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 عليه السالم دوافع استشهاد اإلمام الحسينأسئلة حول 

 الشيخ نعيم قاسم

 اإلصالح. املوت، الدنيا،كربالء، ،  إسرائيلاإلمامة، عاشوراء، اإلمام احلسني،  الكلمات المفتاحّية:

سلاعدنا ما زالت عاشوراء تعطينا يف كلل علام أكا لا  لرت بلاوما، أملا زاللت عاشلوراء بلا يف قووبنلا أع ولنلا ملا  
ن حنموهللا كمللنهح لو،يللا ، أمللا زلنللا نورشللت يف عاشللوراء تولل  املعللان الللض ترهللف ملل  م امنللا أتو لل  أ للداهنا أعولل  

لرلاام بلنهح اإلسلالم ايملدص اوصليل، أإدا أردنلا أن نلدر     احل ي يلة السلعيد  عول  قاعلد  ااأترسم لنا درب احليلا
هلا بعلا الشلمد يف كلل ل لاء أكلل  نلل،   نورشلت أننلا عطشل  بنمواننلا أن ناذلم من كربالء أنرعرف عويها هلنن  

كلربالء يف النولر أالسلووا أادهلاد أيف   هوم نرتو مما أذمناه أمل نشمل يف أحاد ثنا أكالمنا ما  ي عويه كربالء، ون  
" كلل ملا  أن   لو  قلد  سلره، اوذالق أيف احليا  اليومية أيف السياسة أيف كل شيء، أ ما ما دهف إمامنا اخلميلي

عندنا م  عاشوراء"، ون عاشوراء أعطت بطر  لة أاسلعة ألوليلة اسلرطاعت معهلا أن بلا حا اتنلا أمرطولاتنلا هولم 
نعد حبا ة لناذم م  ذار ها أأ أن ناذلم مل  ذلارإل اإلسلالم و لا حاكلت تارانلا أحا لرنا أمسلر لونا، أحاكلت 

إىل كلللربالء أكيلللت نسلللرنيد منهلللا، حللل  ا ناذلللم بعلللا  حياتنلللا النرد لللة أادماعيلللة، أاملهلللم أن نعلللرف كيلللت نلللدذل
 اوهوار اخلاطئة أح  ا نرتىب برتبية بعيد  عما أرادته كربالء.

انطوللم ملل  املد نللة املنللور  بااللاه موللة املورمللة،   إىل كللربالء أ للو  عويلله السللالم الوللل  عوللم بللان اإلمللام احلسللني
" ههلما أملر "شلاء ا  أن  لران قرلياًل  املد نلة املنلور  وم سلومة   عولم مل  الو، لة اوأىل أنله سيسرشلهد، أقلد قلا  يف

بلان احلسلني سلي رل صلو  ا  عويله أهلله،  معرأف لد ه، أأم سومة كانت تعلرف، و لا تعلت رأا لة عل  رسلو  ا 
أنله  سلالمعويله ال كلان  عولم إمامنلا احلسلني  ايف كربالء، أاحرن ت، كملا يف بعلا الرأا لات، بلرتاب مل  كلربالء، هلندً 

 سيسرشهد، لو  السؤا  

ن النريجلللة معرأهلللة يف شلللهاد  سلللرؤدص إىل قرلللل اخلللل   مللل  أأمل  وللل  باإلمولللان أن نرنلللف عللل  اانطلللالق طامللللا 
 اوص،اب؟

دا شللاب أ لل ادنلة، أ لو  و اإلملام املعولوم، أاحلسل  أاحلسلني سلي   عويه السالم أليا اإلمام أالسؤا  الثان 
، ههلللل تعرللل  عوللليهم السلللالم ، أ لللو أبلللو اوئملللة الرسلللعة املعولللومنيعويللله السلللالم احلسللل اللللمص  سلللد اإلماملللة بعلللد 
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م  نور  ا  له ملاشر  لينرور أ و حيمل احلم، أمل  و  باإلمولان أن  دعمله ا  تعلاىل حل   لرب   اشهادته ابرعادً 
 ىل، ها   كان الدعم اإلهلي؟ملوو،ة اإلمام طاملا أنه  عمل قربة إىل ا  تعا انروارً اأ نوز أ نرور أ سجل 

يف نرائجه،  ل  علي  لما أن اإلملام سلار إىل شلهادته أ لو ا  اأالسؤا  الثالث  طاملا أن اانطالق كان أا ،ً 
نلله سللي رل يف كللربالء، أبالرللا   للو كللان أنولل  قللدر  عولل  النعللل أعولل  الرخيلل  أعولل  أذللم أص قللرار ونلله كرلل  عويلله 

  س  باااه املوت؟

وة تطللرح حللو  كللربالء، أملل  املنيللد أن نعللرف مللا  للو السللر الللمص أراده ا  تعللاىل ملل   للمه املوقعللة  للمه اوسللئ
 الع يمة الض حووت يف كربالء.

، أا  لوز لوملؤم  أن  ل،لث ااومر اوأ   كان اإلمام  علرف بانله سلي رل يف كلربالء، لول   لو مل  ل،لث  وًمل
،لث عل  تاد لة تووينله أأا لله يف  لمه احليلا  لرهلف موانلة الشلر عة ن  لأ  حياته أأ موته كهدف، إمنا  ل  ع ا ومً 

امل دسة ألوعمل م  أ ل الوالح، أ و ال ائل"إمنا ذر ت لطو  اإلصالح يف أمة  دص، أر لد أن هملر بلاملعرأف 
ن  عمللل عويلله اإلنسللان املللؤم ،  للما اهلللدف ملل  مسللؤألية أ نللاا  للدف،  للما اهلللدف  لل   اأأ لل  علل  املنوللر" إدً 

ن  وللون أمامنللا، أملل  أومللة ا  عولل  اور   للو الللمص  لل  ئللد أالرعيللة أن  ورنللوا حوللله،  للما اهلللدف إلعللالء كال ا
لنريجلة. ععلآ هذلر هلرق كلل  بلني أ ل حت يم  لما اهللدف ا نول  أن نسلا  عل  اللثم ، أا نول  أن نسلا  عل  ا

كنلا كامللاد ني   انسللة إلينلا، للو كانلت احليلا   لدهً ن تولون الرسلالة  لدف بالأن توون احليا   دها بالنسلة إلينا أبني أ
اللللم    خرقلللون يف السللليئات أاملنولللرات أالللاهون امللللوت أ هربلللون منللله، أ ليعلللون  لللمائر م أبولللدا م أ ر ولللون عللل  

ن  ل لوا عول  قيلد احليلا ، ههلما اإلنسلان امللادص اللمص  نولر باللدنيا أ ر ول  عل  كلل شليء ون أ ل أأ داههم م  
ن حيول عو   مه الدنيا، كم م  إنسان باع هذرتله بلدنياه أبالرلا   ول  عل  أ اليا معوومً  اأطلعً  دنياه كل شيء،

موقنه   ذسر كل شيء،  ما عمر ب  سعد صاح  الل،ث ع  مو  الرص كانت نريجرله أذيملة،  لما ابل  ز لاد 
يف أقول  احللاات  لمه اللدنيا  قطف رأسه بعد دل ، مل  لم هلم م  الدنيا ما  عيشون هيه أطماعهم أمرطوللامم،  

 عشر   سنة أأ مخسني سنة   تم   أ م   مراعها معها. صخ  ، كم سيعيش هيها اإلنسان؟  دأد 

مل  و   ل،لث عل  احليلا  اللدنيا أص الل لاء عول  قيلد احليلا ، ون  لما اهللدف  سل    عويه السالماإلمام  ،اهندً 
أن  عويلله السللالم، عاز للا الللد   أطولهللا من للا، إمنللا كللان  للدف اإلمللامامللللادو أالوللالح أ  سلل   كللل املنطو للات الللض 

، كلان  دهله صووات ا  عويهم  وو  يف اومة، أن  امر باملعرأف أ نه  ع  املنور، أن  رهف را ة  مد أه   مد
 اأأحيانًل لؤدص إىل امللوت  ان  عملم الولالح، هلندا كلان اهللدف تعمليم الولالح أتاد لة الوا ل  ههلما اهللدف أحيانًلأ
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لللَل تل ر ب و لللون  ب ن لللا إ ا  إ َحلللد   احلَ َسلللنل يل نَي  }  لللؤدص إىل النولللر  مللل  اللللمص  االنولللر أأ الشلللهاد ، هوللليا مطووبًللل 1{ق لللَل   
هعويل  أن  2{هل يل َ رل و لون  أ  ل َ رل و لون  }ا  ر،را أ ا لد أن  سلا  مل  بدا لة اوملر  لل سنرنولر أم ا، ههلما لليا معووًمل

علللاىل، قللد تو لل  لللل  احليللا  اللللدنيا بلهار هللا أسللعادما أانرولللار ا أأ سيسرشللهد هرلللم   إىل تعمللل قربللة إىل ا  ت
لاء أ   و ه لَم ا  }ون او لل مورلوب عنلد ا  تعاىل ااآلذر ، أيف كل اوحوا  ل   لن    لما مل  أ ول  شليئً  ه لن د ا   

ر أن  س اع ًة أ ا    َسرل َ د م ون   مل  نولر حل لة أاحلد  بلان  رجنل  امللوت أالشلهاد  أأن  عويله السلالم ، هاإلمام3{  َسر َاذ 
لل  رجنلل  ال للدر الللمص قللدره ا  تعللاىل،

ً
بانلله سيسرشللهد  للما  امل  ولل   نوللر اللمه الطر  للة، لللمل  عنللدما كللان عامل

العوللم مل  خلل  يف مسللاره، سللواء أعوللم أأ مل  عوللم سيسللرمر يف ننللا املللنهح، مللف عوملله بانلله سيسرشللهد  للما ا  خلل  
 ه الو   لرثليت تعاليم الد   ألعلاد  ا  تعاىل عو  اور  ألدعو  اومة أن حتمل را ة اإلسالم.م  أ داه

بشللهادته يف كللربالء مل تولل  مللؤغر  أا مخلل   يف منطو اتلله أأ داهلله الللض أراد أن  عويلله السللالم معرهللة اإلمللام ،اإدً 
 ان يًلل اطللا رً  االللمص  ر للد أن   للدم لامللة إسللالمً حي  هللا أأن   للوم اللا كروويللت شللرعي عولل  ال ائللد اإلمللام املعوللوم 

ليا هيه نناق ألليا هيله احنلراف أأذطلاء، ون اوملة حبا لة إىل قلاد   عومو لا أحولام د نهلا، أبالرلا  إدا مل  ان ينً 
  رعرف النا  عو  الوواب م  ذال   ؤاء اوئمة همم   عرهون؟ ح  لو كوت دل  أن  وونوا شهداء.

  هللاملعرأف لللد نا أن ا  تعللاىل عللامل بوللل شلليء، أأن ا   للو الللمص قللد ر اآل للا ، أا  أرسللل أمللا اومللر الثللان
اونليللاء أالرسللل ليهللدأا النللا  إىل طر للم احلللم، أ للو  ر للدنا أن نسلل  عولل   للمه الطر للم، هللنراد  ا  تعللاىل أن نوللون 

لللَم د  لللن و َم أ أ َب َملللت  ع و للل} ملللؤمنني  َولللت  ل و  َسلللال م  د  نًلللااَليل لللَوم  أ َكم  لللم  اإل  للليت  ل و  لللض  أ ر     ر لللده ،  لللما اللللمص 4{َيو َم ن َعم 
َسللال م  } مللنوم، أ  للو  يف ه للة أذللر   َسللال م  د  نًلل} أيف ه للة غالثللة  5{إ ن  الللدن    ع نللد  الو لله  اإل  للر  اإل  ْ يلَ   َ هل و للَ   اأ م للَ   ل َلر لل

للل للل   اخلَ اس  لللر    م  لللو  يف  اآل ذ  َنللله  أ    ا  تعلللاىل  ر لللد أن حي لللم شلللر عره عوللل  اور ، أ ر لللدنا ان نولللون  ا، إدً 6{ر      ل َ ل لللل  م 
ن  هلدأنا أمؤمنني أ دعونا إىل طاعلة ا  تعلاىل أ شلجعنا عول  دلل ، أأذرلار لنلا اونليلاء أالرسلل أاوئملة مل  أ لل 
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يف إح للاق احلللم تللرا احلر للة رب العللاملني  ر للد أن حيللم احلللم عولل   للمه اور ، لولل  ا  اذرللار  ،اإىل طاعللة ا . إدً 
لونا  لي رارأا علء إرادمم، ها  تعاىل   و  لل  تعلا  إىل د لي أأشلجع  أأكلاهؤا يف اللدنيا أأغيلل  يف اآلذلر ، 
لول  إدا أردت أن تلرها ههلما أملر  علود لل ، سلاعمب  أأعاقلل  أأدذول  إىل  هلنم أسلابروي  يف اللدنيا ألول  

اللمه الطر  للة  أن ت للوم بلاطولل  كمللا تر للد، هللا  تعللاىل  للو الللمص ذوللم احليللا  للل  أعللرت  يف الللدنيا أللل  أمنعلل  يف
هاخليار لونا ، هلنموانوم أن تعووا ا  تعلاىل  7{ه ا هَل م ه ا ه ج ور   ا أ تل َ و ا  ا *أ نل َنٍا أ م ا س و ا  ا }أترا اخليار لونا 

لولل  ا  وللاموم عويهللا، ا  تعللاىل  سللرنور املعوللية ن تطيعللوا ا  تعللاىل، هللا   شللجعوم عولل  الطاعللة أأبنموللانوم 
لو  ا  رص ع ابه عويها بشول كامل أملاشر يف الدنيا، هيرتا اومور تس  يف مساراما الطليعية، إدا كانلت  لمه 

مللا معللآ أن  رللدذل ملل  أ للل نوللر  أأليائلله يف كللل موقللف  ا للي الرة للة، أإدا كللان ا   ر للد احليللا  اللمه الطر  للة، إدً 
ن  ل لي أأ طة لي و  املعادلة ح   نرور احلم مف عدم توهر الشرأط أال رأف املو لوعية، هلندا تلدذل هننله  ر لد 

مل  علد  نلاا ذيلار لونلا  يف  لمه احلاللة، للو أراد ا  تعلاىل أن  ولون  اها   اخليار املو لود لونلا إ إدً  ااحلم مسيطرً 
نا مالئوة أأ مثل املالئوة ا  عوون ا  حل  ا  نولرأا باملعولية أأن  وون النا  مؤمنني لوان ذو  االو ون مؤمنً 

أبالرا  انره  اومر يف  ما الولون أمل  علد  نلاا مل   عولي أا حبا لة إىل هذلر  أمل نعلد حبا لة إىل الرتتيللات اللض 
 لدعم أأليلاءه يف كلل  طلة  نأ، أبالرلا  ا نول  اأ عها ا  تعاىل. لونه مل  رد دل ، أراد أن او نا خمرار   أحرارً 

ملا أراده م  اذرللار أامر،لان أمراكلا  ايف الدنيا أكان  ما اومر خمالنً  ام  أ ل أن  نرورأا أإا كانوا منرور   دائمً 
يف اآلذللر  وألئلل  الللمص صلل أا أحتموللوا أ ا للدأا يف سللليل ا  تعللاىل، لللمل  رب العللاملني تللرا اومللور تسلل  أهللم 

ن للا ن َوللر  اَلم للَؤم ن ني  }    نوللر املللؤمننيبللان ا االلللعا  أا ت ولللون لنللا دائًمللقواعللد ا،  نللا  سللا   للان  ح   للا ع و يلَ  ،8{أ ك 
ْ َع و ه للم  الَللو ار غ ني  } للًة أ  ْ َع و ه للَم أ ئ م  ن توللون حياتنللا يف أ، أنولل  9{أ ن ر  للد  أ ن من  لل   ع و لل  ال للم     اَسر َ للع ن وا يف  اَو َر   أ 
أا  ا  ر لد أن  رلدذل أ لرتا اوملور تسل  يف املسلار الطليعلي،  اا ننولر أبلدً  عويله السلالم، يا كاإلملام احلسلنياللدن

 نا ألنت الن ر بان ا  تعاىل ا  ردذل حبدأد معينة هلا عالقة بروهر شرأط مو وعية عول  اور ،  لل  ع لل أن 
الرأا لللات، أ وا للله أملللة نائملللة خملللدر  ا تر،لللرا أا  عوللل  بعلللا األًنللل 30مللل   امؤلًنللل ا  لللاتوون  يًشللل اش ًوللل 72
ن لالب أأ ا ر د أن  وون  ناا تدذل إهلي لنولر  ملادا؟  لما الو لف لليا حبا لة إىل نولر  إمنلا حبا لة إىل ا. رهت

 يف حلاات  لو   لدر ا ألول  بشلول علام  لما ا  لرص، معجا  م  ا  تعاىل،  ما النلوع مل  الرلدذل ا  ر له إا  
                                                           

 .8أ 7اآل ران  الشمس،سور   7
 . 47اآل ة  الروم،سور   8
 .5اآل ة  القصص،سور   9



 5 

 950 وا هللون  اش ًولل 313 نلاا  ابلل يف معركللة بللدر نولر م ا  تعللاىل لولل  إدا درسلنا الوقللائف مو للوعيً يف امل ا
ههناا شيء م  م لدمات أ لعها املؤمنلون، هجلاء دعلم ا  تعلاىل بعنلاأ   خمرونلة باملالئولة بلال و  الننسلية أباهلانلة 

ههنلا الللدعم  لاء بعلد تلوهر  للرأف  10{ت  أ ل و لل   الو له  ر م ل أ م لا ر م َيلت  إ َد ر م َيل} الننسلية عنلد العلدأ، أبلامور طليعيللة
عند املؤمنني حتراإل إىل شيء إ ايف  ساعد م الما امل لدار  رلدذل رب العلاملني أ لدعم. أالرجربلة حولوت معنلا يف 

قوتنللا  نروللار إهلللي، هوللو أردنللا أن ن للوم حبسللاب بللنياللنللان، حنلل  ن للو  إن انروللار امل اأمللة اإلسللالمية يف للنللان  للو 
أقلللومم أعلللددنا أعلللدد م أإمواناتنلللا أإموانلللامم مللللا أموننلللا أن حيولللل نولللر، لوللل  أ للل  أتللل  دعلللم ا  تعلللاىل؟ أنلللا 
أحتدث اآلن عم ا رأ نا م  دعم ا  لو  ا أعوم ما  و يف الخيل  مل  دعلم ا  تعلاىل، حنل  شلعرنا بلدعم ا  تعلاىل 

ن قوتللله تسلللاأص عشلللر  أ لللعاف أعشلللر   أمائلللة  لللعت قلللو  عنلللدما كلللان  شلللعر الواحلللد منلللا مللل  شللللاب امل اأملللة أ
الننسلية تلؤغر اخلوم، هي دم يف املعركة هيشعر أنه  يش بماته مف أنه هرد، ههما دعم م  ا  تعاىل، ون  لمه ال لو  

 يف عموية اانروار،

 تعلت يف مراد ا او سام                   اأإدا كانت الننو  كلارً 

هادسد ا   لدر أن حيملل  لمه اللرأح، هلالرأح حتملل ادسلد أتسل  إىل  ا   أع يمة  دً هندا كانت الننسية كل
مواقف ا نول  أن  ر يوهلا إنسلان، يف امل ابلل الرعل  عنلد اخلولم ههلم ذلائنون من لا، هالواحلد ملنهم قوتله يف ن ل  

أن  نلاا مل   لدعم امل اأملة أان أمام ننسيره املهاأمة. ال لرأف السياسلية اللض عشلنا ا أن املنط لة يف حاللة مرلوتر  أ 
كلل  لمه     امل اأملة ملاشلر  بعلد أن تعللوا.الو ف يف للنان اما الشول المص  و عويه أأنه ا  و د أحلد  عولر عول

ملل  ا   اكللان مللدعومً   عويلله السللالم ال للرأف  للي  للرأف مؤاتيللة تللدذل يف دائللر  دعللم ا  أتسللد ده، اإلمللام احلسللني
مه ادرأ  أ لما املوقلت اللمص  و لد يف الرلار خ، مل  ول  لير ولد للوا امللدد اإلهللي أللوا تعاىل، كيت؟  ما الثلات أ 

 نلاا مللدد أدعلم إهلللي  االنلور اإلهللي أالع مللة احلسلينية الللض اسلرمدت ملل  ملنهح اإلسلالم أملل  طاعلة ا  تعللاىل، إدً 
للا ال للم     } و  ا  تعللاىل ي، لللمل  اح للوا قللعولل  أن ترللوهر  للرأف مو للوعية   بعللد دللل   للا  الللدعم اإلهللل   للا أ  َله 

ام و مَ  املسللومون مل  نوللرأا ا  يف موقعللة كللربالء، احلسللني أأ للل بيرلله  11{هم ن للوا إ ن ت نو للر أا الو لله    نو للرَك َم أ  ل ث لنللَت أ قَللد 
لر، يللم  اأأصلل،ابه  للم الللم   نوللرأا رب العللاملني أنوللرأا اإلسللالم يف كللربالء،  للما ال للدر ملل  النوللر  مل  ولل  كاهيًلل
عويله  سلنيالنور  العامة اللض تلؤدص إىل نولر  ا  تعلاىل لوملؤمنني هوانلت الشلهاد   لي النريجلة، هشلهاد  اإلملام احل
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عويلله ههللو هللاز بادنللة أدذللل إىل الرهيللم اوعولل  أأصللل إىل أعولل  املراتلل  أارتنللف اتلله يف  امل تللنعوا سللولً  السللالم
لر اعسللها أحوللل هيهللا مشللاكل أصللعوبات أقرللل اللللعا اللللعا اآلذللر  ااور  أالسللماء، بينمللا اومللة دهعللت  نًلل

كللل  ، أ للا  للو اإلسللالم   احتموللوا أأزارً  عويلله السلالم ام احلسللنيأعاشلوا املللرارات الولل   ليللدركوا أ للم بعلدم نوللر  اإلملل
أقيللاد  الللو  الن يلله احلولليم حلل  نعللود اسر، للار الرجربللة  قللد  سللره يف زماننللا  ب كللة اإلمللام اخلميللي ا عللود دللددً 

مأا النوللر يف أنسللرنيد منهللا هي للو  رب العللاملني لنللا  ذللمأا النوللر من،للة يف إ للران ب يللام دألللة اإلسللالم امللاركللة، أذلل
بانرولار اانرنا لة اإلسلالمية، كلل  اللنان بانروار امل اأمة اإلسالمية، أإن شاء ا  حيول النولر يف هوسلطني أ ً ل

 ما ب كة أنوم عدمت إىل ا  تعلاىل هاسلر، يرم أن  لدعموم ا  تعلاىل أ لما دعلم لوملؤمنني بشلول علام ا بو،لا  
أ م للا ب للد ل وا } النوللر الللمص حوللونا عويلله بع للنا اسرشللهد أبع للنا  نر للر ننللا مللفإاوهللراد كللل أاحللد عولل  حللد ، إد 

 لو  اومة انرورت باسر ا عندما عادت إىل ا  أعندما عموت يف سليل ا  تعاىل. 12{تل َلد  اًل 

كلللان  دعمللله أ ؤ لللده أ سلللدده ألوللل  بشلللرأط الرا يلللد   عويللله السلللالم رب العلللاملني كلللان ملللف اإلملللام احلسلللني ،اإدً 
د هيملا قللدمت  لمه ادماعللة، ا نول  أن تنرولر اومللة بشلول عللام أ لي مر ادللة ههللمه سلنة ا  تعللاىل يف أالرسلد 

عويلله  ا نولل  أن ن للو  بللان ا   نللا مل  للدعم اإلمللام احلسللني ااحليللا ، أا نولل  أن  للدعم اومللة أ للي مر ادلللة، إدً 
بالء حيلة موهملة أملؤغر  يف حياتنلا إىل اليلوم ، بالعوا  و دعمه أأ ده أسدده، إد  وني أن تل ل  ق لية كلر السالم

الللدعم اإلهلللي  الروللون قللد سللجوت أكلل  انروللار يف الرللار خ ملل  ذللال   للمه املوا هللة الللض حوللوت يف كللربالء، هللندً 
، هرسو  ا    جنر م  مولة إىل املد نلة املنلور ، لليا كلان صو  ا  عويه أهلهمو ود أالرجربة توررت مف رسو  ا  

  ا  تعاىل أن   يم دألة اإلسالم يف موة املورمة، لو  رب العلاملني ا  ر لد أن   ليم دأللة اإلسلالم نيابلة عو اعويً 
صللو   عل  النلا  أ للم ا  ر لدأ ا،  للؤاء أ لل موللة ْل  ملؤ وني ل يللام دأللة اإلسللالم، هاملشلووة ليسللت يف الرسلو 

 الللدعم اإلهلللي أإمنللا يف عللدم اسللر، اق أ للل موللة أإمنللا املشللووة يف أ للل موللة، أاملشللووة ليسللت يف ا  عويلله أهللله
لودعم اإلهلي، لمل  مل  نولر م ا  تعلاىل بينملا نولر أ لل  ثلرب يف املد نلة املنلور  أأقلام دأللة اإلسلالم  نلاا و لم  
كللانوا  سللر، ون لوللدعم حلل  لللو مل تولل  قللومم كاهيللة هنوللر م يف بللدر أاوحللااب أذيلل  أح للم هلللم  للمه املوانللة 

ن أا نولل   اتسللر،م معلله اومللة أن تنروللر باسعهللا أليسللت املسللالة مرتلطللة بللاهراد. إدً  او للم قللدموا شلليئً الع يمللة 
مل  ا  تعلاىل، لول  تا يلد ا  علا أ لل لونلي أاونليلاء أاإلملام  امل  و  مؤ لدً  عويه السالم ن و  بان اإلمام احلسني

لرل لل  احليللا  يف دائللر  حر للة ااذريللار لونللا  أ ر،مللل كللل  أاوئمللة ألومللؤمنني تا يللد  للم   للواب  قرر للا ا  تعللاىل
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عويلله  إنسللان مسللؤأليره، أ للت إىل دللل  ملل  قللا  إن  للمه احليللا   للي مطولل ، ههللي ليسللت مطولل  ل مللام احلسللني
هاإلملام مو لود يف اللدنيا ون ا  تعلاىل قلرر أن  ولون يف اللدنيا، هاإلملام مورلام بالل لاء يف اللدنيا ه ل  و لا  السالم،

لول    اشهادته توهيلم أدعلم إهللي لله، كلل أاحلد من لا  رملآ أن  ولون شلهيدً  امع  اآلذر  أإا سعادته يف اآلذر ، إدً 
ك ر  عوينا أن نو  أنر،مل، أبالعوا الدنيا عند امللؤم  حاللة مل  ااذرللار أاامر،لان أا  ر،لو  الو لود هيهلا 

 إىل  دف ون  دهنا اروت ع  أ داف املاد ني.

أا  سلللرطيف  ابااللاه شللهادته، أكانللله ا نولل  ذيللارً  عويللله السللالم مللر الثالللث أ لللو مسلل  اإلمللام احلسللنيأمللا او
ليلل ن ا إ ا  م للا  } ، أ لمه عللاد  ترولرر عنللد بعلا النللا ، أ  وللون بللان ا  تعلاىل قللا  يف ال لرهن الوللر  اشليئً  ق لل ل لل    و 

ها  تعاىل  ولما كرل ، ن لو  صل،ي  لول  رب العلاملني   13{ه  هل َوي رل و ك ل  اَلم َؤم ن ون  ك ر    الو ه  ل ن ا   و  م َوا ن ا أ ع و   الو  
ليجعلل مسلاره  عويه السلالم كر  ما كر  ونه  عوم ما سي،ول،  عي  و مل  ور   مه الشهاد  ل مام احلسني

حبوللم موقعلله  عويلله السللالم، حلسللنيإمنللا كرلل  الشللهاد  ونلله  عوللم أنلله سيسرشللهد، النللرق أن اإلمللام ا اا إراد ًلل امسللارً 
عللرف الرناصلليل  للوم الشللهاد   أ رأههللا أطر  رهللا، لولل   صللو  ا  عويلله أهللله أإمامرلله أحبوللم قربلله ملل  رسللو  ا 

سلللواء أكلللان  نلللاا عولللم أأ مل  وللل   نلللاا عولللم عنلللد أص إنسلللان عوللل  أ للله اور   لللما املسلللار ا  رتللله ا  تعلللاىل  
علاىل كروقيلف أت ر لر وملر سلي وم بله اإلنسلان أعموله، هعنلدما  ورل  ا  أنل  ملؤم  كمسار إلاامي أإمنلا  رتله ا  ت

 اكللاهر أسللليموت كلللاهرً   ا، أعنللدما  ورللل  أن هالنًلللاأمل  وامللل  ا  تعللاىل أن تولللون مؤمنًللل ادللل  ونللل  سللروون مؤمنًللل
أإمنللا اإلنسللان  اا  وللام أحللدً  . هللا  تعللاىلابانلله سلليوون كللاهرً  ابللل ونلله  عللرف سللونً  اهولليا ون ا  تعللاىل  ر للده كللاهرً 

عويللله  ارللار هعولللم ا  اذريلللاره أكرللل  عنلللده ااذريلللار، هورابلللة ا  تعلللاىل ا اعلللل  نلللاا إلااميلللة عنلللد اإلملللام احلسلللني
 ليسلل  بطر  للة بشللول ْلل  إرادص، لاسللت بعللا اوشلل ان عنللدما  ر،للدغون علل  شللهاد  اإلمللام احلسللني السللالم،

شلللرف أعلللا أا  تعلللاىل  عولللم أنللله  عويللله السلللالم سلللاأ ة، هشلللهاد  اإلملللام احلسلللني ر،لللدغون بطر  لللة ما عويللله السلللالم
كان  عوم، لو  كل ااذريلار مل  املد نلة إىل مولة   عويه السالم سيول إىل  مه النريجة أإىل  مه املوانة، أاحلسني

قت، ه لد اذرلار اورقل  بنرادته أبروميمه أمل  و   ناا موقت أشرف م   ما املو  احسينيً  اإىل كربالء كان اذريارً 
أاوه ل أالمص  وصل إىل املوووت اوعو ، قد اذرار اونلل أالمص حي م مس   اإلسلالم، ل لد اذرلار مللء إرادتله 

إىل املللوت أ لللو ا قللدر  لللله عولل  دهعللله أا عالقللة لللله عللا  لللرص أإا كنللا بلللمل  نر،للدث عللل   ادأن أن  وللون دا لًللل
. هاإلملام  علرف مول ه، أتنولياًل  أنعلود بلا   لما اوملر ذلاط  سولةً  السلالم عويله اإراد ة يف حركة اإلملام احلسلني
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ملللا أ للدنا إموانيللة أذللر  ون  عويلله السللالم لولل   للو االله بااللاه العمللل اوه للل، ألللو ناقشللنا سلل   اإلمللام احلسللني
دعي ابل  اللدعي قلد ركلا بللني أا أإن الل" عنلدما قللا   ا لدً  ادقيً ل اعل   تعلل ً  عويله السللالم   لوم بعملل هذلر، أاإلملام

عول   ااغنرني بني السوة أالملة أ يهات من ا الملة"  عي بني ال رلا  أأ المللة بلان أنلا  عول  حولم  ا لد أأكلون مواهً ل
عملل بلالطر م الطليعلي أاشلرخل مل   عويه السلالم هغامه أمنوراته أأنه احلاكم باسم ا  تعاىل أ و املن،رف، هاإلمام

ف أقام بول امل دمات الالزمة إىل أن أصل إىل  لل إملا الشلهاد  أإملا المللة  نلا اذرلار الشلهاد ، ن  خ  الواقأأ ل 
 اإلملام احلسلني اهجاءت شهادته كنريجة لالذريلار بعلد معانلا  أبعلد حتلرا طو لل حل  أصلل إىل  لما املسلرو ، هلندً 

ب اإلراد  بلل  لو د ل  إىل كلربالء  مل  م   إىل الشهاد  أإىل كلربالء كننسلان مسلوني م ولوم مسلوو  عويه السالم
ملسللاره حلل  أننللا لللوا  ال سللالم أتو للي،ً  اكنللات  كلطللل كمخلل  كللداعم هلللما الللد   أأْللا بشللهادته يف كللربالء إعللاازً 

ملللا اسللرطعنا أن منيللا احلللم ملل  اللاطللل يف مللا دذللل عولل  اإلسللالم ملل  احنللراف  عويلله السللالم شللهاد  اإلمللام احلسللني
أاملن،للرهني الللم   أسللاةأا إىل د لل  ا  تعللاىل أذاصللة ملل  بللي أميللة أعولل  رأسللهم معاأ للة  أمنوللرات بسللل  املنللاه ني

 أ ا د أم  سار معهما م  ذال   ما الدرب السيء المص سوووه.

لوهدف، أاهلدف كلان  رطول  أن تولون  نلاا  الو   أخمرارً  اد   إىل الشهاد  خمرارً  عويه السالم اإلمام اهندً 
 أا نو  أن  ر، م  دف اإلسالم م  دأن  مه الشهاد .شهاد  م  أ ل حت ي ه 

حن  عندما حنيي كربالء إمنا حنيلي العملل مل  أ لل او لداف، هلاليوم كلل أاحلد من لا  نلرت  أن  عملل مل  ا لل 
حت يلللم  لللمه او لللداف أ لللداف اإلسلللالم، إعلللااز كوملللة اللللد   أرهلللف را لللة احللللم، الرمهيلللد لولللاح  العولللر أالاملللان 

دملله النلللداءر اومللر بلللاملعرأف أالنهلللي علل  املنولللر أالثلللات يف موا هلللة الر،للد ات لرولللون را اتنلللا )أرأاحنللا للللرتاب م 
نللا عولل  اإلسللالمية يف الواقللف العموللي را للات ت للت ،للرأ  أصللالبة، ممللا هللشلل  إدا كنللا مللف ا  تعللاىل، ممللا هللللاف إدا ك

،  للمه الرأحيللة  للي الللض عويلله السللالم  ا نلللا  أن منللوت   للني" كمللا قللا  عوللي اوكلل ااحلللم "أألسللنا عولل  احلللم إدً 
 ن توون حا ر  هينا.أ   

حنل  حنيلي كلربالء وننللا حنيلي الث لة بلالننا أالث للة بلا  تعلاىل أننللا للو كنلا عول  احلللم هنننلا منرولرأن إن شللاء ا  
عول   لدص اإلملام تعاىل، حن  حنيي كربالء لن و  إ ا اخل  المص نثل اوصالة، حن  حنيي كربالء م  أ لل أن نلرتىب 

ن تل لل  أترعمللد أ، أ للمه الرأحيللة  لل  ااحلسللني كيللت نوا لله الوللعوبات أنر،مللل الر،للد ات ليل لل  اإلسللالم عاليًلل
"مل  قلوص عول  ننسله تنلا   يف ال لو " حبيلث قوتله ليمسل  بع لا    عويله السلالم هينا، أكما قا  أم  املؤمنني عولي

سلل   اأكللان دائًملل ا للدً  مهمللةً  ننسلله كانللت قللو ً     بامامهللا أ عمللل عولل  أن   ود للا لي،موهللا إىل او للداف الولل  ن 
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يف ننسيره حن  نر د أن نوون كمل ، لمل  عندما نوا له الر،لد ات نرولرف مل   هيول إىل قو  ع يمة ونه قوص
موقلللف ال لللو ، هلللاللعا  سلللرخرب كيلللت نرولللرف مللل  موقلللف ال لللو  أإموانياتنلللا  لللعينةإ أمللل  قلللا  إننلللا نعرملللد عوللل  

دما نرورف م  موقف ال و  هن،  نعرمد عو  ا  تعاىل أعو  سالمة اخل  أعول  احللم اللمص حنموله اإلموانات عن
 أنعرمد عو  الوعد اإلهلي لومسر لل اوه ل لومؤمنني،   ن يت إليها اإلموانات الض منووها. 

 لللة هللللعا عنلللدما   وللللون لنلللا بلللان إسلللرائيل ملللددكم نسلللر ت الللمه الرهد لللدات، ا و لللا مد لللدات ْللل   د
الرهد لللدات يف بعللللا ايطلللات كانللللت  د للللة، أأكثلللر الرهد للللدات اإلسلللرائيوية ْلللل   د للللة أالسلللل  يف دللللل  أ للللم 

ملنهم أننلا هلللاف كملا  احياألون تطليم ال واعلد اللض طل و لا عول  اخللائنني ملنهم مل  بعلا اون ملة أالشلعوب توقًعل
، لولل   للما اومللر ا  نطوللي ان دأن أن حنللرا سللاكنً هنسرسللوم هلللم كمللا  ر للدأ  اذللاهوا هنللوهر عولليهم أن  عموللوا شلليئً 

بالنسللة هللمه اوملة أإا  اعوينا. لمل  كوما  ددأنا كوملا ن رنلا إىل  لمه الرهد لدات بعلا  أمعنو لات باننلا منثلل شليئً 
إسللرائيل  مللا  للددتنا إسلرائيل، أأننللا منثلل ذلل  اللدهاع املناسلل  أاملالئللم يف الاملان أاملوللان املناسللني أإا ملللا كنلا بن للر

لالحلللللرال  ألو ولللللم  املشلللللرأعها. أالن لللللر كلللللل الن لللللر لنلللللا أن نولللللون يف حلللللاب ا  نشلللللول مد لللللدً  انشلللللول مد لللللدً 
لومسر للللعنني ألومعللللمبني ألومللللؤمنني أوصلللل،اب  ألالحنللللراف ألالعرللللداءات أوصلللل،اب اوللللازر، أأن نوللللون أمللللاًل 

 اور  أاحلر ة ألول املسر عنني يف منط رنا أالعامل.

الرهد للدات اإلسللرائيوية ا تللؤغر هينللا أا تربونللا أا تخلل  ملل  ذططنللا أا تثنينللا علل  عامنللا، بللل  لللمل  هللنن  للمه
كومللا اسللرطعنا أن   اأبنمواناتنللا غانيًل بلالعوا  للمه الرهد للدات تا لدنا قناعللة أننللا كوملا كنللا أقو للاء عوقننلا أإرادتنللا أأًا 

مرنلا أملام اوذطلار اللض حتلدق الا أع عل  أننسلنا أعل  حناهظ عو  أر نا أمسر لونا أأ يالنلا، أأن نلرمو  مل  اللدها 
 م  ذال  العدأ اإلسرائيوي.

ونلله ب للعنه اسللر مللرتني  مللر  ون ا قللدر  للله عولل  النعللل،  املل   لل  أنلله ب للعنه  للوهر عويلله املعركللة اطلل  كثلل ً 
 أمر  أذر  ون العدأ  م  ال عناء.

الح الشللهاد  أاإلنللان أعللا تللوهر للله ملل  إموانللات هننلله بنرادتلله أتوللميمه أعانرلله أأا لله بسلل اأمللا ملل  كللان قو ًلل
مل  قدراتله أإمواناتله هيولون اانرولار هيهلا لوملؤمنني عول  املسلرو  املعنلوص  ا نرور ملرتني  ملر  بنب لاء العلدأ ذائًنل

 أالننسي، أمر  أذر  عندما حتول املعركة هينوسر العدأ ملاشر  أ نرور املؤمنون.
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احلسللني يف قوللوبوم أع للولوم، أغ للوا أنوللم قللادرأن عولل  تخيلل  املعادلللة إدا مل تن للرأا غ للوا أنوللم أقو للاء إدا كللان 
إىل قو  املاد  با ا  ا ة املطاف، م  ن ر إىل قو  النا  هوين ر معها إىل قلو  ا  تعلاىل، أمل  ن لر إىل اسلرعدادت 

ءات أ ولم العلدأ هويؤكلد عول  أذالقله العدأ هويعمل لي وم باسرعداداته ب لدر إمواناتله، أمل  ن لر إىل دلازر أاعرلدا
 اأنلولله أعدالرلله أشللرف ت دنلله يف سللاحة امليللدان، هنننللا يف  للمه املوا هللة ننروللر ون احلللم  نروللر عولل  اللاطللل دائًملل

ىل  نرولر أون العد   نرور عول  ال ولم، أون اإلنلان بلا  تعلاىل أالروكلل عول  ا  تعلا 14{إ ن  اَلل اط ل  ك ان  ز   وقًا}
ن ا ن َور  اَلم َؤم ن ني  }  قو  املاد  باسر ا عو  .15{أ ك ان  ح   ا ع و يلَ

 

                                                           
 .81، اآل ة اإلسراءسور   14
 .47، اآل ة الرومسور   15


