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 اسم املادة : تاريخ الدولة الاموية 

 نتائج الثورة الحسينيةاسم املحاضرة: 

ال يمكن ألحد ان يغفل ما تركته النهضة الحسينية من آثار على ألاجيال التي تلتها رغم كل محاوالت التشويه الذي مارسه البعض ليمنع  

 ثار الكبرةة لذذ  الثورة العييمة ي  حياة الرسالة سإلسمامية من سطوع الحقيقة، وباإلمكان أن نلحظ بوضوح آلا

 -أما أهم تلك النتائج فهي:

 فضح ألامويرن وتحطيم سإلطار الديني املزيف: -1

طر الدينية املزيفة التي استطاع ألامويرن من خمالذا 
ُ
حيث تكشف للناس حقيقة النزعة ألاموية املتسلطة على الحكم ونسفت كل ألا

وش للقضاء على الثورة مستعينرن بحالة غياب الوع  وشيوع الجذل، فكانت ثورة سإلمام الحسرن )ع( ورفضه البيعة تحشيد الجي

وتضحياته الجليلة قد نبهت ألامة وأوضحت لذا ما طمس بفعل التضليل، وكذلك ألاثر البالغ الذي واصلته العقيلة زينب وسإلمام عل  بن 

 ائم التي ارتكبها بنو أمية ومن توضيح رسالة سإلمام الحسرن )ع( الحسرن عليهما السمام ي  فضح الجر 

 إحياء الرسالة سإلسمامية: -2

لقد استطاع السبط الشذيد )ع( ان يبرن املوقف النيري والعمل  الشرع  لألمة تجا  سإلنحراف الذي يصيبها حينما يستبد بها الطغاة، 

نجدها فيما قال سإلمام زين العابدين )ع( حينما سأله ابراهيم بن طلحة بن  فذل انتصر الحسرن )ع( ي  تحقيق هذا الذدف؟ وسإلجابة

: من الغالب؟ فقال: ))إذا دخل وقت الصماة فأذن وأِقم تعرف الغالب(( 
ً
 عبيد هللا قائما

 معتةك الحياة لقد كان الحسرن )ع( هو الغالب إذ تحقق أحد أهدافه السامية بعد محاوالت الجاهلية ألاموية إلماتته وإخراجه من 

 الشعور باإلثم وشيوع النقمة على ألامويرن:

 خطابات سإلمام زين العابدين )ع( وعمته زينب وبقية أفراد البيت النبوي ي   اشتعلت شرارة الشعور باإلثم ي  نفوس الناس
ً
وزادها توهجا

ِدَم ووقع الخماف بينهما 
َ
 بقتل الامام الحسرن )ع( وأكرم ابن زياد ما لبث أن ن

ً
 شديدا

ً
بعدما الكوفة والشام، حتى أنَّ يزيد الذي فرح فرحا

هم  هذا الشعور باإلثم دفع الكثرة من الجماعات الاسمامية الى العمل للتكفرة عن موقفذم َعِلَم بحال الناس وسخطذم عليه ولعنهم وسب

 املتخاذل بصيغة ثورة مسلحة ملواجذة الحكم ألاموي 

 يصعب 
ً
 صادقا

ً
 من إدراك فساد الحكم ألاموي إال انه كان موقفا

ً
 نابعا

ً
 عقليا

ً
صحيح أنه ال يمكننا ان نعتبة موقف املسلمرن هذا موقفا

 على الحاكمرن السيطرة عليه، فكان هؤالء الحكام اليلمة وعبة مسرةة العداء ألهل البيت يحسبون له ألف حساب 

 إحياء إرادة ألامة وروح الجذاد فيها:

ان كانت ثورة الامام الحسرن )ع( السبب ي  إحياء سإلرادة لدى الجماهرة املسلمة وانبعاث الروح النضالية، وهزة قوية ي  ضمرة الانس

 بغطاء ديني يسلبه إرادته وشعور ، فتعلم الانسان املسلم 
ً
 بما أشاعه وّعاظ السماطرن مؤطرا

ً
املسلم الذي ركن للخنوع والتسليم متأثرا

 عن رأيه ورغبته ي  حياة افضل 
ً
 من الحسرن )ع( أن ال يستسلم وال يساوم وان يصرخ معبةا

وإن لم ُيكتب لذا النجاح إال أنها توالت حتى سقط النيام، فمن ذلك ثورة التوابرن ونجد انطماق العديد من الثورات ضد الحكم ألاموي 

بن  التي كانت ردة فعل مباشرة للثورة الحسينية، وثورة املدينة وثورة املختار الثقفي وثورة مطرف بن املغرةة وثورة ابن ألاشعث وثورة زيد

 عل  وثورة ابي السرايا ي  العصر العباس ي 
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