
 
 

 
 

 موة االرادة في شخصية السيدة زينب عليها السالق

هللا اجورنا واجوركم بمصابنا بابي  ال حول وال قوه اال باهلل العلي العظيم انا هلل وانا اليه راجعون عظم  

محمد ارواحنا لتراب مقدمه    مع ولي الحق من ال  بثأرهواياكم من الطالبين  جعلنا  و..  عبد هللا الحسين  

السالم  ،  ي نعشه  الخط  ا ونسج الريح اكفانه والقن،والتراب كافوره    ،    دمهى من غسله  الفداء السالم عل

ب السالم على الجسد السليب السالم على الثغر المقروع  على الشيب الخضيب السالم على الخد التري

 . بالقضيب يا موالي يا ابا عبد هللا يا غريب يا مظلوم كربالء 

ً َعَجباً للسماِء لَم تَهوي ُحزنَ   َد الِعمادِ فوَق َوجِه البَسيِط بَع            ا

 لَم تَِغْب بَعَد نُوِرها الَوقَّادِ                 َعَجباً للنُّجوِم َكيَف استَنَاَرت 

 ُمْذ َوَعْت بِالصَّهيِل َصوَت الَجوادِ       َوُمثيُر األَشجاِن ِرزُء األَيَامى 

 َواِديَوقَانِي الدُّموعِ ِشبهُ الغَ                   بََرَزْت تَعثُُر فِي الذَّيــِل 

 َماِديتِلَك َواَوالِدي َوِذي َواعِ                فََرأْت َسَرَجه َخِليَّاً فَنَاَدت 

 نََحو َمثََوى بَِقيَِة األَْمَجادِ                      َوَعَدت ُولَّهاً بِغيِر ُشعُوٍر  

ِعيِد ُملقًى ِحَماَها   َهشَّمت َصْدَره ُخيُوُل األََعاِدي          فََرأَْت فِي الصَّ

ِّقَادِ  لَِهيب          َوفِي القَلــِب  فََدَعْت َوالُجفُوُن قَرَحى  ِمَن األََسى ذُْو اتِ

ائِعَاِت بَْعَدَك ِضْعنَا   بَاِت َحسَرى بََوادِ فِي يَِد النَّائِ              أَِحَمى الضَّ

 َوستُر الوُجوِه ِمنَها األَيَاِدي           أََو َما تنظُر الفََواِطَم فِي األَســر 

 

 تقين  ممنقلب ينقلبون والعاقبة لل أي ا وسيعلم الذين ظلمو انا هلل وانا اليه راجعون

 



 
 

 
 

الرحيمهللا    قال الرحمن  بسم هللا  الكريم  كتابه  محكم  في  فا  )  تعالى  وما سواها  فجورها ونفس  لهمها 

 ةاربعمحاور نتحدث في   المباركة اآليةانطالقا من  (وتقواها 

 .  اإلنسانيةعالقه الروح والنفس  .1

 . اإلرادةحقيقه  .2

 . اإلرادةعوامل تقويه  .3

 . اإلرادةزينب مثال  سيدةلا .4

   البشريةحتى تشكلت نفسه  ملعوا ةبعد ساناالنلقد مر 

لذلك ورد عن ما يعبر عنه العلماء بعالم العقول ، كان االنسان فيه عقال مدركا  و هو  : عالم الجبروت 

بك  )    ثم قال  ر( العقل فقال له اقبل فأقبل ثم قال له ادبر فأدباول ما خلق هللا  )النبي صلى هللا عليه واله  

 أعاقب (  اثيب وبك 

ه  تلما ادركت من عظمتسبح هللا وتقدسه  عقال الى روحا  من كونه    سانهنا انتقل االن : الملكوتعالم 

 ورهم واذ اخذ هللا من بني ادم من ظه)    ةمباركال  اآلية وتشير اليه  عالم الميثاق  ب  يعبر عنه ، كما  وجاللته 

 (  ىقالو بل بربكم فسهم الستاشهدهم على انثم  ذريتهم 

 االنسان خلق مرتين   

 .  عندما كان روحا يسبح هللا في عالم الملكوت: االولى 

ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم    )  ضمن مجتمع و ابعاد ماديه    عندما خرج من بطن امه وجاء:    الثانية 

 . (  اول مره



 
 

 
 

 (  ننزله اال بقدر معلوم  نا خزائنه ومان شيء اال عندوان م )؟؟  كيف المادةثم ينزل االنسان الى عالم 

لقد خلقنا االنسان  )هنا تكونت النفس    ..  ةني الجيني  المرحلةبعد    المادةجاء االنسان الى عالم  :  المادةعالم  

التي ينتقل فيها االنسان من حال الى االنتقالية    الحالةإن    (من سالله من طين ثم جعلناه في قرار مكين

حركه جوهريه في طفة تتحرك  الن  أي  في صميم المادة (  الجوهرية  بالحركة)  فةالفالسحال يعبر عنها  

هو تكون  الجديد الخلق  ( في خلق جديد أنشأناهثم  )هذا ماتشير إليه االية المباركة و  .. هاذاتها ووجود

إلى تكامل الجسد  بعد ان وصلت..  النفس   أثني عشر    النطفة  يتأهل    أسبوعا، والروايات تحددها بعد 

ما  سابق وهذا  لنفس بمشاعر وفكر واحاسيس لم تكن موجودة في الاون  تلقى شعاع الروح فتتكلجسم ليا

   ن (بارك هللا احسن الخالقي آخر فتفي خلق  أنشأناهثم )  كة رااالية المب هبينت

تحدد  والتي    والمكتسبة  والذاتية  الوراثيةوتظهر عليه الصفات    المادةفي عالم    اإلنسانية هنا تبدا الحياه  

 . صيته وهويته شخ

بانها اعمال    لماء  عيعرفها الالتي  هي انسانيه االنسان  و ( اإلرادة) تميز االنسان عن غيره هي    ةصفابرز  

 اشاره الدماغ  القدرة و

 د شيئا يجب ان يمر بعده مقدمات  و االنسان اذا ارا

 صور الشيء ت .1

  بالفائدةالتصديق   .2

 بةغالر  .3

 رفع المانع  .4

  العزم والتصميم  .5



 
 

 
 

ا  ،  سبحانه وتعالى  لس ذكر هللا  الى مجاب  الذهتصور  ا  :    مثال جر واالثواب  الذهاب    قتنع ان فيثم 

واتخذ  صمم  اواخيرا    تسهيل ذلك  ل انع  في رفع المو  سعياالذهاب ف  في  الرغبة  ههنا تتولد لدي،  العظيم

   اإلرادةهنا تتولد  ... حضور مجلس الذكر فيقرار ال

   بالحركةمن الدماغ إلى االعصاب  ةاإلشار التعريف العلمي : 

هالتعريف    : القدرة  االصولي  اعمال  الجسم    ..و  قدرتها من خالل  تفعل  النفس  ان  االنسان    يأتي فاي 

 العمل . يترتب عليها التي عمليه ال حركةالهي  اإلرادة صدق اذاكما تصور و (الذكر  مجلس)

شامخة  اراده  ارادتي  كيف اجعل من    قوية ؟دة  إراكيف امتلك  ،  اإلرادةضعيف  انا  كثيرا من الناس يقول  

 ؟ وتحديات النفس    والشهواتت ابغوالر صامده امام المغريات

  اإلرادةلتقوية  وأسبابعدة عوامل  يذكرونانيون  حالعلماء الرو

 علماء النفس ريعبفي ت التلقين النفسي .1

جميع  ف ، نه تلقي يصنع عمليقضيه معينه   ومثال االعالم الغربي اذا اراد تحريك الناس نح 

التلقين   ، وبعد فترة وجيزة تحدث عملية دوله  يدؤ او ت، وسائل االعالم تتحرك ضد شخص 

 . ن االعالم اثار ذلك الوقوع الحدث بالناس  عيقتن بشكل تلقائي ف

شيء المطلوب وفي الالم داخلي من خالل تلقين النفس وبتكرار عان يكون لديه ا بجاالنسان ي

 نفي الذهعده اوقات 

ال يكون او، للتغلب على ذلك     (الفجر في االستيقاظ صباحا لصاله اإلرادةمن لم يمتلك ):  مثال 

في  علومات مهذه ال تاذا تكرر، في وقتها صاله الفجر و خطر النوم أهمية تحريك الذهن في ب

  ىهذا االعالم المتكرر تقو  ونتيجة، بحت لديه عمليه اعالم داخلي اص مختلفة بأوقاتالذهن 

 .  عرف الطريق الى ذلك ألنهلبى نداء الرب و يستيقظ لصاله الفجر في  االرادة 



 
 

 
 

(  الداخلي األعالمو التلقينب) ينهاها ؟ كيف الهوى ( واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن  )

   (هي المأوى   الجنةفان  ) النتيجة اإلرادةقوه  ؟رة ما هي الثم

هو  عامل  الجماعيةء  االجوا ي: الجو الجماع .2 على  التغلب  في  النفسمهم  والنفس   ى  االمارة 

كما   ،  اإلرادةعامل من عوامل    ألنها  الجماعةاالسالم على صاله    ثلذلك ح  .. الكسولة    المتقاعسة

 . اإلرادةتصنع  الجماعيةالن االجواء  المباركة الذكر مجالسالحج و حضور فريضة  حث على

 باللذة   المادية  ةذلالقاوم  ت  أي  ( اللذةفي ترك  للذةا )  يعبر عنها علماء العرفانالتدريب العملي  .3

 الروحية  اللذةواكتساب    المادية  اللذةتدريب عملي في ترك  فهو    (  الصيام)  ير مثال  خو  الروحية

 . اإلرادةاذا بممارسه الصوم تتحقق 

 في و   اإلرادةمن خاللهم يكتسب االنسان قوه  ، فصمود  الالقوة وابطال  :  قراءه تاريخ االبطال  .4

  هي اإلرادةفي عالم  واشمخاالبطال الذين  هؤالءة طليع

 زينب عليها السالم العقيلة

 الصمود والتحدي ةوقو اإلرادةاقوى مظاهر  تالتي صنعت التاريخ وجسد  العظيمة المرآههذه  

محاور    من  اساسي  محور  االباء    النهضةهي  زينب  عاشوراء  في  الصبر،  الحسينيه  زينب    ،  زينب 

 ،  الشموخ 

 . صبرك يا زينب  خجل الصبر ان يسمي صبرا و في الوجود ي قمه في الصبر االلهي حتىه

   ،غيت الذي هز عروش الطوا زينب هي النموذج الرسالي  السيدة

كانت هي الحسين    ،    وبصر الحسين وبصيرته ،  ته  مم الحسين وديموود،  ولته  كانت صوت الحسين وص

 ه أفي قالب امر

 .  ا هتسكاافنطقت زينب على لسانه فما استطاعوا  هيسكتوللسالم عليه اقتل القوم الحسين 



 
 

 
 

 بإرادتها فزينب عليها السالم  كان تكون الى جانب رجل عظيم امراه عظيمه  هللا    عدالةاءت  لقد ش 

 . قت ذلك ها حقئوابارها بوقوه بيانها وص

 تها  أكذوبفضح  وتساهم في بأكملهاهللا تعالى ان تتحدى امبراطوريه  بأذنها يمكنة واحدة امرأ

ر اخاها الحسين مره واخاها  تحاو،  جلدها وصبرها  الحق بت  ةثور  تالتي اكمل  المجاهدة،    الثائرةزينب   

ترتجل والقافلة  تقود    امام اشد الصعاب ثموتقوى    الشهادةمره اخرى وتشجع اصحابه على  العباس  

االثر الكبير في استكمال ان له  الذي ك  اإلعالميالدور  هو  هذا  ووالشام    الكوفةجماهير  الخطاب امام  

   . في كل قضيه أهمية  من لألعالمما وبين  المباركةالحسينيه  الثورة

م الحقائق  ييغتب صفوف وحده المسلمين    ةالتضليل االعالمي كيف يسعى في زعزع  اليوم نجد  نا نحوه

 . وتشويهها  

الباطل   عردوالحق    إحقاقب  المؤمنة والنفوس    رةيالعقول الن  تصدى له  تهذا الغزو الغربي يجب ان  

 عزمها وثباتها ن لدينا اراده زينب ولتك

االن اصبح  وودبابه  مدفع  كان سيفا ورمحا ثم تحول الى    يهابدفجديد    بأسلوبهذا الغزو الذي جاء  

وتعددت  ا  غزو  والغز التواصل   هوسائل ثقافيا  شبكات  او  الخطابي  او  المرئي  االعالم  خالل  من 

والتهاون في   الفانية   دنياال  بأمورجاد الخواء الفكري في االمه واالنشغال  االجتماعي والسعي في اي

 .  والمصيرية العقائديةاالهتمام بالقضايا 

التالحم والتالف والبحث  بو، واعالم وقوه واراده زينبيه ، حسينيه  بصرخة الفاسدةصلح مجتمعاتنا لن 

مقتدين بالسيدة زينب  ،    د وحده الصففي المشتركات التي تخدم واقعنا االسالمي وترك كل ما يفس



 
 

 
 

مواقفه في  نتبحر  حينما  والتي  السالم  يتا  عليها  مود  جسالبطولية  مثله  أمامنا  تقف  لم  اال    أمرأهقف 

 الزهراء عليها السالم  

من المؤمنين رجاال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه  )  الحسين عليه السالم قدم قرابين في كربالء الشهادة  

 فمن يقدم الحسين قربان هلل تعالى ؟   (به ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديالفمنهم من قضى نح

بعد مقتل الحسين تجر اذيل الصون والعفاف ، فشقت الصفوف ،    امرأةيقول حميد بن مسلم : خرجت  

 وانفرج القوم لها سماطين حتى وصلت إلى هيكل القداسه واشرأبت لها االعناق  

 ب ؟زين ماذا تريد ان تفعل

 ماذا ؟. تشق جيبا ... أم تخمش وجها .. ...تبكي هل 

الطاهر  ا   وقفت على يديها  لجسد  للعالم بأسرة ان ورفعته قليال نحو السماء  تحت الجسد  ومدت  معلنة 

 ) اللهم تقبل منا هذا القربان ( ولها عالى بقحركة الحسين كانت هلل تبارك وت

 تحدي وقوة ال رادةواإلريخ قوة الصبر هدة علمت التااالمج الثائرةزينب 

   اإلنسانيكسة الضمير ة نليل، اك نموذج ومثال اعظم من ليلة الحادي عشر من المحرم فهل هن

، صبية الحسين داستهم سنابك الخيل والتهمتهم النيران ، نساء ارامل ثكلى ، جثث    تحول إلى ركام مخيم  

،  الرمضعلى    ضاحيكاالمضرجة   كفن  تفترش  ،    بال رؤوس  أجسادى بال غسل وال   األرض والعائلة 

 . طعام وال شراب  وتتلحف السماء ، ال

ناحية وتسك  الخيمة من  المعصوم في  العائلة واالمام  تتولى حراسة  الكبرى  وتصبر   األطفال ت  وزينب 

 ء من ناحية أخرى النسا



 
 

 
 

 المسا والنار ماخلت لنا اخيام  امسى

 هاليتام  هصيوان ماظل تلتجي ابظل

 الليل وازدادت الوحشى اقبل علي

 ماشوف غير ايتام تتصارخ بدهشه 

 حد شال نعشة يرة احسين موشيخ العش 

 وجسام األكبرمطروح وبجنبة على 

 

 ة المنبر الحسينيخطيب

 )منيرة عوض( ام حسين ماتقي  

 

 

 

 

 


