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 سرنة  كرببء   أرض  على  عنهما  اهلل  رضي  علي  بن  الحسين  الشهيد  السبط  قتل  حادثة  إن

 والمءقمرة  الثابترة  للحقراق   المخالفرة  راتوالتصو    فكاراأل  من  لكثيب  امناخ    بتوف    هرر(61)

هرد    السياسريةو  الفكبيرة  التيرارات  وأهوا   المبتدعة  لمعتقدات  الوقت  نفس  يف  لوحردة  دةالم

 محاولرة ورقرةال هرذ  كانت لذا؛ الدينية بثوابتها الثقة وزعزعة كلمتها فاقوات   المسلمة  األمة

 بعر   وإزالرة  ،عنر   اهلل  رضري  الحسرين  قترل  حادثة  حول  اعليه  ف المت    الحقاق   أببز  لتثبيت

  .الموضوعية والقبا ة التاريخية للحقاق  المخالفة والتصورات األوهام 

 قاتليه من والبراءة الحسين محبة ىعل األمة إجماع :األولى الحقيقة

 رضري  علري  برن  الحسين  محبة  احتكار  لىإ  واإلمامية  الشيعة  غءة  من  الطاقفيون  سعىي  

هرور  مرن  المعتقرد  يف  خرالفهم  مرن  وأن  ،النرا   دون  مرن  شريعت   أهنم  ويزعمون  ،عن   اهلل  جم

  !النواصب باعتقاد  سمتلب   الحسين محبة عن نحبف  م   األمة

 علير   اهلل  صلى   جد    أتباع  هم  علي  بن  بالحسين  النا   فأولى  ،المبين  بالكذ    من  وهذا

 .سنت  وأنصار   وسلم

 ،ومنزلترر  فضررل  ومعبفررة عنرر  اهلل رضرري الحسررين محبررة علررى األمررة كلمررة فقررتات   وقررد  

وهذا مستفي  يف كتب أهل السنة، وسنكتفي بذكب كرءم ابرن تيميرة  ،همولعن   قاتلي   غ وب  

ومحمد بن عبد الوهاب وولد  عبد اهلل؛ ألن اآللة اإلعءمية المعادية للسنة أوحرت للنرا  

ا ألهل البيت.   أن هؤال  األعءم أكثب النا  بغض 

 اهلل  لعنرة  فعلير   برذل،،  رضي  أو  ،قتل   على  أعان  أو  ،الحسين  قتل  من)  :تيمية  بنا  يقول

ْبفا من  اهلل يقبل ال أجمعين، والنا  والمءقكة ْدال( وال ص   .(1)ع 

 بر   أصريب  مرا)  :قولر   تيميرة  ابرن  كرءم   مرن  ىفرانتق    الوهراب  عبرد  برن  محمرد  الشري   أما

 

 (.487/ 4جمموع الفتاوى ) (1)
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 أكبمر  وجرل عرز  اهلل  من  كبامة  كان  إنما  عاشورا   يوم   يف  الشهادة  من  عن   اهلل  رضي  الحسين

ا ،رب  عند درجة  ورفع  حظوة  ومزيد  ،هبا  وليهيرنن   الطراهبين، بيتر  أهرل بردرجات ل  وإلحاق 

 .(1)(علي  واعتدى ظلم  من

 طالرب  أبي  بن  علي  أن  نعتقد  )ونحن  :الوهاب  عبد  بن  محمد  بن  اهلل  عبد  الشي   ويقول

 والحسررن ،العبررا  وبنري أميررة بنري عررن فضرء   ،معاويررة مرن بالخءفررة أولرى عنرر  اهلل رضري

 أهنمرا -علير  وسرءم  اهلل صرلوات- جردهما عرن صر     الجنرة،  أهل  شباب  سيدا  والحسين

 .(2)بالخءفة( يزيد   من أولى وهما ،الجنة أهل شباب سيدا

ا أو وقتلرروهم البيررت أهررل ظلمرروا الررذين) أن ويؤكررد  السررنة أهررل عنررد هررم مررنهم واحررد 

 ويلعنرون ويعرادوهنم، يبغضروهنم بل يوالوهنم، وال يحبوهنم ال  ،وظلم  جور  أقمة  والجماعة

هرم،  والردعا   ،البيرت  أهرل  علرى  بالثنرا   مليئرة  كتربهم  وهرذ   البيرت.  آل  ظلم  من  والرتضري ل

 .(3)ظلمهم( من وذم   عنهم،

 ببدعيةة  والحكة   الحسةين  علةى  النياحةة  ترك  على  األمة  اتفاق  :الثانية  الحقيقة

 والبكاء  الحزن طقوس

هرار   احرديث   الا وقرديم    األمرة  عمرل    نمر    يكن  لم  وإحيرا  الحسرين مقترل علرى الحرزن إظ

 الحزن  مظاهب  يف  الغلو  عن  فضء  ،عام   كل    يف  محبم ال  من  للعاشب  الموافقة  استشهاد   ذكبى

 سررنة مررن يكررن لررم ذلرر، كررل ،الخرردود  ولطررم الجيرروب وشرر  والنياحررة مقتلرر  خررر وروايررة

 .المسلمين

هرا  األعمرال  هرذ   ببدعية  سءم اإل  أقمة  حصب    بل  عرن  فضرء  ،الشربي   للشربع  ومخالفت

 تبني  بعد  البدع  هذ   ممارسة  يف  المفسدة  دتوتأك    ،السوي  البشبي  والسلوك  للعقل  منافاهتا

 

 (.47/ 12املنشورة ضمن جمموع مؤلفاته ) ،يف رسالة )الرد على الرافضة( (1)
 (.246/ 1الدرر السنية ) (2)
 (.87/ 4جواب أهل السنة النبوية املنشور ضمن الرسائل واملسائل النجدية ) (3)
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هررذ  اإلسررءم  ترراري  يف الطاقفيررة الحكومررات بعرر   مشرراعب اسررتفزت الترري الممارسررات ل

 الفرتن  ووقعرت  ،والشريعة  السرنة  عروام   برين  المجتمعري  الصردام   وحصرل  ،السرني  الجمهور

 .المنكبة الطقو  تل، بسبب

 برين جربى ومرا وحكايتر  الحسرين مقترل روايرة حبمة  لىإ  الغزالي  حامد  أبو  ذهب  قدو

هري    بأنر   ذل،  لوعل    ،والتخاصم  التشاجب  من  الصحابة  ،فريهم  والطعرن  الصرحابة  غر ب    ج)ي

 ولعرل  ،صرحيحة  محامرل  علرى  فيحمرل  المنازعرات  مرن  بيرنهم  وقع  وما  ،الدين  عءم أ  وهم

 .(1)والدنيا( البياسة لطلب ال ،االجتهاد  يف لخطأ ذل،

 يف  عراداهتم  اإلماميرة  علرى  وأنكرب  عاشرورا   يف  العزا   ومباسم  الحزن  طقو   ذم    وممن

ا:  اليوم  هذا  الدين ناصر وابن ،الحنبلي رجب وابن ،تيمية وابن ،الجوزي ابن الفرج  بوأأيض 

 الدين  برهان  بن  وعلي  ،الحنفي  والقهستاين  ،الشافعي  المكي  الهيتمي  حجر  وابن  ،الدمشقي

 جمال  :المتأخرين  ومن  ،الهروي  القاري  علي  والمال  ،البروسوي  حقي  سماعيلإو  ،الحنفي

 النجدية. الدعوة أئمة عن فضال ،الطهطاوي رافع ورفاعة ،القاسمي الدين

هرارإ  عدم   على  مةاأل  جمهور  عند  مباأل  يقتصب  لمو هربت  برل  ،عاشرورا   يف  الحرزن  ظ  ظ

 البدعرة  هرذ   وأصرل  ،العيرال  علرى  والتوسرعة  الفبح  وإظهار  ،عاشورا   بيوم   االحتفال  بدعة

هرار  يف  الشريعة  معارضرة  هرو  العلرم  هرلأ  مرن  واحد  غيب  نص  كما هرم  ومقابلرة  الحرزن  إظ  فعل

 بنقيض .

هرار  مرن  الضرد    على  األمة  جمهور  عند  عاشورا   يوم   يف  البدعية  العادة  نأ  د ووالمقص  إظ

 ديرن  مرن  لريس  المصراقب  عنرد  الخدود   ولطم  النياحة  فإن  أخبى  جهة  ومن  ،والبكا   الحزن

 كانرت  ولرو  ،وتحبيمر   بإبطالر   الشربيعة  جرا ت  يالذ  الجاهلية  عمل  من  هو  بل  ،المسلمين

 أفاضرل  مرن  الحسرين  سرب   مرن  هبا  األولى  لكان  اإلسءم   دين  يف  مشبوعة  أحد  على  النياحة

هرا  بمروت  يةاإلسرءم  األمرة  فمصريبة  ،والسرءم   الصرءة  علي   النبيين  أفضل  بل  الصحابة،  نبي

 

 (.143/ 4تفسري روح البيان )ينظر:  (1)
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 مرن يكرن لم ذل، ومع ،بالمسلمين نزلت مصيبة كل من أعظم وسلم  علي   اهلل  صلى  محمد

 وال  ،فقرد   علرى  والبكا   الحزن  وإظهار  وسلم  علي   اهلل  صلى  وفات   ذكبى  حيا   إ  مةاأل  عمل

 وأ  الحرزن   يفمبالغرة    والسرءم   الصرءة  علير   وفاتر   شهدوا  الذين  الصحابة  من  أحد  عن  بيؤث  

 والعويل. واللطم البكا  يف إسباف

 وسرلم  علير   اهلل  صرلى  النبري  محبرة  عءمرات  مرن  أن  اإلسرءم   هرلأ  مرن  أحرد  يذكب  ولم

 وإحيرا   ،عرام   كرل  ووفاتر   مبضر   قصرة  واستذكار  ،وفات   يوم   علي   الحزن  إظهار  يف  المبالغة

 النرا   لحرزن  جةالمهي    والخطب  الشعبية  المباثي  وقبا ة  المأتم  وإقامة  ،بالبكا   اليوم   ذل،

 ببالهم. يخطب لم وربما المسلمون يعبف  لم ذل، فكل ،السءم  علي  نبيهم على

هرد يف كثيربة نكبرات اإلسرءم  بنكر    بل هرا يكرن لرم ،وسرلم علير  اهلل صرلى النبري ع  أول

 سراحات  يف  الصرحابة  مرن  كثيرب  واستشرهاد   أحرد،  يوم   المطلب  عبد  بن  حمزة  عم   استشهاد 

 سرنة مرن يكرن لم ذل، ومع ،معونة بئب  يف  القبا   قتل  كحادثة  ؛المشبكين  بيد  اغدر    أو  القتال

 واسرتذكار  والنياحرة  والعويرل  اللطم  النكبات  تل،  يف  وأصحاب   السءم الصءة و  علي   النبي

 عام. كل الحوادث تل،

 ،الربدة حربوب يف الصرحابة بقربا  القترل اسرتحب   وسرلم علي  اهلل صلى  النبي  وفاة  وبعد

 يفعلر   كالرذي  احزنر    المسرلمون  ي حدث  ولم  ،وعلي  وعثمان  عمب  الثءثة  الخلفا   واستشهد

 عام. كل يف للحسين عةالمتشي  

 بشركل  للمسرلم  الحزن  استحباب  على  يدل  ما  الدين  يف  يبد   لم  أن   كل   ذل،إلى    يضاف

 الحرزن  ألن  وذلر،  ؛منر   ي سرتعاذ   ممرا  الحرزن)  وسرلم  علير   اهلل  صرلى  النبري  جعرل  برل  ،عام 

 مرن  يمنعر   ،القلرب  أمرباض  من  مبض  وهو  ،اإلرادةب  ويضب    ،العزم   ويوهن  ،القلب  يضع 

 اختيرار   بغيرب  هبرا  العبرد  يبتلرى  التي  المصاقب  ثواب  علي   والثواب  ،وتشميب   وسيب   هنوض 

 فء. وطلبها بتحصيلها مأمورا عبادة يكون أن وأما ،ونحوهما واأللم كالمبض

 يحمد  ولكن  ،البليات  من  علي   يثاب  وما  ،المأمورات  من  العبد  علي   يثاب  ما  بين  ففبق
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 .(1)الجوزية قيم ابن ذل، قبر كما( ذات  ال ،والزم  ومصدر  سبب  الحزن يف

 للغةدر  وتعرضةه  ،له  ه ونصح  الحسين  على  الصحابة  حرص  :الثالثة  الحقيقة

 عليه والمتباكين محبته أدعياء من  والخذالن

 ذهانناأ  عن  يغيب  نأ  ينبغي  ال  واستشهاد   عن   اهلل  رضي  علي  بن  الحسين  قصة  ذكب  عند

 لرر  بررذلوا وأهنررم ،الحسررين علررى النررا  أحررب  كررانوا الصررحابة أن وهرري ،واضررحة حقيقررة

 ومحبت  مشايعت  ظهبواأ الذين  فإن  المقابل يف  .العباقإلى   الخبوج  على  عزم   حينما  النص 

 .لعدو  وأسلمو  ب  فتكوا الذين هم لنصبت  ودعو 

 ال  لذا  ؛لخءفها  والرتويج  وتحبيفها  لطمسها  ونالشعوبي    الطاقفيون  يسعى  الحقيقة  هذ 

 .تمسها قد شبهة يأ ونفي بياهنا من بد

 مرن اد  مؤير   اقربار   يكن لم  العباقإلى    عن   اهلل  رضي  الشهيد  السبط  خبوج  أن  أوال    فنقبر

 البيعرة  ببسراقل  واالغررتار  للعرباق  التوجر   بعدم   نصحو   الصحابة  كبارف  ،آنذاك  األمة  أعيان

 .عنهما اهلل رضي وأخي  أبي  مع أهلها سيبة من وحذرو  ،الكوفة شيعة من

هرة  أن  الزمران  ذلر،  عقرء   أدرك  لقد إلرى   سرتقود   الحاكمرة  السرلطة  مرع  العنيفرة  المواج

 المطلوب. صءحواإل المنشود  التغييب تفوق ،كارثية عواقب

 السياسية  الظبوف  رويقد    ،ةالعام    المصال   يباعي  فهو  ،عقءينو  شبعي  الموق   وهذا

 أهرل  حر     هدر  ذل،  يعني  وال  ،الحقبة  تل،  يف  الممكن  التغييب  وحدود   االجتماعي  والواقع

 نحو  السعيو  الجماعة  مصلحة  تغليب  يف  الحكيم  لنهجهم  إقبار  هو  بل  ،خذالهنم  أو  البيت

 الحسرن وولرد  طالرب أبري برن علي فعل كما المسلمين دما  وحقن الكلمة وجمع  الصل 

 ومحمرد  العابردين  كرزين  البيرت  آل  مرن  السادة  علي   سار  الذي  النهج  وهو  ،عنهما  اهلل  رضي

 .الصادق وجعفب الباقب

 

 (.419 :طريق اهلجرتني )ص (1)



6 
 

 وعردم   علري  برن  الحسرين  سرءمة  علرى  حبصرهم  علرى  امبنير    الصرحابة  موقر   كان  لقد

هررة مررن الضرربرأو  للخطررب تعبيضرر   الفررتن عواقررب مررن األمررة مسررتقبل علررى وخرروفهم ،ج

 الباشد خليفتها قتل بعد األمة عاشتها التي الدامية السنوات بعد  خاصة  ،السياسي  والصباع

 عفان. بن عثمان

 البيت آل محبة أدعيا  من خصومهم موق  فما ،الحسين من الصحابة موق  كان  هذا

 عليهم؟ المتباكين

إلرى   البيعرة  ورسراقل    التأييرد  بكتر    الكوفرة  شريعة  أرسرل  فقرد  ،المحر     الغردر    كان  لقد

 ضفتعرب    ،عردو   صر   إلى    وانقلبوا  بل  ،عن   واانفض    قد  وجدهم  مإليه   توج    فلما  ،الحسين

 عدو . ب  يفت، أن قبل نصبت  دعيا أ من والغدر للخيانة الحسين

 إنكارهرا  حراول  (1)المعاصربين  بعر   لكرن  ،والمخرال    الموافر    هبرا  يقرب    الحقيقة  هذ 

 ال  مرنهم  السرابقون  كران  وإن  ،والعرار  اإلثرم  هرذا  مرن  لحسرينا  محبة  وأدعيا   اإلمامية  لترقة

 يف  بر   ممسرل    ذلر،  كرل  برل  ،وغردرهم  الكوفرة  هلأ  خيانة  يف  كونيشك    وال  ذل،  يف  يجادلون

 وتواريخهم. كتبهم

 المزير   الحرب    عرن  دفراع  هرو  المعاصربون  إلي   يسعى  الذي  الخيانة  عار  من  والتهبب

 لو فإهنم  ،عنهم  اهلل  رضي  بيت  وآل  لعلي  يظهبوهنا  المتشيعة  زال  ما  التي  المزعومة  والمواالة

 قيصرد    عاقرل  فرأي  ،مرزاعمهم  وزير   دعرواهم  سرقو   علرى  حجة  أكر  ذل،  كان  هبا  أقبوا

 بررل ؟!لعرردوهم واالنحيرراز وخررذالهنم بقررتلهم طررواتور   أن بعررد البيررت هررلأ لررنهج بنصرربهتم

هررم الثررأر عررن وقعرردوا  طررويء   ادهررب   والخنرروع السررلبية هنررج علررى واسررتمبوا ،مقررتلهم بعررد ل

 علرى  الحجرة  أقرام   فقرد  وحالر   شرأن   هرذا  كران  فمرن  ؟!الزمان  آخب  المهدي  ظهور  ينتظبون

 

منينين هنينيم  تلنينية اعسنينيني ونينيي ة ال وفنينية   :(، وعلنينيا املنينيي   يف586-585/ 1أعينينيان الشنينيي ة )  :منهم حمسن األمنينيني يف  (1)
منينين  :، وفنينيو آ  س سنينيي  يف-هنينينيني1434 ،الطب نينية الناةينينية ،ينينيرانإسنيني مية يف مديننينية  نينيم، صنينيدارام مر نينيق اع نينيائق اإإ-

 .-الطب ة الراب ة-  (75-71:  ضااي النهضة اعسينية )ص



7 
 

 البيت. آلل والمواالة النصبة ادعا  يف كذب  على النا  وأشهد نفس 

 الواضرحة دانرةاإل أدلرة  أمام   تقوى  ال  الكوفة  شيعة  وترقة  اإلثم  هذا  من  التنصل  محاولة

 :ومنها ،والمخال  المواف  هبا يقب التي

 والتري  ،بيتر   وأهرل  بالحسرين  غردرهم  وبيران  الكوفرة  شريعة  ذم   يف  الكثيبة  العبارات  -1

 طالرب  أبري  برن  علري  بنرت  زينربو  العابردين  زيرن  علري  وولرد   الشرهيد  السربط  من  صدرت

 عن  فضء  الشيعية  الكتب  أهم  يف  ومتداولة  ،مشتهبة  عبارات  وهي  ،البياحي  يزيد  بن  والحب

 :ومنها ،المعبوفة التاري  كتب

هررا رسررالة  بالبيعررة ووعرردو  إليرر  كتبرروا الررذين الكوفررة عررءم أ بعرر إلررى  الحسررين وجه

 تسرلموين  ال  أنكرم  ببيعرتكم  رسرلكم  علري    وقردمت  كتبكم  أتتني  )قد  :يقول  وفيها  ،والنصبة

 عهودكم ونقضتم تفعلوا لم وإن ...حظكم أصبتم  فقد  ببيعتكم  لي وفيتم  نفإ  تخذلوين،  وال

 ،عمرري وابررن وأخرري بررأبي فعلتموهررا لقررد ؛بنكررب مررنكم هرري مررا فلعمرربي بيعررتكم، وخلعررتم

 .(1)(بكم اغرت من والمغبور

 واله ين،  استصبختمونا  )أحين  :مقتل   قبل  الشهيبة  خطبت   يف  الحسين  قول  :أيضا  ومنها

للتم  موجفين،  فأصبخناكم  اقتردحناها  انرار    علينرا  وحششرتم  أيمرانكم،  يف  لنرا  اسريف    علينرا  س 

نا  على كم،  عدو   وعنا  تعضدون،  أهؤال   ...؟!أولياقكم  على  ألعداقكم  اإْلب    فأصبحتم  وعدو 

ْل  تتخاذلون؟!  .(2)(فبوعكم وتأزرت أ صولكم، علي  وشجت قديم، فيكم غدر   -واهلل- أج 

 قرد  ،م  أقرد    أنْ   إلري    تكتبروا  )ألرم  :قراقء  همبأسرماق  جماعرة  خاطرب  أن   ل   ثانية  خطبة  ويف

 .(3)(مجن دة ل، جند على تقدم  وإن ما الجناب، واخضب   ،الثمار أينعت

 علريهم  وابعر   السما ،  قطب  عنهم  احبس  )اللهم  :الكوفة  أهل  على  دعاق   مشهور  ومن

 

 (.384/ 44حبار األةوار ) (1)
 (.7/ 2(، وم تل اعسني للخوار ما )54 :امللهوف على  تلى الطفوف )ص (2)
 (.98/ 2رواد للمفيد )اإ (3)
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 كررذبونا فررإهنم مصرررة، كأسررا يسررقيهم ثقيرر  غررءم  علرريهم وسررلط يوسرر ، كسررني سررنين

 ددا،قر    طباق   واجعلهم  فبقا،  قهمففب    حين  إلى  متعتهم  إن  )اللهم  :اأيض    وقول   ،(1)(وخذلونا

 .(2)(فقتلونا علينا واد  فع   ،لينصبونا دعونا فإهنم ؛أبدا عنهم الوالة بض  ت   وال

 المعربوف-  الحسرين  برن  علري  ولرد   قول  الكويف  لغدرل  نةالمبي    الشهيبة  العبارات  منو

 وأعطيتمو   أبي  إلى  كتبتم  نكمأ  تعلمون  )هل  :الكوفة  أهل    مخاطبا  -العابدين  زين  بالسجاد 

 .(3)لبأيكم( وأة  وس   ،قدمتم لما افتب   ؟!فخذلتمو  ،والميثاق العهد

 كتب  يف المبوية النصو  أشهب من أبي  مقتل بعد الكوفة أهل يف  العابدين  زين  وخطبة

هرا  قالرت  والتري  علري  بنرت  زينرب  خطبرة  وكرذل،  ،الشريعة  عنرد  الحسرين  مقتل  أهرل يرا)  :في

 مرثلكم  إن مرا  ،البنرة  هردأت  وال  ،الدمعة    رقأت  فء  !أتبكون؟  ،والغدر  الختل  أهل  يا  ،الكوفة

 .(4)(بينكم دخء   أيمانكم تت خذون ا،أنكاث   قوة بعد من غزلها نقضت التي كمثل

 الهبرل  كرمألم    الكوفرة،  أهرل  يرا)  :الكوفرة  أهرل  مخاطبرا  البيراحي  يزيرد  برن  الحرب  وقول

 كمأنفسر   قاتلو أنكم وزعمتم أسلمتمو ؟!  أتاكم  إذا  حتى  الصال   العبد  هذا  أدعوتم  والعر،

 .(5)(؟!لتقتلو  علي  عدوتم ثم دون 

 فالسررعي ،الكوفررة هررلأ وقفرر  الررذي الغرردر بموقرر  اوحررديث   قررديما الشرريعة إقرربار -2

 عن  المجبد   نشاقياإل  كءم ال  على  تقوم   ،المتأخبين  بع   من  ياقسة  باقسة  محاولة  لترقتهم

 .والدليل الحجة

 

 (.6/ 2وم تل اعسني للخوار ما ) (1)
 (.111-110/ 2رواد للمفيد )اإ (2)
م ) تبنينيت :(. ويف لفنيني 200-199 :، امللهنينيوف علنينيى  تلنينيى الطفنينيوف )ص(69 :مننينيري األانينيقان منبنينين ينينيا اعلنينيا )ص (3)

 و اتلتموه(.  أةفس م ال هود واملواثيق والبي ةإىل أيب وخدعتموه، وأعطيتموه من  
ونينيجان نسنينين األمنينيني لنينيواعا األ (،109/ 45(، حبنينيار األةنينيوار )194-192 :امللهنينيوف علنينيى  تلنينيى الطفنينيوف )ص (4)

 (.200 :ال املا )ص
 (.11/ 45(، حبار األةوار )122م تل اعسني أليب خمن  لوط بن حيىي ) (5)
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 كرءم   ضرمن  البراقب  محمردل  منسروبة  روايرة  -المعتزلري  الشيعي-  الحديد  بيأ  ابن  يذكب

 عشربون  العرباق  أهرل  مرن  الحسرين  برايع  )ثرم  :يقرول  وفيها  ،البيت  هلأ  مظلومية  عن  طويل

 .(1)وقتلو ( أعناقهم يف وبيعت  علي  وخبجوا ب  غدروا ثم ،األف  

 معاويرة  مرات  )لمرا:  -البابرع  القربن  يف  اإلماميرة  أعرءم   مرن  وهو-  المفيد  الشي   ويقول

 إلرى  الردعوة  مرن  -السرءم   عليهما-  علي  بن  الحسين  تمنع  كانت  التي  الهدنة  مدة  وانقضت

 اجتمرع  أن  إلرى  ،بحرال  حاال  ب   للجاهلين  حق   عن  وأبان  مكان،اإل  بحسب  أمب   أظهب  نفس 

 وأهرل  بولد   وتوج   للقتال،  وشمب  الجهاد   إلى  -السءم   علي -  فدعا  األنصار،  الظاهب  يف  ل 

 ،األعردا  علرى شيعت  من دعا  بمن لءستنصار العباق، نحو  رسول   وحبم   اهلل  حبم   من  بيت 

 لر   والبيعرة  اهلل  إلرى  للردعوة  -وأرضرا   عنر   اهلل  رضي-  عقيل  بن  مسلم  عم   ابن  أمام   وقدم 

 ووثقوا  والنصيحة  النصبة  ل   وضمنوا  وعاهدو ،  ذل،  على  الكوفة أهل  فبايع   الجهاد،  على

 بيرنهم  ترلفق    وأسلمو ،  وخذلو   بيعت   نكثوا  حتى  هبم  المدة  تطل  لم  ثم  وعاقدو ،  ذل،  يف  ل 

 اهلل،  برءد   يف  المسريب  ومنعرو   فحصربو   -السءم   علي -  الحسين  إلى  وخبجوا  يمنعو ،  ولم

 حترى  الفربات  مرا   وبرين  بينر   وحرالوا  مرنهم،  مهببرا  وال  ناصبا  يجد  ال  حي   إلى  واضطبو 

 .(2)وقتلو ( من  تمكنوا

 وعيالر  بأهلر  مكرة مرن خبوج  يف العذر ما قيل:  )فإن  :فيقول  المبتضى  القاسم  بوأ  أما

 وقد ،والنهي  األمب  منبسط  يزيد  قبل  من  فيها  مبوالمتآ  أعداؤ ،  عليها  والمستولي  الكوفة  إلى

 جميرع  ظرن  ظنر   خال   وكي   خوانون،  غدارون  وأهنم  وأخي ،  بأبي   الكوفة  أهل  صنع  رأى

 وابن  في ، العطب على ويقطع  الخبوج  عن  بالعدول  يشيب  عبا   وابن  ،الخبوج يف  أصحاب 

 البراب.  هرذا  يف  تكلرم  ممن  ذكبنا   ما  غيب  إلى  قتيل،  من  اهلل    ،ستودع  أ  :يقول  ودع   لما  عمب

 مرن الغربور علرم  لمرا  يبجرع  لرم  كير   لر   اراقرد    نفرذ أ  وقد  عقيل  بن  مسلم  بقتل  علم  لما  ثم

 

)مث ابينينيا اعسنينيني  :(، وينينير ر اسلسنينيا هنينيرا ال نيني   املنسنينيوب للبنينيا ر بلفنيني  م نينيارب وفينينيه43/ 11ونينيرح  نينيا الب  نينية ) (1)
 (.212-211/ 27من أهل ال وفة مثاةية عشر ألفا، مث  دروا به فخرجوا إليه ف اتلوه اىت  تل(. حبار األةوار )

 (.31/ 2يف م رفة اجا هللا على ال باد ) اإرواد (2)
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 اإلقرربار مررع شرركالاإل هررذا عررن بأجوبررة أجرراب ثررم .(؟!والمكيرردة بالحيلررة وتفطررن القرروم 

 أخير   وفعرل  فعلر   برين  الجمرع  )فأمرا  :ذكرب  مرا  جملة  من  وكان  ،الكوفة  أهل  خيانةل  والتأكيد

 وشرريعت ، وأهلرر  نفسرر  علررى وخوفررا للفتنررة اكفرر   سررلم أخررا  نأل صررحي ، فواضرر  الحسررن

 ورأى  لر ،   وتوثر    كاتبر   ممرن  النصربة  ظن   يف  قوي  لما  وهذا  ،أصحاب   من  بالغدر  حساساوإ

 فلمرا والخربوج. الطلرب علي  وجب ما الباطل أنصار وضع  الح    أنصار  قوة  أسباب  من

 كما والتسليم ةوالمكاف   البجوع رام  االتفاق وسو  في  الغدر  ماراتأ  وظهبت ذل،  انعكس

 عنرد ةوالمكاف   التسليم أن إال متفقان. فالحاالن وبين ، بين  وحيل ذل، من فمنع أخو ،  فعل

هرا  فمنرع  نفسر   وطلرب  الموادعرة،  إلى  إال  يجب  ولم  من ،  ي قبء  لم  الخوف  أسباب  ظهور  من

 .(1)ورضوان ( اهلل جنة إلى كبيما مضى حتى بجهد 

 رمروز  مرن  همراو  ،(هررر436)  المبتضرى  شربي وال  هرر(413)  المفيد  الشي   كءم   فهذا

 .المتقدمين اإلمامية

 كانرروا  الكوفرة  أهرل  أن  يف  ريب  )ال  :مطهبي  مبتضى  قول  منهم  فننتقي  نالمعاصبو  أما

هرذا ؛شريعت  هرم الحسرين اإلمرام  قتلروا الرذين نوأ ،طالرب  أبري  برن  علري  شيعة  من  كترب ول

 كرانوا  يناألمروي    أن  ذلر،  ؛علي   وسيوفهم  مع   قلوهبم  :يقولون  الكوفرة  أهرل  عن  المؤرخون

هررا  يعرد  ولرم  ،الكوفرة  أهرل  نفرو   يف  اإلسرءمية  الشخصرية  سحقوا  قرد  تلر،  يملر،  مرن  في

 .(2)(الوهاجة اإلسءمية األحاسيس

 يف وحبكتر  الحسرين حيراة القبشي شبي  باقب الموسوعي والعالم المؤرخ تناول  وقد

 الحسرين  لمقردم   التمهيرد  يف  عقيرل  بن  مسلم  كتحب    فشل  أسباب  دعن   وتوق    ضخم،  كتاب

هرا وعردد  ،الكرويف المجتمرع أخرءق منها ،العوامل من لجملة ذل، فأرجع ،العباقإلى    :من

 ومسررراو  االهنزاميرررةو ،الررروالة علرررى والتمررربد  والتذبرررذب والغررردر السرررلوك يف التنررراق 

 

 (.231-227 :تنقيه األةبياء )ص (1)
 (.129/ 1امللحمة اعسينية ) (2)
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 .(1)بالدعايات والتأثب والطمع والجشع ،خءقاأل

هررور -3  قتلررة مررن الثررأر هبرردف ؛الخزاعرري صرربد  بررن سررليمان بقيررادة الترروابين حبكررة ظ

 .خذالن  إثم عن والتكفيب الحسين

 شراهد   والشيعي السني الرتاث يف المبثوثة تفاصيلها  بكل    المسلحة  الثورية  الحبكة  هذ 

 بعضرهم ورغبرة ،والسرءم  الصرءة علير   همنبري    بنرت  البرن  الكوفرة  شريعة  خرذالن  علرى  آخب

 .لتكفيب  والسعي بالذنب الشعور يحصل لم الغدر يقع لم فلو ،خطيئت  عن بالتكفيب

 عنه اهلل رضي الحسين لخروج الثورية النظرة إبطال :الرابعة الحقيقة

 العباقإلى    فخبوج   ،ةالثوري  القبا ة  الحسين  لمقتل  وتناولهم  المعاصبين  نظب  يف  شاع

 .المستبد   الفاسد كموالحا والباطل الظلم على ثورة كان تفسيبهم وف 

 ودلريء    ،جراقبال  الحراكم  على  الثورة  شبعية  لتأصيل  ذريعة  الحدث  هذا  خذات    وبعضهم

 مرن  علرى  نكراراإل  يجروز  ال  امعتر   ااجتهاد    اعتبار   قلاأل  على  وأ  مب،األ  هذا  استحسان  على

 :وجو  عدة من الحسين لحبكة الثوري التفسيب ونق  إلي . يذهب

 مرن  المترأخبونال  و  األولرون  يعبفر   لرم  حرادث  أمرب  المصريبة  لهذ   الثوري  التناول  -1

 واليسارية. الثورية فكارباأل المتأثبة المعاصبة الثقافة نتاج هو بل ،والشيعة السنة

 بالقتلرة  والتنديرد  العظيمرة  المصيبة  ذكب  على  ينصب    المسألة  هذ   حول  الكءم   ظل    فقد

 أو  اقر  موف    اقربار    كران  وهرل  الحسرين  خربوج  مناقشرةإلى    البح   يمتد    وقد  ،ولعنهم  اآلثمين

 .القبار لهذا هةالموج   واالنتقادات شكاالتاإل بع  عن جابةواإل ا،صاقب  

 النصر   يف  بدأ  الحدث  هذا  مع  الثوري    التعاطي  أنإلى    الشيعة  الباحثين  بع   ويذهب

 مسرألة يترداولوا لرم التراري  هرذا قبرل فالشريعة )وإال ،المريءدي العشربين القربن مرن  الثاين

هرا  يرتم    ال  تباجيديرة  زاويرة  مرن  سروى  -اغالب  -  الحسينية  النهضة  السياسري  اإلطرار  يف  توظيف

 

 (.427-418/ 2اياة اإما  اعسني دراسة وحتليل ) (1)
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 يف  حاميرة  نار  على  توضع  لم  الحسينية  الثورة  )فلسفة  أن  اأيض    دويؤك    ،(انادر    إال  والنهضوي

 هرذا  دراسرة  عرن  اإلحجرام   إلرى  دعرا  العلمرا   بعر   إن    برل  بعيرد،  زمرن  منرذ  الشيعي  الوسط

 أنفسرهم؛  البيرت  أهرل  إلرى  األمرب  إحالرة  الرءزم   وأن    التكلر  ،  مرن  انوع    واعتر   ،الموضوع

 .(1)معصومون( ألن هم

 العلمرا  مؤلفات يف الثورية النغمة تظهب فلم ،السني الجانب يف  اكثيب    األمب  يختل   الو

 ،ييناإلسءم مثقفينال بع  كتابات يف ظهبت وإنما ،الحسين  قتلم  تناولوا  نالذي  والفقها 

 الربحمن  عبرد  ومسربحية  ،علري(  بن  الحسين  الشهدا   بوأ)  العقاد   محمود   عبا   كتاب  مثل

 المعنى سمو الحسين اإلمام ) البيبويت العءيلي اهلل عبد وكتاب  ،(اثاقب    الحسين)  الشبقاوي

هربأو  ،يسرارية ميول ل  الكتاب هؤال   وبع   ،الذات(  سمو  يف  رواج وقرت يف كتاباتر  تظ

 مررن لكثيررب ثوريررة تررأويءت صررياغةإلررى  المفكرربين مررن طاقفررة دفعررت والترري اليسررار فكررارأ

 سءم.اإل تاري  يف واألحداث المفاهيم

 القرربن يف السرراقد والسياسرري الفكرربي المنرراخ ثمرربة الحسررين لمقتررل الثوريررة فررالقبا ة

 ذل،. قبل ةمطبوح ةفكب أو اشاقع   فهما يكن ولم ،الماضي

 القربن  يف  المسرلمين  ثقافرة  مرن  تكن  لم  المستبد  الظالم  الحاكم  على  الثورة  مبدأ  نإ  -2

هررا علررى السياسررية المعارضررة حبكررات يف  فررالمنطل   ،األول الهجرربي  هررو توجهاهتررا اختءف

 

للباانينيا اللبننينيا  اينينيدر  ،()اعر نينية اعسنينيينية والت صنينييل الف هنينيا لشنينيرعية الننينيورة  نينيراءام ومتاب نينيام :منينين دراسنينية ب ننينيوان (1)
 :على املو ا الرمسا له  ( 2014/ 5/ 12اب هللا، منشور بتاريخ )

https://hobbollah.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%
D9%83%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%
D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B5%D9%8A%D
9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A-
%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9/ 

https://hobbollah.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9/
https://hobbollah.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9/
https://hobbollah.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9/
https://hobbollah.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9/
https://hobbollah.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9/
https://hobbollah.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9/
https://hobbollah.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9/
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 فسق   أو  لكفب   إما  ؛المسلمين  شؤون  لتولي  أهليت   وسقو   للحاكم  الدينية  الشبعية  سقو 

 .المعارضين منظور وف  معالمها تغييب أو بالشبيعة العمل  وتعطيل  واألحكام   بالدين  وعبث 

 افءنر    برأن  الرزعم  يمكرن  فرء  ،محر   ديني  أسا   على  يقوم   كان  المعارضة  يف  فالمبدأ

 أجرل  مرن  برل  ،االسرتبداد   ومحاربة  والحبيات  الحقوق  أجل  من  الفءين  الحاكم  على  خبج

، ومرع هرذا المنطلر  الرذي كران بر   العرابثين  وخلرع  الردين  وإحيرا   ةوالسرن  بالكتراب  العمل

يف القبن األول فقد استقب  مذهب أهل السنة علرى خءفر  بعرد   التابعينموجودا لدى بع   

 .(1)فتنة ابن األشع  كما حكا  شي  اإلسءم ابن تيمية

هرذا  ،النرور  ىترب  أن  قبرل  ميترة  دتولر    ثرورة  عن  الحدي   يمكن  ال  -3  يف  األصر   هرو  ف

 البررد  مبحلررة تتجرراوز لررم هنرراأل ؛األهررداف تحقيرر  يف بالفشررل وصررفها يمكررن وال ،وصررفها

 وسرفيب   عمر   ابن  مقتل  خر  وصل   لما  عن   اهلل  رضي  علي  بن  الحسين  أن  ذل،  ،االنطءقو

 مرنكم  أحرب  فمرن  ،ناشريعت    نال  خرذ    لقرد)  :وقال  لذل،  حزن  عقيل  بن  مسلم  الكوفة  هلأإلى  

 يمينرا وأخرذوا ،عنر   النرا   فتفربق  ،ذمرام(  علير   لريس  حربج،  غيرب  يف  فلينصبف  االنصباف

 .(2)وشماال

إلررى  وازوانحررا عنرر  واوانفضرر   خررذلو  الكوفررة أهررل مررن شرريعت  نأ الحسررين أيقررن ولمررا

إلرى   العرودة  إما  :أمور  ةثءث  عليهم  وعبض  ،المقابل  الطبف  مفاوضة  حاول  ،عدو   معسكب

 الشام. يف يزيد لمبايعة التوج أو  ،الثغورإلى  الذهاب أو ،الحجاز

 واألخبرار  النصرو   لكرن  يزيرد،  بيعرة  يف  رغبتر   علريهم  ضعرب  أن   ي نكب  الشيعة  بع و

 يناشد  وكان  ،ل   القوم   بخيانة  أيقن  لما  البجوع  وأراد   ،رأي   عن  عدل  الحسين  بأن  دتؤك    كلها

 مرأمني  إلرى  عرنكم  أنصربف  فدعوين  كبهتموين  إذ   ،النا   )أيها  :قاقء    حاصب   الذي  الجيش

 سربب اموضرح    سرعد  بن  عمب  الكوفة  جيش  قاقد  خاطب  ن أ  أخبى  رواية  ويف  ،األرض(  من

 

 (.4/529( منهاج السنة )1)
 (.76-75/ 2رواد للمفيد )اإ (2)
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 ،(1)عرنهم( أنصبف فأنا كبهوين إذ  فأما  م،أقد    أن  مصبكم  أهل  إلي    )كتب  :العباقإلى    مقدم 

 أهرل  إلري    كترب  ولكرن  البلرد،  هرذا  أرد   لرم  أين  عنري  صراحب،  أبلر   ،هذا  )يا  :ثال   لفظ  ويف

 كبهرروين فررإن يخررذلوين، وال وينصرربوين ويمنعررونني، فيبررايعونني ،آترريهم أن هررذا مصرربكم

 .(2)(جئت حي  من عنهم انصبفت

 الثرورة  بمبردأ  بيفكر    يكرن  ولرم  ،أجلر   من  خبج  فيما  المضي  على  الحسين  يحب   فلم

 بوفكر   ، كلر   ذلر، مرن  الضرد    علرى  عنر   اهلل  رضري  كان  بل  ،الشهادةأو    النصب  حتى  والنضال

 الطربف لكرن ،واالقتترال الفتن شب   النا     عن  فوتصب    ،أهل   ودم    دم    تحقن  واقعية  بطبيقة

 مرا  فكران  ،يكرب   مرا  علرى  وإرغامر   الحسين  قتل  على  ب   ح    وشقا     وفساد     و  ت  ع  ل    المقابل

 المستعان. واهلل ،كان

 أشراروا الرذين  والصرحابة  ةاألمر    إدانرة  هو  الحادثة  لهذ   الثوري  التأويل  يف  ما  أخطب  -4

هررون االسررتبدادي   الحكررم عررن يرردافعون بررذل، وكررأهنم ،الخرربوج بعرردم  الحسررين علررى  وين

 الظالم. الحاكم خدمة يف يصب   ذل، وكل ،التغييب محاولة عن الثاقبين

 عررن فضررء   عنرر  المتخرراذلين لموقرر  اوذمرر   إدانررة   يعنرري الحسررين لحبكررة تمجيررد فكررل  

 عبررا  بررن اهلل كعبررد- آنررذاك التررابعين وأعررءم  الصررحابة كبررار أن ومعلرروم  ،لرر  المعارضررين

 الحنفيرة برنا ومحمرد طالرب بيأ بن جعفب اهلل  وعبد  مخبمة  بن  المسورو  اهلل  عبد  بن  جاببو

 بعردم  الحسرين علرى أشراروا -وغيربهم هشرام  برن الحرارث  برن  الربحمن  عبد  بن  بكب  أبيو

 يكتفروا  لم  فالصحابة  ،الكوفة  من  إلي   الواردة  التأييد  ببساقل  واالغرتار  العباقإلى    الخبوج

 وإقناعر   رأير   عرن  ثنير   علرى  حبصروا  برل  ،مقتلر   بعرد  لر   الثرأر  عردم   أو  الحسرين  تأييد  بعدم 

 معاويرة  برن  يزيد  حكم  توطيد  يف  ساهموا  الثوري  التفسيب  وف   فهم  ،الخبوج  وعدم   بالقعود 

 الواقرع  مرع  والتعرايش  الظرالم  للحكرم  االستسرءم   مبردأ  وزينروا  ،والتغييرب  الثورة  روح  وقتل

 

 (.310/ 3اتريخ الطربآ ) (1)
 (.241/ 1م تل اعسني للخوار ما ) (2)
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 الفاسد.

هرا  القاعدين  ذم    بالضبورة  من   يلزم   الثورة  تمجيد  نإ  ،هبرا  اللحراق  عرن  والمتخراذلين  عن

 الذي  معاوية بن يزيد الحاكم يكون حينما المعنى هذا دويتأك    ،لفكبهتا  البافضين  عن  فضء

 الثوريرة  فرالنظبة  وعلير   ،علري  برن  بالحسين  مقارنة  أهليت   وعدم    ذم    على  المعاصبون  يتف 

 ،يعبف قدر الصحابة الكبام  نمم تصدر  وال  ،سديدةغيب    نظبة  الصحابة  لموق   المعاصبة

 اظووعر   سرو ال  علمرا   جرنس  مرن  كرانوا  الصرحابة  برأن  القرولإلرى    بصراحبها  تفضري  قرد  بل

 ،المشربوعة  بحقروقهم  والمطالبرة  الثرورة  عن  وينهوهنم  ،للحاكم  النا   يعب دون  ،سءطينال

  الثوري. للتفسيب اوفق   الحسين حبكة من الصحابة لموق  آخب تقييم هناك وليس

 أخير   صرل   علرى  الثنرا و  الثوريرة  الحسرين  بحبكرة  االحتفرا   برين  الجمرع  يمكن  ال  -5

 عرن  اهلل  رضري-  طالرب  أبري  برن  علري  قبرول  ذلر،  وقبرل  ،سفيان  أبي  بن  معاوية  مع  الحسن

 .معاوية مع الحبب وق ب -الجميع

 نويحقر    األمرة  مصرلحة   يربج    اتصرالحي    اسرلمي    امذهب    سياستها  يف  اذهب  والحسن  فعلي  

 للفساد   ادفع    ذل،  كل  ،ازماهنم  يف  ب   النا   أجدر  اوكان    بالحكم  احقهم  عن  وتنازال  ،هادما 

 .والفتن واالقتتال

 التعامرل  يف  البيرت  هلأ  وأعيان  األمة  ارتضت   الذي  المذهب  هو  والحسن  علي  وسياسة

 .مباحل  مختل  يف األموي الحكم مع

هر    يمكنر   ال  الثوريرة  لحبكتر   الحسين  على  يثني  فمن  التصرالحي    السرلمي    الموقر   متف

 فليس ،والسءطين الخلفا   من بعدهم  جا   ومن  أمية  بني  من  موقفها  يف  األمة  اعتمدت   الذي

 العردول  أو  بالسلطة  واالستئثار  الظلم  مع  موتعايشه  لتخاذلهم  والصحابة  األمة  ذم    إال  مام أ

أو   تراريخي  لنظب  تستند  ولم  الخيال  وحي  من  بنيت  التي  الحسين  لحبكة  الثورية  القبا ة  عن

 المعاصب. بالمفهوم  ثورة باعتبارها تنه  وقباقن أدلة
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 الحسين ذكرى إلحياء والديني السياسي التوظيف  خطر :الخامسة الحقيقة

 السياسررية أطمرراعهم لصررال  فوهرراووظ   ،الجبيمررة   هررذ  البيررت أهررل يف الغررءة اسررتثمب  

 بن  ليزيد  ورثة    خصومهم  من  وجعلوا  ،ل   واالنتقام   الحسين  شعار  فبفعوا  ،الدينية  وأهواقهم

 أعردا   باسرم   يقراتلون  الحسرين  أنصرار  أهنرم  ألتبراعهم  نرواوزي    ،زيراد   برن  اهلل وعبيرد  معاوية

 أي   أو المخرال  ضرد   عنر  أي   وتريرب لشربعيةا وطلرب تبراعاأل لحشد  ذل،  كل  ،الحسين

 .مذهبية سياسية طماعأل  تحقي 

 إلرى  عمردوا  بل  ،العباقإلى    قدوم   عند  الحسين  خذالن  عند  الغءة  خطيئة   تتوق    فلم

 ،الحكرم يف وطموحراهتم المذهبية راهتملتصو   خدمة    بوهاوسخ    وهافاستغل    ومصيبت   محنت 

هرم والمواف  ،أخبى مبة لقتل  يسعى  للحسين  عدو    لهم  فالمعادي  مردافع للحسرين مروال ل

 .لثأر  طالب قضيت  عن

 بعقاقرد  األمرة  عرن  المنشرقة  قليرةاأل  تيار  يخدم   الحسين  قتل  لجبيمة  السياسي  التوظي 

 اإلهير    احقر    إمرامتهم  يربى  ال  من  دم   واستحءل  البيت  أهل  تقديس  يف  والغلو    الصحابة  تكفيب

 فترأيت  ،منظب   نويحس    يسرت   ماإلى    ةبحاج    العقاقدي  الشذوذ   وهذا  ،الدينية  األصول  وأصل

 .المهمة هذ  يلتؤد   قاتلي  من ثأرال وطلب الحسين قضية

 مصرادمة عقيردة احتمر   ألهنرا ؛للحسرين الثرأر شرعار يبفرع مرن عقيردة  يف  النظب  ينبغي  لذا

 قصررا واإل التكفيررب مررن كبيررب قرردر علررى منطويررة أهنررا كمررا لألمررة، عظررماأل السررواد  لعقيرردة

 دم . واستحءل قتل  على والجبأة للمخال 

ا لقررد بررل ،السياسررية األطمرراع لررىع األمررب يقتصررب ال  دعايررة الحسررين ذكرربى إحيررا  غررد 

 بتفاصرريل الجهلررة   البيررت ألهررل مررينالمعظ   العرروام  عنررد خاصررة ،اإلماميررة فكررارأل مذهبيررة

 .المسلمين وإجماع الوحي لثوابت المصادمة المذهب

 واالقتترال  االحرتاب  على  والتحبي   االنقسام   تغذية  الذكبى:  هذ   إحيا   مفاسد  ومن
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 الحسين  قتل  ذكبى  ونيحي    الذينف  ،الجهلة  العوام   عند  خاصة  للقبلة  المنتسبين  طواق   بين

هردون وأهنم ،الحياة قيد على زالوا ما  الحسين  أعدا   أن  تباعهمأل  نونيزي    إحيرا  منرع يف يجت

 خلر   العروام    حشردل  ذلر،  كرل  ،ومحبير   وأنصرار   شيعت   على  ضونويحب    الحسين  ذكبى

 وتمزيرر  واالنتقررام  الثررأر فكرربة علررى تقرروم  دينيررة حرربوب نحررو هبررم ليمضرروا ؛الرردين رجررال

 ومبغضي . أعداق  من للحسين الثأر بدعوى المجتمع

 ومشراعب  الحقرد  وتغذية  والكباهية  اللعن  ثقافة  شاعةإ  :الذكبى  هذ   إحيا   مفاسد  ومن

 يروحي  مرا  وكرل    ،قتلتر،(  أمرة  اهلل  )لعنو  (الحسين  لثارات  يا)  :شعارات  خءل  من  االنتقام 

 ويقترل  ،ابعضر    بعضرها  يلعرن  األمرة  فتغدو  ،مستمبة  زالت  ما  الحسين  أعدا   مع  المعبكة  بأن

هرا  طاقفة  ويستطيل  ا،بعض    بعضها هرا  علرى  من هرا  بنرت  البرن  الثرأر  بردعوى  جماعت  أمرة  مرن  نبي

 وتماسرركها األمررة لقرروة داخلرري   اسررتنزاف مشرربوع الحسررين ذكرربى أن يعنرري وهررذا ،خذلترر 

 أعداقها. مواجهة على وقدرهتا

 نسأل اهلل تعالى أن يقي األمة شبور الفتن ما ظهب منها وما بطن.


