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سعيذُ هيرحقجَ لٌگرٍدي
فاطوِ علي ًصاد چوازکتي

*

**

الملخص
الوبء فٖ الٌػَظ السٌٗ٘ٔ َّ ضهع للوؼطفٔ ٍالح٘بٓ ٍالكْبضٓ ٍالطفبفٍ٘ٔ ،لْصا الؼٌػط فيٖ
الٌػَظ الؼطفبً٘ٔ ه فبّ٘ن ؤػوي ٍٗطهيع بليٖ الٌةيبٍٓ الصاو٘ئ ٍالح٘يبٓ الربليسٓ ٍاًٛيَاض
ٍالوظبّط اٝلْ٘ٔ .فٖ ّصُ الٌػَظ ٗتٌبس ضهع الؼكص حست الوفبّ٘ن الطهعٗٔ لؼٌػيط
الوبء ٍٗكَى لِ هؼٌٖ ذبظٍ .هي ؤثطظ هفبّ٘وِ ٍؤكخطّب ووٜ٘عاً ،التؼج٘ط ػي ضيَ الؤطٗيس
ٍضغفِ للَغَل بلٖ الحج٘ت .بىّ قؿ٘ٔ الوبء ٍالؼكص فيٖ ٍقؼئ ػبضيَضاء هتزيصضٓ فيٖ
الَاقغ ٍلكي التؼج٘ط ػي التأٍٗل ٍالتؼبث٘ط الؼطفبً٘ٔ ٍالطهعٗٔ لٜحساث التيٖ وتؼلي ثبلويبء
ٍالؼكص َّ ؤهط ٟفت للٌظط ٍالتإهل ،ذبغٔ حٌ٘وب ووتعد ّصُ التؼبث٘ط ثبلفٌَى الطيؼطٗٔ
ٍالػَض الج٘بً٘ٔ ٍوكسٖ ؤقَال ٍوػطُّفبت الوطبضك٘ي فٖ ّصا الوطيْس هيي التيبضٗد ًكْئ
ٍلًَبً رسٗساً .قلت الوبء ؤح٘بًب ٗؼٌٖ قلت هةبم الفٌبء فٖ الط٘د ٍوبضٓ ٗؼٌٖ الفٌبء فٖ اهلل
ٍالسةبٗٔ وؼٌٖ غطف هبء الوؼطفٔ ٍالحة٘ةٔ هي هٌْل التَح٘س ٍبٗػبلِ بلٖ ػكبضٖ قطٗ
الح  .لْصُ التؼبث٘ط رصٍض ٍذلف٘ٔ فٖ الٌػَظ اٛزث٘ٔ ٍاٛضؼبض الؼطفبً٘ٔ.
الکلوات الذليلية :السةبٗٔ ،الطهعٗٔ ،الخَضٓ ،الطْبزٓ ،اٝهبم الحس٘ي(ع).

* ػؿَ الْ٘ئٔ التؼلو٘ٔ فٖ الوطكع اٝقل٘وٖ لؼلَم ٍوكٌَلَر٘ب الوؼلَهبت ٍهطكع اٟستطْبز الوطرؼٖ لؼليَم الؼيبلن اٝسي٠هٖ.
mirhaghjoo@isc.gov.ir
ض٘طاظ .اٗطاى.
** ػؿَ الْ٘ئٔ التؼلو٘ٔ فٖ الوطكع اٝقل٘وٖ لؼلَم ٍوكٌَلَر٘ب الوؼلَهبت ٍهطكع اٟستطْبز الوطرؼٖ لؼلَم الؼيبلن اٝسي٠هٖ.
alinezhad@isc.gov.ir
ض٘طاظ .اٗطاى.
الكبوجٔ الوساٍلٔ :سؼ٘سُ ه٘طح ¬رَ لٌگطٍزٕ
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المقذمة
هب ٗٔخ٘ط السّطٔ َّ ؤىَّ الجطط ػلٖ هطِّ الؼػَض استرسم الوبء الصٕ َّ هي اليٌؼن اٝلْ٘ئ
الخوٌ٘ٔ ٍٗٔؼتجط ؤسبسب للح٘بٓ ٍالس٠م ٍالْسٍء ٍثبػج الجْزٔ ٍالٌطيبـٛ ،ريل فٌيبء الجطيط
ٍّسم الجلساى ٍّكصا ّٔلك اٟٙف هي الكبئٌبت الح٘ٔ لؼسم الوبء ٍزٔهِّيطت الجليساى ٍالةيطٕ
وسه٘طا .بشى ٟضك ٛؤىَّ ؤػساء اٝس٠م كجبقٖ ؤػساء الجطط استرسهَا الوبء كس٠ح ػسيكطٕ.
بىَّ حظط الوبء ٍهٌؼِ ػلٖ ر٘ص اٝهبم ٍؤّلِ الططٗف ٍؤٗؿيب ػكيص اٝهيبم هيي الحةيبئ
التبضٗر٘ٔ الوجطٌّٔ التٖ وُاِّٗسّب ضٍاٗبت اٛئؤ الوؼػَه٘ي ٍالطَاّس التبضٗر٘ٔ قجيل ٍقؼئ
ػبضَضاء ٍثؼسّب .قلٔ الوبء ؤٍ ػسهِ ،غؼَثٔ الةتبل ،بٗةبز الٌبض ذلف الر٘يبم لػيس الْزويبت
الفبرئٔ هي قجل هؼسكط ٗعٗس ،حطاضٓ الػيحطاء ،ضيسٓ الؼكيص ٍهظلَه٘ئ هطافةيٖ اٝهيبم
ؾبػفت هػبة الؼكص اٛل٘ ن ح٘ج اؾيك َّط اٝهيبم بليٖ ؤى ٗطسيل ؤكجيط ػؿي٘سُ ًٍبغيطُ
ٍحبهل ضاٗتِ الَح٘س لتَف٘ط الوبء ضغن ػلوِ ؤىَّ ضاٗٔ الز٘ص وةسف هغ شّبثِ.
ثٌ٘وب لن ٗستغل اٝهبم الحس٘ي(ع) الوبء كس٠ح ػسكطٕ ثل استفبز هٌِ لؼطؼ غيَضٓ
اٝس٠م الحة٘ة٘ٔ ٍالتأذٖ ٍاٟوحبز ث٘ي الوسلو٘ي .ح٘ي قبثل اٝهبم ر٘ص الكَفٔ ثة٘يبزٓ
الحط ثي ٗعٗس الطٗبحٖ ٍقس ؾب غجطّن هي الؼكص ،ؤهط اٝهيبم(ع) ؤغيحبثِ ؤى ٗسيةْ٘ن
هي الوبء الوتَفَّط لسْٗن .فبضوَٕ ر٘ص الكَفٔ هي الوبء حتيٖ ذ٘يَلْن ٍٗٔيطٍٕ ؤىَّ اٝهيبم
الحس٘ي(ع) سبّٓن فٖ بسةبئْن(اثي رطٗط الكجطٕ.)2990/7 :1967 ،
كبى للوبء ٍالؼكص السٍض اّٛن ٍاٛثطظ فٖ ٍاقؼئ كيطث٠ء ح٘يج ؤىَّ اٛحيساث اٛذيطٕ
وإحطت هٌْب بلٖ حسٍّ هب ٍهؼظن الحَاض ث٘ي الوؼسكطٗي كبى ٗسٍض حَل قؿ٘ٔ الوبء ٍثيصلك
وظْط هظلَه٘ٔ اٝهبم الحس٘ي(ع) ٍقسَٓ الؼسٍ الغبضن .كبًت قؿ٘ٔ الوبء فٖ كطث٠ء رسٗطٓ
ثبّٟتوبم حتٖ وٌبظع الكطف٘ي ٛرلِ ؤٗبهب قجل الَ٘م الؼبضط ٍاستوطَّ حتٖ السبػبت اٛذ٘طٓ
هي الوؼطكٔ فٖ َٗم ػبضَضاء .ثؼس ًظطٓ هزولٔ ػلٖ الوطآحٖ التٖ ووت بًطبزّب حَل ٍقؼٔ
كطث٠ء ٗتؿّح لٌب ؤىَّ هؼظن ّصُ الوطآحٖ وسٍض حَل الوبء ٍالؼكص .هٌيِ ٌّيبً ،تيَذٖ فيٖ
ّصا الوةبل زضاسٔ قؿ٘ٔ الوبء ٍػكص اٝهبم الحس٘ي(ع) ٍؤغحبثِ اٍٛف٘بء.
فٖ ّصُ السضاسٔ ًكطح ساال٘يٍ ،سَف ًؼبلزْوب ذي٠ل ػول٘ئ الٌةيس التحل٘يل التيٖ
اػتوسًب ػلْ٘ب فٖ ّصُ السضاسٔ ٍّٖ:
 -هب ّٖ قج٘ؼٔ الطهع فٖ قؿ٘ٔ الوبء فٖ كطث٠ء؟
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 هب َّ زٍض الوبء ٍالؼكص فٖ ٍاقؼٔ كطث٠ء؟خليفة البحث
ٌّبك زضاسبت كخ٘طٓ وٌبٍلت حَضٓ اٝهبم الحس٘ي(ع) ٍ هلحوتِ هٌْب:
 ثٍ ٍٕ٠آثبز( )2013فٖ هةبلٔ وحت ػٌَاى «استسػبء ضرػي٘ٔ اٝهيبم الحسي٘ي(ع)فٖ ضؼط ٗحٖ٘ السوبٍٕ» ػبلزب فْ٘ب ضرػ٘ٔ اٝهبم الحسي٘ي فيٖ وزطثئ الطيبػط
ٗحٖ٘ السوبٍٕ ٍزٟٟوْب فٖ ؤضؼبضُ ٍثوب وحوليِ هيي بٗحيبءات ضهعٗئ ٍح٘ويبت
زٟلٍ٘ٔ .فةس استسػٖ الطبػط ّصُ الطرػ٘ٔ كطهع ذبلس للتؿح٘ٔ ٍالفساء هي ؤرل
السٗيٍ ،ضهع الجبحج ػي الؼسالٔ ًٍػطٓ الوستؿؼف٘ي فٖ ٍرِ الظبلن.
 قل٘ذ ثبضِ ٍاٙذطٍى( )2018فٖ هةبلٔ هَسَهٔ ثي«اٟهبم الحس٘ي ػلِ٘ الس٠م ضهيعالتؿح٘ٔ ٍالطْبزٓ فٖ ضؼط الوةبٍهٔ الوؼبغط» قس وٌبٍلَا زٍاٍٗيي الطيؼطاء الؼطث٘ئ
هي الجلساى الورتلفٔ ٍزاضسَا ؤث٘بوْب التيٖ وعٌٗ٘يت ثبسين اٝهيبم الحسي٘ي(ع) .بىّ
ضؼطاء الوةبٍهٔ ٗطٍى اٝهبم الحس٘ي ضهعاً للخَاض الصٗي ٗةبوَلَى ٛرل الحطٗئٍ ،بىّ
حَضٓ ؤثٌبء الطؼَة الوسلؤ هَاغلٔ لوكتت اٟهيبم(ع)ٍ ،ػيسم الػيوت فيٖ ٍريِ
الظلن ٍاٝستجساز َّ اٝقتساء ثٍِ ،بػبزٓ اٛضاؾيٖ الفلسيكٌ٘٘ٔ وسيبٍٕ بًتةيبم زم
الحس٘ي(ع).
 الطجلٖ( )2014فٖ هةبلٔ «وطر٘ع الوبء ٍهب ٗطوجف ثيِ فيٖ ضيؼط ٍاقؼئ الكيف»كطف لٌب ؤىّ الوبء كبى ػٌػطاً فبػٍ ً٠هػسض بلْبم لكبفٔ الطؼطاءٍ ،بى كيبى ثؼؿيْن
لن ٗلزإ بلٖ وطر٘ػِ ٍاكتفٖ ثةٗطازُ زاذيل ؤسيبل٘ت ث٠غ٘ئ ؤذيط ،فيةىّ وْيَضُ
هطرػٖب ثسا ٍاؾحٖب فٖ ؤحٌبء ؤغلت الٌػَظٍ .لوب كبى الوبء فيٖ ٍاقؼئ الكيف هيي
ؤّن٘ ًةبـ الفػل ث٘ي الح٘بٓ ٍالوَت ،فةس لزإ بلِ٘ الطؼطاء ٍربئٍا ثِ هطرػيبً فيٖ
كخ٘ط هي قػبئسّن.
 ضًزجط( )2014فٖ هةبلٔ وحت ػٌَاى «زٍض ػبضيَضاء فيٖ ق٘يبم الخيَضٓ اٝسي٠ه٘ٔ»وٌبٍل حَضٓ ػبضَضاء ٍوإح٘طّب ػلٖ الخَضٓ اٝس٠ه٘ٔ هي الٌَاحٖ الفكطٗٔ ٍالس٘بسي٘ٔ
ٍاٝرتوبػٍ٘ٔ .قس وج٘ي هي ذ٠ل السضاسٔ ؤًِّ قس اًكلةيت حيَضٓ ػبضيَضاء ٍالخيَضٓ
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اٝس٠ه٘ٔ كلتبّوب فٖ الظطٍف التٖ هسد فْ٘ب الفسبز اٝرتوبػٖ٘ ضٍح الوزتوؼبت
اٝس٠هٍ٘ٔ ،ؤزٍع الٌظبم اٝس٠هٖ الطف٘غ فٖ ػبلن الٌس٘بى.
 ذل٘لٖ ٍس٘فٖ( )2017فٖ هةبلٔ وحت ػٌَاى «فلسفٔ حيَضٓ اٟهيبم الحسي٘ي ػل٘يِالس٠م ػٌس ػلٖ ضطٗؼتٖ(كتبثِ الحس٘ي ٍاضث آزم اًوَشريبً)» .وحيس٘ث الجبحخيبى
ػي زٟئل حَضٓ اٝهبم الحس٘ي(ع) ٍفلسفتْب ٍك٘ف٘تْب ػٌس ضيطٗؼتٖ .بىّ ضيطٗؼتٖ
ٌٗظط بلٖ حَضٓ اٝهبم الحس٘ي(ع) ًظطٓ ؤػوي ٍؤثؼيس ٍؤػليٖ ثبلٌسيجٔ بليٖ سيبئط
الكتّبة ٍالجبحخ٘ي الصٗي ٌٗظطٍى بلٖ الخَضٓ ًظطٓ زٌٗ٘ٔ ثحتٍٔ .ف ّ ضيطٗؼتٖ فيٖ
هؼطفٔ اٟهبم(ع) ٍ وؼطٗفِ بلٖ الوربقج٘يٌٍّ ،بك ػبه٠ى ؤسبس٘بى للتَف٘ي ّيصا
ٍّوب الؼلن ٍاٝحسبس.
 التو٘وٖ( )2018فٖ هةبلٔ وحت ػٌَاى «الٌع الةطآًٖ فٖ ك٠م اٝهبم الحسي٘ي(ع)زضاسبت فٖ ؾَء التساٍل٘بت اٝضبضٗٔ» قيس وٌيبٍل زٟلئ الٌػيَظ الةطآً٘ئ التيٖ
ٍضزت فٖ ك٠م اٝهبم الحس٘ي(ع)ٍ ،فلسفٔ بستؼوبلْبٍ ،ث٘بى الوغعٕ الصٕ ٛرليِ
رٖء ثتلك الٌػَظ فٖ هَقف الركبة ٍس٘بقِ.
جهىد اإلمام الحسيه لتىفير الماء
هي الواكس ؤىَّ فٖ الَ٘م السبثغ هي ضْط هحطَّم هٌغ ر٘ص الكَفٔ اٝهبم الحسي٘ي هيي
الحػَل ػلٖ الوبء .بشى كلُّ هب ٗتؼل ثؼكص اٝهبم ٍؤغحبثِ ذبغٔ الٌسبء ٍاٛقفبل ٗطرغ
بلٖ اٗٛبم الخ٠حٔ اٛذ٘طٓ ٗؼٌٖ هي السبثغ حتٖ الؼبضط .فٖ ّصُ اٗٛبم سؼٖ اٝهبم لتيَف٘ط
الوبء الوكلَة لوؼسكطُ ثكط هرتلفٔ .ضٍٕ اثي ؤػخن الكَفٖ ٍاثي ضْط آضَة ثإىَّ اٝهبم
الحس٘ي(ع) حفط ؤهبم الر٘ؤ ثئطاً فِ٘ هبء ػصة(اثي ضْطآضَةٗ .)50/4 :1991 ،ةَل اثيي
ؤػخن الكَفٖ فٖ ّصا الوزبل« :ح٘ي اضتس ٛالؼكص ػلٖ اٝهبم الحسي٘ي(ع) ؤهسيك فإسيبً
ٍذكٖ وسغ ػططٓ ذكَٓ هي ذ٘بم الٌسبء ثزبًت الةجلٔ فحفيط اٛضؼ فظْيطت ػي٘ي هيبء
ثوٌتْٖ الؼصٍثٔ ،حن قبل ٛغحبثِ ؤى ٗططثَا الوبء ٍٗولاٍا الةُطة حينٌٗ ٛػيطفَا .ثؼيس شليك
اذتفت الؼ٘ي ٍلن ٗطٍّب ؤحس ؤثسا»(الوزلسٖ.)337/44 :1983 ،
بىَّ حفط ثئط الوبء الؼصة ث٘س اٝهبم الحس٘ي الوجبضكٔ ؤهط ثيسْٖٗ ًظيطا لوكبًتيِ كةهيبم
هؼػَمٍ ،كوب ٍضز فٖ ضٍاٗٔ هب ،كبى الٌبس فٖ شلك العهبى ٗؼتةيسٍى ؤىَّ ٌّيبك غيلٔ شٍ
هؼٌٖ ث٘ي اٝهبم ٍثطكٔ الويبء ٍػصٍثتيٍٍِ « .فةي ًب لطٍاٗئ اثيي ػسيبكط حي٘ي اوّزيِ اٝهيبم
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الحس٘ي(ع) هي الوسٌٗٔ ًحَ الكَفٔ غبزف ػجساهلل ثي هك٘غ ٍّيَ ٗحفيط ثئيطا .فةيبل اثيي
هك٘غ لٞهبم(ع) :ؤًب هي حفط ّصا الجئط ٍالَ٘م ٍٛل هطٓ ؤذطِد هٌِ الويبء ثبليسلَ .ف٘يب ل٘يت
وكلت هي اهلل ؤى ٗجبضك فِ٘ .قبل اٝهبم الحس٘ي(ع) :ؤػكٌٖ ضطثٔ هٌِ ،فإػكبُ اثي هك٘غ
ضطثٔ هي الوبء فططة اٝهبم ٍووؿوؽ ثبلوبء فٖ فوِ حن ؤػبز الوبء بليٖ الجئيط فكخيط هيبء
الجئط فإغجح ػصثب»(الصّجٖٗ .)8/5 :1990 ،ػس ّصا اٛهط ػلٖ سبئط اٛئوئ الْيسآ ٍكويب
ٗطٍٕ الط٘د الػسٍ ٍاثي ضْط آضَة ػي ؤثيَ الػيلٔ« :لويب ٍغيل اٝهيبم الطؾيب(ع) «زُ
سطخ» فٖ قطٗةِ ًحَ الوإهَى ،قبلَا لِ :ثبثي ضسَل اهلل! حلّت الظْ٘يطٓ ،ؤ ٟوةي٘ن الػيٓ٠؟
فٌعل اٝهبم(ع) ٍقلت الوبء ،قبلَا :لن ٗكي لسٌٗب هبء .فحفط اٝهيبم(ع) اٛضؼ ث٘يسُ فريطد
الكخ٘ط هي الوبء ٍوَؾّإ اٝهبم ٍهي هؼِ ٍثةٖ ؤحط بلٖ َٗهٌب ّصا»(الةوٖ.)894/1 :2011 ،
ًستٌتذ هوب وةسم ؤىَّ اٝهبم لوب ضؤٕ ؤىَّ الؼسٍ قس حبل ثٌِ٘ ٍث٘ي الوبء ،قبم ثتَف٘ط الوبء
الولعٍم لوؼسكطُ ػي قطٗ حفط ثئط غغ٘طٍّ .صا ٗتؿح هي ذ٠ل التةطٗط الصٕ ؤُضسٙل بلٖ
ػج٘ساهلل ،فكتت ػج٘ساهلل ضسبلٔ بلٖ ػوط ثي سؼس« :ؤهب ثؼس! ؤُذجطتٔ ثإى الحس٘ي ٍؤغيحبثِ
حفطٍا ثئطاً ٍحػلَا ػلٖ الوبء ،بشى سَف لي ٗؼزعٍا ؤهبهكن .فؼٌسهب اقلؼيت ػليٖ فحيَٕ
الطسبل ػل٘ك ؤى ووٌغ الحس٘ي هي حفط الجئط ٍالحػَل ػليٖ الويبء»(اثيي اػيخن:1411 ،
.)893/1
ل٘س لسٌٗب زل٘ل ػلٖ ؤىّ ػوط ثي سؼس قبم ثسفي الجئط الصٕ حفطُ اٝهبم(ع) ٍلكي هيي
رْٔ ؤذطٕ ًسضٕ ؤىَّ اٝهبم الحس٘ي ؤضسل ح٠ح٘ي هي ضكّبة ر٘طِ ٍػططٗي آذطٗي هيي
الوطبٓ ثة٘بزٓ ؤذِ٘ ؤثٖالفؿل الؼجبس(ع) بلٖ ًْط فطات ٍثؼس غطاع ثس٘ف هغ حطّاس الٌْط
استكبػَا وَف٘ط ػططٗي قطثٔ هبء لٞهبم الحس٘ي ٍؤغحبثِ(اٝغفْبًٖ .)119 :1423 ،لصلك
 ٟػلنٓ لٌب ػي هػ٘ط الجئط ٍهب حلَّ ثِٗ ٍٟ ،وكي الَحيَ ثةيَل اثيي ؤػيخن ثيإىَّ الجئيط قيس
اذتفٖ ،فحفط الجئط لن ٗكي ؤهطا غؼجب لٞهبم ٍؤغيحبثِ شليك ؤًَّْين حفيطٍا ذٌيسقب كج٘يطا
ٍػو٘ةب ثزبًت الر٘بم(الوزلسٖ.)337/44 :1983 ،
ى اٝهيبم(ع) ٍؤغيحبثِ قيبهَا ثبلغسيل
ٍهي ربًت آذيطٌّ ،يبك ضٍاٗئ ؤذيطٕ ٍّيٖ ؤ َّ
ٍاٟستحوبم فٖ غجبح َٗم ػبضَضاء(اثي رطٗط الكجطٕ .)3021/7 :1967 ،بشى هي الَاؾيح
ثإىَّ الوبء كبى ٍافطا لسٕ اٝهبم ٍؤغحبثِ حتٖ غجبح َٗم ػبضَضاء ،فةى لن ٗكي لسْٗن الوبء
الكبفٖ فلي ٗسترسهَُ ٛرل الغسل ٍاٟستحوبم حتٖ ٗةغ اٛقفبل ٍالٌسبء فٖ ؾ٘ هيي
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الوبءٍ .لكي ثسؤتٕ آحبض قكغ الوبء ض٘ئب فط٘ئب ػلٖ هؼسكط اٝهبم الحس٘ي(ع) ذبغئ ػليٖ
اٛقفبل ٍالٌسبء .هي ٌّب قبم ػسزٗ هي ؤغحبة اٝهبم ثةلةبء اللام ػلٖ ؤّل الكَفٔ ٍاحتزيَا
ػلْ٘ن .فٌصكط ًوَشرب هي ّصُ اٟحتزبربت التٖ وُجِّ٘ي لٌب وطٍف اٝهبم ٍؤغحبثِ الػيؼجٔ.
ففٖ ّصا الػسز ،ذبقت الحطّ ٍثطٗي ثي حؿ٘ط الْوساًٖ ر٘ص الكَفٔ قيبئل٘ي« :هٌؼتويَُ
ٍالٌسبء ٍاٛقفبل الػغبض ٍؤغحبثِ هي هبء الفطات اليصٕ ٗطيطة هٌيِ الْ٘يَزٕ ٍالوزيَس
ٍالٌػطاًٖ ٍٗسجح فِ٘ الرٌبظٗط ٍك٠ة الةطٕ ،فْن اٙى ؤٍضكَا ؤى ٗحتؿطٍا هي الؼكيص»
(اثي اٛح٘ط.)173/5 :1981 ،
ٍكوب شكطًب ل٘س ٌّبك هؼلَهٔ هي هػ٘ط الجئط الصٕ حٔفط ؤهيبم الر٘يبمٍ ،لكييَّ سيؼٖٓ
اٝهبم(ع) ٍؤغحبثِ ذبغٔ اثَالفؿل الؼجبس(ع) للحػَل ػليٖ الويبء هيي ربًيتٍٍ ،ػكيص
ؤغحبثِ ٍؤّلِ هي ربًت آذط ٗج٘ي لٌب ٍرَز قل٘ل هي الوبء فٖ الر٘بم ،لكي  ٟشكط للجئيط،
فلْصا ًؿكط قجَل قَل اثي اػخن الكَفٖ ٍٛى ل٘س لسٌٗب ثطّبى ػلٖ شلك ف ٠ثس لٌب ب ٟؤى
ًةَل ضثوب ّٖ هؼزعٓ ؤٍ اهتحبى الْٖ قس ًعل ػلٖ اّل الحس٘ي ٍؤغحبثِ.
هي الواكس ثإى اٝهبم(ع) ٍؤغحبثِ كبًَا ثحبرٔ بلٖ هبء ؤكخط ثسجت بضتغبلْن ثيبلحطة
ًٍطبقْن العائس فٖ َٗم ػبضَضاء ٍفٖ ربًيت آذيط لين ٗسيتك٘ؼَا الحػيَل ػليٖ الوةيساض
الوكلَة هي الوبءٍ ،لْصا ٍقؼَا فٖ الحيطد الطيسٗس ٍػليٖ اٛضريح كيبًَا ٗحفظيَى الويبء
الوتَفط لسْٗن لٜقفبل ٍالٌسبءٍ ،كوب ًةل اثي ضْط آضَة« :ح٘ي اضتس٘ الؼكص ػلٖ ػليٖ
اٛكجط هي كخطٓ الةتبل وَرِ ًحَ ؤثِ٘(ع) ٍقلت هٌِ الوبءٍ ،قبل لِ الحس٘ي :ستسةٖ هيي
ٗس رس٘ك»(اثي اػخن.)907/1 :1411 ،
ضٍٕ ؤٗؿب اثي ضْط آضَة« :اوّزِ اثَ الفؿل الؼجبس(ع) ٍسوٖ٘ ثسبقٖ ػكبضٖ كيطث٠ء
ٍحبهل ضاٗٔ ؤذِ٘ الحس٘ي(ع) ًحَ الفطات ل٘زلت الوبءٍ ،لكي قكيغ اٛػيساء ٗيسُ ال٘وٌيٖ
ٍال٘سطٕ ،حن قتلَُ ثؼوَز حسٗسٌّٕ .ب لن ٗصكط اثي ضْط آضَة الةطثئ ٍؤذيص الويبء هيي
الفطات»(اثي ضْط آضَةٍ ،)109/4 :1991 ،لكٌِ فٖ ضٍاٗٔ ؤذطٕ هٌيِ ٗةيَل« :اى اٝهيبم
الحس٘ي(ع) كبى ٌٗظط بلٖ الوسبفٔ التٖ ث٘ي ضف الفطات ٍػ٘بلِ ٍٗجكٖ ٍّيصا ٗجي٘ي ثيإى
الؼكص كبى قس وْط ػلٖ ؤقفبلِ»(الوػسض ًفسٍِ .)108/4 :لكي هغ شليك ًسيتٌجف هيي
ضٍاٗٔ ؤثٖ حٌ٘فٔ السٌَٗضٕ قبئ« ٠اٝهبم الحس٘ي قلت فٖ آذط لحظبوِ هي ضيسٓ الؼكيص
كإسب هي الوبء ٍػٌسهب قطّثْب هي فوِ الططٗف ضهبّب حػ٘ي ثي الٌو٘ط ثسيْن ؤغيبة فويِ
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ل٘وٌؼِ هي ضطثِ ٍوطك اٝهبم الكإس»(الوػسض ًفسِ .)304/4 :ؤى ٌّيبك ٗ ٟيعال ثؼيؽ
هي الوبء فٖ الر٘بم ل٘ؼكَا كإسب هٌِ الٖ الحس٘ي(ع) ،شلك ؤى اٛػساء ثبلتإك٘س لن ٗوٌحَا
هبء بلٖ اٝهبم(ع)ٍ .هي ضٍاٗٔ الؼ٠هٔ الوزلسٖ« :ح٘ي قلت الؼجبس(ع) الطذػٔ هي ؤذِ٘
الحس٘ي(ع) ل٘سوح لِ ثبلةتبل ،قلت الحس٘ي(ع) هٌِ ؤى ٗزلت لٜقفبل ثؼؿب هيي الويبء،
ٍَّ ٗوسغ غطاذْن ٍّن ٗةَلَى الؼكصٗ ،جسٍ ؤى آذط شذبئطّن للويبء اًتْيٖ فيٖ ّيصُ
اللحظبت اٛذ٘طٍٓ .ثٌبء ػلٖ ًفس الطٍاٗٔ لن ٗتسيكغ الؼجيبس بحؿيبض الويبء»(الوزلسيٖ،
ٍ ،)41/45 :1983هي حن لن ٗغفل اٝهبم الحس٘ي(ع) ٍ ٟللحظٔ حتٖ ًْبٗٔ لحظبت ػويطُ
هي الةتبل ٍهَارْٔ حطاس ًْط الفطاتٍ .حست ضٍاٗٔ الط٘د الوف٘سّ« :زن اٝهبم الحسي٘ي
ٍؤذَُ اثَ الفؿل(ع) هؼب ػلٖ اٛػساء ٍحطاس الوبء هتزْ٘ي ًحيَ الفيطات ٍؤغي٘ت اٝهيبم
الحس٘ي فٖ شقٌِ ٍاستطْس الؼجبس(ع)»(الج٠شضٕ.)201/2 :1996 ،
ٍٗةَل اثَ هرٌف« :استكبع اٝهبم الحس٘ي(ع) السذَل الٖ ضطٗؼٔ الفيطات هيطٓ ؤذيطٕ
ٍلكي ح٘ي ؤضاز ؤى ٗططة الوبء غبح ؤحس هي اٛػساء ثإى الر٘بم قس وؼطؾت للغيعٍ ٍلْيصا
وطك اٝهبم(ع) الوبء ٍلن ٗططة هٌِ ٍضرغ»(اثي ضْط آضَة.)58/4 :1991 ،
ٍكوب ضبّسون كبى رعء هي قَٓ ٍفكط اٝهبم ٍؤغحبثِ اّٝتوبم ثتَف٘ط الوبء ٍقس استكبع
الؼسٍ ٍلحسٍّ هب الترلع هي ّزوبوْن الفتبكٔ ٍالوسهطٍٓ .هي الؿطٍضٕ اٝضيبضٓ بليٖ ًةكئ
حَل ضْبزٓ الكفل الطؾ٘غ لٞهبم الحس٘ي ٍّٖ ؤى ؤٗبً هي الوػبزض الوَحةٔ لين وٌةيل ؤى
اٝهبم الحس٘ي(ع) قس حول قفلِ الطؾ٘غ ٍٍقف ؤهبم ر٘ص الؼسٍ ل٘كلت لِ الوبء ،ثيل ٍضز
فٖ الوػبزض الوؼتجطٓ ثإى ؤغ٘ت الكفل ثسْن ٍَّ فٖ حؿيي ؤث٘يِ لحظئ اليَزاع ٍّكيصا
استطْسٗ .ةَل اثَ حٌ٘فٔ السٌَٗضٕ« :ػٌسهب كبى اٝهبم ٗةبويل ٍح٘يسا قليت ضئٗئ قفليِ
ٍاحتؿٌِ ،حن استْسفِ ضرل هي ثٌٖ ؤسس ثسْن ٍاستطْس فيٖ حؿيي ؤث٘يِ»(الوزلسيٖ،
 .)304/45 :1983فطٍاٗبت الواضذ٘ي اٙذطٗي ثبذت٠ف ثس٘ف قطٗجٔ ػويب ضٍاُ اليسٌَٗضٕ
(الوف٘س.)112/2 :1413 ،
االمتحان اإللهی للبشر

َ
أبأى﴾« .فْين
بَالنهابُ أ َاأ يىات أ ير َك أوبأل َاأ يىا َُ أكأنأبألا ََّاهابُ َامال يأبياْبَاُأ ين َ ه َ ا
حةب هب ّٖ قػئ الؼكيص؟ ﴿أ َح ِس َ
الوؼبًٖ الةطآً٘ٔ ٍارت ػلٖ ػبو رو٘غ الوسلو٘يٍّ ،صا اٛهط هو٘ب ٟٗطيك فيٖ ؤّو٘٘تيِ

/86دراسات األدب املعاصر ،السنة الثانیة عشرة ،خریف ;; ،99العدد السابع واألربعون

ؤحس ،لةس ضؼط الوسلوَى هٌص الجساٗٔ ثؿطٍضٓ ّصا اٛهط فجصلَا رَْزاً فيٖ قطٗي الَغيَل
بلْ٘ب ،فتن٘ كتبثٔ وفبس٘ط ػسٗسٓ ٗتٌبٍل الوجبحج الةطآً٘ٔ هي الزْيبت الورتلفئ .حين٘ قيبم
ػلوبء اللغٔ ثةًطبء ػلن الػطف ٍالٌحَ ٍالج٠غٔ ٍالٌةس ٍالؼلَم اٛزث٘ٔ اٛذطٕ لكيٖ ٗسيبػس
ّصُ الؼلَمٔ الكلجَٔ فٖ فْن الوؼبًٖ الةطآً٘ٔ»(رل٘ليٖ كً٘٠يسُ ٍيطٗيعٍ .)138 :2019 ،ؤهيب
ثبلٌسجٔ ّصُ اَٗ ،ٔٗٛرس فٖ زٌٌٗب ؤهطاى ّبه٘يبى ّويب .1السياال ٍالزيَاة.2 ،اٟهتحيبى.
ٍكّ٠وب ٗتطكعا ػلٖ كوبل الؼةل ٍالحكؤ ٍثٌبء ػلٖ ؤسيبس هػيبزقٔ الوةبهيبت ٍالكويبل
ٍالوؼطفٔ الوَرَزٓ فٖ السضربت الؼة ،ًٔ٘٠لْصا لن ٗحبسيجَا الين ٗحبسيت الوزيبً٘ي ٗيَم
الة٘بهٍٔ ،ثوب ؤى الطسل ٍاٍٛل٘بء فٖ ؤػلٖ هطوجٔ الؼةل ٍالحكؤ لصلك وؼطؾْن لٞثيت٠ءات
س٘كَى كبلصّبة فٖ قلت الٌبض ؤٍ ضٖء هي ّصا الةج٘لٍٗ .زيت ؤى وكيَى كيةثطاّ٘ن فيٖ
الكوبل الؼة ًٖ٠ل٘كَى بذتجبضك ؤى وَؾغ فٖ قليت الٌيبض .فيبهلل سيجحبًِ ٍوؼيبلٖ ٗجتليٖ
ػجبزُ ٍل٘س ٟثت٠ئِ ٍاهتحبًِ للؼجبز زػبثٔ ٍهيعاح .فويب ّيَ اٝثيت٠ء اليصٕ ؤغيبة اٝهيبم
الحس٘ي(ع)؟ بى ؤذص اثطاّ٘ن اثٌِ اسوبػ٘ل اليٖ الويصثح ،فكيصلك الحسي٘ي فؼيل شليك،
هسك بثطاّ٘ن ث٘س اسوبػ٘ل ٍؤذصُ بلٖ الوصثح ٍلكي ؤػبزُ ٍلن ٗصثحٍِ ،لكي ؤذص ؤثَ ػجس
اهلل ػل٘ب اٛغغط هؼِ بلٖ سبحٔ الةتبل ل٘س ل٘صثحٍِ ،لكي ضريغ ثيِ هيصثَحبّ .كيصا كيبى
اثت٠ء الحس٘ي(ع) ػلٖ ؤسبس كوبل ػةلِ ٍهطوجتِ الوؼطف٘ٔ.
بى ؤحس اٛضربظ الوصكَض فٖ الةطآى الكطٗن الصٕ قس وؼطؼ لٞهتحبى اٝلْٖ قيبلَت
الٌجٖ(ع) ٍكبى اهتحبًِ الؼكص .كبى قبلَت حبكوبً ٍقس ون٘ اذت٘بضُ هي قجيل ؤحيس اًج٘يبء
ثٌٖ اسطائ٘لٍ ،الصٕ سوٖ٘ فٖ كتبة وبضٗد اًٛج٘بء سوَئ٘ل .اذتبض ّصا الٌجٖ قبلَت هلكيب
ٍحبكوب ػلٖ قَهِ آًصاكٍ .ثؼس ّصا الةطاض اًةسن الٌبس بلٖ فئتي٘ي ،فلويب ؤضاز قيبلَت ؤى
ٗرتبض ؤًػبضُ ل٘حبضة ربلَتٍ ،ؾغ اذتجبضاً ٍَّ هيي قجيل اهلل سيجحبًِ ٍوؼيبلٖ ،حين قيبل
قبلَت لةَهِ :ح٘ي ًػل بلٖ الٌْط هي لن ٗططة الوبء ؤٍ ٗططة ػلٖ قسض رطػٔ فَْ هٌٖ
ٍب ٟل٘س هٌٍٖ .ؾغ اهلل سجحبًِ ّصا اٝذتجبض ل٘حػل قبلَت ػلٖ ؤًػبض هرلػ٘يٗ .ةيَل
اهلل فٖ آٗٔ  249هي سَضٓ الجةطَٓ ﴿ :فلَمُ َافصلاطُن أ أ ي
الَا أا يْ ََ أ
لبُم ييا ِب َهرَب َز َاف َم يبوابَ ب ِز َ ا
أتابُِن أجهأأ ِد َ
ا َ َ
اقبَُاِ ِ اى َ
ِا يه أه َافلَ يُسا ِانِّياماا يوا َن ييات يطع يم أه َافإِن ا أها ِانِّياَِِْااا ِو ي
بُمزَ أهال َأبأا
الغ َر َك َفاغأ يز َف ًةاب َُِ ِدهِ َاف َش ِزب أألا ِا يه أهاَِِْ ا َاقلُلبَاً ِاب يهر يأي َافل اَمبُا َ ا
َ
َ َ
َ َ
َ
ي
أى َاأنار يأياا أ
ألبَقألالَِا َو يبيا ِا يبوافِ َئ َبة َاقلُلَبةاَ
أ
أ
أ
اذتوا ََّاهأألا َا َع أهاقُنألاَْ َ
اطُق َةا َن َهُالن َُ يأمَ ابِجُن َ
أت َاما أ هأأ ِد ِه َ
اذتو َاتظهُّ َ
اقَُالن َ
َ املن َ
ِزتو﴾.
النصُب َ ا
ثيكةًا ِبإ ِ يذىِ الَِ َامال أ
َغل ََب يتافِ َئ ًةا َو َ
َ َاا َع ا
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الَا
ٍػٌسهب ون وؼ٘٘ي قبلَت قبئسا للز٘ص اٝسطائ٘لٖ ،فَػٓيلَ ثِيبلْزٌَُٔزٍ ٙقَيبلَ لْين ِ ِ﴿ :اى َ
بو ي
أا يْ ََل ِ أ
الغ َر َبك َفاغأ يز َفب ًةاب َُِب ِدهِ َاف َشب ِزب أألا ِا يهب أهاِِْابَا
ُميا ِب َهرَ َز َاف َموابَ ِز َ ا ِا يه أه َافلَ يُ َسا ِانِّي َام َاوان ياياتَ يط َع يم أه َافإِن ا أها ِانِّياِِْابَ َاا ِ
توا ََّاهأأل َاا َع أهاملفلحألافيالْإخ بُراقداأصُبريالنحزىاابواقلبةادبددليامقبَُا
َقلُِ ًلَا ِّاا يهر ي اأي()ا َفل اَمُا َ َُمزَ أها أال َأ َاملن ا ِذ َ
ي
أت َام أ هأأ ِده()املمواقبَُالنبذتواتظهبأىاأنربياالبَقأالَامقبداَّاهبألابُبأما
لنبعضااهري َاَْ َاط َُق َةا َن َهُالن َُ يأمَ اب َِجُن أ َ
ي
َ َ
توا﴾.
النصُ ِب ِز َ ا
لنحسُ اَْاتحزنألا َويا ِّاوافِ َئة َاقلُِلَةا َغل ََب يتافِ َائ ًةا َوث ِ َيكةًا ِبإِذىِ الَِ َاملَ َأاا َع ا
بى الؼكص فٖ كطث٠ء لِ ثٔؼساى :ثؼسٗ هٌِ ث٘ي اٝهبم ٍضثِ٘ ٍالجؼس اٙذط ث٘ي رٌَز ٗعٗيس
ٍاٝهبم .كبى اثت٠ء اٝهبم ثبلؼكص ٍكبى اثت٠ء ّاٟء بِثٕطَازٔ كَجِس ٚحٓبضٍّٓٓ .قس فيبظ الحسي٘ي ثيي
ػلٖ(ع) فٖ بهتحبًِ ٍفطل ٗعٗس ٍرٌَزُ .لوبشا ٗاكس اٝهبم الحس٘ي(ع) اليصٕ ٗكيَى فيٖ
حبلٔ اٝذتجبض ػلٖ الؼكص الٖ ّصا الحس٘ الكخ٘ط .كبى السجت ؤى ٗةَل :لةس ويطك الؼكيص
ؤحطٍُ ،هغ كل ّصا فةس حط فاازٕ هي ضسٓ الؼكص .كصلك ؤكول اٝهيبم حزتيِ ٍقكيغ
الؼصض لكٖ ٗ ٟةبل ثؼس شلك ثإًٌب لن ًؼلن ثطسٓ ػكص اٝهبم ٍكٌيب ًحسيجِ هزيطز اثيت٠ء.
كبى ّصا اٝهتحبى ث٘ي اهلل وؼبلٖ ٍاٝهبم ٍلكي كبى اثت٠ء ؤػسائِ ؤى ٗوٌحَا اٝهبم هبءٍ ،لن
ٗفؼَا ّصا الؼولًْٛ ،ن قَم قس قبهَا ثٌفس الفؼل فٖ الوبؾٖ ٍقس هٌؼَا الويبء قجيل ّيصا،
فإثَ سف٘بى فٖ غعٍٓ ثسض ،هؼبٍٗٔ فٖ الػف٘ي فَؼًٓ ٠فس ّصا الفؼل .فز٘ص ٗعٗس ؤٗؿيب لين
ٌٗزحَا ثبٝذتجبض ٍلن ٗرطرَا هٌِ ثططف.
 قبل ضسَل اهلل(ظ) لكل كجس حطّٕ ؤرطٌ(الوزلسٖ .)370/74 :1983 ،ق٘ل فوب َّحَاثييِ؟ قييبل :حَاثييِ كتحطٗييط ػجييس هييي شضٗيئ اسييوبػ٘ل(ع) ٗؼٌييٖ وحطٗييط شضٗيئ
ًجٖ٘(الكلٌٖ٘)202/2 :1990 ،
 قبل الٌجٖ اٛكطم(ظ) :بشا كَخُطَت شًَُثٔكٓ فبسٕ ِ الويبءٓ ػٓلَيٖ الوبء(ٙالٌْيسٕ:1998 ،.)16377/1
الذعاء والمذ اإللهی
ٌّب قس ٗكطح ساال ًفسِ ٍَّ لوبشا لن ٗسترسم اٝهبم الحس٘ي(ع) هي كطاهبت اٝهيبم
للحػَل ػلٖ الوبء؟ ٍالزَاة َّ :ثإى ٗ ٟزَظ ٍٛل٘بء السٗي ؤى ٗتَسلَا ثبلوؼزعٓ ٍالكطاهئ
فٖ كل هكبى ٍفٖ رو٘يغ اٛحيَال ب ٟفيٖ الوَاقيف الؿيطٍضٗٔ كخجيَت حةبً٘ئ اليسٗي
ٍالططٗؼٔ ٍبحجبت هػساق٘ٔ الطسبلٔ اٝلْ٘ٔ ٍالٌجَٓ ،كوب فؼل اًٛج٘بء .بؾبفٔ ػليٖ شليك ،بى
ّصُ اٛهَض وتحة ثبٝضازٓ الطثبً٘ٔ ٍلن ٗكي ٍٛل٘بء اهلل بذت٘بض فٖ شلك.
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قبل اهلل سجحبًِ ٍوؼبلٖ للطسَل(ظ) فٖ آٗٔ  109هي سَضٓ اًٛؼيبم :قيل بًويب اٗٙيبت
ػٌس اهللٍ .لصلك ٗتؿح لٌب ػسم لزَء اٝهبم الحس٘ي(ع) ثبلوؼزعٓ لتَف٘ط الوبء ٍّيَ ثيإهس
الحبرٔ لِ فٖ شلك الَقت الحطدٗ .زسض اًٝتجبُ ثإًِ فٖ كطث٠ء ،ستستف٘ اٛهٔ اٝس٠ه٘ٔ
ثطْبزٓ اٝهبم الحس٘ي ٍؤوجبػِ .فجبلتإك٘س قؿ٘ٔ الؼكص لْب زٍض كج٘ط ٍفؼبل فٖ ٍػٖ اٛهٔ
ٍبضائٔ الػَضٓ الرج٘خٔ ٍالةج٘حٔ للؼسٍ ،قس شلل غؼبة هحبضثٔ الظلنٍ .ثويب ؤى اٝهيبم ثي٘٘ي
لطْساء كطث٠ء ػلَ هةبهْن ٍهكبًتْن فٖ الزٌٔ ،فلن ٗكي لْن ؤٕ ّن٘ ػيسا هحبضثئ الظلين
ٛى اٝهبم الحس٘ي(ع) ؤثططّن ثبلطْبزٓ فوب الفط ثطفبُ ػكطٔ ؤم هسة٘ٔ.
الشجاعة
ٍّٖ اٝقسام ػٌس هٌبظلئ الرػيَم ٍػيسم وْ٘٘يت الوريبقطٍ ،اقتحيبم الركيَةٍ ،وؼيس
الطزبػٔ هي الػفبت الوْو٘ٔ التٖ وو٘٘عت ثْب ضرػ٘ٔ اٝهبم الحس٘ي(ع) ٍؤغيحبثِ ٍؤّيل
ث٘تِ بش ًةطؤ ػي اًٟسفبع ٍالحوبس الوٌةكؼٖ الٌظ٘ط الصٗي رسسٍّوب فيٖ سيَح اليَغٖ،
ٍالتسبث ػلٖ ثصل اٛضٍاح ضذ٘ػًٔ فساءٖ للسٗي ٍالوجبزتٍ ،ضسيوت هلحوئ كيطث٠ء -هٌيص
اًك٠قْب ٍحتٖ هطاحلْب اٛذ٘طٓ -هطيبّس وتزسيس فْ٘يب هؼيبلن الطيزبػٔ ثطيتٖ غيَضّب،
ٍاٛهخلٔ ػلٖ شلك كخ٘طٓ ،فبلتػو٘ن الصٕ ؤثيساُ اٝهيبم الحسي٘ي(ع) فيٖ هؼبضؾئ ٗعٗيس
ٍضفؽ الج٘ؼٔ لٍِ ،ػعهِ الطاسد ػلٖ الوس٘ط ًحَ الكَفٔ ٍالتػسٕ٘ ًٛػبض ٗعٗس ،هيي ؤهخيبل
اثي ظٗبزٍ ،ػسم اًْ٘بض هؼٌَٗبوِ لسوبع اٛذجبض ٍاٍٛؾيبع التيٖ كبًيت وزيطٕ فيٖ الكَفئ،
ٍبػ ًِ٠ػلٖ الو ٜػي اٟستؼساز لجصل زهِ ٍالتؿح٘ٔ ثٌفسِ فٖ سج٘ل بح٘بء السٗيٍ ،ػسم
الرَف هي كخطٓ الز٘ص الوؼبزٕ ضغن كخطٓ ػسزُ ٍػسوٍِ ،هحبغطٓ ّيصا الزي٘ص ليِ فيٖ
كطث٠ء هغ ػسم استس٠هٍِ ،الةتبل الؼٌ٘ف الصٕ ذبؾِ ثؼس شلك هغ رٌيَزُ ٍؤّيل ث٘تيِ،
ٍغَض الجكَلٔ الفطزٗٔ التٖ ؤثساّب ؤذَُ الؼجبسٍ ،اثٌِ ػلٖ اٛكجطٍ ،اثي ؤذِ٘ الةبسنٍ ،ػبهٔ
ؤثٌبء ػلٖ ٍؤثٌبء ػة٘لٍ ،الركت التٖ ؤلةبّب اٟهبم السيزبز ٍ ظٌٗيت(ػلْ٘ويب السي٠م) فيٖ
الكَفٔ ٍالطبم ٍغ٘طّب هي الوَاقف ٍالوطبّس الجكَل٘ئ وؼكيس ثإروؼْيب ػٌػيط الطيزبػٔ
الصٕ ٗؼس٘ هي ؤٍ٘ل٘بت حةبفٔ ػبضَضاءٍ .ػلٖ ٍرِ الؼوَم كبى آل الطسَل ؤهخلئ ذبليسٓ فيٖ
الطزبػٔ ٍاٝقسام ٍحجبت الزٌبىٍ ،كبًت قلَثْن ذبل٘ٔ هي الريَف هيي هَارْئ الحتيَف،
ٍكبًت سبحبت الةتبل فٖ ظهي الطسَل(غلٖ اهللػلِ٘ ٍآليِ ٍسيلن) ٍحيطٍة ػليٖ(ع) فيٖ

العطش وملحمة کربالء16/

الزولٍ ،غف٘يٍ ،الٌْطٍاى ضبّسا ٗؼكس ضزبػٔ آل الج٘ت(ػلْ٘ن الس٠م)ٍ .قس ػس اٟهيبم
السزبز(ػلِ٘الس٠م) الطزبػٔ هي رولٔ الرػبل الجبضظٓ التٖ هيَّ اللِّ ثْب ػلٖ ّصُ اٛسيطٓ
الكطٗؤٍ ،شلك لوب قبل فٖ ذكجتِ فٖ قػيط الكبغ٘ئ ٗعٗيس« :فؿيلٌب ؤّيل الج٘يت ثسيت٘
ذػبل :فؿلٌب ثبلؼلن ٍالحلن ٍالطزبػٔ ٍالسوبحٔ ٍالوحج٘ٔ ٍالوحلئ فيٖ قليَة الوياهٌ٘ي،
ٍآوبًييب هييب ليين ٗييات ؤحييساً هييي الؼييبلو٘ي هييي قجلٌييب ،فٌ٘ييب هرتلييف الو٠ئكيئ ٍوٌعٗييل
الكتت»(الكَسٖ.)776 :1411 ،
اإليثار
ٍَّ هي ؤثطظ الوفبّ٘ن ٍالسضٍس الوستةبٓ هي ٍاقؼٔ الكفٍ ،اٗٝخبض ٗؼٌٖ الفساء ٍوةسٗن
ضرع آذط ػلٖ الٌفسٍ ،ثصل الوبل ٍالٌفس ٍالٌف٘س فساءٖ لوي َّ ؤفؿل هي شاوٍِ ،فيٖ
كطث٠ء ضَّس ثصل الٌفس فٖ سج٘ل السٗيٍ ،الفساء فٖ سج٘ل اٝهبم الحسي٘ي(ع)ٍ ،الويَت
ػكطبً ٛرل الحس٘ي(ع)ٍ ،ؤغحبثِ هب زاهَا ػلٖ ق٘س الح٘بٓ لن ٗسػَا ؤحساً هي ثٌٖ ّبضين
ٗجطظ بلٖ ه٘ساى الةتبل ،بٗخبضاً هٌْن ػلٖ ؤًفسْن.
ٍفٖ ل٘لٔ ػبضَضاء لو٘ب ضفغ اٝهبم(ع) ػٌْن التكل٘ف لٌ٘زَا ثإًفسيْن قيبهَا الَاحيس وليَ
اٙذطٍ ،ؤػلٌَا ػي استؼسازّن للجصل ٍالتؿيح٘ٔٗ ...يطٍٕ الطي٘د الوف٘يس(ضحويِ اهلل)« :اىّ
الحس٘ي -ػلِ٘الس٠م -قبل ٛوجبػِ« :ؤٍ ٟبًّٖ ٛويّ ؤًِّ آذط َٗم لٌب هي ّياٟء ...ؤٍ ٟبًّيٖ
ل ل٘س ػلي٘كن هٌّيٖ شهيبمّ ،يصا الل٘يل قيس غطي٘كن
قس ؤشًت لكن فبًكلةَا رو٘ؼ ًب فٖ ح ٍّ
فبوّرصٍُ رو« .»ً٠فةبل لِ بذَوِ ٍؤثٌبئُ ٍثٌَ ؤذِ٘ ٍاثٌب ػجساللِّ ثي رؼفط« :لن ًفؼل شلك
لٌجةٖ ثؼسك؟!  ٟؤضاًب اللِّ شلك ؤثساً» .ثسؤّن ثْصا الةَل الؼجيبس ثيي ػليٖ -ضؾيَاى اللّيِ
ػلٍِ٘ -اوّجؼتِ الزوبػٔ ػلِ٘ فتكلّوَا ثوخلِ ًٍحَُ .فةبل الحسي٘ي(ػلِ٘ السي٠م)ٗ« :يب ثٌيٖ
ػة٘ل ،حسجكن هي الةتل ثوسلن ،فبشّجَا ؤًتن فةس ؤشًت لكن» .قيبلَا :سيجحبى اللّيِ ،فويب
ٗةَل الٌبس؟! ٗةَلَى بًّب وطكٌب ض٘رٌب ٍس٘٘سًب ٍثٌٖ ػوَهتٌب -ذ٘ط اٛػوبمٍ -لن ًطمِ هؼْن
ثسْنٍ ،لن ًكؼي هؼْن ثطهحٍ ،لن ًؿطة هؼْن ثس٘فً ٍٟ ،يسضٕ هيب غيٌؼَا ٍ ٟاللّيِ هيب
ًفؼل شلكٍ ،لكي ًفسٗك ؤًفسٌب ٍؤهَالٌب ٍؤّلٌ٘بًٍ ،ةبول هؼك حتٖ ًيطز هيَضزك ،فةيج٘ح
اللِّ الؼ٘ص ثؼسكٍ .قبم بلِ٘ هسلن ثي ػَسزٔ فةبل :ؤًرلّيٖ ػٌيك ٍلو٘يب ًؼيصض بليٖ اللّيِ
سجحبًِ فٖ ؤزاء حةّك؟ ؤهب ٍاللِّ حتٖ ؤقؼي فٖ غسٍضّن ثطهحٍٖ ،ؤؾيطثْن ثسي٘فٖ هيب
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حجت قبئوِ فٖ ٗسٍٕ ،لَ لن ٗكي هؼٖ س٠ح ؤقبولْن ثِ لةصفتْن ثبلحزبضٍٓ ،اللِّ ً ٟرلّ٘ك
حتٖ ٗؼلن اللِّ ؤى قس حفظٌب غ٘جٔ ضسَل اللِّ(غلٖاهللػلِ٘ ٍآلِ) ف٘كٍ ،اللِّ لَ ػلوت ؤًّيٖ
ؤقتل حن٘ ؤح٘ب حن٘ ؤحط حن٘ ؤح٘ب حن٘ ؤشضٕٗ ،فؼل شلك ثٖ سجؼ٘ي هيطّٓ هيب فبضقتيك حتيٖ
ؤلةٖ حوبهٖ (الوف٘س.)92-91/2 :1413 ،
ٍضهت ظٌٗت(ػلْ٘ب الس٠م) ثٌفسْب فيٖ الر٘وئ الوطيتؼلٔ ثبلٌيبض ًٝةيبش اٝهيبم ظٗيي
الؼبثسٗي هٌْبٍ ،حٌ٘وب غسض اٛهط فٖ هزلس ٗعٗس ثةتل اٝهبم السز٘بز(ػلِ٘ الس٠م) فسويِ
ظٌٗت(ػلْ٘ب الس٠م) ثٌفسْبٌّ .بك ؤٗؿبً ػططات الوطبّس اٛذطٕ التٖ ٗؼس كل ٍاحس هٌْب
ؤضٍع هي اٙذطٍ ،كل هَقف هٌْب ٗؼكٖ زضسبً هي زضٍس اٗٝخبض لٜحطاض ،فيةشا كيبى الويطء
ػلٖ استؼساز للتؿح٘ٔ ثٌفسِ فٖ سج٘ل ضرع آذط ؤٍ فٖ سيج٘ل الؼة٘يسٓ ،فْيصا زل٘يل
ػلٖ ػو بٗوبًِ ثبٙذطٓ ٍالزٌّٔ ٍثبلخَاة اٝلْٖ ،قبل اٝهيبم الحسي٘ي(ػلِ٘ السي٠م) فيٖ
ثساٗٔ هس٘طُ بلٖ كطث٠ء« :هي كبى ثبش ًٟفٌ٘ب هْزتٍِ ،هَقٌِّبً ػلٖ لةبء اللِّ ًفسِ ،فل٘طحيل
هؼٌب ،فةًّٖ ضاحل هػيجحبً بى ضيبء اللّيِ وؼيبلٖ»(اٝضثليٍّٖ .)339/2 :1405 ،يصُ الخةبفئ
ًفسْب -حةبفٔ اٗٝخبض ّٖ -التٖ زفؼت ثؼوطٍ ثيي ذبليس الػي٘سإٍ ٛى ٗربقيت الحسي٘ي
(ػلِ٘ الس٠م) فٖ َٗم ػبضَضاء قبئٗ« :ً٠ب ؤثب ػجساللِّ رؼليت فيساك قيس ّوويت ؤى ؤلحي
ثإغحبثك ٍكطّت ؤى ؤورلّف فإضاك ٍح٘يساً ثي٘ي ؤّليك قتي٘ .»ً٠فةيبل ليِ الحسيي(ػلِ٘
الس٠م) :وةس٘م فةًّب ٟحةَى ثك ػي سبػٔ ،فتةس٘م فةبويل حتيٖ قتيل ضؾيَاى اللّيِ ػل٘يِ»
(الكَسٖ .)776/1 :1411 ،كوب ؤضبضت ظٗبضٓ ػبضَضاء بلٖ غفٔ اٗٝخيبض التيٖ ٗتحلّيٖ ثْيب
ؤغحبة الحس٘ي ،فَغفتْن ثبلةَل« :الّصٗي ثصلَا هْٔزْن زٍى الحس٘ي ػلِ٘ الس٠م».
آفاق الغيب والشهادة
اٝهبم الحس٘ي(ع) بًسبىٌ سوبٍٕ ،هتػل ثبلغ٘ت اوػبٍ ًٟح٘ةب ،فةس ضسن لِ الغ٘يت زٍضا
ضسبل٘بٍ ،حسز لِ ذكَات الوس٘ط فٌفصّب -ثسقٔ -ػلٖ الطغن هي قبثؼْب الوإسبٍٕ ٟ .وكَى
اٝضازٓ ٍالوط٘ئٔ اٝلْ٘ٔ ثسٍى حٙكن ثبلغٔ ،ثؼؿْب ٗتػل ثبلحس٘ي(ع) هيي ؤريل وكطٗويِ ،
ٍضفؼِ بلٖ الس٘ضربت السبه٘ٔ التٖ  ٟوٌبل ب ّٟثبلطْبزٓ الساهٍ٘ٔ ،الجؼؽ اٙذط هٌْيب لكطيف
هؼسى ؤػسائٍِ ،لكٖ ٗسضك الةبغٖ ٍالساًٖ ثإى ّاٟء هي ؤّل اَّٛاء ٍالوػبلحٍ ،ثؼ٘سٍى-
كل الجؼس -ػي رَّط الس٘ٗيٍ .لؼلٌّب ً ٟغبلٖ بشا قلٌب ثإى الحس٘ي(ع) -ثؼس ؤى اسيتلن اٛهيط

العطش وملحمة کربالء15/

اٝلْٖ -ؤغجح ضؼلًٔ هي حطكٔ  ٟوروسٍ ،لن ٗلتفت بلٖ الٌػيبئح ٍاليسػَات التيٖ اًْبليت
ػلِ٘ هي الةطٗت ٍالجؼ٘س ،هحبٍلًٔ حٌِ٘ ػي ػعهٍِ ،كبًت ثبلحسيبثبت السًَ٘ٗئ قيس وتّػيف
ثطٖء هي الَاقؼ٘ٔ ،فَْ ٗتحطّك هغ قلّٔ الؼسز ٍالؼيسٍ٘ٓٗ ،إذيص -هيغ شليك -هؼيِ ؤقفبليِ
ٍػ٘بلٍِٗ ،تّزِ بلٖ ثلس كبلؼطا هتؼس٘ز اٛػطا ٍالفٙط ٍٗ ،تكَ٘ى هي فس٘فسيبء ػز٘جئ هيي
اٟوزبّبت الوتٌبقؿٔ ٍالوتٌبفطٍٓ ،ؤّلِ -ؤّل الكَفٔ -كبًَا آًصاك ذل٘كيبً ػز٘جيبً هتٌيبحطاً
هي الجططَٔٗ ،غوَى -هي قجل الغ٘ط -ثبلغسضٍ ،قس غسضٍا ثإثِ٘ ٍؤذِ٘ هي قجيلٍ ،بى كيبًَا-
ػلى ٍرِ الؼوَم -هي ؤػَاى ؤّل الج٘ت ٍهَالْ٘ن .ظز ػلى شلك فبى الؼيطا ثليس وتطيكّل
رغطاف٘تِ هي سَْل هوتسٍٓ ،ل٘س فِ٘ رجبل ٍػيطًٍٓ ،ت٘زئ ليصلك ،فيٗ ٠وتيبظ ثيبٛهي
ٍالوٌؼٔ للحس٘ي(ع) ،فَْ ٗ ٟػلح لحطة الؼػبثبت كج٠ز ال٘وي .كيل ّيصُ اٛسيجبة قيس
وؿفٖ ثؼؽ الوػساق٘ٔ ػلٖ ولك السػَات الورلػٔ التٖ حخّت اٝهيبم الحسي٘ي(ع) ػليٖ
استكطبف ذ٘بضاوِ ػلٖ ؾَء هؼك٘بت الَاقغٍ .لكي اٝهبم(ع) ذطد ثَػِ٘ هي قفع الَاقيغ
ٍحسبثبوِ الوبزٗٔ الجحتٔ ،التٖ ٗسضكْب ر٘ساٍ ،لكٌِ استطف آفب ؤٍسغ هي كل شلكّٖ ،
آفب الغ٘ت ٍالطْبزٓ التٖ وسوَ ػلٖ الحسبثبت الوبزٗٔ ا.ًٔ٘ٙ
الوطيي٘ئٔ اٝلْ٘يئ وسييوَ فييَ الحسييبثبت الس٘بسيي٘ٔ ٍالةٌبػييبت الصاو٘يئٍ ،ليين ٗكييي
الحس٘ي(ع) ذبئفب ػلٖ ًفسِ -هغ و٘ةٌِّ ثإى ّاٟء ٗ ٟتطكَُ ٍضإًِ -ثل كيبى ذبئفيب ػليٖ
ضسبلتِ ٍزٌِٗ .اى ػلن الحس٘ي(ع) للغ٘ت َّ ػي قطٗ رسُ٘ غلٖ اهلل ػلِ٘ ٍآلِ ،فَْ ػلن
ػي شٕ ػلنٍ ،هي الغطائت التٖ ٗزسّب الجبحج حَل هَؾيَع الجؼيس الغ٘جيٖ فيٖ الٌْؿئ
الحسٌ٘٘ٔ ؤى ٌّبك ضٍاٗبت هتَاوطٓ ٍهطَْضٓ وتٌبقلْب اٛلسي ػي الوػ٘ط الوإسبٍٕ لح٘يبٓ
الحس٘ي(ع) ،ؤفػح ػٌْب الٌجٖ غلٖ اهلل ػلِ٘ ٍآليِ فيٖ ؤكخيط هيي هٌبسيجٍٔٛ ،كخيط هيي
ضرػٍ٘ٔ ،ثػَضٓ هجكطٓ ،ؤٕ هٌص ه٘٠ز الحس٘ي(ع)ٍ ،هي الطَاّس ػلٖ شلك ضٍٕ الطي٘د
الكَسٖ ثإسبً٘س هؼتجطٓ بلٖ اٝهبم الطِّؾب ػلِ٘ الس٠م ػي آثبئِ ،ػي اسيوبء ثٌيت ػوي٘س،
قبلت« :لوب ٍلست فبقؤ الحس٘ي ػلْ٘وب الس٠م كٌت ؤذسهْب فٖ ًفبسْب ،فزبء الٌجٖ(ظ)
فةبلّ :لّوٖ اثٌٖ ٗب ؤسوبء .فسفؼتِ بلِ٘ فٖ ذطقٔ ث٘ؿبء ،فإذصُ ٍرؼلِ فيٖ حزيطٍُ ،ؤشّى
فٖ ؤشًِ ال٘وٌٍٖ ،ؤقبم فٖ ال٘سطٕ .قبلت :حن ثكٖ ضسَل اللِّ غيلٖ اهلل ػل٘يِ ٍآليِ ٍقيبل:
«اًِ س٘كَى لك حسٗج ،اللّْن الؼي قبولِ ٟ ،وؼلوٖ فبقؤ ثصلك »...قبلت :حن ٍؾيؼِ فيٖ
حزطُ ٍقبلٗ :ب ؤثب ػجساللِّ ،ػعٗعٌ ػلّٖٓ -حن ثكٖ -فةلت :ثإثٖ ؤًت ٍؤهٖ ،هن ثكبئك فٖ ّصا
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الَ٘مٍ ،فٖ الَ٘م اٍٛل؟ قبل غلٖ اهلل ػلِ٘ ٍآلِ :ؤثكٖ ػلٖ اثٌيٖ ّيصا ،وةتليِ فئئ ثبغ٘ئ
كبفطٓ هي ثٌٖ ؤه٘ٔ ٟ ،ؤًبلْن اللِّ ضفبػتٖ َٗم الة٘بهٔ(»...الكَسٍٖ )367/13 :1414 ،فٖ
هَقف آذط ٗكطّض الٌجٖ غلٖ اهلل ػلِ٘ ٍآلِ ّصُ الحة٘ةٔ الوطّٓ ٛم الفؿيلٍٗ ،فْوْيب شليك
ثبلفن الوٚى ٍثبلػطاحٔ الةػَٕ التٖ  ٟوحتول التإٍٗل ،قبل لْب ثإى رجطئ٘ل ػلِ٘ السي٠م
ؤذجطُ ثةتل الحس٘ي ػلِ٘ الس٠م ػلٖ ٗس ؤثٌبء ؤهتِ ،اٛهط الصٕ حطك سيحبثًٔ قبووئً هيي
الحعى زاذل ًفسِ ،فتطقطقت السهَع هي ػٌِ٘٘.
وتيجة البحث
هي ؤغؼت اٟثت٠ءات اٝلْ٘ٔ اٝثت٠ء ثبلؼكصٍ ،كوب ٗرتجط اهلل سيجحبًِ ٍوؼيبلٖ ػجيبزُ
ثةلٔ الغ٘ج ؤم كخطوِٗ ،جتلِ٘ ؤٗؿب ثبلؼكص ٍّصا اٝثت٠ء الػؼت ٗتن ػلٖ ؤضكبل هرتلفئ،
ٍلكي هي ؤّن اٝثت٠ءات ٍؤثطظّب ولك التٖ ستزطٕ ثبذت٘بض اًٝسبى ،ف٘ؿيغ اًٝسيبى فيٖ
وطٍف ل٘سضك ق٘ؤ الوبء ٍؤّو٘تِ .قس شكط فٖ آٗبت الةطآى الكطٗن ػي الوزبّسٗي اليصٗي
كبًَا ٗستؼسٍ٘ا للةتبل ٍكبًت فٖ وؼبل٘وْن الؼسيكطٗٔ التؼيطؼ للؼكيص ،ل٘رتجيطٍا هةيساض
وحولْن ٍهةبٍهتْن ٍغجطّن ؤهبم الوػبئت ٍلْصا ٗاهطا الوزبّسٗي ٍّن ثزبًيت الٌْيط ؤى
ٗططثَا غطفٔ ٍاحسٓ فةف ٍٗكولَا الس٘ط.
بشى الؼكص اذتجبض ؤسبسٖ ٍّبم٘ للتؼطف ػلٖ هةساض غجط اٛضربظ ٍهةبٍهتْن ٍّكيصا
ًستك٘غ التؼطف ػلٖ ؾؼ٘فٖ الٌفس ٍالؼعٗوئ ٍحيصفْن هيي زائيطٓ الوزبّيسٗي لكيٖ ٟ
ٗسججَا اٛؾطاض للةَات اٛذطٕ ثتطارؼْن فٖ الظيطٍف الةتبل٘ئ الػيؼجٍٔٛ ،ى ٍريَز فئئ
الؿؼفبء الوترَف٘ي ث٘ي الزٌَز ٗسجت الرسبضٓ ٍالفطل فٖ الحطة ،حٌ٘وب ٗخ الةبئس ثْين
ٍٗإهٌْن ػلٖ رعء هي سبحٔ الوؼطكٔ.
ضغن ؤى قؿ٘ٔ الؼكص فٖ كطث٠ء هي الوسلوبت ٍكوب ؤضبض الطْ٘س الوكْطٕ فٖ كتبثِ
«الحوبسٔ الحسٌ٘٘ٔ» بلٖ قؿ٘ٔ الؼكص ثإًْب هي هسلوبت ٍاقؼئ كيطث٠ءٍ ،لكيي اٛػيساء
ٍهخ٘طٕ الطجْٔ الصٗي ٗطٗسٍى وطَِٗ الحة٘ةٔ ٗحبٍلَى بحيبضٓ الطيكَك حيَل ّيصا اٛهيط
ل٘طككَا الجبحخ٘ي ػي الحة٘ةٍٔ .هغ ؤى الطجْبت التٖ ؤح٘يطت حيَل قؿي٘ٔ الؼكيص فيٖ
كطث٠ء قبثلٔ للٌةبش ٍالطز السبح ػلْ٘بٍ ،لكي ػٌسهب ًؿغ الطجْبت ربًجيبًٌّ ،يبك قيطائي
ٍؤزلٔ وبضٗر٘ٔ كخ٘طٓ وحكٖ الَاقغ ٍوجطّي الحة٘ةٔ ٍَّ ٍرَز الؼكص الطسٗس فٖ كطث٠ء.
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هي الطَاّس اٛذطٕ التٖ وؿبػف و٘ةّي اًٝسبى لةؿ٘ٔ الؼكص فيٖ كيطث٠ء ًطاّيب فيٖ
ؤقَال ٍؤفؼبل ؤّل الج٘ت(ع) حَل ٍاقؼٔ كطث٠ءٍ ،ل٘س فةف ؤّل الج٘ت ،ثل رجطئ٘ل ؤٗؿيب
ًةل ٍاقؼٔ كطث٠ء قجل ٍقَػْب لجؼؽ ؤًج٘بء اهلل.
اورص الؼسٍ ٍثكل قسبٍٓ ٍضةبء هي الوبء حطثٔ ٝستسي٠م اٝهيبم الحسي٘ي(ع) ٍػ٘بليِ،
ٍلكي ثتسث٘ط اٝهبم ٍثحكوتِ ٍهةبٍهٔ ؤغحبثِ ٍوحول الٌسبء ٍاٛقفبل لن ٌٗزح ٍلن ٗفليح
ثركتِ قفٍّ ،ضغن الؿغَقبت ٍضسٓ ػكص اٝهبم(ع) ٍؤغيحبثِ ٍؤّيل ث٘تيِ لين ٗستسيلن
اٝهبم(ع) قفٍّ ،استطْسا كبٛثكبل ثكل فرط ٍػعٓ ٍضطف ٍّن ػكبضٍّٖ .كصا ٍؾؼَا الؼسٍ
فٖ حبلٔ هي الح٘طٓ ٍالؼزع ٍاٝضثبكٍ .كبى لْصُ الطزبػٔ هَاضز هرتلفٔ ،فْٖ فيٖ هزيبل
الةَل ٍاللسبىٍ ،كصلك فٖ وحو٘ل ؤَّال الوٌبظلئ ٍهةبولئ الؼيسٍٍ ،اٝغيبضٓ الفطزٗئ ػليٖ
غفَف ر٘طٍِ ،كصلك فٖ وحو٘ل الوػبئت ٍالطسائسٍ ،ػسم اًْٟ٘بض ٍالةجَل ثبلسً٘٘ٔ ثيسل٘ل
ؤًِّ لوب اضتس٘ الةتبل.
ٍهغ ؤىّ اٛضقبم التٖ وصكطّب الوٓةبول ػي ػسز قتلٖ الؼسٍ ًت٘زٔ لْزَم ؤغحبة اٝهيبم
ػلْ٘ن قس وكَى هجبلغبً فْ٘ب ب ّٟؤى اٛهط الخبثت الصٕ ٗ ٟوكي بًكبضُ َّ الطيزبػٔ الوخ٘يطٓ
لْصُ الخلّٔ الواهٌٔ التٖ ثصلت ًفسْب فٖ سج٘ل اللٍِّ ،لن وكبٍػْب ًفسْب ثتطك قبئيسّب فيٖ
الو٘ساى ٍحسُ.
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المصادر والمراجع
القرآى الکرین.
اثي اػخن الكَفٖ ،ؤثَ هحوس ؤحوس ثي ػلٖ ، 1411 .الفتَح ،الزعء اٍٛل ،ث٘طٍت :زاض اٛؾَاء.
اثي اٛح٘ط ،ػعالسٗي اثَالحسي1981 .م ،الکاهل في التاریخ ،الزعء الربهس ،ث٘طٍت :زاض الوؼبضف.
اثي رطٗط الكجطٕ ،اثَرؼفط هحوس1967 .م ،تاریخ الطثري :تاریخ الرسل ٍالولوَ  ،وحة٘ي هحويس
اثَالفؿل بثطاّ٘ن ،الوزلس السبثغ ،الكجؼٔ الخبً٘ٔ ،هػط :زاض الوؼبضف.
اثي ضْطآضَة ،اثٖ رؼفط ضض٘سالسٗي هحوس ثي ػلٖ1991 .م ،هٌاقة آل أتى طالوة ،الوزليس الطاثيغ،
الكجؼٔ الخبً٘ٔ ،ث٘طٍت :زاض اٛؾَاء.
اٟضثلٖ ،ؤثٖ الحسي ػلٖ ، 1405 .کشف الغمة في معرفة األئمة ،ث٘طٍت :زاض اٛؾَاء.
اٝغفْبًٖ ،اثَالفطد ػلٖ ، 1423 .هقاتل الطالثييي ،وحة٘ ؤحوس غةط ،قن :هكتجٔ الح٘سضٗٔ.
الج٠شضٕ ،احوس ثي ٗحٖ٘ ثي ربثط ثي زاٍز1996 .م ،أًساب األشراف ،وحة٘ هحوس ثبقط الوحويَزٕ،
الوزلس الخبًٖ ،الكجؼٔ اٍٛلٖ ،ث٘طٍت :هاسسٔ اٛػلوٖ للوكجَػبت.
الحبئطٕ ،هحوس هْسٕ1385 .ش ،شجرة طَتي ،د ،2الكجؼٔ الربهسٔ ،الٌزف :هكتجٔ الح٘سضٗٔ.
الصّجٖ ،ضوس السٗي هحوس ثي احوس ثي ػخوبى1990 .م ،تاریخ االسالم ٍفيات الوشاّير ٍاالعالم،
وحة٘ ػوط ػجسالس٠م وطهعٕ ،الوزلس الربهس ،ث٘طٍت :زاض الؼطثٖ.
الكَسٖ ،اثَ رؼفط هحوس ثي حسي ، 1411 .هصثاح الوتْجّذ ،ث٘طٍت :هاس٘سٔ فةِ الط٘ؼٔ.
الكَسٖ ،اثَ رؼفط هحوس ثي حسي ، 1414 .األهالي ،ث٘طٍت :زاض الخةبفٔ.
الؼةبز ،ػجبس هحوَز1974 .م ،العثقریات االسالمية -الحسيي(عليِالسالم) أتَالشوْذا  ،ث٘يطٍت:
زاض الكتبة اللجٌبًٖ.
الةوٖ ،الط٘د ػجبس2011 .م ،هٌتْى اآلهال في تَاریخ الٌثوي ٍاآلل ،الزيعء اٍٛل ،الكجؼئ الخبلخئ،
ث٘طٍت :زاض الوػكفٖ الؼلو٘ٔ.
الكلٌٖ٘ ،اثَرؼفط هحوس ثي ٗؼةَة1990 .م ،الکافي ،وحة٘ هحوسرؼفط ضوس السٗي ،الوزلس الخيبًٖ،
ث٘طٍت :زاض التؼبضف للوكجَػبت.
الوزلسٖ ،هحوس ثيبقط1983 .م ،تحار األًَار ،الوزليس الطاثيغ ٍاٛضثؼيَى ٍ الوزليس الريبهس ٍاٛضثؼيَى
ٍالوزلس الطاثغ ٍالسجؼَى ،الكجؼٔ الخبً٘ٔ ،ث٘طٍت :هاسسٔ الَفبء.
الوف٘س ،هحوس ثي هحوس ثي ًؼوبى ، 1413 .اإلرشاد في معرفةة حجو ا

علوي العثواد ،وحة٘ي

هاسسٔ آل الج٘ت ػلْ٘ن الس٠م ٝح٘بء التطاث ،الوزلس الخبًٖ ،الكجؼٔ اٍٛلٖ ،قن :هحج٘ي.
الٌْسٕ ،ػ٠ءالسٗي ػلٖ الوتةٖ ثي حسبم السٗي1998 .م ،کٌس العوال في سوٌي األقوَال ٍاألفعوال،
وحة٘ هحوَز ػوط السه٘بقٖ ،الزعء اٍٛل ،الكجؼٔ اٍٛلٖ ،ث٘طٍت :زاض الكتت الؼلو٘ٔ.
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المقاالت
 «استذعا شخصةية اإلهام الحسيي(ع) فوي شوعر یحيوي،ش1392 . ضسَل ٍ هطؾِ٘ آثبز،ٍٕ٠ث
.1-16  غع،27  الؼسز،9  الوزلس،ٗطاً٘ٔ للغلٔ الؼطث٘ٔ ٍآزاثْبٝ هزلٔ الزوؼ٘ٔ الؼلو٘ٔ ا،»السواٍي
 «الٌصّ القرآًي في کالم اإلهام الحسيي(ع) دراسات في،م2118 .ٕ ح٘سض ػجسالعّطُ ّبز،ٖالتو٘و
.33-50  غع،224  الؼسز،1  الوزلس،ستبشٛ ا،»ضَ التذاٍليات اإلشارية
 هي91 «تحقيق الوراد هي "االختالف" في اآلية الو،م2019 . ضؾب ٍ ػجسالةبزض يطٗع،ًُس٠٘رل٘لٖ گ
.137-156  غع،43  الؼسز،11  الوزلس،زة الوؼبغطٛ زضاسبت ا،» سَرة الٌسا
 «دٍر عاشَرا في قيام الثىرة اإلسالمية(دراسة فوي العَاهول السياسةية،م2014 . هةػَز،ضًزجط
.235-263  غع.33 ٍ 32  الؼسزاى،9 ٍ 8  الوزلساى،ٓ ًػَظ هؼبغط،»)واالجتماعية
 «فلسفة ثىرة االهام الحسويي عليوِ السوالم عٌوذ علوي.م2017 .ٖ ق٘جٔ ٍ اثطاّ٘ن ذل٘ل،ٖس٘ف
،43  الؼيسز،4  الوزليس،ٔه٘ٔ الزبهؼ٠سٟ هزلٔ كل٘ٔ ا،»ًشریعتي؛ کتاتِ الحسيي ٍارث آدم اًوَرجا
.199-215 غع
ٔ هزلي،» «تشخيص الوا ٍها یرتثط تِ في شعر واقعةة الطوف،م2014 .ف ػسًبى ح٘سض٠ٗ ب،ٖالطجل
.1-14  غع،2  الؼسز،4  الوزلس،ًًٔ٘سبٟهطكع ثبثل للسضاسبت ا
 «اإلهام الحسيي عليِ السالم رهوس التضةحية والشةهادة فوي،م2018 .ذطٍىٙ آضَض ٍا،ِقل٘ذ ثبس
.107-123  غع،45  الؼسز،ٔه٘ٔ الزبهؼ٠سٟ هزلٔ كل٘ٔ ا،»شعر المقاومة الوعاصر
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Abstract
In literary texts, water is a symbol of science, life, purity and light. In
mystical texts, this element finds deeper meanings and becomes a symbol of
inner purity, eternal life and divine light and manifestations. In these texts,
in accordance with the symbolic concepts of water, the symbol of thirst will
have a special meaning. Expressing the seeker's passion for reaching his
beloved is its most prominent meaning. The story of water and thirst in the
event of Ashura is rooted in facts; But the expression of mystical and
symbolic interpretations of events and happenings related to water and thirst
is very thought-provoking. Especially that these mystical interpretations are
mixed with poetic performances and have given a new color and smell to
the sayings and actions of those present in this scene of history. Seeking
water sometimes means seeking the status of annihilation in the sheikh.
Sometimes, annihilation in the name of God and Saqayat means taking the
water of knowledge and truth from the monotheism and conveying it to
those who are thirsty for the principle. These interpretations are rooted in
our mystical texts and poems.
Keywords: Thirst, Code, Uprising, Martyrdom, Imam Hussein.
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عطش در حواسِ کرتال
سعيذُ هيرحق جَ لٌگرٍدي
فاطوِ عليًصاد چوازکتي

*

**

چکيذه
زض هتَى ازثٖ ،آة ًوبز ػلن ،ح٘بت ،يبكٖ ٍ ضٍضٌٖ است .زض هتَى ػطفيبًٖ ،اٗيي ػٌػيط
هؼٌبّبٕ ػو٘ وطٕ ي٘سا هٖكٌس ٍ ًوبز قْبضت زضًٍٖ ،ح٘بت ربٍٗيس ٍ اًيَاض ٍ وزلّ٘يبت
الْٖ هٖضَز .زض اٗي هتَى ،هتٌبست ثب هفبّ٘ن ًويبزٗي آةً ،ويبز ػكيص ً٘يع هؼٌيبٖٗ
ذبظ هٖٗبثس .ث٘بى ضَض ٍ ضَ سبلك ثطإ ضس٘سى ثِ هؼطَ ثطرستِوطٗي هفْيَم آى
است .هبرطإ آة ٍ ػكص زض ٍاقؼِ ػبضَضا ،ضٗطِ زض ٍاقؼ٘بت زاضز اهيب ث٘يبى ويإٍٗ٠ت ٍ
وؼج٘طات ػبضفبًِ ٍ ًوبزٗي اظ ٍقبٗغ ٍ حَازحٖ كِ ثِ آة ٍ ػكص هطثَـ هيٖضيَز ،ثسي٘بض
وإهل يصٗط است .ثِ ٍٗژُ اٌٗكِ اٗي وؼج٘طّبٕ ػبضفبًِ ثب ٌّطًوبّٖٗيبٕ ضيبػطاًِ آه٘يعش
ٗبفتِ ٍ اقَال ٍ اػوبل حبؾطاى زض اٗي غحٌِ اظ وبضٗد ضا ضًگ ٍ ثَٖٗ وبظُ ثرط٘سُ اسيت.
قلت آة گبّٖ ثِ هؼٌبٕ قلت هةبم فٌب زض ض٘د است .گبّٖ ً٘ع فٌبٕ فٖ اهلل ٍ سةبٗت
ثِ هؼٌبٕ ثطگطفتي آة هؼطفت ٍ حة٘ةت اظ ضفّ وَح٘س ٍ ضسبًسى آى ثِ وطٌگبى قطٗةت
است .اٗي وؼبث٘ط زض هتَى ٍ اضؼبض ػطفبًٖ هب ضٗطِ ٍ سبثةِ زاضًس.
کليذٍاشگاى :وطٌگٖ ،ضهع ،ق٘بم ،ضْبزت ،اهبم حس٘ي.

* هطثٖ گطٍُ ػلنسٌزٖ ػلَم اس٠هٖ ٍ اًسبًٖ ،هطكع هٌكةِإ اق٠ع ضسبًٖ ػلَم ٍ فٌبٍضٕ ٍ يبٗگبُ اسيتٌبزٕ ػليَم رْيبى
اس٠م.
** هطثٖ گطٍُ ػلن¬سٌزٖ ػلَم اس٠هٖ ٍ اًسبًٖ ،هطكع هٌكةِإ اق٠ع ضسبًٖ ػلَم ٍ فٌبٍضٕ ٍ يبٗگبُ استٌبزٕ ػلَم رْبى
اس٠م.

