقأتعائآ احلستينّية جفتاء  ال متّلر قته      

 ،اق اق  قإلسالم بعد استاكام ق ضتة اجلتور   ألّ ها متّ م ارييَط ،اقظآصف صللطص ها

فاة  ل م اقعح  لحى صجوب رفت    ،صبها ُكافظ معا  اقتوايد صاقن ّوة صاإلمامة

صالتتلصا إاياء تا يف لاحتص     ، اا اقأعار صإاياء اقّأعائآ احلسينّية لحى كّم مؤمن
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  .كفائّيًاّيًا صيف بعض األايان ليناقظآصف صاج ًا 

كتدلو إىل   لحى األئمتة  صللنفها اقظآصف  يف لشّداقطّصادرة اقنطصوص ّن إ

إاّل .. متن اققتتم صاقفتتص صاإلبتادة    اقعّ استّيون  إظهار اقّأعار اقّد ين، رغ  ما فعحه 

املتزار لتن    يف  ى اقّأتيخ املفيتد   رَص ..لحى كأييد ا صإايائهاشّددصا  ل ه  

 ،لالمتا  املتؤمن  تص    :ل ته قتا    د احلسن بن لح  اقعسكآل ممتا لب 

صكعفتري   ،  اقتيمني ت  فت تخّتت تصاقت ،نتصز تارة األربعيت   ،صالة اإلاتدى صاريمستني  

 .( ) س  اهلل اقآمحن اقآاي تآ بتصاجله ،نتج يتاق

بوجوب اقتمّسص باملظا آ ارياّصة اق  صار  مسة ُ عآف  قُياّكآ اإلماُم 

صعوبة  عآفون بها يف  قوسه  صل اداكه  مهما كا    ،ي  ل م اق بها لك اع 

يف  توم األربعتني    احلستني  اإلمتام  ص ؤّكد من بينها لحى ز ارة جتّده   ،اقظآصف

قيعح  اقأيعة لّن اإلسالم اقن ّول صاقتأتّي  اقعحتول صقتدا  توم      ،مهما كا   اقعوائ 

ستالم كز نهتا   صبستقو ه اركفعت  را تة اإل    ،يف كتآبالء  سقوط اإلمتام احلستني   

صالبتّد   ،فال مناص متن اقّز تارة صقتو لحتى اريتوف     !! اقوال ة ملّآزة بدماء اقّأهادة 

 !!من اقوقوف لحى كآبته اقّلا آة مهما كّحف األمآ 

يف كتّم   ،   صُمّآ   صرخائه  صشتّدكه  حِوصققد محم اقّأيعة  اا اقحواء يف ُا

اقعا  اق أتآل إلالمّيتًا لّ ته      اّتى لمكننا اجلزم لكيدًا صبعد اّكطصا   ،زمان صمكان

                                                

، (6/25)األاكتتام  ، صكهتتا ا(21)املتتزار، بتتاب فضتتم ز تتارة األربعتتني ص      راجتت  كتتتاب  (   )

( 85/76)ص ( 77/575)، صحبار األ وار (5/578 )ص (  2/8)ص ( 5/28)اقأيعة  صصسائم 

، صرصضتتتتة اقتتتتوالظني (287)األلمتتتتا  ص  ، صإق تتتتا  (157ص  16 /78)ص ( 72/158)ص 

 (.5/1)اقآلق   ، صلواق  (72 / )
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ص    تت   ،احلستتني اإلمتتام لاتتدي     ح تته اإلستتالم صاقوال تتة صصتتو        تتَ 

.. احلستني  اإلمتام  حيتّ  لحى اهلل كعتاىل فيقتو  لّ ته    ستم  باست       مستضعف 

صكأتييد اقتّدلوة    ،؟  اا بفضم كاكيد  اه اقّأعائآ املقّدسةص   عآف من  و 

 .ن  آ    أآ ظالمة صقّيه اإلمام باحل  إىل اهلل س اا ه ل

ّآم احلآام من سنة متا يف اقيوم اقعاشآ من شهآ كان مقتم اإلمام احلسني 

ص بنو لمّية اآمة َتفَه ،يف اقأهآ اقال كان ل م اجلا حّية حيّآمون فيه اققتا  ،ت   6

اهلل كعتاىل بقتتم ستّيد شت اب      صكعتّدصا اتدصدَ   ،ة اإلمامتة اقّأهآ صاآمة اقن ّوة صاآَمت 

 !! ّ  صغّ  إىل  وم اققيامة َ  فطصار شهُآ ل م اجلنة 

إن احملّآم "  :لّ ه قا   اقّآضا سناده إىل اإلمام  ب رصى اقأيخ اقطصدصق 

تكت  فيته   صُ  ،فاستتاّح  فيته دماؤ تا    ،شهآ كان ل م اجلا حّية حيّآمون فيته اققتتا   

هتا متا   صا ُت ،ضتآم  اقتّنريان يف مضتاربنا   صُل ، اه ذرار نا ص ستاؤُ في َ صُس ،ناآمُتُا

 .آع قآسو  اهلل اآمة يف لمآ اص  ُك ،فيها من ثقحنا

 كتتآب   تا بتتارضِ صلذّ  لز َز ،نتتام دموَلصلست َ  ،نتتاإن  توم احلستتني لقتآ  جفو َ  

 اكون ص اقْ فعحى م م احلسني فحَي ،إىل  وم اإل قضاء صاق الَء تنا اقكآَبَثلصَر ،صبالء

 .( )" ف ّن اق كاء لحيه حيّط اقّا وب اقعظام

                                                

اقأتتتتيعة  ، صصستتتتائم (55/581)، صحبتتتتار األ تتتتوار (58 )راجتتتت  لمتتتتاق  اقطصتتتتدصق ص  (   )

، صمناقتتا ابتتن (67 / )، صرصضتتة اقتتوالظني (255)، صإق تتا  األلمتتا  ص (5/212 )

 (.5/86)شهآاشوب 
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كز تد   ،ذقص احلني ص قوس احلزن صشعائآ اقعزاء احلسينّية يف مناء صكلّور صمنُا

صكأتتد اتآارة    ،صجتتّدد ذكتآاه يف كتّم مناست ة لص ذكتآى      ،اآاركها صال كنقص لبتداً 

 !!األازان م  جتّدد شهآ احملّآم ص وم لاشوراء من كّم لام جد د 

 جتّدد اقّزماُن َ ِحتتتتتتتتْخكّحما ُل       ّحدتخُم فاحلسنُي املوُ  َبَاك

 ،صجيتتّدد اقّأتتيعة  تتاا اقّأتتعار بكتتّم لأتت  صمتتوّدة دصن ستتام لص كحتتم لص محتتم   

يف  اقتن    ص  حيفتظ اآمتةَ   ،مكتومة يف بتوا نه   احلسني اإلمام فمعآفة 

ما مّآ ك ري متن املستحمني لحتى    صرّب ،فزاد   اهلل كعاىل شآفًا صلّزًا ،غري   نقه 

يف  ،جفتن ألاتزان اقعترتة اقن وّ تة      ه عضت صال  هتتّز ق  ، وم لاشوراء متآصر اقكتآام  

 !!اقيوم اقال بك  فيه اقسماء صاألرض 

صمن دصال  األسف لن  أتاكم بعتض املستحمني يف لفعتاهل  لفعتا  اقنواصتا       

 وم اقعاشآ  ف عضه   ؤّخآصن لفآااه  صللآاسه  اّتى احو  ،لن لح  لص جهم

إلفلار اجلمال  إاياء  قسنن بتين  إىل اصاق عض  عحنون صيامه ص دلون  ،قحتّلك به

 توم لاشتوراء شتكآًا هلل     احلستني  اإلمتام  فقتد صتام للتداء     ،لمية يف  اا اقيوم

 ،صل ون املسحمني اااًل اقا ن ال  ع اصن حبحو   وم اقعاشتآ لص ذ ابته لصتالً    ،كعاىل

صإذالتا  اقتّدص  اإلستالمية صقنتواكه       ،صضتعها املعتتاد  فاياكه  صمعائأته  لحتى   

صبتتآام  اقّتآفيتته كمتتا  تتو ااهلتتا يف ستتائآ صاقّلتتآب ك تتّث اق نتتاء اقفضتتائيا  ستتائآ ص

يف  تاا   كفالاًل مت  لاتزان اقتن      ّث فيه اققآنن اقكآ  صاألاآى لن كُ  ،األّ ام

 .إذا   كُ ث قطّصة املقتم اقيوم احلز ن

 ل تتم اقستتّنة صاجلمالتتة حيز تتون يف  تتاا اقيتتوم ص آكتتادصن    لن كتت ريًا متتن صاحلتت  

 ، َ ص أتاركون اقّأتيعة شتعائآَ    ه  مواستاًة قن تيِّ   اقص ستّيد اقّأتهداء   متج
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اقص بحتتد ا متتج  ا   يفصال زقنتا  تآَ   ،ه بوجتدا ه  صفلتآكه   ستنَ لدركتوا اُ  ص تو لمتآي  

  .اق  كفتح لبوابها قحجمي صاقعآاق صسائآ دص  اريحي  اقعآب  

ة ةي  ل م اإلسالم يف  و مَس فرتض لّن احلزن لحى اإلمام احلسني صامل

صاحلزن  و لقّم ما ميكن  ،فهو شهيد اإلسالم صاقتوايد صاققآنن صاقن ّوة ، وم مقتحه

ا يص ت ت  ،إىل اهلل كعتاىل  قآبتةً  ل م بيتته  ص قحن   فعحه يف  اا اقيوم مواساًة

ا آة يف خطصتوص  توم   تآة اقّلت تن اقعتت تلت  آت  األثت تن اقواردة فتوظائف صاقّسنتن اقتل

 .لاشوراء

خيآجون فيه لن ستريكه    ، وم لاشوراء باقنس ة إىل اقّأيعة  ومي است نائ  جّدًا

 ،صكظهتتآ لحتتيه  مستتا  احلتتزن ستتآ عاً  ،ص ت تتّد  اتتاهل  إىل اتتا  نختتآ  ،املعتتتادة

 ،حّية اقّناتم يف لصج  أتا ها  فه  لش ه خب ،صكتوّزع لدصار   بأكم منّظ  صمنسج 

ص تفتتّآغ  ،ص نأتت حون يف إلتتداد املتتوا صاملواكتتا  ،فيت تتادقون مظتتا آ اقعتتزاء كحقائّيتتاً 

 .بعضه  إللداد اقّلعام قعاّمة  اّلب اقلكة

يف  احلستتني اإلمتتام صكستتتهو ه  ز تتارة  ،فهتت  يف اآكتتة دؤصبتتة صمستتتمّآة

شاَب اقك رُي لحى  اه اقّسترية صشتّا    ..كآبالء املقّدسة لص اقعكوف يف املاا احلسيين

 ،ص   لحى استعداد قسكا اقتّدموع متتى حتتني فآصتة ذكتآ املقتتم       ،لحيها اقطص ري

فينتأتآصن يف   ،اقال ُ عّد استماله جتو آ اقوظتائف يف  توم لاشتوراء لنتد اقّأتيعة      

صمتتتأل املتوا صبعتض     ،املوا صاحلسينّيا  صاملساجد قتجد د اقاكآى صإجآاء اقتّدموع 

 .فيوم لاشوراء  و ربي  املوا احلسينّية ،باملعّز ن - اق  كطص ح مومتًا - و اق ي
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.. صقسُ  ل دف يف  تاا اقعنتوان إىل كطصتنيف صظتائف اقّأتيعة حبستا صقولهتا       

يف  لتاق   ل تم اق يت    صتدصر ا لتن لئمتة    صقكّن اهلدف  تو كطصتنيفها حبستا    

اقتتار خ  لفتاض  ص ،كفتيض لحتى اق يتان    أتجيةٌ ُماقأتيعة   افعتا  ف ،سريكه  صلقواهل 

متن   صدر من ل تم اق يت    ما  بياُن ا صمقطصوُديف  اا اققطصد، اققآ ا صاق عيد 

ب تّض   ،قأيعته  متن اقوظتائف يف  تاا اقيتوم     هصما لّينو ،األصامآ يف  وم لاشوراء

 .صاملظا آ اق  لضيف  إقيها حبسا اقّنطصوص اقعاّمةاحلسينية عائآ اقّنظآ لن اقّأ

 :كالصة املقتم احلسيين.  

صلاداث  وم لاشوراء يف  إّن كالصة املقتم احلسيين صسرية اإلمام احلسني 

صكتاقص اإلستتماع    ،ته شتيعَ  األئمتة   اا اقيوم من ل ّ  اقوظائف اقت  قّقنهتا   

د   اه املضامني يف صقد صَر ،إىل املقتم م  احلزن صاق كاء صاقتفّج  صاقّندبة صاجلزع

 .آلك آ من خَ 

يف املطصت ا  بستنده إىل صتان بتن لق تة لتن لبيته لتن لبت            منها ما رصاه اقّأتيخ 

إىل لن  ..يف  وم لاشوراء من احملآم من زار احلسني بن لح   :قا  جعفآ 

ص تتامآ متتن يف داره مّمتتن ال  ّتقيتته باق كتتاء   ،ص  كيتته ثتت  قينتتدب احلستتني  :قتتا 

 .( )ص قي  يف داره املطصي ة ب ظهار اجلزع لحيه ،لحيه

 :لك اد  اقّتعاز .5

 ،صمن اقوظائف اقواردة كعز ة اقّأيعة بعضه  بعضًا لند اقحقتاء  توم لاشتوراء   
                                                

، صحبتتتتار األ تتتتوار (72 )اقز تتتتارا  ص  ، صكامتتتتم (775)د ص املتهجتتتت  راجتتتت  مطصتتتت ا (   )

، صاق حتتتد (2 1/1 )م تاقوسائتتت ، صمستتتتدرك (5/21 )عة تيتتتتاقأ  ائمت، صصستتت(78/571)

 (.567)األمني ص 
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صجعحنتا   ،لص مبطصابنا باحلستني   ، ا مبطصاب احلسنيللظ  اهلل لجوَر" :بقوهل 

 ."ّمد حم صإّ اك  من اقّلاق ني ب اره م  صقّيه اإلمام املهدّل من ن 

صان بن لق ة لن لبيه لتن لبت     يف ما رصاه اقّأيخ يف املطص ا  بسنده إىل َدَرصَص

فكيتتف  :قحتت  ..  بعضتًا مبطصتتابه  باحلستني   ُهّز بعُضتتَعت صقُي :قتتا  جعفتآ  

صجعحنتا   ، ا مبطصابنا باحلستني لجوَر للظ  اهلُل" كقوقون  :نا بعضًا ؟ قا ل بعُض عّز

مد متا صإّ اك  من اقلاق ني ب اره م  صقيه اإلمام املهدل من ن 
"  ( ). 

 :احلزن صاق كاء. 1

ما  ؤّكد لّن احلتزن صاق كتاء متن ل ت  صظتائف       صرد يف لك آ من خل لنه  

بسنده إىل لح  بتن احلستن بتن     لخ ار اقآضا   ف  ليونف ،اقّأيعة يف  اا اقيوم

صمتن   :قتا   لح  بن فضا  لن لبيه لن لب  احلستن لحت  بتن موستى اقآضتا      

ه جعم اهلل لتز صجتم  توم اققيامتة  توم      كان  وم لاشوراء  وم مطصي ته صاز ه صبكائ

 .(5)فآاه صسآصره صقآ  بنا يف اجلنان لينه

 :اقتأّ ه باصااب املطصائا. 5

 ،صمن اقوظائف اقواردة يف  اا اقيوم  و اقكون لحى  يئتة لصتااب املطصتائا   

صلتادة متا  كتون صتااا      ،اقا ن ش حته  املطصي ة لن حتسني  ندامه  صمظهتآ   

                                                

، (78/571)، صحبتار األ توار   (72 )اقز تارا  ص   ، صكامتم  (775)املتهجد ص   راج  مطص ا (   )

 (.567)، صاق حد األمني ص (2 1/1 )وسائم اق ، صمستدرك (5/21 )اقأيعة   صصسائم

، صرصضتتتة اقتتتوالظني  (557/ )اقأتتتآائ    ، صلحتتتم(577/ )لخ تتتار اقآضتتتا   راجتتت  ليتتتون  (  5)

، صحبتتتار األ تتتوار (278)األلمتتتا  ص  ، صإق تتتا (57 )، صلمتتتاق  اقطصتتتدصق ص (67 / )

 (.5/21 )اقأيعة  ، صصسائم (15 /78)ص ( 72/155)ص ( 55/585)
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 .ّحم األزرارصمتا ،املطصي ة كاشف اقّارالني

لحتى   دخحت ُ  :يف املطص ا  بسنده إىل ل د اهلل بن سنان قتا   ى اقأيخ َصَرص

اقحتون   يف  توم لاشتوراء فاققيتته كاستفَ     مد متا سيدل لب  ل د اهلل جعفآ بن

 ا ل تد   :فيما قا   صقا  ..ه كنادر من لينيه كاقحؤقؤ املتساقطصدموُل ،احلزن ظا َآ

ما كاك  به يف  اا اقيوم لن كعمد إىل ثيتاب  تا آة فتح ستها    إّن لفضم  ،اهلل بن سنان

صككأف لن ذراليتص كهيئتة    ،م لزراركحتّح :صما اقتسحا ؟ قا  :قا  ،صكتسّحا

 .( )لصااب املطصائا

ألخ ار اقواردة يف باب نداب اقتعز ة يف سياق اقتعز تة  تفيد من اكما ميكن لن  س

ه حقتت  رداَءطصتتااا اقعتتزاء لن ُ صفيهتتا لّ تته  ن  تت  ق  ،احلستتني اإلمتتام مبطصتتاب 

بستنده إىل لبت  بطصتري     كما يف لحم اقّأتآا    ،ص كتف  باققميص اّتى ُ عآف فُيعّزى

صلن  كون  ،داء ن    قطصااا املطصي ة لن ال  ح ص اقّآ :قا  لن لب  ل د اهلل 

 .(5) لعموا لنه ثالثة ل امص ن    جلريا ه لن ُ  ،اتى ُ عآف يف قميٍص

ذقتص يف جنتازة    فقتد فعتم اقتن      ،ل م اق يت   يف ص   سرية مّلآدة 

 صفعم اإلمام اقطّصتادق   ،تفيًامتا ايث لققى رداءه صك عه سعد بن معاذ 

صلّل مطصي ة للظ  من مطصي ة إمامنتا   ،ذا  اقفعم لند مو  صقده إمساليم 

صلّل شخطصتتّية للتتّز لحتتى  ،صلّل رزء يف اإلستتالم للظتت  متتن رزئتته  ،احلستتني 

 ،فهت  األجتتدر بتاحلزن صاجلتزع بكتّم املعتا ري صاملقتتا يص     !! ّيته اققحتوب متن شخطصت   

                                                

، (8/7)اقأتتيعة  ، صصستتائم (78/111)، صحبتتار األ تتوار (785)املتهجتتد ص  راجتت  مطصتت ا  (   )

 (.6/581)اقوسائم  صمستدرك 

 (. 77/7)، صحبار األ وار (117/ )اقأآائ   راج  لحم (  5)
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ُ  تدل قّمتة    ص ن    إظهار غا ة اجلزع يف  اا اقيوم اقتال ُرؤل فيته رستو  اهلل    

 .اجلزعصاحلزن 

 :كآك اقسع  يف احلوائ . 2

يف  اا اقيتوم كتآك املعتامال      ل م اق ي  صمن اقوظائف اق  صرد  لن 

صلتدم   ،صلدم اريآصج صاقستع  يف احلتوائ    ،ّأآاء صلش اه ذقصاقّد يوّ ة كاق ي  صاق

 .ف ّ ه  وم حنص ،إّدخار ااجا  اق ي  فيه

ى اقّأيخ يف املطص ا  اريل اقطّصايح بسنده إىل صان بن لق ة لن لبيه لن َصَرص

ف ّ ه  توم   ،ص يف ااجة فافعمصإن استلع  لن ال كنتأآ  وَم :قا  لب  جعفآ 

صال  ،فيهتا رشتداً   َآك ص  َ ت فت ن ُقضتي      تارَ    ،ة متؤمن حنص ال ُكقضى فيه ااج

فيمتا   ُهك َقت اَرَ ت فمتن اّدختآ يف ذقتص اقيتوم شتيئًا    ُ      ،ه فيه شتيئاً ِقك  ملنِزلاُد نََّآِخ دَّ

 .( )ك قه يف ل حهاَرَ   ُ صَق ُهَآاّدَخ

يف لمتتاق  اقطصتتدصق بستتنده إىل لبتت  احلستتن لحتت  بتتن موستتى اقآضتتا  َلِصصُر

  من كآك اقسع  يف اوائجته  توم لاشتوراء قضتى اهلل قته اتوائ         :لّ ه قا

صمن كان  وم لاشوراء  توم مطصتي ته صاز ته صبكائته جعتم اهلل       ،اقد يا صاآلخآة

صمن مّسى  ،صقّآ  بنا يف اجلنان لينه ،لز صجم  وم اققيامة  وم فآاه صسآصره

 ،آتما اّدختيته فتك ق ارت   تئًا قتمنزقه شيتيه قتآ فتة صاّدختآكتوم بتاشوراء  توم لت 

 (ه اهللتقعن)عد تن ستآ بتاد صلمتن ز تيد اهلل بتد صل تز ت   تامة متوم اققيتآ  تتصُاأ

                                                

، صحبتتتتار األ تتتتتوار  (72 )اقز تتتتتارا  ص  ، صكامتتتتم  (775)املتهجتتتتتد ص   راجتتتت  مطصتتتت ا   (   )

، صاق حتد األمتني   (2 1/1 )اقوستائم   درك ، صمستت (5/21 )اقأتيعة    ، صصسائم(78/571)

 (.567)ص 
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 .( )إىل لسفم درك من اقنار

 :لن ُقآب لص ُبعد ز ارة احلسني . 6

ستواء   ،استتا ابًا مؤّكتداً   صُ ستاّا يف  وم لاشوراء ز ارة سّيد اقّأهداء 

صخطصوصًا اقّسالم لحيه باقّز ارة املاثورة املخطصوصة يف  توم   ،كان لن قآب  لص ُبعد 

 .فقد صرد ذقص يف  طصوص ك رية صاياة ،لاشوراء

متن   :اقز ارا  بسنده إىل اآ ز لتن لبت  ل تد اهلل     يف كامم  َلِصمنها ما ُر

 .(5)  قه اجلنةلاشوراء صجَ   وَم زار احلسني 

كان كمن كأتّاط بدمته   لاشوراء   وَم من زار احلسني  :صفيه لنه  

 .(1)بني  د ه

من زار  :قا  مد اقطصادق متا صفيه بسنده إىل ز د اقأاام لن جعفآ بن

صمن  ،قيحة اقنطصف من شع ان غفآ اهلل قه ما كقدم من ذ وبه صما كاّخآ احلسني 

صمن زاره  ،زاره  وم لآفة كتا اهلل قه ثواب لقف اّجة متقّ حة صلقف لمآة ملصرة

 .(5)فكامنا زار اهلل فوق لآشه وم لاشوراء 

                                                

، (15 /78)ص ( 72/155)ص ( 55/585)، صحبار األ وار (57 )راج  لماق  اقطّصدصق ص (   )

، (557/ )اقأتتآائ    ، صلحتتم(71 / )، صرصضتتة اقتتوالظني  (278)األلمتتا  ص  صإق تتا  

 (.5/86)، صاملناقا (577/ )لخ ار اقآضا  صليون 

 (.775)املتهجد ص  ، مطص ا  (25)املزار ص  ، كتاب (75 )اقز ارا  ص  راج  كامم(  5)

 (.1/575 )اقوسائم  ، صمستدرك (12 /78)، حبار األ وار (75 )اقز ارا  ص  راج  كامم (  1)

اقأيعة  ، صصسائم (85 )ص ( 75 )اقز ارا  ص  ، راج  كامم (يف لآشه: )صيف بعض اقنسخ(  5)

، صاقفقتتآة (12 ص  78/71)، صحبتتار األ تتوار (1/575 )م اقوستتائ ، صمستتتدرك (5/567 )
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 توم   متن زار احلستني    :قا  لب  جعفآ اق اقآ اإلمام صفيه مسندًا إىل 

لاشوراء من احملآم اتى  ظم لنتده باكيتًا ققت  اهلل كعتاىل  توم اققيامتة ب تواب لقفت          

صثواب كم اجة صلمتآة   ،صلقف  لقف غزصة ،صلقف  لقف لقف لمآة ،لقف اجة

صمت  األئمتة اقآاشتد ن     تمتآ صغتزا مت  رستو  اهلل     صغزصة ك واب من ا  صال

 .(صحوا  اهلل لحيه  لةعني)

فما ملتن كتان يف بعتد اقت الد صلقاصتيها ص  ميكنته        ،ُجعح  فداك :قا  اقّآاصل

 املسري إقيه يف ذقص اقيوم ؟

إذا كتان ذقتتص اقيتوم بتتآز إىل اقطصتاآاء لص صتتَعد ستلاًا مآكفعتتًا يف داره      :قتا  

 فعتم ذقتص    ،ه ركعتتني صصحى بعَد ،الم صاجتهد لحى قاكحه باقدلاءإقيه باقّس َاَمْصصَل

ص  كيتته ص تتامآ متتن يف داره  ثتت  قينتتدب احلستتني  ،يف صتتدر اقنهتتار ق تتم اقتتزصا 

ص تالقون باق كاء بعضه   ،ص قي  يف داره مطصي ته ب ظهار اجلزع لحيه ،باق كاء لحيه

 تا ضتامن هلت  إذا    فا صقيعّز بعضته  بعضتا مبطصتاب احلستني      ،بعضًا يف اق يو 

 .( )فعحوا ذقص لحى اهلل لز صجم ةي   اا اق واب

 :سق  املاء. 7

لاشتوراء ستق  املتاء قحعلاشتى باست  اإلمتام        صمن صظائف اقأيعة اجلحيحة  وَم

صقتد دّقت  رصا تة لحتى استتا ابه لنتد قتله         ،فهتو مستتااٌّ يف  فسته    احلسني 

                                                
 

 (.55)األخرية من احلد ث جتد ا يف مسار اقأيعة قحأيخ املفيد ص 

اار األ تتتوار ت، صبتتت(72 )اقز تتتارا  ص  ، صكامتتتم (775)د ص تتهجتتتتامل  راجتتت  مطصتتت ا  (   )

، صاق حد (2 1 / 1 )م تائتوستاق درك ت، صمست(21 / 5 )ة تيعتأتاق  متائت، صصس(78/571)

 (.567)األمني ص 
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أتًا صكتان   شتهادكه للَ  مناست ةَ  ناْمطصوصتًا إذا متا ضتمَ   ُخ ،اقّأآ ف صمأتهده املنيتف  

 .ف ّ ه من للظ  اققآبا  إىل اهلل كعاىل ، لحيهنين صاق اك اقّأارب زّصاره صاملعّز

املتدائين   - لص ستّيار  - مد بتن لبت   ستار   متتا  اقز ارا  لتن  يف كامم  َلِصفقد ُر

كان كمن سقى لستكآ   من سقى  وم لاشوراء لند قل احلسني  :ب سناده قا 

 .( )د معهصشه احلسني 

 :إ عام امُلعّز ن. 8

صمن صظتائف اقأتيعة اجلحيحتة  توم لاشتوراء إ عتام املعتّز ن املنأت حني بتاقعزاء          

صكهيتتاة متتا  قتتّو ه  يف لداء صظتتائفه  يف  تتاا    ،صاملتتاا باستت  اإلمتتام احلستتني   

سواء األغنياء  ،لمام اجلمي  صإكااة فآصة اقتّلك بسفآة سّيد اقّأهداء  ،اقيوم

 .ءلص اقفقآا

يف لماق  اقلوس  ب ستناد إىل  أتام بتن ستا       َلِصلّما يف لموم اإل عام فقد ُر

 ملتا متا  جعفتآ بتن لبت   اقتا لمتآ رستو  اهلل          :قتا   لن لبت  ل تد اهلل   

 ،لن كّتختتا  عامتتًا ألمستتاء بنتت  لمتتيص صكاكيهتتا ص ستتاؤ ا ثالثتتة ل تتام فا متتة 

 .(5)ثة ل امعام أل م املي  ثاللن  طصن  اقّل ،ة  باقص اقسّنفجَآ

يف  َلِصفتتُآ صلّمتتا يف خطصتتوص اإل عتتام يف لتتزاء صمتتاا اإلمتتام احلستتني      

مّلتتا قتتتم احلستتني بتتن لحتت    :قتتا  ،احملاستتن ب ستتناد إىل لمتتآ بتتن لحتت  بتتن احلستتني 

ّن ال  أتتكني متن   صُكت  ،ق ص  ساء بين  اشت  اقستواد صاملستو     (صحوا  اهلل لحيه)

                                                

 (.12 /78)، حبار األ وار (75 )اقز ارا  ص  كامم (   )

 77/85)ص ( 25/ 5)، صحبار األ توار  (7 1/5)، صاقكايف (627)راج  لماق  اقلوس  ص (  5)

 (.7 5/5)، صاحملاسن (55/165)اقأيعة   ، صصسائم(1/516)اقأيعة  ، صصسائم(81ص 
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 .( )اقلعام قحمااصكان لح  بن احلسني  عمم هلن  ،اّآ صال بآد

 :قعن قاكحه. 7

صمن للظ  اقوظائف صاققآبا  إىل اهلل كعاىل يف  وم لاشوراء اإلبتهتا  إىل اهلل  

صاقتلاءة متنه     ،بحعن قاكحه صاملعني لحى قتحته صمتن رضت  بفعحته  إىل  توم اققيامتة      

ص طصوص اقّز ارة املاثورة يف خطصوص  وم لاشتوراء ككتاد    ،صمن جآميته  اقكلى

 .ص عح  من ذقص ل مّية اقحعن يف  اا اقيوم ،قصكلفح با

دخحت    :ب ستناد إىل اقآّ تان بتن شت يا قتا       يف ليون لخ ار اقآضا  َلِصُر

ققد ادثين لبت  لتن    ، ا ابن ش يا :يف لص   وم من احملآم فقا  لحى اقآضا 

لملتتآ  اقستتماء دمتتًا صكآابتتًا  ل تته ملتتا قتتتم جتتدل احلستتني   لبيتته لتتن جتتده 

إن بكيت  لحتى احلستني اتتى كطصتري دمولتص لحتى ختد ص          ،ش يا  ا ابن ،لمحآ

 تتا ابتتن  ،قحتتياًل كتتان لص كت رياً  ،غفتآ اهلل قتتص كتم ذ تتا لذ  تتته صت ريًا كتتان لص كت رياً    

 تا ابتن    ،إن سّآك لن كحقى اهلل لز صجم صال ذ ا لحيص فزر احلسني  ،ش يا

قتحتتة فتتاقعن  إن ستتآك لن كستتكن اق تتآف امل نيتتة يف اجلنتتة متت  اقتتن       ،شتت يا

 .(5)احلسني

كنت  لنتد لبت  ل تد      :  قتا  صيف لماق  اقطصدصق ب سناد إىل داصد بن ك ري اقآّق

فحّمتتا شتتآبه رل تتته صقتتد استتتعل صاغآصرقتت  لينتتاه        ،إذا استستتقى املتتاء  اهلل 

                                                

اقأتتتتيعة  ، صصستتتتائم (77/85)ص ( 88 /52)، صحبتتتتار األ تتتتوار (5/551)راجتتتت  احملاستتتتن (   )

(1/51.) 

، (15 /78)ص ( 577ص  55/582)، صحبتتار األ تتوار  (577/ )لخ تتار اقآضتتا   راجتت  ليتتون  (  5)

 .صقد اختطصآ ا اريل (255)األلما  ص   ، صإق ا (215ص  7 5/5 )اقأيعة  صصسائم
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فمتتا ل  تتص ذكتتآ احلستتني   ،قعتتن اهلل قاكتتم احلستتني  ، تتا داصد :ثتت  قتتا  ،بدمولتته

صمتا متن ل تد شتآب املتاء       ،صذكتآ  احلستني  بتاردًا إاّل   إ   ما شتآب  متاء    ،قحعيش

ا لنته مئتة   صمتتا  ،ن قاكحه إاّل كتتا اهلل قته مئتة لقتف استنة     صقَع فاكآ احلسني 

صاأتآه   ،صكان كاّ ما للت  مئتة لقتف  ستمة    ،صرف  قه مئة لقف درجة ،لقف سّيئة

 .( )اهلل  وم اققيامة لبح  اقوجه

 :اإلمساك لن اقّلعام صاّقأآاب. 1 

ثتّ    ،ألكيدة اإلمساك لن اقّلعتام صاقّأتآاب يف  توم لاشتوراء    من املستاّ ا  ا

صخيتحتف  تاا    ،اإلجتزاء بلعام لصااب املطصائا صاقعزاء دصن اقحا ا من األ عمة

 - ألّن اإلمساك لنتد ا  ،اإلمساك لن اقطّصوم املآصل لند ل م اقسّنة كّم اإلختالف

صلمتا اقطّصتوم املتآصل     ،فهتو كأتّ هي با تم اقعتزاء صاملطصتائا      - صإن ُلّ آ لنته باقطّصتوم  

هلل كعتاىل  شكآًا  صمنأاه اقتّلك بيوم مقتم اإلمام  ،حمض لند   فاصحه لمولٌّ

صقتد لاجلنتا لاتاد  ه      ،ص طصوصته  متهافتتة متناقضتة فيته     ،لحى ظفآ األموّ ني به

 .فآاج "  ال كطصوموا لاشوراء" حبث مستقم لمسيناُه   ا ا يف ْدصرَد

كما يف  ،صوم  وم لاشوراء لحى صجه احلزن صاشتهآ بني لصاابنا بال خالف

صبتته صتتّآ   ،صيف اق نيتتة دلتتوى اإلةتتاع لحيتته ،جتتوا آ اقكتتالم صر تتاض املستتائم

صكاقص اقعاّلمة يف املنتهى صاإلرشاد ك عًا قأتيخ اقّلائفتة    ،احملّق  يف املعتل صاقأآائ 
                                                

، (52/575)اقأتتيعة  ، صصستتائم( 6/17)، صاقكتتايف (55 )راجتت  لمتتاق  اقطصتتدصق ص   (   )

اقز تارا    ، كامتم (71 / )، صرصضتة اقتوالظني   (61/565)ص ( 55/111)صحبار األ توار  

صاأتآه اهلل كعتاىل  توم اققيامتة     : " صيف قفظ كامم اقز ارا (. 5/87)، صاملناقا (16 )ص 

 ".ثح  اقفؤاد 
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 .ةعًا بني اقنطصوص اآلمآة قطصومه صاقّنطصوص اقّنا ية لنه ،يف اقّتها ا

 ،إذ ال شا د صال قآ نتة كآشتد إقيته    ،صقد  اقش بعض املتاّخآ ن يف  اا اجلم 

فال ميكن املطصري إىل قتو    ،صاقنطصوص اآلمآة صاقّنا ية كابى احلمم لحى ذقص لصاًل

بم البّد من اققو  باستا اب صومه لص اققو   ،املأهور من استا اب صيامه از ًا

 !!باقنه  لنه صقو لحى اقكآا ة 

صلّمتتا صتتيامه  ،فتت ّن صتتومه كّلكتتًا  ستتتحزم اريتتآصج متتن اقتتّد ن   ،صكيتتف كتتان

ريطصوصّية اقيوم ف ّن لخ اره مو و ة مبوافقتهتا اقّنواصتا صاألمتوّ ني صإن كتان فيهتا      

خحتّو اقكتايف    ص كفيهتا ص نتاً   ،فال بّد من مححها لحتى اقتقّيتة   ،املعتل من جهة اقّسند

بنقتم   صاكتفائته   ،املوضتوع  لنها مت  ل ّميتة   منها صإلآاض اقّأيخ اقكحيين 

 صكتاقص اقّأتيخ اقطصتدصق     ،متا  آمت  إقيته   لخ ار اقنه  لن صومه شا د لحى 

ص و  كأف لن إلآاض قتدماء لصتاابنا لنهتا     ،ف ّ ه للآض لن ذكآ ا يف اقفقيه

  .ص اا كاف يف سقو ها لن اإللت ار

أتهور لّ ته ال   ه ال لحى صجه اريطصوصّية مبا لّ ه  وم من لّ ام اقّستنة فم صلّما صوُم

 .قعموم ما دّ  لحى استا اب اقطّصوم يف  فسه بال معارض ،ما   منه

إىل اآمتة اقطصتوم يف    صقد ذ ا اقعاّلمة احملّدث اقّأتيخ  وستف اق اآا ت     

صقد ذ ا  ،قحّنطصوص اقّنا ية موافقًة ،كطصوم  وم  اقعيد ن ، وم لاشوراء ملحقًا

 باقتطصتتار اقكحتتيين   صااتتتّ  ،إىل لن ضتتعف ستتند ا منجتتل بعمتتم األصتتااب  

ثتت  استتتظهآ لمتتم   ،لحتتى  تتاه األخ تتار دصن األخ تتار اآلمتتآة بتته   صاقطّصتتدصق 

 .األصااب بآصا ة املطص ا  اقّنا ية لن صومه

صتتومه قتتيص  :قتتا  يف جتتام  املقاصتتد :استتتدالقه قتتائاًل ثتّ  لّا اق اآا تت   
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ك كمتا  ألّن صتومه مترتص   ،بتم  تو إمستاك بتدصن  ّيتة اقطّصتوم       ،صومًا معتتلًا شتآلاً  

صصتومه شتعار بتين     ،فيستاا اإلمساك فيه إىل بعد اقعطصتآ از تاً   ،صرد  اقآصا ة

 .لمّية سآصرًا بقتم احلسني 

بتتم  تتو  ،صذ تتا صتتااا املستتاقص إىل لّن صتتومه قتتيص صتتومًا معتتتلًا شتتآلاً 

صمعنتى قتو     ،ألّن صومه مرتصك كمتا صرد  بته اقآصا تة    ،إمساك بدصن  ّية اقطصوم

صقتتيكن فلتتآك بعتتد  ،صافلتتآه متتن غتتري كأتتمي  ،ك ييتت صتتمه متتن غتتري " اقطّصتتادق 

 . و كآك املفلآا  ا أ ااًل باحلزن صاملطصي ة" اقعطصآ 

ستتاق  لبتتا  :جنيتتة بتتن احلتارث اقعلتتار قتتا  صرصل يف اإلست طصتار باإلستتناد إىل  

صتوم مترتصك بنتزص  شتهآ رمضتان       :؟ فقتا   لن صوم  وم لاشتوراء  جعفآ 

 ؟لن ذقص من بعد لبيه  ل د اهلل فساق  لبا  :ةجنّي قا  .صاملرتصك بدلة

 ته صتيام  توم متا  تز  بته كتتاب صال        إلمتا   :ث  قتا   ،فاجابين مب م جواب لبيه

 .جآ  به سنة إال سنة ن  ز اد بقتم احلسني 

لتن    ل تد اهلل ل يتد بتن زرارة لبتا    ايتث ستا     ،صجاء يف صستائم اقأتيعة  

ابتن   اقيتوم اتظّ   ه متن صتيام ذقتص   من صامه كان اّظت  :؟ فقا  صوم  وم لاشوراء

 ؟  صما كان اظه  من ذقص اقيوم :قح  :قا  ،مآجا ة صن  ز اد

 .للاذ ا اهلل من اقنار صمن لمم  قآب من اقنار ،اقنار :قا 

صصتّآ    ،إىل كآا تة صتيام  توم لاشتوراء     صقد ذ ا اآل ة اقسّيد اريتوئ   

 ل ضا مواض مبعنى قحة اق واب فف   :املكآصه منه"  :يف قوقه باقص يف كتاب اقطّصوم

 ." منها صوم لاشوراء

ألصتاابه يف  توم لاشتوراء     صقد صدر األمآ من اإلمتام جعفتآ اقطّصتادق    
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باإلمساك لن اقلعام صاقّأآاب إىل صق  اقعطصآ دصن ك يي   يتة اقطصتيام كمتا كقتّدم     

ففت  مطصت ا  املتهّجتد بستند      ،يف  وم لازا ه  صنالمه  مواساة قعلش اقعرتة 

 توم لاشتوراء صدمولته     دخح  لحى لب  ل تد اهلل   :قا ل د اهلل بن سنان إىل 

 ؟  م  بكاؤك :فقح  ،كنادر لحى لينيه كاقحؤقؤ املتساقط

 ! ملصيا يف م م  اا اقيو ؟ لما لحم  لن احلسني  يف غفحة ل   ل :فقا 

 ؟  ما قوقص يف صومه :فقح 

صال جتعحته  توم    ،صلفلتآه متن غتري كأتمي      ،صمه متن غتري ك ييت     :فقا  ق 

 ته يف   ف ،صقيكن إفلارك بعد صالة اقعطصآ بسالة لحى شآبة من متاء  ،مالام كصو

  اهليجاء لن ن  رسو  اهلل م م ذقص اقوق  من ذقص اقيوم جتّح
( ). 

إّن  تاه ةحتتة متتن اقواج تتا  صاقوظتائف اقأخطصتتّية اقتت  ستتنا  يف اريتتا آ   

ص تت  اقتت  ال كستتقط لتتن شتتيعته    ،األئمتتة األ هتتار مبتتوارد صتتدصر ا لتتن  

 لئمتنتتا وّ تتا  املختطصتتآة اقتت  غآستتها  ص تت  اقن  ،ّ يه  يف كتتّم األاتتوا صمتتتا

 ،إلرساء شجآة اقّأعائآ احلسينّية اقكلى اق  كاخا  اب  اقوظيفة اجلمالّية اقعاّمتة 

يف بعتض اقظتتآصف متن اقواج تتا     د َعت صُك ،تمعنيجمتت صكعتمتد لحتى صظتتائف األفتآاد   

 .آاقكفائّية اق  ال كسقط مهما كّحف األم

شجآة اقّأتعائآ احلستينّية باقّنطصتوص اقكافيتة      ل م اق ي  صقد لرسى لئمة 

 ،بفقته  تورا     لئمتته   ص س  اقّأتيعة األبتآار لحتى منتوا       ،صاحلج  اقّأافية

                                                

، صاملستتدرك  (1/528 )، صصسائم اقأيعة (117ص  78/111ص  52/61)راج  حبار األ وار (   )

 (.785)، صمطص ا  املتهّجد ص (268)، صاإلق ا  ص (252ص  7/555)
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 ،من لجم إ طصاقه صكابدصا اقأتّدة صاقعنتاء   األئمة صفهموا اقّدرس اقال جا د 

صلجتتادصا  أتتآ   ،يتته اقعتتارف صلدركتتوا اقعمومتتا  اقتتواردة يف اقنطصتتوص َفهتتَ  اقفق   

 .اقّدرس بكّم إكقان صمسؤصقّية

" اجلزع " صلموم دالقة " من بكى لص لبكى " ققد فقه اقّأيعة لموم دالقة  ، ع 

 ،فتتابتكآصا متتا  واك تتون فيتته لطصتتآ   صبيئتتته  متتن مظتتا آ احلتتزن صاق كتتاء صاجلتتزع 

املتااتة  صإايتاء لمتآ   يميت  ست م اقّدلا تة       ل م اق يت   فااسنوا  أآ ظالمة 

 .صكان اهلل كعاىل صراء ذقص ،اق  كحي  بقضّيته 

اإلقتزام بوظتائف احلتزن لحتى مستتوى األفتآاد صاإلاتفتاظ باقأتعائآ احلستينّية         

 ،لحى مستوى اجلمالة إّ ما  قومان لحى متدى اقتتدّ ن اقتال لحيته اقفتآد صا تمت       

ص تتالزم اقتتدّ ن مت  قتّوة اقأخطصتّية       ،ا قتّوة اقتتدّ ن  ص زداد اقتمّسص باقّأعار است 

فياتفظ املؤمنون األقو اء باقّأعارا  اقدّ نّية ص  اقون متن لجحتها    ،صصالبة املوقف

 !!ص   لبعد ما  كو ون لن اإل هزامّية صاقرتّدد يف رف  اقّأعار  ،اق اق  صاقّآخيص

لتتن ضتتعف اقتتّد ن  اقّأتتعائآ احلستتينّية فهتتو كاشتتفاإلستتتاياء يف جتستتيد لّمتتا 

يف معآفتتة شتتآل ٌّ اقعتتدّص منتتاٌط صاستتتهزاء صكتتاّن ضتتاص  ،صاإل هتتزام يف اقّنفتتوس

لك تآ   ه صلصتااب  صقتد كتان اقتن     !! اقعقائداأللما  لص صّاة صفساد 

 لحني اقا ن جلاصا إىل  اا اقّسال  اقضتعيف  اقّناس صمودًا لمام سخآ ة للدائه امُل

صبعتد لن اجتتا     مواجهًة لحمّيتة، دلوكه  يف   بعد لجز   لن مواجهة اقّن

 !!با َحه  بأعائآ د نه اجلد د صمظا آ ل ادكه 



022    

 

ضاكوا من صو  بال  صقاقوا لّ ه ل     !سخآ اقيهود من لذان املسحمنيل    

امآ تا  كيف  تدخم يف د تن    "  :قاقواف سخآ اقكّفار من اقّسجودل    ! غآاب  نع  

 !ستخّفوا بّكم املظا آ صاملآاس  اإلسالمّية ل    !لن  آف  لستنا لحى رلسنا

إاّل اإلستتتهزاء  عتتن يف احلتت ّ  لحتتون لحتتى متتآصر األّ تتام ذر عتتة قحلّ  ص  جيتتد امُل

ص   كتتن  ،ص تتاا اقّستتال   تتو ملّيتتة اقّضتتعفاء يف كتتّم زمتتان صمكتتان   ،اصصاقّضتت

كيتد   قكّنه  بعنا ة اهلل كعاىل استلالوا لن  واجهوا ،اقّأيعة بعيد ن لن  نني  ؤالء

لحتتى  تتاه اقّأتتعائآ احلستتينية اّتتتى متّكنتتوا متتن  باقنواجتتا  تتؤالء اقضتتعفاء بتتاقعّض 

 .قّوة صشّدة مياٍن صإ طصاهلا ألجياهل  صكعاق وا لحى محم اقّأعار ب

اقا ن    ؤّثآ فيه  احلد د صاقّنار صاقسجن صاققتم  إّن شيعة لمري املؤمنني 

 لص اقفقالتا  اقّلاقتة املؤّقتتة لص    لصحا صلقوى من لن  تتاّثآصا بطصتياا  املستتهزئني   

  تؤالء ص   صالتون قحتّدلا ا  اقت   لحقهتا      ،اقكحما  املزبآجة لص اقعقو  اقتائهة

   األّ تتام صاقحيتتاق  خي تتةَ صلث َتتت ،ب تتآض اقوقتتوف يف صجتته اقتّيتتار احلستتيين اهلتتادر  

 .احلسني اإلمام مسال   ؤالء مهما اجتهدصا يف إ فاء ص   مشص 

اقحته  إن  "  :احلستني  اإلمتام  قتزّصار   متام اقطّصتادق   صسياك  دلاء اإل

للداء ا لابوا لحيه  خآصجه  فح   نهه  ذقتص لتن اقّنهتوض صاقّأتخوص إقينتا      

صارات  كحتص اريتدصد     ،فارا  كحص اقوجوه اق  غّيآكها اقّأتمص  ،خالفًا لحيه 

 .( )"  اق  كقّحا لحى قل لب  ل د اهلل

 تا  "  :لّ ته قتا    آاة اق آل لن اقتن   يف ف د ابن  اصصس ى اقسّيَصصَر

                                                

 (. 1/51 )اقوسائم  ، صمستدرك (  5/5 )اقأيعة  ، صصسائم(78/8)راج  حبار األ وار (   )
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لحتى بنتاء    من لّمآ ق تورك  صكعا تد ا فكامنتا للتان ستحيمان بتن داصد        ..لح 

صمن زار ق ورك  لد  ذقص ثواب س عني اجة بعتد اجتة اإلستالم     ،بي  املقدس

لبأتآ صبّأتآ لصقيتاءك     ،صخآج من ذ وبه اتى  آج  من ز تاركك  كيتوم صقدكته لّمته    

ي  صقتآة اقعتني مبتا ال لتني رل  صال لذن مسعت  صال خلتآ لحتى        ّ يص من اقنعصمتا

لصقئص  ،صقكن ا اقة من اقناس  عّيآصن زّصارك  كما كعّيآ اقّزا ية بز ا ا ،قحا بأآ

 .( )"شآاُر لّم  ال  اقته  شفال  صال  آدصن اوض  

صقو كتان هلتؤالء    ،صما قيمة املستهزئني ل فسه  اّتى  عري هل  اقعقالء ا تمامًا

صقتيص متن    ،صدا وا باقوال ة هلت   ل م اق ي  صاّك عوا  ،قيمة قعآفوا صجه احل 

أتان للتداء اقّأتعائآ    ف ،ص بته ّبت رتمتن   من كحمة عاقم اقعقم صال احلكمة لن  تاّثآ اق

فه   هزلصن بنقاط اققّوة اق   ،احلسينّية لن  أّجعوا اقتوافه ص ضاكوا من اقعظائ 

 ، ضتعفاء ال قتّوة هلت   ي قتون  فيهتا ف ل تم احلت     كت   زّ تدصن   أتعائآ اقكنلول لحيها 

 .  صسّآ  طصآه  شيئًا فأيئًا لن مكمن قّوكيتخّحون ف

صستي قون   ،حلمم  اه األما ة اقعظمىال  تخاذقون ققد اختار اهلل كعاىل لقوامًا 

ص  تاقون اقتّنفص    احلستني  اإلمتام  ما مأ  ظالهل  لحى األرض حيّفون إست   

صققد بّأآ  لقيحة اقلتاق ّيني ز نتا بنت      ، اه اقّأعائآصاقنفيص فداء  قإلبقاء لحى 

اقطّصامد ن مّلا رل  جتزع اإلمتام ز تن     احلسني اإلمام بأيعة  لمري املؤمنني 

 ،فااز ته متتا رلى  احلستني  اإلمتام  متا متّآ لحتى جستتد لبيته     ايَن اقعابتد ن  

                                                

اقأتتتيعة  ، صصستتتائم (17 ص  6/55)األاكتتتام  ، صكهتتتا ا (77)راجتتت  فآاتتتة اق تتتآل ص   (   )

، صاقطصتتتآاط ( 5/55)، صإرشتتتاد اققحتتتوب  (2 1/5 )ائم اقوستتت ، صمستتتتدرك (5/181 )

 (.55)املزار ص  ، صكتاب (517/ )املستقي  
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  :فقاق  قه

 جتدك صلبيتص   فو اهلل إن ذقتص قعهتد متن رستو  اهلل إىل     ،ال جيزلّنص ما كآى "

 ،صققد لخا اهلل مي اق ل اس من  اا األمة ال كعآفه  فآالنة  تاه األرض  ،صلمص

ل ه  جيمعون  اه األلضتاء املتفآقتة فيوارص هتا     ،ص   معآصفون يف ل م اقسماصا 

ص نطصت ون هلتاا اقلتف لحمتا ققتل لبيتص ستيد اقأتهداء ال          ،ص اه اجلسوم املضآجة

صقيجتهتدن لئمتة اقكفتآ     ،امصر اقحيتاق  صاألّ ت  ه لحتى كتآ   درس لثآه صال  عفتو رمُست  

 .( )"فال  زداد لثآه إاّل ظهورًا صلمآه إاّل لحوًا  ،وه صكلميسهمتا صلشياع اقضالقة يف

 

 

 

 
   

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                                

 (.81 /52)، صحبار األ وار (562)راج  كامم اقز ارا  ص (   )
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