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 إلملخص

 

لقد جسدت ملحمة عإشورإء أروع سلسلة من     

إلتإري    خ  ي مرت عير
إألحدإث إلبطولية إلت 

ي 
ن
وإلعصور؛ جمعت فيهإ أسم إآلثر إؤلنسإنية ف

ي هذه إلنهضة  إلتضحية، وإلشجإعة،
ن
وإلعطإء ف

ة إإلمإمية ه أن إلشيعإلحسينية، وممإ إل شك في

ن بإلتمإدي  أصحإب مذهب أهل إلبيت متهمي 

ي حب إؤلمإم
ن
ن  وإؤلفرإط ف وعىل     إلحسي 

ة ؤقإمة إلتعإزي ومجإلس إلذكر لمصيبة  كير

ن   كل عإم . إؤلمإم إلحسي 

 :إلسؤإل يفرض نفسه هنإو 

 لمإذإ نبكي حسينإ؟ -
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ن  - بإلذإت  ولمإذإ إلبكإء عىل إؤلمإم إلحسي 

ه من   ؟إألئمة إألطهإردون غي 

مإ كل هذإ إلتعظيم، مع إن هنإلك شخصيإت  -

ة، لهإ دور وشأن كبي  عير مرور  ؤسالمية كثي 

، فمإ هي  إلتإري    خ، ولهم دروس وعير

 إلخصوصية؟

هل نحن نبكي حسينإ كشخص؛ أو نبكي عىل  -

 ضيإع إلحكومة إؤلسالمية؟

ي  -
ن
ن كإلمظلوم إلوحيد ف هل نبكي عىل إلحسي 

ن أمإم إعيننإ وهنإ -إلعإلم   أم نبكي  –ك ماليي 

ن  إلظلم ، وإلجور، وإلهوإن بشكل عإم وإلحسي 

 ليس ؤإل أبرز نموذج لكل ذلك؟
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ي هذإ إلمقإل مع بيإن إألسبإب 
ن
هذإ مإ نود بيإنه ف

 عىل إؤلمإم إلحقيقية، وإلمغزى من إلبكإء

ن بن عىلي  بإلذإت، وإإلستمرإر إلحسي 

ي إل بتخليد  هذه إلذكرى، ورفع إإلتهإمإت
ت 

ن لمذهب أهل إلبيت  طرحهإ إلمخإلفي 

وإجالء إلصورة إلحفية عن هذه إلحقيقة بصورة 

ي 
جديدة، لتبلور لنإ محور إلوإقعة، وإألسبإب إلت 

ن أهل إألرض  جعلت منهإ ذكرى خإلدة بي 

 وإلسمإء. 
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ن  ، إلبكإء، إلكلمإت إلرئيسية: إؤلمإم إلحسي 

وعية، عإشورإء ك، إلمشر  إلشر

 إلمقدمة

ي عإشورإ    
ن
ء يطلق عىل إليوم إلعإشر من محرم ف

 
 
عىل  إلسنة إلهجرية إؤلسالمية، ويطلق أيضإ

ن  ي  وإقعة شهإدة إؤلمإم إلحسي 
ن
ي كربالء، ف

ن
ف

ن  إلهجرية، ومإ يرتبط  إلسنة إلوإحدة وإلستي 

فهي  –محرم  بهذه إأليإم إلتسعة إألوىل من شهر 

 تذره –مرإسيم إلحزن وإلعزإء  أيإم حزن تقإم فيهإ

وإقعة إألليمة، وتطل علينإ هذه إلذكرى بتلك إل

بعد عإم، عندمإ يتذكر إلمسلم مإ  إلخإلدة عإمإ

ي ذلك إليوم من مصإئب عىل ذرية رسول 
ن
جرى ف

ن هللا ه وأهلمن عطش إلحسي 
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ن  ألهله وأحبإه وأصحإبه، ورؤية إلحسي 

ن كمإ  رصىع أمإمه وبقإئه وحيدإ، وذبح إلحسي 

ي  يذبح إلكبش  وهو سبط إلنتر

     ه وسيد شبإب أهل إلجنة... وريحإنت

ن ورؤوس إلقتىل عىل إلرمإح...  ورفع رأس إلحسي 

يهم وحرق إلخيإم وإيذإء إلنسإء وإألطفإل وسب

    وكأنهم ليسوإ ذرية رسول هللا

ؤنه من إلمؤمنون كل ذلك، ف يتذكر عندمإ 

إلطبيعي أن ينبعث من قلوب  هم مإ إل يتمإلكون 

ق قلوب  هم ألمإ و  تسيل دموعهم أنفسهم... فتحي 

حزنإ عىل هذإ إلمصإب إلجليل إلذي لم يشهد 

                                   إلتإري    خ مثله... 
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ن   إلبكإء عىل إؤلمإم إلحسي 

لقد جسدت ملحمة عإشورإء أروع سلسلة من    

ي مرت عير إلتأري    خ 
إألحدإث إلبطولية إلت 

ي وإلعصور؛ جمعت فيهإ أ
ن
سم إلمآثر إؤلنسإنية ف

ي هذه إلنهضة
ن
 إلتضحية، وإلشجإعة، وإلعطإء ف

ن  × إلحسينية، وهو مإ أشإر إليه إؤلمإم إلحسي 

 بقوله: 

إ وإل بطرإ وإل مفسدإ وإل ظإلمإ  ي لم أخرج أشر
) ؤنن

ي أمة جدي أريد 
ن
وإنمإ خرجت لطلب إألصالح ف

ة مربإلمعروف و أن آ أنه عن إلمنكر وأسي  بسي 

ي عىلي  ي طإلب (جدي وأنر  1  بن أنر

ن   :يقول إؤلمإم إلحسي 

                                                           
 .339،ص  - 44، ج1493بحإر إإلنوإر/  طبعة  .  1
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أعدإئه: " إل وهللا إل أعطيكم بيدي ُعطإء  مخإطبإ

 1 إلذليل وإل أفر فرإر إلعبيد"

ن  إإلمإم وقإل ي موقف آخرإلحسي 
ن
 :  ف

وإلعإر أوىل من  ت أوىل من ركوب إلعإرألمو " 

 "دخول إلنإر

فعندمإ تتمزق إألمة عن مسإرهإ، وإلسلطإن عن 

ق، وإلنظإم إلسيإسي عن إلطريق منهج إلح

إلسوي؛ حينئذ إل بد عىل إألنسإن إلمسؤول أن 

ينهض بوإجبه ليصحح إإلنحرإف، ويدعو 

 إألمة ُىل إلرصإط إلمستقيم. 

؛ ُن إلشيعة إؤلمإمية إل ريبو وممإ إل شك فيه 

ن  أصحإب مذهب أهل إلبيت متهمي 

                                                           
 .59،ص  - 44، ج1493. بحإر إإلنوإر/  طبعة  1
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، وعىل   ن ي حب إؤلمإم إلحسي 
ن
بإلتمإدي وإؤلفرإط ف

ة ؤقإ مة إلتعإزي ومجإلس إلذكر لمصيبة كير

ن   كل عإم. إؤلمإم إلحسي 

 يفرض نفسه: لمإذإ نبكي حسينإ؟! وإلسؤإل 

ي إألسالم؟
ن
وع ف  وهل أن إلبكإء مشر

ن  بإلذإت دون  إلبكإء عىل إؤلمإم إلحسي 

ه من إألئمة إألطهإر عن  إلتسإؤل يثي   غي 

إلتعظيم، وهذه إلخصوصية شأن هذإ 

ي هذه إلشخصية 
ن
دون  إلعظيمةإلمحصورة ف

ه ي طإلب ،غي  أعظم  علمإ إن أبإه عىلي بن أنر

ه شأنإ، وأفضل درجة منه، ومن ومإذإ يجدي  ،غي 

ن إلمريرة، ولمإذإ  إلبكإء وإلحزن طول هذه إلسني 
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هذإ إلتمإدي وإؤلفرإط، مع أن هنإلك 

ة، لهإ دور وشأن كبي  عير  شخصيإت ُسالمية كثي 

مرور إلتإري    خ، ولهم دروس وعير فمإ هي 

 لخصوصية؟إ

نه وتوجيه كالمنإ نحوه، وإلتعرض هذإ مإ نود بيإ

ء من إلتفصيل. وكذلك بيإن إألسبإب إ ي
ليه بشر

مإم قية، أو إلمغزى من إلبكإء عىل إؤل إلحقي

ن  بإلذإت، وإإلستمرإر بتخليد هذه × إلحسي 

ن  ي طرحهإ إلمخإلفي 
إلذكرى، ورفع إإلتهإمإت إلت 

جالء إلصورة إلخفية و لمذهب أهل إلبيت

لنإ  هذه إلحقيقة، بصورة جديدة، تبلور عن

ي جعلت منهإ ذكرى 
محور إلوإقعة، وإألسبإب إلت 

ن أهل إألرض وإلسمإء.   خإلدة بي 
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 حرمة إلبكإء عىل إلميت

ي   
ي إلبدء نود أن نسلط إلضوء عىل إلمزإعم إلت 

ن
ف

، وإلمعإدين لمذهب  ن طرحت من قبل إلمخإلفي 

إءإتوتوجيه إلتهم  أهل إلبيت  و ، أوإإلفي 

تأويل إآليإت إلقرآنية، وإألحإديث وتوجيههإ 

إلبإطلة  إدعإءإتهميؤيد مزإعمهم، وصدق  بشكل

 كمإ هي إلعإدة. 

ن إىل أن إلبكإء عىل إلميت  ذهب بعض إلمسلمي 

وع؛ ألن إلخليفة عمر بن  حرإم، وغي  مشر

 :إلخطإب روى عن رسول هللا

 ."ؤن إلميت يعذب ببكإء أهله عليه"

 بن عمر أن حفصة وروى مسلم عن عبد هللا

 بكت عىل عمر، فقإلت: 
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ا
ؤن يإ بنية! ألم تعلمي أن رسول هللا قإل: " مهل

 1 إلميت يعذب ببكإء أهله عليه" 

ي مليكة قإل:  وروى إلبخإري ومسلم عن إبن  أنر

لنشهدهإ، توفيت إبنة لعثمإن بمكة، وجئنإ 

ي لجإلس 
هإ إبن عمر وإبن عبإس  وإنن وحرصن

 إر. بينهمإ فإذإ صوت من إلد

فقإل عبد هللا بن عمر لعمرة بن عثمإن: أإل 

تنتهي عن إلبكإء؟ فؤن رسول هللا قإل: "ؤن 

 إلميت ليعذب ببكإء أهله عليه: . 

فقإل إبن عبإس: قد كإن عمر يقول بعض ذلك. 

ثم حدث قإل: لمإ أصيب عمر دخل صهيب يبكي 

إ صلحبإه! فقإل عمر: يإ صهيب ! يقول: وإ أخإه و 

                                                           
ي. إ.  1  .927، ص 1374لقثي 
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! إل  لميت إ قإل رسول هللا :"ؤنوقد تبكي عىلي

   1 يعذب ببعض بكإء أهله عليه"

ي قإل هذه  وقد أنكرت عإئشة أن يكون إلنتر

 إألحإديث، لظنهإ أنهإ تتعإرض مع قوله تعإىل: 

  2وإل تزر وإزرة وزر أخرىقوله تعإىل: 

ي هذإ، مع 
ن
وقإلوإ وهذه بعض إألحإديث إلوإردة ف

هذه بيإن معنإهإ إلصحيح إلذي إل يتعإرض مع 

ن  إض أم إلمؤمني  إآلية، وجوإب إلعلمإء عىل إعي 

   3 عإئشة

 قإل إلنووي: 

مذإهبهم عىل أن  إختالفوأجمعوإ كلهم عىل   

إلمرإد بإلبكإء هنإ بصوت ونيإحة إل مجرد دمع 
                                                           

ي ج233ص5. روإه مسلم ج 1
 
 17ص4، وإلنسإن

 7. إلزمر،  2
 . 1288، ص 1497. إلبخإري،  3
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ي هللا عنهإ هذه 
. أمإ رد عإئشة رصن ن إلعي 

إألحإديث، فهو إجتهإد منهإ، حيث ظنت أن 

أن هذه إألحإديث وإبنه قد وهمإ وأخطأ، و  عمر

وإل تزر وإزرة وزر معإرضة لقول هللا تعإىل: 

    1 أخرى

 : ي  قإل إلقرطتر

وي بإلتخطئة ؤنكإر عإئشة ذلك وحكمهإ عىل إلرإ

ع بعضإ ولم يسمع بعضإ أو إلنسيإن أو أنه سم

بعيد، ألن إلروإة لهذإ إلمعتن من إلصحإبة  

ي مع أمكإن 
ون وهم جإزمون فال وجه للنفن كثي 

 محمل صحيح. حمله عىل 

                                                           

 164. إألنعإم،  1
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ن قيل: كيف حلفت بنإء عىل غلبة ظنهإ أن ؤف

عمر وإبنه عبد هللا وهمإ، وإلحلف عىل غلبة 

 قإله إلنوري رحمه هللا بمعنإه.  إلظن جإئز. 

فقإلوإ بعدم جوإز إلبكإء عىل إلميت وإلنيإحة 

 1 ورفع إلصوت ؤىل غي  ذلك من إألحإديث

  

ي إؤلسالم
ن
وعية إلبكإء عىل إلميت ف  مشر

 

؛ ن ؤ    ن إلحزن وإلبكإء ليسإ أمرين إختيإريي 

يستطيع إؤلنسإن إإلتيإن بهمإ سإعة يشإء، 

ويمتنع عنهمإ سإعة يشإء؛ بل همإ أمرإن خإرجإن 

ة لإلنسإن. فؤذإ أردنإهمإ كإن  عن إؤلرإدة إلمبإشر

                                                           
ي،  1  929، ص 1374. إلقثي 
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ي قلبه 
ن
عليه أن يهيأ نفسه لهمإ بإستذكإر مإ يولد ف

 إء. من مشإعر إلحزن ودوإىعي إلبك

نه وإلبكإء ظإ ن هرة ؤنسإنية ينفس إؤلنسإن ممإ يخي 

من هموم وأحزإن ومشإعر، ومإ يسإوره من 

إنفعإإلت تملك أحإسيسه ومشإعره؛ فيعير عنهإ 

بإلدموع، وهذه إلدموع قد تكون فرح، أو خوف، 

ة.   أو حزن، أو خشية وإإلسبإب كثي 

ي 
ن
، وف ن هنإلك روإيإت ذكرت ضمن كتب إلمخإلفي 

ي يقرون بصحتهإ 
ة؛ إلصحإح، وإلت  ، وروإيإت كثي 

وعية إلبكإء عىل إلميت، منهإ:  ن مشر  روإيإت تبي 

ي كتإب إلجنإئز قوله: أن 
ن
ي سننه ف

ن
ي ف

ذكر إلنسإن 

رسول هللا زإر قير أمه آمنة بنت وهب فبك عند 

 إلقير وأبك من حوله. 
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أقول: ؤذإ كإن رسول هللا قد بك عىل إلمون  

فكيف يكون إلبكإء عىل إلميت محرمإ، وغي  

و  وقد صنعه إلرسول بنفسه، وفعل 1 ع؟مشر

يعتير ؤقرإرإ، وإؤلقرإر سنه؛ ألن فعل | إلرسول

إلرسول، أو حت  سكوته عن إلفعل ؤقرإر منه 

 وسنة فعلية. 

ي كتإب فضإئل 
ن
ي صحيح إلبخإري ف

ن
روي ف

إلصحإبة قإل: صعد رسول هللا )ص( إلمنير  

وإقعة مؤته، وقإل: "لقد أخذ إلرإية زيد بن  وذكر

ي حإرثة وأص يب، ثم أخذ إلرإية جعفر بن أنر

طإلب وأصيب، ثم أخذ إلرإية عبد هللا بن روإحه 

رسول هللا ودموعه تذرف عىل ثم بك  ،وأصيب

  2  خديه"

                                                           

 ، كتإب فضإئل إلصحإبة. 1497. إلبخإري،  1
، . إنظر إل 2 ي

 
 ، كتإب إلجنإئز. 1987نسإن



21 
 

 إلسؤإل هو: 

وع أو حرإم - ؤذإ كإن إلبكإء عىل إلميت غي  مشر

 .فلمإذإ بك رسول هللا

ي "كتإب إلجنإئز"
ن
عن عبد هللا  1روى إلبخإري ف

 قإل: بن عوف أنه 

دخلنإ عىل رسول هللا وولده ؤبرإهيم يجود 

، قلنإ: مإ يبكيك يإ  بنفسه، فرأينإ رسول هللا يبكي

 رسول هللا؟

ن تدمع، وإلقلب يحزن، وإل   قإل: ؤنهإ رحمة إلعي 

ي ربنإ، وإنإ لف
رقك يإ ؤبرإهيم نقول ؤإل مإ يرصن

 2  لمحزونون

                                                           
 .إلصحإبة، كتإب فضإئل 1497. إلبخإري،  1
 ، كتإب إلجنإئز. 1497. إلبخإري،  2
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ي هذه إلروإية يبكي عىل ولده 
ن
م، ؤبرإهيفإلرسول ف

يث إلذي رزإه إلخليفه عمر بن لحدوإمإ إ

إلخطإب، فؤن إلسيدة عإئشة ترفض هذإ 

 إلحديث كمإ بينإ. 

ي كتإب 
ن
ي صحيح إلبخإري، ف

ن
ي روإية أخرى ف

ن
وف

 نه قإل: ؤ إلجنإئز 

لمإ أصيب إلخليفة عمر بن إلخطإب، دخل 

صهيب يبكي فقإل إلخليفة: يإ صهيب إل تبك، 

ي سمعت رسول هللا يقول:" ؤن إلميت 
فإنن

ببكإء أهله عليه"، فلمإ مإت عمر بلغ   ليعذب

كالمه عإئشة، فقإلت: إل، مإ هكذإ قإل رسول 

يده هللا  هللا، وإنمإ قإل رسول هللا:  ن "ؤن إلكإفر لي 

 عذإبإ ببكإء أهله عليه" . 
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ثم قإلت عإئشة: حسبنإ كتإب هللا، إلقرآن 

 1إل تزر وإزرة وزر أخرىو يقول: 

وع، وهنإلك رو  إيإت  فإلبكإء عىل إلميت مشر

ي بكإء إلرسول
ن
ة وردت ف عىل  كثي 

 . ن  فإطمة بنت أسد، أم أمي  إلمؤمني 

وعية إلبكإء، وإلحزن مإ ورد  ي  وإلدليل عىل مشر
ن
ف

وتوىل عنهم وقإل يإ إلقرآن إلكريم قوله تعإىل: 

ي عىل يوسف 
عينإه من إلحزن فهو   وإبيضتأسفن

كظيم قإلوإ تإهلل تفتأ تذكر يوسف حت  تكون 

" خرضإ أو تكون من  ن  2 إلهإلكي 

ي عن رسول هللاو ر  أنه سأل | ى إلزمخشر

إئيل:   جير

                                                           
 . إلمصدر نفسه 1
 83، 84. يوسف،  2
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 ب عىل يوسف؟و "مإ بلغ من وجد يعق

ن ثكىل.   قإل: وجد سبعي 

 قإل: فمإ كإن له من إألجر؟

قإل: أجر مإئة شهيد ومإ سإء ظنه بإهلل سإعة 

 1 قط" 

ي عىل إلحديث قإئال:  وعلق  إلزمخشر

ي هللا أن يبلغ به إلج زع فؤن قلت كيف جإز لنتر

 ذلك إلمبلغ؟

قلت: ؤن إؤلنسإن مجبول عىل أن إل يملك نفسه 

ه،  عند إلشدإئد من إلحزن، ولذلك حمد صير

وإن يضبط نفسه حت  إل يخرج إىل مإ إل يحسن، 

 ولقد بك رسول هللا عىل ولده ؤبرإهيم. 

                                                           
ي  1  ، ذيل تفسي  سورة يوسف. 1987. إلزمخشر
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ن تدمع، وإل نقول مإ  وقإل: إلقلب يجزع، وإلعي 

 1 نيسخط إلرب، وإنإ عليك يإ ؤبرإهيم لمحزونو 

عليه أجرإ ؤإل  أسئلكمقل إل  كذلك قوله تعإىل: 

ي إلقرنر 
ن
 2 إلمودة ف

ي   وإن أبرز مصإديق مودة قرنر إلنتر

هو إلبكإء وإلحزن عىل مإ أصإبهم من ظلم وغدر 

                                                                                          وأذى. 

 : ي  قإل إلسيد إلديبإجر

ي وعن إألئمه  ي إألخبإر عن إلنتر
ن
" وقد ورد ف

ي تسلية إلمصإب  إألطهإر
 
إنه يستحب ف

                                                           
 . إلمصدر نفسه.  1
 .23. إلشورى،  2
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صإحب إلمصيبة إلحزن وإلكآبة،  عند أن يظهروإ

 حيث أن ذلك من إلسنة إلمؤكدة. 

وهو فكيف ؤذإ أردنإ أن نسىلي صإحب إلرسإلة 

ي مصإب قرة 
ن
شإهد علينإ بنص إلقرآن، ونعزيه ف

ي مإ أتت عينه وف
ي مصإبه إلجلل إلت 

ن
لذة كبده ف

ي ؤىل آخر 
مصيبة كمثلهإ من أول إلدنيإ وإل تأن 

ي 
ن
إلدهر، وهي مصيبة مإ أعظمهإ وأعظم رزيتهإ ف

ي إلسمإء وإألرض
ن
 1 إؤلسالم وف

ن قد نإل  لم بكإء وليس إلضحك ؤذإ كإن إلحسي 

 سعإدته؟

عىل -ردإ عىل إلسؤإل، إل بد من إلقول بأن إلبكإء

أسإسإ تلميع لمشإعر إؤلنسإنية  -إهرهإلرغم من ظ

 وإلسيطرة عىل إلقلوب. 

                                                           
، ص 1 ي  .47. إلديبإجر
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ن  فمن إلسهل جدإ أن تضحك إلنإس إلماليي 

برسإلة نصية غضون ثوإن، لكن إؤلبكإء أمر شإق 

ي 
ن
ويحتإج ؤىل تمهيدإت معينية، ألن إلبكإء يكمن ف

ي إل يمكن إلتوغل 
طبقإت أعمق من إلقلب وإلت 

ؤإل ؤذإ تأثرت إلنإس إل يبكون ألحد  ،فيهإ بسهولة

ي وفإة أمه 
ن
قلوب  هم من حإله بشدة، فيبكي إلرجل ف

مثل وفإة إبن عم صديق أو طفله ليس ؤإل، ولكن 

 فال. 

فؤذإ كإن مؤسسة مإ قإدرة عىل إلسيطرة عىل 

ي إلوإقع، 
ن
إت شعب، فهي ف مفإتيح  إستلمتعير

قلوب  هم وأنفسهم. وبإلتإىلي فمن أفضل إلطرق 

ي أ
ن
عمإق قلوب للحفإظ عىل مأسإة عإشورإء ف

إألمة إإلسالمية وإحيإء قيمهإ هو إلبكإء، فال 

ء من هذإ إلقبيل بوإسطة  ي
يمكن تحقيق أي سر

 إلضحك وإلشور. 
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بإؤلضإفة ؤىل ذلك، إنه ألمر جيد إلتنويه ؤىل أننإ 

 حت  لو نظرنإ من وجهة إلسعإدة وإلشور، فؤن

ي إلشعور بإليأس وإإلكتئإب. وخالفإ 
إلبكإء إل يعتن

ي وإلمتفإئل، لظإهر إلبكإ  ه إؤليجإنر ء فؤن تإثي 

ي إلتوسع وإإل 
ن
نبسإط إلروجي أعمق بكثي  ودوره ف

ك وإلدعإبة، وربمإ هذإ هو إلسبب إنه حمن إلض

كإء بخفة وتوسع روحيإ، بعد إلب يشعر إؤلنسإن

ك وإلتنكيت حيث يثي  إلملل حبخالف إلض

إ.   وإلكآبة أخي 
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 لمإذإ نبكي حسينإ؟

 أوإل: -

إ يظهرون إلعزإء ويجددون هذه ؤن إلشيعة عندم

إ يتعلمون منهإ دروسإ جمة. إلفجيعة، فؤنهم أيض

ربالء تعلمنإ إبإء إلضيم وإلظلم، وإلشهإمة فمن ك

من  ر وإلتنإفوإلشجإعة، وحرية إلرأي وإلفكر، 

إألخالق إلدنيئة، وإألمر بإلمعروف وإلنهي عن 

ء  ي
إلمنكر، وإلوقوف مع إلحق وإلتضحية بكل سر

. من أجله، وؤل  هإ من إلدروس وإلعير  يثإر... وغي 

 ثإنيإ: -

ن  وتجديد مصإبه  إلبكإء عىل إؤلمإم إلحسي 

 بهدفه.  يعتير نوع من إلتأييد لنهضته وإؤلقرإر

ي يقول إؤلمإم إلخ
 :ميتن
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ؤن إلبكإء عىل إلشهيد يعد ؤيفإء عىل إتقإد جذوة 

ي إلروإيإت من أن من 
ن
إلثورة وتأججهإ، ومإ ورد ف

ظإهر بإلحزن فأن أجره إلجنة، بك أو تبإىك أو ت

ي صيإنة 
ن
ؤنمإ يفش بكون هذإ إلشخص يسإهم ف

ن   1 نهضة إؤلمإم إلحسي 

ي تكرإر هذإ إلحدإد كل عإم إنه ملحمة 
ن
وإلش ف

ية جمعإء، ويجب أن تتكرر كل عإم  تنتمي للبشر

لتكون محفوظة للنإس من جميع إألعمإر 

وإألعصإر؛ ألن إلشعإرإت وإألهدإف وإلدروس 

ي 
ي عبد هللا إلت  يمكن إستخرإجهإ من قيإم أنر

تستهدف جميع إلشعوب وإلطوإئف  

،وإألعرإق من  ن ن وغي  إلمسلمي   فؤن  إلمسلمي 

                                                           
1  ، ي

 .31، ص19، ج1362. إلخميتن
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ن  شعإرإت ي  وأهدإف إؤلمإم إلحسي 
ن
ف

هي مإ يتفق مع طبيعة كل  ملحمة عإشورإء

ي وجه هذه إلمعمورة. 
ن
 ؤنسإن خر ف

ي كلمة قيمة 
ن
أورد إلشيخ دمحم جوإد مغنية ف

ن إلعإمىلي حيث قإل: للسيد محس  ن إألمي 

ن فقدم نفسه وأبنإءه حت  ولده  أمإ إلحسي 

إلرضيع، وقدم ؤخوته وأبنإء أخيه وأبنإء عمه 

قدمهم جميعإ للقتل، وقدم أموإله للنهب وعيإله 

 ليفدي دين جده.  لألش

ن معظم، حت  عند إلخوإرج أعدإء  ؤن إلحسي 

أبيه، فأنهم يقيمون له مرإسم إلذكرى وإلحزن 

ي كل عإمإشورإء يوم ع
ن
ولو أنصف إلمسلمون مإ  ،ف

ي ؤقإمة إلذكرى لسيد 
ن
عدوإ طريقة إلشيعة ف

 إلشهدإء. 
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ن دون ي يقيم لهإ  فهل كإن إلحسي 
جإك دإرك إلت 

ن إلفرنسي ي كل عإم؟ وهل عملت جإن ي 
ن
 إلذكرى ف

ن ألمة جده؟  دإرك لفرنسإ مإ عمله إلحسي 

لقد سن لهم نهج إلحرية وإإلستقالل، ومقإومة 

ومعإندة إلجور، وطلب إلعز، ونبذ إلظلم، 

ي سبيل إلغإيإت 
ن
إلجور، وعدم إلمبإإلة بإلموت ف

 إلسإمية. 

هذإ، إىل مإ يرجوه إلمسلم من إلثوإب يوم 

، فلقد  ن إلحسإب عىل إلحزن وإلبكإء لقتل إلحسي 

نعإه جده ألصحإبه، وبك لقتله قبل وقوعه، 

وبك معه أصحإبه، وفيهم أبو بكر وعمر، فيمإ 

ي " أعالم إلنبوة" روإه إلم
ن
 1 إوردي إلشإفعي ف

وقد حث أئمة أهل إلبيت إلطإهر شيعتهم 

وأتبإعهم عىل إلبكإء وإقإمة إلذكرى وإلعزإء لهذه 

                                                           
 1499أنظر: إلمإوردي،  . 1
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ي كل عإم، وهم نعم إلقدوة، 
ن
إلفإجعة إألليمة ف

وخي  من إتبع، وأفضل من إقتفن أثره، وأخذت 

ألنهم أحد  منه سنة رسول هللا

، وبإب حطة إلذي م ن ن دخله كإن آمنإ، إلثقلي 

  1 ومفتإح بإب مدينة إلعلم إلذي إل يؤن  ؤإل منه

 ثإلثإ: - 

ؤن إؤلمإم  ؤننإ إل نبكي حسينإ، بل نبكي إؤلسالم

ن  ن بن عىلي إلحسي  ليس هو إؤلمإم إلحسي 

 لشخصه بل ؤنه يتمثل بإؤلسالم ذإته.  

ي أرضه؛ ألنه تبإرك وتعإىل أعزنإ 
ن
ؤنه نور هللا ف

دين إلذي حمله وهذإ إل بنوره بإؤلسالم دينإ،

أمإنة  وأدى جده إلمصطفن دمحم

                                                           
 .165، ص 1499. مغنية،  1
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ن غإلتبلي ؤذ إل  ، وأتمهإ بوإلية أمي  إلمؤمني 

ي  ك إلدين سدى بعد وفإة إلنتر يعقل أن يي 

فال بد من خليفة وإمإم بعده،  دمحم

ي 
وإؤلمإمة تتطلب إلعصمة، وإلعصمة تقتضن

ي إل يعلمهإ ؤإل هللا سبحإنه 
إلنص، وهي أمر خفن

فيجب أن يكون تنصيبه من قبل هللا وتعإىل، 

سبحإنه، ألنه إلعإلم بأفعإل إؤلنسإن، وعصمته 

ه، لذلك أنزلت آية إلوإلية:   من إلخطأ دون غي 

ؤنمإ وليكم هللا ورسوله وإلذين آمنوإ إلذين 

 1 يقيمون إلصالة ويؤتون إلزكإة وهم رإكعون

 

 
                                                           

 .55. إلمإئدة،  1
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 إإلستنتإج

 

إم م نحن أسإسإ إل نحزن وإل نأسف لقيإم إؤل    

ن  ي سبيل هللا، ألننإ نعتقد وشهإدت× إلحسي 
ن
ه ف

إنه قد حقق مهمته إؤللهية بأحسن وجه، 

م يكن وحصل عىل أعىل إلمقإمإت إؤلنسإنية. فل

ن  ، ولكن  هنإلك خشإن لإلمإم إلحسي 

ي هذإ 
ن
ة ف إلمجتمع إؤلسالمي تكبد خسإئر كبي 

 إلصدد. 

ي إلوإقع، نحن نقيم حدإدإ عىل أنفسنإ قبل أن 
ن
ف

ن نقيم  . لمإذإ آل أمر إلمسلمي  ن حدإدإ عىل إلحسي 

؟ ي إلمجتمع إؤلسالمي
ن
 ؤىل مثل هذه إلكإرثة ف
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ن  إستشهإد ؤذن  عىل إلرغم  إؤلمإم إلحسي 

من إنه سعإدة فردية له وألصحإبه إلكرإم، ؤإل أنه  

، ومأسإة  كإرثة بإلنسبة للمجتمع إؤلسالمي

 بإلنسبة لإلنسإن بمإ هو ؤنسإن. 

ن   ويحق لنإ أن نسإل مإذإ  كإن هدف إلحسي 

ي يعمل من إجلهإ؟
 ومإذإ كإنت إلقضية إلت 

ي 
ن
ي رغبته ف

ن
أمإ لو كإن هدفه شخصيإ يتمثل ف

ي كإن 
ؤسقإط يزيد ليتوىل هو بنفسه إلخالفة إلت 

وجدنإ فيه هذإ إؤلرصإر عىل  يطمع إليهإ، مإ

إلتقدم نحو إلكوفة رغم وضوح تفرق إلنإس من 

إلسالح  حوله، وإستسالمهم إلبن زيإد، وحملهم

ة لموإجهته وإلقضإء عليه.  ي أعدإد كثي 
ن
 ف
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ه لن  ؤن أقرص إلنإس نظرإ كإن يدرك أن مصي 

ن بهذه  يختلف عمإ آل ؤليه فعله، ولو كإن إلحسي 

إلمكإنة من قرص إلنظر لعإد ؤىل مكة ليعمل من 

 جديد للوصول ؤىل منصب إلخالفة. 

فإلهدف ؤذن ليس هدفإ شخصيإ، وإنمإ إألمر أمر 

قضية كإنت للحق، وإؤلقدإم ؤقدإم ، وإلإألمة

ي 
ن
ب إلمثل بنفسه ف ي إلذي أرإد أن يرصن

إلفدإن 

ن عىل  إلبذل وإلتضحية، ولم يكن ؤرصإر إلحسي 

من تخإذل أهلهإ  إلتقدم نحو إلكوفة بعد مإ علم

ونكوصهم عن إلجهإد ؤإل ليجعل من إستشهإده 

ي كإنت إل تزإل تؤمن 
علمإ تلتف حوله إلقلة إلت 

ي 
ن
ة من يني  لهإ طريق إلجد  إلقإدبإلمثل وتلتمس ف

ي إلكف
ن
ن إلقإعدين إ ف ح، وتحريكإ لضمإئر إلمتخإذلي 

 عن صيإنة حقوقهم ورعإية صوإلحهم. 
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فنحن نبكي إلظلم، وإلجور، وإلهوإن، نبكي ونذكر 

ي حكم إلجإهلية، 
ن
دإئمإ جور إلحكإم وتسلطهم ف

ي 
ن
وإألحكإم إلعرفية وإهمإل إلنإس لحكم هللا ف

ن إألرض. لم يمنع إؤل  عن ؤقإمة  مإم إلحسي 

ي إألرض فحسب، بل قيل له: يإ 
ن
حكومة هللا ف

ن يزيد  ن ؤخضع ألمر إلخليفة أمي  إلمؤمني  حسي 

 بن معإوية !!! 

ي مرت بهإ 
هذه هي إلمأسإة، وهذه هي إألزمة إلت 

 إألمة إؤلسالمية. 

ن  ؤقإمة حكومة جده  ؤنمإ أرإد إؤلمإم إلحسي 

ي إألرض،  رسول هللا 
ن
فمنع من ؤقإمة نور هللا ف

هذإ إلحق. فكإنت شهإدته خإلدة، وكإن إنتصإر 

إلفضيلة عىل إلرذيلة،  إلدم عىل إلسيف، وإنتصإر 

 وغلبة إؤلسالم إألصيل عىل إؤلسالم إلمزور. 
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ي روت أرض كربالء قد 
حقإ ؤن إلدمإء إلطإهرة إلت 

فإء إلذين يؤمنون بإؤلسالم  أنبتت منإرإ للشر

 منهجإ وعقيدة. 
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 إلمصإدر

 ن إلكريمآر إلق -1

(، صحيح 1497إلبخإري، دمحم بن ؤسمإعيل، ) -2

وت:  إلبخإري، بتحقيق مصطفن ديب إلبغإ، بي 

 .  دإر إبن كثي 

، إلسيد إبو إلقإسم، رسإلة عقإئدية،  -3 ي إلديبإجر

ي جإ.   نر

ي، جإر هللا، ) -4 (، إلكشإف عن 1987إلزمخشر

ي وجوه 
ن
يل وعيون إألقإويل ف ن حقإئق غوإمض إلتين

 إلتأويل

عروف بتفسي  إلكشإف(، ضبط مصطفن )إلم

 . ي وت: نشر دإر إلكتإب إلعرنر ن أحمد، بي   حسي 
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ي، مسلم بن إلحجإج،) -5 (، صحيح 1374إلقثي 

وت: دإر  ، بي  ي
 
مسلم، بتحقيق دمحم فؤإد عبد إلبإف

 . ي إث إلعرنر  ؤحيإء إلي 

6- ( ، (، أعالم 1499إلمإوردي، أبو إلحسن عىلي

وت: دإر ومكتبة إلهالل  إلنبوة، بي 

، دمحم بإقر،) -7  (، بحإر إإلنوإر 1493إلمجلشي

وت: دإر  إلحإمعة لدرر أحبإر إألئمة إألطهإر، بي 

 . ي إث إلعرنر  أحيإء إلي 

ي 1499مغنيه، دمحم جوإد، ) -8
ن
(، إلشيعة ف

وت: دإر إلجوإد.  إن، بي  ن  إلمي 

ي معرفة حجج 1413مفيد، دمحم، ) -9
ن
(، إألرشإد ف

 هللا عىل إلعبإد، قم: مؤسسة آل إلبيت. 
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، روح هللا، ) -19 ي
(، 1362إلموسوي إلخميتن

 ، ي
صجيفة نور، مجموعة آثإر إؤلمإم إلخميتن

 طهرإن: وزإرة إلثقإفة إؤلسالمية إؤليرإنية. 

، أحمد بن شعيب، ) -11 ي
ن 1987إلنسإن  (، سين

وت: دإر إلفكر.  ، بي  ي
 إلنسإن 
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إيرإن  -طبعت من قبل جإمعة إلمصطفن إلعإلمية

 PURE LIFEقم  مجلة  –

إلسنة إلثإلثة، رجب إلمظفر  –إلعدد إلسإبع 

 م2916 -ش  1395 -1438

ي  معإون آموزش  –هيئة إلتحرير محسن قنير

 جإمعة إلمصطفن إلعإلمية)قم(
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