
 
 

 
 

  هدف عاشوراء الحسينا
  (   لطلب االصالح في أمة جدي) 

 

  ، ياااا رسوَل هللا،  وعلى أهل بيتك الطيبييييين الطاهرين،موالياااا سيديي ويااااصلى هللا عليك يا
 فنفوزَ ، ياليتنا كنا معكم سادتي، مظلوم كربالء  اااغريب يا  اااال هللا ياووصلى هللا عليك يبن رسو

ً  وهللاه   فوزاً عظيما

م   ْن َخْوفه الطُّغاةه                هللاُ أَْكبَُر َكيَف أَْفَضُل ُمْحره  الل  حَ تَ  لهلَحجهِّ مه
ً خائه  جُ رُ خْ يَ وَ  ن  مْ أَ                في هللاه  تَ يْ بَ  اسه الن   لُّ كُ  جُّ حُ تَ وَ   ال جِّه وَ تَ مُ  فا
 الح  رَ تَ ها فَ ماته رُ وا حُ كُ ته هْ يَ  نْ أَ       ىشَ تَ اخْ  لْ بَ   ونه نُ المَ  فَ وْ خَ  لْ حه تَ رْ يَ  مْ لَ 
َ فَ  ً خَ                  ةَ ك  في مَ  هه رامه حْ إه  نْ مه  ل  حَ أ  ال بَ رْ في كَ  هُ ج  حَ  رَ ي  صَ وَ  وفا
ً بِّه لَ ى ومُ دَ الهُ  رَ صْ نَ                ًاويانَ  هه بالمكاره  مَ رَ حْ أَ  هناكَ فَ   ال العُ  ب  رَ  يا
ً ته مَ تَ مُ  َ كُ ناسه مَ  تْ عَ مه جُ                     واجد   رةه مْ عُ به   هُ نْ مه   عا  ال البَ  واعه نْ ها له

 ال ط  عَ مُ  اإللهه  ينُ ى ده رَ كيال يُ             هه ياته حَ  رَ صْ قُ  يره صه قْ في الت   تارَ واخْ 
ِّ جَ   ةه رَ مْ عُ  رامه حْ إه  نْ مه  ل  ما حَ   ال بَ قْ فيها أَ  به رْ جُّ الكَ ال وحَ إ                  ههده
 ال م  حَ تَ   الءَ فيها البَ  ة  فَ قْ وَ  نْ مه               هُ لَ  مْ ها كَ يْ فَ قه وْ مَ به  قوفه الوُ  نه عَ وَ 
 الدَ بْ تَ اسْ  رينه العَ  دَ سُ صى أُ الحَ  نه وعَ       دعانه مُ   ل  كُ  راته مَ الجَ  نه عَ  ىمَ رَ وَ 

ً دْ هَ  اقَ ماسَ   ال قه عْ تَ  نْ التي لَ  مه عَ النه  نه عَ  تْ رَ حه نُ             ةيَ تْ فه  مه رَ أكْ  رَ يْ غَ   يا
 

 تخميس)طور يا أهل يثرب( 
ه حْ الوَ  ناتَ ي بَ مه حْ يَ               ًفاطائه  ةه سالَ الره  وغدا بأبياته   ال دِّه حتى جُ  يِّ

ً  ةه ب  حه الَ  نَ يْ بَ           ىدَ تَ اغْ  ده قَ  نه يْ تَ وَ رْ المَ  ينَ بَ  والسعيُ   ال وه رْ هَ ومُ  ماشيا
 

 : عشرة  بوذيةأ
 عشرة            تنصب ابعاشور الشيعة 

 عشرة         على الطحنت اضلوعة خيول 
 عشرة         على الراس إمننسة الشبجت 

 تصيح حسين خوية الحق علية 
 

 عسى ال تعرفنة عليها              عسى كربال ال جيت ليها   
 مصايب كثيرة شفت بيها 

 صاحت يابو اليمة و غربتة ت وليها امحير اختة           شاف



 
 

 
 

 و هلت على زينب دمعتة 
 

 انا من أقول خويه ينقطع قلبي  خوية خوية
 لث يصوبوك ـ بسهم لمث           اخاف العدة باجر يجتلوك

 تطلب امية مايشربوك 
 

 نا َحي أوبوذية أ
 وانا َحي ابعدوا اخيولكم عنهن                    وانا َحي  الفواطم هيجن وني 
 عدل مادامني و النفس بية                     وانا َحي      خواتي ال تقربوهن

 
 *نعي*

 واالكوان مرتجةذا يصرخ او ذاك ايصيح                في فرد ضجة والحجاج ضجواماج البيت 
 كل الناس حجهم تام بس احسين ما تمه                   يا وسفه امام الناس طالع ما قضى حجه
 الي تجي الحجاج هو امقوض اظعونه يوم                    بس احسين ما تمه من االرجاس منعونه

 اجا امحمد او شاف الناس حول احسين ملتمة                الحاج بالحسرة يودعونه والتمت عليه
 باجر موقف الحجاج وين اتروح يا مظلوم               والدمع مسجوماتزفر وانجرح قلبه او نادى 

 دمي ابارسمه  والدين منحجي ابكربال                       قله المصطفى جاني او آمرني أشيل اليوم
 آنه او عزوتي او لنصار كلنا نذبح فيها                       حجي ابكربال او مكتوب دمي ينسفك بيها

 ترجع للمدينة او روح قلبي هيجت همه                                 قله عجل يا مظلوم نسوتنا دخليها
 او فوق الهزل للشامات مسبية يودوها                                 قله بعد جدي قال هالنسوة يسلبوها

 يتهكم عليها ايزيد حتى والدي ايشتمه                       بالمجلس يدخلوهافرجه اتصير بين الناس 
 او قله جان هذا ايصير راسي عجل بانكسه             سالت دمعة امحمد او صارت تضطرب نفسه

 او خر مغشي عليه واحسين خيه بالصدر ضمه       حسه ويصيح واحلقه انقطعاو صار ايودعه 
 لنا عوده  وال ترجياصبر او اودعنا  او قله              او دمعه غرق اخدوده واقبل ايسليهضمه 

 هذا امبضعينه او ذاك جسمه امخضب ابدمه           عصر عاشر نظل اجساد فوق القاع ممدوده
القاسم محمد وعلى  بيأبسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف الخلق والمرسلين 

 له أجمعين آ

 

نسان  ن هناك هدف من خلق اإلأالتي تليت على مسامعكم    ةالكريم  ةيو نستخلص من هذه اآلأنستنتج  
ال  أفي هذه الدنيا    ةساسيال  ن نحدد هدفنا ورسالتنا وغايتنا أفيجب علينا    ال وهو عبادة هللا عز وجلأ

 ة.ومتوسط ةهداف صغيرأ نضع لنا   ةو الرسالأ ةلى رضاه ومن هذه الغاي إوهي عبادة هللا لنصل 



 
 

 
 

نسان وتهدر طاقاته بدون تغيير الذات فبدون ذلك ستضيع حياة اإل  هم عواملأن تحديد الهدف من  إ
ن يكونوا ويعملوا كل شيء بدون هدف واضح وبالتالي أفنجد بعض الناس يريدون    ةمهم  ةنتيج
لى عمر معين تشكو إومن هنا نجد بعض النساء عندما تكبر وتصل  .  لى شيءإنهم ال يصلون  إف

عاشوا كل حياتهم تائهين وما زالوا تائهين ال يدركون سر الحياة نهم  حباط واليأس لواإل  ةالوحد
 . وهدف الوجود

 ين" ألى إين وأين وفي أ "رحم هللا من عرف من  (:ع)مام علي  عن اإل

ً أوب ةن حياته لها قيم أنسان الذي يحدد هدفا لحياته يشعر ب واإل  . جله يعيش ل ن هناك شيئا

نهم أحساسهم بفراغ حياتهم وتفاهتها فلو  إلى  إلهم  ن ثلث مرضى النفس بل والجسم يعود سبب عل إ
لبرئو وخدمتهم  الغير  بمساعدة  ف  ا فكروا  وظروفك  حياتك  كانت  فمهما  المرض  ستقابلين  إمن  نك 

حزانهم ففكري أفراحهم وأحساس بمشاركتك لهم في  إو  أ لى كلمة تشجيع  إ   ةكثيرين كل يوم بحاج
 . تناسبك ةي طريقأخرين ببمساعدة اآل

 : هللا يحيي بن زكريا عليهم السالم قصة نبي 

 ( ع)جاب يحيي أماذا ...   عندما قال له الصبيان: هلم نلعب

،  ن نجسدها في حياتنا أنحاول    (ع)نبياء  قوال الأقال هذه العبارة وهو صغير السن ولكنه نبي و
 للعب خلقنا  ماقال: 

ن نلعب في هذه الحياة الدنيا فماذا نقول نحن وقد  أ جل  أننا لم نخلق من  إهذا الطفل الصغير يقول  
 لى هذا العمرإوصلنا 

يضا أنسان عن ذكر هللا وحينما يقول هذه العبارة يقصد اللعب الذي يشغل اإل  (ع)ونبي هللا يحيي  
ما هو هدفنا من وراء هذا الفعل   ي عملأنفسنا قبل القيام ب أن نسأل  أيقصد اللعب الغير هادف فيجب  

 ريد القيام به؟ أالذي 

ستطيع تأدية العبادات أف  ةوالنفسي  ةيكون هدفي لتحسين صحتي الجسدي  ةمارس الرياضأعندما    :مثال
 وغيرها من العبادات   (ع )  وزيارة االئمة  ةمن صالة وصوم والحج والعمر  ةثم المستحب   والً أ  ةالواجب

ً أن بل آوقاتي صالة وقراءة قرأجعل جميع أن أفليس المقصود  عمال تساعدني  أمل عأ حيانا
 وتهيئني للعبادة 

 



 
 

 
 

)الوقت   ةيتوفر لدينا من موارد مختلف لى تحقيقه مستخدمين ماإنسعى  هو كل ما مفهوم الهدف: 
نسان فاإل تسهيالت المجتمع( –الممتلكات  –الميول  –المهارات  –القدرات  – الطاقات  -المال  –

 هدافهأن يستفيد منها لتحقيق أيمتلك موارد تؤهله 

 (ع )مام علي  قوال اإلأمن 

 كبرنك جرم صغير     وفيك انطوى العالم الأتحسب أ

ن يسخر عقله وطاقاته وكل موارده لكي يحقق  أن يعمل الفرد وأهدف ال بد   ةمنيولكي تصبح ال
 هذا الهدف

 عندما نتساءل لماذا ال يضع الناس أهدافهم؟  

هداف لكن ال يعرف كيف فغالبية الناس ليس لديهم برنامج  أن يضع  أالبعض يريد    قلة المعرفة:   -1
ين يتعلمون وضع أهداف لحياتهم وال يعرفون  أ لحياتهم وال يعرفون كيف يبدعون بوضع برنامج  

 برنامج لحياتهم 

هي صورة الشخص نفسه في عقله فأصحاب الصورة   ة الصورة الذاتي  :ةضعف الصورة الذاتي  -2
ن تعرضوا لبعض الفشل في إهدافهم وأصرار على بلوغ  يستطيعون اإلهم الذين    ةيجابي اإل  ةالذاتي

 الطريق

 عذار وتأجيلأيظهر الخوف على شكل   الخوف: -3  

ففي هذه   ةيشعر فيها بالراح  ةن يبقى في منطقة سلوك معين أنسان يجب  إكل    منطقة الراحة:   -4  
 ة لى التعاس إنسان يقود اإل ةكل شيء سهل وليس فيه تحدي والبقاء في منطقة الراح ةالمنطق

 :هدافشروط ال

 والوضوح: غير غامض  ةالصراح -1
 : ليس خيالي ةالواقعي  -2
 التحديد: بالزمان  -3
 في المجتمع وعاداته وتقاليده ةن يساير القيم السائدأ خالق والقيم:مراعاة الهدف لأل -4

هذا الهدف ....    2021ن في شهر ديسمبر عام  آل من القروحفظ الجزء اللى  إسعى  أ  :مثال لهدف 
 به كل الشروط 

هدافك  أصالح من  هدافك واجعلي اإلألى تحقيقها فاستمري في تحديد  إهداف ونسعى  أن نضع  أفعلينا  
 ( ع) ئمة وال ةنبياء والقادقدوة بال ةوليال

والئمة النبياء  كانوا    إن  السالم(  إصالح)عليهم  إلى  دوماً  الخالق،    العقيدة،  يسعون  وإصالح 
 .وإصالح المجتمع، وإصالح الفكر والثقافة، وإصالح السلوك والعادات الفاسدة



 
 

 
 

التي من أجلها ثار ونهض وقدم نفسه  )عليه السالم(    رسالة اإلمام الحسينورسالة اإلصالح هي  
اإلمام الحسين)عليه السالم(  مة يقول  وأهله وأصحابه فداء من أجل تحقيق اإلصالح الشامل في ال

وإنما خرجت  وال  ني لم أخرج أشراً إ" و  :وهو يعلن الهدف من ثورته بطراً وال مفسداً وال ظالماً 
لطلب اإلصالح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي 

أولى بالحق، ومن َرد  علي  هذا أصبر حتى يقضي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فاهلل  

 ".هللا بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين

من ثورتــه، وهو الســعي من أجل   اإلمام الحسين)عليه السالم( الهدفوبهذه الكلمات البليغة أوضح  
جل استالم أتحقيق اإلصالح الشامل في المة، وليس تحقيق أية مصالح شخصية، أو السعي من  

يعلم بأنه سيقتل في المعركة؛ ومن هنا تبرز عظمة    )عليه السالم(  الحسينالسلطة، إذ كان اإلمام  
الحسين  السالم(  اإلمام  وبأهله  )عليه  بنفسه  أنه ضحى  حيث  السامية  ،  الهداف  تحقيق  أجل  من 

 . والقضاء على الفساد السياسي، ونشر القيم والمبادئ والمثل المتلخصة في اإلصالح الشامل،

ً  ةئمنبياء والقادة والوكان اعتماد ال ودعامتهم على تحقيق هذا الهدف هو هللا فحسب ولهذا  جميعا
ال باهلل عليه توكلت  إ"وما توفيقي      (ع) شعيب  من التهديدات والمؤتمرات كما قال نبي هللا    الم يخافو

 نيب" أليه إو

ونجعل   (ع)حبذا لو نقتدي بموالتي الزهراء    بعد رحيلك من هذه الدنيا ويا  ةواضح   ةلكي تتركي بصم 
  ةستفادوشرحها لإل  (ع )فاطمة الزهراء    خطبة سيدتي وموالتي  ان تقرأوأتمنى  أو  ةهدافنا آخرويأ

يراد خطبتها عرفانها ويقينها إ في    سيدتي وموالتي فاطمة الزهراء  استهدفتهاهداف التي  منها فال 
القدسي الدنيا وتوجه نفسها  العالي  ة بفناء  ً   ةوانصراف همتها  المعنوي إ  دائما اللذات  والدرجات    ةلى 

 ة.اآلخروي

ً   (ع )مام الحسين  اإلوكذلك   ً   سطر بثورته درسا ً أنسان  ن على اإلأ وهو    بليغا هدافه أ  ليحقق   ن يكون حيا
للموت من خالل حركته وهو في طريقه    ولى من الحياة لقد كان يبدي غزالً أ ال فالموت  إفي الحياة و
 .ال بقتلي فيا سيوف خذيني"إن كان دين محمد ال يستقيم إ" لى كربالء حيث كان شعارهإمن مكة 

الهدفيإ اإل  ةذن  الحياة من سمات  الى  في  الملتفت  المؤمن  لى خالفته على وجه إنسانيته وإنسان 
نسان في حياته ولوال واقعة جمل النتيجة النهائية عندما تكون الشهادة متوجه لحركة اإلأرض وما  ال

العابدين   زين  مامصحابه ووجود اإلأهل بيته وأو  (ع)مام الحسين  اإلستشهاد  إالطف التي انتهت ب
سم في وقتنا الحالي إلما كان للدين من  الة واقعة الطف  هداف رسأيضاح  إفي    العقيلة  ودور  (ع)

  ةلهيالذين نهضوا بمهمة الرسالة اإل ةئملدور ال عالم الزينبي ممهداً واإل واقعة كربالء وهكذا كانت
 . ةلى البشريإ

ً إ" دباء:قال أحد ال  على الدنيا" نت زائداً أعلى الدنيا كنت  ن لم تزد شيئا



 
 

 
 

و أو الدور  أهدافه في الحياة فالرسالة هي المهمة  أن يحدد رسالته وأعلى كل شخص    الختامفي  
هداف أ هداف وتتحقق بتحقق مجموعة  أشمل من الهدف وهي تتكون من عدة  أعم وأالغاية وتكون  

و رسالته في الحياة يجيب  أعندما يسأل عن هدفه    ( ص )رسول هللا  يصيغها الفرد وخير قدوة لنا  
  خالق" تمم مكارم النما بعثت لإ"  ةوعمق روحه العفيف ةمن صميم نفسه الشريف   ةبسرعة ناطق

سالم ذلك بيها في نصر الرسالة وحفظ اإلألدور    ةجاءت مكمل  (س)سيدتي وموالتي الزهراء  وكذلك  
ونصر   ةملقاء الحجة على الإلخدمة المبدأ و  ةتخذتها خير فرصإنها  أمن خالل مطالبتها بفدك حيث  

 . سالمالرسالة وحفظ اإل

ً  التمرين:  ين وصلت؟ ألى إاسألي نفسك  ضعي هدف لك واعملي على تحقيق هذا الهدف ويوميا

 *الخبر*
 فمنع الحر وجيشه ركب الحسين )ع( من دخول الكوفة أو الرجوع إلى المدينة، ولكن بعد أن كش

  مام )ع(.نوده ليلتحق بركب اإلجهللا عن بصيرته رجع الحر مع بعض من 

حتى وصلوا إلى كربالء، إلى أرض الشهادة والخلود إلى الطف كان الحسين قد سمع باسمها من  
 جدِّه وأبيه وأخيه )عليهم السالم(. 

 . "هي أرض كرب  و بالء"ثم دمعت عيناه، وقال: بهذا حدِّثني جدي رسول هللا )ص( 

"اللهم إنِّا أهل عترة نبيك محمد،  م جمع أخوته وأبناء عمومه وأهل بيته ونظر إليهم وبكى وقال:ث
قد أخرجنا وُطردنا وأزعجنا عن حرم جدِّنا وتعدت بنو أمية علينا، اللهم فخذ لنا بحقنا وانصرنا على 

 ثم أقبل )ع( على أصحابه وقال: القوم الظالمين"

على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم فإذا محصِّوا بالبالء قل   "الناس عبيد الدنيا والدين لعق
 . الديانون"

هذا وزينب تسمع مقالة أخيها الحسين وقد نزلت بأرض ال ماء فيها وال وطاء ولكن كانت راية أخيها 
 أبي الفضل العباس تطمئن قلبها وتسكن لوعتها وتخفف وجدها. 

  عشيرتها وأهل بيتها....معها أخوتها و ونعم نزلت بكربالء، في عزة  

رض  أمن    ةبي الفضل العباس "ع" لكن تبقى خائفأتنظر مره لخيها الحسين "ع" و مره لخيها  
  كربالء .....

  آه يا موالتي يا زينب.... 

 طه حه           نزلنا كرباليـــــــه وللضعن 



 
 

 
 

 طه حَ             باب هللا الجبير وباب إلي 
 طه حه           انظرنه بعيـــــــــوني للزلم 

 واصيحن ربي وين امي الزجيه
 

 نزلت اضعون الغوالي كربله
 امدهلل  وهللا ووياهم حرمنا

 من يصيحن فزعوا وقالو هله 
 خوتي وياهم انا عمري الحله 

 البله ح ااااخوفي ال تهبن اريا
 

 امدهلل وعباس موجود 
 خادم يگلي افديلج ازنود

 ج جنوديييي وكلها الهواشم بامر
 

 خوتي انا يا سلوة الروح
 امسجل عليه ومنكتب باللوح

 ي والنوح ييييسوون البچي كل عمر
 

َصلنـــــه   اليوم الكربله كلنه وه
لنــه   و َوي ه النايبه إتجدد َوصه

 ع وهصلنــــه اااااشوف اهنا تتقط
 وعلى الغبره شباب الهاشميه 

 
 أنا بديرة غرب محد يعينــــاي 
 و بعد ما تبطل ادموعچ يعيناي 
 صحت يابا الفضل خويه يعيناي 

 م الرزيــــــــــه ووووأحسها بانت اعلو
 
 )لحظه يخويه( ● طور الجفيري 

 رد بينه يا سور الحرم 
 واهنا لَتبنيها الخيم 

 قلبي انخمش من هالرض 
 أنفاسي بالصدروضاقت 



 
 

 
 

 
 قلبي اختنق من هالهوا 
 مدريه اشتخفي نينوى 
َمه   بترابها ريحة ده

نِّه الهوا ريحة جمر   ومه
 

 خويه أَحس ابوحشتي 
 لمن نصبتوا خيمتي 

 شنهو اللي تخفي هالرض 
 قلبي يحس خويه بخطر

 
 أشعر يَخويه باللم 

 وچن تحترق هاي الخيم 
 خلنه نرد لرض الوطن 

 انفطرمن هالرض قلبي 
 

 تهذكر أَبونه والوعد 
 عن هالرض لمن عهد 
 قال الحرب في كربله 
ذَر   بيها أشوفنكم وه

 
 ألف ال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم 

 

 تم بحمد هللا... 

 خادمة الثقلين  

 حنان البلوشي  

 


