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ة  ة الدقیق ض التفاصیل التاریخی مما ال شك فیھ أن موضوع الحسینیات من الموضوعات التي البد فیھا من الحدیث عن بع
ي  ن أب ة اب یدنا معاوی ن س د اب ة یزی ى والی ب وحت التي ارتبطت بأحداث الفتنة التي حدثت منذ عھد سیدنا علي بن ابي طال

 ً ذلك أن ھذه الفتن قد ترتب علیھا حدوث العدید من المتغیرات الدینیة التي استحدثت اإلسالم سفیان رضى هللا عنھم جمیعا
دین  الیم ال ان عن تع ن األحی ر م ي كثی ى خرج ف والتي كان من أبرز مظاھرا المذھب الشیعي الذي ظل ینمو ویتطور حت

م یج(الحنیف  ھ ل م والطعن في القرآن والسنة النبویة واالحادیث الصحیحة  الن ً لھ ان ص / دوه مناصرا خاصة ) ٢٠إحس
ة  ت الدینی ن الثواب ر م ي كثی ن ف بعدما ظھرت العدید من الفرق والطوائف داخل ھذا المذھب والتي كان من شأنھا أن تطع
ین  ة ب وة العمیق دوث الھ المتعارف علیھا منذ زمن الرسول صلى هللا علیھ وسلم وخلفاؤه الراشدون وھو بالطبع ما أدي لح

لت أھل الم ي وص ن أشكال الصراع الت د م ذھب الشیعي ومذھب أھل السنة والجماعة وقد أخذ ھذا الخالف المذھبي عدی
ن  د م ذھب واح ً من أجل أن یسود م ً إلي حد الحروب والمعارك الطویلة التي خاضتھا دول السنة ودول الشیعة معا أحیانا

  .المذھبین

  

ي كما ترتب على ذلك عدید من مظاھر الشقاق والخال  داع ف ي االبت ف خاصة بعدما اشتط أھل التشیع في تشیعھم وبدأو ف
ة  یة القدیم كافة مظاھر الحیاة ودخلت في تعالیم دینھم كثیر من تعالیم الدین المسیحي وكذلك الدیانات الزرادشتیة والمجوس

فتنة السیاسیة بالطابع الدینى وأجج نسبة لعبد هللا بن سبا الیھودى الذي صبغ ال(وبعض العقائد السبئیة المستمدة من الیھودیة
و  ن أن تخب اس ) نار الفتنة بین علي وعاویة كلما قربت م ك الن ا انف ي م ة الت د الدینی ة األصول والتقالی ى كاف وتمردوا عل

دن هللا  ن ل لم م ھ وس لى هللا علی د ص ي محم ق النب ً عن طری یؤمنون بھا ویعتنقوھا كأسس عقدیة راسخة وصلت إلیھم وحیا
  .وتعالى سبحانة 

  

ا ظھرت وتطورت ونمت ) الشیعیة(والحسینیات باختصار إحدى مظاھر الشطط واالبتداع في العمارة اإلسالمیة  ذلك أنھ
ن األحوال  ال م بھ بح في ظل تعالیم متطرفة وتواریخ شبھ مزیفة وأغراض لیست من الدین في شئ ولیس ھناك وجھ للش

دارس بین ھذه النوعیة من المنشآت والعدید من المن اجد والم شآت الدینیة التي ظھرت في مختلف الحقب اإلسالمیة كالمس
 والخانقاوات واألربطة والتكایا وغیرھا مما كان یقوم ویؤدي وظائف حقیقیة تخدم بالدرجة اإلسالم والمسلمین 

 


