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 االنتصارات دادُ مِ  التضحیات ... طفُّ   اسم الكتاب: 

 لطف العلمي والثقافي الدولي العاشراوقائع ملتقى 
 المستنصریة الجامعة –داب كلیة اآلفي 

 2018تشرین الثاني (نوفمبر )   8- 7
 ھـ1440صفر  28 - 29

 

 : في بغداد ـ العراق في دار الكتب والوثائق الوطنیةللطبعة الثانیة  یداعرقم اإل

 م 2019في  702

 
 2019الجامعة المستنصریة  -داب مطبعة كلیة اآل طبع:

 سم X 25 17,5 یاس:ق

----------------------------- 

 حقوق الطبع محفوظة ، منقحة ومزیدة الثانیة؛الطبعة 

----------------------------- 

 وإخراج وتنسیق إعداد
 جابر البكريوسام مجید  أ.م.د.

 
 تصمیم الغالف

 ثیر محمد مجیدأ م.م.
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  أ 
 

 العاشر ملتقى الطف العلمي والثقاَّـ الدوليلجان 

 َّـ كلية اآلداب ـ الجامعة اِّـستنصرية

 : بعنوان

’’  
َ
 ط

ُّ
 التضحيات  ف

ُ
 ‘‘ لالنتصارات .. مِداد

 2018تشرين الثاني  8 – 7

 هـ 1440صفر  29 – 28

  :س اِّـلتقىرئيأوالً: 

 الكليةاألستاذ اِّـساعد الدكتور فريدة جاسم داره ــ عميد 
 

 :  ر اِّـؤتمرمقر: نياًثا

  أحمد عبد خضأ.م.د. 
 

 اللجنة العلمية:ثالثاً: 

 ئيساً.ر -أ.د. مهدي فالح الغزالي  .1
 عضواً - جاسم محمد عبدأ.م.د.  .2
 عضواً -خلود علي عريبي أ.م.د.  .3
 عضواً -أحمد سلطان حس أ.م.د.  .4
5.  عضواً –أ.م.د. ذكرى جميل محمد حس 
 عضواً –أ.م.د. عباس حسن رويح   .6
 عضواً – أ.م.د. رحيم محمد سالم .7
 عضواً -أ.م.د. بيداء علي لطيف  .8
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 عضواً –عواطف نصيف جاسم أ.م.د.  .9
 عضواً –د. عالء فاضل أحمد  .10

 

 : اللجنة التحضية:اًرابع

 رئيساً. - عواطف علي خريسانأ.م.د.  .1
 / عضواً رياض عبود هوينأ.م.د.  .2
 / عضواً زاير جاسمأزهار   أ.م. .3
 / عضواً مهدي داخل كاظمم.د. أ. .4
 / عضواً أحمد قدوري عبدم.د. أ. .5
 / عضواً ماجد نصيف جاسمم.د.  .6
 

-------------------------- 
 
 

 تنظيم البحوثـ  أ.م.د. وسام مجيد جابر البكري .1
 .وإعدادها للطبع ،وتنسيقها 

 

 .وطبع الكتاب الغالف،تصميم  –م.م. أث محمد مجيد  .2
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 ص المؤلف العنوان ت

كلمة رئیس ملتقى الطف العلمي  -
 والثقافي الدولي العاشر

 األستاذ المساعد الدكتورة
 فریدة جاسم داره

 عمید كلیة اآلداب 
 لجامعة المستنصریةا

 ز

 ط  البیان الختامي والتوصیات -

الس���یاس���ي لواقعة الطف التحلیل  1
 اھرة الحشد الشعبيظوعالقتھ ب

 د. بانة أحمد إبراھیم
 1 سوریا -جامعة دمشق

2 

الص�������ورة الفنی��ة واألس��������الی��ب 
خط����ب اإلم����ام  في  بالغی����ة  ل ا

 الحسین (ع) 
وأث��رھ��م����ا ف��ي ت��غ����ذی����ة ف��ک��ر 

 المجاھدین في الحشد الشعبي

 أ.م.د علي أفضلي
 السید أحمد موسوي

 إیران -جامعة طھران 
18 

3 
فُّ  لكي ال تُنتََھَك الحریة ؛ طـ�����������َ

شریعة اإلسالمیة  المصانة في ال
وح��ری����ة ال��رأي ف��ي ال��ق��وان��ی��ن 

 الدولیة

س�������ر الختم إس�������م��اعی��ل  د.
 محجوب عبد العزیز

 جامعة أم درمان اإلسالمیة
 السودان

34 

4 
آثر الفكر الخ��ارجي في الثق��اف��ة 
الداعش��یة وانعكاس��ھ على الواقع 

 العراقي المعاصر

 دکتور المشارك الستاذ األ
 عدنان طھماسبي

 إیران -جامعة طھران 
47 

نھض�����ة الحس�����ین علیھ الس�����الم  5
 طریقنا إلصالح واقعنا

 الدكتور بھاء الوكیل
 55 بریطانیا - لنــدن
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6 

ة األدب الحس�������یني  أی����دولوجی����ّ
ودوره في ش������حذ ھمم الحش������د 

عبي ة  - الش�������ّ الزی��ارة األربعینی��ّ
 أنموذجا

 الزویني الحسینيد. عّمار 
 69 إیران -جامعة طھران 

7 

قع  موا ل یق ا طر عن  لت����اریخ  ا
اإللكترونی���ة لالحتف���ال بموقع���ة 
ال��ط��ف م��ن����ذ ظ��ھ��ور م��واق��ع 

 2007التواص��������ل االجتم�اعي 
 2018حتى 

 أمنیة محمد أبو العطا سالم
 جامعة الزقازیق

 جمھوریة مصر العربیة
94 

8 

الش����عائر الحس����ینیة بین التجدید 
 العصري واالرتباط التاریخي 

بمس������یرة اإلمام الحس������ین علیھ 
دراس�������ة في تأثیراتھا  الس�������الم

 االجتماعیة
 
 

أ.د. مقدام عبد الحسن 
 الفیاض

 العراق - جامعة الكوفة
 

107 

9 
األبع����اد األخالقی����ة في واقع����ة 

 الطف
وإمك���انی���ة توظیفھ���ا في بن���اء  

 الشخصیة اإلسالمیة

أ.د. م��وف��ق ع��ب����د ال��ع��زی��ز 
 الحسناوي

 العراق –الجامعة التقنیة الجنوبیة 
129 

10 
لغ��ة الخط��اب للمرجعی��ة ال��دینی��ة 
وواقع����ة الطف ودورھم����ا في 

 محاربة اإلرھاب

 أ.د. إنعام قاسم خفیف
 العراق - جامعة ذي قار

 محمود محمد الجبوري
 العراق - الموصلجامعة 

150 

11 
 تض����حیات أھل األندلس المالكیة
في إحیاء واقعة الطف بمؤلفاتھم 

 وقصائدھم

أ.د محمد بشیر حسن راضي 
 العامري

  )(عجعفر الصادق  اإلمامجامعة 

أ. د. عب����د الرحمن إبراھیم 
 حمد الغنطوسي

 العراق - الجامعة العراقیة

169 
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لالنتص�������ار معركة الطف بوابة  12
 على الفساد واجتثاثھ

 أ.د قتیبة محمد مجید
 أ.د خضیر نعمة ھادي

 العراق - الجامعة المستنصریة
184 

13 
القیم اإلنس�����انیة المس�����توحاة من 
ثورة اإلمام الحسین (ع) وأثرھا 
في تحقیق النص�������ر على داعش 

 اإلرھابي

 أ.د. رباح أحمد مھدي
 العراق –الجامعة المستنصریة 

 ھیام فھمي إبراھیمأ. د. 
 العراق - الجامعة العراقیة

206 

14 

ثورة اإلم���ام الحس�������ین (علی���ھ 
 السالم)

أس������اس االنتص������ار في معارك 
خالل الت��اریخ  التحریر العراقي

 المعاصر

 أ.د. سمر رحیم
 العراق – الجامعة المستنصریة

أ.م.د. علي عبد المطلب 
 المدني
 العراق -جامعة الكوفة 

220 

15 
مش����روع  ؛اإلمام الحس����ینثورة 

نھض�������وي لالنتص����������ار على 
 اإلرھاب 

 (داعش) أنموذجا

 أ.د. إسراء حسین جابر
 العراق - الجامعة المستنصریة

 م.م. آالء شفیق وھاب
 العراق - الجامعة المستنصریة

235 

16 
المواقف البطولی���ة والمعطی���ات 
الحض����������اری����ة لواقع����ة الطف 

 ودورھا في محاربة اإلرھاب

 
 عائدة محمد عبیدأ.م.د. 

 العراق –جامعة الموصل 

 علي محمد الجیوري
 الموصل

 

255 

17 
ت����أم��الت ودروس ف��ي خ��ط����ب 
اإلمام الحس�������ین (ع) یوم الطف 

 الحوار الحسیني أنموذجا

أ.م.د. أحمد بھاء عبد 
 الرزاق

 العراق –جامعة الكوفة 

م.م. زینب عبد السالم عبد 
 الحمید
 العراق -جامعة الكوفة 

279 
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 المقتـــل الحســیني بیبلوغرافیا 18
 

 أ.م. د. علي محمد یاسین
 296 العراق -جامعة كربالء 

19 
 ثقافة سلوكیات القیادة الرؤیویة

 في شخصیة اإلمام الحسین (ع)
 دراسة في أنثروبولوجیا اإلدارة

 أ.م.د. عدنان مطر ناصر
 العراق – جامعة المثنى

 م. جنان شھاب أحمد
 العراق -القادسیة جامعة 

312 

20 
قیم الش�������ھادة بواقعة الطف عند 
األدباء العرب وتجلیات النص����ر 

 على داعش

أ.م.د. ندى موسى عباس 
 الموسوي

  العراق -جامعة دیالى 
 نضال علي عبود الربیعي

 العراق –وزارة التربیة 
 

337 

21 
 -الطف والحش��������د: درس وعبر

دراس��ة اجتماعیة لتأص��یل الفعل 
 لمقاوما

 أ.م.د. رسول مطلق محمد
 العراق – جامعة بغداد

 د. سوزان محمد
 العراق -الجامعة المستنصریة 

364 

دور النھضة الحسینیة في تعزیز  22
 الھویة الوطنیة

 لسلطانياأ.م.د. قاسم شعیب 
 العراق – جامعة النھرین

 یحیى شعیب عباس
 العراق -باحث قانوني 

388 

23 
أثر واقعة الطف بمنھج الحش������د 
الش������عبي ودورھا في ص������ناعة 

 ھویتھ
 أ.م.د. ھناء كاظم خلیفة

 414 العراق - الجامعة المستنصریة

 الدروس والعبر لواقعة الطف 24
 وأثرھا على الواقع العراقي

 أ.م.د. ماھر صبري كاظم
 440 العراق - الجامعة المستنصریة
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25 
أص�������ح��اب اإلم��ام اإلیث��ار بین 

الحس����ین علیھ الس����الم والحش����د 
 الشعبي من وجھة نظر نفسیة

.م. د. أنوار محمد عیدان أ
 السوداني
 العراق -الجامعة المستنصریة 

452 

26 
ال��ت��ظ����اھ��ر ؛ ت��رج��م����ان ال��ط��ف

 - ال��دوري والنص اإلثنوغرافي
بحث تطبیقي في األنثروبولوجیا 

 الثقافیة
 

أ.م.د. یاس خضر عباس 
 العباسي

 العراق -الجامعة المستنصریة 
470 

27 

 
الش��عر الحس��یني وأثره في ش��حذ 

الش�������اعر الش�������یخ عبد  -الھمم 
 ً  المنعم الفرطوسي أنموذجا

 
 

 مصعب مكي زبیبةد. 
 488 العراق -جامعة الكوفة 

28 

 
 ألفاظ الجھاد في القرآن الكریم 

وأثرھا في تحقیق النص������ر على 
 داعش اإلرھابي
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29 
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 العراق

 م. وسام صالح عبد الحسین
 العراق – جامعة بابل

 م.م نسرین قاسم عبد الرضا
 العراق -جامعة بابل 
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30 
الش����عر الحس����یني الحماس����ة في 

وأثرھا في انتص�����ارات الحش�����د 
 الشعبي

 د. مھدي عبد األمیر مفتن
 العراق –جامعة بابل 

د. راسم أحمد عبیس 
 الجریّاوي

 العراق -جامعة بابل 
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 محمد عبود عبد الرسول د. 
 631 العراق -الجامعة المستنصریة 

35 
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651 
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 الدولي العاشرالعلمي والثقاَّـ رئيس ملتقى الطف كلمة 

 األستاذ المساعد الدكتورة
 فریدة جاسم داره

 الجامعة المستنصریة –عمید كلیة اآلداب 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
س��یما خاتم  الوختارھم ھداةً لعباده، اوالص��الة والس��الم على من ، الحمد � رب العالمین

وصحبھ المنتجبین  ،األطھاروعلى آلھ  محمد،أبي القاسم  الرسل واألصفیاءاألنبیاء وسیّد 
 .األخیار

عالي والبحث العلمي  - تاذمعالي وزیر التعلیم ال عادلي  األس������� لدكتور جمال ال ا
  المحترم

  السادة الوزراء والنواب والعمداء والمدراء العامون المحترمون -
الدكتور ص����ادق محمد الھماش س����تاذ رئیس الجامعة المس����تنص����ریة األالس����ید  -

  المحترم
  .ضیوفنا الكرام  ...السیدات والسادة  -
  أبنائي الطلبة ...زمالئي التدریسیون  -

 ... السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
في س��بیل  أبرزھا التض��حیة ،معاني كبیرةواقعة الطف تحمل  ریب في أنَّ  ال

مق��ارع��ة الظلم  وعظیم فيأثر ف��اع��ل وك��ان لرموز ھ��ذه الواقع��ة  والحری��ة،الحق 
جل بناء مجتمع إنساني متكامل تسوده األخالق الفاضلة والقیم أل ،والجور والعدوان

وباقي القیم اإلنس��انیة التي  ،والحریة والمس��اواة واألخوةوتتحقق فیھ العدالة  ،النبیلة
المش����رقة عن التض����حیة في كما أعطت الدروس  تحفظ حقوق االنس����ان وكرامتھ،

 ولذا كان من الض��روري، امتداد واقعة الطف ما واإلنس��انیة. س��بیل القیم اإلس��المیة
 وجیش الب��اط��لالحق والھ��دای��ة  بین جیشالص�������راع دام��ت ال��دنی��ا ب��اقی��ة، وم��ادام 

تباع أقتل على  لفھم یحرض�����ون ومن لفّ  ،زال آل أمیة مس�����تمرا، فما والض�����الل
إلى ما زال مستمرا  وطف كربالء ،! والعقیدةومن یخالفھم في الرأي (ع) الحسین 

الجرائم التي یرتكبھا زمر التكفیر والظالم ض�������د العراق وش�������عبھ  عبریومنا ھذا 
ن الممارسات الوحشیة وقطع الرؤوس التي تمارسھا التنظیمات أومقدساتھ، ویقیناً 

ھي إالّ جرائم ض�����د  قد، مااإلرھابیة الداعش�����یة ض�����د المخالفین لھم بالرأي والمعت
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 ونس��فت ،أبناؤه ونحر ،نس��اؤهوس��بیت  ،س��تبیحت حرماتھاُ فالعراق الذي  ؛اإلنس��انیة
 ھالتي كانت عامرة بكتب الفق، حرقت مكتباتھأو ،وس����رقت آثاره ،التاریخیةمعالمھ 

فة  قا بادةحرب ى لإالعراق تعرض دب، والعلوم واألوالث  واس�������تنزاف ،جماعیة إ
 .وكلھ جمیل ،ھوقتل لكل ما ھو جمیل فی ،لموارده االقتصادیة

قد حقق  یةو لة  موقف المرجع مة متمث یةالحكی ید علي  بآ هللا العظمى الس�������
وألفین أربعة عش���ر  لعامالس���یس���تاني دام ظلھ في الثالث عش���ر من ش���ھر حزیران 

عراقیة  ن باتت بغداد ومدنأاإلرث الحسیني وثورتھ، دفاعاً عن الحق بعد  استعادة
یدة بالس�������قوط عد ى لإعلى عندما دعت قوى واألاأل أمر المرجعیةفكان  ،مھددة 

ً ا ً  لجھاد الكفائي بص��وت مليء بالعزة والخوف على العراق أرض��ا للتص��دي  وش��عبا
رجاالتنا من  . وھبّ . اإلرھابیةلقوى الش����ر والض����اللة المتمثلة بعص����ابات داعش 

وقوى األمن الداخلي وجھاز مكافحة االرھاب وفص���ائل الحش���د  ،القوات المس���لحة
ً  ،حداثوغیروا مس����ار األ ،النداء لبیةلت ؛الش����عبي كافة على  وقلبوا الموازین رأس����ا
(( حملوا : مام علي علیھ الس�����المفتح هللا بص�����یرتھم ، ھم كما قال اإل عقب. رجال

، فاختاروا  مامھمأ ص������ور معركة الطفوتجلت ))، ،  بص������ائرھم على أس������یافھم
ن لم یكونوا إالحس������ین علیھ الس������الم و اوینص������رو ،معس������كر الحق ، لیقاتلوا معھ

ال من أنادت الحوراء زینب علیھا السالم، حاضرین ، وھزوا سیوفھم الحمر ،حین 
وتس���ارعوا للش���ھادة ، یجودون  ) زینب  یا لبیكِ  : (ھتافھمفعال ، ناص���ر ینص���رنا 

م الحس��ین علیھ الس��الم ، امیواس��ون بھا اإل ،بأنفس��ھم ال یھمھم إن تقطعت أجس��ادھم
ن ینالوا الش����ھادة ، لیحش����روا مع س����ید الش����ھداء علیھ أویطلبون الكرامة من هللا ب

  .عالء رایة الحق ودحر الباطلإ ألجلھل والمال تاركین األ ،السالم
رھاب والحش�����د الش�����عبي من الداخلي وجھاز مكافحة اإلاأل المس�����لحة وقوىفقواتنا 

نھم أثبتوا أ ،للجھاد لنصرة الوطن والدین والمعتقد واستجابتھمبتلبیتھم لنداء المرجعیة الدینیة، 
نھم إالرجال الذین قاتلوا مع الحسین علیھ السالم واستشھدوا دونھ، و البررة، ألولئكاألحفاد 

فلم یكن اس���تجابتھم  بالعقیدة،ماض���ون بنفس العزیمة واإلباء واإلیمان  ،معلى س���یرة أجدادھ
للفتوى المقدس�ة من فراغ، أو ولید ص�دفة، بل ھو نابع من الثورة الحس�ینیة التي أیقظت فیھم 

 .الجود بالنفس :وأقصى غایة الجود ؛روح الجھاد والبطولة والتضحیة بالغالي والنفیس
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قواتنا المسلحة وقوى االمن الداخلي وجھاز  والمرجعیة منن رجال العراق إ
شعبيمكافحة اإلرھاب  ستشھاد، فھم مشاریع یاءدعبناء األألم یھزمھم  والحشد ال  ا

ثبتت للعالم، بأن الحس���ین س���ر أوتجاربنا الفعلیة  .طوعیة، لحفظ األرض والعرض
للناس جمیعاً، توضح أنھم رجال  ناؤ! وصفات الحریة التي منحھا شھدا انتصاراتنا

على قدر الفتوى العظیمة، لكونھم أبناء الطف، وأنص���ار الحس���ین (علیھ الس���الم)، 
قد عادت الطفوف من  قد، ف لدین والمعت قدم روحھ من أجل الوطن وا فطوبى لمن 

 نج���اساألفكر ال���دواعش  عبرج���دی���د، وع���اد یزی���د بفكره المنحرف مرة أخرى 
ال یدركون أن كل یوم كربالء، وكل أرض عاش��وراء، فال مجال لكنھم  ،وس��لوكھم

ن أحرار جیش����نا وحش����دنا المقدس، نھض����وا بقلوب ص����امدة مفعمة إللش����ك أبداً، 
 ،بالكرامة والوالء، لس�������حق الدواعش، ولیس�������طروا أروع مالحم البطولة والفداء

ً إكونھم یس��یرون على طریق مرجعي مس��دد  رات ! فانتص��اراتنا امتداد النتص��ا لھیا
  الّسالم.كربالء المقدسة واإلمام الحسین علیھ 

  الكرام خوةاألخوات واإل
في الج��امع��ة  اآلدابن عم��ادة كلی��ة أنود القول ب�� في ھ��ذا المحف��ل الكریم

لعاش��ر ن تعقد ملتقى الطف العلمي والثقافي الدولي اعلى أالمس��تنص��ریة حرص��ت 
لنتحاور ونتباحث طیلة  ؛))مداد االنتص�����ارات  .. طف التض�����حیاتتحت عنوان ((

تتناول بالبحث  ،ضمت سبعة محاور مھمةھذه الثیمة األساسیة التي  ،یومي الملتقى
دروس الطف ف ؛رھابيص�������ر على داعش اإلوالنقاش (( واقعة الطف وتجلیات الن

وتجلیات اإلبداع الترجمي في نقل واقعة  بوابة لالنتص������ار على الفس������اد واجتثاثھ،
لھام منتس���بي إلتض���حیات الطف في  والتاریخي، والبعد الفلس���في اآلخرلطف الى ا

 ،الحش����د الش����عبي وش����حذ ھممھم، والمحددات النفس����یة واالجتماعیة لملحمة الطف
الحس��یني ولغة الخطاب ودورھما  دبواأل ثرھا في ص��ناعة النص��ر واس��تمراره،أو

مي والرقمي التوثیق االعال خیراً أو رھابي،في استلھام روح النصر على داعش اإل
  .لواقعة الطف الخالدة

من باحثي كلیتنا وغیرھا من الكلیات واألقس���ام  عددش���ارك في ھذا المؤتمر 
ش���اركة فض���ال عن م ،العلمیة المناظرة في الجامعات العراقیة الحكومیة والخاص���ة

ة وباللغات المتعدد ،عرب وأجانب بأبحاث تتعلق بموض��وعات تخص��ص��یة لباحثین
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العلمیة  وراقواألبحاث ، وقد حرص��نا على قبول األالعربیة واإلنكلیزیة والفرنس��یة
، واناتھدافھ المنش���ودة، فتنوعت العنأوالمنس���جمة مع محاور الملتقى و ،الرص���ینة
إلینا  وقد وصل ،ین ومشاربھم المعرفیةركبتنوع ھویات المشا مضامینوتمیزت ال

عن المشاركة  فضالً  ؛كزنا البحثیةاكثر من خمسة وسبعین بحثا من جامعاتنا ومرأ
وفقا للمعاییر األكادیمیة بعد عرض�������ھا على نظام  ،بحاثالخارجیة، وتم تحكیم األ

ً وأربعو اثنان  دمِ تُ فاعْ  ،ص��ینص��ختولجان الخبراء الم ،اإللكترونياالس��تالل   ن بحثا
عند سیوَزع على الباحثین الكرام ، وفي كتاب المؤتمر وقائع تْ رَ شِ نُ و ،وورقة عمل

 بإذنھ تعالى.الجلسات بدء 
ملتقیات األعوام الس��ابقة بإض��افة نوعیة س��واء  منالعام  تمیز ملتقى ھذاوقد 

على مس���توى اختیار ثیمة الملتقى الذي یحاكي انتص���ارات ش���عبنا على الجماعات 
وورش  ،بین جلسات بحثیةالتي تنوعت  هومحاور ،التكفیریة والتنظیمات الداعشیة

َم (وعروض فلمیة ،عمل فلماً روائیاً ووثائقیاً یحاكي  وأربعون ) س�������بعةٌ 47، إذ قُّدِ
رز والخبراء على لجان الفَ  ضتْ رِ م عُ ثانتصاراتنا على جماعات داعش اإلرھابیة، 

المخطوطات والوثائق  معرٍض فض�������ال عن إقامة  ؛ار أفض�������ل تس�������عة أفالمیالخت
أفالٍم  وثالثةِ  ،مالیٍة ومعنویٍة ألفض������ِل ثالثِة أبحاثٍ  مَع تخص������یِص جوائزَ  النادرة،
 ،لدوٍل عدیدةٍ  ودوليّ  كما تمیََّز الملتقى بحض�������وٍر عربّي وإقلیميّ  ،ووثائقیةٍ  روائیةٍ 

 .وسوریا والسوداُن وإیراُن والھنُد وبریطانیا منھا مصرُ 
الِة عْن وبالنیابِة عْن منتس��بِي كلیِة اآلداِب في الجامعِة المس��تنص��ریة وباألص��

ي ال یس�����عُ   یِد رئیِس الس�����ِّ  إلى االمتنانِ  بخالِص الش�����كِر وعظیمِ  مَ ن نتقدَ أا آال نَنفس�����ِ
 ا بوقٍت واھتماٍم ودعمٍ ْل علَینْ فلْم یَبخَ  ،من تسھیالتٍ  هُ رَ ا وفَّ مَ لِ  ،الجامعِة المستنصریةِ 

كما نتقدَُّم بالشكِر واالمتناِن لباحثِي  ،ا العلمیِة والثقافیةِ لنجاحِ نشاطاتنِ  ومعنوّيٍ  ماليٍّ 
ُموا عناَء الس���فَِر  ،الخارجِ  فُونا وتجش���َّ  العراْق، بَلَِدِھْم الثانِيْ  إلىلوص���ول لالذیَن ش���رَّ

. كما أشكُر جھوَد الباحثیَن العراقییَن فیھِ  والثقافیةِ  الفكریةِ  الحركةِ  ي رفدِ فِ  واإلسھامِ 
وهُ من تعاوٍن وحماِس وعِ تخصصاتِھْم ِلَما أَبدُ على تنِّ  والثقافیةِ  خِب األكادیمیةِ من النُ 

 وتص��وراٍت علمیةٍ  س��واء في بحوثِِھْم أَْم لحض��ورھم أَو بما س��یرفدونَنَا بِِھ من رؤىً 
ً  َوال یفُوتُنِي في ھذا المحفِل الكریمِ  ،الملتقى عن ثیمةِ  ْي وامتنانِ  ُشْكِريْ  مَ قدِّ ا نْ أ أیضا

في  الفض��ائیِة لمس��اھمتِِھْم الفاعلةِ  الكبیَریِن لألس��تاِذ حیدر جلوخان ولقنواِت كربالءَ 
لفعالیاِت ھذا الملتقى والمش����اركِة في  والتغطیِة المباش����رةِ  َوالتقنّيِ  تقدیِم الدعِم الفنّيِ 
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 والتحض������یریةِ  العلمیةِ  الملتقىلجاَن  كما أش������كرُ  ،األفالِم الوثائقیة أفض������لِ  اختیارِ 
مما أس����ھَم َوبش����كٍل  ،وهُ ِمْن جھٍد في األعداِد َوالتحض����یرِ لما بذلُ  َوالمالیةِ  اإلداریةِ وَ 

فاعٍل في إنجاحِ ھذا المھرجاِن العلِمّيِ َوالثَقافِّيِ َوإظَھارِه بھذِه الص�������ورةِ المتألقِة 
 .ةْ َوالمبدعِ 
ثي لَكلی��ِة اآلداِب َومزی��داً ِمن الت��ألُِّق العلمّيِ َوالبح ،ب��ارَك هللاُ بجھوِد الَجِمیع 

نا األأبوجوِد ھذِه النخبِة المثقفِة من  َنا  ،جالءِ س�������اتیِذ وزمالئِي األعزاِء َومنتس�������بِی
 األوفیِاْء. 

 هللاُ  رحَمھَ  الخزاعيْ  لدعبلَ  َویستحضرني في ھذا الَمحفَِل الكریم أبیاَت شعرٍ  
 :الحسین علیھ الَسَالم إذ قال األماِم،في حّبِ  أطلقتْ 

 وم یخطرُ ــك كل یــفی رُّ ـا السـم  سائال على ضریحك وقف الزمانُ 
 اسم الحسین على المنابر یُذكرُ   س كلماــالمجالـكي بــاس تبـوالن

 فخرـك المجُد دوماً یـبل كان فی  معزلٍ ـقاء بـھوى البــوالمجد ال ی
 ووھبت رب العرش طفال یُنحر  دـن محمــت دیــقیـذي أبــت الـأن

 طرواـیـھذا الذي أفنى ملوكاً س  يـا زمان اآلن فخراً وانحنـقف ی
 ظھرُ ـل یـف جیـٌل ألـھار جیـنـی  ماـن وكلـیـنــر السـى مـاٍق علــب

 
 هللا وبركاتھ والسالم علیكم ورحمة

 
 األستاذ المساعد الدكتورة

 فریدة جاسم داره
 رئیس الملتقى

 كلیة اآلداب ـ الجامعة المستنصریةعمید 
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 البيان الختامي والتوصيات
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 ... السادة الحضور مع حفظ المقامات واأللقاب
 ...السادة الباحثون من داخل العراق وخارجھ 

 ... المحترمونالزمالء التدریسیون 
 ... طالبنا األعزاء

 ... السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

ملتقى  عقدداب في الجامعة المستنصریة ولسنوات خلت لقد واصلت كلیة اآل
الحس�ینیة - اإلنس�انیةألمل في خدمة الثورة ایحدوھا  ،الطف العلمي والثقافي الدولي

العلمي  ثالبح عبر ،وشعاراتھا وتسلیط الضوء على أسباب قیامھاھا ئبعرض مباد
عركة الطف م ظلتفي عصرھا الراھن. لقد  األمةوربط ذلك بما تمر بھ  ،الرصین
لدة خا نذ وقوعھا ال ً  م ثائرون والمظلومون بقطع النظر عن  نبراس��������ا بھ ال تدي  یھ

والفس��اد الذي ثورة ض��د الظلم واالس��تبداد ، ألنھا انتمائھم القومي والدیني والمذھبي
ض���د الطغاة والظالمین والمفس���دین. وفي كل  تأریخھا ونض���الھا األمم عبر يیعتر

لبحث من من أجل ا ،ینعقد الملتقى تحت ش���عار یختلف عن س���ابقھ إقامتھس���نة منذ 
زاوی��ة معین��ة ج��انب��ا من جوان��ب تل��ك الثورة التي واظ��ب الكت��اب والفقھ��اء على 

 الذین لم یكلوا الش���عراءفض���ال عن  نآلاإلى للھجرة  61دراس���تھا منذ وقوعھا في 
 .د رموزھا وبطوالتھافي تخلی

مداد .. طف التض���حیات ( وفي نس���ختھ العاش���رة ینعقد الملتقى تحت ش���عار 
تھ واقعة الطف في ش�����حذ ھمم مقاتلي القوات أدلیبرز الدور الذي  ) لالنتص�����ارات

 اإلرھاباألمنیة والحش�������د الش�������عبي في مواجھة القوى الظالمیة المتمثلة بداعش 
 والتكفیر. 
ً و قرابة خمسة لمتتسلقد  وصادقت  ،تندرج تحت محاور الملتقى سبعین بحثا

 وأربعین منھا.  ثالثةقبول  العلمیة علىاللجنة 
 جملة من التوصیات: إلى ھتوصل المشاركون فیوفي ختام الملتقى 

ألمنیة امنھا في الوزارات  واإلفادة ،المقدمة البحوث نتائج . ض�������رورة توظیف1
لغرض تعزیز الروح المعنوی��ة للمق��اتلین وش��������د أزرھم في مواجھ��ة لل��دول��ة 
 والفساد بأنواعھ كافة. ومحاربة اإلرھاب

الدروس المستقاة من الثورة ب وزارتي التربیة والتعلیم بمھمة تضمین اضطالع .2
النص��ر رفع معنویات مقاتلي الحش��د الش��عبي حتى تحقیق وأثرھا في  ،الحس��ینیة

 .اإلرھابيعلى داعش  النھائي
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في فض�����ح الفكر المنحرف والض�����ال  االجتماعي. توظیف وس�����ائل التواص�����ل 3
 ة القانون والمالحقة القضائیة.ووضعھم تحت طائل ،ومراقبة المروجین لھ

، داعشت تحت س����یطرة حبراز دور النس����وة ومعاناتھن في المناطق التي رزإ .4
ي وقفن مواقف بطولیة ض��د تلك الزمرة المنحرفة والمفس��دة س��واء ئالال وتكریم

لمق��اتل��ة في المش��������ارك��ة في القت��ال أو من دفعن أزواجھن وأخوتھن وأبن��ائھن 
 .اإلرھابیین

 .ونبذ التطرف بأش������كالھ كافة ،. ض������رورة التأكید على الخطاب الدیني المعتدل5
ص���ة في المناطق التي خابو ،واألمنیةالمؤس���س���ة الدینیة  إلىل وھذه المھمة توك

 المأساة.والتكفیریة تفادیا لتكرار  اإلرھابیةمن سیطرة الجماعات  تواً تحررت 
األخالقیة والقیم  لألبعاد. قیام مراكز البحوث التربویة والنفس��یة بدراس��ات معمقة 6

 المعتدلة. اإلسالمیةوتسخیرھا في بناء الشخصیة  ،السامیة لواقعة الطف
 ھعن الفرد في مجتمع فض��الً  اس��تثناءن من واجب مؤس��س��ات الدولة كافة دون إ .7

دروس  باس��تلھاموالعمل علیھ  اإلص��الح إلىوالدعوة  ،واجتثاثھمحاربة الفس��اد 
ألمر بالمعروف والنھي عن المنكر والوقوف اواقعة الطف التي من أھم مبادئھا 

 ً  كان الثمن. بوجھ المفسدین أیا
منھاج عمل یومي للفرد  وإرش�������اداتھاعیة الدینیة العلیا جعل توص�������یات المرج .8

ومالحقة دعاة الفتنة  ،والفس�����اد اإلرھابوالمجتمع على حد س�����واء في محاربة 
 والتفرقة بین أبناء الوطن الواحد.

لش����د  ؛قامة المھرجانات الش����عریة والخطابیة في الجامعات والمنتدیات الفكریةإ. 9
 أزر مقاتلي القوات األمنیة بصنوفھا كافة.

 ك��اإلنجلیزی��ةللغ��ات الحی��ة  (وترجمتھ��ا . عق��د مق��ارن��ات بین الطف والحش��������د10
 ؛من وزارة الثقافة إص����داراتش����كل  فيذلك  والروس����یة) وتقدیموالفرنس����یة 

الذي تحقق  ،للتعریف بتأثیر دروس الطف في ص�����ناعة النص�����ر على داعش
 .والقوات األمنیة مقدسبدماء الحشد الشعبي ال

لكل من تجشم عناء  ا العمیقنمتنانانعبر عن شكرنا الجزیل و أننود  ختاما،
 نجاح الملتقى.إلغرض  ببحث سھمأومن  ،السفر

 داد.ومن هللا نستمد العون والسّ 
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Abstract 
The Incident of Al-Taffis analytically viewed in a 

prismatic way from a Top-down perspective. It is noticed 
that the historical, philosophical and psychological 
dimensions form its triangular base as the nuclear content of 
the event is analyzed and the aspects of each dimension are 
then extracted, produced then projected, especially the 
psychological aspect, on those affiliated to Al-Hashd Al-
Sha'bi (public processions) so as to explain the way they 
imitate its sacrifices and its behavioral and ideological model. 
First-The Historical Dimension: 

The research shows that Al-Taff event has a symbolic 
national and historical effect at the level of an Islamic nation. 
It also represents one of the historical continuance in its 
growth due to its unique ability in bringing up the past into 
the present and its ability in reviving itself adding to the 
automatic historical renewal, whereas other historical events 
fade with the passage of time which granted it, as a historical 
event, a feature of survival as a fixed event, and making it a 
turning point in changing the course of historical events with 
effects that transcend its present era over successive 
historical stages, leading to the individual decision to become 
a model to what is called the historical decision. 

When analyzing the historical peak of AL-Taff incident, 
we find that two basic elements of the Y and X axes of a 
graph: the event and the decision where both ascend 
simultaneously and gradually in parallel to each other. Every 
decision goes side by side with a parallel event peaking in the 
martyrdom of Immam Al-Hussein [PBUH], then descends 
but remains in a state of a historical existence and stability, 
when the graph of this is annually commemorated and keeps 
its ascending temporal and spatial density that makes a 
unique historical event at the level of its historical elevation 
and the cause of the collocation between the spiritual beliefs 
and the historical events comes back again through the most 
ever present lively historical symbolism represented in the 
blood of martyrs, added to the historical models in political 
conflict which repeats itself through history, in addition to 
the unsurpassable models ofsacrifices that no other historical 
model would ever be compared to, despite the so many of 
them as they faded from the stage of the present time events, 
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and did not historically survive as Al-Taff battle. 
Second-The Philosophical Dimension: 

Al-Taff incident forms a special philosophy that is clearly 
revealed in its outputs, notions and its supreme goal. This 
philosophy clearly appears through the sublimation of the 
human psyche towards perfection and exaltedness. It is 
always noticed that in every detail, the philosophy of morals, 
the conflict between right and wrong, the belief of eternity, 
and philosophy of immorality presented by this event 
through its historical figures where the humanitarian 
symbolism ascends and the ideology of self-sacrifice is 
reflected in the figure of Al-Imam Al-Hussein Bin Ali-
[PBUH], and where both the philosophical perceptible and 
existential currents are clearly revealed through the conflict 
between what is secular and physical, and what is religious 
and absolute, on the other hand. The incident presents a 
model on divinity, and immortality after death. The 
philosophy of affinity to godhood (love of Allah, the 
Almighty), grows and fosters up to the degree of 
identificationin another philosophy that is represented in 
dedicating itself for the other selves. 
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 مقدمة:
بش��كل اجتماعی��ة  كظ��اھرةواقع��ة الط��ف العلم��ي التحلی��ل الباحث��ة ف��ي تن��اول ت

المح�ور في والمح�ور الفلس�لح�ظ أن المح�ور الت�اریخي وویُ ، موشوري م�ن األعل�ى
، بمعن��ى الن��واتي الواقع��ةحل�ل مض��مون وعلی��ھ یُ الثالثی��ة،  النفس�ي یش��كلون قاع��دتھا

ة ی�ق�رأ ق�راءة تحلیلتُ و، التاریخی�ة المراج�عمعظ�م  المتف�ق علیھ�ا ف�يتُحل�ل األح�داث 
لمضمونھا ومفاھیمھا ف�ي ك�ل م�ن المح�وریین األساس�یین الت�اریخي والفلس�في، ث�م 

ن ف��اعلیبص��فتھم عل��ى منتس��بي الحش��د الش��عبي المس��تنتجة األبع��اد مض��امین س��قط تُ 
مباش��ر الأو غی��ر  ص��لة بش��كل مباش��رال ذيح��راكھم عل��ى ف��ي الع��راق، و سیاس��یین

ثلّھم كحركة سیاسیة تضحیتھا تفسیر كیفیة تمإلى في النھایة ویُصار  بواقعة الطف،
 تس�تثیرھممھ�م و وتس�تنھض، وكیف تلھمھ�م الواقع�ة سلوكيالو الفكريأنموذجھا و

 دافعیتھم لقتال داعش.
 مشكلة البحث:أوالً: 

یعتب��ر التحلی��ل العلم��ي االجتم��اعي مھم��ة بحثی��ة ومس��ؤولیة ال یُس��تھان بھ��ا، 
االجتم��اعي األك��ادیمي والمنھج��ي خاص��ة ف��ي ظ��ل ن��درة أو انع��دام البح��ث العلم��ي 

ف�ي تناولھ�ا كظ�اھرة تخض�ع للبح�ث  لواقعة الطف بحسب علم الباحثة، فھناك ندرة
ثمة تأطیر یحكم التحلیل العلمي البحثي لواقعة الط�ف بحس�ب العلمي األكادیمي، و 

 س م�ن ج�انبیندرّ ما ھو موجود في اإلرث الفك�ري والمعرف�ي حیالھ�ا، فغالب�اً م�ا تُ�
م��ن زاوی��ة الدراس��ات الدینی��ة بكث��رة تناولھ��ا ف��ي یتمث��ل الجان��ب األول ، تقلی��دیین

عتم�د عل�ى اإلدح�اض ال�ذي یالنق�دي ف�ي الجان�ب الثاني الجانب یتمثل والسیاسیة، و
موضوعي الغیر تنتھي بإبداء الرأي الشخصي غالباً ما و الدینیة، المنطقي والحجج

 ً  .عن ذات الباحث نسبیا
می��ادین  الم��ادي والالم��ادي الرم��زيف��ي الجان��ب واقع��ة الط��ف  ث��راء یغن��يو

ً ، فھ��ي تعتب��ر موض��وعالعل��وم اإلنس��انیة ً مھم�� ا ج��داً للبح��ث األك��ادیمي كظ��اھرة  ا
 االستش��رافیةعلوم الوت��رتبط ب�� ،ض��ع لقواع��د ومنھجی��ة بحثی��ة علمی��ةاجتماعی��ة تخ

mailto:banebrahim0@gmail.com
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ال�ذي لواقع�ة كوطن ا التي یعیشھا العراق السیاسیة تفرض الظروف، كما لمستقبلل
 اض ھم��م ش��عبویة عب��ر تش��كیلس��تنھاض��رورة  ،اإلرھ��ابیم��ر ف��ي واق��ع محارب��ة 

تحلی��ل مض��مون واقع��ة  ف��إن الحش��د الش��عبي، ول��ذلكحرك��ات سیاس��یة اجتماعی��ة ك
 أث�ر ق�دارمو ،الفكری�ة والس�لوكیةمعرفیة في الكش�ف ع�ن تجلیاتھ�ا ضرورة الطف 
 .العراقیةعلى تجربة الحشد الشعبي  انتائجھ
 أھمیة البحث:ثانیاً: 

واقعة الطف من أھمیة ھذا البحث لالنظریة ھمیة األتأتي : األھمیة النظریة -أ
 ،ونم���ط ھ���ذه العالق���ة ،الحاض���ربالتاریخی���ة عالقتھ���ا م���ن رص���د و ،أوالً 

فلس��فتھا وأثرھ��ا ف��ي ال��نفس  دیموم��ة م��دى، ومرونتھ��امق��دار و ،وص��فاتھا
ً  في ظل عالم سیاسي عربي متغیرالبشریة   .وجوداً ووعیا

طریقة تحلیل المضمون الكیفي التي تناول الواقعة بتتمثل  :األھمیة العملیة -ب
عل�ى أرثھ�ا معرف�ة ، مم�ا یزی�د ھا األبحاث العلمی�ة كمنھجی�ة وتن�درب تضنّ 

، وتعتب��ر ھ��ذه كمنھجی��ة بحثی��ة ف��ي العل��وم االجتماعی��ة ویغنیھ��االمعرف��ي 
 .الواقعة على حد علم الباحثةالدراسة األولى في تحلیل مضمون 

 أھداف البحث:ثالثاً: 
جدی��د، دراس��ة الواقع�ة م�ن جان�ب علم�ي یھ�دف البح�ث إل�ى الھ�دف النظ�ري: -أ

اھرة ظ�لیب�ین م�دى ارتب�اط الة والفلس�فیة الض�منیة وتبیان أبعادھ�ا التاریخی�
 .في العراق الحشد الشعبيتجربة ب

التكثیف العلمي الستخدام السعي البحثي ویھدف البحث إلى الھدف العملي:  -ب
وخاص���ة  ،الكیف���ي ف���ي الظ���واھر االجتماعی���ة طریق���ة تحلی���ل المض���مون

ھ��ذه أن یؤس��س الحق��اً عل��ى نت��ائج والدینی��ة المت��واترة تاریخی��اً، الح��وادث 
ة والس�لوكیة ل�دى متغیرات الثقافیدراسة دراسات تقویمیة ترصد حركة الال

 .الشعبیة كالحشد الشعبي العراقيالحركات المقاومة 
 البحث:أسئلة رابعاً: 
 ما األبعاد التاریخیة التي تنطوي علیھا واقعة الطف؟  -أ

 ما األبعاد الفلسفیة لواقعة الطف؟ -ب
أكث���ر حض���وراً ف���ي  في)(الت���اریخي، الفلس���أي م���ن األبع���اد المبحوث���ة  -ج

 .؟ مضمون الواقعة
 .؟ في الواقعةونمطھا بین البعدین شكل العالقة ما  -د
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 حرك��ة الحش��د الش��عبي العراق��يكی��ف تتجل��ى ھ��ذه األبع��اد ف��ي تجرب��ة  - ـھ��
 ؟حذ ھممھموش

 منھجیة البحث:خامساً: 
 .المنھج الوصفي التحلیليدراسات  یعد البحث من منھج:ال -أ

وح�دة تحلی�ل ون، عب�ر مطریقة تحلی�ل المض�في البحث عتمد یُ  الطریقة: -ب
 .)وحدة الموضوع(

أح���داث واقع���ة ع المتمثل���ة ب(ووح���دة تحلی���ل الموض��� :وح���دة التحلی���ل -ج
 ).الطف

قام�ت  بشكل دقیق،الطف  للواقعة (النواتیة)وحدة الموضوع تحدید  وبھدف 
 : بالخطوات التالیة الباحثة

أح��داث واقع��ة ورود إس��ناد وص��حة لمعرف��ة اج��ع م��ن مر لم��رجعینالرج��وع  .1
اد، ، وھي كتاب (الحسین أبو الشھداء) للكاتب عباس محمود العقّ بینھما الطف
 الحسینیة) للدكتور مرتضى المطھري. (الملحمة وكتاب

 مقاطعة األحداث الواردة والمتفق علیھا في كال المرجعین. .2
تص�بح ھ�ذه ، حی�ث بشكل متسلس�ل ومس�ند إعادة صیاغة واقعة الطف النواتیة .3

ھ�ي وح�دة تحلی�ل الموض�وع ف�ي طریق�ة تحلی�ل المض�مون الواقعة بصیاغتھا 
 المتبعة بالبحث.

الباحث��ة م��ن  ش��بكة عالق��ة المف��اھیمبلمفی��د اإلض��افة أن الباحث��ة تس��تعین وم��ن ا .4
المفھوم القومي العرب�ي ف�ي فك�ر ) في دراستھا بعنوان"1981،(مارلین نصر

م�ع المف�اھیم الوارد في الواقعة تبیان عالقة المفھوم بھدف الناصر"جمال عبد 
البع��د الفلس��في ف��ي  ل��ھ م��ن حی��ث المعن��ى والدالل��ة خاص��ةالمرادف��ة األخ��رى 
 للواقعة.

 سادساً: مفاھیم البحث:
  :واقعة الطف -أ

 ً مدى على في كربالء وقعت األحداث التاریخیة التي  بأنھا وتعرف إجرائیا
األم��ام وكان��ت ب��ین للھج��رة،  61مح��رم س��نة  10وختم��ت ف��ي  ثالث��ة أی��ام

یزید عھ أھل بیتھ وأصحابھ، وجیش ممن الحسین بن علي بن أبي طالب و
 .معاویة بن

 :) (Content Analysis :نتحلیل المضمو.  -ب
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مجموع��ة الخط��وات المنھجی��ة الت��ي "م) بأنھ��ا (كام��ل الق��یّ عرفھ��ا الباح��ث ی
الكامن�ة ف�ي المحت�وى، والعالق�ات االرتباطی�ة تسعى إلى اكتش�اف المع�اني 

لھ���ذه المع���اني م���ن خ���الل البح���ث الكم���ي والموض���وعي الم���نظم للس���مات 
 ).9،ص2011" (القیم، الظاھرة في ھذا المحتوى

 : حدة الموضوعو  -ت
ف عل��ى العب��ارات أو األفك��ار الت��ي وردت ف��ي الوق��وإجرائی��اً ویُقص��د بھ��ا 

 واقعة الطف بھدف تحدید بُعدھا.
 :المناقشةسابعاً: 

تحدد الحوادث التاریخی�ة بأبعادھ�ا وداللتھ�ا الواق�ع بالنس�بة لألف�راد، وتش�كل 
االجتماعي والدیني، وتعكس نمط و السیاسي ھویتھم المجتمعیة، وتؤثر في سلوكھم

 ،الوطنی��ة ف��ي المنظوم��ة السیاس��یة ب��ین أفرادھ��ا العالق��ات التوافقی��ة أو الص��راعیة
ب��رأي الباحث��ة  ن فھ��م أي حادث��ةإف�� ، ل��ذلكبالنس��بة إل��یھم وھرمیتھ��اوتوزی��ع األدوار 

العلن���ي ال���ذي  فھ���م الش���كل :جوان���ب: الجان���ب األول ةیفت���رض قراءتھ���ا م���ن ثالث���
الص�ریح والعلن�ي،  ومعناھ�ا الواقع�ة دالل�ة :، والجان�ب الث�انيالواقعةتمظھرت فیھ 

ھذه فھم مجموع إذ أنّ ھو اكتشاف المعنى الضمني الخفي للحادثة،  :والجانب الثالث
والً إل��ى المع��اني المض��مرة عمیق��اً وص�� الواقع��ة س��بر غ��ورق��د یس��ھم ف��ي الجوان��ب 

 . وداللتھا وأبعادھا
وتب�ین ، تق�دم م�ن خاللھ�ا ذاتھ�ا م�ا تنطوي الح�وادث التاریخی�ة عل�ى فلس�فةو
المعرفی���ة الفلس���فیة  دالل���ة أح���داثھاعالق���ة ف���ي الت���اریخ عب���ر ال الفلس���فیة أفكارھ���ا

 نتص��ور یج��ب أن یق��ول المنظ��ر (فوك��و یام��ا)و ،ھا الت��اریخي ومعطیات��ھموض��وعو
ع أن تعم�ل ف�ي اس�تراتیجیات مختلف�ة، كمجموعة عناصر خطابیة تستطی" الظاھرة

ك ألن الخطابات عناصر أو كت�ل تكتیكی�ة ف�ي حق�ل عالق�ات الق�وي، ق�د تك�ون ھن�ا
( "الواح���دة نفس���ھا اإلس���تراتیجیةباین���ة منھ���ا وحت���ى متناقض���ة داخ���ل أش���كال مت

، والظاھرة ال تق�ف عن�د الخط�اب السیاس�ي الت�اریخي )278، ص: 2000بغورة،
 فقط، بل یتعداه للظاھرة التاریخیة ككل.

فلس�فیة ، وذات دالل�ة وتعتبر واقعة الطف حادث�ة تاریخی�ة ذات ج�دل مس�تمر
 الخط��اب السیاس��ي عب��ریم��ر  نظ��ام أی��دیولوجي كونھ��ا تنتم��ي إل��ىروحی��ة وإیمانی��ة 

یدیولوجی��ة تق��ع ف��ي المس��افة ب��ین الواق��ع الحقیق��ي المت��یقن "األوبم��ا أن ، وال��دیني
الحش��د فھ��ذا یعن��ي أن تجرب��ة )، 3:،ص2013وتص��ورنا ع��ن الواق��ع" ( محم��د، ،

 حیث یعتب�رفكري، إیدیولوجي دیني نتاج بحراكھ االجتماعي السیاسي ھو  شعبيال
ث��م تحول��ت لتأخ��ذ ش��كل  ،ب��دء ف��ي ت��اریخھمالنقط��ة الحش��د الش��عبي الواقع��ة  منتس��بو

محاك��اتھم لواقع��ة أن ف��ي الحاض��ر، كم��ا  المؤسس��اتيالح��راك السیاس��ي العس��كري 
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ً  إیدیولوجیاالطف   منھ�ا ل�ذین یس�تقونا القتالی�ةدافع خل�ف أعم�الھم یجعلھ�ا ال� ودینی�ا
، وتتمثل ر)كما أشار لھ(ماكس فیبلدیھم  الضمیر الجمعيوتحاكي  ،الھمة في القتال

حس�ب  دیھم كجماعات متجانسة إلى حد كبیرفي الالشعور الجمعي للظاھرة  أبعادا
 تاریخ الواقعة وأحداثھا وتمثلّ  شحذ الھمم منالنفس (أدلر و یونغ)، وعلیھ تُ  عالميّ 

ال��ذي و ،قت��الھم الع��دو الحاض��ر(داعش)ف��ي  ھ��م لھ��ملْ شخص��یاتھا ك��أنموذج مث��الي مُ 
الھم��ة  یجع��ل مم�ا ،)وجیش��ھ (یزی��د ب�ن معاوی��ةالت��اریخي أنم��وذج الع�دو ّل ف��ي مث�تی

أس���وة عل���ى داع���ش  لتحقی���ق االنتص���اردرج���ة ومس���توى وج���داني أعل���ى  ی���ةالقتال
الطف وخاصة سید الشھداء األمام حسین ب�ن عل�ي علی�ھ الس�الم بشخصیات واقعة 

 لیكون خیر مثال لھم في الدفاع والتضحیة.
 :بیانات تحلیل المضمون (واقعة الطف) ثامناً:

ذك�ر ك�ل  تشیر الباحثة أن الواقع�ة غنی�ة ج�داً بال�دالالت واألبع�اد، وال یمك�ن
الجزئیة تحت عناوین الدالالت الالت ضم بعض الدتم داللتھا في ھذا البحث، لذلك 

ق��د أول��ى البح��ث أھمی��ة للش��عارات واألق��وال إل��ى جان��ب و الكب��رى واألكث��ر أھمی��ة،
 .األحداث في مقدماتھا ونتائجھا

 یبین البعد التاریخي والبعد الفلسفي لواقعة الطف )1( جدول
 البعد الفلسفي البعد التاریخي

قد یغی�ر مج�رى  افردی اتجسد فكرة أن قرار .1
 .التاریخ

 التاریخي ترسیخ كاریزما القائد الملھم   .2
 .الدیمومة التاریخیة .3
 .ھدمأنموذج الشھید تاریخیاً ورمزیة  .4
 .جود االجتماعيعي والومسألة الو .5
 بھا. الواقعةوارتباط الجغرافیة التاریخیة  .6
 .لخیار التاریخيأثر ا .7
 .ذروة التاریخیةإلى ال الحدثتصاعد  .8
مركب���ة الخالقی���ة األواإلنس���انیة  المنظوم���ة .9

 .تاریخیاً 
ح��دث  ، وم��اٍض ح��دث (العم��ق الت��اریخي  .10

، و المس����تقبل مستحض����ر ف����ي الحاض����ر
 .)في كل عام الواقعةینتظر إحیاء 

والتوثی����ق  ش����كل م����ن أش����كال الت����أریخ .11
 .يالتاریخ

الص��راع الت��اریخي ب��ین تی��ارات أنم��وذج  .12
 سیاسیة مضادة لبعضھا. 

 یني الفلسفيالتیار الد .1
 فلسفة األخالق .2
 صراع القوى الخیر والشر  .3
 مبدأ الخلود  .4
مب������دأ الفلس������فة االنطولوجی������ة (  .5

 الموت) الحیاة بعد
 الوجودیة بالذاتمبدأ التضحیة  .6
 الفلسفة الروحیة .7
 خیر المطلق السعي إلى ال .8
 لة الوجودمسأ .9

 فلسفة حب هللا .10
 الفسلفیة وداللتھ الرمز .11
الفلس�������فة الروحی�������ة الحس�������یة  .12

 المجردة 
 فلسفة بذل الذات .13
 اإلنسانيالضمیر  .14
 فلسفة الجسد المادي .15
 الفلسفة العقلیة .16
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مص���طلحات وش���عارات رمزی���ة فرزھ���ا ل .13
 .تاریخیةأصبحت متداولة 

د أي كی��ف یح��دتاریخی��اَ(المنتص��ر منط��ق  .14
الت�����اریخ م�����ن ھ�����و المنتص�����ر  منط�����ق

 )المھزومو
 أنموذج عن نظریة المؤامرة التاریخیة .15
الخط�������اب السیاس�������ي وتوظیف�������ھ ف�������ي  .16

 التاریخ(خطاب األمام الحسین بن علي)
ب��ین الح��اكم والمحك��وم (نظری��ة العالق��ة  .17

 ھوبز)لدى توماس العقد االجتماعي 
ل��دى  تجس��ید مب��دأ الغای��ة تب��رر الوس��یلة .18

 یزید بن معاویة).شخصیة (میكافیللي 
ال��تالزم ب��ین العقائ��د الروحی��ة والمكاس��ب  .19

 .التاریخیة
أث�����ر العص�����بیة القبلی�����ة ف�����ي الح�����وادث  .20

 التاریخیة 
س��ة ف��ي السیانظری��ة المرك��ز واألط��راف  .21

 .)دمشق والحجاز(
ال������دعوة القومی������ة ف������ي بن������اء األم������ة  .22

 .اإلسالمیة
 الثغ�����ور الحدودی�����ة ف�����ي الت�����اریخدور  .23

 (الكوفة) العربي السیاسي
نم��وذج الخالف��ة ك��أنموذج حك��م ألع��رض  .24

 تاریخي.
دور الش���عوب ف���ي الحرك���ات السیاس���یة  .25

 التاریخیة 
المك�����ان حس�����ب ح�����رب  فن�����ون ارتب�����اط .26

المی��اه، (الحص��ار، من��ع ورود الجغراف��ي 
، حج�ارة، س�ھام، الق الحدود المعسكرإغ

 )خیول
و المكان��ات السیاس��یة عب��ر األدوار  تب��دل .27

م���ن  التاریخ(انش���قاق بع���ض المح���اربین
وانض�����مامھم لمعس�����كر  معس�����كر یزی�����د

 )الحسین بن علي 
المركبة تاریخیاً (النس�اء  للحادثةأنموذج  .28

والرج����ال واألطف����ال والش����یوخ والعبی����د 

 اإلنسانیةمبدأ  .17
 البحث عن الحقیقة .18
 الدین والدنیویة .19
 صراع بین المبدأ والمنفعةال .20
 اإلنس��������انیةتص��������عید ال��������نفس  .21

 وھبوطھا
 فلسفة الكفاح الدنیویة .22
 الروحوالعالقة بین الجسد  .23
 األعلى فلسفة الحق .24
 نظریة العناصر األربعة  .25
المنط����ق االختی����اري والمنط����ق  .26

 الجبري
 .الدیمومة الفلسفیة للحادثة .27
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 مسلم).والمسیحي والیھودي وال
الحقیق��ي الت��اریخي ال��والء ع��ن أنم��وذج  .29

وأنموذج الوالء المزیف أو المجبر بفع�ل 
 الواقع.

 الواقع��ةتك��رار ت��اریخ یعی��د نفس��ھ عب��ر  .30
ف���ي قال���ب مختل���ف عب���ر تش���ابھ  ل���ذاتھا

أح��داث ك��ربالء م��ع أح��داث الحاض��ر ف��ي 
 العراق.في أنموذج داعش 

 بالسلطة تاریخیاً. سبل االستئثار .31
أنموذج الم�رأة المحارب�ة تاریخی�اً عرض  .32

 .في الحروب ودورھا ووظیفتھا
ك����ربالء اقتران (ك����االقت����ران الت����اریخي  .33

بشخص����یة األم����ام الحس����ین ب����ن عل����ي، 
ط����ف بحادث����ة ال واقت����ران أس����م موق����ع

 )المعركة
 الضمیر التاریخي. .34
حادث��ة تاریخی��ة مفتوح��ة للت��اریخ والفك��ر  .35

 في اإلثبات واإلسناد والبرھان.
تبی���ان دور العوام���ل النھض���ویة تاریخی���اً  .36

 في تاریخ الدول.
ً تمث�����ل نوع����� .37 م�����ن الح�����روب الفكری�����ة  ا

 والعقائدیة.
ً تمث��ل حرب�� .38 متض��ادین ف��ي  نأنم��وذجیف��ي  ا

 األخالق.
التوقیت السیاسي التاریخي(وفاة معاوی�ة  .39

اإلم�����ام قب�����ل البیع�����ة، توقی�����ت خ�����روج 
 )لحسین، توقیت العاشر من محرما

ال��دعوة للمواطن��ة الص��حیحة ف��ي الدول��ة  .40
 اإلسالمیة.

رمزی����ة ال����ذكور ف����ي الح����روب والنس����ل  .41
(شخص��یة األم��ام عل��ي ب��ن زی��ن والذریة

 العابدین بن الحسین)
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 :المضمونتحلیل نتائج بیانات مناقشة تاسعاً: 
 :البعد التــــــــــاریخي -أ

 قشات النتائج وتفسیراتھا بسبب ث�راءمناالستعراض كل ھذا البحث سع تال ی
ي ت��نق��اط التكتف��ي الباحث��ة بع��رض أھ��م ال، ل��ذلك المض��امین والدالل��ةبالط��ف واقع��ة 

 .ةالتاریخي بوصفھا حادثة تاریخی ھالبعدلشكل العام توضح ا
ف��ي الت��اریخ للح��وادث  المس��تویات التراتبی��ة الزمانی��ةع��ن تكش��ف الواقع��ة 

ل��دورھا  نتیج��ة الزمنی��ة أھ��م فت��رات الت��اریخ العرب��ي العرب��ي، فتجع��ل م��ن فترتھ��ا
تبق��ى كحادث��ة تس��تأثر بمقدم��ة ونتائجھ��ا ف��ي تغی��ر مج��رى األح��داث التاریخی��ة، و

 .أھمیةالسیاسیة والدینیة  التاریخیةاألحداث 
ذات ودالل��ة رمزی��ة، الحتوائھ��ا عل��ى ش��خوص  ةتاریخی��ال ةرمزی��البتتس��م و

مم�ا  ،مالءمة الواقع الت�اریخي ف�ي معطیات�ھلقدرتھا على  إضافة، روحیة وأخالقیة
 ال��ھ ف�ي ك�ل زم��ان وفعل�ھ وتض�في علیھ��ایجعلھ�ا رمزی�ة إنس��انیة تص�لح لمواكب�ة ح

 التأویالت التي تفسرھا.
م��ع  ،یظھرھ��ا بث��وب عص��ريال��ذي  الس��رد الت��اریخيعل��ى لھ��ا  وثم��ة ق��درة

 المنظر(ب�ول ریك�ور) وھ�ذا م�ا عب�ر عن�ھ ،الحفاظ على نواتھ�ا التاریخی�ة وأھ�دافھا
"أنھ ھناك نوع من السرد الذي یق�وم عل�ى األح�داث المبل�ورة وأش�كالھا الزمانی�ة ب

 ،)52،ص:2014العمیق��ة وت��ؤدي وظیف��ة مرج��ع للحكای��ات ع��ن ال��زمن"(بلجن،
یساعد في فھ�م الموض�وع لسفي كشف عن ثراء فكري فإلى الواقعة الطف تؤدي و

وم�ة الدیممنحھ�ا ص�فة األم�ر ال�ذي ، وھ�ذا الس�كونیة والتقلی�د التاریخي ویبعده عن
ھا المتفردة عل�ى استحض�ار الماض�ي قدرتصیرورتھا، فالتوالدیة في في  التاریخیة

ً في الحاضر، وأحیاء ذاتھا و ت ً  الواقع�ة إحی�اءعب�ر  ج�ددھا التلق�ائي تاریخی�ا  ،س�نویا
 .بعدھا عن سكونیتھاكحادثة تاریخیة وأ ةالتاریخی امیكیةالدینسمة منحھا 

للواقع��ة الط��ف أن عنص��رین أساس��یین  ال��ذروة التاریخی��ةف��ي تحلی��ل نج��د و
 مث�الیشكالن مح�ور الس�ینات والعین�ات ف�ي تمثیلھ�ا البی�اني وھم�ا الح�دث والقرار،

یقاب��ل رم��ي س��ھم عم��ر ب��ن س��عد "أش��ھدوا ل��ي عن��د األمیر_یزی��د ب��ن (عل��ى ذل��ك 
 "قوم�وا ی�ا ك�رام أني أول من رمى الحسین" قرار األمام حس�ین ف�ي قول�ھ -معاویة

) ، حی��ث یت��وازى الح��دث 149-148،ص:1969العق��اد،"(إلیكمم ق��ولفھ��ذه رس��ل ا
وعل�ى مب�دأ  ،م�ن حی�ث أث�ره ف�ي مجری�ات الواقع�ة التدریجيفي التصاعد  والقرار

حدث  مقابلھفكل قرار یتصاعد  النظریة الفیزیائیة االجتماعیة (الفعل وردة الفعل)،
الحس�ین علی�ھ لتبل�غ ذروتھ�ا ف�ي استش�ھاد األم�ام ھ�ذه التف�اعالت و تستمر  ،یوازیھ
ا ذروتھبل تحافظ على  كباقي الحوادث التاریخیة،نھائیاً لكنھا ال تنخفض و ،السالم

ف��ي  مج��دداً یع��ود خطھ��ا البی��اني ف ،مراس��م عاش��وراء الس��نویةف��ي الحاض��ر عب��ر 
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متف�ردة مما جعلھا حادثة تاریخیة نادرة في مس�توى إعالئھ�ا الت�اریخي و ،التصاعد
 .في صعودھا التاریخي

، وإحقاق لإلنسانیة عبر الدعوة إلى الحریة الكبرىالمطالب التاریخیة تتمثل 
ف�ي ح�ین استش�ھد الت�اریخي:  وإعالء الوجود البشري، ورفع الظلمالعدل اإلنساني 

م�ن رأى : "فق�الص�لى هللا علی�ھ وس�لم ن بقول جده رس�ول هللا یالحس خطبتھ األمام
 ب�اإلثملس�نة رس�ول هللا یعم�ل ف�ي عب�ادة هللا سلطاناً جائراً مستحالً لحرم هللا مخالفاً 

ن یدخل����ھ  أفل����م یغی����ر م����ا علی����ھ بفع����ل وال ق����ول ك����ان حق����اً عل����ى هللا والع����دوان
 ) 96،ص:1969مدخلھ"(العقاد،

سیاس��ي وأخالق��ي كعق��د  االجتم��اعيأع��الء ش��أن العق��د ھ��دفت الواقع��ة إل��ى و
منح��ھ  و ف��ي المجتم��عتنظ��یم العالق��ة ب��ین الح��اكم والمحك��وم والحك��م تنظ��یم  بھ��دف

س�لكم ببیع�تكم روق�د أتتن�ي كت�بكم و: "قال األمام الحسین علیھ الس�المقد ف ،الشرعیة
وأنك������م ال تس������لمونني وال تخ������ذلونني، ف������ان بقی������تم عل������ى بیع������تكم تص������یبوا 

 )96،ص:1969"(العقاد،.رشدكم
متناقض��ین لم��ا یع��رف ف��ي عل��م  نأنم��وذجیواقع��ة الط��ف بشخص��یاتھا ق��دمت 

م�اكس فیب�ر ما وصفھ ع�الم االجتم�اع ، كالشخصیات التاریخیةكاریزما االجتماع ب
ال�ذي ، أي القائ�د الت�اریخي )، أو القائ�د الك�اریزمي(كاریزما القائد الملھ�مبمصطلح 

ال�ذین  لألش�خاصوتعتب�ر القائ�د الملھ�م  صفات تاریخیة متفرد بھا ع�ن س�واه یمتلك
ھ علی�� عل��ي ن ب��نم��ام الحس��یف��ي ش��خص اإلألول نم��وذج ااألوتمث��ل ، یت��أثرون ب��ھ

"وم�ا عس�یت أن  ف�ي قول�ھ بصفاتھ معاویة بن سفیانحیث اعترف خصمھ السالم، 
وذج الث�اني ھ�و یزی�د األنم�تمث�ل و أعیب حسیناً؟ وهللا ما أرى للعیب فیھ موضعاً)،

ب��ن معاوی��ة ال��ذي اتفق��ت المراج��ع عل��ى ص��فاتھ بحس��ب م��ا أوردھ��ا عب��د هللا ب��ن 
إن رج���الً ی���نكح األمھ���ات والبن���ات واألخ���وات ویش���رب الخم���ر وی���دع  ..حنظل���ة"
 )585،ص:2009"(مطھري،.الصالة

ً مشخص�ن بأن یكون مبدأً في معظم حوادث التاریخ  مبدأ التضحیةتجسد  أي  ا
، م�ا أو لنصرة قضیةاسب، مكالحصول على  ألجلأو الحاكم، فرد شخص الألجل 

مختل�ف ف�ي واقع�ة  إال أن ھ�ذا النم�وذج ب�الجنود لتحقی�ق الھ�دف،ما یُضحى وغالباً 
ً ، حیث قدم أنموذج�الطف ً تاریخی� ا ً التض�حیة متماھی� ش�كل أمث�ل لمب�دأب ا ب�ین القائ�د  ا

"لقد بررتم وعاونتم والق�وم ال شخص األمام حسین  ھذا في قولیلتمس ووالجنود، 
ف�إذا ج�نكم اللی�ل فتفرق�وا ف�ي  .. ای�ري أح�دولو قتلوني لم یبتغوا غ یریدون غیري،

، ویقابل��ھ أنم��وذج م��واز م��ن )132،ص:1969"العقاد،.أنفس��كمس��واده وأنج��وا ف��ي 
 عل��ى مم��ا ی��دل ،تض��حیة المجم��وع ف��ي س��بیل القائ��دالرفع��ة األخالقی��ة وال��والء م��ن 

نظی���ره ف���ي  ق���لَّ  وھ���ذا مث���ال ،أتباع���ھ ب���ین القائ���د والعالق���ات االجتماعی���ة ص���حة 
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س�ین علی�ھ" األم�ام الح ومثال علیھ حین رد مقاتلو، العقائدیةوالتشكیالت العسكریة 
ل�یھم، أنق�ول تركن�ا س�یدنا ام ، م�اذا نق�ول للن�اس إذا رجعن�ا عمعاذ هللا والشھر الحر

 دریئ�����ة للرم�����اح وج�����زراً  عرض�����ة للنب�����ل وواب�����ن س�����یدنا وعمادن�����ا، تركن�����اه 
 ،)18،ص:1969للسباع"(العقاد،

نستش�ھد بق�رار األم�ام و ،یغی�ر مج�رى األح�داثالذي  تاریخيالقرار لافكرة 
 "أال وإنّي زاحف بھذه األسرة على قلّة الع�دد وخ�ذالن الناص�ر": الحسین حین قال
ً أن تقدم أنموذج الواقعةحیث استطاعت   للقرار المصیري التاریخي الكبیر. ا

م�وطئ رأس  ةعرف�م حیث ع�دم ،حادثة تاریخیة مفتوحةظلت واقعة الطف 
البح�ث محط اإلنساني ولعقل للبحث في اجعلھا مفتوحة  األمام الحسین علیھ السالم

المعن�وي واللفظ�ي  للتحریف الت�اریخيعرضة تاریخیة كحادثة  ، كما جعلھاالعلمي
وذل��ك لمرونتھ��ا الس��ردیة والتمثیلی��ة وتحریض��ھا  ،بش��كل مقص��ود أو غی��ر مقص��ود

 .الفكر والتصور والخیال
األمام عل�ي حدوثھا من قبل ف استشرفي ا واقعة الطفإعجاز البد من ذكر 

وأی�م هللا لتج�دن " :ف�ي إح�دى خطب�ھورد عل�ى ذكرھ�ا ف، علیھ السالم بن أبي طالب
تعزم بغیھا وتحط بیدھا وت�زین  ب الضروس:كم أرباب سوء بعدي كالنابني أمیة ل

یزال��ون بك��م حت��ى ال یترك��وا م��نكم إال نافع��اً لھ��م أو غی��ر  ال برجلھ��ا وتمن��ع درھ��ا،
تص�ار كانم�نھم إال  یك�ون انتص�ار أح�دكمبھم، وال یزال بالؤھم عنكم حتى لضائر 

 )507،ص:2009العبد من ربھ"(مطھري، 
 البعد الفلسفي: -ب

 ف�ي اإلنس�انكونھ�ا ت�دور ف�ي فل�ك ، حادث�ة الط�ف ھ�اتؤدیثمة وظیفة فلس�فیة 
ف�ي ض�مھا ومعق�دة غنی�ة بھ�ا تؤلف فلسفة خاص�ة والماضي والحاضر والمستقبل، 

وف��ي  فھا،اھ��دأوأفكارھ��ا و ف��ي أح��داثھالتی��ارات الفلس��فیة الت��ي وردت العدی��د م��ن ا
ار الفلس��في الروح��ي ی��ي آلخ��ر، ولكن��ھ یبق��ى التفت��داخل معق��د یفض��ي م��ن تی��ار فلس��

نح�و ك�ل م�ا یتعل��ق  إلنس�اناوج�ھ األكث�ر حض�وراً ف�ي تجلیاتھ�ا ورمزیتھ�ا، حی�ث ت
المتمثل  ،وتبین بحوادثھا النقیضبالقیم األبدیةو  بالروح باألمور الروحانیة المتعلقة

 تباعھ.لدى یزید بن معاویة وأ المادیة الطبیعیةفي سیطرة 
نقیض��ین فلس��فیین ھم��ا مب��دأ الص��راع ب��ین جلی��اً عب��ر  فلس��فة األخ��الق تظھ�ر

ال��ذي یم��ر عب��ر الف��داء ب��النفس م��ن  مفھ��وم األبدی��ةتكش��ف ع��ن الح��ق والباط��ل، و
 .شخصیاتھا التاریخیةتضحیات أنموذج 
علی�ھ –ل�ي ذات في شخص األم�ام الحس�ین ب�ن عب اإلنسانیةالرمزیة وتعلو  
بش�كل جل�ي عب�ر الص�راع  الوجودي والحس�ين ، ویتجلى التیاران الفلسفیا-السالم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD
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ً  اأنموذج� الواقع�ةمجرد، و تق�دم  روحيھو دنیوي مادي و بین ما عب�ر  انطولوجی�ا
أي ح��ب هللا ع��ز وج��ل  فلس��فة الح��ب اإللھ��يوتظھ��ر  مب�دأ الخل��ود م��ا بع��د الم��وت،
، وبحسب الحق المطلق في نذر الذات في سبیل المتمثلةلتصل إلى مرحلة التماھي 

مكان وذلك یكون ب�إدارك م�ا ھ�و وزا) نستطیع االتحاد با� قدر اإلالفیلسوف (سبین
نظریة الخلود أص�لھا وعلتھ�ا إال ف�ي االتح�اد م�ع هللا بالح�ب ال تجد أبدي فینا، كما 

 نقاء.األكثر 
ف���ي  مس���یر أو مخی���ر اإلنس���انأن المب���دأ الفلس���في  فك���رةالواقع���ة  تطرح���

و أ ختار على الجنة شیئاً ول�و قطع�توال ا إني أخیر نفسي بین الجنة والنار،:"قول
ف�ي تفس�یر الفع�ل  محط جدال دائممبدأ ال ھذا)، و147،ص:1969أحرقت"(العقاد،

إش�ارة � في فعلھ، ف�ي إلى عبر اإلرادة المطلقة أو عبر قوة علیا یسندھا  اإلنساني
بع�د الم�وت عب�ر ب�ذل ال�ذات  األبدیة في الحیاة م�افي اختیار  ة العقلیةالفلسفلدور 

ق��دمت ھ��ذه الجمل��ة أنموذج��اً عل��ى الفع��ل  لواقع��ة ابك��ل إرادة، وفی�� ف��ي س��بیل هللا
 .اإلنساني المخیر

 ً " ن ألص�حابھیقال األمام الحس�في الواقعة حیث فلسفة الموت  تحضر دائما
فلس�فة األخ�الق  تمثلتو، )119،ص:1969العقاد،(إن الموت حق على ولد آدم" 

تتق�وا هللا فین�ا"( "اتقوا هللا في الطفل إن لم  مام الحسینقول اإلفي على أساس القیم 
 االنغالقی��ة، وھ��ذا جان��ب م��ن فھ��م الفلس��فة األخالقی��ة )143،ص:1969العق��اد، 

بوصفھا مجموعة من القواعد والعادات السلوكیة الت�ي یعتنقھ�ا وی�ؤمن بھ�ا مجتم�ع 
 .منظومتھاحسب األفراد وھي حتمیة في تجلیھا في السلوك  ما،

بش�كل وھیھ�ات منّ�ا الذلّة"" األم�ام الحس�ین في قول الروحیة الفلسفةتجلى ت
وإعالئھ���ا نح���و الس���مو والكم���ال، واالنتق���ال  جل���ي عب���ر تص���عید ال���نفس اإلنس���انیة

دن�ى إل�ى أعل�ى مس�تویات األخالقی�ة، ف�ال ش�يء یس�تحق باألخالق من المس�توى األ
 الخلود سوى العقل المتطھر من كل الشوائب.

ف�ي ق�ول "جعل�ت ف�داك ی�ا اب�ن رس�ول  عب�ر الف�داء بذل ال�ذات فلسفةتظھر و
ص م��ن تق�وم عل�ى ال�تخل وال�ذي ھ�ي فع�ل وج�ودي، )74ص: ،1969هللا"(العق�اد،

فع�ة دون أن تش�وبھ من الوجود اإلنس�اني ألج�ل مب�دأ أو ش�خص ذات رمزی�ة معین�ة
، ویستحض�ر البراغماتی�ة ھ�ي تعتب�ر النق�یض تمام�اً للفلس�فة المنفع�ةمادیة خاص�ة، 

حی�ث إنن�ا  ن"إم�ا م� نوزا) في أن أزلی�ة النف�وس تك�ون راھن�ة بكیفیت�ین:فلسفة (سبی
بعالق��ة م�ع زم�ان مع��ین ومك�ان مع�ین، وإم��ا م�ن حی�ث أنن��ا  ص�ور أنھ�ا موج�ودةنت

(رزوق  نتصور أنھا موجودة مع هللا وإنھ�ا تص�در عن�ا ض�رورة الطبیع�ة اإللھی�ة"
 )81-80ص:2012وآخرون،
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 ل��دى نظری�ة العناص��ر األربع�ةف�ي فلس��في  كمك�ون رمزی�ة الم��اءتعاظم�ت و 
حیث تعتبر حادثة ورود األمام  ،صبغھا برمزیة دینیةوالتي  إمبیدوكلیسالفیلسوف 

ف�ي خاص�ة  كث�ر الح�وادث رمزی�ةألیسقي طفلھ م�ن  الحسین الماء في واقعة الطف
" حسب الفلس�فة  مكون للكونوجودي  رارتشاف الماء كعنصمن منعھ قتل الطفل ل

قھ حتى تموت ومن معك م�ن وإلى الفرات كأنھ بطون الحیات، وهللا لن تذأال ترى 
 ً  )143،ص:1969العقاد، (" عطشا

ف�ي ج�اءت ف ،دیك�ارتلدى العقلیة المبنیة على المنبع الشكي  الفلسفة تمثل
 ھل یحل لكم قتلي وانتھاك حرمتي" "انسبوني من أنا،قول األمام الحسین بن علي 

)، وفي ذات الصفحة للعقاد ورد ما قال�ھ رس�ول هللا ف�ي 144،ص:1969(العقاد، 
، حیث باب الجنة""ھذان سیّدا أھل شاإلمامین الحسن والحسین علیھم السالم وھي 

تعكس فكرة أن  و ،تعتبر تصریح واضح في السیادة المطلقة في السیاسة الوجودیة
م�ن هللا، ف�ي إش�ارة أن الش�رعیة  ي األرض لھ�ا نظیرھ�ا ف�ي م�نح الس�یادةالسیادة ف

السیاسیة الوجودیة في األرض مستمدة م�ن الش�رعیة اإللھی�ة، وھ�ذا م�ا عرف�ت ب�ھ 
الممال��ك القدیم��ة خاص��ة ف��ي ب��الد الراف��دین، كم��ا تعتب��ر فلس��فة الحض��ور الوجودی��ة 

على النحو الذي یضمن مقاربتھ على وجھ كوني یستلزم  اإلنسانوالتي تمثل تفكیر 
 .وفاعلیة ھذه الوجود في الواقع الوجود األنطولوجيالنظر في 

 عاشراً: نتائج البحث:
الكیفی�ة الت�ي تتجل�ى فیھ�ا أبع�اد في ج�انبین: األول النتائج المستخلصة تمثل ت

الث�اني الجان�ب والواقعة في تجربة حرك�ة الحش�د الش�عبي العراق�ي وش�حذ ھممھ�م، 
 :الرئیسیة اإلجابة على تساؤالت البحثیبین 

عل��ى تعزی��ز ش��عور تعم��ل الت��راكم النفس��ي الت��اریخي، والواقع��ة تع��زز  .1
 وأیدیولوجی���ةوتول���د ل���دیھم أحساس���ات مكثف���ة  ،ھویتھ���االجماع���ة إزاء 

 واضحة.
الحش�د الش�عبي حی�ث  منتس�بي المحاك�اة ل�دىمفھ�وم بتعزیز  تقوم الواقعة .2

یستنھضون الواقعة التاریخیة ویعملون عل�ى إع�ادة تش�كیلھا وف�ق الواق�ع 
 .بصورة جدیدة مغایرة ترسم مسار المستقبل في العراق

في الضمیر الجمعي  لتوارثھم إیاھاالواقعة صفوف الحشد الشعبي  ترصّ  .3
 وتسھم في لحمتھم لبلوغ الھدف.فكریاً وشعوریاً 

الطف وماھیتھ�ا ف�ي  داعش حادثةي في قتالھم ضد بیسترجع الحشد الشع .4
ألنم��وذج الع��دو عب��ر قت��الھم ألنم��وذج الع��دو المش��ابھ  وع��یھم وش��عورھم

 .وقتاال إصراراما یزیدھم مقاتلي یزید بن معاویة)، م(التاریخي 



 2018�رش�ن الثاين  8-7 اجلامعة املستنرصیة - لكیة ا�ٓداب       ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقايف العارش 
 

16 
 

یمكن اعتبار واقعة الطف الدافع الالشعوري الكامن وراء سلوك منتسبي  .5
 سبیل الدفاع مقدساتھم وأرضھم.الحشد الشعبي القتالي في 

تعزز الواقعة فلسفة الخلود م�ا بع�د الم�وت ف�ي س�بیل هللا مم�ا یعظ�م مب�دأ  .6
 الشھادة لدى منتسبي الحشد الشعبي.

 .تقّوى الواقعة أواصر العالقة الروحیة والفكریة لمنتسبي الحشد الشعبي .7
س�بیل تذلل الواقعة من قیمة الجسد المادیة وتعلي شأن الروح وب�ذلھا ف�ي  .8

 تحقیق الخیر والكمال األعلى لدى منتسبي الحشد الشعبي.
في الالشعور على ضبط مكنونات  ن الواقعة تعملبالتحلیل النفسي نجد أ .9

ألن�ا األعل�ى لیك�ون الرقی�ب ف�ي مكبوتاتھا عب�ر تص�عید االنفس البشریة و
وف�ق القواع�د الحشد الش�عبي بالقت�ال  منھ یلتزم منتسبيوالسلوك القتالي، 

م�ن تنكی�ل وتمثی�ل ف�ي  مقاتلي یزی�د ب�ن معاوی�ة ھما فعلبعیداً ع ةخالقیاأل
 .أجساد الشھداء

تق���وم الواقع���ة بوظیف���ة تنف���یس البواع���ث النفس���یة والروحی���ة ف���ي نف���وس  .10
 المقاتلین لتخرج إلى العلن عبر قتال عدو یھدد الوطن العراقي.

ی���ة بالبین���ة الفوقی���ة ك���الفنون واآلداب والغن���اء ارتب���اط الظ���اھرة التاریخ .11
م�ن ثق�افتھم  یرددھا منتسبي الحشد الشعبي كجزءوالقصائد التي  والرثاء

 وتجیش البواعث للقتال. وتقوم بدور الشحذ الھمة
ع�ن  الحش�د الش�عبي ھا مق�اتلوكتس�بمعطیات فلس�فیة یتقدم أحداث الواقعة  .12

م�ن  تزی�دالتي  والشعارات الروحیةالمجالس الیة وطریق الممارسات القت
 .من القضایا اإلنسانیة مواقفھم

و القائ���د م الت���اریخي أالحش���د الش���عبي ص���فات القائ���د الملھ���أبن���اء یتمث���ّل  .13
، الت�اریخي علی�ھ الس�الم أسوة بشخصیة األمام الحس�ین القائ�دالكاریزمي 

 وھذا یعزز من تضحیاتھم في سبیل الدفاع عن القضیة والحق.
(الق�رار : البعد الت�اریخي نق�اط تاریخی�ة كثی�رة وعدی�دة ج�داً أھمھ�ایشمل  .14

الدیموم�ة التاریخی�ة، والتاریخي، وشخصیة القائد الت�اریخي الك�اریزمي، 
 وغیرھا). التوالدیة التاریخیة.. و

تشمل األبعاد الفلسفیة لواقع�ة الط�ف فلس�فة معق�دة ومركب�ة یطغ�ى علیھ�ا  .15
 التیار الروحي وحب هللا والخلود.

م�ن حی�ث  أكث�ر حض�وراً ف�ي مض�مون الواقع�ةتبین أن البع�د الت�اریخي ی .16
جانب تحلیل المضمون من الناحیة الكمیة، وھذا یحض�ر البع�د الت�اریخي 
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التاریخی��ة لمنتس��بي الحش��د الش��عبي عب��ر استحض��ار الواقع��ة  ف��ي ال��ذاكرة
 فكریاً وسلوكیاً في مراسم عاشوراء والمجالس الحسینیة.

بین البعد التاریخي والبعد الفلسفي  واالرتباطیةالمعقدة  العالقةشكل یأخذ  .17
 .في الواقعة، فلكل حدث في مجریاتھا التاریخیة داللة فلسفیة ذات مغزى

 :اجع والمصادرالمر
الق��یم، كام��ل، المحت��وى اإلعالم��ي وم��نھج تحلی��ل المض��مون، منش��ورات الملتق��ى االجتم��اعي،  -

 .2011مصر،
 .1969الطبعة الثانیة، دار الكتاب العربي، لبنان، محمود، الحسین أبو الشھداء،عباس  العقاد، -
 .2009المرتضى، بیروت،  المطھري، مرتضى، الملحمة الحسینیة، الطبعة األولى، دار -
بغ��ورة، ال��زازوي، مفھ��وم الخط��اب ف��ي فلس��فة میش��یل فوكایام��ا، منش��ورات المجل��س األعل��ى  -

 .2000للثقافة، مصر،
 .2014األمان، الرباط، األولى درا بلجن، جنات، السرد التاریخي عند بول ریكور، الطبعة -
 .2012وآخرون، أطروحات فلسفیة، مطبوعات جامعة دمشق، إبراھیمرزوق،  -
نصر، مارلین، المفھوم القومي العربي في فكر جمال عب�د الناص�ر، مرك�ز الدراس�ات الوح�دة  -

 .1981ة األولى،العربیة، بیروت، لبنان، الطبع
محم��د، عب��د العل��یم، تحلی��ل الخط��اب السیاس��ي، ورق��ة س��یمینار علم��ي س��نوي، مرك��ز األھ��رام  -

 .2103والدراسات اإلستراتیجیة، القاھرة، 
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 يف  ةيالبالغ واألساليب الفنيةالصورة 

  (ع) مام احلسینخطب اإل

 فکر ااهدین يف احلشد الشعبي تغذيةوأثرهما يف 

 السید أمحد موسوي
 دكتوراهطالب 
  وآدابها العربيةقسم اللغة 

 یرانإ - جامعة طهران

 أ.م.د علي أفضلي 
 وآدابها العربيةقسم اللغة 

 إیران - جامعة طهران
ali.afzali@ut.ac.ir 

 والبالغیة، جماهدوالفنیة  )، الصورة(ع خطب اإلمام احلسینالكلمات املفتاحية: 

 .احلشد الشعبي
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 ملخص البحث
تتناول الدراس�������ة بعض خطب اإلمام الحس�������ین من حیث الص�������ورة الفنیة 
واألس��������الی��ب البالغی��ة مبین��ةً جم��الھ��ا؛ وکیف أن الجم��ال في ھ��ذه الص�������ور 

عندما یجتمع مع معنی س��ام بلیغ یتأتی لھ أن یؤتي ثمارا ناض��جة  واألس��الیب
یبقی یستطیع اإلمام من خاللھا أن یغرس فی النفوس الحیة أثرا بلیغا وصدی 

من أھم ھذه األمور  إلی زماننا ھذا ُملِھماً ومغذیا لفکر المقاتلین والمجاھدین.
التي أوالھا اإلمام علیھ الس����الم إھتماما كبیرا كش����ف نفاق المجتمع من جھة 
وإظھار فكرة خالص����ھ باالس����تش����ھاد التي ص����ارت فیما بعد مثاال یختذى عند 

في س�����بیل هللا واس�����تقبال المجاھدین في مواجھة العدو وعیش لحظة الموت 
الحسین علیھ السالم.كما تركز الدراسة على  اإلمامذلك بعزة وصمود كما فعل 

المقاتلین.  في تغذیة أفکار االنطباعاألثر النفس�������ي في خطب الإلمام وتعطي 
بالثورة على الحاكم الظالم والتحرر من قیوده ومواجھة الموت في س����بیل هللا 

المنھج الوص���فّي التحلیلّي  لك اعتمد بحثنا علىلذ  واإلص���رار على الش���ھادة،
لخطب االمام الحس����ین في اثناء مس����یره الى كربالء لنبیّن دور األثر النفس����ي 

البالغیة عنده وما تفعلھ ھذه الص�����ورة من أثر  واألس�����الیبللص�����ورة الفنیة 
جیاش���ة یتفاعل من  وأحاس���یسنفس���ي جس���یم في فکر المتلقي بخلق ش���عوٍر 

الحس���ینیة مس���تش���ھدین بنماذج من خطب اإلمام الحس���ین خاللھا مع القض���یة 
البراز الص���ور الفنیة واألس���الیب البالغیة راص���دین ما فیھا من خیال واس���ع 

فضال عن تحلیل الخطب الحسینیة  ؛ومشاعر عمیقة وأحاسیسوذوق مرھف 
بالغیا واسلوبیا لبیان تناسق التعبیر مع المضمون بوجود كنایات واستعارات 

ما لھ مکانة في خلق اإلبداع والجمال داخل النص وعالقة  وتش�������بیھات وکل
ذلك باس�������تنھاض الھمم لدى مقاتلي الحش�������د الش�������عبي في مواجھة الفكر 

  .المنحرف
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 يف  البالغية واألساليب الفنيةالصورة 

  (ع)مام احلسینخطب اإل

 فکر ااهدین يف احلشد الشعبي تغذيةوأثرهما يف 

 السید أمحد موسوي
 دكتوراهطالب 
  وآدابها العربيةقسم اللغة 

 یرانإ - جامعة طهران

 أ.م.د علي أفضلي 
 وآدابها العربيةقسم اللغة 

 إیران - جامعة طهران
ali.afzali@ut.ac.ir 

 مةمقد
تنظیم الدولة اإلس��المیة أو الدولة اإلس��المیة أو الدولة اإلس��المیة في العراق 

شام  مسلَّح یتبع فكر جماعات تنظیم إرھابي  داعش، وھواختصاراً بـ�������� یعرف وال
إلى إعادة "الخالفة اإلس���المیة  -حس���ب اعتقادھم-أعض���اؤه  جھادیة، یھدفس���لفیة 

ویتواجد أفراده وینتشر نفوذه بشكل رئیسي في العراق وسوریا ، وتطبیق الشریعة"
مع أنباء بوجوده في المناطق دول أخرى ھي جنوب الیمن ولیبیا وس������یناء وأزواد 

و بكر والص�����ومال وش�����مال ش�����رق نیجیریا وباكس�����تان. وزعیم ھذا التنظیم ھو أب
 البغدادي.

تشر تنظیم ان ،بكر البغداديأبووتحت قیادة زعیمھا  ،2014وابتداًء من عام 
بس���بب التمییز االقتص���ادي  على الدعم في العراق وحص���ل داعش بش���كل ملحوظ،

ومن ھذا المنطلق  ،المزعوم كذبا وزورا ض��د الس��نة العراقیین العرب والس��یاس��ي
أن ض الفساد إال أن ھذا التقدم توقف بعد أخذوا یروعون ویقتلون ویعیثون في األر

سیا د الش�عبي بمقوات الحش�تص�دت  س�اعدة من الجمھوریة اإلس�المیة في إیران متأ
إذ إنھا لم تكن مثل غیرھا  ھمفي نفوس�� من انطباع جس��یمثورة الطف  ھ لھمتركت بما

من الثورات بل كانت فریدة ال تض��اھیھا ثورة مھما اس��تطال الزمن وقد تجلت فیھا 
نس��اني مع الخص��م أس��مى وأبھى ص��ور اإلیمان والش��جاعة والتض��حیة والس��لوك اإل

مت رجاالت الحش�����د الش�����عبي ھلومن ھذه الدروس الجمة اس�����ت ص�����الح،اإلألجل 
رفض والیة الطغاة فقد كانت حادثة كربال لھا كعز مثی ،عظیمةاألش���اوس دروس���ا 

د یفي كربال من عدم تأی علیھ الس��الم والتزال من خالل ما قام بھ الحس��ین بن على
تدعو الناس للنض����ال مع الطغاة وأن یرفض����وا أن یتولى أمر  حكم یزید بن معاویة

mailto:ali.afzali@ut.ac.ir


 2018�رش�ن الثاين  7-8  اجلامعة املستنرصیة- لكیة ا�ٓداب    ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقايف العارش
 

21 
 

رأى "أیھا الناس إن رس�������ول هللا قال من  وقد قال أمامھم عن ھذا ،األمة الفس�������دة
لحرام هللا ناكثا عھده مخالفا لس��نة رس��ول هللا یعمل في عباد  س��لطانا جائرا مس��تحال

 "هللا باإلثم والعدوان فلم یغیر علیھ بفعل وال قول كان حقا على هللا أن یدخلھ النار
ول إلى للوص�������اآلوحد رس الص�������مود وأنھ ھو الطریق كذلك من تلك الدروس دو
المأس��اة والص��عوبات والض��غوط من جوع وفقد  غایات ففي كربال حدث الكثیر منل

أحبة وھضم وضیم لكن لما كانت الغایة سامیة اتخذ اإلمام وأصحابھ سبیل الصبر 
ولم یجزعوا لما أص��ابھم في س��بیل هللا وھذا أیض��ا وقع لمجاھدین الحش��د الش��عبي 

لما كان الھدف  ا لھ إال أنھه أو عزیزھم تض�������رر في نفس�������ھ أو فقد أخافالكثیر من
 تأسوا بما وقع إلمامھم وصبروا واحتسبوا ما لقوا عند هللا. والعقیدة وطن ال

 :البحث أسئلة
 ما أثر خطب األمام الحسین في فکر المقاتلین وشحذ ھمھم؟ -1
 ما دور الصور البالغیة في تجمیل الخطب للتأثیر علی المتلقي؟ -2

 الفرضیات:
کان دور خطب االمام الحس����ین کبیرا فقد أثر في نفوس����ھم وس����لحھم بس����الح  -

 اإلیمان والعزم والنضال في سبیل الوطن وإعالء کلمة الحق.
کانت خطب األمام في أعلی ص������ور البیان وأجملھا مما جعلھا تفذ إلی نفوس  -

 المؤمنین وتدعوھم لنصرة کلمة هللا العلیا.
 خلفیة البحث:

تتعلق بتحلیل خطب اإلمام الحس������ین عبر الص������ورة الفنیة الدرس������ات التي 
للوص����ول إلی نقاط تکش����ف عن أثر ھذه الخطب في نفوس الحش����د الش����عبي تکاد 

 تکون معدومة لکن ھناک دراسات قریبة مما قام بھ الباحثان نشیر إلیھا:
 .التصویر الفني في خطب اإلمام الحسین -1
 الخطاب الحسیني في معرکة الطف. -3
رس��الة ماجس��تیر في جامعة -داعش في الش��عر العراقي المعاص��رص��ورة  -4

 خرم آباد اإلیرانیة.
 رسول بالوي ومرضیھ آباد.-یحیی السماوي مالمح المقاومة في شعر -5

لبالغیة في خطب اإلمام لتغذیة فکر األثر النفسي للصورة الفنیة واألسالیب ا -1
 :المقاتلین

الس�����امعین من خالل ما یس�����عی منش�����يء النص الفني إلی التأثیر في نفوس 
 ،یعرف بالتوظیف النفس�������ي الذي یعني "مجموعة اإلنفعاالت التي تؤثر في النفس

تس��رح مع المرء  فھي وظیفة داخلیة ،وتس��یطر علی القوی الش��عوریة عند اإلنس��ان
 وتقفز إلی س�ریرتھ ،في أعماقھ وتمتلک علیھ عواطفھ وتبدأ بمش�اعره فتش�دھا ش�دا
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تدعو إلی اإلنذار تارة وإلی  ،بأس�������ھا ورجاھا وتص�������ور ،فتعالج آمالھا ومخاوفھا
فھي مقیاس التأثیر النفس�������ي ومیزان ، وإلی التحذیر ثالثة، التبش�������یر تارة أخری

فکان األمل والیأس والرھبة والرغبة والتحذیر  ،داعکس����ا واطرا ةالتجارب الداخلی
الص�������ورة الفنیة في (کل ذلک مجاال ألبعادھا الموض�������وعیة" ،واإلنذار واالعتبار

 ).349رآني:المثل الق
 :حسین علیھ السالم في أرفع صورهوقد ورد ھذا النمط في خطب ال

متص��ّرفة بأھلھا حاالً  ،فجعلھا دار فناء وزوال ،"الحمد � الذي خلق الدنیا
فإنّھا  ،فال تغرنّكم ھذه الدنیا ،والش�������قي من فتنتھ ،فالمغرور من غرتھ ،بعد حال

"(م��ق��ت����ل وت��خ��ی����ب ط��م��ع م��ن ط��م��ع ف��ی��ھ����ا ،ك��ن إل��ی��ھ����ات��ق��ط��ع رج����اء م��ن ر
 ).1/375رزمي:الخوا

وھذا "تحدید أبرز مالمح الدنیا عندما صرح بزوالھا وفنائھا  شرع اإلمام في
لمتلفي الحقا إذ لیس في األمر جدة وابتکار بقدر ما فیھ من ش�������أنھ أن یؤثر في ا

من القول إذ أش���رک المنش���يء ھاض للنفوس الغافلة وفتح األبواب أمام القادم ناس���ت
الدنیا في خص��وص��یات المتلقي عن طریق فن التش��خیص لما یتمیز بھ ھذا الفن من 

) "خلع الحیاء 158ص -الس��یرة الحس��ینیة  قدرة علی" (التص��ویر الفنی في خطب
ھذه الدنیا التي قد  ،نفعاالت الوجدانیةواال والظواھر الطبیعیة، ،علی المواد الجامدة

وتھب لھذه  ،تش�����مل المواد والظواھر واإلنفعاالت ،ترتقي فتص�����بح حیاء إنس�����انیة
 ).63:صيقرآنالالمثل األشیاء کلھا عواطف آدمیة"(التصویر الفني في 

"فالمغرور  ة المکنیة في قولھاالستعارلیھ السالم وقد وظف اإلمام الحسین ع
ش��بھ الدنیا بامرأة حس��ناء ارتدت لباس الزینة تقول للغر غیر الفطن  من غرتھ"ألنھ

 .الویالت إذاما قرب منھا"من جراءھا ھیت لک ثم تأتیھ 
ة في الفکر البالغّي العربّي مبالغةٌ في التش��بیھ أو ھي أن تذکر أحد االس��تعار

التش��بیھ وترید بھ اآلخر مدعیا دخول المش��بھ في جنس المش��بھ بھ داال علی طرفي 
کي، مفتاح العلوم، ذلک بإثباتک للمش����بھ ما یخص المش����بھ بھ(أبو یوس����ف الس����کا

اهُ األص��لّي ). فاالس��تعار599ص 1407 مَّ ة بجمیع أنواعھا عملیة نقل للفظ من ُمس��َ
ه ق،  1431یضاح، اإل ،زوینيعلی سبیل اإلعارة للمبالغة في التشبیھ(الخطیب الق

داللة حرفیة  ة یحمل معنیین اثنین أو داللة مزدوجة:).و ترکیب االس��تعار212ص
یس����تمد البالغیون یة ھي المقص����ودة بأس����لوب التش����بیھ ووھي کاذبة وداللة مجاز

ة ما کانت عالقتھ تش�����بیھ االس�����تعارالقدامی تعاریفھم الس�����تعارة من ھذه النظریة ف
 معناه بما وضع لھ.
الش������یخ ة عند البیانیین إذا ما جاءت متناس������قة عفویة کما یقول واالس������تعار

ھا وعن أثرھا في جمال الکالم قاھر عن نا:"عبدال نا نا وأش��������ّد افت مّد میدا وأکثر  ،أ
وأذھب نجدا في  ،وأوس�����ع س�����عة وأبعد غورا ،وأعجب حس�����نا وإحس�����انا ،جریانا
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 ،نعم ،ونھا وضروبھاو تُحصر فن، من أن تُجمع شعبھا وشعوبھا ،الصناعة وغورا
ویوفر  ،ویؤنس نفس����ا ،ویمتع عقال ،وأمأل بکل ما یمأل ص����درا  ،وأس����حر س����حرا

وعني بھا  ،وأھدی إلی أن تھدي إلیک أبدا َعذاری قد تخییر لھا الجمال ،أنس�������ا
ت في الش�������رف الکمال وأن تخرج لک من بحرھا جواھر إن باھتھا الجواھر مد

وردت  کر،األوص���اف الجلیلة محاس���ن ال تنوأبدت من  والفض���یلة باعا الیقص���ر،
تثیر من معدنھا تبرا لم  ورکلتھا إلی نس���بتھا من الحجر وأن تلک بص���فرة الخجل،

وتریک الحلي الحقیقي وأن تأتیک  ثم تصوغ فیھا صیاغات تعطل الحلي، تر مثلھ،
 وش��رائف لھا من الش��رف الرتبة العلیا، علی الجملة بعقائل یأنس إلیھا الدین والدنیا

وتس�����توفي جملة جمالھا و یقول ، وھي أجل من أن تأتي الص�����فة علی حقیقة حالھا
عن فضلھا الشیخ: تبرز ھذا البیان أبدا في صورة مستجدة تزید قدره نبال وتوجب 

سبت فیھا فوائد حتی تراھا ، لھ بعد الفضل فضال وإنک لتجد اللفظة الواحدة قد اکت
وش����رف  ،المواض����ع ش����أن مفردمکررة في مواض����ع ولھا في کل واحد من تلک 

..ومن خص���ائص���ھا التي تذکر بھا وھي عنوان مناقبھا أنھا تعطیک الکثیر .،منفرد
 ،من المعاني بالیس�������یر من اللفظ حتی تخرج من الص�������دفة الواحدة عدة من الدرر

..فإنک لتری بھا الجماد حیا ناطقا .وتجني من الغص�������ن الواحد أنواعا من الثمر
وإذا  ،والمعاني الخفیة بادیة جلیة ،م الخرس مبینةواألجس�������ا ،واألعجم فص�������یحا

، نظرت في أمر المقاییس وجدتھا وال ناص������ر أعز منھا وال رونق لھا ما لم تزنھا
وإن ش�����ئت أرتک المعاني  ،وتجد التش�����بیھات علی الجملة غیر معجبة ما لم تکنھا

ش�����ئت  وإن، اللطیفة التي ھي من خبایا العقل کأنھا قد جس�����مت حتی رأتھا العیون
لطفت األوص�����اف الجس�����مانیة حتی تعود روحانیة ال تنالھا إال الظنون"(عبدالقاھر 

) وھذا الجمال والروعة کلھا 40-39ص ، أسرار البالغة، ه ق1422، الجرجاني
 متاحة ومتوفرة ما سیاق لک من نماذج من خطبة اإلمام علیھ السالم.

الروح وفکر المقاتلین  وھذه الصورة الخالبة البدیعة ذات األثر العمیق تغذي
ألنھا تکش����ف لھم أن زھرة الدنیا وزینتھا مھما بلغت مدھا فھي إلی زوال وفناء ال 

 .و مخدوع مغرور بھاقل علیھ أن یحذرھا ومن یأتیھا فھتبقی وال تدوم وأن العا
المجتمع في خطب االمام وأثر ذلک في تغذیة  في تصویر ثر الصورة الفنیةأ -2

 :وشحذ ھممھم أفکار المقاتلین
ال "إن البعد التوظیفي للص����ورة الفنیة واألس����الیب البالغیة في خطب اإلمام 

بل یتعداه إلی جانب اإلجتماعي الذي یعمد  ،یقف عند حدود الجانب النفسي والعقلي
وھذا یتجلی  ،طریق إنتاجھ الفني فیھ المبدع ترک بصماتھ المؤثرة في المجتمع عن

في خطبة اإلمام في لبیض����ة یعظ فیھ الناس ویدعوھم إلی األمر بالمعروف والنھي 
 )175ص  -المسیرة الحسینیة  التصویر الفنی فی خطب"(:عن المنکر في قولھ

ُسْلطاناً َمْن َراى «علیھ وآلھ) قاَل:  (صلى هللا اَیَُّھا النّاُس؛ اِنَّ َرُسوَل ّ�ِ  "
تَِحال� ِلُحُرِم هللاِ  وِل هللاِ  ،ناِکثاً ِلعَْھِد هللاِ  ،جائِراً ُمس������ْ نَِّھ َرس������ُ یَْعَمُل فِی  ،ُمخاِلفاً ِلس������ُ
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ْعل ْیِھ بِِف ُعْدواِن فَلَْم یُغَیِّْر َعلَ ِباِالثِْم َو اْل باِدِهللا  ّقاً َعلَى ِهللا اَْن  ،َو الَ قَْول ،ِع کاَن َح
ھُ  ْدَخل�َ ھُ م�َ ْیط�انِ ». ُیْدِخل�َ ھَ الش�������َّ ْد لَِزُموا ط�اع�َ َعھَ  ،اال َو اِنَّ ھُوالِء ق�َ َو تََرُکوا ط�ا

ْحمنِ  تَاْثَُروا بِاْلفَیءِ  ،َو اَْظَھُروا اْلفَس����ادَ  ،الرَّ َو اََحلُّوا َحراَم  ،َو َعطَّلُوا اْلُحُدوَد َواس����ْ
ُموا َحالَل ّ�ِ  ،ّ�ِ  ا ،َو َحرَّ ْد اَتَتْنی ُکتُبُُکمْ  َو اَن��َ ْت َعلَىَّ  ،اََحقُّ َمْن َغیََّر. ق��َ ِدم��َ َو ق��َ

لُِّمونی َو ال تَْخذُلُونی لُُکْم بِبَْیعَتُِکْم اَنَُّکْم ال تُس�َ فَِاْن تََمْمتُْم َعلى بَْیعَتُِکْم تُص�یبُوا  ،ُرس�ُ
 ،وِل ّ�ِ(صلى اللھعلیھ وآلھ)َواْبُن فاِطَمھَ بِْنِت َرسُ  ،فَاَنَا اْلُحَسْیُن ْبُن َعِلىٍّ  ،ُرْشَدکم

ِسُکمْ  ْضتُْم  ،فَلَُکْم فِىَّ اُْسَوهٌ  ،َو اَْھلی َمَع اَْھلیُکمْ  ،نَْفسی َمَع اَْنفُ َو اِْن لَْم تَْفعَلُوا َو نَقَ
ِباَبی  لََقْد فَعَْلتُُموھا ،َوَخلَّْعتُْم بَْیعَتی ِمْن اَْعناقُِکْم فَلَعَْمری ما ِھَى لَُکْم بِنُْکر ،َعْھَدُکمْ 

ِلم! َواْلَمْغُروُر َمِن اْغتَرَّ بُِکمْ  ی ُمس���ْ َو نَص���یبُُکْم  ،فََحظُُّکْم اَْخَطاْتُمْ  ،َو اَخی َواْبِن َعّمِ
َسیُْغنِى ّ�ُ َعْنُکمْ  ِسِھ) َو  الُم َعلَْیُکْم  ،َضیَّْعتُْم (فََمْن نََّکَث فَِانََّما یَْنُکُث َعلَى نَْف َو السَّ

 ).403ص-5بََرکاتُھُ"(تاریخ الطبري:ج َو َرْحَمھُ ّ�ِ وَ 
لھ " عدة من الص�������ور کقو ثا لعھد هللافیری المتلقي أن األمام یوظف  " ناک

النکث نقض الحبل المبرم فقد ش���بھ العھد الذي بینھ وبین ربھ بالحبل ثم ومعلوم أن 
 ة.االستعارمن لم یرع ھذا کان کمن نقض حبل قد أبرھم من قبل علی سبیل 

 مجاز بعالقة السببیة یعمل أعمال تسبب اکتساب اإلثم. مباإلثم: فاإلثیعمل 
النار کما أن مص���یر  علی أن یکون مص���یر من لم یقم بالتغییر ةمدخلھ: کناییدخلھ 

 ذلک السلطان الجائر جھنم.
علی س�بیل » االتباع للش�یطان«المقص�ود بھا ھنا  الش�یطان: فاإلطاعةطاعة 

 فاإلنسان اذا تبع الشیطان فکأنھ قد أطاعھ فیما أراد وطلب.ة االستعار
 ؛علی جمال اللفظ وعلو المعنی یخلقوالتعبیر الذي یش�����تمل  األس�����لوبھذا 

عمیق���ا في داخ���ل نفوس المؤمنین من أنھم ملزمون علی أن یغیروا نطب���اع���ا ا
ولیس لھم أن  ویعارض�������وا إن رأوا أن من یتولی أمرھم جائرا مخالفا لحکم دینھم

یقعدوا مکتوفي اإلیدي وإن کان ثمن الخروج رواحھم ولو أنھم ترکوا ھذا الواجب 
وک�ل ھ�ذا  اآلخرة.فک�ان أمرھم في ال�دنی�ا ال�ذل والخزي وع�اقب�ة أمرھم الن�ار في 

یعطي درسا لکل من أراد أن یناضل الباطل ویسیر علد درب اإلمام الحسین علیھ 
 السالم أنھ یتوجب علیھ أن یغییر کما وجد لذلک سبیال.

في خطب اإلمام الحسین  الحقیقي الخائنوجھ  في تصویر الفنیة صورةأثر ال -3
 وأثر ذلک في تغذیة أفکار المجاھدین: علیھ السالم:

أفحین اس���تص���رختمونا ولھین متحیرین   ،وترحا !تبا لكم أیتھا الجماعة "
وحششتم علینا نار   ،سللتم علینا سیفا في رقابنا  ،فأصرخناكم مؤدین مستعدین
وی��دا علیھم  ،ع��دون��ا ف��أص�������بحتم إلب��ا على أولی��ائكمالفتن التي جن��اھ��ا ع��دوكم و

إال الحرام من الدنیا   ،وال أمل أصبح لكم فیھم  ،بغیر عدل أفشوه فیكم  ،ألعدائكم
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وال رأي تفیل   ،من غیر حدث كان منا  ،وخس�������یس عیش طمعتم فیھ  ،أنالوكم
 ".لنا

وھما مص���دران یس���تعمالن للدعاء » تبا لکم وترحا«یبدأ اإلمام کالمھ بقولھ
وه آذانھم کي یص�������غو إلیھ حتی إذا وجد ..وبھذه البدایة یرمي اإلمام أن یعیر.علی

ثم یبین أنھم بعلھم ھذا وغدرھم من یبحث علی الحق وجد ضالتھ ورجع إلی رشده 
 ة التمثیلیة.االستعارکمن یوقد نارا لیفید بھا عدوا ویضر بھا صدیقا وھذا من باب 

ثم یقول إنک آزرتم عدوکم علینا دون أن تتفعوا بھ بأن ینش��ر فیکم العدل أو 
 أنکم عرفتم من سجایاه أنھ لو تولی أمرکم فسیسعدکم.

نیة فکأنھ شبھ العدل بسر قد أخفي من استعارة مک»عدل أفشوه فیکم«وقولھ
قبل ولسبب ما انکشف أفشي.وفي ھذا التعبیر داللة علی أن العدل أبعد شي یتوقع 

 وینتظر ممن تظھرونھ علینا.
مام وأثر ذلک في تغذیة في خطب االالموت  في تص���ویر الص���ورة الفنیةأثر  -4

 :أفکار المقاتلین
خّط الموت على ولد آدم مخّط  ،و ال قوة إال با�ّ  ،ش���اء ّ�  وما ،"الحمد �ّ 

و ما أولھني الى اس��الفي اش��تیاق یعقوب الى یوس��ف. و  ،القالدة على جید الفتاة
بین النواویس  الفلوات لي مص��رع أنا القیھ. كأن بأوص��الي تتقطعھا عس��الن خیر

 و كربالء یمألن مني اكراشا جوفا و أجربة سغبا ال محیص عن یوم خّط بالقلم".
والبد أن نؤكد أن من أھم اإلس����تراتیجیات الثابتة في تحرك اإلمام الحس����ین 

وذلك لتزریق الوعي  ،واتھ(ع) ھي اإللتزام بالخطاب الجماھري المالزم لكل خط
ومن الخطابات  ،لدى الجمھور بأھداف التحرك ووعي أص�������ول الحركة ومنتھاھا

ھامة ھا في المجتمع  ،ال قا والتي تعتبر ص��������ادمة للمجتمع ھي ھذه الخطبة التي أل
وھي تعتبر ص��������ادم��ة لم��ا حمل��ت في طی��اتھ��ا من  ،أو في تجمع الحج��اج ،المكي

 ینتظر اإلمام (ع) في مسیرتھ الكربالئیة.اإلفصاح عن المصیر المحتوم الذي 
فلم یتّبع س��یاس��ة  ،وھذا یمثل جانباً من أعلى مص��ادیق الص��دق مع الجماھیر

بل أوقفھم أمام الحقیقة الحتمیة  ،اإلغراءات بالمكاس���ب والمناص���ب وما ش���ابھ ذلك
ولكنھ ھنا أفصح عن طریقة ذلك  ،وھي الموت ،التي ینبغي أن یعتقد بھا كل مؤمن

 بل وموضعھ الجغرافي. ،ووقتھ ،الموت
إش�������ارة إلى نفس�������ھ  ،على ولد آدم ،أي أنھ مكتوب ،فكلمتھ (ع) خط الموت

وھذه  ،ثم ش�����بھ ذلك بمخط القالدة التي تس�����تدیر على جید الفتاة أي رقبتھا ،الزكیة
 العبارة تحتمل عدة معان:

 منھا أن الموت حتمي وھو محیط باإلنسان ال یمكنھ الفرار منھ. -1
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إال أن تشبیھ اإلمام بالقالدة التي تزین رقبة  ،ومنھا أن الموت مع حتمیتھ -2
والمؤمن إنما یس���عد بلقاء  ،یش���یر إلى أن الموت ھو لقاء هللا تعالى ،الفتاة

 كما تتزین الفتاة بحلیھا. ،ویتزیّن بالشھادة في سبیلھ ،هللا
إنما ھي إش����ارة  ،ومنھا أن اختیاره للقالدة التي توض����ع على رقبة الفتاة -3

 عبر الذبح وقطع الرأس. ،إلى أسلوب القتل الذي سیتبعھ األعداء
 ،وھذه إش���ارة إلى الطریقة البش���عة التي س���وف یُقتل بھا س���ید الش���ھداء (ع)

 وھي الجرح والتقطیع لألعضاء.
یبن اإلمام أمر دوما ینس�����اه العبد وإن کان تقیا وھو الموت فیقول إن الموت 

زب البد أن یأتیھ یوما ثم یبین بأسلوب جمیل وصورة بدیعة علی إبن آدم ضربة ال
فیقول إن الموت الزم للعبد کالقالدة التي ال تفارق جید الحس�������ناء فکان من عادة 
فتیات العرب أن یض���عن قالدة في جیدھن ولما کانت العادة المألوفة ھي أن ترتدي 

 دائما البنت القالدة شبھ لزوم الموت بھذه الصورة.
لذي یربدني بمن ثم  قاق إلی الموت ألنھ الطریق الوحید ا یقول إنني أش�������ت

 مضی من أسالفي ویجمع شملي بشملھم.
غذي فکرھم وتزودھم   قاتلین وت حذ روح الم مة تش������� ھذا الکالم عبر عظی

  بطاقات إیمانیة کبیرة.
وأثر ذلک في تغذیة  العزةالفنیة واألسالیب البالغیة في تصویر صورة أثر ال -5

 :لمجاھدینأفکار ا
أال وإن الدعي بن الدعي قد ركز بین اثنتین بین الس��لة والذلة وھیھات منا 

وأنوف   ،وحجور طابت وطھرت  ،ورس����ولھ والمؤمنون  ،الذلة یأبى هللا لنا ذلك
اال واني   ،على مص�������ارع الكرام  ،ونفوس أبیة من أن نؤثر طاعة اللئام  ،حمیة

یات فروة بن ثم انش�����د أب  ،زاحف بھذه األس�����رة على قلة العدد وخذالن الناص�����ر
 )241مسیك المرادي (تحف العقول عن آل الرسول/

 فان نھزم فھزامون قدما * وإن نھزم فغیر مھزمینا
 منایانا ودولة آخرینا   وما إن طبنا جبن ولكن * 
 سیلقى الشامتون كما لقینا   فقل للشامتین بنا افیقوا * 

 إذا ما الموت رفع عن أناس * بكلكلھ اناخ بآخرینا
یكتشف بوضوح أنھا ، في یوم عاشوراء ،من یتأمل شعارات اإلمام الحسین

قیم الحریة واإلص�����الح في  العزة والص�����مود بوجھ الطغاة وتظھر كانت تعبر عن
فاإلمام الحسین (سالم هللا علیھ) لم یكن ھدفھ من ثورتھ  ،مواجھة االستبداد والفساد

وإنما كان الھدف الحفاظ على الدین من  ،االس���تیالء على الحكم او مكاس���ب دنیویة
ویتمثل ذلك بس�������عي  ،بل إن الدین كلھ كان في خطر عظیم ،التحریف والتزییف
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 ،وتحویر المفاھیم ،إلى اختالق الكثیر من األحادیث الموض���وعة وعاظ الس���الطین
وتشویھ تعالیم الدین وأحكامھ. وكذلك مقاومة االستبداد والدكتاتوریة والقھر والظلم 

وقى اس���تطاع اللآلمام آن  ،الذي كان یمارس���ھ الحكم األموي ض���د األمة اإلس���المیة
ھ إلى الوقوف بوجھ الفس�اد یھدف من ثورت ،یكس�ر ھذا الحاجزوكان اإلمام الحس�ین

 ،بمختلف أبعاده الدینیة والفكریة والثقافیة والس����یاس����یة واالقتص����ادیة واالجتماعیة
 .وإصالح ما فسد من أمور المسلمین ،والقیام بدور المصلح

"وقد ص������ور الإلمام الحس������ین من خالل ھذه الكلمات والتمثل بھذه اآلبیات 
عیش ذلیال خاض������عا ھو الموت و"وبین لھم لھوالء القوم أن العزة ھي الحیاة وأن ت

أنھم عندما یفرحون بقتلھ الذي ینال بھ رض���ا هللا ویكس���ب العزة والكرامة والخلود 
اآلبدي فإنھم س��وف یلقون المص��یر نفس��ھ وفي وقت قریب لكن نھایتھم تختلف عن 

 .)39-نھایتھ فإنھم یموتون دون عزة وكرامة"(الخطاب الحسیني في معركة الطف
ابن الدعي:كنایة موصوف عن ابن عبید هللا ابن زیاد وقد آثار الإلمام الدعي 

 علیھ السالم ذكر ھذا اللقب على ذكر اسمھ ألسباب:
 أن اإلمام تعمد ذلك لیصون لسانھ عن ذكره تحقیرا لھ. ،أوالھا
آلم لھ فلو ذكره باس������مھ لفات ھذا وونكایة أش������د ذما  أن في ھذه الكنایة ثانیا:

 الجدید.المعنى 
بما أن موقف موقف إلباء وعزة ناس����ب المقام أن تكون النبرة ش����ىدیدة  ثالث:

واأللفاظ قویة تحطم عزة كاذبة كسبھا صاحبھا بالبطش والسطو والسوط 
 والعسف.

ھیھات منا الذلة:ص����ورة بدیعة ترس����م مدى ص����دق العزة التي یتحدث عنھا 
ھذا البیت إال الذلة ثم یأكد  الإلمام وكأن كل شيء یحق لھ أن یتصور أنھ قریب من

وحجور ط��اب��ت   ،ورس�������ول��ھ والمؤمنون  ،بى هللا لن��ا ذل��كی��أھ��ذا المعنى بقول��ھ" 
على مص�������ارع   ،ونفوس أبیة من أن نؤثر طاعة اللئام  ،وأنوف حمیة  ،وطھرت
 الكرام"

الذلة إبعد إلى أن وذكر اسم اإلشارة البعید"یأبى هللا لنا ذلك"تأكید أخر یشیر 
 ما تكون عن ھذا البیت

تكش���ف ھذه األس���طر الموجزة الیس���یرة التي جمعت بین الفص���احة وش���رف 
مة  مھ العزة والكرا ما یھ أن یس�������تلھم من إ مة فعل المعنى أن المؤمن إذا إراد الكرا

لتي من أن الموت في سبیل المبادئ ھو الحیاة الحقة اوالیرضخ أمام الطغاة وتبیین 
أجلھا البد أن یعیش المرء وأن المرء إذا خیر بین خطتین إحدھما الموت واألخرى 
رفض الخنوع فعلیھ أن یتأس���ى بمن بإمامھ ویختار التي فیھا العزة وفي ھذه الحالة 

 موتھ أرفع من حیاة ھوان وذل.
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 صورة ما بعد الموت:
عبد الجبار بن وائل الحض��رمي عن أخیھ مس��روق بن وائل قال وروى عن 

لعلي أص���یب  أوائلھاأكون في  :كنت في أوائل الخیل ممن س���ار إلى الحس���ین فقلت
فلما انتھینا إلى حسین  :قال زیاد،هللا بن  بھ منزلة عند عبید فأصیب الحسین،رأس 

  ،فس�����كت حس�����ین :قال حس�����ین؟تقدم رجل من القوم یقال لھ ابن حوزة فقال أفیكم 
فما   ،ھذا حس������ین  ،قولوا لھ نعم :قال  ،فقالھا ثانیة فأس������كت حتى إذا كانت الثالثة

  ،قال كذبت بل أقدم على رب غفور  ،یا حس�������ین ! ابش�������ر بالنار :حاجتك ؟ قال
ابن حوزة قال فرفع الحس���ین یدیھ حتى رأینا بیاض  :فمن أنت قال  ،وش���فیع مطاع

فغض�������ب ابن حوزة فذھب  :اللھم حزه إلى النار قال :ابطیھ من فوق الثیاب ثم قال
فعلقت قدمھ بالركاب وجالت بھ الفرس  :قال  ،وبینھ وبینھ نھر  ،لیقحم إلیھ الفرس

  ،لقا بالركابفانقطعت قدمھ وساقھ وفخذه وبقي جانبھ اآلخر متع :قال  ،فسقط عنھا
فقال لقد رأیت من   ،فس����ألتھ :قال  ،وترك الخیل من ورائھ  ،فرجع مس����روق :قال

 ريجابن الش������ في أماليونش������ب القتال ( :أبدا قال أھل ھذا البیت ش������یئا ال أقاتلھم
 ). 716وفي تاریخ ابن عساكر ح   ،160ص  الشجري

ناس الروح من  ھا ال الجس��������د الموت عبارة عن خروج النفس التى یس�������می
اإلنس����انى خروجا نھائیا فى الدنیا أى انفص����ال النفس عن الجس����د. والموت یكون 
س�����بب فى حزن المیت إذا كان كافرا ألنھ یتس�����بب فى دخولھ العذاب المھین وھذا 
العذاب یس�����بب اآلالم واألحزان وفى ھذا قال تعالى بس�����ورة األنعام " ولو ترى إذ 

باس������� یدیھم أخرجوا أنفس�������كم الیوم الظالمون فى غمرات الموت والمالئكة  طوا أ
تجزون عذاب الھون لكن الموت یكون س����بب فى فرح المیت إذا كان مس����لما ألنھ 
یتس�����بب فى دخولھ الجنة حیث الملذات والمتع الدائمة والدلیل قولھ تعالى بس�����ورة 
الفجر "یا أیتھا النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راض�������یة مرض�������یة فادخلى فى 

"فا� یرض������ى المس������لم عند الموت بإدخالھ فى زمرة عباده  عبادى وادخلى جنتى
الذین فى الجنة والدلیل قولھ تعالى بس���ورة آل عمران "وال تحس���بن الذین قتلوا فى 
لھ  س�������بیل هللا أمواتا بل أحیاء عند ربھم یرزقون فرحین بما أتاھم هللا من فض�������

ھم یحزنون ویس�������تبش�������رون بالذین لم یلحقوا بھم من خلفھم أال خوف علیھم وال 
 ویستبشرون بنعمة من هللا وفضل.

حقیقة التبش������یر اإلخبار بما یظھر س������رور المخبر وھو ھنا  أبش������ر بالنار:
مس���تعمل في ض���د حقیقتھ إال أرید بھ اإلخبار بحص���ول العذاب وھو موجب لحزن 

ة ویسمونھا االستعارالمخبر فھذا االستعمال في الضد معدود عند علماء البیان من 
ال یرود في عقل أحد إال على معنى التھكم أو تھكمیة ألن المش�����بھ الض�����د بض�����ده 

التلمیح كما أطلق عمرو بن كلثوم اس��م األض��یاف على األعداء وأطلق القرى على 
 قتل األعداء في قولھ:

 فعجلنا القرى قبل أن تشتمونا  نزلتم منزل األضیاف منا
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 الصبح مرادة طحونا قبیل       قراكم قریناكم فعجلنا
یبین ھذا الكالم أن اإلمام على بصیرة من أمره واثق من سالمة فعلھ الیشك 
في ص���حة نھجھ فتكون ثمرة ذلك الس���كون والطمآنینة فیرتس���م عنده أفق المس���تقبل 
واضحا جلیال أونھ قریبا سیفد على رب غفور ورحیم وكذلك من تأسى بھذا اإلمام 

وال خش���ى الموت ألنھ متیق أن س���یفد إلى رب س���یطیب خاطرا ویش���عر بالس���كون 
 شكور بالمؤمنین رحیم.وھذا درس عظیم لھ فوائد جمة.

ش��فیع مطاع:أتبع ش��فیع بما مطاع لتالزمھما عرفا فھو من إیراد نفي الص��فة 
االزمة للموص��وف والمقص��ود نفي الموص��وف بض��رب من الكنایة التلمیحیة كقول 

 ابن أحمر:
 ینجحر.وال ترى الضب فیھا 

ومنھا الش�������جاعة ورباطة « وذلك یفید التأكید، ب فیھا فینجحرأي ال ض�������
الجأش فاإلمام علیھ الس�������الم لم یخش كل التھدیدات وما الح في األفق من نھایة 

لإلص���الح وبث الحیاة من جدید في الدین اإلس���المي الحنیف  مأس���اویة إثر خروجھ
لفسدة على أمر أھلھ ولما قال لھ بعدما أخذ الفساد ینخره ویضعفھ وبعدما استولى ا

الحر بن یزید الریاحي "أذكرك هللا في نفس������ك فإني أش������ھد لئن قاتلت لتقتلن ولئن 
قوتلت لتھلكن" فرد علیھ بكل ص�����البة وربطة جأش"أبا الموت تخوفني وھل یعدو 
بكم الخطب أن تقتلوني ما أدري ما أقول لك لكن أقول كما قال أخو األوس البن 

 عفھ:
 إذا ما نوى خیرا وجاھد مسلما وما بالموت عار على الفتى ***سأمضي 

 مثبورا وفارق مجرما وواسى رجاال صالحین بنفسھ وخالف ***
 كفى بك ذال أن تعیش وترغما" *** فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم

 )254-4(تاریخ الطبري:
وأیض���ا من مواقف الش���جاعة والبس���الة أنھ ما رأى مص���رع آوالده وأحبابھ 

فوهللا ما رأیت  حتى قال فیھ حمید بن مسلم" وصموداوقف كل الجبل الشامخ عزا 
 ،مكس��ورا قط قد قتل أوالده وأھل بیتھ وأص��حابھ أربط جأش��ا وال أمض��ى جنانا منھ

م عن یمینھ وشمالھ انكشاف إن كانت الرجالة لتشد علیھ فیشد علیھا بسیفھ فیكشفھ
 ).468-1:المعزى إذا اشتد علیھا الذئاب"(أعالم الورى

تتح��دث عن��ھ  األجی��الالعقول ویترك  وی��ذھ��ل األلب��اب،وھ��ذا موقف یحیر 
 .وإكبار وإعجاب عجیب لباإلجال

 ثمار واقعة الطف:
 اإلصالح: -1
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لم تكن غایة اإلمام علیھ السالم من الثورة أن یصل إلى الحكم أو الشغب أو 
تحقیق أرب في نفس�������ھ بل كان اإلمام یقف موقف قرأني (ما أرید اإلص�������الح ما 
اس���تطعت) ویقول عن غایات ثورتھ"إني لم أخرج أش���را وال بطرا وال مفس���دا وال 

أن آمر بالمعروف  ظالما وإنما خرجت لطلب اإلص�������الح في إمة جدي محمد أرید
وأنھى عن المنكر أس����یر بس����یرة جدي محمد(ص) وأبي علي(ع) فمن قبلني بقبول 

رد على ھذا أص���بر حتى یقض���ي هللا بیني وبین القوم  ومن بالحق،الحق فا� أولى 
 .)89ص -4مناقب آل ابي طالب ج-بالحق وھو أحكم الحاكمین).(ابن شھر أشوب

 :الوفاء -2
الس�����الم أص�����حابھ وخاطبھم"إني قد أذنت لكم فانطلقوا جمع الحس�����ین علیھ 

 ولیأخذ جمال،ھذا اللیل قد غش�������یكم فاتخذوه  ،جمیعا في حل لیس علیكم مني ذمام
ك���ل منكم بی���د رج���ل من أھ���ل بیتي وتفرقوا في س�������وادكم وم���دائنكم ف���إن القوم 

 ).57ص -4ج–الكامل في التاریخ –یطلبونني"(ابن األثیر 
 الخلود،لعار أن نرجع بریق األبدیة ونحظى بلمعان فأجابھ كلھم ألیس من ا

یكون لنا ش���رف  وس���وف األبراج،س���ائرین وراءك حتى نرقى معا س���لمى  س���نظل
االس�تش�ھاد بین یدیك وعند ذلك نقول یا لس�عادتنا. نحن نس�یر معك مدفوعین بإرادة 

قلوبنا تندفع  إن انش��راح،باآللم ألن خالص��تھا  فمرحبا عروقنا،في  بالالھاإلیمان 
 بحرارة نحو ترقرق الینبوع فالتمنعنا بربك من آن نشاركك عرس مسراتك.

 رفض الذل والخنوع: -3
أعطیكم  ھ الشریفة التي تجسد اإلباء ورفض الخنوع مقالھ "وهللا الومن أقوال

إني عذت بربي وربكم من كل متكبر ال یؤمن  ،إعطاء الذلیل وال أقر إقرار العبید
 ).63ص -4ج–الكامل في التاریخ -بیوم الحساب"(ابن األثیر

وھذه الكلمة دستور لكل من یرید أن یعیش حرا أبیا رافضا للذل واالستكانة 
ھي مدرس����ة عاش����ورا تنادي كل االنس����انیة  االطغاة. وھواالنص����یاع للمس����تكبرین 

 .للعیش الكریم وھذه الكلمة ال تزال تذكر األجیال أن تتھاون مع االستكبار
 التضحیة: -4

وجعفر وعثمان فمال  د هللاعبخرج أبو الفض�������ل العباس بعد أن قتل إخوتھ 
 على جیش بن سعد "وھو یقول:

 وبالحجون صادقا وزمزم آقسمت با� األعز اآلعظم ***
 لیخضبن الیوم جسمي من دمي ***    وبالحطیم والفنا المحرم

 إمام أھل الفضل والتكرم *** دون الحسین ذي الفخار األقدم
أنھ لما أتى زھیر بن القین العباس وذكر لھ  یقول العالمة فاض�������ل الدریندي

 وقال: ،حدیث أبیھ ارتعد العباس وتمطى ركابھ حتى قطعھ
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 ألرینك شیئا ما رأیتھ قط. الیوم؟ وهللایا زھیر تجشعني في مثل ھذا 
فوقف وقال ھذا الحس�����ین بن  ،فحمى جواده نحو القوم حتى توس�����ط المیدان

أص���حابھ وإخوتھ وبني عمھ وبقي فریدا مع أوالده بنت رس���ول هللا یقول إنكم قتلتم 
فاسقوھم شربة من الماء ألن أطفالھ  ،الظمأ قلوبھم وقد أحرق ،وعیالھ وھم عطشى

 وعیالھ وصلوا إلى الھالك.
 ،فمنھم من س���كت ولم یرد جوابا ،فلما أوص���ل ألعباس إلیھم الكالم عن أخیھ

 قل ألخیك لو كان كل فخرج الش��مر وش��بث بن ربعي وقاال ،ومنھم من جلس یبكي
وجھ األرض ماء وھو تحت أیدینا ما س�������قیناكم منھ قطرة إال أن تدخلوا في بیعة 

وبكى حتى بل فعاد العباس وعرض علیھ ما قالوا فطأطأ رأس���ھ إلى األرض  یزید.
 أزیافھ.

فلما س��مع العباس ذلك  ،فس��مع الحس��ین األطفال وھم ینادون العطش العطش
ولما رآھم العباس وھو  والقربة في كتفھ وقص���د الفرات.ركب فرس���ھ وأخذ رمحھ 

س����ط الفرات قد تس����ارعوا إلیھ ذكر عطش الحس����ین فلم یش����رب وحط القربة عاى 
 عاتقھ واستقبل القوم یضربھم بسیفھ وكأنھ النار في األحطاب وھو ینشد:

 أنا الذي أعرف عند الزمجرة ***ابن علي المسمى حیدرة
 .)97***لعترة الحمد وآل البقرة"(كتاب العباس فاثبتوا الیوم لنا یا كفرة

 السمو في األخالق: -5
حملت عاش��وراء نموذجین من األخالق وأس��الیب المعارض��ة ففي المعس��كر 

في األخالق والبعد عن القیم العربیة  األموي كان السب والشتم واالتھامات والدناءة
النس��اء واألطفال وحرقوا خیام األص��یلة والمبادئ اإلس��المیة حتى منعوا الماء عن 

النس���اء لكن معس���كر اإلمام الحس���ین اتخذ النص���ح والوعظ وحس���ن الكلمات وعدم 
 مبادءة الحرب بل وسقى الجیش العطشان الذي جاء لقتالھم.

 الرأفة والرحمة وحفظ حقوق الناس: -6
من دروس كربال التي أثرت في مقاتلي الجیش الش��عبي ھي الرأفة والرحمة 

لناس بینما كان داعش الیرقبون في أحد إال وال ذمة كان الحش�������د وحفظ حقوق ا
  .تأسیا بكربال یرعى حقوق الصغیر والكبیر والرجل والمرأة

 التواصل مع هللا في أشدة الساعات: -7
شوراء عند القتال یلتفت أحد أصحاب الحسین فیقول إني أحب أن ال  یوم عا

تھا فیقول لھ الحس����ین ذكرت أموت إال وقد ص����لیت معك ھذه الص����الة التي دنا وق
الشجاعة والحمیة ورباطة الجآش وثبات  الصالة جعلك هللا من المصلین الذاكرین.

اإلیمان في المعركة حیث لم یبال اإلمام الحس���ین وجیش���ھ من كثرة جیش یزید ولم 
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یرتھبوا لجعجعة س����الحھم وذادوا بكل ش����رف عن حریم رس����ول هللا وآل بیتھ من 
 .والنساء األطفال
 النتائج:

یوظف اإلمام الحس�����ین علیھ الس�����الم في خطبھ التوظیف النفس�����ي الذي ھو 
مجموعة انفعاالت من ش�������أنھا أن تترک طابعا في النفس وتس�������یطر علی القوی 
الش����عوریة فتجعل الروح تس����رح في الخیال والواقع في آن واحد فتش����تد مش����اعر 

ش�������عارات اإلمام  .المتلقي وتتعالج آمالھ ویقوی جمیع بأس�������ھ في کافة الس�������احات
كتشف بوضوح أنھا كانت تعبر عن العزة والصمود ت، في یوم عاشوراء ،الحسین

أن  بوجھ الطغاة وتظھر قیم الحریة واإلص�����الح في مواجھة االس�����تبداد والفس�����اد.
الحسن یظھر في کل المواق العبة أنھ على بصیرة من أمره واثق من سالمة  اإلمام

ثمرة ذلك السكون والطمآنینة فیرتسم عنده أفق فعلھ الیشك في صحة نھجھ فتكون 
المس��تقبل واض��حا جلیال أونھ قریبا س��یفد على رب غفور ورحیم وكذلك من تأس��ى 
بھذا اإلمام س��یطیب خاطرا ویش��عر بالس��كون وال خش��ى الموت ألنھ متیق أن س��یفد 

عندما یرید اإلمام علیھ الس��الم اس��تنھاض النفوس إلى رب ش��كور بالمؤمنین رحیم.
قیام بالواجب والجھاد یعمد إلی تحریک نفوس���ھم عبر ما یوص���ف لھم من النھایة لل

الحتمیة التي تطلب المرء ویقلھا کل من بص�������ر نور الحیاة فیذکرھم أنھا واحدة 
وطرق العیش فیھا متفاوتة منھا تعود للش�������موخ والعز ومنھا تؤدي للذل والخنوع 

صرة الحق والظفر بدار السالم فالرجل الحقیقي من یناضل في ساحة الوغی بغیة ن
فھذا التص���ویر البلیغ الذي یص���طحبھ س���مو المعنی واالفظ یجعل النفوس األبیة في 
کل زمان ومکان أن تدع االس����تس����الم وترنو المجد والفخار کما فعل أبناء الحش����د 

 مستلھمین ھذه الحقائق.
 المصادر:

o القرآن الکریم 
o - وضع حواشیھ ، الخطیب القزویني، والبیان والبدیعاإلیضاح في علوم البالغة المعاني

 ه ق. 144الطبعة األولی، منشورات دار الکتب العلمیة:بیروت، إبراھیم شمس الدین
o 1981سنة  بغداد-محمد حسین علي الصغیر-يالصورة الفنیة في المثل القرآن 
o بیروت لبنان.-دارالکتب العلمیة-بعزالدینابن األثیر الجزري الملقب  - الکامل في التاریخ 
o العتبة -سعدون ھنون-التصویر الفني في خطب المسیرة الحسینیة من مکة إلی المدینة

 .2011سنة الطبع -العلویة
o عریب بن سعد بن القرطبي بن عبد الملک الھمذاني محمد بن جریر -تاریخ الطبري

 الطبري.
o الدکتور عبدالکاظم محسن -ة وتحلیلالخطاب الحسیني في معرکة الطف دراسة لغوی

 العتبة الحسینیة المقدسة.-الیاسري



 2018�رش�ن الثاين  7-8  اجلامعة املستنرصیة- لكیة ا�ٓداب    ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقايف العارش
 

33 
 

o  الشیخ الثقة الجلیل أبو محمد الحسن بن علي بن الحسین بن -آل الرسولتحف العقول عن
 لبنان.-بیروت-مؤسسة األعلمي للمطبوعات - شعبة الحراني

o علیھم السالم لذحیاء رسة آل البیت دم - الشیخ الطبرسي-أعالم الوری بأعالم الھدی
 قم.-المطبعة ستارة-التراث

o أبي جعفر محمد بن علي بن شھر آشوب السروي المازندراني. - مناقب آل أبي طالب 
o دار الفکر. - ابن عساکر - (تاریخ مدینة دمشق) تاریخ ابن عساکر 
o الطبعة األولی:-بیروت، دارالکتب العلمیة --عبد القاھر الجرجاني  - أسرار البالغة 

 ق.،ـھ1422
o السید عبدالرزاق المقرم. - کتاب العباس 
o أبو مؤید الموفق بن أحمد المکي الخوارزمي. - مقتل الحسین 
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 لخص البحثم
(ب�در الكب�رى) ف�ي واقع�ة ط�ف ب�ین دع�اة الح�ق وأنص�ار  تكررت معركة الفرقان

وللتح��رر م��ن ال��ذل وھ��وان  فكان��ت دع��وة للح��ق ،الفض��یلة وجن��ود الباط��ل وأعوان��ھ
 وردعاً للظلمة والظالمین ونصرة للمظلومین. ورداً العبودیة 

وإنما خرج  ،لم یخرج اإلمام الحسین(ع) بغیاً في األرض أو طلباً للسلطة والجاه
جھاداً إلعادة الروح والفكر للرسالة السماویة التي تم تفریغھا من محتواھ�ا الفك�ري 

 والروحي.
في اس�تخدام الق�وة غی�ر  في معركة طف انتھكت مبادئ القانون الدولي اإلنساني

ولك�ن القت�ل الش�نیع والس�لب  أس�رھم،المتكافئة وغیر المبررة ضد أن�اس ك�ان یمك�ن 
 والتمثیل كان بمثابة انتھاك صریح لحقوق اإلنسان الذي كرمھ هللا تعالي.

جم��ع وحش��د وتوحی��د ال��دعم  ت��م أن إل��ىفھ��ذا م��ا كان��ت تق��وم بفعل��ھ ال��دواعش 
بدر للمرة الثالث�ة لقھ�ر وردع الظل�م الداعش�ي ال�ذي  )3 (بدر الشعبي في واقعة طف

ً وال  ة،ال یرعي إالَّ جاءت طف من الدعم الش�عبي الم�ؤمن بنش�ر المحب�ة والس�الم  ذمَّ
ثنی���اتھم وط���وائفھم إب���اختالف س���حناتھم و والطمأنین���ة ب���ین بن���ي اإلنس���انیة جمیع���اً 

   طف. إنھا سماحة اإلسالم ومعتقداتھم ودیاناتھم.
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 وحرية الرأي يف القوانني الدولية

 سر اخلتم إمساعيل حمجوب عبد العزيز كتوردال
  جامعة أم درمان اإلسالمية

 السودان –فرع مروي متعاون 
sirelkhatim777@gmail.com  

 مة:مـقدّ 
وھو عبادة هللا  البشریة،خلق هللا تعالي  ألجلھالمقصد السامي الذي  تأملنا إذا

ولك�ن انص�راف البش�ریة  ،لما كان ھنالك نزاع وال اقتت�ال ،األرضتعالي وعمارة 
الفرق�ة والتن�احر والتح�زب واالحت�راب.  إل�يعن المقصد الرب�اني ھ�و ال�ذي قادھ�ا 

فت��رات الس��لم  عل��ىطغ��ي والعص��ور تم��ر الت��اریخ  عل��ىفكان��ت فت��رات الح��رب 
فج��اءت م��ن ب��ین ھ��ذه الح��روب الت��ي انع��دمت فیھ��ا الرحم��ة وم��ات فیھ��ا  .واألم��ان

واقع�ة ك�ربالء، والت�ي تتج�دد ف�ي إلنس�ان وانتھك�ت فیھ�ا حق�وق ا الضمیر اإلنساني
وھن�ا تب�رز الفرض�یة -رغ�م تعاق�ب الزم�ان علیھ�ا -العاشر من محرم من كل س�نة 

لقي على عاتقنا مسؤولیّة خاّصة في كیفیّ�ة التع�اطي م�ع ھ�ذه الحادث�ة لماذا ن اآلتیة:
ً  التي حدثت من قبل أربعة االستثنائیّة من حیث المض�مون،  ،من الزمان عشر قرنا

امتث�االً  و المنھج، أو التحلیل والدراسة، أو االستفادة على ص�عید ال�دروس والعب�رأ
ك�ان ح�دیثاً یفت�رى  (لقد كان في قصص�ھم عب�رة ألول�ي األلب�اب م�القول هللا تعالي:

).. 1ولكن تصدیق الذي بین یدیھ وتفصیل كل شيٍء وھدًى ورحمةً لقوٍم یؤمن�ون)(
اقتض��ت خط��ة ھ��ذه الورق��ة أن تك��ون ف��ي أو غیرھ��ا م��ن الجوان��ب.. وألج��ل ذل��ك 

مبحثین تصدر بمقدمة تعریفیة بموضوع المداخلة وتختتم بخاتمة تحوي أھم النتائج 
 والتوصیات كاآلتي:

 األول:المبحث  
م��ن األھمی��ة بمك��ان أن نع��رض بع��ض أح��داث ھ��ذه الواقع��ة عل��ى ثواب��ت 

نس�اني، لن�رى م�ا قواعد الق�انون اإلس�المي والق�انون ال�دولي اإل اإلسالمیةالشریعة 
ھي قیمة ھذه الواقعة من حیث أشخاصھا ومن حیث ما یحملون�ھ م�ن ق�یم إنس�انیة؟ 
وم��ا ھ��ي ال��نظم والقواع��د الحربی��ة الت��ي ك��ان ینبغ��ي االلت��زام بھ��ا وفق��اً للمع��اییر 
 اإلس�����المیة وقواع�����د الق�����انون ال�����دولي، وم�����دى الت�����زام طرف�����ي الواقع�����ة بھ�����ا؟ 

ھي االنتھاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان التي وماھي تلك الجرائم التي ارتكبت وما 
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وكیفیة التعامل معھا؟ وما یجب على األمة اإلسالمیة أن تقوم ب�ھ م�ن أج�ل  ،وقعت
إظھار ھذه الواقعة على المستوى األممي، وتعریف المجتم�ع ال�دولي بھ�ا كمعرك�ة 

 فحسب،شھدت مأساة إنسانیة قل نظیرھا في التاریخ لیس من حیث عدد ضحایاھا 
وكی��ف یمك��ن أن نح��ول دون  والعقائ��دي؟م��ن حی��ث البع��د الفك��ري واإلنس��اني  ب��ل

  الجریم���ة؟تك���رار الح���دث المأس���اوي؟ وكی���ف یمكنن���ا أن نمن���ع م���ن تك���رار تل���ك 
اكتسبت واقعة كربالء أھمیتھا عند المسلمین من أن أحد طرفیھا كان ھو الحس�ین  

ك�ان ج�یش الس�لطة  بن علي، وھو من أھل بیت النبوة و أن الطرف األخر للواقعة
الحاكمة وأتباعھا، ذلك الجیش الذي كان یحكم باسم اإلسالم وبسنة الرسول "صلي 
هللا علیھ وسلم" إال أن�ھ ارتك�ب م�ن الج�رائم والفظ�ائع م�ا ال یحص�ى وال یع�د قبال�ة 
 ع��دد قلی��ل م��ن الرج��ل والنس��اء واألطف��ال جلھ��م ك��ان ینتس��ب إل��ى نب��ي ھ��ذا األم��ة.

كربالء من حیث أنھا شھدت تبایناً شاسعاً ب�ین طرفیھ�ا ف�ي إذاً تأتي أھمیة معركة  
مستوى التفكیر ومستوى الفعل اإلنساني لدى كل منھما، ومن حیث فھمھما لطبیعة 
كت��اب هللا ع��ز وج��ل، م��ع أن م��ن المف��روض أن یك��ون ل��دى طرف��ي واقع��ة ك��ربالء 

المي مستوى متقارب من الفھم والس�لوك الحرب�ي كونھم�ا ینتمی�ان إل�ى ال�دین اإلس�
حی�ث ی�رى  وكانا قریبین من عھد الرس�الة اإلس�المیة، وك�ل منھم�ا ی�دعي تمثیلھ�ا.

فقھاء المسلمون أن األصل ف�ي اإلس�الم ھ�و الس�لم ال الح�رب. ویؤك�د اإلم�ام الس�ید 
محمد الشیرازي ذلك بقولھ: إن منطق الرسل واألنبیاء، ھو منطق السلم والالعنف 

إنقاذ البشریة، حیث یقول هللا تعالى في كتاب�ھ الك�ریم واالحتجاج العقالني من أجل 
حول استخدام السلم واللین واالبتعاد عن العنف والغلظة، واستخدام سیاسیة العف�و، 
واالعتم���اد عل���ى م���نھج الش���ورى كأس���لوب ف���ي اإلقن���اع الح���ر والح���وار الس���لمي 

ً  والمشاركة في اتخاذ القرار غلیظ القلب  (فبما رحمة من هللا لنت لھم ولو كنت فظا
النفضوا م�ن حول�ك ف�اعف ع�نھم واس�تغفر لھ�م وش�اورھم ف�ي األم�ر ف�إذا عزم�ت 

  فتوكل على هللا إنَّ هللا یحب المتوكلین).
وبناًء على ذلك، شرع اإلسالم القوانین التي تمنع الحرب ما أمكن إل�ى ذل�ك 

ف من  آثارھ�ا سبیالً، وإذا دعت الضرورة لقیامھا وضع القواعد التي تحكمھا وتلّطِ
إذا اضطر الجیش اإلسالمي إلى خوضھا دفاعاً عن المسلمین، أو رفعاً لظل�م واق�ع 

وأل��زم الجن��دي المس��لم بواجب��ات وبأخالقی��ات عظیم��ة، یج��ب علی��ھ  ،عل��ى الش��عوب
التحل��ي بھ��ا ف��ي س��لوكیاتھ ومعامالت��ھ م��ع اآلخ��رین م��ن األع��داء، والمغل��وبین ف��ي 

 .الحرب، والمعاھدین، أو المھادنین، وغیرھم
وإذا أمعنا النظر في واقعة كربالء نجد باإلضافة إلي الضحایا من الجرح�ى 

نلحظ أنھا كذلك أس�فرت ع�ن  والمرضى الذین خلفتھم ھذه المعركة غیر المتكافئة،
وجود فئة أخري من الضحایا، أش�د نكب�ھ وأفظ�ع أث�راً ف�ي نف�وس أط�راف الن�زاع، 

اقعة كربالء بأنھ�ا ن�زاع مس�لح غی�ر ھذه الفئة ھي فئة القتلى، فإذا جاز لنا تسمیة و
دولي كما توصف مثل تل�ك الح�روب ف�ي الق�انون ال�دولي أو بأنھ�ا (بغ�ي) كم�ا ف�ي 

كان البد أن یكون للتشریع الدولي اإلس�المي والق�انون ال�دولي  ،الشریعة اإلسالمیة
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موقف في حمایة ھذه الفئة، وبیان موقف كل من التشریعین یأتي في أن من یتأم�ل 
ذه المعرك��ة یج��د أن أھ��م م��ا ترت��ب علیھ��ا ھ��و كث��رة الم��وتى نتیج��ةً للقی��ام وق��ائع ھ��

�اً ھ�ائالً م�ن  أرت�االً بالعملیات الحربیة غیر المتكافئ�ة م�ن الج�انبین الت�ي خلّف�ت  وكمَّ
مث�ل 2جثث القتلي، ولقد أھتم اإلسالم اھتماماً بالغاً بحقوق جث�ث ھ�ؤالء القتل�ى ف�ي 

فھ آدمیاً، فكرامة اإلنس�ان حی�اً ومیت�اً یحفظھ�ا ھذه النزاعات اھتمامھ باإلنسان بوص
اإلس��الم بص��رف النظ��ر ع��ن لون��ھ أو جنس��ھ أو دیانت��ھ أو غی��ر ذل��ك م��ن الص��فات 
ْمنَ�ا بَنِ�ي آََدَم َوَحَمْلنَ�اُھْم فِ�ي اْلبَ�ّرِ َواْلبَْح�ِر  والمراكز، وذلك في قول�ھ تعالى:(َولَقَ�ْد َكرَّ

ْن َخلَْقنَا تَْفِضیًال)(َوَرَزْقنَاُھْم ِمَن الطَّیِّبَاِت َوفَضَّ   ).3ْلنَاُھْم َعلَى َكثِیٍر ِممَّ
وحمای��ة القتل��ى أو الم��وتى ف��ي النزاع��ات المس��لحة غی��ر الدولی��ة تتض��ح م��ن 
خالل مناقشة مدى احترامھم وعدم التمثیل بھم من جانب، ومراع�ات حق�وقھم م�ن 

 التمثیل بھم:احترام جثث القتلى وعدم  :جانب آخر، وبیان ذلك كلھ یأتي: أوالً 
ثل بالقتیل أي جدعھ أو قطع أنفھ أو إذنھ   والمثلة من مثَّل بھ أي نكَّل بھ، ومَّ

أو مذاكیره أو شیئاً من أطرافھ، ویدخل في ھذا الباب أیض�اً م�ا ك�ان یج�ري أحیان�اً 
من قطع رؤوس بعض القتلى وإرسالھا إل�ي ھن�ا أو ھن�اك ل�بعض األغ�راض، مم�ا 

)، والتمثیل بھذا المعني 4الكبیر أن" إبانة الرأس مثلة"( یؤكد ذلك ما جاء في السیر
بحثھ الفقھاء وناقشتھ المذاھب اإلسالمیة تجاه قتلى النزاعات المسلحة غیر الدولی�ة 

 وكانت ھناك ھذه االتجاھات التي نبینھا فیما یلي:
آراء الفقھاء في احترام جثث القتلى وعدم التمثیل بھ�م: ال�رأي األول: الق�ول 

احترام جثث القتلى وحرمة التمثیل بھم: وھذا مذھب بعض المالكی�ة وم�ن  بوجوب
 وافقھم.

المذھب الثاني: القول بكراھة التمثیل بجثث القتلى فقط: ویري أصحاب ھذا 
ال�رأي كراھی�ة قط�ع رؤوس البغ��اة ورفعھ�ا وھ�ذا م�ا ذھ��ب إلی�ھ الحنفی�ة والش��افعیة 

 ). 5والحنابلة وبعض المالكیة(
رأي األول عل��ى تح��ریم المثل��ة بقتلى(البغ��ي) النزاع��ات واس��تدل أص��حاب ال��

 المسلحة غیر الدولیة بالسنة واآلثار والمعقول كالتالي:
ـ�أما اس�تداللھم بالس�نة: فم�ا روى ع�ن س�لیمان ب�ن بری�دة ع�ن أبی�ھ ق�ال ك�ان 
رسول هللا(صلي هللا علیھ وسلم)إذا بعث أمیراً على جیش أوصاه في خاص�ة نفس�ھ 

خیراً فقال:( اغزوا بسم هللا وفى سبیل هللا ق�اتلوا  ھ من المسلمینبتقوى هللا ومن مع
) وما روى عن 6من كفر اغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال تمثلوا وال تقتلوا ولیداً)(

ق�دموا المدین�ة عل�ى  أن ناساً من عك�ل وعرین�ة قتادة أن أنساً رضي هللا عنھ حدثھم
الم فقالوا یا نبي هللا إنا كن�ا أھ�ل ض�رع النبي (صلي هللا علیھ وسلم) وتكلموا باإلس

رس�ول هللا(ص�لي هللا علی�ھ وس�لم)  فأمر لھم نكن أھل ریف واستوخموا المدینة ولم
 إذا حت�ى وأمرھم أن یخرجوا فیھ فیشربوا من ألبانھا وأبوالھ�ا ف�انطلقوا بذود وراع
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 وس�لم) كفروا بعد إسالمھم وقتلوا راع�ى النب�ي (ص�لي هللا علی�ھ ناحیة الحرة كانوا
فأمر بھ�م  واستاقوا الذود فبلغ النبي (صلي هللا علیھ وسلم) فبعث الطلب في آثارھم

أیدیھم وتركوا في ناحیة الحرة حتى ماتوا على حالھم. قال  وقطعوا فسمروا أعینھم
بلغنا أن النبي (صلي هللا علیھ وسلم) بعد ذلك كان یحث على الصدقة وینھ�ى  قتادة

  ).7عن المثلة)(
كنت في الخی�ل  :أما استداللھم باآلثار: فبما روي عن عبد هللا بن قتادة قالـ 

"ك�رم هللا وجھ�ھ لم�ا ف�رغ م�نھم وق�تلھم ل�م یقط�ع  "عل�ى ف�إن اإلم�ام ،یوم النھروان
  ).8رأساً و لم یكشف عورة(

ـ�� وأم��ا اس��تداللھم م��ن المعق��ول: أن رف��ع ال��رؤوس بالرم��اح بع��د قطعھ��ا م��ن 
  ).9بالنسبة للكفار، فعدم جوازھا بالنسبة للمسلمین أولي( أجسادھم مثلةٌ وال تجوز

واستدل أصحاب ھذا المذھب على كراھیة المثلة فقط بما استدل بھ أصحاب 
ال��رأي ب��األول م��ن أحادی��ث وآث��ار غی��ر أنھ��م حملوھ��ا عل��ى الكراھی��ة ول��یس عل��ى 

مس�عود أن�ھ الحرمة، ومما یوجب حملھا عل�ى الكراھ�ة، م�ا روي ع�ن عب�د هللا ب�ن 
حز رأس أبي جھل علیھ اللعنة یوم بدر وج�اء ب�ھ إل�ي رس�ول هللا (ص�لي هللا علی�ھ 

(أن أب�ا جھ�ل ك�ان فرع�ون ھ�ذه :وسلم) فق�ال ل�ھ رس�ول هللا ص�لي هللا وعلی�ھ وس�لم
  ).10األمة) ولم ینكر علیھ(

واس��تدلوا ب��المعقول أن رف��ع رؤوس البغ��اة واإلطاح��ة بھ��ا إل��ي اآلف��اق كس��ر 
) والم�دقق ف�ي ك�ل م�ن أدل�ة 11ووھن لھم وطمأنینة لقلب أھل العدل (لشوكة البغاة 

االتجاھین یرجح ما ذھ�ب إلی�ھ الفری�ق األول، م�ن تح�ریم المثل�ة بجث�ث القتل�ى ف�ي 
النزاعات المسلحة غیر الدولیة حفاظاً علیھا وتكریماً لإلنسان حتى بعد موتھ، ذلك 

تل�ك الص�ورة الت�ي تخ�رج  اإلنسان الذي فّضل على الخالئق أجمع�ین، وبعی�داً ع�ن
عن الشعور اإلنساني وتأخذ بالبشریة إلي عصور التخلف والجھل تمام�اً كم�ا ك�ان 

  ).12سائداً عند العرب في الجاھلیة(
وق��د ك��رم اإلس��الم اإلنس��ان حی��اً و میت��اً، ب��ل أن اإلس��الم ھ��و الش��ریعة الت��ي 

ی�ة ك�ل م�ا یتص�ل استأثر بھا وبأحكامھا االھتمام باإلنسان واالشتغال بش�ئونھ ورعا
ب��ھ م��ن بدایت��ھ وحت��ى نھایت��ھ، ثواب��ھ وعقاب��ھ، ووحدت��ھ وجماعت��ھ، وض��عفھ وقوت��ھ، 

ائلھ، وأمور أخ�ري تتص�ل باإلنس�ان قب�ل أن یخل�ق أدم ذوناره وجنتھ، وفضائلھ ور
حتى أخر الزمان، وال ش�ك أن جث�ة اإلنس�ان بع�د موت�ھ كاإلنس�ان نفس�ھ ف�ي حیات�ھ 

 التمثیل بھا. جدیرة بالتكریم، فیحرم إھانتھا أو
 ً مراعاة حقوق القتلى في الشریعة اإلسالمیة: باإلضافة إلي عدم إھانة  :وثانیا

القتلى وتحریم التمثیل بھم فإن اإلسالم أوجب لھم حقوق ینبغي أن یقوم بھا األحیاء 
تجاھھم، وجعل لھذه الحق�وق مرتب�ھ الوج�وب ش�أنھا ش�أن بقی�ة الواجب�ات األخ�رى 
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والصالة والمواراة في القبر، وغیرھ�ا م�ن بقی�ة الحق�وق  حق الغسل والتكفین مثل:
 التي اھتمت بھا الشریعة اإلسالمیة.

وق��د اتف��ق الفقھ��اء عل��ى أن قتل��ى أھ��ل الع��دل أثن��اء النزاع��ات المس��لحة غی��ر 
الدولی���ة یع���دون ش���ھداء، وذل���ك ألنھ���م قتل���وا ف���ي قت���ال م���أمور ب���ھ م���ن قِب���ل هللا 

 قتلي أھل العدل إلي ثالثة مذاھب كما یلي:).ولكنھم اختلفوا في حقوق 13تعالي(
أن قتیل أھل العدل ال یغسل وال یكفن ولكن یصلى علیھ، وھذا ھ�و  المذھب األول:

 ). 14مذھب الحنفیة ومن وافقھم (
أن شھید معركة البغاة من أھل العدل كشھید معركة الكف�ار تمام�اً،  المذھب الثاني:

روای��ة ع��ن الحنابل��ة  ف��ال یغس��ل وال یكف��ن وال یص��لى علی��ھ. وھ��ذه
 ). 15والشافعیة(

أن قتلى أھل الع�دل یغس�لون ویكفن�ون ویص�لى عل�یھم، وان ك�انوا المذھب الثالث: 
  ).16قول أخر للشافعیة والحنابلة والمالكیة( اوھذ .شھداء

استدل أصحاب المذھب األول على أن ھؤالء القتلى ال یغسلون وال یكفن�ون 
( ادفن�وني ف�ي :س بن أبي حازم قال: قال عماربما ورد من اآلثار بما روي عن قی

 ).17ثیابي فإني مخاصم)(
وأما استدالل أص�حاب ھ�ذا الم�ذھب عل�ى أن قتل�ى أھ�ل الع�دل ی�دفنون دون 
تغسیل أو تكفین فبما تقدم من أدلة الحنفیة على أن قتلى أھل الع�دل ال یغس�لون وال 

اس�تداللھم عل�ى أن�ھ ال یص�لى وأم�ا  یكفنون إذا أنھم متفق�ون مع�اً ف�ي ھ�ذه المس�ألة.
علیھم، بأن قتلى أھل العدل قتل�وا ف�ي قت�ال م�أمور ب�ھ كقت�ال الكف�ار، فیك�ون ش�ھید 
معرك��ة البغ��اة كش��ھید معرك��ة الكف��ار، وش��ھید معرك��ة الكف��ار عن��د أص��حاب ھ��ذا 
الم��ذھب ال یص��لي علی��ھ، ف��ال یص��لي أیض��ا عل��ى قتی��ل معرك��ة البغ��اة م��ن أھ��ل 

  ).18العدل(
ھب الثال��ث فق��د اس��تدلوا عل��ى أن قتل��ى أھ��ل الع��دل ف��ي وأم��ا أص��حاب الم��ذ

معركة البغاة یغسلون ویكفنون ویصلى علیھم كس�ائر الم�وتى، بم�ا روي ع�ن أب�ي 
 :قال: رسول هللا صلي هللا وعلیھ وسلم سعید بن مكحول عن واثلة بن األسقع قال:

لوا (صلوا على كل میت وجاھدوا مع كل أمیر) وقولھ (صلي هللا وعلیھ وسلم) ص
ی�دل عل�ى أن الص�الة واجب�ة عل�ى ك�ل می�ت، ول�م یس�تثنى م�ن ھ�ذا  ،على كل میت

). وأن المس�لمین 19الحدیث إال قتیل معركة الكفار، ففیما عداه یبق�ي عل�ى األص�ل(
قد فعلوا الغسل والتكفین والص�الة ألمی�ر الم�ؤمنین عل�ي ك�رم هللا وجھ�ھ، وق�د قت�ل 

لقتل��ى أھ��ل الع��دل ف��ي معرك��ة البغ��اة  ظلم�اً، ولھ��ذا یج��ب الغس��ل والتكف��ین والص��الة
). وبالنظر ف�ي م�ذاھب الفقھ�اء وأدل�تھم الس�ابقة یت�رجح لن�ا م�ذھب الحنفی�ة ف�ي 20(

القول بأن قتلى أھل العدل ف�ي معرك�ة البغ�اة ال یغس�لون وال یكفن�ون ولك�ن یص�لى 
علیھم. ومن ھن�ا ف�إن ھ�ذه ال�دماء لش�رفھا ومكانتھ�ا ال تغس�ل حت�ى ال ی�زول أثرھ�ا 
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وم القیامة على حالھا، أما غیرھم من بقیة الشھداء فلیس ل�دیھم ھ�ذه ال�دماء وتأتي ی
ولھذا كلھ نرجح ما ذھبت إلیھ الحنفی�ة  بالتالي فإن الغسل ال یؤثر على شيء منھم.

ومن وافقھم في القول بأن قتیل أھل العدل ال یغس�ل وال یكف�ن ولك�ن یص�لى علی�ھ، 
 ص لھ القول فیما یلي:وأما بالنسبة لقتیل أھل البغي فإننا نخص
وبع�د أن رأین�ا أن قتل�ى الط�رق الع�ادل ال  (ب) حقوق القتلى م�ن الط�رف الب�اغي:

یغس��لون وال یكفن��ون ولك��ن یص��لى عل��یھم، یث��ور التس��اؤل ع��ن قتل��ى الط��رف 
الب��اغي، وع��ن حق��وقھم مم��ا یص��نع ب��الموتى م��ن الغس��ل والتكف��ین والص��الة 

أوالً م��ذاھب الفقھ��اء ف��ي ھ��ذه  وال��دفن، ولبی��ان م��وقفھم م��ن ھ��ذه الحق��وق نق��دم
المسألة ثم بیان أدلتھم. والناظر في كتب الفقھ اإلسالمي یج�د اخ�تالف الفقھ�اء 

 في ھذه المسألة على رأیین ھما:
وھ���و أن قتل���ي أھ���ل البغ���ي یغس���لون ویكفن���ون ویص���لى عل���یھم  الم���ذھب األول:

وی���دفنون ویص���نع بھ���م م���ا یص���نع بس���ائر الم���وتى م���ن حق���وق 
ذھب الجمھ����ور م����ن المالكی����ة والش����افعیة وواجب����ات، وھ����ذا م����

  ).21والحنابلة ومن وافقھم (
وھ��و أن قتل��ى أھ��ل البغ��ي ال یغس��لون وال یص��لي عل��یھم ولك��ن  الم��ذھب الث��اني:

  ).22یكفنون ویدفنون إلماطة األذى، وھذا مذھب الحنفیة(
تَلُ���وا قول���ھ تع���الي: (َوإِْن َطائِفَتَ���اِن ِم���َن اْلُم���ْؤِمنِیَن اْقتَ  أدل���ة الم���ذھب األول:

فَأَْصِلُحوا بَْینَُھَما فَإِْن بَغَْت إِْحَداُھَما َعلَى اْألُْخَرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَْبِغي َحتَّ�ى تَِف�يَء إِلَ�ى 
َ یُِح�بُّ اْلُمْقِس�ِطیَن)( ِ فَإِْن فَاَءْت فَأَْص�ِلُحوا بَْینَُھَم�ا بِاْلعَ�ْدِل َوأَْقِس�ُطوا إِنَّ �َّ ) 23أَْمِر �َّ

هللا تعالي وصف اإلیم�ان لكلت�ا الط�ائفتین بم�ا ف�یھم الطائف�ة الباغی�ة، وال  ولقد أثبت
شك أن من حقوق المؤمنین بعد الموت الغسل والتكفین والصالة والدفن، حتى وان 
فعلوا الكبائر ألن الرسول(صلي هللا وعلیھ وسلم) ص�لى عل�ى الجھینی�ة الت�ي زن�ت 

م ال یغس�لون وال یص�لى عل�یھم بعد رجمھا. واستدل أصحاب ھذا المذھب على أنھ
). بما روي عن "على" كرم هللا وجھھ أنھ 24ولكن یكفنون ویدفنون إلماطة األذى(

 لم یصل على أھل حروراء وعلى قتلى النھروان.
 إكرام جثث الموتى: :المبحث الثاني

وال یكتفي اإلسالم بذلك في احترام جثث القتلى، بل یبالغ في إكرامھم أثناء  
 دفنھم وبعد دفنھم ومن ذلك:

 دفن المقتول حیث صرع، احتراماً آلدمیتھ. -1
دف��ن ك��ل قتی��ل ف��ي مقب��رة مس��تقلة وال ی��دفن مع��ھ غی��ره إال للض��رورة  -2

 كضیق المقابر.
 ). 25احترام المقبرة ذاتھا بعدم الجلوس علیھا( -3
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  ).26ھي عن سب القتلى(الن -4
  ).27أكرام المیت في البحر( -5
فال یمنع في اإلسالم من تبادل المعلوم�ات  :أھمیة البحث عن المفقودین -6

 بین أطراف النزاع بشأن األشخاص المفقودین.
ومما تقدم یتبین لنا إلي أي درجة حافظ اإلسالم عل�ى جث�ث القتل�ى واحت�رام 

ء یفتي بعدم تعرض الجثة البشریة للبیع بعد آدمیتھا، ھذا فضالً عن أن بعض الفقھا
الوفاة حتى في األغراض العالجیة، وحجتھم في ذلك أن الجس�د اإلنس�اني أمان�ة � 

 ال یحق التصرف فیھ احتراماً آلدمیتھ وكرامتھ.
في القانون الدولي  حمایة جثث القتلي وبالبحث في ھذه المسألة نكون قد بیَّنا

حی�ث أن الحمای�ة الت�ي تق�دم ال تقتص�ر وال  العام وما یقابلھ في الشریعة اإلس�المیة
تقف عند ھذا الحد، بل تصل إلي أبعد من ذلك بكثیر أو تغوص في أعماق وأغوار 
النفس البشریة لتحمي فئة خاصة من المقاتلین لم یرد ذكرھا ببال الق�انون ال�دولي، 

ا وزن��اً، رغ��م م�ا یمك��ن أن یك��ون لحمایتھ��ا م�ن أث��ر كبی��ر بع��د انتھ��اء إذا ال یق�یم لھ��
الج�رح وجم�ع فت�ات الدول�ة  والتئ�امالنزاع المسلح غیر الدولي في إصالح الص�دع 

اإلس��المیة م��ن جدی��د، ھ��ذه الفئ��ة ھ��ي فئ��ة ذوي األرح��ام م��ن المق��اتلین ف��ي الن��زاع 
ف��ي الش��ریعة  المس��لح غی��ر ال��دولي، وبی��ان مض��مون الحمای��ة لھ��ؤالء األش��خاص

 مضمون الحمایة اإلسالمیة للمقاتلین من ذوي األرحام: اإلسالمیة نقدمھ فیما یلي:
الن��زاع المس��لح غی��ر ال��دولي ف��ي واقع��ة ك��ربالء ل��م یك��ون ب��ین دول��ة مس��لمة 
منقطعة الصلة بدولة أخري ك�افرة، وال ب�ین ف�رد مس�لم مقط�وع الص�لة بف�رد أخ�ر 

دین واحد  ف یتبعون لدولة واحدة، ویربطھمكافر، وإنما ھو نزاع بین أفراد وطوائ
ال�دم والنس�ب  وشریعة واحدة وعقیدة واحدة، زیادة على ما بینھم یقین�اً م�ن ص�الت

وال�رحم، وف�ي ذات الوق��ت ال�ذي ال یع��رف فی�ھ الق��انون ال�دولي لص��لة ال�رحم ق��دراً 
حتى وھ�و ف�ي الق�رن الواح�د والعش�رین، یص�ون التش�ریع اإلس�المي ھ�ذه الص�لة، 

لھا وزناً كریماً في وقت السلم وفي وقت الحرب، أما في وقت السلم فتتض�ح ویقیم 
 أھمیتھا مما یلي:

ع�ن أب�ي ھری��رة رض�ي هللا عن�ھ، ع��ن النب�ي (ص�لي هللا علی��ھ وس�لم) ق��ال:( 
تعلموا من أنسابكم ما تصلوا بھ أرحامكم فإن ص�لة ال�رحم محب�ة ف�ي األھ�ل مث�راة 

ش��ریع اإلس��المي عل��ي ذل��ك، ب��ل تر ال).وال یقتص��28ف��ي الم��ال منس��أة ف��ي األث��ر)(
یصونھا أیضا وقت نشوب األزمات والنزاعات، حتى ال یستشري الحقد والبغضاء 
والكراھیة بین األقارب، وإذا ما انجل�ت الح�رب ك�ان م�ن الس�ھل أن تع�ود النف�وس 

 إلي صفائھا ونقائھا وحتى یلتئم الصف اإلسالمي من جدید في أقرب فرصھ.
س��المیة نج��د ف��ي حمای��ة ذوي األرح��ام أثن��اء الن��زاع وب��الرجوع للم��ذاھب اإل

 ھذین المذھبین: 
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أنھ یك�ره قت�ل ذوي األرح�ام أثن�اء النزاع�ات المس�لحة غی�ر  المذھب األول: 
الدولیة، ویستحب للمقاتل أن یعدل الي غیر ذوي األرحام دفاعاً، وھ�ذا ھ�و م�ذھب 

  ).29(الجمھور من الحنیفة و المالكیة الشافعیة وروایة عند احمد
أنھ ال یكره قتل ذوي األرحام أثناء النزاعات المسلحة غی�ر  المذاھب الثاني:

الدولیة، بل یجوز ذلك وال یمنع من�ھ م�انع ویك�ون حكمھ�م كس�ائر المق�اتلین، وھ�ذه 
  ).30روایة ألحمد(

استدل المذھب األول على كراھة قت�ل ذوي األرح�ام بم�ا یل�ي: قول�ھ تع�الي: 
أَْن تُْشِرَك بِي َما لَْیَس لَ�َك بِ�ِھ ِعْل�ٌم فَ�َال تُِطْعُھَم�ا َوَص�اِحْبُھَما فِ�ي  (َوإِْن َجاَھَداَك َعلى

ْنیَا َمْعُروفً���ا َواتَّبِ���ْع َس���بِیَل َم���ْن أََن���اَب إِلَ���يَّ ثُ���مَّ إِلَ���يَّ َم���ْرِجعُُكْم فَ���أُنَبِّئُُكْم بَِم���ا ُكْن���تُْم  ال���دُّ
  ).31تَْعَملُوَن)(

لم) أنھ كف أبا حذیف�ة ع�ن قت�ل أبی�ھ ما روي عن النبي (صلي هللا وعلیھ وس
  ).32یوم بدر وكف أبا بكر عن قتل ابنھ عبد الرحمن یوم أحد (

أن ب��ر  اس��تدل أص��حاب الم��ذھب الث��اني عل��ى ع��دم كراھ��ة ذل��ك بم��ا یل��ي:
الوالدین وصلھ الرحم أثناء القتال یؤدیان إلي معصیة، ألن عدم قتلھما فی�ھ مخالف�ة 

 .ولم یخص بذلك أبناء وال آباء وال غیرھا ،باغیةألمر هللا تعالي بقتال الفئة ال
م��ا روي ع��ن ن��افع ع��ن عب��د هللا ع��ن النب��ي (ص��لي هللا وعلی��ھ وس��لم) ق��ال: 
(السمع والطاعة على المرء المسلم فیما أحب وكره ما لم یؤمر بمعص�یة ف�إذا أم�ر 

  ).33بمعصیة فال سمع وال طاعة)(
رجح��ان م��ذھب الجمھ��ور ف��ي والم��دقق ف��ي أدل��ة ك��ل م��ن الف��ریقین یتب��ین ل��ھ 

 القول بكراھة قتل ذوي األرحام أثناء المنازعات األھلیة وذلك لما یلي:
القول بأن بر الوالدین وصلة الرحم یؤدیان إلي معصیة ألن عدم قتلھم�ا فی�ھ 
مخالف��ة ألم��ر هللا تع��الي بقت��ال الفئ��ة الباغی��ة، فإن��ھ یج��اب عل��ى ذل��ك، ب��أن أص��حاب 

دم قتلھما، وإنما ھم یغتنمون الفسحة في أن یعدل القاتل المذھب األول ال یقولون بع
ع��ن ذوي رحم��ھ، ویك��ل قتل��ھ أو قتال��ھ إل��ي غی��ره، وذل��ك مراع��اة لوش��ائج القرب��ى 
بینھم، خاصة وقد اجتمع مع حرمة القرابة حرمة اإلسالم، فیمنعھ ذل�ك م�ن القص�د 

و ذل�ك ال یمن�ع  إلي قتلھ، بخالف الكافر، فإنھ ال یتوافر في حقھ إال حرمة القراب�ة،
). بھ��ذا یت��رجح إلین��ا م��ا ذھ��ب إلی��ھ الجمھ��ور م��ن الق��ول بكراھ��ة عم��د 34م��ن قتل��ھ(

المقاتل إلي ذوي أرحامھ فیقتلھم في المنازعات المسلحة غیر الدولیة، ویستحب لھ 
أن یتركھم لغیره ف�إن ق�تلھم ك�ان ذل�ك دفع�اً لبغ�یھم، وإن ل�م یقتل�وا ك�ان ع�دم العم�د 

 ساساً للفيء والصلح.إلیھم مدعاة للرجوع وأ
حمای�ة قتل�ى النزاع�ات المس�لحة غی�ر الدولی�ة ف�ي الق�انون ال�دولي الع�ام:  أما

برغم األھمیة الكبرى لحمایة جثث القتلى في النزاعات المسلحة غیر الدولی�ة الت�ي 
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تدور رحاھا بین األخوة واألشقاء، ومعرف�ة أخب�ار المفق�ودین أثن�اء ھ�ذه النزاع�ات 
، فإن البروتوكول الثاني ل�م یخص�ص لھ�م م�ادة مس�تقلة وإنم�ا من األسر والعائالت

ج��اءت اإلش��ارة إل��ي ھ��ذه الحمای��ة ف��ي أخ��ر الم��ادة الثامن��ة الخاص��ة بالبح��ث، فق��د 
تضمنت ھذه المادة في الجملة األخیرة منھا ضرورة البحث عن الموتى وحم�ایتھم 

اء المراس��م بقولھ��ا:(... والبح��ث ع��ن الم��وتى والحیلول��ة دون انتھ��اك حرم��اتھم وأد
األخی��رة لھ��م بطریق��ة كریمة).والحیلول��ة دون انتھ��اك حرم��اتھم تعن��ي أن یقب��روا 
بطریقة الئقة كریمة ـ في غیر حال�ة الغ�رق أو الح�رق ـ بع�د أداء المراس�م الدینی�ة 

). كما یلت�زم أط�راف الن�زاع ب�دفن ك�ل جث�ة عل�ى ح�دة 35لھم حسب دیانة كل فرد(
حترمة ومجمع�ة إذا أمك�ن تبع�اً لجنس�یاتھم، وأن بقدر اإلمكان، وأن تكون المقابر م

تكون ممیزة یمكن االستدالل علیھا، كما یجب فحص الجث�ة قب�ل دفنھ�ا، وإذا أمك�ن 
فحصھا طبیاً بقصد التأكد من حالة الوفاة والتحقق من شخصیة المت�وفى، وال�تمكن 

  ).36من وضع تقریر عنھا (
مك�ن أن یك�ون ف�ي نھای�ة وحیث أن احترام جثث الموتى ونقلھ�ا إل�ي ذویھ�ا ی

القتال عامل سالم بین المتنازعین، فإنھ یمكن أن ی�دخل ض�مناً ف�ي العب�ارة الس�ابقة 
الخاصة بموتي النزاعات المس�لحة غی�ر الدولی�ة م�ا ن�ص علی�ھ البروتوك�ول األول 
من قواعد لحمایة موتي النزاع�ات الدولی�ة، خاص�ة وأن م�وتى النزاع�ات المس�لحة 

 لحمایة والرعایة.غیر الدولیة أولي با
وعلى ذلك یجب على أط�راف الن�زاع تج�اه رف�ات الم�وتى ومق�ابرھم العم�ل 

 بما یناسب النزاعات المسلمة غیر الدولیة على ما یلي:
(أ) تسھیل وصول أسر الموتى وممثلي الدوائر الرسمیة لتسجیل القبور إلي م�دافن 

 للموتى واتخاذ الترتیبان العملیة بشأن ذلك.
 مایة ھذه المدافن وصیانتھا بصورة مستمرة.(ب) تأمین ح

(ج) تسھیل عودة رفات الموتى وأمتعتھم الشخصیة إل�ى وط�نھم إذا م�ا طل�ب ذل�ك 
 34/2ھذا البلد، أو طلبھ أقرب الناس إلي المتوفى ولم یعترض ھذا البل�د ـ م 

 من البرتوكول األول.
وتس��ھیل الحص��ول عل��ى المعلوم��ات عل��ى أوس��ع نط��اق ممك��ن ع��ن ھ��ؤالء 
األشخاص وإجراء البحث عنھم عند االقتضاء وتسجیل المعلومات المتعلقة بھم إذا 

 توفوا.
 أھم النتائج والتوصیات: الخـاتمة:

وب��النظر إل��ي م��ا تق��دم م��ن حمای��ة القتل��ى ف��ي الش��ریعة اإلس��المیة والق��انون 
جث�ث الدولي العام یتبین لنا اتفاق الشریعة اإلس�المیة و الق�انون ال�دولي ف�ي حمای�ة 

القتلى، ودفنھم والحیلولة دون انتھاك حرماتھم، وأداء المراسم الدینیة األخی�رة لھ�م 
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كٌل على حسب دیانتھ غیر أن الشرعیة اإلسالمیة یبقي لھ�ا مزی�د م�ن الفض�ل فیم�ا 
 یلي:

أن قتیل ھذه المنازعات من الفئة العادلة ش�ھیداً، وذل�ك ألنھ�م قتل�وا ف�ي معرك�ة  -1
بالقتال. وللشھید مكانتھ العالیة التي یطم�ح إلیھ�ا ویأم�ل فیھ�ا أمر هللا تعالي فیھا 

كل مؤمن، یدل لذلك ما رواه أنس رضي هللا عنھ ع�ن النب�ي (ص�لي هللا وعلی�ھ 
وسلم) قال:( ما من عبد یموت لھ خیر یسره أن یرجع إل�ي ال�دنیا وأن ل�ھ ال�دنیا 

رج�ع إل�ي ال�دنیا وما فیھا إال الشھید لما یري من فض�ل الش�ھادة فإن�ھ یس�ره أن ی
  .)37فیقتل مرة أخري)(

ھ�ذه النزاع�ات  إن قتلي واقعة كربالء انتھكت حرماتھم وتم التمثیل بجثثھم ف�ي -2
ال یرقي إلیھا تشریع  إلي درجةٍ  الغ الشریعة اإلسالمیة في احترام قتالھاتبالتي 

وضعي أو قانون بشري، وذلك عندما حرم�ت مج�رد الجل�وس عل�ى المق�ابر أو 
االستناد إلیھا فضال عن نبشھا، لیس ذلك فقط بل حرم�ت س�ب ذل�ك القتی�ل وان 

 ً  . كان من الطرف األخر مادام مسلما
ف��ي ص��یانتھا ل��ذوي  يتف��رد الش��ریعة اإلس��المیة وتفوقھ��ا عل��ى الق��انون ال��دول -3

ال  حتىلنزاعات واشتداد األزمات، وذلك األرحام وحمایتھا لھم حتى في وقت ا
والبغضاء وغیر ذلك م�ن أم�راض  والكراھیةیستشري بین ذوي األرحام الحقد 

 المجتمع الخبیثة.
الت�ي كان�ت م�ن  والدولی�ة اإلس�المیة وبذلك ننتھي من بیان مضمون الحمای�ة

حة غی��ر النزاع��ات المس��ل )(ك��ربالءیا م��ن المق��اتلین فيللض��حا الواج��ب توفیرھ��ا
 الدولیة.

 أھم المراجع:
 تفسیر القاسمي المسمى محاسن التفسیر/جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحالق القاسمي.  -
 صحیح مسلم/ أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري. -
 فتح الباري شرح صحیح البخاري/الحافظ احمد بن علي بن حجر العسقالني.  -
 احمد عبد الرحمن البنا. –الفتح الرباني ترتیب مسند اإلمام احمد بن حنبل الشیباني -
  أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان –مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  -
 الحافظ. بن أبي بكر بن عمر صالح الھیثمي 
 أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الحاكم النیسابوري.-المستدرك على الصحیحین -
 مسند اإلمام احمد بن محمد بن حنبل بن ھالل بن أسد الشیباني. -
 مسند اإلمام محمد بن إدریس الشافعي/طبعة مصر. -
 ي الصنعاني.المصنف للصنعاني/ أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري الیمان -
 موالي بني شیبان. من فرقدالمصنف في األحادیث واآلثار للشیباني/ محمد بن الحسن بن  -
 .األصبحيالموطأ: لإلمام مالك بن انس بن مالك  -
المغنى البن قدامھ: موفق الدین أبي محمد عبد هللا بن  -شرح منتقى األخیار: محم األوطارنیل  -

 احمد بن محمد بن قدامھ الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي.
ضیاء ال�دین أب�و المع�الي عب�د المل�ك ب�ن عب�د هللا ب�ن یوس�ف ب�ن  :غیاث األمم في التیاث الظلم -

 محمد الجوینى إمام الحرمین الشریفین.
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 عبد اللطیف محمد عامر :أحكام األسرى والسبایا في الحروب اإلسالمیة -
ال��دین أب��ي ط��اھر محم��د ب��ن یعق��وب ب��ن محم��د ب��ن إب��راھیم ب��ن عم��ر  دالمح��یط: مج��الق��اموس  -

 .يدالفیروز آباالشیرازي 
 

 الھوامش:
 ).111سورة یوسف: اآلیة ( - 1
 . ).70اآلیة( :سورة اإلسراء - 2
 . 110ص1ج/ السیر الكبیر:الشیباني: شرح كتاب  - 2
 .565ص 10. المغني: البن قدامھ، ج256ص  3. حاشیة الشبلي: ج 131ص 10. المبسوط: ج142ص  7الكاساني: ج  -3
،مرج��ع س��ابق 2857ح��دیث رق��م 953ص 2.اب��ن ماج��ھ:ج32،مرج��ع س��ابق ص37ص12ج4ص��حیح اإلم��ام مس��لم بش��رح النووي:مجل��د - 6

 . 116ص
  12857حدیث953ابن ماجة  37ص12ج4ووي:مجلدصحیح اإلمام مسلم بشرح الن- 7
 .116مرجع سابق ص،183ص 8البیھقي ج  - 8
 .22. مرجع سابق ص229، ص4حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ج - 9

 .41تاریخ اإلسالم والمغازي ص :الذھبي - 10
 .31ص 10ج:السرخسي :المبسوط - 11
  .154-153ص،اد والعالقات الدولیةالشریعة اإلسالمیة في الجھ أبو األعلى المودودي: - 12
 .136ص 10للسرخسي: ج :المبسوط - 13
 .142ص 7ج  :الكاساني - 14
 . 61ص 10المغني ج  .137ص 3الحاوي ج  - 15
 . 77ـ األحكام السلطانیة للماوردي ص138ص 13ج:الحاوي - 16
 . 186ص 8البیھقي ج  - 17
 . 77الماوردي: ص - 18
  .488ص 1. ـ ابن ماجة ج 91مرجع سابق ص 156ص ءللفرا :السلطانیةاألحكام  - 19
 . 77الماوردي ص - 20
 . 66ص 10.المغني ج77: صالماورديـ  63القوانین الفقھیة: بن جزي ص - 21
 .131ص 10: ج يللسرخس :المبسوط - 22
 .9 ةاآلی :الحجراتسورة  - 23
 . 131ص 10المبسوط: للسرخسي: ج  - 24
 . 499ابن ماجھ ص ـ37ص3/7النووي  حشر :مسلمصحیح  -25
 . 304ص 3فتح الباري: شرح صحیح البخاري ج  - 26
 . 381ص2المغني:ج - 27
  .429ص10فتح الباري:ج - 28
 . 67ص10ـ المغني:ج161ص 5األم: ج  ـ459ص 4ج  :منح الجلیل .153ص5ج  :البحر الرائق - 29
 . 68-67ص 10ج  :المغني - 30
 .15سورة لقمان: اآلیة/  - 31
 .310أسباب النزول للنیسابوري: ص - 32
 . 78ص 3/9صحیح البخاري:  - 33
  .132ص 10للسرخسي: ج  -34
  .1433سیلفي ستوانكا ص - 35
 . 114عبد الغني محمود: القانون الدولي اإلنساني: صـ - 36
 . 2817حدیث رقم 39ص 6فتح الباري:ج - 37
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 ثر الفكر اخلارجي يف الثقافة الداعشية آ

  وانعكاسه على الواقع العراقي املعاصر

 

  أستاذ مشارك

 عدنان طهماسبي کتوردال
 قسم اللغة العربیة وآدابها

 جامعة طهران
adnant@ut.ac.ir  
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 ملخص البحث

الخالفة ومسألیتھا مفتاح أول لفھم التاریخ العربي ورمز للسیادة فعلیھا في 
العرب ال  :یتولی المس�����لم منص�����ب الخالفة التي ھي وراثة للنبوة كما قال ابن خلدون

إال بالنبو، فاالنش������قاق الذي حص�������ل بعد وفاة النبي(ص) جعل  كیحص�������ل لھم المل
ینھم على المبدأ الش���رعي في المس���لمین یتش���رذمون وطغت قض���یة األحقیة القبلیة ب

بات التوکید علی  كإلی ذل ،تولي الحكومة االس������المیة واثبات حاكمیة االمامة بالنص
فالثقافة العربیة نھض�����ت  ،الذات ونفي اآلخر محور الص�����راعات في المجتمع العربي

ل ناس في كعلی ذ نا أن نعرف ش������عورھا عند ال ظاھرة البد ل . ولكي نتوقف على ال
ربیة ذات االزدواج الثقافي ولنعرف اإلنس��ان العربي المس��لم کیف فکر المجتمعات الع

ویفکر وبحس����ب أدونیس فالفرد العربي لیس لھ وجود بل األمة ھي الکأس الموجود 
وال قیمة لھ إال من خالل األمة، ولیس للفرد العربي دور إال أن ینص���اع وینص���ھر في 

عاملة الغرباء والعبید والموالي بوتقتھا وإذا خرج عن النمط الس�������ائد ینبذ ویعامل م
والعجم ویلتص������ق بجبینھ أنھ خارجي ولوکان من أبناء النبوة (ع). ھذا البحث یرنو 

  الى طرح قضیة الخارجي في ظّل ھذه الثقافة. 
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 آثر الفكر اخلارجي يف الثقافة الداعشية 

  وانعكاسه على الواقع العراقي املعاصر

  أستاذ مشارك

 عدنان طهماسبي الدكتور
 قسم اللغة العربیة وآدابها

 جامعة طهران
adnant@ut.ac.ir  

یتخذ من ثباتھ و صالفکر الذي ینھض علی النالثابت ھو  یری أدونیس أن
یقول وض نفس��ھ بوص��فھ المعنی الوحید الص��حیح لھذا النص فریولثباتھ ھو  تھحج

حیث یری  ،عن المتحول بانھ الفکر الذي ینھض ھو أیض��ا علی النص لکن بتأویل
من قال بالقرآن «األخیر المرجعیة في العقل ال علی النقل خالف الحدیث المأثور 

 »فقد أخطأ ،برأیھ فأصاب
ویة با بأنھا نفھص�ناس�اس المعرفة االس�المیة التي  ذلك ري فیبطلیری ا واذ

تأ یة لم تقبل ال تالي ن ھو دین أمة والدییكون  ،علی ھذاول وینقل المعرفة تكون بال
ھي  في الثقافة االس��المیةاألمر الذي ینبھنا علی قض��یة اس��اس��یة  ،ھي معرفة األمة

 لزوم الجماعة.و» النھي عن الفرقة«
 وھوالنقل وبالنص تكون المعرفة ان الکمال  في فالس���لفیة تری علی ما جاء

ان ، وھي مقاربة لفكر ادونیس الذي یرى لشافعي الذي قال الثالث لھمال راي یعود
علی فھم الواقع وفقاً للنص العالم او الطبیعة، بل في النص و الحقیقة لیس�������ت في

کمن اإلش�������کالیة التي تھنا وعلی أن الحقیقة واحدة فال تعدد وعلی الالتس�������اؤل و
 ،ماعداھا ض��اللوفتری نفس��ھا الحق  ،ام دنیویة کانتتولدھا العقیده المطلقة غیبیة 
کل و ،ألص������ل المؤس������س في العھد النبوي األولن افالمجتمعون علی ھذا یرون ا

بین  التمییزوالجدیر بنا ھنا  ،عنذلك االص�������لانحراف عنھ انما ھو انحدار وھبوط 
 :ي تعنى بالبنیویة النصیةالت نوعین من القراءات

مفاجئة وتحریر وھناک من یرید ان یحول النص الی عنص�ر نض�ال  :االول
لک ھي في ذوه بحرفیتھ حیث یص����فھا ادونیس بأنھا قراءه ایدیولوجیة أالثاني یقرو

 :الذي یكون مؤسسا لآلتي تتحول الی نص سیاسي
»  حقائقھا«ل تعمیم جالقراءة االیدیولوجیة العمل للفوز بالس��لطة، من أ يتقتض�� –أ 

 (حقائق القراءة)
 السلطة معرفة: تتماھی الحقیقة مع القوة.وتصبح المعرفة سلطھ،  –ب 
الس�����یاس�����یة، تثیر بالض�����رورة قراءة أو قراءات  –ھذه القراءة االیدیولوجیة  –ج 

 أخری.

mailto:adnant@ut.ac.ir
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لقراءات ( التأویالت) أعني مکاناً لحرب یص������بح النص الدیني مکاناً لحرب ا –د 
طا لة للتغلب تح، من حیث أن القراءة االیدیولوجیة تالس�������ل ولھ الی وس�������ی

 السیطرة.و
بوصف کل من والسلطات  –من ھذه القراءات ا یسّوغ العنف بوصفھ جزء -ھـ������� 

، تبعا لذلکمن حیث أنھا وتتطابق مع االرادة االلھیة وھذه، إنھا تمثل الحق، 
 تعارض معھا علی أنھ تعارض مع الحق. تفسر کل

في االمة االس���المیة مرکز العالم  تكونحس���ب اص���حاب ھذه القراءات وب* 
 .أاآلخر علی خط حین یكون

سبق القول بأنلنا و سائد ھي التمسک باألصول  بناء على ما  ثقافة النظام ال
 المحافظة علی القیم الموروثة کما ھي أو کما نقلھا الخلف عن السلف.و

نظرة تأویلیة ونری أنھا  التي تس���تند علىالثقافة علی المس���توی الثاني ھي و
ً ومھّمشة ومقموعة   .البعض منھا أبید کلیا
من خالل ھذه المقدمة ارید أن اتطرق االن الی قض��ایا مفص��لیة ذات خطر و

النص مفتاح اول لفھم  فھيفي محطات تاریخنا العربي االس�المي اال ھي الخالفة؛ 
ال��دنی�ا ولیس��������ت نقط��ة اللق��اء بین ال��دین اذ انھ��ا  ،وفھم ثق��اف��ة قبول ورفض اآلخر

مارسة ھذه كونھا م  عنایضا فضالھي رمز لسیادة الدین علی الدنیا  بلحسب، و
 السیادة.
یکون « ن أ في ظاھر معناه اللغوي ھو ةفالمس����لم منص����ب الخالتولي ن ا 
ً للن ً ب��أمر هللا، مؤتمن��ا علی تنفی��ذ أحک��ام��ھ وي، بمعنی م��ا، بخلف��ا أن یکون ق��ائم��ا

دینیة و. فھي إذن مس�������ئولیة مدنیة يفالخالفة، اي الس�������لطة، إنما ھي وراثة للنب
بروای��ة ابن قتیب��ة. (االم��ام��ة » ک��ان��ت النبوة فیھم«األج��در بھ��ا في الح��الین من و
في ھذا االفق، یتجلی حس��ب ادونیس عمق و). 8، ص 2الس��یاس��ة القاھرة، طبعة و

 ».العرب الیحصل لھم الملک اّال بالنبوة«الداللة حیث یقول ابن خلدون: 
تض����ر، في مناخ النبي یحوة ھي أن النبوة / الملک تأس����س����ت، قارفلکن الم

أي بش��کل من أش��کال » انقالبیة«نھا تأس��س��ت بمبادرة ش��بھ ااقتتال بل یمکن القول 
فة حیث » األحق«، ال »األقوی«العنف:  ھو وارث النبوة / الملک، او ھو الخلی

» الرض����ا من آل علي الی الرض����ا بآل محمد«دل ھذا في العص����ر العباس����ي من بُ 
 لرضا لجعفر مرتضی العاملي.السیاسة لالمام ا ةللمزید راجع الحیا

منذ وتزامن وجود ھذا الطرح تأس���س المجتمع االس���المي، المبدأ ھذا  علىو
 .»ملکي«و» دیني«علی انشقاق مزدوج:  ،الخالفةفكرة نشوء ووفاة النبي 

لھذا کانت الس����لطة (النبوة / الملک)، أي القوة التي ھي في موقع الس����لطة و
بالمعني المارکسي او بالمعنی سواء مع القوة المناوئة او التنفیھا جدلیاً،  تصارعتال
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ویاً بمعنی أنھا ھي بانما تنفیھا نوال تنفیھا تمایزیاً، بالمعنی النیتش�������وي، والھیغلي، 
 یناقضھا یناقض الواحد، أي یناقض النبوة / الدین. من أن و الواحد

نفي ورکة قوامھا توکید الذات ح يالعروبیة فواالس���المیة افكار ھکذا نمت و
ر معادیاً للس��لطة، من داخل المجتمع العربي، أو معادیاً خر، س��واء کان ھذا اآلخاآل

الیمکن، کم����ا أری فھم طبیع����ة الس�������لط����ة في وللمجتمع العربي من خ����ارج. 
 ناالّ بفھم العالقة التي بنیت، تاریخیاً، بش�����کل یکاد أ ،(حس�����ب ادونیس)االس�����الم

»  االجماع«ولیس  ،وارث نبوتھ: الخلیفةورمز هللا األحد، یکون عض�������ویاً، بین 
نیاً علی الواحد الھیاً، یاال الوجھ اآلخر لالجماع د ،دنیویاً، علی الواحد الس�����یاس�����ي

ھ��ذا ع��ائ��د الی انتق��ال رمز ویت��ابع ادونیس ھ��ذا الکالم لیقول و 1والواح��د نبوی��اً.
الواحد، من مس����توی االیمان الدیني التجریدي، الی مس����توی االنحیاز الس����یاس����ي 

 العملي. 
بین المستویین ھو االساس االول لفھم طبیعة السلطة » التوحید«ن فھم ھذا ؛

 لفھم التاریخ العربي وفي االسالم، 
ما الثقافة التي وع فحري بنا اذن معرفة ما معنی الخالفة في خض��م ھذا الواق

 تاسست علیھا ؟.
نھ الموجود، والفرد یحدد إ بأ ن األمة ھي الکائن الذي یمکن أن یوص�������ف 

الوحدة الواحدة. فھو لیس مجرد برعم في الشجرة  –بالمکان الذي یشغلھ في األمة 
 األمة. /

 ،سید إرادتھ، ظھر في التجربة الصوفیة ،ال شک أن مفھوم الفرد المسؤول
وحین یقرر الص��وفي  :رادة ھذه تعبیر عن ارادة متعالیة وھي ارادة هللاذلک أن اال

او یرید، فانما یطیع ارادة أعلی من ارادتھ فارادتھ بتعبیر آخر، ھي من أجل أن 
لس�������ید » عبداً «یظل في مطلق خروجھ علی الش�������ریعة « یمحو ارادتھ. ذلک أن

مة، یصلح بالجماعھ / األویکون  2االنسان في االسالم (ھذا)». عبداً �«الشریعة 
وال یمكن ان األمة التفس��د، النھا رمز الوحدة األلھیة، في وحدة الجماعةووداخلھا. 

یتواطأ المجتمع اال على الخیر وھي االرادة العامةبص��فتھا االس��المیة الجانحة نحو 
من ھنا کان تاریخنا الذي کتب مجرد سرد لحیاه و ،الطبیعة الخیرة في الفرد لمسلم

عنھا. واو ھو مجرد س�������رد ألحداث الخروج علیھا  –بارھا خأوالجماعة الیومیة 
التاریخ العربي ھو تاریخ الس�������لطة / النظام، ای تاریخ الجماعة. ان عبارة أدق: وب

ش���كال كامال من تص���رف االمة بوجھھا س���یاس���یاً وھي منتظمة في بنیة س���یاس���یة 
ھذا تس���تعید الواقعي وعندما ترید االمة النظر واعادة البناء تس���تدعي  یاس���ي الالس���

 تتطابق معھ.والنموذج 
سھ و سا شقاق داخل الجماعة االسالمیة کان في ا منذ الخالفة األولی حدث ان

س���یاس���یاً یدور حول من یخلف النبي، ثم أص���بح دینیاً، اذ أخذ کل فریق یس���تند الی 
ھکذا ص�����ار وکي یدعم أحقیتھ من جھة ثانیة ومن جھة الدین، لکي یس�����ّوغ موقفھ 
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الدین في الممارس��ة الس��یاس��یة س��الحاً یحاول کل فریق أن یس��تأثر بفھمھ الص��حیح، 
اً من ذلک ص����ارت ایدیولوجیة الفئة التي ءبدو منھ س����الحھ الخاص. لأي أن یجع

یر کبسیطرت علی النظام تقوم علی تفسیرھا الخاص للدین المتأثر الی حد وغلبت 
صارت ایدیولوجیة الفئة واالجتماعیة واتھا السیاسیة انتماءوبمصالحھا االقتصادیة 

 المغلوبة تقوم ھي ایضاً علی تفسیرھا الخاص بھا.
األھواء علی واالبتداع وأدت ظروف الص��راع تحت عنوان اس��قاط البدعة و

جون من یعارض الس����لطة الغالبة االمر الذي اّدی الی التش����ھیر بھم وزجھم بالس����
 .القتلو

علینا ان نکرر ھنا أن ھذه الخص�����ائص لیس�����ت خص�����ائص الذھن العربي و
لنقل ووجھتھا وانما ھي خصائص الذھنیة التي سادت الحیاة العربیة وبوصفھ کالً 

 إنھا ذھنیة الفئات التي کانت في موقع السلطة، الذھنیة المجتمع العربي بکاملھ...
 اراد اقامةوتمع العربي البدوي في المجیة جدیدة ؤلر یؤس����سکان اإلس����الم 

« ن بما أوإس�����المیة. وغیر أن للثقافة العربیة نش�����أة مزدوجة: جاھلیة  ،نظام جدید
رت واإلنس����انیة) للحیاة ویا العربیة (ؤخاتمة الر واإلس����الم نھایة أ الکون، فقد فس����ّ

البدایة في ض�وء الدین اإلس�المي، بحیث أن النھایة ص�ارت ھي نفس�ھا البدایة، فما 
یکون النھایة ال بد من أن یکون البدایة أیضاً، إذ ھو نفي لکل ما سبقھ مما یناقضھ 

ظاھریاً، لکن  ،تأس���یس لألص���ول من جھة ثانیة. الجاھلیة تقدم اإلس���المومن جھة، 
إنما نعرف ومن ھنا ال نعرف اإلس�������الم بالجاھلیة، وجوھریاً.  اإلس�������الم یتقدمھا

في ضوئھ، کل شيء کان والجاھلیة باإلسالم. فاإلسالم ھو األصل الذي یعرف بھ، 
ما یجيء، والثابت القدیم،  وھإذا کان األص����ل وکل ش����يء یجيء بدءاً منھ. وقبلھ، 

في التراث وة العربیة، یة األساسیة في دراسة الثقافضھو المتحول الُمحدث، فإن الق
بات ؤالعربي بعامة، ھي فھم طبیعة العالقة بین ر رؤیا التحول، أو طبیعة ویا الث

قد اتخذ ھذا الصراع مظھرین: دینیاً ومنحی االبتداع. والصراع بین منحی االتباع 
عقلیاً یدور حول طبیعة العالقة  –دینیاً و، مامةاإلس�یاس�یاً یدور حول الخالفة أو  –

برز في ھذا الص������راع، مند غیاب الرس������ول، والحیاة. والدین والعقل، وبین الدین 
بعض وس�����نة، وکتاباً  –النص الدیني واتجاھان: األول یجد في القرش�����یة العربیة، 

في ومنطلقھ في اإلس��الم بذاتھ، و. والثاني یجد أس��اس��ھ امنطلقو االص��حابة، أس��اس��
سان. اإل سلم بما ھو إن سان الم ّسس أصحاب االتجاه األول لنظرةٍ تقول بمراقبة ون أ

یةالعدل وولزوم الحق واإلمام  عن الحق عدل والخروج علی اإلمام إذا جار  احق
اجتماعي:  –کان یقابل ھذا االنقسام في المعاني انقسام اقتصادي و .وجادة الصواب

»  غوغاء«من جھة ثانیة، طبقة و ،ؤھاحلفاومن جھة، أش��راف ھم الطبقة القرش��یة 
، کما کانت تسمیھا الطبقة القرشیة السائدة. »سودان«و» نزاع قبائل«و» عبید«و
الس����یادة لثقافة مزدوجة في المعاییر بین الغوغاء من جھة والقرش����یین لھذا کانت و

القرون التي اتت بعد نظورھا الدیني بخاص����ة، طول وبم ،االس����یاد من جھة اخرى
 .المة بین ھاتین الثقافتینانشقاق ا
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لذي ان  لذي ھیمن في المجتمع العربی ا باعي ھو ا قافي االت ھذا المنحی الث
الطبقات المھض���ومھ من ما یقابلھا بحکم االمویین حیث تمثل الطبقة الحاکمة  ش���ھد
ناض�������لوا بفکرھم  کان أبووحقوقاً وحقاً  ئل من  عملھم ھذا وذر الغفاري بین أوا

الوض���ع الذي اس���تاء منھ الکثیر حیث اض���طربت االمور بقیام الناس علی الوض��ع 
مما دفعھم الی مناداة س��لطة الناس ال س��لطة الحاکم ھکذا نش��أت الدولة األمویة ھذا 

ودی ھو انش����قاق عموفکریاً. وعلی أص����ل ھو انش����قاق المجتمع العربي س����یاس����یاً 
ھکذا کانت الدولة بمثابة الجزء واألص����ول علی حد س����واء وأفقي. أعني الفروع و

اس����تمرت الدولة االمویة االتجاه في ھذا والذي یس����یطر علی الکل تفعل ما تش����اء 
تحكم وتتص�����رف  مجتمع حض�����اریوقیامھا في مدینة حض�����اریة من رغم على ال

بطاعتة الکاملة و دیعلنھا الفرھکذا اس�������تمرت بمیایعة ونّي بروح بدویة بلباس مد
 یکون مکلفا بممارسة ھذه الطاعة ال بمحاربة النظام أو مراقبتھ.وللنظام 
ذلک أن البیعة  ،النظام مس����وول امام هللا او أمام الدین ال أمام الذین بایعوهف 

کان االمتناع عن البیعة ش���کال من الرفض ووع إلرادة هللا. ض���ش���کل آخر من الخ
ش�����خص  وفيیعارض�����ھا،  نانما تخض�����ع موطة ھنا ال تتحاور لھ عقاب. فالس�����لو

وھو الذي یمثل االرادة العامة ایض����ا بس����بب نظام القانون، والخلیفة تتجمع العدالة 
 التي من اھم خص���ائص���ھا انھا البش���ریة ال البیعة الذي یعد اقرارا بحاكمیة الس���لطة

ب ال عق��اومن جھ��ة اخرى یجوز الخروج علیھ��ا. ان حص��������ل ھ��ذا الوتخطیء 
 ھا. لخطأ

ففي خروج االم����ام  .االمتث����ال للخروجوان دور الن����اس دور الط����اع����ة 
اص�����حابھ یرون بأنھم خرجوا علی الدین فذبحوھم فذبح هللا وابناءه والحس�����ین(ع) 

وبسبب تاویل قضیة الخروج عن االمام سواء اكان برا او فاجرا  ،ولیھ من ذبحھمو
وعدوه من الخوارج وھو ما یفسر  ،شرع االمویون قتل االمام الحسین علیھ السالم

استقبال موكب السبایا والرؤوس في الشام بالتھلیل والتكبیر من قبل الشامیین الذین 
قتالھم واجب على الس���لطة عدوا الحس���ین واھل بیتھ وابنائھ واص���حابھ خارجیین و

 .الدینیة والسیاسیة المتمثلة بالحاكم االموي
ان اطروحة رفض اآلخر قد ترس�������خت في اذھاب بعض الفئات التي كانت 
عماد جیش االمام علي علیھ السالم وھم الخوارج الذین احكموا رایھم بان الحكومة 

لي علیھ الس��الم بعد فانقلبوا على االمام ع ،� ورس��ولھ وال حكومة اال بنص ظاھر
 .عملیة التحكیم التي حصلت في حروب صفین مع جیش معاویة

والممیز انھا  ،وتحكي الوقائع التاریخیة قص������ة انقالب ھذه الفئة على امامھا
فخرجت عن حاكمیة الس��لطة الش��رعیة بان  ،ایض��ا انقلبت على والیة معاویة ایض��ا

نص�������وص القرآنیة وال یعتني دعت الى فھم النص فھما جدیدا یقوم على ظواھر ال
باي شيء آخر االمر الذي تسبب بظھور فئة من اخطر ما ظھر على زجھ االرض 
من جماعات س�������فھت العقل والتزمت حرفیة النص بظاھره فقط دون االلتفات الى 

مما تس��بب ذلك ایض��ا بان یترك االمام  ،اكمة في تاویلھ وتفس��یرهالس��نة النبویة الح
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اویة على الرغم من اھمیتھا الكبیرة في ارجاع الدین علي علیھ الس�������الم حرب مع
الى نص�������ابھ الحقیقي الثابت كما انزل وتفض�������یل االمام قتال االكثر خطورة على 
االقل خطورة على الرغم من ان االمر النبوي الش����ریف بض����رورة قتال المارقین 

 .والقاسطین والناكثین جمیعا
النص واخرجھ عن حقیقتھ  ان ھذه الجماعة بفكرھا الذي س���ذج العقل وس���فھ

التي نزل بھا كسرت الثابت الدیني الذي نزلت بموجبھ الرسالة مؤسسة فھما جدیدا 
ھذه  فت الى ظروف  عة فقط وال یلت بالبی یة الخالفة  لدین یقوم على حاكم للنص وا
الحاكمیة التي ظھرت لنزعات قبلیة اس���اس���ا ولكن اس���تحس���ان ھذه الجماعة لفكرة 

ولذا  ،لو قھرا جعلت من تص��رفاتھا على وفق منظورھم مبررةالخالفة بالحاكمیة و
كان قتالھم اولیاء االمر من وجھة نظرھم مبررا النھم عدوا االمامة بالقھر مبدءا 
یمكن اعتماده في ادارة الدولة مازجین المطالب الدینیة بالمطالب الدنیویة محكمین 

مرت االم��ة االھواء في تفس�������یر النص�������وص على ظ��اھرھ��ا وھو من اخطر م��ا 
لدین الغطاء الش�������رعي لمطالبھا  االس�������المیة بھ من ظھور جماعات تاخذ من ا

والغریب ان الجماعات المتطرفة في العراق والش�������ام قد اخذت المنحى  ،الدنیویة
سلطتھم المدنیة  سالم فبسطوا  ذاتھ الذي اخذه الخوارج في زمن االمام علي علیھ ال

ق التي س�������یطروا علیھا في الش�������ام والعراق واالداریة بالغلبة والقھر على المناط
وبرروا النفس���ھم القتل والس���بي انطالقا من الفھم الناقص لروح النص ونطالقا من 

 .مبدأ رفض اآلخر وان كان على حق
 برکاتھورحمة هللا ووالسالم علیکم 

 الھوامش:
ما من مس����تبد و االّ وقد «[وھذا ما یذکرنا بما قالھ الکواکبي في طبائع االس����تبداد حیث یقول  .1

 .»]أضفی الی نفسھ القدسیة
عند ما یتحدث أدونیس عن الدین الیقص��د الدین عند هللا بل یقص��د الدین عند االنس��ان ال الدین  .2

کما اراده هللا و کما أراد أن یکون، بل الدین فھمھ و طبقھ االنس��ان فحس��ب ھذا کما أن الدین 
ة یحاول أن یغیّر االنس��ان. فان االنس��ان بدوره یغیر الدین. و الش��اھد علی ذلک الفرق الدینی

في األدیان و ظاھرة الِفرق تعني أنھ کما الحض�������ارات تختلف باختالف االزمنة و األمکنة. 
کذلک الدین کما أراده هللا ش��یء و کما فھمھ الناس و عاش��وه ش��یء آخر (الثابت و المتحول، 

 )45، ص 1ج 
 :مصادر البحث

o م.2002، بیروت،الجزء األول والثاني والرابع،الطبعة الثامنة، الثابت والمتحول: أدونیس  
o ،م.1992بیروت: دار اآلداب،  النظام والکالم، أدونیس  
o ،2015مصر،، طبایع االستبداد ومصارع االستعباد عبدالرحمن الکواکبي. 
o  ،ـھ1424اإلمام علی بن أبیطالب، نھج البالغة، قم: دار الحدیث للطباعة. 
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 صالح واقعناطريقنا إل ليه السالمعنهضة احلسني 

 

  الدكتور بهاء الوكيل
   دنــلن
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 نهضة احلسني عليه السالم طريقنا إلصالح واقعنا

 الدكتور بهاء الوكيل
  دنـلن

 مقدمة:
ھ ـ��تـ��ضـ��ھـ��ي نـ��فم الـ��سـ��لاھ ـ��یـ��لـ��ن عـ��یـ��سـ��حـ��لم ااـ��إلماة ـ��ركـ��حت زـ��یـ��مـت��

وفق�ا لمقاص�د الرؤی�ة صبحت بمثابة الفتح الكبیر أا ذـلـف ،ةـیـالحـإلصاـا ھـتـقـیـقبحـ
وم��ن خ��الل  الت��أریخ.األس��المیة الش��املة ف��ي حرك��ة األص��الح البش��ري وعل��ى م��ر 

معالم تلك النھضة األنسانیة نستطیع أن نح�دد مالم�ح الم�نھج الترب�وي األص�الحي 
 الحاكم�ة وتحری�ر یطلقھ�ا بوج�ھ الس�لطة الظالم�ةوالتي أراد اإلمام علیھ الس�الم أن 
م�ن قب�ل أی�دیولوجیات الس�لطة الحاكم�ة آن�ذاك  نمعصمي الحری�ة والعدال�ة المكبلت�ی

للحری��ة والعدال���ة  ھوتوجیھھ��ا وفق��اً لم��ا یرتئی��ة الم���نھج اإلس��المي الق��ویم ونظرت��
  .اإلجتماعیة

ذین ال�ركنین ولذلك أراد اإلمام الحسین علیھ السالم أن یشیر بنھضتھ إل�ى ھ�
وینب��ھ المجتم��ع إل��ى  أي الحری��ة والعدال��ة األساس��یین والمھم��ین ف��ي حی��اة اإلنس��ان

الرجوع إلى منھجی�ة الق�رآن الك�ریم ونظرت�ھ وإھتمام�ھ بھ�ذین المب�دأین م�ن جھ�ة، 
بأنھم أمة ترفع ش�عارات ال إل�ھ إال هللا وأن محم�د رس�ول  علیھ السالم یذكرھم أنو

  .هللا صلى هللا علیھ وآلھ من جھة أخرى
الفساد الذي إستشرى في  أسبابولھذا وجھ عناصر نھضتھ اإلصالحیة نحو 

 اتجسد األمة نتیجة تولي من ھم أشرارھا، وتالعب السلطة األمویة بروح المقّدس
الح��دود وإش��اعة الفس��اد واإلفس��اد ب��ین ص��فوف ومحاول��ة ھ��دم الض��وابط وإنتھ��اك 

الت�ي اقتض�ت أن  . تل�ك المص�الحاألمة، من أجل تثبیت وحف�ظ مص�الحھا السیاس�یة
عنة تجع��ل م��ن المع��ارف الدینی��ة أداة تس��تخدمھا لخدم��ة مش��روعھا الس��لطوي وش��ر

الدین سیاس�یاً م�ن خ�الل اص�طناع منظوم�ة الفق�ھ  السلطة لھا، عندما أخذت توظف
ي یس�ّوغ للح�اكم ممارس�ة الظل�م والج�ور وإباح�ة األع�راض واألنف�س السیاسي ال�ذ

ق��د نجح��ت ببن��اء منظوم��ة الفق��ھ السیاس��ي الس��لطاني الُمن��تج لو .وھت��ك الحرم��ات
وكانت نتیجة ھذا المنھج  .لمشروعیة طاعة السلطان وتسلیم األُمة لھ وانقیادھا إلیھ

والنھ�ي ع�ن المنك�ر، األمر ب�المعروف  المصطنع ھو إبطال فریضة العمل بمبدأيْ 
البنی�ة اإلجتماعی�ة وف�رض الرقاب�ة عل�ى الس�لطة  لتق�ویم انالمتین انبوصفھما الركن

  .السیاسیة
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 األصالح ھدف الثورة الحسینیة الفصل األول:
عم�ق الفس�اد ال�ذي تغلغل�ت من  إن المجتمع في زمن الدولة األمویة كان یئن

العھ��د م��ن ب��دأ الرس��الة  ج��ذوره ك��ل ن��واحي المجتم��ع األس��المي رغ��م كون��ھ قری��ب
ن غیر أن ینھضوا لألصالح ومَ  لذا كان لزاما على حراس ھذه الرسالة ،األسالمیة

الحس��ین أب��ن بن��ت رس��ول هللا وس��ید ش��باب أھ��ل الجن��ة لیق��وم بھ��ذه المھم��ة رغ��م 
  دماء والتضحیات؟الصعاب وال

صلح أن ینطلق بنھضتھ التربویة لیُ وحینما قام الحسین علیھ السالم فإنھ أراد 
ویعید إلیھا كرامتھا ومجدھا ویحفظ حقوق اإلنسان فیھا م�ن  األمةما فسد من أمور

أبن�اء  من لبَ األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وطَ  ن:مبدأیھذین الخالل تفعیل 
ق�د لو .أن یتعاونوا معھ ویتبعون نھضتھ لتحقیق ھذا الھ�دف اإلنس�اني العظ�یم األمة

ح�ین ط�رح فیھ�ا  ب�ن الحنفی�ةتجّسد كل ھذا من خالل مقاصد رس�التھ ألخی�ھ محم�د 
 : معالم تلك النھضة اإلصالحیة وحدد حركتھا، كما جاء في قولھ علیھ السالم

 ،يص�الح ف�ي أم�ة ج�دّ "إني لم أخرج أشراً وال بطراً إنما خرجت لطل�ب اإل
ت�ل ق( م .أرید أن آم�ر ب�المعروف وأنھ�ي ع�ن المنك�ر، وأس�یر بس�یرة ج�دي وأب�ي"

  .الخوارزمي المجلد األول ) –الحسین علیھ السالم 
ظل متمسكاً بھ إلى آخر نفس من حیاتھ الشریفة، الذي ھدف األصالح وھذا 

إس�تقراء مقاص�د ھ�ذه الرس�الة ول�و أردن�ا  .أو خضوع أو مھادن�ة ،ون كلل أو مللد
إلى طل�ب الُمل�ك أو  سنجدھا تنضوي على مقاصد اإلصالح الخالصة دون اإلشارة

اس�ة أو م�ا صور البعض بأن�ھ أراد الرئاسة أو أي جانب دنیوي كما یتالجاه أو الرئ
ومن الخطأ أن نطلق على النھضة  .شابھ ذلك من الترھات والترف لفكري الساذج

الثورة غالباً ما یُقصد بھ�ا القی�ام بأعم�ال إنقالبی�ة ورة، ألن مفردة الحسینیة كلمة الث
على السلطة الحاكمة من أجل تغییرھا وإعتالء الكرسي بعد س�قوطھا، ول�ذلك الب�د 

بمع�الم  لنا من التأكید على ض�رورة ط�رح مفھ�وم النھض�ة الحس�ینیة ألنھ�ا تتص�ف
ي فك�رة ف�ي إع��تالء ومقاص�د اإلص�الح وتطبی�ق آلی�ات حق�وق إلنس��ان بعی�دا ع�ن أ

  المناصب أو السیطرة على مقالید الحكم ال من قریب وال من بعید.
الش�یخ  – وفي ھذا الصدد ذُِكر في كتاب ((حركی�ة الحس�ین وھدفی�ة النھض�ة

 :۲۲)) صفحة العابد
" لق��د ط��رح اإلم��ام الحس��ین علی��ھ الس��الم ف��ي حركت��ھ اإلص��الحیة ملخ��ص 

اإلصالحیة، إبتداءاً م�ن ُص�حف الخلی�ل تربوي نھضوي لنبوءات السماء وحركتھا 
إلبراھیم ع وصوالً للقرآن الك�ریم وم�ا ج�اء ب�ھ ج�ده خ�اتم الرس�ل واألنبی�اء محم�د 
صلوات هللا علیھم أجمعین، وقرن مفھوم اإلصالح اإلنساني المتمثل بعدالة السماء 
بمب��دأي األم��ر ب��المعروف والنھ��ي ع��ن المنك��ر، بوص��فھما یم��ثالن ق��انون الرقاب��ة 

تماعیة على المستوى الفردي والجماعي والذي من خالل اإللتزام ب�ھ، یتح�ول اإلج
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كل إنسان إلى قیّم ومراقب وضمیر حارس لمنظومة ھذه القیم اإلنسانیة السماویة، 
وللمنھج الشرعي في حیاة البشریة، مما یمھد لبناء اإلنسان المثالي الذي كرم�ھ هللا 

  على جمیع مخلوقاتھ".
ن تفھم وتتفّھم نھضة اإلمام الحسین علیھ السالم ف�ي مح�رم على اإلمة أ بقي

الح��رام بم��ا تحمل��ھ مقاص��د اإلمام��ة م��ن وع��ي ترب��وي، وم��ا تمثل��ھ م��ن أس��س ثابت��ة 
للعدال��ة ف��ي اإلس��الم وعقائ��ده وش��رائعھ ومناھج��ھ ووس��ائلھ وأھداف��ھ وغایات��ھ تج��اه 

وری�ث لص�فات النب�وة  خلیفة هللا المكّرم، وبما یحملھ الحسین علی�ھ الس�الم بوص�فھ
 . رساالتھا، وفقاً لقولھ صلى هللا علیھ وآلھ وحامل لمقاصد

) (ع��ن 262ص 3(فض��ائل الخمس��ة ج: ."وأن��ا م��ن حس��ین ،"حس��ین من��ي
  .صحیح الترمذي)

نع��م، فمجم��ل م��ا یحمل��ھ الحس��ین علی��ھ الس��الم ھ��و مجموع��ة م��ن تل��ك الق��یم 
د وأبی�ھ س�یّ  ،ه خ�اتم النبی�ینكیف ال وھ�و م�ن ترب�ى بحج�ر ج�دّ و والمبادى الرسالیة

ول�ذلك نج�د عل�یھم أفض�ل الص�الة والتس�لیم،  ،دة نس�اء الع�المینھ سیّ الوصیین، وأمّ 
ده وشاخصة في عناص�ر نھض�تھ معالم تلك الركائز التربویة النبویة، ماثلة ومتجسّ 

 .اإلصالحیة
ما جّس�ده الرس�ول األك�رم ص�لى هللا علی�ھ وآل�ھ، م�ن ق�یم الس�ماء ومع�الم  إن

وأغ�دق علی�ھ بمكرمات�ھ كذلك  ،أفاض بھا على سبطھ وریحانتھ قدالرسل واألنبیاء 
ذلك ب�� ،بقیم��ھ وم��ا حملت��ھ عناص��ر خلق��ھ ومكونات��ھ م��ن ق��یم ص��الحة وُمثُل��ھ، وغ��ذّاه

انعكست على  تسلّحت شخصیة الحسین علیھ السالم واصطبغت بصفات ومواریث
ھ ألن ،ه المصطفى ورعاه واعتنى بھ عنایة خاصةحباه جدّ  لقد .شخصیتھ منذ صباه

وماھي ح�دود  ،علیھ السالم من ھو اإلمام الحسین یعلم صلوات هللا علیھ وعلى آلھ
وم�واطن مس��ؤولیاتھ تج�اه الم��وروث الرس�الي بص��ورة خاص�ة، وم��ایتعلق  ،إمامت�ھ

  بالعدل اإلجتماعي بصورة عامة.
ومن خالل ما تقدم یتبین لنا بأن اإلمام الحسین علیھ الس�الم بوص�فھ اإلم�ام  

ً الُمصلح الذي جّسد منظومة القیم اإلصالحیة السماویة واإلنس�انیة تجس�یداً  م�ا ب حیّ�ا
وما ترّسخ بھا من  ،من اآلثار واألنوار واألسرار الرسالیة والنبویة علق بشخصیتھ

ك�ا ن الب�د ل�ھ أن یق�ف ھ�ذا الموق�ف  ،عوامل التربیة وعالقتھ ب�ا� س�بحانھ وتع�الى
ومن ھنا نجد معالم الوعي في نھضتھ  فھ حیاتھ.البطولي من أجل األصالح وان كلّ 

مر بالمعروف والنھي عن المنكر وإقامة العدل اإلصالحیة والدعوة إلى وجوب األ
وف��ي شاخص��ة ومتمثل��ة ف��ي نھض��تھ  ،ونب��ذ العن��ف والفس��اد واإلفس��اد ف��ي األرض

  فیا سیوف خذیني". ،"إن لم یستقم دین محمد .علیھ السالمشعاره 
ل��م تس��تِقم مع��الم ال��دین  ،واألنف��س الط��اھرة ،ل��وال تل��ك ال��دماء الزكی��ة ،نع��م

 .انياإلسالمي والعدل اإلنس
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  ناصر الخلود في النھضة الحسینیةع :لثانيالفصل ا
 .ش�روعة وصالح آثار ذل�ك المیدیموممرتبط ب لتغییرأي مشروع لنجاح ن إ
األزم��ان  اال عل��ى م��رّ وك��ذلك فعّ�� فی��ھ أن ل��یس ھنال��ك مش��روعا خال��داً  ال ش��كومم��ا 

م�ن أھ�م األس�باب لخل�ود النھض�ة الحس�ینیة لعل و كالمشروع األصالحي الحسیني.
ھ�و الشخص��یة الرس��الیة المعص��ومة الت��ي یتمت�ع بھ��ا الحس��ین علی��ھ الس��الم بوص��فھ 

ن إ إذ .وھَب واستفرغ كل ما یملك في سبیل منھجیة السماء مفروض الطاعةإماماً 
واحدة من أھم عوامل خلود ھذه النھضة ھو أن بطلھا أعطى ك�ل م�ا یمل�ك � ول�م 

 . تى بالطفل الرضیعح یبخل
وبما أنھ علی�ھ الس�الم یمث�ل المش�روع اإلص�الحي الرس�الي فیم�ا یحمل�ھ م�ن 
أمان��ة اإلمام��ة والوالی��ة، والتزام��اً بم��ا أوجبت��ھ العص��مة م��ن إتب��اع منھجی��ة األنبی��اء 
والرسل في منظومة اإلصالح اإلنساني عبر مراحل الت�أریخ البش�ري، ومس�ؤولیة 

ك�ان لزام�اً علی�ھ أن یُح�ي ھ�ذه  اإلص�الح،ف�ي عملی�ة إكمال مھمة الرس�ل التربوی�ة 
الس���نّة اإلص���الحیة الرس���الیة إذا تعرض���ت منظومتھ���ا التربوی���ة ألي اخت���راق أو 

 . للرسالة بوصفھ اإلمتداد الشرعي ،تحریف أو تشویھ
لھدف األول للسماء، فاإلمام إذاً مسؤول عن القیام بھ  ااإلصالح ھو حینما یكونو 

  .بعزم دون ملل أو كلل أو مھادنة أو خضوع وإن كلفھ ذلك كل غاٍل وعزیز
السالم وبم�ا س�الت فیھ�ا م�ن  نستشف بأن نھضة الحسین علیھوإزاء ماتقدم  

اس��تمدت عناص��ر  بھ��ذاو ،تمث��ل المش��روع اإللھ��ي وحرك��ة األنبی��اء والرس��ل، دم��اء
  لود من تلكم الرساالت السماویة.الخ

ان والثوار والمصلحون حتى بھا ضحت منارا یھتدي أ إن النھضة الحسینیة
أمث�ال  ،الحی�ف مبھ� ح�لّ یالظل�م و مھُ سَّ�مَ ح�ین یمن غیر أبناء األمة اإلس�المیة  كانوا

مت من الحس�ین، الزعیم اإلصالحي الھندي غاندي، حین قال قولتھ المشھورة "تعلّ 
 ً   .ألنتصر" كیف أكون مظلوما

لث�وار ف�ي الع�الم اإلقت�داء بتل�ك ا وكذلك الثائر جیفارا حیث ق�ال "عل�ى جمی�ع
الثورة العارمة التي قادھا الزعیم الصلب الحسین العظیم والسیر على نھجھا لدحر 

  .الشر واإلطاحة برؤوسھم العفنة"زعماء 
 رئاس��ةت��ولى  ال��ذيا س��ابق اة أمریك��ی��رئ��یس جمھور :ابراھ��ام لونك��ولن أّم��ا

میالدیة، قال: "مامن عظیم إال ویخلد، إال ان خلود الحس�ین 1865في عام  أمریكا
إن الق�رآن  .كان ممیزا بافكاره النیرة وعشق الناس ل�ھ ف�ي ش�رق األرض وغربھ�ا

وث مقدس یجب النظر الیھم نظرة تقدیس ألن فیھم الكثی�ر م�ن ومحمد والحسین ثال
  ثل العلیا وإحترام حقوق اإلنسان"المُ 

ً و الش��اعر الفرنس��ي الش��ھیر ببییرج��ان ج��وف، ح��ین ق��ال "لق��د درس��ت  أیض��ا
العدی�د م�ن الث�ورات التحرری�ة الت�ي ش�ھدھا الع�الم، فوج�دت ث�ورة  بامعان مب�ادىء
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الحسین كانت تحمل أعمق وأدق المبادىء النبیلة التي یسعى الثائرون لنش�رھا ف�ي 
  .آفاق عالمنا الكبیر"

"إن الحسین ج�دیر بك�ل اإلحت�رام م�ن  :فقال أما الكاتب اإلنگلیزي بیكرھون
ھ م�ن ظل�م وقھ�ر الحك�ام المس�تبدین ال�ذین قبل كل إنسان حر ثائر یری�د إنتش�ال أمت�

  ا منھم سبل العیش الرغید والحیاةشعوبھم وسلبو اوأذلّ 
  .الھانئة وأذاقوھم مر العذاب والھوان"

"مما الریب فیھ إن الحسین كان  :وكذلك المفكر الروسي تولستري حین قال
 دة الص�وابمن أعظم الرجال الثائرین من أجل تقویم الحكام الذین انحرفوا عن جا

  فنال بوقفتھ تلك الشھادة التي طالما یتمناھا اإلحرار"
"لق��د ذكرن��ي موق��ف  :أم��ا ال��رئیس الفرنس��ي الس��ابق الجن��رال دیغ��ول فق��ال 

الحسین بتلك الوقفة الجریئة أمام شخص أراد النیل منھ ومن أسرتھ الت�ي لھ�ا ش�أن 
نقت�بس م�ن مبادئ�ھ عظیم لدى العدید من شعوب العالم وھن�ا الب�د وان نثن�ي علی�ھ و

  السامیة".
وص��ف نھض��تھ المبارك��ة إن بع��ض َم��ن تكلّ��م ع��ن الحس��ین علی��ھ الس��الم  

ألنھ��م یؤمن��ون ب��الخروج عل��ى الح��اكم  ،بالنس��بة لھ��مب��الثورة، وھ��ذا م��ن الب��دیھیات 
الظ��الم لتغیی��ر الس��لطة ومس��ك دفّ��ة الحك��م فیھ��ا، وھ��ذا یختل��ف عم��ا ك��ان یفك��ر فی��ھ 

فكی�ر ف�ي ك�ل م�ا ھ�و بعید عن الت اإلصالحیة، ألنھ الحسین علیھ السالم في نھضتھ
ك��ان ھم��ھ رف��ع الظل��م والحی��ف ع��ن الن��اس وتطبی��ق  إذ ،و الحك��ممتعل��ق بالس��لطة 

 . منظومة العدل اإللھي
فالحسین علیھ السالم ل�م یخ�رج ب�أعز م�ا یمل�ك م�ن بقی�ة هللا م�ن أھ�ل بیت�ھ عل�یھم  

 إالّ  ،وخی��رة الخی��رین م��ن أنص��اره وأص��حابھ رض��وان هللا عل��یھم أجمع��ین ،الس��الم
لھدف اإلصالح ودفع الظلم وإزاحة الحیف عن أبناء األمة، وتطبیق نظریة الع�دل 

الدینی�ة  ي السلطوي الذي أنشأتھ المرجعیاتوتصحیح المسار الفكري الدین اإللھي،
مستش�ري ف�ي جس�د األم�ة بس�بب التابعة للسلطة، ومنع الفساد واإلفساد، الذي ك�ان 

  الزمرة الحاكمة.
 :مكارم األخالقفي نھضتھ یرسي الحسین علیھ السالم : الثالثلفصل ا

تمثل األخالق البنی�ة التحتی�ة لمش�روع األنبی�اء والرس�ل ف�ي عملی�ات التبلی�غ 
والتوجیھ الرسالي، ولم یرد نص واضح في الكتب السماویة یشیر إلى ما أش�ار ل�ھ 
القرآن الكریم واصفاً بھ نبي األخالق محمد بن عبد هللا صلى هللا علیھ وآلھ وس�لم، 

: بما یمثلھ ھذا النبي العظیم من كتلة ومنظوم�ة أخالقی�ة، كم�ا ورد ف�ي قول�ھ تع�الى
األخ�الق مجم�ل الق�یم  ) كم�ا تمثّ�ل4 القل�م آی�ةسورة (  –}  َوإِنََّك لَعَلَٰى ُخلٍُق َعِظیمٍ {

..إلخ من .یة من محبة وسالم ووئام وتعاون وعیش مشترك واحتراماإلنسانیة السام
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الصفات والخصال التي یجب أن یتمتع بھا كل إنسان سوي، كما أنھا تمث�ل ج�وھر 
 ..السلوك اإلنساني في المنظومة التربویة اإلسالمیة

ن البن��اء األخالق��ي ھ��و الوس��یلة الجوھری��ة للوص��ول إل��ى الغای��ة الس��امیة إ
"إنما بعثت ألتمم مكارم  :صلى هللا علیھ وآلھ حین قال قال الرسولولذا والعظمى، 

كان األس�اس والمنطل�ق لنھض�ة الحس�ین علی�ھ الس�الم األخ�الق  من ھناو األخالق"
 تتعلق بحی�اة الف�رد والمجتم�ع كثیرةإنسانیة  اً حملت نھضتھ أبعاد إذ ،أدق معانیھاوب

ة والعص�بیة الت�ي تمث�ل واالبتع�اد ع�ن الحمیّ�تجّسدت من خالل الدعوة إلى الحری�ة 
م�ن خ�الل مس�ؤولیة الكلم�ة الت�ي حملھ�ا و لحاض�راالتمییز العنصري ف�ي عص�رنا 

ف�ي نھض�تھ المبارك�ة لتص�حیح المس�ار المنح�رف والح�ّد م�ن علیھ الس�الم الحسین 
ذا ف�ان نھض�ة الحس�ین علی�ھ الس�الم وبھ� .بعض المفاھیم واألفكار والعقائ�د الباطل�ة

ى إبط�ال نظری�ة الطاع�ة العمی�اء للس�لطان الج�ائر م�ن خ�الل فص�ل الس�لطة أدت ال
أذ انھ سحب الشرعیة الدینیة عن الحاكم بعدما كان  ،والخالفة عن المرجعیة الدینیة

 .یتبجح بأنھ خلیفة رسول هللا صلى هللا علیھ والھ وسلم
ل الرس�ول آلة المعسكر األموي في حربھم ن واقعة الطف التي كشفت خسّ إ

فأنھ�ا ف�ي  ،النس�اء واألطف�ال وك�ذلك س�بي النس�اءعن في قتلھم األطفال ومن�ع الم�اء
م�ع وص�حبھ  عین الوقت أظھرت المثل العلیا التي تعامل فیھا الحسین علیھ السالم

قتل فیھ عطشانا لم یحرم أعداءه من الماء حینما سقى  فھو في الوقت اللذي ھ.أعدائ
یھلك�وا م�ن العط�ش جیش الحر ابن یزید الریاحي ورشف خیولھم بعد ما كادوا أن 

ل القت�ل م�ع الحس�ین وفّض� ر في نفس الح�رّ األمر الذي أثّ  المعركةقبل أیام من بدء 
  أل زیاد اللئام. م على العیش مععلیھ السال

ة من أص�حابھ م�ن ال مستھدفا للقتل مع اھل بیتھ والقلّ ن رجھل سمع العالم أ
لون النار بسببھ؟ ھذا ھو الحسین خھ في كونھم سیدعلى أعدائ قبل جیش كبیر یبكي

ن فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا علیھ وعل�یھم أجمع�ین. وھ�ذا الرج�ل إبن علي إب
م�ن  مكن�وا م�ن رؤوس األع�داءھو نفس�ھ ال�ذي س�نحت الفرص�ة ل�ھ ولص�حبھ أن یت

  استھدافھم قائال:" أني أكره أن أبدأھم بقتال."وافق على ھ لم ی أنالّ قتلھم إ
جّسد اإلمام علیھ السالم حبھ � بوالء ُمطلق لھ س�بحانھ وتع�الى، وح�ّول  لقد

دفاعاً عن منظومة الس�ماء  ذلك الوالء الُمطلق إلى تضحیات خالصة لوجھھ الكریم
ط�ال  وق�د ،إنعكس منھج الحب ھذا حتى م�ع المخ�الفین ل�ھ كما ،اإلصالحیة العادلة

جّس��د الحس��ین علی��ھ ك��ذلك .ك��ى علیھمب إذ أن��ھ ،األع��داءھ ھ ورحمتُ��ھ وإنس��انیتُ عطفُ��
 للح�رّ  ثَ دَ السالم احترام وشائج القربى وقبول توبة المخالفین والعفو عنھم، كم�ا َح�

ف وطلب منھ السماح والتوبة، یاحي رضوان هللا علیھ عندما أقدم علیھ یوم الطّ الرّ 
ع��دم اإلك��راه عل��ى المناص��رة ل��ھ والتأیی��د لنھض��تھ، أذ أذن  أس��س لمنظوم��ةِ كم��ا 

  مناسبة باألنصراف قائال لھم:صحابھ في أكثر من أل
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اء ء وأحم����ده عل����ى الس����رّ ل����ى هللا تب����ارك وتع����الى أحس����ن الثن����اأثن����ي ع "
وال أھ�ل  ،.... أّما بعد فإني الأعلم أصحاباً أولى وال خیرا م�ن أص�حابي.اءوالضرّ 
أال وان�ي أظ�ن  ،فج�زاكم هللا عن�ي جمیع�ا خی�را ،وال أوصل من أھل بیت�ي بیت أبرّ 

ل�یس  فانطلقوا جمیعا في حلٍ  ،أال واني قد رأیت لكم ،یومنا من ھؤالء األعداء غدا
ھذا اللیل قد غشیكم فأتخ�ذوه جم�ال ث�ّم لیأخ�ذ ك�ل رج�ل م�نكم بی�د . علیكم مني ذمام

لق�وم إنم�ا رجل من أھل بیتي ثم تفرقوا في سوادكم وم�دائنكم حت�ى یف�رج هللا ف�أن ا
الس�ید  –" ( مع�الم المدرس�تین .یطلبوني ول�و ق�د أص�ابوني لھ�وا ع�ن طل�ب غی�ري

  ) 90ص:  3مرتضى العسكري ج:
الحسین علی�ھ الس�الم وعل�ى م�دى مس�یرتھ ال�ى ك�ربالء وف�ي  لقد كان اإلمام

أیام واقعة الطـّف ناصحا لجیش أعدائھ وكثیرا ماكان یخاطبھم بأنھم أخوة لھ ولھ�م 
لق�د ك�ان واض�حا ف�ي  .نصیحة لئال یقعوا فریس�ة لألع�داء عل�ى األولی�اءالحق في ال

ال��ذین غفل��وا ع��ن ھ��ذه الخط��ب م��ن حی��ث أھ��داف النھض��ة وإلق��اء الحج��ة واس��تنقاذ 
بع��ض م��ن أف��راد ج��یش عم��ر ب��ن س��عد ال��ى  وفع��ال لق��د انتق��ل ،ونص��رتھ rمكانت��ھ 

الكلم��ات ص��ھ ولع��ل نم��وذج م��ن ھ��ذه بإخالوا معس��كره لم��ـّا س��معوا خطب��ھ وأیقن��
 : ح موجود في ھذه الخطبة التي ارتجلھا في العاشر من المحـّرمائصوالن

 ،" أیھا الناس اسمعوا قولي وال تعجلوا حتى أعظك�م بم�ا ھ�و ح�ق لك�م عل�يّ 
ف��إن قبل��تم ع��ذري وص��ّدقتم ق��ولي وأعطیتم��وني  ،وحت��ى أعت��ذر م��ن مق��دمي عل��یكم

وإن ل�م تقبل�وا من�ي  ،بیلولم یكن لك�م عل�ّي س� ،النصف من أنفسكم كنتم بذلك أسعد
فاجمعوا أم�ركم وش�ركاءكم ث�م الیك�ن أم�ركم  ،العذر ولم تعطو النصف من أنفسكم

عل��یكم غم��ـّة ث��ّم اقض��وا ال��ّي وال تنظ��رون " إّن ولی��ي هللا ال��ذي ن��ّزل الكت��اب وھ��و 
 . )242 :ص 6:" ( تاریخ الطبري جزء .یتولى الصالحین

الت�ي ھ�ي مب�ادىء  ع�اني الفض�یلةك�ل م لقد جّسد األمام الحسین علی�ھ الس�الم
ت لق�د نّص� مبادىء الرحمة في أثناء الح�روب و أرسى األسالمإذ ، األسالم العظیم

دفاع والت�ي ھ�ي لل� الشریعة األسالمیة على الكثیر من األخالق أثن�اء تل�ك الح�روب
  عن المستضعفین وعن المقدسات:

من الرجال والنس�اء والول�دان ال�ذین یقول�ون ربن�ا أخرجن�ا  ( والمستضعفین 
 من ھذه القریة الظالم أھلھا واجعل لنا من لدنك ولیاً واجع�ل لن�ا م�ن ل�دنك نص�یرا)

 .75 :آیة سورة النساء
ونھ��ب  الش��عوب وقھ��ر األراض��ي األس��تیالء عل��ى وب م��ن أج��لأم��ا الح��ر 
ش�رعة الجاھلی�ة حی�ث ك�انوا یش�نّون  بل ك�ان ذل�ك م�ن ،األسالم قّرھافلم ی ثرواتھم

منھ���ا األس���تعباد واألس���تیالء عل���ى األرض وعل���ى  ،الغ���ارات ألغ���راض خسیس���ة
إن  .ف��ي س��بیل هللا والمستض��عفین إذ ل��م تك��ن الح��روب آن��ذك ،المحاص�یل واألم��وال
 : حیث قال جلَّ وعال عن األعتداءالقران الكریم ینھى 
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 المعت��دین)وال تعت��دوا إن هللا الیح��ب  ن یق��اتلونكم(وق��اتلوا ف��ي س��بیل هللا ال��ذی
 .انتھوا ف�ال ع�دوان إالّ عل�ى الظ�المین) وقال تعالى: (فإن )190:آیة (سورة البقرة
 .)193آیة  (سورة البقرة

ھ�و وق��ف الفس��اد واألعت��داء ف��ي األس��الم م�ن وراء الح��رب  الھ��دف لم�ا ك��ان
ض��وابط وقواع��د وم��وازین عت الح��رب ض��من عن��دھا ش��رّ  ،ال��ذي الیتوق��ف إالّ ب��ھ

ولھ��ا أخالقیاتھ��ا وش��روطھا وأس��الیبھا ول��یس للمح��اربین أو الق��ائمین عل��ى  ،عادل��ة
ول�ذلك ذك�ر الفقھ�اء  ،الحرب الحریة فیما یریدون القیام بھ حسب میولھم ورغباتھم

(العمل السیاسي لنھضة الحسین علیھ  - :جملة كبیرة من تلك الموازین نذكر أھمھا
  .محمد صادق الكرباسي) 195ألول صالسالم المجلد ا

 : أما قبیل الحرب
 .طلب الحوار -1
 الدعوة الى التراجع عن القتال. -2
 البدء بالنصح. -3
 .الدعوة الى األسالم -4
 .احترام المعاھدات وعدم نقضھا -5
 المحافظة على سالمة الُرسل. -6
 :وأما بعد الحرب 
 .عدم البدء بالقتال -7
 .الدابة التي یحارب من علیھاعدم عرقبة  -8
 عدم التبییت بالعدو. -9

 عدم استخدام النار في الحرب للقضاء على العدو. -10
 عدم استخدام السموم ىللقضاء على العدو. -11
 عدم الغدر بالعدو.-12
 عدم التمثیل بالعدو. -13
 .عدم تعذیب العدو -14
 عدم نقل رأس العدو المقتول من أرض المعركة. -15
 قبول الُملتََجأ منھم. -16
 عدم قتل الالجيء. -17
 قبول ذمة وأمان المسلم لشخص العدو وممتلكاتھ. -18
 عدم الغلول. -19
 عدم قتل الجریح.  -20
 عدم تعقیب الفارین. -21
 عدم قطع الماء عن المحاربین. -22

  :وأما سكنة دار الحرب 
 .عدم قتل كبار السن -23
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 البالغین.عدم قتل غیر  -24
 عدم قتل األناث. -25
 عدم قتل الخنثى. -26
 عدم قتل المرضى والمجانین. -27
 عدم قتل ذوي العاھات واألعمى. -28
 عدم قتل المقعدین. -29
 .عدم قتل الراھب المتبتل -30
 عدم قتل المدنیین. -31
 عدم قتل الملثجئین خوفاً من الحرب. -32
 .وأصحاب المھنعدم قتل المزارعین  -33
 عدم قتل البھائم وعقرھا ةالحیوانات. -34
 عدم ھدم البیوت والمباني. -35
 عدم حرق المزارع. -36
 عدم الحرق بالنار. -37
 عدم الغرق. -38

ن ھ��ذه المب��ادْى ق��د الت��زم بھ��ا الرس��ول الك��ریم ف��ي حروب��ھ وك��ذلك أمی��ر إ
 المؤمنین صلوات هللا علیھم. ولم یكن

بأقل منھما في تجسیده لمبادىء األسالم ھذه, بینما مث�ل  الحسین علیھ السالم
الج��یش األم��وي ال��ذي ك��ان ی��دعي األس��الم ك��ل عناص��ر الخس��ة وفق��دان الم��روؤة 

  واألخالق.
لق��د ق��ام ج��یش عم��ر أب��ن س��عد بج��رائم الع��د لھ��ا والحص��ر م��ن قط��ع الم��اء 

ع�اب بالحیلولة دون وصول الحسین علیھ السالم وأنصاره الى نھر الفرات ال�ى أر
النساء واألطفال وحرق خی�امھم وأخ�ذھم أس�ارى ال�ى الطاغی�ة یزی�د م�ع ال�رؤوس 

ن أول ظ�اھرة ف�ي الت�أریخ ِم� ذهھ�مما یج�در ذك�ره أن و .فصلت عن أجسامھاالتي 
  نقل الرؤوس من بلد الى أخر.

ك�ل األعم�ال الوحش�یة الت�ي أرتكبھ�ا یزی�د وجیش�ھ ف�ي واقع�ة الط�ف  نعم ان
  ومابعدھا تمثل جرائم حرب وأبادة

آلل الرس�ول محم�د ص�لى هللا علی�ھ وال��ھ وس�لم والت�ي ب�دورھا فتح�ت الب��اب 
  على التجرئ على حدود هللا وكافة المقدسات.

 تفعیل النھضة الحسینیة حاضرا: الفصل الرابع:
الجمیع أن الع�راق یم�ر بمنعط�ف خطی�ر نظ�راً لتغلغ�ل الفس�اد یخفى على  ال

والمجتمع حتى أصبح الصالح في نواحی�ھ اس�تثناءاً ول�یس  في معظم نواحي الدولة
  عموماً.
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إن مظاھر الفساد كانت المفتاح لدخول داع�ش ال�ى الع�راق واحتاللھ�ا قراب�ة 
ال فتوى و.... ول.تلةالثلث من مساحتھ وقتل وتھجیر المالیین من أھالي المدن المح

المرجعی���ة وتض���حیة اآلالف م���ن الش���باب العراق���ي ال���ذین لب���وا ن���داء المرجعی���ة 
ھ�ؤالء لكان�ت داع�ش  ....لوال.وأرخصوا دماءھم وتركوا خلفھم الیت�امى واألرام�ل

  اآلن تسیطر على العراق بأكملھ وربما الدول المجاورة أیضاً.
زاد ف��ي نس��بة األم��ر ال��ذي  ،كم��ا أن الفس��اد أدى ك��ذلك ال��ى إف��الس الخزین��ة

 . الى الوراء لبالد عشرات السنینالبطالة وتوقف المشاریع والبناء ورجوع ا
األقتص�ادي و.... الت�ي توج�ع وتجنباً لذكر األمثل�ة الكثی�رة للفس�اد األداري و

الب��د لن��ا أن نض��ع الخط��وط العریض��ة  ،والت��ي أض��حت مكش��وفة ومعروف��ةالقل��ب 
علی�ھ  بد هللا الحسیننھضة أبي عسیرة وبللوقوف بوجھ ھذا الّداء الفتّاك مستنیرین 

عل�ى أم�ة ج�ّده م�ن ن لیعطي ھذه التضحیات الجسام لوال حرص�ھ االذي ماكالسالم 
.... ودعنا نستفید من ش�عاراتھ وخطابات�ھ ف�ي .ى األصالح فیھاال الفساد ولذلك دعا

في الیوم العاشر من المح�رم واستنصاراتھ كذلك خطاباتھ وأثناء سیره الى كربالء 
 الخطوط العریضة لبرامجھا: الى والتي أعلن فیھا أسباب نھضتھ وأھدافھا أضافة

( مفت�ل  .ف�ي أم�ة ج�ّدي) ( وانم�ا خرج�ت لطل�ب األص�الح .ص�الحطلب اإل -1
  الخوارزمي المجلد األول ). –الحسین علیھ السالم 

 )4:333ابن عساكر  – 54 :( اللھوف ."ھیھات منّا الذّلة " -2
 –الحس��ین علی��ھ الس���الم  ( مفت��ل ."آم��ر ب��المعروف وأنھ��ى ع��ن المنك���ر" -3

 الخوارزمي المجلد األول )
"أیھا الناس إن رس�ول هللا  :ائرلجالمستوى األرفع في الوقوف أمام الحاكم ا -4

 ،صلى هللا علیھ والھ وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحال لحرام هللا
فل�م  یعمل ف�ي عب�اد هللا ی�األثم والع�دوان، مخالفا لسنة رسول هللا ،ناكثا عھده

الرس�میة  (الوث�ائق ." ر علیھ بفعل والقول كان حق�ا عل�ى هللا أن یدخل�ھ مدخل�ھـیغیّ 
أم�ا كیفی�ة األس�تفادة  عب�د الك�ریم القزوین�ي) 1لحسین علیھ السالم ج:لثورة األمام ا

 . لذلكھنالك وسائل عدیدة ف ،من ھذه العناوین األصالحیة
  الوسائل:تلكم  وأھم

 :المنبر الحسیني -1
المنب��ر الحس��یني نعم��ة الھی��ة وبرك��ة م��ن برك��ات ال��دماء الط��اھرة ألب��ي  ان

عل��ى زاخرم��ن العط��اء ال وھ��و مافت��أ عل��ى م��ر الت��اریخ .الش��ھداء وأھل��ھ وص��حبھ
یرتفع الى مستوى ثوار الطف. لقد ك�ان م�ن  كيكري واعداد المجتمع المستوى الف

ام المس�تبدین ف�ي بركات ھدا المنبر تعبئ�ة الجم�اھیر المس�لمة ب�الوقوف بوج�ھ الحك�
وكان أیضاً من بركاتھ نجاح الث�ورة األس�المیة ف�ي إی�ران  ---- إیرانالعراق وفي 
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---وفي ذلك یقول األمام الخمیني قدس سره  ----وانتصارات حزب هللا في لبنان 
 . إن كل مالدینا ھو من الحسین(ع) -

سیف ذو إذ أنھ  ،ان المنبر الحسیني على عطائھ الضخم الیخلو من سلبیات 
فھ��و أداة بن��اء واص��الح عن��دما یك��ون  ،ویعتم��د ف��ي ذل��ك عل��ى م��ن یرتقی��ھ ،ح��دین

الخطیب مؤھالً ثقافیاً ومسلحاً بالعلم والتقوى كالشیخ الوائلي رحمھ هللا رائد المنبر 
وعلم�ھ من�ھ س�ریعا نظ�را لشخص�یة الملق�ي  يوب�ذلك یك�ون التلقّ�----الحسیني مثال 

الخطی��ب غی��ر م��ؤھالً ثقافی��اً فیس��تعیض ع��ن العل��م والثقاف��ة وق��د یك��ون  ----وبیان��ھ
لقد ابتلى مجتمعنا بأمثال ھؤالء عل�ى م�دى الزم�ان وال س�یما  .بالخرافات واألحالم

زاء الط�رح ض�وابط إإذاً فالبد من مراقبة من یرتقي المنب�ر ووض�ع بع�ض ال .اآلن
 . من على المنبر

والت���ي تش���رف علیھ���ا كم���ا ان وج���ود الم���دارس الخاص���ة بإع���داد الخطب���اء 
األم�ر ال�ذي م�ن ش�أنھ  ،في النھوض بمستوى الخطب�اء المرجعیة الدینیة عامٌل مھمٌ 

 . صالح األجتماعياإل أن یجعل المنیر الحسیني أداة فعالةٌ في
  المسیرات الحسینیة -2

لم یعد سراً أن الع�راق أص�بح أكث�ر بل�ٍد تخ�رج فی�ھ المس�یرات الملیونی�ة ف�ي 
وھذه الظ�اھرة تتض�ح أكث�ر وأكث�ر  ،أئمة أھل البیت (ع) داتمناسبات وفیات ووال

 . كل عام وأرقام المشاركین من الداخل والخارج بازدیاد كذلك
ض��روریا لم��ا لھ��ذه ن تقن�ین وتوجی��ھ ھ��ذه المس�یرات الملیونی��ة أص��بح أم�را إ

في كثیر من األحیان تستغرق أیاما ب�ل أس�ابیع عدی�دة  إذ انھا ،سیرات من أھمیةالم
ب��دئھا. وطیل��ة فت��رة المس��یرة یقض��ي آالف  ناھی��ك ع��ن التحض��یرات لھ��ا قب��ل وبع��د

علی�ھ  الحس�ینعاطفة ملتھبة تجاه سیدھم أبي عبد هللا الزائرین بعضھم مع بعض وب
  السالم.

فقھ�اٍء لتعری�ف فتوجیھ ھذه المسیرات وقیادتھا من قبل أناٍس أكفاء وعلماٍء و
ھ��ؤالء الحس��ینیین مع��الم األس��الم وأخ��الق الحس��ین (ع) س��یؤدي ال��ى أن ال��زوار 

 . األجر والفائدة علیھ السالمسیعودون الى أماكنھم وقد نھلوا من أبي عبد هللا 
ان ت��رك ھ��ؤالء ال��زوار المش��اة ب��دون توجی��ھ او تثقی��ف وبعض��ھم أم��ّي بك��ل 

ن فرصة ثمینة لتفعیل األصالح الذي نادى معنى سیؤدي الى فقداه الكلمة من ھذمال
 . في نھضتھ المباركةعلیھ السالم بھ الحسین 

تقنین ھذه المسیرات فألجل أن التتعرض أعم�ال الن�اس ال�ى  أما فیما یخص
مسیرة تس�تغرق فت�رة زمنی�ة طویل�ة وقس�م م�ن ھ�ؤالء كل  انإذ التھمیش والتأجیل 
وعلی�ھ  ،أصحاب مص�الح ف�ي القط�اع الخ�اص ي دوائر الدولة أوالمشاة موظفون ف

فان غیابھم لفترة طویلة یعرض الخدمات العامة الى اإلنقطاع وبعض األحیان الى 



 2018�رش�ن الثاين  8-7 اجلامعة املستنرصیة - لكیة ا�ٓداب       ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقايف العارش 
 

67 
 

التي علیھ السالم وبطبیعة الحال فان ھذا یتنافى مع أھداف الحسین ----ام التالشلل 
 . األصالح طلب كانت

دئ الحس��ین(ع) ل��ذا فالب��د ألس��تثمار ھ��ذه المس��یرات م��ن أج��ل التوعی��ة لمب��ا
 . والتي ھي مبادئ األسالم بدالً أن تكون شیئاً آخر

 المواكب الحسینیة -3
الم�دن الكثی�رة ف�ي ن وجود اآلالف من ھذه المواك�ب ونزولھ�ا ف�ي ش�وارع إ

وذل��ك  دة م��ن أدوات األص�الحات المح��رم وص�فر أیض��اً أداة جیّ�الع�راق ف��ي مناس�ب
باألشراف على الشعارات التي تطرحھا ھذه المواكب والتي في كثیر م�ن األحی�ان 

إذاً فتوجی�ھ ھ�ذه  ،تتناغم مع مشاعر الناس ال�ذین یتفرج�ون ویحی�ون ھ�ذه المواك�ب
الشعارات وتوجیھ المواكب التوجیھ الھادف سوف یخدم موض�وع األص�الح ال�ذي 

 . ثار من أجلھ الحسین (ع)
 :ألصالحبا المنادیة اتتیارالخلق  -4

حینما نرید أن نشیر ال�ى أم�راض اجتماعی�ة كالفس�اد وس�وء اس�تغالل الم�ال 
وتفشي المحسوبیة والمنسوبیة والى غیرھا من العلل التي تنخر في مجتمعنا والتي 

.... فالب�د لن�ا م�ن خل�ق تی�ار ض�اغط للتعری�ف بھ�ذه .تزداد تعقیداً على م�ر الزم�ان
وحینما یعلم المفس�د وع�ادة م�ایكون  .ھمسببین عند حدّ األمراض من أجل إیقاف الم

یاً بالحصانة أو الحزب أو القوة أن ھنالك من یش�یر مسؤوالً كبیراً في الدولة ومحمّ 
ویالحقھ بواسطة األثارات الشعبیة ھنا وھناك فإنھ سیتردد في المضي  ،الى إفساده

 . معة سیئةفي طریقھ وربما سیتخلى عنھ داعموه بسبب مایجلبھ لھم من س
بالنھض�ة  ةٍ راس�تنوا ومث�ابرةٍ  إن خلق التیار الضاغط یحتاج الى منھاج عملٍ 

 . ھي عن المنكر بالمعروف والنلألصالح واألمرِ  الحسینیة كطریقٍ 
 األلتفاف حول المرجعیة: -5

مكانتھ�ا  ح من خالل السنوات التي تلت سقوط النظ�ام أن للمرجعی�ةلقد توضّ 
ام��ورا مھم��ة  وكلمتھ��ا المس��موعة ل��دى الش��عب العراق��ي وكثی��را مات��دخلت وغی��رت

اً م�ن عناص�ر ة. ان األلتفاف حول المرجعیة یمثل عنصراً ھامّ بواسطة ھذه االمكان
ما وان مرجعیتنا الرشیدة ھي امتداد حقیقي ألھل البیت(ع) التغییر واألصالح السیّ 

لتفافھ��ذا ھ��و ولع��ل أوض��ح مث��ال لثم��رة األ .وإص��الحھعلی��ھ الس��الم ونھ��ج الحس��ین 
أثر فتوى الجھاد الكفائي ال�ذي ب�دوره ح�رر الع�راق م�ن  إنشاء الحشد الشعبي على
 . داعش بتضحیاتھ الجسام

 :الدور الریادي للمرأة في المجتمع إعادة -6
لعبتھ السیدة زینب علیھا  الصمود والصبر الذيالمقترن بن الدور البطولي إ

یعطي للمرأة المسلمة زخما قویا نح�و المش�اركة السالم في كربالء ومابعد كربالء 
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مافس�د فی�ھ. أن ھ�ذا ال�دور ال�ذي س�تلعبھ الم�رأة الفعالة ف�ي بن�اء المجتم�ع وأص�الح 
 مھ الرجال في المجالس والمسیرات والمواكب دّ سیكون داعما لما یق

الحسینیة. لذا فأن األھتمام بالمرأة من حی�ث األع�داد والتثقی�ف م�ن ش�أنھ أن 
 یكون رصیدا كبیرا لعملیة األصالح.

أملنا أن نستلھم من نھضة الحسین علیھ السالم العزم والزخم لتغییر عراقت�ا 
  ثاث الفساد من كل جوانبھ وهللا الموفق.وأجتنحو األفضل 

وس�الم علی�ك ی�ا  ،غریباً وحیداً  ،ُمقّطعًا ،جسداً مرمالً  ،فسالم علیك یا حسین
یاحس��ین س��بیالً للص��الح س��الم علی��ك  ،وَعب��رةً وِعب��رةً  ،منھج��اً ونھض��ةً  ،حس��ین

  واإلصالح.
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 ملخص البحث
إّن مبدأَ وأیدلوجیّة األدب الحس���یني مبدأٌ یس���تحّق اإلجالل والتقدیر، فھي مبدأ یحمل 
روح اإلیمان، بل یملك بص����یرة في الدین والعقیدة، ونقاوة االنتماء، فش����عاره التس����اوم 
الباطل أبداً، كذلك ھو مبدأ العطاء؛ ألنّھ یقتبس ذلك من اإلمام الحسین علیھ الّسالم، فقد 
ھ، وھو في بیت هللا الحرام، وأعلن الثّورة على الباطل؛ لیعطینا درس����اً عظیماً  أوقف َحجَّ
مفاده: ال قیمة للحّج في بیت هللا سبحانھ ما دام النّاس یحّجون إلى قصور الظالمین، وال 

ّناس یقبِّلون األیادي الملطخة بالدماء، وال قیمة قی یل الحجر األس�������ود مادام ال مة لتقب
لركوعٍ وس�������جوٍد عند مقام إبراھیم مادام الّناس یركعون ویس�������جدون للباطل، والقیمة 
عيٍ بین الص���فا والمروة مادام النّاس یقبلون الخنوع والركود للظالم، والقیمة لتلبیٍة  للس���ّ

س�������ورین ألھواء الباطل، والقیمة لذكٍر وتالوٍة وعبادٍة إذا كان الّناس إذا كان الّناس مأ
مون المفسدین. دون ویعّظِ  یمّجِ

یجب علینا أن نختار إحدى الحس�������نیین من مبدأ األدب الحس�������یني، فإّما أن نكون 
حسینیِّین، ونبذل النّفوس، ونعطي الدماء من أجل المبدأ، أو نكون زینبیِّین نحمل صوت 

كره، وننشره للعالم جمیعا، وأن یكون ثأرنا � ال للعصبیة المقیتة، فجھادنا الحسین، وف
ض�����د الدواعش من أجل أن یبقى اإلس�����الم ش�����امخاً، وأن نعیش الص�����مود والثّبات في 
عار األدب الحس��یني في ش��حذ الھمم لدى  مواجھة كّل التحّدیات الفكریّة، واإلعالمیّة، فش��ِ

ال أرى الموت إالّ سعادة، والحیاة مع  «رف االنھزام:الحشد الّشعبي الحسیني الذي الیع
 .»الظالمین إالّ برما

ل ھذا البحث المتواض���ع إلى وجود أیدلوجیّة عظیمة في األدب الحس���یني   لقد توص���ّ
في ش������حذ ھمم المجاھدین في الحش������د الش������عبي طالما غّض اإلعالم عنھا النّظر، فھي 

 أیدلوجیّة حسینیّة ال مثیل لھا في الحیاة.
Abstract 

The principle and ideology of the process of adoration of Husseini is 
a principle worthy of reverence and appreciation. It is an ideology that 
carries the spirit of faith. It has an insight into religion and faith and 
purity of belonging, so there is no wrongdoing; because it quotes Imam 
Hussein, peace be upon him, And the revolution was announced on the 
falsehood; to give us a great lesson: There is no value to the pilgrimage 
in the House of God as long as people protest to the palaces of the 
oppressors, and no value to kiss the Black Stone as long as people 
accept hands stained with blood, and no value kneeling and prostration 
at the shrine of Abraham as long as people kneel and prostrate 
falsehood , And There is no value to seeking between Safa and Marwah, 
as long as people accept the submission and stagnation of the unjust, 
and the value to meet if people are captive to the whims of falsehood, 
and the value of male and recitation and worship if people glorify and 
magnify the spoilers. 

We must choose one of the two senses of the path of love Husseini, 
Either we be Husseini, and give souls, and give blood for the principle, 
or be Zeinbeen hold the voice of Hussein, and his idea, and spread it to 
the world all, and to be revenge for God, So that Islam remains lofty, 
and that we live steadfastly and steadfastly in the face of all intellectual 
and media challenges. The slogan of the Husaynite believer, who knows 
no defeat, is: "I do not see death except happiness, and life with the 
oppressors is nothing but parma". 

 This modest research has led to the existence of a great ideology in 
that process as long as the media turned a blind eye to it. It is an 
unparalleled ideology of Husseinism in life. 
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 مقّدمة:
رحمتھ كّل موجود، الحمد � الواحد المعبود، عمَّ بحكمتھ الوجود، وش�����ملت 

نحمده س�������بحانھ ونش�������كره وھو بخلقھ لطیٌف ودود، الذي وعد َمن أطاعھ بالعّزة 
الم على ص���احب  الة والس���ّ والخلود، وتوّعد َمن عص���اه بالنّار ذات الوقود، والص���ّ
المقام المحمود، وعلى ص������ھره حامل اللواء المعقود، وس������اقي الحوض المورود، 

 ھ المنتجبین، وَمن تبعھم من المؤمنین الّشھود.وعلى آلھ، الرّكع الّسجود، وصحب
إنَّ « بس����ند معتبر أّن الرس����ول األعظم (ص����لى هللا علیھ وآلھ وس����لم) قال:

ماء أكبر منھ في األرض، فإنّھ لمكتوب عن یمین عرش  الحس����یَن بن علّيٍ في الس����ّ
دى، وس�������فین�ةُ نج�اةٍ، وإم�اُم خیٍر ویُمٍن وعّزٍ وفخر،ٍ وبحرُ  : مص�������ب�اُح ھ�ُ علٍم  �َّ

، فاإلمام الحس������ین س������فینة هللا عّز وجّل فعلینا أن ندرك أھداف اإلمام 1»وذُخٍر...
) كي یتسنّى لنا الركوب في تلك الّسفینة، ونحن نعلم أّن اإلمام الحسین الحسین(

حینما أراد الخروج من المدینة، كتب وص�������یة أودعھا عند محمد بن الحنفیّة، وإذا 
م الحس�������ین العظیمة، فعلینا أن ننظر مض�������امین ھذه أردنا أن نفھم مدرس�������ة اإلما
إّن الحس���ین یش���ھد أن ال إلھ إال هللا « ) بدأھا بقولھ:الوص���یّة، فاإلمام الحس���ین(

اعة آتیةٌ الریب  ، وأّن الس���ّ ، و النّار حقٌّ وأّن محّمداً عبدهُ و رس���ولھ و أّن الجنّة حقٌّ
ھذا المقطع توقّعنا أّنھ مقّدمة، أو ، فإذا تأّملنا 2»فیھا وأّن هللا یبعث َمن في القبور

دیباجة لطیفة للوص����یّة، ولكن في الحقیقة لیس ذلك؛ ألنَّ كلَّ الوص����یّة تتلّخص في 
رة لجمیع المطالب الموجودة في الوص���یّة، ولننتبھ لقولھ: «  ھذه المقّدمة، وھي مفس���ّ

ب اإلصالح و إنّي لم أخرج أشراً و البطراً و ال مفسداً وال ظالماً وإنّما خرجت لطل
في أّمة جّدي أرید أن آمر بالمعروف وأنھى عن المنكر وأس�������یر بس�������یرة جّدي 

نا رأینا أّن الجمیع 3»وأبي ّیة بال معنى؛ ألنَّ ، فإذا تركنا ھذه المقّدمة تبقى الوص�������
الم، وإقامة العدل، كما یزعم الدواعش، ولكن  یدَّعون بأنَّھم یس�����عون من أجل الس�����ّ

، وھذا ما أش�������ار الیھ القرآن الكریم:﴿و إذا قیل لھم ال الیعترفون بأنَّھم مفس�������دون
تفس������دوا في األرض قالوا إنّما نحن مص������لحون أش������ّداء على الكفّار رحماء بینھم 
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)، ف��القرآن الكریم یش�������یر إلى إنَّ األع��داء، والنوكى(جمع أنوك وھو 11﴾(البقرة/
رون األحمق) ھم األش���خاص الذین عندما یقولون نحن نس���عى لإلص���الح، فیتص���وّ 

 بأنَّھم مصلحون حقاً، فھؤالء ھم المفسدون.
إرتأینا أن نكتب بحثاً في أیدلوجیّة األدب الحس���یني لنظھر الص���ورة الحقیقیةّ 
لذلك الخطاب في شحذ الھمم، وقد شاھدنا ذلك عند الحشد الشعبي، فھم بذلوا الغالي 

فس���یر )، وقد ش���رعنا بتوالنفیس، وس���اروا على منھج س���یّدھم اإلمام الحس���ین(
نا في  نا جھد بذل قد  لك األدب، و یدلوجّیات في ذ عّدة أ نا  معنى األیدلوجّیة، وذكر
إظھار الحقیقة، وأعملنا فكرنا لنض����ع ھذا البحث المتواض����ع بالمس����توى المطلوب 
لیكون لنا زاداً في أوالنا وأخرانا﴿ وما توفیقي إالّ با� علیھ توّكلت وإلیھ أنیب ﴾( 

 ).88ھود/
 األیدولوجیّة:

ص��طلح التیني في األص��ل یعني علم األفكار، وھو علٌم یدرس مدى ص��ّحة م
اس. ھ��ذه األفك��ار التي تُبنى منھ��ا النّظری��ات  أو خط��أ األفك��ار التي یحملھ��ا الن��ّ
والفرض�������یات، التي تتالءم مع العملیّات العقلیّة ألعض�������اء المجتمع. وقد انتش�������ر 

فحس����ب، بل النّظام  اس����تعمال ھذا االص����طالح بحیث أص����بح ال یعني علم األفكار
ام��ل ال��ذي یُعبّر عن مواقف األفراد من الع��الم والمجتمع  الفكري والع��اطفي الش��������ّ

  واإلنسان.
د بھ��ا المفّكرون إلى درج��ة كبیرة، بحی��ث تؤثّر  ة ھي فكرة یتقی��ّ األی��دیولوجی��ّ

 .4وتحّدد إطار عالقاتھم بالفئات االجتماعیّة المختلفة ،على حدیثھم وسلوكھم
یدیولوجّیة عبارة عن نظام األفكار المتداخلة كالمعتقدات لقد أص�������بحت األ 

التي یؤمن بھ��ا جم��اع��ة معیّن��ة أو مجتمع م��ا وتعكس مص��������الحھ��ا واھتم��ام��اتھ��ا 
االجتماعیة واألخالقیّة والدینیّة والس��یاس��یّة واالقتص��ادیّة وتبّررھا في نفس الوقت، 

 . 5لتنظیم الُمجتمعوھي عقیدة شاملة والمظلّة األخالقیّة والعقائدیّة الُكبرى 
إّن األدب الحس���یني ولغة خطابھ ودورھما في ش���حذ الھمم، وإظھار ص���ور  

معركة كربالء لھ أبعاٌد كبیرة في مفھوم األیدلوجیّة الحدیثة، فقد أص����بح ھذا األدب 
عبارة عن أفكاٍر ومعتقدات ش���املة لألخالق والدین مرتبطة بالمجتمع، ونكاد نجزم 

 اق جمیع األدب العربي بشقّیھ(الشعر والنثر).أّن األدب الحسیني قد ف
ال ش�ّك أنّھ من أھم المتبنیات عند أتباع أھل بیت النّبّوة، حیث أص�بح األدب  

الحس����یني عالمة یُعرف بھا ص����احب الُخلُق والدین والمجاھد من أجل العقیدة، فقد 
هللا  اس��تطاع األدب الحس��یني تص��ویر مش��اھد واقعة الطّف معتبرین ذلك تقرباً إلى

وتبّركاً بھم، فأّي أیدولوجیّة أعظم من خطاب األدب الحسیني، وقد أعطى الّشعوب 
 أفكاراً، وزادھم أنواراً ومبادئاً وقیماً وأخالقاً؟
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في تظاھرة  6لقد جمع األدب الحس���یني األّمة اإلس���المیّة، وغیر اإلس���المیّة 
ة، ب��ل ھي أض�������خم تظ��اھرة في الع��الم، وھي ش�������عیرة یجتمع ال اس فیھ�ا ع��المی��ّ ن��ّ

سائر الفئات من مختلف العناصر ویعتنق  كاجتماعھم في مّكة المكرمة تلتقي ھناك 
ش�����مال العراق بجنوبھ والوفود من بعض األقطار اإلس�����المیّة فھذا الموكب األدب 
الحس����یني، ویرّدد انش����ودتھ باللغة العربیّة، وذلك یس����تخدم األدب الحس����یني باللغة 

س�������یّة، ورابع باللغة األوردیّة وھكذا، فھي ثورة عالمیّة التركیّة، وثالث باللغة الفار
عب من قیود  ناعمة تعطي رس�����الة التض�����حیة من أجل العقیدة، بل أنّھا تحّرر الش�����ّ
األفكار العنص����ریّة وتخلیص البالد من العص����ابات اإلرھابیّة، وتمثل تحّدیاً ش����عبیّاً 

بجدیّات التكفیریّة" وھي س����لمیّاً للغة "القتل" و"الرعب" و"التطّرف المذھبي" و"اال
 في الواقع ثورة عقائدیّة وأخالقیّة ناعمة.

لو تأّملنا ملیّاً في آیدلوجیّة أدب الطّف الس���یما في زیارة األربعین لوجدناھا  
ارع  الة في اإلس���الم التي اعتبرھا الش���ّ عین الفكر اإلس���المي، فلو تحّدثنا عن الص���ّ

األربعینیّة اھتماماً واس������عاً، وقد أظھر المقّدس عمود الدین، فنرى في فكر الزیارة 
األدب الحسیني ذلك، والحّث على الوحدة اإلسالمیّة من خالل صالة الجماعة، ففي 

وفّقنا لزیارة أربعینیّة كربالء حینما كنّا في كربالء المقّدس�������ة رأینا  2014س�������نة 
رف ص��الة ش��ّكلت في الطریق الرابط بین محافظتي كربالء المقّدس��ة والنّجف األش��

إقامة ص���الة جماعة الزّوار المتّجھین إلى كربالء المقّدس���ة إلحیاء مراس���یم زیارة 
)، وبتوجیھ المرجع الدیني األعلى الس���یّد علي الس���یس���تاني، أربعینیّة الحس���ین(

كم بمش��اركة آالف المص��لین  30أكبر ص��الة جماعة في العالم، حیث امتدت لنحو 
أغلب القنوات الفض������ائیّة، فھي تجس������ید لفكر والزائرین، وقد نقلت تلك الص������الة 

الوحدة والتآخي والمحبّة، ألنّھا جمعت مختلف ش���رائح الش���عب العراقي من الس���نّة 
والش�����یعة وتركمان وأكراد ومس�����یحیین وایزدیین وأعلنوا عن تض�����امنھم وتوحید 
كلمتھم، وكان لألدب الحس�����یني دور كبیر في نقل تلك التظاھرة المباركة، وإظھار 

دھا بأس�لوب أدبّي یش�حذ الھمم، ویس�تقطب األحرار، فلنأخذ مثاالً ال على س�بیل أبعا
الحص��ر، یقول الش��اعر عبد الجلیل الرفاعي في قص��یدتھ(لوال الحس��ین لض��اع دین 

 المصطفى):
 ولمــــا علمـــــنا ما الحیاة یقینا   لوال الحــــــسیـن لماعـرفـنا دیـــننا
 ولعـــــــاد عـصر الجاھلیّة فینا    لوال الحسین لضاع دین المصطفى

لت فـــــــت آُي الكـتاب وبّدِ  ولمــــا عرفنا ما الذي یــحیینا       ولحّرِ
 بدمـــائھ غذ َّى الحــسین الدینا      قـــتل الحسیـن ولم تمت أفـكـاره
 حتّى یرى دین الرسـول مــتینا      ما مات من نال الشھادة صـامداً 

 إالَّ بقــــــتلي یاسیــــوف خـذینا     دین محّمد ٍلم یستـــقــــمإن كان 
 عبــــر الرجــــال األوفـیا یأتینا     ھذا شعار السبط نجـل المرتضى
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 وقال آخر:
 لَّ عیـــــنْ ــــــــــرْر إلـھـي كـــواق       ،ربَّاهُ وفِّْق للزیارةِ كلَّ َمْن یشتاقُھا    

 أسًى رقراقةً في الوجنتینْ   تجري  ھِ ــــدموعاً عنَد ِذكِر مصابِ وارحم 
 واغسل بھا أرواحنا في النَّشأتینْ              َع ذنوبِــــناـربَّاْه وامُح بھــا جمی

 ربَّاْه فامأل قلبَنَا حـــــبَّ الحســین            حبُّ الحسیِن إلیَك خیُر وســـیلةٍ 

 أیدلوجیّة األبعاد الروحیّة:
تظاھرة زیارة األربعینیّة لیس������ت عبثیّة، فھي تظاھرة لھا أبعاٌد ش������كَّ أّن  ال

تربویّة وروحیّة وأبعاٌد معرفیّةٌ، فعلى المستوى الروحي نتحّسس الشوق من خالل 
)، وزیارة الخطوات التي تس�������یر والقلوب التي تتلھف للقاء اإلمام الحس�������ین(

وحانیّة، فھي مظھر ) جذوة رمش�����ھده المبارك یلتمس خاللھا النّاس من اإلمام(
) من مظاھر عبادة هللا تعالى حیث یتقّرب النّاس إلى بارئھم بزیارة الحس�������ین(

وبالتّالي الحص���ول على ش���حنة روحیّة معنویّة تنعكس على مجریات حیاتھم، وأّما 
ّیة حیث أن الزائر  قاف یاحة ث عد الثّقافي، فإّن ھذه الزیارة تمّثل س������� فیما یخّص البُ

ھ یس�������ت��ذكر الت��اریخ ومواقف اإلم��ام م الحس�������ین(بمس�������یره إلى اإلم��ا )، ف��إن��ّ
) البطولیّة وأھل بیتھ وأص����حابھ، كما تس����اعد على تثقیف النّاس في الحس����ین(

اس إلى األھ��داف الّتي ق��ام من أجلھ��ا اإلم��ام  ھ الن��ّ موس�������م عب��ادّي روحّي یوج��ّ
اإلمام )، لذا نوّجھ دعوة لجمیع األحرار أن یدرسوا أیدلوجیّة أربعینیّة الحسین(

الحسین دراسة موضوعیّة، ودورھا في شحذ الھمم، السیما أنّھا أنتجت لنا الحشد 
الش��عبي، ویتعّرفوا على أفكارھا التي جذبت الش��یخ العجوز إبن التس��عین عاماً إلى 

 المشي إلى مرقده بكّل ھذه اللھفة والمحبّة، وكذلك الطفل الصغیر. 
عاد المجتم  یدلوجّیة أخرى في األب ّمة أ ھا ث ّیة في ھذه المس�������یرة، وھي أنّ ع

تعطي فكراً مھّماً یحتاجھ العالم اآلن جمیعاً، وھو الحب والتعایش الس�������لمي، فمن 
خالل المس��یرة نتعّرف على مدى الحّب بین للنّاس، واض��محالل الحقد، فالزائرون 

) الذي كان محبّاً ومشفقاً حتّى على قاتلیھ، فھو لم یقتدون بذلك باإلمام الحسین(
یُرد لھم بأن یدخلوا النّار بس��ببھ، فمن خالل اإلمام الحس��ین یمكن أن نرتقي بأنفس��نا 
إلى ھذا المس����توى من المحبّة حتى بالنس����بة لمن یخالفنا في الّرأي وأن نبیّن معنى 
التّعاون و التعاضد كما یحصل خالل مسیرة األربعین حیث نرى اإلھتمام بالزوار 

 م.و الّسعي لتأمین كافّة حاجاتھ
ّیة الروح الثورّیة لدى المس�������لمین والتي حاول   قد أذكت الزیارة األربعین ل

األعداء إخمادھا واس�������تمّرت تلك الروح في الثورات التي تلتھا والتي اتخذت من 
كربالء عامالً مھماً من عوامل إثارة النفوس فكانت كربالء رمزاً وش���عاراً وروحاً 

 ثورات ھي ثورة الحشد الشعبي.لكل الثورات التي تلتھا، وخیر مثال لل
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وقد مثّل األدب الحس���یني دوراً مھّماً في إحیاء تفاص���یل تلك الثورة بل كان  
من أكبر العوامل في التأثیر في النفوس خص�������وص�������اً إن الثورة كانت عبارة عن 
سالم)  ساة وفاجعة تجّل عن الوصف كما كان دور األئمة المعصومین (علیھم ال مأ

بالء بكّل تفاص����یلھا في ض����میر األّمة وإبقائھا حیّة من خالل كبیراً في ترس����یخ كر
التأكید والدعوة إلى تشجیع الشعراء وعقد المجالس الشعریّة الخاصة برثاء الحسین 
الم) أش�����د الحرص على إبقاء  وأربعینیّتھ والحّث علیھ، فقد حرص�����وا (علیھم الس�����ّ

حیّة في الض���مائر ولھم في روحیّة الثورة الحس���ینیّة ومبادئھا متجذّرة في النّفوس و
ذلك روایات كثیرة جداً, واس������تمرت ھذه األش������عار في تص������عید روح الثورة في 
شیخ  شعر ما ال یمكن حصره أو تعداده یقول ال صبح ھذا ال ّشعبي حتّى أ الوجدان ال

ما عرفت البش�����ریة جمعاء من أبنائھا قیل فیھ من الش�����عر ما «محمد جواد مغنیة: 
 ».قیل في الحسین بن علي

) ھو لطلب اإلص����الح بأّمة جّده رس����ول هللا، ( إّن قیام اإلمام الحس����ین 
الّذي یعني لكافّة المس���لمین بكافّة أطیافھم وحركتھ یجب أن تكون عامال لوحدة بین 

) قام من أجل اإلس��الم ولم یقم من أجل ش��یعة أو المس��لمین ألّن اإلمام الحس��ین(
دة تدّرس فیھا قیم الوحدة ویخرج فیجب أن تش����ّكل ھذه المس����یرة عامل وح ،س����نّة

باقي فرق  لدعوة ل مذھبي لص��������الح الخطاب الوحدوي وا نا عن الخطاب ال خطاب
المسلمین أن ینھلو من ھذه الجرعة المعنویّة والمساھمة في المشاركة بھذا الحفل، 

 وأن الیحرموا أنفسھم من ھذه الزیارة.
ة تعني مب���ادئ الخ  الح التي فكربالء تعني الثّورة تعني الحری���ّ یر والص�������ّ

دھا اإلمام الحس���ین ( ) على ثراھا ومثلما أص���بحت كربالء النش���ید الحزین جس���ّ
لدى الش��اعر فقد أص��بحت أنش��ودتھ الحماس��یّة في التندید بالظلم وكّل الثورات التي 
أعقبت ثورة الحس�����ین اس�����تمدت من كربالء ھذا المعنى فأص�����بحت كربالء المثال 

 التمسناه في الحشد الشعبي. والرمز الرافض للظلم، وھذا ما
ھناك بُعٌد إنس���اني في زیارة األربعین یجب أن یس���لّط الض���وء علیھ بش���كل  

) قام ضد الظلم ومن أجل تحقیق العدل وضد ( واضح، وھو أّن اإلمام الحسین
اإلس�������تبداد والقھر واس�������تغالل الّناس لذا فإّن ثورتھ تتخطى المفھوم الطائفي إلى 

للقیام ض��د الواقع الفاس��د ومن أجل اإلص��الح في كل أنحاء المعمورة مفھوم أوس��ع 
وألّي دین انتموا، فقد أعطت الزیارة مفھوماً عظیماً في الحفاظ على القیم الحمیدة، 
ألّن اإلمام الحسین قد انتصر باألخالق في كربالء وانتصرت قیمھ، ھو لم ینتصر 

ّسیف ، فالجمیع مدعّو إلى تخلید المعاني إنتصارا عسكریّا، بل انتصر بالّدم على ال
اإلنس��انیّة لثورة اإلمام الحس��ین علیھ الس��الم التي أض��حت مناراً لألحرار، وس��فینة 

 لألبرار.
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 أیدلوجیّة المصباح الحقیقّي:
طالما نقرأُ ونس���مُع حدیثاً مرویّاً عن الرس���ول األعظم(ص���لى هللا علیھ وآلھ  

والذي بعثني بالحّقِ نبیّاً، إّن الحس��یَن « وھو قولھ: ،والعوامُّ وس��لم) یتناقلھُ الخواصُّ 
بن علي في السموات أعظم مّما ھو في األرض، واسمھ مكتوب عن یمین العرش: 

، ولكْن ما تریُد أْن تصبَو إلیِھ عقولُنا ھو 7»إّن الحسیَن مصباُح ھدًى، و سفینةُ نجاةٍ 
 )؟( ام الحسینِ الھدایةُ، فأيُّ ھدایٍة تمثّلت بأفكار اإلم

س��فینةُ نجاةٍ) لوجدناھا قد أخذت … لو أنعمنا النّظَر في لفظِة(مص��باُح ھدىً  
قٌب أُطلَق لإلماِم  ّنھ ل تاِن أوالھما: إ ھا جنب ماّدة والمعنى، فل منحًى كبیراً في عالِم ال
 الحس������یِن؛ ألنّھ یُض������يُء الّطریَق للعالِم، وینیُر دربَھم، والجنبةُ األخرى: إّن اإلمامَ 
الحس��یَن ھو س��فینةُ الفالحِ، والظفِر، والنّجاحِ، فحینما یقع اإلنس��اُن في المص��اعِب، 
قذُ  یا، و الھلك�ِة یتح�ّدث عن النّج�اةِ، والخالِص، وكم�ا نعلم أنَّ الس�������فین�ةَ تن والرزا

) ھو النّجاةُ في الداریِن، فقد ( اإلنس�������اَن من الھالِك، والمص�������یبِة، فالحس�������ینُ 
َء المقّدسة، وأربعینیّتھا مصباحاً لَمن یریُد الھدایةَ، وسفینةً أصبحت أیدلوجیّة كربال

ماً عن جمیعِ  ما عةَ كربالَء تختلُف ت كِة، وأنَّ وق یُد الخالَص من الھل جاةِ لَمن یر للنّ
ألنَّ اإلماَم الحس����یَن قاَم بنھض����ٍة أماَم عدّوٍ ھو في العلِن مس����لٌم، ویتظاھُر  ؛الوقائعِ 

ھِل مقارعة باإلس�����الِم، ولكْن في البا طِن یض�����مُر العداوةَ لإلس�����الِم، فلیس من الس�����ّ
یة اإلس�������الم، وكما نلمس��������ھ الیوم من الفكر  ّظاھر را ّیارات فكرّیة تحمل في ال ت
عوبة، فوقعةُ كربالَء ھي  الّداعش������ي، فمقارعة الجھل، والظلم عمل في غایة الص������ّ

ودنی��اھم،  تح��ذیٌر، ب��ل إن��ذاٌر لألجی��ال الق��ادم��ة كي یكونوا على ح��ذر في دینھم،
ولیعلموا أّن الدین كما أنّھ وس��یلة للنجاة، والظفر ربما یص��بح وس��یلة للھالك، ولھذا 
یمكن للدین أن یكون س�������یفاً ذا حّدین، فیكون الدین ھالكاً لألّمة فیما إذا لم یتمّكن 

 ).أھلھ من القیاِم بِھ، وتلبیة أمر هللا(
لألمِم، بل مص���باحاً للض���مائر التي نعم، ما زالت كربالُء المقّدس���ةُ مش���عالً  

ترفض الظلَم والجھَل، وقد رأیتم ماذا فعَل الحش�����ُد الش�����عبيُّ من بطوالٍت تض�����يُء 
الدرَب لعّشاِق االماِم الحسیِن علیِھ الّسالُم، فبنھضة اإلمام الحسین علیھ السالم عاد 

الدولة العظمى وذلك لرجوع األّمة اإلس���المیّة إلیھا، فالحس���یُن ھو  ؛اإلس���الُم نَِظراً 
عبي لرباطة جأش��ھم،  التي التغیب عنھا الش��مس، فقد توالت انتص��ارات الحش��د الش��ّ
كھم بالنّھض���ة الحس���ینیّة، فقد حّرروا مدن العراق بروحٍ عالیٍة؛ ألنّھم حملوا  وتمس���ّ

 شعاراً عظیماً (بالحسین ننتصر).
عبي الص������رخة التي تواجھ الظالمین   ،والباغین ،لقد أص������بح الحش������د الش������ّ

والمس�����تكبرین، فھم ال یس�����اومون، وال یتنازلون، وھم مص�����داق اآلیة  ،والطاغین
 ).29الكریمة: ﴿ أشّداء على الكفّار رحماء بینھم ﴾(الفتح/

مود في مواجھة   إّن ش���عارنا ھذا ( بالحس���ین ننتص���ر) س���یجعلنا نعیش الص���ّ
واإلعالمیّة، وكما  ،والسیاسیّة ،واالجتماعیّة ،والنفسیّة ،والثقافیّة ،التحّدیات الفكریّة



 2018�رش�ن الثاين  7-8 اجلامعة املستنرصیة - لكیة ا�ٓداب       ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقايف العارش 
 

77 
 

 ،ب��ل یمل��ك ُعنفَُوان العقی��دة ،والتخ��اذل ،الحس�������یني ال یعرف اإلنھزام تعلمون أنّ 
وشموخ الموقف، بل یحمل شعارات مدّویة یستھلّھا  ،وإباء المبدأ ،وصالبة اإلیمان

الم: عبي یحمل مبدأ الحس���ین علیھ الس���ّ (ال أرى  ب(ھیھات منّا الذلّة)، فحش���دنا الش���ّ
عادة، والحیاة مع الظالمین إالّ برما)، وسیرّددون مبدأ علي األكبر: (ال الموت إالّ س

الم:  نُبالي أن نموَت ُمحقِّین)، وس��تكون أرجوزتھم في الجھاد مبدأ العباس علیھ الس��ّ
ادِق الیَقیِن)، وھم  (َوهللاِ إِْن قطعتُم یَمیني إِنِّي أَُحامي أبداً عن ِدیني َوَعن إِماٍم ص�������َ

ن أجل إعالء مبدأ القاس��م بن الحس��ن:(الَموُت فیَك یا َعم أحلَى ِمَن یبذلون أنفس��ھم م
 …العََسل)، فطوبى لَمن ركب سفینة النجاة وُحسن مآب 

ك المس�������لموَن بمقّدس�������اتھم، ویتّخذوَن من أیدلوجّیة الزیارة   حینما یتمس�������ّ
لّدواعش ّیة ا عداء اإلنس��������ان عالى، وأ عداء هللا ت ّیة دلیالً لص�������راعھم مع أ  األربعین

امقة، وتبّوأھم  ،األرجاس فس���وف تنقلھم النّقلة الكبرى، وتص���عد بھم إلى القّمة الس���ّ
مقعد األس������تاذیّة للبش������ریّة جمعاً، ونحن على یقین أّن ھذه الزیارة الیوم تتمّكن أن 
تفعل ما فعلتھ باألمس بش������رط أن نتھیّأ لذلك و نتلقاھا بالعمل، و الجھاد، و الدعوة 

ألّن  ؛س لمقاتلة أعداء هللا أعني بھم الّدواعش، وَمن لّف لفّھمإلى هللا، وتحش�����ید النّا
طبیعة المص��باح الحس��یني یختلف تماماً عن طبیعة المص��ابیح األخرى، والفلس��فات 
الجامدة، فمدرس�����ة األربعین ھي مدرس�����ة العلم، و العمل، و القول، و الفعل، فھي 

نما نعود إلى الحالة ترفض رفض�������ا باتّا حالة اإلنفص�������ام بین العلم و العمل، فحی
الطبیعیّة ونقرن العلم بالعمل، فإّن المعجزة التي تحقّقت باألمس سوف تتحقّق الیوم 
ال محالة، والنّص��ر الذي تحقّق للمس��لمین األوائل س��وف یتحقّق لنا، وھذا ما لمس��ناه 
من الحش���د الش���عبي، فھم على الرغم من جھادھم في لھوات الحرب یقومون بحفظ 

یارة، وكذلك یقیمون المواكب الحس����ینیّة لخدمة الزائرین، وھذا األمر األمن في الز
القرآن العظیم  یأباه األعداء، ویحاولون مراراً وتكراراً للقضاء علیھ، وكما وصفھم

بقول����ھ: ﴿ وال یزالون یق����اتلونكم حتّى یرّدوكم عن دینكم إن اس�������تط����اعوا ﴾( 
ألنّھم  ؛ّل یقاتلون معسكر اإلیمان)، فھو یشیر إلى أّن أعداء هللا عّز وج217البقرة/

كون بمنھج هللا الحقّ  بل یقّرر القرآن الكریم أّن ھذا القتال مس��تمر متواص��ل  ،متمس��ّ
و یقّرر أیض���ا أّن الغایة من ھذه  ،ال یتوقّف، بل یتّخذ لھ أش���كاال و أس���الیب مختلفة

الحرب المعلن��ة ھو تركیع الجم��اع��ة المؤمن��ة الملتزم��ة، والكالم ج��اء بص�������یغ��ة 
المضارع، والفعل المضارع یفید التجّدد والحدوث واالستمراریة، فما دامت ھناك 
جماعة مؤمنة مجاھدة ترفض الباطل فإّن الحرب علیھا قائمة: ﴿ و مانقموا منھم 

)، وخیر دلیل الحرب المعلنة من قبل 8إالّ أن یؤمنوا با� العزیز الحمید﴾(البروج/
تھ في المنطق عالمي، و أدوا لّدواعش على العراق المقّدس، وعلى الكفر ال ة أعني ا

عبي المبارك، فالمص��باح الحس��یني أض��حى كتاباً لكّل زمان، ومكان، بل  حش��ده الش��ّ
 …للعالم أجمع

 



 2018�رش�ن الثاين  7-8 اجلامعة املستنرصیة - لكیة ا�ٓداب       ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقايف العارش 
 

78 
 

 أیدلوجیّة األدب الحسیني في األربعینیّة:
لقد أطلقت السیّدة زینب الكبرى(علیھا الّسالم) أیدلوجیّة عظیمة بقیت مدّویة  

وس���یجمع هللا بینك وبینھم، فتحاج « العالم حینما وقفت أمام الباطل وقالت:في آفاق 
فأيُّ ش�������جاعة ھذه، وأيُّ  8»وتخاص�������م، فانظر لَمن الفلج ثكلتك أّمك یابن مرجانة

بطولة أرت ابنة حیدر العالم، حیث قعد الرجال، وجبن األبطال، وانبرت ھي تدافع 
 الخیبة؟وتنافح عن حیاض الشھداء حتّى شعر الباطل ب

وما أحلى أیّامھ المعدودات، فھو  ،ما أعظم النص�������ر في الزیارة األربعینّیة 
ونص������ٌر یعتّز بھ األحرار، ومرفأ العباد تأوي إلیھ النّفوس  ،نص������ٌر ض������ّد الباطل

میِر،  المتعبة، وتطمئن بھ القلوب، فأربعینیّة كربالء مدرس��ةُ الّروحِ و الفكِر و الض��ّ
واقِص البش���ریِّة، وكذلك حملةٌ تطھیریّةٌ لتص���فیة الّرواس���ب بل ھي دورةٌ تكمیلیّةٌ للنّ 

نَة ونخن اآلن نعیش النص���ُر الممزوج  ،المتكلّس���ة في قرارات اإلنس���ان، خالل الس���َ
بنكھة انتصارات الجیش والحشد الشعبي، ویحقُّ لنا أن نسّمي ھذا العام عام النّصر 

 واإلصالح. 
بیة والنص����ر على الھوى، وقد علمُت لقد أص����بحت أیّام األربعینیّة وقتاً للتر 

أّن بعض األمم تخصص أسبوعاً لشؤون التربیة، فتسّمیھ أسبوع التربیة، أو أسبوع 
ھم هللا بأیّام التربیة، المعارف، فكذلك زّوار أربعینیّة اإلمام الحس������ین( ) خص������ّ

عِب اْن  وكّف النّفس عن مش���تھیاتھا، والجود النفس أقص���ى غایة الجود، فمَن الص���ّ
َد ش��باباً في ریعاِن عمرھم یتھافتون الى الموت وبذل المھج، بل یأنس��وَن بھ كما تج

بة، فھم یحملون  لك أنّھم من خیرة الطل ّمھ، وأعجب من ذ لب ا یأنس الطفُل بمحا
العلم الذي أوصلھم إلى الجھاد، واالمتثال لنداء المرجعیّة، فھم یحرمون أنفسھم من 

غایة، فلیس المقص�������وُد أن یعیش�������وا ذلیلین  الحیاة، والحرماُن ھنا وس�������یلة ولیس
منكس�������ري القلب في الدنیا، تبرًما بھا وس�������خًطا علیھا، كما ھي الحال عند بعض 
في الھنود، بل المقص��ود أن یكونوا فوق الدنیا ال تحتھا، ویكونوا قادرین على  متقش��ّ

الّسعادة، صّدِ حّبِ الدنیا وموبقاتھا، وھذا باٌب واسٌع من أبواب الرضا الذي ھو أّس 
ة اولیائة، وقد س��معت قوالً  لموالنا  فالس��عادةُ في الجھاد؛ ألنّھ باٌب اختاره هللا لخاص��ّ

یابن آدم إن كنت ترید من الدنیا ما یكفیك، فإّن « ) منذ طفولتي:أمیر المؤمنین(
، 9»أیس�����ر ما فیھا یكفیك، وإن كنت ترید منھا ما الیكفیك، فإّن كّل ما فیھا الیكفیك

 ثمرات الجھاد القدرة على االس�������تغناء، والقادر على االس�������تغناء مالٌك واّن أطیبَ 
لنفس����ھ التي بین أض����لعھ ودنیاه، وھو أبعد ما یكون عن المذلّة، فھو اس����تغناٌء عن 
الدنیا بخالق الدنیا، ومن اس�������تغنى با� احتاجت إلیھ دنیاه، فإذا الدنیا التي یتمّرغ 

مي من ص�رف نظره تلقاء الس�ماء، وبذل عبیدھا تحت أقدامھا، تتمّرغ ھي تحت قد
مھجتھ من أجل العقیدة، فبرأینا القاص��ر أّن رجاَل الحش��د الش��عبي المنض��وین تحت 

لذا ص���غرت في أعینھم  ،)رایة العراق المقّدس أص���بح طموحھم في رض���ا هللا(
 الدنیا، بل تقلّص لدیھم ما یقتتل علیھ النّاس من حولھم، و� دّر الّشاعر:



 2018�رش�ن الثاين  7-8 اجلامعة املستنرصیة - لكیة ا�ٓداب       ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقايف العارش 
 

79 
 

 وإذا ترد إلى قلیل تقنع  اغبةٌ إذا رغبتھاوالنّفُس ر
إّن ھذا النصر الذي حصل علیھ الحشد الشعبي ھو بعض جوائز الدنیا، فقد  

انتص�������روا، وأص�������بحوا في علیاء الدنیا، وأّما في اآلخرة فال یمكن أن نحص�������ي 
جوائزھم، ولكن س�����یتمتّعون بروعة المفاجئة، وض�����خامة العطاء، وأنّھ لن یزول، 
والیمّل، فالجھاُد على الحقیقة لیس مجرد ش�عیرة، بل ھو تأس�یٌس لحیاة جدیدة أولھا 

 في النفس، وآخرھا عند هللا عّز وجّل.
إّن األعماَل الوحش�����یّةَ التي ارتكبھا الّدواعش اإلرھابیّون إنّما ھي تجس�����ید  

ش��ھد لھ ألعمال بني امیّةَ، وقد س��بقھم في الجریمة إمامھم وس��یّدھم الذي قتل رجالً 
فبعد قطع رأسھ والتمثیل  ،الرسول األعظم أنّھ من أھل الجنّة، وھو مالك بن نویرة

، ونحن نعلم أّن الفكر التكفیري الذي یتبنّاه الّدواعش یعارض�������ھ 10بھ زنى بزوجتھ
یعتبرون  أھل الس���نّة، فالدواعش فرقة ض���الّة، ولیس���وا مذھباً كما یس���ّمیھ بعض���ھم،

زاً لھم، والّدواعُش یتبّجحون باتّباعھم الش���جرة األمویّة یزید بن معاویة قّدیس���اً ورم
الملعون��ة في القرآن الكریم، ومن الغری��ب الطریف أنّھم یعتبرون ارتك��ابھم القت��ل 
والزنى، واألعمال الش�����نیعة ھي التي تقّربھم إلى هللا زلفى، وس�����وف یقدمون على 

األطرف انّھم الحش�����ر مع رس�����ول هللا ص�����لى هللا علیھ وآلھ وس�����لم، بل األغرب و
یحملون معھم عند التفجیر، وقتل األطفال والنس����اء والش����یوخ ملعقةً وش����وكةً، ظنّاً 

 منھم بأنّھم عند الھالك سیشاركون الّرسول الكریم في األكل على سفرة واحدة!. 
لقد تطّرق األدب الحس��یني لھذا النص��ر الذي أص��بح عنواناً لألحرار، حیث  

 یقول الشاعر:
 یابن البتــــول وتسمــو للعال شانا      جراحـــــك لالحرار عنـواناضحت أ 
 كانما النزف حتى الیــوم قـد رانا     وذي دماؤك في الصحراء ما انكفات 
 یصغي لھ الكون اقرارا واذعــانا     واذ نــــداؤك في اآلفـــــاق منـــطلق 

 أیدلوجیّة الجھاد في أربعینیّة كربالء:
بدو  نھ بزیارة ی قد حباھم هللا س�������بحا یت علیھم االس�������الم  ھل الب باع أ أّن أت

قادتھم إلى  باء، و األربعینیّ�ة، فیس�������تلھمون القیم والمب�ادئ، فق�د علّمتھم العّزة واإل
للدفاع عن دینھم المقّدس، وقد ش����اھد  فھم مس����تعّدون في جمیع بقاع العالم ،الجھاد

بفتوى واحدة، وھي فتوى الجھاد الكفائي العالم ماذا فعل ھؤالء األبطال في العراق 
من المرجع األعلى آیة هللا الس����ید علي الس����یس����تاني تطّوع أكثر من س����تّة مالیین 
ساؤھم، فلم  سیصل العدد الى عشرین ملیون، فھم یدّربون أطفالھم ون شخصا، بل 
ولن یكترثوا بجرائم ال��دواعش، ب��ل ھم ی��أملون أن ت��أتي فتوى الجھ��اد العیني كي 

 برّمتھم. یخرجوا
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إّن التض����حیةَ الش����كَّ أنّھا س����بیل الفائزین، فالتض����حیةُ الكربالئیّة نعني بھا  
األربعینیّة، ھي قدرةُ الزائر في الزحف الحسیني على أن یستحضر هللاَ سبحانھ في 
ار  نفس���ھ في كّلِ س���اعٍة، بل في كِلّ دقیقٍة، بل في كّلٍ لحظٍة، فالعبرةُ لیس���ت بالض���ّ

جلب الربح والخسارة، بل العبرةُ بما یحبُّ هللاُ سبحانھ وما ال یحبّھ والنّافع، وال ما ی
بآخرھا، فھناك ترابط في  یا  لدن تذكرةٌ تربط أول ا فالتض�������حیةُ  نھ،  هللاُ جّل ش��������أ
التض������حیة، فقد أراد هللا تعالى أالّ یس������حبنا بعض التّفریط إلى بعض، لذا جعل لنا 

نّة والنار أس��ماه جس��ر الجھاد، لذلك قال جس��ًرا ش��فّافًا بین الدنیا واآلخرة، وبین الج
ة ):«أمیر المؤمنین( ة فتح���ھ هللا لخ���اص���������ّ إّن الجھ���اد ب���اٌب من أبواب الجن���ّ

فقیمة األمور تُعرف بآثارھا، وبمقدار أھمّیة اآلثار وإیجابّیاتھا تتحّدد  ،11»أولیائھ
 أھمیّة األمر وإیجابیّتھ.

إّن الجھاد بحقیقتھ لیس إالَّ باباً من أبواب الجنّة، تلك الجنّة الَّتي تھوي أفئدة  
ض���ون  اق هللا تعالى، ویقتحمون مص���اعب الدنیا ویتعرَّ المؤمنین إلیھا، یتمنَّاھا عش���َّ
ي عزیمتھم حنینھم  البتالءاتھا صابرین محتسبین یُصبِّرھم أمل الفوز باآلخرة ویُقّوِ
للجنَّة. ھذه الجنَّة الَّتي كانت ھدف عشَّاق هللا والَّتي لوال األجل الَّذي كتبھ هللا لھم لم 
تس�����تقرَّ أرواحھم في أجس�����ادھم طرفة عین ش�����وقاً إلیھا. لقد فتحت أبوابھا لیدخلھا 

ھذا الباب المفتوح ھو الجھاد نفس�����ھ، ولكنَّ ھذا الباب لم یُفتح لیدخل العاش�����قون. و
الناس كلُّھم، وال لیدخلھ األوفر حّظاً أو من تُساعده الظروف والصدفة، ھو باب ال 
ة أولیائھ"، وھذا الباب المبارك جاء  ة هللا وأولیائھ "فتحھ هللا لخاص��َّ یدخلھ إالَّ خاص��َّ

یدلوجّیة ال بأ ك  جة للتمس��������ّ ھا یخرج الجھادنتی ھا ومن ّیة، فب ئاً  ،زیارة األربعین فھنی
ة أولیاء هللا، ویا لعظمة الجھاد الَّذي عبّد الطریق  للمجاھدین الَّذین كانوا من خاص����َّ

 إلى الجنَّة وكان باباً من أبوابھا.
إّن التض�������حیةَ البّد أن تكون مرآةً ینعكس علیھا ص�������فاء العالقة بین العبد  

ض��خامة أو ض��آلة التض��حیة، بل المھم حق�ا ھو المبدأ الذي علیھ وربھ، فلیس المھّم 
تتّم التّض����حیة، لذلك حّرم اإلس����الم التض����حیة التي تؤّدي بالنفس إلى الھلكة، وھو 
مانراه الیوم عند غیرنا مثل عقیدة(الس���وتي) في الھند التي تلزم أتباعھا من النّس���اء 

ك عقی��دة االنتح��ار على ب��أن یحرقن أنفس�������ھّن في ح��ال��ة موت أزواجھّن، وك��ذل��
باعھا من الّرجال بأن یبقروا بطونھم  بان التي تلزم أت یا طریقة(الھاراكیري) في ال

فھي طریق الدین  ،في حالة اإلھانة، لذا صار لزاماً أن نتأّمل في أفكار ھذه الزیارة
 الذي ارتضاه لنا عّز وجّل، فلھ الشكر في كّلِ لحظة.

 األیدلوجیّة المستقبلیّة: 
یة وردت قال: روا ّنھ  نا على أبي جعفر « عن معروف بن خربوذ أ ما دخل

ّسالم قط إالّ قال: خراسان خراسان سجستان سجستان ّشرنا  ،الباقر علیھ ال كأنّھ یب
، وس��جس��تان إس��ٌم ثاٍن لس��یس��تان، فربما یكون الس��یّد الس��یس��تاني المص��داق 12»بذلك

نرید من الجمیع التدقیق الحقیقي لذلك الرجل، وبھ س���یكون النص���ر اإللھي، والیوم 
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یخ الكربالئي في أحد خطب  والتّأّمل في كالمھ األخیر على لس�������ان معتمده الش�������ّ
إّن المعارك التي یخوض��ھا العراقیون ض��د تنظیم داعش حالیا، « الجمعة، فقد قال:

ھي تمھی��د واس�������تع��داد للقت��ال مع دول��ة اإلم��ام المھ��دي المنتظر، لیس في العراق 
مكان آخر؛ألّن دولة المھدي ھي كّل األرض...إّن ما یمّر بھ فحس��ب، وإنّما في أّي 

العراق حالیا ھو اختباٌر لظھور دولة اإلمام المھدي ومتطلباتھا للقتال والتّض�����حیة، 
وحیث أّن ظروف البالد الحالّیة في قتال اإلرھاب ھي تمھید لدولة اإلمام المنتظر 

النا على القتال والتعبئة ألنّنا علینا االس�������تعداد لھا منذ اآلن وتدریب ش�������بابنا ورج
النعرف إلى متى س�����تس�����تمّر المعركة ض�����د داعش.. ولذلك یجب أن یكون ھناك 
ّیة اس�������تعدادا لدولة اإلمام  تدریب مس�������تمر لمواجھة كّل االحتماالت المس�������تقبل

، وھذا یعني أّن الس�������یّد الس�������یس�������تاني(رعاه ربّي) یدعونا جمیعا إلى 13»المھدي
عبي، فھم  االس�����تعداد الس�����تقبال عھد جدید، وھو ما بعد انتص�����ارات الحش�����د الش�����ّ

ّیة، ونتحّمل  عالمي، فدعونا نكون بمس�������توى المس�������ؤول قذ ال الممّھدون لدولة المن
الخش���ونة، والحیاة القاس���یة كي نحظى بطلّة المنقذ البھیّة، ونحن متیقّنون أّن الحیاة 

ولیّھ ألنقاذ عباده،  القاس�یة ال تدوم، وأّن هللا عّز وجّل رؤوف بعباده، فس�وف یُظھر
وس��نحش��ر تحت رایتھ یوم القیامة، وتذّكروا أن اس��تعدادنا الّروحي والبدني س��یفرح 
بھ اإلماُم؛ ألّن أعمالنا كما تعلمون تعرض علیھ صباحاً ومساًء، وفي یومي اإلثنین 

 والخمیس.
نا إّن المتأّمل لكالم المرجعیّة العلیا یتفائل بالمس����تقبل الموعود، فإّن اس����تعداد

عبي، ھواإلنتظار لفرج المنقذ اإللھي، واإلنتظار  للتدریب، ووقوفنا مع الحش���د الش���ّ
ادق، ھو ذلك اإلنتظار الذي یس���تتبع العمل، والبّد لنا من التّس���لیم لھ،  الحقیقي الص���ّ
وفرش القلوب لظھوره، فھنیئا لَمن یقتدي بنائب المنقذ االلھي، وطوبى لَمن یمتثل 

 أن شاء هللا تعالى الفرج. ألمره، فسوف ترون قریبا
ھي ثمرةٌ من ثمار العقیدة المھدویّة  لسنا مبالغین إن قلنا: إّن زیارة األربعینیّة

ل��ذا ح��ان قط��افھ��ا، ونحن نعج��ب ألن��اٍس الیرغبون  ،التي أینع��ت بجھود الزائرین
بحكومة الھیّة، والیمّھد لھا، لذا نقول لھم: على عقولكم العفى(العفى تعني التراب)، 

یف الترغبوا بحكومة المھدي؟ التي تتالشى فیھا حكومة الجبّارین والمستكبرین، فك
بل تصبح حكومتھ قبلةً  ،ویتقّوض فیھا النّفوذ الّسیاسي الداعشي للمنافقین والخائنین

لألحرار، وتجتمع فیھا طالئع ثورتھ، ویتوافد المس�������لمون علیھا لینض�������ّموا إلیھ، 
الم: " إذا قام القائم حكم بالعدل وكیف الترغبوا بحكومة قال عنھا ا لباقر علیھ الس�����ّ

وارتفع في أیّامھ الجور وأمنت بھ السبل، وأخرجت األرض بركاتھا، ورّد كّل حّقٍ 
اس بحكم داوود  إلى أھل��ھ ولم یبَق أھ��ل دین حتّى یظھر اإلس�������الم، وَحَكَم بین الن��ّ

نوزھا وتبدي وبحكم محّمد ص�������لّى هللا علیھ وآلھ وس�������لّم، فحینئذ تظھر األرض ك
بركاتھا وال یجد الّرجل یومئذ موضعاً لصدقتھ وبّره وتقضي العجوز الضعیفة في 
المش�������رق ترید الغرب ال یؤذیھا أحد، وتؤتون الحكمة في زمانھ حتى أّن المرأة 

كینة من 14لتقض��ي في بیتھا بكتاب هللا وس��نّة رس��ولھ"  ، بل س��یخرج لنا تابوت الس��ّ
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نجیل، فیحكم بین أھل اإلنجیل باإلنجیل، ویدعوھم إلى إنطاكیة، وفیھ التّوراة واإل
اتّباعھ، فیس������لم بعض ویحارب آخرون، وال یبقى ذو ش������وكة وص������احب قوة في 
الوجود، وال في العالم س���یاس���ة أو حكومة غیر حكومة اإلس���الم، وس���یاس���ة القرآن 
الكریم، وأكثر من ذلك س��وف یبلغ س��لطانھ المش��رق والمغرب، ویھبط عیس��ى بن 

 . 15ن الّسماء فیصلّي خلفھ، ویھتف:افتحوا أبواب بیت المقدس، فینفتح لھمریم م
ھنیئا لَمن حظي بالمش���اركة في الجھاد المقّدس بدمھ، أو مالھ، أو لس���انھ، أو 
قلم��ھ، فھو جھ��اد مقتبس من أثر الزحف الحس�������یني األربعیني یبع��ث على األم��ل 

 ھدویّة.والتّفاؤل بالنّصر، بل ھو تمھید واستعداد للحكومة الم
الریب أّن لألدب الحس���یني أثراً في ش���حذ الھمم، والش���اعر یحّرك مش���اعر 

)، حیث الحش���د الش���عبي حینما یش���ّدھم للقتال، ویذّكرھم بآثار اإلمام الحس���ین(
  یقول:

 َر الغدر ِوالفتنِ ـَك وكـتـإضــــرب فدی  يــیامن تناجُزجنَد الشّر في وطن 
 ن على األطالل والدمــنـــبالناعــــقی  رثـالشعب خلفك یدعو غیر مكت 
 والحــاذقین بــدس السم فـــي اللبــن  فـالالعقین دماء النّاس في صـل 
 ھن ِـعب مرتـارس للشـت من حـبورك  رهُ ـــت بشائـحییت من فارس بان 
 م تخن ِـكل ولـم تنـة لــت األمــانـصــن  ـً مناـیا قائداً صولة الفرسان مؤت 
 نـف الزمـالـا في سـت أمجـادنـییــأح  امتشقَت لنور الحق صاَرمھحین  

 أیدلوجیّة زینب العطاء في أربعیّنیّة كربالء:
ھا الّزھراء في ض��روب الِمَحن واألرزاء، وَمْن دارت  لقد ش��اطرت زینُب أمَّ
علیھا رحى الكوارث والبالء في یوم كربالء، وَمْن تض�������افرت علیھا المص�������ائب 

ت من النّوائب ما تذوب منھا القلوب، وَمْن ناص�������رت أخاھا في والكروب، وذاق
جھاده، ولم تض��عف عزیمتھا بعد اس��تش��ھاده، وَمْن كانت زینة األب زینب الكبرى 
یدة الّطاھرة باآلالم  الم، فبعد عمٍر عاش��تھ الس��ّ زینة علّي امیر المؤمنین علیھما الس��ّ

وآلھ وس������لم)، ثّم أردفتھ  واألحزان ِمْن فقدھا لجّدھا المص������طفى(ص������لى هللا علیھ
الم، ووص����لتھ بش����ھادة أمیر المؤمنین( ) في بمص����یبة أّمھا الزھراء علیھا الس����ّ

) بالس����ّم، وإلى أن ختمتھا بش����ھادة محرابھ، ثّم أعقبتھ بش����ھادة اإلمام الحس����ن(
أخیھا الحس�����ین، وش�����ھادة ابنْیھا وما جرى من المص�����یبة العظمى في كربالء، بل 

ام، وكذلك عودتھا واص��لت المس��یر إلى ما  بي واألس��ر إلى الش��ّ بعد كربالء من الس��ّ
في یوم األربعین، ثّم إلى الم���دین���ة فج���ائع متالحق���ة، ونكب���ات وآالم  إلى كربالء

متص��لة، لكنّھا بقیت ثابتة العزیمة على الّدفاع عن نھج آل محّمد، فقد كانت ترفض 
ذلك عمَرو بن س��عید  الباطل، وظلم طاغیة زمانھا، وتألّب النّاس على رفض��ھ، فبلغ
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فة زینب العطاء، وإكمال مس�������یرة أخیھا، فكتب یزید  قا مھ بث فكتب إلى یزید یُعل
ق بینھا وبین الناس، فأمر أن یُنادى علیھا بالخروج من المدینة، فلّما « لعاملھ: فّرِ

سمعت زینب العّزة ذلك الكتاب قالت: قد علم هللا ما صار إلینا، قُتل خیُرنا، وُحملنا 
، فلم تأبھ س��طوة الظالم، ولم 16»ألقتاب، فوهللا ال َخَرْجنا وإن أُھریقت دماؤناعلى ا

أقبلت إلیھا زینب بنت عقیل(ابنة عّمھا)، وقالت لھا: طیبي  تكترث بطغیانھ، ولكن
نفس��اً وقَّري عیناً، وس��یجزي هللا الظالمین، أتریدین بعد ھذا َھواناً ؟ إرحلي إلى بلد 

ء بني ھاش������م وتلطفن معھا في الكالم وواس������ینھا، فقد آمن، ثّم اجتمع علیھا نس������ا
ام، وكي تكون قریبة من بالط الدولة الحاكمة،  خرجت من دیارھا مرغمة إلى الش����ّ
وتحت أعینھم، فبعد الخروج، وفي وس����ط الطریق مّرت بش����جرة ُعلّق علیھا رأس 

الم، فتذكرت أیّام األس�����ر وعادت إلیھا لواعج األس����� ى اإلمام الحس�����ین علیھ الس�����ّ
والحزن، فُحّمت وتُوفّیت بالقرب من دمشق في قریة تُّسمى ( راویة )، في الخامس 

، لذلك 17فماتت ش���ھیدة على حّبِ آل محّمد ،ھـ��������� 62عش���ر من ش���ھر رجب عام 
أال وَمن مات على حّبِ آل « سّمیت بالشھیدة، فقد ورد في حدیث جّدھا المصطفى:

ا على حّبِ أخیھا الحس���ین بعام ، فقد ختمت العطاء بش���ھادتھ18»محّمد مات ش���ھیداً 
ونص�����ف تقریباً، وقد أص�����بحت زینب العطاء نبراس�����ا للش�����ھداء، ومناراً لمریدي 
الحرّیة، وھذا نلمس�������ھ في المس�������یرة األربعینّیة، فقد رأینا أتباع إھل البیت علیھم 
الس���الم قد لبس���وا القلوب على الدروع، وبذلوا مھجھم دون منھج الحس���ین، وبذلك 

 موالتنا زینب العطاء.أعادوا أمجاد 
إّن أیدلوجیّة الس���یّدة زینب علیھا الس���الم تجعل من المؤمنین الس���ائرین على 
نھجھم أص��حاب ثبات عند الھزاھز الیحزنوا على مافاتھم، وال یفرحوا بما عندھم، 
ة، ﴿ لكیال ت��أس�������وا على م��ا ف��اتكم و ال تفرحوا بم��ا آت��اكم  ب��ل ھم في راح��ة أب��دی��ّ

یھتّز قلیالً ألیس  یتعّرض الوعاء المعدني لضربة معیّنة فإنّھ)، فحینما 23﴾(الحدید/
ساُن غیر الملتجئ  كذلك؟ أّما إذا أمسكناه بیدنا فلن یھتّز عند تعّرضھ لضربة، فاإلن
� المتعلّق بھواه یفقد توازنھ وھدوءه بضربة واحدة ویبقى مضطرباً وحیراناً لفترة 

یھ ویكون قلب ّما الملتجّئ إل ّنھ لن یض�������طرب أمام من الزمن، وأ بھ، فإ ھ س��������اكناً 
ربات وس��یحفظ اتّزانھ وھدوءه، فالبّد أن نكون أش��ّداء عند اإلض��طراب، فكما  الض��ّ
تعلمون أّن الحركة في األرض الوعرة أو المس�������تویة بالنّس�������بة لدوالب التراكتور 
واحدة أّما بالنّس����بة لعجلة الّدراجة الھوائیّة فال، وكذلك وقوف العص����فور وطیرانھ 

جرة القویّة لیس لھ أثر یعتّد بھ، وھذا ع لى غص����ن الّزھرة لھ أثر، ولكن على الش����ّ
مسلّم بھ، وإّن أصحاب النّفوس الكبیرة، وبسبب سعة صدرھم ال تؤثّر فیھم المسائل 

) في الجزئیّة أو الكلّیّة، فلو تأّملنا موقف صاحب النّفس الكبیرة اإلمام الحسین(
الة ظھر عاش������وراء وكل ما كان في أ رض كربالء من أھوال لم یمنعھ من الص������ّ

بخش����وع، وعدم اض����طراب، أّما نحن فألدنى حركة نخرج عن خش����وعنا إن كان 
موجوداً فعال! لذا علینا أن نتوّجھ إلى هللا تعالى؛ كي یرزقنا االطمئنان في س�������اعة 
االض�����طراب، وأن نس�����تلھم الثبات من الزیارة األربعینیّة، لذا نجد االطمئنان لدى 
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ام، حیث یص��فھم الش��اعر ال حش��د الش��عبي في قتالھم عن المقّدس��ات في العراق والش��ّ
  بقولھ:

 ھى المــــالحـــمِ ـیخطون في العـــراق أب    في الحشِد شجعاٌن على ساحِة الوغى 
  ســاً عـــلـــى كــّلِ ظـــالــــمِ ـأشــــّداُء بـئ     صادُق عھدھم ،صبورین عنَد الوقعِ  
 ا ببیض الصوارمِ ـیزیلـون ســــود المنای    یفیئون حـــّد الســــیف في كّلِ شـــّدةٍ  
  یبیدونھم بالسیِف طعناً أو بسحق الجماجمِ   أسوٌد على األعــــداء في كّل وقــــعةٍ  
  غّراء ُ تزھـــو بنـــصٍر ســـاحٍق متـالحمِ   فتلك حشود النصر قد جائت مشعشعةً  

  أیدلوجیّة الّشعر في األربعینیّة:
دأب أھل البیت علیھم السالم على تشجیع أتباعھم إلقاء الشعر الحسیني في  

الم نرى حیاتھ متكلّلة ومتكّرس���ة بالقض���یّة  ،المناس���بات فھذا اإلمام الباقر علیھ الس���ّ
حت رمزاً  ید االّمة لجھاد الظلم، فھو یعلم أّن كربالء أص�������ب ّیة لتحش������� الحس�������ین
ّشعراء على  شّجع ال للمجاھدین، فقد بقیت أحداث كربالء تترّدد في قلبھ الزكّي، بل 

ام الحج، وكان الّشعراء یدخلون علیھ تخلیدھا، وسمح بإنشاد الشعر الحسیني في أیّ 
دخلت على س�����یّدي الباقر « )، فیأذن لھم، لذلك یقول الكمیت:لرثاء الحس�����ین(

ة أفتأذن لي في إنش��ادھا، فقال  :فقلت: یابن رس��ول هللا إنّي قد قلت فیكم أبیاتاً خاص��ّ
 ھات، فأنشأت أقول:

 والّدھر ذو صرف وألوانِ    أضحكني الّدھر وأبكـــــاني
 صاروا جمیعا رھن أكفانِ    سعة بالّطف قد غــــودروالت

 )، فلّما بلغت قولي:فبكى اإلمام الباقر(
 عقیل خیــــــــــــــــر فتیانِ      بنو  وســــتّة الیُتــــــــجازى بھم 
 أحـــــــــــــــزانيذكـرھم ھیّج        ثّم عــــــلّي الخیر موالكـــــــــم 

باقر( ما من رجل َذكرنا أو ذُكرنا عنده فخرج فبكى اإلمام ال )، وقال: 
من عینیھ ماء ولو قدر مثل جناح البعوض�������ة إالّ بنى هللا لھ بیتاً في الجّنة، وجعل 

 ذلك حجاباً بینھ وبین النّار، فلّما بلغت إلى قولي:
 وم مھــــــــدیّكم الثّاني؟یقـــــــ متى یقوم الحّق فیكم مـــــــتى 

ثّم قال: یا أبا المس��تھّل إّن قائمنا ھو التاس��ع  ،قال: س��ریعاً إن ش��اء هللا س��ریع
 .19»من ولد الحسین

إّن الش���عر الحس���یني، وخص���وص���اً في األربعینیّة ش���عٌر ذو ش���جون ینبع من 
الم، أحاسیس صادقة ینتابھ البكاء والندب بما جرى على أئّمة أھل البیت علیھم السّ 
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أض��ف إلى ذلك أنّھ ش��عٌر  ،فھو ش��عر رثاء ممزوج بدموع وبكاء وزفرات ال تجفّ 
عر ُالحس����یني  محّرٌض ألخذ الثأر ومن أبرزھا، وأھّمھا مص����یبة عاش����وراء، فالش����ّ
عر الحس��یني، بل نكاد أنجزم  عاطفٌي ثورٌي عقائدٌي، فأغلب الش��عراء ینظمون الش��ّ

 ،ت بالشعر ھي واقعة كربالء المقّدسةأّن أكثر واقعة حصلت في اإلنسانیّة، وحظی
اعر العالم  فقد أص��بح الش��عُر الحس��ینّي س��نّةً في ش��عر الش��عراء، والیفوتنا ذكر الش��ّ
ریف الرض��ي، فقد جمع بین العلم، واألدب، فقد نّظم خمس قص��ائد في  األدیب الش��ّ

ا؛ قضیّة عاشوراء، بل نستطیع القول أنّھا من أھم القصائد الحسینیّة، بل من أعظمھ
ھا أوردت المش��������اھد المحزنة و الفظاعة التي لحقت األّمة من العار الذي ال  ألنّ
یطّھره میاه العالم أجمع، فقد بلغت قص�������ائده الخمس مائتین وثمانیة وثالثین بیتا، 
وأّما باقي ش��عره، فكانت مقطوعة في قص��ائد أخرى(القص��یدة من س��بعة أبیات فما 

سبعة، والنتفة بیتان، والیتیم بیت واحد)، وقد فوق، والمقطوعة من ثالثة أبیات إلى 
ریف الرض����ي ترك زیارة اإلمام  س����معنا من أحد خطباء المنبر الحس����یني أّن الش����ّ
الحسین علیھ الّسالم سنین طویلة، وكلّما قیل لھ: إذھب لزیارة جّدك الحسین یقول: 

لحسین ال أستطیع، وفي آخر سنة من عمره ذھب للزیارة، فلّما وصل قرب اإلمام ا
أنش����أ یقول:(كربال الزلِت كرباً وبال...)، وقبل أن یكمل القص����یدة وص����ل إلى قبر 

)، فلم یتحّمل مص��یبة اإلمام الحس��ین، وقبّل الض��ریح ومات على قبر الحس��ین(
أال وَمْن مات على « عاشوراء، فقد أصبح من الشھداء؛ ألّن الرسول األعظم یقول:

الذي یموت على موّدة آل محّمد الشكَّ یموت  ، فالشاعر»حّبِ آل محّمد مات شھیداً 
ش�ھیداً، ورحم الش�عراء الذین س�ّخروا ش�عرھم من أجل المقّدس�ات والوطن، وش�حذ 

 الھمم للوصول للنصر، یقول الشاعر مخاطباً الحشد الّشعبي:
 یكــتملُ فال لمثــــــــــلك حــشداً بات    افخـــــــــــر بعّزك زھواً أیّھا البطل 
 ھو الّســـنان ســـیجري خــلــفھ نصلُ  حشُد العـــــــراق أسود في عرائنھا 
 من صولة الحقد قد یضرب بك المثلُ    یامــــن تسامى لشعب أنت حافظھ 
 یرعى الذمام وكــان الّسیـف والنّصلُ    حشٌد تســــــامت مع األّیام سمعتھ 

صل بإیمانھ إلى أن یبذل روحھ دون أن ال شكَّ أن المرء یستطیع المرُء أن ی
فیحظى  ،یتنازل مقدار أنملة عن ھذا اإلیمان، وعن عقیدتة الحس�������ینّیة الراس�������خة

بالس������كینة التي حباھا هللا إیّاه، وبذلك یزداد إیمانا آخر، وھذه مرتبة الیلقّاھا االّ ذو 
إلیمان ینعكس حّظٍ عظیم، نعم، إنّھ الحبُّ � س�������بحانھ، وھو حقیقة اإلیمان، وھذا ا

فعالً في حیاتھم، فموت السیّد الشریف الرضي على نھج آل محّمد جعلھ یرتقي إلى 
العلیاء، لذا بقي خالداً لألبد، ألنّھ سّخر شعره في حّب أحباب هللا سبحانھ، فقد ورد 

ال یبلغ أحدكم حقیقة اإلیمان حتى یحبُّ أبعد ):«في الروایة عن اإلمام الصادق(
، وھذا اإلیمان العظیم جعل 20»هللا، ویبغض أقرب الخلق منھ في هللالخلق منھ في 

ھؤالء الش����عراء األبطال یختاروا مش����قّة التض����حیة في س����بیل إیمانھم على ما فیھ 
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باقر( حة، وقد ورد عن اإلمام ال عة والرا لّد مان ):«ا قة اإلی حدكم حقی ال یبلغ أ
الحیاة، والفقر أحب  حتى یكون فیھ ثالث خص��ال: حتى یكون الموت أحب إلیھ من

إلیھ من الغنى، والمرض أحب إلیھ من الص�������حة. قلنا: ومن یكون كذلك؟ ! قال: 
نا؟ فقلت:  نا أو یعیش في بغض������� ما أحّب إلى أحدكم یموت في حبّ كلكم. ثم قال: أیّ

 .21»نموت وهللا في حبكم... قال: وكذلك الفقر
 أیدلوجیّة القرآن النّاطق:
حبل هللا الذي أمرنا بالتّمس���ك بھ، وھو عدل القرآن ) إّن اإلمام الحس���ین(

ر للقرآن الكریم, وما زیارة األربعین  الكریم، فھو یھدي للتي ھي أقوم، وھو المفس���ّ
إّال ألس�����تمرار رس�����الة القرآن الكریم، ولیحتّل القرآن مكانتھ الص�����حیحة في حیاة 

، »أّمة جدي لطلب اإلص��الح في« المجتمع البش��ري، وھذا مبتغى اإلمام الحس��ین:
وما ص������بر الحس������ین في ص������غره لمّدة ثالثة أیّام بال طعام، ولم یذھب لجّده النّبّي 
یشتكي الجوع، بل یتصّدق بطعامھ ویستمّر في الصیام، االّ لتعلیم الّصبر والثّبات، 

لكّل طاغوت، فال یرید منھم جزاًء وال شكوراً، » ھیھات منّا الذلّة«بل جّسده بقولھ:
 ً   عبوساً قمطریراً. بل یخاف یوما

الّرسول األعظم(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) یؤّكد على التّمّسك بالقرآنیِن  إنّ  
أّما بعد أال أیّھا النّاس فإنّما أنا بش��ر یوش��ك أن یأتي « الص��امت والنّاطق، فقد قال:

رسول ربّي فأجیب، وأنا تارك فیكم ثقلین أّولھما كتاب هللا فیھ الھدى والنور فخذوا 
تاب هللا واس��تمس��كوا بھ، وأھل بیتي أذّكركم هللا في أھل بیتي أذّكركم هللا في أھل بك

كین 22»بیتي أذّكركم هللا في أھ��ل بیتي ، فال یمكن للمس�������لمین أن یكونوا متمس�������ّ
بالقرآن، ویتركوا الحس���ین!!، فھو الیفترق عنھ أبداً، فحیث وجّدتم أنفس���كم مفترقین 

رقتم عن اآلخر أیضاً، والنّجاة ال تكون إالّ بالتمّسك عن أحدھما، فاعلموا أنّكم قد افت
)، بھما معاً، فجمیع الص���فات الكمالیّة للقرآن الكریم ھي ثابتة أیض���اً للحس���ین(

فتأّملوا بعین البص����یرة، فالحس����ین قرین القرآن ومص����داق آیاتھ، فھو ال ریَب فیھ، 
م، وھو الفرقاُن، وإذا ھدًى للمتقین، مبیٌن، وتبیاٌن لكّل ش�����يء، ویھدي للتي ھي أقو

ذكر الحس���ین فاس���تمعوا لھ وأنص���توا لعلكم ترحمون، وھو ش���فاء ورحمة للمؤمنین 
یأتوا بمثل  وال یزید الظالمین إال خس��������اراً، ولئن اجتمعت اإلنس والجن على أن 
الحس��ین ال یأتون بمثلھ ولو كان بعض��ھم لبعض ظھیراً، وكذلك یش��تكي رس��ول هللا 

ھذا الحس����ین مھجوراً، وقال الذین كفروا لن نؤمن بالحس����ین لربھ أّن قومھ اتّخذوا 
وال ب�ال�ذین بین ی�دی�ھ، وھو الحس�������ین العظیم الحكیم المجی��د ذي ال�ذكر، فھ��ل من 
مّدكر؟، وقال الذین كفروا ال تس�����معوا للحس�����ین والغوا فیھ لعلكم تغلبون، فلماذا ال 

ر من الحس���ین، فإذا أرّدتم  یتدبرون الحس���ین أم على قلوب أقفالھا؟! فاقرأوا ما تیس���ّ
دینكم ودنیاكم، فعلیكم بالحس��ین، فس��وف تس��عدوا وتھتدوا، لذا نرى الحش��د الش��عبي 
بات مس����تمس����كاً بالقرآنیِن، فحظي بالدارین، فحینما تُزمجر ریاح الموت غاض����بة 
ویعلوا على َعص��ِفھا ص��وت الرص��اِص وتُقدح ص��واعق الحّق في كّل بارقة لتعلن 
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رجال عاھدوا صدقوا إلى الھیجاء قد … وا أنّھم قَِدمواھا قد وجب القصاص فاعلم
نزلوا مابین أشَوس ماجٍد صعُب المراس غضنفر وأقعٌس یسقي العدى حتُف الردى 
حوا لھا  نانھ وحد الحس������ام الباتُر قد أس������رجوا للمجد ص������ھوة جیادھم وتوش������ّ بس������ِ
مُر فطأطأت لش�����ّدة بأس�����ھم أس�����د الثرى وغیلھا  بالمرھفات البیض واألس�����ل الس�����ّ

فكان النّصر حلیفھم وقائدھم وعنواناً لصوالتھم إنّھم وبكّل فخر  ،والراسیات الصلدُ 
 ).رجال هللا من مجاھدي الحشد الشعبي االبطال في عراق الحسین(

 فقد رأیت ،ثّمة زوبعة تظھر بین الفینة والفینة في تحریف زیارة األربعین 
ید تحریف حدیث األربعین، فقد زعم كتاباً لمؤلٍّف یزعم أنّھ من اتباع أھل البیت یر

عالمات المؤمن « الكاتب أّن لفظة األربعین الورادة في طّي كالم اإلمام العسكري:
خمس: صالة إحدى وخمسین، وزیارة األربعین، والجھر ببسم هللا الرحمن الرحیم، 

ناً، وال تعني زیارة»والتختّم في الیمین، وتعفیر الجبین  ، تعني زیارة أربعین مؤم
لذا أقول لھ: أیّھا الموالي الملتبس علیھ األمر  األربعین إلى كربالء المقّدس�������ة!!!،

كالمك إلتواٌء في الفھم یرفض��ھ الذوق اللطیف، فلو كان الغرض كما زعمت، وھو 
 ،اإلرش�����اد إلى زیارة أربعین مؤمناً لقال اإلمام:( زیارة أربعین) بدون أّل التعریف

للتنبیھ على أّن زیارة األربعین من س�������نخ األمثلة التي فاأللف والّالم العھدّیة ھي 
نّص علیھا الحدیث بأنّھا من عالئم اإلیمان، فزیارة األربعین ھي اإلنموذج األمثل 

طل قاؤه  ؛التي میّزت بین دعوة الحّق والب�ا دي وب بدؤه محم�ّ لذا قی�ل: اإلس�������الم  و
الم بص����لٍة، ومش����ایعٍة، فھم  حس����یني، فالمؤمنون الذین یمتّون الحس����ین علیھ الس����ّ

المؤمنون المعترفون بإمامتھ، فعالمة إیمانھم ھو والئھم إلمامھم الحس��ین، والمثول 
وتجدید العھد، والبیعة لھ، فطوبى  ،في یوم األربعین من شھادتھ عند قبره الشریف

لكم أیّھا الزائرون، وطوبى للحش������د الش������عبي الذي ش������ارك الزائرین، فقد حظیتم 
)، ورحم الش����اعر حیث أظھرتم والئكم إلمامكم الحس����ین(بعالمة اإلیمان، فقد 

 یقول:
 أسوٌد لیس تشبھھا األســــــــودُ    ببسم اللــــــــــــِھ قد ھبَّت حشودُ  
  ً  كسیٍل ال تقاوُمھُ الســـــــــــدودُ     تزیُح الظلَم والطاغوَت جمعـــــا
 ولألطیاِب ھم حقــــــــــاً ورودُ      على األعداِء بركــــــــاٌن تراھم 
 وعن ھذي المراقـــد ُھْم یذودوا    كأصحاِب النبّيِ لھم وفــــــــــاءٌ  
 بھا أطھاُرنا حصٌن مشیـــــــــدُ     ُھُم الدرُع الحصیُن ألرِض مجدٍ  
  ً  وكلُّ الناِس تلك لھم شھـــــــودُ     ُھُم األبطاُل في الساحات دومــا

 یاء الّشعائر:أیدلوجیّة إح
إّن من الع�ادات المس�������تمّرة التي دأب علیھ�ا الن�اس ھو الح�داد على المی�ت 
أربعین یوماً، فإذا كان یوم األربعین اُقیم على قبره االحتفال بتأبینھ یحض��ره أقاربھ 
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ورد أّن األرض تبكي على المؤمن أربعین صباحاً، فال عجب ألتباع  وخاّصتھ، بل
فقد بكتھ السموات واالرضون،  ،حزنوا أو بكوا الحسین في أربعینیّتھأھل البیت إذا 

ادق( ماء بكت على الحس��ین أربعین ص��باحاً بالدم، ):« فعن اإلمام الص��ّ إّن الس��ّ
مس بكت علیھ أربعین ص��باحاً  واد، والش��ّ واألرض بكت علیھ أربعین ص��باحاً بالس��ّ

 ً ، وھذه العادة لَم 23»بالكس�������وف والحمرة، والمالئكة بكت علیھ أربعین ص�������باحا
یختّص بھا المس�����لمون، فإّن النّص�����ارى یقیمون حفلة تأبینیّة یوم األربعین من وفاة 
فقیدھم یجتمعون في الكنیسة ویعیدون الصالة علیھ المسّماة عندھم بصالة الجنازة 
نة وعند تمامھا، والیھود یعیدون الحداد على فقیدھم  ویفعلون ذلك في نص�����ف الس�����ّ

نة، كّل ذلك إعادةً بعد مرور ثالثی ن یوماً وبمرور تس������عة أش������ُھر وعند تمام الس������ّ
وتنویھاً بھ وبآثاره وأعمالھ إْن كان من العظماء، ّفاألمام الحس������ین ش������ھید  ،لذكراه

ین، وشھید الّسالم والوئام، وشھید األخالق والتھذیب، فھو أولى من كّل أحد بأْن  الّدِ
رحال للمثول حول مرقده األقدس في یوم وتش�����ّد ال ،تُقام لھ الذكریات في كّل مكان

األربعین من قتلھ؛ حص�����والً على تلكم الغایات الكریمة، فإّن مزایا زیارة االربعین 
فإحیاء األربعین من كّل سنة  ،ودروسھا تحتاجھا االجیال ،وفضائلھا ال تُعَدّ  ،ال تَُحدّ 

بت المس��لمون على إحیاٌء لنھض��تھ وتعریٌف بالقس��اوة التي ارتكبھا أعدائھ؛ ولھذا دأ
تجدید العھد في یوم األربعین من كّل سنة، فقد ورد التحریض علیھا من قبل األئمة 

بل اعتبروھا من عالمات المؤمن، وكذلك اعتبروھا إحیاًء لألس�������الم  ،االطھار
 .24الحقیقي:" أحیوا أمرنا وتذاكروا في أمرنا"

ماء واألرض،إّن لألمام الحس���ین(  فعلیھ س���یماء  ) نوراً یجذب أھل الس���ّ
األنبیاء، ولھ ھیبة جّده التي تعنو لھا الجباه، فلقد وص������فھ أعدائھ بوص������ف عظیم؛ 

ریف بقولھم: لقد ش����غلنا نور « لش����ّدة نوره، وھیبتھ حینما أرادوا قطع رأس����ھ الش����ّ
، فضربات الّسیوف، وطعنات الرماح 25»وجھھ، وجمال ھیبتھ عن الفكرة في قتلھ

كان كالبدر في بھائھ ونض��ارتھ، وفي ھذا المقام  لم تس��تطع حجب نوره العظیم، بل
 یعجبني قول الشاعر الكبیر الكعبي:

 حسـناً وال أخـلقن منھ جدیـدا   ومجّرح ٌمـا غــیّرت منـــــــھ القــنا
 مذ ألبستــھ ید الدمـاء برودا   قد كان بدراً فاغتدى شمس الضحى

، »رأیت مثل ھذا حس���ناما « وحینما نظر ابن زیاد نور وجھ الحس���ین قال: 
، بل أّن یزید »أما أنّھ كان أش��بھھم برس��ول هللا« فقال لھ أنس بن مالك منكرا ًعلیھ:

) قال حینما ُعرض علیھ رأس الحس��ین بن معاویة على ش��ّدة بغض��ھ للحس��ین(
ریف، وقد ذُھل من جمال ھیبتھ: ، فقال لھ »ما رأیت وجھاً قط أحس�����ن منھ« الش�����ّ

 .26»یشبھ رسول هللا(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)إنّھ كان « بعض من حضر:
) لھ جاذبیّة التوص�����ف بوص�����ف؛ ألّن مالمحھ نعم، إّن نور الحس�����ین( 

مقتبس����ة من نور جّده المص����طفى، فنوره یمأل عیون الناظرین إلیھ، وتنحني الجباه 
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اق نوره فھم یرونھ بعین البص�������یرة، لذا تراھم  خض�������وعاً وإكباراً لھ، وأّما عش�������ّ
إلى نوره في زیارة األربعینیّة، بل إنّھم یبذلون الغالي والنفیس كي یصلوا یتھافتون 

 إلى ذلك النور، فھم دوماً یرّددون شعاراً: یا لیتنا كنّا معكم فنفوز فوزا عظیماً.
ثّمة حقیقة ناص�������عة الیحجبھا غربال، ومن لم یَرھا بأّم عینیھ فعلیھ تغییر  

لمقتبس أنواره من نور اإلم���ام بؤبؤھم���ا، فلم یكن ظھور الحش����������د الش�������عبي ا
) مصادفة عمیاء، بل ھو سنٌد للوطن والمقّدسات، في زمن استشراء الحسین(

الشّر واستخذاء الحّق، فلوال إرادة هللا و فتوى السید السیستاني لكانت نتائج الوطن 
فألف شكٍر لألمام السیستاني وألف شكٍر لمن  ،والمقّدسات عكس ما ھي علیھ الیوم

رعاھم  ،لنّداء، فھنیئا لھم ذلك و بارك هللا في س���عیھم و زادھم إخالص���اً وعفّةً لبّى ا
الم و  هللا و س�ّدد خطاھم إلى النّص�ر المؤزر، وس�یخلّد التاریخ من أرس�وا س�فن الس�ّ

 سقوا شجرة الوحدة بدمائھم من أجل الوطن والمقّدسات والّشعائر.
 أیدلوجیّة عّشاق یوم األربعین:

أبصرت أعیننا النّور حملنا الوالداِن إلى درب مسیرة العشق الحسینّي منذ أن 
) ثورة تجّسد معنى اإلنسانیّة، في یوم األربعین، فرأینا زیارة أربعینیّة الحسین(

فرأینا الّزائرین یحملون مبادئاً الیحملھا غیرھم، فھم مبدئیّون أقویاء ال یس����اومون، 
أش�����ّداء على الكفّار « دوا قول هللا تعالى:وال یتنازلون، وال یس�����ترخون، فقد جس�����ّ 

، فمبدأھم االنفتاح والش�������فّافیة في قبول اآلخرین، ولكن اش�������ّداء مع »رحماء بینھم
أعداء اإلس�����الم، و أعداء الحق، فلن یقبلوا منھاج الدواعش، ولن یس�����اوموھم أبدا، 

ّیة، فزّوار األربعین عاش�������وا الص�������مود والثبات في مواجھة كّل التحّدیات، الفكر
والثقافیّة، والنفس������یّة، واالجتماعیّة، والس������یاس������یّة، واإلعالمیّة، فقد تحّدوا جبابرة 
اق مس�������یرة  ام ص��������ّدام، وأبي بكر البغ��دادي. لق��د عرفن��ا عش��������ّ العص�������ر في أی��ّ
ة) انّھم ال یعرفون االنھزام، والتراجع والتخ���اذل، والض�������عف  الخلود(األربعینی���ّ

صامدون، الذین یملكون ُعنفَُوان العقیدة، وصالبة اإلیمان،  والخور، فھم الثابتون ال
وإباء المبدأ، وشموخ الموقف، فھم یبذلون الغالي والنفیس من أجل إنجاح المسیرة، 
بل إنّھم یقفون صفّا لصّفٍ أمام تآمرات الدواعش، فتارة نراھم في المسیرة، وتارة 

واّما خدمة  ،أخرى نراھم في الحش�د الش�عبي، فھم یحملون ش�عار الجھاد و الش�ھادة
وبالروح، فقد سمعناھم یقولون:(لسنا  ،وبالمال ،عّشاق المسیرة، فقد جاھدوا بالكلمة

و الخیر، والجھاد، و لس���نا  ،حس���ینیِن إذا لم نحّرك الماَل في خّط الدعوة األربعینیّة
اقاً للش����ھادة ، وإذا لم نكن ُعش����َّ وإذا لم  ،حس����ینیین إذا لم نحمل األرواح على األُكّفِ

خص الدم من أجل المبدأ و العقیدة، فنحن خّدام زّوار الحس��ین علیھم الس��الم، نس��تر
وھم الّسالكون سبیل هللا سبحانھ، فقد وصلوا  ،فھم العّشاق المسّددون من رّبِ العّزة

یطان أن یكون مانعاً  إلى ھدفھم في البلوغ إلى رض��وان هللا تعالى، فلم یس��تطع الش��ّ
ن أقس�����م أن یحاص�����رھم من جمیع الجھات وال في طریقھم، والغریب أّن الش�����یطا

یتركھم یتحّركون في طریق المعرفة، والعبودّیة، والوالیة، حیث قال: ﴿ ثّم آلتینھم 
)، فلو 17من بین أیدیھم و من خلفھم و عن أیمانھم و عن ش�������مائلھم ﴾(األعراف/
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أشعار  تأّملنا المصیبة حینماَ یزید جلس أمام رأس سید الشھداء الطاھر، وأخذ یُنشد
)، والدلیل على ذلك ھو مس��یرة الكفر، فھل انتص��ر یزید؟ لقد انتص��ر الحس��ین(

العش�������ق الحس�������یني في یوم األربعین، فالمالیین تتھاوى إلیھ، بل یأتوه حبواً على 
 األقدام، فأصبحت أربعینیّتھ نبراسا للخالدین. 

)، ن(إّن الحس��ین س��لك س��بیل األنبیاء، وأنَّ األنبیاء س��لكوا س��بیل الحس��ی 
ى بإس��ماعیلھ، وموس��ى  فإبراھیم الخلیل كان س��الكاً مع اإلمام الحس��ین بعد أن ض��حَّ
الكلیم ُحِمل إلى كربالء لیبلغ رش�����ده، وكذلك عیس�����ى علیھم ص�����لوات ربّي علیھ، 

) أخذ بأیدي جمیع األنبیاء، فس����بیلھم واحد، والرس����ول المص����طفى فالحس����ین(
محّمد(ص�������لى هللا علیھ وآلھ وس�������لم) ببالئھ أخذ یربّي األنبیاء، التربیة التي یتمّكن 
النّبي إبراھیم بلوغھا لذبح إس��ماعیلھ، لقد رغب في أن یھب إلبراھیم الخلیل بلوغھ 

ى الكلیم بلوغھ أیض����اً، فھل في عاش����وراء وتمّكن من ذلك، وأحبَّ أن یھب لموس����
تمكن من ذلك أم ال؟ وأراد أن یجعل الجمادات والنباتات تبلغ رش�������دھا، نعم كان 
یرید أن تبلغ حتى الحیوانات رش�������دھا، وقد انحنى ظھر كل موجود في ھذا العالم 

لقد عظمت « لھذه المص�����یبة الملیئة بالحزن واألس�����ى، لذا قال االمام المعص�����وم:
سماوات" الرزیة، و جلّت و  ّسماوات على جمیع اھل ال ، 27عظمت مصیبتك في ال

)، وھّدت أركان لذا أص��بحت أربعینیّة الحس��ین عیناً تبكي على اإلمام الحس��ین(
اق مس�������یرة  العالم وانحنت لمص�������یبتھا الكائنات، والجمیع یروم االلتحاق بعش�������ّ

 األربعین، كي یلتحقوا بركب الخالدین. 
نالوا   نة من إّن أص�������حاب اإلیمان قد  لدارین، فھم أكثر طمأنی حّظھم من ا

المنافقین أو التاركین للدین، فقد رزقھم هللا س������بحانھ القناعة، واإلیمان الحقیقي ھو 
إذا أحّب هللا عبداً قذف في قلبھ حّب « )، فقد جاء في الحدیث:حّب الحس�������ین(

 -قیقةعلى ضئآلة إعالمھ في نشر الح –، فقد رأى العالم 28»الحسین، وحّب زیارتھ
) كیف أّن الحش��ود الملیونیّة المؤمنة تتھاوى، بل تتقاتل، أیّام أربعینیةّ الحس��ین(

بل تض��ّحي من أجل العقیدة، وطاعة هللا س��بحانھ، فحبّھم للحس��ین یزیدھم إص��راراً 
على الطاعة، وترك المعص���یة، فقد جس���دوا األخالق، واإلیمان في طریق الزیارة، 

ات، أو قس������اوة البرد والحر، فش������عارھم: لو قّطعوا فالیثنیھم عن عزمھم االنفجار
أرجلنا والیدین نأتیك زحفا سیدي یاحسین، والشّك أنّھم منصورون في الدارین ما 
داموا في طاعة هللا س����بحانھ، فقد قال تعالى: ﴿ انّا لننص����ر رس����لنا والذین آمنوا في 

 .)51الحیاة الدنیا ویوم یقوم األشھاد﴾(غافر/
) ھو اسم هللا األعظم؛ ألنّھ ال یمكن أن ینتصر الحسین(الریب عندنا أّن  

علیھ أحد أبداً، وقد علمنا من خالل الروایات أنَّ ش��یاطین األنس والجّن بكّل ما لھم 
من قدرة وقفوا ص���فاً واحداً لمواجھة اإلمام الحس���ین س���ابقاً، والحقاً، ولكنّھم باؤوا 

ولة دون وص������ولھ إلى ھدفھ، فلو بالفش������ل ولم یتمّكنوا من قطع الطریق علیھ للحیل
)قد تحّمل ھذا تأّملنا االنتص���ار الحقیقي، لوجدناه تجلّى في ش���فاعتھ، فالحس���ین(
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البالء العظیم من أجل أن یض��يء األجواء المبھمة والمظلمة، ویقض��ي على الفتن، 
ویدعو إلى المعروف وینھى عن المنكر لیستنقذ العباد من الجھالة وحیرة الضاللة، 

د تقدیم الشفاعة والھدایة واألخذ بأیدي العالم نحو العلى، وقد تحقّق لھ بفضل فقد أرا
عدا  ما كلُّ مخلوق( ر لن�ا مش�������ھ�داً من البالء، بحی�ث تمكَّن  هللا تع�الى. لق�د ص�������وَّ
النواصب) من الحصول على الشفاعة كلٌّ بقدر وسعھ، فاإلمام الحسین قام بسحب 

نة الناجمة عن الظّن الذي یثیره الّشیطان، البساط من تحت أقدام الشیطان، وقتل الفت
َدھم ویَُمنِّیھم ثم یخلف وع��ده،  وم��ا یجلب��ھ على الن��اس بخیل��ھ ورجل��ھ، حی��ث یَع��ِ
ویغویھم، فمھم��ا یفع��ل ال��دواعش من الجرائم، فال نب��الي م��ادام عن��دن��ا الحس�������ین، 
فاالنتص���ار الحقیقي ھو الحس���ین ص���لوات ربّي علیھ، وخیُر دلیل مس���یرة العش���ق 

ھا  ،نيالحس�������ی قد أذھلت العقول، وحارت ب تھ، ف یھ في أربعینیّ فد المالیین إل وتوا
 األفكار.
 تطبـــــــق الدور األرجاء والسكــــكـا    في كـّلِ عـام لنـا باألربعین واعیـا 
 حتّى الّسماء رمت عن وجھھا الحبكا  و كـّل مســـــلمـة تـرمـي بـزیـنتھـا 

 الخاتمة:
إّن أتباع أھل البیت یس�������تقبلون ھذه الزیارة بقلوٍب والھة یعص�������رھا األلم، 
وعیوٍن باكیة تكاد تقطر الدما، ونفوٍس حزینة تكاد تزھق في ذكرى أربعینّیة َمن 
ماء، وس����یّد ش����باب أھل الجنّة ویقّدمون العزاء لموالھم بقیّة هللا األعظم  أظلّتھ الس����ّ

أنواره ووجوده وكیانھ وش����جاعتھ من ص����احب الزمان، والحش����د الش����عبي یقتبس 
 الشعائر الحسینیّة، فیزداد عزماً وبسالة. 

یة، وتدفعھم لیقوموا بعمل  لدین ّمة عوامل تحّرك عواطفھم ومش��������اعرھم ا ث
یواص���لوا بھ س���بیل اإلمام الحس���ین، ویعش���قوا طریقھ، فمش���اعر، وعواطف الناس 

بواسطة الحادثة المناسبة متنّوعة، لذا یتّم تحریك كّل نوع من المشاعر والعواطف 
لھا، فحادثة كربالء أحیت ضمیر االّمة اإلسالمیّة، ونھضت بأكبر دور في التاریخ 
اإلسالمي، وغیّرت مسیرة التاریخ اإلسالمي، وأعادت ھیكلة اإلسالم الحقیقي، فقد 
أعطت اإلنس��انیّة دروس��اً في الجھاد والنھض��ة والمقاومة واإلس��تقامة وعدم الخنوع 

اُق كربالء الیرض�����خوا للدواعش، بل إنّھم س�����یقفون موقف أنص�����ار للظالم،  فعش�����ّ
 الحسین في بذل مھجھم دون العقیدة المحّمدیّة، فھنیئا لھم. 

الب���ّد من القی���ام بعم���ل یثیر عواطف المؤمنین، ویجري دموعھم ویغرس 
العشق والحماس في قلوبھم، فالحسین ِعبرةٌ وَعبرةٌ، فإحیاء أربعینیّة الحسین تخلق 
األجواء التي تُبكي الناس، وتثیر عزیمتھم نحو الجنان، فھذه المس�������یرة ض�������مان 
للس���عادة، ورفض الظلم، والحص���ول على الجنان، بل على رض���وان هللا س���بحانھ، 

 والشّك أّن لألدب الحسیني دوراً في شحذ الھمم.
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ّنا األبعاد  لقد تطّرقنا إلى أیدلوجّیة زیارة األربعین واألدب الحس�������یني، وبیّ
أیدلوجیّة لروحیّة والجمالیّة، وكذلك العبر، والنتائج، واالنتص��ارات، وكذلك ذكرنا ا

 عّشاق یوم األربعین.
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 ريخ عن طريق املواقع اإللكرتونية االت

 وقعة الطف الحتفال مبل

 2018حىت  2007منذ ظهور مواقع التواصل االجتماعي 

 
 
 

 :مقدمة
من ش��������أن التوثیق اإلعالمي تق��دیم منتوج إعالمي متنوع ومتطور یعكس 
النقلة النوعیة التي یش�����ھدھا القطاع اإلعالمي في تحس�����ین طرق الحص�����ول على 
ظة على المخزون  المعلومة وتكریس القرب في مجال التوثیق اإلعالمي والمحاف

بمكوناتھا الورقیة والصوریة والسمعیة والبصریة  اإلعالمیةالحضاري من الذاكرة 
ھا  غذیت ھا وت یة، وتوثیق مة واس�������تمرارھاواإللكترون  األجیال، ووض�������عھا على ذ

وتوظیفھا في خدمة التنمیة الش������املة لقطاع اإلعالم والحفاظ  ،الحاض������رة والمقبلة
، وتحقیق ھوما یتطلبلس����د مقتض����یات مجتمع المعلومات  اإلعالميعلى الرص����ید 

 .ودة وتسھیل وتقدیم افضل المعلومات عن بعدالج
والمفارقات  األحداثالمدن العراقیة الكثیر من  تعموتش�����ھد االحتفاالت التي 

 .متابعة واسعة عبر وسائط التواصل االجتماعي الغریبة والتي تنال
 الدراسة منھج

 الباحثة واتبعت وتطورھا وترتیبھا التاریخیة األحداث لعرض تاریخي منھج
 الالزم التحلیل إجراء ثم العلمیة المادة وتص����نیف التاریخیة والمراجع المص����ادر من

 المراجع. فى وردت التى للحقائق
 النظام وحدات بین التفاعل یعتبر حیث والمخرجات المدخالت تحلیل ومنھج

 الدراسة على بالتطبیق ھنا ومن التحلیل أساس ھو ل)وداخ بھ(خارج المحیطة والبیئة
 دراس������ة إمكانیة من یتیحھ لما مالئمة األكثر یعد المس������تخدم المنھج فإن البحث محل

 .الطف بموقعة لالحتفاالت اإلعالمي التوثیق
 الدراسةخطة 

 وثالث مباحث وخاتمة وثبت مصادر ومراجعت الدراسة إلى مقدمة انقسم
المقدمة أھمیة الدراس���ة والقض���ایا التي أثارتھا الدراس���ة والمنھج  تناولت فى

 المستخدم.
 .لموقعة الطف تاریخيوصف األول  مبحثوفى ال

 أمنية حممد أبو العطا سامل
 باحثة أكادميية 

 مجهورية مصر العربية -جامعة الزقازيق 
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 .تناول المواقع اإللكترونیة لموقعة الطف والتوثیق لھا الثاني مبحثالوفى 
 االجتماعيمواقع التواص�������ل  مس�������تخدميتحلیل تناول الثالث  وفى المبحث

 .لموقعة الطف
 وفى الخاتمة تناولت النتائج والتوصیات التي توصلت إلیھا خالل الدراسة

 .اعتمدت علیھا فى الدراسة ثم قائمة بالمصادر والمراجع التي
 لواقعة الطف تاریخيوصف : المبحث األول

  :مدخل
تاریخیـ��ة لم تتجاوز سویعات من  علـ��ى الرغم من أن واقعـ��ة كربالء كحادثة

حیث التقى الجیشان على ما بینھما من تفاوت ملحوظ بشـ��������كل كبیر في  –الزمن 
رضوان هللا  الحسـ���ین اإلمام العدة والعدد! ودارت معركة دامیة أسفرت عـ���ن مقتل

 علیھ.
بالرغم من أن عدد القتلى في كربالء لم یكن كبیراً، لكن بسبب اشتراك حفید 

البیت، وقتلھ ومن معھ بص��ورة بش��عة، أش��بھ الرس��ول ص��لى هللا علیھ وس��لم، وآل 
بمذبحة في وض����ح النھار، وتعاطف الناس مع الحس����ین بن علي بعد اس����تش����ھاده، 

 .فكانت معركة حاسمة ومؤثرة على مسار التاریخ وانعطافاتھ المتتالیة
ھـ�������) على أن یكون 30فى العام الذى تمت فیھ المھادنة بین علي ومعاویة (

لش���ام فال یدخل أحدھما على ص���احبھ بجیش وال غارة وال لعلي العراق ولمعاویة ا
 غزو.

وتذاكروا ما أص����اب إخوانھم في  ،اجتمع نفر من الخوارج لدراس����ة الموقف
وقالوا: ما ص����نع بالبقاء؟ لو  ،"النھروان" وأزعجھم تفرق الناس بین معاویة وعلي

ثة منھم بجوار قتلنا أئمة الض�������اللة ألرحنا العباد وثأرنا منھم إلخواننا وتعاقد ثال
الكعبة على أن یتقربوا إلى هللا بقتل من كان ـ����� في زعمھم السبب في ھذا الصراع 

أذكى أوراھا عمر الدموى الذى توقفت بس����ببھ مس����یرة الفتوح التى بدأھا أبو بكر و
 .1رضى هللا عنھما

 ،البرك بن عب��د هللا ،واتفق��ت كلم��ة ھؤالء الثالث��ة (عب��د الرحمن بن ملجم 
في یوم معین وھو  ،وعمرو بن العاص ،وعمرو بن بكر) على قتل معاویة وعلي

وقال عبد الرحمن بن  ،من الھجرة 40یوم الجمعة الخامس عشر من رمضان سنة 
: أنا أكفیكم معاویة بن ملجم: أنا أكفیكم علي بن أبى طالب وقال البرك بن عبد هللا

ونجح ابن الملجم  ،وقال عمرو بن بكر: وأنا أكفیكم عمرو بن العاص ،أبى س����فیان
سیف وھو خارج لصالة الفجر  في قتل أمیر المؤمنین علي فقد وجھ إلیھ ضربة بال

حكم إال هللا ال لك وال ألص�������حابك یا علي" وتوفى علي كرم هللا  " ال :وھو یقول
 .2لسابع عشر من رمضان من السنة نفسھاوجھھ یوم األحد ا

أما معاویة فقد وجھ إلیھ البرك بن عبد هللا ض��ربة أص��ابتھ بجراح برئ منھا 
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فأصاب عمر  ،ـ��� وأما عمرو بن العاص فقد منعھ المرض من الخروج إلى الصالة
بن بكر خارجة بن حذافة الذى كان یش�������بھ عمرو بن العاص فقال: " أردت عمرا 

 ة".وأراد هللا خارج
وقد ذھب ھذا القول مثال ـ���������� وھكذا ذھب كرم هللا وجھھ إلى ربھ ش����ھیدا ـ 

وكانت س���نھ یوم  ،وتس���عة أش���ھر إال أیاما قالئل ،وكانت مدة خالفتھ أربع س���نوات
 استشھاده ثالثا وستین سنة.

 ولقد بایع الناس الحسن بن علي بالخالفة عقب استشھاد أبیھ
جمع كلمة المس�������لمین فقد تبادل  ویتجھ إلى ،بفطرتھ یمیل إلى المس�������المة

الخطاب والرس��ل مع معاویة بش��أن تنازلھ عن الخالفة لمعاویة بش��روط حددت في 
ھذا العام  ،اجتماعھما بالكوفة في ربیع األول من العام الحادى واألربعین الھجرى

 ،س�������مي بعام الجماعة الجتماع كلمة المس�������لمین فیھ بعد زمن من التمزق والفرقة
خالفة أو الملك العض��وض إلى معاویة بن أبى س��فیان مؤس��س الدولة وھكذا ألت ال

األمویة ـ�� تلك الدولة التى امتدت الفتوح اإلسالمیة في عھدھا من الصین شرقا إلى 
 .3جبال البرانس في أوروبا غربا

لم یكن الحس�������ین قد وافق على تنازل أخیھ الحس�������ن بن علي عن الخالفة 
یان عد وفاة  ،لمعاویة بن أبي س�������ف بایع الحس�������ین یزید بن معاویة ب معاویة لم ی

 .4بالخالفة
لم یحترم معاویة االتفاق بینھ وبین الحس������ن في احترام آل البیت، وعدم نقل 
الخالفة بالوراثة ھذا ما ص��الح علیھ الحس��ن بن علي بن أبي طالب معاویة بن أبي 

م بكتاب س��فیان، ص��الحھ على أن یس��لم إلیھ والیة أمر المس��لمین، على أن یعمل فیھ
هللا وس��نة رس��ول هللا وس��یرة الخلفاء الص��الحین، ولیس لمعاویة بن أبي س��فیان أن 
یعھد من بعده عھداً، بل یكون األمر من بعده ش�������ورى بین المس�������لمین، وعلى أن 
الناس آمنون حیث كانوا من أرض هللا في ش�������امھم وعراقھم وحجازھم ویمنھم... 

فس��ھم وأموالھم ونس��ائھم وأوالدھم، وعلى أن أص��حاب علي وش��یعتھ آمنون على أن
 .5وعلى معاویة بن أبي سفیان بذلك عھد هللا ومیثاقھ

. كتبوا إلیھ 6كاتب أھل الكوفة وفیھم ش���یعة علي وأنص���ار الحس���ین لیبایعونھ
رد: بس��م هللا الرحمن الرحیم. س��الم علیك؛  بعد أن اجتمعوا في بیت س��لیمان بن ص��ُ

إلھ إال ھو. أما بعد: فالحمد � الذي قص��م عدوك الجبار فإننا نحمد إلیك هللا الذي ال 
العنید، الذي انتزى على ھذه األمة فابتزھا أمرھا، وغص�������بھا فیأھا، وتأمر علیھا 
بغیر رض���ا منھا، ثم قتل خیارھا، واس���تبقى ش���رارھا. وإنھ لیس علینا إمام، فأقبل؛ 

مارة، لس���نا نجتمع لعل هللا یجمعنا بك على الحق، والنعمان بن بش���یر في قص���ر اإل
ـلحقھ بالشام إن شاء  ـُ معھ في جمعة وال عید، ولو بلغنا إقبالك إلینا؛ أخرجناه حتى ن

 .7هللا تعالى. والسالم علیك ورحمة هللا وبركاتھ
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الحس�������ین طریقھ من مكة متوجھا إلى الكوفة، معتمداً على مبایعتھ من  أخذ
حاد عن الدین القویم، ورأى قبل إثني عشر ألف من أھل الكوفة ظھر فسق یزید، و
 8الحسین أن الثورة حتمیة لیعید للدین ثوبھ البھي والنقي

نزل الحسین ومن معھ من أصحابھ وأھل بیتھ في كربالء. فلما أحیط بجیش 
األمویین قال: ما اسم ھذا الموضع؟ قالوا: كربالء. قال: صدق رسول هللا صلى هللا 

 .9علیھ وسلم؛ ھي كرب وبالء
رسالة  -وكان عامل یزید على العراق -عبید هللا بن زیاد بن أبیھ  أرسل إلیھ

أما بعد یا حسین، فقد بلغني نزولك كربالء، وقد كتب إلي أمیر المؤمنین  :جاء فیھا
یزید أن ال أتوّسد الوثیر، وال أشبع من الخمیر، أو ألحقك اللطیف الخبیر، أو تنزل 

 على حكمي وحكم یزید والسالم.
ھذا ابن یزید یكرم العباد،  :د یخطب بالناس یحثھم على قتال الحس������ینكان ابن زیا

ویبقیھم ب���األموال، وق���د زادكم في أرزاقكم م���ائ���ة، وأمرني أن أوفرھ���ا علیكم، 
 .10وأخرجكم إلى حرب عدوه الحسین، فاسمعوه وأطیعوه

لم��ا أیقن أن القوم ق��اتلوه ق��ال: ق��د نزل من األمر م��ا ترون، وإن ال��دنی��ا ق��د 
نكرت، وأدبر معروفھا، وانش��مرت، حتى لم یبق منھا إال كص��بابة اإلناء تغیرت وت

باطل ال  بھ، وال مل  یل.. أال ترون الحق ال یُع كالمرعى والوب االخس�������یس، عیش 
یتناھى عنھ؟! لیرغب المؤمن في لقاء هللا، وإني ال أرى الموت إال س��عادة، والحیاة 

 ً  11 مع الظالمین إال ُجرما
، وناوش��وه بالس��ھام والنبال، وقتلوا أحد أطفالھ وھو منعوا عن الحس��ین الماء

 . 12بین یدیھ
في ص������باح یوم الجمعة اش������تد القتال بین الطرفین غیر المتكافئین، فس������قط 

 ،13أصحابھ في الدفاع عنھ الواحد تلو اآلخر، وبقي الحسین وحیداً، ال یقدمون علیھ
حتى نادى سمر بن ذي الجوشن: ویحكم تنتظرون بالرجل؟ فاقتلوه ثكلتكم أمھاتكم! 
فحملت الرجال من كل جانب على الحس����ین، وض����ربھ زرعة بن ش����ریك التمیمي 
ض��ربة على كتفھ الیس��رى، وض��ربة على عاتقھ، ثم جاء إلیھ س��نان بن أبي عمر، 

رأس�����ھ، وقیل إن الذي  وابن انس النخعي فطعنھ بالرمح فوقع، ثم نزل فذبحھ وحز
 .14قتلھ شمر بن ذي الجوشن

قتل الحس����ین بعد أن قاتل ببس����الة. وجدنا بالحس����ین حین قتل ثالثة وثالثین  
أن الذي قتلھ توجھ إلى عبید هللا بن زیاد  15طعنة وأربعة وثالثین ض������ربة الغریب

 :قائالً 
 أوفـز ركابي فَضة ًوذھبا
 فـقد قتلُت الملك المحجـبا
 قتلُت خیر الناس أما وأبا 
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 وخیرھم إذ ینسبون نسبا
وعن ابن عباس قال: رأیت النبي ص����لى هللا علیھ وس����لم في المنام بنص����ف 
النھار أش��عث أغبر، معھ قارورة فیھا دم یلتقطھ. قلت: یا رس��ول هللا؛ ما ھذا؟ قال: 

قالت:  دم الحسین وأصحابھ لم أزل أتتبعھ منذ الیوم. وعن أم سلمة رضي هللا عنھا
كان جبریل عند النبي صلى هللا علیھ وسلم والحسین معي، فبكى الحسین فتركتھ، 
فدخل على النبي ص���لى هللا علیھ وس���لم، فدنا من النبي ص���لى هللا علیھ وس���لم فقال 

نعم قال: إن أمتك س��تقتلھ وإن ش��ئت أریتك من تربة  :أتحبھ یا محمد؟ فقال :جبریل
 .16ھا فإذا األرض یقال لھا كربالءاألرض التي یقتل بھا، فأراه إیا

 تناول المواقع اإللكترونیة لموقعة الطف والتوثیق لھا: الثانيالمبحث 
 :مكانة علم التوثیق

یحتل علم التوثیق منزلة رفیعة ومكانة كبیرة في الحیاة اإلنس����انیة ألنھ یعمل 
الق��انونی��ة على حفظ الحقوق، طبق��اً للقوانین الش�������رعی��ة، وب��ھ تض�������بط المراكز 

 :لألشخاص واألشیاء، ونورد أقوال العلماء في مكانتھ كالتالي
یقول (الونشریسي) في مقدمة كتاب (المنھج الفائق) متحدثاً عن سبب تألیفھ 
علم الوثائق مبرزاً أھمیتھ ومكانتھ: "فإني لما رأیت علم الوثائق من أجل ما س�����كر 
في قرطاس، وأنفس ما وزن في قس�������طاس، وأش�������رف ما بھ األموال واألعراض 

وأقرب رحما، وأقطع شيء وتحمى، وأكبر زكاة لألعمال  تستباحوالدماء والفروج 
 ."تنبذ بھ دعاوى الفجور وترمى، وتطمس مسالكھا الذمیمة وتعمى

ویقول (ابن فرحون): "ھي ص�����ناعة جلیلة ش�����ریفة وبض�����اعة عالیة منیفة 
.. مج��الس��������ة الملوك واالطالع على أمورھم وعی��الھم، وبغیر ھ��ذه .تحتوي على

 ."الصناعة ال ینال أحد ذلك، وال یسلك ھذه المسالك
قول (الھواري) في ش���رحھ وثائق بناني عن علم الوثائق: فإن علم الوثائق وی

من أجل العلوم قدراً، وأعظمھا خطراً، إذ بھ تنض�������بط أمور الناس على القوانین 
 .الشرعیة، وتحفظ دماؤھم وأموالھم على الضوابط المرعیة

ئق على فالتوثیق عن طریق الكتابة، یحصل في وقت ال نزاع فیھ، وتقرر فیھ الحقا
طبیعتھا، فعند تقدیمھا للقض���اء، تنطق الكتابة بتلك الحقائق التي س���بق إثباتھا بدون 

 .17غرض، أو تمیز، أو خطأ أو نسیان
یدة عن التزویر  نت بع ھا راجحة، ومتى كا بة في رحاب التوثیق كفت تا والك

ھیئ فھي أدق أداء، وأكثر ض���بطاً للواقع، ثم ھي ال یرد علیھا النس���یان، فھي دلیل 
مق��دم��اً لیحیط ب��الواقع��ة المراد إثب��اتھ��ا إح��اط��ة ش��������امل��ة، ألنھ��ا إنم��ا أع��دت لھ��ذه 

 .18الغرض
ى فَاْكتُبُوهُ  ﴿قال تعالى   .19﴾ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا إَِذا تََدایَْنتُْم بَِدْیٍن إِلَى أََجٍل ُمَسم�
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حق  فاآلیة نص��ت على توثیق الدین بالكتابة، فدلت على مش��روعیتھا في كل
 ك.وشأن لھ خطر، ومن ذلك الوقف بإثباتھ وتوثیقھ ورسم اإلجراءات الالزمة لذل

صلى هللا  -: أن رسول هللا-رضي هللا عنھما -فما رواه ابن عمر :وأما السنة
"ما حق امرئ مسلم لھ شيء یوصي فیھ یبیت لیلتین إال ووصیتھ  :قال –علیھ وسلم

 "20.مكتوبة
ففي الحدیث مش��روعیة كتابة اإلنس��ان ما یوص��ي بھ مما لھ وعلیھ وما یرید 

 .فعلھ في مالھ من وجوه البر والصدقة، والوقف مثلھ
والتوثیق معروف عن��د الفقھ��اء، فق��د دون الفقھ��اء أحك��ام��ھ وبینوا أھمیت��ھ 

 .ورسموا اإلجراءات الالزمة إلثبات األوقاف وتوثیقھا
ومن بعده من  -ص������لى هللا علیھ وس������لم  -وعلیھ عمل الناس من زمن النبي

 .األجیال المتعاقبة حتى یومنا ھذا
ى فَاْكتُبُوهُ ﴿- :عز وجل -فقال  .21﴾إَِذا تََدایَْنتُْم بَِدْیٍن إِلَى أََجٍل ُمَسم�

 :اإللكترونيالتوثیق 
ال یختلف كثیرا التوثیق اإللكتروني عن التوثیق التقلی��دی��ة إال أن لھ��ا ع��دة 

 تعاریف.
أنھ مطبوع إلكتروني ص��ادر بش��كل دورى ال یختلف عن المطبوعة التقلیدیة 

أى أن التوثیق اإللكتروني ما  ،اإللكترونيإال فى ش���كل اإلص���دار الذى ھو الش���كل 
 22ة المتاحة للتوثیق التقلیدى.ھو إال شكل من األشكال العادی

 تناول المواقع اإللكترونیة لواقعة الطف
شھاد الحسین رضى هللا عنھ  ست تتناول المواقع اإللكترونیة كل عام أحداث ا

 ذكرى استشھاده ومنھا مواقع عراقیة أو مواقع مصریة ومواقع عربیة. فى
وم���ا یلى اس�������تعراض ألھم م���ا عرض على المواقع اإللكترونی���ة كتوثیق 

 للواقعة:
الحس��ین ض��ریحا ومقاما عالیا بوس��ط القاھرة و الذى یعد  اإلمامش��ید لرأس 

یت الرس�����ول االن ھو كعبة الكثیر من أھل مص�����ر یلجأون إلیھ من أجل مودة آل ب
بدأ المص������ریین االحتفال بذكرى اس������تقرار رأس  الكریم ومن أجل نیل الكرامات،

الثالثاء الماض���ى ویحتفلوا باللیلة الختامیة للمولد الثالثاء  الش���ریفةس���یدنا الحس���ین 
. فكل مولد وأنتم مغرمین بحب آل البیت، فكل عام وانتم حریص�������ون على .القادم

وتعلیمھم أنھم عترتھ وأنھم أحبابھ وأنھم  ،ول هللاتعلیم أوالدكم محبة آل بیت رس�������
وأن من أحبھم فقد أحب رس��ول هللا ص��لى هللا علیھ وس��لم وأن من  ،أھل رس��ول هللا

وأن من قدرھم فقد قدر رس��ول هللا وأن من وص��لھم فقد  أعزھم فقد أعز رس��ول هللا
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صلى هللا وصل رسول هللا وأن من ودھم فقد ود رسول هللا، علموھم أن رسول هللا 
"أذكركم هللا فى آل بیتي.. أذكركم هللا فى آل بیتي"،  علی��ھ وس�������لم، ذكرن��ا بھم:

 .23علموھم أن صلة آل البیت وودھم واجب...ومدد یا موالنا یا حسین
بقي ملف قتل اإلمام الحس���ین مفتوحاً على مر الزمان بفض���ل عوامل عدیدة 

البش��عة التي اتبعھا القتلة وكثرة منھا: أھمیة ش��خص��یات الحدث والطریقة الوحش��یة 
سات المعقدة التي حفل بھا  سانیة وتناقضھا والمالب الضحایا واختالف المواقف اإلن
ذلك الملف والھوامش والتعلیقات التي ذیل بھا، باإلض�������افة إلى التأثیر الممتد لھذه 
الحادثة والمتجدد عبر الس�������نوات، فھي واقعة غدت تتكرر في كل زمان ومكان 

ھات الفكریة وكثیر جا یة واالت یارات الحزب قاش ونزاع بین الت نت محور ن كا ما  اً 
المختلفة. وجندت إللغائھا من قاموس الوجود العقول واألقالم والفض��ائیات وس��ائر 

  .24وسائل اإلعالم قدیما وحدیثا
ال ریب أن الحس���ین علیھ الس���الم قتل مظلوما ش���ھیًدا، كما قتل أش���باھھ من "

وقتل الحسین معصیة � ورسولھ ممن قتلھ أو أعان على قتلھ  المظلومین الشھداء.
أو رض��ي بذلك، وھو مص��یبة أص��یب بھا المس��لمون من أھلھ وغیر أھلھ، وھو في 
حقھ ش��ھادة لھ، ورفع درجة، وعلو منزلة؛ فإنھ وأخاه س��بقت لھما من هللا الس��عادة، 

ا ألھل بیتھما، فإنھما التي ال تنال إال بنوع من البالء، ولم یكن لھما من الس���وابق م
تربیا في حجر اإلس������الم، في عز وأمان، فمات ھذا مس������موما وھذا مقتوًال، لیناال 
بذلك منازل الس�������عداء وعیش الش�������ھداء. ولیس ما وقع من ذلك بأعظم من قتل 
األنبیاء؛ فإن هللا تعالى قد أخبر أن بني إس�������رائیل كانوا یقتلون النبیین بغیر حق. 

أعظم ذنباً  -رض������ي هللا عنھ  -ا ومص������یبة، وكذلك قتل علي وقتل النبي أعظم ذنب
أعظم ذنبا ومصیبة. والواجب عند  -رضي هللا عنھ  -ومصیبة، وكذلك قتل عثمان 

 ."25المصائب الصبر واالسترجاع، كما یحبھ هللا ورسولھ
 لواقعة الطف االجتماعيتحلیل تناول مواقع التواصل : المبحث الثالث

كبیرة عبر مواقع التواصل االجتماعي بتغییر صور أغلفتھا صفحات  قامت
 .برمزیات تحاكي قضیة الثورة الحسینیة

مجموعة على موقع التواص�����ل االجتماعي فیس�����بوك اس�����مھا "علمانیون بال 
الف مش���ترك غالبیتھم من جنس���یات وطوائف مختلفة  200من  أكثرحدود" تض���م 

عبر العالم طرح تس������اؤالً للنقاش تحت عنوان "بحلول ش������ھر محرم ماذا یمثل لك 
 ."الحسین" السؤال كان مجرد من أي صفة لألمام الحسین "علیھ السالم

حد المعلقین من الجزائر ذكر أن "غالبیة الشعب الجزائري كان یغفل حقیقة أ
الحسین(ع) وثورتھ بطریقة ممنھجة من القیادات الدینیة والسیاسیة خوفا من  اماإلم

االمتداد الش����یعي كما یص����فونھ لكن التقنیة المتطورة التي قربت العالم داخل بودقة 
ستطاعت فك طالسم الغموض الذي یكتنف التعتیم المتعمد على التوصل  صغیرة ا
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اریخی��ة لیتبین أن أھ��داف الع��دل لحقیق��ة معرك��ة الطف ودوافع تل��ك الح��ادث��ة الت��
سانیة سات الحاكمة للدول التي تدفع باتجاه  واإلن سیا ونصرة الدین المحمدي ضد ال

 ."تقویض المجتمع ضد المطالبة بالحقوق بالشكل الذي یھدد عروشھم
مواطن مص����ري تطرق لحادثة مقتل الش����یخ حس����ن ش����حاتھ وعلق قائال ان 

مام الحس���ین الذي قال ھا وفق منھج اإلق"الظلم والخوف من مطالبة الش���عوب بحقو
صالح في امة جدي) كان یتحتم نما خرجت لطلب اإلإوال بطرا، و أشراً (لم اخرج 

یھدد  إنس������انعلى طواغیت العص������ر ان ال یص������ل االندفاع الحس������یني داخل أي 
 إنس���انیةمص���الحھم"، واختتم تعلیقھ بالقول "الحس���ین (ع) یمثل بالنس���بة لي (ثورة 

 ." في عصرنا ھذا نحن بحاجة لھا
من لیببا قالت في تعلیقھا على الس����ؤال: "لم اعرف الحس����ین (ع) وال  أحالم

كان ینتابني ش���عور بوجود مغالطات تكتنف  نس���بھ اال منذ عامین ماض���یین فبعد ان
تلك الش�������خص�������یة التي تعتبر مثار للجدل داخل المجتمع اللیبي بدأت بالبحث عبر 
األنترنیت عن حقیقة الحس�����ین (ع) وثورتھ ووص�����لت لقناعة بأن الحس�����ین (رمز 

 26 )والتضحیة اإلنسانیة
ة "س��خریة" ش��دیدـ��������� كما انتقد نش��طاء على مواقع التواص��ل االجتماعي وب

نائب رئیس الجمھوریة نوري المالكي داخل منزلھ في  أقامھاالحتفال الدیني الذي 
والقت بعض الطقوس الدینیة تش��بیھات مثیرة ال تمس للش��عائر  الخض��راء،المنطقة 
بحسب التعلیقات والتغریدات التي رافقت مقطع فیدیو انتشر على  اإلسالمیةالدینیة 

 .27 وسائل التواصل االجتماعي
 .28واقعة الطف بفیدیو یجسد أحداث المعركة إلكترونيكما وثق موقع 

 الخاتمة
الطف من أكثر المعارك جدالً في التاریخ اإلس�������المي فقد كان لنتائج واقعة 

ونفس��یة وعقائدیة ال تزال موض��ع جدل إلى الفترة  س��یاس��یة وتفاص��یل المعركة آثار
المعاص���رة، حیث تعتبر ھذه المعركة أبرز حادثة من بین س���لس���لة من الوقائع التي 

 .عبر التاریخ لشیعةوا السنة كان لھا دور محوري في صیاغة طبیعة العالقة بین
ھامة. حیث أص���بح ش���عار "یا  ودینیة وفكریة س���یاس���یة المعركة تركت آثاراً 

س������ین" عامالً مركزیاً في تبلور الثقافة الش������یعیة وأص������بحت المعركة لثارات الح
لمن یعتبرون معركة  ،ذات معاني كبیرة روحانیة وتفاص�������یلھا ونتائجھا تمثل قیمة
 .كربالء ثورة سیاسیة ضد الظلم

كربالء قص��������ة تحم�ل مع�اني كثیرة "ك�التض�������حی�ة والحق معرك�ة وتعتبر 
 " والحریة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD
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من الناحیة السیاسیة لم تكن ثورة الحسین على خالفة یزید آخر الثورات فقد 
عب���د هللا بن  ثم ثورة بوقع���ة الحرة التي انتھ���ت الم���دین���ة المنورة تالھ���ا ثورة في

إال في  األمویین ولم تص������بح البالد اإلس������المیة تابعة بص������ورة كاملة لحكم الزبیر
الذي اس������تطاع  الحجاج بن یوس������ف الثقفي وبواس������طة عبد الملك بن مروان عھد

 .ھـ73في سنة  عبد هللا بن الزبیر القضاء على ثورة
حس��ین بن علي في تغییر مس��ار التاریخ اإلس��المي، حیث الوبرز دور ثورة 

عندما أص��بح اإلمام علي خلیفة المس��لمین كان أداؤه اس��تمراراً لحركة اإلمام علي، 
لم یعط أي أھمیة للفتوحات ومحاربة الكفار خارج الحدود، بینما أعطى اإلمام كل 
االھتمام لإلص��الح الداخلي، كان اإلمام یعتقد بأن اإلس��الم الذي أص��بح في الظاھر 

بد من واس��عاً مترامیاً، ھو كالعین المتورمة حیث یتحرك في داخلھ نحو الفس��اد، فال
القیام بعملیة إص�����الح داخلیة. وھكذا أیض�����اً كانت ثورة حس�����ین بن علي من أجل 

 .اإلصالح داخل المجتمع اإلسالمي
 :نتائج الدراسة

مئات  تحّول قبر الحس�������ین في كربالء (جنوب العراق) إلى مكان مقدس یؤمھ .1
اآلالف من الزوار الش��یعة حتى یومنا ھذا. ویوم موتھ في عاش��وراء عبارة عن 

 .یوم حزن وندم
جیبون: إن  اإلنجلیزيالتعاطف العالمي مع ش��خص الحس��ین، یقول المؤرخ 

مأس����اة الحس����ین المروعة؛ وبالرغم من تقادم عھدھا، وتباین موطنھا، ال بد أن 
 ً  تثیر العطف والحنان في نفس أقل القراء إحساساً، وأقساھم قلبا

سانیة؛ اعتبر أحد  .2 مقتل الحسین بھذه الصورة الوحشیة المنزوعة من أسس اإلن
 .عد ھذه المعركة طویالً أھم أسباب سقوط الدولة األمویة؛ والتي لم تعمر ب

بس���الة الحس���ین الذي رفس الملك واالس���تس���الم، وواجھ آالف المقاتلین الحاقدین 
بصدره، لم یرَض بالذل أو االستسالم، ولیس كما یحاول البعض تصویره؛ بأنھ 

 .كان یراقب أتباعھ یموتون
ما ھو فال یزال یعیش حیاً في قلوب  .3 ندثروا، أ ماتوا وا قد  عداء الحس�������ین  إن أ

 .المالیین من عشاق الحق والمبدأ
 .یعتبر البعض انتصار یزید على الحسین؛ تكملة النتصار معاویة على علي .4
 .مذبحة كربالء لم تكن ثورة عادیة، فقد فرقت المسلمین، وقصمت رایتھم .5
كان الحس�������ین فدائیاً حقیقیاً ال یھاب الموت، أراد أن یحرك األمة اإلس�������المیة  .6

ساكتة عن انحسار  الحق في ركن مھمل. أراد أن یصحح مسیرة التاریخ وأن ال
یقومھ، ویعید لإلسالم بردتھ. وضع روحھ على راحتھ؛ فإما حیاة كریمة وعزة 

 .نفس، أو موت الشھداء

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1
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انتش��ار الخطبة الحس��ینیة: وھي نوع من أنواع الخطابة الدینیة عند الش��یعة، في  .7
لمص�������ائب ونوائب الدھر نھایتھا یذكر مقتل الحس�������ین وأھل بیتھ، أو إحدى ا

المرتبطة بالحس��ین، وقد تتض��من قص��یدة ش��عر في الحس��ین، أو في اإلمام علي 
والرسول صلى هللا علیھ وسلم. وقد شھدت الخطب الحسینیة تطوراً مع الزمن، 

 .لكنھا ما زالت أحد أعمدة األدب الشیعي
 توصیات الدراسة:

التاریخیة التي ساھمت في صیاغة تعتبر ثورة حسین بن علي من أھم األحداث  .1
الثورات التاریخیة التي تفجرت على الس������احة، بعد حادثة كربالء، وفي تكوین 

یمكن لباحث في التاریخ  الخط الس���یاس���ي العام لمدرس���ة أھل البیت. ومن ھنا ال
أن یتوفر على دراس��������ة ت��اریخ الحقب��ة األموی��ة، ومم��ا عج��ت ب��ھ من ثورات 

لم یتناول آثار ثورة حس��ین بن علي في المجتمع عظیمة، ما وأحداثوتناقض��ات 
 .اإلسالمي بشكل عام

لكّتاب اھتمام االدباء والش�������عراء والمؤرخین وا الحس�������ین بن علي نالت ثورة .2
واالجنبی��ة. والمتبحر في  واإلس�������المی��ةوالمفكرین من مختلف البل��دان العربی��ة 

(: بطون الكتب یجد أن امھات الكتب العربیة قد غطت ثورة الحسین ومن بینھا
الب��دای��ة (للطبري، و  )والملوك األممت��اریخ (للمس�������عودي، و )مروج ال��ذھ��ب

لكن ال توج��د  ،للمجلس�������ي وغیرھ��ا  )بح��ار األنوار(البن كثیر، و )والنھ��ای��ة
 للواقعة. اإللكترونيدراسات كافیة عن التوثیق 

 الھوامش:
جامعة األزھر الشریف كلیة اللغة العربیة قسم التاریخ  ،عبد الغنى زھرة ـ������ الخلفاء الراشدون 1

 385ص ،2018 ،الزقازیق ،والحضارة اإلسالمیة
 386ص ،المرجع السابق 2
 388ص ،المرجع السابق 3
صائب عبد الحمید ـ������ تاریخ اإلسالم الثقافي والسیاسي، مسار اإلسالم بعد الرسول (صلى هللا  4

 ،إیران ،2005 ،2ط ،مؤس�����س�����ة دار المعارف فقھ إس�����المى ،علیھ وآلھ) ونش�����أة المذاھب
 514ص

على موقع  onlineالكت���اب  ،1999 ، س�������ھی���ل العیس����������اوى ـ������������� بین فكى الت���اریخ 5
https://books.google.com.، 31ص 

 ،المترجم ،من ظھور اإلسالم إلى نھایة الدولة األمویة:ـ��� تاریخ الدولھ العربیة ولیوس فلھوزنی 6
 230ص ،2ط ،المركز القومى للترجمة ،همحمد عبد الھادى أبو رید

ـ أیام العرب في اإلسالم -محمد أبو الفضل إبراھیم  7 الناشر عیسى البابي  ،علي محمد البجاوي 
 401ص ،3ط ،1968 ،الحلبي

 46ص ،2010 ،7ط ،دار النفائس ،ھـ 41-132 تاریخ الدولة األمویة ـ محمد سھیل طقوش 8
 31ص ،مرجع سابق ،بین فكى التاریخ 9

 39ص ،المرجع السابق 10

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://books.google.com/
http://nct.gov.eg/catalogsearch/advanced/result/?author=%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3%20%D9%81%D9%84%D9%87%D9%88%D8%B2%D9%86
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 ،1ط ،مكتبة الص���فا ،مجدى الش���ھاوى ـ��������� وص���ایا ونص���ائح الص���الحین على فراش الموت 11

 35ص ،2017
 44ص ،2006 ،القاھرة ،نھضة مصر ،الحسین بن على  عباس محمود العقاد ـ أبو الشھداء 12
 147ص ،9199 ،دار اإلیمان ،عثمان بن محمد الخمیس ـ حقبة من التاریخ 13
 ،مكتبة المعارف ،ـ البدایة والنھایة ھـ774ابن كثیر إسماعیل بن عمر الدمشقي المتوفي سنة  14

 160ص ،1990 ،بیروت
 417ص ،مرجع سبق ذكره ،أیام العرب في اإلسالم 15
 128ص ،مرجع سبق ذكره ،تاریخ الشعوب اإلسالمیة 16
الش�����امى:الموس�����وعة العربیة لمص�����طلحات علوم المكتبات أحمد محمد  ،س�����ید حس�����ب هللا  17

 860والمعلومات والحاسبات ص
 861معجم المصطلحات العلمیة في علم المكتبات والمعلومات ص :مفتاح دیاب 18
 282البقرة  19
، كتاب الوص�������ایا، باب الوص�������ایا، 1005 /3متفق علیھ، فقد أخرجھ البخاري واللفظ لھ  20

 .، كتاب الوصیة1249 /3وأخرجھ مسلم 
 282البقرة  21
ـ النشر اإللكترونى دراسة نظریة لبعض قضایا  ،منى داخل السریحى ،حسن عواد السریحى  22

دراس���������ات عربی��ة في المكتب��ات وعلم  ،ال��دوری��ات اإللكترونی��ة في المكتب��ات األك��ادیمی��ة
 27ص ،2001مایو  ، 2ع ،6مج  ،المعلومات

 :م السابعسیدنا الحسین أساس الحب ـ الیو 23
https://www.youm7.com/story/2018/1/12/%D8%B3%D9%8A%D8

%AF%D9%86%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-
%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8/3598316 

 - 13/  12/  2010 - 3214العدد: -الحوار المتمدن الحس���ین،حیدر الس���المى ـ���������� مقتل  24
18:34http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=238192  

 :ـ قصة استشھاد الحسین محمد بن علي بن جمیل المطري 25
http://www.alukah.net/sharia/0/65158/ 
 
26 https://n.annabaa.org/news23134 

  :الموقع موثق بفیدوھات 27
http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/031020173 
28 https://www.arabipress.org/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B

9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81-
%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9 

 قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكریم
 أوال المصادر

مكتبة  ،ـ��������� البدایة والنھایة ھـ���������774ابن كثیر إس���ماعیل بن عمر الدمش���قي المتوفي س���نة  .1
 1990 ،بیروت ،المعارف

https://www.youm7.com/story/2018/1/12/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8/3598316
https://www.youm7.com/story/2018/1/12/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8/3598316
https://www.youm7.com/story/2018/1/12/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8/3598316
https://www.youm7.com/story/2018/1/12/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8/3598316
https://www.youm7.com/story/2018/1/12/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8/3598316
http://www.alukah.net/authors/view/home/5512/
http://www.alukah.net/sharia/0/65158/
https://n.annabaa.org/news23134
http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/031020173
https://www.arabipress.org/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
https://www.arabipress.org/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
https://www.arabipress.org/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
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 ثانیا المصادر العربیة والمعربة

 على موقع. onlineالكتاب  ،1999 ، التاریخسھیل العیساوى ـ بین فكى  .2
https://books.google.com 

أحمد محمد الش�����امى:الموس�����وعة العربیة لمص�����طلحات علوم المكتبات  ،س�����ید حس�����ب هللا  .3
 والمعلومات والحاسبات

صائب عبد الحمید ـ�� تاریخ اإلسالم الثقافي والسیاسي، مسار اإلسالم بعد الرسول (صلى هللا  .4
 إیران ،2005 ،2ط ،مؤسسة دار المعارف فقھ إسالمى ،علیھ وآلھ) ونشأة المذاھب

 1999 ،دار اإلیمان ،ـ حقبة من التاریخعثمان بن محمد الخمیس  .5
 2006 ،القاھرة ،نھضة مصر ،الحسین بن على  عباس محمود العقاد ـ أبو الشھداء .6
جامعة األزھر الشریف كلیة اللغة العربیة قسم التاریخ  ،عبد الغنى زھرة ـ�� الخلفاء الراشدون .7

 2018 ،الزقازیق ،والحضارة اإلسالمیة
الناش�ر عیس�ى  ،علي محمد البجاوي ـ�������� أیام العرب في اإلس�الم -محمد أبو الفض�ل إبراھیم  .8

 3ط ،1968 ،البابي الحلبي
 2010 ،7ط ،دار النفائس ،ھـ 41-132 تاریخ الدولة األمویة ـ محمد سھیل طقوش .9

 ،1ط ،مكتبة الص��فا ،مجدى الش��ھاوى ـ�������� وص��ایا ونص��ائح الص��الحین على فراش الموت .10
2017 

 معجم المصطلحات العلمیة في علم المكتبات والمعلومات :مفتاح دیاب .11
 ،من ظھور اإلس�����الم إلى نھایة الدولة األمویة:ـ������������ تاریخ الدولھ العربیة ولیوس فلھوزنی .12

 2ط ،المركز القومى للترجمة ،همحمد عبد الھادى أبو رید ،المترجم
 :ثالثا الدوریات

ـ�������� النش��ر اإللكترونى دراس��ة نظریة لبعض  ،منى داخل الس��ریحى ،حس��ن عواد الس��ریحى  .1
دراس������ات عربیة في المكتبات وعلم  ،قض������ایا الدوریات اإللكترونیة في المكتبات األكادیمیة

 2001مایو  ، 2ع ،6مج  ،المعلومات
 :اإللكترونیةرابعا المواقع 

 https://www.youm7.com/storyسیدنا الحسین أساس الحب ـ الیوم السابع  .1
 - 13/  12/  2010 - 3214العدد: -الحوار المتمدن ،حیدر الس��المى ـ��������� مقتل الحس��ین  .2

18:34http://www.ahewar.org  
 http://www.alukah.netـ قصة استشھاد الحسین  محمد بن علي بن جمیل المطري .3
4. https://n.annabaa.org/news23134 
5. http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq 
6. https://www.arabipress.org 

 

https://books.google.com/
http://nct.gov.eg/catalogsearch/advanced/result/?author=%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3%20%D9%81%D9%84%D9%87%D9%88%D8%B2%D9%86
https://www.youm7.com/story
http://www.ahewar.org/
http://www.alukah.net/authors/view/home/5512/
http://www.alukah.net/
https://n.annabaa.org/news23134
http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq
https://www.arabipress.org/
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 الشعائر احلسينية 

 بني التجديد العصري واالرتباط التارخيي 

 احلسني عليه السالم اإلماممبسرية 

 االجتماعيةدراسة يف تأثرياتها 

 

 أ.د. مقدام عبد احلسن الفياض
  جامعة الكوفة -كلية الرتبية للبنات
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 الشعائر احلسينية 
 بني التجديد العصري واالرتباط التارخيي 

 احلسني عليه السالم اإلماممبسرية 
 االجتماعيةدراسة يف تأثرياتها 

 
 أ.د. مقدام عبد احلسن الفياض

  جامعة الكوفة -كلية الرتبية للبنات
 :مقدمة

الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على أش�رف الخل�ق أجمع�ین محم�د 
 ...الطیبین الطاھرینوآلھ 

أج��رى الح��ق تب��ارك وتع��الى ف��ي مكنون��ات علم��ھ ب��أن یك��ون الن��اس ص��نفان 
مؤمن وكافر، وومضت مشیئتھ أن یلدن المؤمن كافراً ولیلدن الكافر مؤمناً، لحكمة 

). وق�د أعط�ى الق�رآن 1یعلمھا فذلك قولھ تعالى: ((لیمیز هللا الخبیث من الطیّب)) (
ح��ذر ك��ل أم��ة م��ن مغب��ة الكف��ر والجح��ود والطغی��ان  إذ ،الك��ریم دروس��اً ف��ي ذل��ك

ولقد كان االسالم ال سیما ف�ي عص�ر األم�ام الحس�ین علی�ھ الس�الم یحت�اج  ،والفساد
إلى تضحیة جادة من المسلمین لیفضح ما في قلوب الحكام من كرٍه مستحكم لل�دین 

خالف��ة ونوای��اھم المخب��أة لھدم��ھ. ھ��ذه الطغم��ة الفاس��دة النك��راء الت��ي حكم��ت باس��م ال
 یزی��د،كم��ا ان اإلخ��الد إل��ى الدع��ة امض��اء لم��ا ك��ان یج��ري عل��ى ی��دي  .االس��المیة

والوقوف في وجھھ كشف لما یبّیتھ من نیة في محق وسحق الكرامات. ان النھضة 
ب��ل ان  واالستش��ھاد،الحس��ینیة كان��ت واجب��اً فرض��ھ هللا تع��الى ول��و أدت ال��ى القت��ل 

الدینی�ة، وھ�و ص�رخة ك�ان الب�د لالم�ام االستشھاد كان ضرورة لتجدید حیاة األم�ة 
الحسین اطالقھا، لتبقى مدویة على مدى القرون اآلتیة، تس�معھا األجی�ال المتعاقب�ة 
وتستلھم منھا دروس الصمود أمام ظلم الظالمین وطغیان المتحكمین، وھي عنوان 
المجد والشرف، تبقى نبراس�اً وض�یئاً، یثی�ر عل�ى م�ر العص�ور المتتابع�ة الش�عوب 

  .تضعفة في وجھ الطغاة المسیطرین في أرجاء العالمالمس
ویمك���ن الق���ول إن الخ���ط االلھ���ي المس���تقیم المتمث���ل ف���ي آل الرس���ول ص 
واالنحرافات الشیطانیة المتعرجة المتمثلة في أعدائھم، ال یزاال في صراع مستمر 
على الصعید البشري، فمعارضة الخیر الستثمار االنسان واستعماره عل�ى حس�اب 

ھ�ذا یری�د أن یك�ون االنس�ان كریم�اً ف�ي حیات�ھ  ،ة مستمرة باس�تمرار البش�ریةالطغا
وھ��ذا یس��رح االنس��ان ف��ي نزوات��ھ  ،ح��راً منطلق��اً م��ن أغ��الل العبودی��ة إال � تع��الى

وش��ھواتھ ول��و عل��ى حس��اب التخل��ي ع��ن كرامت��ھ والرض��وخ ال��ى م��ا یملی��ھ حك��ام 
 .)2(العسف والجور
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مق��اییس اقتض��تھا الحكم��ة اإللھی��ة وض��من ولم��ا كان��ت األم��ور تج��ري وف��ق 
ولما كان تعالى عالم�اً بھ�ذه األم�ة وم�ا  ،القوانین التي أودعھا سبحانھ في كل شيء

 ،یجري لھا بعد وفاة خاتم الرسل ص من الظل�م واألذى والتش�رید آلل بیت�ھ الك�رام
ل فإنھ قد أودع حب نبیھ االكرم وآل بیتھ األطھار في قل�وب المس�لمین جمیع�اً بش�ك

وأج�رى بی�نھم ترابط�اً  ،عام، ول�دى جماع�ة مص�طفاة م�نھم عل�ى نح�و الخص�وص
 ً وك�أن أرواحھ�م حاض�رة عن�د ك�ل موض�وع یُث�ار ح�ول مظلومی�ة آل  ،روحیاً متینا

  .البیت علیھ السالم
ولقد اثبت التاریخ بأن الكثیر من المسلمین في العراق لم یتراجعوا یوما عن 

ثب��ت انتم��اءاتھم العقیدی��ة، وف��ي مق��دمتھا قض��یة قض��ایاھم اإلس��المیة الكب��رى الت��ي ت
ول�م یجبن�وا ول�م  ،ولم یتخلوا عن أئمة الھدى قی�د انمل�ة ،اإلمام الحسین علیھ السالم

ولو قیض هللا ألخوتھم ف�ي الع�الم االس�المي االط�الع عل�ى م�ا الق�وه ف�ي  ،ینكصوا
امثل�ة أروع  ، لھالھم ما یرونھ من صمود رائع ضربوا ب�ھ2003العراق قبل عام 

 .الوالء والحب والذوبان ف�ي ال�ذات واالنص�ھار ف�ي االئم�ة األطھ�ار عل�یھم الس�الم
وبع��د ذل��ك الت��اریخ بق��وا عل��ى ع��ادتھم، فم��ا أن یط��ل عاش��وراء بطلت��ھ المش��رقة إال 

ول�م تثن�ي  ،ل�م ت�وقفھم المفخخ�ات ،وتراھم یتقاطرون ارت�االً ص�وب مھ�وى األفئ�دة
م�نھم وھ�م یتس�اقطون برص�اص الق�نص  ولم ینكص أحد ،عزمھم االحزمة الناسفة

بل  ،إال أن سیل الزائرین لم ینقطع ،وعلى الرغم من وقوع مئآت الضحایا ،والغدر
  .ازداد عدداً وعزیمةً واصراراً 

وبس��یاق متص��ل، نج��د م��ن الض��روري أن نس��لط الض��وء ف��ي دراس��تنا عل��ى 
واالجتماعیة التي امتدت أربعة أھمیة الشعائر الحسینیة وآثارھا الفكریة والسیاسیة 

عش��ر قرن��اً تقریب��اً وس��تبقى إل��ى م��ا ش��اء هللا، ویكفین��ا م��ا یمك��ن تس��میتھ بالظ��اھرة 
ب�ل أص�بحت تتط�ور وتتس�ع ك�ل وق�ت. تل�ك  ،الحسینیة التي یشھدھا العالم كل ع�ام

الظ��اھرة الت��ي تعك��س م��دى الت��رابط الروح��ي ب��ین المس��لمین ال س��یما الش��یعة م��ع 
وتجسد التفاعل الروحي العمیق م�ع الح�دث ال�ذي مض�ى علی�ھ  ،شعائرھم الحسینیة

 ً تالحما إنسانیاً وعقائدیاً، ی�دفع إل�ى التس�اؤل ع�ن س�ر ھ�ذا  ،أربعة عشر قرناً تقریبا
 .االربتاط ودوافعھ وأثره على الجوانب الحیاتیة كافة ومنھا االجتماعیة

م التاریخی�ة وعلى المستوى العام فإن الترابط الروح�ي للش�یعة م�ع امت�داداتھ
یأتي عن طریق الشعائر الحسینیة وعاش�وراء وك�ربالء، ث�م ت�أتي  العالم،في انحاء 

حیث ان ت�واریخ المناس�بات الدینی�ة خی�ر جامع�ة لھ�م عب�ر  ،مصائب آل البیت (ع)
فف�ي وق�ٍت واح�د وی�وم  .العالم في یوم معین وس�اعات معین�ة وف�ي موض�وع مع�ین

رسالة كونیة تنتق�ل  المحاجر، إنھامالیین  الدموع من بموضوع یستدرواحد العالم 
وبالت��الي سیس��لط الباحث��ان دراس��تھما عل��ى الموض��وع لیتس��نى لھم��ا  األثی��ر،عب��ر 

 االجتماعي.تقسیمھا وبیان أثرھا على الجانب 
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 المبحث األول: الشعائر الحسینیة قرأت تاریخیة للنشأة والتأسیس
 المعاني التاریخیة للشعائر الحسینیة :أوال

ذات  ،تعد مراسیم الشعائر الحسینیة مجموعة من العادات والطق�وس الدینی�ة
أبعاد اجتماعیة وسیاسیة وتاریخیة عمیقة، لھا خصوصیتھا ومریدیھا ف�ي الع�المین 

 ،ھ�ـ 61مح�رم 10ارتبطت بمأساة كربالء الدامیة الواقعة في  ،العربي واإلسالمي
فال توجد أرض م�دماة مث�ل أرض ك�ربالء  ،تبطت بتاریخ الشھادة والحزنمثلما ار

ولم یحزن شعب على شھید مثلما حزن المسلمون الش�رفاء والمنص�فین عل�ى س�بط 
 .النبي المرسل اإلمام الحسین 

ان اقام��ة الش��عائر الحس��ینیة وإش��اعة مظ��اھر الح��زن والتفج��ع عل��ى االم��ام 
وبالخص�وص ف�ي ش�ھري مح�رم  ،ل زم�انالحسین (ع) وأھل بیتھ وأصحابھ في ك

وصفر م�ن ك�ل ع�ام ھ�ي ام�ور طبیعی�ة ملتص�قة بض�میر ش�ریحة واس�عة م�ن ھ�ذه 
االم��ة وص��میم ذاكرتھ��ا العقیدی��ة والتاریخی��ة الت��ي تربطھ��ا م��ع ائم��ة الح��ق واع��الم 

فإقامتھ�ا قطع�اً  .الھدى من اھل بیت النبوة ومعدن الرسالة ومھبط الوحي والتنزی�ل
 ً ب�ل  ، وال انھزاماً فكریاً كما یصور بعض المثبطین والمشككینلیس تخلفاً حضاریا

إنھم یمارسونھ بكامل االعتزاز واالجالل لص�احب ال�ذكرى المؤلم�ة أب�ي االح�رار 
بإقام�ة الف�رائض  ألن ثورت�ھ المبارك�ة كان�ت ذات عالق�ة وطی�دة ،اإلمام الحسین ع

ھا ایضا دورا مھما في والشعائر ل ،كالعبادات التي لھا آثار دنیویة وأخرى أخرویة
 . التكامل المعنوي لالنسان وتطھیر نفسھ من األدران التي قد تعلق بھ في حیاتھ

وإذا كان ھدفنا  ،إن البحث في التاریخ ال یقل أھمیة عن البحث في المستقبل
من البحث في المستقبل تحسین حیاتنا االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة وغیرھ�ا 

فك��ذلك البح��ث ف��ي الت��اریخ إن��ھ  ،بحی��ث نظ��ل أم��ة موج��ودة وم��ؤثرة ف��ي محیطھ��ا
إن معرفة ماض�ینا بس�لبیاتھ وإیجابیات�ھ  .الدعامة األساسیة التي یبنى علیھا مستقبلنا

وأن أی�ة  ،الت�ي تمكنن�ا م�ن معرف�ة حاض�رنا ومس�تقبلنابصورة دقیقة وواضحة ھي 
أم��ة ترغ��ب ف��ي البق��اء واالس��تمرار ھ��ي تل��ك الت��ي ال تس��تحي م��ن ق��راءة تاریخھ��ا 

 ،وإصالح ما فسد فیھ وقد علّمنا الدین أن المعیار الحقیقي في ھذا الوجود ھو الحق
 –حیاتن��ا ننطل��ق دائم��اً ف��ي تقی��یم مس��یرة  .وهللا س��بحانھ وتع��الى ھ��و الح��ق المطل��ق

بمعی�ار واح�د ھ��و الح�ق ألن�ھ ھ�و الفض�یلة عل��ى  –حاض�رھا وماض�یھا ومس�تقبلھا 
وكما قال س�ید الموح�دین االم�ام عل�ي ب�ن اب�ي طال�ب ع (إن  .رأس جمیع الفضائل

  .)3الحق ال یُعرف بالرجال بل یعرف الرجال بالحق، إعرف الحق تعرف أھلھ) (
یست نتاج لحظات آنیة ع�ابرة ول ،ھذه الظاھرة لیست ولیدة الحاضر الراھن

وإنم�ا ھ�ي ولی�دة إس�ھامات وتطلع�ات  ،منعزلة عن الظروف االجتماعیة والسیاسیة
وصراعات تراكمت عبر واقع موضوعي امتد عمقاً في التاریخ اإلسالمي وتج�ذر 

بحی�ث كون�ت وعی�اً اجتماعی�اً  ،في الذاكرة، وت�داخلت فی�ھ عوام�ل الزم�ان والمك�ان
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لیظھر في ش�عائر وطق�وس فولكلوری�ة ش�عبیة عب�رت وم�ا امتد إلى عمق الحاضر 
 .تزال عن عمق المشاعر نحو عاشوراء في ذاكرة المسلمین

ن ھ��ذه الش��عائر ق��د ب��دأت مباش��رة بع��د األح��داث األلیم��ة الت��ي ح��دثت ف��ي إ
إذ اجمعت المصادر التاریخیة عل�ى قی�ام الت�وابین بقی�ادة زع�یمھم س�لیمان  ،كربالء

بنص��ب الم��آتم الجماعی��ة وتنظ��یم الش��عائر داخ��ل  ھ��ـ)65ب��ن ص��رد الخزاع��ي (ت
الكوفة مكونین النواة األولى النطالقھا بعد الشعور بالندم لع�دم النص�رة وااللتح�اق 

وبحس��ب مص��ادر تاریخی��ة  .)4ھ��ـ)(61ع��ام ( ،ف��ي ك��ربالء بموك��ب الحس��ین 
فإن المجاھد الحر المختار بن یوسف الثقفي ال�ذي ق�اد ثورت�ھ ح�امالً ش�عار  ،موثقة

ھـ، كان أول من أقام احتفاالً تأبینیاً في داره بالكوفة 66(یا لثارات الحسین)) عام (
وأن�ھ أرس�ل النادب�ات إل�ى  ،بمناسبة یوم عاشوراء بغض النظر عن أھدافھ األخرى

 .) )5شوارع الكوفة للندب على اإلمام الحسین 
د قتل�ھ م�ن ووال نعدو الحقیقة بالقول أن ما القاه الحسین علیھ الس�الم م�ن بع�

إذ نجد أن بن�ي أمی�ة وبن�ي  .أعدائھ وخصومھ ما كان یقل عما القاه في حیاتھ منھم
الذین اختلفت كلمتھم في كل شيء قد اتفقوا على  –وھم الخصوم األلداء  –العباس 

فق�د حارب�ھ  ،الط�اھر ف�إن ك�ان األوائ�ل ح�اربوه جس�داً  محاربة الحسین وأھل البیت
-205اآلخرون روحاً وفكراً وقب�راً حت�ى ق�ال الش�اعر حینم�ا ق�ام أزالم المتوك�ل (

  :ھـ) بحرث قبره 247
 )6في قتلھ فتتبعوه رمیماً ( أسفوا على أن ال یكونوا شایعوا  
وعلى الرغم من ذلك ظل مناراً یش�ع وعلم�اً یص�دح ب�الحق وی�دعو الن�اس  

ب�ر للظل�م والج�ور والم�أمن یلج�أ إلی�ھ الن�اس ف�ي إلى التوحید وكان ھو التحدي األك
الخطب والمحن. وتشترك جمیع معاني الزیارة في الداللة عل�ى أن الحس�ین (علی�ھ 

أحنى هللا سبحانھ لھ ك�ل ق�وانین الك�ون  ،السالم) الذي ما انحنى لظالم في سبیل هللا
رق ع�ن حب�ھ إذ لم یمح قبره ھدم الجائرین المتواصل ول�م یتف� ؛قبل الشھادة وبعدھا

الناس رغم األخطار واألھوال التي القوھا في ھ�ذا الس�بیل وك�أن الق�انون القاض�ي 
بأن الخوف یؤدي إلى الھزیمة والھدم یسبب االنطماس یج�ري ف�ي الحس�ین (علی�ھ 
الس��الم) عل��ى عك��س ذل��ك وك��أن ھادم��ھ یبنی��ھ ویش��یده وداف��ع الخ��وف ینقل��ب إل��ى 

مرة یھدم إال ویزداد الناس حولھ التفافاً الشجاعة والھزیمة تتبدل إلى نصر فما من 
 .وإیماناً ویقیناً بأنھ باب الرحمة وموضع البركة وتربتھ مظھر العنایة اإللھیة

لق��د تط��ورت تل��ك مراس��یم الش��عائر م��ن تجمع��ات ونی��اح إل��ى ق��راءة المقت��ل 
بصورة أكثر تنظیماً ودقة سمي ((مقت�ل اإلم�ام الحس�ین)) عل�ى ی�د اب�ن نم�ا الحل�ي 

 ،ھـ) في القرن السابع الھجري664ت) ثم السید أحمد ابن طاووس(ت ھ645(ت 
وھما أول من وضع كتب المقاتل التي تتحدث عن المآسي الدامیة التي وقعت على 
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واستمر اتباع أھل البیت عل�ى عق�د مجل�س المقت�ل ف�ي ح�رم اإلم�ام  ،أرض كربالء
  .) )7موسى بن جعفر 

ذب العدی��د م��ن ش��رائح المجتم��ع وم��ن الش��عائر الحس��ینیة المھم��ة الت��ي تج��
اإلنس��اني وتجعلھ��م حلق��ة واح��دة ھ��دفھا المواس��اة والتعزی��ة ھ��ي ش��عیرة اللط��م عل��ى 

ویق�ول الم�ؤرخ اب�ن الج�وزي إن أول ش�عیرة للط�م ج�رت ف�ي ، الصدور واألجسام
). وكان���ت م���ن 8منتص���ف الق���رن الخ���امس الھج���ري/ الح���ادي عش���ر الم���یالدي (

یرة اللط��م ق��د ب��دأت ف��ي الع��راق ف��ي الص��حن اإلش��ارات األول��ى الت��ي تب��ین أن ش��ع
لكن بني العباس جاھروا بمحاربتھم للش�عائر الحس�ینیة باش�كالھا  .الكاظمي المقدس

ھ��ـ ت��أمر بھ��دم  313فن��رى أن الس��لطة متمثل��ة ف��ي الخلیف��ة المقت��در ع��ام  ،المختلف��ة
ج��امع براث��ا ف��ي الك��رخ ال��ذي ك��ان مس��لمو بغ��داد یقوم��ون بتل��ك الش��عائر المبارك��ة 

 .)9(فیھ
ھـ) تغی�ر الوض�ع بع�ض الش�يء،  447-334ولكن وخالل الحكم البویھي (

فق�د أم�ر مع�ز  ،اذ أشار ابن الجوزي في مؤلفھ بأنھم قد ساندوا تنظیم تل�ك الش�عائر
الدولة البویھي بغلق األسواق ولبس السواد وتأسیس مواقع خاص�ة لوض�ع الج�رار 

لمص�یبة العطاش�ى م�ن أھ�ل البی�ت الملیئة بالماء لتوزیعھا على الحارات اس�تذكاراً 
لھذا نرى مدة حكمھم كانت كما یبدو  ،). واستمر البویھیون في ذلك10في كربالء (

 .أكثر العھود في ازدھار الشعائر الحسینیة في التاریخ االسالمي
ولم یستمر الحال، إذ سرعان ما تبدل الوضع بعد سیطرة السالجقة األت�راك 

ندة الم��ذھب الس��ني وعمل��وا عل��ى نش��ره وف��ق ھ��ـ) ال��ذین زعم��وا مس��ا 447-548(
فھمھم المتشدد وسیطرتھم على مجرى األمور في الحكم، ودفعھ�م حق�دھم الط�ائفي 
العقائدي إلى إعالن العداء للشیعة ومعتقداتھم الدینیة التي كانت تقام خلسة وبش�كل 

  .شبھ سري في بیوت الشیعة خشیة من التنكیل واالضطھاد
نیسان  22التاریخ الحدیث ھجم الوھابیون فجأة على مدینة كربالء في  فيو
1802  ً وسجلوا أبش�ع جریم�ة بح�ق المعتق�دات الدینی�ة ف�ي  .واستباحوھا قتالً ونھبا

التاریخ الحدیث، عكست عقیدتھم المتشددة الت�ي وج�دھا المس�تعمر لض�رب العقی�دة 
كبی��رة  ش��رف ت��رك آث��اراً المحمدی��ة األص��یلة. إن الھج��وم عل��ى ك��ربالء والنج��ف األ

حی��ث  ،عل��ى الش��یعة ف��ي الـــــــــــ��ـعراق وبخاص��ة عل��ى تط��ور الش��عائر الحس��ینیة
ألھبت ھذه الحوادث األلیمة حماس الخطباء والشعراء معبرین عن غضبھم الش�دید 

 .واأللم واألسى الذي یواجھونھ طوال تاریخھم
شعائر الحس�ینیة ب�ین اختلف التعامل مع ال ،وفي عھد الحكم العثماني للعراق

) م���ن أكث���ر ال���والة العثم���انیین 1831-1817واٍل وآخ���ر، إذ ن���رى داوود باش���ا (
مما دفعھم إلى العودة إلى  ،تضییقا على الشیعة ومنعھم من إقامة الشعائر الحسینیة

السریة في إقامتھا، ولم تغیر الحال عند وصول علي رض�ا باش�ا ال�الظ والی�اً عل�ى 
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ض���یق عل���ى إقام���ة الش���عائر ومنعھ���ا ب���القوة مص���ّدراً  ) اذ1842-1831بغ���داد (
إال أن  ،الق�وانین الص�ارمة بح�ق ك�ل م�ن یق�وم بتنظیمھ�ا ھ�و وال�والة ال�ذین أعقب��وه

إص��رار الش��یعة عل��ى عق��دھا دف��ع الب��اب الع��الي إل��ى الت��دخل عن��د ال��والي م��دحت 
 ) مطالباً بعدم التعرض لھا خوفاً من ردة فعل شعبیة مكلفة للدول�ة1868-1871(

). وفي نھایة الق�رن التاس�ع عش�ر الم�یالدي أخ�ذت الش�عائر الحس�ینیة 11العثمانیة (
 .تأخذ طابعاً تنظیمیاً أكثر دقة ورصانة ومتنوعة كما ھو حالھا الیوم

أم��ا م��ا یس��مى ب��ـ ((الحس��ینیات)) فق��د ش��رع ببنائھ��ا من��ذ النص��ف الث��اني م��ن 
ثقافی�ة إلقام�ة الش�عائر القرن التاس�ع عش�ر، اذ ق�م بھ�ا العراقی�ون كمؤسس�ات دینی�ة 

شعاراً لھا، إذ شیدت أول حسینیة في  الحسینیة متخذین من اسم اإلمام الحسین 
فنرى في كربالء ت�م تأس�یس أول  ،واستمر تشیید الحسینیات 1876الكاظمیة عام 
وكانت النجف األشرف  .من أجل إحیاء تلك الشعائر المباركة 1906حسینیة عام 

وكان  1884حیث شیدت حسینیة الشوشترلیة عام  ،لتأسیسمن المدن السباقة في ا
وبعد احتالل االنكلیز  .)12فیھا أقدم مكتبة من مكتبات النجف في العصر الحدیث (

إتبعوا سیاسة المھادنة والرعایة لتل�ك الش�عائر، بغی�ة مص�الح  ،1917للعراق عام 
ع��ام  وعن��د تأس��یس الحكوم��ة العراقی��ة ،خاص��ة وع��دم إث��ارة غض��ب ال��رأي الع��ام

أعلنت أن یوم العاشر من محرم عطلة رسمیة وینكس العل�م العراق�ي ف�ي  ،1921
 .جمیع بنایات الدولة تكریماً لصاحب الذكرى اإلمام الحسین 

  :خلود مصیبة الحسین علیھ السالم وشعائره :ثانیا
إن كل رزء ومصیبة یصاب بھا الن�اس تعف�ى وت�زول بع�د قلی�ل م�ن أی�ام أو 

لك�ن مص�یبة االم�ام الحس�ین جدی�دة ف�ي قل�وب محبی�ھ عل�ى م�دى  ،أع�وامشھور أو 
األعوام والدھور، وما زالت ولن تزول حتى ما یشاء هللا. والس�ر ف�ي ذل�ك واض�ح 
جلي وھو أن الحسین علیھ السالم إنما نھض إلحیاء دین هللا وش�ریعة ج�ده رس�ول 

ر الحس�ین خال�داً ف�ي وقد شاء هللا وھو (الشكور) أن یبق�ى ذك� ،هللا (ص) وتجدیدھا
ویعلي درجت�ھ ف�ي اآلخ�رة ج�زاء ل�ھ عل�ى تض�حیاتھ الجس�یمة إلحی�اء ال�دین  ،الدنیا

وقد تنبأت بذلك الصدیقة الصغرى زینب .ولصبره وثباتھ المنقطع النظیر ،والشرع
"فك��د كی��دك واس��ع س��عیك  :الكب��رى، وأعلن��ت تنبؤھ��ا ف��ي خطابھ��ا لیزی��د بقولھ��ا ل��ھ

وال  ،وال تمی��ت وحین��ا وال ت��درك أمرن��ا ،و ذكرن��اف��وهللا ال تمح�� ،وناص��ب جھ��دك
 .)13یرخص عنك غیرھا" (

وھذا م�ا نلمس�ھ ف�ي زیارت�ھ (علی�ھ الس�الم) أیض�اً، الت�ي كلم�ا تعرض�ت إل�ى 
كم��ا أن الس��یر لمس��افات طویل��ة  ،الض��غط، ازدادت واتس��عت وانتش��رت ف��ي اآلف��اق

ى حی��اة واللط��م الش��دید ونحوھ��ا تس��بب اآلالم واألم��راض وق��د تش��كل خط��راً عل��
اإلنسان أو صحتھ العامة إال م�ا ك�ان ف�ي ش�عائر أب�ي عب�د هللا (علی�ھ الس�الم) فإنن�ا 
ن���رى ان���دمال الج���روح ف���ي أس���رع م���ن المتص���ور بحس���ب المق���اییس والمع���دالت 

 .)14الطبیة(
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 المبحث الثاني: رؤى وأفكار حول المراسم العاشورائیة
 أوالً: المعاني السامیة للشعائر الحسینیة:

لھ��ا دالالت ومع��اني كب��رى ف��ي المجتمع��ات  إن إحی��اء مص��یبة الحس��ین 
ل���ذلك س���نبین الوظیف���ة  ،اإلنس���انیة وألن بحثن���ا یخ���تص ف���ي الجان���ب االجتم���اعي

 :)15االجتماعیة للشعائر الحسینیة بنقاط(
یخلق نوعاً م�ن  ،إن تجمع أصحاب المھن والحرف إلقامة الشعائر الحسینیة -1

 فعاش�وراء ،بي ی�ؤدي إل�ى نت�ائج اجتماعی�ة طیب�ةأنواع المجتمع المھني النق�ا
تخلق مجتمعاً تمسكھ الرابطة التي تجمع ك�ل أف�راده بع�دما عمل�ت الظ�روف 

ال سیما التي تتجذر  .وھذه وظیفة كل التقالید االجتماعیة ،على التفریق بینھم
دیناً في أعماق اإلنسان. كما أن اجتماع الفئات المتنوع�ة م�ن أبن�اء المجتم�ع 

 ان واحد یساعد في رفع الفوارق الطبقیة والفئویة.في مك
انھ��ا تع��د م��ن أھ��م الوس��ائل الت��ي ی��تم خاللھ��ا تب��ادل المعلوم��ات الت��ي ت��رتبط  -2

 .باألوضاع االجتماعیة لقطاعات األمة المتعددة
 .تساھم بعض األحیان في تأمین المساعدات والخدمات اإلنسانیة -3
ت المختلف���ة مث��ل الفنی���ة تنمی��ة المواھ��ب والق���درات والطاق��ات ف���ي المج��اال -4

واإلداریة والخدمیة. لقد نحتت مأساة كربالء موقعھا الخالد في قلوب الن�اس 
وعقولھم من مختلف الطبقات والمس�تویات الفكری�ة، ل�ذلك تنوع�ت ص�ورھا 
لكي یفھمھا الجمیع، ابتداًء من الشعر والمقالة إلى الخطابة ومج�الس الع�زاء 

بما یتناسب مع قابلیة المتلقي سواء  ،التشابیھ)وانتھاءا بالتمثیل أو ما یسمى (
 .كان مستمعاً أو قارئاً أو مشاھداً 

ولكي تحقق تلك الوظائف الت�ي ال تنف�ك ت�أثیراً عل�ى المجتم�ع اإلنس�اني  ،إذاً 
عامة ولیس بما یتعلق بأتباع أھل البیت خاصة، یطرح الباحثان رؤى وأفكار حول 

 :المراسم العاشورائیة بما یلي
العزة والكرامة واالستقالل یعد نفسھ ومجتمعھ إعداداً مناسباً،  إن الذي یرید 

علین�ا الی�وم أن  .لحسیني ھو اإلعداد المناسب لكل تلك التطلع�اتوالنھج المحمدي ا
ننف���تح عل���ى ھ���ذه النفح���ة الس���ماویة الت���ي تف���یض بھ���ا ملحم���ة عاش���وراء وأثرھ���ا 

فلنضيء جنبات حیاتنا بھذا المصباح اإللھ�ي ونتح�دى  ،اإلجتماعي الواضح للعیان
ة وقد قال اإلمام عواصف النوائب وأمواج النوازل باالتجاه الواعي إلى سفینة النجا

"كلنا سفن النجاة وسفینة جدي الحسین أوسع وفي لجج  :الصادق (علیھ السالم)
 .)16" (البحار أسرع

 الشعائر الحسینیة وتوّسع رقعة التشیع في العالم :ثانیا
حملت الشعائر الحسینیة نتائج إیجابیة كبیرة، تجاوزت في تأثیراتھ�ا الح�دود 
المحلیة واإلقلیمیة، وانتقلت لتشمل أنحاء مترامیة من الع�الم، إذ أن ممارس�ة إحی�اء 
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ذك���ر االم���ام الحس���ین ع ف���ي البل���دان الت���ي تحتض���ن أقلی���ات ش���یعیة أعط���ى لتل���ك 
ھ إلیص�ال رس�التھا ال�ى أبن�اء الم�ذاھب الجماعات بُعداً إعالمیاً واسعاً، استفادت من�

األخرى الذین یعیشون معھا في الدول نفسھا، وُسلطت األضواء على ما تعانیھ من 
ظل��م ت��اریخي طوی��ل وقھ��ر وآالم ال تُحتم��ل، وف��ي ظ��ل تل��ك الش��عائر ثبت��ت الش��یعة 

 مبادئھم واستطاعوا مقاومة ظالمیھم من أي ملّة كانوا.
لھ�ام ذات�ي یس�تفید من�ھ المغترب�ون لتوس�یع وقد تحولت الشعائر الى مص�در إ

التشیع أفقیاً وعمودیاً. إذ تتحول المنطقة التي تق�ع فیھ�ا الحس�ینیة ال�ى مرك�ز ج�ذب 
س��كاني ألتب��اع أھ��ل البی��ت ع ف��ي ھ��ذه الدول��ة أو تل��ك. وتتط��ور تجمع��اتھم وتتك��اثر 
ع��ددیاً، وی��زداد تماس��كم االجتم��اعي بعض��ھم م��ع ال��بعض اآلخ��ر وخلق��ت الت��رابط 

اطفي. وأعطتھم فرصة سانحة لنشر تاریخ أھل البیت عل�یھم الس�الم وعل�ومھم، الع
وبیان فضلھم، وال یخفى عظیم الحاجة إلى ذلك؛ لما تع�رض ل�ھ ھ�ـذا الت�اریخ م�ن 

 تشویٍھ ودّس.
وأسھمت الشعائر بحد ذاتھا بكل تفاصیلھا في البلدان األوربیة مساھمة فعالة 

سالم، وفي إلف�ات عق�ول اآلخ�رین ال�ى قض�یة في رواج ذكر اإلمام الحسین علیھ ال
ص�ورة االس�الم لم�ن ال یع�رف االس�الم، كم�ا حص�ل ذل�ك  كربالء، ومن ث�م تجلی�ة

 .ویحصل في الوقت الحاضر في السوید وبلجیكا والمملكة المتحدة وغیرھا
ویج��د أنص��ار أھ��ل البی��ت ع ف��ي الش��عائر فرص��ة ینتھزوھ��ا لتوجی��ھ الناش��ئة 

عیتھ، وبناء أساس فطري عقائدي متین یستند إلی�ھ، فب�دالً وتربیة الجیل الجدید وتو
من التسكع في الطرقات وبشكل خاص بالنسبة إلى الصبیة والشباب یمك�ن اللج�وء 
إل��ى ذل��ك الكرنف��االت األخالقی��ة الدینی��ة، الت��ي یتعلم��ون فیھ��ا الق��یم االنس��انیة النبیل��ة 

ودی�نھم وأم�تھم االس�المیة  والقوة العقائدیة الراسخة التي تقّوي صلتھم بوطنھم األم
جمع�اء، وإع��داد جی�ل م��ن الش��بان المنض�بطین الم��ؤمنین، ب��دالً م�ن العب��ث وارتی��اد 
األم��اكن المش��بوھة أو تض��ییع الوق��ت الثم��ین ف��ي المواق��ع الت��ي تھ��دم الشخص��یة 
واألسرة، انھا عمل جم�اعي یش�یر إل�ى اإلیح�اء االجتم�اعي وتب�ادل رف�ض المنك�ر 

ة واالنض�باط، إن تل�ك الش�عائر أدت دوراً أساس�یاً ف�ي وتدریب النفس عل�ى الفض�یل
تثبیت اإلیمان العام والعقیدة الشیعیة في نفوس الجیل الجدید للمسلمین الشیعة الذین 

 ُولدوا في أوربا. 
ولقد ساعدت الشعائر الحسینیة الشیعة الوافدین والمھاجرین الى بلدان العالم 
المختلفة على التواصل مع مجتمعاتھم المضیّفة، وجعلھ�م یتواص�لون م�ع مح�یطھم 
بشكل أقوى، ویقیمون عالقات طیبة أساسھا التكافل االجتماعي، من خالل تحوی�ل 

ص��ورة م��ن ص��ور المس��اعدات ع��ادة تق��دیم الطع��ام والش��راب بأس��م عاش��وراء ال��ى 
اإلنس��انیة العاجل��ة لمس��تحقیھا، لتش��مل المالب��س واالحتیاج��ات الض��روریة األخ��رى 
للفقراء والمساكین. وھي ن�وع م�ن التواص�ل ب�ین المجتم�ع ذي العناص�ر المتنوع�ة 
والتقری��ب ب��ین فئات��ھ، باستش��عار العاطف��ة والح��زن والنظ��ر ال��ى المث��ال المض��حي 
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ر المرتبط��ة ب��ذلك المث��ال وااللت��زام بأخالق��ھ. ألنھ��ا (الحس��ین الش��ھید)، والعناص��
 تخاطب البشر كافّة، بغض النظر عن االختالف والتباین الثقافي بینھم.

كم��ا أن إقام��ة الش��عائر حق��ق نوع��اً م��ن التق��ارب والوح��دة داخ��ل المجتم��ع 
الواحد، الن ذلك یعني بأن ھناك ما یجمع ھؤالء القوم، وبالتالي فھم یقیمون العزاء 

تمع��ین، ویمك��ن أن ینطب��ق ذل��ك عل��ى التجمع��ات الش��یعیة ف��ي الق��ارة األوربی��ة مج
والغرب عموماً، كالوالیات المتحدة األمریكیة وكندا وبع�ض دول أمریك�ا الالتینی�ة 

بوض�ع رس�ائل  Köln كالبرازیل. وفي ألمانیا مثالً قام زوار متحف مدینة كولونیا
وض ف��ي المتح��ف، حمل��ت شخص��یة وجماعی��ة ف��ي نس��خة الش��باك الحس��یني المع��ر

مختلفة كتبھا أصحابھا بلغاتھم یرجون فیھا شھید كربالء كي یشفع  أمنیات وحوائج
في تحقیق أمانیھم في الحیاة الدنیا، وقد ُوجد أكثر من خمسة آالف رس�الة ت�م نقلھ�ا 

 .)17من (كولونیا) الى العراق لوضعھا في شباك الضریح المقدس(
ة المنص��رمة أن ع��ودة مظ��اھر الش��عائر ومم��ا یُالح��ظ ف��ي الس��نوات القلیل��

الحسینیة في بلدنا العراق الحبی�ب بش�كل أوس�ع جماھیری�اً وأكث�ر ق�وة م�ن الس�ابق، 
ساھم بما ال یقبل الشك في نقلھا وتفعیلھا الى الكثیر من البلدان العربیة واألجنبی�ة، 
 وأدى بالنتیجة في یقظة بعض الش�عوب ودفعھ�ا للث�ورة ض�د االس�تبداد، وأن تك�ون

من��اراً لك��ل األح��رار ف��ي الع��الم. ألن تل��ك الش��عائر أص��بحت وس��یلة تعری��ف بلیغ��ة 
لنھض�ة اإلم�ام الحس�ین، وبم�ا تحملت�ھ م�ن فك�ر وتع�الیم دینی�ة وإنس�انیة واجتماعی��ة 
وسیاسیة، تقتدي بھ�ا ك�ل أم�ة مؤمن�ة بتأدی�ة، وتس�عى إلع�الء كلم�ة الح�ق وتطال�ب 

یة الشعائر الحسینیة. لقد ساعدت تلك بالكرامة ونبذ الرذیلة، وھو ما یدل على عالم
الشعائر على بعث الحیاة من جدید في مجتمعات شیعیة تعرض�ت لش�تى مح�اوالت 
الطمس والتشویھ وتھددت بالتغییب والضیاع، كما في شیعة نیجیریا وغانا ومصر 
وغیرھا من مناطق القارة األفریقیة، كما أعطت ح�افزا روحی�اً وثوری�اً لمجتمع�ات 

 كما في تركیا والبحرین ودول الخلیج العربي. شیعیة أخرى
وھناك شواھد من التاریخ یمكن أن نس�وقھا للت�دلیل عل�ى م�ا أوردن�اه، ن�ذكر 

ف�ي ای�ران بم�ا  1963حزی�ران  5-4على سبیل المث�ال ال الحص�ر م�ا حص�ل ف�ي 
خرداد)، حیث خرج االمام روح هللا الخمیني الى المدرس�ة  15یُعرب بـ (انتفاضة 

المسماة (الفیضیة) بوم العاشر من محرم لیخطب خطبة عص�ماء كش�ف الحوزویة 
فیھا المص�ائب الت�ي الحقتھ�ا العائل�ة البھلوی�ة المالك�ة ف�ي ای�ران، وفض�ح العالق�ات 

وف�ي فج�ر الی�وم الت�الي أعتقلت�ھ  السریة ب�ین النظ�ام واس�رائیل وتبعیت�ھ لالمریك�ان.
الد كاف��ة ف��ي تظ��اھرات س�لطات األم��ن، فخرج��ت الجم�اھیر الحاش��دة ف��ي أنح��اء ال�ب

حاشدة واندلعت مواجھات عنیفة ودامی�ة م�ع ج�الوزة الش�اه، أدت ال�ى ج�رح وقت�ل 
اآلالف فكان��ت أی��ام الش��رارة األول��ى النط��الق الث��ورة االس��المیة فیم��ا بع��د للش��عب 

 .)18االیراني (
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تجس��یداً أص��یالً 1977وف��ي مث��اٍل آخ��ر نج��د م��ا ح��دث ف��ي انتفاض��ة ص��فر 
م��ن ب��ین جنب��ات الش��عائر الحس��ینیة، الت��ي ُع��ّدت الش��رارة  النبع��اث ال��روح الثوری��ة

األول��ى للتح��رك اإلس��المي ف��ي الع��راق عل��ى مس��توى المواجھ��ة والمص��ادمة م��ع 
السلطة الحاكمة آنذاك. وقد اندلعت على اثر ص�دور ق�رار حك�ومي یمن�ع المع�زین 

لی�ھ المشاة من النجف االشرف إلى كربالء المقدسة في أربعینیة اإلم�ام الحس�ین (ع
السالم)، ما أثار مشاعر الشعب األبي بوجھ عام، ولم یثنھم عن االستعداد للخروج 
واالتفاق على الموعد المعتاد سنویاً, وفعال خرجت الجماھیر الحسینیة م�ن النج�ف 
االشرف وھي تردد عبارات دینیة، ما أدى إلى حدوث اص�طدامات ب�ین الس�ائرین 

الطریق المؤدي الى كربالء المقدسة وسقط ألداء الزیارة وقوات النظام على طول 
عدد من الشھداء والجرحى وأٌلقي القبض على عدد آخر م�نھم، وٌحكم�وا باإلع�دام. 
وقد مثلت انتفاض�ة ص�فر فص�الً م�ن فص�ول المعارض�ة الوطنی�ة وتعبی�راً واض�حاً 

  .)19عن إرادة الشعب القادر على الثورة وعدم االستكانة للظلم مھما كان الثمن (
ح��رص المغترب��ون عل��ى تكراری��ةَ ممارس��ِة الش��عائِر الحس��ینیة بش��كٍل  وق��د

سنوي، لما رأوه من فائدتھا في الحفاظ على ھویِة التشیُّع، وتعزیز شخصیِة الشیعِة 
الممیزة، وألنھا من أضخم المؤتمرات اإلسالمیة للشیعة في العالم، كم�ا ھ�و الح�ال 

حس�ین ع، الت�ي تجس�د ك�ل المث�ل في شعائر العاش�ر م�ن مح�رم وأربعینی�ة اإلم�ام ال
السامیة والمبادئ االس�المیة الحق�ة، حی�ث یجتم�ع الن�اس فیھ�ا كاجتم�اعھم ف�ي مك�ة 
المكرمة، فتلتقي فیھ الوفود من كل بقاع العالم وھ�م یھتف�ون (یاحس�ین)، ھ�ذا بلغت�ھ 

 العربیة، وذلك بالتركیة، وثالث بالفارسیة، وآخر باألوردیة.
-1957رس�ي أح�د مراج�ع ال�دین ف�ي ك�ربالء ( یقول السید محم�د تق�ي المد

...) في معرض حدیثھ عن أھمیة الش�عائر بالنس�بة لش�یعة الع�الم م�ا نص�ھ "وھ�ذه .
المواكب ھي الناطقة عن قض�یة االم�ام الحس�ین علی�ھ الس�الم، وقض�ایا الش�یعة ف�ي 
العالم االسالمي، فعلى سبیل المثال اع�دم قب�ل خمس�ة واربع�ین عام�اً مس�لم ایران�ي 

ف آل سعود ظلم�اً وع�دواناً، وف�ي تل�ك الس�نة حمل�ت جمی�ع المواك�ب الحس�ینیة بسی
التي وفدت الى كربالء رایة ھ�ذا الرج�ل، وبع�د فت�رة ك�ان النظ�ام البائ�د ف�ي ای�ران 
یض�طھد العلم��اء فكان�ت المواك��ب الحس��ینیة ف�ي الع��راق تن��ادي بال�دفاع ع��ن علم��اء 

لبنان فما كان من المواكب  ایران، وبعد فترة اخرى حدثت مجزرة ضد الشیعة في
 ).20الشیعیة في العراق إال أن نادت بالدفاع عن الشیعة في لبنان." (

ومن المعلوم أّن مذھب الشیعة اإلمامیة العدید یضم من القومیات واألعراق 
والجنسیات التي ھي بدورھا تختلف من حیث الم�وروث الحض�اري والثق�افي، وال 

م المكتوب حت�ى ف�ي عص�ر العولم�ة، أّم�ا الش�عائر یتیسر للجمیع مخاطبتھم باإلعال
فإنّھا أشبھ ما تكون في خطابھا باللوحة الفنیة التي یستطیع الجمی�ع أن ی�درك م�دى 
روعتھ��ا وجم��ال تعبیراتھ��ا، وإن ك��ان ھ��ذا اإلدراك یختل��ف بالدرج��ة وفق��اً لل��وعي 
الثق��افي. ل��ذلك فھ��ي تخل��ق عام��ل وح��دوي م��ن خ��الل المش��اركة الجماھیری��ة ف��ي 
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مواس��اة ألھ��ل البی��ت عل��یھم الس��الم. وھ��ذا مم��ا ی��ؤّدي إل��ى زی��ادة األُلف��ة والمحب��ة ال
والتوّدد ب�ین المش�اركین ف�ي الش�عائر الحس�ینیة، وتقوی�ة أنفس�ھم عل�ى تحّم�ل أعب�اء 
الحیاة، وھذا ما یخلق جّو الوحدة ب�ین المش�اركین، الوح�دة ف�ي المص�اب، والوح�دة 

 ). 21األجر والثواب في المواساة (في الھدف، والوحدة في التسابق لتحصیل 
ن مدرسة كربالء التضحویة كانت وستبقى معین�اً ملھم�اً للث�وار واالح�رار، إ

كما ھو الح�ال م�ع أح�رار ال�یمن، ال�ذین أعلن�وا م�راراً أنھ�م یتمس�كون عل�ى ال�دوام 
بمبدأ التصدي للطواغیت والمستكبرین والمنحرفین، تأسیاً بثورة االمام الحسین بن 

ھما السالم) وقاوموا خط االرھاب التكفیري الناصبي، ومن ورائھ�م ق�وى علي(علی
االستكبار العالمي والصھیونیة البغیض�ة، ومرت�زقتھم م�ن حك�ام الف�تن واالنح�راف 
والجاھلی��ة ف��ي المنطق��ة، ال��ذین ش��ر الھزیم��ة عل��ى أی��دي أتب��اع مدرس��ة التض��حیة 

 ).22الحسینیة وبطوالتھم الفذة (
ومما یُالحظ أیضاً أن ھناك عالقة طردیة بین نھضات الش�یعة عل�ى الص�عد 
المختلفة وبین درج�ة تمس�كھم بالش�عائر الحس�ینیة ف�ي األم�اكن واألزمن�ة المختلف�ة. 
وھذا األمر واضح عبر الت�اریخ، واألمثل�ة عل�ى ذل�ك ف�ي عص�رنا الحاض�ر كثی�رة 

ة الخل�یج العرب�ي، وغیرھ�ا. وجلیّة في بلدان كثیرة كالعراق وإیران ولبن�ان ومنطق�
ولعل ذلك یعود ألن ھ�ذه الش�عائر تس�لّح أص�حابھا ب�البنى الفكری�ة والق�وة الروحی�ة 
الالزمة لمواجھة تحدیات الزمن وصعوباتھ، فھي لیست مج�رد طق�وس وش�عارات 

 ). 23ومعلومات تاریخیة كما قد یتوھم البعض(
م�ع اللبن�اني المعاص�ر یقول (بندكتي) الباحث في التفاعل المتبادل ب�ین المجت

"إن مراس��یم الع��زاء الحس��یني كان��ت ق��د ارتبط��ت من��ذ الب��دء  :والش��عائر الحس��ینیة
بتاریخ المعارضة السیاسیة في اإلسالم، وتحولت في أحیان كثیرة إل�ى ش�كل م�ن 
أشكال الرفض واالحتجاج ضد الرؤیة اإلیدیولوجیة الرسمیة وتحولت إلى ض�رب 

ة والخفیّة طوًرا ف�ي ظ�روف القم�ع واالض�طھاد؛ من ضروب المقاومة العلنیة تار
ومن جھة ثانیة قد تحولت ش�عائر الع�زاء الحس�یني إل�ى منب�ر للخط�اب السیاس�ي 
واالحتجاج على األوضاع الجائرة ف�ي المجتم�ع.. حت�ى أص�بحت الغ�الف الرم�زي 

  .)24الطقسي لمحتویات فكریة حدیثة" (
) منب�ًرا 1978-1928ص�در(فقد استعان بھا اإلمام الُمغیّ�ب الس�ید موس�ى ال

فعَّ��االً ف��ي نش��ر آرائ��ھ اإلص��الحیة. وبین��ت بع��ض األبح��اث المیدانی��ة فاعلی��ة ھ��ذه 
االحتفاالت في إنعاش روح المقاومة ضد االح�تالل اإلس�رائیلي ف�ي جن�وب لبن�ان، 

م إلى إطار للق�اءات ب�ین الطوائ�ف الدینی�ة إلظھ�ار ۱۹۹٥كما أنھا تحولت في عام 
ن��اني. تب��ین ھ��ذه التط��ورات أن الرم��وز اإلس��المیة ال ت��زال التض��امن ال��وطني اللب

تحتفظ بقوتھا الحیة، فھي قادرة على التأثیر في الخبرة المعرفیة والروحیة للش�عب 
 ). 25الشیعي (
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وم���ن المثی���ر لالھتم���ام فیم���ا یتعل���ق بالش���عائر وعالقتھ���ا ف���ي توثی���ق ع���رى 
 الط��ف وتجس��ید التواص�ل ف��ي المجتمع�ات، م��ا یحص�ل ف��ي لبن��ان م�ن تمثی��ل واقع�ة

قصة استشھاد االمام الحسین واھل بیتھ واصحابھ في ك�ربالء، الت�ي تش�رح واقع�ة 
الط��ف بش��كل مفص��ل، ف��إن ھن��اك الكثی��ر م��ن المش��اركین ف��ي ھ��ذه التمثیلی��ة م��ن 
الفلسطینیین الُسنّة، وھذا یدل على التقارب والتضامن االجتماعي _ السیاسي الذي 

ولع��ب دورا توحی��دیا ب��ین الم��ذاھب واالدی��ان اف��رزه الص��راع العرب��ي االس��رائیلي 
)26 .( 

واالنتصار العاشورائي اآلخر حصل في العراق، البل�د ال�ذي ظ�ّن ال�دواعش 
وأس��یادھم الص��ھاینة وبع��ض دول الغ��رب ومم��ن یج��اھرون ف��ي مناص��بة الع��داء 
للمس���لمین الش���یعة، ومجن���دیھم المغفل���ین ال���ذین دفع���وھم لمحارب���ة ابناء(عاش���وراء 

نیة الوثابة) في دول محور المقاومة (ایران وسوریا ولبنان والیمن والنھضة الحسی
والع��راق)، انتقام��ا م��ن تمس��ك ھ��ذا المح��ور بعقی��دة مكافح��ة المش��روع التوس��عي 
الصھیوني الغربي في العالم االسالمي. لكن ما جرى ف�ي الع�راق خصوص�ا أف�زع 

ی��ة فت��وى المرجعی��ة األع��داء، عن��دما انب��رى العراقی��ون ش��باباً وش��یوخاً واح��داثاً لتلب
، 2014الدینیة الرشیدة في النجف االشرف بإعالن (الجھاد الكفائي) في حزی�ران 

فكان تشكیل فصائل الحشد الشعبي على ھدي مدرس�ة التض�حیة الحس�ینیة وملحم�ة 
 ). 27عاشوراء بدایةً لتالشي تكفیریي داعش واندحارھم واعوانھم(

ئة واألیزی��دین ش��اركوا إل��ى وم��ن الج��دیر بالمالحظ��ة أن المس��یحیین والص��اب
جانب المسلمین في ھذه الشعائر، واستخدمت رمزیتھ�ا لتح�دي الح�روب اإلرھابی�ة 

 وداعمیھا
 ثالثاً: أفكار إصالحیة حول الشعائر: 

عند إجراء الشعائر الحسینیة یترافق معھا ظھور ممارسات اعتبرھا البعض 
مؤذیة للنفس أو تؤدي إلى اضرار اجتماعیة ونفسیة، وظھرت خ�الل ذل�ك مواق�ف 
بع��ض مجتھ��دي الش��یعة ت��رفض أو تعت��رض عل��ى بع��ض تل��ك الممارس��ات وتب��یح 

ً البعض اآلخر، والسائد على مر العصور واألزمان أن ھناك موقف�اً واض� حی�ال  حا
تلك المسألة ولعل من الضروري إجمال بع�ض اآلراء م�ن الش�عائر الحس�ینیة الت�ي 

وبخص�وص عاش�وراء الحس�ین (ع) تكث�ر المظ�اھر  .)28ظھرت على مر الزمان(
االحیائیة والكل یرفع شعار االمام على برامجھ ومشاریعھ والكل یحاول االلتصاق 

لذا یجب أن نالحظ  ،ساتھ وبرامجھباإلمام لیضفي المصداقیة والشرعیة على ممار
 :عدداً من النقاط أھمھا

ال ب��د م��ن وض��ع ش��روط ألج��ل س��المة أي ممارس��ة ومنھ��ا الش��عائر الم��ذكورة  .1
 ،كاالخالص � سبحانھ واالیمان واالعتقاد بإمامة وعصمة اإلمام الحس�ین (ع)

 .واالیمان بثورتھ الخالدة
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بأس�م االم�ام الحس�ین كأس�تغالل تسجیل بعض السلوكیات الخاطئة الت�ي ترتك�ب  .2
ف�بعض الن�اس وألج�ل أن یؤس�س موك�ب  .أسمھ في مسألة بناء مأتم أو حس�ینیة

یس��مح لنفس��ھ أن یقھ��ر اي ش��خص ب��أن یبیع��ھ أرض��ھ لبن��اء الموك��ب وتح��ت م��ا 
یُس��مى ب(حوب��ة الحس��ین) وأن��ھ اذا ل��م یبع��ھ المال��ك فلینتظ��ر غض��ب الحس��ین 

 .وانتقامھ لھ وألبنائھ
ق��د یُس��تغل اس���م االم��ام الحس���ین(ع) ف��ي التغطی��ة واإلخف���اء عل��ى التج���اوزات  .3

وتحقی���ق الوجاھ���ة االجتماعی���ة  ،الش���رعیة واالخالقی���ة والتموی���ھ عل���ى الن���اس
 .والسمعة السیاسیة

البد من التنویھ الى بعض الممارسات الخاطئة في اقامة الشعائر الحسینیة الت�ي  .4
وال تم�ت بص�لة ال�ى الواقع�ة التاریخی�ة  .قد تسيء الى قضیة االمام الحسین(ع)

 .الحقیقیة
مما تجدر االشارة الیھ على أثر تطور العزاء الحسیني واتساعھ عن طریق  

-1865أصدر المجتھد السید محسن االمین ( ،اللطم والضرب بالسالسل وما إلیھا
) رس��التھ ف��ي تح��ریم إدم��اء الجس��د والض��رب بالسالس��ل وبع��ض المظ��اھر 1952

كما أفتى الس�ید اب�و الحس�ن  ،تجري في مواكب العزاء أیام عاشوراء االخرى التي
وم��ا أظھ��ره ش��باب الكاظمی��ة  .)29) بحرمتھ��ا أیض��اً (1946-1860االص��فھاني (

م ال���ى المص���لح المجاھ���د الس���ید ھب���ة ال���دین الحس���یني الشھرس���تاني 1941ع���ام 
) م���ن ت���أثرھم لھ���ذا التط���ور الالف���ت، وال���ذي یكم���ن وراءه م���ن 1883-1967(

ف�اقترح عل�یھم تط�ویره  ،رار بھذا العزاء وبأھداف سید الش�ھداء علی�ھ الس�الماإلض
الى إقامة حفالت وإلقاء قصائد تشید بال�ذكرى وت�ؤبن ش�ھداءھا. وتبن�ى ھ�ذا األم�ر 

وأس�اتذة الجامع�ات وق�ادة  ،أعالم القط�ر العراق�ي ساھم فیھا كثیر من ،لعدة سنوات
وس�اھمت  ،ثر في جذب النفوس الیھ�اكان لھا أكبر األ ،من شعراء وخطباء ،الرأي

بنق��ل ھ��ذه الحف��الت حی��ة عب��ر األثی��ر ع��ن طری��ق اإلذاع��ة م��ن ص��حن االم��امین 
وكان یحضرھا عشرات اآلالف  ،الكاظمیین صبیحة العاشر من محرم في كل عام

مم�ا أعط�ت  ،وممثلي الدول االس�المیة ،من المستمعین الى جانب الھیئات الرسمیة
  .)30الشعائر(أروع صورة محترمة لتلك 

وب�روح االنفت�اح  ،روح إیجابیة معطاءة ،إن عبر كربالء تفیض بھذه الروح
والتفاع��ل والتح��دي والتص��دي وب��روح المقاوم��ة واالس��تقامة وھ��ذه ال��روح النقی��ة 
تتناقض كلیاً مع تلك الثقافات الدخیلة والھروب من واقعی�ات الحی�اة. وال یج�وز أن 

م��ن الع��زم  ،ح��رومین م��ن م��اء الحی��اةنع��یش دھ��راً عل��ى ش��اطئ الحس��ین (ع) م
الحسیني والشجاعة الحسینیة من العطاء الحسیني ومن الك�رم واإلیث�ار والمواجھ�ة 

 .)31والتحدي ومن كل تلك المعطیات التي زخرت بھا ملحمة كربالء الثائرة (
"أال ترون إلى الح�ق لقد أوضح اإلمام الحسین (ع) حقیقة مھمة حینما قال: 

فم�ا  لیرغب المؤمن في لقاء هللا محق�اً". ،الباطل ال یتناھى عنھ وإلى ،ال یعمل بھ
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فھ���ذا یعن���ي أن رك���ام الخ���وف  ،والباط���ل ال یتن���اھى عن���ھ ،دام الح���ق ال یعم���ل ب���ھ
والرعب والتكاسل یرن على قلوب الناس ویمنع ضمائرھم م�ن االس�تجابة ب�ھ ألي 

 .)32وھذا ما یجب أن یُرفع ( ،نداء
نحی��ي مراس��م زی��ارة القب��ر الش��ریف أو ذك��ره ف��إذا ل��م نراق��ب أنفس��نا ونح��ن 

األم��ر ال��ذي  ،العط��ر فربم��ا س��قطنا ف��ي ممارس��ات متنافی��ة تمام��اً م��ع ھ��ذه األھ��داف
وربما س�قطنا ف�ي  ،ویفشل كل دالالتھ ومعطیاتھ ،یصادر قیمة الموسم العاشورائي

وتفق��ده  ،وتل�وث ص�ورتھ ،ممارس�ات تحریفی�ة تس�يء إل�ى س��معة الموس�م الحس�یني
ظافت��ھ ومعن��اه الكبی��ر، وربم��ا س��قطنا ف��ي ممارس��ات اس��تھالكیة تف��رغ نقاوت��ھ ون

وربما سقطنا في ممارسات تحمل ازدواجی�ة قاتل�ة  ،التعاطي من مضامینھ األصیلة
 ً ً  ،ونتناقص مع أھدافھا ،تجعلنا نعیش مع الذكرى عاطفیا  ،عملیاً، وسلوكیاً، وروحیا

 ً وألننا لم نحاس�ب  .اطي مرفوضةھذه أشكال من التع .وأخالقیاً واجتماعیاً وسیاسیا
ف�ي حاج�ة  ل�ذا ف�نحن ،وألننا لم نحاس�ب مس�توى التع�اطي ،الممارسات والتطبیقات

إلى وقفة نقد ومراجعة لك�ي نش�كل م�ن خاللھ�ا المفھ�وم الحقیق�ي للتع�اطي م�ع ھ�ذا 
ولك��ي  ،الموس��م، ولك��ي نتح��رر م��ن ك��ل إش��كال الدخیل��ة والمنحرف��ة واالس��تھالكیة

  .)33نصوغ للذكرى حضورھا الفاعل والمتحرك في كل واقعنا المعاصر(
لع��ل بع��ض الن��اس یرفض��ون او ینزعج��ون حینم��ا تط��رح مس��ألة المحاس��بة 
والنقد والمراجعة لممارسات عاشوراء بدعوى أن كل ھ�ذه الممارس�ة تنطل�ق بإس�م 

تج�اه قض�یة ولنترك للن�اس أن یعب�روا ع�ن مش�اعرھم  ،اإلمام الحسین علیھ السالم
اإلمام الحسین (ع) بأي أس�لوب وب�أي ش�كل، فلم�اذا نحاس�ب الممارس�ات ؟ ولم�اذا 
نحاص��ر األس��الیب ؟ ولم��اذا نش��كك ف��ي األھ��داف والنوای��ا ؟ ف��الجمیع م��أجورون 
وثابون، ثم أن الناس یتفاوتون في مس�تویات التعبی�ر وف�ي مس�تویات اإلع�الن ع�ن 

وھل إن  ،ذه القضیة المأساویة األلیمةوفي مستویات التعاطي مع ھ ،الحب والوالء
  .استمرار قضیة اإلمام الحسین (ع) إال من خالل ھذا التعاطي المفتوح

ص�حیح أن  ،ولك�ن ال نقبل�ھ بھ�ذا اإلط�الق ،ھذا الكالم فیھ الكثیر من الصحة
فق��د یعبّ��ر الفقی��ھ وق��د یعب��ر االس��تاذ الج��امعي  ،أس��الیب التعبی��ر متع��ددة ومتنوع��ة

ك��ل  ،وق��د یعب��ر الطف��ل ،وق��د تعب��ر الم��رأة ،لف��الح وق��د یعب��ر الش��اباالك��ادیمي أو ا
وھكذا یستطیع كل صنف من الناس أن یمارس إحی�اء عاش�وراء  ،بأسلوبھ الخاص

 ،باألسلوب الذي ینسجم معھ، نعم ھناك من األسالیب ما تنسجم مع ك�ل المس�تویات
والف��الح  فمج��الس الع��زاء یحض��رھا الفقی��ھ والع��الم والمثق��ف والت��اجر والموظ��ف

والمواك�ب الحس�ینیة یمك�ن أن تم�ارس بطریق�ة  .والشاب والم�رأة وك�ل المس�تویات
قادرة على أن تستوعب كل المس�تویات وتبق�ى بع�ض األس�الیب تنس�جم م�ع بع�ض 

ولك��ن الش��يء غی��ر  ،ك��ل ھ��ذا ص��حیح .المس��تویات وال تنس��جم م��ع ال��بعض اآلخ��ر
ش��ورائي، وأن ت��دخل الص��حیح أن ت��دخل أس��الیب تتن��افى م��ع أھ��داف الموس��م العا



 2018�رش�ن الثاين  8-7 اجلامعة املستنرصیة - لكیة ا�ٓداب       ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقايف العارش 
 

122 
 

وأن ت��دخل أس��الیب تجھ��ض رس��الة  .أس��الیب تس��يء إل��ى س��معة القض��یة الحس��ینیة
 .)34كربالء (

المش��كلة أن الكثی��ر م��ن المعنی��ین بھ��ذا الش��أن یتحفظ��ون أْن یمارس��وا دور 
المحاس��بة والتص��حیح ودور النق��د والمراجع��ة، ویتحفَّظ��ون ف��ي أن یقول��وا الكلم��ة 

ذا ان�تم ص�امتون؟ ق�الوا: إنن�ا ال ن�تمكن أن نت�دخل ف�ي وإذا قیل لھم: لم�ا ،الصحیحة
 ،العلماء الب�ارزون ل�م یت�دخلوا ،قضیة اإلمام الحسین (ع) الفقھاء الكبار لم یتدخلوا

الخ��وف م��ن  ،وربم��ا یق��ف وراء ھ��ذا الص��مت عن��د الكثی��رین الخ��وف م��ن الن��اس
ال بد من وال یبرر السكوت، ال بد من الكلمة، و ،كل ھذا ال یبرر الصمت .الشارع

الموقف، وال بد من التصحیح. الفقیھ الكبیر السید محسن األم�ین (ق�دس هللا روح�ھ 
ولمراس��م عاش��وراء،  ،الط��اھرة) حینم��ا أعل��ن ثورت��ھ التص��حیحیة لمراس��م الع��زاء

حرك�وا الش�ارع ض�ده، نالت�ھ الكلم�ات  ،أخرجوه من الم�ذھب ،وأثاروا حولھ ضجة
وأص��ر عل��ى تنزی��ھ المراس��یم  ،وقف��ھب��الجرح والق��دح والس��باب، ولكن��ھ ص��مد ف��ي م

العاشوریة من كل دخیل، وقد ساند ووقف مع�ھ، وداف�ع عن�ھ المرج�ع الكبی�ر الس�ید 
  .)35أبو الحسن األصفھاني رضوان هللا علیھ (

ومن المھم الق�ول إن مواق�ف بع�ض العلم�اء الت�ي حرم�ت الش�عائر الحس�ینیة 
فجمیعھ��ا مبتنی��ة عل��ى أس��اس الظ��روف االجتماعی��ة والسیاس��یة وم��ا ش��ابھھا حس��ب 
ظ��روف المنطق���ة. فق���د تعرض��ت الش���عائر مث���ل أي ش��عائر أخ���رى ف���ي الم���ذاھب 

المص�الح اإلسالمیة األخرى إلى االستغالل والتشویھ سواء بس�بب جھ�ل العام�ة أو 
وم�ذھبھم.  الخاصة، ل�ذلك فق�د ت�ؤدي إل�ى إس�اءة متعم�دة إل�ى فك�ر أھ�ل البی�ت 

وعلی��ھ وج��د بع��ض العلم��اء م��ن الواج��ب تھ��ذیبھا وع��دم الخ��روج ع��ن األھ��داف 
 والغایات التي وجدت لھا مثل ھذه الشعائر.

 ،ھ��و أم��ر نس��بي ،إن اعتب��ار بع��ض الممارس��ات المؤذی��ة لل��نفس مض��رة بھ��ا
 ،اً عند العلماء، فإذا كانت مضرة ضرراً معتداً بھ فھي حرامفلیس كل ضرر حرام

 ولكن ھناك من یقوم بالشعائر الحسینیة وال یعتبرھا ضرراً معتداً بھ.
ومن ھنا فإن على الخطباء الكرام أن یستفیدوا بأقص�ى ق�در ممك�ن م�ن ھ�ذه 

  :)36المناسبة ویوجھوا األمة إلى القضایا التالیة ( 
د اإلس��المیة الت��ي تعص��ف بھ��ا الی��وم الش��بھات والف��تن وترس��یخ ترس��یخ العقائ��أوالً: 

العقائد یتم في بیان آیات هللا سبحانھ وتعالى وصفات الرس�ول وبی�ان كلمات�ھ 
 .وصفات وكلمات أھل بیتھ علیھم أفضل الصالة والسالم

إشاعة الوعي الدیني الصحیح المنبعث من كلمات الوحي النابعة من الكت�اب  ثانیاً:
و كلم��ات الرس��ول وأھ��ل بیت��ھ (عل��یھم الس��الم) وھ��ذا ال��وعي نح��ن المجی��د أ

بحاج��ة ماس��ة إلی��ھ ألن الح��وادث والمتغی��رات الت��ي تج��ري ف��ي األم��ة تحی��ر 
 .الناس وتحولھم إلى أناس ال یعرفون كیف یتصرفون في المواقف الصعبة
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توجی�ھ الن�اس إل�ى الخل�ق الفاض�ل ألن أعظ�م المص�ائب الت�ي ت�رد إلین�ا نح�ن  ثالثاً:
لمسلمین إنما ھ�ي م�ن الكس�ل والتخل�ف والتف�رق وع�دم التح�رك الس�لیم ف�ي ا

الحیاة. البد أن نوج�ھ الن�اس إل�ى الخل�ق الفاض�ل واآلداب الرفیع�ة مس�تمدین 
ذل��ك م��ن نھ��ج أب��ي عب��د هللا الحس��ین (علی��ھ الس��الم) وكی��ف كان��ت نھض��تھ 

(صلى والنبي  ،وثورتھ وقیامھ في ذات االتجاه الذي كانت علیھ رسالة النبي
 "إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق"  :هللا علیھ وآلھ وسلم) قال

وعلى الخطباء فضالً ع�ن ذل�ك أن یكون�وا ق�دوة ص�الحة لألم�ة، ف�ال تختل�ف 
أقوالھم وال تتناقض أفعالھم وال تتشتت أھوائھم، تكون دعوتھم إلى هللا، ولیس إل�ى 

ویتح�دون المص�اعب. وم�ن جھ�ة أنفسھم، ویتج�اوزون ف�ي ھ�ذا الطری�ق المص�الح 
أخ���رى عل���ى الخطب���اء حفظھ���م هللا تع���الى أن یحثّ���وا عل���ى الكت���ب الدینی���ة وإقام���ة 
المش��اریع الخیری��ة، مث��ل بن��اء المس��اجد والحس��ینیات والمستوص��فات والمستش��فیات 

 .وكل المرافق االجتماعیة التي یمكنھم أن یسعوا من أجل بناءھا
وف��ن وھوای��ة ینبغ��ي أن تترس��خ ف��ي الخطاب��ة قب��ل أن تك��ون علم��اً ھ��ي ذوق 

تب�دأ بالدراس�ة الوافی�ة الش�افیة والممارس�ة الدائم�ة والتھیئ�ة  ،الذھن كمشروع ضخم
 ،واالعتق�اد بأنھ�ا رس�الة راقی�ة ،ثم حب العم�ل واالنس�جام م�ع الص�نعة ،المتواصلة

بحیث یكون الخطیب على أھبة القول دائماً وال تنتھ�ي  ،یجب العمل على تطویرھا
إلى مرحلة بلوغ درجة الخطیب الجی�د، ب�ل تس�تمر ھ�ذه النش�اطات كلھ�ا  بالوصول

ومن الغلط الفاحش أن یعتقد الخطیب أنھ بلغ درجة االكتفاء ف�ي  ،حتى نھایة العمر
یوم من األیام ولنعم ما قال سیدنا أمیر المؤمنین علیھ الصالة والسالم بھذا المعن�ى 

عل��م، ف��إذا ظ��ن إن��ھ ق��د َعِل��َم فق��د " ال ی��زال الم��رء عالم��اً م��ا طل��ب الحی��ث ق��ال 
 .)37(َجِھَل"

 ومن الدروس التي یجب أن یجري التأكید علیھا: عظمة شعیرة الصالة، فقد
ج��اء ف��ي معظ��م كت��ب المقات��ل أن اإلم��ام الحس��ین ع طل��ب ت��أخیر القت��ال إل��ى ی��وم 

" إرج�ع إل�یھم ف�إن فق�ال:  ،عاشوراء، فقد بعث إلیھم أخاه قمر العش�یرة العب�اس ع
لعلن�ا نص�لي لربن�ا اللیل�ة  ،أن ت�ؤخرھم إل�ى غ�دوة وت�دفعھم عن�ا العش�یة استطعت

). وحتى ف�ي ی�وم العاش�ر م�ن 38(وندعوه ونستغفره فھو یعلم إني أحب الصالة "
محرم حینم�ا ق�ال أش�ار أح�د أنص�اره ال�ى أن وق�ت ال�زوال ق�د ح�ّل، أجاب�ھ اإلم�ام: 

 .مري أول وقتھا"ھذا لع ،"ذكرتني بالصالة جعلك هللا من المصلین الذاكرین
وھنا یتبین لنا بأن سبب تأخیر الحس�ین للقت�ال ھ�و أن اإلم�ام الحس�ین (علی�ھ 
الس��الم) أراد أن یص��لي وی��دعو هللا ویس��تغفره، ألن الص��الة عم��ود ال��دین وق��د قُت��ل 
(علیھ السالم) من أجل الصالة التي تنھى ع�ن الفحش�اء والمنك�ر وم�ن أج�ل إحی�اء 

"ویلك یا اب�ن لیھ السالم) وأذن بنفسھ للصالة، ثم قال ھذا الدین. ثم قام الحسین (ع
أتص�بر ع�ن الح�رب حت�ى نص�لي وتص�لي بأص�حابك  ،سعد أنسیت شرائع اإلس�الم

 .)39(ونعود إلى ما نحن إلیھ من الحرب؟" 
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وم��ن ال��دروس الت��ي تُعلمن��ا إیاھ��ا عاش��وراء: األم��ر ب��المعروف والنھ��ي ع��ن 
ب�ل  ن ص�میم ث�ورة اإلم�ام الحس�ین (ع)،المنكر، فأما ھاتان الفریضتان فقد كانتا م�

 .الدافع األوحد لحركة اإلمام (ع)، فما قام�ت الرس�االت الس�ماویة إال عل�ى اساس�ھا
 ً وإنم��ا  ،یق��ول روح��ي ف��داه: "إن��ي ل��م أخ��رج أش��راً وال بط��راً وال مفس��داً وال ظالم��ا

أری�د أن أم�ر ب�المعروف  ،خرجت لطلب اإلصالح في أمة ج�دي رس�ول هللا (ص)
م��واالة أولی��اء هللا ). أم��ا 40وأنھ��ى ع��ن المنك��ر وأس��یر بس��یرة ج��دي وأب��ي..."(

وعل��ى أساس��ھا یح��دد  ،فھم��ا فریض��تان لھم��ا أھمی��ة كبی��رة والب��راءة م��ن أع��دائھم،
وقد أوضحھما اإلمام الحسین (ع)، وعلّم الن�اس كیفی�ة  .اإلیمان وعدمھ عند المسلم
الخطی��رة، وھ��ي معرف��ة الق��ادة الحقیقی��ین، وعلمھ��م كیفی��ة التعام��ل م��ع ھ��ذه القض��یة 

وإن تس�معوا " :معرفتھم ومواالتھم طاعة هللا ورسولھ وابتغاء الص�الح بقول�ھ (ع)
. ث�م یب�ین اإلم�ام (ع) ف�ي موض�ع آخ�ر قولي وتطیعوا أمري أھدكم سبیل الرشاد"

 رض�انا "رض�ا هللا :من ھم أھل البیت (ع) وم�ا ھ�و م�وقعھم عن�د هللا تع�الى فیق�ول
فھ�اھم الق�ادة الحقیقی�ون  أھل البی�ت نص�بر عل�ى بالئ�ھ ویوفین�ا أج�ور الص�ابرین".

 .الذین یجب مواالتھم فإن هللا یرضى لرضاھم ویغضب لغضبھم
ف�ال ب�د االعت�راف  ،وعلى الرغم من المواقف التي شخص�ھا الباحث�ان أع�اله
لش�عائر ش�يء حس�ن، بأن ھناك صوراً سلبیة ال بد من السعي لتالفیھا، ألن إحی�اء ا

سیر بع�ض المواك�ب م�ع  :ولكن ال ینبغي تغلیبھ على واجب الصالة، نذكر بعضھا
عدم مسألة ضبط الوق�ت بحی�ث یرف�ع أذان الص�الة والموك�ب ال زال ف�ي الش�ارع، 
علماً أن ھذه الحالة قد تراجعت الى حٍد كبیر. ك�ذلك اس�تغراق ال�بعض ف�ي مواك�ب 

یرجع إلى منزلھ متعباً، وربم�ا ال یبق�ى ع�ن العزاء (من موكب إلى موكب) بحیث 
الصالة (وبالذات صالة الصبح) سوى وقت قصیر فیخلد إل�ى الن�وم وتفوت�ھ ص�الة 
الصبح. وصورة ثانیة تتمثل في قیام البعض بشعائر ی�وم العاش�ر ص�باحاً أو ق�رب 
الظھیرة وامتالء مالبسھ بالدم (ومع غض النظر عن مسألة اإلشكال والخالف ف�ي 

أو حرم���ة المس���ألة)، نج���د ال���بعض ینطل���ق ف���ي ھ���ذا العم���ل م���ن منطل���ق ج���واز 
االس��تحباب، ولك��ن ال یلتف��ت ال��ى أن الح��رص عل��ى ھ��ذا االس��تحباب عل��ى حس��اب 

وربم��ا العش��ائین بس��بب قض��اء وقت��ھ ف��ي  ،فتض��یع علی��ھ ص��الة الظھ��رین ،الص��الة
 المستش���فى أو الن���وم م���ن التع���ب والع���الج. عاف���اھم هللا تع���الى ووفقھ���م لم���ا یُح���ب

 ویرضى.
 :الخاتمة

 :یمكن اجمال مجموعة من االستنتاجات العلمیة بالنقاط االتیة
الت�ي  یعد تاریخ الشعائر الحسینیة مرتبطا بص�ورة ثابت�ة م�ع مس�یرة االح�داث -

رافق��ة مص��یبة الط��ف وبقی��ت تل��ك المراس��یم تتص��اعد ب��التنظیم ط��وال الت��اریخ 
وتبن��ي اس��س الث��ورة الحس��ینیة الت��ي نش��أت م��ن اج��ل تثبی��ت اس��س االص��الح 

 .والتجدید في الفكر األنسان
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ضرورة التأكید على اھمیة اقامة الشعائر الحسینیة وفق الھدف المنش�ود منھ�ا  -
 لحسین علیھ الس�الم كم�ا ارادھ�ا االم�ام بالتأكی�دالمتمثل بطرح مصیبة االمام ا

على الم�راد االول المتمث�ل باإلص�الح الفك�ري التجدی�دي الق�ائم عل�ى االبتع�اد 
 .عن الغلو والتغیر بأھدافھا وصوال لبناء الفكر التربوي

التركیز من خالل اقامة وتنظیم الشعائر الحسینیة على مدى الت�رابط الواض�ح  -
اذ تع�د االخی�رة م�ن  ،ا ب�ین تل�ك الش�عائر وب�ین الص�الةوالذي ال یمكن فصلھم

اولویات الثورة الحسینیة واھدافھا والعمل على تثبی�ت اسس�ھا والحف�اظ علیھ�ا 
 .حفاظا على الدین ومعالم السمحاء

من المقوم�ات الت�ي یج�ب تثبی�ت اسس�ھا م�ن خ�الل الش�عائر ھ�و تثبی�ت مع�الم  -
عل��ى مع��الم االخ��الق والس��لوك  التربی��ة والتثقی��ف االس��المي المتمث��ل بالحف��اظ

 .االنساني بین الشعائر واقامتھا خالل مفاصل التاریخ
من خالل الشعائر یتم التنبیھ ومحاربة المدخالت والغل�و البعی�د ع�ن االنس�انیة  -

واھ�دافھا بش�جاعة كبی��رة والتأكی�د عل��ى اھ�داف الث�ورة وش��جاعة قائ�دھا ال��ذي 
االص��الح وتربی��ة الس��لوك  تح��دى الظل��م والباط��ل بك��ل ش��جاعة وم��رؤة ھادف��ا

 .البشري
العمل على االقبال الدولي على تل�ك الش�عائر ونق�ل اھ�داف االس�الم المحم�دي  -

االصیل من خالل السلوك العلمي المنظم وطرح القضیة لكش�ف الظل�م الواق�ع 
على وقع على اھل البیت علیھ السالم ونصرة لھ�دفھم المتمث�ل بتثبی�ت حق�وق 

 .واالستبداداالنسانیة ومحاربة الكفر 
محاربة االفكار الغریب�ة ع�ن الث�ورة الحس�ینیة وش�عائرھا یج�ب ان تك�ون م�ن  -

االولیات الى اقامة تلك الش�عائر ومنھ�ا ی�تم اص�الح الجوان�ب االجتماعی�ة م�ن 
خالل طروحات علمیة قائمة على اسس قرانیھ لتثبیت ھ�دف الث�ورة الحس�ینیة 

 مختلفة.الوالمراد من الشعائر خالل العصور التاریخیة 
 

 :الھوامش
 .37. آیة .األنفال 1
  .44ص  ،1973 ،بیروت ،واقعة كربالء في الوجدان الشعبي ،محمد مھدي شمس الدین 2
تحقی��ق محم��د اب��و الفض��ل  ،ش��رح نھ��ج البالغ��ة ،"ھ��ـ)654(ت." ،اب��ن اب��ي الحدی��د المعتزل��ي 3

 .29ص  ،4ج  ،1988 ،دار المعارف ،بیروت ،ابراھیم
، رس�الة 1932-1914 ،ـ علي عبد المطلب المدني، الحی�اة االجتماعی�ة ف�ي النج�ف األش�رف 4

 .87، ص2004جامعة الكوفة،  ،ماجستیر، كلیة اآلداب
 .51، ص1999بیروت،  ،للطباعة یا كربالء، دار الساقي أبراھیم الحیدري، تاراجید ـ 5
 .262، ص2ج ،1976 ،بیروت ،كشف الغّمة في معرفة األئّمة ،علي بن عیسى األردبیلي 6
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 .53ص ،ـ المصدر نفسھ 7
 .23، ص7ابن الجوزي، ج ـ 8
 .55ص -54ابراھیم الحیدري، السابق، صـ  9

 ،ھ��ـ597اب��ن الج��وزي، أب��و الف��رج عب��دالرحمن ب��ن عل��ي (ت  ؛54ص ،المص��در نفس��ھ - 10
المنتظم في تاریخ المل�وك واألم�م، تحقی�ق وتق�دیم س�ھیل زك�ار، بی�روت، لبن�ان، دار الفك�ر 

 . 211ص  ،7الجزء  ،1995للطباعة والنشر والتوزیع، 
 ،دار الن�ور للطباع�ة ،عب�د الحس�ن األم�ین، المنب�ر الحس�یني دوره ومس�تقبلھ:ـ للتفاصیل ینظر 11

مقدام عبد الحسن الفیاض، غ�ارات  وعن الغزوات واثرھا ینظر؛.69بیروت، (د.ت)، ص
الع�دد  ،مجل�ة مرك�ز دراس�ات الكوف�ة ،القبائل النجدیة على العراق ف�ي الق�رن الث�امن عش�ر

إبراھیم، تاریخ اإلسالم السیاسي والدیني والثقافي واالجتماعي، الجزء حسن ؛2008 ،)9(
  .44)، ص1967، (القاھرة، 3

 .69ص-65ـ ابراھیم الحیدري، المصدر السابق، ص 12
 .53ص  ،المصدر السابق ،قصیر قلیط 13
 .92ص  ،المصدر السابق ،عبد اللطیف البغدادي 14
 .263ص-20ـ عبد الحسن األمین، المصدر السابق، ص 15
 .255ص  ،المصدر السابق ،علي بن عیسى األربلي 16
 موقع الحكمة ثقافة وإعالم،  - 17

http://www.alhikmeh.org/news/archives/106394 
دراس�ة ف�ي  1977-1965نعیم جاسم محم�د، ای�ران ف�ي عھ�د حكوم�ة أمی�ر عب�اس ھوی�دا  - 18

 .92-91، ص ص 2016تطور السیاسة الداخلیة، بیروت، دار العلوم، 
مطبع�ة امی�ر الم�ؤمنین  :ینظ�ر: رع�د الموس�وي, انتفاض�ة ص�فر االس�المیة , (ق�م للتفاصیل - 19

,1983(. 
 محمد تقي المدرسي، الشعائر الحسینیة اسلوباً ومحتوًى، - 20

http://almodarresi.com/books/680/wc12l5vl.htm 
 یُنظر: إحسان الفضلي، فلسفة الشعائر الحسینیة، مكتبة اإلمام الحسین علیھ السالم  - 21

.http://iraq.iraq.ir/islam/5/book19/fehres.htm 
؛ حی�در عب��د الجلی��ل عب��د الحس��ین الحربی��ة، أث��ر ش��عائر عاش��وراء ف��ي نش��ر الفك��ر الحس��یني ف��ي 

 األنبیاء أُوروبا.. دول شمال أُوروبا أُنمودجاً، مؤسسة وارث
http://warithanbia.com 

 حمید حلمي زاده، أنصار عاشوراء االمام الحسین (ع) وانتصاراتھم المعاصرة - 22
https://www.alalam.ir/news/2021364 

): الفن��ون، المرون��ة، الم��ال، ٤أحم��د عب��د ال��رحیم، عناص��ر الق��وة ف��ي الش��عائر الحس��ینیة ( - 23
 والنھوض، العتبة الحسینیة المقدسة االعالم الدولي

https://im.imamhussain.org/arabic/articles/5525 
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روس�ة، روبیر بندكتى، الشعائر بین الدین والسیاسة في االسالم والمسیحیة، دار مصر المح - 24

 .99، ص 2005القاھرة، 
 .۱۳۸-۱۳۷المصدر نفسھ، ص - 25
 محمد طاھر محمد، الشعائر الحسینیة في الدول العربیة، - 26

https://annabaa.org/ashura/1429/067.htm 
 .المصدر نفسھ - 27
 .27ص-26المصدر السابق، ص ،عبد الحسن األمین - 28
 .208ص  ،2الجزء  ،ھكذا عرفتھم ،جعفر الخلیلي 29
تاریخ النیاحةعلى اإلم�ام الش�ھید الحس�ین ب�ن عل�ي  ،صالح بن ابراھیم بن صالح الشھرستاني 30

، ص 1الج�زء  ،ھ�ـ 1395النج�ف ،الشیخ نبیل رضا علوان تحقیق وإعداد ،علیھما السالم
40.  

 ،(دمش�ق) ،المنب�ر الحس�یني " مجل�ة" ،ابتالء الحسین وصبره وجزاؤه ،عبد اللطیف البغدادي 31
 .89ص  ،2002 آذار ،السنة الثانیة ،7-6عددان ال

 .44ص  ،ھـ1417، بیروت ،دار البالغة ،خطب المسیرة الكربالئیة ،قصیر قلیط 32
 ،البح��رین ،مجل��ة (الحس��ینیة) ،التع��اطي ال��واعي م��ع الموس��م العاش��ورائي ،عب��د هللا الغریف��ي 33

  .33ص  ،ھـ 1427
 .34ص  ،المصدر نفسھ 34
من��ارة  ،بی��روت ،مقدم��ة ف��ي االص��الح والتجدی��د للش��عائر الحس��ینیة ،الش��اميحس��ین برك��ة  35

 .206ص  ،2006 ،االسالم
 .75ص  ،ھـ1415مؤسسة عز الدین  ،بیروت ،آداب المنابر الحسینیة ،حسن مغنیة 36
الھیئ��ة  ،1991 ،الق��اھرة ،عی��ون األخب��ار ،اب��و محم��د عب��د هللا ب��ن مس��لم اب��ن قتیب��ة ال��دینوري 37

 .171ص /2المصریة للكتاب ج
إكسیر العبادات ف�ي اس�رار الش�ھادات المقت�ل الُمل�م بمأس�اة  ،آغا بن عابد الشیرواني الدربندي 38

 .336 ،ص ،1المجلد  ،ھـ 1418 ،طھران ،االمام الحسین ع
 .338ص  ،المصدر نفسھ 39
 .98ص  ،ھـ1407، بیروت ،دار الحوراء ،سفینة النجاة ،عبد الحسین إبراھیم العاملي 40

 :المصادر والمراجع
  1999بیروت،  ،للطباعة أبراھیم الحیدري، تراجیدیا كربالء، دار الساقي  -1
تحقی�ق محم�د اب�و الفض�ل  ،ش�رح نھ�ج البالغ�ة ،"ھ�ـ)654(ت." ،ابن ابي الحدید المعتزليـ  -2

 4ج  ،1988 ،دار المعارف ،بیروت ،ابراھیم
إكسیر العبادات في اسرار الش�ھادات المقت�ل الُمل�م بمأس�اة  ،آغا بن عابد الشیرواني الدربندي -3

 .1المجلد  ،ھـ 1418 ،طھران ،االمام الحسین ع
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المنتظم في تاریخ الملوك واألمم، تحقیق وتقدیم  ،ھـ597أبو الفرج عبدالرحمن بن علي (ت  -4

 .7، الجزء 1995لنشر والتوزیع، سھیل زكار، بیروت، لبنان، دار الفكر للطباعة وا
الھیئ��ة  ،1991 ،الق�اھرة ،عی��ون األخب�ار ،اب�و محم�د عب��د هللا ب�ن مس�لم اب��ن قتیب�ة ال�دینوري -5

 .2المصریة للكتاب ج
، (الق�اھرة، 3حسن إبراھیم، تاریخ اإلسالم السیاسي وال�دیني والثق�افي واالجتم�اعي، الج�زء  -6

1967(. 
 .ھـ1415مؤسسة عز الدین  ،یروتب ،آداب المنابر الحسینیة ،حسن مغنیة -7
 .)1983مطبعة امیر المؤمنین , :رعد الموسوي, انتفاضة صفر االسالمیة , (قم -8
روبیر بندكتى، الشعائر بین الدین والسیاسة في االس�الم والمس�یحیة، دار مص�ر المحروس�ة،  -9

 .2005القاھرة، 
 ،ني " مجل���ة"المنب���ر الحس���ی ،اب���تالء الحس���ین وص���بره وج���زاؤه ،عب���د اللطی���ف البغ���دادي -10

 .2002 آذار ،السنة الثانیة ،7-6العددان  ،(دمشق)
 

  ھـ1407، بیروت ،دار الحوراء ،سفینة النجاة ،عبد الحسین إبراھیم العاملي -11
 ،البح�رین ،مجل�ة (الحس�ینیة) ،التعاطي الواعي م�ع الموس�م العاش�ورائي ،عبد هللا الغریفي  -12

 .ه 1427
، رس�الة 1932-1914 ،االجتماعیة في النجف األشرفعلي عبد المطلب المدني، الحیاة  -13

 .2004جامعة الكوفة،  ،ماجستیر، كلیة اآلداب
 .2ج ،1976 ،بیروت ،كشف الغّمة في معرفة األئّمة ،علي بن عیسى األردبیلي -14
 .ھـ1417، بیروت ،دار البالغة ،خطب المسیرة الكربالئیة ،قصیر قلیط -15
 .1973 ،بیروت ،واقعة كربالء في الوجدان الشعبي ،محمد مھدي شمس الدین -16
 ،مقدام عبد الحسن الفیاض، غ�ارات القبائ�ل النجدی�ة عل�ى الع�راق ف�ي الق�رن الث�امن عش�ر -17

 ..2008 ،)9العدد ( ،مجلة مركز دراسات الكوفة
عل�ى اإلم�ام الش�ھید الحس�ین ب�ن  ت�اریخ النیاح�ة ،ب�ن ص�الح الشھرس�تاني إبراھیمصالح بن  -18

  .1ھـ، الجزء 1395النجف  ،الشیخ نبیل رضا علوان تحقیق وإعداد ،لسالمعلي علیھما ا
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 البحثملخص 
واقعة الطف في كربالء والتي اس���تش���ھد فیھا االمام الحس���ین بن علي علیھ تعد 

ابرز االحداث الكبرى  السالم في السنة الحادیة والستین للھجرة النبویة الشریفة من
اص��بحت وش��كلت منعطفا كبیرا في حیاة المجتمع االس��المي  حیثفي تأریخ البش��ریة 

فة في  جدد على مر االجیال وتؤثر بص�������ور مختل عاظم وتت ھا تت تاثیرات ھا و معطیات
 .االسالمیة مختلف جوانب الحیاة في معظم المجتمعات

تحوالً كبیرا في ماض�����ي االمة االس�����المیة وحاض�����رھا  واقعة الطف لقد احدثت 
منعطفا تأریخیا ورمزا انس���انیا خالدا  تش���كلالنھا  الجوانبومس���تقبلھا وفي مختلف 
قد تنھل منھا البش����ریة القیم والمباديء واالخالق والعبر  ومدرس����ة معرفیة متكاملة

لھ��ا مثیال في ش�������مولیتھ��ا وتك��املھ��ا وخلودھ��ا في جمیع الثورات واالح��داث النج��د 
  .في العالماالخرى 

من واقعة الطف كما حظیت بھ على مدى التأریخ لم تحظى أي قض�������یة اخرى و 
االف الكتب واجریت عش���رات االالف  ألفت حولھاحیث  .واالھتمامالبحث والدراس���ة 

ن وعلى اختالف اللغ��ات واالدی��ان من البحوث وال��دراس���������ات وفي مختلف البل��دا
حیث  .والمذاھب لتناولھا وابراز اسبابھا ومضامینھا ومعطیاتھا وتأثیراتھا ونتائجھا

 .بدون استثناءكتب عنھا كل من االصدقاء واالعداء والمناصرون والمعارضون 
لم تكن حدثا س�����یاس�����یا وعس�����كریا ودینیا عابرا او محدودا بین واقعة الطف ن إ

الس���لطة الحاكمة والمعارض���ة او ص���راعا بین موقفین متض���ادین فحس���ب وانما ھي 
عبارة عن قض���یة انس���انیة كبرى دخلت في ص���نعھا وابرازھا عبر التأریخ مس���ارات 

أطر إنس�������انیة وعقائدیة وفقھیة وفكریة وثقافیة  ذات متنوعة وحملت أبعادا متعددة
 .واجتماعیة وتاریخیة وسیاسیة مختلفة

 :ھذا البحث من خالل محاولة التعرف على مایأتيویأتي ھدف  
مقتطفات من الس������یرة العطرة واالخالق الفاض������لة لالمام الحس������ین (علیھ  – 1

 السالم).
 .لواقعة الطفمقتطفات من البعد االخالقي  – 2
الش�������خص�������ی��ة  بن��اءلواقع��ة الطف في  ةد االخالقی��ابع��امك��انی��ة توظیف اال – 3

 .االسالمیة
 ة لواقعة الطفد االخالقیابعببعض ما نقل من مقتطفات عن االوقد تحدد البحث 

من موروث تاریخي وما كتب عنھ في ھذا المجال من المص�����ادر العلمیة والتأریخیة 
وقد اتبع البحث المنھج  .الرص��ینة والمعتمدة والتي تتمیز بالموثوقیة والموض��وعیة

 .التأریخي الوصفي لغرض تحقیق اھدافھ
 :لى عدة مباحث تضمنت مایأتيوقد اشتمل البحث ع 
 مقدمة عن السیرة العطرة واالخالق الفاضلة لالمام الحسین (علیھ السالم). - 1
د ابع��ن االممقتطف��ات  – 3 .لواقع��ة الطفن االبع��اد الع��ام��ة ممقتطف��ات  – 2

 - 7 .الش�����ھامة والمروءة -6 الش�����جاعة. – 5 .اإلیثار – 4 .لواقعة الطف ةاالخالقی
ة لواقعة د االخالقیابعتوظیف اال - 10 .الوفاء – 9 .الص����بر – 8 .الذلالعّزة ورفض 

 .االسالمیةالشخصیة  بناءفي  الطف
 بن��اءفي  ة لواقع��ة الطفد االخالقی��ابع��وق��د اس�������تنتج البح��ث أھمی��ة توظیف اال

واوص���ى باالكثار من اجراء مثل ھذه  .االس���المیة لدى االنس���ان المس���لمالش���خص���یة 
من اجل  بین ابناء المجتمع البحوث لالستفادة منھا وتوظیفھا لبناء االخالق الفاضلة

في ھذا  كما اقترح اجراء عدد من البحوث االخرى المكملة .واالرتقاء بھ حھاص�������ال
  .المجال
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 : مشكلة البحث:والً أ
والمعلوماتیة على نش�����ر لقد س�����اعدت التطورات في مجاالت االتص�����االت 

الثق��اف��ات المختلف��ة وترویجھ��ا بین الش�������عوب ومح��اول��ة القوى الكبرى تھ��دیم القیم 
االخالقیة والدینیة لدى ابناء تلك الش��عوب وخاص��ة االس��المیة منھا والش��عوب التي 
تنتھج فكر آل بیت النبوة علیھم الس�������الم من خالل محاولة نش�������ر الثقافة الغربیة 

شویھ الفكر  الزائفة البعیدة عن الفضیلة واالصالح وبذل االموال الكبیرة من اجل ت
االس������المي الحقیقي ومباديء دیننا وتش������ویھ الص������ور الرائعة لعظمائنا من خالل 
ید من  مدى البع تائج على ال ظار الن ھذا الغرض وانت لة االمد ل عدادھم خطط طوی ا

  .اجل السیطرة علیھا وابعادھم عن االخالق االسالمیة الفاضلة
فقد أثرت االفرازات الس�������لبیة لھذه الحض�������ارة الزائفة البعیدة عن مباديء  

واخالق وقیم االس��الم الحنیف الذي جاء بھ الرس��ول الكریم محمد ( ص��لى هللا علیھ 
والتي قد  وآلھ وس���لم ) وتوارثھ من بعده آل بیتھ الكرام علیھم الس���الم بدرجة كبیرة

 ع وعاداتھ واخالقھ وافكارة وتوجھاتھتصبح مؤثرة بصورة سلبیة في فلسفة المجتم
من خالل ش�������یوع بعض االفكار البعیدة عن اخالق وعادات ومباديء االس�������الم 

 .الحنیف مما یؤدي الى انتشارھا وشیوعھا في المجتمع على المدى البعید
وفي ض����وء ذلك كان البد من العمل على تحص����ین افراد المجتمع بمختلف  

الثقافیة بدرجة عالیة من ض�����د االفكار الس�����لبیة ش�����رائحھم ومس�����تویاتھم العلمیة و
المش���وھة وافرازات الحض���ارة الغربیة الزائفة من خالل العمل على ایجاد البرامج 
والخطط الالزمة التي تتعاون فیھا جمیع المؤسسات التعلیمیة واالجتماعیة والدینیة 

لى هللا للرس����ول الكریم محمد ( ص���� والمس����اجد لغرس المباديء االخالقیة الرائعة
االبعاد االخالقیة لواقعة  علیھ وآلھ وسلم ) وائمة اھل البیت ( علیھم السالم ) ومنھا

 .الطف ومحاولة توظیفھا في عملیة البناء االخالقي للشخصیة الفاضلة للفرد المسلم
الجھود المبذولة  وعلیھ یأتي ھذا البحث محاولة متواض���عة من قبل الباحثین ض���من

 هللا القبول والتوفیق. في ھذا المجال. نسأل
 
 

mailto:pdmh2005@stu.edu.iq
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 ً  : أھمیة البحث: ثانیا
ان الدین االس������المي الحنیف الذي انزل تعالیمھ الس������محاء هللا العلي القدیر  

كون جاء لی محمد بن عبدهللا ( ص����لى هللا علیھ وآلھ وس����لم ) على الرس����ول االكرم
البش������ریة جمعاء ھ لجمیع االزمان واالماكن تنھل منمنھاجا حیاتیا ودینیا ص������الحا 

 ش����خص����یاتھموبناء  فیض النبع االلھي العظیم لھدایتھم عامة والمس����لمین خاص����ة
من  التي تض��ع رض��وان هللا س��بحانھ وتعالى ھدفا ومنارا لھاوالص��الحة والفاض��لة 

الذي رس��مھ الخالق العظیم لالنس��ان في االرض  االنس��اني الكبیر اجل تحقیق الدور
  .ا لینعم الجمیع بالفضیلة والرخاءواصالحھ من اجل بنائھا واعمارھا

ومن فیض ھذه الرس�����الة الس�����ماویة العظیمة وض�����ع معلم البش�����ریة االول  
الرس���ول الكریم محمد ( ص���لى هللا علیھ وآلھ وس���لم ) منھجا تربویا متكامال لتربیة 
االجیال في كل زمان ومكان استقاه من وحي القرآن الكریم الذي یمثل اعظم كتاب 

على مر االجیال نزل من اجل تربیة وھدایة البش������ریة وبناء المجتمعات في الكون 
واالوطان على اس��س رص��ینة تتس��م بالفض��یلة والھدایة واالیمان بالدور االنس��اني 

 .الكبیر في الحیاة
الرس��ول الكریم محمد ( ص��لى هللا علیھ وآلھ وس��لم ) الى غرس ھذه  عملو 

ق الفاض��لة والقیم االنس��انیة واالخالقیة واالخال االفكار والمعتقدات وروح الفض��یلة
( علیھم  الھدایة واالیمان عند آل بیت النبوة الكرام من االئمة المعصومینوصفات 
توارثوه فیما بینھم وقاموا بنش��ره وتھذیبھ وتعلیمھ وتربیة الناس من الذین  الس��الم )

  .على مر العصور وفي مختلف بقاع العالم االسالمي خاللھ
واقعة الطف تلك ص����احب  (علیھ الس����الم) بكونھاالمام الحس����ین وقد تمیز  

الثورة الخالدة التي اصبحت منارا یھتدي بھا كل من اراد االصالح والخالص من 
القیم واالخالق الفاض�������لة  كما اص�������بحت مثابة عالیة تش�������ع منھا الظلم والفس�������اد

ق العظیم قبل واالص������یلة للدین االس������المي كما اراده هللا الخال والمباديء العظیمة
(علیھ الحس����ین الش����ھید فاالمام  .تحریفھ من قبل خلفاء المال والس����لطان وعبیدھما

لمباديء الش������جاعة واالیثار والص������بر كان قد أس������س  واقعة الطففي  الس������الم)
والفض�������یلة واالخالق والتص�������دي للظلم والباطل مھما كانت عدتھ وعدده وغرس 

مھما تكالبت علیھا قوى الش������ر والظالم  الروح الجھادیة واالیمانیة التي التتزعزع
  .والباطل
ودراس�������ة لواقعة الطف المباديء العظیمة لذا ینبغي علینا االس�������تفادة من  

االبعاد العظیمة المختلفة لھا ومنھا البعد االخالقي والعمل على توظیفھ واالس����تفادة 
البرامج ووض���ع مض���امینھ الخالدة لبناء الش���خص���یة الفاض���لة للفرد المس���لم ممن 

الالزمة لتحقیق ھذا الغرض ومش����اركة جمیع المؤس����س����ات التعلیمیة واالجتماعیة 
  .ومستمرة وتكاملیةوالدینیة والمساجد وبصورة تعاونیة 
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 ھداف البحث:أثالثا: 
 :یھدف البحث الى محاولة التعرف على مایأتي 

مقتطفات من الس����یرة العطرة واالخالق الفاض����لة لالمام الحس����ین ( علیھ  – 1
 .السالم )

 .لواقعة الطفمقتطفات من البعد االخالقي  – 2
الش�����خص�����یة الفاض�����لة  لبناءلواقعة الطف امكانیة توظیف البعد االخالقي  – 3

 .للفرد المسلم
 :حدود البحث :رابعا

لواقعة الطف  تحدد البحث ببعض ما نقل من مقتطفات عن البعد االخالقي
من موروث تاریخي وما كتب عنھ في ھذا المجال من المصادر العلمیة والتأریخیة 

 .والمعتمدة والتي تتمیز بالموثوقیة والموضوعیةالرصینة 
 :منھج البحث :خامسا

اس��تخدم البحث المنھج التأریخي الوص��في الذي یتس��م بالدقة والموض��وعیة  
 .والموثوقیة في عملیة العرض والتحلیل للمباحث التي تضمنھا

 :مباحث البحث :سادسا
 یشتمل البحث على المباحث االتیة: 

حس����ین ( ام الخالق الفاض����لة لالممقدمة عن الس����یرة العطرة واالاألول: المبحث 
 :علیھ السالم )

ثار قدرتھ وأنوار عزتھ في كل وقت وزمان وحین ا لذي أظھر آ لحمد � ا
وأوان وعمر كل عص��ر من األعص��ار بنبي مبعوث یدل الخلق ویرش��دھم إلیھ إلى 

 محمد ص���لى هللا علیھ كرمرس���ل بالنبي األش���رف والرس���ول األأن ختم األنبیاء وال
في س������ننھ لیتبعونھ  علیھم الس������المالمعص������مون  وأتبع النبي باألئمة .وس������لم والھ

إلیھ  فلم یخل وقتا من األوقات من امام داع ویحملون أمتھم على طریقتھ وس�������متھ
وكان االمام الحس��ین علیھ الس��الم ھو احد االئمة ...بحق أو دال علیھ ببیان وبرھان

صلى هللا علیھ والھ وسلم وتصف االمام بصفاة استمت بسیرة عطرة  للنبيالخلفاء 
 .واخالق فاضلة

كما یعالج  ،إن األخالق ھي النور الذي یعالج الروح ویش��فیھا من أمراض��ھا 
فاألخالق العظیمة الس�������امیة ترافق الرس�������الة العظیمة التي  ،الطب أمراض البدن

  .نھ وسلم ) إلى العالمیحملھا الرسول األكرم ( صلى هللا علیھ وآل
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وإذا تأملنا في س���یرة الرس���ول (ص���لى هللا علیھ وآلھ وس���لم) نجدھا النموذج  
 :خالق، ولذلك یقول الرسول األعظم (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)األرقى لمكارم اال

  .(إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق )
وس���لك  .عظیم )ویخطابھ الباري س���بحانھ وتعالى بقولھ: ( وإنك على خلق  

اإلمام الحس��ین (ع) نھج جده رس��ول هللا ( ص��لى هللا علیھ وآلھ وس��لم ) وأبیھ علي 
بن أبي طالب ( علیھ الس�������الم ) وقد رس�������م نموذجاً رائعاً في المواقف األخالقیة 
الخادة، ال س��یما التي س��جلھا في واقعة الطف.. ولذلك نقول: أن تحب أقربائك لیس 

 ً ً  وأن تحب أص�������دقاؤك ،غریبا .. ولو باطناً .وأن تحب من یحقد علیك ،لیس غریبا
ولكن أن تحب عدّوك الذي یش�������ھر الس�������یف  ،فكل ھذا ممكن ،لیس غریباً كذلك

ھذا ھو الحّب العظیم الذي كان یفیض من قلب اإلمام  ،بوجھك ویتلّھف على قتلك
  .أبى عبد هللا الحسین ( علیھ السالم )

یخرج صباح عاشوراء إلى ساحة القتال ) علیھ السالمكان اإلمام الحسین ( 
ثم یبكي ویطیل البكاء فیظّن الحاض�����رون أنھ یبكي تفجعاً أوحقداً  وینظر إلى عدّوه

ھذا الذي  ،أو غربة بل كان اإلمام ( علیھ الس��الم ) یبكي ألنھم یدخلون النار بس��ببھ
  .كلھا عطاء ورحمة ورأفة وانسانیة ،ما أعظم ھذه الروحیة ،كان یؤلمھ

وقف آخر من واقعة كربالء ھو قبول اإلمام الحس�����ین ( علیھ الس�����الم ) وم 
مع أن موقف الحر ھو الذي أدى باإلمام إلى الموت  ،توبة الحر بن یزید الریاحي

وكیف أن اإلمام الحس����ین ( علیھ الس����الم )  ،واألس����ر ألھل بیتھ ( علیھم الس����الم )
ذات ألف فارس الذي جاء  وقف في تلك الصحراء الملتھبة یسقي الماء لجیش الحر

فلو عرض�����نا ھذه المواقف  ،فھذه أخالق ال توزن بش�����يء .) لقتالھ ( علیھ الس�����الم
 .للعالم لدخل العالم إلى االسالم عن طریق اإلمام الحسین بن علي ( علیھ السالم )

لقد رسم اإلمام الحسین ( علیھ السالم ) ألھل بیتھ مكارم األخالق ومحاسن  
فات قدوة لغیرھم ،الص������� ھا لیكونوا  بالتحلّي ب ناس إلى الحق  ،وأمرھم  یھ ال وتوج

 .م عن نزعات الشر من االعتداء والغرور وغیر ذلكوالخیر، وإبعادھ
 :فأجابھ ( علیھ الس��الم ) ،فقد كتب إلیھ رجل یس��ألھ عن خیر الدنیا واالخرة 

ً  ،( أما بعد: فإّن من طلب رضا هللا بسخط الناس كفاه هللا أمور الناس )  :وقال أیضا
لو بقیت ألحد أو بقي وكونوا من الدنیا على حذر، فإن الدنیا  ،(عباد هللا اتقوا هللا

یا للبالء لدن قاء.. غیر أن هللا خلق ا بالب یاء أحق  وخلق أھلھا  ،علیھا أحد لكان األنب
  .التقوى ) فتزودوا فإن خیر الزاد ( .للفناء

یھ   ھذا الموقف األخالقي لإلمام الحس�������ین ( عل یا أخي المؤمن إلى  مل  تأ
أمر بھ أن یض�������رب فقال ف ،فقد جنى غالم جنایة توجب العقاب علیھ :الس�������الم )

قال:  ،قد عفوت عنك :قال ( علیھ الس���الم ) .والعافین عن الناس ،یا موالي :الغالم
ولك  ،أنت حر لوجھ هللا :قال ( علیھ الس������الم ) .وهللا یحب المحس������نین ،یا موالي
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ھكذا كان اإلمام الحس�ین ( علیھ الس�الم ) مدرس�ة أخالقیة  .ض�عف ما كنت أعطیك
 .فلنتعلم منھاواسعة 

 لواقعة الطفمقتطفات عن االبعاد العامة : المبحث الثاني
 تتض�������من أبع��اداً، ثق��افی��ة وأخالقی��ة واقع��ة الطف ال یخفى على أح��د أن 

 وعقائدیة، یمكن للمتأمل أن یستفیدھا من تلك النھضة المباركة.
من خالل بعد آخر، وھو البعد المعنوي واقعة الطف لكن نود أن ننظر إلى  
 .تنطوي على أبعاد معنویة كما تنطوي على األبعاد األخرىوافعو الطف فھل أن 
 واالخالقي وفي مقام اإلجابة نقول أنھ ال یخفى ما للبعد الروحي والمعنوي 

كذلك حیث أنھا واقعة الطف و من أھمیة قص���وى، وأثر ذلك على الفرد اإلنس���اني.
البعد المعنوي، وھذا یجعلھا قض��یة إنس��انیة، مض��افاً إلى كونھا قض��یة تش��تمل على 

 إسالمیة، مما یعني أن كل إنسان یعیشھا ویتعاطف معھا.
من خالل االمور لواقعة الطف  ونحاول أن نشیر إلى بعض األبعاد المعنویة 

 :االتیة
 :الصراع بین الحق والباطل - 1

تمثل قضیة الصراع بین الحق والباطل، واقعة الطف مما ال إشكال فیھ أن  
واإلیمان والكفر،ولكن لیس على مستوى اإلسالم والكفر الصریح كما كان یحصل 
في حركة األنبیاء،بل تمثل الص����راع بینھما على مس����توى االنحرافات الخالدة التي 

واھا الحقیقي في داخل المجتمع تنتھي إلى الكفر وإفراغ النظریة اإلسالمیة من محت
اإلس�������المي وھي إلى جانب ذلك تمثل موقف الحق الذي ال ش�������بھة فیھ مطلقاً،في 

 الوقت الذي یتعرض فیھ الحق إلى ھذا القدر من الظلم واالستھتار. 
 :القیم األخالقیة - 2

القیم األخالقیة اإلنس����انیة التي تجس����دھا ھذه الملحمة التاریخیة، حیث تمثل  
ولعل س����ّر اس����تمرار ھذه الملحمة في  في ھذا الجانب اإلنس����اني العظیم. مدرس����ة

قدرتھا على التأثیر والتفاعل ھو ھذا المض����مون األخالقي الرائع لھا الذي ینس����جم 
 مع أولیات الفطرة اإلنسانیة.

حیث تجس��د في تفاص��یل مجراھا معاني العزة والكرامة واإلباء والش��جاعة  
عداء، والش����عور بالمس����ؤولیة تجاه اإلس����الم والمس����لمین واإلیثار والرأفة حتى باأل

والثبات على المبادئ والص�������بر على النوائب واآلالم والمص�������اعب، وبذل الجھد 
  .وإفراغ الوسع في ھدایة الناس وإنقاذھم
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 :لتضحیةل الكبیر حجمال – 3
اإلس�����الم، الدرجة العالیة والحجم الكبیر في التض�����حیة والفداء من أجل ان  

التضحویة العظیمة،  تـتمیز بھذه المیزةواقعة الطف فإن  ومصالح األمة اإلسالمیة.
حیث لم تكن التض��حیة بالنفس والمال والولد واألخوة واألص��حاب وحدھا، بل كان 
إلى جانب ذلك كلھ التض��حیة باألھل وتعریض النس��اء إلى محنة األس��ر والعدوان، 

 اإللھیة فأنقذتھم من آثارھا ونتائجھا المأساویة األخرى.وقد شملتھم العنایة 
كما كانت أیض�������اً تض�������حیة عظیمة بالجاه واالعتبار وبالنخبة الص�������الحة  

)والذین كانوا علیھ الس�الموبالعلماء األفاض�ل الذین كانوا إلى جانب اإلمام الحس�ین(
خالق من الممكن أن یتحول كل واحد منھم إلى مدرس�������ة عظیمة في المعرفة واأل

 وإلى ھاٍد ومرشٍد في األمة. 
 :المأساة المتعددة األبعاد - 4

لم تكن ذات بعد واحد، بل فیھا أبعاد متعددة یكاد اإلنس�������ان واقعة الطف إن 
یجد في معالمھا جمیع األبعاد المأس�����اویة التي یواجھھا في حیاتھ الش�����خص�����یة أو 

 االجتماعیة.
والش������باب والش������یوخ والنس������اء، فقتل األبناء واألخوة واألرحام واألطفال  

واألص������دقاء واألولیاء والض������عفاء، والقادة والس������ادة والعلماء، والنھب والس������لب 
واألس������ر، والتمثیل، والتعذیب النفس������ي والجس������دي، والعدوان المادي والمعنوي 
بمختلف أش������كالھ إلى غیر ذلك من المعالم كلھا نجدھا في ھذه المأس������اة المروعة، 

 ً   روحیاً ومعنویاً آخر لھذه القضیة العظیمة. ویعطي ھذا الجانب زخما
 :( صلى هللا علیھ وآلھ وسلم ) ابن الرسالة والرسول - 5

شھید الحسینإن   سالم )  ال ھو ابن الرسالة اإلسالمیة، الذي تربى ( علیھ ال
والذي كان یولیھ  )صلى هللا علیھ وآلھ وسلم في أحضانھا، فھو ابن بنت رسول هللا(

)عنایة خاصة متعمدة ومقصودة بھدف إیجاد التأثیر هللا علیھ وآلھ وسلمصلى النبي(
لھذه الواقعة في نفوس المس�����لمین، وقد كان اإلمام الحس�����ین وأخوه اإلمام الحس����ن 

یمثلون الذریة الباقیة لرس���ول هللا(ص)إذ لم  )لیھا الس���الم وأختھما الس���یدة زینب(ع
 تكن لھ ذریة غیرھا.

  لواقعة الطف مقتطفات عن البعد االخالقي: المبحث الثالث
وسیرتھ األخالقیة تعكس سمو نفسھ  ) السالمعلیھ(  سلوك سید الشھداءان  

وتجسیده  ،السالم علیھ وأبیھ علي وآلھ علیھ هللا صلى وتربیتھ في حجر جّده محمد
 للقرآن الكریم في عملھ وأخالقھ.

الس������امیة في مختلف المیادین وقد تجس������دت خص������الھ الكریمة وس������جایاه  
فخرج من المدینة  ،منھا رفض�������ھ القاطع مبایعة یزید ،والمواقف في ثورة الطف
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وامتنع عن مبایعتھ حتّى في أقس���ى الظروف التي مرت بھ في كربالء من حص���ار 
ستقبل الموت بعّزة وشموخ ،وعطش ومختلف التحّدیات وسقى الحّر وجیشھ  ،بل ا

 .بن یزید الریاحي عاشوراء توبة الحرّ وقَبِل یوم  ،طوال الطریق
وكان  ،ورفع البیعة عن أنص�����اره لینص�����رف من یش�����اء منھم االنص�����راف 

كما ص��بر على كل المص��ائب  ،یعطف على أطفال مس��لم بن عقیل بعد ش��ھادة أبیھم
 والشدائد التي واجھتھ في ذلك الیوم ومنھا مقتل أصحابھ وأھل بیتھ.

لعص�������یب��ة والوح��دة الق��اتل��ة والعطش وعلى الرغم من ك��ل تل��ك المواقف ا 
قاتل أعداءه كاللیث ولم ترھبھ كثرتھم. كان یرى أّن نھض�����تھ قائمة على  ،الش�����دید

وأش�������ار عّدة مّرات أثناء مس�������یره إلى  ،مبدأ األمر بالمعروف والنھي عن المنكر
 .وبیّن زھده فیھا ،كربالء إلى ھوان الدنیا وتصّرمھا

 اإلیثار : المبحث الرابع
واالیثار یعني  ،من أبرز المفاھیم والدروس المس����تقاة من واقعة الطفوھو  

وبذل المال والنفس والنفیس فداًء لمن ھو  ،الفداء وتقدیم ش�������خص آخر على النفس
والفداء في س��بیل  ،أفض��ل من ذاتھ. وفي كربالء ش��وھد بذل النفس في س��بیل الدین

الس��الم، وأص��حابھ  علیھ والموت عطش��ا ألجل الحس��ین ،الس��المعلیھ اإلمام الحس��ین
إیثارا  ،ما داموا على قید الحیاة لم یدعوا أحدا من بني ھاش��م یبرز إلى میدان القتال

 منھم على أنفسھم.
ّما رفع اإلمام  عاش�������وراء ل لة  یھ وفي لی عنھم التكلیف لینجوا  الس�������الم عل
وأعلنوا عن اس��تعدادھم للبذل والتض��حیة. یروي  ،قاموا الواحد تلو اآلخر ،بأنفس��ھم

أال وإنّي ألظّن أنّھ  :قال ألتباعھ الس��الم علیھ أّن الحس��ین«  :هللارحمھ الش��یخ المفید
نا من ھؤالء أال وإنّي قد أذنت لكم فانطلقوا جمیعا في حّلٍ لیس علیكم  ،آخر یوم ل

ھ اخوتھ وأبناؤه وبنو أخیھ ھذا اللیل قد غش�������یكم فاتّخذوه جمالً. فقال ل ،منّي ذمام
لم نفعل ذلك لنبقى بعدك؟! ال أرانا ّ� ذلك أبدا. بدأھم بھذا  :وابنا عبدّ� بن جعفر

لھ  القول العب�اس بن علي رض�������وان ّ� علی�ھ واتّبعت�ھ الجم�اع�ة علی�ھ فتكلّموا بمث
 ونحوه.
 ،لمحس����بكم من القتل بمس���� ،یا بني عقیل :) الس����المعلیھ(  قال الحس����ینلقد  
فما یقول الناس؟! یقولون إّنا تركنا  ،س�������بحان �ّ  :أنتم فقد أذنت لكم. قالوا فاذھبوا

ولم نطعن  ،شیخنا وسیّدنا وبني عمومتنا ـ������� خیر األعمام ـ������� ولم نرم معھم. بسھم
 ،ال وّ� ما نفعل ذلك ،وال ندري ما صنعوا ،ولم نضرب معھم بسیف ،معھم برمح

فقبّح ّ� العیش  ،ونقاتل معك حتى نرد موردك نفدیك أنفس��نا وأموالنا وأھلونا ولكن
 بعدك.

انخلّي عنك ولّما نعذر إلى ّ� سبحانھ في  :وقام إلیھ مسلم بن عوسجة فقال 
وأض���ربھم بس���یفي ما ثبت  ،أداء حقّك؟ أما وّ� حتى أطعن في ص���دورھم برمحي
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وّ� ال نخلیك  ،أقاتلھم بھ لقذفتھم بالحجارة ولو لم یكن معي س����الح ،قائمھ في یدي
وّ�  ،فیك وسلم ) وآلھ علیھ هللا صلى(  حتى یعلم ّ� أن قد حفظنا غیبة رسول �ّ 

 ،یفعل ذلك بي س������بعین مّرة ،لو علمت أنّي أقتل ثّم أحیا ثّم أحرق ثّم أحیا ثّم أذرى
 .ما فارقتك حتى ألقى حمامي

 ،ظھیرة یوم عاش���وراء الس���المعلیھ أص���حاب اإلمام الحس���ینووقف بعض  
وخاض العباس نھر  ،یقونھ س�����ھام العدو بص�����دورھم ،عندما وقف لص�����الة الظھر

ولما أراد تناول الماء تذّكر عطش الحس����ین واألطفال فلم  ،الفرات بش����فاه عطش����ى
 .یشرب منھ

نقاذ اإلمام بنفس���ھا في الخیمة المش���تعلة بالنار إل الس���المعلیھا ورمت زینب 
وحینم���ا ص����������در األمر في مجلس یزی���د بقت���ل اإلم���ام  ،زین الع���اب���دین منھ���ا

 بنفسھا. السالمعلیھا فدتھ زینب السالمعلیھ السّجاد
وھناك أیضا عشرات المشاھد االُخرى التي یعتبر كل واحد منھا أروع من  
المرء فاذا كان  ،وكل موقف منھا یعطي درس���اً من دروس االیثار لألحرار ،اآلخر

فھذا دلیل  ،على استعداد للتضحیة بنفسھ في سبیل شخص آخر أو في سبیل العقیدة
ة وب����ال��ث��واب اإلل��ھ��ي ق����ال اإلم����ام  ،ع��ل��ى ع��م��ق إی��م����ان����ھ ب����اآلخ��رة وال��ج��ن����ّ

 ،من كان باذالً فینا مھجتھ « :في بدایة مس�����یره إلى كربالء الس�����المعلیھ الحس�����ین
نا على لقاء ّ� نفسھ   .نّي راحل مصبحا إن شاء ّ� تعالىفإ ،فلیرحل معنا ،وموّطِ

ثق��اف��ة اإلیث��ار ھي التي دفع��ت بعمرو بن خ��ال��د أي وھ��ذه الثق��اف��ة نفس�������ھ��ا  
یا أبا عبدّ� «  :في یوم عاشوراء قائالً  السالمعلیھ الصیداوي ألن یخاطب الحسین

جعلت فداك قد ھممت أن ألحق بأص�������حابك وكرھت أن أتخلّف فأراك وحیدا بین 
تقّدم فإنّا الحقون بك عن س����اعة. فتقّدم  :الس����المعلیھ . فقال لھ الحس����ینأھلك قتیالً 

 .فقاتل حتى قتل رضوان ّ� علیھ
كما أش����ارت زیارة عاش����وراء إلى ص����فة االیثار التي یتحلّى بھا أص����حاب  
 .» السالمالّذین بذلوا ُمھجھم دون الحسین علیھ « :فوصفتھم بالقول ،الحسین

 الشجاعة : المبحث الخامس
واقتحام  ،ھي االقدام عند منازلة الخصوم وعدم تھیّب المخاطران الشجاعة  

وتعتبر الش���جاعة من الص���فات المھّمة التي تمیّزت بھا ش���خص���یة اإلمام  ،الخطوب
اذ نقرأ عن االندفاع والحماس المنقطعي  ،وأصحابھ وأھل بیتھ السالمعلیھ الحسین

والتس��ابق على بذل األرواح رخیص��ةً فداًء  ،النظیر الذي جس��دوه في س��وح الوغى
 قھا وحتى مراحلھا األخیرة ـ للدین والمبادى ء. ورسمت ملحمة كربالء ـ منذ انطال

واألمثلة  ،مش���اھد تتجس���د فیھا معالم الش���جاعة بش���تى ص���ورھاففیھا حدثت  
في معارضة یزید  السالمعلیھ فالتصمیم الذي أبداه اإلمام الحسین ،على ذلك كثیرة
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وعزمھ الراس���خ على المس���یر نحو الكوفة والتص���ّدي ألنص���ار  ،ورفض البیعة لھ
وعدم انھیار معنویاتھ لس����ماع األخبار واالوض����اع التي  ،ادمن أمثال ابن زی ،یزید

واعالنھ على المأل عن االس�����تعداد لبذل دمھ والتض�����حیة  ،كانت تجري في الكوفة
وعدم الخوف من كثرة الجیش المعادي على الرغم  ،بنفس����ھ في س����بیل إحیاء الدین

 ،المھمع عدم اس��تس�� ،ومحاص��رة ھذا الجیش لھ في كربالء ،من كثرة عدده وعدتھ
وصور البطولة الفردیة  ،والقتال العنیف الذي خاضھ بعد ذلك مع جنوده واھل بیتھ

 .وعامة أبناء علي وأبناء عقیل ،والقاسم ،وعلي األكبر ،التي أبداھا أخوه العباس
في الكوفة  ) السالم علیھما ( الخطب التي ألقاھا االمام السجاد وزینبتعد و 

المواقف والمش��اھد البطولیة تعكس بأجمعھا عنص��ر الش��جاعة والش��ام وغیرھا من 
 الذي یعّد من أّولیات ثقافة عاشوراء.

أمثلة خالدة في  الس�������الم ) علیھم (وعلى وجھ العموم كان آل الرس�������ول  
وكانت قلوبھم خالیة من الخوف من مواجھة  ،الش�������جاعة واالقدام وثبات الجنان

وس���لم )  وآلھ علیھ هللا ص���لى(  لرس���ولوكانت س���احات القتال في زمن ا ،الحتوف
في الجمل وصفین والنھروان شاھدا یعكس شجاعة  ) السالم علیھ(  وحروب علي

 السالم.علیھم آل البیت
الش����جاعة من جملة الخص����ال  ) الس����الم علیھ(  وقد اعتبر االمام الس����جاد 

وذلك لما قال في خطبتھ في  ،البارزة التي منَّ ّ� بھا على ھذه األس�������رة الكریمة
فض����لنا بالعلم والحلم  :فض����لنا أھل البیت بس����ّت خص����ال « :قص����ر الطاغیة یزید

وآتانا ما لم یؤت أحدا  ،والش���جاعة والس���ماحة والمحبّة والمحلّة في قلوب المؤمنین
 .فینا مختلف المالئكة وتنزیل الكتب ،من العالمین من قبلنا

وكذلك  ،فھي في مجال القول واللس���ان ،وكان لھذه الش���جاعة موارد مختلفة 
 ،واإلغارة الفردیة على ص������فوف جیش������ھ ،في تحّمل أھوال المنازلة ومقاتلة العدو
وعدم االنھیار والقبول بالدنیّة. بدلیل أنّھ لما  ،وكذلك في تحّمل المص��ائب والش��دائد

ّ� تعالى  أما وّ� ال أجیبھم إلى ش���يء مّما یریدون حتى ألقى « :قال ،اش���تّد القتال
ب ب��دمي حتى أّن الع��دو والص���������دیق ق��د أثنى على ش�������ج��اع��ة  .وأن��ا مخض���������ّ

«  :ألم یخاطب عمر بن سعد قومھ بالقول ،وصحبھ وأھل بیتھ السالمعلیھ الحسین
یل لكم ھذا ابن األنزع البطین ،الو بارزون!  تدرون من ت تال العرب ،أ  ،ھذا ابن ق

 .فاحملوا علیھ من كّل جانب
عمر بن س�������عد بالھجوم الش�������امل على أفراد جیش اإلمام  وما أمر المجرم 

 .ورمیھم بالحجارة إالّ دلیٌل على تلك الشجاعة الفریدة
لوا  ) الس���الم علیھ ( وكنتیجة لما یتحلّى الحس���ین وأس���رتھ من ش���جاعة حص���ّ

فلیس في العالم «  :یقول عباس محمود العقاد ،على أكبر عدد من أوس���مة الش���ھادة
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وحس��بھ أنّھ وحده  الش��ھداء من أنجبتھم أس��رة الحس��ین عّدة وقدرةأس��رة أنجبت من 
 .»في تاریخ ھذه الدنیا الشھید ابن الشھید أبو الشھداء في مئات السنین 

ومع أّن األرق��ام التي ت��ذكرھ��ا المق��ات��ل عن ع��دد قتلى الع��دو نتیج��ة لھجوم  
الذي ال یمكن إالّ أن األمر الثابت  ،قد تكون مبالغاً فیھا ،أص�������حاب االمام علیھم

ولم  ،التي بذلت نفس�ھا في س�بیل �ّ  ،إنكاره ھو الش�جاعة المثیرة لھذه الثلّة المؤمنة
 تطاوعھا نفسھا بترك قائدھا في المیدان وحده.

 الشھامة والمروءة: المبحث السادس
 وأنصاره السالمعلیھ الحسیناالخالقیة والنفسیة البارزة لدى  من المعالم وتعد

وھذه النفس����یة التي تجعل  ،والتي تجس����دت في ملحمة عاش����وراء ،في واقعة الطف
الحریة  ویحب ،ویرفض االنص����یاع لس����لطان الظلم ،االنس����ان یش����مئز من الطغاة

وال یتعرض  ،ویدافع عنھم ،ویتجنّب الغدر ونقض العھد وظلم الضعفاء ،والفضیلة
عذر ،لالبریاء بل ال یل العثرة ،ویق ھذه  ویق بالحق االنس��������اني لآلخرین.  ویعترف 

 األمور كلھا تعتبر من معالم الشھامة والمروءة التي تجسدت على أرض الطف.
ولما واجھ جیش  ،عار البیعة لیزید الس�����المعلیھ لقد رفض س�����ید الش�����ھداء 

رفض اقتراح زھیر بن القین الذي أش����ار علیھ بمحاربة  ،الكوفة في طریق كربالء
وما كنت «  :الس������المعلیھ وقال ،ھذه الفئة من قبل أن یجتمع إلیھم س������ائر الجیش

 السالم.علیھ وھذا نموذج رائع من شھامة الحسین ،»ألبدأھم بالقتال 
وقد أض����ّر بھم العطش أمر بس����قیھم  بن یزید الریاحي ولما لقي جیش الحر 
 ،على الرغم من أنھم ج��اءوا لمج��ابھت��ھ واغالق الطریق علی��ھ ،ھم وخیلھمالم��اء 

وكان من بینھم علي بن الطعان المحاربي الذي ما كان قادرا على ش��رب الماء من 
كنت مع الُحّر یومئذ فجئت في «  :قال ،ویروي لنا القض����یة بنفس����ھ ،فرط عطش����ھ

ا بي وبفرس�����ي من م الس�����المعلیھ فلما رأى الحس�����ین ،آخر من جاء من أص�����حابھ
 ،اش�������رب :یابن أخي أنخ الجمل. فأنختھ فقال :أنخ الراویة. ثم قال :قال ،العطش

اخنث السقاء.  :السالمعلیھ فقال الحسین ،فجعلت كلما شربت سال الماء من السقاء
وھذا مثال  .»وس��قیت فرس��ي  ،فقام فخنثھ فش��ربت ،فلم أدر كیف أفعل ،أي اعطفھ

 م.السالعلیھ آخر على مروءتھ
 ولما عزم الحر الریاحي على مفارقة جیش عمر بن س����عد واالنض����مام إلى 

سالمعلیھ(  معسكر الحسین سالمعلیھ وقف الحر بین یدي الحسین ،) ال منكسرا  ال
ھل لي من توبة؟ فقال لھ أبو عبد  :معلنا توبتھ واس�����تعداده للتض�����حیة بنفس�����ھ قائالً 

وھذا نموذج آخر على مروءة  ،»فانزل  ،نعم یتوب ّ� علیك«  :الس�������المعلیھ �ّ 
 في وجھھ. وال یغلق باب التوبة ،فھو یقبل عذر المعتذر ،السالمعلیھ الحسین
مض����������اء  لرَّ لم����ا رأى  ،وفي قیظ یوم ع����اش��������وراء واش��������ت����داد حر ا
ویلُكم! إْن  « :ھجوم الجیش على خیام عیالھ ص��اح بھم یعنّفھم الس��المعلیھ الحس��ین



 2018�رش�ن الثاين  8-7 اجلامعة املستنرصیة - لكیة ا�ٓداب       ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقايف العارش 
 

141 
 

فكونوا في أمر ُدنی��اكم أحرارا ذوي  ،وكنتم ال تخ��افون المع��اد ،لم یكن لكم دین
وھذا أیضا شاھد آخر على  .» امنعوا رحلي وأھلي من طغامكم وجّھالكم ،أحساب

فھو ما دام حیّا لم یكن قادرا على رؤیة العدو وھو یھجم على  ،مروءتھ وش������ھامتھ
وأنص��اره  الس��المعلیھ وقد ش��وھدت ھذه الغیرة والحمیة من االمام الحس��ین ،عیالھ

 في ساحة القتال یوم العاشر من المحّرم.
الذي غلب جیش  السالمیھعل وھذه السجیة قد استقاھا من أبیھ أمیر المؤمنین 

 ،»خلّوا بینھم وبینھ «  :ثم قال لجنده ،وانتزع منھ شریعة الفرات ،الشام في صفین
ولكن لؤم مع�اوی�ة ال�ذي ورث�ھ یزی�د دع�اه إلى منع الم�اء عن جیش الحس�������ین بن 

 السالم.علیھ علي
 :أّن عبیدّ� بن زیاد كتب إلى عمر بن سعد سرهقدس روى الشیخ الصدوق 

وُحْل بین الماء  ،وخذ بكظمھ ،فال تمھلّن الحس�������ین بن علي ،إذا أتاك كتابي ھذا« 
ویزید ورث  ،السالمعلیھ قد ورث الشھامة عن علي السالمعلیھ فالحسین .»وبینھ 

 الخسة عن معاویة.
 العزة ورفض الذّل : المبحث السابع

أش����د الذل بعد العز، وما أحر الھوان بعد الرفعة، وما أمرَّ الص����غار بعد  ما 
وما أقس���ى الس���لب بعد العطاء، وص���دق رب األرض والس���ماء حین قال  ،اإلجالل

ْن تََشاُء َوتُِعزُّ َمْن تَشَ  ﴿ اُء قُِل اللَُّھمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمْن تََشاُء َوتَْنِزعُ اْلُمْلَك ِممَّ
  آل عمران:]﴾  َوتُِذلُّ َمْن تََشاُء بِیَِدَك اْلَخْیُر إِنََّك َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِدیرٌ 

ھي من أھم الدروس األخالقیة التي میّزت نھض�������ة  ان العزة ورفض الذل 
موت في عز خیٌر  « :الس��المعلیھ قال الحس��ین .واقعة الطفومن أّولیات  ،كربالء

ال  « :لما عرض��وا علیھ االس��تس��الم والبیعة الس��الم علیھ وقال .» من حیاة في ذل
  .» وال أفّر فرار العبید ،وّ� ال أعطیكم بیدي إعطاء الذلیل

أال وإّن الدعي ابن  « :قال ،وفي كربالء حینما خیّروه بین البیعة أو القتال 
یأبى ّ� ذلك لنا  ،وھیھات مّنا الذلّة ،الدعي قد ركز بین اثنتین؛ بین الس�������ّلة والذلّة

ورسولھ والمؤمنین وحجور طابت وطھرت وأنوف حمیة ونفوس أبیة من أن نُؤثر 
  .» طاعة اللئام على مصارع الكرام

 الصبر: المبحث الثامن
ومجابھة العوامل التي تعیق اإلنس����ان  ،والمقاومةویعني الثبات والص����مود  

إض��افة الى تحّمل المص��اعب والش��دائد في س��بیل  ،عن بذل مس��اعیھ في س��بیل ھدفھ
 أداء الواجب وإحراز النصر.

أجمل ص���ور الص���مود والثبات في س���بیل العقیدة  الطفوقد رس���مت واقعة  
ما قال أمیر وك ،حتى أض����حت س����ببا لمجد وخلود تلك الملحمة ،وتحّمل الص����عاب
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فق����د ھ����ان����ت بعین  ،» الص�������بر یھّون الفجیع����ة « :الس�������المعلی����ھ المؤمنین
سالمعلیھ الحسین صبر والصمود الذي تجسد في  ال ھذه المصیبة الجسیمة بفعل ال

لقد أنزل ّ� تعالى علیھ الص����بر بقدر التحدیات والمص����ائب التي  ،یوم عاش����وراء
إن ّ� ینزل الص����بر على قدر  « مالس����العلیھ وص����دق اإلمام الص����ادق ،ألّمت بھ
 .» المصیبة
ید  واقعة الطفوفي   كان الص�������بر مش�������ھودا في القول والعمل لدى س�������
فلما أراد الخروج من  ،وأھل بیتھ وأصحابھ الصابرین األوفیاء السالمعلیھ الشھداء

نصبر على  ،رضى ّ� رضانا أھل البیت « :مكة إلى العراق ألقى خطبة قال فیھا
 ». بالئھ ویوفینا أجر الصابرین

وخاطب أص�����حابھ في أحد المنازل على طریق العراق لیلفت أنظارھم الى  
من كان منكم  ،أیھا الناس « :خطورة الموقف وص�������عوبة ما ھم مقبلین علیھ فقال

یف وطعن األس���نّة فلیقم معنا ولكن  ،» وإالّ فلینص���رف عنّا ،یص���بر على حّد الس���ّ
وتحّملوا ش��ّدة  ،بدر منھم إالّ ما أحّب ھو من الص��بر عند لقاء األقرانأص��حابھ لم ی

نتیجة الصبر والثبات على الشھادة على الرغم من  ،وضراوة ھجوم العدو ،العطش
حتى ان بعض��ھم كان یمازح في  ،بل كانوا في غایة الفرح والس��رور ،قلّة الناص��ر
 كما سیأتي. ،تلك الساعة

 ،یكرر على أس���ماعھم ویذكرھم بأھمیة الص���بر الس���المعلیھ وكان الحس���ین 
فوّ� ال رأیتم ھوانا بعد ھذا  ،ص����برا یا أھل بیتي ،ص����برا یا بني عمومتي« :قائالً 

 .» الیوم أبدا
وعلّم درس الص����بر للنس����اء لعلمھ باتص����افھن بالّرقة وس����رعة الجزع عند  

ر والتحمل ونس��اءه ودعاھن الى الص��ب الس��المعلیھا فقد جمع أختھ زینب ،المص��یبة
وأھل األرض كلّھم  ،فإّن سّكان السماوات یفنون ،یا أختاه تعّزي بعزاء �ّ  « :قائالً 

وأنت یا زینب وأنت  ،یا أختاه یا أّم كلثوم :ثّم قال ،وجمیع البریة یھلكون ،یموتون
وال تخمش������ن  ،انظرن إذا أنا قتلت فال تش������ققن عليَّ جیبا ،یا فاطمة وأنت یا رباب

 .» وال تقلن ھجرا ،عليَّ وجھا
بات  حادثة تعبیرا عن المقاومة والث وحتّى  ،وكانت كل لحظة من وقائع ال

الكلمات األخیرة التي تلفّظ بھا س����ید الش����ھداء حین س����قط على األرض إنّما تعكس 
وال  ،صبرا على قضائك«  :اطبا ربّھإذ قال مخ ،ھذه الروح من الصبر والصمود

 .»یا غیاث المستغیثین  ،معبود سواك
 الوفاء : المبحث التاسع

ساني   الوفاء معناه التمسك بالعھد والثبات على المیثاق والعمل بالواجب االن
واالس����المي في ازاء ش����خص آخر جدیر بذلك. وھذه الخص����لة من أولویات معجم 
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وھي من أش�����رف الخص�����ال  ،ولھا في قاموس الش�����ھداء مكانة رفیعةوافعة الطف 
 .» الوفاءأشرف الخالئق  « :السالمعلیھ ودلیل على المروءة. قال علي

وض��رب  ،وغدر من جھة اُخرى ،س��احة وفاء من جھةواقعة الطف وكانت  
فقد رفض كتاب األمان الذي عرض���ھ  ،الس���الممثالً في الوفاءعلیھ العباس بن علي

وقدم أخوتھ الثالثة فداًء  ،شمر بن ذي الجوشن علیھ. ولم یترك أخاه الحسین وحیدا
 لھ.

ی���ن ك���ت���ب���وا ال���ى وع���ل���ى الض����������ّد م���ن م���وق���ف أھ����ل ال���ك���وف����ة ال����ذ 
وقف آخرون  ،وھبّوا لقتالھ ،ولما جاءھم غدروا بھ ،یدعونھ الس�����المعلیھ الحس�����ین

وھم الذین أش���ارت الیھم  ،الس���الم علیھ على العھد وض���ّحوا بأنفس���ھم فداًء للحس���ین
 .» السالم على األرواح التي حلّت بِفنائك « :الزیارة
وكلماتھ على طول الطریق الى غدر في خطبھ  السالم علیھ وأشار الحسین 

وعاب فیھم  ،وخلعھم البیعة ،ونقض�������ھم العھد ،وخذالن وغرور ونكث أھل الكوفة
وكثیرا ما تطالعنا  ،فقد وفى بعھده مع ربّھ الس���المعلیھ ھذه الص���فات. أما الحس���ین

  .» أشھد أنك بلغت ونصحت ووفیت وأوفیت « :من قبیل ،الزیارات بعبارات
قامت على أس�������اس األخالق والمروءة. ان واقعة الطف القول وخالص�������ة  

وكانت جھادا للقضاء على الرذیلة ونشر الفضیلة. وكانت تنتھج األسلوب الشریف 
والص��بر عند  ،وتحلّى أفرادھا بالغیرة والش��جاعة والتض��حیة ،عند مواجھة الخص��م

 .والثبات على طریق الحق ،الشدائد
الش���خص���یة الفاض���لة  لبناءلواقعة الطف توظیف البعد االخالقي : المبحث العاش���ر

 للفرد المسلم 
تعتبر المس���ألة األخالقیة من المس���ائل بالغة األھمیة في مفاھیم وقیّم وأحكام  

عامل األخالقي في كل مرفق من مرافق الحیاة  لدین الحنیف. حیث یدخل ال ھذا ا
واالھتمام بھ، سواًء في القضایا الخاّصة التي یدعو لھا اإلسالم ویحث على رعایتھ 

باإلنس��ان؛ مثل عالقتھ بنفس��ھ وبأُس��رتھ من زوجة وأبناء، أو في الدائرة االجتماعیة 
األوس������ع مثل عالقتھ بأرحامھ وجیرانھ، أو ض������من المجتمع الكبیر الذي یبني فیھ 

لحیاة اإلنس��ان المس��لم عالقاتھ المختلفة مع المس��لمین وغیر المس��لمین، في جوانب ا
 المختلفة؛ اجتماعیة، اقتصادیة، علمیة.

إن رعایة الجانب األخالقي في األمور االجتماعیة أمٌر واض��ح التأثیر كبیر  
الفائدة عظیم النتائج، وما أحوجنا أن نعیش تعلیمات دیننا العظیم في حس���ن التعامل 

ص��ّص مع اآلخرین وطیب المعاش��رة، حتى أن اإلمام زین العابدین علیھ الس��الم خ
نھ مفاھیم رائعة وقیماً رفیعة وأفكاراً س������امیة في عالم األخالق  دعاًء كبیراً؛ ض������مَّ
بدعاء (مكارم األخالق)، ما أحوجنا أن نعیش بعض روائعھ،  االجتماعیة عرف 
مثل قولھ علیھ الس�����الم: "اللھم ص�����ل على محمد وآلھ وس�����ددني ألن أعارض من 
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ثیَب من حرمني بالبذل، وأكافئ من غش��ني بالنص��ح، وأجزي من ھجرني بالبِّر، وأُ 
. ولھذا ال 2اغتابني إلى حس�ن الذكر، وأن أش�كر الحس�نة، وأغض�ي عن الس�یئة..."

ینبغي على بیت مس����لم أن یخلو من نس����خة من الص����حیفة الس����جادیّة ذات المفاھیم 
 التربویة واألخالقیة الرائعة.

نس�����انیة ألن واألخالق ال تقتص�����ر على الجانب االجتماعي في العالقات اإل 
سان  للجانب االقتص�ادي مس�یس حاجة إلى المفاھیم األخالقیة الراقیة. إن ابتعاد اإلن
عن قیمِھ وأخالقیة في ممارس����اتھ االقتص����ادیة ونش����اطاتھ المالیة یحولّھ إلى وحش 

 بعین واحدة ھي المادة حیث ینسى الروح واألخالق.
ب أخالقي ینمّي في إن مما یمیّز االقتص����اد اإلس����المي أنھ اقتص����اد ذو جان 

اإلنس���ان المس���لم قیم الخیر واألخالق فیبرمج لھ عالقاتھ وس���لوكھ األخالقي؛ حیث 
یجیز لھ معامالت ویحّرم علیھ أخرى ویحثھ على س�������مو في التعامل ویدعوه إلى 

 الترفع عن نمط آخر.
"ال تزول قدما امرئ یوم القیامة  :عن النبي ص������لى هللا علیھ وآلھ وس������لمو 

حتى یُسأل عن مالھ مما اكتسبھ، وفیم أنفقھ. فیسأل اإلنسان عن مصادر مالھ كیف 
 اكتسبھ، وعن قنوات صرفھ ألموالھ في أي ناحیة وأي نشاط وأي سلوك.

ك التجار المس��لمین بقیم اإلس��الم في التعامل األخالقي األثر   ولقد كان لتمس��ّ
فقد كان التّجار المس������لمون وھم  مم واس������عة في دین هللا أفواجاً.األكبر في دخول أ

ینطلقون من البصرة ومسقط وحضرموت وغیرھا من موانئ البالد اإلسالمیة نحو 
الش��رق األقص��ى نحو ما یعرف الیوم بجنوب ش��رق آس��یا؛ مثل أندونیس��یا والفلبین 

م اإلس����الم ومالیزیا وغیرھا، كانوا یمارس����ون نش����اطھم التجاري في ض����وء تعالی
العظیم وقیمھ األخالقیة في الص����دق وعدم الغش والنص����ح واعتدال األرباح وعدم 
اإلجحاف بالمتعامل والس�����ھولة في التعامل، حتى ش�����غُف بھم أھل تلك األص�����قاع 
فدخلوا مس�������لمین طائعین بفض�������ل تعالیم الدین الحنیف التي كان یرعاھا التاجر 

ا إلى رعایة مفاھیم الدین في تعاملنا المس�����لم، وما أحوجنا وأحوج أس�����واقنا وتجارن
 وأسواقنا وتجارتنا.

وتمتد تأثیرات مفاھیم األخالق اإلسالمیة حتى إلى النشاط العلمي لإلنسان،  
ألن العلم بحّد ذاتھ طاقة، ال یمكن أن توص����ف بالخیر أو الش����ر، إالّ بعد توظیفھا؛ 

خیراً وكان العلم فإذا وظفّت في مجاالت خیر اإلنس�������ان وس�������عادتھ وتربیتھ كانت 
نافعاً، وأما إذا اس�������تغلت العلم وطاقاتھ أیٍد غیر أمینة، ونفوس غیر نظیفة وأفكار 

 غیر مستقیمة، فقد یتحّول العلم إلى كارثة حقیقیة.
إن أول ما یخترعھ اإلنس��ان الغربي المعاص��ر من مكتش��فات علیة، یس��تغلھ  

س�������انیة، إن ما یعرف علم في الحروب والدمار قبل أن یوظفھ في رفع معاناة اإلن
الحروب وآلة الحرب یكفي للقضاء على الجوع والجھل والمرض وإسعاد اإلنسان 
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إن اإلسالم اعتبر العلم نعمة یحاسب علیھا، وعلیھ زكاة كزكاة  وإزاحة اآلالم عنھ.
المال وزكاتھ حس��ن التعامل وحس��ن التوظیف وحس��ن النتائج الخیّرة التي تتمخض 

 عنھ.
م ینس قیم األخالق حتى في الحروب مع أع�داء ال�دین من�ذ إن اإلس�������الم ل 

تعلیمات النبي ص�������لى هللا علیھ وآلھ وس�������لم وأمیر المؤمنین علیھ الس�������الم وقادة 
المسلمین، للجیوش اإلسالمیة في ضرورة مراعاة قیم اإلسالم وأخالق الدین حتى 

قیماً أرفع من مع أعداء اإلس��الم ومناوئي الدین! أرأیت إنص��افاً كھذا اإلنص��اف أم 
ھذه القیم، أم سلوكاً أسمى من ھذا السلوك؟ "ال تقطعوا شجرة، ال تتبعوا مدبراً، ال 
تجھزوا على جریح، ال تھیجوا النس�������اء، ال تقتلوا امرأة وال طفالً وال ش�������یخاً وال 
مس���الماً، ال تس���تولوا على ممتلكات المس���المین، احفظوا الذمار، ال تش���ربوا ماًء إال 

 !برضى أھلھ"!
وھكذا كان النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم في تعاملھ مع أعدائھ، حیث نادى 

 .یوم فتح مكة: اذھبوا فأنتم الطلقاء
وھكذا كان س��لوك أمیر المؤمنین علیھ الس��الم في معاركھ ومنھا في ص��فین 
حیث منعھ معاویة من ماء الفرات ولما اس��تعاد علي علیھ الس��الم وجیش��ھ الس��یطرة 

ھم نمنعھم من الماء كما منعونا، فقال لھم علي علیھ السالم: ال ولكن علیھ قال بعض
وھكذا كانت أیضاً فقد نصركم هللا علیھم ببغیّھم.  خذوا من الماء كفایتكم وانصرفوا

 أخالقیات الحسین علیھ السالم في نھضتھ الخالدة.
إن الجانب األخالقي جانب مش����رق ورائع من جوانب النھض����ة الحس����ینیة.  

 حاولنا أن نتلمس بعض مصادیق ھذا الجانب فیمكن أن نالحظ ما یلي:وإذا 
عدم استغالل الحسین علیھ السالم موقعھ الدیني الممیز، فھو سبط النبي صلى  - 1

هللا علیھ وآلھ وس����لم وابن علي وفاطمة علیھم الس����الم ومن نزلت فیھ ما نزل 
المصطفى صلى هللا من آیات القرآن الكریم وجاء فیھ ما جاء من أحادیث جده 

سالم لم یجبر أحداً على اللحوق  علیھ وآلھ وسلم ومع ذلك فإن الحسین علیھ ال
بھ، ولم یصدر فتوى أو حكماً شرعیاً یكفّر فیھ من لم یلتحق بھ، بل كان یدعو 
سنة. فمن قبلني  إلى نصرتھ ضمن مفاھیم الدین وحجة الحق ودلیل القرآن وال

ومن رّد علي أص�������بر حتى یحكم هللا وھو خیر بقبول الحق فا� أولى بالحق 
 الحاكمین".

عدم تض����ییعھ لحق أحد، واھتمامھ بحقوق اآلخرین، فقد س����یطر علیھ الس����الم  - 2
حینما خرج من مكة على قافلة من األموال والھدایا بعث بھا والي األمویین 

أن بالیمن إلى یزید بالش��ام، إذ أراد الحس��ین علیھ الس��الم أن یس��قط الش��رعیة و
یل  لذمم، والتنك ھذه األموال التي س�������وف توّظف لش�������راء ا یمنع وص�������ول 

 بالصالحین المخلصین، والمزید من اإلفساد في المجتمع.
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قافلة ممن كان  لكنھ علیھ الس�������الم مع ذلك لم ینس الذین كانوا مع تلك ال
جمالھم قد اس����تؤجرت إلى الش����ام، فأعطى أص����حابھا أجورھم، وخیرھم بین 

ن أو مرافقتھ، ویذكر بعض أرباب المقاتل أن ش��خص��اً واحداً الرجوع إلى الیم
 من ھؤالء أدركتھ الرحمة وبقي مع الحسین حتى كان من الشھداء بین یدیھ.

حرص���ھ على ھدایة اآلخرین، والس���عي المس���تمر لتوض���یح الحقائق وكش���ف  - 3
األمور وبیان الوقائع، لیھلك من ھلك عن بینّة، ویحیى من حّي عن بینّة. ومن 
ھنا كانت خطاباتھ علیھ الس��الم یوم عاش��وراء، ثم أذنھ علیھ الس��الم لمن أراد 
أن یخطب من أص����حابھ، مثل زھیر بن القین وبریر بن خض����یر. والحس����ین 
علیھ السالم لم یكن ینتظر من أولئك شیئاً إالّ الرغبة في انقاذھم من ضاللھم. 

تبوھا وانظروا ھل فكان ینادي "انس����بوني من أنا ثم ارجعوا إلى أنفس����كم وعا
 "یحّل لكم قتلي وانتھاك حرمتي؟

كارھیتھ علیھ الس�������الم أن یبدأ القوم بقتال. حیث حرص علیھ الس�������الم على  - 4
مفاھیم اإلس����الم وقیمھ في الحروب، وحتى حینما تمادى الش����مر في ص����بیحة 
یوم عاش���وراء بكالمھ للحس���ین علیھ الس���الم: "تعجلّت بالنار قبل یوم القیامة" 

أحد أص��حاب الحس��ین وھو بریر رض��ي هللا عنھ أن یرمیھ بس��ھم، منعھ  فأراد
، بل كان الذین یخرجون 5الحس���ین من ذلك وقال: "إني أكره أن أبدأھم بقتال"

للخط��اب�ة یتراجعون إلى ورائھم إذا رموا ب�الس�������ھ��ام إتب��اع�اً لتعلیم��ات اإلم�ام 
 الحسین علیھ السالم قبل نشوب المعركة.

الحس���ین علیھ الس���الم على الوفاء بالعھد ولھ كان ذلك في أش���د حرص اإلمام  - 5
فقد التقى الحس���ین علیھ الس���الم في  الظروف قس���اوة، وأكثرھا إیالماً ومحنة.

طریقھ إلى كربالء برجل اس�����مھ الض�����ّحاك بن عبد هللا المش�����رقي فدعاه إلى 
نصرتھ، فاستجاب ھذا الرجل ولكنھ علّق استجابتھ على شرط وھو أن ینصر 

لحس����ین ما دام لھ ناص����ر فإذا نفد أنص����اره ولم یكن ھناك فائدة من نص����رتھ ا
 انسحب من ذلك! فوافقھ اإلمام الحسین علیھ السالم على شرطھ ھذا.

وھو شرط غریب إذ كیف یمكن إلنسان حظي بشرف الدفاع عن الحسین 
علیھ السالم وعن أھل بیت النبوة، أن یتركھم في ساعة ھم أحوج فیھا إلى أي 

 ناصر كان أو معین؟ ولكنھا النفوس وحظوظھا وتوفیقھا!
ولما كان یوم عاش��وراء واحتدم القتال حتى اس��تش��ھد من أنص��ار الحس��ین  

من استشھد، جاء ھذا الرجل لیذّكر الحسین بشرطھ وأنھ یرید أن ینسحب من 
المعركة، فقال لھ علیھ السالم: نعم انج بنفسك إن استطعت! ولكن كیف یكون 

وكان ھذا الرجل قد خبأ فرس���اً لھ تحت خیمة انتظاراً لس���اعة الھرب  لك ذلك؛
ھذه. ومع غرابة ھذا الموقف واس������تھجانھ، فإن الحس������ین علیھ الس������الم بقي 
قاس�������ي والزمن  ما قطعھ على نفس��������ھ رغم الظرف ال محافظاً على الوفاء ب

 العصیب.
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القرآن الكریم  ثم انظر إلى أخالق اإلمام الحس��ین علیھ الس��الم التي ھي أخالق - 6
وأخالق النبي العظیم صلى هللا علیھ وآلھ وسلم، أخالق اإلسالم وقیم السماء، 
انظر إلى اإلمام الحس������ین علیھ الس������الم كیف كان س������لوكھ مع الذین خرجوا 
لحربھ؟ فقد ذكر بعض أرباب المقاتل أن دمعة من عین الحس���ین علیھ الس���الم 

ئل عن ذلك قال : أبكي على ھؤالء القوم ألنھم نّدت یوم عاش�������وراء، فلما س�������ُ
 .سیدخلون النار بقتالھم لي، وھم من أمة جدي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم

بة من الجیش األموي   یھ الس�������الم مع أول كتی ثم موقف آخر للحس�������ین عل
خرجت لحربھ وكانت بقیادة الحّر بن یزید الریاحي، وكان الحس�������ین وركبھ في 

بھ: لقد وصلنا الفرات یا بن رسول هللا! فھا طریقھم إلى كربالء، فصرخ أحد أصحا
ساتین النخیل النابتة على ضفاف نھر الفرات  سود یلوح باألفق، أي ھي ب ھو خط أ

ولكن الواقع أن ذلك السواد كان  التي تتراءى للبعید بلون أسود من شدة خضرتھا.
العطش جیش�������اً قادماً، ألف رجل كاد العطش أن یقتلھم، وھم ینادون: الماء الماء، 

 العطش یا بن رسول هللا!!
ما كان من الحسین علیھ السالم سبط رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم  

فوا الخیل  الذي بعثھ هللا رحمة للعالمین، إالّ أن قال ألص��حابھ: اس��قوھم الماء ورش��ّ
ترش������یفاً، فس������قى ألف رجل وألف دابة لھم، وكان آخر من جاء ذلك الجیش رجل 

لطعان المحاربي فلما رأه الحس���ین علیھ الس���الم رّق لھ وقال: انخ اس���مھ علي بن ا
ناخھ  الراویة (أي الجمل) فلم یعرف ما یقول الحس�������ین، فقال: انخ الجمل، فلما أ
أعطاه الحسین سقاء الماء، ولكن شدة عطشھ جعلت الماء یتساقط من جوانب فوھة 

ق الفوھة) فلم یفھم مراد السقاء فقال لھ الحسین: یا ابن أخي اخنث السقاء (أي ضیّ 
 .الحسین، فجاءه الحسین وسقاه الماء بیده

  :االستنتاجات :سابعا
من خالل ماتم عرض�����ھ في مباحث البحث یمكن تلخیص اھم االس�����تنتاجات التي  

االبعاد الن  غیر جدیدة توصل الیھا البحث ( على الرغم بان ھذه االستنتاجات
والتي یمكن االستفادة منھا وتوظیفھا  لواقعة الطفوالمعاني والفضائل الكبیرة 

في جمیع مجاالت الحیاة والبناء الس���لیم للفرد المس���لم وخاص���ة البعد االخالقي 
للجمیع ولكننا نذكر  س���اطعة س���طوع الش���مس ومعروفة لھذه النھض���ة الكبیرة

 :بعض منھا في حدود ھذا البحث ) بما یأتي
ھدایة البشریة اخالقیة كبیرة مستمرة ومتجددة لتعد الرسالة االسالمیة مدرسة  – 1

 .الى الخیر والفضیلة
نھض���تھ الكبرى ض���د الظلم واالمام الحس���ین (علیھ الس���الم ) ش���خص���یة مثل ت – 2

التي وقیمھا ونعالیمھا للرس�����الة االس�����المیة  احقیقیا وش�����رعیوالفس�����اد امتدادا 
 .وتعالىارادھا هللا سبحانھ 
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الق��ت بظاللھ��ا في التي و واقع��ة الطف االبع��اد االخالقی��ة التي افرزتھ��اتع��د  – 3
 .في التاریخ االسالميالدروس االخالقیة الكبرى اھم المجتمع االسالمي من 

وجود تأثیرات  في الوقت الحاض���ر من ابناء المجتمع االس���المي یعاني معظم – 4
اول تھدیم الجوانب القیمیة واالخالقیة كبیرة للحض���ارة الغربیة الزائفة التي تح

  .في شخصیة الفرد المسلم
فة تربویة منتظمة ورص�������ینة ومخطط لھا  – 5 لبناء الجوانب عدم وجود فلس�������

االخالقیة والقیمیة في ش�����خص�����یة الفرد المس�����لم المتكاملة تس�����تلھم المباديء 
 .م )وائمة اھل البیت ( علیھم السال التربویة الكبیرة للرسالة االسالمیة

التربویة والمناھج  في الفلس�������فة لواقعة الطف البعد االخالقيأھمیة توظیف  – 6
 والقنوات الفضائیة ووسائل االعالم المختلفة ؤسساتنا التعلیمیةالدراسیة في م

 .لالرتقاء بالقیم االخالقیة البناء المجتمع
 :التوصیات :ثامنا

  :بما یأتيفي ضوء ماتم عرضھ من استنتاجات یوصي البحث  
بالش������خص������یة الفاض������لة للفرد لالرتقاء لواقعة الطف البعد االخالقي توظیف  -1

 .وتنمیة الجوانب القیمیة عندهالمسلم 
للمؤس�����س�����ات التعلیمیة حدیثة واخالقیة  تربویة مجتمعیة أھمیة اعداد فلس�����فة -2

لالرتقاء بالشخصیة الفاضلة للفرد المسلم والمساجد واالجتماعیة واالعالمیة 
  .لواقعة الطفمن البعد االخالقي  تستمد افكارھا

 والمساجد واالجتماعیة توجیھ القنوات التلفزیونیة الفضائیة والبرامج التعلیمیة -3
للرس�����الة االس�����المیة واھل بیت النبوة ( علیھم  االبعاد االخالقیة الكبیرة بیانل

 .ء الشخصیة الفاضلة البناء المجتمعالسالم ) واثرھا في بنا
 :المقترحات :تاسعا

اس�تكماال لھذا البحث وتعمیما للفائدة یقترح البحث اجراء بحوث ض�من نفس 
المجال لغرض االس�������تفادة من التراث الكبیر للدین االس�������المي الحنیف واالفكار 

لغرض  وتقعة الطف وخاص�������ةالربانیة الخالدة الئمة اھل البیت علیھم الس�������الم 
 .دى ابناء المجتمعبناء الجوانب االخالقیة والقیمیة ل ادة منھا فياالستف

 مصادر البحث: 
 .القرآن الكریم .1
 .230 :2المجموعة الكاملة ـ الحسین أبو الشھداء (ع) .العقاد. 2
 .290موسوعة عاشوراء /:  جواد محدثي / .3
 .۹۲- ۹۱ :۲اإلرشاد الشیخ المفید / .4
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 لغة اخلطاب للمرجعية الدينية وواقعة الطف 

 ودورهما يف حماربة اإلرهاب

 اجلبوريحممود حممد 
 امعة املوصلج - كلية اآلداب

 أ.د. إنعام قاسم خفيف 
  جامعة ذي قار

 تمھید:
الحم��د � رب الع��المین ناص��ر الم��ؤمنین الص��ادقین والص��الة والس��الم عل��ى 

 سیدنا محمد وعلى آلھ الطیبین الطاھرین واصحابھ الغر المیامین.
ن لغ��ة الخط��اب الحس��یني للمرجعی��ة الدینی��ة المس��توحاة م��ن واقع��ة الط��ف إ

ھ�ي لنب�ذ ك�ل ان�واع  الموجھة ضد التطّرف واالرھاب الذي یمثلھ داعش االرھ�ابي
التطّرف في االسالم و تقدیم صورة االسالم المعتدل الذي ال ینخرط في النزاع�ات 

 السیاسیة. 
ھو الحوار المعتدل الذي یدعو  للمرجعیة الدینیة لغة الخطاب لقد كان فحوى

ضرورة اجتماعیة وثقافی�ة وسیاس�یة الس�یما ف�ي  للتعایش السلمي الذي اصبح الیوم
والتن�احرات وذل�ك م�ن اج�ل الوق�وف ام�ام  ت تس�ودھا المنازع�اتمجتمعات اصبح

یج��ب العم��ل بك��ل الوس��ائل  ك��ل المخ��اطر الت��ي تس��تھدف البش��ریة جمع��اء، وعلی��ھ
اج�ل خل�ق  عالمیة االسالم الرساء اسس الس�الم الع�المي. وذل�ك م�ن لتطبیق مبادئ

توج��ھ اكث���ر وض���وحا للممارس���ات الص���حیحة ف��ي بن���اء المجتم���ع والقض���اء عل���ى 
بدعوة كل من یسمح لھ  وقامت المرجعیة زاعات، ومحاربة التطرف واالرھاب.الن

الظرف من الرجال للتطوع وتلبیة نداء المرجعیة لسد النقص الحاصل ف�ي الق�وات 
المسلحة وحولت االنھیار الحاص�ل و ال�ذي ك�ان وش�یكا ال�ى زخ�م و طاق�ة إلیق�اف 

اً لمعنوی��ات الق��وات زخ��م الھجم��ات وأربك��ت مخطط��ات األع��داء وكان��ت دافع��ا قوی��
 العراقیة والشعب العراقي في استلھام روح النصر على داعش االرھابي.

خالل خطبة صالة الجمعة في كربالء المقدسة أعلنت المرجعی�ة العلی�ا ف�ي و
النج��ف األش��رف ممثل��ة بالس��ید عل��ي السیس��تاني (دام ظل��ھ) فت��وى ال��دفاع الكف��ائي 

ل�راھن أن�ذاك م�ن خ�الل رؤی�ة ك�ل وكانھا وضعت تق�دیر موق�ف متكام�ل للوض�ع ا
الحقائق والعوامل المؤثرة النفسیة واالجتماعیة لملحمة الط�ف واثرھ�ا ف�ي اس�تلھام 
روح النص��ر لمحارب��ة داع��ش االرھ��ابي وناقش��تھا م��ع وض��ع التوقع��ات المس��تقبلیة 
وأكملتھ�ا بدراس�ة الخی��ارات المتاح�ة لتض��ع الق�رار المالئ��م ال�ذي یعی��د األم�ور ال��ى 

نت الفتوى قراراً صائباً وحاسماً لتقدیر موقف استراتیجي متواف�ق م�ع نصابھا. فكا
تجلی��ات وتض��حیات واقع��ة الط��ف اذ كان��ت نتائجھ��ا م��ؤثرة وایجابی��ة عل��ى كاف��ة 

 الصعد.
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والھ��دف م��ن ك��ل ھ��ذا ھ��و أن تك��ون ھ��ذه الملتقی��ات والم��ؤتمرات العلمی��ة 
والثقافیة موجبة للتوح�د ونب�ذ الص�راعات واالختالف�ات غی�ر الموض�وعیة، فإحی�اء 
فاجعة الطف لیس مسرحاً للنزاعات، و إنما ھو لثبوت منھج اإلمام الحسین (علی�ھ 

الذي تستوجب منا االلتزام بھ السالم) الذي قدم نفسھ وأھل بیتھ فداًء للدین الحق، و
في وحدة الكلمة والمشاركة الفاعلة في س�بیل ذل�ك م�ن اج�ل بن�اء الس�الم ومحارب�ة 

 االرھاب.
ھذه سطور للقض�یة العادل�ة اإلم�ام الحس�ین(علیھ الس�الم) جمع�ت ب�ین أبع�اد 
الفاجعة التاریخیة والفكریة فضالً عن العاطفیة والشعائریة , تتبع فیھا ذلك التالزم 

التفاعل الحقیقي فیم�ا بینھم�ا إل�ى الح�د ال�ذي ترك�ت أث�راً ت�م اس�تثماره ف�ي واقعن�ا و
المعاصر لمحاربة االرھاب والتط�رف، فنھض�ة اإلم�ام الحس�ین(علیھ الس�الم) إنم�ا 
ھي متجددة فاعلة في الحیاة ال یحدھا زمان وال یقیدھا مكان. ألنھا تلفت األنظ�ار، 

وتج��ذرھا ف��ي أعم��اقھم ،النس��اني اجمعوھ��ي األح��رى بإظھ��ار عواط��ف المجتم��ع ا
واس��تنكارھم للظل��م ال��ذي تع��رض ل��ھ اإلم��ام الحس��ین (علی��ھ الس��الم)، عل��ى امت��داد 
التأریخ، وھي كذلك مدار السؤال واالستفسار من اآلخرین ألنھا تنبّھ عل�ى الح�دث 

وكان االم�ام الحس�ین علی�ھ الس�الم  .وتظھر الفاجعة الستنباط العبر والدروس منھا
 قیم ومبادئ واخالق واھداف عدت من أھم مرتكزات واقعة الطف. حامالً 

وسعى االمام الحسین علیھ الس�الم من�ذ ب�دء ثورت�ھ ال�ى اب�راز دوره الثق�افي 
واالجتماعي في بناء المجتم�ع االنس�اني عل�ى وف�ق اس�س قویم�ة تحف�ظ ل�ھ كرامت�ھ 

لفة وحی�اة وتضمن لھ حق العیش بسالم في مجتمع انساني بقوم على االحترام واأل
تفض�ي تملؤھا التواد والتعاطف وفعل الخیر والتفاعل واالنصھار على وفق اس�س 

 ً واألمثل��ة اكث��ر م��ن ان ت��ذكر ف��ي ھ��ذا المق��ام،  ،ال��ى جعل��ھ ف��اعالً وم��ؤثراً المھمش��ا
 فواقعة الطف ھي التراث المشترك لالنسانیة عبر تاریخھا لطویل.

إلنس�اني عام�ة, وإیض�اح واقعة الطف حصلت لتعدیل مسار الفكر ال�دیني وا
الضوابط التي ینبغي أن ینھجھا طالب الحقیق�ة وھ�ذا ماحص�ل ف�ي وقتن�ا الح�الي اذ 

فاالم�ام الحس�ین  من اجل بناء المجتم�ع االنس�اني الس�لیم. ھبت الجموع اتلبي النداء
علیھ السالم جاء لیضع اول لبناتھ في اص�الح المجتم�ع الس�وي عل�ى اس�اس الس�لم 

نسان قیمة علیا ف�ي المجتم�ع ولھ�ذا تتجل�ى رس�التھ انھ�ا رس�الة والسالم واعطاء اال
 عالمیة في اھدافھا ومرامیھا.

وس��الم اإلس��الم ھ��و ال��ذي یق��یم العدال��ة ویوث��ق العالق��ات ویحق��ق التع��ارف 
وف��ي مج��ال تحقی��ق الس��الم الع��المي: ت��رى المرجعی��ة الدینی��ة م��ن خ��الل  والتق��ارب

م الدائم والمستمر على أسس عادلة بین الخطاب الحسیني بأنھ ال یمكن تحقیق السال
الدول ما لم یكن مستندا على قاعدة قویة وراس�خة ھ�ي بن�اء الس�الم أوالً ف�ي داخ�ل 
الدول��ة، الن بن��اء الس��الم ال��دولي وحفظ��ھ یعتم��د أوالً عل��ى ك��ون الدول��ة ف��ي الواق��ع 

وھك��ذا كان��ت توجیھ��ات  تع��یش بس��الم ف��ي داخلھ��ا وت��ؤمن بالس��الم لل��دول األخ��رى
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المرجعی��ة الدینی��ة الت��ي تھ��دف للس��الم الع��ادل، والتنظ��ر ألي منھ��ا نظ��رة ع��داء، 
فاالسالم والمسلمون بنظرھا یجب ان ینظروا الى العالم نظرة تعاون وتعارف وبر 

ان . وس��الم، ورف��ض ك��ل س��لم ھ��و استس��الم وض��عف وانتھ��اك للحق��وق المش��روعة
ت األساسیة وحمایتھا تنبث�ق عنایة المرجعیة الدینیة بتعزیز حقوق االنسان والحریا

ویع�د حف�ظ الس�لم  من قناعتھا بما تمثلھ البشریة من كرامة متأص�لة وحق�وق ثابت�ة،
، والھ�دف واألمن من اھم مقاصد المرجعی�ة، ب�ل ان�ھ الباع�ث عل�ى اص�دار الفت�وى

فدور المرجعیة الدینی�ة ف�ي مج�ال بن�اء الس�الم أض�حى ركی�زة أساس�یة،  األول لھا.
ً  وم��ن خ��الل مناھجھ��ا ان ھ��ذه . تس��تطیع تطبی��ق م��ا م��ن ش��أنھ ان یبن��ي س��الماً دائم��ا

الدعوة إلى الجھاد، تركز في الحوار إلى النقاط المشتركة بینھا وبین واقعة الط�ف 
 الخالدة في ترجمتھا ونقلھا الى ارض الواقع

ان السالم ھو القاعدة األساسیة للعالقات التي تربط المسلمین فیما بینھم ومع 
قافة السلمیة تمكن الشعوب من التعاون والتع�ارف، والثقاف�ة اإلس�المیة غیرھم، فالث

خطاب في السالم إلى جمیع البشر، وحرص اإلسالم على التمسك بروح السالم ال 
ف�رق ب�ین الس�الم واالستس�الم  یتعارض مع المحافظة على مص�الح المس�لمین ألن�ھ

َوقَ�اتِلُوا فِ�ي َس�بِیِل   لى:ففي الوقت الذي ینھى فیھ عن العدوان كما جاء بقولھ تعا
َ َال یُِحبُّ اْلُمْعتَِدینَ  ِ الَِّذیَن یُقَاتِلُونَُكْم َوَال تَْعتَُدوا إِنَّ �َّ َّ� )1(. 

بع��د وص��ول التنظیم��ات اإلرھابی��ة إل��ى المن��اطق اآلمن��ة واألھل��ة بالس��كان، و
وقتلھ��ا اآلالف م��ن الع��راقیین ف��ي الموص��ل وص��الح ال��دین، وع��دم وج��ود ق��وات 
عسكریة نظامی�ة م�ن الج�یش والش�رطة ق�ادرة عل�ى وق�ف تق�دم اإلرھ�اب، أدرك�ت 

بالد للح�رب المرجعیة الدینیة خطورة الوضع األمن�ي الح�الي، واحتم�ال انج�رار ال�
األھلیة الشاملة، لذا جاء دعوة المرجعیة الدینیة لكل الع�راقیین إل�ى الجھ�اد الكف�ائي 
لل��دفاع ع��ن ال��وطن والمقدس��ات، وتش��كیلھا لق��وات الحش��د الش��عبي ودعمھ��م بالم��ال 
والسالح، إذ ان تخاذل السیاسیین واالنقسام بین الكتل واألح�زاب السیاس�یة، دفعھ�ا 

وتھدف الفتوى  رة في الدفاع عن الوطن والمقدسات والشعب.الن تأخذ زمام المباد
الى بیان مفھوم الجھاد في فك�ر المرجعی�ة الدینی�ة ورؤیتھ�ا المس�تقبلیة والمس�توحاة 
 من واقعة الطف الخالدة من اجل حمایة العراق وإرساء السالم ومحاربة االرھاب.

ي وحاس�م إذ یج�ب وھكذا وجد السید السیستاني(دام ظلھ) نفسھ أمام موق�ف مص�یر
علی��ھ أن ی��وازن ب��ین الق��یم والمب��ادئ الت��ي اتخ��ذھا مس��ارا لسیاس��تھ وب��ین الظ��روف 

 الجدیدة التي فرضت علیھ واصبحت تتحكم في مجریات األحداث. 
 واقعة الطف ولغة الخطاب للمرجعیة في الدعوة الى الجھاد: 

للمرجعی�ة الدینی�ة بال�دعوة إل�ى الجھ�اد الكف�ائي م�ن أج�ل  لغة الخط�اب كانت
. تلك الدعوة التي لقی�ت .الدفاع عن الوطن والمقدسات ضد تنظیم داعش االرھابي

اقباالً كبیراً من قبل الشعب العراقي في سبیل الدفاع عن الوطن ومنع األع�داء م�ن 
من أج�ل  یة بالدماءوكانت التضح ارتكاب جرائمھم بحق األبریاء من أبناء شعبنا..
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الحفاظ على تربة العراق من دنس العص�ابات اإلجرامی�ة. أن فت�وى ھ�ذه اللغ�ة ف�ي 
كم�ا انق�ذت المنطق�ة ح�ین اوقف�ت امت�داد عص�ابات داع�ش  ،الخطاب انقذت الع�راق

وش��كلت انعطاف��ة حقیقی��ة ف��ي المواجھ��ة واس��تعادة المب��ادرة  ،وأفش��لت مخططاتھ��ا
صارات المتالحقة وتحریر العدید من المن�اطق لصالح العراق وشعبھ وتحقیق االنت

 المغتصبة.
والجھاد فریضة إلھیة فرضھا هللا تعالى على ھ�ذه األم�ة، كم�ا فرض�ھا عل�ى 

فالجھاد والقتال في سبیل هللا ورد  ،من كان قبلھا من االمم ذات الرساالت السماویة
ُكتَِب َعلَْیُكُم : بقولھ تعالى ،بالصیغة نفسھا التي وردت بھا أركان االسالم االخرى

اْلِقتَاُل َوُھَو ُكْرهٌ لَُّكْم َوَعَسى أَن تَْكَرُھواْ َشْیئًا َوُھَو َخْیٌر لَُّك�ْم َوَعَس�ى أَن تُِحبُّ�واْ َش�ْیئًا 
عباده الم�ؤمنین ، ثم ان هللا تعالى رّغب ))2َوُھَو َشرٌّ لَُّكْم َوّ�ُ یَْعلَُم َوأَنتُْم الَ تَْعلَُمونَ 

  .)3(بالجھاد وحث علیھ ووعد المجاھدین في سبیلھ جنات عرضھا السماوات واالرض
یَا أَیَُّھا الَّ�ِذیَن آََمنُ�وا  وأدلة الكتاب على فرضیة الجھاد كثیرة منھا قولھ تعالى: 

ْن َعَذاٍب أَِلیٍم  ِ َوَرُس�وِلِھ َوتَُجاِھ�ُدوَن تُْؤِمنُ�وَن بِ� َھْل أَُدلُُّكْم َعلَى تَِجاَرةٍ تُنِجیُكم ّمِ ا�َّ
ِ بِأَْمَواِلُكْم َوأَنفُِسُكْم َذِلُكْم َخْیٌر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعلَُموَن  یَْغِفْر لَُك�ْم ذُنُ�وبَُكْم  فِي َسبِیِل �َّ

ْدٍن َذِل�َك اْلفَ�ْوُز َویُْدِخْلُكْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتَِھا األْنَھاُر َوَمَساِكَن َطیِّبَةً فِي َجنَّاِت َع�
�ِر اْلُم�ْؤِمنِیَن  اْلعَِظیُم  ِ َوفَ�تٌْح قَِری�ٌب َوبَّشِ �َن �َّ وھن�ا  ))4َوأُْخَرى تُِحبُّونََھا نَْص�ٌر ّمِ

وبھ��ذا أب��ان هللا  .جم��ع هللا تع��الى الجھ��اد بالم��ال وال��نفس مع��اً وف��ي ذل��ك اعل��ى المرات��ب
تعالى أن حب هللا ورسولھ والجھاد في س�بیلھ (ف�رض) وان�ھ ال ینبغ�ي أن یك�ون ش�يء 

  .)5(سواه أحب الى المؤمنین منھ
َوأَْم�َوالَُھم بِ�أَنَّ لَُھ�ُم الَجنَّ�ةَ  إِنَّ ّ�َ اْشتََرى ِمَن اْلُم�ْؤِمنِیَن أَنفَُس�ُھمْ   :وقال تعالى

 یُقَاتِلُوَن فِي َسبِیِل ّ�ِ فَیَْقتُلُوَن َویُْقتَلُوَن َوْعًدا َعلَْیِھ َحق�ا فِي التَّْوَراةِ َواِإلنِجیِل َواْلقُْرآنِ 
ِھ َوَذِل��َك ُھ��َو اْلفَ��ْوُز َوَم��ْن أَْوفَ��ى بِعَْھ��ِدِه ِم��َن ّ�ِ فَاْستَْبِش��ُرواْ بِبَ��ْیِعُكُم الَّ��ِذي بَ��ایَْعتُم بِ��

وفّ�ى  ،بیع�ة وفي ھذه اآلیة قال المفسرین: م�ا م�ن مس�لم اال و� ف�ي عنق�ھ .))6اْلعَِظیمُ 
والبیعة ملزمة لم�ن ب�ایع ش�رعاً  ،. وھي بیعة على القتال في سبیلھ)7(بھا أو مات علیھا

  .على القدرة واالستطاعة
فأولھا وفي مق�دمتھا أن النب�ي  ،أما أدلة فرضیة الجھاد في السنة النبویة المطھرة

  جاھد بنفسھ في غزوات عدیدة، فاالقتداء ب�النبي  أم�ر واج�ب ش�رعاً لقول�ھ
ِ أُْس�وَ  :تعالى َ َواْلیَ�ْوَم األِخ�َر لَقَْد َكاَن لَُك�ْم فِ�ي َرُس�وِل �َّ ةٌ َحَس�نَةٌ لَِّم�ن َك�اَن یَْرُج�و �َّ

َ َكثِی��ًرا فالجھ��اد  .)9(ح��ث عل��ى الجھ��اد ورّغ��ب فی��ھ كم��ا أن النب��ي  .)8( َوَذَك��َر �َّ
ف��رض كفای��ة إذا ق��ام ب��ھ م��ن یكف��ي م��ن المس��لمین س��قط اإلث��م ع��ن الب��اقین. ق��ال هللا 

��ْنُھْم َطآئِفَ��ةٌ تع��الى:  َوَم��ا َك��اَن اْلُمْؤِمنُ��وَن ِلیَنِف��ُرواْ َكآفَّ��ةً فَلَ��ْوالَ نَفَ��َر ِم��ن ُك��ّلِ فِْرقَ��ٍة ّمِ
یِن َوِلیُنِذُرواْ قَْوَمُھْم إَِذا  یَتَفَقَُّھواْ فِي الّدِ  . ))10َرَجعُواْ إِلَْیِھْم لَعَلَُّھْم یَْحَذُرونَ لِّ
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فل�و ك�ان الجھ�اد  ،وجعُل الجھاد في ھذه الحالة فرضاً كفائیاً فیھ حكم�ة بالغ�ة
 ً  ،لتوج�ب أن ینف�ر الجمی�ع للقت�ال ف�ي االوق�ات كلھ�ا ،في االحوال كلھا فرضاً عینی�ا

 )11(وذلك فیھ نقض لمصالح األمة ،ولتوجب ایضا ترك المصالح واالعمال
قال الرس�ول (ص�لى هللا علی�ھ وآل�ھ وس�لم): "فم�ن أراد أن یف�رق أم�ر ھ�ذه  

األمة وھي جمیع فاضربوه بالسیف كائنًا من كان". وفي لف�ظ: "م�ن أت�اكم وأم�ركم 
وج�اءت  "جمیع على رجل واحد یرید أن یشق عصاكم أو یف�رق جم�اعتكم ف�اقتلوه

ِ المظل���ومین، ق���ال تع���الى:  ةالفت���وى لنص���ر َوَم���ا لَُك���ْم الَ تُقَ���اتِلُوَن فِ���ي َس���بِیِل �َّ
َجاِل َوالنَِّس�اء َواْلِوْل�َداِن الَّ�ِذیَن یَقُولُ�وَن َربَّنَ�ا أَْخِرْجنَ�ا ِم�ْن َھ�ِذِه  َواْلُمْستَْضعَِفیَن ِمَن الّرِ

 .))12ی��ا َواْجعَ�ل لَّنَ�ا ِم�ن لَّ�ُدنَك نَِص�یًرا اْلقَْریَِة الظَّاِلِم أَْھلَُھا َواْجعَ�ل لَّنَ�ا ِم�ن لَّ�ُدنَك َولِ 
ْنیَا بِ�اآلِخَرةِ  وقال سبحانھ وتعالى:  ِ الَّ�ِذیَن یَْش�ُروَن اْلَحیَ�اةَ ال�دُّ فَْلیُقَاتِْل فِ�ي َس�بِیِل �َّ

ِ فَیُْقتَْل أَو یَْغِلْب فََس�ْوَف نُْؤتِی�ِھ أَْج�ًرا َعِظیًم�ا وق�ال هللا  .))13َوَمن یُقَاتِْل فِي َسبِیِل �َّ
َ اْشتََرى ِمَن اْلُم�ْؤِمنِیَن أَنفَُس�ُھْم َوأَْم�َوالَُھم بِ�أَنَّ لَُھ�ُم الَجنَّ�ةَ یُقَ�اتِلُوَن فِ�ي تعالى:  إِنَّ �َّ

ِ فَیَْقتُلُوَن َویُْقتَلُوَن َوْعًدا َعلَْیِھ َحق�ا فِي التَّْوَراةِ َواِإلنِجیِل َواْلقُْرآِن َوَمْن أَوْ  فَ�ى َسبِیِل �َّ
ِ فَاْستَْبِشُرواْ بِبَْیِعُكُم الَِّذي بَایَْعتُم بِِھ َوَذِلَك ُھَو اْلفَْوُز اْلعَِظیمُ   .))14بِعَْھِدِه ِمَن �َّ
ورّغ�ب فیھ�ا  ،فالجھاد حقیقة اس�المیة دع�ا الیھ�ا هللا تع�الى ف�ي كتاب�ھ الك�ریم

ه طاعة م�ن وعدّ  .وحرض المؤمنین على القتال ،النبي (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)
 ،وان ترك�ھ واھمال�ھ فی�ھ مذل�ة ومھان�ة .وقربة من أفضل القربات ،أعظم الطاعات

ھ�ذه ال�دعوة إل�ى الجھ�اد  انوان التولي یوم الزحف من أكبر ال�ذنوب والمعاص�ي. 
تركز على النقاط المش�تركة بینھ�ا وب�ین واقع�ة الط�ف الخال�دة الت�ي تش�كل أرض�یة 

  للحوار ومحاور للتفاھم.
فقد  ،ودعوة القرآن الكریم الى الجھاد جاءت صریحة جلیة فیھا تأكید واضح

كم�ا وردت لفظ�ة  ،وردت لفظة الجھاد واشتقاقاتھا أرب�ع وأربع�ین م�رة ف�ي الق�رآن
أم��ا لفظ��ة القت��ال واش��تقاقاتھا فق��د وردت مئ��ة  ،الح��رب واش��تقاقاتھا أرب��ع م��رات

  .)15(وسبعین مرة
وم�ن  ،م�ن أط�اعني فق�د أط�اع هللا" :وقول النبي (صلى هللا علیھ وآلھ وس�لم)

وم�ن یع�ِص األمی�ر فق��د  ،ع األمی�ر فق�د أط�اعنيوم�ن یط� ،عص�اني فق�د عص�ى هللا
فلب�ى ابطالن�ا الغی�ارى ن�داء المرجعی�ة وامتثل�وا الوامرھ�ا لل�دفاع ع�ن  )16("عصاني

 االرض والعرض والمقدسات.
جاھ���دوا المش���ركین بأی���دیكم " :ق���ال الرس���ول (ص���لى هللا علی���ھ وآل���ھ وس���لم)

التحریض عل�ى القت�ال جھاد ب ،والجھاد باللسان لھ مظھران )17("وألسنتكم وأموالكم
والحث علیھ ثم جھاد بالدعوة والتبیلغ واقامة الحجة على الكافرین والمنافقین ومن 

 .)18(سواھم
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) ق�د اب�دى علیھ الس�الموبالرجوع الى احداث واقعة الط�ف نج�د ان الحس�ین(
نھج��ا جدی��دا ف��ي التعام��ل م��ع األح��داث، فاخ��ذ یتح��دث بك��الم مباش��ر ع��ن الس��لطة 

 وطبیع�ة نھجھ�ا وأس�لوب تعاملھ�ا، وك�ان حدیث�ھ مل�ؤه التح�دي والمواجھ�ة. األمویة
لھوى في نفسھ وال رغبة خاصة دفعتھ للق�دوم ال�ى الكوف�ة،  لم یكن قدومھُمبیناً ان 

وحدیثھ یُبَین شدة األلم والم�رارة الت�ي وض�عھ فیھ�ا أھ�ل الكوف�ة، وھ�ذا ی�ذكرنا بم�ا 
وتخ�اذلھم،  ت�واكلھم كل أذى بس�بب عاناه اإلمام علي علیھ السالم حین تجرع منھم

أیھا الناس، إن رسول هللا(صلى هللا علیھ وآلھ) قال: من رأى سلطاناً  " وذلك قولھ:
 جائرا مستحال لحرم هللا ناكثا لعھد هللا مخالفا لسنة رسول هللا(صلى هللا علیھ وآلھ)

حق�ا عل�ى هللا یعمل في عباد هللا باإلثم والعدوان، فلم یغیر علیھ بفعل وال قول كان 
أن یدخلھ مدخلھ، أال وأن ھؤالء قد لزموا طاعة الشیطان، وتركوا طاعة الرحمن، 

ئ واحل��وا ح��رام هللا وحرم��وا فوأظھ��روا الفس��اد، وعطل��وا الح��دود، واس��تأثروا ب��ال
حاللھ، وأنا أحق من غیره، قد أتتن�ي كت�بكم وق�دمت عل�ي رس�لكم ببیع�تكم، إنك�م ال 

عل�ى بیع�تكم تص�یبوا رش�دكم، فان�ا الحس�ین ب�ن مم�تم ف�ان ت تلوموني وال تخذلوني،
علي وابن فاطمة(علیھما السالم)، وإن لم تفعلوا ونقضتم عھدكم وخلعتم بیعتي من 
أعن��اقكم فلعم��ري م��ا ھ��ي لك��م بنك��ر، لق��د فعلتموھ��ا ب��ابي وأخ��ي واب��ن عم��ي مس��لم 
والمغرور من أغتر بكم فحظكم أخط�أتم ونص�یبكم ض�یعتم وم�ن نك�ث فإنم�ا ینك�ث 

أن المسلمین جمیعا أمام تكلیف عام  فھو یرى .)19(كم."نني هللا عنیى نفسھ وسیغعل
بوجوب النھ�وض لمواجھ�ة الس�لطان الج�ائر المس�تحل لح�رم هللا، الناك�ث لعھ�د هللا 

وھك�ذا ك�ان موق�ف المرجعی�ة م�ن  .المخالف لسنة رسول هللا(صلى هللا علیھ وآل�ھ)
الرھ�اب الج�ائر المس�تحل لحرم�ات االحداث الجاریة على ارض الواق�ع لمحارب�ة ا

 هللا.
وفتوى الدفاع الكفائي وضعت لتحقیق موقف متكامل للوض�ع ال�راھن أن�ذاك 
م��ن خ��الل رؤی��ة ك��ل الحق��ائق والعوام��ل الم��ؤثرة ومناقش��تھا م��ع وض��ع التوقع��ات 
المس��تقبلیة وأكملتھ��ا بدراس��ة الخی��ارات المتاح��ة لتض��ع الق��رار المالئ��م ال��ذي یعی��د 

ا. باالضافة الى تأثیر القرار المتخذ على كافة العملیات الجاری�ة األمور الى نصابھ
وامكانی��ة حس��م المعرك��ة م��ع الع��دو ف��ي كاف��ة جبھ��ات القت��ال. كان��ت الفت��وى ق��راراً 
صائباً وحاسماً لتقدیر موقف مصیري یھدف الى تحقیق نتائج مؤثرة وایجابیة على 

وق�د أثم�ر ع�ن ھ�ذا التواص�ل والت�رابط ب�ین م�نھج المرجعی�ة وم�نھج كافة الص�عد. 
االمام الحسین(علیھ السالم) في غایاتھ ومقاصده على الرغم من اختالف األسالیب 

من دون أن یسعى للحرب وإنما فرضت علیھ فرًضا. ألن واقع�ة الط�ف .واألزمان
  عز وجل.كانت ارادة ربانیة لحكمة بالغة األثر الیعرف اسرارھا اال هللا

 وتجلیات واقعة الطف والروح المعنویة للمقاتلین: أخالقیات 
: "الجن��ود ب��أذن هللا حص��ون الرعی��ة وزی��ن ال��والة )(یق��ول االم��ام عل��ي 

وھن�ا یؤك�د الخلیف�ة عل�ى ) 20(وعز الدین وسبل األمن، ولیس تقوم الرعیة إال بھ�م"
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أن الجند حصن الدولة المنیع وعزھا ضد أعدائھا الطامعین بھا، وبوجودھم یتوفر 
األمن حیث ال تستطیع أي دولة أن تقوم من غیر وج�ود جن�د ی�دافعون عنھ�ا وع�ن 
وجودھا فان وجود الجیش أساس لقیام الدولة فالجند ھم الح�راس االمین�ون لحمای�ة 

وعل�یھم  ،ھام اإلداریة والسیاس�یة والدینی�ةاألمة وھم الید الیمنى للحاكم في تنفیذ الم
یع��د . ویع��ول بحمای��ة الرعی��ة وحمای��ة ال��دین االس��المي، وتحقی��ق االم��ن واالم��ان

وال  ،االھتمام بالروح المعنوی�ة للمق�اتلین ع�امال مھم�ا وحاس�ما ف�ي كس�ب المعرك�ة
ری��ب ان ھ��ذا الجان��ب م��ن اھ��م ان��واع االس��لحة الت��ي یمك��ن للقائ��د العس��كري ان 

 (دام ظلھ)وتتوضح رؤیة السید علي السیستاني  ،ا داخل المیدان العسكريیستعملھ
تح�ریض المق�اتلین عل�ى رف�ض ال�ذل والھ�وان  م�ن خ�الل في رفع الروح المعنویة

 التي من شانھا ان تضعف الفرد وتطیح بشخصیتھ.
ان االم�ام الحس�ین علی�ھ الس�الم قب�ل الوص�ول ال�ى ارض ك�ربالء ق�د ق�ام وك

اإل أن أھل الكوف�ة وثب�وا عل�ى مس�لم ب�ن عقی�ل وھ�انئ  " :فقال خطیبا بین اصحابھ
فقتلوھما وقتلوا أخي م�ن الرض�اعة، فم�ن أح�ب م�نكم أن ینص�رف فلینص�رف م�ن 
غیر حرج ولیس علیھ منا ذمام، فتفرق الناس واخذوا یمینا وش�ماال حت�ى بق�ي ف�ي 

 .)21( "أصحابھ الذین جاؤا معھ من مكة
الحسین(علیھ السالم) أراد أن ال یصحبھ إنسان اإل عل�ى وعلى ھذا نجد ان  

بصیرة ودرایة أن یسیروا مع�ھ اإل وھ�م یعلم�ون ع�الم یق�دمون، وق�د َعل�َم إنھ�م إذا 
 ، وتشیر الروایات التاریخیة: انھ)22(بَیََن لھم لم یصحبھ اإل َمن یرید االستشھاد معھ

ل��ى ح��د الس��یف وطع��ن أیھ��ا الن��اس فم��ن ك��ان م��نكم یص��بر ع (علی��ھ الس��الم) ق��ال:"
، ونستنتج من ذلك انھ فعل ذلك لعلمھ ان )23("األسنة فلیقم معنا وأال فلینصرف عنا

األعراب الذین اتبعوه إنما اتبعوه وھم یظنون انھ ی�أتي بل�دا ق�د اس�تقامت ل�ھ طاع�ة 
 .)24(أھلھ

) لم�ا وج�د إص�رار اھ�ل الش�ام نج�ده ایض�اً عن�د االم�ام عل�ي ( وھذا م�ا 
اخ�ذ یح�رض اص�حابھ عل�ى رف�ض ال�ذل  ،ض كل مبادرات السالمعلى القتال ورف

..او رووا ." ف��اقروا عل��ى مذل��ة :ال�ذي یری��ده لھ��م معاوی��ة واتباع��ھ وف�ي ذل��ك یق��ول
والحی��اة ف��ي م��وتكم ق��اھرین  ،ف��الموت ف��ي حی��اتكم مقھ��ورین ،الس��یوف م��ن ال��دماء

 ،فع��دم ممارس��ة ھ��ذه الفریض��ة أي جھ��اد االع��داء ھ��و عن��وان لل��ذل والھ��وان ،)25("
" و�  :وھذا ما یأباه هللا سبحانھ وتعالى للمؤمنین انما اراد لھ�م الع�زة لقول�ھ تع�الى

 .)26(" العزة ولرسولھ وللمؤمنین
وان أول ما اجتھ�د فی�ھ مق�اتلو الحش�د الش�عبي ف�ي می�دان إع�داد الق�وة ترك�ز 

لمعنوي، وأھم ما في الجانب المعنوي یتمثل بالقناعة التامة والمطلقة على الجانب ا
بعدالة القضیة التي یقاتل من أجلھ�ا المق�اتلین. وھك�ذا ت�راءت ام�امھم عدال�ة قض�یة 
االمام الحس�ین علی�ھ الس�الم ومش�اھد وم�أثرات واقع�ة الط�ف برؤی�ة جدی�دة، وب�أن 

وال  .ك�ون كلم�ة هللا ھ�ي العلی�اوم�ن أج�ل أن ت ،الجھاد انم�ا ھ�و قت�ال ف�ي س�بیل هللا
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وأن یعم�ل م�ن  ،أعظم من قضیة یجدَّ المرء فیھا من قضیة العقیدة الدینیة الراسخة
یتح�دون  ،وھذا في حقیقتھ ما یفسر االن�دفاع الھائ�ل للمجاھ�دین ف�ي جھ�ادھم .أجلھا

غیر ان استمس�اكھم ب�الحق ال�ذي یجاھ�دون م�ن أجل�ھ جع�ل  ،عدو الیعرف الرحمة
فض�الً ع�ن القناع�ات اإلیمانی�ة الجدی�دة الت�ي  .راجحة في االتج�اه الع�امكفتھم ھي ال

ترسخت في نفوس المقاتلین ودفعتھم الى أن یقدموا أنفسھم للشھادة م�ن غی�ر ت�ردد 
إذا تطلب األمر ذلك طاعة وامتثاال للدروس المستنبطة من واقعة الطف والمواقف 

الت��ي یق��یم فیھ��ا الح��ق وی��دحر لس��یدنا الحس��ین(علیھ الس��الم) ف��ي نھض��تھ  البطولی��ة
 الباطل.

ولقد رضي اإلمام (علیھ السالم) بما كت�ب هللا وق�در ل�ھ، ول�م تض�عف ھمت�ھ 
وعن��دما غ��ادر  .ول��م ت��وھن عزیمت��ھ ول��م یب��ال باالح��داث المروع��ة الت��ي س��یواجھھا

عھ��د إل��ى اخی��ھ محم��د ب��ن الحنفی��ة بوص��یة وض��ح فیھ��ا ھ��دف  ،المدین��ة المن��ورة
اني لم اخرج اشراً، وال بطراً والمفس�داًوال ظالم�اً، انم�ا خروجھ، حیث جاء فیھا: "

ارید ان  ،(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)خرجت اطلب االصالح في امة جدي محمد 
وسیرة ابي علي بن  ،واسیر بسیرة جدي محمد ،امر بالمعروف وانھى عن المنكر

ومن رد علي اصبر حتى  ،فا� اولى بالحق… طالب وسیرة الخلفاء الراشدین ابي
وك�ان اإلم�ام علی�ھ  .)27(وھ�و خی�ر الح�اكمین" ،یقضي هللا بیني وب�ین الق�وم ب�الحق

وكان یعلم تفاص�یل تل�ك  ،السالم یعلم مقدماً بأنھ سیفوز بالشھادة في أرض كربالء
حت�ى  ،ء الرس�الة وعقائ�ل النب�وةوم�ع ذل�ك فق�د ص�حب مع�ھ نس�ا ،الفاجعة وأبعادھا

 .یكونوا شواھد عیان ولوازم نجاح دعوتھ ونھضتھ المباركة
وان مما یعزز الجانب المعنوي ھذا للمقاتلین المتوجھین لمحاربة الالرھ�اب 

ویتمث��ل ذل��ك أوالً باص��الح النی��ة والتأس��ي باالم��ام  ؛استمس��اكھم بتق��وى هللا تع��الى
في نفوس المقاتلین ان جھادھم ینبغي أن یكون  الحسین (علیھ السالم)، بأن یترسخ

أو غ�رض م�ن  ،خالصاً لوج�ھ هللا تع�الى م�ن دون أن یش�وب ذل�ك ش�ائبة م�ن ری�اء
أو  ،مباش��رة ،ب��ذل الوس��ع ف��ي القت��ال ف��ي س��بیل هللا" :أغ��راض ال��دنیا، فالجھ��اد ھن��ا

وھك�ذا كان�ت الجوان�ب  .)28("أو غی�ر ذل�ك ،أو رأي أو تكثی�ر س�واد ،بم�ال ،معاونة
وبھ��ذا الب��ّد م��ن االس��تفادة م��ن ق��یم واقع��ة الط��ف الحقیقی��ة  ،المعنوی��ة لواقع��ة الط��ف

فنحن عندما نستحضر الواقعة نحتاج إلى  كدروس في المفاھیم والمبادئ اإلسالمیة
أن ن��تفھم ونتفق��ھ ونت��أدب لنج��د أنفس��نا م��ع الس��جاد (علی��ھ الس��الم) مجاھ��داً ص��بوراً 

م��ع بطل��ة ك��ربالء العقیل��ة زین��ب (علیھ��ا الس��الم) جریئ��ة ش��جاعة ش��امخاً مض��حیاً و
صابرة محتسبة وھي تواجھ المحنة ـ وأن ننھل من ین�ابیع ھ�ذه الث�ورة بم�ا جس�دتھ 

 من قیم وأبعاد أخالقیة وتاریخیة وسیاسیة شاملة.
وكان قادة الحشد الشعبي ناجحین ف�ي الت�أثیر عل�ى المق�اتلین م�ن خ�الل دق�ة 

م الشخصي المعبر عن حسن الخلق المتمثل ب�الخلق الحس�یني، وسلوكھ ،تصرفاتھم
 ً واھتمامھم ب�القیم األخالقی�ة  ،ومن خالل اتسام ھذه السلوكیة بالیقظة والنشاط أیضا
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الرفیعة كما أن طبیعة كالمھم مع أصحابھم واسلوبھم في ذلك تركت أثراً بالغاً في 
ا ثق�تھم وح�بھم وتعظ�یمھم وكانوا رحم�اء بھ�م، فكس�بو ،فال یزجرون أحداً  ،نفوسھم

وذل��ك م��ا ع��زز ال��روح المعنوی��ة حت��ى غ��دوا طاق��ة كبی��رة ق��ادرة عل��ى الفع��ل  ،لھ��م
 الجھادي المبدع وھذا مالحظناه على ارض الواقع خالل عملیات التحریر.

معطی��ات ال��روح القتالی��ة للمتط��وعین ھ��ي رائ��دة ض��من ھ��ذه المف��اھیم  ان 
والقیم الحضاریة لالسالم لنبذ ك�ل ان�واع التط�ّرف واالرھ�اب ف�ي االس�الم و تق�دیم 

 صورة االسالم المعتدل الذي ال ینخرط في النزاعات السیاسیة. 
وك��ان م��ن أب��رز األس��الیب الت��ي أتخ��ذھا المتطرف��ون ھ��ي التظ��اھر باإلس��الم 

العمل في إطاره من اجل ھدمھ.ولم یعتمد المتطرف�ون عل�ى مج�ال واح�د ف�ي ھ�ذا و
واتخذ المتطرفون عن  المنحى وإنما عملوا في أكثر من مجال یحقق لھم أغراضھم

اإلسالم الصحیح أسالیب متعددة وسواء ك�ان المتطرف�ون ت�ابعین لمنظم�ات معادی�ة 
إلس�المي فأنھ�ا مؤدی�ة إل�ى نف�س للدین اإلسالمي ام المتشددین للحفاظ عل�ى ال�دین ا

 .النتیجة
ولھذا فنحن ال نندھش عندما نرى مق�اتلي الحش�د الش�عبي والق�وات المس�لحة 

الواثق��ون  ،وقی��اداتھم الحكیم��ة ،فكان��ت عقی��دتھم الس��لیمة ،ق��د كلل��ت رای��اتھم النص��ر
 راغبین باالستشھاد ،وجھادھم في سبیل هللا واالسالم ،ومعنویاتھم الفائقة ،بنصر هللا

ومن أجل ان تكون كلمة هللا ھي العلیا وكلمة ال�ذین كف�روا ھ�ي الس�فلى كان�ت ھ�ذه 
، فكلما كان المقاتلون مطمئنین نفس�یاً حقق�وا كلھا العوامل الحقیقیة لتحقیق ھذا النصر

وحت��ى یك��ون األم��ر ج��دیاً واالعتق��اد ص��حیحاً ف��إن األم��ر  ،الن��اجز ب��إذن هللا النص��ر
وفي كل عمل لیتح�ول ال�ى یق�ین  ،ضار ھذه االعتقادات في كل لحظةیقتضي استح

 راسخ في النفوس ویكون علیھ التوكل مع ضرورة األخذ باألسباب. 
وس��الم اإلس��الم ھ��و ال��ذي یق��یم العدال��ة ویوث��ق العالق��ات ویحق��ق التع��ارف 

وفي مجال تحقی�ق الس�الم الع�المي: ی�رى الس�ید السیس�تاني بأن�ھ ال یمك�ن  والتقارب
قیق السالم الدائم والمستمر على أسس عادلة بین الدول ما لم یك�ن مس�تندا عل�ى تح

قاعدة قویة وراسخة ھي بناء السالم أوالً في داخل الدولة، الن بناء السالم ال�دولي 
وحفظ�ھ یعتم�د أوالً عل��ى ك�ون الدول�ة ف��ي الواق�ع تع�یش بس��الم ف�ي داخلھ�ا وت��ؤمن 

ھات المرجعیة الدینیة التي تھ�دف للس�الم وھكذا كانت توجی بالسالم للدول األخرى
الع��ادل، والتنظ��ر ألي منھ��ا نظ��رة ع��داء، فاالس��الم والمس��لمون بنظرھ��ا یج��ب ان 
ینظروا الى العالم نظرة تعاون وتعارف وبر وسالم، ورفض كل سلم ھو استسالم 

ان عنای��ة المرجعی��ة الدینی��ة بتعزی��ز حق��وق . وض�عف وانتھ��اك للحق��وق المش��روعة
حری��ات األساس��یة وحمایتھ��ا تنبث��ق م��ن قناعتھ��ا بم��ا تمثل��ھ البش��ریة م��ن االنس�ان وال

ویعد حفظ السلم واألمن من اھم مقاصد المرجعی�ة،  .كرامة متأصلة وحقوق ثابتة،
فدور المرجعیة الدینیة ف�ي  ، والھدف األول لھا.بل انھ الباعث على اصدار الفتوى
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مجال بناء السالم أضحى ركیزة أساسیة، ومن خ�الل مناھجھ�ا تس�تطیع تطبی�ق م�ا 
 ً  .من شأنھ ان یبني سالماً دائما

 ،وك���ان م���ن االم���ور المھم���ھ ض���رورة التوك���ل عل���ى هللا س���بحانھ وتع���الى
واالرتب��اط م��ع الب��اري ف��ي اوق��ات الح��رب لم��ا لھ��ا م��ن اھمی��ة ف��ي تقوی��ة ال��روح 

لنصر والعون من هللا سبحانھ وتعالى الن�ھ الناص�ر وطلب ا ،المعنویة للقائد والجند
قد رفع یدی�ھ داعی�اً وق�ال: (اللھ�م أن�ت ثقت�ي  (علیھ السالم)والمؤید، وكان الحسین 

في كل كرب وأنت رجائي في كل شدة وأنت لي في كل أم�ر ن�زل ب�ي ثق�ة وع�دة، 
كم من ھ�م یض�عف فی�ھ الف�ؤاد وتق�ل فی�ھ الحیل�ة ویخ�ذل فی�ھ الص�دیق ویش�مت فی�ھ 

 ،ففرجتھ عني وكشفتھ ،العدو، أنزلتُھُ بك وشكوتھ إلیك رغبة مني إلیك عمن سواك
 .)29(وصاحب كل حسنة ومنتھى كل رغبة) ،فأنت ولي كل نعمة

) انھ لم�ا ك�ان ی�وم ب�در ك�ان یقات�ل ویرج�ع إل�ى ونقل عن االمام علي ( 
" یا حي یا قی�وم ی�ا ح�ي ی�ا قی�وم " حت�ى  :فیجده ساجدا ویقول ،رسول هللا ( ص )

وكذلك االمام علي ،)30(وفتح هللا سبحانھ على یدیھ  ،انزل هللا نصره على المسلمین
) ف��ي ای��ام حروب��ھ جس��ده عل��ى ارض الواق��ع فق��د ع��رف عن��ھ التزام��ھ الوثی��ق (

ةً فَ�اثْبُتُواْ َواْذُك�ُرواْ ّ�َ یَ�ا أَیَُّھ�ا الَّ�ِذیَن آَمنُ�واْ إَِذا لَِقی�تُْم فِئَ� .بالتوكل وال�دعاء والص�الة
 ،أي ادعوا هللا بالنص�ر عل�یھم :واذكروا هللا كثیرا :وقولھ ،) )31َكثِیًرا لَّعَلَُّكْم تُْفلَُحونَ 

وان هللا سبحانھ وتعالى قد أمر ف�ي  .)32(واشغلوا قلوبكم وألسنتكم بذكره ،والظفر بھم
 ،ف�ال یف�روا وال یجبن�وا"ھذه اآلیة بالثبات عند قتال االعداء والص�بر عل�ى مب�ارزتھم 

وان ی��ذكروا هللا ف��ي تل��ك الح��ال وال ینس��وه ب��ل یس��تعینوا ب��ھ ویتوكل��وا علی��ھ ویس��ألوه 
وم���ن وص���ایا الس���ید السیس���تاني للمجاھ���دین قول���ھ:  .)33("...النص���ر عل���ى اع���دائھم

(واستعینوا على انفس�كم بكث�رة ذك�ر هللا س�بحانھ وت�الوة كتاب�ھ واذك�روا لق�اءكم ب�ھ 
ومنقلبكم الیھ, كما كان علیھ امیر المؤمنین علي علیھ السالم وقد ورد أن�ھ بل�غ م�ن 
محافظتھ على ورده انھ یبسط لھ نطٌع بین الصفین لیلة الھریر فیصلي علیھ ورده, 

ص�ماحیھ یمین�اً وش�ماالً ف�ال یرت�اع ل�ذلك والیق�وم  والسھام تقع بین یدیھ وتمُر عل�ى
 .)34(حتى یفرغ من وظیفتھ) 

وھ��ذا الظ��رف العص��یب یحق��ق أكث��ر م��ن  ،ان طل��ب ال��ذكر ف��ي ھ��ذا المج��ال
فالذكر الدائم � سبحانھ وتعالى لھ أثر كبیر عل�ى معنوی�ات المقات�ل فیش�عره  ،غرض

فیجعلھ ال  ،وحصن منیع ،شدید فھو یلجأ الى ركن ،أنھ ال یقاتل وحده بل ان هللا معھ
وھ��ذا ی��ؤدي ال��ى بع��ث روح الق��وة والش��جاعة واالق��دام ف��ي نفس��ھ  ،یخ��اف لق��اء الع��دو

  .)35( فیتأكد من أن دینھ ھو دین رجولة وحریة ولھذا یجب أن یكون رجالً حراً 
اللھ�م ان�ت عض�دي " :اذا غ�زا ق�ال (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)وكان الرسول 

بس�م " :وك�ان ی�دعو بقول�ھ ایض�ا .)36("وبك أقات�ل ،وبك أصول ،بك أجول ،ونصیري
اللھ�م ای�اك نعب�د وای�اك  ،ال حول وال ق�وة اال ب�ا� العل�ي العظ�یم ،هللا الرحمن الرحیم

 :أو یق�ول .)37("اللھم كف عنا بأس الذین كفروا إن�ك أش�د بأس�اً وأش�د تنك�یالً  ،نستعین
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اللھ�م اھ�زمھم وانص�رنا  ،ا ونواص�یھم بی�دكنواص�ین ،وھ�م عب�ادك ،اللھم إن�ا عب�ادك"
 ،اللھ��م ان��ا نجعل��ك ف��ي نح��ورھم" :وك��ان اذا اص��اب قوم��اً دع��ا هللا ق��ائالً  .)38("عل��یھم

وھذا یدل على الجانب االخالقي المھم الذي تمس�َك ب�ھ  .)39("ونعوذ بك من شرورھم
بص�فتھ  وس�لم)(ص�لى هللا علی�ھ وآل�ھ وابت�داًء م�ن الرس�ول  ،قادة وجنوداً  ،المسلمون

وذل�ك بتواض�عھم الش�دید � ق�والً  ،القدوة والمربي وانتھاًء بأصغر جندي في الج�یش
 .وفعالً وعدم غرورھم مھما بلغ عدد مقاتلیھم أو أسلحتھم

وك��ان الس��ید السیس��تاني یؤك��د للمق��اتلین أھمی��ة الثب��ات وض��رورة الیق��ین ب��أن 
المی�دانیون لجن�ودھم ھ�ذه المع�اني كما أكد الق�ادة  ،النصر من عند هللا سبحانھ وتعالى

 ایضا.
 :وصایا المرحعیة ومأثرات النصر على داعش االرھابي 

(وعلى الجمی�ع ان :(دام ع�زه) للمق�اتلین قول�ھ ومن وص�ایا الس�ید السیس�تاني
وصف هللا تعالى بھا ، التي )40(یدعوا العصبیات الذمیمة ویتمسكوا بمكارم االخالق

َوإِنَّ��َك لَعَل��ى ُخلُ��ٍق َعِظ��یٍم  :ج��اء بقول��ھ ع��ز وج��لرس��ولھ بأن��ھ ذو خل��ق عظ��یم كم��ا 
)41(، ) ودعا الرسولاتق هللا حیثما  :) إلى مخالطة الناس بالخلق الحسن بقولھ"

 .)42(كنت، واتبع السیئة الحسنة تمحھا وخالق الناس بخلٍق حسن"
، كما جاء ف�ي قول�ھ تع�الى: )43(فإن هللا جعل الناس اقواما وشعوبا لیتعارفوا 
 َّن َذَك��ٍر َوأُنثَ�ى َوَجعَْلنَ��اُكْم ُش�عُوبًا َوقَبَائِ��َل ِلتَعَ��اَرفُوا إِن�� یَ�ا أَیَُّھ��ا النَّ�اُس إِنَّ��ا َخلَْقنَ�اُكم ّمِ

َ َعِلیٌم َخبِیرٌ  ِ أَتْقَاُكْم إِنَّ �َّ المنافع یكون بعضھم عونا  ویتبادلوا ))44 أَْكَرَمُكْم ِعنَد �َّ
للبعض االخر, فال تغلبنكم االفكار الضیقة واالنانیات الشخص�یة وق�د علم�تم ماح�ل 
بكم وبعامة المسلمین ف�ي س�ائر بالدھ�م حت�ى اص�بحت طاق�اتھم وق�وامھم وام�والھم 
وثرواتھم تھدر في ضرب بعضھم ل�بعض, ب�دال م�ن اس�تثمارھا ف�ي مج�ال تط�ویر 

وص�الح اح�وال الن��اس. ف�إتقوا فتن�ةً التص�یبن ال�ذین ظلم��وا العل�وم واس�تنماء ال�نعم 
 منكم خاصة, أما وقد وقعت الفتنة فحاولوا اطفاءھا وتجنبوا اذكائھا.

ث��م یكم��ل الس���ید السیس��تاني وص��یتھ بقول���ھ: واعتص��موا بحب��ل هللا جمیع���ا  
ِ َجِمیع�اً َوال عم�ال بقول�ھ تع�الى  )45(والتفرقوا قُ�وا "" َواْعتَِص�ُموا بَِحْب�ِل �َّ , )46(تَفَرَّ

واعلموا أن هللا إن یعلم في قلوبكم خیراً یؤتكم خیراً مما اخذ منكم, إن هللا على كل 
 ، )47(شيء قدیر

لق��د ص��ور االم��ام عل��ي (علی��ھ الس��الم) مص��یر االُم��ة االس��المیة بع��د وف��اة  
الباطن نبیھا(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)، باالختالف والتباس الحق بالباطل، وجعل 

ظ��اھر والظ��اھر ب��اطن، واالفت��راق ع��ن الح��ق، فیقول(علی��ھ الس��الم):"وایم هللا، م��ا 
 .)48(اختلفت اُمة بعد نبیھا، اال ظھر باطنھا على حقھا، اال ما شاء هللا"

ھكذا واجھ سماحة المرجع الدیني االعل�ى الس�ید عل�ي السیس�تاني التعص�ب  
 یة والحفاظ على تماسكھا.والفرقة ودعى الى وحدة واُلفة االُمة االسالم



 2018الثاين �رش�ن  8-7 اجلامعة املستنرصیة -لكیة ا�ٓداب ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقايف العارش        
 

162 
 

وایاكم والتس�رع ومن الوصایا المھمة للسید السیستاني التي اثمرت نتائجھا (
في مواقع الحذر فتلقوا یانفسكم ال�ى التھلك�ة, ف�إن اكث�ر م�ایراھن علی�ھ ع�دوكم ھ�و 
استرسالكم في مواقع الحذر بغیر ترٍو واندفاعكم من غیر تحوط و مھنی�ة واھتم�وا 

التنس��یق ب��ین خط��واتكم, والتتعجل��وا ف��ي خط��وةٍ قب��ل انض��اجھا بتنظ��یم انفس��كم و
 )49( واحكامھا وتوفیر ادواتھا ومقتضیاتھا وضمان الثبات علیھا والتمسك بنتائجھا)

عَ�َك َوْلیَأُْخ�ذُواْ قال سبحانھ:  �ْنُھم مَّ �الَةَ فَْل�تَقُْم َطآئِفَ�ةٌ ّمِ َوإَِذا ُكنَت فِیِھْم فَأَقَْمَت لَُھُم الصَّ
ُھْم فَإَِذا َسَجُدواْ فَْلیَُكونُواْ ِمن َوَرآئُِكْم َوْلتَ�أِْت َطآئِفَ�ةٌ أُْخ�َرى لَ�ْم یَُص�لُّواْ فَْلیَُص�لُّواْ أَْسِلَحتَ 

ُكْم َمعََك َوْلیَأُْخذُواْ ِحْذَرُھْم َوأَْسِلَحتَُھْم َودَّ الَِّذیَن َكفَُرواْ لَْو تَْغفُلُوَن َعْن أَْسِلَحتُِكْم َوأَْمتِعَتِ 
َط��ٍر أَْو ُكن��تُم فَیَِمیلُ��و ��ن مَّ ْیلَ��ةً َواِح��َدةً َوالَ ُجنَ��اَح َعلَ��ْیُكْم إِن َك��اَن بُِك��ْم أَذًى ّمِ َن َعلَ��ْیُكم مَّ

ِھینً�ا  ْرَضى أَن تََض�عُواْ أَْس�ِلَحتَُكْم َوُخ�ذُواْ ِح�ْذَرُكْم إِنَّ ّ�َ أََع�دَّ ِلْلَك�افِِریَن َع�َذابًا مُّ  مَّ
ُكُرواْ ّ�َ قِیَاًم�ا َوقُعُ�وًدا َوَعلَ�ى ُجنُ�وبُِكْم فَ�إَِذا اْطَم�أْنَنتُْم فَ�أَقِیُمواْ فَإَِذا قََضْیتُُم الصَّالَةَ فَاذْ 

ْوقُوتًا  َوالَ تَِھنُواْ فِي اْبتِغَاء اْلقَ�ْوِم  الصَّالَةَ إِنَّ الصَّالَةَ َكانَْت َعلَى اْلُمْؤِمنِیَن ِكتَابًا مَّ
ُموَن َكَما تَأْلَموَن َوتَْرُجوَن ِمَن ّ�ِ َما الَ یَْرُجوَن َوَكاَن ّ�ُ إِن تَُكونُواْ تَأْلَُموَن فَإِنَُّھْم یَأْلَ 

یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُ�واْ ُخ�ذُواْ ِح�ْذَرُكْم فَ�انِفُرواْ ثُبَ�اٍت   . وقولھ تعالى:))50َعِلیًما َحِكیًما
اذا وص�ل إل�ى  . وان م�ن االم�ور الالزم�ة ف�ي تعبئ�ة الج�یش) )51أَِو انِفُرواْ َجِمیعًا

 ،لیختب�ر ارض المعرك�ة ،ان یتقدمھ بعض افراد الج�یش كطلیع�ة ل�ـھ ،مواقع القتال
ویعرف مواقع العدو ویجمع المعلومات الممكنة عنھ ولضمان سالمة الطریق الذي 

وھ�ذا ھ�و عم�ل " دوری�ات االس�تطالع " ف�ي  ،یسلكھ من الكمائن التي یعدھا العدو
 .العصور الحدیثة

ومن وصایا السید السیستاني المھمة للمجاھدین قولھ:" وال تمنعوا قوم�ا م�ن 
وق��د ج��اء ف��ي س��یرة امی��ر الم��ؤمنین (علی��ھ  ،لوكمحق��وقھم وإن ابغض��وكم م��الم یق��ات

ول�م یب�دأھم  ،السالم) انھ جعل الھل الخالف علیھ ما لسائر المسلمین مالم یح�اربوه
فم�ن ذل�ك ان�ھ ك�ان یخط�ب ذات م�رة  ،بالحرب حتى یكونوا ھم المبتدئین باالعتداء

( كلم�ة  :ال( الحكم اال ب�ا� ) فق� بالكوفة فقام بعض الخوارج وأكثروا علیھ بقولھم
 ،لكم عندنا ثالث خص�ال النم�نعكم مس�اجد هللا ان تص�لوا فیھ�ا ،حق یراد بھا باطل

 )52( وال نبدأكم بحرب حتى تبدأونا بھ) ،وال نمنعكم الفيء ماكانت ایدیكم مع ایدینا
یجھزن على جریح وال  انھ في فتح مكة قال: "اال )(ومما جاء عن النبي 

ویؤك��د المرج��ع ال��دیني بالمحافظ��ة عل��ى ام��وال  )53(یت��بعن م��دبر وال یق��تلن اس��یر"
 فإن��ھ ال یح��ل م��ال ام��رئ مس��لم لغی��ره اال ،الن��اس بقول��ھ ( هللا هللا ف��ي ام��وال الن��اس

 ،بطیب نفسھ فمن استولى على مال غیره غصبا فإنما حاز قطعة من قطع النی�ران
إِنَّ الَِّذیَن یَأُْكلُوَن أَْمَواَل اْلیَتَاَمى ُظْلًما إِنََّما یَأُْكلُوَن فِي بُُطونِِھْم وقد قال هللا سبحانھ: 

وفي الحدیث عن النبي (ص�لى هللا علی�ھ وآل�ھ وس�لم)  ،))54نَاًرا َوَسیَْصلَْوَن َسِعیًرا
رض�ا عن�ھ ماقت�ا انھ قال ( من اقتط�ع م�ال م�ؤمن غص�با بغی�ر حق�ھ ل�م ی�زل هللا مع

العمالھ التي یعملھا من البر والخی�ر الیثبتھ�ا ف�ي حس�ناتھ حت�ى یت�وب وی�رد الم�ال 
 )55( الذي اخذه الى صاحبھ).
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ك��ان دین��ھ  ویكم��ل قول��ھ ( دام ظل��ھ) وإی��اكم والتع��رض لغی��ر المس��لمین ای��ا
 ،فمن تعرض لحرماتھم كان خائنا غادرا ،ومذھبھ فإنھم في كنف المسلمین وأمانھم

... ب�ل .وان الخیانة والغدر لھي اقبح االفعال ف�ي قض�اء االفط�رة ودی�ن هللا س�بحانھ
ان یس��مح المس��لم بانتھ��اك حرم��ات غی��ر المس��لمین مم��ن ھ��م ف��ي رعای��ة  الینبغ��ي

الغی����رة عل����یھم مث����ل م����ایكون عل����ى  ب����ل علی����ھ ان تك����ون ل����ھ م����ن ،المس����لمین
،والتعام��ل م�ع أھ��ل األدی��ان والعقائ�د یج��ب أن یك��ون عل�ى أس��اس التع��اون )56(اھل�ھ

ُ   :والتسامح والمصلحة العامة والخیر لإلنس�انیة جمع�اء، ق�ال تع�الى ال یَْنَھ�اُكُم �َّ
�ن یِن َولَ�ْم یُْخِرُج�وُكم ّمِ وُھْم َوتُْقِس�ُطوا  َعِن الَّ�ِذیَن لَ�ْم یُقَ�اتِلُوُكْم فِ�ي ال�ّدِ ِدیَ�اِرُكْم أَن تَبَ�رُّ

َ یُِحبُّ اْلُمْقِسِطیَن  . وتفسیرھا ال ینھاكم هللا عن الذین ل�م یق�اتلوكم ) )57إِلَْیِھْم إِنَّ �َّ
في الدین في جمیع أنواع الملل واألدیان أن تب�روھم وتص�لوھم وتقس�طوا إل�یھم إن 

ن تخص�یص أو تمیی�ز بع�ض دون عّم بقولھ جمی�ع م�ن ك�ان ذل�ك ص�فتھ دو هللا 
 بعض.

فالعقی��دة اإلس��المیة متح��ررة م��ن التعص��ب ال��دیني وق��د أك��د عل��ى ھ��ذا العلم��اء 
والفقھاء بأن الذمي أو المستأمن لو أكره على اإلسالم ال یصح إسالمھ حتى یوجد من�ھ 
ما یدل على إسالمھ طوعاً مثل أن یثبت على اإلسالم بعد زوال اإلكراه عنھ، ولو عاد 

 .)58(قتلھإلى دین الكفر بعد إسالمھ ال یجوز 
وھكذا یتبین أن حریة االعتقاد في اإلسالم حق من حقوق اإلنسان التي تثبت 
بھ�ا إنس�انیتھ وكرامت�ھ الت�ي ج�اء بھ�ا اإلس�الم، ف�إقرار اإلس�الم لحری�ة العقی�دة أم�ر 

َولَْو َشاء َربَُّك آلَمَن َمن فِي األَْرِض ُكلُُّھْم َجِمیعًا أَفَأَنَت تُْكِرهُ  طبیعي، قال تعالى: 
�ةً   :، وقال تعالى))59النَّاَس َحتَّى یَُكونُواْ ُمْؤِمنِینَ  َولَ�ْو َش�اء َربُّ�َك لََجعَ�َل النَّ�اَس أُمَّ
 .) )60َواِحَدةً َوالَ یََزالُوَن ُمْختَِلِفینَ 

واض�حة المع�الم, إذ أنھ�ا  إن مسألة السلم والعدل في فك�ر اإلم�ام الحس�ین 
 تستمد وجودھا من عمق اآلداب اإللھیة وقیم الرسالة المحمدیة, فاالمام الحس�ین 

عل��ى ال��رغم م��ن قص��ر فت��رة خالفت��ھ واالض��طرابات الخطی��رة الت��ي ش��ھدتھا األم��ة 
اإلسالمیة وقتئ�ذ, فإن�ھ ك�ان ی�دعو ال�ى الع�دل والتس�امح ف�ي اإلس�الم وإن�ھ ك�ان بح�ق 

رج�ل دول�ة یری�د أن تك�ون العدال�ة والتس�امح مب�دأً ل�ھ, وھ�ذا الفك�ر خلیفة المس�لمین و
مستمد من فكر والده امیر المؤمنین علي (علیھ السالم) فقد أوصى مالك ب�ن االش�تر 

: (وال تدفن صلحاً دعاك الیھ ع�دوك � فی�ھ رض�ًى, النخعي بتوخي السلم بقولھ 
دك, ولك�ن الح�ذر ك�ل الح�ذر فإن الصلح دعةً لجنودك وراحةً من ھمومك وأمن�اً ل�بال

من عدوك بع�د ص�لحھ, ف�إن الع�دو ربم�ا ق�ارب لیتغف�ل, فخ�ذ ب�الحزم ف�ي ذل�ك حس�ن 
الظن، وإن عقدت بینك وبین عدوك عقدةً أو ألبس�تھ من�ك ذم�ة فح�ط عھ�دك بالوف�اء, 

 .)61(وإرع ذمتك باألمانة...."
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 الخاتمة:
ھك�ذا م�ؤتمرات ورعایتھ�ا أن تك�ون وثیق�ة الص�لة بحی�اة  من اقامة ان الغایة

الن��اس وحاج��اتھم وآم��الھم بحی��ث یص��بح الھ��دف األول لھ��ا إنج��اح عملی��ة الس��الم 
والتعایش السلمي ومحاربة التطرف والنھوض باألمة نحو المس�تقبل وال�ذي ی�ؤدي 
ب���دوره إل���ى تط���ویر المجتم���ع والنھ���وض ب���ھ إل���ى افض���ل المس���تویات السیاس���یة 

 ماعیة والثقافیة وغیرھا من المستویات.واالجت
فاالمة االسالمیة الیوم باشد الحاجة الى الوحدة والتماسك، من اجل الوق�وف 

تم�ر بظ�روف  وانھ�ا امام كل المخاطر التي تستھدف االمة البشریة جمعاء، السیما
ت�ي لعصیبة توالت علیھا المحن والنزاعات والتناحرات من ك�ل ح�دب وص�وب وا

فرضتھا قوى الش�ر والتس�لط واالس�تعالء ف�ي االرض، فالس�الم ھ�و النب�ع االص�یل 
 العادة تنظیم العالقات بما یوفر امكانیة حقیقیة لمواجھة كل التحدیات والصعوبات

مي والقض���اء عل���ى لتع���ایش الس���لفاالس���س والق���یم االس���المیة الحض���اریة ل
قاع�دة االس�اس والت�ي تمث�ل ال نستلھمھا من مآثر ومعطی�ات واقع�ة الط�ف االرھاب

ی�ؤدي ال�ى  ومعطیاتھ�ا االیمان الحقیقي بمبادئ ھذه الواقع�ة، ففي محاربة االرھاب
 راحم بین ابناء المجتمع االسالمي.اشاعة الوحدة والتفاھم والتعاون والتعاطف والت

لبناء السالم غیر محدد بطریق�ة معین�ة أو بش�كل مح�دد، وم�ن ھن�ا فالطریق  
یمك��ن الق��ول ان��ھ باالمك��ان للمرجعی��ة الدینی��ة ان تتبن��ى تحقی��ق بن��اء الس��الم منھج��اً 
وتطبیقاً وبكل الوسائل المتاحة كونھا تعد من المقوم�ات الرئیس�یة ف�ي بن�اء الدول�ة، 

ر المكلف�ین برس�م الخط�ط وتزداد المرجعیة ومؤسس�اتھا أھمی�ة عن�د أص�حاب الق�را
التنمویة للشعوب والمجتمع�ات الت�ي یتول�ون زم�ام األم�ور فیھ�ا، مم�ا یترت�ب عل�ى 

ة إل��ى بن��اء مس��ؤولیات جس��ام ف��ي تحدی��د ورس��م الخط��ط الرامی�� المرجعی��ات الدینی��ة
، فعلى ھذه المرجعیات الدینیة تحدیداً تقع مسؤولیة التعاون والتنسیق تحقیق�اً السالم

 .ھافي أفكارھا وأھدافھا ومناھج دة، كونھا رائدةلألھداف المنشو
 الض���رورات وأھ���م وأنفس���ھا، المطال���ب أغل���ى والس���الم والس���لم األم���ن إن

 واألع����راض األم����وال وتحف����ظ واألدی����ان، النف����وس تص����ان فب����األمن وأعظمھ����ا،
 فتحقی�ق مقاص�دھا، وتتحق�ق وتھ�اب الدول، وتتطور الحضارات، وتقام واألنساب،

  واألنبیاء. الرسل وظائف ظمأع من للبشریة األمن
 الع��دل م��ن وج��ل ع��ز هللا ش��ریعة ب��ھ ج��اءت م��ا عل��ى قام��ت ال��بالد ھ��ذه إن
 الخ�وف تب�دل، ال�دبني المرج�ع بھ قام وبما ذلك وبسبب والفضل، والخیر والرحمة

 المرج��ع ح��رص لق��د الع��یش ف��ي ورغ��ًدا واس��تقراًرا وطمأنین��ة، وأمانً��ا وارفً��ا، أمنً��ا
 الص�افیین، المنبع�ین من المستمدة وأصولھا الشریعة مبادئ كل تطبیق على الدیني

 وس�لم، وآلھ علیھ هللا صلى رسولھ وسنة هللا كتاب لإلسالم، األصلیین والمصدرین
 ویتحق�ق ة،والنصر البقاء ضمانات تنبع واألساسین یسین،الرئ المعلمین ھذین ومن
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 واقع�ة بمعطی�ات األخ�ذ م�ع هللا، دی�ن ونص�رة هللا، ش�عائر وإقام�ة الع�دل ل�ذلك تبعًا
 األص��ول، بھ��ذه الق��ائم الحك��م ھ��ذا إل��ى الش��عب یطم��ئن وحینئ��ذٍ  ة،یالحض��ار الط��ف
 والتناص��ح والتع��اون والمحب��ة األلف��ة والرعی��ة الراع��ي ب��ین وج��ل ع��ز هللا ویكت��ب

 الت�ي واألسس المبادئ ھذه على قائمة معانیھا، أجلى في الوحدة وتظھر والتكاتف،
 السیس��تاني عل��ي الس��ید ال��دیني المرج��ع أق��ام المب��ادئ وھ��ذه وش��رعھ، هللا حك��م ھ��ي

 التأریخ لھا یعرف ال بصورة البالد وتوحدت القلوب، علیھ هللا وجمع علیھا، فتوتھ
 وأبنائ��ھ الع��راق انح��اء ك��ل ال��ى الفت��وى ھ��ذه ص��دى ھ��ذا وامت��د نظی��ًرا، المعاص��ر

 ،الس�الم) الحس�ین(علیھ االم�ام ةمدرس� م�ن نھل�وا ال�ذین المی�امین، وأنجال�ھ البررة،
 ول�ذلك والرش�اد، والسداد والحكمة القوة عنھ وورثوا الصافي، معینھ من واستمدوا

  .نصرال وحقق لھم، هللا مّكن
 ع�ین لھ�و البلد ألوضاع تصحیح من المباركة المرجعیة ھذه بھ قامت ما إن

 مواطنیھ��ا، حق��وق أب��رز وم��ن واجباتھ��ا، م��ن وعدت��ھ الحكم��ة، وأس��اس المص��لحة،
 الضبط تحقیق ھو المرجعیة منطق أن ،حقھ حق ذي لكل وإعطاءً  لألنظمة، ضبًطا

 على نعیش كمواطنین علینا المسؤولیة وإن واإلنسانیة, الرحمة تغلیب مع والعدالة,
 الوص�ایا بھ�ذه نلت�زم وأن ا,ن�علی هللا نع�م نع�رف أن المب�ارك والبل�د الطاھر, الثرى
 المص�الح م�ن فھ�ي الراجح�ة، المص�لحة م�ن فیھا لما األمر، ولي من صدرت التي

 التزامھ��ا، ف�ي العام�ة للمص��لحة فیھ�ا طاعت�ھ فتج�ب اإلم��ام، یراعیھ�ا الت�ي المرس�لة
 ال�بالد. مصلحة في تصب تدام ما � والتعبد بھا, التقید واجب األمر والة وأوامر

  وجل عز هللا بأمر االمتثال واجبة األمر ولي أوامر وان
 الروحی��ة الم��ؤمنین ام��ور عل��ى األش��راف یعن��ي دورھ��ا أن المرجعی��ة ت��رى

 دین�ي مق�ام ش�يء ك�ل قب�ل وھ�ي تشریف ولیس تكلیف وھي واالجتماعیة والعبادیة
 نظ��ر ف��ي الع��راق وح��دة عل��ى الحف��اظ ف��إن ل��ذا سیاس��یا، مرك��زا ولیس��ت اجتم��اعي
 ی�دخل االجتم�اعي والش�أن اجتم�اعي ش�أن ھ�ي بل فقط سیاسیا شأنا لیس المرجعیة

 .المرجعیة اھتمامات دائرة في
ن فتوى المرجعیة أثبتت أن الشعب العراقي شعب حي ومتفاعل من خ�الل إ

تطوعھم للدفاع ع�ن ال�وطن وم�ا اإلنتص�ارات األخی�رة الت�ي حققتھ�ا قواتن�ا األمنی�ة 
وأبطال الحشد الشعبي إال ثمار ھذه الفتوى". أن فتوى الجھاد الكفائي وانتص�ارات 

واقع��ة الط��ف ولغ��ة  فی��ھ أن الحش��د الش��عبي بمثاب��ة رس��الة توج��ھ ال��ى الع��الم تؤك��د
 نحو تحقیق السالم. اً واحد اً الخطاب للمرجعیة الدینیة مسار

) أحدثت تحوًال إیجابی��ا ف�ي المجتم�ع اإلس�المي لیھ السالمإن نھضة اإلمام(ع
وتفكیره في قضایاه الدینیة والدنیویة, وفج�رت فی�ھ روح اإلس�الم المحم�دي الح�ي, 

یرت��وي من��ھ األح��رار ومن��اًرا یستض��اء ب��ھ ف��ي ظلم��ة ومازال��ت إل��ى اآلن م��نھالَ 
 . مكانفي كل زمان و واالرھاب , وفكًرا یوظف الطغیان
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وھكذا تبق�ى واقع�ة الط�ف ھ�ي واقع�ة الق�یم والمع�اني الس�امیة ومن�ابر فخ�ر  
واعتزاز ورثاء للتجدد والعطاء كونھا رمزاً وأثراً حضاریاً شامخاً ینبغ�ي أن ننقل�ھ 

 وھذا یفسر سّر خلود واقعة الطف.  اجل بناء السالم العالمي. إلى العالم أجمع من
(علی�ھ الس�الم) بمثاب�ة الف�تح الجدی�د  لقد كان�ت رس�الة نھض�ة اإلم�ام الحس�ین

ل���دین اإلس���المي بع���د أن حرفت���ھ الس���لطة ع���ن مس���اره وتركت���ھ عرض���ة للتش���ویھ ل
 والضیاع فلم یبق لھ إال الحسین (علیھ السالم) وثورتھ الخالدة

 كی��د عن��ا ی��رد وأن وطنن��ا، ووح��دة وأمنن��ا دینن��ا علین��ا یحف��ظ أن هللا ونس��أل
 فی�ھ م�ا إل�ى أمرن�ا والة یوف�ق وأن المضلین، وضالل المعتدین، وإرھاب الكائدین،
  مجیب. سمیع إنھ واإلصالح، الصالح

على الرغم من كل ما تمیزت ب�ھ م�ن االھتم�ام فم�ا زال�ت جوانبھ�ا المبارك�ة 
 . وذلك ألنھا كانت بأمر هللا تبارك وتعالىمدار بحث ودراسة، 
 مسائل وامور ینبغي ان تثار من خ�الل ھ�ذا الم�ؤتمر وكیفی�ة ولھذا فإن ثمة

لتحقیق التعایش  معالجتھا ومن تلك المسائل التي یمكن مناقشتھا منھا: ماھو الھدف
السلمي والقضاء عل�ى االرھ�اب وم�اھي الحل�ول الت�ي یمك�ن ایجادھ�ا لتتناس�ب م�ع 

جتمع العراقي الذي مازال في صراعات شرسة؟ وماھو دور المرجعی�ة الدینی�ة الم
ف��ي ذل��ك ودور العتب��ات المقدس��ة كونھ��ا راعی��ة لھك��ذا م��ؤتمرات؟ وم��اھي الغای��ات 
والنتائج والقیم التي ستحدد للقضاء على االرھ�اب والتط�رف ف�ي الع�راق والع�الم؟ 

اب؟ وفي ضوء ھذه المسائل لمحاربة االرھ وماھو دور المجتمع الدولي ومنظماتھ
سنحاول توضیح مانعنیھ بالدعوة لمحاربة االرھاب من خالل تجلیات واقعة الطف 

 .ثم بیان كیفیة انعكاس ذلك على تطویر المجتمع
 الھوامش:
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وتسامح االمام علي علیھ السالم, ینظر: ابن شھر اشوب, مناقب آل ابي طالب, تص�حیح: لجن�ة اس�اتذة النج�ف االش�رف, 
 .2) ج1956المطبعة الحیدریة(النجف: 
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 ندلس املالكية هل األأتضحيات 

 حياء واقعة الطف مبؤلفاتهم وقصائدهمإيف 

 لغنطوسياأ. د. عبد الرمحن ابراهيم محد 
 بغداد –اجلامعة العراقية 

 أ.د حممد بشري حسن راضي العامري  
 )جامعة االمام جعفر الصادق (

 توضیح مفاھیم موقعة الطف:  :مقدمة
) ض����د الظلم والقھر والعبودیة ولنش����ر العدل ن تورة االمام الحس����ین (إ

صارت ثورة عالمیة في افكارھا  ،والمساواة والحریات والدفاع عن االسالم واھلھ
وتأثر بھا حكام الدول بالتاریخ البعید والقریب مثل الفیلس�����وف غاندي الھندي الذي 

  .أكون مظلوماً فأنتصر " ) ان" تعلمت من الحسین ( :قال
ك�ان�ت ال�دروس والعبر التي رافق�ت معرك�ة الطف وطریق�ة التع�ام�ل بقوة  

) دون مراعاة للقیم االنس���انیة وعدم المباالة الس���یف مع احفاد الرس���ول االعظم (
في حجم الخس�����ائر والدماء وقطع الرقاب وقذفھم بأبش�����ع األلفاظ الكالم والتش�����رید 

والمرض����ى وقتل الطفولة وھتك الش����رف واالعراض  الذي طال النس����اء والكھول
االموي، یزید بن مرجانة وحقده وحقارتھ ص��ار لھا ردود افعال س��لبیة على الحاكم 

سان ومحاربة صوت الحق والتضحیة التي دفعت  شاعتھ في مواجھة حقوق االن وب
) وعیالھ الى االمام ألص��الح الوض��ع المتردي في العراق بطلب من الحس��ین (
ودعوات شؤیفة ألنقاذ المجتمع االسالمي، وقد صرح االمام وأوضح في اصوات 

 ً انما خرجت ألص��الح امة جدي  ،" لم أخرج اش��رو البطراً  :خطبتھ الش��ریفة منادیا
 رسول هللا".

ان الدافع والھدف االس�اس ھو عملیة االص�الح الدیني واالجتماعي وزرع  
تعالیم االس�������الم والحفاظ على  روح المحبة واألخوة واالحترام والعمل على انقاذ

وحدة اص���ول الدین خوفاً علیھا من الض���یاع، وھذا ما حدث في التاریخ االندلس���ي 
عصابات من قادة  على ید cordobaایضاً بعد سقوط الخالفة االمویة في قرطبة 

جند واقطاع ونبالء وزعماء القبائل في اعنف مرحلة تدھور وعص�������ر من الظالم 
ستولت ونھبت مدن االندلس في حكم دویالت الطوا سیة والتي ا ئف من المدن االندل

 ،قرطبة ---بنو جھور  :من مجموعات ارھابیة من الوص����ولین المنتفعین وابرزھم
 المریة، —صمادح ،غرناطة ---بنو زیري  ،اشبیلیة ---بنو عباد 

 تجیب.بنو  ---العامریون، قسطة ---طلیطلة، مرسیة  ---بنو ذي النون 
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والخی��ان��ة ح��دث��ت النزاع��ات واالنقس��������ام��ات والفتن والنھ��ب للم��ال الع��ام  
واالتص����ال بالنص����ارى وش����راء الذمم وانتش����ار فس����اد االخالق، وكثرة الجواري 
والعزوف عن الزواج وتعدده بین الحكام الفاسدین واتخاذ االلقاب السلطانیة الفخمة 

تیة، حتى ان الش������اعر التي التناس������ب الحاكم في دویلتھ، وغیر الئق لس������یرتھ الذا
 االندلسي ابن رشیق القیرواني انشد قائال: 

 ً  اسماء معتضٌد فیھا ومقتـدر            مما یزھدني في ارض اندلسا
 كالھر تحكي انتفاخاً صورة االسد      القاب مملكة في غیر موضعھا

 :الدروس والعبر بالتضحیات – عصر الطوائف بالمدن االندلسیةاألول: المبحث 
ش���ھد التاریخ احلك عص���ر عاش االس���الم في االندلس في اعنف ص���راع  

طبقي وطائفي وعس�������كري لغایات فردیة واطماع بخیرات بلد االندلس، وقد التفت 
االمیر المعتمد ابن عباد حاكم اش��بیلیة الى الوض��ع المأس��اوي بعد ان اس��تغل ملوك 

ام الخطیر وقد تمكن حاكم مملكة قش����تالة الفونس����و االس����بان ھذا التدھور واالنقس����
ه، وقد دق 478من احتالل مدینة طلیطلة واس�������قاطھا عام  Alfonsoالس�������ادس 

ندراءات النقاذ  ناقوس الخطر بما یحدث باالندلس، وقد تعالت الص�������راخات وال
تطیلي نداء عاجل االس���الم من الكفار، وقد انش���د الش���اعر االندلس���ي ابن العس���ال ال

  :تحمل معاني واغراض بقولھ بابیات
 فما المقام بھا اال من الغلــط         یأھل اندلساً حثوا مطایاكم 

  ثوب الجزیرة ینسل من الوسط   الثوب ینسل من اطرافھ وأرى ان 
التي س����قطت  یعني بالثوب مدینة طلیطلة قاعدة الثغر االندلس����ي االوس����ط 

بغفلة انش��غال حكام الطوائف بمص��الحھم، وكان البد من حل للحفاظ على االس��الم 
والفقھاء ورجال الدین عام مواقف بطولیة مشھودة وقالوا في اسبانیا، وكان للعلماء 

كلمة الحق في حث االمیر المعتمد بن عباد في دعوة اھل المغرب من المرابطین 
س�������الم واھل في ارض االندلس، وقال عبارتھ الحكیمة وانقاذ االالملثمین لعبورھم 

 .بالمعاني والھدف وھي " رعي الجمال خیر من رعي الخنازیر"
ه في 61محرم عام  10لقد كان الص�������داء اھل العراق بموقعة الطف في  

) تش����ابھ الص����ورة التاریخیة في التض����حیات دعوة االمام الحس����ین بن علي (
ن عباد في انقاذ االس����الم، وھي الحقیقة التي ال مفر امام المعتمد بوالمثل الس����امي 

منھا، الجھاد والشھادة من اجل االسالم وأھلھ والحفاظ على المكاسب، كان العراق 
مركز االئمة والكوفة عاص�مة الخالفة الراش�دة االس�المیة وقاعدة الحكم في عصر 

من اجل الخلیفة الراش��دي الرابع الذي اس��تش��ھد في مس��جدھا في منتص��ف رمض��ان 
كلمة الحق والقیام بالواجبات االس�������المیة وقد نال الش�������ھادة بقول امیر المؤمنین 

)(:  من اجل حقوق االنسان، وقد منح الباري " فزت ورب الكعبة" وقد ضحى
) الفوز بالشھادة التي عز وجل ابنھ سید شباب اھل الجنة ابا عبد هللا الحسین (

وبص��مات ودروس وعبر الفكر الحس��یني اكادیمیة یتعلم منھا  اص��بحت لھا اص��داء
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البش�����ر مقارعاً الطاغوت وزمرة بني امیة، وذكراھا لمدارس وجامعات ووس�����ائل 
 .وحلقات انتشرت في كل بقاع األرض

نحاول ان نعرض اص�������داء الثورة الحس�������ینیة في االندلس وھم یعتنقون  
عد اال نة المنورة ب مدی مام ال مالكي ا مذھب ال ھل ال عاطى ا ظاھري، اذ ت وزاعي وال

االندلس مع الواقعة األلیمة لمداواة جروحھم وأخطآھم واس�����فھم والس�����لطة االمویة 
باالندلس غض�����ت النظر عن ممارس�����ة االحتفاالت والذكرى الن اجدادھم ارتكبوا 

 ) الشنیعة والجریمة. بحق احفاد الرسول الكریم (
) من أس���اة االمام الحس���ین (انتھز اھل الفكر االندلس���ي وتعاطفوا مع م 

المؤلفین المؤرخین واالدباء من الش��عراء والمتص��وفة في تخلید العاش��ر من محرم 
الحرام في القص����ائد الش����عریة في تألیف الكتب الخاص����ة بواقعة الطف ومن ابرز 
اعالم االندلس الذي اھتم وحرص ودرس وتأثر بش�����ھادة االحرار س�����ید الش�����ھداء 

  :كتابان ھما المؤرخ ابن األبار وصنف
  .كتاب " معدن اللجین في مراثي الحسین" -
  .كتاب " ُدّرر السمط في خبر السبط" -

ویبدو من كالمھ ان ابن اآلبار دخل التشیع في قلبھ ولسانھ، ولیس بالصعوبة 
اذ عدد من النص��ارى االس��بان قد اس��لموا وص��اروا بالمولدین، ومنھم قلدوا وتأثروا 

لذین امتنعوا عن اكل لحم الخنزیر وش�����رب الخمر باالس�����الم وھم المس�����تعربون ا
وختان االوالد ووض��ع الحناء على ش��عورھم والتكلم والتثقف باللغة العربیة وآدابھا 
وارتداء المالبس العربیة، فكیف بمس�������لم یرى ویقرأ ویؤلف عن حفید الرس�������ول 

) " الحس��ین والحس��ین س��یدي ش��باب اھل الجنة" وھو الكریم الذي قال فیھ جده (
مظلوم لم یعتدي او یس���رق او یقتل او یعتدي على حقوق االنس���ان، وقد اس���لم عدد 
من علماء اسبانیا بعد ثقافتھم باالسالم واللغة العربیة وصنفوا وترجموا في التراث 

حال عطف  قیل بني امیة وغیرھم، ھذا ،االندلسي امثال: فرانسكو وكودیرة زیدان
 صرون العدل والحق والحریة. قلوب بني البشر الذین یب

مما یجدر االش���ارة الیھ دخل االندلس من اتباع وموالي بني امیة واحفادھم  
) وحربھ في معركة الطف الذین اشتركوا في مواجھة االمام الحسین بن علي (

ي حارب جوش��ن الكالبي الذه من اھم ھؤالء ش��مر بن ذي ال61محرم س��نة 10في 
شام خوفاً من  االمام وقتلھ بیده األثیمة وسیف الذمیم ثم ھرب من الكوفة الى بالد ال

ودخل الى االندلس مع طالعة بن شمر القشیري، انتقام المختار بن ابي عبید الثقفي 
وك��ان حفی��ده الص�������می��ل بن ح��اتم من أكبر القوادفي في االن��دلس ووزیراً للوالي 

 .)1(من الفھري االندلسي یوسف بن عبد الرح
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كما ان الوالي عبد الملك بن قطن الفھري الذي أفلت من س����یوف بني امیة  
ه وكان بني امیة تابعوه وكان جزاؤه 60محرم س�������نة  10یوم الطف (الحرة) في 

 .)2(م 741ه/ 123على ذلك ان صلبوه ومثلوا بھ سنة 
ھا  اھتم امراء بني امی�ة في بن�اء دولتھم في االن�دلس  نظراً لغن�اھ�ا وخیرات

وموقعھا وعزلتھا بالبحار وقربھا من المغرب االس�������المي، وكان یرى خلفاء بني 
امیة منھم مس��لمة بن عبد الملك یؤمن بھا وھي ان االندلس س��تكون مس��تقر دولتھم 

، وبذلك یمكن القول ان االندلس امویة التفرعة ولم یظھر وینتش�������ر بھا )3(الثانیة 
س�������عى أمراء االن�دلس االمویون في أخم�اد الثورات والفتن م�ذھ�ب التش�������یع، اذ 

والحركات المناؤتھ لنظامھم وض��رب كل ثورة بقوة أذا كان ھاش��میة او عباس��یة او 
علوی��ة او ف��اطمی��ة، ومع ذل��ك ظھرت تی��ارات وافك��ار متع��اطف��ة مع ثورة االم��ام 
الحس����ین (ع) ومعركة الطف ومحاولة نش����ر الفكر الش����یعي في االندلس على مر 

 المراحل والعصور.
 :البوادر االندلسیة في تابین واقعة الطف ذكرى العشر من محرم الحرام

ال یمكن عزل الفكر االسالمي المشرقي عن وصولھ الى االندلس اذ كانت  
اس���رع من البرق، كما  االخبار والحوادث والمناس���بات تص���ل وتعتبر الى االندلس

وص�����فھا ابن بس�����ام الش�����نتریني ص�����احب كتاب الذخیرة بقولھ اذا انعق غرب في 
المش��رق دوى اص��واتھ في ارض االندلس، وبذلك یؤكد اھتمام اھل االندلس باھلھم 
في المش�������رق، ومثل واقعة الطف واھمیتھا وحجمھا وثقلھا الحربي واالنس�������اني 

، كان لھا اص���داء واض���واء وبص���مات في واالجتماعي في تاریخ  حقوق االنس���ان
نفوس المس��لمین مھما كانت دیانتھم ومللھم ومذاھبھم، فقد ابكت الطیر والجماد قبل 
االنس����ان فقد عرف اھل االندلس تفاص����یل الجریمة النكراء التي اقترفھا نظام بني 

) ابن فاطمة الزھراء سیدة نساء العالمین ومفخرة امیة على ریحانة رسول هللا (
االس��الم وقدوة االم المثالیة زوجة بطل الخندق الذي ض��حى  بحیاتھ النقاذ الرس��الة 

( ان مدینة العلم، وعلیا بابھا ممن  :المحمدیة الذي قال فیھ بني االمة االس�������المیة
اراد العلم فلیدخلھ من بابھ) ش����عر اھل االندلس بواجبھم الدیني في مش����اركة العباد 

)، غیر مبالین حرار س���یدنا وموالنا ابا عبد هللا (في تابین س���ید الش���ھداء ابا اال
بالنظام الس����یاس����ي المعادي للش����یعة والذي یتحمل ما اقترفھ من ابش����ع جریمة في 

العاشر من محرم الحرام عام یوم  التاریخ بحق ال بیت النبوة، فعند الشیعة االمامة
حداد وحزن واس��ى وتأمل ودروس وعبر وس��یل لمقارعھ ظلم اعداء االس��الم بعیداً 
عن مظاھر الفرح والزینة  والغناء، فیھ تقام المجالس الحس�������ینیة والخطب الدینیة 
تھ، ویتوس�������عون في عمل االطعمة وتوزیعھا على  ھل بی تل االمام وا بذكرى مق

لماء تذكیراً بعطش االمام وابنھ واختھ وعوائلھم وكان الخیھ االمام الجمیع وتقدیم ا
العباس ابا  الفض�����ل الذي لعب دوراً بطولیاً في اطفاء العطش في كربالء لھ مكانھ 

 في نفوس المسلمین.
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فاء   ما أمكن في الو قدیم  ھاء في ت ماء والفق یت من العل حاول احباء ال الب
س في االحتف�ال الت�ابیني لواقع�ة الطف، على لل�ذكرى االلیم�ة في ح�ث اھ�ل االن�دل

ارغم من عدم حصولھم على موافقتھم من الحكام االمویین في االندلس فھي تجربة 
في مخاطرة فداء البي االحرار س����ید الش����ھداء، وھو موقف س����جلھ التاریخ للفقیھ 

م) من اعالم وكبار فقھاء قرطبة ایام 842ه/ 238االندلس���ي عبد الملك حبیب (ت 
میر عبد الرحمن بن الحكم ( االوس��ط/ الثاني) الذي یبدو ھو كان االخر متعاطفاً اال

ولم یذكر لنا  -مع الحق والعدل والمس���اوات في عدم اتخاذ اجراء معاكس على ذلك
خاطب الفقیھ عبد الملك حبیب االمیر االندلس�������ي عبد  -التاریخ االندلس�������ي بذلك

ر من محرم، یذكر االمیر على احترام الرحمن الثاني باالبیات الحس���ینیة في العاش���
 قدسیة المناسبة كما جاء:

 وأذكره، الزالت في التاریخ مذكوراً  عاشورا -الینسك الرحمن -التنسى   
 قوال وجدنا علیھ الحق والنورا      صالة هللا تشملھ -قال النبي       

 اً اال یزال بذالك العام میسور        فیمن یوسع في انفاق موسمھ     
بھذه االبیات یص�حح افكاره یأنبھ على ماقام بھ جده اللعین یزید بن معاویة  

ویحثھ على عمل الموائد واالنفاق واالعتذار للبش�������ریة على الجریمة التي اقترفھا 
جده بحق ریحانھ الرس���ول االعظم وابنتھ ووالده ص���لوات هللا علیھم وس���المة على 

ثورة الحس��ینیة من اموال وتص��دق على ارواحھم الطاھرة یوض��ح لھ ان من انفق لل
الفقراء رد لھ باض���عاف ما انفقھ، ویبدو ان الفقیھ ش���یعیاً بالروح واللس���ان من حیھ 

 .)4(بھذه الفقرات الرائعة المعاني 
حدث ردود فعل عند اھل االندلس جراء الص�������حوة الدینیة التي نادى بھا 

یة، بنفس ا تدلین من الملك ھاء االندلس المع عداء فریق من فق لوقت ظھرت روح ال
لمعاویة وابناءه جراء فعلتھم الشنیعة في استخدام العنف المفرط في مواجھة الثورة 

الحسینیة في العاشر من محرم فظھر فریق من الشباب االندلسي في لعن لبني امیة  
 :)5(من خالل ماورد بیت من الشعر بقولھ 
 فذاك كلب من كالب عاویة  ومن یكن یقدح في معاویة

 :بوادر المؤرخین في التعاطف مع الثورة الحسینیة في االندلس :المبحث الثاني
ظھرت طبق��ة من العلم��اء والمؤرخین مم��ا دفعھم الحق والع��اطف��ة مع ال  

البیت النبوة ان یھتموا في مؤلفاتھم في ذكرى نصوص تشیر الى بوادر التشیع في 
المعصومین، ومن یتابع ویترصد كتبھم والنصوص  االندلس واالھتمام بفكر االئمة

التي تحمل ص����بغة خض����راء وش����عار العلویون یتھمون بنش����ر الفكر الش����یعي في 
االندلس ومن ھؤالء القاضي (قاضي الجماعة ) منذر بن سعید البلوط في االندلس 
الذي اقضى في عصر عبد الرحمن الثالث الناصر لدین هللا بان لھ معتقدات شیعیة 

 بھا من ابن حیون الحجازي. یتھم
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التفت الجغرافي المقدس�������ي الى االندلس ومحاوالت نش�������ر المذھب على  
ارض��ھ وافكاره المذھبیة حیث یس��ود المذھب المالكي امام المدینة وكتابھ (الموطأ) 
الذي ادخلھ ش�������بطون ایام االمیر ھش�������ام بن عبد الرحمن بن معاویة الداخل الى 

لك واش�������اد بموقفة، ذكر نص�������اً مفیداً فحواه ( ان االندلس وقد ش�������كره االمام ما
 .)6(االندلسیین اذا عثروا على شیعي فربما قتلوه) 

ھذا في القرن الرابع الھجري ایام الخالفة االمویة في االندلس الذي اش�����تد  
ھا  ھاجما كل من فاطمیین في المغرب ومص�������ر، اذ  عداء والنزاع الحربي مع ال ال

ریة االندلسیة واالسكندریة مما دفع بالحاكم الفاطمي اسطول االخر واحراقة في الم
على ارس����ال التاجر الجاس����وس ابن حوقل النص����یبي لجمع المعلومات المھمة عن 
اعداد الجند واالسلحة والمراكز الحربیة وعدد قطعات السفن البحریة لغرض مھما 
جمة االندلس في اقرب فرص�������ة مباغتھ، وقد س�������جل ابن حوقل جوالتھ في مدن 

ندلس في كتابة صورة االرض فیھ معلومات مفیدة واحصائیات مالیة وصناعات اال
وتنظیمات عس��كریة غایة في االھمیة وھي نادرة في الفائدة مع نص��وص ملفقة من 
أجل كس�����ب عطف الخلیفة الفاطمي والحص�����ول على االموال والھدایا وارض�����اء 

 الحقیقة التاریخیة ان مزاحھ في تقومھ على عدوه االموي الخلیفة الناص���ر لدین هللا
روح العداء بین الخالفة الفاطمیة والخالفة االمویة في االندلس ما كان لھ ان یصل 
الى مراحل عس���كریة خطیرة بس���بب التھور او تدخل بعض الفقھاء والقض���اة ذوي 
التعص�������ب االعمى والمغاالة والحقد على اتباع آل البیت بدون تفكیر وتعقل ذلك 

طیر، وص��������ارت االن��دلس تحكم ب��الحزب االموي الواح��د التص�������عی��د الفكري الخ
نا  یارات واالفكار والمذاھب بعنف كما ذكر ل والمذاھب المالكي وحاربت كل الت
التاریخ االندلسي، اذ ان حادثة الربض في عصر االمیر الحكم بن ھشام المعروف 
 بالربض���ي كانت تحمل طابع التش���یع في بعض جوانبھا من الفقھاء الذین ارتض���وا

على س��یرة االمیر في معاقرة الخمرة والس��ھر حتى آذان الص��بح في فض��ائح اللھو 
والترف والفس�������ق والفجور، فیذكر ان عدد من الش�������باب االندلس�������ي المؤمن كان 
یتالمون كما یش��اھدون  االنوار الس��اطعة في ارجاء قص��ر قرطبة والرقص والغناء 

ون باص������واتھم العالیة نداء مع آذان الفجر فاقترب مجموعة من ھؤالء واخذوا یناد
اس���تغاثة بس���م االس���الم (قم یا مخمور الى الص���الة !!) تأكیداً الى انص���راف الحكم 
االول الربض���ي الى اللھو والترف وفي قلبھ القس���وة اذ كان یربط عند باب قص���ره 
الف فرس كقوةة للطواري عند الحاجة او التظاھر على قوة نظامھ، والحقائق تؤكد 

ظاھرة س����لمیة للحرفیین اص����حاب س����وقة قرطبة من الحدادین او كیف تعامل مع ت
الص����قیل، عندما قتل جندي من القص����ر احد رفاقھم بالس����یف فھرعوا للقبض علیھ 
وتس���لیمھ للعدالة لكنھ اختبىء بالقص���ر ودافع االمیر الحكم الربض���ي وحماه باطالً 

بیر من واحرق حي الربض ش�����قنده بقرطبة وقتل اعداد من االبریاء وھرب عدد ك
عامة الى فاس خوفاً من بطش االمیر الحكم الربض�������ي الذي  ماء والفقھاء وال العل

  .عرف عنھ بالبطش



 2018�رش�ن الثاين  8-7 اجلامعة املستنرصیة - لكیة ا�ٓداب       ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقايف العارش 
 

176 
 

اما ظاھرةة اللعن والش�������تم والقذف بعبارات ذمیمة (ال البیت العلوي) وھي 
من أبش���ع ماكان یحدث، فالخلیفة العادل عمر بن عبد العزیز اوقف ش���تم العلویون 

 الث الناصر لدین هللا وابناءه كما ورد في نصوص كثیرة.من..... عبد الرحمن الث
حاول الخلفاء الفاطمیون كسب بعض حكام الطوائف وجمع شملھم ونسیان   

العداء التقلیدي ال مبرر لھ، من ارس���ال الس���فارات وخطابات واتص���االت وفود من 
 دون جدوى وتحقیق ھدف.

لذي ساد في تلك التعصب والتطرف موضع رفض من الفقھاء المعتدلین، فا
االون��ةة التع��ام��ل ب��المث��ل من خالل مجری��ات الحوادث الت��اریخی��ة، وعقلی��ة الح��اكم 

ه قبض على احد ابناء التجار 300وثقافة تعكس سیرتھ في التعامل، یذكر في سنة 
االندلس����یین واس����مھ ابو جعفر ابن خیرون، وكان من كبار اثریاء القیروان ویملك 

قتلھ وذلك بأمر من القاض�����ي المروزي الدانتھ من مس�����جد وعدد من الفنادق، وتم 
 .)7(قاضي الشیعة 

ه امر عبید هللا 309ھذا االمر انعكس على نظرة وس���یاس���ة الحكم ففي س���نة 
المھدي بقتل الزاھد الش���ذوني، وذلك لتلفض���ھ وتطاولھ على بعض الص���حابة منھم 

 .)8(االمام علي بن ابي طالب علیھ السالم لیكون عبرة 
نا ا بن اآلبار حادثة عن عبید هللا المھدي الذي كتب الى س�������عید بن ینقل ل

ص��الح امیر لكور ابیاتاً من الش��عر یدعوه فیھا الى طاعتھ في التش��یع، فكلف س��عید 
 .)9(شاعره االخمش الطلیطلي بان یرد على ابیاتھ بابیات شدیدة اللھجة 

بن الحسن العلوي في عصر الطوائف  لعب الحمویون وینتسبون الى ادریس
دوراً في بث الفكر الشیعي وكان زعیمھم على بن حمود الذي یتكلم بالبربریة رغم 

 .)10(اصلھ العربي، ونجح في كسب اعداد من البریر 
یة الى العراق مركز  ان دخول اعداد كبیرة من الرحالت العلمیة االندلس�������

بغداد والكوفة والبصرة وواسط والتاثر  التشیع لتتلمذ على خیرة علماء المذاھب في
ھب س��������اھم في  مذا ناء ال ما ان االختالط مع الحجیج من اب كارھم وعاداتھم ك باف
التعرف على حقائق تاثر بھا بعض اھل االندلس ونقلوا مفاھیم جدیدة س�����اھمت في 

 تصحیح ما كان مفھوماً خطاً.
الن��دلس، التوتر الس�������ی��اس�������ي ال��ذي ح��دث بین الف��اطمیون واالمویون في ا

والصراع المذھبي واالحقاد والتجاوزات على مؤسسة الخالفة الدینیة شكلت نقاط 
خالف خطیر, وتبادل االتھامات والش�������تائم في اعالن الخالفة انتقاماً وعناداً، اذا 
اص���بحت خالفة في بغداد وفي مص���ر واالندلس، وقد رفض المعز الفاطمي اعالن 

في قرطبة معترضاً على اجرائھ معلقاً على ذلك الناصر لدین هللا نفسھ خلیفة اموي 
سلم والكف والموادعھ والصلح وھو یزعم انھ امیر  بقولھ: ( واما ما دعا الیھ من ال

ونرى ان فرض هللا علینا محاربة من  -كما یتمنى دون س�������لف من ابائھ -المؤمنین
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م انتحل ذلك دوننا وادعاه، مع ما بین اس�������الفنا واس�������الفھ ومن مض�������ى من القدی
والحدیث من ابائنا وابائھ من العداوة القدیمة االص�������لیة والبغض�������ة في االس�������الم 
والجاھلیة، وما اعتقدوه لنا في االس���الم وطالبونابھ من قدیم االیام من لعن رس���ول 
هللا ص�������لى هللا علیھ والھ، واباءھم وقتل من قتلھ على الش�������رك والكفر با� منھم، 

ایاھم بمن قتلوه منا كذلك في س�������لطانھم وایام  وطلبھم بثارھم ودمائھم وطلبنا نحن
تغلبھم، فكیف بالصلح الذي ذكره بعد ھذا النبأ الجلیل خطره؟ یابي لنا ذلك قول هللا 
عز وجل: ( التجد قوماً یؤمنون با� والیوم االخر یوادون من حاد هللا ورس�������ولھ 

في قلوبھم  ولو ك��انوا ابق��اءھم او ابن��اءھم او اخوانھم او عش�������یرتھم اولئ��ك كت��ب
 .)11(االیمان) 

ما انا بالمداھن في دین هللا وال الراكن بالمودة الى اعداء هللا وال بالمخادع 
 .)12(في امر من امور هللا!) 

اس�������تطرد المعز الفاطمي بقولھ بعد تقدیم المبررات الدینیة واالخالقیة، في 
خلع منصب عرض النصائح على الخلیفة االموي في قرطبة في العودة الى عقلھ و

الخالف��ة ال��دیني وال��دینوي الن��ھ ال یجوز ان یكون ثالث خلف��اء في ان واح��د وھي 
صحوة وتصحیح موقف بقولھ ( ارجع بجوابي ھذا الیھ فما لھ عندي سواه، ومالي 
یھ  یھ انیب) فان حركني هللا ال یھ توكلت وال من االمر ش�������ئ، ان االمر كلھ � عل

ن هللا عز وجل اراد قطع دابرة واستئصال وقذف في قلبي حربھ وعزوه مال اشك ا
 شافتھ وتطھیر.

االرض من رجس���ھ وحس���م ایامھ ومدتھ، واالیقذف ذلك في قلبي ویص���رف 
الى من س����واه وجھي فألمر ھو بالغھ فیھ وأمال یقذف ذلك في قلبي ویص����رف من 
س����واه وجھي فالمر ھو بالغة فیھ وامالء ھو محتج بھ علیھ ومده س����بقت في علمھ 

. ونحن ننتظر من هللا عز وج��ل اح��دى الحس�������نیین ونرجو من��ھ لن��ا خیر ل��ھ.....
االمرین: اما نص���ر من هللا یعجلھ لنا علیھ فیش���فى قلوبنا وقلوب المؤمنین بھ, واما 
ان یملى لھ على ماھو علیھ من معاص���یھ ومتتاوئھ ومخازیھ، ففي ذلك س���رور من 

ان تراه ع�امال رأى  ع�دوه علی��ھ فق��د ك�ان یق��ال: حس�������ب��ك درك ام�ل من ع�دوك 
 .)13(بمعاصي هللا ذلك ان المعاصي تعجل الدماراً وتولج عما قلیل عذاب النار) 

كانت محاوالت جادة من المعز الفاطمي للتعبیر عن المھ واس�������فھ عما قام 
االمویون بحق ابا عبد هللا الحس��ین علیھ الس��الم وھو س��یتذكر الحادثة التي اص��ابت 

یفة االموي الناص���ر ان یتقي هللا في العدول عن بیت رس���ول هللا وقص���د تذكیر الخل
اعالن الخالفة واس��قاطھ زادت االوض��اع توتراً بین المعز الفاطمي والناص��ر لدین 
هللا على اثر خطابات بعثھا خلیفة قرطبة فیھا كالم الیناس���ب فكره مما زاد غض���بھ 

طق الس��یف ولم یرد الخطابات االمویة وتعود من الش��یطان, ومؤمناً بالحكمة: (اذ ن
س�����كت القلم) (فامر بتجھیز الجیوش الى ارض المغرب لتتبع كل من مال الى بني 
امیة بالقتل واجتیاح ھم عن جدید االرض فاذا طھرھا هللا منھم فیما واال من البر 
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جھزھم الیھم ان شاء هللا في البحر تقطع دابرھم واصعالقھم عن اخر ھم بحول هللا 
 .)14(وقوتھ) 

الفاطمة واالمویة في االندلس الذین ص����اروا یلعنون الش����یعة توتر العالقات 
شتائم المتبادل, الذي زاد الطین بلھ!!! كما جاء بالنص:  من على منابرھم والكیل بال
( ثم یبلغنا انھ یلعننا على منابره كلعن س�������لفھ الفس�������قھ ألمیر المؤمنین علي علیھ 

نا لعنة, فنحن ان لعناه بكتاب هللا  ألنھ ممن قال هللا فیھ وھو الس�������الم, وینكر علی
) أص����دق القائلین: (اال لعنھ هللا على الظالمین ) ومن اس����الفھ لعناء رس����ول هللا(

 .)15(ألنھ یتوالھم وهللا عز وجل یقول: ( ومن یتولھم منكم فانھ منھم) 
وھو ان لعننا او شتمنا فباالقتداء بسلفھ الذین كانوا یشتمون رسول هللا صلى 

) ومازادھم االش���قاء ویزیدھم االض���عة عند هللا ویلعنون وص���یتھ (هللا علیھ والھ 
 وعند عباده ومقتاً) 

 :اسھامات شعراء االندلس في تأبین واقعة الطف في كربالء المقدسة
في وصف حادثة الطف في العاشر من محرم بصورة  ساھم شعراء االندلس

محزنة ومؤلمة ابكت العیون واحزنت قلوب أھل االندلس النھم كانوا مطلعین على 
شیعة وفرقھم واحزانھم وآلمھم وما اصابھم من ظلم وحیف واضطھاد ومضایقة  ال

ء وقھر وتعذیب وتش��رید وانتقام ومحاربة زعاماتھم، لذا نرى عدد من اعالم العلما
والفاطمیین قد دخلوا الى االندلس بھویة تجار او تالمیذ متص���وفة أمثال ابو الیس���ر 
الریاض�������ي، وابن ھارون البغدادي وابن حوقل كما ادخلوا مؤلفات الش�������یعة مثل 
رس�����ائل اخوان الص�����فا الفلس�����فیة وقد اخلھا الى االندلس ابو الحكم عمرو بن عبد 

ائل ذات نزعة ش��یعیة واض��حة، ه) وھي رس��458الرحمن الكرماني القرطبي (ت 
حتى انھا نسبت الى بعض أئمة العلویین ودیوان الشریف الرضي احد احفاد االئمة 

ه) وكتاب یتیمة الدھر ألبي منص�����ور الثعالبي النیس�����ابوري (ت 405االطھار (ت
  .ه)428ه) ومھیار الدیلمي (ت429

لش��یعة تعالت اص��وات الش��عراء من اھل االندلس انش��اد االبیات عن فكر ا 
) في عص�����ر بني حمود في قرطبة، ونطق ادباء االندلس ومأس�����اة الحس�����ین (

 .)16(بالحق وشرعیة االمامة كما ذكر ابن بسام الشنتریني " ال تتم دیانة اال بإمامة"
انشد الشاعر االندلسي ابو بكر عباة بن ماء السماء الحاكم االمیر علي بن  

  :)17(حمود الشیعي بقولھ 
 كذوب مثلما �ذب الدعيُّ  ادعى معك المعالـــــيفكل من  
 هشامٌي وجُد هاشمـــــــــــــــــي أبي لك أن تهاض عالُك عهد 
ه) ممن مدح وبارك 421یعد الش���اعر ابن دراج القس���طلي االندلس���ي ( ت 

  :بتولي حكم قرطبة امامة الحمود وحقھم في میراث آل البیت النبوي بقولھ
 وأنتم أئمة فعل وقیـــــــــــــــــــــــــل   ـــــــــــــــــــــــــــــوت فأنتم هداة حیاة ومـ 
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 جمیع شبابهم والكهــــــــــــــــــول  وسادات من حل جنات عدن 
 �حكم الكتاب وحكم العقول  وانتم خالئف دنیا ودیــــــــــــــــــــــــنٍ  
اسلوب حزین لمراثي حادثة ذكر ابن دراج القسطلي مناقب اھل البیت في  

  :)18(الطف بقولھ 
 لكم منه مجد حقي �فیـــــــــــــــــــــــــل ووالد�م خاتم االنبیــــــــــــــــــــــــــــــــاء  
 ثقیـــــــــــــــــلعلى جمله �ل عبٍء  تلد �حملكم عاتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه 
  اذا ضاق صدر اب عن سلیل ورحٌب على ضمكم صــــــدره 
 ضجیعاه بین یدي جبرئیـــــــــــــــــل  و�طرقه الوحي وهنًا وانتـــــــــم  
وقال الش����اعر ابن دراج القس����طلي الذي كان ش����اعر الحاجب المنص����ور  

مھ وعطفھ وكرمھ في ظل حكم دویالت الطوائف احتمى  باحترا عامري یحظى  ال
باالمراء الحموریین في قرطبة واتص����ل بالخلیفة القاس����م بن ود االدریس����ي خالل 

  :)19(الفتنة البربریة بقولھ 
 ظلم الخطوب واغتدى وارواح في  كم استطیل تضللي وتلذذي  
 والفجر منبلج لعین المهتــــــــــــــــــــــــدي  واالرض مشرقة بنوري ر�ها  
س�����عى ابن دراج الى مدح الحمودیین ومنھم محمد القاس�����م وانھم من منبع  

 اصالة مطھرة مقدسة من نسل النبوة واالمامة بقولھ:
 �ضیع سمى جدك احمد اال �ا ابن الوصي على اوصى سمیته 
الش��اعر العس��طلي یدل ابن دراج جھدا لنیل خطوة وكرم بني حمود لفقدانھ  

 المعیل والمال خالل ھذه الحقبة وھي الحقیقة في اغراضھ الشعریھ بقولھ:
 حمال لمبهور الفؤاد مبلد  في ستة ضعفوا وضعف عدهم  
 قلب �الهموم مبــــــددافالذ   شید الجالء رحالهم فتحملــــــــــــــــــــت  
 اوطانهم في االرض �ل مشرد  وحدث بهم صقعات روع شردت  
الش���اعر ابن ماء الس���ماء تعلق بحب ص���ادق للحمودیین لص���لة القرابة كما  

 :)20(ذكر ابن بسام انشدنا بقولھ
 لتشیعه محض و�یعته بتل  وعندي صر�ح في والئك معرق  
 قلب ابن هذه غل فخیم في  والى ابن قیس ا�اك على العلى  

 صرح الشاعر ابن ماء بوالئه للشیعة وذ�ر االمام في االذان والصالة �قوله:
 ورثتم وذا �الضرب ا�ضا سمیه  ابو�م على �ان �الشرف بدء ما 
 له االمران واله فیكم ولیــــــــــــــــــــــــه  فصلوا علیه اجمعون وسلمــــــــــــوا

 وقولھ:
 وولیه المختص �عد خلیلــــــــــــــــه  بن رسولهصلى علیك هللا �ا ا

 مالم یزع �النص من تشر�لــــــه  ودع االله ببأسه وعقابــــــــــــــــــــــه 
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ه) الذي عاش في عصر 426انشد االدیب ابن شھید ابو عامر بن شھید (ت
تدح االمیر القرطبي الحمودي یحیى المغتلي بن علي حم ود دویالت الطوائف وام

 :)21(ه) الذي حكم مدینة مالقة في جنوب االندلس راغبا بالتشیع بقولھ421(ت
 ففي االرض اخوان على اكارم   لئن اخرجتني عنكم شر عصیة

 نھاتا على ظھر المحبة ھاشــم  وان ھشمت حقى امیة عندما
ه) بحكم یحیى 421عبادة بن ماء الس�����ماء (ت  اعجب الش�����اعر االندلس�����ي

 :)22(المعتلى الحمودي متعاطفاً معھ محاوالت اثبات تشیعھ بقولھ 
 من القول ار�ا غیر ما ینفث الضل  فها انذا �ابن النبوةة نافــــــــــــــــــــــــت
 ــــــــلتشیعه محض و�یعته بتـــــــــــــــــــــــــــــ وعندى صر�ح من والتك معرق 

 فخیم في قلبا بن هندله غـــــــــــــــــــــــــــل ووالى ابى قیس ا�اك على العلى
اكد ابن ماء الس������ماء في ابیات ش������عریة في رثاء على بن حمود ومدح اخھ 
القاس�������م الذي تولى الحكم من بعده في افراطھ في المدح والمبالغة البالغیة بقولھ 

)23(: 
 عزاً فال حر موجود بوادیھ  بھاوحكمھ خصصت ھام الملوك 

 عفواً ولبتھ من قرب امانیھ   مؤید جاءت الدنیا الى یده
 وما ملكناه جزء من ایادیھ   جلت ایادیھ حتى ان انفسنا

وحل الش�������اعر ابو عبد محمد بن س�������لیمان القرطبي المعروف بابن الحناط 
في  ه) وك��ان ق��د تنش��������أ في قرطب��ة ورج��ل الى بالط بني حمود437الكفیف (ت

 :)24(الجزیرة الخضراء نظراً لالمان واالستقرار واالحترام حب ماانشده 
 وحزن الى دار االقامة واالمن  تفرغت عن شغل العداوة وانطعن
 ولكنني اشفقت فیھا من الدفن  وما عن فلي فارقت نزیة أرضكم

 وقولھ في مدح الشیعة بقولھ:
 بال خلف و�عطى بالمن�قول   فبوأت رحلى ظل اروع ماجــــــــــــــــد

 الواه فحم المجدین اب وابـــــــن   امام وصى المصطفى وابن عمھ
 :)25(یعنا الشاعر الحناط من الشعراء الشكوى بقولھ 

 سقى صداها غیثه الشؤ�وب  امت امیر المؤمنین مواجــــــــــــــــــال
 تاج الفخار براسه معصوب  والملك الــــــــــــــــــــــــــذي المغنلي �اهلل

 ذنیا فاتى لست منه اتـــــــــــــــــــــــوب  ان �ان عدوا احب ال محمـــــــــــــــد
الش��اعر وص��نف ابن الحناط رحلتھ من قرطبة الى جزیرة الخض��راء بالبحر 

 :)26(والتضحیات بقولھ 
 لنا مر�با اهدى سبیال من السفــــــن نجــــــــــــــــــــــــــــــــدلما تنكبنا المنكب لم 

 تخیلها جوا تجلل �الدجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ترامت بنا االهوال في �ل لجـــــــــة
 تحدرت من رعن وتوفى على رعن ترى السفن فوق الموج فیها �أنها
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 �قول بال خلف و�عطي بال مـــــــــــــن  ــــــــــــــدفبوأت رحلى ظل أروع ماجــــ
 فتم الفخر بین اب وابـــــــــــــــــن ،ابوه امام وصى المصطفى وابن عمه

تقرب الش���عراء االندلس���یون من بالط الحموریین ومنھم ابو زید ادریس بن  
 : )27(ي مقانا االشبوني الذي مدح ادریس بن یحیى المعتلي بقصیدتھ النونیة ھ

 ألبیكم �ان وفد المسلمیــــــــــــــــــــــن ا بني احمد �ا خیر الورى � 
 في الدجى قومهم الروح االمین  نزل الوحي علیه فاحبتـــــي  

 وجمیع الناس من ماء وطیــــــــن  خلقوا من ماء عدل ونقي 
 العالمیــــــــــــــــــــــــنانه من نور رب   انظرونا نقتبس من نور�م 

 :أھمیة كتاب درر السمط في خبر السبط
ألبي عب��د هللا محم��د بن عب��د هللا القض��������اعي المعروف ب��ابن اآلب��ار (ت  

شر دار الغرب االسالمي، بیروت ،)ـ��������ھ658  ،تحقیق: عز الدین عمر موسى، ن
 .د.ت

النبوة، رحم��ة هللا وبرك��ات��ھ علیكم اھ��ل البی��ت، فروع  :ذكر ب��المق��دم��ة 
والرس��الة، وینابیع الس��ماحة والبس��الة، ص��فوة آل البیت ابي طالب وش��راة بني لؤي 
بن غالب الذین حیاھم الروح االمین، وحالھم الكتاب المبین فقل في قوم ش�������رعوا 
ال��دین القیم، ومنعوا الیتیم ان یقھروا وااللیم: م��اق��دم من إیم آدم اطی��ب من ابیھم 

من مس�������اعیھم زینة لوالھم ما عبد الرحمن، وال طینة، وال اخذت االرض احمل 
عھد االیمان وعقد االمان ذؤابھ أش���ابھ فص���لھم ما ش���أنھ نقص وال ش���ابھ، س���رارة 
محلتھم س�������ر المطلوب، وقرارة محبتھم حب��ات القلوب اذھ��ب هللا عنھم الرجس 
وش���رف بخلقھم الجنس، فان تمیزوا فبش���ریعتھم البیض���اء، او تحیزوا فلعش���یرتھم 

من كل یعس�������وب كتیبة، منس�������وب لنجیب ونجیبة، نجارة الكرم وداره الحمراء، 
الحرم، ذمتھ العرانیین من ھاشم الى النسب االصرح االوضح الى نبتھ فرعھا في 
الس��ماء، ومغرس��ھا س��رة االبطح اولئك الس��ادة أحبي وأفدي، والش��ھادة بحبھم أوفى 

 وأؤدي ومن یكتمھا فانھ اثم قلبھ: 
 وقباباً بیضاً ونوقاً حمراً   غراحیھا أوجھا على السفح  
 ،وتفس����یر ما أص����اب آل بیت النبوة ،س����اھم الكتاب في تخلید واقعة الطف 

وعمل على كس����ب عطف اھل االندلس في ذكرى العاش����ر من المحرم وتص����حیح 
االخطاء التي بثھا اعداء الش�����یعة وكش�����ف الظلم والطغیان والعبودیة والعمل على 

س����تفادة من الفكر الحس����یني الش����ریف في بلد االندلس الدفاع عن الدین والدنیا واال
وتحقیق ش��عار التض��حیات تخلق وتص��نع االنتص��ارات كما حدث في موقعة الطف 

 .ه61في العاشر من المحرم سنة 
العمیق  اك��د ابن حزم القرطبي على زھ��ده وورع��ھ وعلى روح االیم��ان 

" واذا تیقنا ان الدنیا لیس�����ت دار  :لش�����خص�����یتھ ومن ذلك قولھ في كتابھ "االحكام"
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قرار، ولكنھا دار ابتالء واختبار ومجاز الى دار الخلود، وض�������ح بذلك انھ الفائدة 
في الدنیا وفي الكون فیھا اال العلم بما امر بھ عز وجل وتعلیمھ اھل الجھل.. وان 

الجاھلیةة من غرض خسیس، خطأ اال ما قصد بھ إظھار  كل ما تبشره الیھ النفوس
) واحیاء س���نن الحق، العدل وقمع الزور والحكم بامر هللا تعالى وبامر رس���ولھ (

 .)28(وافاتة طوالع الجور" 
اھتم الفقیھ ابن حزم القرطبي بالقیم الس������ماویة واحترام الواجبات التي تقع  

  :)29(تمھ على عاتق المسلم، لذا نرى انھ نقش على خا
 اتق هللا ترشد  یا علي بن احمد  
حرص شعراء االندلس على وصف ابن حزم القرطبي وتمجیده بـ�������أبیات  

  :)30(شعریة نذكر منھا
 �المسك او نشر عود          لما تحلى �خلــــــــــــــــــــق  

 وقام في العلم عـــــودي  نجل الكرام ابن حزم
 جدواه اورق عـــــــــــــودي  فتواه حدد دینــــــــــــــــي 

 الھوامش:
ت، وبیر ،احس��ان عباس :تحقیق ،نفح الطیب من غص��ن االندلس الرطیب ،المقري التلمس��اني 1

 .م)1388/1968دار صادر ( 
 .28ص ،4ج ،نفح الطیب ،المقري 2
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 ملخص البحث
جعلھا هللا التي وثورتھ الكبرى ب األحرارأبو  اإلمام الحس�����ین (علیھ الس�����الم) قام

 اذ تعتبر، فدّك بھا حص���ون الظلم، وقالع الجور. األلبابألولي س���بحانھ وتعالى عبرة 
بل ومن أھّم ما حققتھ البش��ریة من إنجازات  العالمیة، األحداثملحمة كربالء من أھم 

الظلم والطغی��ان، فق��د غیّرت مجرى ت��اریخ الش������عوب  مق��ارع��ةرائع��ة في می��ادین 
ألھبت ھذه الملحمة  .لمواجھة الحكام الظالمین، وفتحت لھا آفاقاً مش����رقة اإلس����المیة

، في س�����بیل تحریر المجتمع من نیر العبودیة والذّل، وإنقاذه األحرارالخالدة عواطف 
عندما نتحدث عن اإلمام الحس������ین بن علي بن أبي طالب و .من الحكم الالش������رعي

) ال نتحدث عن إنس���ان عادي عاش ثم مات، دون أن یكون لھ أي أثر علیھم الس���الم(
ث عن ش��خص��یة قدس��یة حلّقت في س��ماء المجد والعظمة، حتى في الحیاة، وإنما نتحد

وصلت إلى أسمى المراتب وأرفع المقامات، فلم یسبقھا سابق، ولن یلحقھا الحق في 
جمیع المناقب والفض������ائل والمآثر والمكرمات. إنھا الش������خص������یة الكبیرة التي تمثل 

لمعص��ومة التي االمتداد الطبیعي لخط النبوة والرس��الة في األرض، وھي الش��خص��یة ا
تھدي للتي ھي أقوم، كما أنھا حلقة الوص����ل بین األرض والس����ماء، وباب من أبواب 

دراس������ة یھدف البحث إلى تس������لیط الض������وء على  .الحق والعدل هللا التي منھا یؤتى
والتي سفیان أبي  االقتصادي واالجتماعي والسیاسي في عصر معاویة بن االنحراف

شكالھ ومعا االنحراف في : أوال .لمھ ویضم البحث المحاور التالیةتمثل الفساد بكافة إ
ثالثا االنحراف في الفكر  ،االجتماعي االنحراف في الفكر: ثانیا الس��یاس��یة االقتص��ادیة

شعارات اإلمام : خامسا معركة الطف ثورة ضد الفاسدین والظالمین: رابعا ،السیاسي
استلھام واقعة : سادسا ادالحسین علیھ السالم في یوم الطف التي انتصرت على الفس

 دوق .والمراجع، ثم الخاتمة والمص���ادر ا الحالينالطف في مكافحة الفس���اد في عص���ر
 : النتائج التالیة إلىتوصل البحث 

إن ثورة اإلمام الحس��ین في معركة الطف كانت ثورة حقیقیة ض��د الفس��اد والظلم  .1
 .الظالمینوكشف الفاسدین 

 للمجتمعواقعة الطف أعطت مفاتیح لإلصالح العام في كل مفاصل الحیاة العامة  .2
منار لكل المص��لحین في العالم وقد ظلت حیة بمبادئھا  الثورة الحس��ینیة لقد كانت .3

 العامة 
عالمنا المعاص�����ر إن نس�����تلھم من واقعة الطف األس�����س واألس�����الیب نحتاج في  .4

القض���اء على الفاس���دین فقد علمنا اإلمام الحس���ین علیھ الس���الم  وألیةلإلص���الح 
نا إال إن  ھا وما علی ھا وتطبیق یة الثورة والیت عة الطف كیف طاھر في واق بدمھ ال

 لغرض اإلفادة منھا في إصالح أنفسنا ومجتمعنا  نطبقھا
ومن أھم التوص��یات في ھذا البحث جعل معركة الطف خطوط عامة للقض��اء على 

وجیھ وسائل اإلعالم بتكثیف حملة على الفساد والفاسدین إعالمیا وتوجیھ الفساد وت
  .أیام الجمع بتثقیف المواطنین على تجنب الفساد بكافة جوانبھ الخطب الدینیة
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Abstract 
He blew the Grand imam Abu Allah said liberal revolution by the 

book and make it a  
lesson for men of understanding, promise of fortresses and cas-

tles, injustice injustice. The epic world of the most important 
events of Karbala, but one 

Tyranny, it has changed the course of history of the Islamic peo-
ples, opened her bright prospects to rebel against injustice and tyr-
anny. This timeless saga has inflamed the emotions of the freemen, 
to liberalize society from the yoke of slavery, oppression, and save 
him from enforcing the rule when talking about Imam Hussein Bin 
Ali bin Abi Talib (peace of Allah) are not talking about normal hu-
man being lived and died, without having any impact on life, but 
talk about personal Holiness Objects flying in the skies of glory and 
greatness, until I reached my mattress and lift the denominators, 
unprecedented, and will inflict on later in all qualities and virtues 
and exploits and bin Mohammed then took. It's great that represent 
personal natural prolongation of a line of prophecy and the mes-
sage in the Earth, a profile of the inerrant guide which is doing, it's 
also a bridge between Earth and sky, Allah sections such as Yield. 
research aims to shed light on the study of economic, social and 
political drift in the era of muawiyah bin sufyan which represent 
corruption in all its forms and its features and includes the follow-
ing topics. First and second economic policy deviation deviation in 
social thought and deviation in political thought, IV battle nicer re-
volt against corrupt oppressors and v emblems of Imam Hussain 
(as) on the nicest that triumphed over corruption and vi inspired 
reality nicer in combating corruption in an era Either the current, 
then the finale and the sources and references, and the research 
has reached the following conclusions  

the revolution of Imam Hussein in the battle of the nicest real 
revolution was against corruption and injustice and detect corrupt. 

the fact nicer gave keys for general reform in all joints of public 
life Religious revolution was illumined all reformers in the world 
and has remained in its general principles. We need in our modern 
world that inspired by the fact the nicest exponents and methods 
for repair and to eliminate corrupt Imam Hussein had taught him 
peace in his blood pure in a nicer how revolution and its mecha-
nism and apply what we have but to apply it for use in repairing 
ourselves and our society . 

 One of the most important recommendations in this research 
make nicer battle general lines to eliminate corruption and direct 
the media to intensify crackdown on corruption and the corrupt 
media and direct sermons or combine educate citizens on avoiding 
corruption in all its aspects  
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 : مقدمة
الحسین بن علي بن أبي طالب (سالم هللا علیھما)، أشراً  اإلماملم تكن ثورة 

وإنّما أراد تغییر الواقع المریر  -حسب ما یقول  -وال بطراً، وال ظالماً، وال مفسداً 
المنحرف عن جمیع القیم  األمويمن جّراء الحكم  األم��ةال��ذي ك��ان��ت تعیش���������ھ 

محمد (صلى هللا علیھ  اإلنسانیةالتي جاء بھا رسول  سالمیةاال حكامواالوالمبادئ 
الفاس����د المتمثل بحكم یزید بن معاویة الذي أحال  األموي)، ذلك النظام وس����لم وآلھ

بجمیع ص���نوف الجور  س���المیةاالحیاة الناس إلى جحیم ال یطاق، فقد عّجت البالد 
لكبرى التي أوضح هللا بھا طریق الحق ثورتھ اب األحرارأبو  اإلمامفقام  .رھابواال

 بھا حص�����ون الظلم، وقالع الجور. تعد فدكّ  ،ض�����د حص�����ون الظلم جعلھا عبرةو
یة من  اإلحداثملحمة كربالء من أھم  تھ البش�������ر ما حقق بل ومن أھّم  یة،  عالم ال

، فق��د غیّرت مجرى ت��اریخ والطغی��انالظلم ئع��ة في مج��ال مق��ارع��ة إنج��ازات را
. لقد ألھبت ھذه الملحمة لتمّرد ع، وفتحت لھا آفاقاً مش�����رقة لاإلس�����المیةالش�����عوب 

، في س�������بی��ل تحریر المجتمع من نیر العبودی��ة وال��ذّل، األحرارالخ��ال��دة عواطف 
عندما نتحدث عن اإلمام الحس����ین بن علي بن أبي  ش����رعي. وإنقاذه من الحكم الال

طالب (س��الم هللا علیھم) ال نتحدث عن إنس��ان عادي عاش ثم مات، دون أن یكون 
إنما نتحدث عن ش����خص����یة قدس����یة حلّقت في س����ماء المجد لھ أي أثر في الحیاة، و

والعظمة، حتى وصلت إلى أسمى المراتب وأرفع المقامات، فلم یسبقھا سابق، ولن 
یلحقھا الحق في جمیع المناقب والفض�����ائل والمآثر والمكرمات. إنھا الش�����خص�����یة 
الكبیرة التي تمث��ل االمت��داد الطبیعي لخط النبوة والرس���������ال��ة في األرض، وھي 
الشخصیة المعصومة التي تھدي للتي ھي أقوم، كما أنھا حلقة الوصل بین األرض 

یھدف البحث الى تس����لیط الض����وء  والس����ماء، وباب من أبواب هللا التي منھا یؤتى.
 االنحراف االقتص��ادي واالجتماعي والس��یاس��ي في عص��ر معاویة بن على دراس��ة

 : المحاور التالیةالبحث ومعالمھ ویضم  شكالھاوالتي تمثل الفساد بكافة سفیان ابي 
یة االقتص�������ادیة ثانیا: أوال یاس�������  االنحراف في الفكر: االنحراف في الس�������
معركة الطف ثورة ض����د : رابعا ،االنحراف في الفكر الس����یاس����ي: ثالثا االجتماعي

الس���الم في یوم الطف ش���عارات اإلمام الحس���ین علیھ : خامس���ا الفاس���دین والظالمین
 ،بكل معانیھ الظالمھ والباطلھ التي س��لبت حقوق الناس التي انتص��رت على الفس��اد
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ستلھام : سادسا في واالرھاب في مكافحة الفساد العبر والدروس من واقعة الطف ا
 .ا الحالي، ثم الخاتمة والمصادر والمراجعنعصر

 عاویة بن ابي سفیانخالل عصر ماالنحراف في السیاسیة االقتصادیة : اوال
لمعاویة أیة سیاسة اقتصادیة في المال حسب المعنى المصطلح لھذه  یكن لم

فھو  وأھوائھخاض�عا لرغباتھ  وإنفاقھا األموالالكلمة، وانما كان تص�رفھ في جبایة 
لھ،  لھ ویحرم العطاء للمعارض�������ین  یدة  ھب الثراء العریض للقوى المؤ خذی یأ  و

فلم تكن ھناك س���یاس���ة اقتص���ادیھ  .ویفرض الض���رائب كل ذلك بغیر حق األموال
اس���المیھ عادلھ بتوزیع الثروه على الناس بالعدالھ والتس���ویھ بل اص���بحت االموال 

 األكثریةاع الفقر والحاجة عند أش��فقد  .توظف لكس��ب المؤیدین والموالین لس��یاس��تھ
الس����احقة من الش����عب، وأوجد الرأس����مالیة عند فئة قلیلة راحت تتحكم في مص����یر 

 .الناس وشؤونھم
 .وھذه بعض الخطوط الرئیسیة في سیاستھ االقتصادیة

 : الحرمان االقتصادي .1
التي كانت تضم الجبھة  األقطارمعاویة الحرمان االقتصادي في بعض  أشاع

معارضة لھ،  بأیةالمعارضة لھ فنشر فیھا البؤس والحاجة حتى ال تتمكن من القیام 
 .وھذه بعض المناطق التي قابلھا باالضطھاد والحرمان

 : یثرب - 1
س�����عى معاویة إلض�����عاف یثرب فلم ینفق على المدنیین أي ش�����ئ من المال 

لمعارض�������ة لحكمھ، وفیھم كثیر من وجھد عل فقرھم وحرمانھم ألنھم من معاقل ا
 الشخصیات الحاقدة على األسرة األمویة والطامعة في الحكم، ویقول المؤرخون ؟

ثمان، وقد أرسل القیم على االس بخانھ أجبرھم على بیع أمالكھم فاشتراھا بأ
فمنعوه عنھا، وقابلوا حاكمھم عثمان بن محمد، وقالوا  تھاادوأرأمالكھ لتحص�������یل 

 : لھ
ھذه األموال لنا كلھا، وان معاویة آثر علینا في عطائنا، ولم یعطنا درھما إن 

الزمان ونالتنا المجاعة فاش����تراھا بجزء من مائة من ثمنھا،  ىفما فوقھ حتى مض����
 .فرد علیھم حاكم المدینة بأقسى القول وأمره

ووفد على معاویة الصحابي الجلیل جابر بن عبد هللا األنصاري فلم یأذن لھ 
یرا وتوھینا بھ فانص�������رف عنھ، فوجھ لھ معاویة بس�������تمائة درھم فردھا جابر تحق

 : وكتب إلیھ
 اجتمعا والماء بالبارد المحض إذاواني الختار القنوع على الغنى * 

 نابني * وفي الناس من یقضي علیھ وال یقضي األمرواقضي على نفسي إذ 
 عرضي أھین لھ إال* مكان الغنى  أرىوالبس أثواب الحیاء وقد 
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 : " قل لھ: وقال لرسول معاویة
 .ال تجد في صحیفتك حسنة أنا سببھا أبدا األكبادوهللا یابن آكلة 

، وخیم علیھم البؤس حتى لم یتمكن الرجل األنص��اروانتش��ر الفقر في بیوت 
لقد قض��ت س��یاس��ة معاویة  ).1 (منھم على ش��راء راحلة یس��تعین بھا على ش��ؤونھ" 

وقد جعل معاویة )2(من الص����لة والعطاء  أھلھابنش����ر المجاعة في یثرب وحرمان 
س�������عید بن العاص وكان یعزل  وأخرىالوالة على الحجاز تارة مروان بن الحكم، 

 .المدینة وفقرھم ألھل ھمإذاللجھدا في بذلوا ویولي الثاني، وقد  األول
 : العراق - 2

باره  أما بالمزید من العقوبات االقتص��������ادیة باعت العراق فقد قابلھ معاویة 
المركز الرئیس����ي للمعارض����ة، والقطر الوحید الس����اخط على حكومتھ، وكان والیھ 

 األمویینعن أھل الكوفة، وقد سار حكام  واألرزاقالمغیرة بن شعبة یحبس العطاء 
عمر ، بأستثناء أھلھرمان من بعد معاویة على ھذه السیرة في اضطھاد العراق وح

لم یس�������او بین العراقیین والش�������امیین في بحیث  أعدلھمالذي كان بن عبد العزیز 
 أھلزاد في عطاء الش����امیین عش����رة دنانیر ولم یزد في عطاء  بحس����ب بل العطاء

الض����یق مما جعل  ألواناش����د  األمويلقد عانى العراق في عھد الحكم  )3(العراق 
 .العراقیین یقومون بثورات متصلة ضد حكمھم

 : مصر - 3
 : عاملھ إلىونالت مصر المزید من االضطھاد االقتصادي فقد كتب معاویة 

 : علیھ عاملھ وكتب إلیھ فأنكرزد على كل امرئ من القبط قیراطا "  إن" 
مل الض�������یق )4(ال یزاد علیھم "  إنعلیھم وفي عھدھم  أزد" كیف  .وش�������

 .لیشغلھا عن معارضة حكمھ اإلسالمیة األقطاراالقتصادي سائر 
 : الرفاه على الشام

تعاني الجھد والحرمان نجد الش�����ام في رخاء  اإلس�����المیةوبینما كانت البالد 
، وعملت األمويللبیت  أخلصت ألنھاموادھا الغذائیة منخفضة جدا،  وأسعارشامل 
وقد حملوا أھل الش���ام على رقاب  تدعیم حكمھ " فكان الرفاه یعد فیھا ش���ائعا،على 

 : یقول لھ.الناس كما المع الى ذلك مالك بن ھبیرة في حدیثھ مع الحصین بن نمیر
وھو ابن  الذي نحن ولدنا اباه -خالد بن یزید  إي -" ھلم فلنبایع لھذا الغالم 

 ..)5 (فانھ كان یحملنا على رقاب العرب  أبیھاختنا، فقد عرفت منزلتنا من 
 : استخدام المال في تدعیم ملكھ .2

استخدم معاویة الخزینة المركزیة لتدعیم ملكھ وسلطانھ، واتخذ المال سالحا 
 : ورئاسة الدولة، یقول السید میر علي الھندي األمةیمكنھ من قیادة 
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" وكانت الثروات التي جمعھا معاویة من عمالتھ على الش�������ام یبذرھا ھو 
ل ھمس�������ة وبطانتھ على جنوده المرتزقة الذین س�������اعدوه بدورھم على اخفات ك

وكانت ھذه السیاسة غریبة على المسلمین لم یفكر فیھا أحد من الخلفاء  )6 (ضدھم
الس����ابقین، وقد س����ار علیھا من جاء بعده من خلفاء االمویین فاتخذوا المال وس����یلة 

 : لدعم سلطانھم، یقول الدكتور محمد مصطفى
سة  ستخدام المال سالحا  األمویین" وكان من عناصر سیا  أداةو، لإلرھابا

ثمنا  أخرىمض���اعفة لطائفة  إض���عافا وأغدقوهللتقریب فحرموا منھ فئة من الناس، 
وجعل ش�����كري فیص�����ل المال احد العاملین  )7(لض�����مائرھم، وض�����مانا لص�����متھم.

خض��وعا عجیبا، وكان من جملة  اإلس��المياللذین خض��ع لھما المجتمع  األس��اس��یین
في فتن الس�����یاس�����ة، وس�����یطرة الطبقة الحاكمة من قریش، كما انھ احد  األس�����باب

 )8 ( أنفسھمفي وقوع الخالف ما بین العرب والعجم بل وما بین العرب  األسباب
 : للمؤیدین األموالھبات  .3

حد  إلىفي ذلك  أس���رفوقد  .ائلة على المؤیدین لھالھ األموالمعاویة  أغدق
یزید بن منبھ قدم علیھ من البص��رة یش��كو لھ دینا قد لزمھ،  أن: بعید، ویقول الرواة

 : ، ولما ولى قالألفاثالثین  أعطھلخازن بیت المال : فقال معاویة
 الضخمة جزاءا األمواللقد وھب لھ ھذه  )9 (أخرى لفاأولیوم الجمل ثالثین 

التي نھبھا من  باألموالالمتردین في حرب الجمل  أمدلمواقفھ ومواقف أخیھ الذي 
بی��ت م��ال المس�������لمین، وق��د حف��ل الت��اریخ ببوادر كثیرة من ھب��ات مع��اوی��ة للقوى 

 .، والمؤیدة لھاإلمامالمنحرفة عن 
 : األدیانشراء  .4

وخیانة  األدیانفتح معاویة بابا جدیدا في س���یاس���تھ االقتص���ادیة وھي ش���راء 
 إلفكل واحد منھم مائة  فأعطىالعرب  إش�������رافالذمم، فقد وفد علیھ جماعة من 

 إلى، فلما علم الحتات بذلك رجع مغض���با إلفاالحتات عم الفرزدق س���بعین  وأعطى
 : معاویة فقال لھ

 فصحیح، أو لست ذا سن ؟حسبي  إما" فضحتتني في بني تمیم، 
 بلى..".." الست مطاعا في عشیرتي ؟

ممن كان  أكثرمن كان علیك  وأعطیت" فما بالك خس�������ت بي دون القوم 
إني اش�������تریت من القوم دینھم، ووكلتك : لك ! ! " فقال معاویة بال حیاء وال خجل

لقد خس���رت ھذه  )10 (الجائزة بإتماملھ  فأمرالى دینك " " انا اش���تري مني دیني " 
 .سلعة تباع وتشرى إلىالصفقة التي كشفت عن مسخ الضمائر وتحولھا 
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 : نھب الوالة والعمال .5
الوالیة في عھد معاویة مص����درا من مص����ادر النھب والس����رقة،  أص����بحت

ص���احب  لحارثة الغذاني أناس، یقول انس بن أبي األموالومص���درا للثراء وجمع 
 : األھوازكور  إحدىزیاد بن أبیھ حینما ولي على (سرق) وھي 

 * فكن جرذا فیھا تخون وتسرق إمارةبن بدر قد ولیت  أحار
 ینطق الھویة للغنى * لسانا بھ المرء أنوباه تمیما بالغنى 

 .)11 (وال تحقرن یاحار شیئا أصبتھ * فحظك من ملك العراقیین سرق
وقد عانى المسلمون ضروبا شاقة وعسیرة من جور الوالة وظلم الجباة، فقد 
تمرس������وا بالس������لب والنھب، ولم یتركوا عند احد من الناس فض������ال من المال اال 

 : صادروه
 : شل الحركة االقتصادیة  .6

، والتجارةالبالد فخربت الزراعة  إنحاءش��لت الحركة االقتص��ادیة في جمیع 
سرافھاالقتصاد العام بنكسة شاملة نتیجة تبذیر معاویة  وأصیب ذلك  أعلن، وقد وإ

في المسجد الجامع یشكو  وألقاھاعبد هللا بن ھمام السلولي فقد كتب شعرا في رقاع 
فیھا الجور الھائل والمظالم الفظیعة التي ص�������بھا معاویة وعمالھ على الناس وھذه 

 : األبیاتھي 
 فقد خرب السواد فال سوادا ابلغ معاویة بن صخر * إال
 )12 (ما قلت اقصر عن ھواه * تمادى في ضاللتھ وزادا إذا

سلولي بھذه  سوء الحالة االقتصادیة وتسلط الوالة على  األبیاتوقد صور ال
عن وظائفھم فقد جھدوا في خراب  وإقصائھمعزلھم  إلىظلم الرعیة ودعا السلطة 

 .السواد وامتصوا الدماء، واتبعوا الھوى، وظلوا عن طریق القویم
 االجتماعي االنحراف في الفكر :ثانیا

 سیاسة إحداث الفرقة بین المسلمین  .1
شتیت شملھم، وبث روح  ستھ على تفریق كلمة المسلمین وت بنى معاویة سیا

في تفلل  إالمنھ بان الحكم ال یمكن أن یس������تقر لھ  إیماناالتفرقة والبغض������اء بینھم، 
 : ، یقول العقادأبنائھاالعداء بین  وإشاعة، األمةوحدة 

وبرع فیھا، واستخدمھا  وأتقنھاحیلتھ التي كررھا  -لمعاویة  إي -" كانت لھ 
مع خصومھ في الدولة من المسلمین وغیر المسلمین، وكان قوام تلك الحیلة العمل 

االحن  وإثارةالش������بھات بینھم،  بإلقاءب على التفرقة والتخذیل بین خص������ومھ ئالدا
 فیھم، ومنھم من كانوا من أھل بیتھ وذوي قرباه..
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وكان التنافس الفطري  یرى رجلین ذوي خطر على وفاق، إنكان ال یطیق 
. لقد ش������تتت كلمة المس������لمین، )13 (بھم  اإلیقاعمما یعینھ على  اإلخطاربین ذوي 

التي عقد أواص���رھا الرس���ول الكریم، وبنى علیھا  اإلس���المیة اإلخوةوفص���م عرى 
 .مجتمعھ

 : العصبیة القبلیة .2
فقد احیوا  األمویونوتبعا لس�������یاس�������ة التحزب والتفریق التي س�������ار علیھا 

 ألوانالعص��بیات القبلیة، وقد ظھرت في الش��عر العربي ص��ورا مریعة ومؤلمة من 
الناس بالصراع القبلي عن  إلشغال األمویةذلك الصراع الذي كانت تخلقھ السلطة 

یة من الظلم والجور، ویقول عما یقننھ معاو وإبعادھمالتدخل في الشؤون السیاسیة، 
 : المؤرخون

نھ عمد الى  ثارةإ ما بین  األحقاد إ مة  قدی لك  األوسال بذ والخزرج محاوال 
 ..واإلسالميالعالم العربي  إماممكانتھم  وإسقاطالتقلیل من أھمیتھم، 

نار الفتنة فیما بینھم حتى ال  وأش���علكما تعص���ب للیمنیین على المض���ربین، 
وس��ار عمال معاویة على وفق منھج س��یاس��تھ .مص��الح دولتھتتحد لھم كلمة تض��ر ب

التخریبیة فكان زیاد بن أبیھ یض���رب القبائل بعض���ھا ببعض ویؤجج نار الفتنة فیما 
 : وزنه یقول ولھابینھا حتى تكون تحت مناطق نفوذ

، وكیف باألخرى أحداھا" وعرف زیاد كیف یخض�����ع القبائل بان یض�����رب 
وحفلت مص������ادر التاریخ ببوادر كثیرة  )14 (یجعلھا تعمل من اجلھ، وافلح في ذلك

 الض���غائنانتش���ار  إلى أدىمعاویة وعمالھ مما  أثارهالتناحر القبلي الذي  ألوانمن 
المحن فقد أوقف كل  ألوانمن جراء ذلك أش���د  اإلس���المبین المس���لمین، وقد عانى 

من (ص����لى هللا علیھ والھ وس����لم )و لھ النبي نش����اط مثمر لھ " وخولف ما كان یدع
 .والتعاطف بین المسلمین التآخي

 االنحراف في الفكر السیاسي : ثالثا
تھ على المخاتلة والخداع فال ظل للواقع في  أقام تحرك من  إيمعاویة دول

یعي الواقع أو یفقھ  إنتحركاتھ الس�����یاس�����یة، فما كان مثل ذلك الض�����میر المتحجر 
 : الحق، وقد حفل التاریخ بصور كثیرة من خداعھ، وھذه بعضھا

الش����ام  أھلالزعیم الكبیر مالك االش����تر اقبل على  إلىلما دس معاویة الس����م  - 1
 : فقال لھم

یكفیكموه.  إنمص����ر فادعوا هللا  إلىاالش����تر وجھ  (علیھ الس����الم)علیا إن" 
الش���ام بان  أھل أنباالش���ام یدعون علیھ في كل ص���الة، ولما اخبر بموتھ  أھلفكان 

 أن" : ابن العاص قائال لھ إذنحزب هللا، ثم ھمس في  ألنھمموتھ نتج عن دعائھم 
 )15 (� جنودا من عسل 
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االنتھازیة والوص���ولیة بین الناس، ولم  إش���اعةملت حكومة معاویة على وع
الحق ونكران الذات،  إیثارمن  اإلس�������المیعد ماثال عند الكثیرین منھم ما جاء بھ 

قد وفد  یزید بن ش�����جرة الرھاوي إنومن مظاھر ذلك التذبذب ما رواه المؤرخون 
فاظھر  فأدماهحجر عاثر  أصابھ آذعلى معاویة، وبینما ھو مقبل على سماع حدیثھ 

 : تصنعا عدم االعتناء بھ فقال لھ معاویة
 المؤمنین ؟ھذا دم وجھك یسیل.. أمیرما نزل بك ! ! ؟ما ذاك یا  أنت� 

المؤمنین الھاني حتى غمز فكري فما ش������عرت بش������ئ حتى  أمیرإن حدیث 
 المؤمنین. أمیرنبھني 

 : فبھر معاویة وراح یقول
 أبن���اءمن عط���اء  وأخرج���كمن العط���اء،  ألفلق���د ظلم���ك من جعل���ك في 

درھم، وزاد في عطائھ  إلفلھ بخمس�����مائة  وأمر المھاجرین، وكماة أھل ص�����فین.
 )16 (درھم إلف

ونقل المؤرخون  األمويوكانت ھذه الظاھرة س������ائدة في جمیع ادوار الحكم 
ھذا الخداع الذي س���اد في تلك العص���ور وھو من دون ش���ك  ألوانبوادر كثیرة من 

 .من مخلفات سیاسة معاویة الذي ربى جیلھ على التذبذب واالنحراف عن الحق
 : یقول ابن ابي الحدید

" كان معاویة أیام عثمان ش������دید التھتك موس������وما بكل قبیح، وكان في أیام 
انھ كان یلبس الحریر والدیباج ویشرب في آنیة  إالال خوفا منھ عمر یستر نفسھ قلی

 -بالذھب  إي -الذھب والفض�������ة، ویركب البغالت ذوات الس�������روج المحالت بھا 
وعلیھا جالل الدیباج والوش���ي، وكان حینئذ ش���ابا وعند نزق الص���با، واثر الش���بیبة 

یش��رب الخمر  ، ونقل الناس عنھ في كتب الس��یرة انھ كانواإلمرةوس��كر الس��لطان 
 في الشام... بن عفان (رض) عثمان أیامفي 

 .أیضاوال خالف في انھ سمع الغناء، وطرب علیھ، ووصل علیھ 
بھذا الس������لوك جمیع  وتأثربھ ولده یزید فكان مدمنا خلیعا مس������تھترا،  وتأثر

 إالال یمس�������ي  -یعني بن معاویة  -" وكان یزید : خلفاء بني أمیة، یقول الجاحظ
مخمورا، وكان عبد الملك بن مروان یس��كر في كل ش��ھر  إالس��كرانا، وال یص��بح 

 )17 (مرة حتى ال یعقل في السماء ھو أو في الماء.. 
 : (علیھم السالم)أھل البیت بن ابي سفیان تجاه سیاسة معاویة   .1

) الذین علیھم الس��المالبیت ( أھلللحط من قیمة  أجھزتھس��خر معاویة جمیع 
والعص���ب الحس���اس في ھذه  (ص���لى هللا علیھ والھ وس���لم )ھم ودیعة رس���ول هللا 

عن واقع الحیاة  وإقص������ائھم، وقد اس������تخدام اخطر الوس������ائل في محاربتھم األمة
 : ، وكان من بین ما استخدمھ في ذلك مایلياإلسالمیة
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 .تسخیر الوعاظ - 1
البالد لیحولوا القلوب عن أھل البیت  إنحاءس���خر معاویة الوعاظ في جمیع  

 األمويفي انتقاصھم تدعیما للحكم  األضالیلویذیعوا  )18 (
  .استخدام معاھد التعلیم - 2

ببغض أھل  النشء لتغذیةالكتاتیب  وأجھزةواس�������تخدم معاویة معاھد التعلیم 
بدور  األجھزةوقد قامت تلك  )19 () وخلق جیل معاد لھم علیھم الس�������المالبیت (

(ص�������لى هللا علیھ والھ لعترة النبي  النشءخطیر في بث روح الكراھیة في نفوس 
 .وسلم )

 فأعلن) علیھ الس�������المأمیر المؤمنین ( اإلمامتمادى معاویة في عدائھ كما و
تھ أن یذیعوا س����بھ ولعنھ في نوادیھ العامة والخاص����ة وأوعز إلى جمیع عمالھ ووال

، وقد خطب اإلس��الميالعالم  إنحاءفي جمیع  اإلمامس��بھ بین الناس، وس��رى س��ب 
 : معاویة في أھل الشام فقال لھم

 : قال لي(صلى هللا علیھ والھ وسلم )رسول هللا  إنالناس،  أیھا" 
فان فیھا  -یعني الشام  -المقدسة  األرضإنك ستلي الخالفة من بعدي فاختر 

 )20 ( اإلماموعج أھل الشام بسب .، وقد اخترتكم فالعنوا أبا تراب "اإلبدال
قد كان   لة  اإلمامل عدا ئد ال یةرا لدین، یقول  األعلىوالمثل  اإلنس��������ان ھذا ا ل
 : الجاحظ

والتقدم فیھ، ومتى  اإلس���الممتى ذكر الس���بق في  األرض" ال یعلم رجل في 
، ومتى ذكر الفقھ في الدین، ومتى ذكر الزھد في االس�����تالمذكر النخوة والذب عن 

في  إالالتي تن��اص�������ر الن��اس علیھ��ا ك��ان م��ذكورا في ھ��ذه الخالل كلھ��ا  األمور
  )21 (( علیھ السالم )علي

 : بن معاویھیزید إلبنھ البیعة  .2
 أقدمجریمة في التاریخ، فقد  وأفظع اإلسالمفي  إثم بأكبروختم معاویة حیاتھ 
یزید خلیفة على المس��لمین یعیث في دینھم ودنیاھم،  خلیفةغیر متحرج على فرض 

ویرى الفیلسوف الكبیر ابن رشد أن بیعة معاویة : ویخلد لھم الویالت والخطوب،..
 : ، قالاإلسالموھدمت الحكم الصالح في  اإلسالمیةلیزید قد غیرت مجرى الحیاة 

أحوال العرب في عھد الخلفاء الراش��دین كانت على غایة من الص��الح  إن" 
الص���حیحة  الجمھوریةحكومتھم في (جمھوریتھ) الحكومة  أفالطونوص���ف  فكأنما

التي یجب أن تكون مثاال لجمیع الحكومات، ولكن معاویة ھدم ذلك البناء الجلیل 
د ففتح بذلك بابا للفتن التي ال القدیم، وأقام مكانھ دولة بني أمیة وس������لطانھا الش������دی

  )22 ( األندلسیعني  -تزال الى االن قائمة حتى في بالدنا ھذه 
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رفضھم القاطع لبیعة یزید،  اإلسالميوالمصلحون في العالم  األحرار وأعلن
 .ولم یرضوا بھ حاكما على المسلمین، وفیما یلي بعضھم

 اإلماموفي طلیعة المعارض�����ین لبیعة یزید  (علیھ الس�����الم)الحس�����ین  اإلمام - 1
فقد كان یحتقر یزید، ویكره طباعھ الذمیمة، ووص��فھ  (علیھ الس��الم)الحس��ین

ان، وترك طاعة ص�����احب ش�����راب وقنص، وانھ قد لزم طاعة الش�����یط بأنھ
، وأحل حرام هللا يءبالف واس������تأثرالرحمن، واظھر الفس������اد وعطل الحدود 

ة فكیف یبایعھ ویقره حاكما على عَ كان بھذا الض�������ِ  وإذا )23 (وحرم حاللھ 
 : اإلمام(علیھ السالم)المسلمین، ولما دعاه الولید إلى بیعة یزید قال لھ 

بیت النبوة ومعدن الرس�����الة، ومختلف المالئكة بنا فتح  أھلإنا  األمیر" أیھا 
هللا، وبنا یختم، ویزید رجل فاس����ق، ش����ارب الخمر، وقاتل النفس المحترمة، معلن 

 .ي ال یبایع مثلھ "بالفسق، ومثل
عة یزید جمیع أفراد  عا لزعیمھم العظیم، ولم  األس�������رةورفض بی النبویة تب

 .یشذوا عنھ
با لرس���التھ اإلى معاویة مذكرة خطیرة كانت جو (علیھ الس���الم) اإلمامورفع 

، وتعریض األمنحملھ مسؤولیات جمیع ما وقع في البالد من سفك الدماء، وفقدان 
التي  اإلحداثلالزمات، وھي من أروع الوثائق الرس�������میة التي حفلت بذكر  األمة

 : صدرت من معاویة وھذا نصھا
 : " أما بعد

وأنا فقد بلغني كتابك تذكر فیھ أنھ انتھت إلیك عني أمور أنت عنھا راغب 
 .بغیرھا عندك جدیر، وان الحسنات ال یھدي لھا وال یسدد إلیھا إال هللا تعالى

 المش�������اءونرقاه إلیك المالقون  إنماأما ما ذكرت أنھ رقي إلیك عني، فانھ 
 بالنمیمة، المفرقون بین الجمع، وكذب الغاوون.

هللا في ترك ذلك منك،  ألخش�������ىما أردت لك حربا، وال علیك خالفا، واني 
 .القاسطین حزب الظلمة أولیائكفیھ إلیك وإلى  األعذارمن و

المصلین العابدین الذین كانوا  وأصحابھألست القاتل حجر بن عدي أخا كندة 
بالمعروف، وینھون عن المنكر، وال  ویأمرونینكرون الظلم، ویس��تعظمون البدع، 

ما أع عد  نا، من ب ما وعدوا خافون في هللا لومة الئم، ثم قتلتھم ظل مانطیتھم ی  اإلی
 .المغلظة والمواثیق المؤكدة، جراءة على هللا واستخفافا بعھده

(صلى هللا علیھ أو لست قاتل عمرو بن الحمق الخزاعي صاحب رسول هللا 
 والھ وسلم )

العبادة فنحل جسمھ واصفر لونھ، فقتلتھ بعد ما أمنتھ  ابلتھ الذيالعبد الصالح 
 .ما لو فھمتھ العصم لنزلت من رؤوس الجبال وأعطیتھ
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أولس����ت بمدعي زیاد بن س����میة المولود على فراش عبید ثقیف، فزعمت أن 
 (صلى هللا علیھ والھ وسلم )ابن أبیك، وقد قال رسول هللا 

(ص��لى هللا علیھ والھ ل هللا الولد للفراش وللعاھر الحجر فتركت س��نة رس��و
 وسلم )

یقتلھم ویقطع  اإلس����المتعمدا وتبعت بغیر ھدى من هللا ثم س����لطتھ على أھل 
لس��ت من ھذه  كأنكأیدیھم وأرجلھم، ویس��مل أعینھم، ویص��لبھم على جذوع النخل، 

 .ولیسوا منك األمة
أولس��ت قاتل الحض��رمي الذي كتب فیھ إلیك زیاد أنھ على دین علي كرم هللا 

تل كل من كان على دین علي، فقتلھم، ومثل بھم  یھ أن اق ، بأمركوجھھ فكتب إل
 (صلى هللا علیھ والھ وسلم )ودین علي ھو دین ابن عمھ 

الذي أجلس��ك مجلس��ك الذي أنت فیھ، ولوال ذلك لكان ش��رفك وش��رف آبائك 
 .لة الشتاء والصیفحتجشم الرحلتین ر

(ص�������لى هللا علیھ والھ محمد  وألمةانظر لنفس�������ك ودینك : فیما قلت: وقلت
 وسلم )

فتنة، واني ال اعلم فتنة أعظم  إلى، وان تردھم األمةواتق ش����ق عص����ا ھذه 
(صلى هللا محمد  وألمةلنفسي ولدیني  أعظممن والیتك علیھا، وال  األمةعلى ھذه 

 علیھ والھ وسلم )
نھ قربة إلى هللا إنأفض��������ل من  فا فان فعلت  جاھرك،  فاني أ تھ  ، وان ترك

 .أمري إلرشادتوفیقھ  واسألھاستغفر هللا لدیني، 
إنني إن انكرتك تنكرني، وإن اكدك تكدني فكدني ما بدا : فیما قلت: وقلت

لك فاني أرجو أن ال یضرني كیدك، وان ال یكون على أحد أضر منھ على نفسك، 
ما وفیت بشرط، ولقد  ولعمري.قد ركبت جھلك وتحرصت على نقض عھدك ألنك

والعھود  واإلیم��اننقض��������ت عھ��دك بقت��ل ھؤالء النفر ال��ذین قتلتھم بع��د الص�������لح 
قاتلوا وقتلوا، ولم تفعل ذلك بھم  لذكرھم  إالوالمواثیق فقتلتھم من غیر أن یكونوا 

یفعلوا، أو ماتوا أن فض�������لنا وتعظیمھم حقنا، مخافة أمر لعلك لو لم تقتلھم مت قبل 
ابشر یا معاویة بالقصاص، واستیقن بالحساب، واعلم أن هللا تعالى ف.قبل أن یدركوا

 .أحصاھاكتابا ال یغادر صغیرة وال كبیرة إال 
ناس  یك  ألخذكولیس هللا ب یاءه على التھم، ونف لك أول یاھمبالظنة وقت من  إ

الناس ببیعة ابنك الغالم الحدث یش�����رب الش�����راب،  وأخذكدار الغربة  إلىدورھم 
وغششت رعیتك  )24 (ما أراك اال قد خسرت نفسك، وتبرت دینك ویلعب بالكالب 

أعرف  أكادال )25 (وس���معت مقالة الس���فیھ الجاھل واخفت الورع التقي والس���الم " 
وثیقة س��یاس��ة في ذلك العھد عرض��ت لعبث الس��لطة وس��جلت الجرائم التي ارتكبھا 
معاویة، والدماء التي سفكھا، والنفوس التي أرعبھا غیر ھذه الوثیقة، وھي صرخة 
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لس��ت من  كأنكفي وجھ الظلم واالس��تبداد " وهللا كم ھي ھذه الكلمة رقیقة ش��اعرة (
المش��بعة بالش��عور القومي الش��ریف وقدیما قال ولیس��وا منك) ھذه الكلمة  األمةھذه 

 الص����ابي، " إن الرجل من قوم لیس����ت لھ أعص����اب تقس����و علیھم " وھو اتھام من
واتخذ من الدماء الغزیرة المسفوكة  ،لمعاویة في وطنیتھعلیھ السالم الحسین  اإلمام

 )26 (عنوانا على ذلك "
ق بھا ذرعا، وراح معاویة ضا إلى اإلمامولما انتھت رسالة : صدى الرسالة

 : یراوغ على عادتھ ویقول
 )27 (" ان أثرنا بابى عبد هللا اال أسدا " 

 معركة الطف ثورة ضد الفاسدین والظالمین : رابعا 
التي  إبعادھاالص�������ورة المظلمة بكل  (علیھ الس�������الم) األحرار أبولما رأى 

یتولى  إنجده من حقوق مس�����لوبة وحرمات منتھكة وص�����ل الحد بھا  تعیش�����ھا امة
علیھ الس��الم في نعت الحال المؤلم  اإلمامش��ؤون الناس رجل فاس��ق على حد تعبیر 

بیت النبوة ومعدن الرس�����الة ومختلف المالئكة بنا فتح هللا وبنا یختم ویزید  أھل إنا(
شارب الخمر قاتل النفس المحترمة معلن بالف سق   واألدھى واألعجبسق) رجل فا

القردة ان یأمر من واله  ةمالعب األمويتص����ل الوقاحة بس����لیل البیت  إن األمرفي 
الرس��الة س��ید  وإمامالبیعة لھ بالخالفة من حفید الرس��ول  بأخذعلى المدینة المنورة 

الضیم عالیة مدویة حیة منذ نطق  أبي فأعلنھاالجنة ویطلب منھ مبایعتھ  أھلشباب 
لھ)  بایع مث لدین (ومثلي ال ی با  أعلنھابھا الى یومنا ھذا ویوم ا یھ الس�������الم جوا عل

ورفض��ا لبیعة الظالم وس��ؤاال وتحدیدا لموقف من ھم على نھجھ وش��اكلتھ في مثلیة 
 الصالح والدین كیف یبایعون من مثل یزید في الفسق والفجور وانتھاك الحرمات.

خص��وص��ا،  اإلس��الملوحة للظلم اس��تولت على الناس عموما وعلى امة  أنھا
یتحملھ منص���ف  أوارتس���مت وتجذرت فس���ادا وقتال وجورا وص���لت حدا ال یطیقھ 

معروفھا  وأدبرالدنیا قد تغیرت وتنكرت  أنصوره ( بأروع اإلمامغیور عبر عنھا 
الوبیل) نعم وخس������یس عیش كالمرعى  اإلناءص������بابة كص������بابة  إالولم یبق منھا 

یا بتغیّر  لدن بیتھ وركنوا  وأھلحیث تركوا طاعة ربھم ورس�������ولھ  أھلھاتغیرت ا
خیرھا ولم یرج معروفھا فلم یبق  وأدبرلحقوقھم  أھلھاللظالمین والفاس�����دین وتنكر 

وعیش�������ا ال كرامھ فیھ كالمرعى  اإلناءكمثل ما یبقى في  إالفیھا من العیش الكریم 
(اال : ن العتاب لمجموع من یسمع ویعي یقول علیھ السالمالذي ال فائدة منھ، وبلسا

دعوة التغییر الواسعة  أنھاالحق ال یعمل بھ والى الباطل ال یتناھى عنھ)  إلىترون 
 )28 ( بدایة النصر والفتح العظیم. أنھادعوة تصحیح المسار 

، وألوانھ إشكالھھي انتفاضة المظلوم والمضطھد والجائع والمستضعف بكل 
 أیكونفبعد ھذه الص���ورة (حق ال یعمل بھ وباطل ال یتناھى عنھ) ما ینتظر الغیور 

العزة  إمامفي ھوان او یرض��ى العزیز بالذل بال ش��ك ال یرض��ى لنفس��ھ ذلك فقرر 
لھ واإلباء ما ناء مجده (لیرغب المؤ بإك جده وب فإني ال ارى دین  قاء هللا  من في ل
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الموت اال الس�������عادة والحیاة مع الظالمین اال برما) فراح یجاھد الظالمین رؤوس 
ولو  األعداءامة جده ولم یبالي من  إلىالنفاق كي یرجع نص�������اب الحق والعدالة 

وان ص������ار یحاربھم وحده، قص������د القوم ولس������ان حالھ وطلبھ  األرضكانوا مأل 
طریقان البیان والس���نان، فقد ما عنده من حجج  ولإلص���الحفي امة جده  اإلص���الح

حتى عجز القوم عن مجاراتھ، فص�������اروا الى حربھ فلن یبال وغایتھ رض�������ا هللا 
ونس��ائھ معاً  وأص��حابھوطلب وجھھ فراح یحقق الخلود بنفس��ھ المقدس��ة واھل بیتھ 

سالم كل لھ دوره في ملحمة ھي وتر في التاریخ والثورات ما شفعت، وقف علیھ ال
یرون الحق فیھ جلیا ویرون وقوفھم والفوز بالشھادة بین یدیھ  أصحابھفردا ووقف 

ش��ارك فیھا ش��یخ وش��اب  لإلیثارص��ورة  أروعمنحة ربانیة وس��طرت في كربالء 
جدیدة عھد بالزواج  وأخرىتس��تش��ھد مع ولدھا  وامرأةوغالم لم یبلغ س��ن الرجال 

س��الة، ولموقف زینب حظ عظیم تؤثر ش��ھادة زوجھا على ض��یم یلحق بآل بیت الر
من النص�������ر وتغییر وجھ المنكر وكش�������ف اللثام عن منافقي االمة وحدیث الفتح 
الحس�������یني جلٌي فبع�د ملحم�ة الطف لم یبق ألح�د ع�ذر في قول كلم�ة الع�دل ام�ام 

 )29 ( .سالطین الجور والفساد.
انتص��رت على ش��عارات اإلمام الحس��ین علیھ الس��الم في یوم الطف التي : خامس��ا
 الفساد

لقد كانت ش��عارات اإلمام الحس��ین علیھ الس��الم یوم عاش��وراء مدویة وقویة 
ومعبره عن معاني الحریة والكرامة والعزة والشرف، ورفض االستعباد واالستبداد 

مجموعة من الش����عارات (علیھ الس����الم)، والذل والخنوع. لقد رفع اإلمام الحس����ین 
فھ الشجاعة في یوم البطولة والفداء، یوم عاشوراء المعبرة عن نھجھ وفكره و مواق

 المصبوغ بالدماء.
)، س����واء التي نطق بھا أثناء علیھ الس����المان بعض كلمات اإلمام الحس����ین (

مس����یره من المدینة إلى كربالء أم تلك التي قالھا في یوم عاش����وراء، اتخذت طابع 
الض�������مائر وص�������حوة  إیقاظ ألجلالنداء المؤثر الذي یدعو الى الجھاد والكرامة، 

األمة. ویمكن التعرف من خالل ھذه الشعارات على األھداف واألفكار والمعنویات 
التي كان یتصف بھا رجال عاشوراء واعتبار تلك المعالم المضیئة شعارات للثورة 

) لنصرة علیھ السالمالحسینیة الخالدة وللقضیة المبدئیة التي نھض بھا أبو األحرار(
 : ھذه الشعاراتالدین.. ومن 

 وإیثار وإخالص���ھنعم بتلك الجماعة كان الفتح العظیم بدم س���بط رس���ول هللا 
 كانت بدایة النصر. األرضالذین لم یكن لھم شبیھ على وجھ  وأصحابھبیتھ  أھل
قالھا علیھ الس����الم، في مكة قبل الخروج إلى الكوفة أمام جمع من أنص����اره  .1

 وأھل بیتھ.
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سنة رسول (من رأى سلطانا جائرا مست  حال لحرام هللا، ناكثا عھده مخالفا ل
هللا، یعمل في عباد هللا باإلثم والعدوان فلم یُغیّر علیھ بفعل وال قول كان حقا على 

  .)30 ( هللا أن یدخلھ مدخلھ)
  .)31 ( (على اإلسالم السالم، إذا بُلیت األمة براع مثل یزید). .2
  .)32 ( الظالمین إال برما).(إني ال أرى الموت إال سعادة والحیاة مع  .3
قالھ علیھ الس���الم عندما عزم على الخروج من مكة الى الكوفة، مبیّنا طریق  .4

 ( الشھادة الدامي الذي سیسلكھ.(انما خرجت لطلب اإلصالح في أمة جدي)
33(.  

مقتطف من الوص����یة التي كتبھا س����ید الش����ھداء ألخیھ محمد بن الحنفیة قبل  .5
ال أعطیكم بیدي إعطاء الذلیل وال أقر لكم إقرار خروجھ من المدینة. (وهللا 

 ..)34 ( العبید)
ورد ھذا القول في كالمھ ص���بیحة یوم عاش���وراء مخاطبا جیش الكوفة الذي  .6

 أراد منھ االس��تس��الم.(ھیھات منا الذلة یأبى هللا لنا ذلك ورس��ولھ والمؤمنون)
) 35(..  

ا بین طریقي الذلة قال ھذا الكالم مخاطبا جیش الكوفة حین وجد نفس�ھ مخیّر .7
 والشھادة.

  .)36 ( (فھل إالّ الموت؟ فمرحباً بھ). 
ھذه المجموعة من الجمل المعبرة التي تعتبر بمثابة رمزیة ش�������عارات أبي 

الحس��ین علیھ الس��الم في نھض��تھ وھي تدل على عظمتھ التي اس��تمدھا من  عبدا �
عظمة جده رس����ول هللا ص����لى هللا علیھ وآلھ وس����لم، حیث أض����اء للبش����ریة دربھا 
وحیاتھا بتض�������حیاتھ ووقوفھ بكل إباء وص�������البة في وجھ الظلم والطغیان األموي 

ن على اإلس�����الم. وبھذه الش�����عارات الرائدة الخالدة ھز عروش الظالمین والمتآمری
وكل ش���عار من ش���عارات الثورة الحس���ینیة یعتبر مدرس���ة یتعلم فیھا اإلنس���ان كیف 
یص��وغ ش��خص��یتھ كاملة نزیھة عمالقة، تقف ص��امدة بوجھ الظالمین والمس��تكبرین 

 بكرامة وعزة.
 ا الحالينفي عصر في مكافحة الفسادواقعة الطف استلھام : سادسا

االنحرافات التي ذكرت وحجم الفس��اد في س��یاس��یة معاویة  ھذه س��اساوعلى 
ال  ،والثورة على الفساد والمفسدین اإلصالحالحسین علیھ السالم في  اإلماموثورة 

یمكن ربط عاشوراء اإلمام الحسین علیھ السالم، بسیاقاتھا التاریخیة حصرا، مثلما 
حیة الحیة التي تفجرت ال یمكن فك ارتباطھا عن ذلك التاریخ، فھي الثورة اإلص��ال

لتص���حح مس���ار االنحراف في األمة اإلس���المیة، واس���تمر ص���داھا یتخطى القرون 
عابرا اآلفاق نحو المس���تقبل. كما ال یمكن ربطھا باإلس���الم حص���را، مثلما ال یمكن 
فك ارتباطھا عنھ وھي جاءت حاملة لمبادئھ، باذلة التض�������حیات في س�������بیلھ. فھي 
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شریة، منبثقة عن اإلسالم الذي ھو دین اإلنسانیة المنزل ثورة إنسانیة لكل أبناء الب
 من رب العالمین جمیعا، وإلیھم جمیعا، في كل زمان ومكان.

 األتيیمكن استلھام دور معركة الطف في مجال مكافحة الفساد ووفق 
الحیاة وتجد في  ثورة الحس����ین ثورة على الفس����اد والمفس����دین في كل مفاص����ل .1

 وھو من یعمل علیھ السالم الحسین اإلمام مظلومةعلى عالمنا الیوم من یتباكى 
على نش�����ر الفس�����اد والتس�����تر على المفس�����دین, ولیعلم المتباكین على مظلومیة 

أرادة الخیر على  وانتص��ارللحق على الباطل والش��رك , انتص��اربأنھا  الحس��ین
 ,الشر والظالم إرادة

علیھ الحسین ( اإلمام , حیث أناإلسالميوالعدالة والمساواة للمجتمع  اإلصالح .2
یزید  من ظلم وجور اإلس�������المیة) أعلن ثورتھ بعدما جارت البلدان الس�������الم

ومقولتھ  , بھا الرس��الة المحمدیة جاءتالتي  اإلس��المیةواالنحراف عن المبادي 
لطلب  خرجت نماوإالشھیرة في ساحة المعركة( أني لم أخرج أشرا وال بطرا, 

  جدي ألمة اإلصالح
حیث أن ثورة الحس��ین  ,الدم على الس��یف انتص��ارعلمتنا الثورة الحس��ینیة كیفیة  .3

من قسوة وظلم  اإلسالمیةأن تحطم حاجز الخوف المحیط بالشعوب  استطاعت
ثورة المختار  مثل یزید, ومھدت لقیام الثورات واالنتفاضات ضد نظام أل أمیة

الم��دین��ة  وثورة زی��د بن علي , وثورة الحس�������ین بن علي الخیر فيب��الكوف��ة, 
 ..األمویةالدولة  إسقاطأن تم  إلى واستمرت(المعروفة بواقعة الحرة) 

الخوض بكل  ال یمكن ئان الثورة الحس�������ینیة مدرس�������ة فكریة متكاملة المباد .4
 لیس بالمظاھر علیھ الس��الم الحس��ین االمام أعماقھا بس��ھولة وأن الوفاء لقض��یة

 والقش��ریات , بل بجوھر االنتماء الفعلي لمعس��كر الحق وأن نكون أش��داء على
 .الباطل وأھلھ رحماء بیننا

) أراد أن یعلن من خالل معركة الطف درس ال علیھ الس����الم الحس����ین ( اإلمام .5
والحریة والتمرد على  واإلص�الحعلى مر الدھور في الص�مود والتحدي  ینس�ى
لكي  األمةلھذه  واإلص����الح األمل, مض����یئا ش����موع اآلخرینم وعدم ظل الطغاة

 كریمة حرة شامخة ترفل بالعز والسؤدد تعیش حیاة
 إخراجان ش�����یوع الفس�����اد والفاس�����دین في العراق تحتاج الى الحزم والقوة في  .6

 الفاسدین 
وخالدا على مر العص�����ور وملكا  ) یبقى مناراعلیھ الس�����الم الحس�����ین ( فاإلمام .7

 قصیرة حتما أعمار الطغاةجمعاء , وأن  اإلنسانیةللحیاة 
 : خاتمة

في معركة الطف كانت ثورة حقیقیة ضد  (علیھ السالم )إن ثورة اإلمام الحسین .1
 .الفساد والظلم وكشف الفاسدین

 أعطت مفاتیح لإلصالح العام في كل مفاصل الحیاة العامة  واقعة الطف .2



 2018�رش�ن الثاين  8-7 اجلامعة املستنرصیة - لكیة ا�ٓداب       ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقايف العارش 
 

201 
 

منار لكل المصلحین في العالم وقد ظلت حیة بمبادئھا  الثورة الحسینیة لقد كانت .3
 العامة 

نحتاج في عالمنا المعاص����ر إن نس����تلھم من واقعة الطف األس����س واألس����الیب  .4
علیھ الس���الم  لإلص���الح والیة القض���اء على الفاس���دین فقد علمنا اإلمام الحس���ین

نا إال إن  ھا وما علی ھا وتطبیق یة الثورة والیت بدمھ الطاھر في واقعة الطف كیف
 لغرض اإلفادة منھا في إصالح أنفسنا ومجتمعنا  نطبقھا
 : التوصیات

 ومن أھم التوصیات في ھذا البحث 
 جعل معركة الطف خطوط عامة للقضاء على الفساد .1
  إعالمیابتكثیف حملة على الفساد والفاسدین  اإلعالموسائل  توجیھ  .2
ین على تجنب الفس�������اد بكافة الجمع بتثقیف المواطن الئمةالخطب الدینیة  توجیھ .3

 جوانبھ
اخذ العبر والدروس المس��تنبطة من واقعة الطف في معالجة الجانب االجتماعي  .4

 وانحرافاتھ عن الصراط المستقیم
اقع المجتمع االلتزام بس���یرة االمام على المص���لحین والمنادین في االص���الح لو .5

 واسباب خروجھ ضد الحكام الطغاة  السالم)الحسین (علیھ 
ثورة الحس�����ین (علیھ الس�����الم) ثورة انس�����انیھ عالجت كیفیة تخلص الش�����عوب  .6

 الحریة.من حكامھا الطغاة ونیل  المظلومة

 : ھوامش البحث
 : ھـ���������) أنس���اب األش���راف، تحقیق279 : البالذري، أحمد بن یحیى بن جابر بن داود (ت )1(

ھـ  1417األولى، (بیروت  : الطبعة ،دار الفكر : وریاض الزركلي الناش���ر س���ھیل زكار
 .73ص ،2ق  1م)ج  1996/

م) اإلمامة والسیاسة 889ھـ�������/ 276ابن قتیبة الدینوري ابي محمد عبدهللا بن مسلم، (ت،  )2(
دار األض���واء للطباعة  : األس���تاذ علي ش���یري، الناش���ر : المعروف بتاریخ الخلفاء، تحقیق

  151، ص1م)ج1990لتوزیع، الطبعة األولى (بیروت، والنشر وا
ھـ���) العقد الفرید، 328 : ابن عبد ربھ األندلسي أبو عمر، شھاب الدین أحمد بن محمد (ت )3(

 259، ص4ھـ)ج 1404األولى (بیروت،  : الطبعة ،دار الكتب العلمیة : الناشر
 : تحقیق،موس��ى بن جعفر علیھ الس��الم دراس��ة وتحلیل حیاة االمام ،القرش��ي، باقر ش��ریف )4(

 .302ص ،1ه)، جـ1431مھدي باقر القرشي، الناشر،(العتبة الكاظمیة المقدسة، 
تاریخ الرس�������ل  ھـ������������� (310الطبري، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب (ت،  )5(

 .38ص ،7ھـ)ج  1387،الثانیة (بیروت : الطبعة ،دار التراث : الناشر،والملوك
امین محمود الش�����ریف،ومحمد بدران،  ،ترجمة وتحقیق ،روح اإلس�����الم ،س�����ید أمیر علي )6(

 .296م) ص 1961 ،مكتبة اآلداب للطباعة والنشر والتوزیع، (بیروت
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) ص  1963ھدارة، محمد مص����طفى. اتجاھات الش����عر العربي، دار المعارف (مص����ر,  )7(

27. 
ا وتطورھا اللغوي واألدبي، ش��كري فیص��ل، المجتمعات اإلس��المیة في القرن األول نش��اتھ )8(

 50م)ص1952(بغداد، 
 : ھـ��������) العقد الفرید الناشر328 : أبو عمر، شھاب الدین أحمد (ت،ابن عبد ربھ األندلسي )9(

 194، ص1ھـ )ج 1404األولى،( بیروت،  : الطبعة -دار الكتب العلمیة 
كاش����ف الغطاء، دار البالغة  األمام : تقدیم ،حیاة االمام الحس����ن باقر ش����ریف القرش����ي، )10(

 .153، ص2ھـ)ج1413للطباعة والنشر والتوزیع،(بیروت، 
الشعر والشعراء،  ھـ��������)276 : (المتوفى الدینوري، أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتیبة )11(

 .462ص  : ھـ ) 1423،دار الحدیث، القاھرة ( القاھرة
اإلس�����الم والحض�����ارة العربیة، دار الفكر المعاص�����ر للطباعة والنش�����ر  ،محمد كرد علي )12(

 .150 - 149ص ،2م )ج 2008،والتوزیع، (بیروت
  64) ص 1956دار الھالل للطباعة, (مصر،معاویة في المیزان  ،عباس محمود العقاد )13(
ال��دول��ة العربی��ة وس�������قوطھ��ا، ترجم��ة ال��دكتور یوس�������ف ت��اریخ ،یولیوسفلھ��او زن،  )14(

  207ا م) ص ۹ه٦( دمشق ،العض
شرح نھج  ھـ�������������)655عب���د الحمی���د بن ھب���ة هللا بن محم���د، (ت، بن أبي الحدید. ا )15(

دار احیاء الكتب العربیة. عیسى البابي ، محمد أبو الفضل إبراھیم.تحقیق،. ،البالغة
 ..23، ص2(مصر، د.ت)جالحلبي وشركاه. 

 ي أخالق الملوك،ھـ) التاج ف255 : الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني (المتوفى )16(
ھـ 1332األولى،( القاھرة  : الطبعة ،المطبعة األمیریة : أحمد زكي باشا الناشر : تحقیق

  55م ) ص 1914 /
 .151المصدر نفسھ،،ص  )17(
  161ص  ،2ج،حیاة اإلمام الحسن ،القرشي )18(
  161ص  ،2المرجع نفسھ، ج )19(
 .145ص ،2الحضارة اإلسالمیة،ج  ،محمد كرد علي )20(
  72ص ،النصائح الكافیة، العلوي )21(
  60ص  )1903 لبنان. -ار الفارابي ( بیروت د  ابن رشد وفلسفتھ،فرج أنطوان )22(
،ص 1االمامة والس�����یاس�����ة،ج ،الدینوري ،252ص ،3ج ،ابن االثیر، الكامل في التاریخ )23(

200. 
 .اھلكت دینك : تبرت )24(
ل ابي عمرو محمد بن عمر،رجا ،؛الكش����ي284ص ،1االمامة والس����یاس����ة،ج ،الدینوري )25(

 ،الطبعة األولى (بیروت ،مؤس��س��ة االعلمي ،احمد الحس��یني ،الكش��ي، قدم لھ وعلق علیھ
ھـ) الدرجات الرفیعة في طبقات ۱۱۲۰(ت،  ،، السید على خان المدنى32) ص 2009

 .334ص ،)1397 ،الطبعة الثانیة(قم ،السید محمد صادق بحر العلوم : الشیعة، تقدیم
، قس��م الش��ؤون الفكریة والثقافیة في العتبة الحس��ینیة الحس��یناإلمام  ،باقر ش��ریف القرس��ي )26(

 .338ھـ) ص 129،(النجف المقدسة
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 : ھـ����������) س����یر أعالم النبالء المحقق748 : ش����مس الدین أبو عبد هللا محمد (ت : الذھبي )27(

مؤس���س���ة الرس���الة  : مجموعة من المحققین بإش���راف الش���یخ ش���عیب األرناءوط الناش���ر
 .198،ص 3جم) 1985ھـ /  1405 ،الثالثة،(بیروت : الطبعة

 تصدر عن العتبة العلویة المقدسة، ،بدري البدري، عاشوراء وبدایة التغییر، مجلة الوالیة )28(
 99نشرت في الوالیة العدد  ،م 2017, 27فبرایر 

 تصدر عن العتبة العلویة المقدسة، ،بدري البدري، عاشوراء وبدایة التغییر، مجلة الوالیة )29(
 99نشرت في الوالیة العدد  ،م 2017, 27فبرایر 

تحقیق  مقتل الحس�����ین (ع)،؛ أبو مخنف األزدي297ص  4ج  ،الطبري، تاریخ الرس�����ل )30(
 .72ص  -د.ت) ،(قم،وتعلیق حسین الغفاري

 ،304ص،4ج  ،الطبري، تاریخ الرسل )31(
ابن نما الحلي الش��یخ أبو إبراھیم، محّمد ابن الش��یخ  ؛280ص 3ج،الطبري تاریخ الرس��ل )32(

ما الحلّي أألس��������دي  مثیر أألحزان منش�������ورات المطبعة ،ه 645جعفر بن ھبة هللا بن ن
(ت،  ،الش�����یخ محمد باقر المجلس�����ي ،27م )ص 1950/  ھ 1369الحیدریة ( النجف 

محمد الباقر  : تحقیق ،ھـ�������������) بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطھار1111
 44م)ج 1983/  ھ 1403لبن���ان،  –البھبودي، دار إحی���اء التراث العربي (بیروت 

 34ص
 ،343ص، 3 : ج،الطبري تاریخ الرسل )33(
 7ص ،٤٥بحار األنوار ج  ،المجلسي )34(
 .9ص ،42ج ،المصدر نفسھ )35(
 ۳۹ ص ،۷۰ج  ،المصدر نفسھ )36(

 

 المصادر والمراجع العربیة
 العربیة  المصادر: أوال

 تحقیق، ،شرح نھج البالغة ھـ��)655الحدید، عبد الحمید بن ھبة هللا بن محمد، (ت، بن أبي ا .1
(مصر، الكتب العربیة. عیسى البابي الحلبي وشركاه. إحیاء دار ، محمد أبو الفضل إبراھیم.

 د.ت)
الحس�������ن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد  واألثیر، أبابن  .2

 دار: الناش��رعبد الس��الم تدمري  عمر: تحقیق ،ھـ��������) الكامل في التاریخ630: تالش��یباني (
 م)1997ھـ / 1417لبنان  - األولى، (بیروت: الطبعةالكتاب العربي، 

 سھیل: تحقیقأنساب األشراف، ھـ������) 279: تالبالذري، أحمد بن یحیى بن جابر بن داود ( .3
 1996ھـ������� / 1417، (بیروت األولى: الطبعة ،الفكر دار: الناشرزكار وریاض الزر كلي 

 م)
 ھـ���������) التاج في أخالق الملوك،255: المتوفىالجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني ( .4

ھـ�������� / 1332 (القاھرةاألولى، : الطبعة ،األمیریة المطبعة: الناش��رزكي باش��ا  أحمد: تحقیق
 م)1914
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المنعم عامر  عبد: تحقیقھـ��) األخبار الطوال، 282: ت( حنیفة أحمد بن داود أبو: الدینوري .5

عیسى البابي الحلبي  -إحیاء الكتب العربي  دار: الناشرجمال الدین الشیال  الدكتور: مراجعة
 م) 1960، (القاھرة األولى: الطبعة ،وشركاه

الشعر والشعراء، دار  ھـ�������)276: المتوفى( محمد عبد هللا بن مسلم بن قتیبة والدینوري، أب .6
 : ھـ) 1423،(القاھرةالحدیث، القاھرة 

 مجموعة: المحققھـ������) سیر أعالم النبالء 748: تالدین أبو عبد هللا محمد ( شمس: الذھبي .7
الثالثة، : الطبعةالرس��الة  مؤس��س��ة: الناش��رمن المحققین بإش��راف الش��یخ ش��عیب األرناءوط 

 م) 1985ھـ /  1405 ،بیروت(
ھـ���������) الطبقات الكبرى، 230: تأبو عبد هللا محمد بن س��عد بن منیع الھاش��مي ( ،ابن س��عد .8

، (بیروت األولى: الطبعةبیروت  -الكتب العلمیة  دار: الناش��رعبد القادر عطا  محمد: تحقیق
 م) 1990ھـ /  1410

 ،الرسل والملوك تاریخ(ھـ���� 310بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب (ت،  دالطبري، محم .9
 ھـ) 1387،(بیروت الثانیة: الطبعة ،التراث دار: الناشر

ھـ�����������) الفخري في اآلداب الس����لطانیة 709: تمحمد بن علي بن طباطبا ( ابن الطقطقي، .10
األولى، : الطبعة ربي،القلم الع دار: الناشرمحمد مایو  القادر عبد: تحقیقوالدول اإلسالمیة 

 م )، 1997ھـ /  1418 (بیروت
ھـ������) العقد الفرید، 328: تابن عبد ربھ األندلسي أبو عمر، شھاب الدین أحمد بن محمد ( .11

 ھـ) 1404(بیروت،  األولى: الطبعة ،الكتب العلمیة دار: الناشر
ـ) الدرجات الرفیعة في طبقات الشیعة، ۱۱۲۰(ت،  ،على خان المدنى .12 محمد  السید: تقدیمھ

 )1397 ،قم(الثانیة الطبعة  ،صادق بحر العلوم
فاعور،  علي: تحقیقالفرزدق، ھمام بن غالب بن ص����عص����عة أبو فراس دیوان الفرزدق،  .13

 )1987/  1407،(بیروت ،دار الكتب العلمیة
م) االمامة والسیاسة 889ھـ�����/ 276ابن قتیبة الدینوري ابي محمد عبد هللا بن مسلم، (ت،  .14

للطباعة  األض����واء دار: الناش����رعلي ش����یري،  األس����تاذ: تحقیقالمعروف بتاریخ الخلفاء، 
 م)1990والنشر والتوزیع، الطبعة االولى (بیروت، 

 ،احمد الحس�����یني ،وعلق علیھالكش�����ي، قدم لھ  لعمر، رجاعمرو محمد بن  وأب ،الكش�����ي .15
 )2009 ،الطبعة األولى (بیروت ،األعلميمؤسسة 

ھـ������) الكامل في اللغة واألدب، 285: المتوفىبن یزید المبرد، أبو العباس ( محمد: المبرد  .16
ناش�������رأبو الفض��������ل إبراھیم  محمد: تحقیق عة الفكر العربي دار: ال عة: الطب ثة  الطب ثال ال

 م) 1997ھـ /  1417القاھرة، (
 د.ت) ،قم( ،الغفاريتحقیق وتعلیق حسین  مقتل الحسین (ع) ،ديزأبو مخنف األ .17
 ،ھـ��) بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطھار1111(ت،  ،المجلسي، محمد باقر .18

/  ھ 1403لبن�ان،  –دار إحی�اء التراث العربي (بیروت  ،الب�اقر البھبودي محم�د: تحقیق
 م)  1983

شیخ جعفر بن ھبة هللا بن نما الحلّي  .19 شیخ أبو إبراھیم، محّمد ابن ال األسدي ابن نما الحلي ال
 1950/  ھ 1369 (النجفمنشورات المطبعة الحیدریة  األحزان ـ�������) مثیرھ 645ت، (

 م )
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ھـ�������) نھایة األرب 733: المتوفىد بن عبد الدائم (النویري، أحمد بن عبد الوھاب بن محم .20

 ھـ)1423،(القاھرةاألولى، : الطبعةالكتب والوثائق القومیة،  دار: الناشرفي فنون األدب، 
 المراجع العربیة : ثانیا 

شوراء وبدایة التغییر، مجلة الوالیة .21 سة،  ،بدري البدري، عا تصدر عن العتبة العلویة المقد
 99نشرت في الوالیة العدد  ،م 2017, 27فبرایر 

العام للكتاب  االتحاد: اإلس���الم". الناش���رانتاریخ الحركات الفكریة في  ن.، مبندلي جوزي .22
  )1982. (بیروت الثالثةوالصحفیین الفلسطینیین ودار الجلیل، الطبعة 

 ) 1952، (مصر، مطبعھ الھالل اإلسالميتاریخ التمدن جرجي زیدان  .23
ومحمد بدران،  امین محمود الش����ریف، ،ترجمة وتحقیق ،روح االس����الم ،علي أمیرس����ید  .24

 م)1961 ،للطباعة والنشر والتوزیع، (بیروت اآلدابمكتبة 
، واألدبينش��اتھا وتطورھا اللغوي  األولفي القرن  اإلس��المیةالمجتمعات  ،ش��كري فیص��ل .25

 م)1952(بغداد، 
 )1956(مصر، للطباعة،دار الھالل معاوبة في المیزان  ،محمود العقادعباس  .26
عالیلي، عب���د هللا، س�������مو المعنى في س�������مو ال���ذات، مطبع���ة عیس�������ى الب���ابي الحلبي  .27

 )1939وشركاه،(مصر، 
النص�������ائح الكافیة لمن یتولى معاویة، دار  ،محمد بن عقیل بن عبد هللا بن عمر ،العلوي .28

 (ھـ 1412، (قم: الثقافة للطباعة والنشر إیران الطبعة األولى
 )1903 لبنان. - (بیروتار الفارابي د  ابن رشد وفلسفتھ ،فرج أنطوان .29
 (دمش��ق العضترجمة الدكتور یوس��ف  ،الدولة العربیة وس��قوطھا تاریخ ،یولیوس فلھاوزن، .30

 )ا م۹ه٦
قس��م الش��ؤون الفكریة والثقافیة في العتبة الحس��ینیة  ،الحس��ین اإلمام ،القرش��ي، باقر ش��ریف .31

 ھـ)129،(النجفالمقدسة 
: تحقیق ،موس��ى بن جعفر علیھ الس��الم دراس��ة وتحلیل اإلمامحیاة  ،القرش��ي، باقر ش��ریف .32

 ه)،1431العتبة الكاظمیة المقدسة، (الناشر، باقر القرشي،  مھدي
دار البالغة للطباعة ، كاشف الغطاء اإلمام: تقدیم ،الحسن اإلمامالقرشي باقر شریف حیاة  .33

 ھـ)1413بیروت، (والتوزیع، والنشر 
دار الفكر المعاص������ر للطباعة والنش������ر ، والحض������ارة العربیة اإلس������الم ،محمد كرد علي .34

 م)2008،، (بیروتوالتوزیع
 .)1963مصر, (المعارف ھدارة، محمد مصطفى. اتجاھات الشعر العربي، دار  .35
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 القيم اإلنسانية املستوحاة 

 احلسني (ع)  اإلماممن ثورة 

 اإلرهابيثرها يف حتقيق النصر على داعش أو

 

 أ. د. هيام فهمي إبراهيم
  كلية الرتبية للبنات

 اجلامعة العراقية

  محد مهديأأ.د. رباح  
 كلية اآلداب

 اجلامعة املستنصرية
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 ملخص البحث
قف على الصفات والقیم التي أتصف بھا الحسین (ع) نفي ھذا البحث حاولنا أن 

وأصحابھ الذین استلھموھا وتعلموھا من أبي األحرار أبي عبد هللا الحس�ین (ع) وال 
سیما في المعركة التي تشكل المنعطف الروحي في مسیرة العقیدة اإلسالمیة، والتي 

ركن ف��ي ظ��اھر ال��رؤوس، ال عقی��دة راس��خة ف��ي لوالھ��ا لك��ان اإلس��الم م��ذھباً باھت��اً ی��
.. ولھ��ذا ج��اءت ث��ورة الحس��ین (ع) ف��ي الط��ف مع��ین ال ینض��ب .أعم��اق الص��دور

وتس�تمر ش�علتھ  ،للباحثین، بل یتجدد في كل سنة، ونصره یتجدد عل�ى م�دى الس�نین
  .في التوھج وتفیض علینا بالدروس والعبر

الحس��ین (ع)  اإلم��امص��یة وم��ن الق��یم والخص��ال اإلنس��انیة الت��ي تمثل��ت ف��ي شخ
الحس��ین (ع) وص��فاتھا وقیمھ��ا  اإلم��اموأس��تقى أص��حابھ منھ��ا ھ��ي ق��وة شخص��یة 

كالتض���حیة ف���ي س���بیل اإلس���الم والثب���ات عل���ى عظم���ة المب���دأ المحم���دي الش���ریف، 
 والصراحة التي ال تھاب الموت.

ال بد من التوقف طویال عند النتائج واآلثار التي حملتھا والت�ي ال ت�زال مس�تمرة 
ل��ذلك ف��ان حت��ى یومن��ا ھ��ذا ومتج��ذرة ف��ي نف��وس وض��مائر المالی��ین، عام��ا بع��د اخ��ر 

نھض��ة الحس��ین (ع) ل��م تك��ن مذھبی��ة ول��ن تك��ون ك��ذلك وش��عار تل��ك النھض��ة ال زال 
مدّویاً یجسدھا بمقولتھ المشھورة (إنّما خرجت لطلب اإلص�الح ف�ي أم�ة ج�دي ص�لى 
هللا علی��ھ وآل��ة وس��لم) إّن إحی��اء ذك��رى عاش��وراء ھ��و للعب��رة واالتع��اظ وتوض��یح 

اآلمرة بالثورة على الح�اكم الظ�الم ول�و م�ن  الدرس العملي والتطبیق آلیات كتاب هللا
موق�ع إس�المھ الع�ام، فمج�رد ك�ون الح�اكم مس�لماً ال یمن�ع م�ن القی�ام ض�ّده لتص��حیح 
مسار األمور عندما ینحرف بھا عن جادة االستقامة والھدای�ة والع�دل والح�ق ول�ذلك 

ظ��الم. ن��رى الق��رآن یص��ّرح ب��أن م��ن ل��م یحك��م بم��ا أن��زل هللا فھ��و الك��افر والفاس��ق وال
وعلیھ فالحسین (ع) أراد بنھض�تھ أن یس�ّن س�نة حس�نة ف�ي اإلس�الم لیقت�دي ب�ھ ك�ّل 
المس��لمین ف��ي العص��ور الالحق��ة عن��دما یعیش��ون أوض��اعاً ك��التي كان��ت موج��ودة ف��ي 
عص��ره حی��ث انتش��ر الظل��م وع��ّم الفس��اد ف��ي األم��ة اإلس��المیة بس��بب فس��اد الح��اكم 

م الس�الم إذا ابتلی�ت األم�ة ب�راعٍ فاس�د وانحرافھ وكلمات الحسین (ع) ان على اإلسال
ال��ذي وص��فھ س��ید الش��ھداء م��ن ان الح��اكم الفاس��د رج��ل فاس��ق ش��ارب للخم��ر قات��ل 

ان ھ��ذه عب��ارات .لل��نفس المحترم��ة معل��ن بالفس��ق والفج��ور ومثل��ي ال یب��ایع مثل��ھ
جسدت حكمة كبیر ة المعنى والداللة وكأنھا قیلت الیوم ازاء الجم�وع م�ن الع�راقیین 

بوا نداء المرجعیة الرشیدة المتمثلة بفتوى الجھاد الكفائي الت�ي ج�اءت ل�ردع الذین ل
الزحف الداعش�ي اإلرھ�ابي التكفی�ري عل�ى م�دننا وقران�ا العزی�زة. وأك�دت المرجعی�ة 

 الرشیدة بأّن العراق وشعبھ یواجھان تحدیاً كبیراً وخطراً عظیماً. 
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 القيم اإلنسانية املستوحاة 

 احلسني (ع)  اإلماممن ثورة 

 اإلرهابيثرها يف حتقيق النصر على داعش أو

 أ. د. هيام فهمي إبراهيم
 كلية الرتبية للبنات

 اجلامعة العراقية  

 أ.د. رباح امحد مهدي 
 كلية اآلداب

  اجلامعة املستنصرية

 مقدمة: 
الحم��د � رب الع��المین والص��الة والس��الم عل��ى س��یدنا محم��د وال��ھ الطیب��ین 
الط��اھرین. وبع��د ف��إن أھ��ل البی��ت عل��یھم الس��الم یمثل��ون القاع��دة األساس��یة للوح��دة 
اإلسالمیة، فقد أذھب هللا عنھم الرجس وطھرھم تطھیراً، وإخالصھم � ورس�ولھ، 

م��ن اج��ل إص��الح األم��ة ف��ي  ولإلس��الم وأھل��ھ، وجھ��ادھم ف��ي س��بیل هللا، وس��عیھم
قضایاھا العامة والخاصة وعلى أساس مسؤولیاتھم الكب�رى الت�ي حملھ�م هللا إیاھ�ا. 
ومعركة الطف تعّد بحق البوصلة الحقیقیة التي تدلنا على الطریق الصحیح، وتنیر 
أم��ام الس��الكین دروب الع��زة والكرام��ة والعظم��ة. ف��الثورة الحس��ینیة ھ��ي نھض��ة 

أعظ��م ق��یم األرض والس��ماء، تس��تلھم منھ��ا ف��ي ك��ل زم��ان حض��اریة جمع��ت فیھ��ا 
ومكان قیم ومبادئ إنسانیة یقتدى بھا الناس إلى یوم القیامة. فھو قائد وأستاذ ن�تعلم 
منھ العبر واالصول والقیم وممیزات القائد المسلم الذي ضحى بالغالي والنفیس من 

لبقع�ة المكانی�ة الت�ي اجل تثبیت دعائم االسالم، فالحسین (ع) وك�ربالء أوس�ع م�ن ا
ُعِرفَْت، وأطول من المدة الزمنیة الت�ي دارت فیھ�ا المعرك�ة، وأعظ�م مم�ا تص�ورهُ 
بعضھم أنھا حادثة تاریخیة تنطوي في صفحات التاریخ ش�أنھا ش�أن بقی�ة الوق�ائع. 

 )1(الخ 

ففي ھذا البحث حاولت أن أقف على القیم اإلنسانیة التي اتصفت بھا الث�ورة 
ي لعبت دورا كبیرا في شحذ ھمم مقاتلي الحشد الش�عبي االبط�ال ف�ي الحسینیة والت

تحقیق النصر على عصابات داعش االرھابي، ولوال ھذه القیم الراسخة في قل�وب 
االبط��ال مق��اتلین وق��ادة، لك��ان ال��دواعش ق��د دنس��وا األرض والع��رض وعبث��وا ف��ي 

لت�ي احتلوھ�ا األرض فسادا كما فعلوا في الموصل وتلعفر وغیرھا من األراض�ي ا
في بادئ االمر. ولھذا جاءت ثورة الحسین (ع) في معركة الطف لتك�ون مع�ین ال 
ینضب للمجاھ�دین الم�دافعین ع�ن األرض وال�دین والعقی�دة اإلس�المیة الت�ي وض�ع 

الحس�ین(ع)، والت�ي تتج�دد ف�ي ك�ل ع�ام، ونص�ره یتج�دد عل�ى م�دى  اإلم�امأسسھا 
السنین، وتس�تمر ش�علتھ ف�ي الت�وھج وتف�یض علین�ا بال�دروس والعب�ر لتنی�ر طری�ق 

الحسین(ع). فثورة عاش�وراء مدرس�ة تعل�م منھ�ا  اإلمامالمجاھدین المؤمنین بعقیدة 
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الحس�ین(ع)  م�اماإلأبناء الحشد الشعبي المقدس أروع العبر، واس�تلھموا م�ن قص�ة 
وأصحابھ األطھار عدداً من القیم اإلنسانیة التي تحلى بھا قادة الحشد الشعبي وك�ل 
الخیرین من القوى األمنیة الذین شاركوا إخوانھم  أبناء الحشد الشعبي في عملیات 
تحریر المدن العراقیة من دنس الدواعش االنجاس الذین اساءوا لإلس�الم وانتھك�وا 

ة والدنیویة وھي أن نثار � وحده، ث�م لل�دین، ث�م للمب�دأ، ث�م للعقی�دة، كل القیم الدینی
وال ننتصر للعصبیات والقومیات واالنتماءات التي صاغھا اإلنسان وفقاً ألھوائ�ھ، 
فق��د امتزج��ت ال��دماء ف��ي معرك��ة الط��ف، دم��اء المس��لمین وغی��ر المس��لمین، ودم��اء 

  )2(.القبائل العربیة المختلفة
 انیة:معنى القیم اإلنس

تع���رف الق���یم اإلنس���انیة بانھ���ا  تل���ك المب���ادئ والع���ادات واألخالقیّ���ات الت���ي 
نستخدمھا، ونستعملھا في حیاتن�ا باس�تمرار، وتش�یر العل�وم االنس�انیة ال�ى أّن الق�یم 
ھي تلك الجزئیّة م�ن أخالقیّ�ات اإلنس�ان وغایات�ھ، الت�ي یس�عى إلیھ�ا س�واء لغای�ات 

بات ذاتیّة ل�ھ، إذن ف�القیم ھ�ي مجموع�ة األحك�ام یطلبھا اإلنسان في داخلھ، أو متطلّ 
الت��ي تص��در م��ن العق��ل، وتوّج��ھ اإلنس��ان نح��و رغبات��ھ، واتّجاھات��ھ المكتس��بة م��ن 
المجتمع الذي یعیش فیھ، والتي تعمل على تحریك س�لوكیّاتھ، فھ�و بن�اء یب�دأ داخ�ل 

ي تتك�ّون اإلنسان، ویعّزز وینمو من خالل الحیاة وتجارب�ھ الت�ي یم�ر فیھ�ا، وبالت�ال
القواعد التي تحكم شخصیّة اإلنسان وأسلوبھ وصفاتھ وسلوكیّاتھ، والتي ینتج عنھا 
نض��وج العق��ل ال��ذي یتمیّ��ز بالحكم��ة، وف��ن التعام��ل م��ع اآلخ��رین مث��ل: الرحم��ة، 

 والتعاون، والعدل، والمحبة...الخ.
 اما القیم االجتماعیة وھي مجموعة العادات التي یتأثّر بھا اإلنسان، وتصبح

جزءاً من سلوكیّاتھ وتصّرفاتھ في تعاملھ الشخص�ي واالجتم�اعي، س�واء م�ع أھل�ھ 
أو أقارب���ھ أو زمالئ���ھ، فھن���اك أش���خاص محبّ���ون للن���اس، ویتطلّع���ون لمس���اعدتھم 
وإسعادھم ودحر الظلم عنھم، ومن ھذه القیم: الحریة، المحبة، المساواة. والتعاون، 

والتض��حیة والف��داء ونك��ران ال��ذات النخ��وة والك��رم واالخ��اء والم��روءة والش��جاعة 
والثقة الزائ�دة ب�النفس، والص�بر، والش�جاعة، والحكم�ة، والق�درة عل�ى الفھ�م الجیّ�د 

 لألمور، واألمانة والصدق، الخ.
 اإلمامھذه القیم كلھا موجودة لدى أصحاب الحسین (ع) والتي اكتسبوھا من 

ھ��ا ف��ي الح��رب ض��د الحس��ین(ع). واس��تلھمھا أبن��اء الحش��د الش��عبي االخی��ار وطبقو
داع��ش االرھ��ابي، وھ��ذا دلی��ل عل��ى فھ��م الحی��اة والنض��ج وتطبی��ق لق��یم اإلس��الم 
الصحیح القائم على أسس ومب�ادئ الث�ورة الحس�ینیة الش�ریفة. أّك�دت الدراس�ات أّن 
الدول التي تسود فیھا ھذه القیم تكون أكثر نضجاً ورقیّاً، وتعتبر مجتمعات ناجحة؛ 

عرفة، مّما یزید تطّور ھذه البلدان ونجاحھ�ا أكث�ر م�ن البل�دان ألنّھا تھتم بالعلم والم
األخرى. تُكس�ب الف�رد األھمیّ�ة، وذل�ك عن�دما تت�وفّر ق�یم راقی�ة، وجیّ�دة، وإنس�انیّة 
نابعة من داخلھ، كالبعد عن المال الحرام، واإلصرار على العمل الشریف، وحف�ظ 
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ل ھذه القیم سترفع مكانة الفرد األمانة، ومساعدة المحتاجین، واحترام الغیر، فإّن ك
ب�ین أف��راد مجتمع��ھ، وتزی��د ثق��تھم ب��ھ، فیحبّ��ون التق��ّرب ل��ھ، حی��ث یمثّ��ل ق��دوة لھ��م، 

 ویحبّون أن یكونوا مثلھ في سلوكھ وصفاتھ وقیمھ.
فِق��یَم الث��ورة الحس��ینیة ھ��ي مجموع��ة األخ��الق المس��توحاة م��ن هللا واإلس��الم 
والق���ران والس���نة النبوی���ة الش���ریفة وأحادی���ث اھ���ل البی���ت (ع)الت���ي تص���نع نس���یَج 
الشخص��یة اإلس��المیة، وتجعَلُھ��ا متكامل��ة ق��ادرةً عل��ى التفاع��ل الح��يِّ م��ع المجتم��ع، 

 )3( النَّْفس واألُسرة والعقیدة. وعلى التوافُِق مع أعضائھ، وعلى العمِل من أجلِ 
الحسین(ع) الرائد والمعلم االول ف�ي مس�یرة الخی�ر والتح�رر  اإلماملقد كان 

واالستقالل والتطور وال�دعوة للعدال�ة وحق�وق اإلنس�ان ومع�اني الش�رف والبطول�ة 
والفداء، اذ یرى فقھاء االس�الم المرتك�زة عل�ومھم عل�ى ج�وھر الق�رآن الك�ریم ب�ان 

س��ین (ع) رس��الة ح��ق راف��ض لبواب��ة الظل��م، والمنتص��ر بالش��ھادة الت��ي الح اإلم��ام
فضلھا على الحیاة الدنیا، فكان القدوة والرمز اإلنساني لكل الش�عوب الح�رة لكون�ھ 
مش��روع س��الم وم��نھج یض��ئ ال��درب بفك��ره القرآن��ي النی��ر لحف��ظ كرام��ة األم��م 

ان خلدا تاریخیا والشعوب المظلومة. وكما ھو معروف فان نور الثورة الحسینیھ ك
خالف لب�اقي الث�ورات، وھن�ا یمك�ن ان نس�تفید م�ن دروس�ھا ف�ي عملی�ة التغی�ر ف�ي 
ألنھج اإلنساني للحضارة البشریة وتطورھا فالبد من تصحیح مسار بعض األفكار 
التي لم تفھ�م بع�ض الحق�ائق الحس�ینیة ف�ي تل�ك المس�یرة الت�ي امت�دت س�نوات عب�ر 

ھم الق�یم والمب�ادئ العالی�ة للمع�اني الت�ي س�ار م�ن التاریخ وھ�ذا م�ا یكرمن�ا أن نس�تل
للھج�رة  61اجلھا امامنا وسطر ركباھا العلوي في یوم عاشوراء في ك�ربالء ع�ام 

إلى عموم البشریة عنوانھا التضحیة والفداء سعیا الى اقرار العدالة والعدل وإزال�ة 
 الباطل.

ن��ادي لبی��ك وبمناس��بة أی��ام عاش��ورا وف��ي ظ��ل انتص��ار ال��دم عل��ى الس��یف، لن
یاحسین وھیھات منا الذل�ة وس�تبقى الرای�ة الحس�ینیھ ش�امخھ مرفوع�ة عل�ى س�اریة 
المرقد الشریف الطاھر بعد ان انتصر الدم عل�ى الس�یف، إلن واقع�ة ألط�ف أثبت�ت 
للعالم أجمع إنھا ثورة ومس�یرة ح�ق م�ن الحج�از إل�ى الع�راق ف�ي ك�ربالء المقدس�ة 

المس��تنبط م��ن واق��ع ال��دفاع ع��ن الح��ق  تحم��ل ب��ین طیاتھ��ا منط��ق العق��ل والمنط��ق
ورفض الظلم مھما كانت عقیدتھ ومذھبھ وقومیتھ. وتمثل نموذجاً فریدا سیظل حیاً 

 .إلى أن یرث هللا األرض ومن علیھا
 الحسین (ع): اإلمامالقیم اإلنسانیة المستوحاة من ثورة 

أس�تقى الحسین (ع) والتي  اإلماممن القیم االنسانیة التي تمثلت في شخصیة 
أص��حابھ بھ��ا، ق��وة الشخص��یة م��ن شخص��یة الحس��ین (ع) وقیمھ��ا لك��ي یم��دوا بھ��ا 
األجیال القادمة باألنوار المشعة والتي ال تزال تنیر درب المسلمین المؤمنین عل�ى 
مشارق األرض ومغاربھا، والمتمثلة في التضحیة في سبیل اإلسالم والثب�ات عل�ى 
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الت��ي ال تھ��اب الم��وت، وم��ن ھ��ذه عظم��ة المب��دأ المحم��دي الش��ریف، والص��راحة 
 الصفات ھي:

 : قیمة اإلباء -1
م��ن أھ��م الق��م الت��ي اس��تقاھا أص��حاب الحس��ین (ع) ھ��ي قیم��ة اإلب��اء، إذ علّ��م 

( ال وهللا ال أعط��یكم بی��دي :الحس��ین (ع) الرج��ال الرجول��ة، ونب��ل اإلب��اء، ف��ي قول��ھ
برب��ي وربك��م أن إعط��اء ال��ذلیل، وال أق��ر إق��رار العبی��د، ی��ا عب��اد هللا إن��ي ع��ذت 

ترجمون، أعوذ بربي وربكم من كل متكبر ال یؤمن بیوم الحس�اب). ونس�مع كی�ف 
تتعلم الرجال منھ الرجولة في قول مصعب بن الزبیر: إذ قال لسكینة بنت الحس�ین 

وقد استقى أبناء الحشد ھ�ذه الص�فة الحس�ینیة  ،(ع) (لم یبِق أبوك البن حرة عذراً)
 البطال في قتال داعش في ساحات الوغى.وفعال ابلوا بالء الرجال ا

 البطولة:  -2
وھي سمة واضحة عند أبي عبد هللا الحسین (ع) ونراھا في مواقف كثی�رة، 

( قوموا یرحمكم هللا إلى الموت الذي البد منھ , ف�أن ھ�ذه الس�ھام ُرُس�ُل  :منھا قولھ
س�ین (ع) حتى قُتل م�ن أص�حاب الح ،القوم إلیكم )، فاقتتلوا ساعة من النھار حملة

اش�تد  :جماعة , فعندھا ضرب الحس�ین (ع) ی�ده عل�ى لحیت�ھ الش�ریفة وجع�ل یق�ول
واش�تد غض�ب هللا عل�ى المج�وس  ،غضب هللا على النصارى إذ جعلوه ثالث ثالث�ة

واشتد غضب هللا على قوم اتفقت كلم�تھم عل�ى قت�ل  ،إذ عبدوا الشمس والقمر دونھ
يء مم��ا یری��دون حت��ى ألق��ى هللا وأن��ا أم��ا وهللا ال أجی��بھم إل��ى ش�� ،اب��ن بن��ت نب��یھم
 .مخضب بدمي

ف��نالحظ ف��ي ھ��ذه األق��وال بالغ��ة الروع��ة ف��ي قول��ھ: (قوم��وا إل��ى الم��وت.... 
وقولھ أما وهللا ال أجیبھم....) فالدعوة إلى الموت كأنھا دعوة إلى مأدبة لذیذة، وأنا 

ھان ربھ، على یقین كان الحسین (ع) یجدھا لذیذة وھو ینازل الباطل ویرتسم لھ بر
وھذا ما شاھدناه في ساحات الوغى اذ سطر أبناء الحشد االبطال أروع البط�والت 
وق��دموا أروع األمثل��ة ف��ي التعام��ل م��ع األطف��ال والش��یوخ الع��القین ف��ي س��احات 

 )4( المعارك.
 اة والموت: یقیمة الح -3

الحسین (ع) قیمة لمعنى الحیاة والموت فكان ال یعطي أي  اإلماملقد أعطى 
قیمة لھا ما عدا قیمة المبدأ، وھو مبدأ الثبات على عھد جده الرس�ول (ص)، وھ�ذا 
المب��دأ، وھ��و المج��دد لبنای��ة التوحی��د كم��ا ق��ال عن��ھ الش��اعر الھن��دي (مع��ین ال��دین 

من�ھ ومس�مع،  الحمیري) فقد كان الموت یخطف أنصاره الواحد تلو اآلخ�ر بم�رأى
وأبناؤه یسقطون من شدة العطش وتضربھم سیوف األعداء، وَحَرُمھُ ینفجْعَن وھ�و 
یتلوى من الظمأ ومن اآللم، وعلى الرغم من ذلك نراه ثابت على مبدئ�ھ وال یل�ین. 
وق��د اثبت��ت التج��ارب اثن��اء القت��ال كی��ف ص��مد ابن��اء الحش��د الش��عبي ف��ي س��احات 



 2018�رش�ن الثاين  8-7 اجلامعة املستنرصیة - لكیة ا�ٓداب       ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقايف العارش 
 

212 
 

الحس��ین(ع) ف��ي  اإلم��امدین ومطبق��ین وص��یة المع��ارك ول��م یترك��وا م��واقعھم مؤك��
 ( ال وهللا ال أعطیكم بیدي إعطاء الذلیل...الخ.:قولھ

  قیمة العالقة اإلنسانیة بین القائد وأصحابھ: -4
ف��ي ك��ربالء تجل��ت أروع الص��ور األخالقی��ة ف��ي قض��یة العالق��ة ب��ین القائ��د 
وأنصاره، وكانت كلمات الحسین (ع) ألنصاره تنم عن المؤاساة ونبذ الطبقیة حتى 
مع العبید، وكذلك كانت أفعال�ھ (ع) معھ�م، فق�د وض�ع الحس�ین (ع) خ�ده عل�ى خ�د 

ذا ك�ان یخاط�ب أص�حابھ غالم أحد أصحابھ حینما كان یلتقط أنفاسھ األخی�رة. وھك�
وأنصاره قائالً: صبراً بني الكرام، وقوم�وا ی�ا ك�رام، وی�دعو لج�ون م�ولى أب�ي ذر 
بتبییض وجھھ یوم القیامة، وتطیب ریحھ بالحش�ر م�ع األب�رار، أو ب�التعریف بین�ھ 

 .)5(وبین محمد وآل محمد 
ل وھكذا كان أبناء الحشد یتع�املون ك�أخوة ف�ي العائل�ة الواح�دة اذ یس�اعد ك� 

واحد منھم االخر اثناء الواجبات القتالیة، ویحزنوا عندما یفقدوا أحد زمالئھ�م، فق�د 
 كانوا كالبنیان المرصوص یشد ویسند بعضھم البعض االخر.

 قیمة العبرة بالنھایة:  -5
وبقی�ت  ،الحس�ین (ع) رس�الة كبی�ره لألم�ة اإلس�المیة جمع�اء اإلم�املقد أدى 

وھ��ي بح��ق  ،ش��ارق األرض ومغاربھ��اعب��ر العص��ور تنھ��ل منھ��ا األجی��ال م��ن م
فھ�ذه الرس�الة تض�منت  ،انتصار الدم على السیف من یوم عاشوراء إلى یومنا ھ�ذا

أسمى القیم   اإلنسانیة وأصبحت مرجعاً یُقتدى بھا ویرجع إلیھا الباحثون والعلماء 
والمفكرون في مجال حقوق اإلنسان  والنتائج النظریة والعملیة التي توصلت إلیھا 

الحس�ین (ع) م�ارس تل�ك الق�یم اإلنس�انیة وعلمھ�ا ألص�حابھ وطل�ب م�نھم  اإلمام, ف
ألنھ��ا بح��ق مب��ادئ س��ماویة مقدس��ة تعلمھ��ا م��ن ج��ده الرس��ول األعظ��م  االقت��داء بھ��ا

وفعال اقتدى أبناء المرجعیة الشریفة بالقیم اإلنسانیة التي ج�اءت بھ�ا الث�ورة .(ص)
الحس��ینیة المقدس��ة عن��دما لب��وا ن��داء المرجعی��ة الش��ریفة م��ن خ��الل التط��وع ف��ي 

لل�دفاع ع�ن ارض  اذ تنخ�ى الرج�ال ف�ي التط�وع ،تشكیالت الحشد الشعبي المقدس
فھم بحق أبناء الرج�ال ال�ذین نص�روا الث�ورة الحس�ینیة  ،الوطن والتضحیة بانفسھم

 في حینھا.
 قیمة الشھادة:  -6

تناس��ب حیوی��ة ك��ل أم��ة وروح االنبع��اث ف��ي ك��ل جماع��ة ط��رداً وعكس��اً م��ع 
انتش�ار روح الش��ھادة وتص��وراتھا ب��ین أف��راد األم�ة والجماع��ة وم��ع كث��رة الش��ھداء 

رتھم في تلك األمة والجماعة. فكلما نما في األم�ة ع�دد ھ�ؤالء الش�ھداء األحیاء وند
األحیاء كانت األمة أقدر على النھ�وض وأق�رب إل�ى تحقی�ق أھ�دافھا وذل�ك بتحقی�ق 
قضیتھا، وكلما ندر في األمة عدد ھؤالء الش�ھداء األحی�اء كان�ت األم�ة أعج�ز ع�ن 

تربص��ین بھ��ا. وھ��ذا ق��انون النھ��وض وأق��رب إل��ى تك��ون من��االً س��ھالً ألع��دائھا والم
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حیاتي تاریخي ینطبق على كل األمم في كل العھود وفي جمیع الحضارات ویمكن 
الحسین  اإلمامأن نقدم مثاالً لھ من حیاة اإلسالم بین عھد الرسول (ص) وبین عھد 

 (ع).
فف��ي عھ��د الرس��ول (ص) كان��ت روح الش��ھادة ب��ین أص��حابھ ش��ائعة، وك��ان 

ھادة ب���ین ی���دي رس���ول هللا (ص)، فحق���ق اإلس���الم أص���حابھ یتس���ابقون لنی���ل الش���
والمسلمون انتصارات تجاوزت كل القوانین العادیة للتاریخ، ألن عامالً نوعیاً ھ�و 
عام��ل الش��ھادة، غیّ��ر المعطی��ات العادی��ة لحرك��ة الت��اریخ واس��تمرت ھ��ذه االندفاع��ة 

ظ�م بفضل ھذه الروح حتى حقق�ت لإلس�الم ف�ي عھ�د الخلف�اء األول�ین انتش�اره األع
)6(. 

الحس�ن (ع) وم�ع انتش�ار اإلس�الم وانتش�ار ثقافت�ھ ونم�و  اإلم�امأما في عھ�د 
مجتمعھ فق�د كان�ت روح الش�ھادة ض�ئیلة تش�بھ النج�وم ف�ي ظلم�ات اللی�ل بحی�ث ل�م 

أن یولَّ�د إال  ،وك�ل التح�دي الحس�یني العل�وي اإلس�المي ،یستطیع كل الظلم األموي
 اإلم��اممم��ا اقتض��ى م��ن  ،ھداء ك��ربالءع��دداً مح��دوداً م��ن الش��ھداء تمث��ل نخب��تھم ش��
أْن یقوم بثورتھ العظیمة واالنتحاریة  ،الحسین (ع) وقد أدرك ھذه الحقیقة المرعبة

��ر ف��ي األم��ة اإلس��المیة روح الش��ھادة م��ن جدی��د لتغ��دو ك��النور  ،م��ن أج��ل أن یفجَّ
كما كانت في عھ�د الرس�ول (ص) ولتس�تأنف األم�ة بھ�ذه ال�روح جھادھ�ا  ،والھواء

 ،ك�ل المستض�عفین ف�ي األرض ،العدالة والكرام�ة اإلنس�انیة للمستض�عفینمن أجل 
ومن ھذا المنظور یمثل أنصار الحسین (ع) شھداء كربالء أعلى ذروة نوعی�ة ف�ي 

ألنھ�م ص�مموا عل�ى نی�ل الش�ھادة  ،سجل الشھادة والشھداء ف�ي ت�اریخ اإلس�الم كل�ھ
وھ�ذا م�ا  ،ق�وى الطغی�ان أم�ام ،التي رزقھ�م هللا إیاھ�ا ف�ي حال�ة م�ن الھزیم�ة لألم�ة

 ً  .یمیزھم عن شھداء العھد النبوي الذین صمموا على نیل الشھادة أیضا
وال ت��زال الث��ورة الحس��ینیة تق��اوم االس��تعمار، فم��ن منابرھ��ا یطل��ق ص��وت 
القرآن، وفي مواكبھا تجري خصال محمد وعلي والزھراء (عل�یھم الس�الم)، وف�ي 
ظلھا یعیش كل من ھدى هللا قلبھُ لألیمان، ومن شاء أن یتفیَّ�أ ظ�الل الس�الم، وھ�ذه 

ذناب��ھ ف��ي ب��الد اإلس��الم الحقیق��ة أقض��ت مض��اجع المس��تعمرین، وأن االس��تعمار وأ
یشنون ھجوماً واسعاً وحرب عشواء لصّد ھ�ذه الث�ورة المبارك�ة، وھ�م یعلم�ون أن 
ث���ورة الحس���ین (ع) ھ���ي القلع���ة الوحی���دة الص���امدة بوج���ھ االس���تعمار، واس���تمر 
االستعمار وأعوانھ بالنیل من القیم اإلنسانیة الت�ي ج�اءت بھ�ا الث�ورة الحس�ینیة م�ن 

ع�ش وم�دھم بالس�الح والعت�اد ودفعھ�م الح�تالل من�اطق خالل مساعدة عص�ابات دا
ولكن بفضل صمود أبناء الحشد الشعبي االبط�ال ،واسعة من ارض العراق الحبیب

الذین كانوا یتسابقون للدفاع عن األرض والعرض والمقدسات، ألنھم صمموا على 
 نیل الشھادة التي رزقھم هللا إیاھا تلبیة لنداء المرجعیة الشریفة.

 اد:الجھ   -7
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وتتجل��ى الق��یم االنس��انیة لھ��ذه النھض��ة الحس��ینیة بم��ا حققت��ھ الث��ورة ف��ي حف��ظ 
المبادئ الحقھ لإلسالم الت�ي بش�ر بھ�ا الرس�ول االعظ�م محمد(ص�لى هللا علی�ھ وال�ھ 
وس��لم)في عص��ر الرس��الة اإلس��المیة، باإلض��افة ال��ى اھ��دافھا الس��امیة ف��ي الحری��ة 

ت�ھ ھ�ذه النھض�ة المبارك�ة ف�ي الفك�ر فاألثر ال�ذي ترك،واالستشھاد من اجل الكرامة
المعاصر اذ تمثلت بفتوى الجھاد الكفائي ال�ذي أدى ال�ى تط�وع المالی�ین م�ن أبن�اء 

ال��ذي  ك��ان ض��رورة موض��وعیة  ،الع��راق ف��ي تش��كیالت الحش��د الش��عبي المق��دس
التخاذ موقف عسكري مھما كان�ت الظ�روف ومھم�ا كان�ت الخس�ارة لغ�رض دح�ر 

ال�دواعش االنج�اس  م�ن خ�الل التض�حیة الت�ي ھ�ي الدواعش وتطھیر األرض من 
من اسمى القیم االجتماعیة واالنسانیة الت�ي تمی�ز بھ�ا س�ید الش�ھداء (ع). ام�ا البع�د 
االجتم��اعي االخ��ر فیق��ع ف��ي مفھ��وم الجھ��اد االكب��ر حی��ث ق��ال س��بحانھ وتع��الى: 
والت���ائبون، العاب���دون، الحام���دون، الس���ائحون، الراكع���ون، الس���اجدون، اآلم���رون 

لمعروف، والن��اھون ع��ن المنك��ر والح��افظون لح��دود هللا). وھ��ذا برمت��ھ یش��كل ب��ا
 )7( المكانة العالیة لثورة الحسین(ع).

الحسین (ع) بصماتھ في أكث�ر م�ن اتج�اه ف�ي حرك�ة الت�اریخ  اإلماملقد ترك 
فھو الذي صنع التاریخ من خالل معركة الطف التي كان الحسین أعظم قربانا مال 
القلب والزمن بروح نقیة لتكون شھادتھ من نمط اخر لیبكي من ھو مسلم ومن ھو 

 خارج االسالم.
 المعاملة الحسنة: -8

ي تمث�ل الم�نھج االخالق�ي للث�ورة الحس�ینیة، ومن القیم االنسانیة االخرى الت�
فقد امر الحسین (ع) فتیانھ بالتعامل مع اعدائھ بالرحمة واللطف والمروءة والكرم 
واستس��قائھم الم��اء بع��د ان بل��غ بھ��م العط��ش. وھ��ذه الق��یم اس��تلھمھا أبن��اء الحش��د 

دیم الشجعان من خالل استسقاء المیاه لألطفال والش�یوخ الن�اجین م�ن المع�ارك وتق�
الطعام والشراب لھ�م ومع�املتھم ب�الطف واالحت�رام، وھ�ذا دلی�ل عل�ى تمس�ك أبن�اء 

 الحشد الشعبي المقدس بالمنھج االخالقي للثورة الحسینیة.
 قیمة الھدایة: -9

الحسین (ع) على مواضیع الھدای�ة وع�دم اراق�ة ال�دماء واحت�رام  اإلمامأكد  
للقیم االنس�انیة واالخالقی�ة الت�ي النساء وعدم استخدامھن كترس للحمایة. ولقد كان 

الحسین (ع) في الثورة اقوى فاعلیھ واش�د اث�راً ف�ي النف�وس وتغیی�ر  اإلمامجسدھا 
القلوب بعد ان فض�ح الع�دو وكش�ف غایات�ھ لت�تم تعریتھ�ا بالوس�یلة الش�ریفة واالداة 

 الطاھرة لیبقى مدرسة لكل من یرید من ثورتھ ھدفا سامیاً وغایة عظمى.
 ة والدیمقراطیة:قیمة الحری  -10

الحس��ین (ع) بم��نھج ع��دم االك��راه عل��ى مناص��رتھ فت��رك  اإلم��امفق��د عم��ل  
المجال مفتوح�اً لم�ن یخت�ار، وھ�ذا مم�ا ی�دل عل�ى قیم�ة الحری�ة، والدیمقراطی�ة ف�ي 
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والمس�لمین، حی�ث  اختیار الطریق او الوسیلة الش�ریفة والص�حیحة لخدم�ة االس�الم
ت��رك الب��اب مفتوح��اً لم��ن یخت��ار االنخ��راط واالض��واء تح��ت لوائ��ھ. ام��ا بالنس��بة 
لتشكیالت الحشد الشعبي المقدس فقد ترك الب�اب مفتوح�اً لم�ن یخت�ار التط�وع وفق�ا 
لفت��وى الجھ��اد الكف��ائي والت��ي ح��ددت ش��روطا للتط��وع وب��دون اجب��ار أح��د عل��ى 

 )8( المقدس.االنخراط في تشكیالت الحشد الشعبي 
 :واإلیمانقیمة التقوى   -11

لق���د ارتبط���ت الق���یم االنس���انیة للث���ورة الحس���ینیة بأھ���دافھا المتمثل���ة ب���التقوى 
واالیم��ان واس��تمدت ھ��ذه الث��ورة قوتھ��ا م��ن طابعھ��ا الش��مولي كونھ��ا تعن��ي اع��ادة 
االسالم الى نصابھ الحقیقي من خالل االیمان بالقیم االنسانیة النبیلة وھي التضحیة 

ھادة واالص��الح. ام��ا المض��مون االنس��اني لھ��ذه الث��ورة فیتجس��د بك��ون قیمھ��ا والش��
جاءت لمناصرة الضعفاء والمظلومین لكي تبق�ى حی�ھ تت�أجج ف�ي النف�وس وتص�بح 
نداء لضمیر االنسانیة جمعاء، لذا فأن قیمھا تركزت على االیمان والعدل والحری�ة 

القیم�ة األس�مى فھ�ي االستش�ھاد والحیاة ضد الكفر والفساد والظل�م واالس�تبداد، ام�ا 
 من اجل ارساء دعائم دولة العدل االلھي بدال عن دولة الكفر والطغیان.

 الخاتمة:
ن أھل البیت علیھم السالم یمثلون القاعدة األساسیة للوح�دة اإلس�المیة، فق�د إ

أذھب هللا عنھم الرجس وطھرھم تطھیراً، وإخالصھم � ورسولھ ولإلسالم وأھل�ھ 
ي سبیل هللا وسعیھم من اجل إصالح أمة الحبیب محمد (صلى هللا علیھ وجھادھم ف

وآلة وسلم) في قضایاھا العام�ة والخاص�ة وعل�ى أس�اس مس�ؤولیاتھم الكب�رى الت�ي 
حملھم هللا إیاھا ومعركة الطف تعّد بحق البوصلة الحقیقیة التي تدلنا على الطری�ق 

 )9( .الصحیح، وتنیر أمام السالكین دروب العزة والعظمة
ولھذا فالحسین(ع) ھو قائد وأستاذ نتعلم منھ می�زات وص�فات القائ�د الملھ�م، 
فمن خالل البحث ألموسع نج�د شخص�یة الحس�ین (ع) وص�فاتھا وقیمھ�ا تتمث�ل بھ�ا 
نھضة حضاریة جمعت فیھا أعظم قیم األرض والسماء، یُستلھم منھا في كل زمان 

القیامة، فھي أوسع م�ن البقع�ة ومكان قیم ومبادئ إنسانیة یقتدي بھا الناس إلى یوم 
المكانیة التي ُعِرفَْت، وأطول من المدة الزمنیة الت�ي دارت فیھ�ا المعرك�ة، وأعظ�م 
مما تصورهُ بعضھم أنھا حادثة تاریخیة تنطوي ف�ي ص�فحات الت�اریخ ش�أنھا ش�أن 

 بقیة الوقائع. 
الحس�ین (ع)  اإلم�امومن القیم والخصال اإلنسانیة التي تمثلت ف�ي شخص�یة 

الحس��ین (ع) وص��فاتھا وقیمھ��ا  اإلم��امأس��تقى أص��حابھ منھ��ا ھ��ي ق��وة شخص��یة و
كالتض��حیة ف��ي س��بیل اإلس��الم والثب��ات عل��ى عظم��ة المب��دأ المحم��دي الش��ریف، 

 والصراحة التي ال تھاب الموت.
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الحس�ین (ع) جس��دت االص��الح والھدای�ة لك��ل البش��ریة دون  اإلم��امث�ورة  إن
االبرار بتضحیاتھم السخیة الى بناء مجتمع استثناء، اذ سعى سید الشھداء وصحبھ 

إسالمي وإنساني متكام�ل، تس�ود فی�ھ االخ�الق الفاض�لة والق�یم النبیل�ة وتتحق�ق فی�ھ 
العدالة واالخوة والحریة والمساواة وال�دفاع ع�ن األرض والع�رض ووغیرھ�ا م�ن 

الحشد القیم االنسانیة التي تحفظ حقوق وكرامة اإلنسان والتي استلھمھا قادة وأبناء 
الش��عبي المق��دس واعتم��دوا علیھ��ا ك��دروس ف��ي مع��اركھم الش��ریفة ض��د داع���ش 
اإلرھابي، ویتضح ذلك في ضوء الھتافات والشعارات التي تعبر عن م�دى تمس�ك 
أبناء المرجعیة الرشیدة في تطبیق مبادئ وقیم الثورة الحس�ینیة المتمثل�ة ف�ي ش�عار 

التشكیالت القتالیة بأسماء  فضال عن تسمیة ،كل یوم عاشوراء وكل أرض كربالء
القادة العظام الذین كانت لھ�م ص�والت وج�والت ف�ي معرك�ة الط�ف الخال�دة ومنھ�ا 

ك�ل ذل�ك یظھ�ر  ،تشكیل العباس (ع) وتشكیل السجاد(ع) وتشكیل علي األكبر (ع)
لنا بوضوح التأثیر الواض�ح والم�ؤثر لمب�ادئ الث�ورة الحس�ینیة الممت�د عب�ر ال�زمن 

ش���د لن���داء المرجعی���ة الرش���یدة المتمثل���ة بفت���وى الس���ید عل���ي واس���تجابة جم���وع الح
السیس��تاني ( دام ظل���ھ الش���ریف) وس���یبقى أبن��اء المرجعی���ة الرش���یدة أوفی���اء للق���یم 
الحسینیة والسیر على نھجھ ونھج أصحابھ في الوق�وف ف�ي وج�ھ الطغی�ان والظل�م 

 الداعشي اإلرھابي.
كربالء مج�ددة حبھ�ا ووفاءھ�ا لص�احب ال�ذكرى  إن الجموع التي تسیر الى 

العطرة سید الشھداء وصحبھ االبرار لثورة تعد مدرسة حقیقیة تستقي منھا األجیال 
الالحقة كل معاني العز والشرف والكرامة اإلنسانیة وإنقاذ ال�دین وإحی�اء الش�ریعة 

 م��اماإلورف��ع البش��ریة م��ن أدن��ى م��ا وص��لت إلی��ھ إل��ى ع��الم الن��ور والض��یاء فث��ورة 
الحسین علیھ السالم تحمل الكثیر من المعاني واألبعاد والدالالت، فھي لیس�ت تل�ك 

عام وانتھت بش�كل  1400الثورة والحركة التي حصلت أحداثھا قبل ما یقرب من 
طبیعي كما تنتھي المعارك التي یقوم بھ�ا اإلنس�ان ف�ال ب�د م�ن التوق�ف ط�ویال عن�د 

ال ت�زال مس�تمرة حت�ى یومن�ا ھ�ذا ومتج�ذرة ف�ي النتائج واآلثار التي حملتھا والت�ي 
نفوس وضمائر المالیین، عاما بعد اخر لذلك ف�ان نھض�ة الحس�ین علی�ھ الس�الم ل�م 
تكن مذھبیة ولن تك�ون ك�ذلك وش�عار تل�ك النھض�ة ال زال م�دّویاً یجس�دھا بمقولت�ھ 
المشھورة (إنّما خرجت لطلب اإلصالح في أمة جدي ص�لى هللا علی�ھ وآل�ة وس�لم) 

إحیاء ذكرى عاشوراء ھو للعبرة واالتعاظ وتوضیح ال�درس العمل�ي والتطبی�ق  إنّ 
آلیات كتاب هللا اآلم�رة ب�الثورة عل�ى الح�اكم الظ�الم ول�و م�ن موق�ع إس�المھ الع�ام، 
فمجرد كون الحاكم مسلماً ال یمنع م�ن القی�ام ض�ّده لتص�حیح مس�ار األم�ور عن�دما 

دل والحق ولذلك نرى القرآن یصّرح ینحرف بھا عن جادة االستقامة والھدایة والع
بأن من لم یحكم بما أنزل هللا فھو الكافر والفاسق والظ�الم. وعلی�ھ فالحس�ین (علی�ھ 
السالم) أراد بنھضتھ أن یسّن سنة حسنة في اإلس�الم لیقت�دي ب�ھ ك�ّل المس�لمین ف�ي 
العصور الالحقة عندما یعیشون أوض�اعاً ك�التي كان�ت موج�ودة ف�ي عص�ره حی�ث 

لظل��م وع��ّم الفس��اد األم��ة اإلس��المیة بس��بب فس��اد الح��اكم وانحراف��ھ وكلم��ات انتش��ر ا
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الحسین (علیھ الس�الم) ان عل�ى اإلس�الم الس�الم إذا ابتلی�ت األم�ة ب�راعٍ فاس�د ال�ذي 
وصفھ سید الش�ھداء م�ن ان الح�اكم الفاس�د رج�ل فاس�ق ش�ارب للخم�ر قات�ل لل�نفس 

ان ھ��ذه عب��ارات جس��دت .ل��ھالمحترم��ة معل��ن بالفس��ق والفج��ور ومثل��ي ال یب��ایع مث
حكمة كبیر ة المعنى والداللة وكأنھا قیلت الیوم ازاء الجم�وع م�ن الع�راقیین وھ�ي 
كانت تنطلق كل جمعة تطالب باإلصالح ومحاسبة المفسدین وس�راق الم�ال الع�ام. 
فف��ي ھ��ذا البح��ث حاول��ت أن أق��ف عل��ى الق��یم اإلنس��انیة الت��ي أتص��فت بھ��ا الث��ورة 

دورا كبیرا في شحذ ھمم مقاتلي الحشد الش�عبي االبط�ال ف�ي الحسینیة والتي لعبت 
تحقیق النصر على عصابات داعش االرھابي، ولوال ھذه القیم الراسخة في قل�وب 
االبط��ال مق��اتلین وق��ادة، لك��ان ال��دواعش ق��د دنس��وا األرض والع��رض وعبث��وا ف��ي 

لوھ�ا األرض فسادا كما فعلوا في الموصل وتلعفر وغیرھا من األراض�ي الت�ي احت
في بادئ االمر. ولھذا جاءت ثورة الحسین (ع) في معركة الطف لتك�ون مع�ین ال 
ینضب للمجاھ�دین الم�دافعین ع�ن األرض وال�دین والعقی�دة اإلس�المیة الت�ي وض�ع 

الحس�ین(ع)، والت�ي تتج�دد ف�ي ك�ل ع�ام، ونص�ره یتج�دد عل�ى م�دى  اإلم�امأسسھا 
ل�دروس والعب�ر لتنی�ر طری�ق السنین، وتس�تمر ش�علتھ ف�ي الت�وھج وتف�یض علین�ا با

الحسین(ع). فثورة عاش�وراء مدرس�ة تعل�م منھ�ا  اإلمامالمجاھدین المؤمنین بعقیدة 
الحس�ین(ع)  اإلم�امأبناء الحشد الشعبي المقدس أروع العبر، واس�تلھموا م�ن قص�ة 

وأصحابھ األطھار عدداً من القیم اإلنسانیة التي تحلى بھا قادة الحشد الشعبي وك�ل 
ن القوى األمنیة الذین شاركوا إخوانھم  أبناء الحشد الشعبي في عملیات الخیرین م

تحریر المدن العراقیة من دنس الدواعش االنجاس الذین اساءوا لإلس�الم وانتھك�وا 
كل القیم الدینیة والدنیویة وھي أن نثار � وحده، ث�م لل�دین، ث�م للمب�دأ، ث�م للعقی�دة، 

نتماءات التي صاغھا اإلنسان وفقاً ألھوائ�ھ، وال ننتصر للعصبیات والقومیات واال
فق��د امتزج��ت ال��دماء ف��ي معرك��ة الط��ف، دم��اء المس��لمین وغی��ر المس��لمین، ودم��اء 

أیضا  ،القبائل العربیة المختلفة من بني ھاشم وبني أسد وغیرھم في ارض كربالء
الی��وم الت��اریخ یعی��د نفس��ھ ف��ي ك��ل ارض ك��ربالء اذ امتزج��ت دم��اء أبن��اء الحش��د 

ي االطھ���ار ال��ذین لب���وا ن���داء المرجعی��ة الش���ریفة وال���ذین ج��اءوا م���ن كاف���ة الش��عب
محافظات الع�راق م�ع دم�اء أبن�اء الق�وات األمنی�ة م�ن الج�یش والش�رطة االتحادی�ة 
وأبناء الحشد العشائري ال�ذین ك�ان لھ�م دورا كبی�را ف�ي ض�بط االم�ن ف�ي من�اطقھم 

نس�انیة كب�رى بك�ل أبعادھ�ا الحسین علیھ السالم ھي ث�ورة إ اإلمامالمحررة. فثورة 
حدثت في عصر معین لكن إشعاعھا وقیمھا ومثلھا ومحتواھا اإلنساني الكبیر یشع 
على كل أمم األرض مادام الظلم واالضطھاد قائم�ان ف�ي ھ�ذا الع�الم. والب�د لن�ا أن 
نستحضر قیم تلك الث�ورة الخال�دة ف�ي ك�ل لحظ�ة م�ن لحظ�ات ھ�ذا ال�زمن. وعن�دما 

ورة المجیدة وأھدافھا لننھل م�ن نبعھ�ا الث�ر، ونعلمھ�ا لألجی�ال نستحضر قیم تلك الث
القادمة لكي تكون لھم منارا ینیر الطریق امامھم لی�زدادوا ثق�ة وعزیم�ة بق�درة ك�ل 
من ُسلب حقھ وامتُھنت كرامتھ وص�ودرت آمال�ھ، ویض�عوا نص�ب اعی�نھم دروس 

 )10(الحسین (ع) النتزاع ذلك الحق المصادر.  اإلمامثورة 
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وما دام ھذا الدفق یتجدد كالسیل األزلي ومادام ھذا الشعاع المحم�دي الخال�د 
یظ���ل یخت���رق المس���افات لینی���ر طری���ق الحری���ة والكرام���ة لك���ل ش���عوب األرض 
المظلومة، ل�ذا ف�إن الكتاب�ة ع�ن الحس�ین (ع) متج�ددة أیض�ا وھ�ي ك�البحر ال�ذي ال 

د نھ�ل الكثی�ر م�ن ینتھي تدفقھ وال یجف عط�اؤه مادام�ت ش�عوب األرض باقی�ة. لق�
الكت�اب واألدب��اء والش��عراء م�ن ذوي الض��مائر الحی��ة المتوق�دة م��ن مس��لمین وغی��ر 
مس��لمین م��ن مع��ین ھ��ذه الث��ورة الخال��دة فأب��دعوا وأج��ادوا ف��ي كتاب��اتھم ح��ول تل��ك 

وب��ذلك أیقظ��وا الھم��م .والنب��ل المتف��رد ف��ي توھجھ ،والق��یم االنس��انیة ،البطول��ة الف��ذة
ا العق��ول وزرع��وا العنف��وان ف��ي ال��دماء وأتحفوھ��ا والع��زائم والض��مائر، وحرك��و

بشذرات من األمل والثقة بالنفس للدفاع عن األرض التي دنسھا الدواعش في فترة 
انشغال الدولة في أمور البناء واالعمار لیحتلوا المدن العراقیة كالموصل وص�الح 

ار الشرفاء ولكن بفضل جھود الرجال االخی ،الدین واالنبار وھددوا العاصمة بغداد
الحسین(ع) جاءت فتوى الجھاد الكفائي التي أصدرھا السید  اإلمامالمؤمنین بعقیدة 

عل��ي السیس��تاني(دام ظل��ة الش��ریف)  لتحف��ز الھم��م وت��وقظ الض��مائر م��ن اقص��ى 
واس��تجابة لھ��ذه الفت��وى الش��ریفة تط��وع االالف م��ن الرج��ال  ،الع��راق ال��ى أقص��اه

ق��دس ال�ذي اس��تطاع خ�الل فت��رة قص��یرة الغی�ارى ف��ي تش�كیالت الحش��د الش�عبي الم
إیق��اف ھ��ذا الزح��ف الداعش��ي بفض��ل س��واعد ق��ادة وأبن��اء الحش��د الش��عبي االبط��ال 

الحسین (ع)  اإلمامالمؤمنین بالمبادئ االنسانیة للثورة الحسینیة المباركة. لقد أعلن 
(من رأى :للدنیا كلھا وخاطبھا قائال: (أیھا الناس أني سمعت جدي رسول هللا یقول

منُكم ُسلطاناً جائِراً ُمستحالً لحرم هللا، ناكثاً بعَھِده، ُمخاِلف�اً لس�نِّة رس�وِل هللا، یَعم�ُل 
في عباِده باإلثِم والعدواِن، فلم یُغیّر ما علیِھ بقوٍل وال بفعٍل، ك�ان َحقّ�اً عل�ى هللا أن 

أتب�اِعھم _ ق�د یُدِخلھ َمدخلَھ). وقد َعلمتُم أنَّ ھؤالء القوَم _ ویشیُر إل�ى بن�ي أمیّ�ة و
لَِزموا طاعةَ الشیطاِن وتَولَوا عن طاعِة الرحمِن، وأظھُروا الفساَد وعطلّوا الحدوَد 
ِ وحرموا حاللھ، وإنّي أحقُّ بھذا األم�ر. فث�ورة  واستأثَروا بالفيء، وأحلوا حرام �َّ
الحسین (ع) ھي امتداد للرسالة المحمدیة السمحاء التي م�ا ج�اءت أال لتزی�ل نظ�ام 

رق والعبودیة، وتھد صروح الظلم والظالمین الذین نصبوا من أنفسھم آلھ�ة تعب�د ال
م��ن دون هللا وس��خروا ك��ل ش��يء ألغراض��ھم الدنیئ��ة المحرم��ة الت��ي تتع��ارض م��ع 
أبس��ط المف��اھیم والق��یم األخالقی��ة وأم��روا ش��عوبھم أن تنق��اد ك��القطیع لمش��یئتھم كم��ا 

 اإلم�امعالمن�ا المعاص�ر. وث�ورة  یحدث الیوم في الكثیر من الدول الت�ي یزخ�ر بھ�ا
الحس��ین (ع) م��ا ج��اءت أال لتج��دد ال��دم ف��ي ع��روق الش��عوب المض��طھدة لتحفزھ��ا 
وتمنحھ��ا الق��درة اإلیمانی��ة الخالق��ة والنابض��ة والق��ادرة عل��ى اكتس��اح تل��ك الع��روش 

یمكننا القول بان م�ن  وأخیراً الخاویة التي قامت على جماجم الشعوب عبر الزمن. 
 لة فھو الذي جسد مبادئ وقیم الثورة الحسینیة.ضحى بنفسھ وما

 مصادر البحث: 
السید محمد علي حسین آل المرتضى، شعراء أھل السنة في العترة، سادات أھل الجن�ة، دار  .1

 .20-5، ص2011، لبنان، بیروت، 1المحجة البیضاء، ط
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الحس��ین (ع)، س��مو المعن��ى ف��ي س��مو ال��ذات، دار مكتب��ة التربی��ة،  اإلم��امعب��د هللا العالیل��ي،  .2
 .29، ص1972بیروت , 

م�ن المھ�د  81-77العالمة الخطیب ایة هللا السید محمد كاظم القزوین�ي. زین�ب الكب�رى (ع)  .3
-77ھ�ـ، ص1420اس للطباعة، النشر، العراق، النجف األش�رف، رإلى اللحد، مؤسسة النب

81. 
 اإلم�ام(ع) من المیالد إلى االستشھاد، إعداد ھیئة محمد األم�ین (ص)، مكتب�ة الحسین  اإلمام .4

 .309، ص2003,  3الشیرازي العالمیة، بیروت، لبنان، ط
 .143، ص2004الحسین في الفكر المسیحي وانطوان بارا، مؤسسة نور الكوثر، إیران ,  .5
یس للش�یعة وح�دھم، دار المحج�ة الشیخ توفیق حسن علویة، الحسین لكل المسلمین والعالم ول .6

 .324، ص2010البیضاء، بیروت، لبنان، الطبعة األولى، 
أنصار الحسین، للشیخ محمد مھدي شمس الدین، المؤسسة الدولیة للدراسات، النشر، بیروت  .7

 .125-75، ص1996, 
 .29مقاتل الطالبیین، البي الفرج األصفھاني، شبكة الشیعة العالمیة، ص .8
عروف الحسني، من وحي الثورة الحسینیة، دار القلم، بیروت، لبنان، المجل�د الراب�ع، . ھاشم م9

 .220ص
ثورة الحسین ظروفھا االجتماعیة وآثارھا االنسانیة، المؤسس�ة الدولی�ة للدراس�ات والنش�ر،  -10

 .150، ص1997بیروت , 
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 )السالم عليه(ثورة اإلمام احلسني 

 أساس االنتصار يف معارك التحرير العراقي 

 خالل التاريخ املعاصر

  املطلب املدني علي عبد. .م.دأ
 جامعة الكوفة  - كلية الرتبية للبنات

  مسر رحيم .أ.د 
اجلامعة   -كلية اآلداب 

  املستنصرية
 : مقدمة

الحسینیة المباركة مكانھا الطبیع�ي المتمی�ز اتخذت ثورة عاشوراء والنھضة 
إذ انطلق��ت تل��ك المنزل��ة  ، الفك��ر والمؤسس��ات العلمی��ة خ��الل الت��اریخ ف��ي ذاك��رة

الرفیعة والمكانة العظیمة من االھداف السامیة المرفوعة ف�ي مزای�ا أھ�دافھا والت�ي 
 اتجھت بصورة ال یمكن الشك نحو بناء االنسان والعمل على الحف�اظ عل�ى س�لوكھ

القویم وجعلھ یحظى بأحیاء الذات اوالً ومقارعة اصحاب الفكر الظالم�ي المتس�لط 
ومن خالل  الراغب في السطوة على اآلخرین والتحكم بمصیر الفرد االنساني ثانیا

نح��و  (علی��ھ الس��الم)ذل��ك اتجھ��ت حرك��ة س��ید الش��ھداء وس��ید االح��رار اإلم��ام الحس��ین 
غبة في بناء انساناً حراً قادراً على التحض�ر االصالح الدائم والتربیة المحمدیة الرا

 والتحرر من قیود الظلم واالستبداد.
" الث�ورة الحس�ینیة وأثرھ�ا  األول عن�وان حم�ل، مبحث�ینیتكون البحث من 

وال��ذي س��لط األض��واء عل��ى أث��ر اھ��دافھا  الس��یكولوجي عل��ى الواق��ع االنس��اني"
العظ�یم عل�ى غ�رس روح االصالحیة التربوی�ة عل�ى واق�ع اإلنس�ان ورغب�ة قائ�دھا 

االنتص��ار والتح��رر والت��ي وج��دت ص��داھا ف��ي الكثی��ر م��ن المجتمع��ات المختلف��ة 
 والدیانات المتنوعة وأظھرت بعض الجداول العلمی�ة ال�ذي احتواھ�ا المبح�ث االول

 .الكثیر من الحقائق العلمیة لذلك الخط التربوي االصالحي الدقیق
الش��عارات الحس��ینیة وأثرھ��ا ف��ي الس���لوك " أم��ا المبح��ث الث��اني بعن��وان 

وال���ذي س��لط األض���واء بص��ورة دقیق���ة عل��ى الس���مات  المی��داني للف���رد العراق��ي"
 (علی�ھ الس�الم)اإلخالقیة الرفیعة التي تمیزت ثورة عاشوراء وشخصیة اإلمام الحس�ین 

 ً في س�احات الجھ�اد  الوارث لجمع السمات القرآنیة والذي جعل ثورتھ تطبیقا عملیا
اإلخالق منطلق�اً م�ن اآلی�ات الش�ریفة المتخصص�ة ف�ي ھ�ذا الجان�ب وأحادی�ث لتلك 

جده وأبیھ المؤك�دان عل�ى تل�ك الس�مات التربوی�ة وق�د رس�م الباحث�ان ج�دوالً علمی�اً 
لنماذج من األحادیث الشعارات الثوریة التي رفعت في عاشوراء من قبل اصحاب 

ي إنعكس��ت عل��ى اخ��الق الت��ي وج��دت تطبیقھ��ا ف��ي المی��دان مباش��رة والت�� االم��ام
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المجاھ��دین ف���ي الع���راق ض��د الق���وى االرھابی���ة المتمثل��ة ب���داعش وكان���ت الث���ورة 
 الحسینیة أساس اإلنتصار ودعامة الفوز والتطور.

ع�ن قائم�ة الھ�وامش العلمی�ة الت�ي  ، فض�الً العلمی�ةوختم البحث ب�أھم النت�ائج 
 اعتمدت من قبل الباحثان في اعداد البحث.

 : ورة الحسینیة وأثرھا السیكولوجي على الواقع اإلنسانيالث: المبحث األول
تع��د الث��ورة م��ن أس��س اإلص��الح البش��ري وبن��اء الق��یم الفكری��ة القائم��ة عل��ى 

إذ بین هللا عز ، ضرورة الحفاظ على الذات البشریة والعمل على تكریمھا وصیا...
واس�جد ل�ھ وجل مكانتھا الرفیعة الذي یتمیز بھ اإلنسان ونفحھ من روح�ھ المقدس�ة 

احترام��اً من��ھ واعت��زازاً ل��ھ وجعل��ھ مع��دن االس��رار وموض��ع مثوبت��ھ )1(المالئك��ة
وعرضت اآلی�ات الش�ریفة تل�ك المكان�ة الممی�زة لإلنس�ان عن�د بارئھ�ا ومنھ�ا بقول�ھ 

َرُكْم فَأَْحَس��َن ُص��َوَرُكمْ تع��الى (( ��نَ  ُھ��َو أَنَش��أَُكموقول��ھ تع��الى (() 2())َوَص��وَّ اْألَْرِض  ِمّ
فھذا التكریم الكامل والتقدیر الجامع لجم�ع الفض�ائل وس�مات  )3())َواْستَْعَمَرُكْم فِیَھا

 الشرف للفرد اإلنساني.
من تلك المعطیات إنبثقت الثورة الحسینیة التي ھدفت الى بناء أسس التربیة 

والعط�اء القائمة على العزیمة واإلرادة الواسعة المؤطرة بروح التض�حیة  )4(الدقیقة
من أجل تثبیت المبادئ الراقیة التي لھا آثاراً مستمرة في ال�روح البش�ریة والحف�اظ 
علیھا من األمور المختلفة المؤدیة الى إھانتھا والنیل من كرامتھا عل�ى ی�د مختل�ف 

 األفكار المتسلطة على اإلنسان وارادتھ.
اإلس���الم والق���رآن الك���ریم لمحارب���ة االس���تبداد والتس���لط ومقارع���ة  دع���ا، إذاً 

الطغیان عندما یسلط على أبناء األمة والمجتم�ع ذل�ك الوب�اء البش�ري القات�ل وقول�ھ 
ِ َواْلُمْستَْض��عَِفینَ  فِ��ي َال تُقَ��اتِلُونَ ((تع��الى  َج��اِل َوالنَِّس��اِء َواْلِوْل��َداِن  ِم��نَ  َس��بِیِل �َّ الِرّ

ِذِه اْلقَْریَِة الظَّاِلِم أَْھلَُھا َواْجعَل لَّنَ�ا أَْخِرْجنَا ِمنْ  ولُوَن َربَّنَاالَِّذیَن یَقُ  لَّ�ُدنَك َوِلی��ا  ِم�ن َھٰ
 .)5())لَُّدنَك نَِصیًرا ِمن َواْجعَل لَّنَا

الث�ورة عل�ى زم�ر االرھ�اب والتط�رف وفك�ر التس�لط  إن، ذات�ھوفي الس�یاق 
مرھونة بعقیدة اإلنس�ان وق�وة فك�ره وإن اختلف�ت االع�داد المتحارب�ة للوص�ول ال�ى 
الھ��دف المنش��ود والمرس��وم وإن هللا س��بحانھ وتع��الى ق��ادراً عل��ى نص��رھم وقول��ھ 

َ  ِللَِّذیَن یُقَاتَلُوَن بِأَنَُّھْم ُظِلُموا أُِذنَ ((: تعالى  .)6())نَْصِرِھْم لَقَِدیرٌ  َعلَىٰ  َوإِنَّ �َّ
لیكن لھا  (علیھ السالم)ومن تلك المنطلقات المباركة أسست ثورة اإلمام الحسین 

موقعاً سكیلوجي في النفوس البشریة عامة دون انتماء الى قومی�ة معین�ة أو م�ذھب 
فالثورة وجدت خدمة للفك�ر البش�ري المختل�ف بع�د أن وج�دوا فیھ�ا عظ�یم  ، خاص

ولع�ل  )8(المرادة بالحیاة والضرورة القسوى للوصول إلی�ھ) 7(العطاء ونبل االخالق
اذج م��ن تل��ك الشخص��یات الفكری��ة الت��ي وج��د الباحث��ان م��ن الض��روري ع��رض نم��

تركت لھا آثاراً فكریة منشورة في المكتبات العالمیة بما حوتھ من معلومات علمیة 
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مبنیة على مجموعة من المراجع الدقیقة والمعروضة على التحلیل الدقیق واالبتعاد 
اذ تمكن��وا م��ن الوص��ول ال��ى الحق��ائق القائم��ة عل��ى عم��ق  ، ع��ن التعص��ب الفك��ري

(علی�ھ  واألغراض االصالحیة التي بذلت من قبل قائ�دھا اإلم�ام الحس�ین )9( افاالھد
ال��ذین علم��وا بص��ورة مؤك��دة ب��أن الث��ورة الحس��ینیة  )10(وأص��حاب المی��امین  الس��الم)

ومتطلباتھا تعني رسم العم�ق الترب�وي وبن�اء ق�یم الخ�الص م�ن التس�لط والظ�المین 
وینش�رون أس�س الجاھلی�ة الت�ي الذین یعملون على فرض مقوم�ات الظل�م والتس�لط 

 ، حاربھ��ا اإلس��الم وعم��ل عل��ى القض��اء علیھ��ا باإلص��الح ت��ارة والق��وة ت��ارةً اخ��رى
 : ) ذلك بصورة دقیقة1وسیبین الجدول رقم (

 )1جدول رقم (
 نماذج من المفكرین الذین تركوا آثاراً فكریة بعد تأثر فكرھم بالثورة الحسینیة

 المالحظات الكتاب اسم البلد المؤلف 

ك��ان  1975ف��ي ع��ام  التشییع الماني ھانزھالم 
أس��تاذاً ف��ي جامع��ة ت��و 

 بینكن

تورس������تن  
 ھیلن

الحس������������������ین  السوید
 الواسطة

دكت�������وراه  أطروح�������ة
كدراسة تحلیلی�ة ح�ول 
اإلم��ام الحس��ین (علی��ھ 
الس����الم) ق����دمت ف����ي 

ابس�����اال ف�����ي  جامع�����ة
 السوید

ی������������������ان  
 ریشارد

االس�������������������الم  بریطانیا
الش��یعي عقائ��د 

 وایدیولوجیات

یقول اب�ن الحس�ین ان 
یقبل والیة یزی�د ال�ذي 
تص���������فھ المص���������ادر 
التاریخیة بقلة التقوى 
الظاھرة وبح�ب موائ�د 

 الخمور.
اإلم�ام الحس�ین  ھندي كومار 

 (علیھ السالم)
ان اإلم������ام الحس������ین 
(علی���ھ الس���الم) ك���ان 
انس��اناً ص��ادقاً ص��الحاً 

إنس�اناً  ، وطاھر القلب
وك����ل حیات����ھ  ، ك����امالً 

لإلنسانیة وفدى نفسھ 
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ألجلھ�����ا ویق�����ول ان�����ا 
لس���یت مس���لم ولكن���ي 

 مسلم
جرھ��������ارد  

 كوتسلمان
س�����طوع نج�����م  األلمان

 الشیعة
الفص���احة اش���ار ال���ى 

والبالغ����ة ف����ي ك����الم 
الحس����������ین (علی����������ھ 
الس���������الم) وخطب���������ھ 
مس��������تخدماً كلم��������ات 
الفص������احة واالق������دام 

 والشجاعة والعظمة.

یان ھ�انغو  
 سون

ح�����ول اإلم�����ام  السوید
الحسین (علی�ھ 

 السالم)

أس��������تاذ الدراس��������ات 
العربی����ة واإلس����المیة 
ف����ي جامع����ة اوبس����اال 
الس��������ویدیة ویق��������ول 
الحس��ین حلق��ة وص��ل 
ب����������ین المس����������یحین 

 مسلمین.وال
 

فرنس���������وا  
 تویال

الش������یعة ف������ي  بریطانیا
 العالم

یق���ول مأس���اة ك���ربالء 
تطب���ع ب���دورھا ت���اریخ 

 اإلنسانیة.

ان المن��������اظر الت��������ي  تاریخ ایران اوربا سربیرسي 
ش����ھدتھا ب����أم راس����ي 
س�����تبقى خال�����دة ف�����ي 
مخیلتي ما دم�ت عل�ى 

 قید الحیاة.
فرای���������������ا  

 ستارك
الحس�ین (علی�ھ مأساة  صور بغدادیة بریطانیا

السالم) تتغلغل في كل 
ش�يء حت��ى تص��ل ال��ى 

ان : األس�����س وتق�����ول
الت�اریخ ق�د توق�ف ف��ي 
ك��ربالء والنج��ف من��ذ 
ان وقع�����������ت تل�����������ك 
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 الفاجعة.

0 
الحس��ین حلق��ة  السوید ھانغسون

وص�������ل ب�������ین 
المس�������������یحین 

 والمسلمین

الطری����ق ل����یس ش����اقاً 
لل����ذي یری����د المش����ي 
نح��و ك���ربالء وبخط���و 

اإلمام خطى ثابتة نحو 
 الحسین.

تب�ین ھن�ا معن�ى س�یكولوجیة الفك�ر المتمثل�ة  ، إن قرأت دقیقة للجدول أع�اله
ب��االطالع ال��دقیق عل��ى الوظ��ائف العقلی��ة والس��لوك ومعرف��ة الشخص��یة البش��ریة 
والعوامل المؤثرة بھا والتي یمكن من خاللھا التأثیر على المحافظة وتقبل االحداث 

وھن�ا وج�دت  ، سلوك اإلنساني في فت�رات طویل�ةالتي تبقى ذات أثر وضعي في ال
تلك األسماء نظریات متكاملة في احداث الثورة الحسینیة مبنیة على اس�رار غیبی�ة 
وقرارات إلھیة واض�حة والم�راد م�ن المجتمع�ات المختلف�ة النھ�ل م�ن ث�رى فكرھ�ا 

م�ة والتفاعل معھا للوصول الى حیاة التحضر وبناء فكر االنعتاق من الھیمن�ة الظال
والتس��لط االعم��ى وم��ن تل��ك االقتباس��ات الواس��عة والت��أثر وج��دت تل��ك النتاج��ات 
الفكریة ب�اقالم مختل�ف الب�احثین والمھتم�ین ب�روح االس�الم ومس�یرة حیات�ھ وال�ذین 
وج��دوا ف��ي الث��ورة الحس��ینیة بأطروح��ة لإلنس��انیة جمع��اء اراد م��ن خاللھ��ا خی��ر 

رامتھم باإلعتم�اد عل�ى منھجھ�ا البشریة واعطائھا أسس الحیاة الصالحة وانعاش ك�
واإلقتداء بقائدھا ودوره المب�ارك ال�ذي بق�ى ف�ي ذاك�رة الت�اریخ یتج�دد ف�ي مختل�ف 
العص���ور ویتناول���ھ المب���دعین والمختص���ین بع���د أن وج���دوا فی���ھ رج���ل الض���میر 
والوجدان ومؤسس فكر الھدایة واالنعتاق والذي رسم خطوتھ بكل صالبة وادراك 

آیات التضحیة والعطاء لكي تبقى تلك المس�یرة تعط�ي ثمارھ�ا باذالً أسمى ، وتمعن
لمختلف االجی�ال الراغب�ة ف�ي البق�اء عل�ى ھ�دى الحری�ة والع�یش الس�لیم والتحض�ر 

 واالقدام للذات والمجتمع اإلنساني المختلف.
لق��د اس��تھدف اإلم��ام الحس��ین (علی��ھ الس��الم) ف��ي مجم��ل حرك��ة تل��ك االبع��اد 

وق��د تمك��ن س��الم هللا علی��ھ بھ��ذه التض��حیة ، بط��ة بینھ��اواالھ��داف آنف��ة ال��ذكر المترا
وعظم���ة العط���اء ال���ذي بذل���ھ لالس���الم وتص���میمھ الق���وي للوص���ول ال���ى االھ���داف 

 .)12(العظیمة
ومن آثار ثورة اإلمام الحسین (علیھ الس�الم) عل�ى الواق�ع ، وفي السیاق ذاتھ

لرش���اد إذ مثل���ت شخص���یة اإلم���ام الق���رآن الن���اطق الھ���ادي ال���ى س���بل ا، اإلنس���اني
واالص��الح وجعل��ت م��ن شخص��یة فرق��ان محم��دي عظ��یم ورغ��م كث��رة المق��االت 
والتفاس��یر عن��ھ وش��رحھ والتعری��ف بدقائق��ھ وغ��وامض حقائق��ھ واعج��ازه وبالغت��ھ 
وب��اھر فص��احتھ وبراعت��ھ الی��زال كن��زاً مخفی��اً والت��زال محاس��نھ تتج��دد وأس��راره 
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ھ م�الم یظھ�ر وف�ي ك�ل عص�ر وزم�ان یظھ�ر للمت�أخر م�ن اش�ارتھ ومغازی�، تتجلى
 .)13(للمتقدم فكأنھ یتجّدد مع الدھر ویتطور بتطور الزمان

أصبحت محالً  )14(إن موقف اإلمام الحسین (علیھ السالم) وخطبھ المباركة 
بع�د أن ك�ان الق�رآن الك�ریم )15(الى اھتم�ام المفك�رین والب�احثین عل�ى م�ر األجی�ال 

بای��ا الطبیع�ة ودق��ائق وس�یبقى یص�لي عل��ى البش�ر ف��ي ك�ل زم�ان اس��رار الك�ون وخ
ونھضة اإلمام الحسین (علیھ السالم) في ك�ل مح�رم م�ن ك�ل س�نة ب�ل ف�ي ، الفطرة

كل سنة تصلي على الكائنات عجائب التضحیة وغرائب االقوام والثب�ات ومقاوم�ة 
ظ�الم  الظلم ومحاربة الظالم تلقي على العالم دروس العزة واالباء واالس�تھانة بك�ل

یلق��ي عل��ى ال��واعین ، لح��ق وال��دفاع ع��ن المب��دأ والعقی��دةوتحدی��ھ ف��ي س��بیل نص��رة ا
والس�جایا العالی�ة والملك�ات ، دروس الفداء ویبني اس�س االخ�الق المحمدی�ة الكامل�ة

ولك�ن ج�اء ، الزاكیة وكل ماجاء بھ القرآن والسنة من الخل�ق العظ�یم وال�نھج الق�دیم
للن�اس ی�وم الط�ف  بھا القرآن قوالً وطبقھ�ا الحس�ین (علی�ھ الس�الم) عم�الً وابرزھ�ا

 ً  .)16(عیانا
إس�تطاعت شخص��یة اإلم�ام الحس��ین (علی�ھ الس��الم) وع�دت م��ن عجائب�ھ أن��ھ 
یمتل��ك قلب��اً رؤوف��اً وعاطف��ة إنس��انیة واس��عة ح��ق م��ع م��ن خالف��ھ ف��ي الفك��ر وال��رأي 

نجده تحمل عاشوراء في موق�ف عص�یب حی�ث كان�ت عین�اه تراقب�ان االح�داث )17(
ویعم��ل عل��ى وص��ایا  ع ش��بابھ وأنص��ارهمن��ذ طل��وع الش��مس وحت��ى العص��ر تط��ال

واذانھ الكریمتین تسمع أن�ین النس�اء  ، ضرورة االقدام والتسلح بمبادي الحق القویم
وم��ع ذل��ك ك��ان یتحم��ل بص��بر ، واألطف��ال ف��ي تل��ك اللحظ��ات العاش��ورائیة الرھیب��ة

عظ�یم ویعتب�ره اح��د المؤرخ�ون دالل��ة ثابت�ة عل��ى الع�زم والثب��ات واالطمئن�ان "لق��د 
 .)18(صبرك مالئكة السماء" عجبت من

إن اإلط��الع عل��ى تل��ك المف��اھیم وذل��ك ال��نھج العل��وي ف��ي الس��لوك والعقی��دة 
الصواب والثبات على مذھب أھل البی�ت  جالسالم) ونھالمنبثقة من خط أبیھ (علیھ 

 .)19((علیھم السالم) والذي أتاح للكثیرین أتباع ذلك النھج والثبات علیھ
) نم��اذج م��ن أس��ماء الشخص��یات 2الج��دول رق��م (وم��ن المھ��م ھن��ا یع��رض 

العلمی��ة والفكری��ة م��ن البل��دان االس��المیة الت��ي اتبع��ت م��ذھب أھ��ل البی��ت (عل��یھم 
 السالم) ومنھج اإلمام الحسین (علیھ السالم) الذي أسسھ بدمھ وسلوكھ.
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 )20()2جدول رقم (
ذھب أھل البیت نماذج من الشخصیات العلمیة في العالم اإلسالمي الذین اتبعوا م

 (علیھم السالم)

اس���������م  
 المفكر

 المالحظات البلد

ك���اد یح���دث انقالب���اً عقائ���دیاً بمج���الس  مصر حسن شحاتھ 
 اإلمام الحسین (علیھ السالم).

ادعوا احرار العالم ال�ى اإلقت�داء بإم�ام  فلسطین محمد شحادة 
 االحرار الحسین (علیھ السالم).

أحمد حسین  
 یعقوب

دمع����ة عل����ى اإلم����ام الحس����ین (علی����ھ  األردن
 السالم) قادتني الى التشییع.

یعتب��ر نفس��ھ ش��یعیاً وان ك��ان مس��یحیاً  لبنان انطوان بارا 
 وصاحب كتاب الحسین في الفكر المسیحي.

ادریس  
 الحسیني

كتاب����ھ لق����د ش����یعني الحس����ین (علی����ھ  المغرب
الس���الم) ومقول���ة ف���امنحوني حری���ة التعبی���ر 

 وسأسیع العالم بأكملھ.
من السلفیة ال�ى التش�یع والس�بب دمع�ة  العراق صباح البیاتي 

ویق�ول االلت�زام ، على الحسین (علیھ السالم)
بعقی��دة أھ��ل البی��ت االطھ��ار (عل��یھم الس��الم) 
فھ��ي العقی��دة االس��المیة الص��حیحة وغیرھ��ا 

 باطلة.

عن��د االط��الع عل��ى أث��ر الح��دث الحس��یني ونھ��ج آبائ��ھ األطھ��ار عل��یھم  ، اذاً 
الص�الة والس��الم نج��د آث��ارھم الكریم��ة واض��حة عل��ى اص��حاب الفك��ر وحمل��ة العل��م 
الذین وجدوا في تل�ك الرم�وز الفرقانی�ة المبارك�ة الحاج�ة الماس�ة م�ن أج�ل اتباعھ�ا 

ى وج��ود الرس��الة واتخاذھ��ا أساس��اً لبن��اء الفك��ر اإلنس��اني وم��ن أج��ل الحف��اظ عل��
المحمدی��ة األص��لیة واس��تمرارھا وبرس��الة اإلم��ام الحس��ین (علی��ھ الس��الم) وثورت��ھ 
یمكن فھم التفسیر الرسالي لتلك الثورة وعرضھا على الفكر البشري مما بقیت في 
وج��دانھم ف��ي االدوار والعص��ور المختلف��ة وت��أثر الكثی��ر بھ��ا وظل��ت مح��ط أنظ��ار 

لفك�ر الجھ�ادي والرس�الي ومنھ�ا یك�ون ل�دى ابن�اء األجیال المختلف�ة ومنب�ع اص�یل ل
األمة ورجالھا العزم والتصمیم واإلرادة عل�ى التغیی�ر والتض�حیة والب�ذل والعط�اء 
وص��والً ال��ى األھ��داف الس��امیة المطلوب��ة للحف��اظ عل��ى األرض والع��رض وس��یبین 
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المبح���ث الث���اني ذل���ك األث���ر عل���ى مجاھ���دي الع���راق خ���الل ت���اریخھم المعاص���ر 
 الى زمر االرھاب والتفكیر المعاصر. ومحاربتھم

 الشعارات الحسینیة وأثرھا في السلوك المیداني للمقاتل العراقي: المبحث الثاني
إن تسلیط األضواء على األثر الفك�ري والمعن�وي للش�عارات الحس�ینیة اب�ان 
ثورة عاشوراء تكون اعطت اشعاعات فكری�ة وانبع�اث لت�راث النب�وة الخاتم�ة م�ن 

أن بذل األمویون كل جھدھم لتحریف�ھ حی�ث فرغ�وا االس�الم م�ن محت�واه جدید بعد 
م��ن خ��الل (ص��لى هللا علی��ھ وآل��ھ وس��لم) ) 21(األص��یل واس��تبدلوه بك��ذب عل��ى آل بی��ت النب��ي

م���ن أج���ل البق���اء عل���ى مق���درات األم���ة )22(م���دخالت غامض���ة وتزیی���ف األحادی���ث
ابع�ة لھ�م ف�ي إدارة والسیطرة على أمور السلطة بالقھر والقوة واستعمال عناصر ت

الوالیات اإلسالمیة م�ن اج�ل المكاس�ب اإلقتص�ادیة وب�ذل نف�وذھم وترس�یخ سیاس�ة 
ونح���ن ف���ي دراس���تنا لتل���ك ، الش���یعة للدعی���ة باالس���الیب الدموی���ة الت���ي عرف���وا بھ���ا

الشعارات الھادفة الى زرع روح النصر والتحدي ومقارع�ة الف�تن م�ن قب�ل اع�داء 
اإلم�ام الحس�ین (علی�ھ الس�الم) وانص�اره یقص�د  االسالم المحمدي ورفعھا م�ن قب�ل

منھا تأھیل خط الھدى لتبقى معالمھ واضحة لمن أراد السیر على نھجھم واإلھتداء 
بھدیھم م�ن قب�ل المجتم�ع اإلنس�اني وبھ�ا ی�تم تثبی�ت الس�نة النبوی�ة بت�دوین الوص�ي 

لم) األك��رم اإلم��ام عل��ي (علی��ھ الس��الم) وام��الء النب��ي (ص��لى هللا علی��ھ وآل��ھ وس��
وتأسیس كیان علمي یحملھا لألمة روای�ة ثابت�ھ وتاریخ�اً یتج�دد ف�ي ذاك�رة األجی�ال 
المختلفة التي رغبت في مواكب�ة طری�ق الحری�ة والخ�الص م�ن ش�تى أن�واع الظل�م 

 والتسلط من قبل قادة الجور واالستبداد.
إن الشعائر الحسینیة المتناقلة عبر األجیال وفي المؤلف�ات ، وفي السیاق ذاتھ

المختلفة بمثابة القلب النابض الذي یضخ مبادئ الثورة الحسینیة وافكارھا التربویة 
مانح��اً م��ن خ��الل ذل��ك ، ف��ي جس��د المجتم��ع اإلنس��اني الراغ��ب ب��التحرر واالنعت��اق

فضالً عن نشر الثقافة اإلسالمیة األص�یلة وإحی�اء فك�ر مدرس�ة أھ�ل البی�ت ، الحیاة
ب�راز من�اقبھم واالش�ادة بم�واقفھم م�ن أج�ل (علیھم السالم) وذلك بإظھار فك�رھم وا

 .)23(اإلسالم والمسلمین
استخدم المنبر الحس�یني للت�ذكیر واالخب�ار ، وفي التاریخ الحدیث والمعاصر

إذ وض��ع أئم��ة أھ��ل البی��ت (عل��یھم ، بتل��ك الش��عارات الثوری��ة والمواق��ف الحازم��ة
مج��الس والم��آتم الس��الم) األس��اس للمنب��ر الحس��یني وذل��ك بحثھم......عل��ى إقام��ة ال

الحسینیة وإحیاء القضیة الحسینیة بكل الوسائل الممكنة ومنھا إنشاء الشعر وإنشاده 
فالمنبر الحسیني الوسیلة الواضحة واللسان ، في رثاء اإلمام الحسین (علیھ السالم)

المعبر عن مب�ادئ اإلم�ام اإلص�الحیة والم�دافع ع�ن مواقف�ھ وأھداف�ھ والمس�تعرض 
كما یستقرئ معطیاتھا ونتائجھا وتداعیاتھا ویستجلي ، الحسینیةعن خلفیات الثورة 

المواقف البطولیة الواعی�ة الت�ي جس�دھا س�ید الش�ھداء وأھ�ل بیت�ھ الك�رام وأنص�اره 
 .)24(العظام في الدفاع عن الحق والوقوف في وجھ الباطل والظالل
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تنوعت الشعارات الحسینیة في ثورة عاشوراء وانصارھا وكانت تعبر ع�ن 
ق فكري ثوري ھادف من أجل رص الصفوف وشحة الھم�م ب�ین المق�اتلین ف�ي عم

) یحمل 3وقد وجد الباحثان من اإلھمیة العلمیة اعداد جدول رقم (، ساحات الجھاد
ال�ذي وج�د ص�داه  "المیدان الحسیني"نماذج من شعارات التي القیت في المعركة 

رات العب��ر واالھ��داف خ��الل الحق��ب التاریخی��ة المختلف��ة وكان��ت تحم��ل تل��ك الش��عا
 المعنویة الواسعة ومنھا الحقب المعاصرة.

 )3جدول رقم (
 البطولیة الھادفة ) األراجیزنماذج من الشعارات الحسینیة ( 

 الشعار المرفوع اسم المقاتل ت
وهللا ل���و قطع���تھم یمین���ي ان���ي اح���امي ع���ن  العباس بن علي (علیھما السالم) 1

 دیني.
أن�ا اب�ن الحس��ین ب�ن عل��ي الی�ت ان ال انثن��ي  (علیھما السالم)علي بن الحسین  2

 احمي عیاالت ابي.
بأن قومي أفة لألق�ران/ ل�دى ال�وغى وس�ادة  أنس بن الحرث الكاھلي 3

 في الفرسان.
لی��ث ی���روع األس��د عن���د الزیري/ك��ذاك فع���ل  بریر بن خضیر 4

 الخیر من بریر.
ذوائب/ھ�ذا حس�ین اطی�ب ونحن حقاً س�ادة ال جعفر بن عقل بن أبي طالب 5

 األطایب.
ی���اقوم ذودوا ع���ن بن���ي األطھار/بالمش���رفّي  عبدالرحمن بن عروة البدوي 6

 والقنا الخّطار.
عب��دهللا ب��ن اإلم��ام الحس��ین (علی��ھ  7

 السالم)
إن تنكرون��ي فأن��ا إب��ن حیدرة/ض��رغام أب��اه 

 ولیث قسورة.
ب���ن اإلم���ام عل���ي ب���ن أب���ي  عب���دهللا 8

 طالب (علیھما السالم)
أنا إبن ذي النجدة واألفضال/ذاك علّي الخیر 

 في الفعال.
عثم����ان ب����ن اإلم����ام عل����ي (علی����ھ  9

 السالم)
إني أنا العثم�ان ذو المفاخر/ش�یخي عل�ّي ذو 

 الفعال الطاھر.
عی��االت إن��ي أن��ا الھفھ��اف اب��ن مھن��د أحم��ي  الھفھاف بن المھند الراسبي 10

 محمد (ص).

تركت تلك الشعارات أثرھا على الفكر اإلنساني بعد أن كان�ت ص�ادرة  ، إذاً 
عن بصیرة وغرض تربوي یشیر الى أھمیة حدث واقع مطلوب ت�ردده ف�ي ذاك�رة 
األجیال من أجل استس�قاء العب�رة من�ھ والموعظ�ة وحم�ل الس�امع بھ�ا عل�ى التس�لیم 

أث�������رت تل�������ك  غایاتھا واألخذ بمعالم فكرھا. الكامل بمبدئھا واعداد النفوس لتبلغ
الش�عارات عل��ى الفك�ر العراق��ي المقات��ل خ�الل المع��ارك الت��ي خاض�ھا ف��ي تاریخن��ا 

عل�ى الع�راق وإتخ�اذ سیاس��ة )25(إذ أعلن�ت الح�رب الوھابی�ة المعاص�رة ، المعاص�ر
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التحریب المبنیة على ذلك الفكر المنحرف القائم على القتل وسفك ال�دماء والت�دمیر 
 10لمنظم لمقدرات الع�راق فعم�ل عل�ى اح�تالل مدین�ة الموص�ل العراقی�ة بت�اریخ ا

لتك��ون نقط��ة اإلنط��الق الثابت��ة للتوس��ع واح��تالل ب��اقي األراض��ي  2014حزی��ران 
ع��ن سیاس��ة القت��ل والتص��فیة  فض��الً  ، العراقی��ة وب��ث س��مومھا العقائدی��ة المنحرف��ة

ل بذلك حالة من الھلع ف�ي الجسدیة والسلب ونھب الممتلكات العامة والخاصة مشك
المجتم�ع العراق�ي وش�یع ذل�ك الص�قوط إنھی�ار قض�اء الحویج�ة واحتاللھ�ا م�ن قب��ل 

ك���م  240عص���ابات داع���ش الدموی���ة والت���ي تبع���د ع���ن العاص���مة بغ���داد بمس���افة 
 .)26(شماالً 

س���یطر الع��دو عل��ى مختل���ف  إذ ، اس��تمرت ت��داعیات ذل���ك الغ��زو الوھ��ابي
كم عن بغ�داد وكان�ت  210محافظة صالح الدین التي تبعد  في المناطق واحتاللھا

من المناطق التي بذل العدو الداعشي  الناحیتین التان تعرفان بالصینیة وسلیمان بك
جھوداً كبیرة للسیطرة علیھا كونھا تحوي على مزیج اجتماعي عراقي لخلق الفتنة 

 .)27(بینھما
ان��ت المرجعی��ة الدینی��ة ف��ي النج��ف األش��رف تعتب��ر ص��مام االم��ان لوح��دة ك

العراق والحفاظ على ابنائھ مما دعاھا الى اصدار الفتوى الشھیریة م�ن قب�ل الس�ید 
ھــ�ـ والمص�ادف  1435علي الحسیني السیستاني بتاریخ الرابع عشر م�ن ش�عبان 

دمر والم�دعوم م�ن للوقوف أمام ذلك الھج�وم الم� 2014الثالث عشر من حزیران 
قب��ل دول اجنبی��ة معارض��ة للع��راق وم��ن اج��ل حمای��ة الع��راق وتحری��ر اراض��یھ 

فأص��درت الفت��وى الت��ي س��میت  ، المحتل��ة م��ن قب��ل عص��ابات داع��ش االرھابی��ة
((المرجعی��ة تح��ثكم عل��ى التحل��ي بالش��جاعة : ونص��ت عل��ى "الجھ��اد الكف��ائي"

دفاع ع�ن بل�ده واھل�ھ م�ن یض�حي م�نكم ف�ي س�بیل ال� ، والبسالة والثبات والصبر
 .)28(فأنھ یكون شھیداً إن شاء هللا تعالى))، واعراضھ

الحش��د م��ن تل��ك الكلم��ات الت��ي وج��دت آثارھ��ا ف��ي الش��ارع العراق��ي انبث��ق "
المس��لح ال��ذي أخ��ذ عل��ى عاتق��ھ الب��دء بعملی��ة تحری��ر األراض��ي العراقی��ة  الش��عبي"

وتقدیم الض�حایا والش�ھداء ف�ي س�بیل الھ�دف المعل�ن والمخط�ط ل�ھ المتمث�ل بحمای�ة 
األرض والدفاع عن العرض وجدت الشعارات الحسینیة أثرھا في نفوس المجاھ�د 

ا تحمل�ھ م�ن عزیم�ة والمقاتل العراقي الذي طالما رفع شعارات ثورة عاش�وراء لم�
فض�الً ع�ن رف�ع الرای�ات الت�ي تش�یر  ، وتعكس ثبات على المبدأ والعقیدة الراس�خة

الى إسم اإلمام الحسین (علیھ السالم) وھم ینشدون الشعارات الحسینیة التي ینبث�ق 
منھا العزم والعطاء وتكون بمثابة الدافع المعنوي للمقاتل في ساحات القتال وكانت 

وجودة على شفاه المجاھدین ال�ذین ین�الون ش�رف الش�ھادة ون�راھم تلك الشعارات م
یرددونھا بكل ش�جاعة وبطول�ة ول�ذلك اعتب�رت الث�ورة الحس�ینیة أس�اس االنتص�ار 

 العراقي وشموخ ابنائھ في ساحات الجھاد.
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إن الخطاب الحسیني وأثره كان واضح بشكل قاطع في فكر المقاتل العراقي 
ینیة أساس الث�ورة ومنطل�ق الجھ�اد والثب�ات م�ن اج�ل الذي كان یعتبر القضیة الحس

الوص���ول ال���ى الھ���دف المتمث���ل بش���عارات عاش���وراء الھ���ادف ال���ى نص���رة الح���ق 
ومقارعة الباطل وتقدیم جمیع أن�واع التض�حیات وص�والً للھ�دف بالنص�ر العراق�ي 

الحش�د  وأبن�اءالداعشي الذي تحقق على ید القوات العراقي  )29(على الفكر الوھابي
 عبي في ساحات القتال.الش

 الخاتمة
ن تثبی�ت مجموع�ة م�ن یمن خالل عرض المعلومات في البحث یمكن للب�احث

 : النتائج العلمیة ھي
كانت ثورة عاشوراء وشخصیة اإلم�ام الحس�ین (علی�ھ الس�الم) نم�وذج وق�دوة   -

شخصیة الرس�ول األعظ�م (ص) ال�ذي اس�تلھم من�ھ اإلم�ام مب�ادئ الق�وة وأس�س 
 وتربیة المجتمع اإلنساني.الحق 

أص��بح م��ن الواض��ح ب��أن الش��عارات الحس��ینیة ھ��ي عنوان��اً لإلیم��ان بالعقی��دة   -
اإلس��المیة وتع��د بمثاب��ة دروس تربوی��ة قائم��ة لھ��دف ینبغ��ي األخ��ذ من��ھ لل��ذین 

 .واالستبدادطلبون الحریة ومحاربة الظلم ی
(علیھ السالم) في ك�ربالء إن الكلمات التي صدرت من أنصار اإلمام الحسین   -

لم تكون عاطفیة او مح�ط ص�دفة وإنم�ا قائم�ة م�ن أج�ل الت�ذكیر بمب�ادئ الث�ورة 
الحسینیة التي ینبغي لالحرار التحلي بھا والعودة الیھ�ا ل�دفع الھم�م ف�ي س�احات 

 القتال.
مثلت الثورة الحسینیة وشعاراتھا قاعدة علمیة نھل منھا المقاتل العراقي خالل   -

المعاص��ر م��ن اج��ل رف��ع الھ��م وتثب��ت الع��زم عن��د اش��تداد القت��ال م��ع  تاریخن��ا
 االعداء.

الع���راق ض���د الفك���ر الوھ���ابي الداعش���ي ببرك���ات الث���ورة الحس���ینیة  انتص���ر  -
وشعاراتھا المرفوعة والتي وجد المقاتل العراقي وابناء الحش�د الش�عبي یرفعھ�ا 

روح�ي بھ�ا الظروف حتى عند استشھاده ویعكس م�دى تعل�ق نفس�ي و أقسىفي 
مما تعكس سكلیوجیة مباشرة واسعة على النفس والروح ول�ذلك لطالم�ا ش�اھدنا 
تلك الشعارات المباركة مرفوعة تارة ومدونة على األلیات القتالیة ت�ارة اخ�رى 

 .المطلق بھا واإلیمانوھذا یدل على التمسك 
 : الھوامش

ُھَو  ((61قال تعالى في سورة ھود آیة/تكریم االنسان ھو تكریم لذاتھ االنسانیة وعظیم خلقھ  -1
نَ  أَنَشأَُكم  ))اْألَْرِض َواْستَْعَمَرُكْم فِیَھا ِمّ

 .2التغابن/ -2
 .6ھود/ -3



 2018�رش�ن الثاين  8-7 املستنرصیةاجلامعة  - لكیة ا�ٓداب       ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقايف العارش 
 

232 
 

، اطروح�ة دكت�وراه، القیم التربویة في فكر اإلمام الحس�ین (علی�ھ الس�الم)، حاتم جاسم: ینظر -4
 .2005، جامعة بغداد، كلیة التربیة ابن رشد

 .75النساء/ -5
 .39الحج/ -6
دار ص��ادق ، رؤى ع��ن نھض��ة اإلم��ام الحس��ین (علی��ھ الس��الم)، محم��د الحس��یني الش��یرازي -7

 ومابعدھا. 6ص، 2004، كربالء المقدسة، للطباعة والنشر
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 ملخص البحث
یتض��من البح��ث الوق��وف عن��د ث��ورة اإلم��ام الحس��ین علی��ھ الس��الم بوص��فھا 

ف�الثورة ل�دى اإلم�ام لھ�ا فلس�فة خاص�ة  ،مشروعا نھضویا لمحارب�ة إش�كال اإلرھ�اب
فھي تعني الجھاد ومواجھة مظاھر الظلم واالستعباد وتطبیق تعالیم ال�دین اإلس�المي 

إمبراطوری�ة  أس�قطت ولعل شھادتھ ص�لوات هللا علی�ھ ،في العدل والمساواة والحریة
تص��ر وك��ان ذل��ك إنج��ازاً لوع��د هللا ب��أْن ین ،الت��ي أقامھ��ا بن��و أمیّ��ة الش��ّر واإلرھ��اب

فق��د أص��بحت ش��ھادتھ (ع) بدای��ة النط��الق الث��ورات الت��ي أخ��ذت بث��أره (ع) .للمظلوم،
وایقضت في نفوس االمة روح الجھاد والحماس في تلبیة نداء المستغیث ول�و عل�ى 

وھذا ما شھدناه من جھ�اد وش�ھادة ف�ي س�بیل هللا وف�ي س�بیل نص�رة  ،حساب النفس
داعش) وذلك على ید قوات الحشد المظلوم وتحریر االرض من ارھاب ما یسمى ب(

الشعبي التي لبت نداء المرجعیة لتقف الى جانب قواتن�ا االمنی�ة لتطھی�ر االرض م�ن 
وھم انموذج لصوت الثائرین المستلھم من صوت ابي االحرار علی�ھ افض�ل  ،اعدائھا

 الصالة والسالم.
 فثورة االم�ام الحس�ین علی�ھ الس�الم تع�د م�ن أب�رز وأعظ�م مظ�اھر المواجھ�ة

فك�ان لھ�ذه الث�ورة ھ�دفاً انس�انیا یتمث�ل ف�ي  ،والتحدي في سبیل المبدأ والصالح العام
 ،القضاء على الظلم وإحقاق الحق في العدل والمساواة وفقاً لتع�الیم ال�دین االس�المي

 .فضال عن أنھا حق من حقوق البشریة جمعاء
 ولع���ل ال���دماء الت���ي س���الت من���ھ ص���لوات هللا علی���ھ وأص���حابھ ق���د أس���قطت

وك��ان ذل��ك إنج��ازاً لوع��د هللا ب��أْن ینتص��ر  ،مبراطوری��ة الش��ّر الت��ي أقامھ��ا بن��و أمیّ��ةإ
 .للمظلوم، ولو بعد حین

ث��ورة الحس��ین ترك��ت بص��ماتھا ف��ي ك��ل عص��ر وزم��ان  فی��ھ ان كال ش��ومم��ا 
وبق��ي تأثیرھ��ا ال��ى  ،لتض��يء زوای��ا الظ��الم وتقتل��ع الظل��م المغ��روس م��ن قب��ل الطغ��اة

حت��ى اص��بح استش��ھاد الحس��ین(ع) بدای��ة النط��الق الث��ورات الت��ي أخ��ذت  ،یومن��ا ھ��ذا
 بثأره وطالبت بحقوق المستضعفین.

تجاھ��ا تح��دد اث��ره ف��ي واقع��ة ح��دثا ع��ابرا، وال ا )عفل��م تك��ن ث��ورة الحس��ین( 
الط��ف، وإنم��ا كان��ت منطلق��اً لح��راك سیاس��ي وعقائ��دي واس��ع ف��ي ت��اریخ الحرك��ات 

، وأض���حت مث���االً یحت���ذى ب���ھ اإلس���الميالسیاس���یة والدینی���ة الت���ي عم���ت المجتم���ع 
، وأس��طورة حی��ة للمقاوم��ة، وتترت��ب علیھ��ا قواع��د العم��ل المن��اوئ للدول��ة االموی��ة

) ونھج�ت نھج�ھ م�ن أج�ل (عوكانت منھال لحركات اتت بعدھا اتمت م�ا ب�دأه الحس�ین
 إضعاف األمویین وزوال دولتھم

ولع��ل الحش��د الش��عبي بثورت��ھ الجھادی��ة الی��وم م��ا ھ��ي إال أنموذج��ا لص��وت 
الث��ائرین المس��تلھم م��ن ص��وت أب��ي األح��رار وثورت��ھ الت��ي ترك��ت أثرھ��ا الفع��ال ف��ي 

الناس، والتي كانت جدیرة بأن تغیر الكثیر م�ن واقعن�ا نفوس المضطھدین من عامة 
 سبقنا.وواقع من 

 كاالتي:نقسمھا على محورین وھما  أنوقد استدعت الدراسة  
 ماھیة الثورة الحسینیة وفلسفتھا  -1
  داعش إرھاباثر الثورة الحسینیة في مناھضة  -2
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 م.م. آالء شفيق وهاب
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 مقدمة: 
یتض��من البح��ث الوق��وف عن��د ث��ورة االم��ام الحس��ین علی��ھ الس��الم بوص��فھا 

لھ�ا فلس�فة خاص�ة  فالثورة لدى االم�ام ،مشروعا نھضویا لمحاربة اشكال االرھاب
فھ���ي تعن���ي الجھ���اد ومواجھ���ة مظ���اھر الظل���م واالس���تعباد وتطبی���ق تع���الیم ال���دین 

 أس�قطت ولع�ل ش�ھادتھ ص�لوات هللا علی�ھ ،االسالمي في العدل والمساواة والحری�ة
وكان ذلك إنجازاً لوع�د هللا ب�أْن  ،التي أقامھا بنو أمیّة واالرھاب إمبراطوریة الشرّ 
فق��د اص��بحت ش��ھادتھ (ع) بدای��ة النط��الق الث��ورات الت��ي اخ��ذت .ینتص��ر للمظلوم،

بث���أره (ع) وایقض���ت ف���ي نف���وس االم���ة روح الجھ���اد والحم���اس ف���ي تلبی���ة ن���داء 
وھذا ما شھدناه من جھاد وشھادة ف�ي س�بیل هللا  ،المستغیث ولو على حساب النفس

وم وتحریر االرض من ارھاب ما یسمى ب(داعش) وذلك وفي سبیل نصرة المظل
عل��ى ی��د ق��وات الحش��د الش��عبي الت��ي لب��ت ن��داء المرجعی��ة لتق��ف ال��ى جان��ب قواتن��ا 

وھ�م انم�وذج لص�وت الث�ائرین المس�تلھم م�ن  ،االمنیة لتطھیر االرض م�ن اع�دائھا
 صوت ابي االحرار علیھ افضل الصالة والسالم.

من أبرز وأعظم مظاھر المواجھة والتحدي وتعد ثورة الحسین علیھ السالم 
فك�ان لھ�ذه الث�ورة ھ�دفاً انس�انیا یتمث�ل ف�ي القض�اء  ،في سبیل المبدأ والصالح العام

فض�ال  ،على الظلم وإحقاق الحق في العدل والمساواة وفقاً لتع�الیم ال�دین االس�المي
 .عن أنھا حق من حقوق البشریة جمعاء

 هللا علی���ھ وأص���حابھ ق���د أس���قطتولع���ل ال���دماء الت���ي س���الت من���ھ ص���لوات 
وك�ان ذل�ك إنج�ازاً لوع�د هللا ب�أْن ینتص�ر  ،إمبراطوریة الشّر الت�ي أقامھ�ا بن�و أمیّ�ة

 .للمظلوم، ولو بعد حین
ومم��ا الش��ك فی��ھ ان ث��ورة الحس��ین ترك��ت بص��ماتھا ف��ي ك��ل عص��ر وزم��ان 

 وبق�ي تأثیرھ�ا ال�ى ،لتضيء زوایا الظالم وتقتلع الظل�م المغ�روس م�ن قب�ل الطغ�اة
حتى اصبح استش�ھاد الحس�ین(ع) بدای�ة النط�الق الث�ورات الت�ي أخ�ذت  ،یومنا ھذا

 بثأره وطالبت بحقوق المستضعفین.
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ف��ي واقع��ة  ح��دثا ع��ابرا، وال اتجاھ��ا تح��دد اث��ره )عفل��م تك��ن ث��ورة الحس��ین( 
الط�ف، وإنم��ا كان��ت منطلق��اً لح��راك سیاس�ي وعقائ��دي واس��ع ف��ي ت��اریخ الحرك��ات 
السیاس��یة والدینی��ة الت��ي عم��ت المجتم��ع االس��المي، وأض��حت مث��االً یحت��ذى ب���ھ 
وأس��طورة حی��ة للمقاوم��ة، وتترت��ب علیھ��ا قواع��د العم��ل المن��اوئ للدول��ة االموی��ة، 

) ونھجت نھجھ من أجل (عالحسین وكانت منھال لحركات اتت بعدھا اتمت ما بدأه
 إضعاف األمویین وزوال دولتھم

ولع��ل الحش��د الش��عبي بثورت��ھ الجھادی��ة الی��وم م��ا ھ��ي إال أنموذج��ا لص��وت 
الثائرین المستلھم من ص�وت أب�ي األح�رار وثورت�ھ الت�ي ترك�ت أثرھ�ا الفع�ال ف�ي 

واقعنا نفوس المضطھدین من عامة الناس، والتي كانت جدیرة بأن تغیر الكثیر من 
 .وواقع من سبقنا

 :نقسمھا على محورین وھما كاالتي أنوقد استدعت الدراسة  
 .ماھیة الثورة الحسینیة وفلسفتھا -1
 .داعش إرھابالثورة الحسینیة في مناھضة  أثر -2

  :الثورة الحسینیة ةماھی :األولالمحور 
 :مدخل إلى مفھوم الثورة وفلسفتھا -1

ث��ار الش��يء  :، یُق��الالھیج��ان والوث��وب والس��طوعإن الث��ورة ف��ي اللغ��ة تعن��ي 
ویق��ال  ،.وثور الغض��ب حدت��ھ والث��ائر الغض��بان.ھ��اج:ث��وراً وث��ؤرا وثوران��ا وتثّور

 .وثار.قد ثار ث�ائره وف�ار ف�ائره إذا غض�ب وھ�اج غض�بھ :للغضبان أھیج ما یكون
 ً  )1())ظھ������ر وس������طع :ال������دخان والغب������ار وغیرھم������ا یث������ور ث������ورا وثوران������ا

الخروج ع�ن الوض�ع ال�ّراھن إل�ى الوض�ع  أما في االصطالح السیاسي: فھي تعني
 )2(الق���������������ائم األس���������������وأ أو الوض���������������ع األفض���������������ل م���������������ن الوض���������������ع

.والتي .فإنھا تعد تغییراً جوھریاً ف�ي أوض�اع المجتم�ع اما في االصطالح الفلسفي:
.والھدف منھ�ا تغیی�ر النظ�ام السیاس�ي أو االجتم�اعي أو االقتص�اد .بیقوم بھا الشع

وتك��ون الث��ورة س��ریعة الحص��ول ف��ي مقاب��ل تط��ور رك��ب الحی��اة إذ تحق��ق تح��والً 
 ً   )3(مفاجئاً وتبدالً تاریخیا

 :ثورة اإلمام الحسین علیھ السالم -2
إن ث��ورة الحس��ین واح��دة م��ن أھ��م الث��ورات ف��ي الع��الم كك��ل الس��یما الع��الم  

االسالمي بكل طوائفھ، فكانت حركة ثوریة غاضبة لمناھضة االمویین وم�ا ش�ھده 
فق�د رف�ض االم�ام  ،تایخھم من انحرافات سیاس�یة واقتص�ادیة واجتماعی�ة وعقائدی�ة

خص��یة م��ن ص��فات ال البیع��ة لیزی��د واإلعت��راف بس��لطانھ لم��ا اتص��فت ب��ھ تل��ك الش
 فضال عن انحراف السلطة عن نھج االسالم وتفشي الفساد ،تؤھلھ لإلمامة

ولقناعتھ بأن األوضاع القائمة كلھا شاذة وأنھا بحاجة إلى تغییر ج�ذري ف�ي 
 .بنیانھا ھي التي دفعتھ إلى الثورة
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ولعل أھ�داف االم�ام الحس�ین(ع) تنطل�ق م�ن اھ�داف االس�الم ف�ي ك�ل زم�ان 
 ومكان وھي:

اي بن��اء قاع��دة جماھیری��ة تتخ��ذ حم��ل رس��الة االیم��ان  )ص��نع (ام��ة رس��الیة :أوال
 بقوانینھ وشریعتھ منطلق عملھا في الحیاة  با�، وااللتزام

) یتخذ اإلسالم في عالقاتھ وأنظمتھ ودساتیره مص�دراً بناء(مجتمع اسالميثانیاً: 
 وحیداً في التشریع ویبني كافة مواقفھ وفق القواعد اإلسالمیة العامة 

 .)4(من التحریفیة وانقاذھا من السقوط  )تخلیص (الحضارة االسالمیة ثالثاً:
مام وبما أن كل ھذه األمور لم تعد ممكنة مع النظام القائم آنذاك فقد حمل اإل

السالح وبدأ الثورة ضده وذلك من أجل إقامة الحكم العادل الذي یصلح الفاسد ورد 
 :الظالم كما ھو واضح من أقوالھ علیھ السالم

((من رأى منكم سلطانا جائرا مستحال لحرم هللا ناكث�ا لعھ�د هللا مخالف�ا لس�نة  -1 
فل�م یغی�ر  ،انرسول هللا (صل هللا علیھ وسلم) یعامل عباد هللا ب�االثم والع�دو

اال ان ھ��ؤالء ق��د  ،علی��ھ بفع��ل وال ق��ول ك��ان حق��ا عل��ى هللا ان یدخل��ھ مدخل��ھ
واظھ��روا الفس��اد وأعطل��وا  ،لزم��وا طاع��ة الش��یطان وترك��وا طاع��ة ال��رحمن

 )5(الحدود واستأثروا بالفيء واحلوا حرام هللا وحرموا حاللھ))
ظالم�اً، وإنم�ا خرج�ت لطل�ب وال  أني لم أخ�رج أش�راً وال بط�راً وال مفس�داً (( -2

) أری�د أن آم�ر ب�المعروف وأنھ�ى ع�ن المنك�ر، صاإلصالح في أم�ة ج�دي(
 ))علیھ السالموأسیر بسیرة جدي وأبي علي(

فسحقاً لكم ی�ا عبی�د األم�ة، وش�ذاذ األح�زاب، ونب�ذة الكت�اب، ونفث�ة ((وقولھ:  -3 
الد الش��یطان، وعص��بة اآلث��ام، ومحرف��ي الكت��اب، ومطف��ئ الس��نن، وقتل��ة أو

  )6())األنبیاء، ومبیدي عترة األوصیاء
تعك��س المنطلق���ات الحقیقی��ة لث���ورة اإلم��ام(ع) وأھ���م دوافعھ���ا  أق���والوھ��ي 

 وقضایاھا المتمثلة في ما یأتي:
 إعالن الرفض للواقع الفاسد. :أوالً 

 ثانیاً: السعي لإلصالح والتغییر.
 .)7(ثالثاً: تأكید القیم الحقة في واقع األمة

فاإلمام لم یشن حربا عدوانیة وإنما شّن حربا لرّد ع�دوان ق�ائم وھ�و ع�دوان 
 .الوضع الشاذ

 
 
 



 2018�رش�ن الثاين  8-7 املستنرصیةاجلامعة  - لكیة ا�ٓداب       ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقايف العارش 
 

240 
 

 :منطلقات الثورة الحسینیة -3
وأص��حابھ ف��ي المنطلق��ات الت��ي انطل��ق منھ��ا اإلم��ام الحس��ین علی��ھ الس��الم

 منھا كل مؤمن في حیاتھ وتحركھ:ثورتھم الرائدة، التي یجب أن ینطلق 
وج��دان اإلنس��ان یغض��ب ح��ین یش��اھد مظ��اھر  الض��میر والوج��دان اإلنس��اني: أوال:

الظلم والحرم�ان، وض�میره یث�ور ح�ین ی�رى حی�اة الج�ور واالض�طھاد. وك�ل 
إنس���ان یح���س ب���وخز الض���میر وغض���ب الوج���دان، إذا م���ا رأى مظلوم���ا أو 

والمص�لحیة ح�اجزا بین�ھ وب�ین ض�میره، فإن�ھ مستضعفا. وإذا لم تقف األنانیة 
سیثور طبیعیا وسیجد نفس�ھ مض�طرا للوق�وف إل�ى جان�ب المظل�وم المض�طھد 

 ضد الظالم المعتدي.
فال���دین یوج���ب رف���ض الظل���م ومكافح���ة الج���ور وع���دم  المس���ؤولیة الدینی���ة: ثانی���ا:

، االستسالم لالضطھاد، وكلما كان اإلنس�ان أكث�ر وعی�اً بال�دین وفھم�اً ألھداف�ھ
ك��ان أكث��ر ان��دفاعاً وأش��د ثوری��ة م��ن أج��ل ال��دین، وأق��وى غی��رةً عل��ى قیم��ھ 

یتح�رك ویفج�ر ومبادئھ. وھ�ذا ھ�و بالض�بط م�ا جع�ل الحس�ین علی�ھ الس�الم
ثورتھ بكل عنف وإصرار، منطلقاً من وعی�ھ للمس�ؤولیة الدینی�ة، وم�ن تفھم�ھ 

 لروح اإلسالم وأھدافھ.
اإلنسان في ھذه الحی�اة ھ�ي كرامت�ھ وحریت�ھ، أثمن ما یملك  العزة والكرامة: ثالثا:

فھي الفارق الممیز بین اإلنس�ان وب�ین الحی�وان، فاإلنس�ان خلق�ھ هللا ح�را كم�ا 
 .)8((وال تكن عبد غیرك وقد جعلك هللا حرا) ھھیقول األمام علي كرم هللا وج

وما یعكسھ التاریخ إن الحیاة في وعي اإلمام ھي جھاد ومن ال یجاھد علی�ھ 
 ،فالجھ�اد عن�ده قیم�ة خاص�ة ،عد للموت تحت سیاط العبودی�ة وال�ذل والقھ�رأن یست

 ھو الثورة الدائمة في سبیل هللا والحق والعدل والحریة
وخط�ة  ،انتصارومنھج  ،صلوات هللا علیھ مشروع حضارة الحسین فأصبح

فمن أراد عّزاً بال عشیرة، وھیبة بال سلطان، فلیفعل م�ا فعل�ھ  ،ورایة رسالة ،عمل
لیخ��رج م��ن ذّل طاع��ة الط��اغوت، إل��ى ع��ّز طاع��ة  ،الحس��ین ص��لوات هللا علی��ھ

 .الرحمن
 : نتائج الثورة الحسینیة. 4

فقد  ،كثیرة وأصعدةمستویات عدیدة  إلىالثورة الحسینیة وتداعیاتھا  أثرامتد 
(ع) ص��داً واس��عا ف��ي  اإلم��امفأح��دث مقت��ل  ،مكانی��ةتج��اوزت الح��دود الزمانی��ة وال

وترتبت علیھ نتائج سیاسیة وعقائدیة السیما في مك�ة والمدین�ة،  اإلسالميالمجتمع 
فمش�روع أھ�ل البی�ت  ،فش�ھادة اإلم�ام كان�ت بدای�ة للث�ورة ،ومن ثم الكوفة وكربالء

 .صلوات هللا علیھ إلنقاذ البالد والعباد بدأ بشھادة الحسین صلوات هللا علیھ
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في مختلف بقاع العالم  األمويفبعد مدة وجیزة انطلقت الثورات على الحكم 
، والنصر المؤقت الذي لم )9(تستلھم منھ وتھتدي بھدیھ وتسیر على نھجھ اإلسالمي

نص�راً مؤب�داً  األجی�العت ان تجس�د نص�را یمت�د بامت�داد تحققھ ثورة االم�ام اس�تطا
 )10(وبلوغ الفتح ،یتمثل في بعث الوعي السیاسي وإحیاء النزعة الثوریة

فیھ إن ھنالك إحساساً مناوئاً لألمویین أخذ یتبلور في المدین�ة،  كال شومما  
الس��یما بع��د م��ا ح��دث ف��ي ك��ربالء وم��ا ص��احبھ م��ن مآس��ي ش��اعت أخبارھ��ا ب��ین 

) للث��ورة عل��ى عص والع��ام، إل��ى جان��ب األس��باب الت��ي دع��ت االم��ام الحس��ین(الخ��ا
 الحاكم في دمشق.

أول��ى الحرك��ات الت��ي  )ل��ذا كان��ت ث��ورة المدین��ة أو م��ا تس��مى (بواقع��ة الح��رة
علما أنھا لم تحمل طابعاً انتقامی�اً مم�ن قت�ل  ،جاءت كرد فعل الستشھاد اإلمام (ع)
ھذه الثورة _  فكانت،اء على سلطان االموییناإلمام بقدر ما كانت تھدف إلى القض

((امت��داد لث��ورة أب��ي الش��ھداء (ع) فق��د كان��ت النف��وس  –وكم��ا یق��ول أح��د الب��احثین 
 كالمراجل غیظاً وحنقاً عل�ى یزی�د النتھاك�ھ حرم�ة الرس�ول (ص) ف�ي قتل�ھ العت�رة

وسبیھ الذریة فقد افعمت القل�وب حزن�اً وألم�اً حینم�ا رجع�ت س�بایا أھ�ل البی�ت (ع) 
رس�ول هللا (ص) م�ن  أھلھا ما ج�رى عل�ى ریحان�ة إلى المدینة وجعلت تقص على

وم�ا عانت�ھ عقائ�ل النب�وة ومخ�درات ال�وحي م�ن  ،عظیم الرزای�ا وف�وادح الخط�وب
وقد كان السبب المباشر الشتعال الثورة بعد مرور مدة قلیل�ة  ،)11(األسر والسبي))

ذھب وفد م�ن أھ�ل المدین�ة إل�ى یزی�د ب�ن معاوی�ة ف�ي دمش�ق  ،من مقتل اإلمام (ع)
وعب�د هللا ب�ن أب�ي عم�ر المخ�زي،  ،عبد هللا ب�ن حنظل�ھ الغس�یل األنص�اريیقودھم 

والمن��ذر ب��ن الزبی��ر، ورج��اال كثی��را م��ن إش��راف أھ��ل المدین��ة ق��دموا عل��ى یزی��د 
فأكرمھم وأحسن إلیھم ثم انصرفوا من عنده... ولكنھم ما أن عادوا م�ن لدن�ھ حت�ى 

 .)12(عنھأعلنوا استنكارھم لحكم یزید، وجاھروا بشتمھ ول
 بویض��ر ،إن��ا ق��دمنا م��ن عن��د رج��ل ل��یس ل��ھ دی��ن یش��رب الخم��ر(( وق��الوا:

بالطنابیر...وإنا نشھدكم إنا قد خلعناه، وقام عبد هللا بن حنظلة فقال: جئتكم من عند 
رج�ل ل�و ل�م أج�د إال بن�ي ھ�ؤالء لجاھدت�ھ بھم...فخلع�ھ الن�اس وب�ایعوا عب�د هللا ب��ن 

 ،)13())حنظلة على خلع یزید وولوه علیھم
 وھذا ما دفع اھل المدینة الى خلع یزید ومبایعة عبد هللا ابن حنظلة الغسیل

ف�إن هللا ال یغی�ر م�ا بق�وم حت�ى  ،(أم�ا بع�د :ولما علم یزی�د ب�ذلك كت�ب ال�یھم 
 ،إذا أراد هللا بقوم سوءاً فال مرد ل�ھ وم�ا لھ�م م�ن دون�ھ م�ن وال یغیروا ما بانفسھم

ث�م عل�ى فم�ي  ،ثم على عیني ،ورفعتكم على رأسي ،وإني وهللا قد لبستكم فأخلفتكم
بھ�ا أحادی�ث  وأیم هللا لئن وضعتكم تح�ت ق�دمي ألط�أنكم وط�أة أق�ل ،ثم على بطني

م�ن ال�نص ف�ان یحم�ل  ، وكما ھو واض�ح)14())تنتج اخباركم مع اخبار عاد وثمود
في طیاتھ تھدیا وھو امر لم یزد أھل المدینة إال إصراراً على مقارعة یزید وحكمھ 
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 ،لما قام بھ من أعمال فاسقة وظالمة وما قام بھ من قتل البن رس�ول هللا واص�حابھ
 فطردوا أھل المدینة كل من یوالي یزید 

رو ب�ن س�عید أن وألن یزید لم یحتمل أن یلتوي علیھ أح�د بطاعت�ھ بع�ث عم�
 ،فاس�تعاض عن�ھ بمس�لم ب�ن عقب�ة الم�ري ،إال أنھ رفض ذلك ،یذھب لغزو الحجاز

ولما أخبره یزید بنیتھ أخبره مسلم بضرورة إعالمھ�م لیس�تعدوا للقت�ال ف�انكر یزی�د 
فنادى مسلم في الناس بالتجھیز الى الحجاز ولیأخذوا ومعونة مائة دینار لكل  ،ذلك

، ویُذكر إن أھل المدینة لما ثاروا على )15(ر الف رجلرجل وانتدب لذلك اثني عش
بن��ي امی��ة كل��م م��روان ب��ن الحك��م عل��ي ب��ن الحس��ین (ع) وق��ال ل��ھ ((ان ل��ي حرم��ا 

افع�ل فبع�ث بحرم�ھ ال�ى عل�ي ب�ن الحس�ین (ع)  :فق�ال ،وحرمي تك�ون م�ع حرم�ك
فلم�ا بل�غ خب�ر ورود  )16())فخرج في حرمھ وحرم مروان حتى وض�عھم ف�ي ینب�ع

((وهللا ال نك�ف ع�نكم حت�ى نض�رب  :وقالو ،یھم اشتد حصارھم لبني امیةالجیش ال
 ،إنكم ال تبغون عائلة وال تدلو لنا عل�ى ع�ورة ،اعناقكم او تعطونا عھد هللا ومیثاقھ

فعاھ���دوھم عل���ى ذل���ك  )17())وال تظ���اھروا علین���ا ع���دونا فنك���ف ع���نكم ونخ���رجكم
 وأخرجوھم من المدینة 

ول���دت والدة الث���ورة الحس���ینیة  المدین���ةوذك���ر أح���د الب���احثین إن ((ث���ورة 
 )18())واوصلت الطریق من بعدھا

فكانت ثورة الحسین جدیرة بتعبئة النفوس وعّدھا للتضحیة بالنفس واالبناء  
 من اجل مبادئ االسالم كما بذلھا االمام 

الث�ورة عل�یھم  بن الزبیر بإعالن عبد هللالى جانب ثورة واقعة الحرة اتبعھا 
) واستش���ھاده للتش���ھیر عح���اكم الش���ام الع���داء، مس���تغالً ث���ورة الحس���ین(وناص���ب 

 .باألمویین والحاكم في دمشق معلنا االنفصال عن دولتھم
وقد استجاب الن�اس للث�ورة الت�ي دع�ا إلیھ�ا اب�ن الزبی�ر إذ ك�ان مبعثھ�ا ھ�ذه  

 ) في نفوسھمعالروح الجدیدة التي بثتھا ثورة الحسین(
بانھ�ا كان�ت اش�د حراج�ة عل�ى العك�س  الزبیر في مك�ةوقد تمیزت ثورة ابن 

من واقعة الحرة التي انتھت بالفش�ل إذ تمكن�ت الخالف�ة األموی�ة م�ن حس�م الموق�ف 
إال أن ثورة ابن الزبیر أخذت تتوسع بعدئذ لتشمل الحجاز كلھ، ثم العراق  ،بسرعة
وتق�دم  ذلك أن ھذه القوات فقدت في الطریق قائ�دھا مت�أثراً بش�دة الم�رض ،ومصر

فخلفھ في القیادة بناء على وصیة من یزید أحد معاونیھ والمتفانین في خدمة  ،السن
 )20(السلطة في دمشق الحصین بن نمیر السكوني

وصل الحصین بن نمیر بقواتھ إلى مكة وضرب حولھا الحص�ار، أم�ا اب�ن  
ق�وة،  الزبی�روازداد مرك�ز اب�ن  الزبیر فقد تحصن ف�ي الكعب�ة وس�د مناف�ذ المدین�ة،

والرج�ل ال�ذي یحظ�ى بتأیی�د غالبی�ة  ،حین أصبح المع�ارض األول للنظ�ام األم�وي
المسلمین، التي استنكرت إق�دام ج�یش یزی�د عل�ى غ�زو مك�ة، واش�تد س�خطھا ح�ین 
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أق�دس بقع�ة عن�د المس�لمین،  ،)21(أخذت مجانیق ھذا الج�یش ترم�ي بق�ذائفھا الكعب�ة
ھ�ا اح�د م�ن قب�ل، وال تع�رض لھ�ا حت�ى وھو یرتكب أول خطیئة كبرى لم یقدم علی

الغزاة والفاتحون، وسیذكرھا التاریخ على إنھا انتھاك للمقدس�ات اإلس�المیة، وم�ن 
 المسلمین أنفسھم. 

اس��تمر حص��ار مك��ة أربع��ین یوم��ا احترق��ت خاللھ��ا اغل��ب أماكنھ��ا، ومنھ��ا  
 وھو أول حریق یص�یبھا ف�ي اإلس�الم، وق�د أنھ�ك الحص�ار أھلھ�ا وأص�ابھم، الكعبة
 .)23(لكن محنتھم ھذه انتھت بورود خبر موت یزید ،)22(األذى

تال تلك الثورة حركة اسمیت بحركة التوابین وھي حركة جاءت بعد سكون 
النفس والشعور بالذنب من قبل الكوفیین اذ اصبح الدافع المحرك لمناھض�ة الدول�ة 

م�والین عدی�دین والذي نكتشفھ م�ن ھ�ذا إن ث�َم  ،)24(االمویة وذلك لتكفیر عن ذنبھم
ثبتوا على والئھم وحبھم لھ�م غی�ر  ) على نحو خاصع(الحسینو ،)عألھل البیت(

أن الفرصة لم تتح لھم لنصرتھ، أما ألنھم سجنوا أو اختفوا أو انسحبوا تحت تأثیر 
وإن غ���البیتھم ل���م یش���اركوا ف���ي الج���یش ال���ذي تق���دم لقت���ال  ،أق���اربھم وزعم���ائھم

  .)25() ولو أنھم شاركوا في قتلھ لما رفعوا الثأر لھع(الحسین
وكان��ت أول��ى الخط��وات الت��ي ق��ام بھ��ا س��لیمان، محاولت��ة اس��تقطاب زعم��اء  

ح�ین كت�ب ال�ى الش�یعة ف�ي الم�دائن  ،)26(الكوفة واستمالة اكبر ع�دد م�ن جماھیرھ�ا
)، فأج��ابوه جم��یعھم ال��ى م��ا دع��اھم عھض��ھم لألخ��ذ بث��أر الحس��ین(والبص��رة یستن

 .)27(إلیھ
كما عدَّ التوابون وفاة یزید بن معاویة وما تبعھ من انقسام بني أمی�ة نص�راً  

فقام سلیمان مخاطباً أعوانھ: ((بثوا دعاتكم في المصر فادعوا ال�ى أم�ركم  ،)28(لھم
لك ھذا الطاغیة، أسرع إلى أمركم فإني أرجو أن یكون الناس حیث م ،ھذا شیعتكم

 .)29(استجابة منھم قبل ھالكھ))
مم�ا حف�ز بعض�ھم إل�ى  ،وقد أعطت وفاة یزید دافع�اً معنوی�اً كبی�راً للت�وابین 

الرغب��ة ف��ي اس��تباق الموع��د المح��دد إلع��الن الث��ورة، إال أن بع��د نظ��ر س��لیمان ب��ن 
صرد ومقدرتھ السیاسیة أدى إلى رفض ھذه الرغبة، ورأى ب�أن ال�دعوة م�ا زال�ت 

 غیر مستقرة، ولم تترسخ جذورھا بعد في نفوس الكوفیین.
ع لسیطرة عب�د هللا ب�ن ومن جانٍب آخر كان الحجاز في ھذه األثناء قد خض 

الزبیر، الذي فرح كثیراً عن�د س�ماعھ ب�أمر الت�وابین ف�ي الع�راق، فق�د رأى بع�د أن 
وافقھ أھل الحجاز عل�ى من�اوأة األم�ویین أن ینت�زع م�نھم ب�الد الع�راق الت�ي كان�ت 
حینئذ مورد المال والرجال، كما أراد ابن الزبیر أن یشغل األمویین بإخم�اد حرك�ة 

ویوط�د دع�ائم  ،ف أنظارھم عنھ، وینتھز ھذه الفرص�ة لیق�وي نفس�ھالتوابین فیصر
 .)30(نفوذه استعداداً للمعركة القریبة الحاسمة
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وبذلك انتق�ل الع�راق إل�ى س�یادة الح�زب الزبی�ري وغ�دت الكوف�ة مرتبط�ة  
بثورة الحجاز، وتقبل شیعة الكوفة ھذه السیادة الجدیدة، نكایة باألمویین لكن بفتور 

 .)31(حفظ، فھي بنظرھم انقالب على النظام الذي عارضوه طویالً وبشيء من الت
ب�ن أب�ي عبی�د ولم تتوقف الثورات عند ھذا الحد فقد اتبع ذلك ثورة المخت�ار 

الثقف��ي طالب��اً بث��أر الحس��ین ف��اجتمع اآلالف ف��ي الع��راق تح��ت لوائ��ھ , فق��ام ب��إعالن 
أث�ار الحم�اس الكبی�ر  ((یا لثارات الحسین)) ھذا الشعار ال�ذي:ثورتھ جاعالً شعاره

ف��ي ص��فوف أنص��ار العل��ویین ال��ذین ك��ان قس��م كبی��ر م��نھم ل��م یش��اركوا ف��ي نص��رة 
اإلمام الحسین(ع) بسبب سیاسة التضییق التي سار علیھا ال�والي األم�وي عبی�د هللا 

 .)32(بن زیاد
 ،ع))وحاول المختار استقطاب الناس برفع شعار األخذ بثأر اإلمام الحسین 

وات��بعھم الش��یعة ف��ي الكوف��ة ولك��ن  ،)33(وھ��و الش��عار نفس��ھ ال��ذي رفع��ھ التواب��ون
المختار اختلف عنھم ألنھ امتلك برنامجاً سیاسیاً خاصاً فسـعى بھ إلى تسلم الح�ـكم 

وكان لسیرة المختار الحسنة أث�ٌر  )34(وھو األمـر الذي رفضھ التوابون ،في الكوفة
 كبیر في التفاف الناس حولھ. 

ھ��ـ أن یس��یطر عل��ى الكوف��ة، وط��رد عب��د هللا اب��ن مطی��ع 66س��تطاع س��نة فا 
والي الزبیریین عنھا، ولم یبق أمامھ سوى ذلك الجیش القادم م�ن ب�الد الش�ام ال�ذي 
قاده عبید هللا بن زیاد الستعادة الكوفة لسیطرة دمشق، فكانت فرصة طالما حلم بھا 

ب�أبراھیم ب�ن مال�ك األش�تر، فلق�ي المختار فوجھ جیشا یقوده یزید بن انس، ثم امده 
اب��ن زی��اد فقتل��ھ، وقت��ل الحص��ین ب��ن نمی��ر، وتوج��ھ ب��رأس اب��ن زی��اد ال��ى عل��ي ب��ن 

) فقتل منھم خلقاً عظیماً عوتتبع المختار قتلة الحسین( ،)35(الحسین(ع) إلى المدینة
  حتى لم یبق منھم أحد.

ذ قی��ام أق��ام المخت��ار حكوم��ة ف��ي الكوف��ة معلن��ا أول انفص��ال ع��ن دمش��ق من�� 
الدولة االمویة، وبعث عمالھ إلى مختلف المناطق المجاورة للكوفة، وكانت لثورتھ 
أصداءً بعی�ده الم�دى سیاس�یة واجتماعی�ة واقتص�ادیة ظھ�رت نتائجھ�ا ف�ي األح�داث 

 .)36(التي صاحبت الدولة االمویة وكانت الید الطولى في إضعافھا
المستض��عفین والقض��اء عل��ى الفس��اد ولع��ل الث��ورات الت��ي طالب��ت بحق��وق 

ل�ذا ف�ان  ،م�اھي خط�وات س�ائرة وراء رك�ب الحس�ین (ع) ،والتحرر م�ن العبودی�ة
انطالقة ثورة الحشد الشعبي الجھادیة ضد قوة الطغی�ان (الوج�ھ االخ�ر لیزی�د لعن�ة 

، نھبت وقتلت واغتصبت بسم الدین ل�ذا تكون�ت تل�ك هللا علیھ) التي باالرض فساداً 
ح المس�ار والقض�اء عل�ى االنحراف�ات الس�لوكیة واالخالقی�ة واس�تعادة القوة لتص�حی

 .ھي استلھام لثورة الحسین علیھ افضل الصالة والتسلیم ،االرض المنھوبة
ل���ذا س���نحاول ف���ي المح���ور الث���اني ان نق���ف عن���د تعری���ف الحش���د الش���عبي 

 .وانطالقتھ االولى ودوافعة واھم منطلقاتھ المستمدة من الثورة الحسینیة
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 :داعش إرھابثر الثورة الحسینیة في مناھضة أ: محور الثانيال
 :والغطاء الدیني اإلرھابالعالقة الجدلیة بین  -1

كثیرا ما تواجھنا مجامیع تعت�دي عل�ى ام�ن ال�بالد بغ�الف دین�ي تح�اول م�ن 
السیما مجامیع داعش  ،خاللھ التغریر بالمواطن البسیط وھذا ما حصل في العراق

التي كان لھا الدور السلبي على واقع البلد لوال تدخل المرجعیة الطاھرة  ،االرھابیة
بفتوتھا التي حولت ھذا الواقع المریر الى رائحة االنتصار بفضل ایمان ابنائ�ھ م�ن 

 .الحشد الشعبي المقدس، والذي یحمل صورة من صور انتصارات واقعة الطف
رض من دنس الفاس�قین و یعد الحشد الشعبي وانطالقتھ في سبیل تحریر اال

وھي قوات شبھ عسكریة تابعة للمؤسس�ة األمنی�ة  ،نتیجة من نتائج الثورة الحسینیة
تحمل ایماناً وعقیدة صادقة من أجل الشھادة في سبیل القضاء على الظلم  ،العراقیة

والظالم المتمثل بداعش تلك الحركة التي دخلت أرضنا عنوة واسمت حركتھا باسم 
واالس���الم ب���راء منھ���ا فق���د اس���تباحت لنفس���ھا القت���ل وال���ذبح  ،ةالدول���ة اإلس���المی

واالغتص��اب ونھ��ب الخی��رات والتع��دي عل��ى حق��وق  ،واالختط��اف م��ن دون مب��رر
 البشر.

الت�ي مثل�ت خط�راً  كرد فعل م�واز لتل�ك الق�وى الظالم�ة فتشكلت تلك القوات
ج�اءت  فض�الً ع�ن أنھ�ا ،كبیراً على األم�ن ال�وطني للع�راق ودول المنطق�ة والع�الم

للجھاد الكفائي أي من ی�تمكن  دعوة المواطنین استجابة لفتوى المرجعیة المتضمنة
 وإنعل�ى حم�ل الس�الح للتط�وع ف�ي ص�فوف الق�وات األمنی�ة لل�دفاع ع�ن الع��راق، 

مسؤولیة التصدي لإلرھابیین ھي مسؤولیة الجمیع وال تختص بطائفة دون أخ�رى 
أو ط��رف دون أخ��ر وإن طبیع��ة المخ��اطر المحدق��ة ب��العراق ف��ي الوق��ت الحاض��ر 

 وھو واجب كفائي تقتضي الدفاع عن الوطن وأھلھ واعراضھ
فقد اندرجت الفتوى ضمن الفتوى الجھادیة التي كان لھ�ا  انطلقت الفتوى في

عل��ى القت��ال ف��ي أوق��ات االزم��ات حی��ت تھ��دد المخ��اطر ثیر ف��ي حث��ت المس��لمین ت��أ
 .الوطن والدین

وعلى ال�رغم م�ن االتھام�ات الت�ي تلقاھ�ا الحش�د الش�عبي م�ن انص�ار داع�ش 
والمتع�اطفین مع��ھ م��ن جھ�ات محلی��ة واقلیمی��ة، ف��ي مع�ارك تحری��ر تكری��ت، یثب��ت 

 .الیوم في معارك االنبار بأنھ حشد عابر للطائفیة
ورسمت فتوى الجھاد الكفائي مشاھد من التالحم بین أفراد الشعب العراقي، 
إذ تطوع اآلآلف من العراقیین لقتال "داعش" استجابة لدعوات الجھاد التي اطلقتھا 
المرجعی��ة الدینی��ة. وبموج��ب ذل��ك، زحف��ت الفص��ائل المقاوم��ة نح��و معاق��ل داع��ش 

 .)ین(لبیك یا حس ،وھي تردد ھتافات (الجھاد الكفائي)
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فص��ائل الحش��د الش��عبي بش��كل مبھ��ر نح��و س��وح القت��ال لتح��ارب  فان��دفعت
 العصابات اإلرھابیة، لتشكل بذلك انعطافة واضحة في تاریخ العراق والعالم اجمع

السیما ف�ي مس�ار العملی�ات العس�كریة واألمنی�ة الت�ي تس�تحق الدراس�ة والتأم�ل لم�ا 
التج��اه الع��ام للجھ��د العس��كري ش��كلتھ ھ��ذِه االنعطاف��ة م��ن تغی��رات س��تراتیجیة ف��ي ا

الت�ي انتفض�ت ف�ي لحظ�ة تاریخی�ة حرج�ة ومص�یریة,  واألمني, فھذه القوة االمنی�ة
أع��ادت ص��یاغة مس��ار المع��ارك المحتدم��ة, وأع��ادت بن��اء ال��روح المعنوی��ة القتالی��ة 
وضخھا بزخم جدید وقوي انعكس على التغیرات التي شھدتھا أحداث الحرب على 

إل��ى آمرل��ي وبیج��ي وغیرھ��ا م��ن المن��ازالت الت��ي  اإلرھ��اب م��ن ج��رف النص��ر
اس��تطاعت فیھ��ا الق��وات العس��كریة والحش��د الش��عبي م��ن كس��ر ش��وكة اإلرھ��ابیین 

موازین القوى لصالح قواتنا العسكریة واألمنی�ة، إذ ش�ّكل  فقد عیّر الحشد ودحرھم
دخول���ھ ارض المعرك���ة فاص���لة تاریخی���ة حقق���ت معھ���ا قواتن���ا والحش���د الش���عبي 

 یمك��ن إال أن نع��دھا أنموذج��اً لل��روح الحماس��یة الجدی��دة الت��ي س��ادت انتص��ارات ال
 ً فالحش�د الش�عبي أص�بح منق�ذاً لم�دن اس�تنجدت ب�ھ ض�من  ,المجتمع العراق�ي جمیع�ا

إعادة بن�اء اللحم�ة الوطنی�ة العراقی�ة, فل�یس م�ن الغری�ب أن تنطل�ق األص�وات م�ن 
الق��وات العس��كریة  أھ��الي الرم��ادي طالب��ةً بت��دخل ق��وات الحش��د الش��عبي إل��ى جان��ب

وإیقاف الھجم�ة الداعش�یة البربری�ة عل�ى عش�یرة الب�و  ,وعشائر المدینة للذود عنھا
جاءت انتصارات الحشد الشعبي بمصاحبة قواتنا العسكریة . نمر على سبیل المثال

لتدخل ألرواحنا فرحاً غامراً وشعوراً عارماً ب�الفخر بأبط�ال م�ن مختل�ف األعم�ار 
ة, وإیمان متماسك بما یلقى عل�یھم م�ن مھ�ام فدائی�ة وص�عبة یتمتعون بإرادات صلب

لعل أھمھا الدور االستشھادي في تقدم أفواج الحشد الشعبي القتحام الم�دن والق�رى 
وتحریرھ�ا وم�ن ث�م تس�لیمھا لق�وات الج�یش العراق�ي، وھ�ذا م�ا حص�ل عل�ى س�بیل 

س حرب�ة ف�ي المثال في مناطق العظیم والسعدیة, إذ كانت أفواج الحشد الش�عبي رأ
عملی��ات التق��دم والتحری��ر واس��تعادة األرض المغتص��بة, ویمك��ن الق��ول ان ال��دور 
الفاع��ل والم��ؤثر للحش��د الش��عبي أوج��ع رؤوس��اً وأغض��ب أرواح��اً ل��م تك��ن تتوق��ع 
استعادة روح المبادرة بل إنھا لم تكن تتمنى أن تطھ�ر األرض المغتص�بة م�ن قب�ل 

ت واألقاوی��ل الباطل��ة متھم��ة أبط��ال العص��ابات اإلرھابی��ة، فأخ��ذت تثی��ر اإلش��كاال
الحشد الشعبي الذائدین بأرواحھم عن أرض الوطن, والمقاتلین األشداء لقوى الشر 
باتھام��ات فارغ��ة ھ��دفھا التش��ویش عل��ى ھ��ذِه االنتص��ارات وإیق��اف التق��دم الم��ذھل 
للقوات العسكریة وفض االرتباط المصیري بین الجیش والحشد الشعبي, ورغم ان 

ك�ل مك�ان بالع�الم وعل�ى م�دار الت�أریخ ال ب�د أن تش�ھد تج�اوزات ھن�ا  الحرب وفي
وھناك إال أن قوى الحشد الشعبي حاولت بكل ثبات عدم ارتكاب أیة أخطاء وص�د 
أی��ة محاول��ة م��ن ھ��ذا الف��رد أو ذاك, وحت��ى بع��ض األم��ور البس��یطة الت��ي تتطلبھ��ا 

ا یس�تدعي ذل�ك م�ن العملیة األمنیة في أماكن محررة حدیثاً من قبضة اإلرھاب وم�
بح��ث وتفت��یش وتأك��د م��ن ھوی��ات األش��خاص وعالق��اتھم باإلرھ��اب ل��م ترت��ق إل��ى 
مس�توى م�ن التج��اوز، ب�ل ك�ان أف��راد الحش�د الش�عبي یتع��املون بس�لوكیات إنس��انیة 
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أثارت إعجاب سكان المناطق المحررة, وھو ما شاھدناه عند تحریر منطقة جرف 
العوائل واألشخاص الذین كانوا محاصرین النصر من التعامل الطیب للمقاتلین مع 

بالمنطق���ة بس���بب س���یطرة عناص���ر "داع���ش", فرأین���ا أف���راداً م���ن الحش���د الش���عبي 
بفصائلھم المتنوعة وھم یحملون رجالً مسناً أو یمس�حون ع�ن وج�ھ طفل�ة ص�غیرة 
مرعوب��ة قط��رات ال��دمع المتس��اقطة, مثلم��ا ش��اھدنا تق��دیمھم الطع��ام والم��اء لھ��ؤالء 

لحقیقة ل�م یك�ن ھ�ذا مخفی�اً ب�ل واض�حاً وأم�ام شاش�ات التلف�از الت�ي المحاصرین, وا
نقل��ت عملی��ات التحری��ر الكب��رى للج��یش والحش��د الش��عبي للم��دن والق��رى, وتعامل��ھ 
اإلنساني مع سكان ھذِه المناطق, وعلى رغم م�ن ذل�ك كل�ھ ف�إن الص�ورة البطولی�ة 

ق��درتنا عل��ى تحقی��ق المثالی��ة الت��ي ش��كلھا أف��راد الحش��د الش��عبي تزی��د م��ن إیمانن��ا ب
بل تأكد لنا عدم الحاجة لوجود قوات أجنبیة قتالیة على  ،االنتصار ولو طال الزمن

أرضنا فما عندنا من أبطال ورجال متحمسین یمنحن�ا الق�وة الكافی�ة, حت�ى أص�بحنا 
ن��رى ش��باباً ف��ي الجامع��ات والم��دارس وحت��ى األطف��ال یتغن��ون ببط��والت الحش��د 

ع��ن الش��عبي ویتف��اخرون بنش��ر ص��ور األبط��ال ال��ذین یق��اتلون ویستش��ھدون دفاع��اً 
البلد, وما یدعو إلى الغبطة ھو االنتش�ار الواس�ع النط�اق ل�روح التح�دي والعنف�وان 
عند كل الناس بشكل مثیر لإلعجاب, وال نضیف أمراً جدیداً إذا تحدثنا عن سریان 
ال�روح االنتص��اریة عن��د النس�اء والش��یوخ والق��وى االجتماعی�ة المختلف��ة التوجھ��ات 

الوطني في مواجھة القوى اإلرھابیة, بل إن وھو دلیل على مدى التضامن الشعبي 
عائلة واحدة یتطوع أكثر من فرد من أفرادھا ضمن أفواج الحش�د الش�عبي بان�دفاع 
عاٍل وفخٍر شدید. أقول إن الحشد الشعبي أعاد صیاغة الت�اریخ العراق�ي المعاص�ر 

ى وردم فجوة كانت لتتسع لوال ھ�ذِه االنطالق�ة البطولی�ة ووج�ھ منحن�ى المعرك�ة إل�
 .النصر والقضاء على اإلرھاب

وف�ي  ،ف�ي قل�ب ك�ّل م�ؤمن ص�ادق بی�ٌت للحس�ین ص�لوات هللا علی�ھفاذا كان 
وفي ید ك�ّل  ،ضمیر كّل مناضل صالح جذوةٌ من حماسة الحسین صلوات هللا علیھ

وحركة فاعلة ف�ال ب�د  صادقة ثائٍر مؤمن رایة من رایات الحسین صلوات هللا علیھ
 د وان تتمثل بشخصیة الحش

فق��د علّمن��ا الحس��ین ص��لوات هللا علی��ھ أن نك��ون أس��خیاء ف��ي ب��ذل ال��دماء، 
وأْن نك�ون رحم�اء م�ع أص�حاب الحق�وق، وأش�ّداء م�ع  ،وبخالء في ھدر الكرامات

 .مغتصبیھا
  منطلقات الحشد الشعبي -2

جسدت ثورة اإلمام دروساً كثیرة وعبراً عظیمة للسائرین عل�ى نھج�ھ، ب�ل  
من�اراً  ،ومن ك�ل كلم�ة نط�ق بھ�ا،ان في ك�ل خط�وة خطاھ�ا وف�ي ك�ل عم�ل ق�ام ب�ھ

وھ�ي مرحل�ة م�ا بع�د الش�ھادة إذ اس�تمرت المس�یرة الحس�ینیة  ،للعاملین المخلص�ین
العابدین (علیھما السالم) الجھادیة بقیادة بطلة كربالء زینب بنت علي واإلمام زین 

وبقیة عائلة اإلمام الحسین من بنات رسول هللا (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) وأولئك 
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األخیار، الذین جّسدوا بخطبھم ومواقفھم الصلبة أھداف الحس�ین وثورت�ھ المبارك�ة 
 لضاع دم الحسین ھدراً. ،فلوال تلك المواقف

فأص�بحت  ،ل مسیرة آل البیتواالن یواصل الحشد الشعبي جھاده على منوا
فتولدت الش�جاعة والص�البة وغلی�ان  ،ثورتھم نھضة جدیدة منبثقة من نھضتھ (ع)

 وخروج الجسد من حالة الكسل الى النشاط  ،الدماء في االبدان
ویق��ول الس��ید محم��د ب��اقر الص��در: ((واقع��ة الط��ف ل��م تك��ن قض��یة مأس��اویة 

ھ��ي ص��ورة متكامل��ة لتجس��ید ح��دثت ف��ي مرحل��ة معین��ة م��ن الت��اریخ، ب��ل  ،ع��ابرة
أدى أدوارھ�ا  ،الصراع بین الحق والباط�ل، وھ�ي مس�رحیة واقعی�ة تن�بض بالحی�اة

ك��ل ص��نف م��ن أص��ناف البش��ر وبمختل��ف األعم��ار واألجن��اس، ففیھ��ا المعص��وم 
فیھ�ا  ،فیھ�ا التائ�ب والعاص�ي ،والمرأة والطف�ل الرض�یع والص�بي والش�یخ العج�وز

فھي عبَّرت عن حالة أُمة انح�رف بھ�ا  ،ة والخسةالسمو والرفعة وفیھا أیضاً الدناء
الحكام عن جاّدة الصواب وأبعدوھا عن رسالتھا وعقیدتھا. وان ھ�ذه االم�ة جاءھ�ا 

فھذه الواقعة جاءت لتح�رك ف�ي ض�میر  ،وان كانت األجساد متحركة ،أھلھا فماتت
فكان�ت لھ�م  .)37(االمة وتعیدھا نحو رسالتھا وتبعث شخصیتھا العقائدیة من جدید))

 منطلقات ولدت حركتھم وھي:
 :أوال ً: المنطلق الدیني

البد أن نتفق أوالً على أن الثورة الحسینیة ھي البدای�ة للتش�یع والثب�ات عل�ى 
العقیدة وأن التمسك الشیعي بمرجعیتة جاءت م�ن إیمان�ھ بعقیدت�ھ فل�یس م�ن الس�ھل 

ال إیم��انھن ومواس��اتھن أن تتب��رع األم بأبنائھ��ا أو أن تتخل��ى األخ��ت ع��ن أخیھ��ا ل��و
ول��یس م��ن  ،ومص��یبتھا بستش��ھاد اخوتھ��ا وناص��ریھم للس��یدة زین��ب علیھ��ا الس��الم

السھل ان یضع االنسان الشھادة في سبیل العدل لوال االیمان بمبدأ الثورة الحسینیة 
 واالیمان بان الحیاة جھاد وثورة دائمة ضد الظلم والظالمین 

لمنطل�ق ال�دیني المتمث�ل ب�الغیرة عل�ى ومن اھم منطلقات الحشد الشعبي ھو ا
بالقی�ام بك�ل  فقد كرس داعش / التنظیم الماسوني ج�ل مواقف�ھ ،االسالم من التشویھ

فقد حمل أفكار مقیتة وسلوكیات  ،ما من شأنھ ان یحط من قیمة االسالم والمسلمین
ل�ى فاإلس�الم ی�دعو إ ،واالسالم ب�راء منھ�ا ،فقد قتلوا األسرى كما تقتل الشاة،ظالمة

وض��ربت الم��دن وقتل��ت األبری��اء الع��زل وذبح��ت  ،معامل��ة األس��رى معامل��ة حس��نة
ان المس�لمین ق�اموا ف�ي  ،فلم یذكر لن�ا الت�اریخ ،األطفال والنساء من دون وجھ حق

وعلی��ھ فھ��م تنظ��یم ال یم��ت لل��دین أو  ،ح��روبھم بتل��ك الس��لوكیات المنحرف��ة والش��اذة
 ن نعده امتداداً لإلسالم بصلة وال یشكل ملمحا حضاریة یمكن ا للثقافة

 فجاء موقف الحش�د الش�عبي وھ�م م�ن أبن�اء الش�عب البس�طاء ورج�ال ال�دین
جان��ب ثل��ة م��ن بقی��ة الم��ذاھب  آث��روا عل��ى أنفس��ھم م��ع فل��ذات أكب��ادھم ال��ىال��ذین 

وال��دیانات األخ��رى م��َن الش��رفاء ال��ذین ال یرتض��ون ألنفس��ھم المس��اس بك��رامتھم 
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ل��ذا قات��ل بشراس��ة لیح��افظ عل��ى نق��اوة االس��الم وعل��ى الق��یم  ،وال��تحكم بمص��یرھم
فقد  ،الحضاریة واالنسانیة وما تركھ لنا الرسول األعظم (ص) وأھل بیتھ األطھار

 ا لالستشھاد في سبیل الدین والكرامة رخصت نفوسھم ونذروھ
ورج��ال ال���دین  وم��ن الج���دیر بال��ذكر إن أغل���ب المق��اتلین ھ���م م��ن الش���یوخ

 وھي جموع تعكس عمق العقیدة  الصادقین الذین تقدموا صفوف الشباب المجاھد
 ً   :المنطلق الوطني :ثانیا

المنطل���ق ال���وطني یتمح���ور ف���ي وق���وف الحش���د الش���عبي بوج���ھ التنظ���یم  إن
فجھ��اد الحش��د  ،االرھ��ابي الماس��وني م��ن اج��ل تطھی��ر الع��راق م��ن مظ��اھر العن��ف

الشعبي جاء دفاعیا التزم بالمتطلب�ات الوطنی�ة وھ�ذا م�ا ش�ھدناه ح�ین ان�دفع االالف 
ن��ة وطنی��ة م��ن المتط��وعین لتلبی��ة ن��داء المرجعی��ة الغ��راء بك��ل ثق��ة وص��دق واما

والنض��ال ف��ي س��بیل وح��دة المجتم��ع الت��ي جرفھ��ا التنظ��یم ال��ى مس��تنقعات الطائف��ة 
والتطلع الى بناء البالد على اسس الوحدة والسالم والتضامن واالتحاد ب�ین  البائسة

 .لتحقیق االمان والتعایش االخوي ،ومكوناتھ اطیاف الشعب العراقي
مة بعی�دة ع�ن الطائفی�ة وھ�ذا فالحشد الشعبي انطلق من اعتبارات روحیة عا

م��ا یعكس��ھ الواق��ع اذا ان م��ا تش��ھده الس��احة القتالی��ة شراس��ة وش��جاعة لتطھی��ر اي 
 ارض عراقیة من دنس الدواعش بغض النظر عن توجھھا وعقیدتھا 

ومما یزید في قیمة الحشد انھ الیعم�ل بمف�رده ب�ل ان م�ن اھ�م منطلقات�ھ ھ�ي 
للوص��ول ال��ى  ،ی��ة ودعم��ا مھم��ا لل��بالددع��م الق��وات المس��لحة ل��ذا فھ��و ض��رورة امن

 .مجتمع متماسك الیفرق بین الدیانات او الطوائف
  :ثالثاً: المنطلق االنساني واالجتماعي

إن أھل البیت عن�وان مض�یئ ف�ي الحی�اة وعن�وان ش�امخ ف�ي حرك�ة الت�اریخ 
عرف��وا ب��العلم والحكم��ة  ،والمس��یرة االنس��انیة، وھ��م اع��الم الھ��دى وق��دوة المتق��ین

 ص والوفاء وسائر صفات الكمال في الشخصیة االسالمیة. واالخال
مئات الشخصیات التي كانت قمة ف�ي الس�مو  فقد تخرج على منھج آل البیت

كم�ا یمت�از ھ��ذا  ،الروح�ي والتكام�ل النفس�ي والس�لوكي وق�دوة لجمی�ع بن�ي االنس�ان
ف��ي جمی��ع مقومات��ھ وینظ��ر إلی��ھ م��ن جمی��ع  الم��نھج بالش��مول فھ��و یراع��ي االنس��ان

جوانب��ھ ف��ال یقتص��ر عل��ى إلغ��اء التع��الیم واالش��ارات ب��ل ی��دعو ال��ى خل��ق االج��واء 
السلیمة الت�ي تس�ھم ف�ي تعمی�ق الم�ودة داخ�ل االس�رة ومراع�اة الحق�وق والواجب�ات 

 وتجنب المشاكل والخالفات
بع��د اح��تالل الس��یما  ولع��ل الحش��د الش��عبي ال��ذي ج��اء تلبی��ة لن��داء المرجعی��ة

ما ھ�ي ،لھ�م وتش�جیعھم ومس�اندة ع�وائلھم ،داعش لالراضي العراقیة في الموص�ل
فج�اء التط�وع غی�رة ونخ�وة  ،اال اشارات انسانیة تربویة مستمدة من نھج ال البیت
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الى جان�ب ،عراقیة إلنقاذ المظل�ومین واالبری�اء م�ن كب�ار الس�ن واالطف�ال والنس�اء
دفعت بھ�م للقت�ال ببس�الة م�ن اج�ل انق�اذ المجتم�ع التھدیدات التي كادت تطال بغداد 

 ،العراقي والعربي بقوة وعزیمة ال تلین
فاإلجراءات االنتقامیة التي تبناھا تنظیم داعش في سیاستھ كفیلة في ارھ�اب 
المجتمع لكن اصداء ثورة الحشد الشعبي كان�ت اق�وى دفع�ا واكث�ر تنبیھ�ا للمش�اعر 

عوام�ل الث�ورة ونب�ھ فق�د اوض�ح للع�الم  ،بيمن ان تكبت تحت طائلة القسر االرھ�ا
طلب�ا لمرض�اتھ  ،الغافل وفض�ح تل�ك ال�دعایات المض�للة، فق�د ثب�ت ام�ام العواص�ف

  وجھاداً في سبیلھ وإعالء لكلمتھ وأي صبر اعظم من ھذا؟
أروع األمثل�ة عل�ى ش�جاعة الم�ؤمن  فقد سطَّر ابط�ال الحش�د الش�عبي الی�وم 

فالحدیث عن  ،قتال كالصاعقة بال خوف وال ترددالى میادین ال القوي، حیث نزلوا
 .شجاعتھم وتفانیھم یعجز القلم عن وصفھ

ونتنق�ل  فلوال الحشد لما كنا الیوم نتواصل في عملنا ونتابع ش�ؤوننا العائلی�ة 
 ففعال انتم خیر مقتد لثورة سید الشھداء  ،بسالم

 :الخاتمة
من مضمون الدراسة التي تكفلت الحدیث ع�ن الث�ورة الحس�ینیة  بعد اإلنتھاء

تنظ��یم داع��ش اإلرھ��ابي  ،بوص��فھا مش��روعا نھض��ویا لالنتص��ار عل��ى االرھ��اب
 أھم النتائج التي توصلنا إلیھا وھي: فكانت لنا وقفة مع ،انموذجا

وھو جھاد لیس  ،إن ثورة اإلمام الحسین (ع) اتخذت معنى الجھاد في سبیل هللا -1
وق���ت أو مك���ان مح���ددین إذ حمل���ت مبادئ���اً انس���انیةً ازاح���ت مع���الم الظل���م  ل���ھ

  0فأصبحت ثورة الحسین شعلة یستضاء بھا  ،المغروسة في المجتمع
حمل�ت مھم�ة األخ�ذ بث�أره(ع)  ان استشھاد اإلمام (ع) یمثل بدایة الثورات التي -2

  ،كل مسلمالحسین بعد ما سببھ مقتل اإلمام (ع)من شعور باإلثم في ضمیر 
ترك��ت الث��ورة الحس��ینیة بص��ماتھا ف��ي العقی��دة أإلنس��انیة جمع��اء ل��یس الش��یعیة  -3

 للعالم باسره  فحسب فثورة الحسین ال تمثل فئة دون غیرھا فھي ثورة
في الثورات التي اتبعت ثورة  تركت أثارھا الواضحة إن الثورة الحسینیة مثلما -4

ال�ذي لع�ب دورا ف�ي تجس�ید  ف�ي منطلق�ات الحش�د الش�عبي تركت اثارھا ،االمام
معنى الوالء للعقیدة والتسلح بمبادئ االم�ام والتض�حیة ب�النفس ف�ي س�بیل الح�ق 
واحقاق��ھ وف��ي س��بیل رف��ع الج��ور والظل��م ع��ن المتض��ررین وف��ي س��بیل تحری��ر 

 .سطوة المحتل االرض من
 ،ثورة االمام الحسین(ع) إذا كان الحشد الشعبي قد استلھم مبادئھ ومنطلقاتھ من -5

فإن ما یُعرف بتنظیم داعش ما ھو إال صورة من صور العداء االزلي لالسالم 
س�لوكیات  وما ادعائھم بأنھم تنظیم الدولة اإلسالمیة إلى جانب م�ا یس�لكونھ م�ن

اقرب إلى سلوكیات الیھود، ما ھي اال مخطط لتشویھ اإلسالم والحط من ش�أنھ 
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دین إرھاب ال سالم، وھ�ذه ص�ورة تق�ف بالمقاب�ل م�ن  مھملیتمثل أما أمام العالم
 لعن��ة هللا علی��ھ) وم��ن س��ار خلف��ة وھ��ان علی��ھ قت��ل اب��ن رس��ول هللا(ص��ورة یزید

 وقطع رأسھ وقتل أھلھ وأصحابھ ببشاعة 
وذل�ك ف�ي ح�ث  ،تمثل الصبر والشجاعة ف�ي ذوي األبط�ال م�ن الحش�د الش�عبي -6

فك��ان للم��رأة ال��دور األكب��ر واألمث��ل فق��د س��اندت دع��وة  ،أبن��ائھم عل��ى القت��ال
المرجعی�ة للجھ��اد وذل��ك بح�ث ال��زوج واألخ واالب��ن للقت�ال فھن��اك أامھ��ات لھ��ن 

وھن�اك زوج�ة  ،اكثر من ابن أرسلتھم جمیعا لسوح القتال ونالوا شرف الش�ھادة
ي زوجھ���ا للقت���ال لنی���ل ل���م ی���دم عل���ى زواجھ���ا س���وى اش���ھر كان���ت الس���بب ف���

.فھل تستحق ھذه الق�وات أن تُھ�اجم أو أن تُنتق�د وتُش�وه ص�ورتھا وھ�ل .الشھادة
 تَستحق ھذه المرأة الصابرة ان تسمع عن أبنائھا ما یخدش المشاعر ,

ھنا اود القول ان ثورة االمام الحسین (ع) وھو ابن بن�ت رس�ول هللا ل�م ی�نج 
اءه وابناءه لم یس�لمو م�ن القت�ل والس�بي فھ�ل من االتھامات والطعن والقتل وان نس

نرتجي الیوم أن یسلم ابناء قواتنا في الحشد الشعبي من إتھامات الع�اجزین وأش�باه 
 . سلمتم وسلمت البطون التي حملتكم .الرجال
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 البطولية واملعطيات احلضارية  املواقف

 اإلرهابلواقعة الطف ودورها يف حماربة 

 

 علي حممد اجليوري
 املوصل

 عائدة حممد عبيدأ.م.د.  
     جامعة املوصل

 

 

 

 

 

 



 2018�رش�ن الثاين  8-7 اجلامعة املستنرصیة - لكیة ا�ٓداب       ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقايف العارش 
 

256 
 

 البطولية واملعطيات احلضارية  املواقف

 اإلرهابلواقعة الطف ودورها يف حماربة 

 علي حممد اجليوري
 املوصل

 عائدة حممد عبيدأ.م.د.  
   جامعة املوصل

 تمھید:
 المواق���ف البطولی���ة والمعطی���ات الحض���اریة لواقع���ة الط���ف وفت���وى كون���ت

وھو في أوج  ،ابرز مظاھر التحدي لمواجھة لإلرھاب والتطرف المرجعیة الدینیة
قوت��ھ وش��دة بأس��ھ، وم��ا یمل��ك م��ن م��ال وحش��د للجن��د واألتب��اع، وتع��ددت البح��وث 

ك�ل م�ا  واآلراء بشأن الحدث من جوانبھ المختلفة والمتعددة، وب�ات ص�عباً احص�اء
سیاسیاً، وفكریاً، وعقائدیاً،  كتب لتدوین ھذه الواقعة، والنتائج التي تمخضت عنھا،

م الحسین (علیھ الس�الم) ال�ذي ق�دم نفس�ھ وأھ�ل بیت�ھ وثبوت منھج اإلما وحضاریاً،
من اجل ارساء فداًء للدین الحق، والذي تستوجب منا االلتزام بھ في وحدة الكلمة و

 والمشاركة الفاعلة في سبیل ذلك. السالم
اعتق���اد راس���خ ف���ي قل���وب ف���المواقف البطولی���ة ودروس الط���ف اص���بحت  

فاستحض��روا ف��ي اذھ��انھم بم��ا ج��رى  مم��ن لب��ى ن��داء المرجعی��ة الدینی��ة المق��اتلین
للحسین علیھ السالم والشھداء من اھل بیتھ واص�حابھ ف�ي ك�ربالء فاص�بحوا اكث�ر 
صالبة وعزیمة وثبات في الموقف بما المثی�ل ل�ھ وم�ن ث�م ف�إن لواقع�ة الط�ف م�ن 

فتجل�ت عظم�ة تل�ك  ،سعة االفق في معنى التضحیة والحریة واالنفة والفداء والنبل
االم���ام الحس���ین (علی���ھ الس���الم) وروح التض���حیة ف���ي س���بیل هللا  الواقع���ة وعظم���ة
 . ومبادئ االسالم

 فاالم��ام الحس��ین (علی��ھ الس��الم) انم��وذج المواق��ف البطولی��ة وش��ارة الف��داء
فملحمة الطف ھي مأثرة الشھداء تأخ�ذنا بأبعادھ�ا الالمتناھی�ة تس�تجلي حق�ائق ذل�ك 

رب��ة ام�ن اج��ل مح الی�وم العص��یب لتبق��ى رس�الة خال��دة لالجی��ال عل�ى م��ر العص��ور
فانبعث الھتاف الحسیني ( إنما خرجت إلصالح امة جدي ) وانبعث نداء  االرھاب

دث الحس��یني ال��ذي تجس��د ف��ي للث��ورة، فالح�� االس��الم لیص��بح جس��د الحس��ین ف��داءا
لینطلق النداء المعفر بدمھ (علی�ھ الس�الم) (إن�ي ال أرى الم�وت إال س�عادة و الواقعة

والحیاة مع الظالمین إال برما) فقد ضحى بنفسھ واحب الناس الیھ من اجل المبادئ 
على  وما لھا من وقع في فكر المقاتلین وال شك أن عملیة استحضار تلك اللحظات

ل��ذا ف��إن  ھا وتش�كیلھاف��ي ص��یاغت م��اھو اال انعك�اس لمعطی��ات لواقع��ة الط�ف ال�ذات
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الخط��اب الحس��یني ك��ان حكم��اً ونتیج��ة اقتض��تھ ظ��روف المص��لحة الفعلی��ة إلع��ادة 
 .المنھج اإلسالمي إلى مساره الصحیح

الط�ف  الحض�اریة لواقع�ةالمعطی�ات  االمرجعیة الدینیة فتواھ�ا م�ن اغترفتف
م��ن  مق��اتلوا الحش��د الش��عبي س��تلھمن نبعھ��ا الع��ذب الص��افي، واتیاتھ��ا وم��وأخالق
والش��جاعة م��ن اج��ل االس��الم وم��ن اج��ل محارب��ة  تالتض��حیات والبط��وال ھادروس��

الس��الم ) وحام��ل  االرھ�اب لتحقی��ق الس�الم، اقت��داءاً ب��أبي األح�رار الحس��ین ( علی�ھ
الت��ي ق��دمھا  فالتض��حیات والبط��والت .لوائ��ھ أب��ي الفض��ل العب��اس (علی��ھ الس��الم)

المقاتلون من ابناء الحش�د الش�عبي والق�وات المس�لحة ھ�ي امت�داد لتض�حیات واقع�ة 
 الطف

 نس��انیةالق��یم اال اقع��ة الط��ف تب��رزلو ف��القیم الحض��اریة والمواق��ف البطولی��ة
ورس�مت لھ�ا مب�ادئ التع�ایش  م�ن االرھ�اب لبش�ریةا لفتوى المرجعی�ة الت�ي أنق�ذت

 البش�ریة جمیع�ا م�ن اج�ل بن�اء السلمي ونبذ التطرف تحقیقا للتوازن ال�ذي تس�تھدفھ
وان المنھج الذي تحذوه المرجعیة الدبنیة العلیا وتعتمده الیختلف عن منھج السالم. 

لحق م�ن خ�الل االمام الحسین ( علیھ السالم) في حق�ن ال�دماء وع�دم اراقتھ�ا اّال ب�ا
فس�لوك المرجعی�ة ھ�و امت�داد للس�لوك الحس�یني  االلتزام بأخالقیات الحرب والقت�ال

وك��ان ھ��ذا جلی��اً واض��حاً ف��ي تعبی��ر المرج��ع ال��دیني الس��ید السیس��تاني ( دام ظل��ھ ) 
 بتوصیاتھ للمقاتلین االبطال.

دت ایص��ال اب��راز م��نھج ویظھ��ر م��ن التوص��یات ان المرجعی��ة الدینی��ة ارا
وھ�ي نق�یض الص�ورة الت�ي رس�مھا االرھ�ابیون وش�وھوھا بافع�الھم القویم االسالم 

االرھابی��ة فك��ان ج��ل اھتم��ام الرجعی��ة حق��ن ال��دماء والحف��اظ عل��ى االنف��س ورعای��ة 
المرج��ع  ت��ي اش��ار الیھ��الالحرم��ات والحف��اظ عل��ى الممتلك��ات العام��ة والخاص��ة وا

ث�ورة الحس�ین (علی�ھ ف وض�ع.ف�ي اكث�ر م�ن م الدیني الس�ید السیس�تاني ( دام ظل�ھ )
ب�د ا ما خال�دتانا من الخصائص یكاد أن یجعلھملھ وفتوى المرجعیة الدینیة السالم)
 الدھر

یتجلى البعد الدیني واإلنساني للنھضة الحسینیة في ما حققتھ الثورة في حفظ 
(ص�لى  المبادئ الحقة لإلسالم والتي حملت معھا جمیع ما بشر بھ الرس�ول الك�ریم

ھ وآلھ) في عصر الرسالة اإلسالمیة أم�ا البع�د السیاس�ي والع�المي فیق�ع ف�ي هللا علی
مصادیق الثورة التي استوعبتھا أھدافھا الس�امیة ف�ي الحری�ة واالستش�ھاد م�ن أج�ل 

وھك�ذا ن�رى المباركة في الفك�ر المعاص�ر الكرامة واألثر الذي تركتھ ھذه النھضة 
طف  فال الفرق بین ،التضحیاتتجلیات النصر على داعش االرھابي تحققت بفعل 

 .االمس وحرب الیوم
(ان هللا :ومن وصایا سماحة المرجع الدیني السید السیستاني (دام ظلھ) قول�ھ

وجعل��ھ دعام��ة م��ن دع��ائم ال��دین وفض��ل  كم��ا ن��دب ال��ى الجھ��اد ودع��ا الی��ھ س��بحانھ
المجاھ�دین عل��ى القاع�دین فان��ھ ع�ز اس��مھ جع��ل ل�ھ ح��دودا وآداب�ا أوجبتھ��ا الحكم��ة 
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.. فمن رعاھا حق رعایتھا أوحب ل�ھ م�ا ق�دره م�ن فض�لھ وس�نھ .واقتضتھا الفطرة
.وی�رى االم�ام عل�ي )1( من بركاتھ ومن اخل بھا احبط من اجره ولم یبل�غ ب�ھ امل�ھ)

) االقدام على الموت عن رغبة وحب وبال عجز وال ملل یجعل الفرد في ) ان
في المعركة، وق�د  ویبعده عن التردد الذي یعجز عن التقدم والبذل ،رؤیة یسیرة لھ

فق�د  )2(عبر ع�ن ھ�ذه الرؤی�ة بقول�ھ: " امش�وا إل�ى الم�وت مش�یة س�جحا (س�ھلة ) "
  وصف المرجع الدیني الجھاد بأنھ دعامة من دعائم الدین

ان تبني ھذه الفئات لفكرة محارب�ة االس�الم ق�د جعلھ�ا ترتك�ب مجموع�ة م�ن 
والت��ي اوجب��ت عل��ى المرجعی��ة  ،االعم�ال الفاس��دة الت��ي تخ��الف الش��ریعة اإلس��المیة

الدینیة ان یقف ضدھا ویضع حدا لھا لئال تاخذ مجراھا وبالت�الي یص�عب الس�یطرة 
م�ا ظھ�ر م�ن ھ�ذه الفئ�ات م�ن علیھا وقد تمثلت ھذه األعمال في عدة جوان�ب منھ�ا 

قتل واستباحة لدماء المسلمین التي نھى عنھا الدین االسالمي في كثی�ر م�ن االی�ات 
َمْن قَتَ�َل نَْفس�اً بِغَْی�ِر نَْف�ٍس أَْو فََس�اٍد فِ�ي اْألَْرِض فََكأَنََّم�ا قَتَ�َل   :القرانیة كقولھ تعالى

ً النَّاَس َجِمیعاً َوَمْن أَْحیَاَھا فََكأَنََّما أَ  َوال تَْقتُلُ�وا  :، وقولھ تع�الى) )3ْحیَا النَّاَس َجِمیعا
ُ إِالَّ بِاْلَحّقِ  َم �َّ  .))4النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

ھذه الظ�اھرة  وھذا ما دفع السید السیستاني (دام ظلھ) إلى العمل على ایقاف
َ َوَرُس��ولَھُ  :م��ن قت��ل المس��لمین عم��ال بقول��ھ تع��الى إِنََّم��ا َج��َزاُء الَّ��ِذیَن یَُح��اِربُوَن �َّ

َویَْس��عَْوَن فِ��ي اْألَْرِض فََس��اداً أَْن یُقَتَّلُ��وا أَْو یَُص��لَّبُوا أَْو تُقَطَّ��َع أَْی��ِدیِھْم َوأَْرُجلُُھ��ْم ِم��ْن 
 .) )5...ْرِض ِخالٍف أَْو یُْنفَْوا ِمَن اْألَ 

فل�و ك�ان الجھ�اد  ،وجعُل الجھاد في ھذه الحالة فرضاً كفائیاً فیھ حكم�ة بالغ�ة
 ً  ،لتوج�ب أن ینف�ر الجمی�ع للقت�ال ف�ي االوق�ات كلھ�ا ،في االحوال كلھا فرضاً عینی�ا

 )6(وذلك فیھ نقض لمصالح األمة ،ولتوجب ایضا ترك المصالح واالعمال
فقد جاء رجل الى  .)7(فھو في سبیل هللا ،لیافمن قاتل لتكون كلمة هللا ھي الع

فمن ف�ي  ،وآخر یقاتل لیرى مكانھ ،یسألھ عن الرجل یقاتل للمغنم رسول هللا 
  )8("من قاتل لتكون كلمة هللا ھي العلیا فھو في سبیل هللا" :سبیل هللا ؟ قال 

عین�ان ال تمس�ھما الن�ار ؛ ع�ین " :مرغباً في المرابطة وقال رسول هللا 
 .)9("وعین باتت تحرس في سبیل هللا ،بكت من خشیة هللا
 .)10("فملع��ون م��ن ھ��دم بنیان��ھ ،إن ھ��ذا االنس��ان بنی��ان هللا" :وق��ال النب��ي 

رأی��ت رس��ول هللا " :وروى عب��د هللا ب��ن عم��رو ب��ن الع��اص (رض��ي هللا عنھم��ا) ق��ال
 وم���ا أعظم��ك وأعظ���م  ،م���ا أطیب��ك وأطی���ب ریح��ك :یط��وف بالكعب���ة ویق��ول

والذي نفس محم�د بی�ده لحرم�ة الم�ؤمن عن�د هللا أعظ�م م�ن حرمت�ك ؛ مال�ھ  ،حرمتك
  .)11("ودمھ

فاذا كان االسالم قد أعطى مثل ھذه الحرم�ة لالنس�ان عام�ة فھ�ذا ی�دل دالل�ة 
د ی��ودي بھ��ا ؛ ف��إن قاطع��ة عل��ى ض��رورة حف��ظ حی��اة االنس��ان وتجنیبھ��ا ك��ل م��ا ق��



 2018�رش�ن الثاين  8-7 اجلامعة املستنرصیة - لكیة ا�ٓداب       ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقايف العارش 
 

259 
 

المجاھد في سبیل هللا أولى بالحرص عل�ى حف�ظ حیات�ھ ؛ فھ�ذا المجاھ�د ق�وة فاعل�ة 
لذا توجب الحرص على حیات�ھ وع�دم التف�ریط  ،ومھمة في حفظ كیان االمة ودینھا

ثمین�ة یج�در الحف�اظ علیھ�ا  فحی�اة االنس�ان ،وھذه والشك مسألة أخالقیة مھم�ة .بھا
  .بكل ما أوتي المعنیون من سعة

وعندما نقف امام تلك المشاھد لواقعة الطف نقتبس من رحی�ق تل�ك النھض�ة 
الغنیة بالقیم والمثل العلی�ا والت�ي تعلمن�ا كی�ف نع�یش اح�رارا وكی�ف نم�وت س�عداء 

المس�لمین، منتصرین لو ادركنا اھداف تلك الثورة والمجزرة الرھیبة الت�ي ایقظ�ت 
عبرة وعبر وكفانا ان نق�ف ام�ام كلمات�ھ ونجس�دھا  ( علیھ السالم ) فاالمام الحسین

" ھیھ�ات  في حیاتنا بقولھ "أرى الموت اال سعادة والحیاة م�ع الظ�المین اال برم�ا."
: أي بن�ي إی�اك وظل�م م�ن ال یج�د (علیھ السالم)من الذلھ "، قال إلبنھ زین العابدین

عز وجل، إن قوما عب�دوا هللا رغب�ة فتل�ك عب�ادة التج�ار، وإن  علیك ناصرا اال هللا
قوم��ا عب��دوا هللا رھب��ة فتل��ك عب��ادة العبی��د، وإن قوم��ا عب��دوا هللا ش��كرا فتل��ك عب��ادة 

 األحرار، وھي أفضل العبادة.
واقعة الطف تمثل الصورة الحقیقیة والتوجھ االنس�اني االمح�ق للس�یر عل�ى  

عالى،ھذه الملحمة التاریخیة اث�رت وبش�كل فط�ري منھج السلوك الى هللا سبحانھ وت
وعفوي في وقتنا ىالحالي لما لھا من قیم واھ�داف، الی�وم نح�ن بحاج�ة ال�ى ك�ربالء 
بحاجة الى االمة القویة االمة التى تفخر بعظماھا وتنھل من عمق فكرھا ومواق�ف 
رجاالتھ��ا، ھ��ي ك��ربالء االب��اء ھ��ي ك��ربالء الك��روب ھ��ي ك��ربالء التض��حیات ھ��ي 

 ربالء الموقف ھي كربالء السالم والتعابش السلمي.ك
فال��دور الت��أریخي ال��ذي لعبت��ھ فت��وى المرجعی��ة الرش��یدة ف��ي تعبئ��ة الش��عب 
لمساندة القوات المسلحة كبی�ر فالمس�اندة الت�ي حص�لت علیھ�ا الق�وات المس�لحة م�ن 
الحش��د الش��عبي والق��وات الش��عبیة االخ��رى ھ��ي الت��ي مكن��ت قواتن��ا المس��لحة م��ن 

على الفرصة العادة البناء والھیكلة والتعبئة في الحرب ضد داع�ش وان  الحصول
المرج��ع ”. “جمی��ع الق��وات العراقی��ة ھ��ي تح��ت قی��ادة القائ��د الع��ام للق��وات المس��لحة

، مطالبا ”الدیني أثبت قدرة فائقة في محاربة تنظیم داعش االرھابي نیابة عن العالم
ل�وال “حظن�ا عل�ى ارض الولق�ع بأن�ھ وھ�ذا ال ،الجمیع بدعم بالده في ھذه المعركة،

 فتوى المرجعیة الدینیة والحشد الشعبي لسقط العراق بید االرھاب.
  اإلرھابفتوى الجھاد المقدسة وأثرھا في استنھاض الھمم من اجل محاربة: 

روح الجھ��اد م��ن اج��ل  كان��ت فت��وى الجھ��اد المق��دس ھ��ي الس��بیل ال��ى اذك��اء
محاربة االرھاب، فھذه الفتوى لھا ارتباط وثی�ق ب�العمق الت�اریخي المتمث�ل بواقع�ة 
الطف وباإلمام الحسین ( علیھ السالم)، ونھضتھ في وجھ الظلم والفساد، فأیقضت 
ھ��ذه الفت��وى تجلی��ات وم��أثرات ال��روح الحس��ینیة لب��ذل األرواح وال��دماء م��ن اج��ل 

دئ واخالقی�ات ال�دین االس�المي الحق�اق الح�ق، فم�ا اش�بھ التصدي والف�اع ع�ن مب�ا
الیوم بطف األمس. والجھاد فریضة إلھیة فرضھا هللا تعالى عل�ى ھ�ذه األم�ة، كم�ا 
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فالجھاد والقتال ف�ي  ،فرضھا على من كان قبلھا من االمم ذات الرساالت السماویة
بقول��ھ  ،خ��رىس��بیل هللا ورد بالص��یغة نفس��ھا الت��ي وردت بھ��ا أرك��ان االس��الم اال

ُكتِ�َب َعلَ�ْیُكُم اْلِقتَ�اُل َوُھ�َو ُك�ْرهٌ لَُّك�ْم َوَعَس�ى أَن تَْكَرُھ�واْ َش�ْیئًا َوُھ�َو َخْی�ٌر لَُّك�ْم  :تعالى
، ثم ان هللا تعالى )12(َوَعَسى أَن تُِحبُّواْ َشْیئًا َوُھَو َشرٌّ لَُّكْم َوّ�ُ یَْعلَُم َوأَنتُْم الَ تَْعلَُمونَ 

نین بالجھاد وحث علیھ ووعد المجاھدین ف�ي س�بیلھ جن�ات عرض�ھا عباده المؤمرّغب 
  .)13(السماوات واالرض

یَا أَیَُّھا الَّ�ِذیَن آََمنُ�وا  وأدلة الكتاب على فرضیة الجھاد كثیرة منھا قولھ تعالى: 
ْن َعَذاٍب أَِلیٍم  ِ َوَرُس�وِلِھ َوتَُجاِھ�ُدوَن  َھْل أَُدلُُّكْم َعلَى تَِجاَرةٍ تُنِجیُكم ّمِ تُْؤِمنُ�وَن بِ�ا�َّ

ِ بِأَْمَواِلُكْم َوأَنفُِسُكْم َذِلُكْم َخْیٌر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعلَُموَن  لَُك�ْم ذُنُ�وبَُكْم  یَْغِفرْ  فِي َسبِیِل �َّ
َویُْدِخْلُكْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتَِھا األْنَھاُر َوَمَساِكَن َطیِّبَةً فِي َجنَّاِت َع�ْدٍن َذِل�َك اْلفَ�ْوُز 

�ِر اْلُم�ْؤِمنِیَن  اْلعَِظیُم  ِ َوفَتٌْح قَِری�ٌب َوبَّشِ َن �َّ وھن�ا  ))14َوأُْخَرى تُِحبُّونََھا نَْصٌر ّمِ
وبھ��ذا أب��ان هللا  .ع��الى الجھ��اد بالم��ال وال��نفس مع��اً وف��ي ذل��ك اعل��ى المرات��بجم��ع هللا ت

تعالى أن حب هللا ورسولھ والجھاد في س�بیلھ (ف�رض) وان�ھ ال ینبغ�ي أن یك�ون ش�يء 
  .)15(سواه أحب الى المؤمنین منھ

إِنَّ ّ�َ اْشتََرى ِمَن اْلُم�ْؤِمنِیَن أَنفَُس�ُھْم َوأَْم�َوالَُھم بِ�أَنَّ لَُھ�ُم الَجنَّ�ةَ   :وقال تعالى
 یُقَاتِلُوَن فِي َسبِیِل ّ�ِ فَیَْقتُلُوَن َویُْقتَلُوَن َوْعًدا َعلَْیِھ َحق�ا فِي التَّْوَراةِ َواِإلنِجیِل َواْلقُْرآنِ 

 فَاْستَْبِش��ُرواْ بِبَ��ْیِعُكُم الَّ��ِذي بَ��ایَْعتُم بِ��ِھ َوَذِل��َك ُھ��َو اْلفَ��ْوُز َوَم��ْن أَْوفَ��ى بِعَْھ��ِدِه ِم��َن ّ�ِ 
وفّ�ى  ،بیع�ة وفي ھذه اآلیة قال المفسرین: ما من مس�لم اال و� ف�ي عنق�ھ .))16اْلعَِظیمُ 

والبیعة ملزمة لمن بایع ش�رعاً  ،. وھي بیعة على القتال في سبیلھ)17(بھا أو مات علیھا
  واالستطاعة.على القدرة 

ثم اشار سماحتھ (دام ظلھ) الى ان ھناك حدوداً واداب�اً للجھ�اد ویج�ب التفق�ھ بھ�ا 
 ،رعاھ��ا ح��ق رعایتھ��ا س��ینال ال��درجات والث��واب .. واش��ار ال��ى ان م��ن.ومراعاتھ��ا

 .والعكس من ذلك من اخل بھا فإن هللا یحبط أجره
فأولھا وفي مق�دمتھا أن النب�ي  ،أما أدلة فرضیة الجھاد في السنة النبویة المطھرة

  جاھد بنفسھ في غزوات عدیدة، فاالقتداء ب�النبي  أم�ر واج�ب ش�رعاً لقول�ھ
َ َواْلیَ�ْوَم األِخ�َر  :تعالى ِ أُْس�َوةٌ َحَس�نَةٌ لَِّم�ن َك�اَن یَْرُج�و �َّ لَقَْد َكاَن لَُك�ْم فِ�ي َرُس�وِل �َّ

َ َكثِیًرا فالجھ�اد  .)19(ح�ث عل�ى الجھ�اد ورّغ�ب فی�ھ كما أن النبي  .)18( َوَذَكَر �َّ
ف��رض كفای��ة إذا ق��ام ب��ھ م��ن یكف��ي م��ن المس��لمین س��قط اإلث��م ع��ن الب��اقین. ق��ال هللا 

��ْنُھْم َطآئِفَ��ةٌ تع��الى:  َوَم��ا َك��اَن اْلُمْؤِمنُ��وَن ِلیَنِف��ُرواْ َكآفَّ��ةً فَلَ��ْوالَ نَفَ��َر ِم��ن ُك��ّلِ فِْرقَ��ٍة ّمِ
یَتَفَقَُّھواْ  یِن َوِلیُنِذُرواْ قَْوَمُھْم إَِذا َرَجعُواْ إِلَْیِھْم لَعَلَُّھْم یَْحَذُرونَ  لِّ  . ))20فِي الّدِ

فھذه كلمات مضیئة في "فضل الجھاد في س�بیل هللا تع�الى، وأس�باب النص�ر 
على األعداء"، وجھھا السید علي السیستاني (دام ظلھ) إلى كل مواطن ق�ادر عل�ى 

والت�ي ب�یّن فیھ�ا  ،عراقنا الحبی�ب للتط�وع إلع�الء كلم�ة هللا تع�الىحمل السالح في 
الحكمة من مشروعیة الجھاد وفضلھ لمحاربة االرھاب والجماعات المتطرفة التي 
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 جمع�ت ب��ین الجھ��ل ب��دین هللا وظل��م الن��اس إذ وق��ف اھ��الي نین��وى والم��دن االخ��رى
والش��فقة ون��ال الع��زل ع��اجزین ام��ام تل��ك التط��ورات وام��ام ع��دو الیع��رف الرحم��ة 

م��نھم م��ا ن��ال فق��د انتھ��ك ك��ل الق��یم االخالقی��ة واس��تخدم ك��ل ان��واع القت��ل والتنكی��ل 
واالبادة والتخریب الوحش�ي فاب�احوا قت�ل النس�اء واألطف�ال والرج�ال ف�ي الموص�ل 
وعامة المن�اطق الت�ي اجتاحوھ�ا فأب�احوا دم�اء الن�اس نتیج�ة ابت�داعھم وتط�رفھم اذ 

فكارھم خارجاً عن الدین، إال ان المرجعیة الدینیة لم یرون من الیؤمن بمنھاجھم وأ
وذل�ك لتحقی�ق الس�الم ال�ذي  تغفل عن تلك الجرائم فأصدرت فت�وى الجھ�اد الكف�ائي

ض�رورة اجتماعی�ة وثقافی�ة وسیاس�یة الس�یما ف�ي مجتمع�ات أص�بحت  اصبح الی�وم
والتن�احرات وذل�ك م�ن اج�ل الوق�وف أم�ام ك�ل المخ�اطر الت�ي  تس�ودھا المنازع�ات

یج�ب العم�ل بك�ل الوس�ائل لتطبی�ق المب�ادئ الت�ي  تستھدف األمة اإلسالمیة, وعلی�ھ
فالجھ��اد ف��رض كفای��ة إذا ق��ام ب��ھ م��ن یكف��ي م��ن أك��دت علیھ��ا المرجعی��ة الدینی��ة، 

َوَما َكاَن اْلُمْؤِمنُ�وَن ِلیَنِف�ُرواْ َكآفَّ�ةً المسلمین سقط اإلثم عن الباقین. قال هللا تعالى: 
یِن َوِلیُن�ِذُرواْ قَ�ْوَمُھْم إَِذا َرَجعُ�واْ فَلَْوالَ نَفََر مِ  یَتَفَقَُّھ�واْ فِ�ي ال�ّدِ ْنُھْم َطآئِفَ�ةٌ لِّ ن ُكّلِ فِْرقٍَة ّمِ

 ) )21إِلَْیِھْم لَعَلَُّھْم یَْحَذُرونَ 
فل�و ك�ان الجھ�اد  ،وجعُل الجھاد في ھذه الحالة فرضاً كفائیاً فیھ حكم�ة بالغ�ة

ً  في االحوال  ،لتوج�ب أن ینف�ر الجمی�ع للقت�ال ف�ي االوق�ات كلھ�ا ،كلھا فرضاً عینی�ا
 )22(وذلك فیھ نقض لمصالح األمة ،ولتوجب ایضا ترك المصالح واالعمال

قال الرس�ول (ص�لى هللا علی�ھ وآل�ھ وس�لم): "فم�ن أراد أن یف�رق أم�ر ھ�ذه  
م وأم�ركم األمة وھي جمیع فاضربوه بالسیف كائنًا من كان". وفي لف�ظ: "م�ن أت�اك
وج�اءت  "جمیع على رجل واحد یرید أن یشق عصاكم أو یف�رق جم�اعتكم ف�اقتلوه

ِ المظل���ومین، ق���ال تع���الى:  ةالفت���وى لنص���ر َوَم���ا لَُك���ْم الَ تُقَ���اتِلُوَن فِ���ي َس���بِیِل �َّ
َجاِل َوالنَِّس�اء َواْلِوْل�َداِن الَّ�ِذیَن یَقُولُ�وَن َربَّنَ�ا أَْخِرْجنَ�ا ِم�ْن َھ�ِذِه  َواْلُمْستَْضعَِفیَن ِمَن الّرِ

 .))23ن لَّ�ُدنَك نَِص�یًرا اْلقَْریَِة الظَّاِلِم أَْھلَُھا َواْجعَ�ل لَّنَ�ا ِم�ن لَّ�ُدنَك َوِلی��ا َواْجعَ�ل لَّنَ�ا ِم�
ْنیَا بِ�اآلِخَرةِ  وقال سبحانھ وتعالى:  ِ الَّ�ِذیَن یَْش�ُروَن اْلَحیَ�اةَ ال�دُّ فَْلیُقَاتِْل فِ�ي َس�بِیِل �َّ

ِ فَیُْقتَْل أَو یَْغِلْب فََس�ْوَف نُْؤتِی�ِھ أَْج�ًرا َعِظیًم�ا وق�ال هللا  .))24َوَمن یُقَاتِْل فِي َسبِیِل �َّ
َ اْشتََرى ِمَن اْلُم�ْؤِمنِیَن أَنفَُس�ُھْم َوأَْم�َوالَُھم بِ�أَنَّ لَُھ�ُم الَجنَّ�ةَ یُقَ�اتِلُوَن فِ�ي تعالى:  إِنَّ �َّ

ِ فَیَْقتُلُوَن َویُْقتَلُوَن َوْعًدا َعلَْیِھ َحق�ا فِي التَّْوَراةِ َواِإلنِجیِل َواْلقُْرآِن َوَمْن أَْوفَ�ى  َسبِیِل �َّ
 ِ  .))25 فَاْستَْبِشُرواْ بِبَْیِعُكُم الَِّذي بَایَْعتُم بِِھ َوَذِلَك ُھَو اْلفَْوُز اْلعَِظیمُ بِعَْھِدِه ِمَن �َّ

ورّغ�ب فیھ�ا  ،فالجھاد حقیقة اس�المیة دع�ا الیھ�ا هللا تع�الى ف�ي كتاب�ھ الك�ریم
وعّده طاعة م�ن  .وحرض المؤمنین على القتال ،النبي (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)

 ،وان ترك�ھ واھمال�ھ فی�ھ مذل�ة ومھان�ة .وقربة من أفضل القربات ،أعظم الطاعات
 وان التولي یوم الزحف من أكبر الذنوب والمعاصي. 

وم�ن  ،م�ن أط�اعني فق�د أط�اع هللا" :وقول النبي (صلى هللا علیھ وآلھ وس�لم)
األمی�ر فق��د  وم�ن یع�ِص  ،وم�ن یط�ع األمی�ر فق�د أط�اعني ،عص�اني فق�د عص�ى هللا
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فلب�ى ابطالن�ا الغی�ارى ن�داء المرجعی�ة وامتثل�وا الوامرھ�ا لل�دفاع ع�ن  )26("عصاني
جاھ�دوا " :االرض والعرض والمقدسات.وقال الرسول (صلى هللا علیھ وآلھ وس�لم)

جھ��اد  ،والجھ��اد باللس��ان ل��ھ مظھ��ران )27("المش��ركین بأی��دیكم وألس��نتكم وأم��والكم
ثم جھاد بال�دعوة والتبیل�غ واقام�ة الحج�ة عل�ى  بالتحریض على القتال والحث علیھ

 .)28(الكافرین والمنافقین ومن سواھم
بیّن��ت المرجعی��ة الدینی��ة ف��ي فتواھ��ا الحكم��ة م��ن مش��روعیة الجھ��اد وفض��لھ  

لمحاربة االرھ�اب والجماع�ات المتطرف�ة الت�ي جمع�ت ب�ین الجھ�ل ب�دین هللا وظل�م 
ع�اجزین ام�ام تل�ك التط�ورات  الع�زل الناس إذ وقف اھالي نینوى والمدن االخرى

وام��ام ع��دو الیع��رف الرحم��ة والش��فقة ون��ال م��نھم م��ا ن��ال فق��د انتھ��ك ك��ل الق��یم 
االخالقیة واستخدم كل انواع القت�ل والتنكی�ل واالب�ادة والتخری�ب الوحش�ي فاب�احوا 
دم��اء الن��اس نتیج��ة ابت��داعھم وتط��رفھم اذ ی��رون م��ن الی��ؤمن بمنھ��اجھم وأفك��ارھم 

وح�رم اإلس�الم القت�ل وعاق�ب علی�ھ وجع�ل االعت�داء عل�ى حی�اة  خارجاً عن ال�دین.
، وع�ده تح�دیاً س�افراً إلرادة هللا اإلنسان وإزھاق روحھ بمثابة العدوان على هللا 

وم��ن وص��ایا الس��ید السیس��تاني الت��ي تن��درج ض��من ھ��ذه المع��اني قول��ھ (  ومش��یئتھ.
 )29( ....)واعلموا إّن من شھد الشھادتین كان مسلماً، یعصم دُمھ ومالھ

والمرجعی��ة الدینی��ة ل��م تغف��ل ع��ن تل��ك الج��رائم االرھابی��ة فأص��درت فت��وى  
الجھاد الكفائي وذلك لتحقیق السالم فالجھاد ف�رض كفای�ة إذا ق�ام ب�ھ م�ن یكف�ي م�ن 

َوَما َكاَن اْلُمْؤِمنُ�وَن ِلیَنِف�ُرواْ َكآفَّ�ةً المسلمین سقط اإلثم عن الباقین. قال هللا تعالى: 
یِن َوِلیُن�ِذُرواْ قَ�ْوَمُھْم إَِذا َرَجعُ�واْ فَلَْوالَ نَ یَتَفَقَُّھ�واْ فِ�ي ال�ّدِ ْنُھْم َطآئِفَ�ةٌ لِّ فََر ِمن ُكّلِ فِْرقٍَة ّمِ

  ))30إِلَْیِھْم لَعَلَُّھْم یَْحَذُرونَ 
فقد ساھمت فتوى الجھ�اد ف�ي س�د الطری�ق ام�ام كارث�ة ك�ادت تح�ل ب�العراق 

ال�ذي وص�ل ال�ى مش�ارف بغ�داد. فكان�ت فحالت دون سقوطھ، فأوقف�ت ذل�ك التق�دم 
الفتوى اكثر شمولیة ببعدھا الوطني واالنساني والمستوحى من االدب الحسیني، إذ 

فھ��ذا دلی��ل عل��ى  ،ع��ززت مع��اني االخ��وة بعی��دا ع��ن الخالف��ات الطائفی��ة والمذھبی��ة
حكمة السید السیستاني( دام ظلھ الوارف ) الذي یتولى مواقف�ھ عل�ى اس�س انس�انیة 

فق��د اثبت��ت الفت��وى بامك��ان الع��راقیین جمیع��اً التوح��د م��ن اج��ل محارب��ة ووطنی��ة 
انطالقاً من مبدأ الدفاع ع�ن األرض والمقدس�ات وال�دماء البریئ�ة وحف�ظ . االرھاب

 العباد.
في ھذا اإلطار تتمح�ور التقییم�ات المنھجی�ة ل�دى المرجعی�ة الدینی�ة بمقارن�ة 

تحقی��ق الرس��الة الت��ي م��ن اجلھ��ا ل االھ��داف الت��ي یتوق��ع ان تحققھ��ا عملی��ات الجھ��اد
واالط��الع عل��ى خط��ط وأس��الیب القت��ال الت��ي س��تتبع ف��ي قواط��ع  اص��درت الفت��وى

العملیات العداد جیل م�ن المق�اتلین یتملك�ون روح التس�امح وس�عة االف�ق ورجاح�ة 
التفكیر لیسھموا ف�ي الوص�ول إل�ى الفك�رة المطلوب�ة م�ن فت�وى المرجعی�ة وم�ن ث�م 

، ولمعرفة مدى كفائیتھا لتحقی�ق المحص�لة المتوقع�ة م�ن تطبیقھا على أرض الواقع
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ویتجل��ى البع��د ال��دیني . اج��ل بن��اء الس��الم والقض��اء عل��ى االرھ��اب منھج��ا وتطبیق��ا
في ما حققتھ في حفظ المبادئ الحقة لإلسالم والتي حمل�ت معھ�ا  واإلنساني للفتوى

جمیع ما بشر بھ الرسول الكریم(صلى هللا علیھ وآلھ) في عصر الرسالة اإلسالمیة 
أم��ا البع��د السیاس��ي والع��المي فیق��ع ف��ي مص��ادیق االفت��وى الت��ي اس��توعبتھا أھ��دافھا 

ل�ذي تركت�ھ ھ�ذه الفت�وى السامیة في الحریة واالستشھاد م�ن أج�ل الكرام�ة واألث�ر ا
 كانت نتیجتھا تحقیق النصر على ارض الواقع.، المباركة في الفكر المعاصر

فالفتوى تھدف الى بیان مفھوم االسس والق�یم الحض�اریة االنس�انیة والرؤی�ة 
المس���تقبلیة للمرجعی���ة الدینی���ة وف���ق مف���اھیم الش���ریعة االس���المیة إلرس���اء الس���الم 

ض عن السید السیستاني في سیاس�تھ العام�ة الت�ي ومحاربة االرھاب، وھذا ما تمخ
رسمت المعالم األساس�یة للس�لم والتع�ایش الس�لمي والت�ي كان�ت ش�املة لك�ل من�احي 
الحیاة وجوانبھا فقد ك�ان الس�الم ھ�دفاً اس�مى ل�دعوة المرجعی�ة لمحارب�ة االرھ�اب، 

ویتمكنوا فھو الحالة الطبیعیة التي یمكن للناس فیھا ان یؤدوا رسالتھم في االرض، 
م��ن إعمارھ��ا واقام��ة الخی��ر واالص��الح فیھ��ا، وذل��ك الیت��أتى م��الم تتحق��ق مف��اھیم 

 الوحدة والسالم والقضاء على االرھاب 
تب�اع للقت�ال قصدتھ المرجعیة ھو لغرض حش�د المتط�وعین واأل فالنداء الذي

نش�ده وت�دعو تمن اجل الحق ودفاعا عن العراق والمقدسات الدینی�ة، وإلیض�اح م�ا 
المرجعیة الدینیة، وذلك لیتناس�ب م�ع خل�ود واقع�ة الط�ف الت�ي ك�ان تخطیطھ�ا  إلیھ

سجال حافال بك�ل مض�امین الجھ�اد واتجاھات�ھ، وم�ا  الذي سلكتھ فكان الطریقالھیاً 
طبیع���ة ال��نھج الق���ادم، وتحقیق��ھ،  السیس��تاني (دام ظل���ھ) أراد الس��ید عل��ي الحس���ین

وأسلوب العمل بموجبھ، وتجلى كل ذلك في أحادیثھ وخطبھ وأقوال�ھ فیم�ا ھ�و ق�ادم 
علی���ھ من���ذ اص���دار الفت���وى م���ن النج���ف االش���رف وحت���ى وط���أت اق���دام المق���اتلین 

وھ�ذا مای�ذكرنا بالرك�ب  المجاھدین االبطال االراضي المحتلة من قبل االرھ�ابیین.
ة المن��ورة الحق��اق الح��ق، وجبھ��ة الح��ق دائم��ا الحس��یني ال��ذي خ��رج م��ن المدین��

وان أنص�ار الح�ق فتی�ة آمن�وا ب�ربھم  .ألن هللا ناص�رھا ،منتصرة، ودائما ف�ي عل�و
نَْحُن نَقُ�صُّ َعلَْی�َك نَبَ�أَُھم بِ�اْلَحّقِ إِنَُّھ�ْم فِتْیَ�ةٌ  وزادھم هللا ھدى كما جاء بقولھ تعالى:

 فكانت لھم الشھادة خاتمة والجنة موئال. ))31آَمنُوا بَِربِِّھْم َوِزْدنَاُھْم ُھًدى 
ولك�ن الش�ھادة ف�ي س�بیل هللا والح�ق  ،ان البذل والتض�حیة والس�خاء عط�اء  

أس��مى العط��اء. ھ��ذه الجبھ��ة المؤمن��ة رج��االً س��مت بھ��م الھم��م العالی��ة إل��ى اقتح��ام 
األھوال وھانت عل�یھم المخ�اطر ب�النفس ف�ي س�بیل حی�اة المج�د والع�زة والكرام�ة، 

 نوا التضحیة بأنفس األشیاء وأغالھا عندھم وأجلھا قدراً وأعالھا.فاستحس
وضمت وصایا المرجعیة بین فقراتھا التذكیر بح�روب الرس�ول ( ص�لى هللا 

وح�روب أمی�ر ال�وؤمنین االم�ام عل�ي ( علی�ھ  ،علیھ وآلھ ) ضد الكفار والمشركین
لت��زام ب��نفس وق��د ح��ث المرج��ع ال��دیني عل��ى اال ،الس��الم ) وأخالقیات��ھ ف��ي القت��ال
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االخالقی��ات، فلم��ا اس��تجاب المتط��وعین لن��داء المرجعی��ة، ك��ان الب��د للمرجعی��ة م��ن 
 اصدار توجیھات وتعلیمات لإللتزام بھا أثناء عملیلت التحریر.

وجاء في الخطبة التي القاھا الشیخ الكربالئي قولھ (وفي الوق�ت ال�ذي تؤك�د 
یا ابناءنا في القوات المسلحة تحثكم فیھ المرجعیة الدینیة العلیا دعمھا واسنادھا لكم 

تأس�یا بم�ا ك�ان یوص�ي ب�ھ  )32( على التحلي بالشجاعة والبس�الة والثب�ات والص�بر)
) یعم��ل عل��ى رف��ع ال��روح ) فق��د ك��ان االم��ام الحس��ین (االم��ام الحس��ین (

 المعنویة من خالل الحث على الصبر في مواطن البأس والثبات في قتال االعداء
فكان موكب الشھادة یس�تحث الخط�ى إل�ى الجن�ة یعب�د طریقھ�ا بالتض�حیات  

س�الح التض��حیة  ویرص�فھا ب�األرواح ویبل�ل ثراھ�ا بال�دماء الزكی�ة الت�ي تجلَّ�ت ف�ي
وھك�ذا ب�دأت طالئ�ع الح�ق  .والفداء، وقد تحقق كل ذلك وبأروع المواقف المش�رفة

وھ�ي تعل�ن والءھ�ا الت�ام  ممن لبى نداء المرجعیة تتأھب للسیر إلى ساحة المعركة
 وتفانیھا في الدفاع عن العراق ومقدساتھ.

في ھذا اإلطار تتمح�ور التقییم�ات المنھجی�ة ل�دى المرجعی�ة الدینی�ة بمقارن�ة 
لتحقی��ق الرس��الة الت��ي م��ن اجلھ��ا  االھ��داف الت��ي یتوق��ع ان تحققھ��ا عملی��ات الجھ��اد

بع ف��ي قواط��ع واالط��الع عل��ى خط��ط وأس��الیب القت��ال الت��ي س��تت اص��درت الفت��وى
العملیات العداد جیل م�ن المق�اتلین یتملك�ون روح التس�امح وس�عة االف�ق ورجاح�ة 
التفكیر لیسھموا ف�ي الوص�ول إل�ى الفك�رة المطلوب�ة م�ن فت�وى المرجعی�ة وم�ن ث�م 
تطبیقھا على أرض الواقع، ولمعرفة مدى كفائیتھا لتحقی�ق المحص�لة المتوقع�ة م�ن 

 رھاب منھجا وتطبیقااجل بناء السالم والقضاء على اال
ف���الفتوى تھ���دف ال���ى بی���ان مفھ���وم االس���س االنس���انیة والرؤی���ة المس���تقبلیة 
للمرجعی��ة الدینی��ة والمس��توحاة م��ن واقع��ة الط��ف وف��ق مف��اھیم الش��ریعة االس��المیة 

، وھ��ذا م��ا تمخ��ض ع��ن الس��ید السیس��تاني ف��ي إلرس��اء الس��الم ومحارب��ة االرھ��اب
سیاستھ العامة التي رسمت المعالم األساس�یة للس�لم والتع�ایش الس�لمي والت�ي كان�ت 
شاملة لكل من�احي الحی�اة وجوانبھ�ا فق�د ك�ان الس�الم ھ�دفاً اس�مى ل�دعوة المرجعی�ة 

ھم لمحاربة االرھاب، فھو الحالة الطبیعیة الت�ي یمك�ن للن�اس فیھ�ا ان ی�ؤدوا رس�الت
في االرض، ویتمكنوا من إعمارھ�ا واقام�ة الخی�ر واالص�الح فیھ�ا، وذل�ك الیت�أتى 

 مالم تتحقق مفاھیم الوحدة والسالم والقضاء على االرھاب 
 ،ویعد االستنفار من مبادئ الحرب االساسیة والمھمة ف�ي المج�ال العس�كري

أ عل�ى ق�درة ویعتم�د ھ�ذا المب�د ،فمن خاللھ تستطیع القیادة أعالن الح�رب او عدم�ھ
واالس��الیب الت��ي تعتم��دھا ف��ي ذل��ك فق��د  ،القی��ادة ف��ي توجی��ھ ال��راي الع��ام وتحش��یده

استطاع السید السیس�تاني (دام ظل�ھ) ان یجع�ل م�ن ھ�ذه المنطلق�ات الفكری�ة وس�یلة 
من خالل تبیان جملة من االھداف التي تبناھا ف�ي  ،الستنفار الراي العام االسالمي

وال��دفاع ع��ن الق��ران الك��ریم ومب��ادئ  ،ة اإلس��المیةذل��ك كال��دفاع ع��ن مص��لحة االم��
 .االسالم السمحاء والدفاع عن الحق
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وتناول��ْت وس��ائل اإلع��الم المحلی��ة والعالمی��ة باھتم��ام كبی��ر بی��ان المرجعی��ة 
الدینیة العلیا المتمثلة بالمرجع الدیني األعل�ى الس�ید عل�ي الحس�یني السیس�تاني (دام 

ف�ي خطب�ة ص�الة الجمع�ة الت�ي ألقاھ�ا نیاب�ة  حظلھ) وجاءت الدعوة إلى حمل السال
فامت��د  13/6/2014عن��ھ ممثل��ھ الخ��اص الش��یخ عب��د المھ��دي الكربالئ��ي بت��اریخ 

صدى الفتوى الى جمیع انحاء البالد واندفع الناس بحماس كبیر من اجل التط�وع، 
ِ الَِّذیَن یَْشُروَن الْ  ْنیَا بِاآلِخَرةِ َوَمن قال سبحانھ وتعالى: { فَْلیُقَاتِْل فِي َسبِیِل �َّ َحیَاةَ الدُّ
ِ فَیُْقتَْل أَو یَْغِلْب فََسْوَف نُْؤتِیِھ أَْجًرا َعِظیًما ِمَن قال تعالى: و .)33(یُقَاتِْل فِي َسبِیِل �َّ

ن قََضى نَْحبَھُ  َ َعلَْیِھ فَِمْنُھم مَّ ن یَنتَِظُر اْلُمْؤِمنِیَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاَھُدوا �َّ َوِمْنُھم مَّ
  .))34َوَما بَدَّلُوا تَْبِدیًال 

وجاء في الخطبة التي القاھا الشیخ الكربالئي قولھ (وفي الوق�ت ال�ذي تؤك�د 
فیھ المرجعیة الدینیة العلیا دعمھا واسنادھا لكم یا ابناءنا في القوات المسلحة تحثكم 

  )35( على التحلي بالشجاعة والبسالة والثبات والصبر)
ولعل من یقف جلیا امام اھداف تلك الجم�وع المجاھ�دة ویقط�ف م�ن ثمارھ�ا 
على عظم بشاعة العدو فق�د كان�ت تجلیاتھ�ا واھ�دافھا كثی�رة ج�دا، فاالص�رار عل�ى 
المسیر ھ�ي لطل�ب الش�ھادة، ونش�ر الع�دل والقض�اء عل�ى االرھ�اب، ومحارب�ة ك�ل 

بم�ا ق�ام ب�ھ الحس�ین ( علی�ھ  انواع الفساد، وسیادة المجتمع االسالمي الس�لیم. عم�ال
السالم) حین قال:" أال واني لم اخرج أشرا وال بطرا، وال ظالما وال مفسدا، وإنم�ا 
خرجت لطلب اإلصالح في امة ج�دي، أری�د آم�ر ب�المعروف وانھ�ي ع�ن المنك�ر" 

 ،. فإن من أعظ�م نع�م هللا ع�ز وج�ل عل�ى ھ�ذه األم�ة أن أن�زل إلیھ�ا خی�ر كتب�ھ)36(
ت��أمر ب��المعروف،  ،وجعلھ��ا خی��ر أم��ة أخرج��ت للن��اس ،خلق��ھوأرس��ل إلیھ��ا أفض��ل 

ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمُروَن  وتنھى عن المنكر، وتؤمن با�، قال تعالى ُكْنتُْم َخْیَر أُمَّ
 ِ كما تكفل لھا بحف�ظ دینھ�ا ال�ذي  ))37بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَھْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِا�َّ

ْكَر َوإِنَّا لَھُ لََحافُِظونَ  ارتضاه لھا، ْلنَا الذِّ وكلّفھا حمل ھذه الرسالة  ))38إِنَّا نَْحُن نَزَّ
ب��القرآن الك��ریم ف��ي مناقش��اتھ ومحاورات��ھ م��ع  )(وق��د تأس��ى الرس��ول العالمی��ة. 

نھج�وا نھج�ھ، واتبع�وا  اتباعھ او اعدائ�ھ، وان أھل�ھ واص�حابھ واتباع�ھ األخی�ار ق�د
ِ أُْس�َوةٌ َحَس�نَةٌ لَِّم�ن َك�اَن  طریقتھ امتث�االً لقول�ھ تع�الى: لَقَ�ْد َك�اَن لَُك�ْم فِ�ي َرُس�وِل �َّ

َ َكثِیًرا  َ َواْلیَْوَم األِخَر َوَذَكَر �َّ  .) )39یَْرُجو �َّ
الى غرس ق�یم  ماسة بحاجة والمرجع الدیبني (دام ظلھ ) احس بأن المجتمع

بناء السالم والتعایش السلمي وفقا لمناھج الش�ریعة االس�المیة  ومتطلبات اخالقیات
والمحب�ة وااللف�ة  للنھوض باالمة االسالمیة، وإشاعة قیم السالم والحوار والتسامح

" ال تزال ھذه األمة بخیر ما إذا قالت ص�دقت،  :قال رسول هللا بین ابناء المجتمع.
نیة متس��اویة ف��ي الخط��اب فاإلنس��ا وإذا حكم��ت ع��دلت، وإذا اس��ترحمت رحم��ت ".

ال��دعوي اإلس��المي، ول��ذلك نج��د أن المرجعی��ة الدجینی��ة دع��ت إل��ى تحقی��ق العدال��ة 
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اإلنسانیة وبالمساواة بین أجناس البشر، وبوحدة التشریع بالمساواة  االجتماعیة بین
 بین الخاضعین ألحكام اإلسالم في الحقوق المدنیة.
دام ظل�ھ) ف�ي  (المرج�ع ال�دیني ھذه األھداف اإلص�الحیة اإلنس�انیة، ح�ددھا 

 خطبھ وأحادیثھ قبیل المعركة وأثنائھا لتكون حجة على الحاضرین والغائبین
فإذا عرفنا ھذا وما یحیط بالمرجعیة الدینیة من المخاطر لمواجھة االرھ�اب 

ومدى ق�وة ایمانھ�ا وعزمھ�ا م�ن جھ�ة  ،ادركنا عظم ھذه المھمة من جھة ،وطغیانھ
فلما امرت بالفتوى لم یكن مم�ن دع�تھم اال الس�مع والطاع�ة دون أي ت�ردد  ،اخرى

تضعفھم تلك الجم�وع االرھابی�ة الت�ي اجتمع�ت  ولم تھزھم او ،او خوف او تساؤل
بفع���ل اجن���دة خارجی����ة م���ن ك����ل ح���دب وص����وب لت���دمیر الع����راق بل���د االنبی����اء 

الفكری��ة  وق��د اس��تطاعت المرجعی��ة الدینی��ة ان تجع��ل م��ن المنطلق��ات والحض��ارات.
م�ن خ�الل  ،لالمام الحسین ( علیھ السالم ) وسیلة الستنفار ال�راي الع�ام االس�المي

 ،تبیان جملة من االھداف التي تبنتھا في ذلك كالدفاع عن مصلحة االمة اإلس�المیة
وال��دفاع ع��ن الق��ران الك��ریم ومب��ادئ االس��الم الس��محاء وال��دفاع ع��ن الح��ق وع��ن 

 المقدسات.
وھذا م�ا یجعلن�ا  ،لقیام بعملیة استنفار ( حشد ) للقواتولتحقیق ذلك تطلب ا 

الرغم من  أمام صورة واضحة عن الجھود المبذولة من فبل المرجعیة الدینیة على
 الظروف السیاسیة والعسكریة الغیر مستقرة التي شھدتھا فترة اصدار الفتوى.

 جمی�عل�دى ال ان ھذه المواقف التي عبرت عن حالة الع�زم واالق�دام والثب�ات
تحمل الدالالت العظیمة وھي االیث�ار ب�النفس ف�ي س�بیل العقی�دة، وق�د عب�رت ع�ن  

َوِمَن النَّ�اِس َم�ْن یَْش�ِري نَْفَس�ھُ اْبتِغَ�اَء َمْرَض�اِت  :ھذا االیثار االیة القرآنیة الكریمة
ُ َرُؤوٌف بِاْلِعبَادِ  ِ َو�َّ َّ� )40(. 

واستخفافاً بھ�م وبجب�روتھم  ،ھذه المواقف الشجاعة تعد تحدیا لالرھابیین ان
كم�ا  وان في ھذه الدعوة للجھاد ما یوجز الحقیقة بتجلیات واقع�ة الط�ف .وطغیانھم

اثبت ھذه المواقف زھدھم في الحیاة وصدقھم واخالصھم ومودتھم وش�جاعتھم ب�ل 
 وسائر الصفات الحمیدة التي یمثلونھا.

مھم�ا كلفھ�ا  لمرجعیة المرجعیة ع�ن مبادئھ�ا ومواقفھ�ا ومس�ؤولیتھاولم یثن ا
ومن ھنا  ،) ")41یَُجاِھُدوَن فِي َسبِیِل ّ�ِ َوالَ یََخافُوَن لَْوَمةَ آلئِمٍ  ذلك لقولھ تعالى: 

كان للسید علي(دام ظلھ الوارف) مجموعة من المنطلق�ات الفكری�ة الحض�اریة ف�ي 
وال��دفاع ع��ن  ،المنطلق��ات الش��رعیة :یین ھم��االت��ي ج��اءت ف��ي بع��دین رئیس�� فك��ره

ھناك مجموعة م�ن المنطلق�ات الش�رعیة الت�ي كان�ت بمثاب�ة القاع�دة  .مصلحة االمة
 ان یثبت من خاللھا مشروعیة فتواه ودعوتھ للجھاد وھذه المنطلق�ات التي استطاع

لھ��ا جوان��ب عدی��دة منھ��ا ال��دفاع ع��ن الح��ق ال��ذي یع��د أح��د اھ��م المنطلق��ات الفكری��ة 
 حضاریة التي اعتمدھا في دعوتھ للجھادال
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ونحن على ارض الواقع كدنا أن نفقد األمل في التحریر وتخلیصنا م�ن تل�ك 
األبد، لوال فتوى المرجعیة  الجماعات االرھابیة وكدنا أن نفقد العراق ونخسره الى

المؤمنة با� تعالى وبحّب الع�راق وأھل�ھ وُمقّدس�اتھ ونخل�ھ ومائ�ھ وتراب�ھ وھوائ�ھ، 
والت��ي تتح��ّرك ف��ي عروقھ��ا ودمھ��ا غی��رة ال��دفاع ع��ن ك��ل ذل��ك ض��د أع��داء ال��دین 

واقعة الطف تمثل الصورة الحقیقیة والتوجھ االنساني االمح�ق  والوطن واإلنسانیة.
نھج الس��لوك ال��ى هللا س��بحانھ وتعالى،ھ��ذه الملحم��ة التاریخی��ة اث��رت للس��یر عل��ى م��

وبشكل فطري وعفوي على ارادة المقاتلین االبطال لم�ا لھ�ا م�ن ق�یم واھ�داف ذات 
البعد الطویل حتى یرث هللا االرض وم�ن علیھ�ا، ف�الیوم نح�ن بحاج�ة ال�ى ك�ربالء 

من عمق فكرھا ومواق�ف بحاجة الى االمة القویة االمة التى تفخر بعظماھا وتنھل 
رجاالتھا، ھي كربالء االباء ھي كربالء الكروب ھي كربالء الفاجعة ھي ك�ربالء 
الجراح كربالء المض�یئة رغ�م بش�اعتھا ھ�ي ك�ربالء الموق�ف ھ�ي ك�ربالء الس�الم 

 والتعابش السلمي رغم أوجاعھا...كربالء المواقف البطولیة ِمن أجل الحیاة... 
فق��د أدرك��ت المرجعی��ة الدینی��ة الحكیم��ة أّن الظ��رف واللحظ��ة الزمانی��ة للبل��د 
تُحتّم الوق�وف ص�فاً واح�داً للتص�دي لمغ�ول العص�ر، ال�ذین ك�ادوا أن یُفتك�وا بالبل�د 
ویُحقّقوا مآربھم لوال أن منَّ هللا تعالى علینا بنعمة الحشد الوطني والفتوى الوطنی�ة 

 االرھابیین.للدفاع عن بلدنا من شر األعداء 
لقد ظھر الحشد الشعبي وتكّون في فترة وجیزة نتیجة لفتوى مقدسة من لدن 
المرجعیة، ألھبت الجماھیر وصعّدت فیھم الھّمة والغی�رة وال�روح الوطنی�ة للحف�اظ 
على العراق بكافّة طوائفھ وقومیاتھ وتشّكالتھ الدینی�ة والسیاس�یة والثقافی�ة "مض�یفاً 

ة للجھ�اد الكف�ائي البل�د م�ن اإلنھی�ار والس�قوط وال�دمار، "لقد حفظت الفتوى الوطنی�
وأنقذت���ھ والمنطق���ة م���ن كارث���ة إنس���انیة ال مثی���ل لھ���ا، وحقّق���ت إنج���ازاً ال یُص���ّدقھ 
كثی��رون، وأّدت م��ن النت��ائج م��ا ل��م تس��تطع الدول��ة بھیبتھ��ا والحكوم��ة بمؤّسس��اتھا 

د الش��عبي واألح��زاب بقیاداتھ��ا، فق��د وقف��ت بوج��ھ اإلرھ��اب بع��د أن ش��ّكلت الحش��
ال��وطني، الس��ور األم��ین والس��د العظ��یم وص��ّمام األم��ان ال��ذي حف��ظ البل��د والدول��ة 
والحكومة والعملیة السیاسیة برّمتھا، بع�د أن فش�لت األح�زاب وقیاداتھ�ا والحكوم�ة 
في الدفاع ع�ن البل�د، الس�یما ح�ین وص�ل األم�ر ال�ى إش�تراك أط�راف م�ن العملی�ة 

یة الى الحكومة والبرلمان في التآمر عل�ى أبن�اء السیاسیة ومّمن أتت بھم الدیمقراط
البل��د وُمح��اولتھم اإلطاح��ة بالعملی��ة السیاس��یة م��ن أج��ل تحقی��ق م��آربھم الشخص��یة 
والحزبیة والطائفیة الضیقة، ولكن ُكشف أمرھم وبانت نوایاھم وأفعالھم اإلجرامیة 

 ھ".القذرة التي كادت أن تُسقط البلد وأھلھ لوال أن تداركنا هللا برحمت
من ُھنا ن�رى إّن الحش�د الش�عبي ج�اء ك�رّد فع�ل عل�ى ق�وى ظالمی�ة إن�دفعت 
ُمس��تخدمة العن��ف وس��فك ال��دماء البش��ریة، الس��یما إنّھ��ا ال تُ��ؤمن إال بنفس��ھا، وم��ن 
خالفھا فمصیره الموت والفناء من الوجود، لذا فالحشد الشعبي جاء كُمعّدل عقائدي 

لتنّوع، ألنّھ جاء لیكون جزًء من حل على إنساني ُمھّمتھ حفظ النوع والحفاظ على ا
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المس��توى األمن��ي ول��یس ج��زًء م��ن ُمش��كلة ملبی��ة بإیم��ان ت��ام وإقب��ال كبی��ر، ن��داء 
المرجعیة في مواجھة خطر االرھاب القادم من وراء الحدود. وسیكتب التاریخ ان 
الفتوى قد ابھرت العالم اجمع بما حملھ من لب�ى ن�داءھا م�ن عقی�دة مخلص�ة فك�انوا 

ة ضاربة للدواعش االرھابیین وابوا الرك�وع اال � تع�الى فارخص�وا ف�ي س�بیلھ قو
االرواح یتسابقون على ب�ذل ال�دماء الغالی�ة والنفیس�ة م�ن اج�ل احق�اق الحق،وھك�ذا 

المواقف البطولیة والمعطیات الحضاریة لواقعة الطف ودورھ�ا ف�ي محارب�ة كانت 
 االرھاب.
 اإلرھابي محاربة وصایا المرجعیة الدینیة ودورھا ف: 

كونھ لھ دور ف�ي تأس�یس الحش�د الش�عبي  ،وقد قام المرجع الدیني( دام ظلھ)
، بإص�دار توجیھ�ات دینی�ة ت�نظم عالق�ة وتعام�ل ع�ن طری�ق فت�واه بالجھ�اد الكف�ائي

الحشد الشعبي مع أھ�الي المن�اطق المح�ررة م�ن تنظ�یم داع�ش ب�العراق، وتتض�من 
توص���یة، تض���منت ح���ث منتس���بي الحش���د الش���عبي عل���ى التعام���ل  20التوجیھ���ات 

باألخالق اإلسالمیة وعدم التعرض للناس أوأھالي المنتم�ین ل�داعش (ف�ي المن�اطق 
ذى أو اضطھاد، وعدم إیذاء الكبار بالسن واألطفال والنساء وع�دم المحررة) بأي أ

قطع أي شجرة إال أن یضطروا إلى قطعھ�ا وك�ذلك معامل�ة غی�ر المس�لمین معامل�ة 
 حسنة وعدم المساس بھم وغیر ذلك مما قالھ في توجیھاتھ االخرى.

 ،واك��د الس��ید السیس��تاني عل��ى ض��رورة التوك��ل عل��ى هللا س��بحانھ وتع��الى
ب��اط م��ع الب��اري ف��ي اوق��ات الح��رب لم��ا لھ��ا م��ن اھمی��ة ف��ي تقوی��ة ال��روح واالرت

وطلب النصر والعون من هللا سبحانھ وتعالى الن�ھ الناص�ر  ،المعنویة للقائد والجند
والمؤی��د وھ��ذا م��اتمخض ع��ن الس��ید السیس��تاني م��ن خ��الل وص��ایاه للمجاھ��دین إذ 

بحانھ وت��الوة كتاب��ھ واس��تعینوا عل��ى انفس��كم بكث��رة ذك��ر هللا س��یوص��یھم بقول��ھ: (
واذكروا لقاءكم بھ ومنقلبكم الیھ, كما ك�ان علی�ھ امی�ر الم�ؤمنین عل�ي علی�ھ الس�الم 
وقد ورد أنھ بلغ من محافظتھ على ورده انھ یبسط لھ نطٌع بین الصفین لیلة الھریر 
فیصلي علیھ ورده, والسھام تقع ب�ین یدی�ھ وتم�ُر عل�ى ص�ماحیھ یمین�اً وش�ماالً ف�ال 

 .)42(والیقوم حتى یفرغ من وظیفتھ)یرتاع لذلك 
الحسین (علیھ السالم) في واقع�ة ك�ربالء یرف�ع یدی�ھ داعی�اً كذلك كان االمام 

هللا بقولھ: (اللھم أنت ثقتي في كل كرب وأن�ت رج�ائي ف�ي ك�ل ش�دة وأن�ت ل�ي ف�ي 
كل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم من ھم یضعف فیھ الف�ؤاد وتق�ل فی�ھ الحیل�ة ویخ�ذل 

ش�مت فی�ھ الع�دو، أنزلتُ�ھُ ب�ك وش�كوتھ إلی�ك رغب�ة من�ي إلی�ك عم�ن فیھ الص�دیق وی
وص�احب ك�ل حس�نة ومنتھ�ى  ،فأنت ول�ي ك�ل نعم�ة ،ففرجتھ عني وكشفتھ ،سواك

 .)43(كل رغبة)
وم��ن نص��ائحھ (دام ظل��ھ) قول��ھ:( وھ��ذا وینبغ��ي لم��ن ق��بلكم م��ن الن��اس مم��ن 

یكونوا ناصحین لحماتھم یقدرون تضحیاتھم ویبعدون االذى  یتترس بھم عدوكم ان
عنھم والیثیرون الظنةَ بأنفسھم, فإن هللا سبحانھ ل�م یجع�ل الح�د عل�ى اخ�ر حق�اً إال 
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وجعل لذاك علیھ حقاً مثل�ھ فلك�ٍل مث�ل ماعلی�ھ ب�المعروف. واعلم�وا انك�م التج�دون 
لمعروف حت�ى وإن انصح من بعضكم ل�بعض اذا تص�افیتم واجتمع�تم فیم�ا بی�نكم ب�ا

 )44(اقتضى الصفح والتجاوز عن بعض االخطاء بل الخطایا وان كانت جلیلة
ومن الوصایا المھم�ة للمرجعی�ة ((وال یظ�نن اح�د ان ف�ي الج�ور عالج�ا لم�ا 

فان ذلك ینشأ عن مالحظة بعض الوقائع بنظ�رة عاجل�ة الیھ�ا م�ن  ،الیتعالج بالعدل
وال اط�الع  ،ي الم�دى المتوس�ط والبعی�دغیر انتباه الى عواق�ب االم�ور ونتائجھ�ا ف�

حیث ینبھ ذلك على عظیم مایخلفھ الظلم من ش�حن ، على سنن الحیاة وتاریخ االمم
وق�د ورد ف�ي االث�ر ( ان م�ن ض�اق  ،للنفوس ومشاعر العداء مما یھد المجتمع ھدا

 ،بھ العدل فان الظلم بھ اضیق ) وفي احداث التاریخ المعاص�ر عب�رة للمتام�ل فیھ�ا
واض�طھدوا مئ�ات االالف  ،نھج بعض الحكام ظلم الناس تثبیتا لدعائم ملكھ�محیث 

 ) 45(فاتاھم هللا سبحانھ من لم یحتسبوا حتى كانھم ازالوا ملكھم بایدیھم ،من الناس
فھذه الوصیا فیھا من المعاني والمضامین والحكم�ة البالغ�ة تص�لح ان تك�ون 

ھو العدول عن الحق، والیمك�ن ان منھجاً عاماً للمقاتلین في سوح الوغى، فالجور 
یكون عالجاً ألي امر فقد نھى هللا تعالى عنھ فاآلیات القرآنیة الكریم�ة كثی�رة الت�ي 
تنھى عن الجور والظلم ألن فیھ اضطھاد وغبن للحقوق، ویشیر المرجع ال�دیني ( 
دام ظلھ ) بان الظلم الیخلف إال الشحناء والبغضاء ومشاعر العداء ویستشھد بقول 

 میر المؤمنبن علي ( علیھ السالم ) ((من ضاق علیھ العدل فالجور علیھ اضیق))ا
وأكد الخلیفة امیر الم�ؤمنبن االم�ام عل�ي (علی�ھ الس�الم) عل�ى ض�رورة الت�زام  )46(

الوالي بالعدل وعد م�ن اس�س قی�ام الحك�م االلت�زام بتحقی�ق مب�ادئ االس�الم. وروي 
اض��طلع بأمانت��ھ … م��ن ال��واله  " ث��الث م��ن ك��ن فی��ھ :) ان��ھ ق��الع��ن الرس��ول (

وأق�ام كت�اب هللا ف�ي البعی�د ...إذا عدل في حكمھ ول�م یحتج�ب دون غیره… وأمره 
 .)47(والقریب"

وھن��اك العدی��د م��ن الوص��ایا المھم��ة للمرجعی��ة الدینی��ة وات��ي تؤك��د عل��ى حق��ن 
وأداء الحقوق ورعایة الحرم�ات والحف�اظ عل�ى  الدماء، وعدم اراقتھا، وصیانة االنفس

الممتلك�ات العام��ة والخاص��ة والس��عي ال��ى بن�اء المجتم��ع الس��لیم والتع��ایش الس��لمي ب��ین 
ابنائھ، وال یخفى عن احد ان نھج المرجعیة ھو نھج الرسول ( ص�لى هللا علی�ھ وآل�ھ ) 

  .واھل بیتھ الطاھرین
د من مراعاتھا حت�ى م�ع غی�ر من وصایا السیستاني (فللجھاد آداب عامة الب

وقد كان النبي (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) یوصي بھ�ا اص�حابھ قب�ل ان  ،المسلمین
فقد صح عن االمام الصادق (علیھ السالم) انھ قال ( كان رسول  ،یبعثھم الى القتال

هللا ص اذا اراد ان یبعث بسریة دعاھم فاجلسھم بین یدیھ ثم یقول سیروةا باسم هللا 
التغل��وا  وعل��ى مل��ة رس��ول هللا (ص��لى هللا علی��ھ وآل��ھ وس��لم)  وف��ي س��بیل هللاوب��ا�

وال تقطعوا ش�جرا اال  ،وال تقتلوا شیخا وال صبیا وال امراة ،والتغدروا ،والتمثلوا
 .)48( ان تضطروا الیھا)



 2018�رش�ن الثاين  8-7 اجلامعة املستنرصیة - لكیة ا�ٓداب       ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقايف العارش 
 

270 
 

تع��د بمثاب��ة  لق��د أق��ر االس��الم قی��وداً ش��رعیة عل��ى مب��ادئ القت��ال ف��ي االس��الم
(ص�لى مبادئ اساسیة ینبغي العمل بھا في مختلف ظ�روف القت�ال. وك�ان الرس�ول 

یوص��ي المق��اتلین عن��د ت��وجھھم للقت��ال بتق��وى هللا وطاعت��ھ  هللا علی��ھ وآل��ھ وس��لم)
قال اغ�زوا باس�م هللا وف�ي ومن التوصیات االخرى: "أن النبي .)49(ومحاسبة النفس

سبیل هللا وقاتلوا م�ن كف�ر ب�ا� اغ�زوا وال تغ�دروا وال تغل�وا وال تمثل�وا وال تقتل�وا 
) وصیة أخرى للرسول (صلى هللا علیھ وآلھ . ویروي أنس بن مالك ()50(ولیدا"

قال انطلقوا باس�م هللا وب�ا� وعل�ى مل�ة رس�ول هللا وال وسلم) قائالً: "أن رسول هللا 
تقتل��وا ش��یخا فانی��ا وال طف��ال وال ص��غیرا وال ام��رأة وال تغل��وا وض��موا غن��ائمكم 

 .)51(وأصلحوا وأحسنوا إن هللا یحب المحسنین"
 ان م��ن المھ��ام األساس��یة الت��ي ین��اط بھ��ا القائ��د العس��كري ھ��و إع��داد الج��یش

إعداداً كامال، بحیث یكون على أھبة االستعداد لمواجھة األخطار المحیطة ب�ھ. ل�ذا 
نج�د ان م�ن واجب��ات األمی�ر كم��ا ج�اء ف��ي نص�وص رس��ائل الخلیف�ة عل��ي ب�ن أب��ى 

) إلى أحد قادتھ وامرائھ: أمره بتقوى هللا الذي البد م�ن لقائ�ھ یوم�ا وال طالب (
ی��ھ ووض��ع الحج��ج علی��ھ، وذل��ك ف��ي ن��ص یقات��ل إال م��ن ب��دأ بقتال��ھ بع��د األع��ذار إل

عندما عینھ قائ�داً لج�یش أنف�ذه إل�ى الش�ام ف�ي )∗(رسالتھ إلى معقل بن قیس الریاحي
ثالثة آالف مقاتل: "اتق هللا الذي البد من لقائھ وال منتھ�ى ل�ك دون�ھ وال تق�اتلن إال 

أوصى بھا المرج�ع ال�دیني (دام ظل�ھ) وح�ث عل�ى  فھذه االخالقیات )52(من قاتلك"
االلتزام بھا لما فیھا من المعاني والمضامین العالی�ة م�ن اج�ل تحقی�ق النص�ر عل�ى 
االع���داء. فق���درة الخط���اب الحس���یني للمرجعی���ة الدینی���ة عل���ى الت���أثیر ف���ي فك���ر 

 المخاطبین، والرقي بھا نحو األھداف المرغوبة. 
مھا ف��ي تنمی��ة المعامل��ة الطیب��ة والق��یم وتكم��ن أھمی��ة الوص��ایا خ��الل اس��ھا

واالخالق الحسنة، وتساعد المقاتلین المجاھدین على التكیف االجتماعي بینھم ومن 
ث��م المجتم��ع. فض��الً ع��ن ترس��یخ المف��اھیم االس��المیة الحض��اریة وتفعیلھ��ا واھمھ��ا 
مفھ��وم الس��الم، كم��ا انھ��ا تعم��ل عل��ى تھیئ��ة المق��اتلین للتع��ایش ف��ي مجتم��ع متع��دد 

 ذاھب واالفكار.الم
وفي ھذا الصدد یوجھ السید السیستاني توص�یاتھ للمجاھ�دین وینص�حھم ب�أن 

.. وان ال تغل��بھم األفك��ار .ی��دعوا العص��بیات الذمیم��ة ویتمس��كوا بمك��ارم االخ��الق
،إن جمی��ع مب��ادئ األدی��ان الس��ماویة تؤك��د عل��ى )53(الض��یقة واالنانی��ات الشخص��یة 

القي للمجتمعات اإلنسانیة، وقد وصل ھذا مكارم األخالق وعلى بناء الصرح األخ
الصرح إلى ذروتھ في الشموخ والتمام عل�ى ی�د خ�اتم األنبی�اء والمرس�لین محم�د ( 

، وف�ي روای�ة )54(" بعثت ألتمم حسن األخالق"  :بقولھ صلى هللا علیھ وآلھ وسلم )
،ونبینا محم�د (ص�لى هللا علی�ھ وآل�ھ )55(أخرى " إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق" 

. ووصف هللا تع�الى رس�ولھ بأن�ھ )56(وسلم) ھو القائل عن نفسھ: "أنا سید ولد آدم"
، فاإلیمان ) )57َوإِنََّك لَعَلى ُخلٍُق َعِظیٍم   :ذو خلق عظیم كما جاء بقولھ عز وجل
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(  :إذ قال رسول هللا ( ص�لى هللا علی�ھ وآل�ھ وس�لم ) .كمل إال باألخالقوالتدین ال ی
ف�األخالق ھ�ي الترجم�ة العملی�ة لالعتق�اد  ،)58(أكمل المؤمنین إیماناً أحسنھم خلق�اً )

واإلیمان الصحیح إلى عمل سلوكي ظاھر، ولذلك نجد ان المرجعی�ة الدینی�ة ت�ربط 
تم مالحظت�ھ عل��ى ارض الواق�ع فق��د األخ�الق بتحقی�ق النص��ر ربط�اً قوی�اً. وھ��ذا م�ا

شاھدنا مایتمتع بھ ابناء الحشد الشعبي والقوات المسلحة من اخالق وصفات حمیدة 
في تعاملھم مع ابناء المناطق المحررة والت�ي كان�ت س�ببا رئیس�یا ف�ي تع�اون ابن�اء 
تلك المناطق معھم من اجل محاربة االرھاب. وقد واصل المقاتلین من ابناء الحشد 

ولھ�ذا كان�ت الق�یم  ،المھمة لتترجم في الواقع في أعم�ال وممارس�ات وعالق�اتھذه 
األخالقیة ھي المحور األساسي ف�ي عملی�اتھم العس�كریة وف�ي تحقی�ق النص�ر عل�ى 

 داعش االرھابي.
  اإلرھابدور المرأة الجھادي ومأثرات النصر على: 

 .،االنتص��ارات عل��ى داع��ش االرھ��ابي وك��ان للم��رأة دور ب��ارز ف��ي تحقی��ف
ومن المشاھد النادرة لم�ا ك�ان م�ن تض�حیات الم�رأة ف�ي اقتحامھ�ا لس�احة المعرك�ة 
ومساندتھا للقوات االمنیة بكل الوسائل المتاحة. وتقبلھا الستشھاد اخوانھ�ا وابنائھ�ا 

قد سجلت في معركة الحرب على االرھاب وبذلك تكون المرأة وازواجھا بالرضا. 
اراً متمی��زة ف��ي مش��ھد النص��رة والف��داء كان��ت م��ن أنص��ع الص��فحات وأكثرھ��ا أدو

إشراقاً في التاریخ، وقد جاوزت المرأة في ذلك طبیعتھا المعتادة في الحرص على 
سالمة أبنائھا وأزواجھا وتمني دفع الغوائل عنھم إلى الحالة األسمى ف�ي التض�حیة 

ثھم عل�ى الص�مود والبس�الة فیھ�ا، بدفع األبناء واألزواج معاً إلى س�وح ال�وغى وح�
وتقبل استشھادھم فیھا بالرضا واالطمئنان. استجابةً لنداء المرجعیة الدینیة. اذ كان 
من وصایا المرجع الدیني السید السیستاني(دام ظل�ھ) للم�رأة ھ�ي: (( المطل�وب ان 

وأن تح��ث الزوج��ة زوجھ��ا عل��ى الص��مود والثب��ات دفاع��اً ع��ن  ،تح��ث األم ابنھ��ا
 .)59(ذا البلد ومواطنیھ ))حرمات ھ

وھكذا نرى الم�رأة الی�وم ص�ابرة محتس�بة ت�زج بأبنائھ�ا وأزواجھ�ا وإخوتھ�ا 
وآبائھا الى ارض المعركة تلبیة لنداء المرجعیة من اجل الدفاع عن الوطن، وبھذه 

كان�ت ص�ورتھ الظ�اھرة  ،وبھذا التدبیر أرست المرأة قواعد مجتم�ع جدی�د ،الحكمة
فح��ب بیان��اً للمع��اني الس��امیة الت��ي كان��ت تتمت��ع بھ��ا س��یدتنا زین��ب (علیھ��ا الس��الم). 

التض��حیة والف��داء ب��النفس ال��ذي ھ��و غای��ة الج��ود أدى بس��یدتنا وموالتن��ا الح��وراء 
حس��ین(علیھ الس��الم) ف��ي واقع��ة زینب(علیھ��ا الس��الم) بع��د استش��ھاد أخیھ��ا اإلم��ام ال

فھن�ا ك�ان للتصدي وحمل رایة اإلسالم والوق�وف بوج�ھ الطغ�اة والظ�المین.  الطف
التي تتاسمى على االالم وتسیطر على مشاعرھا  (علیھ السالم)دور العقیلھ زینب 

حی��ث احتفظ��ت برباط��ة جأش��ھا واتجھ��ت نح��و اب��ن أخیھ��ا، تس��لیھ  ،بص��ورة مذھل��ھ
ستقبل المشرق لثورة أبیھ الحس�ین، فقال�ت ل�ھ: ((م�الي أراك بالم ،وتصبّره وتطمنّھ

 ف��وهللا ان ھ��ذا لعھ��ُد م��ن هللا إل��ى ج��ّدك ،تج�ود بنفس��ك ی��ا بقی��ة ج��دي وأب��ي واخ��وتي



 2018�رش�ن الثاين  8-7 اجلامعة املستنرصیة - لكیة ا�ٓداب       ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقايف العارش 
 

272 
 

وھم معروفون في  ،ولقد أخذ هللا میثاق ناس ال تعرفھم فراعنة ھذه األرض ،وأبیك
وینص�بون بھ�ذا  ،فھ�م یجمع�ون ھ�ذه األعض�اء المقطع�ة فیوارونھ�ا ،أھل السماوات

 ً ال یُ�درس أث�ره وال یُمح�ى رس�مھ عل�ى م�ّر  ،لغی�ر أبی�ك س�ید الش�ھداء ،الطف علما
. ف��ي مح��وه وطمس��ھ ف��ال ی��زداد أث��ره إال .ولَیَجتَِھ��ّدنَّ أئم��ة الكف��ر ،اللی��الي واألی��ام

المواق��ف البطولی�ة الوجدانی��ة الت��ي قام�ت بھ��ا بطل�ة ك��ربالء الس��یدة  ان .)60(عل�واً))
 . زینب (علیھا السالم)، مواقف الصبر والعطاء بال حدود

وكان للیسدة زینب علیھا السالم دوراً كبیراً في إعالء النّھضة الحسینیة ف�ي 
الُمجتمع��ات؛ حی��ُث اص��بح لھ��ا حض��وٌر واس��ٌع ف��ي الُمجتم��ع اإلس��المي من��ذُ واقع��ة 

لطف حتى یومنا ھذا واصبحت مثاال یحتذى بھ، ویزخُر التّاریخ اإلسالمّي بالكثیر ا
 .في النھضة الحسینیة المرأةمن األمثلة التي تُبیّن أھّمیة دور 

وإذا كانت المرأة في المجتمع اإلس�المي ق�د أدت دورا رائع�ا بفض�ل إیمانھ�ا 
بالعقیدة اإللھیة التي صاغت منھا وجودا ط�اھراً وف�اعال، ف�إن نم�وذج الم�رأة الت�ي 
اشتركت في واقعة الطف كان�ت ق�د بلغ�ت القم�ة ف�ي ذل�ك ال�دور، وتألق�ت ف�ي آف�اق 

نیة لتخلد بخلود الموقف، وأصبحت بعد ھذه الملحمة البطولیة المثل النس�وي اإلنسا
 الذي جسد المبادئ اإلسالمیة.

ان اھ��م مرتك��ز اساس��ي لبن��اء وتط��ور ثقاف��ة الم��رأة وزی��ادة وعیھ��ا للنھ��وض 
بالمجتمع ھ�و ت�وفر االم�ن واالس�تقرار السیاس�ي للبل�د وب�دونھما ال یمك�ن النھ�وض 

الجتم����اعي وبالت����الي ال یمك����ن بن����اء مجتم����ع متط����ور بواق����ع الم����رأة الثق����افي وا
ومزدھر.،ان التطور والبناء الحضاري ألي مجتم�ع م�رتبط ارتباط�اً وثیق�اً بتط�ور 
ثقافة ووعي المرأة ومساھمتھا الفعالة بھذا البناء لیكون مجتمعاً م�دنیاً وقائم�اً عل�ى 

وال یمك�ن ألي  ةالمواطنة وحقوق االنس�ان والعدال�ة االجتماعی�ة والمب�ادئ االنس�انی
تس�اھم فی�ھ الم�رأة مس�اھمة فعال�ة. أن الم�رأة ھ�ي  مجتمع ان یبني حضارة دون ان

خط الدفاع األول عن األمن القومي للوطن لقیامھا بتربی�ة جی�ل راعٍ وح�اٍم لل�وطن 
حیث إن النساء واألطفال ھم األكثر ت�أثراً بت�داعیات االعم�ال اإلرھابی�ة. ولتص�بح 

االس�تعانة ھذه األجیال أداة قوی�ة م�ن أدوات محارب�ة التط�رف واإلرھ�اب، وعلیھ�ا 
وھك�ذا ف�ي مختل�ف … بكافة الوسائل التربویة لبناء شخصیة س�ویة تبن�ي وال تھ�دم

المجاالت التي تشغلھا المرأة علیھا تقدیم لبنة مضیئة في بناء مانع قوي عال م�انع 
الستش��راء اإلرھ��اب ف��ي المجتمع��ات. وعلی��ھ یح��ب إنش��اء خط��اب دع��وي مناس��ب 

 بواجبھا في تربیة االجیال.للمجتمعات النسائیة لكي تضطلع المرأه 
 الخاتمة واالستنتاجات:

ي مھ��د لھ��ا انبعث��ت واقع��ة الط��ف لتستحض��ر معھ��ا مف��ردة التح��ول تل��ك الت��
وحلقة متدفقة في عمق التاریخ اإلنس�اني ألن اإلس�الم دی�ن  ( علیھ السالم) الحسین

ا فما أشبھ ولقعة الطف بالیوم م�ع ظھ�ور ق�وات الحش�د الش�عبي وتمیّزھ� للعالم كلھ.
القت��الي وفكرھ��ا العقائ��دي الراس��خ، م��ا ھ��و إال إس��تمرار للفك��ر البط��ولي ( لإلم��ام 

http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
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الحسین ) علیھ السالم وألتباع أھل البیت (علیھم السالم) في صمودھم ضد الق�وى 
 السیاسیة التي ناصبتھم العداء.

وكان من نتائج عملیات التحریر ان تحولت اآلراء من سیاسیة إلى اتجاھات 
 فكری�ا ب�دال م�ن اللج�وء ال�ى الس�یف. دركوا أن علیھم مقاومة االرھ�ابعقائدیة، وأ

وماھ��ذه الم��ؤتمرات اال لتن��ویر االجی��ال فكری��ا م��ن االنحراف��ات واالتجاھ��ات الت��ي 
ل�م یك�ن الحش�د الش�عبي تط�ّوراً ُمفاجئ�اً بعی�داً ع�ن الواق�ع، و ،التمت للبشریة بص�لة

إس�تراتیجیة لألم�ن ال�وطني العراق�ي بقدر ما ھو تعبیر عن حاجة ُملّح�ة وض�رورة 
 من جھة، ولحمایة منھج اإلسالم الُمعتدل من جھة ثانیة.

الش��ك إّن تجرب��ة الحش��د الش��عبي تجرب��ة كبی��رة ورائ��دة ف��ي اس��تنھاض ھم��م 
الشعب والدفاع عن الوطن وُمكتسباتھ ضد أي إعت�داء ك�ان، وق�د كان�ت نت�اج واق�ع 

نیّرة للمرجعیة الرشیدة ألجل إنقاذ المرحلة وعي ونُضج عراقي عظیم، وھي فكرة 
الوطن من اإلرھاب، وبالتأكید ما نلمسھ من ھذا الفعل التعبوي العراقي أنّھا كان�ت 
سریعة جداً وُمس�توعبة للواق�ع العراق�ي وھ�دفھا نبی�ل ووطن�ي، ال یُمك�ن الش�ك فی�ھ 
لحظ��ة واح��دة". ان تجرب��ة الحش��د الش��عبي كان��ت خی��ر مع��ین للق��وات المس��لحة ف��ي 

ب��ة ق��وى الش��ر والرذیل��ة الُمتمثّل��ة بتنظیم��ات داع��ش اإلرھابی��ة وم��ن ی��دفعھا، ُمحار
وأنتجت لنا صوراً زاھیةً من التماسك والتع�اون االجتم�اعي ف�ي تحری�ر عدی�د م�ن 

ان نفتخ��ر بمقاتلین��ا ك��ل ی��وم  وم��ن حقن��ا المن��اطق الت��ي دنّس��ھا ال��دواعش األش��رار.
ارات المتالحق�ة الت�ي تحقق�ت لنباھي بھم الدول وجیوشھا باالنتص� ،وساعة ولحظة

بفض��ل تض��حیاتھم ودم��اء الش��ھداء الط��اھرة ات��ي س��الت لیبق��ى الع��راق ش��امخاً. لق��د 
حققوا ماتعجز عنھ الدول الكبرى من ىتحقیقھ وفي وقت قیاسي، فزرعوا فینا روح 
النص��ر وحول��وا االنتكاس��ات ال��ى مواق��ف مش��رفة ورفع��ة رأس، فبزغ��ت تجلی��ات 

 ظلمات الى النور بإذن هللا. واقعة الطف لتخرجنا من ال
وھنیئ��اً للحس��ین (علی��ھ الس��الم ) بك��م ال��ذي ق��ال  فھنیئ��ا ألرض ك��ربالء بك��م

.. لتبعثوا برسالة الى العالم أجمع بأن�ھ النستس�لم والمك�ان لالرھ�اب .للظلم: ھیھات
والظلم في بالدن�ا الحبیب�ة ب�الد االنبی�اء والمقدس�ات وثراھ�ا الط�اھر ال�ذي احتض�ن 

فابط��ال التض��حیات اس��ود ال��ورى وأبن��اء خی��ر  اھ��ل البی��ت األطھ��ار.اجس��اد أئم��ة 
 واحفاد علي وفاطمة والحسن والحسین ( علیھم السالم) الورى محمد المصطفى

ھذه االنتصارات أوضحت حقیقة ص�بر الع�راقیین عل�ى الش�دائد والمح�ن  ان
 ورس��خت ھ��ذه االنتص��ارات ثقاف��ة االنتص��ار واالم��ل والتف��اؤل والمحب��ة والتك��اتف

واصبح العراقیین ام�ام حال�ة م�ن االن�دفاع الع�الي لاللتح�اق ف�ي ص�فوف المواجھ�ة 
ن��ادت بالجھ��اد الكف��ائي  الش��ریفة تلبی��ة لن��داء ال��وطن والمرجعی��ة الدینی��ة العلی��ا الت��ي

 لحمایة ارض العراق وشعبھ ومقدساتھ وتراثھ
وعلى النخبة المتصدیة للخطاب الدیني والسیاسي والثقافي واالعالمي الیوم 
مسؤولیة كبیرة لبناء ثقافة االنتصارات واتي یجب ان تسود في مجتمعن�ا م�ن اج�ل 
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ن المجتم��ع م��ن دع��م الجھ��ود االمنی��ة للحف��اظ عل��ى االم��ن وروح النص��ر ولتحص��ی
 تغلغل االفكار المتطرفة

أن یعي حجم المسؤولیة التي  لذا یجب على كل من ینادي باسم الحسین 
تقع على عاتقھ.. قیمة العمل في المنظور اإلنساني واألخالقي، إنما تأتي من رفعة 
وش��رف حملت��ھ، فبمق��دار الش��أن االجتم��اعي ال��ذي یتمت��ع ب��ھ الق��ادة، تك��ون للعم��ل 

مة ورفعة، ھذا أوال، ث�م نبال�ة الھ�دف المنش�ود وإنس�انیتھ ثانی�ا. وواقع�ة اإلنساني قی
 .الطف تحمل بین جوانبھا ھذان المعنیین

لح�دث دوى ص�داه ف�ي حقب�ة مھم�ة م�ن ت�اریخ االس�الم،  مثل البحث عرضا
ومس��یرة حمل��ت رس��الة كش��فت مواق��ع الخل��ل ف��ي االوض��اع السیاس��یة واالجتماعی��ة 

ان ال��دعوة ال��ى  .ن ت��اریخ الع��راق واالم��ة االس��المیةالت��ي م��رت بھ��ا تل��ك الحقب��ة م��
الجھ��اد وم��ا تض��من م��ن خط��ب واحادی��ث واق��وال، وم��ا خص��ھ م��ن ش��خوص وم��ا 
احتملھ من رؤى یعطي ص�ورة جلی�ة متكامل�ة ل�ذلك الح�دث والنت�ائج الت�ي اس�فرت 

  .عنھ
وتتع��دد الظ��واھر الفری��دة لھ��ذه الفت��وى الت��ي اص��درھا الس��ید السیس��تاني(دام 

مق�دمتھا مب�دأ التض�حیة ال�ذي س�نھ االس�الم وأتخ�ذه الرس�ول (ص�لى هللا ظلھ) وف�ي 
علی��ھ وآل��ھ قاع��دة یھت��دي بھ��ا المس��لمون للحیلول��ة دون اس��تبداد الظل��م، وطغی��ان 

وتب��ع ذل��ك انھی��ار االط��ار ال��دعائي للالرھ��ابیین ال��ذین حكم��وا بطغی��انھم  المس��تبد.
بھا؛ وان یجعلوا النفسھم  متخذین منھا وسیلة الشاعة ثباتھم في السلطة واحتفاظھم

الحق في قمع اي تمرد یقوم ضدھم، لذا ف�ان ال�دعوة ال�ى الجھ�اد اس�قطت ك�ل ذل�ك 
وفتح��ت االب��واب للعم��ل التط��وعي المس��لح ض��د تل��ك المج��امیع االرھابی��ة وحكم��م 

 الجائر القائم على ابادة الناس.
متع��دده مع��الم  المجاھ��دین ك��ذلك ش��كل المس��ار ال��ذي س��لكھ رك��ب المق��اتلین

احاط��ت بالح��دث، فقطع��وا المس��افات الطویل��ة الت��ي ق��دموا م��ن اجلھ��ا ف��ي محاول��ة 
دعائیھ واسعة بحكم مسافة الطریق الطویلة، وكثرة المن�اطق المتن�اثرة ھن�ا وھن�اك 
وفي وقت ضج بالناس العزل من اھالي تلك المناطق وممن نزح الیھ�ا ھروب�ا م�ن 

جاھدین االبطال التأیید والمسانده.ومن ھنا وبذلك كسب المقاتلین الم ،الواقع المریر
فان اتجاھا جدیدا اخذ طریقھ برؤیة حضاریة نحو المستقبل االفضل، وحدث اتحاد 

ل�م تھ�دأ حت�ى زوال الدول�ة  ،بین المقاومة واالیمان بالقضیة التي ج�اؤوا م�ن اجلھ�ا
 ھ�ذا، ومن�ای إلى واقعنا في متجسًدا نراه ما یعزى المكین السر ھذا وإلى االرھابیة.
 والم��واطنین، المرجعی��ة ب��ین متین��ة قوی��ة اللحم��ة ن��رى حی��ث هللا، ب��إذن وس��یظل
 وقادتن�ا األوفی�اء، أمرنا والة فھم بذلك، � ویتعبدون هللا، أمر من ذلك في ینطلقون
 متطلب���اتھم، وتحقی���ق م���واطنیھم، إس���عاد عل���ى الح���رص أش���د یحرص���ون األماج���د
 ھ��ذه س��لف م��نھج مترس��مین ف��یھم، هللا حك��م وإقام��ة الع��دل، ونش��ر الح��ق، وإحق��اق
 مفتوح��ة، وقل��وبھم وش��فقة، وعطفً��ا محب��ة ش��عبھم إل��ى الن��اس أق��رب وھ��م األم��ة،
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 المح�ن، مواق�ف وأثبتت بوفاء، ووفاءً  بحب، حبًا الشعب فبادلھم مشرعة، وأبوابھم
 األزم��ات، ھ��ذه ف��ي أص��التھ یظھ��ر نف��یس، وكن��ز ثم��ین، مع��دن أنھ��م الف��تن وأزمن��ة
  هللا. بإذن واالختالف الفرقة على تستعصي متأصلة لحمة عن لینحسر

 منھ عانت الذي الفكري االنحراف تنتج التي والمبادئ والمنطلقات واألفكار
 ھ�ذه أم�ن ب�ھ اس�تھدف مب�ارك غی�ر وجھ�د طویل، عمل نتاج الحبیبة، الغالیة بالدنا
 س�یئةال واألخ�الق واألفك�ار, المب�ادئ جان�ب ف�ي االنح�راف س�واء ووح�دتھا، البالد
 المخ�اطر أعظ�م تمث�ل ش�یطانیة وط�رق م�اكرة, بأس�الیب ش�بابنا إلیھ�ا یس�تجر الت�ي

 یمك��ن ال ظھ��رت وأص��ول امت��دت، ج��ذور الفك��ري جانبھ��ا ف��ي وھ��ي والمھ��ددات,
 واجتم��اع وتقعی��د بتأص��یل نواجھھ��ا أن یج��ب ب��ل التحقی��ر، أو ش��أنھا م��ن التھ��وین

 الض��الة األنف��س ھ��ذه م��راد دون ویح��ول اآلثم��ة، الف��رص ھ��ذه یض��یق وتعاض��د
 وإن آس��نة ومس��تنقعات متراكم��ة, أخط��اء الس��لوكي جانبھ��ا ف��ي وھ��ي المنحرف��ة,

 ق��دًرا یك��ون أن یج��ب والمعق��ول المنق��ول عل��ى المبن��ي الص��ریح الش��رعي الموق��ف
 انطالقً�ا والتك�اتف، والتعاضد والتعاون الخطر, بإدراك العقالء جمیع لدى مشترًكا

 التي النصوص تلك المؤمنین، شأن ھو ذيال مدلولھا وقبول النصوص، تعظیم من
 والتك�اتف ھیبتھ�ا, وحف�ظ الوالی�ة ق�در وتعظ�یم والتقوى, البر على التعاون أوجبت

 ما النعم وأثمن المطالب، أعز على حفاًظا ثم منحرف, أو مجرم أو مبطل أي ضد
 أن یمك�ن ال م�ا أجمعھ�ا، المدنی�ة الحض�ارة وأس�اس كلھا، اإلنسانیة الحیاة قوام ھو

 بمعن��اه األم�ن إن�ھ جماع�ات أو أف��راد جمیعً�ا مس�ؤولیتنا ھ�و م��ا بدون�ھ، الع�یش ھن�أی
 ال�دعوة وتق�وم واألم�وال األع�راض وتص�ان النفوس، تحفظ ظلھ في الذي الشامل،

 وإذا زوال��ھ، یس��بب أو یخلخل��ھ مظھ��ر ك��ل نق��اوم أن من��ا ك��ل عل��ى فیج��ب هللا، إل��ى
 وھل��ك الفوض��ى، وعم��ت بالباط��ل، الح��ق والت��بس الف��تن، ظھ��رت األم��ن اض��طرب

  الناس.
 ال ب�األمن المرتبط�ة والدوائر األجھزة بھا تعنى التي األمنیة المعالجات وإن

 وق�دم المج�الین, ف�ي ومنت�ھ هللا بفض�ل متوالی�ة نجاح�ات حقق�ت وق�د شأنھا من یقلل
 س�بیل ف�ي وجھ�اًدا والوطن, الدین لھذا فداء وبطوالت تضحیات الصابرین الرجال

 واالنبی��اء الرس��االت ب��الد وطمأنینی��ة أم��ن یحف��ظ ألن��ھ جھ��اد؛ م��ن ب��ھ وأعظ��م هللا,
 حقیق�ة تجس�د وقائی�ة, أخ�رى جھ�ود وثم�ة والص�الحین, واالولی�اء االطھ�ار واالئمة
 ب��الوعي االنح��راف م��ن المس��بقة الوقای��ة یعن��ي الفك��ري األم��ن ألن الفك��ري؛ األم��ن

 یق��ل ال العق��ول، عل��ى األم��ن إن إذ المجتم��ع، ف��ي وت��أثیره وأث��ره بأخط��اره المبك��ر
 الجھ�ود بتل�ك إال الش�باب من وقع من وقع وما واألموال، األرواح أمن عن أھمیتھ

  واالنحراف. السوء ودعاة الفكر, وأرباب المنظرین من
 الجماع��ات وأتب��اع األھ��واء أص��حاب بع��ض یس��عى حینم��ا الك��الم ھ��ذا یق��ال
 بالوس��ائل والت�أثیر ،-هللا حماھ�ا- المبارك�ة ال��بالد ھ�ذه إلح�راج جاھ�دین واألح�زاب

 ش��بكات م��ن للف��تن، مف��اتیح الس��لبي جانبھ��ا ف��ي اس��تخدامھا بس��بب أص��بحت الت��ي
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 م��ن یس�لم ل�م حینم�ا ،واإلرھ�اب والف��تن االنح�راف، قم�ة وت�أتي وغیرھ�ا، ووس�ائط
 یم��ت ال بش��كل الواق��ع وص��وروا األم��ر، والة عل��ى تط��اولوا حت��ى أح��د، ت��أثیرھم
 ھ�ذه مثل وفي للحقائق، وقلب بل ملتویة، وطرق ماكرة، أسالیب في بصلة للحقیقة

 یحص��ل التخریبی��ة والتوجھ��ات األھ��واء أص��حاب م��ن س��یما المظلم��ة التخبط��ات
 والخطر. الضرر

 ومن هللا التوفیق
 
 من وصایا السید السیستاني، في كتاب ومنھم من ینتظر الجزء الثاني. ) مركز الحوراء زینب،1(
 .97 ،نھج البالغة )2(
 .32من االیة  ،) سورة المائدة3(
 .33) سورة االسراء، االیة 4(
 .33 ) سورة المائدة5(
  .1/3 ،ھـ)1324 :(القاھرة المبسوط، مطبعة السعادة :السرخسي) محمد بن أبي سھیل 6(
د. ت) مكتب�ة  :محمد ناصرالدین األلباني (الریاض :حكم على أحادیثھ ،سنن ابن ماجھ ،ابن ماجھأبو عبد هللا محمد بن یزید ) 7(

  .473 ،1ط ،المعارف
 ، (الق��اھرة:مكتب��ة الص��فا ص��حیح البخ��اري الب��ن حج��ر،ف��تح الب��اري ش��رح  ،ص��حیح البخ��اري ،البخ��اري محم��د ب��ن اس��ماعیل) 8(

  .)2810باب من قاتل لتكون كلمة هللا العلیا( ،كتاب الجھاد والسیر ،)2003
 تحقیق احمد محم�د ش�اكر واخ�رون دار احی�اء الت�راث العرب�ي ( بی�روت: د.ت ) ،سنن الترمذي ،) محمد بن عیسى الترمذي9(

  .)1639باب ما جاء في فضل الحرس في سبیل هللا ( ،كتاب فضائل الجھاد عن رسول هللا 
تحقی��ق: عب��د هللا عب��د  ، تخ��ریج األحادی��ث واآلث��ار الواقع��ة ف��ي تفس��یر الكش��اف للزمخش��ري،) جم��ال ال��دین عب��د هللا الزیلع��ي10(

  .346 /1 ،ھـ)1414(الریاض: 1الرحمن السعد، دار ابن خزیمة، ط
 ).3932باب حرمة دم المؤمن ومالھ ( ،كتاب الفتن ،سنن ابن ماجة ،ابن ماجة) 11(
  .216اآلیة  ،) سورة البقرة12(
  .15)، 1972 :) عبد هللا ابن المبارك، الجھاد، تحقیق: نزیھ حماد، الدار التونسیة للنشر، (تونس13(
  .13- 10اآلیة  ،) سورة الصف14(
ه)، 1410شعب االیمان، تحقیق محمد السعید البسیوني زغلول، دار الكتب العلمی�ة، (بی�روت:  ،) احمد بن الحسین البیھقي15(

1/363.  
  .111) سورة التوبة، اآلیة 16(
عب�د هللا ب�ن عب�د المحس�ن الترك�ي، دار ع�الم  :تحقی�ق ،جامع البیان في تفسیر الق�رآن ،أبو جعفر محمد بن جریر :) الطبري17(

  ).2003 :(الریاض 12/5 ،1ط ،الكتب
  .21اآلیة  ،) سورة األحزاب18(
 ، عادل أنور خضر، دار الجیل :حیاة الصحابة تحقیق ،) محمد یوسف الكاند ھلوي19(
  .300 /1)، 2005 :(بیروت 
 122) سورة التوبة: 20(
 .122التوبة: اآلیة سورة  )21(
  .1/3 ،ھـ)1324 :(القاھرة ،المبسوط، مطبعة السعادة ،محمد بن أبي سھیل :) السرخسي22(
 .75) سورة النساء، اآلیة 23(
 .74) سورة النساء، اآلیة 24(
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 .111) سورة التوبة، 25(
) 1987تحقی�ق: مص�طفى ادی�ب، دار اب�ن كثی�ر، ( بی�روت:  ،) ابو عبد هللا محمد بن اسماعیل البخ�اري، ص�حیح البخ�اري26(

  .2957كتاب الجھاد والسیر، 
 :، (بی�روتالمكت�ب االس�الميمحم�د ناص�ر ال�دین األلب�اني،  :تحقی�ق ،مش�كاة المص�ابیح ،): محمد بن عبد هللا الخطیب التبریزي27(

1985(، 2/ 1124.  
؛ محم�د مت�ولي  273 ،اصول ال�دعوة ،؛ د. عبد الكریم زیدان 11-10 ،)1961 :ھذا الدین، دار القلم، ( د.م ،) سید قطب28(

  .462-460ص  )،2001 :(القاھرة 2ط ،السیرة النبویة، مكتبة التراث االسالمي ،الشعراوي
 .2/99مركز الحوراء زینب، ومنھم من ینتظر، ) 29(
 .122سورة التوبة/ اآلیة  )30(
 .13) سورة الكھف، اآلیة 31(
حزی�ران  13الش�یخ عب�د المھ�دي الكربالئ�ي (دام ع�زه) بت�اریخ ) من خطبة الجمعة في الصحن الحسیني الش�ریف لس�ماحة 32(

2014. 
 .74) سورة النساء، االیة، 33(
 .23اآلیة، ،) سورة االحزاب34(
حزی�ران  13) من خطبة الجمعة في الصحن الحسیني الش�ریف لس�ماحة الش�یخ عب�د المھ�دي الكربالئ�ي (دام ع�زه) بت�اریخ 35(

2014. 
 .89 /4؛ ابن شھر أشوب، المناقب، 23/ 5، الفتوح) ابن أعثم،  (36

 .110) سورة آل عمران من اآلیة37(
 .9) سورة الحجر / اآلیة 38(
 .21) سورة االحزاب/ اآلیة 39(
 .207) سورة البقرة، االیة 40(
 .54) سورة المائدة /41(
 .2/174) مركز الحوراء زینب، ومنھم من ینتظر،42(
 ،مؤسسة آل البیت إلحیاء التراث ،اإلرشاد ،، محمد بن محمد بن النعمان المفید5/422تاریخ الرسل والملوك،  الطبري، )43(

 .96/ 2 ،ھـ)1416 :( قم ،2ط
 .2/188) مركز الحوراء زینب، ومنھم من ینتظر،44(
 .2/140) مركز الحوراء زینب، ومنھم من ینتظر،45(
 .270 /1) ابن أبي الحدید، نھج البالغة، 46(
  .2/300حظ، رسائل الجا ) الجاحظ47(
 .53 /2) مركز الحوراء زینب، ومنھم من ینتظر، 48(
الحس��ین مس��لم ب��ن الحج��اج ب��ن مس��لم، ص��حیح مس��لم، مطبع��ة عیس��ى الب��ابي الحلب��ي وش��ركاه (مص��ر: د.ت)،  ) ینظ��ر: اب��و49(

 :، (الری�اض1محم�د ناص�ر ال�دین األلب�اني، ط :حك�م عل�ى أحادیث�ھ؛ محمد بن عیس�ى الترم�ذي، س�نن الترم�ذي، 5/138
 .3/85 د:ت) مكتبة المعارف،

، اب�و بك�ر 3/37 (الری�اض: د.ت)،ي داؤود، عمان، لبت االفك�ار الدولی�ة، أبو داؤود، سنن ابسلیمان بن األشعث االزدي ) 50(
؛ مس�لم، 6/475)، 2006، (ج�دة: 1المص�نف، تحقی�ق: محم�د عوام�ة، دار القبل�ة، ط عبد هللا ب�ن محم�د أب�ن أب�ي ش�یبة،

كت��ب المعج��م الص��غیر، محم��د ش��كور محم��ود، الم ؛ الطبران��ي، اب��و القاس��م س��لیمان ب��ن احم��د،3/1357ص��حیح مس��لم، 
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؛ ابو عبدهللا محمد بن احمدأبن عبد البر القرطبي، الجامع الحكام القرآن، تحقی�ق: 1/311)، 1980االسالمي (بیروت: 

 ). 5/33) 1995ھشام سلیم البخاري، (بیروت: 
سالح  ؛ أبن داود،6/475أبن أبي شیبة، المصنف، أبو بكر عبد هللا بن محمد وینظر:  ؛3/37) أبو داود، سنن ابي داؤود، 51(

أحم��د محم��د ش��اكر  :تحقی��قأب�ن ح��زم، المحل��ى ش��رح المجل�ى، أب��و عل�ي محم��د ب��ن أحم��د ؛ 1/371الم�ؤمن ف��ي ال��دعاء، 
 ). 5/33؛ أبن عبد البر القرطبي، 7/297. 1ط ،) دار احیاء التراث العربي1997 :(بیروت

) معقل بن قیس الریاحي: من بني یربوع، قائد من الشجعان، ادرك عصر النبوة، وكان من امراء الصفوف یوم الجمل ت�وفي ∗(
)، 1963الطبري، تاریخ الرسل والملوك، تحقیق: اب�ي محم�د اب�راھیم، (الق�اھرة:  أبو جعفر محمد بن جریرھ. 43سنة 

5/209. 
؛ 533، 4)1959شرح نھج البالغة، تحقیق: محمد ابي الفضل ابراھیم، (الق�اھرة:عز الدین عبد الحمید ابن أبى الحدید،  )52(

 .380-4/379البحراني، شرح نھج البالغة، 
  .2/196) ومنھم من ینتظر، 53(
، المكتب��ة الثقافی��ة، (بی��روت: 2محم��د ف��ؤاد عب��د الب�اقي، ط: :مال�ك؛ اإلم��ام مال��ك ب��ن أن�س، كت��اب الموط��أ، ص��ححھ ورقم�ھ )54(

 .904م)، كتاب حسن الخلق، ص1992
م)، 1980، دار الفك�ر، بی�روت لبن�ان: 3أوجز المسالك لموط�أ مال�ك، ط: :ینظر الكاندھلوي؛ العالمة الشیخ محمد زكریا )55(

 .132، ص14 :المجلد
أبي نعیم أحمد  ،؛ األصفھاني 310/  2)، 1977دار الكتب العلمیة (بیروت:  ،صحیح مسلم ،مسلم بن الحجاج ،القشیري )56(

؛ ھاش�م الحس�یني  63/ 1بن عبد هللا، حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، دار الكتب العلمیة، دار الفكر، ( بیروت: د.ت )،
الثني عشر األشراف، تحقیق: سالم الزبی�دي البحراني التوبلي (القرن الحادي عشر) ؛ اإلنصاف في النص على األئمة ا

 .84)2003 :مؤسسة ام القرى، لبنان، ( بیروت ،ویوسف العلي
 .4سورة القلم، اآلیة  )57(
، دار ابن 1عزت عبید الدعاس، عادل السید، ط: :سنن أبي داود، إعداد ،سلیمان بن األشعث السجستاني االزدي أبي داود )58(

 .42، ص5م)، ج:1997حزم،( بیروت: 
 .2014حزیران  13من خطبة الجمعة في الصحن الحسیني الشریف لسماحة السید عبد المھدي الكربالئي في  )59(
 ، ھادي كاشف الغطاء، الملحمة الكبرى لواقعة كربالء.196/  7البدایة والنھایة،  ،ابن كثیر )60(
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Abstract 

The dialogue principle was one of the first principles that 
accompanied man in the origin of his existence and creation, and 
that dialogue had preceded the creation of man, when God 
wanted to create man to be his creation in his land. And about his 
role and the conflict and negative aspects and positive. 

And when we return to the renaissance of Imam Hussein (p) 
since he left the city, refusing to sell more and until the tenth day 
of Muharram and before the confrontation of the combat and 
carefully read the stations that stopped Imam Hussein (p) both in 
Mecca or in the houses of the road, and until his arrival in 
Karbala, We find that this blessed renaissance was characterized 
by the principle of political dialogue and negotiations with 
political content, and ended with the consequences of the events 
of armed confrontation, especially after the exhaustion of all 
political dialogues and the obligation of the other party to reject 
and combat violence. 

In this humble research, we will try to focus on the dialogues 
that took place on the tenth day of Muharram, ie, before the start 
of the fighting. These dialogues were recorded in the historical 
documents and texts of the tenth day of Muharram. These are 
important documents that reflect the keenness of Imam Hussein 
on the principle of dialogue and the establishment of arguments 
and proofs. On the one hand, as well as the state of deterioration 
and collapse in the human and moral values that the nation was at 
the time. 

The speeches of Imam Hussein (p) were clear in the meanings 
and the broad indications, and included a wide range of 
arguments, evidence and evidence should be stopped and 
contemplated, and it can be said that those words that were 
mentioned in the speeches of Imam Hussein (p) despite the 
courage, but it represents a record of dignity and dignity of the 
nation "He said to the Muslim man:" If you want to put your hands 
in the hands of any other person, you must put them out of the 
position of pride and dignity, If you want to acknowledge others, 
your decision must be based on the affirmation of the hottest T 
does not approve slaves ". 
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  ودروس تأمالت

 احلسني (ع) يوم الطف  اإلماميف خطب 

 أمنوذجا احلوار احلسيني

 م.م. زينب عبد السالم عبد احلميد 
  جامعة الكوفة -كلية الرتبية للبنات 

 عبد الرزاقأ.م.د. أمحد بهاء 
  جامعة الكوفة -كلية الرتبية للبنات 

 :مقدمة
ان ثورة االمام الحسین (ع) ھي ثورة تغییریة ألنھا انطلقت من اج�ل تغیی�ر 

وھ�ذا ال�ذي دع�ا االم�ام الحس�ین  ،االنسان في مفاھیمھ وفقاً لتعالیم االسالم واھداف�ھ
یقوم خطیباً من مراحل رحلتھ الى ك�ربالء وھ�و یواج�ھ الجی�وش الت�ي  (ع) الى ان

ج��اءت لمقاتلت��ھ لیح��ذرھم ول��یعظم ویرش��دھم ألن المس��ألة ان��ھ ك��ان یری��د ان یغی��ر 
ال تك�ن عب�د  (( :ومفھوم الحریة الذي انطل�ق م�ن ك�الم االم�ام عل�ي (ع) ،مفاھیمھم

اجل تصحیح المفاھیم الت�ي فانطلق بھ االمام (ع) من  ،))غیرك وقد خلقك هللا حراً 
"  :باعتبار قولھ تعالى ،والتي انحرف الواقع من خاللھا ،انحرفت في اذھان الناس

 .)1(ان هللا ال یغیر ما بقوٍم حتى یغیروا ما بأنفسھم "
ال یمك���ن رب���ط زی���ارة اربعینی���ة اِإلم���ام الُحَس���ین (علی���ھ الس���الم) بس���یاقاتھا 

تباطھ��ا ع��ن ذل��ك الت��اریخ، فھ��ي الث��ورة التاریخی��ة حص��راً، مثلم��ا ال یمك��ن ف��ك ار
 ،اإلص��الحیة الحی��ة الت��ي تفج��رت لتص��حح مس��ار االنح��راف ف��ي األم��ة اإلس��المیة

ورافدا حیاً وحقیقیاً للدروس والموعظة والعب�ر، واس�تمر  ،ومنھال للعطاء االنساني
 .صداھا یتخطى القرون عابراً اآلفاق نحو المستقبل

باإلسالم حصراً، مثلما ال یمكن فك ارتباطھا عنھ وھ�ي كما ال یمكن ربطھا 
ج�اءت حامل�ة لمبادئ��ھ، باذل�ة التض��حیات ف�ي س�بیلھ. فھ��ي ث�ورة إنس��انیة لك�ل أبن��اء 
البش��ریة، منبثق��ة ع��ن اإلس��الم ال��ذي ھ��و دی��ن اإلنس��انیة المن��زل م��ن رب الع��المین 

 .جمیعاً، وإلیھم جمیعاً، في كل زمان ومكان
إن تاریخی���ة زی���ارة اِإلم���ام الُحَس���ین (ع) ف���ي االربع���ین ال تعن���ي ارتباطھ���ا 
بالماضي حصراً، وإن كانت قد حدثت فیھ فع�الً ض�من مفھومن�ا المعاص�ر، ب�ل إن 
تاریخیتھ��ا تعن��ي أزلی��ة اس��تمرارھا. كم��ا ھ��ي أزلی��ة وج��ود الظل��م والفس��اد، وأزلی��ة 

ة الس�عي نح�و اإلص�الح تحقیق اإلصالح. مثلما أن ثوریتھا تعن�ي ض�رورة وحتمی�
 .والتكامل االنساني حتى وإن بلغت التضحیات ذروتھا
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 :الحوار في القرآن الكریم والسُنة المطھرة والً:أ
یعتبر مبدأ الحوار من اول المبادئ التي صاحبت االنسان ف�ي اص�ل 

، عن��دما ش��اء هللا وج��وده وخلقت��ھ، ب��ل ان الح��وار ق��د س��بق خل��ق االنس��ان
سبحانھ ان یخلق االنس�ان لیك�ون (خلیفت�ھ ف�ي ارض�ھ) اعل�ن ذل�ك للمالئك�ة 
المسبحین حول عرضھ، فبدأ الحوار منھم عن طبیع�ة ھ�ذا المخل�وق وع�ن 

 .)2(دوره وعن نوازعھ وسلبیاتھ وایجابیاتھ
وحدثھم هللا عن ذلك كلھ ف�ي م�ا اختص�ره الق�رآن م�ن القص�ة، وخ�تم 

إِنّ�ي لوقوف بھم عن�د ح�دود المعرف�ة الت�ي یمتلكونھ�ا: ((الحوار من موقع ا
لَُمونَ   ) 3( ))أَْعلَُم َما َال تَعْ

واس��تمر الح��وار م��ع مس��یرة البش��ریة والت��ي تجس��دت آن��ذاك ف��ي آدم 
وذریت��ھ، ویح��دثنا الق��رآن ع��ن الح��وار ال��ذي ج��رى ب��ین ول��دي آدم (قابی��ل 

وكیف تمرد قابیل على إرادة هللا ومشیئتھ في قبول قربان أخیھ ) 4( وھابیل)
ورفض قربانھ، ولم ینفع معھ حوار أخیھ المعبر، فإتجھ إلى أسلوب البغي 

 .)5(والعدوان فأقدم على قتل أخیھ، ثم ندم على ذلك الفعل الشنیع
وج���اء انبی���اء هللا ورس���لھ مبش���رین ومن���ذرین، وك���ان الح���وار ھ���و 

وه لھدایة البشریة، فكانت الكلمة تقاب�ل الكلم�ة العنیف�ة، األسلوب الذي اتخذ
والموق���ف المتس���امح یواج���ھ بموق���ف العن���ف، والحج���ة والب���راھین تقاب���ل 

 .)6(باللجاجة والسفاھة
وصبر األنبیاء من موقع الوعي الرسالي لطبیعة المرحل�ة، وتحمل�وا 

ن المشاق والمكاره من اجل اخ�راج االنس�ان م�ن الظلم�ات إل�ى الن�ور، وم�
وش�اءت مش�یئة هللا س�بحانھ وتع�الى ،الكفر والضاللة، إلى االیم�ان والھدایة

ان یكون اإلسالم خاتمة دینھ، والقرآن خاتمة كتبھ، والنبي (محمد) بن عبد 
 .)7(هللا (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) خاتم انبیائھ

باإلنس��ان، فك��ان اإلس��الم والق��رآن والنب��ي وتعالیم��ھ الس��ماویة، تح��یط 
ولم یك�ن  ،وتؤطر حیاتھ من جمیع جوانبھا العقیدیة والتشریعیة واألخالقیة

اإلسالم في مقابل الدیانات السماویة السابقة منغلقاً على نفس�ھ، وإنم�ا ك�ان 
دین الحوار من خالل القرآن الكریم، وم�ن خ�الل النب�ي االك�رم (ص�لى هللا 

، وف��تح ب��اب الح��وار م��ع علی��ھ وآل��ھ وس��لم) المجس��د لتعالیم��ھ وتوجیھات��ھ
 .)8(المشركین والوثنیین، والملحدین، فضالً عن الحوار مع اھل الكتاب

وف��ي خص��وص الح��وار م��ع اھ��ل الكت��اب، فق��د رس��م الق��رآن منھج��اً 
عریضاً لھذا الحوار یرتكز على قاعدة الجدال بالتي ھي احس�ن، واس�تثنى 

 الظالمین منھم. 
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لَ ق��ال تع��الى: (( اِدلُوا أَْھ�� َي أَْحسَ��ُن إِالَّ َوَال تَُج�� ِكتَ��اِب إِالَّ بِ��الَّتِي ِھ��  الْ
ُھنَا  ـٰ ْم َوإِلَ� كُ نَ�ا َوأُن�ِزَل إِلَ�یْ ُھْم ۖ َوقُولُوا آَمنَّا بِالَّ�ِذي أُن�ِزَل إِلَیْ لَُموا ِمنْ الَِّذیَن ظَ

ْم َواِحدٌ َونَْحُن لَھُ ُمْسِلُموَن ﴿ ُھكُ ـٰ لَ  ) 9())﴾٤٦َوإِ
نَنَ��ا وق��ال تع��الى: (( ٍة َس��َواٍء بَیْ َم�� ِل ِكتَ��اِب تَعَ��الَْوا إِلَ��ٰى كَ َل الْ قُ��ْل یَ��ا أَْھ��

ا  ًض�� نَا بَعْ ُض�� ذَ بَعْ َِّخ�� ئًا َوَال یَت یْ ِرَك بِ��ِھ َش�� بُ��َد إِالَّ اللَّ��ـھَ َوَال نُْش�� ْم أَالَّ نَعْ َوبَیْ��نَكُ
 ����َّ َن وا بِأ َھدُ لَّ����ْوا فَقُولُ����وا اْش���� ن دُوِن اللَّ����ـِھ ۚ فَ����ِإن تََو ���� بَابً����ا ِمّ ِلُموَن أَْر ا ُمْس����

﴿٦٤﴾(()10 ( 
ورغم ع�دم اس�تجابة اھ�ل الكت�اب، الس�یما الیھ�ود م�نھم لھ�ذه ال�دعوة 
المخلصة من النب�ي (ص�لى هللا علی�ھ وآل�ھ) إال ان�ھ ل�م یت�رك ھ�ذا األس�لوب 
اإلس��المي ف��ي الح��وار وف��ي العم��ل، ال��ذي یس��عى إل��ى القناع��ات م��ن اق��رب 

 ) 11(الطرق
ھ وسلم) استمر مبدأ الح�وار وبعد عصر الرسول (صلى هللا علیھ وآل

ولم تغلق ابواب�ھ، فح�اور المس�لمون بعض�ھم ال�بعض، واس�تمر الح�وار م�ع 
اتب��اع ال��دیانات األخ��رى، وتوس��ع الح��وار بتوس��ع رقع��ة الدول��ة اإلس��المیة، 
لیشمل شعوباً یختلف�ون معھ�م ف�ي ع�اداتھم وتقالی�دھم واع�رافھم ومتبنی�اتھم 

 .)12(الحوار اكثر واشمل من ذي قبلالفكریة والعقائدیة فكانت الحاجة إلى 
وفي عھد خالفة امیر المؤمنین علي ب�ن اب�ي طال�ب (علی�ھ الس�الم)، 
والتي كانت بمجملھا ایاماً عصیبة، عصفت فیھا الفتن من جمیع الجوانب، 
من فتنة الناكثین لبیعتھ، ال�ى فتن�ة معاوی�ة وبن�ي امی�ة، إل�ى فتن�ة الخ�وارج 

وم�ع ك�ل ھ�ذه  ،األبری�اء م�ن المس�لمین وغیرھ�اوما رافقھا من سفك دم�اء 
المحن والمصائب ورغم علم امیر المؤمنین (علی�ھ الس�الم) ویقین�ھ الق�اطع 
بأن��ھ عل��ى الح��ق، والح��ق مع��ھ ی��دور حی��ث م��ا دار، إال ان��ھ ل��م یت��رك مب��دأ 
الحوار م�ع جمی�ع ھ�ذه الطوائ�ف المناوئ�ة ل�ھ لعلھ�م یع�ودون إل�ى رش�دھم، 

اط����ل، وال یلبس����ون عل����ى المس����لمین، وال وی����ذعنون للح����ق ویترك����ون الب
یوقع��ونھم ف��ي الف��تن، إال ان دعوات��ھ وحوارات��ھ كان��ت تواج��ھ ف��ي اغل��ب 
األحیان بعن�ف مس�لح وبطریق�ة انفعالی�ة بعی�دة ع�ن تع�الیم ال�دین اإلس�المي 
وقیم��ھ ومب��دأ الح��وار ال��ذي وض��ع منھج��ھ الق��رآن الك��ریم، وس��ار بھدی��ة 

 . )13(سلم)الرسول االكرم (صلى هللا علیھ وآلھ و
 خطبة االمام الحسین األولى یوم عاشوراء: ثانیاً / الحوار من خالل 

الحس��ین (علی��ھ الس��الم) وم��ن ح��ین  عن��دما نع��ود إل��ى نھض��ة االم��ام 
خروجھ من المدینة رافضاً بیعة یزید وإلى الیوم العاشر من المحرم وقب�ل 

.. ونطالع بدقة المحطات التي توق�ف عن�دھا االم�ام .وقوع التصدي القتالي
الحسین (علیھ الس�الم) س�واء ف�ي مك�ة او ف�ي من�ازل الطری�ق، وإل�ى ح�ین 
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نھضة المباركة، اتس�مت بمب�دأ الح�وار وصولھ إلى كربالء، نجد ان ھذه ال
السیاسي والمفاوض�ات ذات المض�مون السیاس�ي، وانتھ�ت بم�ا انتھ�ت إلی�ھ 
من تصدي قتالي، بعد ان استنفذت كل الحوارات السیاسیة، وجوبھ�ت م�ن 

 .)14(الطرف اآلخر بالرفض والعنف القتالي
وم��ن خ��الل تتب��ع العدی��د م��ن المص��ادر التاریخی��ة یالح��ظ ان ھنال��ك 

وعة كبیرة من النصوص التاریخیة حول ھذه الحوارات والنتائج التي مجم
انتھت إلیھا، ابتداًء من الحوار الساخن ب�ین االم�ام الحس�ین (علی�ھ الس�الم) 
ووالي المدینة الولید، وانتھاًء بحوار الحسین (علی�ھ الس�الم) م�ع عم�ر ب�ن 

 .)15(سعد بن ابي وقاص وما انتھى إلیھ ھذا الحوار
عند الحوارات التي جرت یوم العاشر من المحرم، قب�ل وھنا نتوقف 

بدء القتال، وقد سجلت ھذه الحوارات ضمن الوثائق والنصوص التاریخیة 
لی��وم العاش��ر م��ن المح��رم، وھ��ي وث��ائق مھم��ة تعك��س م��دى ح��رص االم��ام 
الحس��ین (علی��ھ الس��الم) عل��ى مب��دأ الح��وار وإقام��ة الحج��ج والب��راھین م��ن 

ھیار األخالقي الذي وصلت إلیھا االمة من جھ�ة جھة، وحالة التردي واالن
 .)16(أخرى

روى الطبري عن ابي مخنف... قال: "... وك�ان م�ع الحس�ین ف�رس 
لھ یُدعى الحقاً حمل علیھ ابنھ علي ب�ن الحس�ین؛ ق�ال: فلم�ا دن�ا من�ھ الق�وم 
عاد براحلتھ فركبھا، ثم نادى بأعلى ص�وتھ دع�اًء یُس�ِمع ج�ل الن�اس: أیھ�ا 

ق�وي، وال تُعجل�وني حت�ى اعظك�م بم�ا ھ�و ح�ق لك�م عل�ي،  الن�اس؛ اس�معوا
وحتى اعتذر إلیكم م�ن مق�دمي عل�یكم، ف�إن قبل�تم ع�ذري، وص�دقتم ق�ولي، 
واعطیتموني النصف، كنتم بذلك اسعد، ولم یك�ن لك�م عل�ّي س�بیل، وإن ل�م 

ْم تقبل��وا منّ��ي الع��ذر، ول��م تعط��وا النص��ف م��ن أنفس��كم (( َركُ فَ��أَْجِمعُوا أَْم��
اءَ  وا إِلَ����يَّ َوَال َوشُ����َركَ ُض���� ���مَّ اقْ ةً ثُ� ���� مَّ ْم غُ كُ لَ����یْ ْم عَ ُركُ ���مَّ َال یَكُ����ْن أَْم���� ْم ثُ� كُ
ُرونِ  ِكتَ����اَب ۖ َوھُ����َو یَتَ����َولَّى (( ؛)17())تُنِظ���� َل الْ ّ����َي اللَّ����ـھُ الَّ����ِذي نَ����زَّ یِ إِنَّ َوِل
اِلِحینَ  .. ثم حمد هللا واثنى علیھ، وذكر هللا بم�ا ھ�و ال�ھ، وص�لى .)18())الصَّ

على محمد (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) وعلى مالئكت�ھ وانبیائ�ھ، ف�ذكر م�ن 
ذلك ما الھ اعلم وم�ا ال یحص�ى ذك�ره. ق�ال: ف�و هللا م�ا س�معت متكلم�اً ق�ط 
قبلھ وال بعده ابلغ في منطق منھ؛ ثم قال: اما بعد، فانسبوني ف�أنظروا م�ن 

 نا، ثم ارجعوا إلى أنفسكما
وعاتبوھا، فانظروا؛ ھل یحل لكم قتلي وانتھاك حرمتي؟ الس�ت اب�ن 
بن��ت نب��یكم (ص��لى هللا علی��ھ وآل��ھ وس��لم) واب��ن وص��یھ واب��ن عم��ھ، وأول 

أو ل�یس حم�زة  دق لرسولھ بما ج�اء ب�ھ م�ن عن�د رب�ھالمؤمنین با� والمص
الجناحین عمي او لم  سید الشھداء عم ابي او لیس جعفر الشھید الطیار ذو

یبلغكم قول مستفیض فیكم: ان رسول هللا صلى هللا تعالى علیھ وآل�ھ وس�لم 
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 –قال لي وألخي: "ھذان سیدا شباب اھل الجنة" فإن صدقتموني بما أقول 
ف��و هللا م��ا تعم��دت ك�ذباً م��ذ علم��ت ان هللا یمق��ت علی��ھ اھل��ھ،  –وھ�و الح��ق 

یكم م�ن ان س�ألتموه ع�ن ذل�ك ویضر بھ من اختلقتھ، وان ك�ذبتموني ف�إن ف�
اخبركم، سلوا جابر بن عبد هللا االنصاري، او أبا سعید الخدري، او سھل 
ب��ن س��عد الس��اعدي، او زی��د ب��ن ارق��م، او ان��س ب��ن مال��ك؛ یخب��روكم انھ��م 
سمعوا ھذه المقالة من رسول هللا (صلى هللا علیھ وآلھ وس�لم) ل�ي وألخ�ي. 

ل�ھ ش�مر ب�ن ذي الحوش�ن: ھ�و  أفما في ھذا حاجز لكم عن سفك دمي فق�ال
یعبد هللا على حرٍف إن كان یدري ما یقول فقال لھ حبیب بن مظاھر: وهللا 
اني ألراك تعبدُ هللا على سبعین حرفاً، وانا اشھد انك صادق م�ا ت�دري م�ا 
یقول؛ قد طبع هللا على قلبك؛ ثم قال لھم الحسین: فإن كنتم في شك من ھذا 

ابن بنت نبیكم فو هللا ما بین المشرق والمغرب  القول أفتشكون اثراً ما اني
اب��ن بن��ت نب��ّي غی��ري م��نكم وال م��ن غی��ركم، ان��ا اب��ن بن��ت نب��یكم خاص��ة. 
اخبروني، اتطلبوني بقتیل منكم قتلتھ، او م�ال لك�م اس�تھلكتھ، او بقص�اص 
من جراحة؟ قال: فأخذوا ال یكلمونھ، قال: فنادى: یا شبث ب�ن ربع�ّي، وی�ا 

ا قیس ب�ن االش�عث، وی�ا یزی�د ب�ن الح�ارث، ال�م تكتب�وا حّجار بن ابجر، وی
إلّي ان قد أینَعت الثمار، واخّضر الجناب، وطّمت الجمام، وإنما تقدم على 
جند ل�ك مجنّ�د، فأقب�ل ق�الوا ل�ھ: ل�م نفع�ل؛ فق�ال: س�بحان هللا بل�ى وهللا، لق�د 
فعل��تم؛ ث��م ق��ال: أیھ��ا الن��اس، إذا كرھتم��وني ف��دعوني انص��رف ع��نكم إل��ى 

من األرض؛ قال: فقال لھ قیس بن االشعث؛ او ال تن�زل عل�ى حك�م  مأمني
بن عّمك، فإنھم لن یروك إالّ ما تحب، ولن یصل إلیكم منھم مكروه؟ فقال 
الحسین: انت اخو اخیك، اترید ان یطلبك بنو ھاشم بأكثر من دم مسلم ب�ن 

عب�اد عقیل؛ ال وهللا ال عط�یھم بی�دي إعط�اء ال�ذلیل، وال اق�ُر إق�رار العبی�د 
هللا، إني عُذُت بربّي وربّكم ان ترجمون، اعوذ بربي وربكم من كل متكبر 
ال یؤمن بیوم الحساب، قال: ث�م إن�ھ ان�اخ راحلت�ھ، وام�ر عقب�ة ب�ن س�معان 

 .)19(فعقلھا، وأقبلوا یزحفون نحوه
ھ��ذه ھ��ي الخطب��ة األول��ى لإلم��ام الحس��ین ف��ي ی��وم عاش��وراء وتلیھ��ا 

بت���ین ھنال���ك خط���ب وكلم���ات قص���ار خطب���ة ثانی���ة وم���ا ب���ین ھ���اتین الخط
 ألصحاب الحسین سوف نذكرھا بعد وقفة تأمل في ھذه الخطبة.

 الحسین األولى:  اإلمامتأمالت في خطبة ثالثاً / 
لقد اتس�مت ھ�ذه الخطب�ة كغیرھ�ا م�ن خط�ب الحس�ین (علی�ھ الس�الم) 
بالوضوح ف�ي المع�اني وال�دالالت، وتض�منت مجموع�ة كبی�رة م�ن الحج�ج 

 واألدلة والبراھین ینبغي التوقف عندھا والتأمل فیھا. 
لق��د كان��ت وجھ��ة الحس��ین (علی��ھ الس��الم) عن��د خروج��ھ م��ن مك��ة  والً:أ

الكبی��ر ال��ذي خ��رج لقتال��ھ ف��ي  (الكوف��ة) وك��ان ینبغ��ي لھ��ذا الجم��ع
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ك��ربالء، ان یخ��رج الس��تقبالھ ف��ي الكوف��ة، اال ان تح��ول األوض��اع 
واالحوال وإدبار الناس عن الحق، واقبالھم نحو الباطل، حاالً دون 

 .)20(ذلك
ولھ��ذا وج��د الحس��ین (علی��ھ الس��الم) ف��ي تجم��ع ھ��ؤالء الق��وم الوض��ع 
األمثل إلقامة الحجة علیھم قبل القتال، فإذا تكلم الحسین بذلك الوضع، فإن 
بإمك��ان ج��یش الخالف��ة كلّ��ھ ان یس��مع كالم��ھ، ف��الجیش یح��یط ب��ھ م��ن ك��ل 

 .)21(جانب، وبحسب تعبیر الروایة: "فلما دنا منھ القوم"
ً لخطاب�ھ لی�راه الجمی�ع، ثم إنھ (علیھ الس الم) اتخذ م�ن راحلت�ھ منب�را

ووظف صوتھ الجھوري، الذي توارثھ م�ن ابی�ھ امی�ر الم�ؤمنین "ث�م ن�ادى 
بأعلى صوتھ دعاًء یُسِمع ج�ل الن�اس فك�أن هللا س�بحانھ وتع�الى ق�د جمعھ�م 
عل��ى ھ��ذه الص��ورة ل��یمكن اإلم��ام الحس��ین م��ن إقام��ة الحج��ة عل��یھم تمھی��داً 

 .)22(م"إلنزال العذاب بھ
لق��د انطل�ق اإلم��ام الحس��ین ف�ي خطاب��ھ م��ن أم�ور معلوم��ة واض��حة  ثانی�اً:

الكوف�ة، فك��ل مس�لم ینط��ق بالش�ھادتین، ویق��ر  للجمی�ع وخاص�ة اھ��ل
لمحم��د ص��لى هللا علی��ھ وآل��ھ وس��لم بالرس��الة والنب��وة، یع��رف ص��لة 
الحس���ین النس���بیة بص���احب الرس���الة، وك���ل مس���لم یع���رف جی���داً ان 
الحس��ین (علی��ھ الس��الم) اب��ن بن��ت رس��ول هللا (ص��لى هللا علی��ھ وآل��ھ 

ون ص��لة وس��لم) واب��ن امی��ر الم��ؤمنین عل��ي ب��ن اب��ي طال��ب، ویعرف��
القرابة التي تجمع الحسین (علیھ السالم) مع أوائل ش�ھداء اإلس�الم 

 .)23(من أمثال حمزة سید الشھداء وجعفر الطیار (علیھ السالم)
وال��ذین خرج��وا لقت��ال الحس��ین (علی��ھ الس��الم) ك��انوا ینتس��بون إل��ى 
القبائل العربیة التي تعتز بسلسلة االنسان جیداً، واغلب ھ�ؤالء ان ل�م یك�ن 

ھم من الكوفة وعاش الكثی�ر م�نھم فت�رة خالف�ة وحكوم�ة امی�ر الم�ؤمنین كل
ف���ي الكوف���ة، والكثی���ر م���نھم قات���ل إل���ى جان���ب عل���ي ف���ي الجم���ل وص���فین 
والنھ��روان... فكی��ف یخف��ى عل��یھم شخص��یة م��ن خرج��وا لقتال��ھ؟ فل��و انھ��م 

 .)24(انصفوا انفسھم لما اقدموا على ما اقدموا علیھ
لقد كان بین ھؤالء الذین خرجوا لقتال الحسین (علی�ھ الس�الم) م�ن ثالثاً: 

الص��حابة، مم��ن س��معوا ح��دیث رس��ول هللا (ص��لى هللا علی��ھ وآل��ھ 
وس��لم) ع��ن طری��ق الص��حابة م��ن أمث��ال: ج��ابر االنص��اري، واب��ي 
سعید الخدري، وسھل الساعدي، وزید ب�ن ارق�م، وان�س ب�ن مال�ك، 

بح��ث الحس��نین حی��ث  وق��د روى ھ��ؤالء وغی��رھم ح��دیث رس��ول هللا
 .)25(قال: "ھذان سیدا شباب اھل الجنة"
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 -وھي الحق –فإذا كان من بین ھؤالء من یكذب الحسین في مقولتھ 
فیمكنھ ان یرجع إلى ھؤالء وغیرھم ممن سمعوا ھ�ذا الح�دیث وغی�ره م�ن 
رسول هللا (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) لیخبروه بما س�معوا من�ھ (ص�لى هللا 

قبل ان یقاطعھ  –).ثم یختتم الحسین ھذه الفقرة من خطبتھ علیھ وآلھ وسلم
وباس�تغراب وتعج�ب ش�دید: "أفم�ا ف�ي ھ�ذا ح�اجز لك�م ع�ن س�فك  –الشمر 
 .)26(دمي"

نعم إن�ھ ألم�ر عجی�ب، ان یق�دم انس�ان مس�لم یص�لي ویص�وم ویبتغ�ي 
الجنة من عملھ، على قتل ابن بنت رسول الھ، واب�ن وص�یھ، وس�ید ش�باب 

رس����ول هللا ص����لى هللا علی����ھ وآل����ھ وس����لم وبحدیث����ھ  اھ����ل الجن����ة بش����ھادة
 .المستفیض

لقد كانت للحروب والوقائع ظروفھا الموضوعیة واسبابھا المادیة، -رابعاً: 
وقد تكون ھذه الحروب ألسباب اجتماعیة او سیاسیة او مادیة، وقد 

 . )27(تكون ألسباب تافھة ال تستحق ان یراق من اجلھا الدماء
وقد خاضت القبائل العربیة في جاھلیتھا حروباً كثیرة، بعض�ھا ك�ان 
لحمایة نفس�ھا واموالھ�ا واعراض�ھا ض�د غ�زو م�ن قبیل�ة أخ�رى، وبعض�ھا 
اآلخر كان للتأثر او السلب او النھب او العصبیة الجاھلیة، وج�اء اإلس�الم 
 بتعالیمھ لیوحد ھؤالء تحت رایة الحق والدفاع عن�ھ فكان�ت وق�ائع اإلس�الم

 .)28(الكبرى ثم تلتھا فتوح البلدان البعیدة
وعن��دما نع��ود إل��ى معرك��ة ك��ربالء، وم��ا س��بقھا م��ن النفی��ر الع��ام  

وتجییش الجیوش والقوات لھذه المعركة ونبحث عن األس�باب والمب�ررات 
الموضوعیة لھذه الحرب، فإنا ال نجد ما یبرر ذلك سوى البغي والعدوان، 

 . )29(رب الظالمةفكانت ھذه الحرب من مصادیق الح
ولھ���ذا یس���أل الحس���ین (علی���ھ الس���الم) ف���ي مقط���ع م���ن خطبت���ھ ع���ن 
المب��ررات الموض��وعیة لھ��ؤالء المجتمع��ین لقتال��ھ فیق��ول (علی��ھ الس��الم): 
"اخبروني، اتطلبوني بقتیل منكم قتلتھ، او مال لكم استھلكتھ، او بقص�اص 

"فأخذوا ال  من جراحھ؟".فلم یجد (علیھ السالم) عندھم إال السكوت القاتل:
 .)30(یكلمونھ"
وعندما رآى الحس�ین (علی�ھ الس�الم) س�كوت الخن�وع وال�ذل م�ن  خامساً:

أولئ�ك الق��وم، اخ�ذ ی��ذكرھم بعھ�ودھم وم��واثیقھم ووع�ودھم الت��ي 
قطعوھا لھ م�ن خ�الل رس�ائلھم وكت�بھم الت�ي اس�لوھا ل�ھ وھ�و ال 
 زال في مكة، والت�ي الزمت�ھ اخالقی�اً ودینی�اً بالق�دوم إل�ى الكوف�ة

 .)31(استجابة لندائھم، وأداًء لواجبھ كإمام لھذه األمة
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ان الذین كاتبوا الحس�ین علی�ھ الس�الم جم�ع كبی�ر وام�ة  ویمكن القول
من اھل الكوفة، وتضمنت رس�ائلھم تل�ك العب�ارات الرنان�ة، فأخ�ذ الحس�ین 
یذكر بعض وجوه ھؤالء القوم بتلك الكتب، وبعض تلك العبارات، فنادى: 

، ویا حجار بن ابجر، ویا قیس بن االشعث، ویا یزید بن یا شبث بن ربعي
الحارث، الم تكتبوا إلّي ان قد اینعت الثمار، واخّضر الجناب... وإنما تقدم 
على جند لك ُمجنّد؟ فأنكر ھؤالء القوم وبكل ص�راحة ووقاح�ة وق�الوا: ل�م 

 .)32(نفعل
فعل�تم". فقال لھم الحسین (علیھ الس�الم): "س�بحان هللا بل�ى وهللا، لق�د 

ولم یشأ الحسین (علیھ الس�الم) ان ی�دخل ف�ي ج�دل عق�یم م�ع ھ�ؤالء ال�ذین 
تنك��روا لق��یمھم واع��رافھم العربی��ة ف��ي اخ��ذ العھ��ود والمواثی��ق فض��الً ع��ن 

 .)33(تنكرھم إلیمانھم وإسالمھم بعد تلبسھم بالكذب الفاضح
وج�د الحس�ین (علی�ھ الس�الم) إص�رار ھ�ؤالء الق�وم عل�ى  بع�د ان سادساً:

غ���یھم وتنك���رھم لوع���ودھم وم���واثیقھم، ط���رح عل���یھم مش���روعھ 
السیاس�ي كح��ل وس��ط مرض�ي للط��رفین، فق��ال: أیھ�ا الن��اس، غ��ذ 

 ،)34(ي انصرف عنكم إل�ى م�أمني م�ن األرضكرھتموني فدعون
وھذا ھو المشروع السیاسي الذي طرحھ الحسین على عم�ر ب�ن 

  .سعد في اجتماعھ معھ قبیل یوم عاشوراء
إال ان مشروع الحسین (علیھ الس�الم) وال�ذي ك�ان یبتغ�ي م�ن وراءه 
الحیلولة دون وقوع القتال وسفك الدماء بین الطرفین، قابل�ھ مش�روع بن�ي 

بقولھ: " او ال تن�زل عل�ى امیة والذي بین بعض مالمحھ قیس بن االشعث 
ك، ف��إنّھم ل��ن یُ��روك إّال م��ا تح��ب، ول��ن یص��ل إلی��ك م��نھم  حك��م بن��ي عّم��

 .)35(مكروه"
ولق��د اخت��زل ق��یس ب��ن االش��عث بقول��ھ: "او ال تن��زل عل��ى حك��م بن��ي 
عّمك..." كل المشروع السیاسي لبني امیة ف�ي تعاملھ�ا م�ع الحس�ین (علی�ھ 

معروضة على الحسین (علی�ھ السالم)، والذي كان یتضمن في تفصیالتھ ال
 السالم) ثالثة عناصر أساسیة وھي: 

 االستسالم والكف عن الثورة. األول:
 التسلیم بأصل شرعیة النظام القائم. الثاني:

ال���دخول ف���ي مفاوض���ات وح���وار لح���ل المش���كلة السیاس���یة بین���ھ  الثال���ث:
 ) 36(وبینھم

كل ھذه البنود الثالثة اختزلھا ابن االشعث من خالل ما اقترحھ على 
 .)37(الحسین (علیھ السالم) بالنزول على حكم بني امیة
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بعد ان انھى االمام الحسین (علیھ السالم) كالمھ مع ابن االشعث  سابعاُ:
–  ً وجھ خطاب�ھ إل�ى تل�ك الجم�وع  –وكان یحمل طابعاً شخصیا

م بخط��اب اص��بح بم��رور ال��زمن وك��ر المحتش��دة لقتال��ھ وخ��اطبھ
الدھور، انشودة لكل االحرار في العالم، ولكل الثائرین في وجھ 
الظل����م والطغی����ان واإلذالل، فق����ال (علی����ھ الس����الم): "ال وهللا ال 

 ) 38(أُعطیھم بیدي إعطاء الذلیل، وال أقّر إقرار العبید"
وكرام��ة ھ��ذه الكلم��ات الحس��ینیة وعل��ى وجازتھ��ا تمث��ل س��جل ع��ّز  

فالحسین (علیھ الس�الم)  ،وشموخ لألُمة اإلسالمیة خاصة ولإلنسانیة عامة
ال ی��تكلم ذاتی��اً، ب��ل ی��تكلم ع��ن خ��ط ف��ي الحی��اة، للعم��ل، للحرك��ة، إن��ھ یق��ول 
لإلنسان المسلم: إذا اردت ان تضع یدیك في ید أي انسان آخ�ر، فیج�ب ان 

خ�رین فیج�ب ان تضعھا من موقع الع�زة والكرام�ة، وإذا اردت ان تق�ر لآل
، وعل�ى ھ�ذا )39(یكون إقرارك على أساس إقرار األح�رار ال إق�رار العبی�د

فإن كل مسلم یمكن ان یحمل ھذا الشعار امام كل القوى الغاشمة التي ترید 
ان تسحق إرادت�ھ وتأخ�ذ ق�راره، وتش�ل حركت�ھ، وتمنع�ھ م�ن ان یخت�ار إن 

 ،إعط��اء ال��ذلیل ك��ل مس��لم یق��ول م��ن موق��ع إس��المھ وهللا ال أُعط��یكم بی��دي
نقولھ�ا م�ن موق��ع حری�ة الق��رار ف�ي داخ�ل انفس��نا حت�ى ل��و ھزمن�ا و ظلمن��ا 
وسجنّا... یبقى قرارنا ھ�و ق�رار المح�ق وان الھزیم�ة ال تجعلن�ا نفق�د ثقتن�ا 

 .)40(بانفسنا او بقرارنا وارادتنا، وباننا على الحق
والبراھین الواضحة، تكلم بھذا الوضوح في البیان، وبھذه الحجج ثامناً: 

 ،الحسین مع أقوم، وبتل�ك الثق�ة العالی�ة ب�ا� س�بحانھ اخت�تم كالم�ھ
والذي الحظناه من ردود أفعال القوم، تمثل محن�ة الحس�ین (علی�ھ 
السالم) وغربتھ بین امة جده رس�ول هللا (ص�لى هللا علی�ھ وس�لم)، 

من��ا والت��ي تمث��ل غرب��ة األنبی��اء والرس��ل ب��ین ق��ومھم، وتتجس��د اما
ص���ورة ن���وح وھ���ود وص���الح وذي الن���ون وغی���رھم م���ن األنبی���اء 
(عل����یھم الس����الم) وھ����م یقیم����ون الحج����ج والب����راھین واألدل����ة، 

 .)41(ویواجھون بالرفض او القتل
والحسین (علیھ السالم) سلیل األنبی�اء ووارثھ�م، فن�راه یع�یش غرب�ة 

فیھ�ا ق�یم المبادئ واالھداف والقیم بین امة أراد لھ�ا هللا س�بحانھ ان تتجس�د 
الح��ق والع��دل، إال انھ��م ترك��وه وراء اظھ��رھم، واخت��اروا طری��ق البغ��ي 

 والعدوان.
لق���د ك���ان الحس���ین (علی���ھ الس���الم) ی���تكلم بك���الم، ویط���رح المف���اھیم، 
ویط���رح قض���یة اإلس���الم، ویط���رح قض���یة المستض���عفین، ویط���رح قض���یة 
الكرام��ة البش��ریة، وال اح��د یس��معھ، ویق��ول ل��ھ ش��مر ب��ن ذي الجوش��ن: ی��ا 
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ویق��ول للحس��ین (علی��ھ )42(ین، م��ا ھ��ذا ال��ذي تق��ول؟ افھمن��ا حت��ى نفھ��محس��
 ؟ ) 43(السالم: ھو یعبد هللا على حرف إن كان یدري ما یقول

فھل كان الحسین یتكلم بلغة أخرى؟ او یطرح مفاھیم مغایرة لمفاھیم 
 اإلسالم؟ 

ھ��ذه ھ��ي غرب��ة الحس��ین (علی��ھ الس��الم) ف��ي ام��ة ج��ده، فك��ل األم��ة، 
والناطقین بالعربیة من المسلمین كانوا في جانب، وھو في الجان�ب اآلخ�ر 

 ) 44(لوحده مع انصاره
لقد كان الحسین غریباً، وغربتھ مضاعفة، ألنھ كان یحمل ھم األم�ة 

تطبق علی�ھ م�ن كلھا، وألنھ كان یحس ان االمة كلھا غریبة، كانت الغربة 
جمیع الجوانب، ال ألنھ�ا غربت�ھ ھ�و (علی�ھ الس�الم)، وال ألنھ�ا غرب�ة اھ�ل 
بیتھ وصحبھ (سالم هللا علیھم) بل ألنھ�ا غرب�ة ش�املة... فك�ان ألم�ھ اكب�ر، 

 ) 45(ومرارتھ اشد، وغربتھ اقسى، ألنھ یحمل ھم الجمیع
 الثانیة  (ع)خطبة االمام الحسین مبدأ الحوار في  :رابعاً 

ھ��ل ك��ان االم��ام الحس��ین علی��ھ الس��الم ی��وم عاش��وراء خطب��ة واح��دة متع��ددة 
أو أن ل��ھ خطبت��ین فص��ل بینھم��ا فواص��ل م��ن خط��ب بع��ض  والمق��اطع،االج��زاء 

 خطبة واحدة تحسب ثالث خطب؟ إنھاأو  الجانبیة،أصحابھ وبعض الحوادث 
فیك�ون ال�نص ال�ذي رواه الطب�ري ف�ي  رجح بع�ض المحقق�ین ال�رأي االول 

ث�م  ،ھ�و المقط�ع االول م�ن الخطاب�ة علی�ھ الس�الم ،)46( تاریخھ والمفید في االرشاد
وال�ذي س�وف ن�ذكره  ،)47(ابن ط�اووس ف�ي اللھ�وف  ،رواه الخوارزمي في المقتل

 .)48(ھنا ھو المقطع الثاني والجزء االخر من الخطابة
إل�ى  ،والس�ید المق�رم ف�ي المقت�ل ،العینوذھب المحقق السماوي في إبصار  

.. .وھي تنتھي بنزولھ عن راحلتھ ،أن كالمھ علیھ السالم االول ھو خطبتھ األُولى
 .)49( ..)).(( تباَ لكم أیتھا الجماعة :وأّن خطبتھ الثانیة ھي التي تبدأ بقولھ

وھ�ي خطب�ة  ،إنھا آخر خطبة خطبھ�ا علی�ھ الس�الم :وقال المحقق القزویني 
 .)50(تحسب ثالث خطب  واحدة

واالرجح من خالل سیاق كالم االم�ام علی�ھ الس�الم والمف�ردات الت�ي وظفھ�ا 
ث�ّم تكل�م  ،بدأ االم�ام ف�ي خطب�ة االول�ى بتع�ریفھم وكت�بھم ،انھا خطبتان ،في خطابھ

ب��ل وج��د  ،فلم��ا ل��م یج��د علی��ھ الس��الم م��ن الق��وم أي اس��تجابة ،بع��ده بع��ض أص��حابھ
.. عن��دھا خط��ب خطبت��ھ الثانی��ة الت��ي .والبغ��ي والع��دوان ،عن��دھم االص��رار والعن��اد

 –ف�إن ھ�ذه الخطب�ة  ،ومھم�ا یك�ن م�ن أم�ر،اشتدت فیھا لھجة التقریع والت�وبیخ لھم
وإنم��ا ذكرھ��ا  ،وال المفی��د ف��ي إرش��اده ،ل��م ی��ذكرھا الطب��ري ف��ي تاریخ��ھ –الثانی��ة 

 –واب�ن ط��اووس ف��ي اللھ��وف  ،الخ�وارزمي ف��ي المقت��ل واب�ن عس��اكر ف��ي تاریخ��ھ
 .)51(وننقلھا ھنا بروایة ابن طاووس في اللھوف –بتفاوت 
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فبع��ث  ،ورك��ب أص��حاب عم��ر ب��ن س��عد لع��نھم هللا :(( ق��ال ال��راوي :ق��ال
 ،ع�واوذكرھم فلم ینتف ،فوعظھم فلم یستمعوا ،الحسین علیھ السالم بریر بن خضیر

فحم�د هللا  ،فاستنص�تھم فأنص�توا –وقیل فرسھ  –فركب الحسین علیھ السالم ناقتھ 
وص��لى عل��ى محم��د (ص) وعل��ى المالئك��ة  ،وذك��ره بم��ا ھ��و أھل��ھ ،وأثن��ى علی��ھ

"تب����اً لك���م أیتھ����ا الجماع���ة وترح����اً ح����ین  :ثم ق���ال،وأبل����غ ف���ي المق����ال ،والرس���ل
، س��للتم علن��ا س��یفاً لن��ا ف��ي ایم��انكم، استص��رختمونا والھ��ین فأص��رخناكم م��وجفین

ألعدائكم على  وحششتم علینا ناراً اقتد حناھا على عدونا وعدوكم، فأصبحتم أولیاء
 .)52(أولیائكم بغیر عدٍل أفشوه فیكم وال أمٍل أصبح لكم فیھم"

"فھال ـ لكم الویالت ـ تركتمونا والسیف مش�یٌم والج�أش ض�امٌر وال�رأي لم�ا 
إلیھا كطیر الدبا، وتداعیتم إلیھا كتھافت الفراش، فسحقاً  یستحصف، ولكن أسرعتم

لك��م ی��ا عبی��د األم��ة، وش��رار األح��زاب، ونب��ذة الكت��اب، ومحرف��ي الكل��م، وعص��بة 
اآلثام، ونفثة الشیطان، ومطفئ السنن.أھؤالء تعضدون، وعنا تتخاذلون؟ أجل وهللا 

م أخب�ث ش�جاً أصولكم، وت�أزرت علی�ھ ف�روعكم، فكن�ت غدٌر فیكم قدیم وشحت علیھ
أال وإن الدعي ابن الدعي قد ركز ب�ین اثنت�ین: ب�ین الس�لة،  للناظر وأكلة للغاصب،

والذلة، وھیھات من�ا الذل�ة، ی�أبى هللا لن�ا ذل�ك ورس�ولھ والمؤمن�ون وحج�ور طاب�ت 
وحجور طھرت وأنوف حمیة ونفوس أبیة: من أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع 

 . )53(رة مع قلة العدد وخذالن الناصر"الكرام.أال وإني زاحف بھذه األس
ثم قال: أما وهللا ال تلبثون بعدھا إال كریث ما یركب الفرس حتى ی�دور بك�م 
دور الرحى ویقلق بكم قلق المحور عھٌد عھده إلي أبي عن جدي، ف�أجمعوا أم�ركم 

إن�ي توكل�ت  ،وشركاءكم، ثم ال یكن أمركم علیكم غمة، ثم اقضو إلي وال تنظرون
رب��ي وربك��م، م��ا م��ن داب��ة إال ھ��و آخ��ذٌ بناص��یتھا، إن رب��ي عل��ى ص��راط  عل��ى هللا

مستقیم اللھم احبس عنھم قطر السماء وابع�ث عل�یھم س�نین كس�نین یوس�ف، وس�لط 
علیھم غالم ثقیف یسومھم كأساً مصبرةٌ، فإنھم كذبونا وخ�ذلونا، وأن�ت ربن�ا علی�ك 

م ودع�ا بف�رس رس�ول هللا ، ثم نزل علیھ السال)54(توكلنا وإلیك أنبنا والیك المصیر
 .)55(صلى هللا علیھ وآلھ المرتجز، فركبھ وعبى أصحابھ للقتال))

 ً تأمالت ودروس وعبر من خطبة االمام الحسین علیھ السالم الثانیة ی�وم  :خامسا
 :عاشوراء

آفاق��اً واس��عة م��ن  –عل��ى وجازتھ��ا  –لق��د تض��منت ھ��ذه الخطب��ة الش��ریفة 
باالض�افة إل�ى م�ا ال ح�د ل�ھ وال  ،وك�م ھائ�ل م�ن الق�یم والمف�اھیم الثوری�ة ،المعرفة

یعلمھ إال هللا من االسى والحسرة وااللم من االمام الحسین على أولئك الناس الذین 
. إال أنھ�م .ینتسبوا إلى أمة جّده (ص) ویدینون باالسالم ویتخ�ذون من�ھ ش�عاراً لھ�م

رسول هللا (ص) وواجھوا ابن بنت نبیھم  سلًوا سیوف البغي والعدوان في وجھ آل
(ص) وأقدموا عل�ى م�ا ال تق�دم علی�ھ أم�ة م�ن االم�م م�ن ح�ق رموزھ�ا ومقدس�اتھا 

 .)56(الدینیة
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 –أو كل مقطع من مقاطع ھذه الخطب�ة  ،ولو أردنا أن نتوقف عند كل كلمة 
الحتجن��ا ال��ى دراس��ة موس��عة ومؤل��ف  –وھ��ي اخ��ر خطب��ة للحس��ین علی��ة الس��الم 

ومف��اھیم الخطب��ة وس��یاق االح��داث الت��ي تش��یر  ،توعب مع��اني الكلم��اتمس��تقل لیس��
الس��تلھام بع��ض  ،ولھ��ذا كل��ھ س��وف نتوق��ف عن��د بع��ض فق��رات ھ��ذه الخطب��ة ،إلیھ��ا

وترش�دنا ال�ى  ،الدروس والعبر منھا لعلنا نأخذ بق�بس منھ�ا تنی�ر لن�ا دروب الظ�الم
وت��وقظ ف��ي اعم��اق نفوس��نا  ،وتح��رك فین��ا ن��وازع الخی��ر ،ن��ور الھدای��ة والرش��اد

 .)57(االحساس بالعزة والكرامة
 نالحظ في مفردات وأسلوب بیان ھذا الخطاب الحسیني حالة التأوه والتوج�ع :أوالً 

والت�ذمر  ،والعقاب والتقری�ع ،الى جانب النقد والتقریض’ واالسى والحسرة 
وھ�ي  ،قد فاضت على لس�ان االم�ام الحس�ین علی�ھ الس�الم الھ�ادر ،والشكوى

فنج��د علی��ھ  ،حال��ة اتص��ف بھ��ا ھ��ذه الخطب��ة دون غیرھ��ا م��ن خطب��ة الس��ابقة
رادف مصحوبة بت� ،والتعجب ،واالنكار ،السالم یكثر من عبارات االستفھام

تستمد دوافعھا من  ،وعاطفة ثائرة جیاشة ،بإیقاع شجي حزین ،بین الفقرات
ت��أبى  ،وع��زة وش��موخ وإب��اء ،وع��زم ال یل��ین ،وعقی��دة راس��خة ،نف��س كبی��رة

 .)58(االستسالم أو االقرار باألمر الواقع
نق��ارن ب��ین أس��لوبھ علی��ھ الس��الم البی��اني والوص��في ف��ي ھ��ذه  ول��و أردن��ا ان 
.. وب�ین .وبین أسلوب القران التصویري في الوص�ف واالنك�ار والتعج�ب ،الخطبة

وبین ما سطره وال�ده االم�ام عل�ي ب�ن اب�ي  ،فصاحة وبالغة النبي (ص) في خطبة
ھ الس�الم لوج�دنا ان ك�الم االم�ام الحس�ین علی� ،طالب علیھ السالم في نھ�ج البالغ�ة

وص��دى لكلم��ات النب��ي  ،ق��بس م��ن ن��ور الق��ران الك��ریم ،وف��ي ھ��ذه الخطب��ة بال��ذات
 .)59(وتوظیف لروائع علي علیھ السالم البالغیة ،(ص)
 ً م��ن حی��ث المحت��وى السیاس��ي وال��دیني  –كم��ا نالح��ظ ف��ي الخطب��ة الحس��ینیة  :ثنای��ا

وبتش�بیھات واقعی�ة  ،جملة من الحقائق وتقس�یم منطق�ي رائ�ع –واالجتماعي 
((تباً  :فنجد علیھ السالم یقول ،تحول المفاھیم الى امور حسیة أو قریبة منھا

لكم أیتھا الجماعة وترحاً حین استصرختمونا والھین فأص�رخناكم م�وجفین، 
علین�ا ن�اراً اقت�د حناھ�ا عل�ى ع�دونا  سللتم علنا سیفاً لنا في ایمانكم، وحششتم

ألعدائكم على أولیائكم بغیر عدٍل أفشوه ف�یكم وال  وعدوكم، فأصبحتم أولیاء
 ،االس��تمرار ف��ي الخس��ران :أم��ٍل أص��بح لك��م ف��یھم)) والت��ب ف��ي اللغ��ة یعن��ي

 . )60(والترح یعني الھالك واالنقطاع 
 –قون ل�ذلك وھ�م مس�تح –واالمام علیھ السالم ی�دعو عل�ى ھ�ؤالء الجماع�ة 

ول�م  ،بعد أن شاھد إصرارھم على البغ�ي والع�دوان واالنقطاع،باھالك والخسران 
 ،وما أشبھ ھ�ذا ال�دعاء الحس�یني ،تنفع فیھم النصائح والمواعظ والبراھین والحجج

 .بدعاء نوح علیھ السالم على قومھ بعد أن یئس من إصالحھم
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ّبِ َال تََذْر َعلَ  :قال تعالى إِنَّ�َك إِن  ى اْألَْرِض ِمَن اْلَكافِِریَن َدیَّاًرا *َوقَاَل نُوٌح رَّ
 .)61(  *تََذْرُھْم یُِضلُّوا ِعبَاَدَك َوَال یَِلُدوا إِالَّ فَاِجًرا َكفَّاًرا

الق�وم ف�ي وس�ط خطبت�ھ وقد تك�رر دع�اء الحس�ین علی�ھ الس�الم عل�ى ھ�ؤالء 
وختم علیھ السالم خطبتھ بالدعاء علیھم  ،.. )).((فسحقاً لكم :حیث قال علیھ السالم

وس�لط  ،وابعث علیھم سنین كسني یوسف ،(( اللھم احبس عنھم قطر السماء :فقال
وأنت ربن�ا علی�ك  ،فإنھم كذبونا وخذلونا ،علیھم غالم ثقیف فیسومھم كأساً مصبرة

 . )62(توكلنا والیك انبنا والیك المصیر ))
وأنزل هللا سبحانھ  ،قد استجیبت ،وھذه الدعوات الحسینیة على ھؤالء القوم 

 .بھؤالء القتلة عذابھ في الدنیا قبل االخرة
 ً ً  :ث��م یش��یر االم��ام علی��ھ الس��الم بقول��ھ :ثالث��ا .. ال��ى أعظ��م ردة .س��للتم علین��ا س��یفا

ب�ل قلم�ا نج�د  ،ي یمكن أن یحصل في حیاة االم�م والش�عوبوانقالب حضار
لھا مثیال في تاریخ الحضاري البش�ریة، االم�ام الحس�ین علی�ھ الس�الم ی�ذكره 

ورزقك�م ب�ھ (ص)  ،إن هللا ھ�داكم بج�دي رس�ول هللا :بھذه الحقیقة فیقول لھم
وجعلك���م ب���ھ أئم���ة وس���ادة ف���ي  ،ھ���ذا الس���لطان الواس���ع عل���ى وج���ھ االرض

ولك��نكم تخ��اذلكم ع��ن  ،.. فھ��ذا الس��لطان ( الس��یف) لن��ا ف��ي ایم��انكم.االرض
وھ�ا أن�تم الی�وم  ،وغم�دكم س�یوفكم ع�ن نص�رتھم ،نصرة أبي وأخي من قبل

بوج��ھ اب��ن بن��ت  ،تس��لّون الس��یف ال��ذي جعل��ھ رس��ول هللا (ص) ف��ي ایم��انكم
ك�م أن تق�اتلوا بھ�ذا الس�یف وق�د ك�ان اح�رى ب ،رسول هللا (ص) وتقاتلونھ بھ

یزی�د ب�ن  –وتقاتلون  –معاویة بن ابي سفیان من قبل الى جانب أبي وأخي 
 .)63(معاویة الیوم جانبي

 :الخاتمة
اعطى االمام الحسین (ع) � تعالى كل شيء وب�ال ح�دود وق�دم التض�حیات  

ی�ة فك�ان التي لم یشھد التاریخ ولم یش�ھد مث�یالً لھ�ا فك�ان عط�اؤه بالح�دود وب�ال نھا
علینا ان یكون عطاؤنا لالمام الحسین (ع) ومشاركتنا ومواساتنا ب�ال ح�دود وحت�ى 

 .نكون بمستوى الحب والوالء للعظمة الحسینیة
 ان العظم��ة الت��ي نج��دھا ف��ي االم��ام الحس��ین (علی��ھ الس��الم) النج��دھا ف��ي اي

ش��خص آخ��ر عل��ى م��ر الت��اریخ ھ��ذه العظم��ة انم��ا ج��اءت ألن االم��ام الحس��ین (ع) 
 .تفانى في هللا

وان ھذه العظمة ھي عظم�ة الھی�ة ل�ذا تك�ون باقی�ة اذن عظم�ة س�ید الش�ھداء 
االمام الحسین (ع) ھي من عظمة هللا(س�بحانھ وتع�الى) ل�ذا علین�ا ان ن�ربط انفس�نا 

 .با� سبحانھ وتعالى با� وبھؤالء االطھار الذین ارتبطوا
وم���ا بق���اء جمھ���ور اتب���اع اھ���ل البی���ت (ع) ف���ي الحی���اة وحض���وره الفاع���ل 
واعتراف االخر بقوة دوره ونقل موافقة االمن بركات حزمھ م�ن االس�رار االلھی�ة 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura71-aya27.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura71-aya27.html
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والتخطیطات الحكیمة لقادة التشیع وزی�ارة االربع�ین المقدس�ة واح�دة م�ن ب�ین تل�ك 
 .سدت جمیع من اثار وبركاتاالسرار االلھیة العظیمة التي ج

وعلى اصحابك وعلى األرواح التي حلت بفنائ�ك  عبد هللالسالم علیك یا أبا 
 یوم ولدت ویوم استشھدت ویوم تبعث حیا.
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 بيبلوغرافيا

 ينيــل احلســـاملقت

 

 

 

 أ.م. د. علي حممد ياسني
  جامعة كربالء -كلية العلوم االسالمية
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 ملخص البحث
تعود جذور كتابة المقتل الحس��یني إلى زمن الحادثة األلیمة التي اس��تش��ھد 

میالدي ، مع جمع 680-ھجري 61أبي طالب س��نة فیھا اإلمام الحس��ین بن علي بن 
من أھل بیتھ وأصحابھ المخلصین، إذ دّون من شھد ھذه الواقعة تفاصیلھا وأحداثھا 
التي تحولت بمرور الزمن إلى ما یش�������بھ التقلید األدبي الثابت والمختلف عن نظام 

ھي من تاریخ والدة الش�����خص المكتوب عنھ وینت -عادة–تدوین الس�����یرة الذي یبدأ 
 بنھایة حیاتھ.

في حین یبتدئ نظام كتابة المقتل الحس�������یني من اللحظة الزمنیة التي قرر 
فیھا اإلمام الحسین ترك المدینة المنورة بسبب الضغوط التي مارسھا الوالة األمیون 
إلجباره على مبایعة (یزید بن معاویة) وتلبیة لمطالب أھل الكوفة الرافضین بدورھم 

ل آالف الكتب التي أرس�����لوھا الس�����تقدام الحس�����ین كي یقود ھذا لھذه البیعة من خال
 الرفض الشعبي.

كما یش�������تمل نظام المقتل على ذكر المنازل التي نزلھا اإلمام الحس�������ین 
ستشھاده مع  شاقة حتى وصولھ أرض كربالء وا وأصحابھ الكرام في ھذه الرحلة ال

یزات، وال ینتھي عند جّل مرافقیھ من الرجال في واقعة غیر متكافئة القوى والتجھ
ھذه النقطة وإنما یسرد رحلة سبي النساء واألطفال إلى دمشق انتھاء بعودتھم إلى 

 دیارھم.
وتحاول ھذه الدراس���ة تغطیة المؤلفات التي تناولت المقتل الحس���یني قدیما 
وحدیثا مع وص��ف موجز لھذه المؤلفات المنش��ورة ومعرفة أماكن طباعتھا وأس��ماء 
مؤلفیھا وما إلى ذلك من أمور تنطلق من أن البیبلوغرافیا ھي جزء من علم التألیف 

المنّظم للمؤلفات تس��ھیال لمھمة  المس��تند إلى الوص��ف والتنظیم والتقص��ي والتعریف
 البحث العلمي حولھا.
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 بيبلوغرافيا

 املقتـــل احلســيني

 أ.م. د. علي حممد ياسني
  جامعة كربالء - اإلسالميةكلية العلوم 

 مقدمة
تعد حادثة عاشوراء ومقتل اإلمام الحسین حفید الرسول األكرم وابن الخلیفة 

عرفھا التاریخ اإلس������المي في القرن األول الھجري، الرابع من أھم الحوادث التي 
الذین عاصروھا  وقد دفع ھول ھذه الحادثة األلیمة وعظمتھا وأھمیتھا بعض الرواة

إلى تدوینھا، وكان الناجون من المجزرة كاإلمام الس������جاد (علیھ الس������الم) من أھم 
ألموي فیما ھؤالء الرواة الذین حفظوا تفاصیل الحادثة من الضیاع ومن التحریف ا

 بعد.
ومع أن كتب التاریخ اإلس��المي قد نقلت وقائع وأحداث س��بقت وتبعت حادثة 
كربالء إال أن ذل��ك لم یمنع من ظھور لون خ��اص من الت��دوین المتعلق بح��ادث��ة 
اس���تش���ھاد اإلمام الحس���ین على ارض كربالء، وقد عرف ھذا اللون بـ���������� (المقتل 

لینا ھي النسخة المنسوبة ألبي مخنف الحسیني) ولعل أقدم المدونات التي وصلت إ
ھجري، ثم توالى التص�������نیف وتعدد في القرون التالیة وحتى 157المتوفى س�������نة 

 مشّكال ظاھرة تستدعي القراءة والتحلیل. یومنا ھذا،
 إدراج لنا  مس���ّوغات ثقافیة وأدبیة تبیحتوص���لنا في دراس���ة س���ابقة إلى وقد 

یة جنس��ا أدبیّا إس��المیا لھ ش��روط ومواص��فات ومواض��عات إبالغ المقتل الحس��یني
 متعّددة كالبناء من جوانب األدبي المحدد وأدبیّة مخص����ص����ة تكس����بھ ص����فة النوع

، كما ) 1(واالس�������تجابة لمناھج النقد األدبي المعروفة واالص�������طالح البث والتلقيو
لحس��یني حیث تعود أبرزت الدراس��ة المذكورة قدم الجذور التاریخیة لكتابة المقتل ا

األصول األولى إلى زمن واقعة الطف نفسھا، إذ كتب أبو القاسم اإلصبع بن نباتة 
المجاش��عي التمیمي (وھو من أص��حاب اإلمام علي في ص��فین ومّمن أدركوا واقعة 
كربالء) النس�������خة األم ألحداث ھذه الواقعة، وقد اعتمد أبو مخنف الحقا على ھذه 

 . )2(شھور والمنسوب إلیھالنسخة لتدوین المقتل الم
المقاتل المكتوبة باللغة العربیة وغیرھا من  وبمرور الزمن تكاثرت تآلیف

اللغات األخرى كالفارس�������یة واألوردیة واإلنجلیزیة، وتعدد كتّابھا في العص�������ور 
الحدیثة بفعل الطباعة وتطور وس���ائل التواص���ل البش���ري، وقد حافظ أغلب ھؤالء 

الس����رد الكتّاب على التقالید األدبیة الش����كلیة لنظام كتابة المقتل الحس����یني، كابتداء 
القص����ص����ي للواقعة من لحظة خروج اإلمام الحس����ین من المدینة المنورة؛ بس����بب 
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الضغوط السیاسیة التي اتبعھا األمویون ومناصروھم ضد اإلمام إلجباره على أخذ 
البیعة لیزید بن معاویة، وكالحرص على االس������تحض������ار الرمزي للبعد الترویعي 

ض�������امینھا بعیدا عن حدود نوع من المفجع لھذه الواقعة التي ال یمكن اس�������تعادة م
التواص��ل الجمعي المحقَّق بوس��ائل عدیدة تأتي قراءة المقتل الحس��یني في مناس��بات 
معلومة كأیام المحرم والزیارة األربعینیة في مقدمة ھذه الوس������ائل، وكاختتام نظام 

ال بلحظة اس��تش��ھاد اإلمام الحس��ین ومفارقتھ الحیاة یوم العاش��ر من  -زمنیا-المقتل 
للھجرة، وإنما بعودة السبایا من أھل بیت النبوة للمدینة المنورة بعد  61حرم سنة م

رحلة شاقة ومؤسفة ال تلیق بمقامھم بین الناس وال بمنزلتھم في النفوس، وكأن ھذا 
لدیمومة ولیس على  لدائري ال الخطي محیل على االس�������تمرار وا النظام الزمني ا

 التتابع والتقطع.
إن الكثرة الالفتة لكتابة المقتل الحس����یني في أیامنا ھذه یش����كل ظاھرة ثقافیة 

مع كل -تس����تدعي التحلیل واالس����تقص����اء المعرفي إلدراك أبعادھا؛ إال أننا ال نجد 
دراس�������ات أكادیمیة تتكفل بأن تأخذ على عاتقھا محاولة تحلیل ھذا النتاج ذي  -ھذا

قاص�������ده وأبعاده، ولذا یأتي ھذا البحث الطبیعة األدبیة والوقوف على مرامیھ وم
اس���تكماال لدراس���ة لنا س���ابقة حول إمكانیة تجنیس المقتل الحس���یني ورغبة منا ھذه 
المرة في تفعیل االش���تغال البیبلوغرافي حول ھذا الجنس األدبي اإلس���المي الطابع 
الش��یعي الخص��وص��یة، وذلك من خالل فھرس عام یھدف إلى حص��ر تآلیف المقتل 

لتي كتبھا كتّاب مختلفون في أزمنة وأمكنة مختلفتین، من أجل إعطاء الحس�������یني ا
ص��ورة تقریبیة للمعطیات المس��تقرأة من ھذا اإلحص��اء البیبلوغرافي الذي اعتمدنا 

 فیھ مجموعة من المرتكزات واألسس المنھجیة المتبعة في مثل ھذه البحوث .
المادة  وكان أھم ما في ھذه المرتكزات ھو: تس�����لیط الض�����وء على وص�����ف

البیبلوغرافیة المنش������ورة عبر وص������ف أولي یس������تقیم وحجم ھذا البحث من خالل 
االعتماد على زمن النش���ر ومكانھ، وعدد الطبعات التي وص���لت إلیھا أیدینا، وعدد 
الص�������فح�ات وم�ا إلى ذل�ك من أمور تتعلق ب�الطب�اع�ة، كم�ا اعتم�دن�ا عن�د عرض 

حروف أول كلمة ض�������من  المنش�������ور على معیار الترتیب الھجائي وانطالقا من
 العنوان الرئیس للمنشور.  

وقد اس��تبعد ھذا التص��نیف البیبلوغرافي الكتب التي كتبت عن واقعة كربالء 
لكنھا لم تخض���ع للنظام الذي تخض���ع لھ كتب المقاتل، ومن ھذه الكتب على س���بیل 

، )3(المثال: رأس الحس�������ین.. من احتّزه؟ من طاف بھ؟ أین دفن؟ لطاھر آل عكلة
، )4(اب: جزاء أعداء وقتلة س�����ید الش�����ھداء في دار الدنیا للس�����ید ھاش�����م الناجيوكت

وغیرھا من الكتب الكثیرة التي تعرضت لحادثة كربالء من قریب أو بعید لكنھا لم 
 تلتزم بالنظام البنائي الخاص بالمقاتل الحسینیة، وكما نوھنا إلیھ.

لھ من البحوث إن ھذا البحث غیر مس�������بوق في مجالھ، ولعل الحاجة لمث 
والدراس���ات ماس���ة وكبیرة في أكادیمیاتنا التي تعاني نقص���ا واض���حا في األرش���فة 
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والرص�������د والتبویب المعرفي ألغلب العلوم التي تدرس�������ھا ھذه األكادیمیات، وقد 
اقتض���ت طبیعتھ االقتص���ار على وض���ع قائمة رئیس���ة بكتب المقاتل مرتبة بحس���ب 

 حروف الھجاء العربیة.
ائمة بمجموعة مالحظات تتعلق بالمالمح العامة التي من وقد ختمت ھذه الق

الممكن أن نخلص إلیھا من خالل ھذه القائمة التي ضمت العشرات من الكتب التي 
شھاد االمام الحسین وأھل بیتھ وصحابتھ الكرام مادة ترتكز  ست اتخذت من قضیة ا

 إلیھا في الوصول إلى المتلقین، وكاآلتي:
 تل الحسینيأوال: بیبلوغرافیا المق

o   أعظم المصائب في مقتل الحسین بن علي بن أبي طالب، تألیف وتحقیق الحاج
ھجري، والطبعة الثانیة 1381 1الشیخ محمد أمین الجامعي، خاتم سبز، قم  ط

 صفحة. 233ھجري، 1389، انتشارات معتبر، قم 
o  س��یرة ومقتل، تألیف: ھادي المدرس��ي، إص��دار:  -علیھ الس��الم-اإلمام الحس��ین

 -ھـ�������������1425 1دار القارىء للطباعة والنش�������ر والتوزیع بیروت، لبنان، ط
 .111م، عدد الصفحات 2004

o   تاریخ اإلس��الم ووفیات المش��اھیر واألعالم للحافظ المؤرخ ش��مس الدین محمد
. عمر عبدالس����الم تدمري، الناش����ر: دار بن أحمد ابن عثمان الذھبي، تحقیق: د

 م.1998 -ھـ 1418 2الكتاب العربي. بیروت، لبنان، ط
o   تذكرة الش����ھداء (مقتل اإلمام الحس����ین علیھ الس����الم) تألیف: آیة هللا حبیب هللا

كاش��اني، ترجمة وتحقیق: س��ید علي جمال أش��رف مؤس��س��ة مدین، قم، ایران، 
، المقدمة من 540الصفحات م، عدد  2006 -ھـ���� 1426، 1مطبعة سرور ط

11 – 13. 
o  ترجمة االمام الحسین من تاریخ مدینة دمشق البن عساكر ، تصحیح واستدراك

العّالمة آیة هللا الش�����یخ محمد رض�����ا الحیدري، مركز الثقافة الجعفریة للبحوث 
 ھجري1437 1إیران ط -والدراسات، قم

o  یتھ وأص������حابھ، تألیف: ثار هللا الملحمة الكبرى لمقتل اإلمام الحس������ین وأھل ب
م، 2003 -ھـ����� 1424، 1قاسم الجابري، انتشارات أنوار الھدى، قم، ایران ط

 .8 – 5، المقدمة من ص400عدد الصفحات 
o   الثورة الحس�����ینیة (مص�����ارع الحق) تألیف: الش�����یخ فاض�����ل المالكي، مطبعة

، المقدمة 264م عدد الصفحات 1973 -ھـ��� 1394النعمان، النجف األشرف، 
 حات).(أربع صف

o  الحسین حفیدا وشھیدا، السیرة الكاملة للحسین منذ والدتھ حتى استشھاده، الشیخ
عرفان بن س������لیم العش������ا حس������ونة الدمش������قي، المكتبة العص������ریة، ص������یدا 

 م، د. ط2007بیروت،
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o  الحس�������ین علیھ الس�������الم قتیل العبرة، بقلم: الش�������یخ عبد الزھراء الكعبي، من
ء، العراق، مطبعة دار السالم، بغداد، منشورات رابطة النشر االسالمي، كربال

 .17 – 3المقدمة من ص 
o   سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي، تألیف: عبدالملك بن حسین بن

 ، المكتبة السلفیة، القاھرة (د. ت).3عبدالملك العصامي المكي ج
o   سالم-شھادة الحسین لیق بروایة محمد بن جریر الطبري تلخیص وتع -علیھ ال

الس������ید محمد حس������ین الحس������یني الجاللي، تحقیق وتدقیق: الس������ید أحمد نعمة 
ھـ 1427، 1الموسوي، الناشر: دیوان الكتاب للثقافة والنشر ، بیروت، لبنان ط

ومقدمة المحقق من  14 – 9، المقدمة من ص384م عدد الص��فحات 2006 -
 .7 – 5ص 

o  تألیف: محمد الص�����حیح من مقتل س�����ید الش�����ھداء وأص�����حابھ علیھم الس�����الم ،
الریش�ھري ومحمود الطباطبائي نجاد وروح هللا الس�ید الطباني، إص�دار: مركز 

م، عدد الص��فحات 2012 -ھـ��������� 1433، 1بحوث دار الحدیث، قم، ایران، ط
 .19 – 11، المقدمة من ص147

o   عاش��وراء، تألیف: آیة هللا الش��یخ محمد مھدي ش��مس الدین، المؤس��س��ة الدولیة
م، الطبعة الثانیة 1991 -ھـ������ 1412 1لبنان، ط –یروت للدراسات والنشر، ب

م. جزءان، المقدمة من 1998 -ھـ 1418م، الطبعة الثالثة 1995 -ھـ 1416
 .29 – 17ص

o   عبرات المص���طفین في مقتل الحس���ین علیھ الس���الم، تألیف: الش���یخ محمد باقر
 -ھـ������������� 1417، 2المحمودي، مجمع إحیاء الثقافة اإلس������المیة، قم، ایران، ط

، 391، والجزء الثاني عدد الص������فحات 472عدد الص������فحات  1م، ج1996
 .11 – 5المقدمة من ص

o  عساكر األحزان في  مقتل الغریب العطشان، إعداد: عبد الجبار عباس الخطاط
بإش��راف: الش��یخ عبد الص��احب عودة الھادي، دار المرتض��ى للطباعة والنش��ر، 

، 109عدد الص�������فحات ھجري ، 1417مجمع إحیاء الثقافة اإلس�������المّیة، قم 
 .5 – 4المقدمة من ص

o   ،فاجعة الطف أو مقتل الحسین المأخوذ من أقدم المصادر التاریخیة اإلسالمیّة
، 11تألیف: الس������ید محمد كاظم القزویني، الناش������ر: مكتبة األلفین، الكویت، ط

 –، وطبعة مؤس���س���ة البالغة، بیروت 79م، عدد الص���فحات 1992 – 1413
ن للطباعة ، وطبعة األمی79م،  عدد الصفحات 2003 -ھـ 1424، 1لبنان، ط

 م.2001 –ھـ 1422، 12والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان ط
o   .فاجعة كربالء أو مقتل الحس��ین علیھ الس��الم، تألیف: محمود مراد الحائري د

 . 86م، عدد الصفحات 2010ھـ 1431، 4مط، ط
o   الفوادح الحس���ینیة والفوادح البینیة، تألیف: الش���یخ حس���ین بن الش���یخ محمد آل

ي البحراني، تحقیق: الس����ید حس����ن علوي طاھر الموس����وي العص����فور الدراز
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، 1الدرازي، منش������ورات مؤس������س������ة األعلمي للمطبوعات، بیروت، لبنان، ط
 .9 – 8، المقدمة من ص781م، عدد الصفحات 2007 -ھـ 1428

o  ،في رحاب مقتل الحس��ین، الس��ید یاس��ر نعمة العلوي الس��اري، أنوار الھدى، قم
 حة صف 280ھجري بحدود الـ 1417 1ط
o   قص�����ة اس�����تش�����ھاد اإلمام الحس�����ین علیھ الس�����الم، تألیف: الش�����یخ المفید، دار

 .141م، عدد الصفحات 2004 -ھـ 1425، 1المرتضى، بیروت، لبنان. ط
o   اللطیف في التص��نیف في ش��رح الس��عادة بش��ھادة ص��احب المقام الش��ریف مقتل

موسى سید الشھداء اإلمام الحسین. تصنیف: رضي الدین أبي القاسم علي بن 
شھیدة سوریا. ط  1بن طاووس الحسیني. إعداد: مسلم رضائي دار الصدیقة ال

 .12 – 5. مقدمة االعداد من ص67م. عدد الصفحات 2009 -ھـ 1430 –
o   اللھوف في قتلى الطفوف. تألیف: رض��ي الدین أبي القاس��م علي بن موس��ى بن

 -ـ���������� ھ1423 – 2جعفر بن طاووس الناش���ر: أنوار الھدى. المطبعة مھر. ط
النجف  –. وھنناك طبعة المطبعة الحیدریة 200م. عدد الص�������فحات 2002

 .11 – 5. المقدمة من ص93م. عدد الصفحات 1950 -ھـ 1369األشرف 
o   لواعج األحزان في مقتل الحس����ین علیھ الس����الم. تألیف الس����ید محس����ن األمین

لبنان.  –ت العاملي. تحقیق السید حسن األمین. دار األمیر للثقافة والعلوم. بیرو
 .198. عدد الصفحات 1996 – 1ط
o  .ـ مصارع الشھداء ومقاتل السعداء. تألیف الشیخ سلمان بن عبدهللا آل عصفور

تحقیق الش����یخ علي آل كوثر. إص����دار مجمع إحیاء الثقافة اإلس����المیة. المطبعة 
. 383م عدد الصفحات 2001 -ھـ�� 1422 – 1ایران. ط –باسدار إسالم. قم 

 .16 – 11المقدمة من ص
o  شارات الشریف الرضي. ط شیخ عبدالوھاب الكاشي. انت  1مصرع الحسین لل

 – 3م وھناك ط1979 -ھـ������� 1399 – 2م وھناك ط1974 -ھـ������� 1394 –
 –. دار الزھراء. بیروت 4قم. وھناك ط –م المطبعة میر 1981 -ھـ���� 1401
 .8 – 7. المقدمة من ص263م. عدد الصفحات 1988 -ھـ 1408لبنان 

o  لراتبة (أصداء المقاتل والشعائر الحسینیة). المؤلف: د. الشیخ محمد المصیبة ا
 .672. د مط. عدد الصفحات 432 – 2جمعة بادي. ط

o   معركة الس������ماء في أرض كربالء. تألیف الحس������ین أحمد الس������ید. دار العلوم
. 400م. عدد الصفحات 2008 -ھـ�������� 1429 – 1للطباعة والنشر. لبنان. ط

 .14 – 11المقدمة من ص
o   .مقتل آل ھاش��م في كربالء. تألیف الس��ید محمد علي الحس��یني البقاعي اللبناني

 -ھـ������������� 1425 – 1ایران. ط –دار الكتاب اإلس�������المي. مطبعة األمیر. قم 
 .7 – 5. المقدمة من ص46م. عدد الصفحات 2004

o   مقتل أبي عبدهللا الحس��ین علیھ الس��الم من موروث أھل الخالف. تألیف: زھیر
 – 1الن��اش�������ر: أھ��ل ال��ذكر. المطبع��ة ظھور. ط –المجل��د األول علي الحكیم. 
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. والمجلد 668. المجلد الثاني. عدد الص��فحات 658م. عدد الص��فحات 2005
 .8. المقدمة ص556الثالث. عدد الصفحات 

o   مقتل اإلمام الحس��ین علیھ الس��الم. تألیف آیة هللا العظمى محمد رض��ا الطبس��ي
یھ الش�������یخ مح قھ وعلق عل  –مد أمین األمیني. دار الوالء. بیروت النجفي. حق

ـ 1425لبنان  . وھناك طبعة مؤسسة محبین 408م. عدد الصفحات 2004 -ھ
م. عدد الص��فحات 2003 -ھـ�������� 1424 – 1ایران. ط –للطباعة والنش��ر. قم 

 .34 – 33. المقدمة من ص34 – 7. مقدمة التحقیق من ص408
o  خ الخلفاء لمؤلف مجھول مقتل اإلمام الحس�������ین علیھ الس�������الم من كتاب تأری

الخامس الھجري). تحقیق رس���ول جعفریان. االعداد والنش���ر:  –(القرن الثالث 
قم. العدد  –مؤس����س����ة آل البیت علیھم الس����الم إلحیاء التراث. المطبعة س����تارة 

 .250م. عدد الصفحات 2001 -ھـ 1422 –الرابع السنة السابعة عشر 
o  بیتھ وأصحابھ المظلومین. تألیف السید  مقتل اإلمام الحسین علیھ السالم و أھل

ایران  –محمد جواد الش���وكي. مركز التوزیع: منش���ورات مكتبة الغدیر. أھواز 
 منشورات اسماعیلیان، قم (د.ت) . 2. ط286(د.ت). عدد الصفحات 

o - ـ(مقتل أبي مقتل الحسین (ع) ومصرع أھل بیتھ وأصحابھ بكربالء، المشتھر ب
صفحة، وبدون 230م، بحدود الـ����� 1987 2مخنف) مطبعة األلفین، الكویت ط

 تحقیق أو تعلیق.
o   ،ھـ 1418مقتل اإلمام الحسین علیھ السالم. تألیف الشیخ إبراھیم النصیراوي

 .60م، (د . مط) عدد الصفحات 1997 -
o  تل اإلمام الحس���ین علیھ الس���الم الس���ید عادل العلوي، مطبعة النھض���ة، قم مق– 

 – 3. المقدمة من ص104م. عدد الصفحات 2006 -ھـ����� 1426 1ایران، ط
18. 

o   مقتل اإلمام الحس�����ین علیھ الس�����الم. تألیف: الش�����یخ مرتض�����ى عیاد. المطبعة
 .251م. عدد الصفحات 1996 -ھـ���� 1417 – 4العلویة. النجف األشرف. ط

 .6 – 5المقدمة من ص
o   مقتل اإلمام الحس�������ین، أو واقعة الطف. تألیف آیة هللا الس�������ید محمد تقي بحر

العلوم تقدیم وتعلیق وإض�������افات حس�������ین تقي بحر العلوم. انتش�������ارات المكتبة 
م. عدد 2005 -ھـ����������� 1426 – 1إیران المطبعة ش����ریعت ط –الحیدریة. قم 

 .23 – 7. مقدمة التحقیق من ص480الصفحات 
o   ،مقتل اإلمام الحسین بن علي حققھ ورتبھ وخّرج مصادره أحمد سعید الشریف

 م.1978 -ھـ 1398 1النجف األشرف، ط –مطبعة اآلداب 
o   ،مقتل اإلمام الحس���ین علیھ الس���الم، روایة عن جّده، تألیف قیس بھجة العطار

 -ھـ������������� 1430 1الناش�������ر: المعاونّیة الثقافیة للمجمع العالمي ألھل البیت، ط
 .23 – 7. المقدمة من ص635م. عدد الصفحات 1999
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o   مقتل اإلمام الشھید الحسین بن علي علیھما السالم. تألیف: السید محمد حسین
الجاللي الحائري. تحقیق الس����ید رحیم الحس����یني الحائري. إعداد الش����یخ أحمد 

 –الح��ائري األس��������دي مركز الطبع والتوزیع. مكتب��ة العالم��ة ابن فھ��د الحلي 
 م.2013 -ھـ 1434 – 1العراق. ط –كربالء 

o   مقتل اإلمام الحس���ین علیھ الس���الم المس���مى بـ���������� (مثیر األحزان ومنیر س���بل
األش���جان). تألیف: ابن نما الحلي (جعفر بن محمد بن نما الحلي). تحقیق معین 

 – 1العراق. ط –الحیدري. التوزیع مكتبة طریق المعرفة. النجف األش�������رف 
 .545حات م. عدد الصف2012 -ھـ 1433

o ر، منش����ورات الفجر، بیروت، ط م، وھو 2007 1مقتل اإلمام الحس����ین المیس����ّ
ص����فحة مزینة بالص����ور التوض����یحة والكتاب خاص باألطفال 124عبارة عن 

 ومختوم بذكر زیارة وارث.
o ، (ع)أبو مخنف األزدي، تعلیق الحس���ن الغفاري، مطبعة قم، د.  مقتل الحس���ین

صفحات 4صفحة منھا  395ت ، د. ط، مفھرس بحسب الموضوعات وبحدود 
 بقلم المعلق.

o  مقتل الحس����ین بروایت[كذا] ش����یخ ص����دوق، إمام حس����ین وعاش����ورا أز زبان
معص�����ومان، ترجمة محمد حس�����ین س�����ردوردي، طھران، نش�����ر ھس�����تن نما 

 اب بالعربیة والفارسیة.ھجري ... والكت1381
o  ،مقتل الحس�������ین، الفاض�������ل الجلیل الحاج عبد الھادي عبادي، مكتبة العبادي

 عبادان، د.ط ، د.ت (الكتاب ذو طبیعة تجاریة)
o  مقتل الحس�������ین، عرض وثائقي موجز ألحداث واقعة كربالء، مختار من بحار

 1423 2األنوار، إعداد مجمع الفكر اإلسالمي ط
o  ر السبایا. تألیف: الشیخ عبد الزھراء الكعبي. إعداد الشیخ مقتل الحسین ومسی

 -ھـ�� 1426 – 2ایران. ط –محمود الشریفي. انتشارات: المكتبة الحیدریة. قم 
. وھناك طبعة بعنوان مقتل 160م. المطبعة ش���ریعت. عدد الص���فحات 2005

 – 1لبنان. ط –اإلمام الحس����ین علیھ الس����الم إص����دار دار المرتض����ى. بیروت 
ھـ 1392النجف األشرف  –م. وھناك طبعة دار المعارف 2003 -ھـ�� 1424

م. 1997ھـ  1418 –النجف األشرف  –م. وھناك طبعة دار األمیر 1972 -
 .8 – 3مقدمة المعد من ص

o   مقتل الحس��ن والحس��ین علیھما الس��الم البي الفرج األص��فھاني. أخرجھ وحققھ
 –علوم للنشر والتوزیع وعلق علیھ مصطفى مرتضى القزویني. إصدار: دار ال

. مقدمة المحقق من 112م. عدد الصفحات 2002 -ھـ������ 1423 – 2لبنان. ط
 .13 – 7ص

o   سید عبدالرزاق الموسوي المقرم. المطبعة مقتل الحسین علیھ السالم. تألیف ال
) ومنش����ورات دار الكتب 1ھجري، (طبعة 1368الحیدریة، النجف األش����رف 
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) 3م (طبعة1964ومطبعة النجف ،  )2م (طبعة1956االس�������المیة، النجف، 
 ) ...4م (طبعة 1972ومطبعة اآلداب، النجف، 

o  ھـ 1424 – 4لبنان. ط –بیروت  –كما صدر الكتاب نفسھ عن: دار األضواء
. وھناك طبعة أولى من مؤس�������س�������ة النور 407م. عدد الص�������فحات 2003 -

. 424م. عدد الص��فحات 2002 -ھـ�������� 1423لبنان  –بیروت  –للمطبوعات 
م. 2004 -ھـ�� 1425ایران  –ك طبعة أولى الناشر: المكتبة الحیدریة، قم وھنا

 .436عدد الصفحات 
o   .مقتل الحس���ین للخوارزمي أبي المؤید الموفق بن أحمد المكي أخطب خوارزم

سماوي. تصحیح دار أنوار الھدى. المطبعة مھر  شیخ محمد ال  –قم  –تحقیق ال
صفحة والجزء  358ء االول م. جزءان الجز2005 -ھـ 1425 – 3ایران. ط

 . 5 – 3صفحة. مقدمة الناشر من ص 309الثاني 
o   مقتل الحس�������ین علیھ الس�������الم من أمالي الس�������یدین اإلمام أبي طالب یحیى بن

الحسین ابن ھارون في أمالیھ المعروفة بـ�������� (تیسیر المطالب) واإلمام المرشد 
الخمیس���یة اس���تخرجھ با� یحیى ابن الحس���ین بن اس���ماعیل في أمالیھ االثنینیة و

وبوب��ھ وخرج أح��ادیث��ھ وق��دم ل��ھ عب��دالرزاق بن محم��د حس�������ین حرز ال��دین. 
م. عدد الصفحات 2010 -ھـ������� 1431 – 1ایران. ط –منشورات دلیل ما قم 

 .8 – 5. المقدمة من ص183
o   .مقتل الحسین علیھ السالم للسید جواد شبر. حققھ ونقحھ ولده محمد أمین شبر

 – 1ایران. ط –قم  –یف الرض���ي. مطبعة ش���ریعت الناش���ر: انتش���ارات الش���ر
 .39 – 3. المقدمة من ص119ھـ. عدد الصفحات 1420

o   مقتل الحسین علیھ السالم، وقیام المختار البن أعثم الكوفي. الناشر: انتشارات
م. عدد 2003 -ھـ 1424المنقحة  2ایران. المطبعة مھر. ط –أنوار الھدى قم 

 .8 – 7. المقدمة من ص368الصفحات 
o   شیخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن سالم روایة ال مقتل الحسین علیھ ال

الحسین بن موسى بن بابویھ. قدم لھ وحققھ السید محمد رضا الحسیني الجاللي. 
 -ھـ������� 1432ایران  –إصدار دار زین العابدین إلحیاء تراث المعصومین. قم 

 .12 – 5. مقدمة المحقق من ص106م. عدد الصفحات 2011
o   مقتل الحسین علیھ السالم عرض وثائقي موجز ألحداث واقعة كربالء. مختار

 2قم. ط –من بحار ا ألنوار. الناشر: مجمع الفكر اإلسالمي. المطبعة شریعت 
 .196م. عدد الصفحات 2003 -ھـ 1423 –
o   مقتل الحس�ین بن علي بن أبي طالب. تألیف اإلمام الطبراني. حققھ وعلق علیھ

 – 1الكویت. ط –ض�������یف هللا. دار األوراد للنش�������ر والتوزیع  محمد ش�������جاع
 .149م. عدد الصفحات 1992ھـ 1413
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o   مقتل الحس���ین علیھ الس���الم للش���یخ محمد حس���ین كاش���ف الغطاء. تحقیق ھادي
 – 1قم. ط –الھاللي. الناش�����ر: انتش�����ارات الش�����ریف الرض�����ي. المطبعة میر 

 .75م. عدد الصفحات 1998 -ھـ 1419
o  علیھ السالم في منابع أھل السنة. تألیف محمد علي حیدر. مركز  مقتل الحسین

م. عدد الص���فحات 2008 -ھـ��������� 1429 – 1ایران. ط –قم  –النش���ر س���نابل 
654. 

o   مقتل الحس����ین علیھ الس����الم قام بترتیبھ عبد الھادي العبادي. مطبعة ش����ریعت
من . المقدمة 198ایران. عدد الص��فحات  –منش��ورات مكتبة العبادي. عبادان 

 .4- 3ص
o   مقتل الحس��ین علیھ الس��الم على لس��ان جده رس��ول هللا من كتب العامة. تألیف

 1ایران. ط –قم  –الشیخ قیس بھجة العطار. منشورات الرافد للطباعة والنشر 
 .124م. عدد الصفحات 2009 -ھـ 1430 –
o   مقتل الحسین علیھ السالم ومصرع أھل بیتھ وأصحابھ في كربالء المشتھر بـ

تل أبي مخنف) لوط بن یحیى بن سعید الغامدي األزدي الكوفي. انتشارات: (مق
. وھناك طبعة اخرى من 156ایران. عدد الصفحات  –قم  –المكتبة الحیدریة 

النجف األشرف. عدد الصفحات  –ھذا الكتاب من منشورات المطبعة الحیدریة 
144. 

o سالم ومصرع أھل بیتھ وأصحابھ في ك ربالء المشتھر بـ مقتل الحسین علیھ ال
(مقتل أبي مخنف). اس�����تخراج وتنس�����یق وتحقیق كامل س�����لمان الجبوري. دار 

م. المقدمة من 2000 -ھـ����� 1420 – 1لبنان. ط –بیروت  –المحجة البیضاء 
 .14 – 3ص

o  مقتل الحس�����ین وأنص�����اره. تألیف د. نجاح الطائي. الناش�����ر: دار الھدى إلحیاء
 2، ط6 – 5م. المقدمة من ص2007 -ھـ�� 1428 – 1ایران. ط –التراث قم 

 صفحة.... 400م، بـ 2011دار الھدى، بیروت 
o دار االعتصام مقتل الحسین یوم عاشوراء. تألیف الشیخ فاضل عباس الحیاوي .

م. عدد الصفحات 1995ھـ����� 1416 – 1للطباعة والنشر. المطبعة مھر قم. ط
قدمة من ص135 نة الطبع 8 – 5. الم حة. س������� یة المنق ثان عة ال ناك الطب . وھ

 .3 – 1قم. المقدمة من ص –م. المطبعة نمونة 1992 -ھـ 1412
o ات ذوي المقتل الحس���یني المأثور. تألیف الش���یخ محمد جواد الطبس���ي. منش���ور

. 303م. عدد الص�����فحات 2006 -ھـ����������� 1427 – 1ایران. ط –القربى. قم 
. وھناك طبعة ثانیة. الناش��ر دار الس��میع لطباعة والنش�ر 7 – 5المقدمة من ص

 ایران. –م. قم 2007 -ھـ 1428 –
o  مقتل س����ید األوص����یاء وس����ید الش����ھداء علیھ الس����الم. تألیف الش����یخ عبد المنعم

 – 1لبنان. ط –بیروت  –علمي للمطبوعات الكاظمي. منش��ورات مؤس��س��ة األ
 .6- 5م. المقدمة من ص1993 -ھـ 1414
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o  مقتل س��لطان العاش��قین الحس��ین ص��لوات هللا وس��المھ علیھ. تألیف الس��ید حیدر
م. عدد 2007 -ھـ������� 1428 – 2لبنان. ط –بیروت  –الحسیني. دار األسفار 

 .166الصفحات 
o بھ األوفیاء. تألیف محمود مقتل س�������ید الش�������ھداء وأھل بیتھ النجباء وأص�������حا

 -ھـ���� 1415 – 1قم. ط –الشریفي. منشورات الشریف الرضي. المطبعة میر 
 .2 – 1. المقدمة من ص160م. عدد الصفحات 1994

o  مقتل سید الشھداء وأھل بیتھ النجباء وأصحابھ األوفیاء، ویلیھ مصرع الحسین
 1والقریض الش����عبي، الش����یخ محمود الش����ریفي، مكتبة فدك، قم، ط في االدب

  صفحة304م بحدود الـ2008
o  مقدمة في مقتل اإلمام الحس��ین علیھ الس��الم. تألیف محمد الحس��یني. توزیع دار

م. عدد 2009 -ھـ������������� 1430 – 1لبنان. ط –بیروت  –المحجة البیض�������اء 
 .78الصفحات 

o �����ى المطھري. تعریب الس�����ید محمد الملحمة الحس�����ینیة. تألیف األس�����تاذ مرتض
ص�����ادق الحس�����یني. ثالثة أجزاء. الناش�����ر: الدار اإلس�����المیة للطباعة والنش�����ر 

م. عدد ص��فحات الجزء االول 2003 -ھـ�������� 1423 – 3لبنان. ط  -والتوزیع 
 .382، والجزء الثالث 257صفحة، والجزء الثاني  282

o علي بن موس���ى  الملھوف على قتلى الطفوف. تألیف: رض���ي الدین ابي القاس���م
بن جعفر ابن طاووس. تحقیق وتقدیم الش��یخ فارس تبریزیان الحس��ون. الناش��ر: 

م. عدد 2005 -ھـ������� 1425 – 1بیروت. ط –مؤسسة البالغ للطباعة والنشر 
ایران.  –. وھناك طبعة دار األس��وة للطباعة والنش��ر. طھران 264الص��فحات 

 .264م. عدد الصفحات 2001 -ھـ 1422 – 3ط
o قاتل في مقتل الحس��ین علیھ الس��الم وأص��حابھ البواس��ل. تألیف: عبد منتخب الم

ھـ������� ، عدد 1389 – 1قم. ط –األمیر حسن الربیعي. الناشر: آثار دانشوران 
 صفحة.184الصفحات  

o  من قتل اإلمام الحس��ین علیھ الس��الم. تألیف الش��یخ كاظم مص��باح. إص��دار: دار
م. عدد الصفحات 2007 -ھـ���� 1428 – 1لبنان. ط –الكتاب العربي. بیروت 

 .8 – 5. المقدمة من ص656
o  موس����وعة مقتل س����ید الش����ھداء علیھ الس����الم. اھتمام: مركز الخیمة للدراس����ات

 -ھـ����������� 1430 – 1ایران. ط –طھران  –االس����تراتیجیة. منش����ورات الخیمة 
 م.2009

o  نفحة الحزین لمقتل اإلمام الحس��ین علیھ الس��الم. بقلم عامر الكربالئي، مؤس��س��ة
 -ھـ����������� 1،1430النجف األش�����رف، ط –للطباعة والنش�����ر والتوزیع  النبراس
 .160م، عدد الصفحات 2009
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o  نفس المھموم في مص���یبة س���ید الش���ھداء الحس���ین المظلوم. تألیف الش���یخ عباس
م. عدد 2000 -ھـ 1421 – 1ایران. ط –القمي. الناشر المكتبة الحیدریة. قم 

 .644الصفحات 
o ھجري، 158ى الغامدي الكوفي المتوفى وقعة الطف ألبي مخنف، لوط بن یحی

ص��فحة، مؤس��س��ة النش��ر 280تحقیق الش��یخ محمد ھادي الیوس��في الغروي ب 
 ھجري 1417اإلسالمي (د.ط) 

o  وقعة الطف ألبي مخنف لوط بن یحیى األزدي الغامدي الكوفي. تحقیق ا لش��یخ
محمد ھادي الیوس�������في الغروي. الناش�������ر: المجمع العالمي ألھل البیت علیھم 

 .18 – 13م. المقدمة من ص2006 -ھـ 1427 –قم  – 2الم. طالس
o  یوم الحس��ین. النص التاریخي لمقتل س��ید الش��ھداء علیھ الس��الم. بقلم د. الش��یخ

فاضل المالكي. إصدار مؤسسة البحوث والدراسات اإلسالمیة. عدد الصفحات 
 .7. المقدمة ص383

o  تألیف: ھادي النجفي، أبي عبد هللا الحس�������ین الش�������ھید،  اإلماممقتل  الطف،یوم
 .10ص -9صفحة والمقدمة من ص211ھجري 1413 1مطبعة مھر، قم، ط

 :الدالالت العامة لبیبلوغرافیا المقاتل الحسینیة :ثانیا
ھن���اك بعض ال���دالالت الع���ام���ة التي من الممكن أن تكش�������ف عنھ���ا ھ���ذه 

المتعلّقة بمجموعة اإلص����دارات المطبوعة المتعلّقة باس����تش����ھاد اإلمام  البیبلوغرافیا
 ھجري، أما ھذه الدالالت فھي :61الحسین ومقتلھ على أرض كربالء سنة 

على وفق اإلحص��اء البیبلوغرافي الذي أجملنا من خاللھ ما وقع تحت الید من  -أ
جود كت��ب المق��ات��ل التي زادت على الثم��انین مطبوع��ا، مع ع��دم اس�������تبع��اد و

مطبوعات أخرى لم نص������ل إلیھا؛ فإن كتب المقتل ظھرت في األس������واق مع 
تل في المطابع  معرفة العرب لفن الطباعة، وكان الظھور األول لكتب المقا
الحجری��ة الموجودة في م��دینتي النجف وكربالء، فیم��ا ظھرت كت��ب المق��ات��ل 

تب المقتل مطبوعة في أربیعینیات القرن الماضي، ثم اطرد االھتمام بطباعة ك
 ال سیما بعد انتصار الثورة اإلسالمیة في إیران. 

إن كتابة المقتل الحس�������یني فن ذو طبیعة أدبیة إلى حّد ما، وإن ھذا الفن یعود  -ب
إلى زمن الواقعة ذاتھا حیث كان الناجون من عس��كر اإلمام ھم أص��دق الرواة 

نا عن كتب وأوثقھم في نقل األحداث، غیر أن أقدم التدوینات التي وص����لت إلی
ھـ�������، وابن أعثم الكوفي 157المقاتل ھي التدوینات التي كتبھا أبي مخنف ت 

 ھـ. 568ھـ، والخوارزمي ت 324ت 
إن كتاب المقتل الحس��یني وھو الكتاب الوحید الباقي من كتب المؤرخ الش��یعي  -ت

المعروف أبي مخنف لوط بن یحیى األزدي الغامدي المنحدر من ساللة والت 
ثم علیا (علیھ السالم) ھو أقدم ما وصلنا من كتب المقاتل التي الرسول األكرم 
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تعود تاریخ كتابتھا إلى زمن الحادثة حیث فقد مثال الكتاب المنس��وب لألص��بغ 
بن نباتة، وھو معمر من معمري العرب، وأحد أص�������حاب اإلمام علي الذي 

 .  )5(شھد معھ صفین
قد طبع كما أن كتاب أبي مخنف ھذا یعد من اكثر كتب المقا -ث تل انتش��������ارا ف

طبعات عدیدة في كل من المدن اآلتیة: النجف، كربالء، بیروت، الكویت، قم، 
طھران، من دون أن یقع تحت أیدینا مطبوعا واحد طبع في العواص��م العربیة 

 األخرى، كالقاھرة وعمان والریاض والرباط وتونس وغیرھا.
ھا  -ج عات عدد طب تل األخرى في  قا تب الم فت ك التي تراوحت بین في حین اختل

طبعة واحدة وأكثر من طبعة لكنھا ظلت محافظة على مكان النش����ر مع زیادة 
مطردة عرفتھا مدینة قم دون غیرھا كما توض�����ح القائمة، وذلك بس�����ب الدعم 
الحكومي لمثل ھذه الكتب المستلھمة لمبادئ الثورة الحسینیة، فضال عن كثرة 

ة بتع��دد حوزاتھ��ا العلمی��ة التي الطل��ب لھ��ذه الكت��ب في ھ��ذه الم��دین��ة المعروف��
 یقصدھا طلبة العلوم الدینة من مختلف األرجاء.

توض�������ح القائمة من خالل أس�������ماء المؤلفین أو المحققین المختلفین بأن كتابة  -ح
المقتل الحس�������یني ھي عملیة ش�������بیھة إلى حّد ما بكتابة أي جنس من أجناس 

الق��ابلی��ة والمعرف��ة األدب المعروف��ة، فم��ا أن یتوافر لك��ات��ب المقت��ل الق��درة و
التاریخیة الالزمة والمنض�������بطة حتى یقوم بذلك موظفا أس�������لوبھ الخاص في 
إدراج األحداث والحقائق بطریقة تس���تھوي المتلقي الذي یقص���ده ھذا المؤلف، 

 ویسعى إلى التأثیر بوجدانھ وعواطفھ .
وربما بس����بب تنوع المتلقي واختالف درجة وعیھ التي على أس����اس����ھا یتوجھ  -خ

ص��یاغة المقاتل وتش��كیلھا، إذ  لمقتل؛ فإن اختالفا بینا نلحظھ في طریقةكاتب ا
یوثق (المفكر نجاح الطائي) مثال أس�������انید مقتلھ الموس�������وم: مقتل الحس�������ین 
وأنص��اره بأس��انید من كتب التاریخ المعتبرة ویش��ذ ھذا المقتل عن بقیة المقاتل 

لفھ ھذا أقرب الى باالبتداء من تاریخ والدة اإلمام الحس�������ین مما یجعل من مؤ
البحث التاریخي المنھجي وبأس�����لوب قص�����ص�����ي س�����ردي غلب علیھ تحلیل 

 األحداث وقراءتھا بعین المفكر الناقد.
مقتل سید الشھداء وأھل بیتھ النجباء وأصحابھ في حین كان المقتل الموسوم:  -د

األوفیاء، ویلیھ مص��رع الحس��ین في االدب والقریض الش��عبي، للش��یخ محمود 
دئا بذكر فض�ل زیارة عاش�وراء، وحافال بذكر القریض الذي قیل الش�ریفي مبت

شعبي الذي قیل في  شعر ال في اإلمام الحسین، فیما جعل نھایة المؤلف لذكر ال
مص��یبة س��ید الش��ھداء! وربما كان الدافع التجاري س��ببا في ذكر ھذا اللون من 

ة المنتشرة الشعر الذي یقبل علیھ قراء المقاتل ومستمعوھم من الطبقات الشعبی
 في القرى واألریاف العربیة في جنوب العراق وفي األھواز.
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أما الشیخ محمد حسین الجامعي صاحب المقتل الموسوم: أعظم المصائب في  -ذ
مقتل الحس��ین بن علي بن أبي طالب فیعزز مؤلفھ بإش��ادات العلماء وتقریظھم 

معاویة  لكتابھ الذي یقس����مھ الى قس����مین تاریخیین رئیس����ین، األول: من موت
حتى غداة عاشوراء، ویشتمل على ثالثة فصول تتعلق بحركة االمام الحسین 
من المدینة المنورة إلى كربالء، والثاني: من غداة عاش�������وراء الى مقتلھ (ع) 
ویش���تمل على ثالثة فص���ول أیض���ا، ھي: قتال األنص���ار، وقتال بني ھاش���م، 

منس�������وبة إلى الناحیة ومقتل اإلمام الحس�������ین، ثم یختم مؤلفھ بذكر الزیارة ال
 المقّدسة.

ویض���ع آیة هللا العظمى محمد رض���ا الطبس���ي النجفي مؤلفھ الموس���وم: مقتل  -ر
اإلمام الحس����ین علیھ الس����الم بعش����رة أجزاء یس����میھا مجالس لتكون بعدد أیام 

 عاشوراء.
أما ص���احب كتاب تذكرة الش���ھداء حبیب هللا كاش���اني فیجعل كتابھ من خمس��ة  -ز

كیفیة قبول الش���ھادة في عالم الذر، وبحث الثاني  أقس���ام (مجالس) ض���م االول
بعض خصائل الحسین، وتعلق الثالث بذكر الترغیب في بكاء الحسین وتناول 
نة فمكة فكربالء، وجعل األخیر خاص��������ا  مدی الرابع خروج الحس�������ین من ال
بالحوادث المتأخرة عن اس���تش���ھاد اإلمام كحرق الخیام وس���لب العیال ورحلة 

 المدینة ثانیة.  السبي والرجوع إلى
بل األمم-ولم یغب األطفال -س مل مس�������تق تل، إذ من  -وھم أ قا ّتاب الم بال ك عن 

الممكن عد المقتل الموسوم: مقتل اإلمام الحسین المیّسر كتابا موجھا لألطفال 
سرد تاریخي واضح ومزدان بالصورة التوضیحیة  سلوب سھل وب وللنشء بأ

دة للمش��اھد المھمة من وا قعة الطف، ولم تنس مؤس��س��ة الفجر الملّونة والمجس��ّ
 ببیروت، وھي التي نشرت ھذا الكتاب أن تختمھ بزیارة وارث.

كش��فت عنوانات كتب المقاتل عن تنوع في ص��یاغة العنونة، فھناك من اكتفى  -ش
بعبارة (مقتل اإلمام الحس�������ین) وحدھا وھناك من أطال ونوع في ھذه العبارة 

 ان لجلب انتباه القارئ.وھناك من اعتمد التسجیع في صیاغة العنو
ال یمكن أن  إن ما تس�������عى إلیھ ھذه الكثرة الوافرة من كتب المقاتل وتآلیفھا -ص

ینحص������ر في االس������تذكار الرمزي لھذه الفاجعة المدویّة والمؤلمة في التاریخ 
اإلس��المي، وإنما یجب أن تقرأ ھذه التآلیف ض��من نظریات التواص��ل الحدیثة 
التي تجعل من الملفوظ (فعل كالم) یتجاوز نفسھ لیكون فعل اتصال قادر على 

عھ من خالل الملفوظ اللغ ثارة المتلقي ودف ّیة إ عاطف عاالت  جذیر انف وي إلى ت
ة، وإلى تثبیت قناعات عقائدّیة معینة، وإلى توطید عالقة  ووجدانّیة خاص�������ّ
متلقییھ من األفراد بتراث المجموعة التي ینتمون إلیھا، وما إلى س�������وى ذلك 

 )6من أمور أخرى(
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 ملخص البحث
ش������كل ھذا البحث بكافة جوانبھ اض������افة علمیة جدیدة الثراء المعرفة بالمفاھیم 

ومنھ��ا القی��ادة الرؤیوی��ة ل��دى اح��د ابرز رموز  الح��دیث��ة لالنثروبولوجی��ا االداری��ة
فاخذت من قیادة س�����بط رس�����ول االنس�����انیة (ص) االمام الحس�����ین(ع)  ،المس�����لمین

وممارس��اتھ میدانا نس��تش��رف منھ مض��امین ابعاد القیادة الرؤیویة والتي اخذ الغرب 
معتمدا منھجیة علمیة تس�������تند الى افتراض اس�������اس ان المكنوز  ،یتنبھ لھا مؤخرا

ي والتطبیقي لقادة المس������لمین مس������توعب لما جاءت بھ النظریات الحدیثة في الفكر
القیادة االداریة ال بل یتفوق علیھا من خالل اربع مباحث جس�����دت مض�����مون البحث 

لدراس��������ة حث االول منھجیة ا یادة  ،فاوض�������ح المب یة للق ثاني المرتكزات الفكر وال
لالمام الحس�������ین بن علي ابن  اما المبحث الثالث فكان المرتكزات الفكریة ،الرؤیویة

 ابي طالب(ع) في حین كان المبحث الرابع ماخلص الیھ البحث من نتائج وتوصیات.
 

Abstract 
This study all aspects formed a new scientific 

breakthrough to enrich the knowledge of modern 
concepts of Administrative anthropology، including the 
visionary leadership of the Muslim symbols taken from 
the leadership of the tribe of the prophet of humanity of 
Imam Hussein and practice arena foresee him the 
contents of visionary leadership and dimensions، which 
took the West wakes her recently accredited 
methodology scientific based on the assumption the 
grounds that hoard intellectual and applied to the 
leaders of the Muslims comprehended what brought by 
modern theories in the administrative leadership does 
not even outdone by four Investigations embodied the 
content of the study He explained first topic 
methodology of the study، and the second the 
intellectual underpinnings of the leadership of 
visionary، while the third section was the cornerstones 
of intellectual Imam Hussein bin Ali Ibn Abi Talib while 
the fourth section study findings and 
recommendations. 
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 ثقافة سلوكيات القيادة الرؤيوية

 يف شخصية اإلمام احلسني (ع)
 دراسة يف أنثروبولوجيا اإلدارة

 م. جنان شهاب أمحد
 االدارة  قسم -كلية االدارة واالقتصاد 

 جامعة االقادسية

 .م.د. عدنان مطر ناصرأ 
  كلية االداب -قسم االجتماع 

 جامعة املثىن 

     مقدمة:
اعتبر الكثیر من المفكرین االجانب والعرب في العقود االخیرة من القرن   

الماض�ي بان س�مات القیادة االداریة ذات اص�ل غربي بحكم الحض�ارة العلمیة التي 
بان  وارینظفص��اروا  ،ان یمحص��وا في حقیقة ھذا القولت اوربا مؤخرا دون س��اد

مؤش������رات او دالالت الاص������ل لھا في جذور القیادة االداریة الناجحة من الغرب ب
دون القیام بعملیة واس�������عة في التنقیب والبحث في االرث التاریخي  الواقع العملي

القدیم) في  -ھذا المكتش�ف(الجدید والثقافي الغربي واالس�المي لیروا بام اعینھم بان
وعلى ھذا االدارة ھو من اص�������ل اس�������المي عربي ولیس من ابداع العقل الغربي 

للبحث في اصول القیادة االداریة مركزا على القیادة  جاءت فكرة الدراسةاالساس 
فاتخذت  ،المسلمینوعظماء  الغرب مفكريدھا تنقیبا وكشفا لھا لدى الرؤیویة وابعا

 وفكر االمام الحسین(ع) حقال لذلك.من قیادة 
 بحث:ال ومفاھیم منھجیة: األولالمبحث 
 الحالي بحثالمنھجیة التي اعتمدت في ال إلى توض�������یح المبحثیھدف ھذا  

، فض��ال عن عرض تطبیقال من حیث البناء النظري وص��وال إلى آلیات وإجراءات
 . بحثفاھیم ذات االرتباط المباشر بالالم

 .نیالباحث إعداد من الشكل
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 :المنھجیةأوالً: 

 بحث:ال تساؤالت -1
 :ن التساؤالت االتیةینطلق البحث م

 ؟ لموضوع البحثما ھي المرتكزات األساسیة والمفاھیمیة  -1
 ؟ الرؤیویةلقیادة ماھي االبعاد السلوكیة ل -2
یادة  -3 عاد الق یةماھي مؤش�������رات اب جا الرؤیو الفكري والتطبیقي  لینفي الم

) التي تدل على تجس����ید الفكر االس����المي لھذا االنموذج (عالحس����ینلالمام 
 القیادي الحدیث؟

 :بحثال أھمیة -2
 : باآلتي بحثال أھمیةتتمثل 
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س���ید على دراس���ة فكر  ب والباحثینالتركیز على اھمیة تكثیف جھود الكتا -1
(ع) الجنھ وس�������بط الرس�������ول االكرم(ص) االمام الحس�������ین اھل ش�������باب

 ،وممارس��اتھ المیدانیة التي تمثل قاعدة انطالق فكریة لعموم انش��طة الحیاة
 .قل القیادة في مجال االدارة السیما ح

یادة  -2 ثة نمط الق لذي الیزال بكرا في االدب الغربي حیث لم  الرؤیویةحدا ا
(ع) موجودة الحس�������ینعاده بش�������كل متكامل لكنھا في فكر االمام تتبلور أب

ومحددة وتحتاج الى من یس���عى للبحث والتقص���ي عنھا وتبویبھا لدراس���تھا 
 .بشكل منھجي

 بحث:ال أھداف -3
یادة و ،االنثروبولوجیاتوض�������یح مفھوم  -1 یةالق ھا في الفكر  الرؤیو عاد واب

 .االداري المعاصر
لتوض��یح الجذور  (ع)الحس��ینفي فكر االمام  ةالرؤیویتحدید ابعاد القیادة  -2

 التاریخیة التي جس������دتھا الحض������ارة االس������المیة عن ھذا النوع القیادي
 .الحدیث

 : فرضیة البحث -4
ت وممارسات (ع) من نظریاالحسینتتحدث فرضیة البحث عن تقدیم االمام 

معاص��ر من ابعاد لا ةاالداری االنثروبولوجیا فكرتتطابق مع ما دعى الیھ في القیادة 
 .ابل یفوقھ )واالبداع ،االتصاالت ،التمكین ،الرؤیة(بـ المتمثلة للقیادة الرؤیویة

 منھج البحث: -5
یش���ار إلى منھج البحث بأنھ تص���میم یمكن من خاللھ وض���ع الخطط لجمع   

المعلومات التي تجعل البحث یبین أغراض����ھ بطریقة مبس����طة ومترابطة ونظامیة. 
إن موض���وع البحث وأھدافھ تلعب دوراً مھماً في اختیار منھجھ،  ومما ال ش���ك فیھ

 -البحث الحالي تم اختیار المناھج االتیة: وعلى وفق أھداف
یھتم األس�������لوب الت���اریخي آو الوث���ائقي بجمع الحق���ائق  المنھج الت���اریخي: -أ

والمعلومات من خالل دراس������ة الوئائق والس������جالت واآلثار. ویس������تخدم ھذا 
الظواھر واألحداث والمواقف التي مض����ى علیھا زمن  األس����لوب في دراس����ة

قص��یر آو طویل فھو مرتبط بدراس��ة الماض��ي وأحداثھ كما قد یرتبط بدراس��ة 
ظواھر حاض����رة من خالل الرجوع إلى نش����أة ھذه الظواھر والتطورات التي 

واألس�������لوب  مرت علیھا والعوامل التي أدت إلى تكوینھا بالش�������كل الحالي.
دراس���ة التاریخ حیث یحاول الباحثون فھم الحاض���ر من التاریخي مس���تمد من 

خالل دراس����تھم لألحداث الماض����یة والتطورات التي مرت علیھا واألس����لوب 
التاریخي یدرس الظاھرة القدیمة من خالل الرجوع إلى أص�������لھا فیص�������فھا 
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ویسجل تطوراتھا ویحلل ویفسر ھذه التطورات استنادا إلى المنھج العلمي في 
النتائج بأسبابھا ولیس الھدف من ھذا األسلوب فھم الماضي  البحث الذي یربط

تھ ولكن الوقوف عند أحداث  فقط وال ش��������ك أن فھم الماض�������ي مفید بحد ذا
یؤدي إلى تحقیق فھم الحاض��ر والتخطیط للمس��تقبل لاإلفادة منھ في والماض��ي 

ھدف اإلنس�����ان في تطویر حیاتھ وأس�����الیبھ فاألس�����لوب التاریخي إذن یدرس 
(مرس����لي: اجل اإلفادة منھ في فھم الحاض����ر والتنبؤ بالمس����تقبل الماض����ي من

2011، 8(. 
یعد الخالف بین علماء المنھجیة في تحدید مفھوم المنھج  الوص������في: المنھج  -ب

وذلك بس��بب عدم  ،الوص��في اش��د من اختالفھم في تحدید مفھوم اي منھج اخر
وص����ف وھل ھو  ،اتفاقھم اس����اس����ا على الھدف الذي یحققھ المنھج الوص����في

مجرد للظاھرة المدروس�������ة؟ ام انھ یتجاوز الوص�������ف الى توض�������یح العالقة 
فیرى البعض  ومحاولة اكتش����اف االس����باب الكامنة وراء الظاھرة. ،ومقدارھا

ان المنھج الوص���في ھو اس���لوب من اس���الیب التحلیل المرتكز على معلومات 
و كافیة ودقیقة عن الظاھرة المدروس������ة او موض������وع محدد من خالل فترة ا

فترات زمنیة معلومة وذلك من اجل الحص���ول على نتائج عملیة یتم تفس���یرھا 
وتعتبر وحدة  ،س���جم مع المعطیات الفعلیة للظاھرةبطریقة موض���وعیة وبما ین

 (الفكرة) من ادوات التحلیل الوص��في  المالئمة جدا لتحلیل مض��امین االدبیات
 ).97:2008 ،العزاوي(الفكریة ومنھا االداریة والقیادة الرؤیویة 

خاص��������ة بفكر االمام  یة ال قدم تم قراءة المص��������ادر العلم مات یة  ولتحقیق آل
الحس�������ین(ع) والفكر االنثربولوجي االداري المع��اص�������ر مع تص�������نیف االفك��ار 
والطروحات او الممارس�������ات في ابعاد محددة  لمحاكاة ھذه االبعاد مع بعض�������ھا 

 باالستناد الى منھج (الفكرة). 
 :المفاھیم ثانیا:
فة -1 قا قة: الث بد فة  قا یة تعریف الث لك  ،اختلف االنثروبولوجیون في كیف نا فھ

وذلك بس���بب عدم تطویر  ،رؤى مختلفة حول دورھا في الس���لوك البش���ري
نظریة كاملة عنھا حتى الوقت الحاض�����ر. فاذا نظرنا الى مفھوم الثقافة في 

ر المعاجم العربیة نجد انھا اتت من االص��ل اللغوي(ثقف) والتي تعني ص��ا
ثم نحتت كلمة الثقافة وقص��د  ،وثقف االنس��ان ادبھ وھذبھ علمھ ،حاذقا فطنا

واس���تعملت الكتابات  ،بھا العلوم والمعارف والفنون التي یطلب الحذق فیھا
یش��مل كل انجازات العقل البش��ري  اذ ،االنثروبولوجیة الكلمة بمعنى واس��ع

اكتس�����بھ كل ماو فكر بل وكل مایص�����در عن االنس�����ان من قول أو فعل أو
اإلنس��ان من عادات وتقالید واس��الیب للس��لوك وقیم تس��ود في المجتمع الذي 

 ،(ابو زیدوھذا المعنى أوسع بكثیر مما جاء في المعاجم العربیة ،یعیش فیھ
ومن أق���دم تعریف���ات الثق���اف���ة واش�������ملھ���ا نج���د تعریف  ،)14 ،2004
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 1871عام  السیر(ادوارد تایلور) في كتابھ (الثقافة البدائیة) الذي طبع في
وتوالت طبعاتھ في القرن الماض����ي وھو یرى ان الثقافة ھي الكل المركب 
الذي یش�������مل المعرفة والمعتقدات والفن واالخالق والقانون والعرف وكل 

عض���و في مجتمع  الخرى التي یكتس���بھا االنس���ان فھوالقدرات والعادات ا
 ،(مؤنسوكل ما اوجده االنس�������ان على االرض من مخترعات ومبتكرات

وھذا التعریف على بس���اطتھ نس���تطیع ان نس���تخلص منھ  ،)394 ،1998
بعض العناص�������ر الھامة التي تمیز الثقافة بانھا (كل مركب) وھذا الكل 
یتألف من عدد من المكونات التي قد تختلف في طبیعتھا ولكنھا تندمج معا 

 دة عضویة متماسكة ومتكاملة.في وح
 االنثروبولوجیا: -2

) كلم��ة انكلیزی��ة مش�������تق��ة من Anthropologyوجی��ا(لفظ��ة االنثروبولان 
) ومعن���اھ���ا Anthroposاالص���������ل الیون���اني المكون من مقطعین: انثروبوس(

) ومعناھا علم وبذلك یص��بح معنى االنثروبولوجیا من locosولوجوس( ،االنس��ان
حی��ث اللفظ "علم االنس���������ان" أي العلم ال��ذي ی��درس االنس���������ان. ول��ذل��ك تعرف 

 ،العلم الذي یدرس االنس����ان من حیث ھو كائن عض����وي حياالنثروبولوجیا بانھا 
یعیش في مجتمع تس���وده نظم وانس���اق اجتماعیة في ظل ثقافة معینة ویقوم باعمال 

وھو ایض���ا العلم الذي یدرس الحیاة البدائیة والحیاة  ،متعددة ویس���لك س���لوكاً محددا
ره عبر التأریخ الحدیثة المعاصرة ویحاول التنبؤ بمستقبل االنسان معتمدا على تطو

س����لوك ولذا یعتبر علم دراس����ة االنس����ان علما متطورا یدرس  ،االنس����اني الطویل
 ).10-9: 2004 ،(الشماسواعمالھ االنسان

 ة:االدار   -3
یھجیمكن القول بو ال باحثین  ود تعریف واحد متفق عل فة الكتاب وال كا بین 

نت في ع ،في مجال االدارة بای تاب وت فات الك عددت تعری ما ت نب وان ید من جوا د
ذات  عملی�ةالتركیزھ�ا بحی�ث عكس��������ت مع�اني كثیرة لالدارة. فمنھم من عرفھ�ا ب�

الوجھین احداھما العلم واالخر الفن. ویتمثل العلم في مجموعة القوانین والنظریات 
والمب��ادئ االداری��ة. بینم��ا یتمث��ل الفن فیم��ا یتمتع ب��ھ االفراد من مواھ��ب وق��درات 

الختیار والتنفیذ الس���لیمین من بین مجموعة النظریات ومھارات والتي تمكنھم من ا
والقوانین والمب��ادئ المت��اح��ة والب��د لالدارة الن��اجح��ة من الجمع بین االثنین(العلم 

 والفن).
ویعرفھا البعض على انھا الش�������رارة الحیویة التي تھتم بوض�������ع االھداف 

یادة وتوجیھ وتنس�������یق العمل بین مجموعة االفر ھا عن طریق ق اد وتنمیة وتحقیق
ورق�اب�ة عملی�ات التنفی�ذ للت�أك�د من اتج�اھھ�ا نحو تحقیق ق�دراتھم وتخطیط وتنظیم 

      ).26-24: 2011 ،االھداف(محمود
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 leadership concept .القیادة: -4
 یبدأ بمعنى Lead بالمصطلح القدیم الیوناني الفكر في القیادة أصول ترتبط

 أو یرش��د أو یوجھ الذي الش��خص فتعني Leader قائد كلمة أما ،یحكم أو یقود أو
 یقبلون نآخری وأش������خاص ،ش������خص بین عالقة ھنالك أن بمعنى ،اآلخرین یھدي

 منظور إلبن العرب جاء في لس���ان و ،)Chin et al.، 2010: 5385(التوجیھ
 ،خلفھا من ویس�����وقھا أمامھا من الدابة یقود ،یقود ،قاد الفعل من مش�����تقة القیادةان 

 قادة ومنھا الخض����وع ومعناه االنقیاد ومنھا ،الخلف من والس����وق ماألما من فالقود
ئد جمع بة ھذا ،)315 :2000 ،منظور ابن(  قا یادة لمعنى بالنس������� غة الق ما  ً ل  أ

 ً  والمنطلقات المجاالت حسبب اإلدارة أدبیات في القیادة اتریفتع فتعددت إصطالحا
 مجال في الحقیقي إطارھا لقیادةا أخذت وقد ،والكتاب للباحثین ةالرئیس������� الفكریة
 التنظیمیة المجاالت من اذ عدت العش������رین القرن من الثاني النص������ف في اإلدارة
 لمس�������اھماتھا وذلك التنظیمي الس�������لوك علماء عند كبیرة أھمیة تحتل التي البارزة

 بین القائمة العالقات وأنواع الس�������ائد التنظیمي المناخ طبیعة تحدید في المباش�������رة
 تركیز تأكد اتریفتع وھناك ،)(Noi & Daft، 2001: 379 نظمةالم أفراد
 خالل من التابعینب التأثیر في القائد بقدرة والمتمثلة المس�����تقبلیة الرؤى على القیادة

 القیم على واالعتماد وفھمھا بھا اإلیمان على ھموحث اإلس���تراتیجیة الرؤى توض���یح
 (Hill، 2001:1) .  ریناآلخ سلوك في للتأثیر والرؤى األفكار تدعم التي

 Visionary Leadership Concept القیادة الرؤیویة: -5
یمكن القول أن من موجبات القیادة ض�����رورة توجھھا المس�����تقبلي باالعتماد 
على األفراد العاملین لدیھا، وبذلك تض��من التأثیر علیھم لینتقلوا من واقع منظماتھم 

ھم المس����تقبلیة، لكن نظرة القادة تتباین الحالي إلى مس����تقبل یتواءم وتوجھھم ورؤیت
 على اختالف رؤاھم لما ھو مقصود بالتوجھ المستقبلي.

جرد مس�����تقبلي ھو مالوتبعاً لعدد من القادة التقلیدین، فِاَن االنتقال إلى الواقع 
، كما ھو الحال في قیادة س�������یارة على طریق إجراء روتیني للوص�������ول إلى ھدف

م یرون أن ھناك حاجة لوض�������ع رؤى وأھداف وطریقة معتاد، أما الرؤیویین فإنھ
وص������ول ممكنة التحقیق وبص������ورة اس������تثنائیة غیر معتادة، إن مثل ھؤالء القادة 
یدركون تماما االختالفات األساسیة بین الطریقة التي تسیر علیھا األمور اآلن وما 
یجب أن تكون علیھ مس�������تقبالً، ھم یدركون تماما حاالت العجز والقص�������ور التي 
تھیمن على الوضع الحالي ولدیھم الرغبة الشدیدة والولع في الوصول إلى الوضع  
االمثل عن طریق اس��تباقھم األحداث واس��تش��راف العوامل المؤثرة على المس��تقبل، 

 عادة ما یطلق على ھؤالء بالقادة الرؤیویین.
یاق ورد في األدبیات التي اعتنت بالموض�������وع العدید من  وفي ھذا الس�������

) Colton، 1995، 37التي تحدد مفھوم القیادة الرؤیویة، فقد عرف ( التعاریف
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 ،القیادة الرؤیویة بأنھا تلك القیادة التي تض����ع الغایات واألھداف لألفراد والمجامیع
التي ال تشخص ما نحن علیھ فقط ولكن أیضاً ما نطمح أن نكون علیھ مستقبالً من 

بناء الفرص المس����تقبلیة وفق واقع  خالل اس����تش����رافھا للبیئة المحیطة بھا ومحاولة
ل�دیھ�ا، أن الق�ائ�د الرؤیوي وفق  الت�ابعینالبیئ�ة الح�الی�ة من خالل تفویض وتمكین 

) ویتح��دى ویقود ویوج��ھ ویٌُمكن، وفي Inspireھو ال��ذي یلھم ( Coltonنظرة 
) إلى أن القیادة الرؤیویة ھي القیادة Nanus، 1992، 101التوجھ نفس��ھ ذھب (

لعالم باألسود واألبیض وإنما تعمل في المیادین الرمادیة وأنھا تسعى التي ال ترى ا
لتحقیق األھداف من خالل عدم التأكد والضبابیة والسعي لمشاركة ومكننة العاملین 

ھا.ل ھا وتوجھات ھداف منظمات جد ( تحقیق أ لذي ی  ،Fullan، 2002في الوقت ا
یُعد المعلم الكبیر الذي یمتلك ) القیادة الرؤیویة من خالل القائد الرؤیوي الذي 113

وإلھامھم للعمل وتمكینھم من القیام باألعمال  ،القدرة على اإلیص�����ال وإقناع األتباع
من اجل تحقیق الرؤیة بكل حماس���ة وجد، ووص���فھا أیض���ا بأنھا القدرة على زرع 

 ات.الرغبة الحقیقیة في األتباع لتحقیق الغای
 :الرؤیویة ةلقیاد ألبعاد: المرتكزات الفكریة المبحث الثاني

  والشـــــــــ�ل ،الرؤ�و�ة القيادة أل�عاد النظر�ة ا�خلفية توضـــــــــيح إ�� املبحث هذا ��دف 
 :املبحث عرض أسلوب يو�ح) 2(
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  -:ي الفكر المعاصرف الرؤیویةلقیادة االبعاد السلوكیة ل -
شھد العصر الحالي تطورات ودراسات عدیدة حول تحدید أبعاد القیادات     

الرؤیویة، فنجد اتفاق من قبل اغلب الباحثین وفق ماتیس�����ر من المص�����ادر التي تم 
الحص�������ول علیھا حول أبعاد محددة العتقادھم بإمكانیة توظیف ھذه األبعاد لبناء 

 قیادة رؤیویة.
 ،Safi)و (Kouzes & Posuer، 2002، 96)اق كل من إذ نجد اتف 
 & Vandenberg)و (Wofford، 2004)و (Admes،2005)و (2003

Sadmann، 1995)  على  األبع��اد التي ج��اء بھ��ا(Mintzberg، 1989، 
 (Kouzes & Posuer، 1995، 96). ون����الح����ظ ات����ف����اق (292-304

اف���ة من قب���ل على األبع���اد المح���ددة ك��� (Safi، 2003)و(Admes، 2005)و
(Mintzberg، 1989، 292-304) اآلتي:وك 

 .Vision الرؤیة .1
 .Communication االتصاالت .2
 .Empowerment التمكین .3
   Creativity .االبداع .4

 )Vision Conceptمفھوم الرؤیة (: أوال
یش������یر المعنى االص������طالحي لكلمة الرؤیة على وفق ما ورد في قاموس   

(Webster) ؤیة ش��يء ال یمكن رؤیتھ إالّ من خالل التص��ور القدرة على ر بأنھا
، 2003، ویش���یر (النعیمي .(Wilson، 1992،18) الذھني واإلدراك والمقارنة

) إلى أن الرؤیة "ال تعني الھدف وإنما ھي نقطة موجھة تدل (ترش�������د) حركة 4
باتج�اه معین" یدان في حین یرى .المنظم�ات  ن القی�ادة أ) ب�69 ،2004، (الس�������و

أنھا القدرة على رؤیة  ،تصف الحالة المستقبلیة المرغوبة رة ذھنیةالرؤیة ھي صو
كي نص��ل إلى ما لم  إلى ما بعد الواقع أي القدرة على أن نبدع ونخترع ما لم یوجد

 نصل إلیھ بعد.
) الرؤیة بأنھا التفكیر والتص�������ور الذھني 54 ،2003 ،یعرف (میرخان 

ض��وء معتقدات اإلدارة العلیا وقیمھا وتتأطر في  ،للحالة المس��تقبلیة لتوجیھ المنظمة
 ،Daftویص���ف ( ،الذي ینس���جم مع متغیرات البیئة المس���تقبلیة بالش���كلوس���لوكھا 

منظورة وأنھا قلب اإلس��تراتیجیة. ال) بأنھا فن تص��ور األش��یاء غیر 105 ،2003
سالم ) الرؤیة بأنھا المسار المستقبلي للمنظمة الذي یحدد 72 ،2005 ،ویعرف (ال

  ،إلیھا ترغب في الوصول الوجھة التي
) الرؤیة بأنھا تش����یر إلى المس����تقبل 336 ،2008ویجد (حمود واللوزي،  

 الذي یتأمل الشخص في بنائھ أو تحقیقھ بھدف تحسین األوضاع الحالیة.
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 .: أبعاد شخصیة القائد الرؤیوي1-1
ترتبط العملیة القیادیة بالعدید من المواص�������فات والقدرات التي یتس�������م بھا   

لقائد الرؤیوي، وھي التي تتركز ھذه الص�������فات حس�������ب وجھة نظر العدید من ا
 الباحثین والكتاب المعنیین بموضوع القیادة الرؤیویة بما یأتي:

 .. قوة التخیلا
وقد أصبح ھذا  نإن قوة التخیل ھي إحدى الصفات الممیزة للقادة الرؤیویی 

لش���ركات وتطور في العدید من المفھوم أي قدرة التخیل جزءاَ من ثقافة العدید من ا
بة للعدید من المنظمات من تخیل إلى أمر  المنظمات المختلفة  وقد تحول بالنس�������

)، إن قدرة التخیل ھذه قد Seth Kahan، 2002، 5( ممكن ثم إلى أمر واقع
حققت النجاح للعدید من المنظمات الیابانیة وذلك بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة 

تخیل ھي لیس�����ت منبثقة من مجرد تخیل غیر قابل للتطبیق فھي نابعة إذ إن قدرة ال
ند على ارض الواقع، عدید من  من تخیل ابتكاري یس�������ت قة تمكنت ال وبھذه الطری

 من الص�������ن��اع��ات المنظم��ات الی��اب��انی��ة من إحراز التق��دم من خالل ابتك��ار الع��دی��د
comwww.lieghbureau.. 

علیھ یمكن القول انھ من الض������روري أن یكون القائد الرؤیوي قائداَ تخیلیاَ  
یس���تطیع اس���تعمال التخیل والمھارات التص���وریة للتفكیر بما وراء األفكار المقبولة 
لما ھو عملي، وما ھو التطبیق الفوري الحاص������ل في األوض������اع الراھنة لغرض 

ستنتاج األفكار التي تصلح لمستقبل أفضل  وھذا ما وجدناه في المنظمات الیابانیة ا
 عندما استطاعت التقدم في صناعات عدة بعد الحرب العالمیة الثانیة.

 .التخیلمن الرؤیة  استنباطقوة . ب
 نالرؤیة م اس�����تنباطھي قدرتھ على  الرؤیويمن الص�����فات المھمة للقائد  

نتج من ) ان تنتج الرؤیة للقائد تGlicKman،1998،59( رحـ��������ـ��������التخیل واقت
ممارسة التخیل الفكري الشعوري، ان التخیل الشعوري یشیر إلى میل الفرد لرؤیة 

في ھذه الحالة فان المنظمة والنش���اطات المرتبطة بھا بحاجة إلى عدم بقائھا  ،العالم
ھا نحو األفض��������ل  ھا لتحریك قدرت یادة و یة الق كان ھذا یعني إم یھ،و ما ھي عل على 

 وتطویرھا.
فالرؤیة التي یمتلكھا القائد  البد أن تتص���ف بقدرة  ثینالباحومن وجھ نظر  

تخیلیة واض�������حة ومتكاملة توفر طرقا إبداعیة لتحس�������ین أداء المنظمات وان ھذه 
الرؤیة یجب أن تس��تخلص وتنبثق من التجارب الس��ابقة وتنبثق منھا ولكنھا تتجاوز 

 التغییر.التقالید وتسعى لربط الماضي بالفعل والذي سیتخذه األفراد لتحقیق 
 .قدرة تحمل المسؤولیة االجتماعیة. ج

http://www.lieghbureau.com/
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 & Kotterمن أھم م��ا یمیز الق��ائ��د الرؤیوي وحس��������ب وجھ��ة نظر  ( 
Heskett،1992،65 ھو تحمل المس����ؤولیة االجتماعیة وھذا یمكن أن یتجس����د (

 م����������ن خ����������الل ن����������وع����������ی����������ة وج����������ودة ال����������خ����������دم����������ات
ھا قدمھا منظماتھم وجودت ق ،التي ت یة بطری نا لك الع ھا رال تؤث ةكذ ئة،  فی على البی

 فض���������������������������������������������������������������الً ع���������������������������������������������������������ن
 دور المنظمة في التنمیة االجتماعیة في البلد الذي تنش���ط فیھ وھذا ما فعلتھ ش���ركة

(Anita Riddick)  فت بالیین الدوالرات في نش���اطات ص���ناعة مواد التي َوض���َ
) متجر یقدم 1700التجمیل في العالم وتمتلك ھذه الش�������ركة الیوم ما یزید عن (

 ) سوقاً مختلفة.49یون زبون في () مل84الخدمة أكثر من (
 .التحفیز. د
یعد التحفیز الیوم من ض����روریات عمل المنظمات،  إذ أص����بح فنا یدرس  

ویعلم ولم یعد قض�������یة ترتبط بالنواحي الطیبة واالحتس�������اب فقط، ھناك العدید من 
الباحثین المعنیین بالتحفیز وظھور العدید من النظریات حول التحفیز تتفق أغلبھا 

ى أن التحفیز ھو وص�������ول العاملین في منظمة ما إلى حالة الش�������غف والتلھف عل
 ،2004 ،والس������رور بإعمالھم، إي تحریك العاملین ألداء العمل ذاتیاً (الس������ویدان

). ویُع��د التحفیز من أح��د مظ��اھر القی��ادة الرؤیوی��ة التي تتمث��ل بق��درة الق��ائ��د 95
ط أھداف المنظمة باحتیاجات الرؤیوي على تحفیز التابعین وإلھامھم من خالل رب

األفراد وقیمھم واھتماماتھم واالحتكام للغة إقناع ایجابیة، وینش�����أ التحفیز كذلك من 
خالل تحقیق انتص���������ارات على الم��دى القص�������یر والطوی��ل. ویس�������تلزم تحقیق 
االنتصارات االعتراف بشكل واضح بكفاءة العاملین ومكافآتھم ألنھم جعلوا تحقیق 

، وق���د ركز (Kouzer & Posner، 2002، 173)االنتص���������ارات ممكن���ا 
)Nadler، 1998، 196 على تحفیز العاملین وإلھامھم وذلك للوص�������ول إلى (

لنتائج ایجابیة لذا یعمل على مس�������اعدة العاملین من خالل التأثیر على س�������لوكھم 
وبش���كل مباش���ر من خالل االعتماد بش���كل رئیس���ي على المكافآت المالیة، والتقدیر 

 وتطورھا. دوار العاملین وجھودھم في نجاح المنظمةواالعتراف بأ
 .ةالشخصی . قوةھـ
    (Cline M. O'Neill،1997)أكد  

(ww.boulderassociates.com/firm/leadership) 
www.pda-us.com  
على أن أھم ص���فة یتص���ف بھا القائد الرؤیوي ھي قوتھ للقیادة الش���خص���یة، 

ً على الرغم من  ار تحدیات تمثل مسؤولیة صعبة في بناء وباستمر نواجھ إننا جمیعا

http://www.pda-us.com/
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التوازن بین العدید من أوجھ حیاتنا س�������واء بإبعادھا المادیة والجس�������میة والذھنیة 
 والعاطفیة والروحیة.

ناء نوعاً من حالة عدم    نا بب وان التوجھ المفرط نحو اتجاه واحد في حیات
س������تبعاد الجوانب التوازن واالس������تبعاد، ومثال ذلك التركیز المفرط على العمل وا

الروحیة والعاطفیة والجس�������میة والعالقات العامة، مما ینعكس ویؤثر على میادین 
 .لذلك فان مھارات القیادة الشخصیة بالنسبة للقائد الرؤیوي ،التطویر البشري

 .)Communication(ثانیا: االتصاالت 
طبعھ نشأت االتصاالت منذ نشأت الحیاة على الكرة األرضیة، فاإلنسان ب  

كائن اجتماعي یحتاج للتواص�����ل مع غیره من بني جنس�����ھ لمواجھة قوى الطبیعة، 
وطرائقھا، وقد تنوعت في ذلك الوقت طرق  وللتفاھم حول أس�������الیب المعیش�������ة

االتص���ال س���واء باإلش���ارات أو الرموز التي تدل على اقتراب الخطر واالس���تعداد 
یة التي كانت فيللحرب أو غیرھا من الوس��������ائل ا (عزت، ذلك الوقت التص��������ال

وص����الً وص����لة  ءمن وص����ل الش����يء بالش����ي لغةً االتص����االت ف ).132 ،1992
ووص�����والً وص�����لة: أي بلغھ وانتھى إلیھ، وأوص�����لھ واتص�����ل: أي لم ینقطع عنھ 

)، أم����ا االتص����������االت ف���ي االص���������ط���الح 138 ،1987، ي(ال���ف���ی���روز آب����اد
)Compunction) فمش��تقة من األص��ل الالتیني (Communare التي تعني (
)، To Share)، أو تقاسم الشيء (To Make Commonعل الشيء عاماً (ج

 ).137 ،1998(العدواني، )To Transmitأو نقلھ (
ونجد لدى العدید من الباحثین آراًء حول توضیح مفھوم االتصال، إذ یرى  

أن االتص�������ال ھو تلك العملیة الھادفة إلى نقل وتبادل  )193 ،1990(المطیري، 
كة مس����تمرة بین مختلف المس����تویات في التنظیم اإلداري وعلى المعلومات في حر

أس�������اس ھذه البیانات المتبادلة ودرجة دینامیكیاتھا تتخذ القرارات اإلداریة، وإذا 
 ،1993توقفت أو ض����عفت تأثرت اإلدارة بالض����رورة نتیجة لذلك، أما (العثیمین،

اء والمش����اعر، ) فیجد االتص����االت بوص����فھا نقل وتبادل وتفھم المعلومات واآلر6
فاقاً ل  ،1995(العدیلي، اما ،لمفاھیم، بھدف تحقیق أھداف معینةتوحیدا"للفكر وات

أن االتصال ھو عملیة سلوكیة بین إنسان وآخر، أو بین مجموعة من فیرى ) 501
الیب في س��بیل تحقیق األفراد وآخرین، تتض��من معلومات وأفكار تس��تعمل عدة أس��

) أن االتصال ما ھو إال سلوك 81 ،1996ة، (عودفي حین یشیر ،أھداف مرغوبة
أنس�����اني اجتماعي تبادلي یقوم من خاللھ طرف ما (المرس�����ل) باس�����تخدام الرموز 
الش�������فاھیة أو الكتابیة أو المرئیة أو الص�������وتیة أو غیر اللفظیة ألجل توفیر ونقل 
وتوصیل معلومات أو آراء أو أفكار أو خبرات (موضوع االتصال) إلى طرف أو 

المس��تقبلین)، ذلك بغرض األعالم أو الحص��ول على  وخرین (المس��تقبل أأطراف آ
اس��تجاباتھم أو التأثیر في س��لوكیاتھم أو تحریكھا نحو وجھة معینة، والوص��ول إلى 

بینما وجد  ،لجمیعھا، وفھم مش����ترك لموض����وع االتص����ا وحدة فكر بین األطراف
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اآلخرین، عن ) أن االتص�����ال ھو فن مھارة التواص�����ل مع 56 ،2008(النعیمي، 
طریق االستماع آلرائھم ونقل األوامر والتوجیھات وتبادلھا مع األفراد والتشكیالت 
في المس�������تویات األعلى واألدنى داخل المنظمة، في بناء العالقات وتوطیدھا مع 

س������عیا باتجاه تحقیق الترابط والتجانس بین األطراف المختلفة  -الجھات الخارجیة 
 ة في أفضل صورة ممكنة.النجاز األھداف المطلوب

إن  فكري اإلدارة حول االتص�������االت نجدوبعد تبیان أھم ما ذكره بعض م  
االتص���االت كبعد للقیادة الرؤیویة ما ھي إال عملیة التواص���ل والتبادل بین أطراف 
متع��ددة أو بین طرفین أح�د ھ�ذه األطراف یكون مرس�������الً للمعلوم�ات أو األفك��ار 

لھ��ذه األفك��ار، من خالل اعتم��اد الطرفین على واآلخر ھو مس�������تقب��ل  رواألوام
مجموعة متعددة من الوس�������ائل یتم اختیارھا على وفق ما یتناس�������ب وإیص�������ال 
المعلومات بدقة ووض������وح وبدون غموض وبلغة یس������ھل فھمھا من الطرفین، في 
ض�����وء دراس�����تنا الحالیة نجد أن األطراف المش�����اركة في االتص�����ال ھي: (القیادة 

، بص���فتھما مرس���ل ومس���تقبل بص���ورة تبادلیة العالقة، بمعنى الرؤیویة مع التابعین
یمكن أن یكون المرس�����ل في وقت ما ھو مس�����تقبل في وقت آخر)، وعادة ما یكون 
مض��مون أو محتوى الرس��الة ھو محاولة إیص��ال الرؤیة من قبل القائد إلى التابعین 

 بصورة تمكنھم من تنفیذ ھذه الرؤیة على وفق ما ھو محدد لھا.
 .Empowermentالتمكین  ثالثا:

العدید من التعاریف التي  التمكین موض�������وعت بعنورد في األدبیات التي   
من التعاریف المھمة للتمكین و ،المفھوم واألبعاد والفلسفة إذتحدد أطر التمكین من 
لذBowen & Lawler، 1992، 31ھو ما قدمھ كل من ( ن یعدان من ا) وال

فقد أكدا أن المقص�����ود بالتمكین عند المس�����توى  ،كینالعنایة بظاھرة التمالرواد في 
مش�������اركة المعلومات مع األفراد العاملین في الخط األول  يلیوالتش�������غ ألعملیاتي

بخص����وص أداء المنظمة والمعلومات الخاص����ة بالمكافآت المرتبطة بأداء المنظمة 
ع منح والمش����اركة فیھ م المنظميوكذلك المعرفة التي تمكن األفراد من فھم األداء 

 دراس����������ةأم���ا   ،المنظميالتوج���ھ  فيالع���املین قوة اتخ���اذ القرارات المؤثرة 
)Ivancevich، et. al.، 1997، 488 أن التمكین ھو على  تؤكدف) وزمالئھ

الس�������یما التص�������میم والتدفق والتفاعالت  ،تعزیز اندماج األفراد في أعمالھمعملیة 
 .وصنع القرارات

ھو فن التمكین ع) Griffin، 1999، 499ال���ذي أورده ( أم���ا المفھوم  
عملیة تأھیل األفراد العاملین لتحدید أھداف العمل الملقاة علیھم مس�������ؤولیة إنجازه 

فض���الً عن حریة التص���رف في معالجة  ،وص���نع القرارات الالزمة لذلك واتخاذھا
التي تواجھھم وحلھا ضمن مجاالت السلطة والمسؤولیة المتاحة لھم من  المشكالت

) بأنھ إعادة Robbins، 2002، 9(عرفھ و ،ویات اإلداریة األعلىقبل المس�������ت
ً ، لون عن قیادتھمئوتش���كیل العالقة بین القادة وأولئك الذین ھم مس��� ما یطلق  وغالبا
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على القادة في ض�������وء ھذه العالقة مص�������طلحات مثل(الناص�������حون والمدربون 
وتتمیز  .ینالتابعین في ض��وء ذلك بالمش��ارك ویطلق على والراعون أو المنس��قون)

وأكد روبنس أن صنع ، ھذه العالقة بعدم وضوح الحدود بین أدوار القادة والعاملین
مس�������توى  هالقرار ق��د تم تحویل��ھ في ھ��ذه العالق��ة من األدنى نحو األعلى وب��اتج��ا

وحل  ھااتخاذفي مش�����اركة الیعطى العاملین حریة ص�����نع القرارات و إذالتش�����غیل 
، (حمود واللوزي یجد كل منوجھ نفس���ھ ض���من التفیما یخص العمل.  المش���كالت

ما ھو إالأب )256 ،2008 لذي یحول إلى  ن التمكین  جاز األداء ا قدرة على ان ال
وھو بھذا المفھوم ، إقصاء القیود كافة غیر ضروریة أمام العاملین في انجاز أدائھم

یعني إزالة مس�������ؤولیة ورقابة من قبل اإلدارة إلى رقابة مجموعة العمل كما أنھا 
تض���من إزالة س���بل الرقابة عبر مفھوم الثقة بالعاملین وإطالق طاقاتھم وفعالیاتھم ت

            .نحو االنجاز
ھو عباره عن تفویض تمكین ال بإن س����تنتجمن خالل المفاھیم الس����ابقة ن     

 بما بإعطائھم المزید من الحریة ألداء مھامھمالص�������الحیات لالفراد وفرق العمل 
إلدارة في إدارة نش���اطھم ویعطیھم الس���لطات الكافیة في مجال على ا یقل اعتمادھم

 .واتخاذھا المشاركة في صنع القرارات
   Creativity .اإلبداعرابعا: 

باحثین على أن العنایة بالتفكیر اإلبداعي یعبر عن حاجات    یؤكد معظم ال
، ویرى المجتمعات لزیادة وتنمیة ثروتھا البش�������ریة من العلماء والقادة واإلداریین

الكثیر من المعنیین بھذا المجال أن اإلبداع عملیة أس�����اس�����یة في التنمیة والتقدم، إذ 
انتقل مركز العنایة من مجرد توجیھ العنایة بالش������خص الذي لدیھ القدرة على النقد 
والتحلیل، إلى العنایة بالشخص الذكي الذي لدیھ القدرة على إعطاء األفكار الجدیدة 

وذلك بھدف مواجھة تحدیات ،كالت التي تعترض منظماتناوالمتنوعة لحل المش�������
العصر، وعلى عاتق ھؤالء المبدعین (القادة والمرؤوسین) عبء تطویر منظماتھم 
وتقدمھا متحملین في ذلك الكثیر من المص�����اعب والمش�����اق النفس�����یة واالجتماعیة 

 ).5 ،2002(عبادة، 
جاء في المعجم الوس��یط (ھو مص��در للفعل أبدع إي ابتكر، كما اإلبداع لغةُ ف 

أي أنش���أه على غیر مثال س���ابق، وبدع ص���ار غایة في ص���فتھ ً ھو من بدعھ بدعا
)، أما اإلبداع في اللغة االنكلیزیة فإن 79، 1986خیراً كان أو ش���راً (فض���ل هللا، 

) والتي تعني یجدد وجاء Innovate) جاءت في الالتینیة (Innovationكلمة (
ة أن كلمة إبداع ویعني (إي فكرة أو س�������لوك أو یعني في معجم العلوم االجتماعی

لدھان،  كال الموجودة (ا وقد رأى  ).15 ،1989جدیداً یختلف نوعیاً عن األش�������
)Drucker، 1985، 30ناتج الموارد یة تغییر في  نھ عمل بأ أو بلغة  ،) اإلبداع 

الرض�������ا الناتج عن الموارد المس�������تخدمة من قبل  ،االقتص�������اد والتغییر في القیمة
 ،بأنھ عملیة ذھنیة تتض�������من الطالقة اإلبداع) Gillfoordویحدد ( .لمس�������تھلكا
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وقد وجد العالم . )Lytton، 1985،45بالتفاصیل ( واإلثراءاألصالة و ،المرونةو
)Torunce أن اإلبداع ما ھو إال عملیة اإلحس����اس بالمش����كالت أو الثغرات في (

 ،ار وتعدیل ھذه الفروضالمعلومات وص��یاغة األفكار أو الفروض فض��الً عن اختی
وھذه العملیة تقود إلى العدید من االنتاجات المتنوعة اللفظیة  ،وإیص�������ال النتائج

عاني،  یة المجردة (الم جان، و)، 43، 1990وغیر اللفظیة الحس������� أوض�������ح (ھی
یة تظھر على مس�������توى الفرد أو 18، 1999 قدرة عقل بأن اإلبداع عبارة عن   (

ة عن عملیة ذات مراحل متعددة ینتج عنھا فكرة الجماعة أو المنظمة إذ انھ عبار
والحس�������اس�������یة  ةأو عمل جدید  یتمیز بأكبر قدر من الطالقة والمرونة واألص�������ال

 .للمشكالت واالحتفاظ باالتجاه ومواصلتھ
وعلیھ یعرف االبداع المبادأة التي یبدیھا الفرد في قدرتھ عن التخلي عن   

  د من التفكیر.وإتباع نمط جدی ،السیاق العادي للتفكیر
وبناءا على ماتقدم ذكره من اراء الباحثین والكتاب حول س������لوكیات القیادة  

) نستنتج الى ان ھنالك واالبداع ،االتصاالت ،التمكین ،الرؤیةالمتمثلة بـ ( الرؤیویة
وزیادة فاعلیة المنظمة في مواجھة أي صعوبات لرؤیویة عالقة طردیة بین القیادة ا

القائد بدوافع وحاجات المرؤوس����ین ویتكیف معھم بحس����ب تلك او مش����اكل اذ یھتم 
من خالل  الحاجات والدوافع اذ انھ انموذج جید في قیادة المرؤوسین داخل المنظمة

 .استخدامھ تلك السلوكیات
 :(ع) الحسین لإلمامالمبحث الثالث: المرتكزات الفكریة 

 :)علیھ السالم( طالببن علي بن ابي  نبذة عن حیاة اإلمام الحسین :اوال
بالمدینة في الثالث من شعبان سنة أربع من الھجرة االمام الحسین (ع) ولد   

ء بھ إلى رس��ول هللا (ص��لى هللا علیھ و لما ولد جي ،و كانت مدة حملھ س��تة أش��ھر
وآلھ) فاس��تبش��ر بھ و أذن في أذنھ الیمنى و أقام في الیس��رى فلما كان الیوم الس��ابع 

عنھ بكبش و أمر أن یحلق رأسھ و یتصدق بوزن شعره فضة  سماه حسینا و عق
كما فعل بأخیھ الحس��ن (علیھما الس��الم).كنیتھ: أبو عبد هللا لقبھ: الرش��ید و الوفي و 
الطیب و الس������ید الزكي و المبارك و التابع لمرض������اة هللا و الدلیل على ذات هللا و 

لھ في قولھ عنھ و عن أخیھ وآعلیھهللالس�����بط و أعالھا رتبة ما لقبھ بھ جده ص�����لى
وآلھ حس��ین علیھهللالحس��ن أنھما س��یدا ش��باب أھل الجنة و كذلك الس��بط لقولھ ص��لى

س���بط من األس���باط. اما نقش خاتمھ:(حس���بي هللا وأن هللا بالغ أمره) و لعلھ كان لھ 
      عدة خواتیم ھذه نقوشھا. 

ى أسامة بن زید و السالم علالسالم: دخل الحسین علیھ كرمھ و سخاؤه علیھ
غماه فقال و ما غمك قال دیني و ھو س�������تون ألف درھم وا     ھو مریض یقول 

فقال ھو علي قال إني أخش��ى أن أموت قبل أن یقض��ى قال لن تموت حتى أقض��یھا 
عنك فقض����اھا قبل موتھ. و روى ابن عس����اكر في تاریخ دمش����ق أن س����ائال خرج 
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رع الباب و أنشا یقول: لم یخب الیوم یتخطى أزقة المدینة حتى أتى باب الحسین فق
فأنت ذو الجود أنت معدنھ أبوك قد من رجاك و من حرك من خلف بابك الحلقة 

كان قاتل الفس�����قة و كان الحس�����ین واقفا یص�����لي فخفف من ص�����التھ و خرج إلى 
األعرابي فرأى علیھ أثر ضر و فاقة فرجع و نادى بقنبر فأجابھ لبیك یا ابن رسول 

وآلھ قال ما تبقى معك من نفقتنا؟ قال مائتا درھم أمرتني بتفریقھا علیھهللاهللا ص�����لى
في أھل بیتك فقال ھاتھا فقد أتى من ھو أحق بھا منھم فأخذھا و خرج یدفعھا إلى 

لو كان األعرابي و أنش���ا یقول: خذھا فإني إلیك معتذر و اعلم بأني علیك ذو ش���فقھ
لكن ریب الزمان ذو نكد و الكف دفقھفي س���یرنا الغداة عص���ا كانت س���مانا علیك من

من��ا قلیل��ة النفق��ھ ف��أخ��ذھ��ا األعرابي و ولى و ھو یقول: مطھرون نقی��ات جیوبھم 
تجري الصالة علیھم أینما ذكرواو أنتم أنتم األعلون عندكم علم الكتاب و ما جاءت 

 .بھ السورمن لم یكن علویا حین تنسبھ فما لھ في جمیع الناس مفتخر
س���الم ش���ھیدا في كربالء من أرض العراق عاش���ر المحرم س���نة القتل علیھ  

من الھجرة بعد الظھر مظلوما ظمآن صابرا محتسبا. قال المفید یوم السبت و  61
س��نة  57الذي ص��ححھ أبو الفرج في مقاتل الطالبیین أنھ اس��تش��ھد یوم الجمعة لعمر

نین و شھورا وآلھ ست سنین أو سبع سعلیھهللاعاش منھا مع جده رسول هللا صلى
سنة وبعد وفاة اخیھ نحو  47سنة و مع أخیھ الحسن  37و مع أبیھ أمیر المؤمنین 

 .)32-1بال:  ،( الطائيعشر سنین و ھي مدة خالفتھ و إمامتھ
  :في القیادة االمام الحسین (ع)سلوك وممارسات  ا:ثانی

لى ان االنس��ان المعاص��ر اص��بح یفكر بطریقة مختلفة عن الماض��ي ویحتاج ا
الن الذھنیة لغة والتستطیع مخاطبة ذھنیة االنسان ،ان یفھم االسالم بأدوات تفكیره

وعلى ھذا االس��اس یجب تطویر  ،اال باللغة التي یفھمھا والمفردات التي یتص��ورھا
اس��لوب طرح الفكرة االس��المیة باللغة التي یفھمھا االنس��ان المعاص��ر والتي یش��عر 

یا من خالل النماذج الطاھرة التي یمتلكھا تأریخھ باالكتفاء اس�������المالفرد المس�������لم 
 الحسیناالمام یتم عرض ماتیسر جمعھ من بحر ممارسات  االسالمي وعلیھ سوف

 .) عام1400قبل (الرؤیویة (ع) المجسد ألبعاد القیادة 
 :(ع) الحسینفي سلوك االمام  الرؤیةبعد  -1
سول قال فیھا(ایھا الناس قال ر الحسین خطبة في یوم عاشوراء لإلمام كان 

مخالفا لس������نة  ،مس������تحال لحرم هللا ناكثا عھده ،س������لطانا جائرا هللا (ص) من رأى
كان  ،فلم یغیر علیھ بفعل او قول ،والعدوان باإلثمیعمل في عباد هللا  ،رس�������ول هللا

عن اال وان ھؤالء قد لزموا طاعة الش���یطان وتولوا  ،حقا على هللا ان یدخلھ مدخلھ
واحلوا حرام  ،واس���تأثروا بالفئ ،واظھروا الفس���اد وعطلوا الحدود ،ة الرحمنطاع
فمن ھذه الخطبة نس���تنتج ان لالمام  )33: 2004 ،(الس���تراويوحللوا حرامھ) ،هللا

مس��تندة  والتي انطلق منھا االنبیاء العظام لھدایة مجتمعاتھم الحس��ین رؤیة مس��تقبلیة
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وھي قض�������یة مش�������تركة في كل  على قاعدة اص�������الح االنحراف في المجتمعات
 ،فلیس���ت مس���الة التوحید او انكار الخالق ھي االس���اس ،المجتمعات التي بعثوا الیھا

یا عندما تنحرف مال ضالن بع بھ عمل بالخالق ولكنھا تكفر  جتمعات كانت تؤمن 
لتتوافق مع مص����الحھا وھواھا وھي نفس االنحرافات  عن تعالیم رس����لھ ورس����التھ

حسین (علیھ السالم) فكانت المھمة التي اخذھا على عاتقھ(ع) التي واجھھا االمام ال
اعادتھا الى  ،ھي النھوض بامة االسالم من خدرھا واعادتھا الى الصراط المستقیم

  عز وجل بعد ان انحرفت عن دینھ.بارجاعھا الى هللا ،والى عقلھا ،فطرتھا
ي خطبتھ فذكر ف ،وحتى انھ(ع) كان على بص���یرة من امره وبینة من ش���أنھ

خط  ،وھو في مكة قبل توجھھ الى العراق:(الحمد � وماش�������اء هللا والقوة اال با�
ومااوھلني الى اس����الفي اش����تیاق  ،الموت على ولد ادم مخط القالدة على جید الفتاه

باوص���الي تقطعھا عس���الن  نيإك ،وخیر لي مص���رع انا القیھ ،یعقوب الى یوس���ف
المحیص  ،ألن مني اكراش��ا جوفا واجربة س��غبافیم ،ربالالفلوات بین النواویس وك

رض����ا هللا رض����انا اھل البیت نص����بر على بالئھ ویوفینا اجور  ،من یوم خط بالقلم
) فیدل ذلك ان االمام الحس��ین علیھ الس��الم كان 172 ،2006 ،الص��ابرین)(المعلم

 على علم تام ورؤیة كاملھ بمصیره.
    :)(ع الحسینفي سلوك االمام  االتصالبعد  -2
قال االمام الص������ادق(ع): (ان لجدي الحس������ین حرارة في قلوب المؤمنین   

التنطفئ الى یوم القیامة) وراء تلك الحرارة وذلك الحماس المتواص��ل ثقافة تتحدى 
وتفرض نفس�������ھ���ا في مختلف الجھ���ات  ،ك���ل عوام���ل التطور الزمني والمك���اني

النفیس فبعد االعذار النھ ض��حى بالنفس و ).19-18: 2004 ،واالبعاد(الس��تراوي
واالنذاروقطع الحجج من اجل هللا وحده ال ش���ریك لھ لم یكن یطمع بملك ولم یس���ع 
لنیل س�����لطان وانما القص�����د والغایة ھو هللا تعالى وحب الخلق والنھ عش�����ق الحق 
والعدالة والقیم االنسانیة والفضائل والمد والشرف وقام دونھا وقاوم في سبیلھا فقد 

وامتالك الشعور لدى المؤمنین ضوان ومحبھ القلوب وعشق الضمائر كافأه هللا بالر
وعند كل عاشق للكرامة والحریة وان لم یكن مؤمنا بالحسین كامام من  ،واالحرار

وال  ،مس��لم او كافر النھ یؤمن بھ كقائد من اجل االنس��انیة ورفع الظلم واقامة العدل
ص للعالم كالس���ید المس���یح(ع). غرابھ لو مجده المس���یحي وقارنھ بما یعتقد انھ مخل

وال بدع لو اھتدى بس�������ناه غاندي محرر الھند النھ وجد فیھ روحا عظیمة حققت 
  ) 186 ،2006 ،عمال معجزا عجز عنھ كل احد سواه (المعلم

ثورتھ (ع) رسالة ثقافیة لخصت كل رساالت السماء نابعة من  بذلك كانتو
سانیة في  ة اراد ان یوصلھااالسالمی المعطیات الدینیة واصول العقیدة الى كل االن

مختلف االزمنة واالمكنھ تجاه قض����ایاھا الحیویة وابعادھا االجتماعیة والس����یاس����یة 
 واالقتصادیة
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 :(ع) الحسینفي سلوك االمام  التمكینبعد  -3

اكثر  من االھل واالصحاب باختیار النخبة )علیھ السالمن(الحسیاالمام اھتم 
اتخاذ القرارات المؤثرة  في ن خالل تمكین ومش���اركة االص���حابم مما اھتم بالعدد

) خطبة االمام (ع) 269-268: 1429 ،الحس�������ینيفقد ذكر( ،ادارة المعركة في
(اما بعد فاني ال اعلم اص���حابا اولى وال خیرا لیلة المعركة مع اھل بیتھ واص���حابھ

ني خیرا اال من اص��حابي وال اھل بیت ابر وال اوص��ل من اھل بیتي فجزاكم هللا ع
واني اظن ان یومنا من ھؤالء االعداء غدا اال واني قد رایت لكم فانطلقوا جمیعا 

.............. فان .لیل غش�������یكم فاتخذوه جمالالھذا  في حل لیس علیكم مني ذمام
فاراد (ع) ....الخ الخطبة). القوم انما یطلبوني ولو اص���ابوني لھو عن طلب غیري

بارادتھم دون غط نفسي او تأثیر خارجي وحینھا یكون  ان یتخذ االصحاب قرارھم
الدافع لموقفھم مع الحس�����ین ھو ایمانھم با� ورس�����ولھ واھل بیتھ ودفاعا عن الدین 

 ،وقیمھ واالس����تش����ھاد مع رایة الحق التي یحملھا االمام الحس����ین(ع) (الس����تراوي
2004 :48 ( 

ان یتخذ  قوا النھ حاولفاالمام اعطاھم حق االختیار اما ان یبقوا معھ او یتفر
ئة غیر  تال والمواجھة والتخلص من الف یدة النموذج االمثل للق حاب العق من اص�������

 باالض���افة الى انھ لم ینس قبل المواجھة. ائدیة والض���عیفة والھزیلة التي تس���قطالعق
ة في المعركة وھیا لھذا الدور من خالل النسوة االنصار والمؤیدات، كما رأدور الم

 .دور الشباب وصغار السن في المشاركات المتنوعةلم ینس ایضا 
 

  :(ع) الحسینفي سلوك االمام  االبداعبعد  -3
فھو  ،ان االنقالب الفكري واالجتماعي الذي أنتجھ معاویة كان خطیرا جدا 

یش������بھ الى حد كبیر الوض������ع الذي ص������نعھ فرعون مع بني اس������رائیل والمجتمع 
ت الحكمة االلھیة ان یقوم ض��فاقت ،قبل المص��ري ودین هللا الذي جاء بھ یوس��ف من

اوص�����یاء الرس�����ول(ص) بما كان یقوم بھ اوص�����یاء االنبیاء بالتص�����دي لھذا الوع 
المنحرف فتص����������دى االم����ام الحس�������ین بخط����ة لتحقیق التغییر مرتكزا على 

 -:)500-497 ،2009 ،(البدريامرین
ھل الس����كوت في عھد معاویة والعمل س����را لنش����ر احادیث النبي(ص) في ا :أوال

 .البیت ریثما یموت معاویة
 الحسین بعد موت معاویة وكانت خطواتھ ثالثة: لإلمامثانیا: التحرك العلني 

تھ اإلعالن -1 فھ ذلك حیا عة لیزید وان كل عدم اعطاء بی تھ تعني  ،عن  الن بیع
 .اقرار المنھج التحریفي لالسالم
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المس����لمین قص����ده لحركة كونھا المكان الوحید الذي یاالنطالق من مكة في ا -2
فھو بامس الحاجة الى مكان كھذا من اجل  ،من كل االقطار للحج والعمرة

كس�����ر الطوق المفروض على الحدیث الص�����حیح مض�����افا الى تحركھ على 
 .اخیار االمة القادمین من االقطار لطلب نصرتھم

وفیھا بقیة  ش�������عبیة لھوالقاعدة ال الھجرة الى الكوفھ بص�������فتھا البلد الممتحن -3
 حملة خطبھ واحادیثھ واخبار سیرتھ.و علیھ السالم علي اماالم تالمیذ

االمام الحس�����ین علیھ الس�����الم قاد معركة  فان وبناءا على ماذكر في اعاله  
الطف بقیادة میدانیة ناجحة وبالمقیاس العس�������كري على ارض المعركة من حیث 
االعداد الموض�������وعي والقتالي، وخطط علیھ الس�������الم لالحداث برویة وعقالنیة، 
واستخدم كل مایمكنھ لتحقیق النجاح، ولكن قدره كان ان تكون الحقائق على ارض 

ھید الواقع غیر كافیة لكس��ر ش��وكة الخص��م بالمفھوم العس��كري، ولكنھ نجح في التم
الظروف الكافیة للتعجیل بانھیار الھیكل الفاس�����د  أالس�����قاط االنظمة الفاس�����دة، وھی

على المنكر والن الحس��ین علیھ الس��الم اراد المرتد القابل لالنھیار اص��ال النھ قائم 
 .ھذا المنكرعلى ان یغلب المعروف 

ث��الث��ا: التط��ابق الفكري والعق��ائ��دي والس�������لوكي بین ال��دواعش وقتل��ة االم��ام 
 الحسین(ع):

بین خوارج  ش��یةوالوح یات والعقائد واألفكاریوجد تطابق كامل في الس��لوك 
ـ(المتمثلین  العصر الجدد ء في مجزرة كربال -ع-تلة اإلمام الحسین ق و )الدواعشب

یة الرھیبة ون لجیش یزید بن فعلھ وآرتكبھ الجناة المتوحش������� فما ،الدمویة الكارث
 ض����د اإلمام الحس����ین وآل بیت النبوة الطاھر والقلة من أتباعھ المخلص����ین معاویة

، ومن التوغل في الس���فالة والنذالة والخس���ة األخیار من س���لوكیات وحش���یة مقرفة
العراق وس���وریا وأفغانس���تان  العباد في الدواعش تجاهالیوم الدناءة یفعلھ ویرتكبھ و

لیزید بن الخالفة الجائرة والوحشیة  سیرون وفقی. النھم ولبنان وغیرھا من البلدان
، وفي ارج التاریخ في التكفیر للمس��لمینالى س��یرھم وفق منھج خو ةض��افا، معاویة

 محي )الس������الم علیھ( الحس������ین االمام فض������ھاالتي ر التوحش والعدوان والدمویة
 باالرض عاث الذيالحكم  یزید لتولي اس������الم ھناك یكون ال كاد أن بعد االس������الم

 ،االخالق ومكارم الفض�������ائل لجمیع مثاالً  لكونھ طغیانھ ض�������د فنھض ،اً فس�������اد
 العظیم بالفتح ص�������وتھ انبعثاذ  ،وأزھدھم الناس أعبدمن  )الس�������الم علیھ(فكان

 ،جدید ویوم جدید بفجر ینادي وھو ،االس��المي العالم انحاء جمیع ص��داه فاس��توعب
 س��لوكھ ویعدل كرامتھ ویبني ،تاریخھ ویبدأ ،رس��التھ المس��لم االنس��ان فیھ لیس��تأنف

 بناء في لیس����اھم التحرر میادین في وینطلق العبودیة وعار الذل غبار عنھ ضفوین
 .التاریخ موكب ویدخل الحضارة
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ً  أكثر نخرج أن یمكننا كربالء ألحداث س��تفیض��ةلما القراءةمن خالل و   وعیا
ً  و  المرش����د لنا تُش����ّكل والتي بھا قاموا التي األدوار وطبیعة المس����لمین لحركة فھما

 هللا رس���ول انطالقا من قول ،واإلجتماعي والس���یاس���ي الجھادي عملنا في والموّجھ
 اخبار عیون" (النجاة وسفینة الھدى مصباح الحسین): "وسلم وآلھ علیھ هللا صلى(

 ھذه لص�������یاغة والعاطفة العقل عاملي إلى بحاجة نحنو ).62ص ،2ج: الرض�������ا
 معقدات بین الفص�����ل في والدقیقة الحازمة كالمس�����طرة العقل یكون بحیث الخلفیة،
 للص����مود اإلنس����ان تدفع التي الطاقة من المكثفة كالش����حنة العاطفة وتكون األمور،

  .اآلخرین أمام
 :والتوصیات االستنتاجاتلرابع المبحث ا

 :االستنتاجات
القیادة  س�������لوكیاتفي تحدیدھم لدارة الإاالجتماع وعلم مفكري وباحثي اتباع  -1

 ،االتصال ،الرؤیة(على نحو واسع وھي  عملتاست التي ربعلالبعاد األ الرؤیویة
یات ھذه الس���لوك یتفقون على ان من ذلك ان جلھماتض���ح و ،)واالبداع ،التمكین

 .ةرؤیویاألربع تعد مقیاسا ناجحا للقیادة ال
(ع) المؤكد على الجوانب االخالقیة  الحس��ینالفكر الش��امل واالداري لالمام  ان -2

قد س��بق الفكر االداري المعاص��ر المؤكد  في العمل  وس��لوكیات القائد الرؤیوي
فق على تلك الجوانب بمئات الس�������نین اال ان االختالف ظھر في التوس�������ع واال

والثبات الواضح لفكره (ع) فلم یبلى ھذا الفكر الوضاء بل یتجدد جیل بعد جیل 
 .بشھادة االوربیون قبل العرب

ي طالب (ع) مبادئ علي بن اب بن الحس������ینحملت الممارس������ات العملیة للقائد  -3
اذ انھا كانت قیادة إلھیة ولیس����ت مبنیة على اس����اس الس����یادة  ،الدس����تور االلھي

مما زاد تمسك االتباع بھ من المسلمین المرتبطین روحیا وفكریا  ،اهوالقوة والج
 .باالسالم ومبادئھ في تغییر العالم واالنحراف الذي اصاب االمة

ة بین االس�الم واالدارة الحدیثة بعد فش�ل الرؤیویالتوافق في مس�ألة ابعاد القیادة  -4
اعطائھ(ع) معنى القیادة  لكن االختالف في المادیةاالداریة العدید من النظریات 

رضي هللا اوال ورسولھ ثانیا بما ی لحقیقیة للقائد في كل زمان ومكاناالسالمیة ا
ونفسھ ثالثا النھ (ع) اراد االصالح االجتماعي واالقتصادي والسیاسي والثقافي 

 .وھذا ھو دور القائد الرسالي
    :التوصیات

للقادة المیدانیین  االمام الحس��ین (ع)اب عن قیادة كتتض��مین المناھج التدریس��یة  -1
یدرس في الكلیات ذات العالقة لما لھذه الش�������خص�������یة من تأثیر في حیاة االمة 
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من جھة ولحاجة مكاتباتنا العربیة واالس����المیة لمثل ھذا المرجع او االس����المیة 
 .من جھة ثانیة المصدر

رجعیات الدینیة للمذاھب دورات وندوات بالتنس�������یق مع الموتمرات اعداد مؤ -2
الس�������یاس�������یین واالكادیمیین وقادة المنظمات الحكومیة بأبعاد  كافة لتبص�������یر

  .(ع)الرؤیویة) في فكر االمام الحسین وممارسات القیادة الرسالیة(
البحث والتقصي اكثر في ھذا الفكر النیر لالمام (ع) مع تشجیع طلبة الدراسات  -3

االئمة دة في فكر الرس��ول االكرم محمد (ص) العلیا للخوض في موض��وع القیا
 (ع). االطھار

(ع) یرتبط بجامعة الحس��ینلالمام  الرؤیوياس��تحداث مركز علمي بأس��م الفكر  -4
ة یعمل على التباحث والتنس�������یق مع الجامعات المحلیة اوالعربیة او االس�������المی

  .االجنبیة لتحقیق التفاعل العلمي المشترك
 : العربیة درالمصا

 الكریم.ن آالقر -1
 .1،2000ط،12،المجلد ،بیروت،دار صادر،لسان العرب ابن منظور -2
الحس������ین(ع) في مواجھة الض������الل االموي واحیاء س������یرة النبي(ص)  ،س������امي ،البدري -3

 .2009 ،العراق ،بغداد ،مؤسسة طور سینین للطباعة والنشر ،2ط ،وعلي(ع)
 .2004 ،ھیئة العامة لقصور الثقافةال ،ربیةھویة الثقافة الع ،احمد ،ابو زید -4
مطبعة  ،1ط ،2ج ،لماذا نھض االمام الحس�ین(ع) ،عبد الص�احب ذو الریاس�تین ،الحس�یني -5

 ھـ.1429 ،ایران ،قم ،ثامن الحجج
، إثراء للنش������ر مبادئ إدارة األعمالللوزي، موس������ى س������المة، احمود، خض������یر كاظم،  -6

 .2008األردن،  والتوزیع، عمان،
 مجلة تنمیة الرافدین، عدد ،اإلبداع والس��لوك اإلبداعي للعاملین في المنظمةمیمة، أالدھان،  -7

 .1989العراق،  )، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل،26(
، عربیة للتنمیة اإلداریة، القاھرة، منش��ورات المنظمة المنظمات التعلم، الس��الم، مؤید س��عید -8

 .2005، جمھوریة مصر العربیة
ص���ناعة القائد: فنون ومھارات وس���لوكیات ، ، طارق، وفیص���ل عمر باش���راحیلالس���ویدان -9

إداریة وتربویة وتاریخیة لمنھجیة ص������نع القادة برؤیة إس������المیة مس������تفیدة من النظریات 
 .2004،السعودیة، قرطبة للنشر والتوزیع، ریاض، 3، طةالحدیث

للطباعة والنش���ر  دار البیان العربي ،7ط ،الحس���ین ومس���ؤولیة الثورة ،حس���ن ،الص���فار -10
 .1991 ،لبنان ،بیروت ،والتوزیع

مكتبة دار الكتب  ،القول الجازم في الحسین (ع) سبط من االسباط ،صالح جاسم ،الطائي -11
 بال. ،بغداد ،العلمیة
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2001. 

، مطابع 2أس��الیبھا، ط -أھمیتھا  –ت اإلداریة: ماھیتھا االتص��اال ،حس��ن س��عیدالعثیمین،  -13
 .1993السعودیة،  شركة الصفحات الذھبیة المحدودة، الریاض،

تطویر نظ��ام المعلوم��ات اإلداری��ة ب��التركیز على ، حم��د عليعب��دالس�������ت��ار مالع��دواني،  -14
أطروح�ة دكتوراه (غیر منش�������ورة)، كلی�ة اإلدارة  تطبیق�ات تق�ان�ة المعلوم�ات الح�دیث�ة،

 .1998، ، جامعة الموصلاالقتصادو
الس��لوك اإلنس��اني والتنظیمي، منظور كلي مقارن، معھد اإلدارة ، العدیلي، ناص��ر محمد -15

 .1995 ،العامة، الریاض
 ،دار دجلة للنش��ر والتوزیع ،1ط ،مقدمة في منھج البحث العلمي ،رحیم یونس ،العزاوي -16

 .2008 ،االردن -عمان
،النش���أة والتطور، مكتبة العبیكان، ألعالم الس���عودیةوس���ائل ا ،عزت، محمد فرید محمود -17
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، ج��امع��ة الكوی��ت، معوق��ات االتص��������االت في المنظم��ات، 1996عودة، محم��د أمین،  -18

 الكویت.
المقومات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة في العالم العربي فضل هللا، فضل هللا علي،  -19

)، 10( )، الس�������نة3المجلة العربیة لإلدارة، عدد( إلداري،وأثرھا في توجھات اإلبداع ا
 .1986 ،االردن ،عمان

، مؤسسة الرسالة، بیروت، 2، طالقاموس المحیط ،، مجد الدین بن یعقوبيالفیروز آباد -20
 .1987لبنان، 

 ،دار ص�������فاء للنش�������ر والتوزیع ،1ط ،ادارة المنظمات ،عالء الدین عبد الغني ،محمود -21
 .2011 ،االردن ،عمان

 ،االس��الیب الحدیثة للتنمیة االداریة بین حتمیة التغییر ومعوقات التطبیق ،رافیق ،مرس��لي -22
 ،الجزائر ،كلیة الحقوق والعلوم الس�����یاس�����یة ،جامعة مولود معمري ،رس�����الة ماجس�����تیر

2011  . 
، دار اللواء للنش������ر والتوزیع، فلس������فة الفكر اإلداري والتنظیمي، المطیري، ثامر ملوح -23

 .1990 یة،السعود الریاض،
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العالقة بین األس�����الیب المعرفیة ورأس المال الفكري وتأثیرھا ین، میرخان، خالد حمد أم -26
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 .1998 ،الكویت
28- ................... 
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 وجتليات النصر على داعش
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 ملخص البحث
یتمح��ور البح���ث ح��ول أدبی���ات ع���دد م��ن األدب���اء الع��رب (مس���لمین ومس���یح) 

لالستشھاد بأقوالھم وأشعارھم وكتاباتھم  ،اللبنانیین والسوریین والمصریین حصریا
عن وقعة الطف على أرض كربالء. وتص�ویر المع�اني والق�یم المستخلص�ة م�ن ھ�ذه 

وق��د ت��م اختی��ار أثن��ي عش��ر أدیب��ا عربی��ا رتب��وا بحس��ب التسلس��ل الزمن��ي  .الموقع��ة
وھ�م جب�ران خلی�ل جب�ران وس�لیمان ب�ن أب�راھیم الص�ولة وأدوارد  ،لتواریخ وفیاتھم

م��رقص وعب��اس محم��ود العق��اد وط��ھ حس��ین وقیص��ر معت��وق وعب��د الحمی��د نیق��وال 
جودت السحار وبولس سالمة وأمل دنقل وتوفی�ق الحك�یم وعب�د ال�رحمن الش�رقاوي 

  .ونزار قباني وجورج جرداق
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 قيم الشهادة بواقعة الطف عند األدباء العرب 

 وجتليات النصر على داعش

 :مقدمة
واقع��ة الط��ف جعلھ��ا تتع��دى ح��دود الزم��ان  إن البع��د اإلنس��اني ال��ذي أكتن��ف

حت��ى أص��بحت رم��زاً للعط��اء  ،وعل��ت بمبادئھ��ا الس��امیة وقیمھ��ا النبیل��ة ،والمك��ان
منتفض ضد الباط�ل وباتت عنوان لكل ثائر  ،صاحب حقلكل ثائر حر  والتضحیة

 .قومیةفي كل بقاع العالم من أي دین وطائفة وجنسیة ووالجور واالستعباد والظلم 
ومضرب المثل لقیم الرجولة والنبل والمبادئ واألخالق والتعالیم الدینی�ة الس�ماویة 

 .والثبات علیھا مھما كانت المغریات والضغوطات الدنیویة
(مس��لمین ومس��یح)  ح��ول أدبی��ات ع��دد م��ن األدب��اء الع��ربیتمح��ور البح��ث 

أقوالھم وأش����عارھم لالستش����ھاد ب���� ،اللبن����انیین والس����وریین والمص����ریین حص����ریا
المع���اني والق���یم وتص���ویر  وكتاب���اتھم ع���ن وقع���ة الط���ف عل���ى أرض ك���ربالء.

وقد تم اختیار أثني عش�ر أدیب�ا عربی�ا رتب�وا بحس�ب  .المستخلصة من ھذه الموقعة
وھم جبران خلی�ل جب�ران وس�لیمان ب�ن أب�راھیم  ،التسلسل الزمني لتواریخ وفیاتھم

وقیصر معت�وق الصولة وأدوارد نیقوال مرقص وعباس محمود العقاد وطھ حسین 
وعب��د الحمی��د ج��ودت الس��حار وب��ولس س��المة وأم��ل دنق��ل وتوفی��ق الحك��یم وعب��د 

 .ن الشرقاوي ونزار قباني وجورج جرداقالرحم
  العربدباء قیم الطف عند األ األول:المحور 
والش�عراء األدب�اء  قب�ل الخ�وض بم�ا ترك�ھقارئ  أيیبحث  أنمن الطبیعي  

س��یرھم ع��ن  ،والفالس��فة والمفك��رین والمص��لحین والعلم��اء والدارس��ین والب��احثین
لمعرفة العوامل وتشخیص األسباب التي كان�ت وراء أدالئھ�م ب�آرائھم  ،أوالً الذاتیة 

وھي غالبا ما تكون متأتیة من طبیعة بواقعة الطف ومفاھیمھم وأقوالھم وأشعارھم 
  .اھتماماتھم الفكریة والثقافیة فضال عن األدبیة المفعمة بالمشاعر واألحاسیس

أصبح من المتداول استعمال واقعة الط�ف كرم�زا متف�ردا لل�رفض والتح�رر 
وق�د وظفھ�ا  ،ومادة للتأمل في تشكیل الوعي عن�د الش�عوب المتح�ررة عند الشعراء

األدباء والشعراء العرب واستنطقوا منھا صور لفلسفتھم ورؤاھم في العدل والحیاة 

  علي عبود الربيعي ضالن
  معاونة روضة السالطني -حثة با

kreeme1951@gmil.edu.iq 

 املوسوي أ.م.د. ندى موسى عباس 
 سم التاريخ ق

 كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية
 جامعة دياىل

nadaa.mosawi@yahoo.com  
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ومقاصدھا إلى عدة أبعاد منھا وتعددت أتساقات الكتابة  ،والموت والخلود والحریة
 البع��د الع��اطفي المم��زوج باألس��ى والس��رد المأس��اوي والبع��د التنظی��ري والرؤی��وي

واالتجاه التحفیزي الرافض لكل الظلم واالستبداد ومغذیاً لكل ش�عور ث�وري بحی�ث 
ص��ار الش��اعر یتك��ئ عل��ى رمزی��ة اإلم��ام الحس��ین ( علی��ھ الس��الم ) ومعج��م واقع��ة 

  .تصدیر فكرتھ الحاملة لقضایا الشعوب الطف الثري من أجل
لق��د وج��د األدب��اء (كت��اب وش��عراء) ف��ي واقع��ة الط��ف م��ادة دس��مة المعن��ى  

تغ��ذي مش��اعرھم وتلھ��ب أحاسیس��ھم  ،غزی��رة اإللھ��ام عمیق��ة الفك��رة متس��عة اآلف��اق
أنھ��ا س��احة بحج��م  .متع��ددة األبع��اد متنوع��ة المقاص��د .وتنم��ي ع��واطفھم بك��ل أتج��اه

فم��دلوالتھا  ؛ع��د الجغراف��ي وتتع��دى الزمانی��ة بكام��ل أبعادھ��االك��ون ال تخض��ع للب
متشبعة بالمب�ادئ الس�امیة والق�یم النبیل�ة الت�ي نثرھ�ا  ،حاضرة في أي زمان ومكان

اإلم��ام الحس��ین ( ھن��ا وھن��اك ) یس��تنبط منھ��ا رم��وز الفض��یلة والش��موخ واإلب��اء 
ة للغ�در وھ�ي ف�ي الوق�ت ذات�ھ رم�ز للح�زن والمأس�اة وص�ور ،والتضحیة والعطاء

وباختص��ار ش��دید ف��ان ك��ربالء م��ادة غنی��ة  .والحق��د المتأص��ل ف��ي النف��وس اللئیم��ة
  .بمدلوالتھا

لقد انبثقت كل الرؤى والفلسفات عن معاني وقیم معرك�ة الط�ف م�ن رحل�ة  
م باتج�اه أرض  680ه /  61اإلمام الحسین (علی�ھ الس�الم) ف�ي واح�د مح�رم س�نة 

كان�ت تغ�رس ق�یم النب�ل والمب�ادئ اإلنس�انیة  تلك الرحلة الصحراویة الت�ي ،كربالء
من قب�ل أح�دى وس�بعین نفس�اً س�یذبحون م�ن أج�ل  ،في رحلة الموت وصنع الخلود

ولم تس�تطع ك�ل السیاس�ات المض�ادة أن تطم�س آث�ار ھ�ذه الواقع�ة الت�ي  .ھذه الغایة
یع�ود الیھ�ا األح�رار  ظلت وستظل إلى أبد اآلبدین صرخة مدویة في سجل الحریة

  .تبكت علیھم األحقاد وسلطان الخرابكلما اش
من بین أھم التساؤالت التي أثیرت بالبحث ھو ما السبب الذي یدفع بالعدید  

م���ن المفك���رین والعلم���اء والمص���لحین فض���ال ع���ن الكت���اب والص���حفیین واألدب���اء 
والش���عراء م���ن ك���ل األدی���ان والجنس���یات عل���ى م���ر الت���اریخ ان یب���دوا تع���اطفھم 

اشة ووجھات نظ�رھم ف�ي فلس�فة قیم�ة واقع�ة الط�ف ؟ ! ال ومشاعرھم الرقیقة الجی
ول��ذلك فھ��و یتعام��ل م��ع الحق��ائق اإلنس��انیة  س��یما وان األدب یبح��ث ع��ن الخل��ود

التي ال تتب�دل وال تتغی�ر أض�ف إل�ى ذل�ك أن األدب ش�مولي موس�وعي ل�ھ  ،الخالدة
متسع في العلوم یأخذ من كل شيء طرف، لكون�ھ لغ�ة جماعی�ة یخاط�ب ك�ل أف�راد 

  .مجتمع اإلنسانيال
 األدباء العرب الذین ذكروا موقعة الطف  :المحور الثاني

  :م) 1931 – 1883(جبران خلیل جبران  -1
لبن��اني  ،ك��ان جب��ران خلی��ل جب��ران كاتب��اً وش��اعراً ورس��اماً وفیلس��وفاً مفك��را

وھ�اجر ص�بیا برفق�ة  .لبن�ان إل�ىعربي األصل مسیحي ماروني ھاجر أحد أجداده 
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 اكتس��ابھف��أعتبر م��ن أدب��اء المھج��ر بع��د  ،الوالی��ات المتح��دة األمریكی��ة إل��ىأس��رتھ 
ت���وفي جب���ران خلی���ل جب���ران ف���ي  ،فیھ���ا الجنس���یة األمریكی���ة وذاع ص���یتھ األدب���ي

ونق��ل جثمان��ھ بحس��ب ان الكب��د ع (تلی��ف) الكب��د وس��رطنیوی��ورك ب��داء الس��ل وتش��م
  ﴾ 1﴿ .وصیتھ ودفن في صومعتھ بلبنان

عرف جبران خلیل جبران بخیالھ الخصب الواسع وبفكره ذا الطابع الفلسفي 
وق���د أكتس���ب ثقاف���ة واس���عة ف���ي األدب والش���عر الرومانس���ي والص���وفي  .الممی���ز

واألس�اطیر باطالعھ على الفلسفة الیونانیة الس�یما الفلس�فة األفالطونی�ة  ،والملحمي
أتق�ن جب�ران  كم�ا ﴾ 2﴿ .الیونانیة والسومریة الكلدانیة العراقیة والفرعونیة المص�ریة

نال جائزة درس الرسم وو .الفرنسیةالعربیة والسریانیة واإلنكلیزیة وخلیل جبران 
  ﴾ 3﴿  .اإلنكلیزیةوأصبح عضو بجمعیة المصورین الفنون في التصویر من باریس 

ل���م یخف���ي جب���ران خلی���ل جب���ران میول���ھ للكتاب���ة ف���ي ال���دیانتین المس���یحیة 
ی��ھ وال��ھ أفض��ل الص��الة ف��ي إع��الن حب��ھ للنب��ي محم��د ( علفل��م یت��ردد  ؛واإلس��المیة
وق��د ظھ��رت ھ��ذه المی��ول ف��ي  ،واحترام��ھ لإلس��الم وتمنی��ھ بع��ودة مج��دهوالس��الم ) 

وق�د أب�دى  ،ورس�ائلھ ،مؤلفاتھ " النبي " و " حدیقة النبي " و " مواكب الش�عوب "
لحك��م العثم��اني ف��ي رس��التھ بكراھیت��ھ لك��إعالن موقف��ھ  ،تفاعل��ھ م��ع قض��ایا عص��ره

فأن�ا أك�ره   ص�دقواأي وهللا ” :المسلمین م�ن ش�اعر مس�یحي " قول�ھ إلىالمعنونة " 
ول�ي رج�اء برج�وع مج�د  ،..ألني أح�ب اإلس�الم وعظم�ة اإلس�الم.الدولة العثمانی�ة

..أنا أجل الق�رآن ولكن�ي أزدري م�ن یتخ�ذ الق�رآن وس�یلة إلحب�اط مس�اعي .اإلسالم
ی��ا مس��لمون كلم��ة م��ن مس��یحي أس��َكنَّ " یس��وع " ف��ي ش��طر م��ن  المس��لمین خ��ذوھا

ومحم�داً ف�ي الش�طر اآلخ�ر ! ان ل�م یتغل�ب اإلس�الم عل�ى الدول�ة العثمانی�ة حشاشتھ 
إن ل�م یق�م ف�یكم م�ن ینص�ر اإلس�الم عل�ى  ،فسوف تتغلب أمم اإلفرنج على اإلسالم

ج�وه البائخ�ة والشرق ف�ي قبض�ة ذوي الو إالفال ینقضي ھذا الجیل  ؛الداخليعدوه 
  ﴾ 4﴿ . “ والعیون الزرقاء

من أقوال جبران خلیل جبران المشھورة في اإلمام الحسین ( علیھ الس�الم ) 
إن ”  :ومقولت��ھ .“ل��م أج��د أنس��اناً كالحس��ین س��جل مج��د البش��ریة بدمائ��ھ ”  :مقولت��ھ

 ﴾ 5﴿  .“الحسین مصباح منیر لجمیع األدیان 
  :م)1889 – 1414سلیمان بن أبراھیم الصولة ( -2

لكن�ھ تنق�ل م�ا ب�ین  ،أصل الشاعر السوري المس�یحي الدیان�ة م�ن دمش�ق إن 
 .دمشق والقاھرة والجزائر، وقد الزم الثائر عبد القادر الجزائري م�دة ثالث�ین س�نة

 ﴾ 6﴿  .لھ كتاب " حصن الوجود الواقي من خبث الیھود "

  :في كربالء یقول فیھالھ أبیات ذكرت المصادر 
 من ال ینوح على الشھید بكربال ال قارق الكرب المؤبد والبال
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 مھج یفتت نوحھن الجندال إن لم تنح منا العیون فھي الحشا
 ﴾ 7﴿  مني السالم متمماً ومكمال فعلى الشھید وآلھ آل الرضى 

 :م) 1948 – 1878أدوارد نیقوال مرقص ( -3
ول�د  ،الدیان�ةھو كات�ب وأدی�ب وش�اعر وص�حفي س�وري الجنس�یة مس�یحي  

عم��ل معلم��اً ط��وال حیات��ھ حت��ى أحی��ل عل��ى  .م��ات ف��ي الالذقی��ة (غ��رب س��وریا )و
 ،فقھ��اً وأدب��اً ) واللغ��ة الفرنس��یة ( وق��د أتق��ن اللغ��ة العربی��ة ،م 1940التقاع��د س��نة 

فكت�ب العدی�د  ؛بین التدریس والكتاب�ة والترجم�ة واألدب والش�عر والص�حافةوجمع 
م��ن األبح��اث وح��رر الكثی��ر م��ن المق��االت كم��ا زك��ى ( ق��یم ) العدی��د م��ن األبح��اث 

  ﴾ 8﴿  .وألقى خطب عدة ،التاریخیة واألدبیة واللغویة
أم�ا  ،قبل الحرب العالمی�ة األول�ىوقد أصدر جریدة " المنتخب " األسبوعیة 

م أنتخ��ب  1932وف��ي س��نة  .جری��دة " النھض��ة الجدی��دة" فأص��درھا بع��د الح��رب
كما أنتخب عضواً في المجل�س األعل�ى  ،عضواً في المجمع العلمي العربي بدمشق

  ﴾ 9﴿  .م 1928ف الالذقیة سنة لمعار
منھ ما ھو  ،ة العربیةثمانین مجلدا باللغ إلىثاً یصبوا ترك أدوار مرقص ترا

مت�رجم ع�ن اللغ�ة الفرنس��یة كمث�ل كت�اب " ف�ن التعری��ب ع�ن الفرنس�یة " وكت��اب " 
وع��دد م��ن الروای��ات الفرنس��یة  ،ت��اریخ الح��رب العظم��ى " و " أس��رار الم��وت "

العربیة مثل " غیرة النساء " و " في ظل الموت " و "  إلىالمترجمة التي ترجمھا 
" ذخی��رة  غ��ة واألدب والنق��د أل��ف كتب��ھوف��ي عل��وم الل ،ب��ین الص��حوة والھ��ذیان "

المتأدب " و " كفیل البیان والشعر " و" الغرر" و " األدب العرب�ي ف�ي مال�ھ وف�ي 
 ﴾ 10﴿  .علیھ " ما

مرقص في قصیدتھ عن الحس�ین (علی�ھ الس�الم) بوض�وح نیقوال یبین أدوار 
  :القیم والفضائل ھي أسباب الخلود لمعركة الطف أن

 في كل قلب بالفضیلة حاشد       قدم الزمان وذكره متجدد
 الزمان بخالد لواله لم یكن      وخلود كل فضیلة بخلود من

 ً  وأسق القلوب ببارق وبراعد        أیھ دم الشھداء سل متدفقا
 بمكارم ومحامدمنھ زھت    القلوب الممحالت اذا ارتوت نإ

 لوحي علیھم كالضیاء العاقد       یا غرة الشھداء من علیائھا
 تنفك تدمي مثل زند فاصد        موسومة بدم الشھادة فھي ال

 ال یخضعون لغاصب ومعاند   كیفما یسیروا في الحیاة بنھجھ
 الصفاح فكان اكرم رائد بیض  الفخار الخالد إلىركب الحسین 
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 وحموا علیھ ورَد ماٍء باردِ      حشَد الطغاةُ علیھ كل قَواھم
 أحّس من الظمأ بالرافدِ  أما           وتخیّلوه یستجیب إلیھم

 من لم یكن لسوي اإللھ بساجدِ     تأبى البطولة أن یذّل لبغیھم
 نافدِ جیٌش من اإلیمِان لیَس ب        أیھابُھم ُسبط النبي وعنده

 ولكربالء علیھ أصدُق شاھدِ       حسُب الفتى من قوةَ إیمانھ
 ً  فلسوف یلقى هللا أكرم وافد    وألن قضي بین األسنة ظامیا

 ﴾ 11﴿  تفیض من المعین البارد كأساً  ولسوف یسقیھ النبي محمد
  :م ) 1964 – 1889عباس محمود العقاد (  -4

مصطفى العقاد من األدباء المصریین المسلمین  إبراھیممحمود یعتبر عباس 
وأص��بح عض��وا ف��ي المج��امع العربی��ة  ،المكث��رین ف��ي الكتاب��ة والتص��نیف واألب��داع

 ،الكتاب��ة ف��ي الص��حف والت��ألیف إل��ى العق��ادلق��د أنص��رف  .الق��اھرة ودمش��ق وبغ��داد
 ﴾ 12﴿  .التي تنقل بعدد منھاالحكومیة  الوظائف وأنقطع عن تولى

ً العق��اد أقب��ل الن��اس یق��رؤون م��ا ینش��ر   ،لم��دة نص��ف ق��رن وظ��ل أس��مھ المع��ا
ف�ي جوان�ب متنوع�ة م�ن األدب الرفی�ع  ،) كتاباٍ  83أخرج خاللھا ثالث وثمانین ( 

" ع��ن هللا " و " م��اذا یق��ال ع��ن اإلس��الم " و " التفكی��ر فریض��ة  ن��ذكر منھ��ا كتاب��ھ
ق��رآن " و " مراجع��ات ف��ي إس��المیة " و " س��اعات ب��ین الكت��ب " و " الم��رأة ف��ي ال

األدب والفن��ون " و " رجع��ة أب��ي الع��الء المع��ري " و " أب��ن الروم��ي " و " أب��ن 
ن����واس " و " س����عد زغل����ول " و " ھتل����ر " و " س����ارة " و " مجم����ع األحی����اء " 
ومجموعة العبقریات " عبقریة محمد " و" عبقریة علي " و " عبقری�ة الص�دیق " 

لد " و " الصدیقة بن الصدیق " و " إبلیس " و و " عبقریة عمر " و " عبقریة خا
  ﴾ 13﴿  ." دیوان العقاد " " عرائس وشیاطین " و

ث�ورة الحس�ین واح�دة م�ن ”  :لقد كتب العقاد ع�ن ث�ورة اإلم�ام الحس�ین ق�ائالً 
ل�م یظھ��ر نظی�ر لھ�ا حت��ى اآلن ف�ي مج�ال ال��دعوات  ،الث�ورات الفری�دة ف��ي الت�اریخ
..فلم تدم الدولة األمویة بعدھا حتى بقدر عمر األنسان .الدینیة أو الثورات السیاسیة

ولم یمض من ت�اریخ ث�ورة الحس�ین حت�ى س�قوطھا أكث�ر م�ن س�تین س�نة  ،الطبیعي
بھ�ا ینب�وع ف�ي ینبوع شھادة ال یقرن ”  :لقد كان الحسین بنظر العقاد ﴾ 14﴿  “ونیف 

  ﴾ 15﴿  .“تاریخ البشر أجمعین 
فھ�ي الی�وم ح�رم ی�زوره المس�لمون ” :العق�اد یق�ول ف�ي أرض ك�ربالء وكتب

ولكنھا لو أعطیت حقھا  .ویزوره غیر المسلمین للنظر والمشاھدة ،للعبرة والذكرى
من التنویھ والتخلید لحق لھا أن تصبح مزاراً لكل آدمي یعرف لبن�ي نوع�ھ نص�یباً 

ألنن�ا ال ن�ذكر بقع�ة م�ن بق�اع ھ�ذه األرض یقت�رن  .القداسة وحظاً م�ن الفض�یلةمن 
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أس��مھا بجمل��ة م��ن الفض��ائل والمناق��ب أس��مى وأل��زم لن��وع اإلنس��ان م��ن تل��ك الت��ي 
  ﴾ 16﴿ .“اقترنت باسم كربالء بعد مصرع الحسین ( علیھ السالم ) فیھا 

 :م ) 1973 – 1889طھ حسین (  -5
لمص��ریین المس��لمین یع��د ط��ھ حس��ین عل��ي س��المة م��ن كب��ار المحاض��رین ا

كان طھ حسین كفیفاً لكنھ كان واعي  .مناھجھوقد أحدث تجدید في  باألدب العربي
بموض��وع " مجتھ��د حت��ى ن��ال ش��ھادة ال��دكتوراه م��ن كلی��ة اآلداب بجامع��ة الق��اھرة 

وش���ھادة ال���دكتوراه م���ن جامع���ة  .م 1914س���نة ذك���رى أب���ي الع���الء المع���ري " 
 ﴾ 17﴿  ." فلسفة أبن خلدون "السوربون الفرنسیة بموضوع 

 ،حاضرا بكلیة اآلداب بجامعة الق�اھرةموعین  ،بالصحافةحسین أشتغل طھ 
وخ��الل فت��رة وزارت��ھ جع��ل التعل��یم  ،ث��م أص��بح عمی��داً للكلی��ة ث��م وزی��راً للمع��ارف

 ً كم�ا ع�ین عض�وا ب�المجمع العلم�ي العرب�ي بدمش�ق ورئیس�اً  ،الثانوي والفني مجانا
 ﴾ 18﴿  .لمجمع اللغة بمصر

ترك طھ حسین عدداً من المؤلفات التي ذاع صیتھا منھا " األدب الجاھلي " 
و " في الشعر الجاھلي " و " م�ع المتنب�ي " و " م�ع أب�ي الع�الء ف�ي س�جنھ " و " 
األیام " و " على ھامش السیرة " و" علي وبنوه " و " عثمان " و " رحلة الربی�ع 

و " مستقبل الثقافة و " أحادیث " والصیف " و " أحادیث " و " حدیث األربعاء " 
وشغف طھ حسین باألدب الیون�اني وت�رجم بع�ض الكت�ب فی�ھ منھ�ا "  .في مصر "

نظ��ام األثینی��ین ألرس��طو " و " آلھ��ة الیون��ان " و " ص��حف مخت��ارة م��ن الش��عر 
وقد ترجمت عدد من كتبھ الى  .التمثیلي عند الیونان " و " دروس التاریخ القدیم "

 ﴾ 19﴿  .ألجنبیةعدد من اللغات ا
كان الحسین یتحرق ”  :ذكر طھ حسین اإلمام الحسین ( علیھ السالم ) بقولھ

شوقاً الغتنام الفرص�ة وأس�تأناف الجھ�اد واالنط�الق م�ن الموض�ع ال�ذي ك�ان أب�وه 
 ،ح�د جع�ل معاوی�ة یتھ�دده إل�ى ،فقد أطلق الحریة بشأن معاویة ووالتھ ؛یسیر علیھ

 ﴾ 20﴿  .“ الحسین ألزم أنصاره بالتمسك بالحق أن إال
  :م ) 1973 – 1912قیصر معتوق الغساني (  -6

وعم��ل  .م م�ن النمس��ا 1940حص�ل الش��اعر اللبن�اني دكت��وراه بالط�ب س��نة 
وكان یواظب على حضور  .م 1941طبیباً في المستشفى الملكي في البصرة سنة 

وق�د غل�ب علی�ھ ف�ي أش�عاره  .المنتدیات األدبیة في مدینتي النجف األشرف والحل�ة
 ﴾ 21﴿  .تحمسھ للقضیة العربیة وتأثره بالفلسفة والنقد االجتماعي

ألق���ى قیص���ر معت���وق قص���یدتھ " العقی���دة الخال���دة " ف���ي أربعین���ات الق���رن 
  :قولومن أبیاتھا عن واقعة الطف حیث ی ،المنصرم

 فیھ العقیدةُ كلَّ القصِد واألملِ  فَْھَو الُحسیُن حفیُد الوحي َمْن َوَجَدتْ 
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 وھو الخلیفة في حّقٍ بال جدِل  َوْھَو الحفیُد لجد العُْرِب قاطبة
 لینسَف الظلَم بالبرھان والمثلِ  ضحى الحسیُن بنفٍس عز مطلبھا

 ﴾ 22﴿  یغني أعظِم الدولِ واألخذُ بالظلم  والمرء یقضي لكي تحیا عقائُدهُ  

  :م ) 1974 – 1913عبد الحمید جودة السحار (  -7
عب��د الحمی��د ج��ودة الس��حار بش��غفھ لق��راءة األدی��ب المص��ري المس��لم ع��رف  

 ،وكتابة القصص منذ أن كان صغیرا یلعب مع صدیق عمره الكاتب نجیب محفوظ
 ،وروائ���ي س���ردیات واقعی���ة قص���ص مثی���رة ومش���وقة حت���ى أص���بح كات���ب ﴾ 23﴿ 

التاریخی��ة الدینی��ة للمسلس��الت  لكثی��ر م��ن العن��اوینت��رك خلف��ھ اب��ارع س��ت یوسینار
" الرس��الة "  وق��د وش��ارك ف��ي وض��ع س��یناریو فل��م ،للس��ینما المص��ریة ف��المواأل

 ﴾ 24﴿  .العالمي
لقد أستطاع األدیب عبد الحمید السحار بروایاتھ وقصصھ استیعاب مش�اكل  

وعالجھ��ا  ،وتح��والت والتناقض��ات السیاس��یة واالجتماعی��ة الت��ي م��رت بھ��ا مص��ر
ومع انھ قد تخ�رج م�ن كلی�ة التج�ارة ون�ال  .بدراما ناجحة تمیزت بأسلوبھا الجذاب

لكنھ بدأ حینھ�ا بكتاب�ة القص�ص  ،م 1973شھادة البكالریوس من جامعة فؤاد سنة 
 ﴾ 25﴿  .الثقافة "" الرسالة " ومجلة "  االجتماعیة القصیرة بمجلتي

الطویل�ة االجتماعی�ة كتاب�ة القص�ص  إل�ىفیم�ا بع�د  أتجھ عبد الحمید الس�حار
المتنوعة ابتداء من س�نة والسیناریوھات لألفالم والمسلسالت التاریخیة والروایات 

" أحم��س بط��ل االس��تقالل " و " أمی��رة قرطب��ة " و "  :التاریخی��ةا م منھ�� 1943
المس��یح عیس��ى ب��ن م��ریم " و " قص��ص األنبی��اء " و " الس��یرة النبوی��ة " و " ن��ور 

" عمر بن عبد العزبز " و  " حیاة الحسین " و اإلسالم " و " محمد رسول هللا " و
"  " س��عد ب��ن أب��ي وق��اص " و ب��الل م��ؤذن الرس��ول " و " أب��و ذر الغف��اري " و" 

أم العروس���ة " و " الحفی���د " و " "  ومنھ���ا االجتماعی���ة كمث���ل ." أبن���اء أب���و بك���ر
المستنقع " و " درب المھابیل " و " النصف اآلخر " و " مراتي مدیر ع�ام " و " 

األب�د "  إل�ى" الشارع الجدید " و " خفقات قل�ب " و " آدم  و :ألمظ وعبد الحمولي
و " لیلة عاصفة " و " كشك الموسیقى " و  و " صدى السنین " و " فات المیعاد "

قلعة األبطال " و  و "" في الوظیفة " و " في قافلة الزمان " و " النقاب األزرق " 
" ثالثة رجال في حیاتھا " و " ھذه حیاتي " و " وكان المساء " و " أنا الش�عب " 

عمالق��ة و " ھم��زات الش��یطان " و " جس��ر الش��یطان " و " ش��یاطین الج��و " و " 
وساھم بأنش�اء " لجن�ة النش�ر  ،البحار " ونظم أناشید للقوة الجویة والقوات البحریة

 ﴾ 26﴿  .وقبیل وفاتھ أصبح رئیس تحریر مجلة السینما الجامعیین "
ل��م یك��ن بوس��ع ”  :ج��اء ق��ول عب��د الحمی��د ف��ي كتاب��ھ " حی��اة الحس��ین " قول��ھ

تسویغ الفسق والفج�ور  ألن مثل ھذا العمل ؛یبایع یزید ویرضخ لحكمھ الحسین ان
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ل�م یك�ن الحس�ین راض�یاً  .الباطل�ة الحكوم�ةوتعزیز أركان الظلم والطغیان وإعان�ة 
 ﴾ 27﴿ .“ على ھذه األعمال حتى وأن سبي أھلھ وعیالھ وقتل ھو وأنصاره

  :م ) 1979 – 1928بولس سالمة (   -8
اللبناني المسیحي بولس سالمة جزءاً مھماً من شعره في ذكر كرس الشاعر 

ویعتبرھا معظم نقاد  ،أھل البیت بدیوانھ " عید الغدیر " الذي عرف بملحمة الغدیر
 ) 3500وق�د بلغ�ت بح�دود ثالث�ة وخمس�مائة (  .بیةاألدب العربي أول ملحمة عر

 ( قص�یدة ) ) فصالً  40آالف بیت شعر من البحر الخفیف موزعة على أربعین ( 
وك�ان ب�ولص لم�ا ع�زم  ﴾ 23﴿  .وقد دمج معھا قصائده المسماة بـ " علي والحسین "

عل�ى تألیفھ��ا ق�د تن��اول ت��اریخ اإلس�الم ودرس المراج��ع التاریخی��ة من�ذ ب��دء ال��دعوة 
وانھ  ،وذكر أنھ تقید بالتاریخ جھد االستطاعة .المحمدیة المباركة حتى یوم كربالء

الثق�ات م�ن م�ؤرخي الس�نة وذل�ك قطع�اً  إل�ىیعة إنم�ا رج�ع قلما أعتمد مؤرخي الش
وم��ن الج��دیر بال��ذكر ان لب��ولص العدی��د م��ن  .للظن��ون والش��ك والریب��ة والش��بھات

 ف�ي أمی�ر الم�ؤمنین اإلم�ام عل�ي ب�ن أب�ي طال�ب وأبن�ھ ،غی�ر ھ�ذه الملحم�ةالقصائد 
 ﴾ 28﴿  .الحسین ( علیھما السالم ) اإلمام

) س��نة عل��ى ف��راش  40ك��ان ب��ولس یعم��ل قاض��یاً لكن��ھ قض��ى أربع��ین ( 
ویذكر أبنھ رشید ان والده كان یجمعھم ھ�و وأخوت�ھ لیلق�ي عل�یھم قص�ائد  .المرض

فك�ان ی�وم العاش�ر م�ن مح�رم ھ�و مجل�س عاش�ورائي  نظمھا بھذه المناس�بة األلیم�ة
وكی�ف  ،س�ینیةفكان والده یحدثھم عن معنى عاش�وراء والث�ورة الح ؛بحق في بیتھم

 ﴾ 29﴿  .أفتدى اإلمام الحسین دینھ بحیاتھ وحیاة أقرب الناس لھ من أصحابھ وعائلتھ
نظمھ لمصرع الحسین ( علی�ھ الس�الم )  أثناءمما یذكره رشید عن والده انھ 

وعندما س�ألھ ع�ن س�بب ذل�ك یق�ول رش�ید ك�ان  ،كانت دموعھ تنھمر وتبلل وسادتھ
ی��ا بن��ي نظم��ت اللیل��ة مص��رع اإلم��ام الحس��ین ف��ي ”  :جواب��ھ الكام��ل ال��ذي ال أنس��اه

﴿ .ك�ربالء إل�ىتق�ل بخیال�ھ ووجدان�ھ أي انھ أن ،“لقد كنت اللیلة في كربالء  ،كربالء
وینقل رشاد عن أبیھ عن لیلة نظمھ لیلة مصرع اإلمام الحسین ( علیھ الس�الم  ﴾ 26

  :قولھ ﴾ 30﴿ ) وقد أطلق علیھا بـ " اللیلة الرھیبة " 
 وضج في قلمي أعوال منتحبي بكیت حتى وسادي نش من حرق 

 شرقت بالدمع حتى كاد یشرق بي أنا المسیحي أبكاني الحسین وقد
 ﴾ 31﴿ والمرتمي فوقھا جذعاً من الحطب  النار شاھدھا یستوي في لقاء ال 

رب قائ��ل یس��أل ل��م ”  :یق��ول ب��ولس ف��ي مقدم��ة ملحم��ة عی��د الغ��دیر
ً دون سواه م�ن أص�حاب محم�د بھ�ذه الملحم�ة وال أجی�ب ألن  ،آثرت علیا

لقد أتھم بولس بأنھ ضل الطری�ق ألن�ھ ﴾  32 ﴿ ،“الملحمة ھي جواب علیھ 
كت��ب ملحمت��ھ ع��ن أمی��ر الم��ؤمنین اإلم��ام عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب ( علی��ھ 
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ً لفئ�ات ”  :السالم ) فكان رده ا ً ألش�خاص أو بغض� إذا كان التش�یع تنقص�ا
ً للمزال�ق الخط�رة فلس�ت ك��ذلك ً لعل��ي  ،أو تھ�ورا ا أم�ا إذا ك�ان التش�یع حب�

ً  ،وأھ��ل البی��ت ا  لم��ا ح��ل بالحس��ین وم��ا ن��زل وث��ورة عل��ى الظل��م وتوجع��
 ﴾ 33﴿  .“بأوالده من النكبات في مطاوي التاریخ فإني شیعي 

أجد نفسي من جھة  ” :یقول متأثراً بأبیھسالمة بولس أبن رشید  أننجد  كما
 ،أقف م�ن أعم�اق قلب�ي م�ع مص�یبة اإلم�ام الحس�ین وأھ�ل بیت�ھ األطھ�ار وأص�حابھ

وأنحني من جھة أخرى في مقابل العظمة التي تضمنتھا ھذه المصیبة الناشدة للحق 
ف��ي ك��ربالء ص��رخة فغ��ذاھا دم  ارتفع��ت .اإلیم��ان اس��تمراروم��ن أج��ل  واإلص��الح

  ﴾ 34﴿  .“ والفكر العقلمعھا القلوب ویندھش الحسین حتى تس
  :یقول بولس سالمة في ملحمتھ " عید الغدیر "

 الاللي یصوغ منھا رثاء أي فضل لشاعر منك یعتام
 ﴾ 35﴿  كل أیامھ غدت كربالءً  ٌح مھیضٌ شاعٌر مقعٌد جری 

  :وقولھ
 طاب وقعاً على القلوب ندیاً  فأسم عیسى على الشفاء حبیب

ً  فیولینيأتأس بأبن البتول   عزاء وبلسماً معنویا
 یجد الصبر كھفھ األزلیا بجراح الحسین في كل جرح

ً  جلجل الحقُّ في المسیحي حتى   ﴾ 36﴿ ُعدَّ ِمن فَرِط ُحبِِّھ َعلَویا
  :وقولھ

 لشعوٍب تحاول استقالال سیكون الدم الزكّي لواءً 
 الحمر یھوى نسیجھا سرباال ینبت المجد في ظالل البنود

 من كراھا وتحمد الغَّزاال األعصر النؤومة تصحوفإذا 
 ویُرى كل محجر شالّال  سوف تبكي على الحسین البواكي

 الیوم عید یشرُف األجیال  لیت شعري ِلَم البكاء وذاك
  یسیرون للخلود عجالى مأتم القاتلین ال مأتم القتلى 
 لألحرار رأساً وللھدى مشعاال فیكون القتیل بالَطفِّ  

 ﴾ 37﴿  شاد لي في جفونھ تمثاال وأراني في صدر كل نبیلٍ 
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 :وقولھ
 ألسواراحولھ من رماحھم  أنزلوه بكربالء وَصكّوا

 أھل بیت الرسول عادوا أسارى ال دفاعاً عن الحسین ولكن
 كربالء فقالوا ال كنت دارا  ما ھذه البقاع فقالوا :قال

 دمع العذارىویثیر الجماد  ھاھنا یشرب الثرى من دمانا
 وھیھات أدفع األقدار بالمصیر المحتوم أنبأني جدي

 تصبح قبورنا أزھارا ان خلت ھذه البقاع من األزھار 
 في الدیاجیر تطلع األنوار أو نجوماً على الصعید تھاوت
 فوقھا والعیون تھمي ادكارا تتالقى القلوب من كل صوبً 
 ذكاراحّمَل الریَح قلبَھ ت من رآھا بكى ومن لم یزرھا

 ً  ﴾ 38﴿  انتشاراوتصیرین كالھواء  كربالء ستصبحین محّجا
 في البرایا مثل الضیاء اشتھارا  ذكرك المفجع األلیم سیغدو
 وفخاراً لمن یروم الفخارا فیكون الھدى لمن رام ھدیا

 موكب الدھر ینبت األحرارا كلّما یذكر الحسین شھیداً 
 حیثما سرت یلئمون الغبارا فیجيء األحرار في الكون بعدي

 قد نقلنا عن الحسین الشعارا ظلم حیديلادولة وینادون 
 فإذا لم یمت قتیالً توارى  فلیمت كل ظالم مستبد

 حول ھاماتھم سناًء وغارا  ویعودون والكرامة مّدت
 ً   ﴾ 39﴿  انتصاراسّجل الحق لألسود  فاذا أكرھوا وماتوا لیوثا

 
  :وقولھ

 فحباھم زرع الخلود نمیا  دماء النصارىغاص نیرون في 
 البیت فأستشھد الحسین أبیا  وأراق العبید مھجة أھل

 ولواء الحسین ظّل علیّا  ومضى للھالك وغد زیاد
 وجرى في العصور خصباً وریّا  دمھ السمح جلّل الدھر فخراً 
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 لمسوه فعاد غضاً طریّا كلما أعوز المیامین عزم
 ﴾ 40﴿ ألعداء یبقى دم الحسین زكیا  زیفّھمن خالل التاریخ  

  :م ) 1983 – 1940أمل دنقل (  -9
عمل الشاعر المصري العربي الصعیدي أمل فھیم أبو القاسم مح�ارب دنق�ل 

منھ��ا المحكم��ة وكم��ارك الس��ویس واإلس��كندریة  ،موظف��اً حكومی��اً ف��ي ع��دة وظ��ائف
لم یترك كتابة ورغم األعباء الوظیفیة ھذه ولكنھ  ،ومنظمة التضامن اآلفرو آسیوي

دنقل كان ق�د ب�دأ بنش�ر ش�عره من�ذ أن ك�ان لعدة أسباب لعل في مقدمتھا ان  ،الشعر
الشریف  وھو من علماء األزھروالده مدرس اللغة العربیة وان  ،طالباً في الثانویة

  ﴾ 41﴿  .كان شاعراً 
 1967سنة  االنكسارم كما عایش  1952سنة  دنقل ثورة مصر فيعایش 

ولذلك أصدر دواوینھ السیاسیة ذات الطابع القومي  ،1977سنة السالم م وأحداث 
ودیوان�ھ  ،م 1969ومنھا دیوانھ " البكاء بین یدي زرقاء الیمامة " س�نة  .العروبي

 ،م 1074ودیوان�ھ " مقت�ل القم�ر " س�نة  ،م 971" التعلیق على م�ا ح�دث " س�نة 
" ھ�و آخ�ر  8م وكان دیوانھ " أوراق الغرف�ة 1975ودیوانھ " العھد اآلتي " سنة 

  ﴾ 42﴿  .م 1983دواوینھ كتب أبیاتھ وھو بغرفة المستشفى سنة 
  :كتب دنقل في قصیدتھ " من أوراق أبو نواس " یقول

 كنُت في كربالءْ 
 قال لي الشیُخ ان الحسیْن 
 مات من أجل جرعة ماءْ 

 وتساءلُت كیف السیوُف أستباحت بني األكرمینْ 
 فأجاب الذي بصَّرتھ السماْء إنھ الذھب المتأللئ في كل عینْ 

 إن تكن كلماُت الحسینْ 
 وسیوف الحسینْ 
 وجالُل الحسینْ 

 األمراءُ َسقََطْت دون أن تُنِقذ الحقَّ من ذھب 
 أفتقدر أن تنقَذ الحقَّ ثرثرةُ الشعراءُ 

  ﴾ 43﴿ والفراُت لساٌن من الدم ال یجُد الشفتین ؟ !  
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  :م ) 1987 – 1898توفیق الحكیم (  -10
 ،كانت بدایة ظھور تیار المسرح الذھني ف�ي ت�اریخ األدب العرب�ي الح�دیث 

فق�د أس�ھم بق�در كبی�ر  ؛توفی�ق الحك�یمللكاتب المسرحي واألدیب الروائي المصري 
فالمس�رحیات وف�ق ھ�ذا التی�ار  ؛في تعمیق الوعي والرؤیة النقدیة للحی�اة والمجتم�ع

ا ملیئة بالرموز وال�دالالت الت�ي لكونھ ،صالحة للقراءة أكثر من صالحیتھا للتمثیل
یمكن أسقاطھا على الواقع في سھولة من دون تعقید أو غم�وض فض�ال ع�ن خیال�ھ 

وف�ي ذل�ك یص�رح توفی�ق الحك�یم ان�ھ یق�دم  .وتوفیقھ بین الرمزیة والواقعیةالمتمیز 
 .مسرح داخل الذھن ویجعل الممثلین أفكاراً من المعاني تتح�رك ف�ي عق�ول الق�راء

 ﴾ 44﴿  .م 1933 مسرحیاتھ في ھذا االتجاه ھي مسرحیة الكھف لسنة ومثال ألشھر
ودرس الق��انون وأطل��ع  ،م المص��ریة 1919ش��ارك توفی��ق بص��غره بث��ورة 

عمل وكیال للنائب العام ومفتشا للتحقیقات ومدیرا  .على المسرح في مصر وفرنسا
وم���دیرا إلدارة  ،لمص���لحة اإلرش���اد االجتم���اعي وم���دیرا ل���دار الكت���ب المص���ریة

وعضوا في كل م�ن مجم�ع اللغ�ة  ورئیسا ألتحاد كتاب مصر ،الموسیقى والمسرح
العربیة والمجل�س األعل�ى لرعای�ة الفن�ون واآلداب بدرج�ة وكی�ل وزارة ومستش�ار 

ومن��دوب مص��ر بمنظم��ة الیونس��كو ف��ي  ،ة األھ��رام وعض��و مجل��س إدارتھ��ابجری��د
 ﴾ 45﴿  .وقد حصل على الكثیر من الجوائز .باریس

"  كمث�ل مس�رحیة ،اللغة الفرنس�یة إلىترجمت عدد من مسرحیاتھ وروایاتھ 
" عص�فور م�ن الش�رق " و "  و " الملك أودیب " ومن الروایات روایة شھرزاد "
كم��ا حول��ت ع��دد م��ن  ،و " عدال��ة وف��ن " و " ع��ودة ال��روح " الحك��یم "س��لیمان 
أف��الم س��ینمائیة كمث��ل " الم��رأة الت��ي غلب��ت الش��یطان " و " األی��دي  إل��ىروایات��ھ 

م�ن القص�ص  الناعمة " و " یومیات نائب غي األری�اف " و " الرس�الة " وغیرھ�ا
" " وش��مس النھ��ارل ف��م " و " منھ��ا " ی��ا ط��الع الش��جرة " و " الطع��ام لك��القص��یرة 

ونظ��م دی��وان ش��عري بعن��وان " رحل��ة  ،مص��یر صرص��ار " و " أش��واك الس��الم "
الربی��ع والخری���ف " وك���ذلك كت���ب توفی���ق ع���دد م���ن المق���االت الفكری���ة والش���بابیة 

 ﴾ 46﴿ .واالجتماعیة والسیاسیة المؤثرة
یبقى اإلم�ام ”  :كتب توفیق الحكیم بحق اإلمام الحسین ( علیھ السالم ) یقول

( علیھ السالم ) على مر الدھور ذلك المثال األعلى للتض�حیة والف�داء م�ن  الحسین
 ﴾ 47﴿  .“ القویم أجل المبدأ

  :م ) 1987 – 1921عبد الرحمن الشرقاوي (  -11
لكن��ھ تركھ��ا  .درس عب��د ال��رحمن الش��رقاوي الحق��وق وب��دأ حیات��ھ كمح��امي

الكتاب���ة كص���حفي ف���ي ع���دد م���ن المج���الت والص���حف والجرائ���د  إل���ىوأنص���رف 
ث�م ش�یئاً  .المصریة كمجلة الطلیع�ة والفج�ر وص�حیفة الجمھوری�ة وجری�دة األھ�رام

فشیئاً صارت أدبیات�ھ تنم�و وتنض�ج ف�ي الت�ألیف المس�رحي والس�یناریوھات فض�الً 
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وك�ان فك�ر الش�رقاوي خ�الل ذل�ك یتعم�ق ونظرت�ھ تتوس�ع أكث�ر  ،عن نظمھ للش�عر
وقد شغل الشرقاوي منص�ب رئ�یس تحری�ر مجل�ة روز الیوس�ف وس�كرتیر  .فأكثر

 ﴾ 48﴿  .منظمة التضامن األسیوي األفریقي وأمانة المجلس األعلى للفنون واآلداب
لن أترك لكم ماالً ولكن ترك�ت لك�م ث�روة ”  :ألوالدهوصیتھ كتب الشرقاوي 

كتبھ انھ ترك یقصد الشرقاوي بوصیتھ ھذه  إنمما الشك فیھ  .“من المبادئ والقیم 
وكت�اب " عل�ي  ،م 1969س�نة مسرحیتي " الحسین ث�ائراً " و" الحس�ین ش�ھیداً " ب

 إل�ىتحول�ت وق�د  ،زاخ�رة ب�القیم والمع�اني النبیل�ةوروای�ات أخ�رى  .إمام المتقین "
و " الش�وارع الخلفی�ة "  –م  1954فلم س�نة  –"أفالم ومسلسالت منھا " األرض 

و " الف�الح "  م 1956وروایة " قل�وب خالی�ة " س�نة  –م  1958لم ومسلسل ف –
 ﴾ 49﴿  .ومسرحیة الفتى مھران وكتاب " محمد رسول الحریة " .م 1967سنة 

”  :قول��ھ الش��رقاوي ف��ي اإلم��ام الحس��ین ( علی��ھ الس��الم )م��ن أب��رز أق��وال  
وال یج��ب أن یفتخ��ر الش��یعة وح��دھم باس��م  ،الحس��ین ش��ھید طری��ق ال��دین والحری��ة

وف��ي إھدائ��ھ  .“ب��ل أن یفتخ��ر جمی��ع أح��رار الع��الم بھ��ذا االس��م الش��ریف  ،الحس��ین
ذكرى أمي مسرحیتي  إلى”  :" ألمھ كتب یقولالحسین شھیداً " لسیناریو مسرحیة 

ین ش�ھیداً " [ مس�رحیة ث�أر هللا ] " الحسین ثائراً " [ مس�رحیة الحری�ة ] و " الحس�
لقد حاولت من خاللھا أن أقدم لقارئ عصرنا ولمش�اھد المس�رح فی�ھ أروع بطول�ة 

ذكرى أمي التي علمتني من�ذ طف�ولتي أن أح�ب  إلى.. .عرفھا التاریخ اإلنساني كلھ
ویثی�ر ف�ي  ،ال�ذي یخالط�ھ األعج�اب واإلكب�ار والش�جن الحسین ذلك الحب الح�زین

 .“ العدل والحریة واإلخاء وأحالم الخالص إلىالنفس أسًى غامضاً، وحنیناً خارقاً 
 ﴿50 ﴾ 

 یرى الشرقاوي في مسرحیتھ " الحس�ین ش�ھیداً " ان س�بب الس�ھام والرم�اح
والخی�ول الت�ي داس�ت جس�ده الط�اھر التي نالت من اإلمام الحسین ( علیھ السالم ) 

إنم�ا ھ�و بحقیقت�ھ خوف�اً م�ن  ،بحوافرھا لیس كراھیة لھذا الجسد الذي فارقتھ الحی�اة
ال�روح الت�ي فارق�ت  ولكن ھذه الثورة ل�م تنتھ�ي ذل�ك ان ،ثورة أطلقھا وسعیاً لقتلھا

فق��د  .فبات��ت ث��ورة ال تنطف��ئ ویخش��اھا ك��ل یزی��د ؛الجس��د المض��رج بال��دماء حملتھ��ا
أج��رى الش��رقاوي ھ��ذا المعن��ى عل��ى لس��ان اإلم��ام الحس��ین ( علی��ھ الس��الم ) بھ��ذا 

  :المقطع
 ال بسفككم دماء اآلخرین  ،فلتذكروني

 الحق من ظفر الضالل بانتشالبل فأذكروني 
 ضال على الطریق بل فأذكروني بالن

 لكي یسود العدل فیما بینكم 
 فلتذكروني بالنضال
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 فلتذكروني عندما تغدو الحقیقة وحدھا 
 حیرى حزینة 

 فلتذكروني عندما تجد الفضائل نفسھا أضحت غریبة 
 وإذا الرذائل أصبحت ھي وحدھا 

  ﴾ 51﴿  الفضلى الحبیبة 
  :ویستمر في قولھ بھذا المقطع

 ذاك على الخدیعةفإذا سكتم بعد 
 وأرتضى اإلنسان ذلھ 

 أنا سأذبح من جدید
 وأظل أقتل من جدید 

 ألف قتلھ 
 سأظل أقتل كلما سكت الغیور 

 وكلما غفا الصبور 
 سأظل أقتل كلما 

 رغمت أنوف في المذلة 
 ویظل یحكمكم یزید ما 

  ویفعل ما یرید
 ووالتھ یستعبدونكم وھم شر العبید 

 ویظل یلعنكم وإن طال المدى جرح الشھید 
 ألنكم لم تدركوا ثأر الشھید 

  ﴾ 52﴿  فأدركوا ثأر الشھید 
من أشھر مقاطع مسرحیة " الحس�ین ث�ائراً " والت�ي تس�مى أیض�ا ب�ـ " ولعل 

مسرحیة الحریة " ھو حوار الكلم�ة والت�ي یج�ري فیھ�ا الك�الم عل�ى لس�ان ك�ل م�ن 
  :الولید بن عتبة والي المدینة واإلمام الحسین ( علیھ السالم ) جاء فیھا

وأذھ��ب بس��الم لجم��وع  ))فلتق��ل بایع��ت  ((كلم��ة !  إالنح��ن ال نطل��ب  :الولی��د
..ان ...آه ما أیسرھا.ھافلتقلّ  ؛ھا وأنصرف یا أبن رسول هللا حقناً للدماءفلتقلّ  ؛الفقراء

 كلمة  إالھي 
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 كبرت الكلمة ! وھل البیعة اال كلمة ! :الحسین ( علیھ السالم ) منتفضا
 ما دین المرء سوى كلمة

 ما شرف الرجل سوى كلمة 
 ما شرف هللا سوى كلمة !

 فقل الكلمة وأذھب عنا  :مروان بغلظھ
  أتعرف ما معنى الكلمة :الحسین ( علیھ السالم )

 مفتاح الجنة في كلمة 
 دخول النار على كلمة 
 وقضاء هللا ھو الكلمة 

 الكلمة لو تعرف حرمة زاد مذخور 
 الكلمة نور وبعض الكلمات قبور 
 م بھا النبل البشري بعض الكلمات قالع شامخة یعتص

 الكلمة فرقان ما بین نبي وبغي 
 بالكلمة تنكشف الغمة

 الكلمة نور ودلیل تتبعھ األمة  
 عیسى ما كان سوى كلمة 

 فساروا یھدون العالم !علمھا للصیادین أضاء الدنیا بالكلمات و
 الكلمة زلزلت الظالم 
 الكلمة حصن الحریة 

 إن الكلمة مسؤولیة 
 إن الرجل ھو الكلمة 

 شرف الرجل ھو الكلمة 
  ﴾ 53﴿  شرف هللا ھو الكلمة

  :م ) 1998 – 1923نزار قباني (  -12
اإلم��ام زی��ن  إل��ىیرج��ع نس��بھا  ،عربی��ة حجازی��ة أس��رة إل��ىینح��در القب��اني 

 إل�ىالع�راق ومن�ھ  إل�ىانتقلت األسرة  .العابدین علي بن الحسین ( علیھما السالم )
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وفیھ��ا ش��ارك وال��ده بالمقاوم��ة الوطنی��ة ض��د االنت��داب الفرنس��ي وك��ان  .ب��الد الش��ام
أما جده أب�و خلی�ل القب�اني  .منزلھ مكان الجتماع قطاب المعرضة خالل ھذه الفترة

مش��ھور لكون��ھ أدخ��ل الف��ن المس��رحي ال��ى األدب العرب��ي ف��ي  فھ��و رائ��د مس��رحي
 ﴾ 54﴿  .عشر النصف الثاني من القرن التاسع

فق�د كت�ب الش�عر  ؛وش�اعراً بدأ الشاعر العربي ن�زار قب�اني حیات�ھ دبلوماس�یاً 
أص��بح درس الحق�وق و كم�ا ،) م�ن عم��ره 16من�ذ ان ك�ان بس�ن السادس��ة عش�ر ( 

تنقل كسفیر بعدد من عواصم الدول كالص�ین وإنكلت�را وإس�بانیا وتركی�ا دبلوماسیاً ی
الش�عر الرومانس�ي والع�اطفي  وأنصرف لكتابة لكنھ فیما بعد قدم استقالتھ .وغیرھا

 .ول�ھ الكثی�ر م�ن القص�ائد المغن�اة الذي غلب على شعره حتى سمي بش�اعر الم�رأة
 ﴾ 55﴿  .وقد أسس دار نشر لھ لینشر قصائده وأعمالھ

الجوان�ب فقد تغلغلت  ؛العاطفي الجانبعلى  في نظم الشعرقباني  لم یقتصر
وبدأ تظھر في شعره لدیھ المشاعر القومیة تغلبت و ،نفسیتھ إلىة والوطنیة یاسالسی

كمث��ل " القص��یدة الدمش��قیة " و" ی��ا س��ت ال��دنیا بی��روت " و "  .الث��وري المن��تفض
ھوامش على دفتر النكسة " الت�ي بس�ببھا منع�ت أش�عاره ب�األعالم العرب�ي ال س�یما 

" متى یعلنون وفاة الع�رب ؟ " و "  بعد ان كتب قصیدتیھ وھو مقیم في لندن وھما
 ﴾ 56﴿ .ومیات سیاف عربي " و " عنترة "المھرولون " و " ی

تب��ر أبیات��ھ ف��ي قص��یدتھ " ھ��ل للحس��ین م��ع ال��روافض م��ن نس��ب " أش��ھر تع
 :وأقوى قصیدة للقباني في اإلمام الحسین ( علیھ السالم ) یقول بھا

 ھل للحسین مع الروافض من نسب  سأل المخالف حین أنھكھ العجب
 وعلى امتداد الدھر یُوقُِد كاللَّھب  ال ینقضي ذكر الحسین بثغرھم

 كدم الحسین بكربالء وال شرب  وكأَنَّ ال أَكَل الزماُن على دمٍ 
  یُبدي ویُجدي والحسین قد أحتسب أولم یُِحْن كفَّ البكاء فما عسى

 یا رائدي ندوات آلیة الطرب فأجبتھ ما للحسین ومالكم 
 اء لھ نسبنسٌب فیكفینا الرث إن لم یكن بین الحسین وبیننا
ه  األدب إلىوالن نسى فقد أساء  والحر ال ینسى الجمیل ورّدِ
 وأجتاح أودیة الضمائر واشرأّبْ  یا الئمي حب الحسین أجننا

ب في النخاع ولم یزل  سریانھ حتى تسلَّط في الُركب  فلقد تشرَّ
 ماتت على أیدي جبابرة العرب  ومن مثلھ أحیى الكرامة حینما

 فرمى لذاك ونال عالیة الرتب  وأفاق دنیاً طأطأت لوالتھا
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 وغدى الصمود بإثره متحفزاً والذل عن وھج الحیاة قد أحتجب
 وبھ نواسیھم لیوم المنقلب  أما البكاء فذاك مصدر عزنا

 والرمح منبره وذاك ھو العجب  بكي على الرأس المرتل آیةن
 نبكي على الجسد السلیب المنتھب  نبكي على الثغر المكسر سنھ

 وعلى الشبیبة قطعوا إرباً إرب  نبكي على خدر الفواطم حسرة
  ﴾ 57﴿  كي ال تكون لنار بارئھم حطب دع عنك ذكر الخالدین وغبطھم

من المالحظ عن نزار قباني انھ كان یستعین بواقعة الط�ف لمادت�ھ الش�عریة 
عن��دما تح��ل النكب��ات  ﴾ 58﴿  ،كلم��ا أحت��اج ان یض��ع یدی��ھ عل��ى ج��رح األم��ة الن��ازف

كما في قصیدتھ " إفادة في محكمة الشعر "  .ویجتاحھ الوجع منھا والحزن واألسى
  :قول في بعض أبیاتھفی ؛م 1969والتي ألقاھا في مھرجان الشعر التاسع 

 فاألسى خمرةٌ وقلبي اإلناُء  سكن الحزن كالعصافیر قلبي
 وخیولي قد ھدھا األعیاُء  أنا جرٌح یمشي على قدمیھ

 وبصدري من األسى كربالءُ  فجراح الحسین بعض جراحي
فف�ي قص�یدتھ الت�ي  ؛یتذكر القباني واقعة الطف بكربالء في كل حزن عربي

  :یرثي فیھا الرئیس جمال عبد الناصر یقول
 وكم من إمام ذبحناه 

 وھو یصلي صالة العشاء 
 فتاریخنا كلھ محنةٌ 

 وأیامنا كلھا كربالء 
" أرم م رث���ى ن���زار قب���اني ط���ھ حس���ین بقص���یدة أس���ماھا  1973ف���ي س���نة 

  :ألقاھا بجامعة الدول العربیة حیث یقول نظارتك ما أنت أعمى "
 وفي اللیل  إنني في ُحّمى الحسین

 تد األحزان بي فأناديشت
 آه یا مصر من بني قحطان  

 حبسوا الماء عن شفاه الیتامى
 وأراقوه في شفاه الغوان 
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الذین دعوه لمھرج�ان عند حضوره لبغداد م  1985ویفاجأ نزار قباني سنة 
بقص��یدتھ  ،المس��ؤولینالمرب��د الخ��امس العراق��ي بحض��ور وزی��ر الثقاف��ة وع��دد م��ن 

المعنونة " جلودنا مختومة بختم كربالء " ولیبدأ ثورتھ الحسینیة ضد حكومة بغداد 
ومن ضمن ما قال في  .التي لم تستدعیھ بعد ھذه القصیدة ألي مھرجان في العراق

  :ھذه القصیدة "
 مواطنون دونما وطن 

 مطاردون كالعصافیر على خرائط الزمن 
 مسافرون دون أوراق 

 موتى دونما كفن 
 مواطنون نحن في مدائن البكاء 
 قھوتنا مصنوعة من دم كربالء 

 حنطتنا معجونة بلحم كربالء 
 ..شرابنا .طعامنا
 .. رایاتنا .عاداتنا

 ..قبورنا .زھورنا
 جلودنا مختومة بختم كربالء 

یب��دأ ن��زار قب��اني مش��اركتھ الجن��وب اللبن��اني بمقاومت��ھ االح��تالل الص��ھیوني 
  :قصیدتھ المسماة بـ " قصائد مغضوب علیھا " فيإذ یقول  ،بكربالء وینتھي بھا

 سمیتك الجنوب 
 یا البساً عباءة الحسین 

 وشمس كربالء 
 یا شجر الورد الذي یحترف الفداء 

 یا ثورة األرض ألتقت بثورة السماء 
 یا جسدا یطلع من ترابھ 

 قمح وأنبیاء 
 سمیتك الجنوب 

 قمر الحزن الذي یطلع لیالً من عیون فاطمة  یا
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 یا سفن الصید التي تحترف المقاومة 
 یا أیام عاشوراء 

 المقاومة  إلىو یا مآذن هللا التي تدعو 
 یا لعلعة الرصاص في األعراس 

 یا فصائل النمل التي تھرب السالح للمقاومة 
ففي قصیدتھ المس�ماة  ؛ویستمر نزار قباني في تشبیھ الوجع العربي بكربالء

 :بـ " منشورات فدائیة على جدران إسرائیل " قولھ
 نأتي بكوفیَّاتنا البیضاء والسوداء ْ

 نرسم فوق جلدكم ْ
 إشارة الِفداءْ 

 ..كانبثاق الماءْ .من َرِحم األیام نأتي
 من خیمة الذّل الذي یعلكھا الھواءْ 

ع الحسین نأتي   من َوّجِ
 الزھراءْ من أسى فاطمة 

 ..نأتي ومن بَْدٍر .من أُُحد
 ومن أحزان كربالءْ 

َح التاریَخ واألشیاءْ .نأتي  ..لكي نصحّحِ
 ...ونطمس الحروفَ 

 في الشوارع العبریَّة األسماءْ 
یق��ول ن��زار  یخ��رج م��ن غرناط��ة "" آخ��ر عص��فور وف��ي القص��یدة المس��ماة 

 : قباني
 ظلي معي 

 یظل البحر محتفظاً بزرقتھ  حتى
 ظلي معي فلربما یأتي الحسین 

 وفي عباءتھ الحمائم والمباخر والطیوب 
 ووراءه تمشي المآذن والربا
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 وجمیع ثوار الجنوب 
 م بمذبحة كربالء بقولھ "  1996ویشبھ نزار قباني مذبحة قانا سنة 

 كل من یكتب تاریخ قانا 
 سیسمیھا على أوراقھ 

 كربالء الثانیة 
  :نزار قباني " من قتل مدرس التاریخ " یقول وفي قصیدتھ التي أسماھا

 من أین یأتینا الفرح
 وكل طفل عندنا 

 تجري على ثیابھ 
 دماء كربالء 

  :م 2014 – 1931جورج سجعان جرداق  -13
أش��تھر الش��اعر والكات��ب المس��یحي اللبن��اني ج��ورج س��جعان ج��رداق بحب��ھ  

وعشقھ ألمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ( علی�ھ الس�الم ) وك�ان إعالمی�ا ع�رف 
ومنھ�ا مجل�ة "  .كتب في عدة مجالت ف�ي بی�روت والق�اھرة .بنقده الساخر المحبب

نوار " و " الص�یاد " الحریة " و " الجمھور الجدید " و " الكفاح العربي " و " األ
 ﴾ 59﴿  .كما كان لھ برنامج إذاعي صباحي ،و " الشبكة "

وھو صاحب  ،وضع جرداق كتابھ " فاغنر والمرأة " وقد نال شھرة واسعة 
ث�م تف�رغ بش�كل نھ�ائي للكتاب�ة ع�ن أمی�ر الم�ؤمنین  .القصیدة المغناة " ھذه لیلت�ي "

 فأخرج موس�وعتھ " اإلم�ام عل�ي ص�وت العدال�ة(علیھ السالم)  علي بن أبي طالب
 ﴾ 60﴿ أجزاء. " في خمسة اإلنسانیة
ع��ن اإلم��ام الحس��ین ( علی��ھ یق��ول ج��ورج وھ��و األدی��ب المس��یحي اللبن��اني  
م یت�وان ل�ھ�ذا الح�د و إل�ىذل�ك الغی�ور ال�ذي ك�ان یھ�تم بن�اموس الن�اس ”  :السالم )

حینم��ا بق�ي وحی�دا ف��ي  ،لحظ�ة ع�ن القت�ال ف��ي ال�ذود ع�ن نس��ائھ وعیال�ھ واآلخ�رین
وجل��س عل��ى األرض م��ن ف��رط جراح��ات الس��یوف والرم��اح ورأى  ،س��احة القت��ال

دی��ة ورف��ع ی��ده الحدیم��ون عل��ى خی��ام عیال��ھ م��ن ك��ل جان��ب أش��قیاء الكوف��ة یھج
یا شیعة آل أبي سفیان ! ان لم یكن لكم دین فكون�وا  :المضرجة بالدماء وصاح بھم

 ﴾ 61﴿  .“ أحراراً في دنیاكم
ح��ین س��ئل ج��ورج ج��رداق ع��ن أوج��ھ الش��بھ ب��ین الحس��ین وعل��ي ! ولم��اذا  

الحس��ین علی��ھ  وج��دت ان”  :ول��م یخت��ر الحس��ین ؟ أج��ابلیكت��ب عن��ھ أخت��ار علی��اً 
ذلك وتح�دثت ع�ن فس�ق معاوی�ة وجرم�ھ  إلىالسالم ھو خط طبیعي ألبیھ وأشرت 
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وأن العدالة المتوافرة في علي من عادات عربیة أصیلة  ،كما من ظلم یزید وبطشھ
والبطول��ة  والش�ھادةكح�ب الخی�ر والمس�اعدة والنخ�وة والش�ھامة والك�رم والرجول�ة 

ف والثقافة واألدب والفكر والعلم والدین أي والفروسیة والشجاعة والعدل واألنصا
  ﴾ 62﴿  .“الزھد ومخافة هللا التي عند علي ھي نفسھا متمثلة بالحسین 

حینما جند یزید الن�اس لقت�ل الحس�ین ”  :جورج جرداقوفي نص آخر یقول 
كم تدفع لنا من المال ؟ أم�ا أنص�ار الحس�ین فك�انوا  :لھ كانوا یقولون،وإراقة الدماء

ل بین یدیك ونقتل مرة ألن نقات استعدادفإننا على  ؛لو أننا نقتل سبعین مرة :یقولون
 ً  ﴾ 63﴿  .“ أخرى أیضا

 :لخاتمةا
مفكراً وأدیبا عربیا من مصر وسوریا ولبن�ان م�ن  اثنتي عشر اختیارلقد تم 

لعرض آرائھم وأقوالھم ونظراتھم الفلسفیة واألدبیة  ،واإلسالمیةالدیانتین المسیحیة 
النبیل��ة والمع��اني الس��امیة للمب��ادئ األخالقی��ة الت��ي حملتھ��ا واقع��ة ف��ي تقی��یمھم للق��یم 
تیح ألي انتفاضة أو والتي عرضوھا بكل جرأة أدبیة لتكون مفا ،الطف بین طیاتھا

  .حركة ثوریة ضد الظلم والطغیان والعبودیة
ھ�ي خالص�ة واقعی�ة و الكتابة عنھ�اف ؛واقعة الطف لیست یوتوبیا خیالیة نإ 

أراءھم وأفك�ارھم ھؤالء المفكرین واألدباء والتماس  ،رحلة تاریخیة لواقعة حقیقیة
كان�ت  ،وج�دوا ض�التھم فیھ�اواقع�ة الت�ي ھ�ذه الم�ن  وأش�عارھمكتاباتھم في وقیمھم 
ل��یس غریب��ا أم��ام عش��قھم للحری��ة وانتفاض��اتھم لھ��م وھ��ذا المدین��ة الفاض��لة بمثاب��ة 

الكش�ف خ�الل یمك�ن مالحظت�ھ  وھ�و م�ا .ف�ي نفوس�ھم واإلصالحیة الكامنةالثوریة 
  .عن سیرھم الذاتیة

فكریة أو الدینیة ع�ن موقع�ة حددت مساھمة األدباء برؤاھم الفلسفیة أو اللقد 
 ،ھویة األنسان الحضاریة لمعاص�ریھم م�ن المثقف�ین بص�ورة جلی�ة واض�حة لطفا

ت�ذكیر لم�ن یخ�وض عل�ى ك�ل ح�ال فھ�ي  ؛السیما وأنھا ھوی�ة مجی�دة مقدس�ة خال�دة
معانیھا كمنھج لیش�مل ك�ل  وقد توسعت ھذه الرؤى في ،الصراع المادي والروحي

 .مجاالت الحیاة
عدد غی�ر قلی�ل م�ن الع�رب ذوي الدیان�ة المس�یحیة ق�د أب�دوا  أنمن المالحظ 

رأیھ��م وأعج��ابھم ب��القیم الت��ي حملتھ��ا واقع��ة الط��ف ! واألم��ر الم��رجح ھن��ا ع��دة 
ال س�یما وان مأس�اة اإلم�ام الحس�ین ق�د ألھب�ت  احتماالت منھ�ا عام�ة ومنھ�ا خاص�ة

ھناك  وأثارت أحاسیس ومشاعر إنسانیة عالمیة ھذا من جھة ومن جھة أخرى فان
م��ن وق��ف یح��ارب م��ع اإلم��ام الحس��ین ( علی��ھ الس��الم ) بواقع��ة الط��ف وھ��و ی��دین 
بالدیان��ة المس��یحیة ! كم��ا ل��یس م��ن المس��تغرب أن ت��ذكر مأس��اة ك��ربالء المس��یحیین 

فأنھ�ا عل�ى ك�ل ح�ال نھای�ة مأس��اویة  ؛وأن ك�ان ش�بھ لھ�م فی��ھ ،بمأس�اة ص�لب نب�یھم
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ص��لحین كنب��ي هللا یحی��ى ( علی��ھ وھ��ي تش��بھ مأس��اة ع��دد م��ن األنبی��اء والم ،واقع��ة
  .السالم )

 الھوامش: 
 13، ص ص جب�ران خلی�ل جب�ران :نعیم�ھ ؛111- 110ص ص  ،2ج ،األعالم :الزركلي -1

– 26. 
ص  ،نص�وص خ�ارج المجموع�ة ،المجموع�ة الكامل�ة لمؤلف�ات جب�ران خلی�ل جب�ران :القوال -2

 .15 – 11ص 
 .209ص  ،س .م :القوال ؛س والجزء والصفحة .م :الزركلي  -3
  .209 – 208ص ص  ،س .م :القوال -4
 ،4م  ،13الع�دد  ،مجلة الموسم ؛19ص  ،1ج  ،أدب الطف أو شعراء الحسین ( ع ) :شبر -5

 .354ص  ،م 1992سنة 
 س .م :شبر ؛121ص  ،3ج  ،س .م :الزركلي ؛289 ،2ج  ،تاریخ اآلداب العربیة :شیخو -6

 .91 – 89ص ص  ،8ج 
  .91 – 89 ص ص ،8ج  ،س .م :شبر -7
 .44ص  ،10ج  ،س .م :شبر ؛293 – 282ص ص  ،1ج  ،س .م :الزركلي -8
  .س والجزء والصفحة .م :شبر -9

  .م. ن والجزء والصفحة  -10
 .43ص  ،10ج  ،ن .م  -11
  .ن والجزء والصفحة .م  -12
 .76ص  ،أبو الشھداء ابن علي ( علیھ السالم ) :العقاد  -13
 .ن والصفحة .م  -14
  .145ص  ،ن .م  -15
 .232 – 231ص ص  ،3ج  ،س .م :الزركلي  -16
 .األدب العربي المعاصر :ضیف -17
  .37ص  ،األیام :حسین -18
  .22ص  ،طھ حسین حیاتھ وفكره في ضوء اإلسالم :الجندي -19
  .62 ،عمالقة األدب العربي المعاصر :الباوي -20
  .دراسات أدبیة :الناھي -21
 .604ص  ،104م  ،مواسم الحسین ( ع ) :الطریحي -22
موق��ع البواب��ة  ،ح��وار م��ع عب��د الحمی��د الس��حار :النح��اس ؛285 ،3ج  ،س .م :الزركل��ي -23

  .م 2018 ،/ مارس 7 ،الیت
  .18ص  ،أنفال وظالل :مرسي  -24
  .120ص  ،الشخصیة اإلسالمیة في الروایة المصریة الحدیثة :خلیفة  -25
  .ن والصفحة .م -26
  .ن والصفحة .م  -27
  .27 – 26ص ص  ،س .م :سالمة -28
  .312ص  ،ن .م  -29
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  .ن والصفحة .م  -30
رش��اد  :س��المة ؛موق��ع الوالی��ة اإلخباری��ة ،حی��اة الش��اعر المس��یحي ب��ولس س��المة :ش��مص  -31

 ،موقع وكالة براث�ا ،سالمة یدعو المجتمع اإلنساني لالقتداء بشخصیة اإلمام الحسین ( ع )
 .موقع شفقنا

  .27ص  ،عید الغدیر :سالمة  -32
  .28ص  ،ن .م  -33
  .س والمواقع .م :شمص  -34
  .259ص  ،س .م :سالمة  -35
  .294ص  ،ن .م  -36
  .262 – 261ص ص  ،ن.م  -37
 .263 ،ن .م  -38
  .312ص  ،ن .م  -39
  .أمل دنقل أمیر شعراء الرفض :مجلي  -40
  .الجنوبي أمل دنقل :الرویني -41
  .314 – 313ص ص  ،األعمال الشعریة الكاملة :دنقل -42
 .أمل دنقل عن التجربة والموقف :الغرفي  -43
  .97 – 95ص ص  ،تتمة األعالم للزركلي :یوسف  -44
  .ن والصفحات .م -45
 ،/ م���ایو 10 ،9660الع���دد  ،جری���دة الش���رق األوس���ط ،توفی���ق الحك���یم :أن���یس ،منص���ور -46

 .م2005
 .75ص  ،س .م :یوسف -47
  .عبد الرحمن الشرقاوي ،مبدعون وجوائز :الشاروني -48
  .5ص  ،الحسین ثائراً  -49
  .129ص  ،ن .م -50
  .131ن ص  .م -51
  .31 – 30 ص ص ،ن .م -52
  .39 – 21ص ص  ،م 1433 ،مجلة آفاق الحضارة اإلسالمیة ،الربیع والصیف -53
  .5ص  ،2018/  8/  20 ،1629 ،جریدة البناء -54
  .19- 5ص ص  ،روائع نزار قباني :غبرة -55
 ،جری�دة األخب�ار اللبنانی�ة ،نزار قباني شاعر الغوایة والغض�ب السیاس�ي :بییر ،أبي صعب -56

  .م 2008/  29/  512العدد 
  م. 2008/  29/  512العدد  ،جریدة األخبار اللبنانیة ،القارئ أوال :وائل ،عبد الفتاح -57
  .م 2011/ تشرین األول /  3 ،سیرة حیاة نزار قباني :موقع نزار قباني -58
  .معجم السبطین للشعراء المعاصرین ،مؤسسة السبطین العالمیة -59
دار  ،عل�ي وحق�وق اإلنس�ان ،اإلمام علي صوت العدالة اإلنس�انیة :جورج سجعان ،جرداق -60

  .م 2003ھـ /  1423 ،الطبعة األولى ،مملكة البحرین ،ومكتبة صعصعة
  .قصائد جورج جرداق :لبنان ،موقع الدیوان -61
  .سكاي نیوز ،القاھرة ،متابعات :موقع شبوة برس -62
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 المراجع: 
 ،رس�الة ماجس��تیر ،عب�د ال�رحمن الش�رقاوي الكات��ب المص�ري حیات�ھ وأدب�ھ :سوس�ن ،ب�اقري -1

 .كرج ،جامعة آزاد اإلسالمیة
ب��ال رق��م  ،ب��ال مك��ان النش��ر ،دار األرق��م ،عمالق��ة األدب العرب��ي المعاص��ر :محم��د ،الب��اوي -2

 .م 2007 الطبعة
 ،ب�ال مك�ان النش�ر ،دار االعتص�ام ،طھ حسین حیاتھ وفكره في ضوء اإلسالم :أنور ،الجندي -3

  .بال سنة النشر ،الطبعة الثانیة
 .م 1963 ،القاھرة ،دار المعارف ،األیام :طھ ،حسین -4
مكتب��ة  ،الشخص��یة اإلس��المیة ف��ي الروای��ة المص��ریة الحدیث��ة تحلی��ل ونق��د :كم��ا س��عد ،خلیف��ة -5

 .م 2007ھـ /  1428 ،الطبعة األولى ،الریاض العبیكان
ھ�ـ /  1407الطبع�ة الثالث�ة،  ،الق�اھرة ،مكتب�ة م�دبولي ،األعمال الشعریة الكاملة :أمل ،دنقل -6

 م. 1987
  .م 1985 ،القاھرة ،مكتبة مدبولي ،الجنوبي أمل دنقل :عبلة ،الرویني -7
  .م 2007 ،الطبعة السابعة عشر ،بیروت ،دار العلم للمالیین ،اإلعالم :خیر الدین ،الزركلي -8
 ،الطبع�ة األول�ى ،القاھرة ،الھیئة العامة لقصور الثقافة ،مبدعون وجوائز :یوسف ،الشاروني -9

 .م 2003
مؤسس��ة األعلم��ي للمطبوع��ات ودار  ،ع ) أدب الط��ف أو ش��عراء الحس��ین ( :ج��واد ،ش��بر -10

 .م 1988ھـ /  1409 ،م 1969ھـ /  1388 ،الطبعة األولى ،بیروت المرتضى
  :عبد الرحمن ،الشرقاوي -11

ب�ال رق�م الطبع�ة  ، مك�ان الطب�عب�ال ،مطبع�ة روز الیوس�ف .مسرحیة الحریة ،ثائراً الحسین  -أ
 .م 1984

 ب�ال رق�م الطبع�ة ،الطب�عب�ال مك�ان  ،مطبعة روز الیوسف .مسرحیة ثأر هللا ،الحسین شھیداً  -ب
 .م 1984

تاریخ اآلداب العربیة في القرن التاسع عشر والرب�ع األول م�ن الق�رن  :األب لویس ،شیخو -12
 .م 1991 ،بیروت ،منشورات دار المشرق العشرین

 .م 1949 ،بیروت ،مطبعة النسر ،مكتبة الروضة الحیدریة ،عید الغدیر :بولس ،سالمة  -13
ب��ال رق��م  ،الق��اھرة ،دار المع��ارف ،األدب العرب��ي المعاص��ر ف��ي مص��ر :ش��وقي ،ض��یف  -14

 .م 1961 الطبعة
م��ن وح��ي ربی���ع  ،موس��وعة المواس���م ،مواس���م الحس��ین ( ع ) :محم��د س��عید ،الطریح��ي  -15

  .2014 ،104المجلد  ،بیروت ،دار الرافدین ،الشھادة
ش�ركة نھض�ة مص�ر للطباع�ة  ،أبو الشھداء ابن علي ( علیھ السالم ) :العقاد عباس محمود -16

 .م 2006 ،الطبعة الثامنةوالنشر 
 ،جب��ل عم��ان ،دار اإلس��راء للنش��ر والتوزی��ع ،روائ��ع ن��زار قب��اني :ری��اض أج��ود ،غب��رة  -17

 .م 2006 ،الطبعة األولى العبدلي (عمان)
 ،ال�دار البیض�اء ،مط�ابع أفریقی�ا الش�رق ،أمل دنقل ع�ن التجرب�ة والموق�ف :حسن ،الغرفي -18

  .م 1985
المجموع���ة الكامل���ة لمؤلف���ات جب���ران خلی���ل جب���ران نص���وص خ���ارج  :أنط���وان ،الق���وال -19

 .م 1994ھـ /  1414 ،الطبعة األولى ،بال مكان الطبع ،دار الجیل ،المجموعة
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  .م 1986 ،القاھرة ،كتاب المواھب ،أمل دنقل أمیر شعراء الرفض :نسین ،مجلي  -20
 ،الطبع�ة األول��ى ،المنص��ورة ،دار الس�الم للطباع��ة والنش�ر ،أنف�ال وظ��الل :أم��ین ،مرس�ي  -21

 .م 2009
 ،ب��ال رق��م الطبع��ة ،النج��ف ،مطبع��ة دار النش��ر والت��ألیف ،دراس��ات أدبی��ة :غال��ب ،الن��اھي  -22

  .م 1954
  2009 ،الثالثة عشر ،بیروت ،مؤسسة نوفل ،جبران خلیل جبران :میخائیل ،نعیمة  -23
الطبع��ة  ،بی��روت ،دار أب��ن ح��زم ،تتم��ة األع��الم للزركل��ي :محم��د خی��ر رمض��ان ،یوس��ف  -24

 .م 2002ھـ /  1422 الثانیة
  والجرائد:المجالت 

 .م 2008/  29/  512العدد  ،جریدة األخبار اللبنانیة -1
  .2018/  8/  20السنة  ،1629العدد  ،بیروت ،جریدة البناء -2
 .م 2005 ،/ مایو 10 ،9660العدد  ،جریدة الشرق األوسط -3
السنة الخامس�ة  ،أكادیمیة العلوم اإلنسانیة والدراسات الثقافیة ،مجلة آفاق الحضارة اإلسالمیة -4

  .العدد األول عشر
ھ��ـ /  1412س��نة  ،4المجل��د  ،13الع��دد  ،أكادیمی��ة الكوف��ة ،الھ��اي ،ھولن��دا ،مجل��ة الموس��م -5

 .م 1992
 المواقع: 

/  7 ،التلفزیون المص�ري ،برنامج كاتب وقصة ،حوار مع عبد الحمید السحار :البوابة الیت -1
 .م 2018مارس / 

رشاد سالمة یدعو المجتمع اإلنساني لالقتداء بشخصیة اإلم�ام الحس�ین (  :شفقنا ووكالة براثا -2
  .ع )

 .أشعار نزار قباني :السبطین العالمیةمؤسسة  -3
 .م 2011تشرین األول /  / 3 ،سیرة حیاة نزار قباني :قبانينزار موقع  -4
  .بقلم حسین شمص ،حیاة الشاعر المسیحي بولس سالمة :الوالیة اإلخباریة -5
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 لطف واحلشد: درس وعربا

 دراسة اجتماعية لتأصيل الفعل ملقاوم

 حممدد. سوزان 
 املستنصريةامعة اجل - كلية اآلداب

 رسول مطلق حممدأ.م.د.  
 قسم علم االجتماع

 جامعة بغداد - كلية اآلداب
 مقدمة:

األمریك�ي، ح�رب عل�ى  -م�ن المنظ�ور  الغرب�ي كانت الحرب على اإلرھاب
اإلسالم، قد بوشر بھا، من على شاشات التلفاز وعبر محطات البث الفضائي، م�ن 
خالل بث مشاھد الرعب والھلع المرتس�م عل�ى مالم�ح الن�اس الم�دنیین ف�ي أمریك�ا 

، واستتبعت تلك الصور 2001أیلول/ /11خالل انھیار برجي التجارة العالمیة في
اھد بخطاب��ات متلف��زة الب��ن الدن وأتباع��ھ وھ�م جالس��ون أم��ام مغ��ارة أفغانی��ة والمش�

والى جانبھم سالحھم، وھكذا أخذت ح�رب الص�ور تتص�اعد وتیرتھ�ا، الس�یما بع�د 
، وعل�ى ھ��ذا النح��و 2003اح�تالل الع��راق م�ن الق��وات األمریكی��ة ف�ي نیس��ان ع��ام 

مریك�ان والتمثی�ل استمرت المحطات الفضائیة باستعراض صور تعذیب الجنود األ
بھم، وسط أصوات تكبیر متعالیة، أو یافطات سوداء مكتوب علیھا: ال ال�ھ إال هللا، 
ویلف��ت النظ��ر ان ھ��ذا االس��تعراض المتك��رر لتل��ك المش��اھد ك��ان یج��ري م��ن دون 
رقابة، ویُجیّر لصالح من یریدون ان یشوھوا صورة اإلسالم والمقاومة اإلس�المیة 

سمعتھا واتھامھا باإلرھ�اب، اال ان المقاوم�ة اإلس�المیة والوطنیة الشریفة وتدنیس 
والوطنیة لم یثنھا شيء عن عملھا ولم تتردد ف�ي اس�تھداف أع�داء ال�دین وال�وطن، 

یختلف إلى حد كبیر عن اإلرھابي. فھ�و ی�درك ان  –أیاً كان تعریفھ  –فأن المقاوم
ا البل�دان الغازی�ة فعلھ مرفوض ومدان طبقاً لمعاییر معینة قانونیة أو عرفیة تضعھ

وعل��ى رأس��ھا أمریك��ا خدم��ة لمص��الحھا البغیض��ة، كم��ا ی��درك بأن��ھ ال یوق��ع األذى 
 بالناس األبریاء كما یفعل اإلرھابي.

فالمقاوم نذیر الموت، یرى في الجھات أیاً كانت: الجیوش الغازیة والمحتل�ة 
مرش��حین  أو الجماع��ات التكفیری��ة المتطرف��ة المس��لحة (القاع��دة وأخواتھ��ا) أع��داءً 

بالنس��بة ل��ھ مج��رد أجس��اد مرش��حة للقت��ِل  -اإلرھ��ابیون-لعقوب�ات یوقعھ��ا عل��یھم فھ��م
والحرق، بصب جام غضبھ عل�یھم، ف�ي لحظ�ٍة حاس�مة لمج�رد ان یق�ول (المق�اوم) 
بأن��ھ موج��ود ویك��ون ص��وتاً م��دویاً لل��دفاع ع��ن أرض ال��وطن وع��ن وح��دة الش��عب 

لة الق�وة وان ل�ھ ت�أثیر مھ�م وحرماتھ وعن كل المقدسات، فھو رقم صعب في معاد
في مسیرة األحداث، وان الفوضى التي صنعھا االحتالل وعملت داعش وأخواتھ�ا 
على أدامتھ�ا وحرص�ت عل�ى ان تس�تمر ل�تعُم ف�ي المجتم�ع ض�رورة إللق�اء الحج�ة 

 ً  ..على المعتدین، بأنكم دمرتم بلدي، وإلثبات ان�ھ ق�د اخت�ار ان یك�ون موت�ھ س�الحا



 2018�رش�ن الثاين  8-7 اجلامعة املستنرصیة - لكیة ا�ٓداب       ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقايف العارش 
 

366 
 

ف�ي وجھ�ة نظ�ر المق�اوم یفتق�رون إل�ى  -اإلرھابیین- ألنھم ..ھحكم بالموِت علیھم ب
حق الحیاة ألنھ�م غاص�بین ومخ�ربین. وان الع�دو ف�ي نظ�رِه یس�تحق ك�ل مب�ررات 
الت��دمیر، وإذا كت���ب ل���ھ ان یع��یش، وان یحفظ���ھ هللا، ویحف���ھ بأمن��ِھ وس���داده، فأن���ھ 
س��یبحث ع��ن آخ��ر ع��دو إرھ��ابي محت��ل أو غاص��ب لیق��تص من��ھ ولیك��ون مرش��حاً 

لك یُجی��ز المق��اوم لنفس��ِھ ح��ق االقتص��اص م��ن ك��ل معت��ِد. فالمقاوم��ة للم��وت. وب��ذ
والجھ��اد ح��ق تقّ��ره ك��ل األدی��ان والش��رائع الس��ماویة ب��ل ان ذل��ك الح��ق ف��ي بع��ض 

 .)∗(األحیان یرقى إلى مستوى الواجب والتكلیف المقدس
قبالة ذلك یكون المقاوم أو المجاھد والمدافع عن أرض ال�وطن والمقدس�ات، 

موض من وجھ�ة نظ�ر اآلخ�رین مم�ن ل�م یطلع�وا عل�ى حقیق�ة عمل�ھ في موضعِ الغ
الذي یستدعي السریة والكتمان. إذ یتداخل مصطلح الجھاد ومقاوم�ة اإلرھ�اب م�ع 
مف��اھیم مث��ل: االنتق��ام، والنض��ال، والكف��اح، والث��أر، والث��ورة...الخ. وكلھ��ا مف��اھیم 

راتھ تختل��ف. ف��أن تتبل��ور معانیھ��ا ح��ول اس��تخدام لعن��ٍف ش��دیٍد لك��ن مبررات��ھ وتفس��ی
موق��ف المق��اوم أو المجاھ��د ال��ذي یقت��ل جن��ود االح��تالل أو اإلرھ��ابیین والتكفی��ریین 
ویستھدف المعتدین والمتطرفین، یكون موقفاً مقبوالً، بل ومشرفاً عل�ى ال�رغم م�ن 
التباس ذلك الفعل أو الموقف وامتزاجھ بعنِف مطلوب موجھ إلى الھدف. مثلم�ا ان 

ی��وش االح��تالل أو اإلرھ��ابیین للنی��ِل مم��ن یح��اول الوق��وف العن�ف المس��تخدم م��ن ج
ب��وجھھم أو یق��اومھم. ھ��و عن��ف مرف��وض وم��دان، فثم��ة ف��ارق مھ��م ھ��و ان عن��ف 
جی��وش االح��تالل وعن��ف اإلرھ��ابیین والقتل��ة ھ��و عن��ف أھ��وج، موج��ھ نح��و أن��اس 
أبریاء، مجھولین بالنسبة لھ، ل�یس لھ�م مع�ھ عالق�ة شخص�یة تب�رر م�وتھم. خ�الف 

ذي یوجھ��ھ الُمجاھ��د والمق��اوم، ض��د اإلرھ��ابیین المعت��دین، والغاص��بین، العن��ف ال��
یعرف ما یرید ومْن یرید ویعرف وجھتھ جیداً. فالمقاوم  -المقاوم-والتكفیریین، فھو

یجعل حیاة المعتدین في متن�اوِل ی�ده، وف�ي دائ�رةِ حق�دِه المش�حون ض�د اإلرھ�ابیین 
فالمجاھ�د المق�اوم لإلرھ�اب یمتل�ك المعتدین، فھو قد أصدر عل�یھم حكم�ھ ب�الموِت. 

الیق��ین الك��افي بمش��روعیِة س��لوكھ ل��ذلك فھ��و یح��رص عل��ى ان یكت��ب عل��ى جبین��ھ 
كلمات دینیھ، أو وطنیة نابعة من حقیقة مشروعھ الس�امي وعقیدت�ھ الص�ادقة مث�ل: 
یا هللا، هللا أكبر، ال الھ إال هللا، لبیك ی�ا وطن�ي، ع�اش ال�وطن، نح�ن ف�داءاً لل�وطن، 

تب المجاھد (المقاوم) العراقي على جبینھ لبیك یا هللا.. النصر لنا.. ھیھ�ات مثلما ك
 منا الذلة.. لبیك یا عراق.

 المقاومة وفق المنظور الدیني والدولي: المبحث األول
 الرؤیة الغربیة للمقاومة:  -

تع���د الح���رب وب���ال من���ازع، الظ���اھرة األش���د عنف���اً ب���ین ك���ل الظ���اھرات 
تبدو على درجة من العمومیِة، بوصفھا أقصى صور الص�راع االجتماعیة، وألنھا 

، بیان موق�ف الحض�ارة الغربی�ة م�ن مقاوم�ِة )∗(البشري، سنحاول وبشكٍل مختصر
الحروب، ویمكننا القول ان ذلك الموقف یشتمل عل�ى جنبت�ین: اح�دھما جنب�ھ دینی�ة 
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موض��وعیة، فف��ي الالھ��وت المس��یحي موق��ف مھ��م تج��اه الح��رب والمقاوم��ة، وھ��و 
موقف أصیل وقوي، إذ لعنتھا ورفضتھا بالقول: م�ن یض�رب بالس�یف فإن�ھ س�وف 

 -الض�ارب بالس�یف-، وتأتي ق�وة ذل�ك الموق�ف م�ن خ�الل تج�ریم المعت�دي)1(یموت
، أم�ا ق�انون الح�رب -الم�وت-وسیكون مصیره االعتداء علی�ھ بمث�ل م�ا أُعت�دي ب�ھ 

ع ان یق�اتلوا، وعل�ى والمقاومة في التوراة فھ�و: ف�ي حال�ة الغ�زو یج�ب عل�ى الجمی�
، ونلحظ ھنا أیضاً وج�ھ )2(العكس من ذلك الحروب العدوانیة یقوم بھا المتطوعون

من أوجھ الحرمة ومنع االعتداء على اآلخرین، وبذلك الصدد أیض�اً یش�یر الكت�اب 
 :)3(المقدس إلى حرمة القتل بقول النبي عیسى (ع)
أما أنا فأقوُل لكم: ال تق�اوموا الش�ر "وسمعتم أنھ قیل: عیٌن بعیٍن وسنٌّ بِسٍن. 

بمثلِھ، بل من لطمك على خّدك األیمن، فأدر ل�ھُ الخ�ّدِ اآلخ�ر؛ وم�ن أراد محاكمت�ك 
لیأخذ ثوبَك، فأترك لھُ رداءك أیضاً؛ ومن سّخرَك أن تسیر میالً، فسر معھُ میل�ین. 

 باً"من طلب ِمنَك شیئاً، فأعطِھ. ومن جاَء یقترُض ِمنَك، فال تردَّهُ خائِ 
مثلما یؤكد علماء الالھوت ان إصرار عیسى (ع) على عدم استعمال العنف 

في جمیع مراحل حیاتھ، ولم یعش المسیح بدون اس�تخدام للعن�ف فق�ط، ب�ل واضحاً 
انھ علَّم ذلك أیضاً لتالمذتِھ وأتباعِھ (الحواّریین)، من خ�الل وص�ایاه العش�رة الت�ي 

عانى من القھِر المس�تمر ألكث�ر م�ن ق�رنیین لم یسبق لھا مثیل إذ وجھھا إلى شعٍب 
، أم�ا الجنب�ة الثانی�ة فھ�ي: أیدیولوجی�ة انتھازی�ة تتمث�ل ف�ي )4(عل�ى ی�ِد غ�زاة أجان�ب

الدوِر السیاسي لإلی�دیولوجیا أكث�ر وض�وحاً م�ن دوِر األدی�ان، وعل�ى ھ�ذه الش�اكلة 
یمك��ن للمس��یحیِة تبری��ر حص��ر الس��لطة ف��ي یَ��َدي ش��خص واح��د، ویك��ون التقاؤھ��ا 

، بغض النظر عن تطابق أفعال�ھ أو ابتعادھ�ا ع�ن )5(رضیاً مع مصلحة ذلك القائدع
تعالیم الدین، إذ م�ا لبث�ت الكنیس�ة إال ان تج�د نفس�ھا مض�طرة إل�ى ان تتص�الح م�ع 
السلطة من أجل تمریر أفعال بعض الحك�ام اإلعتدائی�ة وتس�ویغھا ومنح�ھ ن�وع م�ن 

تمریر تلك القضیة بالقول: ان  )∗(ليالمشروعیة، إذ یحاول الفیلسوف نیكولو میكیاف
كل حرب تعتبر عادل�ة عن�دما تك�ون ض�روریة. وھ�ذا یمك�ن ان ی�رتبط بم�ا یس�مى 
أحیان��اً ب��ـ (تق��دیس الح��رب)، وھ��ي حال��ة تعب��ر ع��ن ن��وعٍ م��ن االن��دماج ب��ین حال��ة 
العسكرة والكنیسة، أو ما یدعوه المؤرخون الحداثویون بـــ (اإلصالحي اإلكلیركي 

ر المتدینین)، وھي جزء من سیاسة إضفاء البعد الروحي على الفظائع للمقاتلین غی
، وھن���ا یمكنن���ا ان نلم���س وقاح���ة الفك���ر الغرب���ي )6(واألعم���ال الوحش���یة للمعت���دین

المتط��رف (ول��یس المطل��ق) ال��ذي اس��تطاع ان یتالع��ب بنص��وٍص مقدس��ة وتزیی��ف 
ى االتفاقی�ات، الوقائع من أجل خدمة مصالحھ التوسعّیة، فكیف ال یمكنھم القف�ز عل�

واألع��راف الدولی��ة؟!!! طالم��ا ان ان الق��انون ال��دولي خ��الل حقب��ة العص��ر الوس��یط 
اس��تطاع ان یبن��ي مف��اھیم ح��ول الح��رب الدفاعی��ة أو االعت��داء، انطالق��اً م��ن معی��ار 
 ، الس��یادة، فیم��نح الح��ق بالقی��اِم ب��الحرِب ض��ّد أیّ��اً ك��ان، ومق��درة ال��رد عل��ى أي تح��ّدِ

ل��ك ی��رى ب��أن ح��دود أي دول��ة ھ��ي الخ��ط ال��ذي تس��تطیع ف��المنظور ال��دولي وف��ق ذ
. والمعی�ار )7(االنطالق منھ الجتیاح بلد مجاور أو الخط الذي یھاجمنا منھ المعتدي
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في الحروب ھ�ي ح�دود الدول�ة، ف�إذا ت�م عبورھ�ا نح�و اآلخ�رین ك�ان اعت�داًء، وإذا 
 عبرھا اآلخرین علینا كان دفاعاً. 

 للمقاومة (الجھاد):الرؤیة اإلسالمیة 
كما ھو معلوم ان اإلسالم دین س�الم ال ح�رب، وھ�ذه حقیق�ة ال یختل�ف فیھ�ا 
اثنان، إذ یعترف بھا ویقّرھا العدو قبل الص�دیق، فاإلس�الم ی�دعو إل�ى العم�ل وال�ى 

، لذلك أدان جمیع علماء المس�لمین (بمختل�ف )8(االمتثال ألوامر هللا سبحانھ وتعالى
سالمیة الھجمات اإلرھابیة االنتحاریة الت�ي وقع�ت ف�ي أمریك�ا مذاھبھم) والدول اإل

أو ما یسمى بغزوةِ مانھاتن، واعتبرتھا أعمال ضد اإلنسانیة  2001أیلول//11یوم
كونھا موجھة ضد المدنیین والناس األبریاء وھو فعل یتقاطع مع التعالیم اإلسالمیة 

أعلى في التسامح والمحبة  ) مثالً السمحاء، إذ كانت حیاة الرسول الكریم محمد (
والس�الم، مثلم��ا أم��ره هللا ب�ذلك (ع��دم ج��واز أك��راه اآلخ�رین) عل��ى اإلس��الم  بقول��ھ 

ْشُد ِم�َن اْلغَ�ّيِ} یِن قَد تَّبَیََّن الرُّ ، ودع�وة الب�اري ع�َز وج�لَّ )9(تعالى: {الَ إِْكَراهَ فِي الّدِ
مجتمعات اإلنس�انیة شیوع مظاھر الحرب والعداوة في الإلى السالم واألمان وعدم 

َّبِعُ�واْ ُخُط�َواِت الشَّ�ْیَطاِن إِنَّ�ھُ  ْلِم َكآفَّ�ةً َوالَ تَت بقولھ: {یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُواْ اْدُخلُواْ فِي الّسِ
بِ��یٌن} ، وتمث��ل رف��ض الق��وى اإلس��المیة لإلرھ��اب ف��ي مواق��ٍف حی��ث )10(لَُك��ْم َع��ُدوٌّ مُّ

صدرت العدید م�ن الفت�اوى الش�رعیة الت�ي تح�رم اس�تخدام العن�ف واإلرھ�اب ض�د 
الن��اس األبری��اء، انطالق��اً م��ن التوج��ِھ اإلنس��اني النبی��ل لفص��ائل وف��رق المقاوم��ة 

عدوان، إذ  اإلسالمیة، رغم تبنیھا ألعمال الجھاد والمقاومة ألي احتالل أو قھر أو
ان اإلسالم رفض الحرب بكل صورھا وأشكالھا، إال الحروب الدفاعیة التي ممكن 
ان تقوم للدفاع عن األرض، أو الوطن، أو دفاعاً عن المقدسات كالدفاع عن بیضة 
اإلس���الم كم���ا یعب���ر عن���ھ بع���ض الفقھ���اء، أي حینم���ا تتع���رض العقی���دة اإلس���المیة 

قتال اعتداءاً عل�ى اآلخ�رین بقول�ھ: {َوقَ�اتِلُواْ فِ�ي لألخطار، فا� تعالى حرم البدء بال
. وض�اعف هللا )11(َسبِیِل ّ�ِ الَِّذیَن یُقَ�اتِلُونَُكْم َوالَ تَْعتَ�ُدواْ إِنَّ ّ�َ الَ یُِح�ّبِ اْلُمْعتَ�ِدیَن }

بتل�ك  -غی�ر الملتح�ق–األجر في مثل تلك الحروب، إذ فضل المجاھد عل�ى القاع�د 
َرِر الحروب، كما في قول ھ تعالى:{الَّ یَْستَِوي اْلقَاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِیَن َغْیُر أُْوِلي الضَّ

َل ّ�ُ اْلُمَجاِھِدیَن بِأَْمَواِلِھْم َوأَنفُِس�ھِ  ْم َواْلُمَجاِھُدوَن فِي َسبِیِل ّ�ِ بِأَْمَواِلِھْم َوأَنفُِسِھْم فَضَّ
�َل ّ�ُ اْلُمَجاِھ�ِدیَن َعلَ�ى اْلقَاِع�ِدیَن  َعلَى اْلقَاِعِدیَن َدَرَجةً َوُكـال� َوَعدَ  ّ�ُ اْلُحْس�نَى َوفَضَّ

، وأعطى منزلة علیا لمن یقتل فیھا وھي منزل�ة الش�ھادة كم�ا ف�ي )12(أَْجراً َعِظیماً}
(م��ن قت��ل دون مال��ھ فھ��و ش��ھید، وم��ن قت��ل دون  ):محم��د( ق��ول الرس��ول الك��ریم

، ومن قتل دون وطنھ فھو شھید) عرضھ فھو شھید، ومن قتل دون دینھ فھو شھید
نس��تخلص مم��ا تق��دم ب��أن اإلس��الم ق��د تعام��ل م��ع مس��ألة الح��رب والقت��ال والمقاوم��ة 
كضرورةٍ من الضروراِت االستثنائیة، لدفع الض�رر، أو رد االعت�داء، ل�ذا نج�د ان 
العقیدة اإلسالمیة قد حثت، وألزمت المسلمین بع�دم اإلس�راف ف�ي القت�ل، أو إلح�اق 

 خرین أو االعتداء علیھم.األذى باآل



 2018�رش�ن الثاين  8-7 اجلامعة املستنرصیة - لكیة ا�ٓداب       ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقايف العارش 
 

369 
 

 المنظور/المسوغ الدولي للمقاومة (للجھاد):
ك��ان االس��تعمار وإل��ى عھ��ٍد قری��ب یُع��د عم��الً مش��روعاً، ویجی��زه الق��انون 
الدولي، مما أسھم ذلك في تعدد وتنوع أشكال وصور ذلك االستعمار، بتعدد صور 

ستعماریة الت�ي وأسالیب قھر الشعوب واضطھادھا، فظھرت العدید من األنظمة اال
یجیزھ������ا ویقرھ������ا الق������انون ال������دولي منھ������ا: االنت������داب، والتبعی������ة، والحمای������ة 

تت�دخل ف�ي الش�ؤوِن  ، إذ بإمك�ان ال�دول المس�تعمرة ان)13(الدولیة(الوصایة) والضم
الداخلیة لتلك البلدان أو األقالیم الواقع�ة تح�ت س�یطرتھا، وتض�ع ك�ل مق�درات تل�ك 
البل��دان بأی��دیھا. وف��ي خض��م معان��اة الش��عوب المحتل��ة، أو الت��ي تع��اني م��ن التس��لط 
االس��تعماري التوس��عي، ظھ��ر ح��ق تقری��ر المص��یر ف��ي الق��رن العش��رین، وق��د أق��ر 

 .)14(ھذا الحق 1919قد في مدینة باریس عام مؤتمر السالم العالمي المنع
وتع��د المقاوم��ة الت��ي یق��وم بھ��ا الس��كان الم��دنیون ف��ي الم��دن عم��الً ش��رعیاً 
لمقاوم�ة االح�تالل، ویوص�ف األف�راد الق��ائمون بالمقاوم�ة بوج�ھ س�لطات االح��تالل 
(بالثوار) أو المقاومون؛ ویطبق علیھم أحكام القانون الدولي في عملیات مق�اومتھم 

 .)15(حتالللال
كما وتع�د المقاوم�ة، أو الكف�اح المس�لح كم�ا یس�میھا بعض�ھم الوس�یلة األكث�ر 
استخداماً واألجدى نفعاً لدى الش�عوب لممارس�ة حقھ�ا ف�ي تقری�ر المص�یر حی�ث ال 
قیمة للوسائل السلمیة مع الممارسات التعسفیة للق�وى االس�تعماریة والعنص�ریة، إذ 

وع للقوة المسلحة من أجل نی�ل االس�تقالل. وق�د ان المقاومة تعني االستخدام المشر
نصت المادة األولى من الالئحة المتعلقة بقوانین الحرب البریة وأعرافھا في مدینة 

 على ما یأتي:  1907تشرین األول  18الھاي 
قوانین الحرب وحقوقھا وواجباتھ�ا ال تنطب�ق عل�ى الج�یش فق�ط؛ وإنم�ا تنطب�ق   -أ

 :)∗(على الوحدات المتطوعة للمقاومة إذا توافرت فیھا الشروط اآلتیة
 أن یكون على رأس الوحدات المتطوعة شخص مسؤول عن مرؤوسیھ. -1
 أن تحمل السالح علناً. -2
 .أن تكون لھا شارة ممیزة ثابتة یمكن تمییزھا عن بعد -3
أن تلتزم ھذه الوحدات في أثناء تنفی�ذ عملیاتھ�ا العس�كریة بق�وانین الح�رب  -4

 وأعرافھا.
 :)16(ونصت المادة الثانیة من الالئحة المذكورة على ما یأتي

یحملوا الس�الح علن�اً. وال یج�وز لھ�م إخف�اء أس�لحتھم أو التظ�اھر ب�أنھم  ان -5
 غیر محاربین وعندما یقترب العدو یجھزون علیھ.
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قواعد الح�رب وأعرافھ�ا، ف�ال یج�وز ان  -المقصود المقاومین–ان یراعوا  -6
یس����تخدموا األس����لحة المحرم����ة دولی����اً أو ذات الت����دمیر الش����امل، أو قت����ل 

 األسرى.
نظر، ف�ي البن�ود أع�اله ھ�ل لن�ا ان نس�أل ك�م ك�ان تَمُس�ك جی�وش ولو دققنا ال

 االحتالل المعتدیة الغاشم بھذه البنود؟!!! 
وھكذا على وفق ھذه القرارات والشروط المذكورة آنفاً إذا ما قاوَم المدنیون 
االحتالل؛ فإنھم ال یعّدون إرھابیین. مع مالحظة أن الدول الغربیة التي ت�ّدعي ف�ي 

رامھ��ا للق��انون ال��دولي ولحق��وق اإلنس��ان تفس��ر مب��ادئ الق��انون والحق��وق الع��ادة احت
على ھواھا ومصالحھا. فھي على سبیل المثال تعد المقاومة الفلسطینیة إرھاب�اً وال 
تنظ�ر إل�ى إرھ�اب الجھ�ة الت�ي تمارس�ھ الكی�ان اإلس�رائیلي بوص�فِھ ك�ذلك. ث�ّم إنھ�ا 

لى انھا إرھاباً، ول�یس حرك�ات تنظر إلى بعض حركات المقاومة التحرریة مثالً ع
 تحرریة.

 مفھوم المقاومة: المبحث الثاني
 التداخل المغلوط، والتمییز المطلوب: -

ثم��ة مف��اھیم عدی��دة، ق��د تت��داخل م��ع مفھ��وم المقاوم��ة مم��ا ی��ؤدي أحیان��اً إل��ى 
ضبابیة في المفھوم، ربما تصل إلى حد الخلط بینھا، الس�یما ل�دى أص�حاب الثقاف�ة 
المغایرة (من غیر العرب والمسلمین)؛ لذا ینبغي تمیزھا عن مفھوم المقاومة على 

 أنھا مفھوم قائم بحد ذاتھ؛ ومن ھذه المفاھیم:
 (Ters)مص��طلح یرج��ع أص��لھ إل��ى كلم��ة التینی��ة ھ��ي  :Terror إلرھ��ابا -1

وتعن�����ي التروی�����ع والرع�����ب، أو الھ�����ول وف�����ي الفرنس�����یة تقابلھ�����ا كلم�����ة 
(Terrorisme) مترابطتان م�ن حی�ث المعن�ى والم�دلول اللغ�وي،  والكلمتان

وقد أدت التطورات التاریخیة إلى شیوع الص�یغة المس�تخدمة ح�دیثاً ف�ي الفق�ھ 
 .)17(السیاسي

یُعّد اإلرھاب أخطر ظاھرة اجتماعیة تواجھھا المجتمعات الحدیثة ذل�ك أنھ�ا 
تتجاوز البعد الشخصي إلى حِد جع�ل الظ�اھرة حال�ة اجتماعی�ة ت�ؤثر ف�ي جماع�ات 
صغیرة أو كبیرة داخل المجتمع. وإن من س�مات عص�رنا ھ�ذا ھ�و الت�داخل المعق�د 

؛ إذ بق��در م��ا نت��ابع م���ن ب��ین التوص��یفات أو التفس��یرات الغائی��ة للفع��ل اإلرھ��ابيّ 
توجھ��ات تُ��دین اإلرھ��اب وتس��تھجنھ، نت��ابع ف��ي ذات الوق��ت توجھ��ات تض��عھ ف��ي 
مصاف مفاھیم أخرى؛ لعل أقربھا مقاوم�ة االح�تالل والجھ�اد وغیرھ�ا. ول�و أمعن�ا 
النظر لوجدنا أن الغرب قد مارس ھ�ذا الخل�ط المف�اھیمي المقص�ود، بع�ّده مقاومت�ھ 

م���راً مش���روعاً، فیم���ا ع���دَّ مقاوم���ة اآلخ���رین لالح���تالل، للنازی���ة والفاش���یة م���ثالً أ
واالس��تعمار، والعنص��ریة الص��ھیونیة، أعم��االً غی��ر مش��روعة وھ��ي إرھ��اب ف��ي 
نظره، إذ ان الغرب وضع لنفسھ معاییر ال یعترف بھا لغیرِه، ویرید فرضھا عل�ى 
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ر ؛ لذلك یعطي ال�بعض توص�یفاً لإلرھ�اب: بأن�ھ محاول�ة لنش�ر ال�ذعالنظام العالمي
والرعب إلغراض سیاسیة، في حین یعّرف المقاومة: ھي كل قوٍل أو فع�ٍل مض�اد 
لالستعمار، والھیمنة األجنبیة، أما بط�رٍق س�لمیة إتباع�اً لألص�ول القانونی�ة أو ع�ن 
طری���ق الكف���اح المس���لح، إلرج���اع األرض، وس���المة الع���رض، وك���ف األذى ع���ن 

. وفي ذل�ك الص�دد )18(ريالوطن، بشرط عدم جعل األبریاء وقوداً ألي عمل عسك
 :)19(یورد الُمفكر السید بحر العلوم مقارنة بین اإلرھاب والمقاومة بالقول

" ال یمكننا شطر اإلرھاب إلى شطرین، بحیث نُس�مي الش�طر األول إرھاب�اً 
شرعیاً، ونُسمي الشطر الثاني إرھاباً غیر شرعي، أو نقول ان اإلرھاب الشرعي، 

ش��رعي التكفی��ري وذل��ك لع��دم إمكانی��ة إض��فاء ص��فة ھ��و المقاوم��ة، واإلرھ��اب الال
المشروعیة على عمٍل تستنكره األخالق اإلنسانیة واألعراف البش�ریة، فض�الً ع�ن 

 القوانین وما أستقر في المجتمعات من القیاس والتفریق بین القانوني والالقانوني"
 وھذا یعن�ي أن�ھ ل�یس باإلمك�ان تبری�ر أي فع�ل أو تس�ویغھ فالفع�ل الباط�ل ال

یمك�ن ان یُحق��ق المقبولی�ة عن��د اآلخ�رین، مثلم��ا ال یمك�ن إنك��ار الفع�ل الح��ق، رغ��م 
بعض المحاوالت البائسة لخلط المفاھیم وتبریر الفعل الالشرعي، وتجریم األفع�ال 
الشرعیة، تحت أي ذریعة أو ألي عذٍر كان، فالسرقة؛ ھي سرقة وھي فع�ل ح�رام 

فال یمكن للبعض ان یبرر فعل السرقة  ومنبوذ، ومدان وفق كل الشرائع السماویة،
للسارق بدعوى صعوبة الحیاة والعوز المادي. أو عّد ذلك الفع�ل المخ�زي مقاوم�ة 
لالحتالل، فھل یستحق المجرم ان یكون مقاوماً؟!!  وأي مقاومة ھ�ذه الت�ي أبطالھ�ا 

 ُسّراق؟!!
 ورغم كل ھذا یجب ان ال ننساق وراء تعمیم المبدأ على أمور اس�تقرت ف�ي

الواق��ع ال��دولي وقررتھ��ا الش��رائع الس��ماویة، ف��أي ب��الد تق��ع تح��ت ظل��م االح��تالل 
وویالت��ھ، أو تُھ��دد بانتھ��اك حرم��ة أراض��یھا أو ت��دنیس مقدس��اتھا واس��تباحة دم��اء 
المواطنین األبریاء فیھا یكون لزاماً على شعبھا وأبنائھا ان یُم�ارس ش�تى الوس�ائل 

ھم، بشرط ان ال یتورطوا بقتل األبریاء واألسالیب إلخراج المحتل وطرده من بالد
 وسفك دماء الشعب األعزل بدعوى المقاومة. 

الق��وة المس��لحة م��ن جان��ب دول��ة  اس��تخدامویعن��ي  :Aggressionالع��دوان  -2
بوجھ سیادة دولة أخرى، أو وح�دتھا اإلقلیمی�ة أو اس�تقاللھا السیاس�ي، أو ب�أي 

 .)20(أسلوب آخر یتناقض ومیثاق األمم المتحدة
لغ��ةً ھ��و الج��د والجھ��د، الطاق��ة والمش��قة، وبل��وغ جھ��د اإلنس��ان غای��ة  الجھ��اد: -3

لمجاھ�دة: اس�تفراغ الوس�ع ؛ والجھ�اد وا)21(األمر الذي ال یألو على الجھ�د فی�ھ
في مدافعة العّدو. ویعني اصطالحاً: ھو بذل كل جھد ممكن ل�دفعِ الع�دو ودرأ 

، والجھاد )22(خطره ولیس للعدوان على اآلخرین وتھدید حیاتھم أو ممتلكاتھم
نوعان: جھاد بمحاربة الظلم واالضطھاد ونشر اإلسالم والدفاع عن�ھ. وجھ�اد 
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عھ��ا ع��ن ارتك��اب المعاص��ي؛ وھ��و م��ا یس��مى بمجاھ��دة الش��یطان وال��نفس ورد
) عن��دما ع��اد م��ن إح��دى (بالجھ��اد األكب��ر) وف��ي ھ��ذا یق��ال إن النب��ّي محم��د(

المعارك قال لص�حابتِھ: (لق�د ع�دنا م�ن الجھ�اد األص�غر إل�ى الجھ�اد األكب�ر)، 
م��ن حی��ث إن الجھ��اد  )23(قی��ل: وم��ا الجھ��اد األكب��ر؟ ق��ال: مجاھ��دة العب��د ھ��واه

وبة واألكثر أھمیة ف�ي الص�راع ض�د الغ�رور واألنانی�ة األكبر ھو األكثر صع
. إذن الجھ���اد بمعن���اه اإلس���المي ل���یس ألغ���راض االعت���داء عل���ى )24(والش���ر

اآلخرین والتوسع بأسِم اإلسالم وإنما ھو الدفاع ع�ن اإلس�الم؛ ویك�ون الجھ�اد 
 موجھاً ضد أشخاص معینین.

وھ��و ك��ل عم��ل یتض��من  ):political Violenceالعن��ف السیاس��ي: ( -4
الھج��وم عل��ى اآلخ��رین بقص��د الس��یطرة عل��یھم بالقت��ل، والت��دمیر، واإلخض��اع 

. ل�ذلك نلح�ظ )25(إلحداث تغییر في السیاسة ف�ي نظ�ام الحك�م أو ف�ي أشخاص�ھ
كثیراً ما یُخل�ط ب�ین العن�ف السیاس�ي وب�ین المقاوم�ة بس�بب التق�ارب والتش�ابھ 

 قوة والتھدید باستخدامھا.القائم بینھما كاشتراكھما في استخدام ال
الت�ي یق�وم بھ�ا مجموع�ة م�ن الس�كان الم�دنیون ف�ي الم�دن  أما المقاومة فھي: -5

عمالً شرعیاً لمقاوم�ة االح�تالل، ویوص�ف األف�راد الق�ائمون بالمقاوم�ة بوج�ھ 
سلطات االحتالل (بالثوار) ویطبق عل�یھم أحك�ام الق�انون ال�دولي ف�ي عملی�ات 

 .)26(مقاومتھم لالحتالل
المقاوم��ة، أو الكف��اح المس��لح كم��ا یس��میھا بعض��ھم الوس��یلة األكث��ر  وتع��د

استخداماً واألجدى نفعاً لدى الشعوب لممارسة حقھا في تقریر المصیر حی�ث 
ال قیم���ة للوس���ائل الس���لمیة م���ع الممارس���ات التعس���فیة للق���وى االس���تعماریة 

أجِل نیل والعنصریة، إذ المقاومة تعني االستخدام المشروع للقوةِ المسلحة من 
 االستقالل.

الحشد: لغة ھو أسم، وَحَشَد (فعل)، حشَد یَحشد، حشداً، والفاعل ھو (حاش�د)،  -6
والمفع��ول ب��ھ َمحش��ود، َحش��َد الجن��ود للمعرك��ة أي جمعھ��م، وحش��دوا لألم��ر: 

 .)27(اجتمعوا لَھُ، وحشدت الجماعة: اجتمعت وخفّت للعمل الُمشترك وللتعاون
الق�وات  ي، عراقي، وطني، وھو ج�زء م�نالحشد الشعبي: وھو تشكیل نظام  -7

ویأتمر ب�إمرة القائ�د الع�ام للق�وات المس�لحة ومؤلف�ة  ،عراقیةالمسلحة األمنیة ال
) فص��یالً، تش��كلت بع��د فت��وى الجھ��اد الكف��ائي الت��ي أطلقتھ��ا 67م��ن ح��والي (

تنظ��یم م��ا یس��مى   ، وذل��ك بع��د س��یطرةالنج��ف االش��رف المرجعی�ة الدینی��ة ف��ي
عل��ى مس��احات واس��عة ف��ي ع��دد م��ن  الدول��ة اإلس��المیة (داع��ش اإلرھ��ابي)

وأق���ر ق���انون ھیئ���ة الحش���د الش���عبي بع���د  المحافظ���ات الواقع���ة ش���مال بغ���داد،
 .)28(بأغلبیة األصوات لصالح القانون مجلس النواب العراقي تصویت

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A


 2018�رش�ن الثاين  8-7 اجلامعة املستنرصیة - لكیة ا�ٓداب       ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقايف العارش 
 

373 
 

 الھویة الُملتبسة للمقاومة: 
تمثل المقاومة في الفكر السیاسي، مكانة ُملتبسة. تتأرجح في التوصیف ب�ین 

ب��ین  )∗(ش��رعیة تقتنص��ھا، وش��بھة إرھ��اب تُلص��ق بھ��ا وتق��یم ف��ي منزل��ة التش��كیك
. وھذا االلتباس لم یأِت من فراغ طبعاً، فأن المقاوم لیس )29(معترف بھا ومنكر لھا

ع، بل ھو یبقى دائماّ صوتاً صادحاً كغیرِه، من اآلخرین الذین یرضون باألمر الواق
بحقیقة التحریر، وعرٌق ینبض، ونَفٌس یتردد، فكما یق�ال م�ا ض�اع ح�ق ق�ط وراءه 
مط���البین، وع���ن أي ح���ق ن���تكلم؟! وم���ع أي مط���البین؟! ان���ھ ح���ق التحری���ر، ح���ق 
االستقالل، حق حفظ السیادة، حق الحفاظ على وحدة الصف ال�وطني، وال�ذود ع�ن 

البین بھ فھم رجال ص�دقوا فیم�ا عاھ�دوا هللا علی�ھ، أنھ�م رج�ال المقدسات، أما الُمط
المقاومة األبطال (رجال الحشد الشعبي)، وانطالقاً من حقیقة ان الحقوق المعنوی�ة 
أكبر قدراً وأعظم ش�أناً ل�دى المجتمع�ات البش�ریة، م�ن الحق�وق المادی�ة، فاالعت�داء 

مجتمعی�ة والوطنی�ة، واللغ�ة، على الرموز األساس�یة لألم�ة مث�ل: ال�دین، والوح�دة ال
والتأریخ، والمقدسات، أشد وأعظم من نھب ثرواتھا واحتالل أراضیھا، الن الم�ال 
یمك����ن ان یس����ترد، واألرض یمك����ن ان تس����تعاد، إال ان االعت����داء عل����ى الرم����وز 
األساسیة للمجتمع، أخط�ر وأعظ�م م�ن حی�ث أن�ھ ی�أتي البن�اء م�ن قواع�دِه، ویس�لب 

اكرتھا، ویمسخ ثقافتھا، ویزیل حضارتھا، فالمقاومِة للحفاِظ األمة ھویتھا، ویُلغي ذ
على الرموِز والمقدسات، ھي مقاومة للحفاظ عل�ى العراق�ة واألص�الة ھ�ي مقاوم�ة 
للحفاظ على مقومات بن�اء األم�ة والمجتم�ع، وأس�باب دیمومتھم�ا، فمث�ل ھك�ذا ن�وع 

یھا م�ال أو جھ�د ب�ل من المقاومة تستنفر كل القوى، وكل اإلمكانیات، وال یُغلى عل
تس�تحق ألجلھ�ا ان تُزھ�ق األرواح، وھ��ذا ف�ي الس�یاق اإلنس��اني، فم�ا بالن�ا بالس��یاق 
اإلسالمي أو اإلیماني (العقدي)، الذي یؤكد على ان المقاومة ھي حالة ال�دفاع ع�ن 
المصالحِ، أو األھداف التي یمتلكھا اإلنسان بالفطرة، فما ان یشعر اإلنس�ان بخط�ٍر 

وقع علیھ، فیندفع ذلك اإلنس�ان فطری�اً لمجابھ�ة ذل�ك الخط�ر، ول�دفع أو یحس بظلم 
حی��ف ذل��ك الظل��م ال��ذي وق��ع علی��ھ، فالمقاوم��ة لیس��ت كلم��ة عادی��ة، ولیس��ت عم��الً 
مح��دوداً، ب��ل ھ��ي تعن��ي الكثی��ر، مثلم��ا تم��نح الكثی��ر. إذاً المقاوم��ة تتطل��ب تض��حیة 

والتدمیر من اج�ل إرھ�اب وفداء وبذل النفس الغالیة، مثلما اإلرھاب یقوم بالتفجیر 
الناس وترویعھم، فالعنف سمة مشتركة بین األمرین: (اإلرھاب والمقاومة) إال انھ 
المس�ؤولیة الجنائی�ة تختل�ف طبع�اً ب�ین األم��رین فم�ن یفج�ر نفس�ھ لتروی�ع اآلخ��رین 
وإرھابھم مدان وعملھ مرفوض، وال یتمتع بالشرعیة، لكن من ینذر نفسھ استبساالً 

غتصب، ولدفع الحیف والظلم الذي وقع علیھ وعلى أبناء شعبھ وأبناء لرد الحق المُ 
جلدت��ھ م��ن اإلرھ��اب أو االح��تالل الُمعت��دي الغاش��م عمل��ھ مب��ارك ومقب��ول ش��رعاً 

وھكذا ان التداخل بین اإلرھاب والمقاومة أوجَد ضبابیة سواء على األف�ق  وقانوناً.
 لناس من فكرة المقاومة.السیاسي أو على مستوى الحیاة االجتماعیة، ومواقف ا

 الحرب على اإلرھاب... حرُب مْن ضد مْن؟!
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في الواقع ان الوالیات المتحدة األمریكیة لما شرعت في مطاردة ما یس�مى  
، كان�ت ق�د حش�دت الوس�ائل 2001ایلول/س�بتمبر11تنظیم القاعدة، غداة اعتداءات

ول�یس تنظ�یم القاع�دة العسكریة والسیاسیة الھائلة لمقاتلة/ ومحارب�ة اإلس�الم كك�ل، 
(المحس��وب ظلم��اً عل��ى اإلس��الم) فحس��ب، ودلی��ل ذل��ك م��ا أطلق��ھ ج��ورج ب��وش ف��ي 

لنجعلھ�ا حرب�اً رداً عل�ى تل�ك االعت�داءات خطابھ األول بعد تلك التفجی�رات ب�القول 
، رغم اعتذاره فیما بعد وعّدھا ھف�وة لس�ان، ومحاولت�ھ Crusade Warصلیبیة:

لمض��ي إل��ى اح��د مس��اجد المس��لمین ف��ي مدین��ة لتع��دیل ص��یاغة كالم��ھ الس��الف، با
واشنطن، ودخولھ للمسجد وھو منسحق القلب حافّي الق�دمین، لیمح�و ع�ن األذھ�ان 

ھ��ذا األس��لوب وھ��ذه الھف��وة ال تنم��ان إال ع��ن  ، إال ان)30(االنطب��اع ال��ذي ترك��ھ!!
مواقفِھ البغیضة المش�حونة بالحق�ِد عل�ى اإلس�الِم والمس�لمین، وتحدی�داً وف�ي مقدم�ة 

!! وھم�ا ال�دولتان الش�رق )∗(ھذه الدول إیران والع�راق، كونھم�ا م�ن ال�دول المارق�ة
القدیم�ة، أوسطیتان اللتان تمثالن (محور الشر)، وتشكالن الب�دیل الح�الي لموس�كو 

تش��رین  /6إذ ان ج��ورج ب��وش ق��د ص��رح أم��ام منظم��ة الحل��ف األطلس��ي بت��أریخ:(
) ب�القول: إنن�ا ل�ن نك�لَّ حت�ى نج�د الف�رق اإلرھابی�ة الش�املة، ونعتق�ل 2001الثاني/

، ویبدو ان جنود بوش قد تالقفوا تلك الخطبة، وطبقوا فحواھا )31(أفرادھا ونھزمھا
ة ان أفعال الج�یش األمریك�ي وعل�ى رأس�ھ بحق الشعب العراقي أبشع تطبیق لدرج

، )32(الحكومة األمریكیة ھي مح�ط انتق�اد واس�تھجان حت�ى م�ن المجتم�ع األمریك�ي
 فھل ان العراق یعد من الفرق اإلرھابیة الشاملة؟!

قبال��ة ذل��ك كل��ھ نلح��ظ خطاب��ات أزالم القاع��دة التكفیری��ة، الت��ي یعم��دون م��ن 
عملیات غسیل الدماغ یضمن لھ تحویل بعض الطلبة خاللھا إلى ممارسة نوعاً من 

والش���باب المتش���ددین إل���ى أدوات للقت���ل، مس���تعدین لتحوی���ل أجس���ادھم إل���ى قناب���ل 
انفجاری��ة خدم��ة لم��ا یس��مى بالقض��یِة الجھادی��ة حس��ب زعمھ��م، ولھ��ذا األم��ر تھی��أّ 
للقاع��دة ع��دد م��ن الطرائ��ق للس��یطرة عل��ى أنص��ارھم والمتحمس��ین لھ��م، وخی��ر م��ا 

ك خطابات الطبیب المصري أیمن الظواھري (األب الروحي للقاعدة) في یجسد ذل
كتابھ: فرسان تحت رایة النبي، فلو لحظنا النصوص الواردة فیھ وأشھرھا (وصیة 

تل��ك الوص��یة المس��كونة باإلیم��ان المتعص��ب والمتط��رف، لدرج��ة ) ∗(محم��د عط��ا)
ش�باع ال�ذي یس�وقھ إل�ى یّسوغ لھ أن یقتل ركاباً أبریاء ویحیا موتھ األت�ي أش�بھ باإل

 :)33(سبیل هللا وھو ینتحر لیالقي هللا إذ جاء في نص تلك الوصیة
"في لحظة االقتحام، أضرب ضرب الشجعان ال�ذین ال یرغب�ون ف�ي الع�ودة 
إل��ى ھ��ذه ال��دنیا، وُص��ح هللا اكب��ر ذل��ك ان ھ��ذه الص��یحة ت��دخل الرع��ب ف��ي نف��وس 

ب��أبھى حللھ��ا، وان الحوری��ات  الك��افرین[...] واعلم��وا ان جن��ات الخل��د ُزین��ت بك��م
ین�ادینكم: تع�ال ی�ا ص�دیق هللا وق�د ارت�دین أجم�ل حل�یھن، وإن أنع�م هللا عل�ى واح��د 
منكم بضحیٍة لیذبحھا، فما علیھ س�وى إتم�ام التض�حیة[...] وال تج�ادلوا أح�داً م�نكم 

وإن ت�ذبحوا أح�داً، ج�ردوا م�ن قتل�تم، الن  )∗(في ھذا، وإنما لكم اإلصغاء والطاع�ة
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)، ولكن بشریطِھ واحدة أال تصرفكم الغنیمة عن األھم: وھو تلك ھي ُسنة النبي(
 التنبھ للعدو، وخیاناتھ وھجماتِھ"

وعلین��ا ان ال نس��تغرب مث��ل ھك��ذا منط��ق أو مث��ل ھك��ذا فك��ر متط��رف، فھ��و 
أس�امة ب�ن الدن وھ�و األب وعلى شاكلِة غی�ره م�ن المتط�رفین ال�دینیین، ھ�م أتب�اع 

الروحي لھم، إنما یُعد ف�ي النھای�ة نت�اج تنش�ئتھ وخبرات�ھ ف�ي الحی�اة، ونت�اج الدیان�ة 
العالمی���ة الت���ي ورثھ���ا/أو ب���األحرى ت���درب علیھ���ا ف���ي معس���كرات الس���ي أي إی���ھ 

)C.I.A الت��ي مارس��ت دوراً كبی��راً خ��الل حقب��ة الثمانینی��ات م��ن ھ��ذا الق��رن ح��ین (
لمخابرات الباكس�تانیة، وآخ�رین (المملك�ة الس�عودیة العربی�ة، قامت وبالتعاون مع ا

وانكلترا، وآخرین غیرھم)، بتجنید األصولیین اإلسالمیین األكثر تطرفاً، وتدریبھم 
وتسلیحھم باألس�لحة الخفیف�ة وإع�داد م�ا یس�مى باألفغ�ان الع�رب ال�ذین ت�م إع�دادھم 

دیمھا وفق�اً ألغراض�ھم ، والی�وم ق�اموا بإع�ادة تق�)34(لضرب ال�روس ف�ي أفغانس�تان
الخاصة، فھم بتقدیمھم لعصابات داعش التكفیریة من بعد تنظ�یم القاع�دة اإلرھ�ابي 
إنما ھم یقدمون أساساً(مسوغاً) شرعیاً للحرِب واإلرھاب ویس�اوون ب�ین ھجم�اتھم 
االنتحاری�ة والش�ھادة وھ�و م�ا یتطل��ب فھ�م المص�ادر الدینی�ة والتاریخی�ة العتق��ادھم 

ھم، فھ���م ق���اموا باختط���اف اإلس���الم لص���الح أغراض���ھم غی���ر وق���یمھم ومخطط���ات
 .)35(المقدسة

 حصاد المقاومة: المبحث الثالث
 العالقة التبادلیة بین الشعب والمقاومة

 المقاومة (أبطال الحشد الشعبي): )∗(الشعب إدام
تشیر معظم تجارب الشعوب التي ش�ھدت أعم�ال مقاوم�ة مس�لحة، م�ن أج�ل 

كض��رورةٍ  -أبن��اء الش��عب-نی��ل اس��تقاللھا وحریتھ��ا، إل��ى أھمی��ة الحاض��نة الش��عبیة
أساسیٍة لبقاِء ودیمومة حركات المقاومة الوطنی�ة الت�ي تنبث�ق م�ن ال�داخل ال�وطني، 

مس��لمٍة واح��دةٍ  وتك��اد ھ��ذه التج��ارب تتف��ق رغ��م خصوص��یة ك��ل تجرب��ة منھ��ا عل��ى
تتلخص في تلك المعادلة والعالقة الطردیة ما بین تصاعد أعمال المقاومة الوطنی�ة 

. وتكمن أھمیة وص�عوبة )36(من جھِة وبین سالمة نسیجھا الشعبي من جھة أخرى
ھذه المعادلة بین المقاوم�ة واالح�تالل ف�یمن یكس�ب ودَّ الش�عب وحش�د ال�رأي الع�ام 

، فالش��عب ھ��و العنص��ر الحاس��م ف��ي ھ��ذا المی��زان، الش��عبي والجم��اھیري لص��الحھ
فالعالق��ة ب��ین والش��عب كحاض��نٍة للمقاوم��ِة یُمث��ل س��الح ذو ح��دین ال یمك��ن ترك��ھ، 

الشعب ورجال المقاومة ھي عالقة حتمیة، وض�روریة إذ یُش�بّھ "م�او تس�ي تون�غ" 
زعیم المقاومة في الصین الشعبیة، رجال المقاومة كاألسماك، والشعب ھ�و البح�ر 

، لذي تتكاثر فیھ تلك األسماك، وب�دون البح�ر ال تس�تطیع ھ�ذه األس�ماك أن تس�بح)ا
-لذا نرى كل من طرفي الص�راع یس�عى جاھ�داً لض�مان كس�ب ھ�ذا العام�ل المھ�م 

أو عل��ى األق��ل تحیی��ده وربم��ا إخراج��ھ م��ن معادل��ة الق��وة، وإذ یس��عى أي  -الش��عب
اح��تالل أو اعت��داء إرھ��ابي ف��ور إنج��ازه الص��فحة العس��كریة مباش��رة لیق��وم بإنج��از 
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ت��ي تواجھھ��ا قوات��ھ بع��د الص��فحة االجتماعی��ة بغی��ة ض��مان ف��ك الحص��ار والعزل��ة ال
دخولھ��ا ال��بالد عن��وة، فیح��اول النف��اذ م��ن أی��ة ثغ��رات عرقی��ة، أو طائفی��ة، أو عق��د 
تاریخیة لتفجیر النسیج االجتماعي من الداخل وتألیب السكان على بعضھم البعض 

. فیم�ا یُمض��ي م�ا یس��مى تنظ�یم داع��ش )37(ب�زرع الش��كوك والمخ�اوف أو تعظیمھ��ا
الق���وات األمنی���ة الوطنی��ة م���ن (الج���یش والش���رطة اإلرھ��ابي إل���ى تش���ویِھ ص��ورة 

واألجھزة األمنیة) في أذھان الناس في المناطِق الت�ي س�یطروا علیھ�ا بُغی�ة تش�كیل 
فف�ي الوق�ت ال�ذي یس�عى فی�ھ المق�اومون الش�رفاء قاعدة وحواض�ن اجتماعی�ة لھ�م، 

(أبطال الحشد الشعبي والقوات المس�لحة) إل�ى كس�ب ود الش�عب، تس�عى عص�ابات 
التكفیری��ة إل��ى إیج��اد ثغ��رات ف��ي جس��ِد ذل��ك النس��یج االجتم��اعي م��ن اج��ل  داع��ش

اختراقھ، والعمل على تفكیكھ، وإذكاء نوع من الفتنة التي تؤدي إلى تقاطع ال�رؤى 
بین مكونات الشعب الواحد، من خالل تشویھ صورة أبطال المقاومة الوطنیة، ف�ي 

المخ��ربین، القتل��ة ال��ذین  أنظ��ار الن��اس والمجتم��ع، وإظھ��ارھم بص��ورةِ الم��دمرین،
یستبیحون أموالكم ویستحیون نسائكم!!! وھم الذین یعیقون مشاریع األعمار والبناء 
التي یسعى المد العربي واإلقلیمي لتقدیمھا لكم!!!  وھذا ال�نھج ذات�ھ انتھجت�ھ ق�وات 

حاول جیش االح�تالل األمریك�ي وبع�د أن  2003االحتالل من قبل ففي بدایة عام 
ط��ورة التص��دي ل��ھ ف��ي البدای��ة بش��كل موح��د، تمزی��ق وح��دة الص��ف أستش��عر خ

العراقي، عبر إطالق وعود كاذبة تتعلق بإصالحات مستقبلیة وإجراء تغییرات في 
وضع البالد، وإتاحة الفرص لعمل الحزبي والتعددیة الحزبیة بدعوى حریة العمل 

تص�ب ف�ي  السیاسي، وتقوی�ة األط�راف العش�ائریة، وغیرھ�ا م�ن اإلج�راءات الت�ي
مصلحِة جیش االحتالل حینذاك، وتساعد على تمزیق نسیج الشعب العراقي، ك�ون 
تلك اإلجراءات والتدابیر كانت تعد الخطوة األول�ى لج�یش االح�تالل عل�ى خارط�ِة 
سیاسة فرق تسد. لدرجة ان االح�تالل ق�د نج�ح ف�ي بع�ض األحی�ان ف�ي دف�ع الن�اس 

ارض بش��ریة تق��ف ف��ي طری��ق عل��ى التق��اعس ع��ن العم��ل الجھ��ادي، وجعلھ��م ع��و
ع��ن طری��ق ع��دم التع��اون معھ��م، ھ��ذا ان ل��م ) ∗(فص��ائل المقاوم��ة الوطنی��ة الش��ریفة

 یقوموا باإلبالغ عنھم!!!
 أھمیة المقاومة: -

على الرغم مما یؤك�ده بع�ض الب�احثین والمختص�ین، ب�أن المقاوم�ة الش�ریفة 
بأن التحرر م�ن  تكون على عدة أنواع وأشكال ومنھا المقاومة السلمیة، التي تؤمن

 -حم��ل الس��الح-ج��ور االح��تالل وظلم��ھ ال یك��ون حص��راً عل��ى المقاوم��ة العس��كریة
والمواجھة المباشرة، وإال ما نجح الزعیم الھندي (المھاتما غاندي) وأتباعھ الث�وار 
الھندیین في تحریر الھند من ظلم االحتالل البریط�اني، بوس�ائل س�لمیة تك�اد تك�ون 

ن بع�ض االعت�داءات واالح�تالالت، ال تج�د معھ�ا المقاوم�ة أقرب إلى الخی�ال، إال ا
السلمیة نفعاً، م�ا ل�م تص�احب تل�ك المقاوم�ة، بأعم�ال عس�كریة تُجب�ر الُمحت�ل عل�ى 
الخ��روج المبك��ر م��ن ال��بالد، وتجب��ر الُمعت��دین (ال��دواعش) عل��ى التس��لیم وإلق��اء 

ى ت��دمیر الس��الح، وتقط��ع الطری��ق أم��ام مخطط��اتھم البغیض��ة والدنیئ��ة الس��اعیة إل��
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البالد وجعل الفرقة بین أبناء الشعب فض�الً ع�ن س�عیھم لتش�ویھ اإلس�الم المتس�امح 
وقیمھ االجتماعیة، لذلك یمكننا القول بأن المقاومة العسكریة جدیرة ب�أن تك�ون لھ�ا 

 األھمیة الرئیسیة ألسباب عدة منھا:
انھ�ا أكث�ر إذا نظرنا إلى المقاومة العسكریة، من ناحیة قوتھا وشدتھا، لوج�دنا  -1

تھدی��داً ألي محت��ل أو عص��ابات داع��ش التكفیری��ة، وأعظ��م فتك��اً بالع��دو، مم��ا 
توقعھ من أضرار مادیة، وبشریة تدفع بالدواعش إلى التسلیم أو على مغ�ادرة 

 البالد.
ان المقاوم��ة العس��كریة، ترب��ك ال��دواعش، وتش��ل ح��ركتھم، وتض��یق عل��یھم  -2

 لتكفیریة المتطرفة الخبیثة.الخناق، فتقطع علیھم طریق تطبیق أجنداتھم ا
ان عص��ابات داع��ش التكفیری��ة مج��امیع ق��ذرة، وھمجی��ة، وتفتق��ر إل��ى الحنك��ة  -3

العس��كریة والتع��امالت المھنی��ة، بس��بب ھمجیتھ��ا، ف��ال ینف��ع معھ��م الح��وار أو 
التفاوض كونھم مجرمین وقتلة مأجورین، فما لم یذوقوا وب�ال ن�ار أبن�اء البل�د 

 بي) لم یتمكن البلد من استعادة عافیتھ.الحقیقیین (أبطال الحشد الشع
ان المقاومة العسكریة المتمثلة (بالحشد الشعبي) والقوات األمنیة من الج�یش   -4

والشرطة وجھاز مكافحة اإلرھاب، ھي مفخرة للبلد ورفع شأنھ ف�ي المجتم�ع 
ال��دولي، فرج��ال المقاوم��ة یص��نعون المج��د والت��أریخ ال��وطني للبل��د بأن��املھم 

 الشریفة.
ھم المقاوم��ة والتص��دي العس��كري ف��ي خل��ق رؤی��ة وطنی��ة موح��دة وھ��دف تُس��  -5

مشترك، یتمثل في الموقف من العصابات التكفیریة (داع�ش)، مم�ا تُس�ھم ف�ي 
خلق حالة نوعیة من رص الصفوف وتوحید الكلم�ة، فالقاع�دة السوس�یولوجیة 

 تقضي بأنھ خلق عدو تعني تجمیع الداخل.
المعیشة، عن طریق تقدیم الخ�دمات للم�واطنین أثن�اء السعي إلى رفع مستوى  -6

األزمات وت�أمین حی�اتھم وحمای�ة أرزاقھ�م، فض�الً ع�ن رعای�ة عوائ�ل ش�ھداء 
المقاومة، ومتابعة قضایا األسر والمواطنین المخطوفین لدى عصابات داعش 

 التكفیریة والسعي إلطالق سراحھم وتحریرھم.
لش��عبي) وكم��ا ھ��و معل��وم، ل��م تكل��ف المقاوم��ة الوطنی��ة واإلس��المیة (الحش��د ا -7

خزینة الدولة. فھي قوة دفاعیة شبھ مجانیة، عرفت كیف یكون الدعم، وكی�ف 
یوظف لخدمة الوطن، وكیف تفوز المقاومة الوطنیة بج�ائزة التحری�ر بع�د ان 
رص��ت الص��فوف م��ع الج��یش والش��رطة واألجھ��زة األمنی��ة، فھ��ي ت��دافع ع��ن 

 .)38(أرض الوطن وعن المقدسات بال تبجح
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 ماذا بعد طرد االحتالل؟!!
ما إن یختم المقاومون جولة صراعھم ضد المحتل، حتى تبدأ جول�ة أخ�رى. 
فالمجتمع الذي أخت�ل نظ�ام الحی�اة فی�ھ بت�أثیر الص�راع ال�داخلي، ال ب�د ان یس�تعجل 
العودة إلى وضعٍ یمارس فیھ الناس أنشطتھم، ویسھمون كالً على حسب طاقتھ في 

ھ المحت�ل أو العص�ابات الداعش�یة التكفیری�ة، س�واء عل�ى ص�عید أعادة بناء ما خرب
البینة المادیة، أو على صعید م�ا ح�رص عل�ى أش�اعتِھ م�ن ق�یم وس�لوكیات خاطئ�ة 
حین جعل�وا م�ن مجتمعن�ا بیئ�ة ینم�و فیھ�ا العن�ف، واإلرھ�اب، والحق�د، والتط�رف، 

ال والتكفی��ر... وح��ین ص��ادر ش��عور الن��اس ب��األمن، وش��عورھم بالحری��ة، واغت���
أحالمھم، وتآمر على مستقبلھم...في الجولة التالی�ة للص�راع...تتعاظم الحاج�ة لك�ل 
جھ��د ولك��ل خب��ره. ول��دى المق��اومین ال��ذین ش��غلھم ص��راعھم ض��د المحت��ل أو ض��د 
عصابات داعش التكفیریة...خبراتھم ینبغي ان ال تُھمل...ومن ال خبرة لھ...ینبغي 

 ان ال تغلق دونھ أبواب العمل والعطاء.
فف����ي المجتمع����ات المأزوم����ة، حی����ث الح����روب، والنزاع����ات، والك����وارث 
اإلنس��انیة، وحی��ث الكراھی��ة وانھی��ار الض��وابط والمنظوم��ات األخالقی��ة، وحی��ث 
البح��ث ع��ن أم��ل ف��ي خض��م رك��ام االنھی��ارات، والمش��كالت االجتماعی��ة وفش��ل 

ى محاوالت استعادة الوضع الطبیعي، یكون البشر في العادة حطب األزمات، وأول
ضحایاھا فھم غالباً، الجنود الذین یدفع بھم إلى میادین الحرب والصراع الملتھب�ة، 
وھم أیضاً الذین تستغل طاقاتھم واندفاعاتھم وعواطفھم الجیاشة لخ�وض مأس�اة م�ا 

 بعد الحرب.
فح��ین تض��ع الح��روب أوزارھ��ا... وتق��ف دوام��ة العن��ف، ویس��تعید الن��اس 

المش�تركین ف�ي ال�دفاع ع�ن ال�وطن، ف�إذا بھ�م وعیھم، تب�دأ معان�اة أخ�رى للمق�اتلین 
یكون���ا ض���حایا م���رة أخ���رى لمف���رزات الح���رب م���ن: الفق���ر والبطال���ة، والتھم���یش 
واإلحباط وغالباً ما تتأخر المؤسسات الرس�میة ف�ي االس�تماع لمعان�اتھم وتش�خیص 

 مشكالتھم، ولذلك تزداد مشاعر األلم في نفوسھم. 
بعد الصراع تعني ان ھناك أع�داداً  یؤكد علماء االجتماع على ان مرحلة ما

ینبغ���ي اس���تیعابھم...وتحویل ق��دراتھم العس���كریة إل���ى  -المق��اومین–م��ن المق���اتلین 
وكم�ا یق�ول الع�الم  -االحت�واء لرج�اِل المقاوم�ة–قدراٍت مدنیة ُمنتجة. إذ بدون ذلك 

الفرنسي كوستاف لوبون ما ان تنتھي مشكلة الحرب تبدأ مشكلة البطال�ة، س�یواجھ 
الذین تض�یق بھ�م ش�بكة الحمای�ة  )39(جتمع ومؤسسات الدولة جیشاً من العاطلینالم

ون��واحي الشارع...والس��یما وان إمكان��ات   social safety netاالجتماعی��ة:
الدول���ة ف���ي المرحل���ة االنتقالی���ة غالب���اً م���ا تك���ون مح���دودة وتع���اني م���ن مش���كالٍت 

وتن��وع ك��اٍف م��ن اقتص��ادیة، وإداری��ة، فض��الً ع��ن س��وق یفتق��ر إل��ى حج��م مناس��ب 
ف��رص العم��ل. وت��زداد األح��وال ص��عوبة ح��ین تك��ون خط��ط األعم��ار والتنمی��ة ف��ي 
المراح��ل األول��ى لتنفی��ذھا. ان مرحل��ة م��ا بع��د الص��راع ال تق��ل تعقی��داً ع��ن مرحل��ة 
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الصراع ضد المحتل...ففي األول�ى نض�ال م�ن أج�ل اس�تعادة الحی�اة الطبیعی�ة الت�ي 
ا وعّكر صفوتھا ونقائھا، یمك�ن الق�ول ان كان اإلرھاب الداعشي البغیض قد دمرھ

المق��اومین یت��ألفون م��ن أص��ناٍف متع��ددة إذا أخ��ذنا بنظ��ر االعتب��ار معی��ار الخب��رة. 
فھناك من كانوا طلبة ول�م ت�تح لھ�م ف�رص ال�دخول إل�ى س�وق العم�ل، وھن�اك ثالث�اً 
 كبار سن ل�م تع�د ل�دیھم الق�درة البدنی�ة وال النفس�یة لمزاول�ة أي عم�ل، إض�افة لتل�ك

 األصناف، ھناك المعوقون (الجرحى) بمختلف درجات عوقھم.
ان ك��ل ص��نف م��ن تل��ك األص��ناف یحت��اج إل��ى ب��رامج تأخ��ذ ف��ي االعتب��ار 
خصائصھم العمریة والجس�دیة، والنفس�یة، وخب�راتھم الس�ابقة، ورغب�اتھم، ب�ل وأن 
تنظ��ر بعنای��ٍة إل��ى ظ��روفھم األس��ریة، وت��وزیعھم م��ن ن��واحي الس��كن. فض��الً ع��ن 

 ھم التعلیمیة وغیر ذلك.مستویات
 :ألدواراالطف والحشد وحدة الھدف وتعدد : المبحث الرابع

كان شعار األمام الحسین (علیھ السالم) یوم خرجھ في یوِم العاشر من شھر 
) ھجری�اً ھ�و طل�ب اإلص�الح، واألم�ر ب�المعروف والنھ�ي 61محرم الحرام لعام (

الظل��م والعبودی��ة، وع��دم الخض��وع ع��ن المنك��ر، فض��الً ع��ن دعوات��ِھ للتح��رِر ونب��ذ 
 .للمفسِد الذي یعیث باألرض فساداً ویجور على الناس جوراً 

بعد سقوط عدد من المحافظات والم�دن العراقی�ة، بی�د  2014وفي حزیران/
ما یسمى تنظیم داعش اإلرھابي وبدأ یمارس أفعالھ المشینة من قتل وسفك وتدمیر 

ل، واغتص�اب النس�اء، والقت�ل والتكفی�ر لك�ل واعتداء على األبریاِء والمدنیین الع�ز
من لم یقف معھم أو یؤیدھم ولم یكتِف داعش اإلرھابي عند ھذا الحد بل راح یشوه 
الفكر اإلسالمي، من خالل تجنیده للصبیِة واألطفال، وممارس�تھ لعملی�اٍت مُمنھج�ة 

األفع�ال لغسل األدمغة والعقول، تحت ذریعة الجھاد في س�بیل هللا!، لیعی�د لألذھ�ان 
والممارسات األمویة الُمنحرفة التي كان یزید ابن معاویة یمارسھا بحجِة انھ سلیل 

 النبوة وانھ األمام الُمفترض الطاعة!!!
وفي خضم ھذا الواق�ع المری�ر ال�ذي ك�ان س�ائداً وس�ادت فی�ھ ق�یم االنح�راف 

ین والتحریف لیح�ل إس�الم بن�ي أمی�ة مح�ل اإلس�الم الح�ق ل�م یك�ن أم�ا األم�ام الحس�
(علی��ھ الس��الم) وبع��د ان اس��تنفذ ك��ل خی��ارات اإلص��الح، س��وى ان یخ��رج ث��ائراً 
ُمنتفضاً بوجِھ قوى الشر والطاغوت رافعاً شعار (ھیھات منا الذلة) وبعد ان یئست 
من��ھ ق��وى الط��اغوت ب��اإلغراء واإلغ��واء، فل��م یب��عِ آخرت��ھ ب��دنیاه لیعلمن��ا أفض��ل 

 الدروس والعبر منھا:
 المواجھة أفضل طریقة إلثبات الحقوق وانتزاعھا. ان -
 ان قوة العزیمة والثبات ھما من یجلبا النصر ویحققانھ. -
ان النصر المعنوي ال الم�ادي (انتص�ار ال�دم عل�ى الس�یف) ھ�و ال�ذي یحس�م  -

 المعارك، ویثبت الحقوق المسلوبة، ویعظم المظلومیة، ویخلد الذكرى.
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 واإلیثار. ذلك النصر ال یتحقق إال بالتضحیة -
 (اعتماد النوع ال الكم) والوثوق باألصحاب واألنصار وإن قلَّ عددھم. -
إلق���اء الحج���ج وقط���ع داب���ر الل���وم المس���تقبلي (حادث���ة طل���ب س���قایة عب���د هللا  -

 الرضیع) ھو من یكسب الرأي العام التاریخي، ویعُّظم تحقیر العدو.
لعس��كریِة فض��الً ع��ن المزی��د م��ن ال��دروِس المتنوع��ة، ف��ي األخ��الق، وف��ي ا -

وفن��ون الح��رب، وف��ي الم��روءةِ، وف��ي الش��جاعِة والثب��ات، وف��ي ك��ل م��ا ھ��و 
 صالح ومفید.

 الحشد الشعبي ومدرسة الطف: -
لو قارنا بین الماضي الذي تمثّل بدعوة األمام الحسین (ع) یوم الطّف عندما 
وقف األمام (علیھ السالم) ینادي (ھل من ناصر ینصرنا) وب�ین الحاض�ر المتمثّ�ل 

ة س��یلیل الحس��ین الس��ید عل��ي الحس��یني السیس��تاني(دام ظل��ھ) ین��ادي بص��وت ب��دعو
العقی��دة لجھ��اد ال��دواعش اإلرھ��ابیین (خ��وارج العص��ر)، فكان��ت التلبی��ة بأنواعھ��ا 
المختلفة وبأعلى المستویات بالغالي والنفیس، ومن خالل ھاتین التلبیتین یمكننا ان 

المي ووج�وب التص�ّدي للفس�اد نفھم أھمیّة، بل وجوب اإلصالح في التش�ریع اإلس�
 والُمفسدین في أي زمن ومكان.

فم��ا أن ص��رحَّ (الس��ید عل��ي) بفت��وى الجھ��اد الكف��ائي، حت��ى لب��ى واس��تجاب 
المؤمنون من كل حدٍب وصوب لتتدافع تلك الجموع الغفیرة وتتزاحم على تس�جیل 

فاع ع�ن أنفسھم مشاریع تضحیة وفداء تلبیة لن�داِء المرجعی�ة الرش�یدة، ولل�ذوِد وال�د
أرض الوطن والمقدسات، وعن أع�راِض الن�اس ودم�ائھم، فأثب�ت المؤمن�ون حمل�ة 
األُمنیة الدائمة التي طالما رددوھا في مجالسھم "یا لیتنا كنا معكم" لیترجموھا واقع 
فعل��ي حقیق��ي طالم��ا حلم��وا ب��ھ (نص��رة معس��كر األم��ام الحس��ین)، وال یری��دون م��ن 

من أحد أو من جھ�ة م�ا س�وى طل�ب وج�ھ هللا،  جھادھم وتلبیتھم جزاءاً وال شكوراً 
بتلبیِة نداء العقیدة والدین، لیتصدوا لقوى الشر والطغیان ویوقفوا القتلة الفجرة م�ن 
الظ���المین ال���دواعش عن���د ح���دھم، ولیفك���وا األس���ر ع���ن الم���دن والمن���اطق الت���ي 
ا اغتصبوھا، ُمضحین بكل ما یملكوا وبالغ�الي والنف�یس، وب�دمائھم الزكی�ة، لیجیب�و

 داعي هللا (أال من ناصر ینصر ھذا الدین).
فأن كان األمر كذلك فلماذا ھ�ذا الموق�ف الن�افر ال�رافض م�ن الحش�د؟!! فل�و  

لحظنا التشابھ بین ال�واقعتین عب�ر المقارب�ة ب�ین الماض�ي الحاض�ر لوج�دنا ان كلت�ا 
الملحمتین ھي عبارة عن نظم أخالقیة حملھا البحث تجعلنا أمام قضیة مھم�ة ھ�ي: 
لم��اذا نق��رأ الت��أریخ؟ ولم��اذا نستحض��ره بقادت��ھ ورجاالت��ھ؟ م��ن الطبیع��ي ان یك��ون 
التماھي مع االیجابي وتقویم الس�لبي لتحص�ین الواق�ع المعاص�ر، فس�نجد ثم�ة لغ�زاً 
إعالمیاً ممكن ان نقف عند أعتابھ ھو: لماذا ال یریدوننا ان نقرأ التأریخ؟ وما الذي 

ل�ھ الق�درة عل�ى توحی�دنا ویب�دو ھ�ذا ھ�و مص�در یخیفھم من التأریخ؟ وھذا الت�اریخ 
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القلق بالنسبة لھ�م؛ ألن�ھ سیكش�ف الكثی�ر م�ن ال�دجل ال�ذي ص�اغوا مواض�یعھ حت�ى 
اظھ��روا ان واقع��ة الط��ف كان��ت معرك��ة أبن��اء ع��م..! إعالمی��و تل��ك المرحل��ة أمث��ال 
(شریح القاضي) و(شبث بن ربع�ي) وغی�رھم، ك�ل یعم�ل إعالم�ھ عل�ى كیف�ِھ، بم�ا 

نھم سعوا ان یفصلوا الواقعة الشریفة عن الدین لیجعلوھا حرباً من أجل یراه حتى أ
سلطة والحكم، حالھم حال من ق�رأ فت�وى الجھ�اد الكف�ائي للمرجعی�ة الرش�یدة الی�وم 

 )40( بأنھا فتوى طائفیة ووضعت لمحاربة أبناء مكون معین...
 مقارنة بین الحشد الشعبي وواقعة الطف الخالدة -

یمكنن��ا الق��ول ان معرك��ة الحش��د الش��عبي وواقع��ة الط��ف ھم��ا وجھ��ان لعمل��ٍة 
)، ك�ون االمت�داد الطبیع�ي ل�تھج رس�ول هللا محم�د ( -المعركتان-واحدة، بل ھما 

الحشد ھو ولید معركة الطف، لتالقي العدید من المواقِف والتفاصیل وتشابھھا بین 
 ا یأتي:الواقعتین، ومن أوجھ التقارب والتشابھ بینھما م

الحرب اإلعالمیة الموجھة ض�د ال�واقعتین، فل�و قارن�ا ب�ین م�ا قی�ل ع�ن (واقع�ة  -
الط��ف) المقدس��ة وم��ا قی��ل ع��ن (فت��وى تش��كیل الحش��د) المب��ارك، لوج��دنا كی��ل 
الفتراء واالتھامات قد تشابھ وتساوى ف�ي غ�زارة الح�رب الموجھ�ة والمض�للة، 

لطل�ب كرس�ّي الحك�م!! وك�ذا فقد اتُھم األم�ام الحس�ین (ع) ف�ي قیام�ِھ بأن�ھ خ�رج 
الحال مع الحشد المبارك قیل عنھ ان ُمحتل غاصب یروم السیطرة على الُم�دن 

 لینھب خیراتھا.
ان ف��ي كلت��ا الح��ربین فك��راً متط��وراً ومع��اني إنس��انیة عالی��ة وحی��اة ح��رة ملیئ��ة  -

بالمحبة. فكان األمام الحسین (علیھ السالم) یتصرف طبقاً لنھجِ جده رسول هللا 
) ( (أدفع بالتي ھي أحس�ن) أي التخل�ق ب�أخالق الق�رآن الك�ریم الق�ویم وك�ذلك

كان الس�ید عل�ي (دام ظل�ھ) ف�ي حال�ِة تل�بس، وتطبی�ق، وتم�اھي، كبی�ر م�ع تل�ك 
ال��دروس الحس��ینیة، فكی��ف ال وھ���و ربی��ب مدرس��ة أئم���ة أھ��ل البی��ت (عل���یھم 

غ��م ھ��ذا الس��الم): فطالم��ا ل��ّوّح بغص��ِن الزیت��ون ورف��ع ش��عار(ھؤالء أنفس��نا)، ر
 الخط السیاسي (األموي) الُمنحرف ممتد من واقعِة الطف حتى الیوم. 

ضم حشد أصحاب الحسین أع�راق، وادی�ان، ومل�ل، وأل�وان مختلف�ة ففی�ھ العب�د  -
والح���ر، والخ���ادم والس���ید، وك���ذا حش���د الی���وم ففی���ھ المس���لم وغی���ر المس���لم م���ن 

 النصارى، والصابئة، والعرب والكرد...الخ.
ر الكف��ار ان یش��وه ھ��دف ث��ورة الحس��ین اإلص��الحیة بإث��ارة مثلم��ا ح��اول معس��ك -

األراجیف واألباطی�ل وتألی�ب الن�اس ض�ده عل�ى ان�ھ خ�ارجي!!! ح�اول معس�كر 
الكفر والنفاق (الدواعش) ان یصوروا حرب الحش�د الی�وم ض�د ال�دواعش عل�ى 

 أنھا حرب تستھدف أبناء مكون معین وتستبیح اعرضھ وأموالھ.
م وھ�و ی�دعو أعدائ�ھ للھدای�ة وت�رك الغوای�ة ورك�ب صرخة الحسین علیھ الس�ال -

حت�ى ان ال�بعض أش�كلَّ عل�ى ذل�ك ب�القول  طریق الحق فكان یقابلھم باإلحس�ان،
واعتراض بع�ض  كیف یبكي الحسین على أعدائِھ یوم عاشوراء؟ واعدھا ُشبھة
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الب��احثین ب��أن ذل��ك یخ��الف م��ا ورد م��ن تع��الیم هللا ف��ي الق��رآن الك��ریم بالنس��بة 
امة ح�دود هللا عل�ى المخ�الفین ألوام�ره. فكی�ف یمك�ن أن تأخ�ذ اإلم�ام لوجوب إق

إن  درأ تل�ك الش�بھ الحس�ین (ع) الرأف�ة عل�ى أع�داء هللا فیبك�ي عل�یھم، وج�واب
) وربیب بیت النب�وة المب�ارك، وق�د اإلمام الحسین (ع) ھو سبط النبي محمد(

﴿فَلَعَلََّك بَاِخٌع نَّْفَسَك َعلَى آثَاِرِھْم إِن لَّْم  :)، فقال لھمحمد(  النبي خاطب القرآن
﴿فَ�َال تَ�ْذَھْب  أیضاً مخاطباً نبیھ الكریم وقال تعالى )41(یُْؤِمنُوا بَِھَذا اْلَحِدیِث أََسفًا﴾

َ َعِل���یٌم بَِم���ا یَْص���نَعُوَن﴾ وق���د ك���ان رس���ول هللا  )42(نَْفُس���َك َعلَ���ْیِھْم َحَس���َراٍت إِنَّ �َّ
حارب الُمشركین ویقت�ل ف�راعنتھم ولكن�ھ یتحس�ر أیض�اً عل�ى ع�دم )، یُ محمد(

ف�ال غ�رو  وھناك آیات عدیدة أخرى تشیر إل�ى ھ�ذا المعن�ى.قبولھم للحق وللدین
 إذا اقتدى الحسین (ع) بأخالق جده (صلوات هللا وسالمھ علی�ھ وآل�ھ األطھ�ار)

 الزاخر باإلنسانیة.مثلما نھل السید علي(دام ظلھ) من فیِض نبع الحسین(ع) 
أیضاً من آثار وثمار نداء الطف وصوت المرجعیة ف�ي ن�داء الحش�د، ھ�و تنبی�ھ  -

األمة وإیقاظ الضمائر وتنبیھ الناس للخطر الُمحدق بھم والسعي للنیل من وحدة 
الصف، مما أسھم نداء الحق في خلِق حال�ة م�ن إذك�اء ال�وعي الجمع�ي وتنبیھ�ھ 

 ة واالندماج یبن أبناء الوطن.للمخاطر التي توجب حالة الوحد
التنب��ھ الُمبك��ر لإلم��ام الُحس��ین (ع)وقطع��ھ للطری��ِق أم��ام مخطط��ات بن��ي أمی��ة  -

وعصاباتھم اإلجرامیة الفاجرة التي حاولت خ�داع الن�اس وتظل�یلھم ع�ن طری�ِق 
تسربلھم بالدیِن الُمزیف، فكان خروجھ وقیامھ بمثابِة حرباً استباقیة لتنزیھ األمة 

جاسھم، وھذا ما تنبھت (بھ ول�ھ) المرجعی�ة الرش�یدة لمح�اوالت وحفظھا من أر
الدواعش فكانت تُدرك وتعي األبعاد التي تكونت منھا وألجلھا عصابات داعش 

 اإلرھابیة وسعیھا للخراب ولتلك الحرث والنسل.
أو  الس�الم)وفي یومنا ھذا وم�ع ك�ل تھدی�د لم�نھجِ أو عقی�دة أھ�ل البی�ت (عل�یھم  -

ت اإلس��الم، فكم��ا ذاَد أص��حاب الحس��ین (ع) بأنفس��ھم ف��أن لحرم��اِت أو مقدس��ا
ھنالك الیوم حشد آخر یسطر أروع المالحم في جھادِه، وھو یدافع عن األرض 
والمقدس��ات، وع��ن حرم��ات اإلس��الم لیض��اھي فع��ل أص��حاب الحس��ین ف��ي ذل��ك 

(الط��ف والحش��د)، دروس تض��حیة، وأیم��ان، وعقی��دة،  ال��زمن، وب��ین ال��واقعتین
ونص��ر، خطھ��ا مخ��یم األص��حاب ورفعتھ��ا بط��والت رج��االت وف��داء، وثب��ات 

 .الحشد
 

 الھوامش:

كما حدث في حالة فتوى الجھاد الكفائي الت�ي أطلقتھ�ا المرجعی�ة الدینی�ة ف�ي النج�ف األش�رف  )∗(
متمثلة بآیة هللا السید علي الحسیني السیستاني وأیده بذلك معظم المراجع والعلماء. فكان ذل�ك 

من شھر حزیران میالدیاً  13ھجریاً الموافق لیوم  1435من شھر شعبان لعام  14في یوم 
، بع��د ان أدرك��ت المرجعی��ة العلی��ا خط��ورة م��ا یس��مى بتنظ��یم داع��ش اإلرھ��ابي 2014لع��ام 

اإلجرامي الذي حاول بسط سیطرتھ على عدد من المناطق في المحافظات الشمالیة والغربیة 
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ف��ي الع��راق وال��ذي ھ��دد وتوع��د ب��احتالل العاص��مة بغ��داد ومحافظ��ات الجن��وب، مم��ا دف��ع 

التاریخي ب�إطالق "فت�وى الجھ�اد الكف�ائي"، عل�ى لس�ان  بالمرجعیة الدینیة لتبني ذلك الموقف
ممث��ل المرجعی��ة الدینی��ة ف��ي الع��راق الش��یخ عب��د المھ��دي الكربالئ��ي بحم��ل الس��الح لقت��ال 

 .اإلرھابیین دفاًعا عن العراق وشعبھ ومقدساتھ
 أكثر وبشكل تفصیلي راجع كتاب جاستون بوتول المذكور في المصدر أدناه. لالطالع) ∗(
الحرب والمجتمع: تحلیل اجتماعي للحروب ونتائجھا االجتماعیة والثقافیة جاستون بوتول،  )1(

 .27، ص1983، ترجمة عباس الشربیني، دار النھضة العربیة، بیروت،والنفسیة
 .34جاستون بوتول، الحرب والمجتمع، المصدر أعاله، ص )2(
، دار الثقاف��ة مول��ده إل��ى ص��عودهحی��اة وتع��الیم ومعج��زات الس��ید المس��یح م��ن كت��اب الحی��اة،  )3(

 .69، ص2006المسیحیة، القاھرة، 
، مؤسسة الراف�د 1، طأیلول والتحالفات الجدیدة 11، لعبة اإلرھاب: ھجمات د. حامد البیاتي )4(

 .23، ص2001للطباعة والنشر والتوزیع، 
العربی�ة: ف�رج ع�وني، منش�ورات ، نقلھ إلى الدین واإلیدیولوجیا: آفاق جغرافیةبول كالفال،  )5(

 .169، ص2010، تونس،1السوربون/ باریس، ط
ً  ك���ان مفك���راً  نیكول���و دي برن���اردو دي مكی���افیللي )∗( ً  وفیلس���وفاً وسیاس���یا عص���ر   إب���انإیطالی���ا

أص�بح مكی�افیللي الشخص�یة الرئیس�یة والمؤس�س للتنظی�ر السیاس�ي ال�واقعي، وال�ذي  النھضة
كت��اب  أش��ھر كتب��ھ عل��ى اإلط��الق، العل��م السیاس��ي دراس��اتأص��بحت فیم��ا بع��د عص��ب 

، ونُش�َر الكت�اب بع�د لحك�ام والذي كان عمالً ھ�دف مكی�افیللي من�ھ أن یكت�ب تعلیم�ات ،األمیر
ھ��و ض��روري، والت��ي ك��ان عب��ارة ع��ن ص��ورة موت��ھ، وأی��د فی��ھ فك��رة أن م��ا ھ��و مفی��د ف

(موقع الق�رن العش�رین . ولقد فُصلت نظریات مكی�افیللي ف�يوالواقعیة السیاسیة للنفعیة مبكرة
 .ویكیبیدیا)

تعریب: أسامة إس�بر،  الدول المارقة: استخدام القوة في الشؤون العالمیة،نعوم تشومسكي،  )6(
 .352، مكتبة العبیكان، المملكة العربیة السعودیة/الریاض، ص1،2004ط

، ترجمة: إیلي نصار، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، الحرب ظاھرةجاستون بوتول،  )7(
 .16ص 2007، 1بیروت،ط

ترجم�ة: مص�طفى حس�ین عب�د  الحرب غیر المقدسة: اإلرھاب باسم اإلسالم،جون اسبزیتو، ) 8(
 .19، ص2006، 1الرزاق، دار الحوار، سوریا، ط

  .256الكریم، سورة البقرة، اآلیة  الفرآن )9(
  .208الكریم، سورة البقرة، اآلیة  القرآن )10(
  .190الكریم، سورة البقرة، اآلیة  القرآن )11(
  .95الكریم، سورة النساء، اآلیة القرآن )12(
ترجم��ة: ش��كر هللا خلیف��ة، مؤسس��ة األھلی��ة للطباع��ة  الق��انون ال��دولي الع��ام،ش��ارل روس��و،  )13(

 .142، ص1982والنشر، بیروت، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
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الثقافی�ة العام�ة، بغ�داد، , دار الش�ؤون اإلرھاب واإلرھ�اب ال�دوليد. سھیل حسین الفتالوي،  )14(

 .238، ص 2002
 .262, المصدر نفسھ، ص  اإلرھاب واإلرھاب الدوليد. سھیل حسین الفتالوي،  )15(
ذكرنا سابقاً وفي بعض المواضع من ذلك البحث ع�ن سیاس�ة الع�الم الغرب�ي الت�ي تق�وم الی�وم  )∗(

اس��یة، فھ��م الی��وم بس��ن األنظم��ة والق��وانین، بم��ا یخ��دم أغراض��ھم الخاص��ة وتوجھ��اتھم السی
وببس��اطة یس��تطیعون تق��دیم أساساً(مس��وغاً) ش��رعیاً للح��رب واإلرھ��اب، وھ��ذا م��ا یمكنن��ا ان 
نلحظھ ك�دلیل م�ن خ�الل إطالعن�ا الس�ریع عل�ى بن�ود اتفاقی�ة الھ�اي الم�ذكورة أع�اله، والت�ي 
تدعو إلى ممارسة أعم�ال المقاوم�ة جھ�راً، وھ�ذا م�ا ال یمك�ن حدوث�ھ فك�ل فری�ق مقاوم�ة، ال 

رید ان یفضح أمره أمام اآلخر، كم�ا ان الوض�ع العراق�ي ال یس�مح ب�ذلك، وف�ي نف�س الح�ین ی
یجب ان ال نغفل بان أعمال المقاومة والجھ�اد تتطل�ب س�ریة تام�ة واالعتم�اد عل�ى عنص�ري 

 المباغتة والمفاجأة إلرباك العدو المقابل.
 .262د. سھیل حسین الفتالوي، المصدر أعاله، ص  )16(
صورة اإلرھابي لدى المواطن العراقي: دراسة میدانی�ة ف�ي مدین�ة مطلق محمد،  د. رسول )17(

 .2008، رسالة ماجستیر، كلیة اآلداب/ جامعة بغداد، قسم علم االجتماع، بغداد
، مؤسسة معرفي للطباعة، 1، طمجتمع الالعنفالمفكر السید حسین عز الدین بحر العلوم،  )18(

 بعدھا.وما  180، ص2004الكویت، 
 وما بعدھا. 171المفكر السید حسین عز الدین بحر العلوم، المصدر نفسھ، ص )19(
، بغ�داد 1دار الشؤون الثقافی�ة العام�ة، ط مباحث في القانون الدولي،د. صالح جواد كاظم،  )20(

 .27، ص1991
، 1، ج1983المح��یط، بی��روت، الق��اموسمج��د ال��دین محم��د ب��ن یعق��وب الفی��روز أب��ادي،  )21(

 .286ص
 .56، بغداد، ص 2004، 1، مؤسسة البالغ، طاإلرھاب والسالممجموعة مؤلفین،  )22(
 .165، ص2، ج1996، بیروت، كتاب الزھد الكبیرالعالمة البیھقي،  )23(
، 1، ترجمة مصطفى حس�ین، طالحرب غیر المقدسة اإلرھاب باسم اإلسالمجون أسنبزیتو، )24(

 .43، ص2006دار الحوار للنشر، 
 .133یل حسین الفتالوي، اإلرھاب واإلرھاب الدولي ,مصدر سابق، ص ھد. س )25(
 .262المصدر السابق، ص  )26(
، ب�اب: (ح، ش، 2018، النسخة االلكترونیةعربي، -قاموس المعاني الجامع: معجم عربي )27(

 .14د)، ص
 .2018استرجعت المادة وبتصرف من موقع: ویكیبیدیا االلكتروني،  )28(
ففي الوق�ت ال�ذي نج�د فی�ھ ان الحكوم�ة العراقی�ة اعترف�ت بتش�كیالت الحش�د الش�عبي وع�دتھا  )∗(

جزء من المنظومة األمنیة العراقیة الرسمیة، وأصدرت لھا قانون خاص بھا، نجد ان بع�ض 
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 عن بعض الوسائل والجھات المحلیة تنعھا بـ (ملیشیا وسائل اإلعالم العربیة واألجنبیة فضالً 

 الحشد) ھذا ان لم تردفھا بكلمة المجرمة!!!
مجموع��ة ب��احثین، الدول��ة والمقاوم��ة: ف��ي ظ��ل األوض��اع الدولی��ة الراھن��ة، دار المع��ارف ) 29(

 .27، ص2010، لبنان، 1الحكمیة، ط
، 1ترجم�ة: ن�زار أورفل�ي، دار الس�اقي، ط ، ح�روب ف�ي دی�ار المس�لمینجیّل كیبل، الفتنة: ) 30(

 .151، ص 2004بیروت، 
كمفھوم أو مص�طلح سیاس�ي ثم�ة اس�تخدامان لھ�ذا المص�طلح، األول دع�ائي، الدول المارقة:  )∗(

ینطبق على أع�داء مص�نفین مس�بقاً وف�ق اعتب�ارات خاص�ة، والث�اني موض�وعي یطب�ق عل�ى 
 دول ال تعد نفسھا مقیدة باألعراف الدولیة.

 .145جیّل كیبل، الفتنة: حروب في دیار المسلمین، مصدر سابق، ص  )31(
، 1،2007، ترجمة: محمود برھوم، ون�وال القص�ار س�ریاني، طمداخالت نعوم تشومسكي،) 32(

 وما بعدھا. 25المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ص
وھ�و قائ�د م�ا یس�مى  2001أیل�ول//11ھ�و ش�اب مص�ري اح�د منف�ذي ھجم�ات محمد عطا:  )∗(

، ویحل�ق بخلیة ھامبورغ في ألمانیا، اذ كان یعمل مھن�دس ویرت�دي المالب�س الغربی�ة الحدیث�ة
ذقن�ھ، ویحم��ل حقیب��ة عل��ى كتف��ھ، إل��ى ان التق��ى بب��اقي أعض��اء الخلی��ة فأص��بح عط��ا ھ��و قائ��د 

ل�ھ بااللتح�اق بالمجموع�ة المنف�ذة للھج�وم  المجموعة، وھ�و ص�احب الق�رار ح�ول م�ن یس�مح
. ولمعلوم��ات أكث��ر ع��ن ھ��ذا وم��ن ال یس��مح ل��ھ، إذ ك��ان ق��وي الشخص��یة ول��ھ س��مات القائ��د

 الموضوع اقرأ كتاب:
 ح��وج،دراس��ة ترجمھ��ا: حس��ن الش��ریف وك��امیران  ج��یش محم��د عط��ا،روب��رت كالی��ن،  -

 ، ألمانیا ـ بغداد.2006، 1ونشرتھا منشورات الجمل، ط
 .139كیبل، الفتنة: حروب في دیار المسلمین، مصدر سابق، ص  جیلّ ) 33(
إذ یعم���د أم���راء القاع���دة لجع���ل أتب���اعھم یخض���عون لھ���م خض���وعاً مطلق���اً، ویكون���ون رھن���اً  )∗(

 إلشارتھم، فھم یطیعونھم طاعة عمیاء.
، دار الكت���اب 1،2002ترجم���ة وتعری���ب: س���عید الجعف���ر، ط الص���دمة،نع���وم تشومس���كي، ) 34(

 .15القاھرة، ص -العربي، دمشق
 .12مصدر سابق، صالحرب غیر المقدسة: جون إسبزیتو، ) 35(
إدام: وتعني م�ا أدی�م ب�ھ الطع�ام م�ن م�اء أو م�رق أو غی�ره، وتعن�ي الدیموم�ة واالس�تمراریة.  )∗(

المرك��ز العلم��ي العراق��ي/ ، إدام الف��ن، يح��ول معلوم��ات أكث��ر راج��ع كت��اب  د. فل��یح الرك��اب
  .2011بغداد، لبنان،

، بح�ث منش�ور عل�ى المقاومة العراقیة وشرط استعادة الحاضنة الشعبیةخالد المعیني، د.  )36( 
 .12/5/2012، استرجع بتأریخ،1شبكة االنترنت،ص

الش��عبیة، نف��س المص��در، خال��د المعین��ي، المقاوم��ة العراقی��ة وش��رط اس��تعادة الحاض��نة د.  )37( 
 .3ص
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ظھ�رت فص�ائل مقاوم�ة عراقی�ة  2003في بدایة االحتالل األمریكي للعراق بعد نیسان ع�ام  )∗(

وطنیة وإس�المیة ھاجس�ھا مقاوم�ة االح�تالل وع�دم إعط�اءه فرص�ة الت�دخل ف�ي إدارة ش�ؤون 
ل�بعض م�نھم البالد لیجبروه على االنسحاب بعد ان اسقط النظام، لكن بعد اعتقال واستش�ھاد ا

ف��ي س��بیل ال��وطن، عم��دت بع��ض األجن��دات اإلقلیمی��ة والدولی��ة عل��ى دع��م وإم��داد بع��ض 
العصابات والسراق لیستتروا بعمل المقاومة ولیشوھوا سمعتھا في عقول وأذھان الشعب فما 

  كان من الشرفاء اال إلقاء السالح واعتزال العمل الجھادي الشریف خوفاً على سمعتھ.
، مص��در س��ابق، الدول��ة والمقاوم��ة: ف��ي ظ��ل األوض��اع الدولی��ة الراھن��ةمجموع��ة ب��احثین،  )38(

 .41ص
ف�ي قس�م عل�م  محاضرة ألقی�ت عل�ى طلب�ة الدراس�ات العلیا/ال�دكتوراهد. كریم محمد حمزة،  )39(

 ، مادة المشكالت.2009/2010االجتماع: كلیة اآلداب جامعة بغداد، العام الدراسي 
ی�وم الحش�د األكب�ر، موق�ع  ز، قراءة انطباعیة لبحث الشیخ عماد الك�اظمي:علي حسین الخبا )40(

  .3، ص2018، 3كتابات في المیزان، ص
  .6 الكریم، سورة الكھف، اآلیة القرآن )41(
  .8 الكریم، سورة فاطر، اآلیة القرآن )42(

 :المصادر بحسب ورودھا في الدراسة
 الكریم. القرآن  -1
والمجتم���ع: تحلی���ل اجتم���اعي للح���روب ونتائجھ���ا االجتماعی���ة الح���رب جاس���تون بوت���ول،  -2

 .1983، ترجمة عباس الشربیني، دار النھضة العربیة، بیروت،والثقافیة والنفسیة
، دار الثقاف��ة حی��اة وتع��الیم ومعج��زات الس��ید المس��یح م��ن مول��ده إل��ى ص��عودهكت��اب الحی��اة،  -3

 .2006المسیحیة، القاھرة، 
، مؤسسة الرافد 1، طأیلول والتحالفات الجدیدة 11ب: ھجمات ، لعبة اإلرھاد. حامد البیاتي -4

 .2001للطباعة والنشر والتوزیع، 
، نقلھ إلى العربیة: ف�رج ع�وني، منش�ورات الدین واإلیدیولوجیا: آفاق جغرافیةبول كالفال،  -5

 .2010، تونس،1السوربون/ باریس، ط
تعریب: أسامة إسبر،  الشؤون العالمیة،الدول المارقة: استخدام القوة في نعوم تشومسكي،  -6

 ، مكتبة العبیكان، المملكة العربیة السعودیة/الریاض.1،2004ط
، ترجم���ة: إیل���ي نص���ار، دار التن���ویر للطباع���ة والنش���ر الح���رب ظ���اھرةجاس���تون بوت���ول،  -7

 .2007، 1والتوزیع، بیروت،ط
ترجمة: مص�طفى حس�ین عب�د  الحرب غیر المقدسة: اإلرھاب باسم اإلسالم،جون اسبزیتو،  -8

 .2006، 1الرزاق، دار الحوار، سوریا، ط
ترجم��ة: ش��كر هللا خلیف��ة، مؤسس��ة األھلی��ة للطباع��ة  الق��انون ال��دولي الع��ام،ش��ارل روس��و،  -9

 ،.1982والنشر، بیروت، 
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, دار الشؤون الثقافی�ة العام�ة، بغ�داد، اإلرھاب واإلرھاب الدوليد. سھیل حسین الفتالوي،  -10

2002. 
صورة اإلرھابي لدى المواطن العراقي: دراسة میدانیة في مدینة مطلق محمد،  د. رسول -11

 .2008، رسالة ماجستیر، كلیة اآلداب/ جامعة بغداد، قسم علم االجتماع، بغداد
، مؤسس��ة معرف��ي 1، طمجتم��ع الالعن��فالمفك��ر الس��ید حس��ین ع��ز ال��دین بح��ر العل��وم،  -12

 .2004للطباعة، الكویت، 
، بغ�داد 1دار الشؤون الثقافیة العامة، ط احث في القانون الدولي،مبد. صالح جواد كاظم،  -13

1991. 
 .1، ج1983المحیط، بیروت، القاموسمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي،  -14
 ، بغداد.2004، 1، مؤسسة البالغ، طاإلرھاب والسالممجموعة مؤلفین،  -15
 .165، ص2، ج1996، بیروت، كتاب الزھد الكبیرالعالمة البیھقي،  -16
، ب��اب: (ح، 2018، النس��خة االلكترونی��ةعرب��ي، -ق��اموس المع��اني الج��امع: معج��م عرب��ي -17

 ش، د).
 .2018من موقع: ویكیبیدیا االلكتروني،  -18
مجموع��ة ب��احثین، الدول��ة والمقاوم��ة: ف��ي ظ��ل األوض��اع الدولی��ة الراھن��ة، دار المع��ارف  -19

 .2010، لبنان، 1الحكمیة، ط
، 1، ترجم�ة: ن�زار أورفل�ي، دار الس�اقي، ط لمس�لمینحروب في دیار اجیّل كیبل، الفتنة:  -20

 .2004بیروت، 
، ترجم����ة: محم����ود برھ����وم، ون����وال القص����ار س����ریاني، م����داخالت نع����وم تشومس����كي،  -21

 ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت.1،2007ط
 ح��وج،دراس��ة ترجمھ��ا: حس��ن الش��ریف وك��امیران  ج��یش محم��د عط��ا،روب��رت كالی��ن،  -22

 ، ألمانیا ـ بغداد.2006، 1ونشرتھا منشورات الجمل، ط
، دار الكت��اب 1،2002ترجم��ة وتعری��ب: س��عید الجعف��ر، ط الص��دمة،نع��وم تشومس��كي،  -23

 القاھرة. -العربي، دمشق
المرك���ز العلم���ي العراق���ي/ بغ���داد، دار ومطبع���ة البص���ائر، ، إدام الف���ن، د. فل���یح الرك���ابي -24

  .2012لبنان،
، بحث منش�ور عل�ى ومة العراقیة وشرط استعادة الحاضنة الشعبیةالمقاخالد المعیني، د.  -25

 .12/5/2012شبكة االنترنت، استرجع بتأریخ،
ف�ي قس�م عل�م  محاضرة ألقیت على طلبة الدراسات العلیا/ال�دكتوراهد. كریم محمد حمزة،   -26

 ، مادة المشكالت.2009/2010االجتماع: كلیة اآلداب جامعة بغداد، العام الدراسي 
یوم الحشد األكب�ر، موق�ع  حسین الخباز، قراءة انطباعیة لبحث الشیخ عماد الكاظمي:علي  -27

 كتابات 
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 دور النهضة احلسينية يف تعزيز اهلوية الوطنية

 

  حييى شعيب عباس
  باحث قانوني

 .م.د. قاسم شعيب السلطانيأ 
 كلية العلوم السياسية

  النهرين جامعة
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 دور النهضة احلسينية يف تعزيز اهلوية الوطنية

  حييى شعيب عباس
  باحث قانوني

 السلطاني.م.د. قاسم شعيب أ 
 كلية العلوم السياسية

  النهرين جامعة
 مقدمة 

حول معنى الھوی��ة الوطنی��ة ومكون��اتھ��ا  األك��ادیمیینلط��الم��ا ث��ار نق��اش بین 
ومدى توفرھا لدى الش�������عب العراقي بل ذھب قس�������م منھم  وأنواعھاومقوماتھا 

س��بب انھ وجودھا لدى العراقیین بإلى نكران وخص��وص��ا المس��تش��رقون الغربیون 
یدة عد لك ھویات فرعیھ  نا ما ان ،ھ ھا نفس الھویات  كل والس�������ی دور الجوار فی

ما نع عاني  ھا ال ت عالم ان أعظم دولتین في فض�������الً عن ذلك  ،انيالفرعیة لكنا ال
وعرقیات وادیان تفوق ما موجود في العراق وال  واثنیات یكا وروس�������یا لدیھاأمر

 انعدام الھویة في عراقنا.  توصف لھذا الوصف القاسي من
بان العراق أول دولھ  قیقة بتناس������یھم او إغفالھممجانبتھم الحولغرض إثبات 

ما  ، وان أھمتكون لھ ھویة حض�������اریھ تاریخیھ ممیزه أنعلى وجھ الخلیقة والبد 
 اطر الھویة الوطنیة العراقیة ھو النھض��ة والثورة الحس��ینیة المباركة التي أض��افت

دور النھضة الحسینیة في تعزیز من ھنا جاء اختیارنا "  ،جدیدة لھذا المعنى أبعاد
موض�������وعاً للبحث لمل لھ من أھمیة في تبیان الدور  الھویة الوطنیة العراقیة "

الذي مارستھ النھضة الحسینیة في رسم مالمح ھویة عراقیة تستمت مفاھیمھا من 
وبتابع أھم المفاھیم والمبادئ األخالقیة التي  ،النھج النھض�������وي للثورة الحس�������ینیة

التي یحاول  ان اإلشكالیة، تركتھا النھضة الحسینیة على الھویة والمجتمع العراقي
ھل كان للمش����روع النھض����وي الحس����یني وعلى البحث اإلجابة عنھا تتمثل في " 

من خالل تتبع  .مدى تاریخة الطویل دورا في رسم مالمح ھویة عراقیة جامعة "
ثالث  اذ تكونت خطة البحث من ،اإلش�������كالیةخطة البحث یمكننا اإلجابة عن ھذه 

 :مباحث
  الوطنیة معناھا ومقوماتھاالھویة  :المبحث األول
 النھضة ومعانیھا ومقوماتھا: المبحث الثاني
تم االستعانة بكثیر من المصادر األجنبیة  ،تجلیات الھویة الوطنیة :المبحث الثالث

 وبعض األبحاث والمقاالت في الصحافة  ،والرسائل الجامعیة واألطاریحوالعراقیة 
خطوة في طریق بن��اء ھوی��ة عراقی��ة یكون ھ��ذا البح��ث  أنوأرجوا من هللا 

 .أمیناللھم  جامعة...
 المبحث األول

 الھویة الوطنیة معناھا ومقوماتھا 
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 المطلب األول
ً الھویة لغةً   واصطالحا
 )1( :الھویة لغةً 

االنحدار عبر سفح مائل بسرعة  بمعنى سقط المنحدر بسرعة فائقة او ُھوى:
 .شدیدة

وتجس��داً لمعنى االرتباط المباش��ر بھ لش��دة  األخروعش��ق  أحببمعنى  :ھَوى
 تعلقھ.

من س��مى العش��ق بالھوى ومنھم من س��مى المعش��وق  واألدباءومن الش��عراء 
 ھوى.

ً الھویة   :اصطالحا
حدیث نس�������یھا حیث ظھر ھذه المص�������طلح في القرن إن مص�������طلح الھویة 

ل ول المتحررة والمناض���لة في س���بیل نیبعد تطور الوض���ع الس���یاس���ي للدالماض���ي 
 .)2(استقاللھا والتحرر من االستعمار الجاثم على صدورھا 

ولعل ظھور القطبیة السیاسیة والعسكریة للمعسكرین الشرقي والغربي سبباً 
ً مھماً في تص�������نیف  ولذلك اجتھد الباحثون في  ،الدول التي تمیل ش�������رقاً او غربا

تعریف ھذا المص��طلح وذھبوا لذلك بعیداً مفس��رین ھذ المص��طلح حس��ب اعتقاداتھم 
 .)3(الدراسیة والسیاسیة واالجتماعیة 

الفردی��ة او الجم��اعی��ة لل��ذات  األح��اس�������یسفمنھم من یرى ان الھوی��ة تعني 
ف عن جھ الوعي للذات نفس������ھا بأنھا لدیھا خص������ائص ممیزة تختلیتن اإلنس������انیة،

غیرھا وتبدو ( متمیزة جداً ) فالطفل حین یولد تكون لدیھ عناص�������ر تكون الھویة 
مرحلة الوعي تص������بح ھذه  إلىلعالقتھ مع والدیھ ومن حولھ ولكن حین وص������ولھ 

وعلیھ یجب ان یعرف الفرد انھ ، من ھویتھ الرتفاع درجة وعیھ بھاالعناصر جزء 
 .)4(اآلخرینلدیھ شعور بالتمیز عن 

ما ذ حث  ھببین خارجیة  إلى أخربا مل  یة ھي ص�������راع بین عوا ان الھو
یة اجتماعیة تكون ت ) في النفس  األنامثل ( جارب وطروحات وبین عوامل داخل

بالھویة ھو مركب من المش��اعر المادیة ومركب من مش��اعر  فاإلحس��اس. البش��ریة
ھي حقیقة بالوجود وھي بھذا لیست شیئاً جامداً وانما  واإلحساساالنتماء والتكامل 

وھي  .متغیره طبقاً لمتطلباتھا الخاص���ة بالنفس البش���ریة من تمثل نقص واص���طفاء
 .)5( خصائصھابذلك في حركة مستمرة لبیان 

 :ویرى باحث آخر
ویبدأ  أمھره منذ انفص������الھ عن افلھویة تبدأ من الطفل من نعومة اض������بان ا

والش�������عور القومي والدیني من  اللغةاالحتكاك بعائلتھ ومحیطھ وھي بذلك یكتب 
 . )6(المحیط وبذلك تظھر أولى مالمح الھویة الثقافیة المتماثلة أي ( الثقافة الواحدة )
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ھي مجموعة الوثائق والمس������تمس������كات التي  ویرى باحث آخر: بأن الھویة
لقبھ ودیانتھ ودولتھ وھي بھذا اس������مھ ویحملھا الش������خص في محفظتھ والدالة على 

المعنى الوالئي المتعارف علیھ باالرتباط الروحي للفرد مع الجماعة او من عت نب
او األرض والدیني وتحص�������ل الھویة مجرد رابطة قانونیة موثقھ لمجموعة  أالمھ

 .)7(أوراق 
تختلف لش�������رقي ا آخر ان الھویة بمعناھاومن خالل ذلك یظھر لنا مفھوم  

لھوی��ة في مجتمعن��ا العربي الش�������رقي األم��ة ان ا ،عن معن��اھ��ا األوربي الغربي
ن خالل ویمكن للفرد من اكتس�����اب ھویتھ م ،بص�����یغتھ الجمعیة والمجتمع والوطن

ھو ال یملك ھویة فردیة وش��خص��یة دون إحس��اس��ھ وانتمائھ ف ،انتس��ابھ لھذه الجماعة
  .للھویة الجمعیة

ھو الخص��ائص الفردیة للش��خص وتكوین ھویتھ  األس��اس في الغرب فان اما
 .)8(لتظھر لنا الھویة الجمعیة  اإلفرادومن ثم تجمع ھویات  الذاتیة المفردة

فالبلدان  ،تطور الحضارة مرتبطة بحركة التاریخولعل ھنالك أسباب فلسفیة 
بدأ األول  بالم خذ  تأ قة  ماذات الحض��������ارات العری ثة )  أ حدی تأخرة ( ال لدول الم ا

  .)9(بالمبدأ الثاني ن مجتمعھا من جنسیات وقومیات مھاجرة تأخذوالمكو
مجموعھ الصفات والممیزات التي یتمیز بھا فرد معین او  :إذن الھویة ھي 

نھ وال نھ او دولھ معی ھا  جماعھ معی ھا  إالیمكن معرفت من بالمقارنھ مع مثیالت
 .)10(ولاالفراد والمجتمعات والد

ى الجید ان الصفات والممیزات ال یقتصر منھا عل إالوھنا البد من اإلشارة 
الن  ،ممیزه ایضاً لفرد او مجتمع او دولة الجیدةغیر  محسن بل قد تكون الصفات

 .)11(في الھویة كما یقول فردریك انجلیز  أضداداألشیاء البد لھا من 
ب��البح��ث بم��ا یبع��د التفس�������یر وبعی��داً عن الغوص في التف��اص�������ی��ل والتعمق 

 ودسترسال بطرح أفكاره، التي قد تبالموضوعي عن ھدفھ، ویعطي لكل باحث اال
الباحث بھویتھ الفرعیة وقد یصبح منظراً للھویة الفرعیة  لتأثرللقارئ بأنھا صیاغة 

 .ان وقع في شراك االستغراق
يء واقعي ش����� ألنھاعالقة المواطن بالدولة بأنھا وعلیھ یمكن تعریف الھویة 

 المملئوتجریب���ھ بعی���داً عن الكالم النظري ألي من���ا تلمس���������ھ وملموس، یمكن 
 .)12(بالمصطلحات والعبارات غیر المفھومة 

 معنى الوطنیة: المطلب الثاني
یة یعني مفھوم  حالة االندماج والتوحد مع كیان  إلىاالنتماء والوالء الوطن

یكون  أنمعین یكون مقبوال فی�ھ وفق مع�ایر مح�ددة ك�الجم�اع�ة او الوطن ویج�ب 
واض�����حاً ان یداخل االنتماء مع الوالء لیخرج لنا مفھوم واض�����ح محس�����وس یمكن 
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التي تتطلب حض�����وراً  وح المواطنة والمس�����اھمة في المواقفتلمس�����ھ من خالل ر
 .)13(ممیزاً 

یة  ان ھا بطرق س�������لب یة ال یمكن الحص�������ول علی  أو كاإلكراهمفھوم الوطن
 ترجمتھایمكن  اإلنس��انفي ذات  كامنةداخلیة  أحاس��یسالش��راء، فأنھا  أو االنتس��اب

من الثقافة العامة المكونة  مس�������اھمة واألفعال الحمیدة النابعةعن طریق حاالت ال
 .)14(لرابطة المواطنة 

الوطنیة ھي مجموعة المش���اعر التي تنظم  إن إلىویذھب قس���م من الباحثین 
الحقوق والواجب��ات بین الفرد والمجتمع او الفرد والوطن تتیح لن��ا عالق��ة رائع��ة 

 أرقى بأنھانعرف المواطنة  أنولذلك یمكن  .(المواطنة)ورابطة منظمة تس�������مى 
باط الوطني بین الفرد والوطن برابط ة روحیة ودیمقراطیة تمیز في حاالت االرت

والمجتمعات  اإلفرادكثیرة وتفس�������ر ارتفاع وانخفاض الوعي الوطني لدى  أحیان
)15(. 

 :إلى المدالیل التالیةمعنى الوطنیة  وقد یشمل
وھي حقیقة األرض او اإلقلیم الذي نعیش علیھ الس���كان او المواطنین  :الوطن •

ویمكن تحدیده بمجموعة حدود طبیعیة وصناعیة مرسومة ومعلمھ دولیاً. وقد 
 .)16(ثل األرض وحدھا مفھوم المواطن تم

لذي یعیش على تلك األرض او اإلقلیم ویرتبط مع  :الموطن • ھو الش�������خص ا
 .األرض لمجموعة روابط ومشاعر ذاتیھ وقانونیة قومیة ال دینیة

ص�������یغ  أعلىوھي العالقة التي تربط المواطن بالوطن وھي تمثل  :المواطنة •
وعلیھ فال یمكن تص�������ور وطنیتھ بدون وطن وال  .)17(الدیمقراطیة والوطنیة 

ون توفر ھذان العاملین وال مواطنھ بد أرض�������ھتص�������ور مواطن على غیر 
أوطانھم خارج  ولد اآلالفكر علینا احد ھذا القول بان ھناك قد ین ،الرئیس����ین

بالوطنیة یة بما تقدر رابطة روحیة ذات عالقة  ،لكنھم یش�������عرون  ان الوطن
 إلىنس����ل ومن جیل  إلىوتناقلت معھ من نس����ل  س����اناإلنربانیة مرت في دم 

ابن بیئة وھو  اإلنس�����اناألرض وان  أدیمخلق من  اإلنس�����ان إن باعتبارجیل، 
 .)18(مزیج التربة والطبیعة 

 معنى الھویة الوطنیة: المطلب الثالث
مفھوم الھویة الوطنیة ھو دمج للمفھومین الس���ابقین ( الھویة والوطنیة)  إن 

او عدم ذكر ( الوطنیة ) فأن المفھوم یبقى عاماً غیر محققاً، فأن یكون  بتأخیرفأننا 
 ،أو الھویة الدینیة ،أو الھویة العرقیة ،أو الھویة القومیة ،مفھوماً للھویة الش��خص��یة

یة مجم عاً أجزاء أس��������اس������� مفھوم واس�������ع ھو الھویة  إلىوعھا یؤدي وھذه جمی
 .)19(الوطنیة
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منذ ص��باه ویكتس��بھا من المكان  اإلنس��ان مع ان الھویة الوطنیة مفھوم یولد 
الوطنی��ة ق��د تظھر من  ال��ذي یول��د فی��ھ ویعیش فی��ھ مع العلم ان االنتم��اء للوطن او

مس������افات بعیدة یعیش������ھا الفرد بعیداً عن وطنھ كما في حالة المھاجرین العراقیین 
 .)20( من غیرھم من مرض ( الحنین للوطن ) أكثرالذین یعانون 

ویرى احد الباحثین بان الھویة الوطنیة ھي انتماء للذات والوطن ( بش�����راً  
ابط بین الفرد وذاتھ ومعتقده ودینھ، وحجراً ) وھي تعبیر فلس�������في عبر وحدة التر

 اس���مى إنولوحظ  ،من اجل بعده اإلنس���انوھي الھویة الوحیدة التي یض���حي فیھا 
واش���د حاالت التض���حیة لس���عادة تلك التي تكون من اجل الوطن وھي تفس���یر عن 

 .)21( اإلنسانحاالت المد الوطني في نفس  أعلى
ھ انس��اناً ض��عیفاً متش��رذماً ال تجعل من اإلنس��انوجود ھویات مختلفة لدى  إن

 األخذبل انھا عوامل قوه تس�������اعده على  غیر قادر على القیام بواجباتھ تجاه ھویة
في ھوی��ات��ھ الفرعی��ة الفردی��ة والمجتمعی�ة  الموجودةبجمع جمیع عن��اص�������ره القوة 

األعلى وھي الھویة  أو األس�������مىوالدینیة والقومیة لتعھد جمیعھا في بوتقة الھویة 
 .)22(الوطنیة 
لدى المجتمع والوطن  إن قدم والقوي  فاع المت لد ثل خط ا یة تم یة الوطن الھو

العتبارات إشكالیة في ذھن الفرد ولیس واقعاً ملموساً وھي بھذا تحرك خط الدفاع 
 إض��عافالجمعي ض��د المخاطر الخارجیة ولذلك نالحظ ان األعداء یحاولون دائماً 

وس��ط التفكیر المجتمعي وض��ربھ  إلىوتفتتھا لیس��ھل لھم الوص��ول  ،الھویة الوطنیة
 .)23( األصلیةمن الداخل بعبارات وأفكار غریبة عن ھویتھ 

وقد یغیر قس���م من الباحثین ان جوھر الھویة الوطنیة واھم عناص���رھا ھو ( 
العص��بیة) وھو حالة تربط المجتمع بالفرد او العكس بدون حالة تمیز في الص��فات 

س������ت لی ألغرائزيالباطني  واألمنلدفاع حالھ من حاالت ا وان ھذه العص������بیة ھي
ولیس����ت مدعاة للكس����ب او  ،الى قرارات عقالنیة او تص����ورات مس����بقة مس����تندة

الحص����ول على الممیزات وھي بذلك ال یعنى ص����احبھا بنتائجھا العملیة، فھي فعل 
 .)24(غرائزي تعني خالص للوطن فقط بغض النظر عن االنتماءات الجانبیة 

ت الیوم ال تمثل حدود الدولة الس��یاس��یة والجغرافیة ان الھویة الوطنیة أص��بح
یعیش������ون في مش������ارق  نبل تمتد الى ابعد من ذلك بكثیر الى أبناء تلك الھویة الذی

ولذلك فالھویة  ،األرض او مغاربھا ویشعرون باالنتماء والوالء لھا والحنین لترابھا
واقع الداخلي الوطنیة أص����بحت من فلس����فة بناء الدولة وحركتھا الس����یاس����یة في ال

 الواجھةالحتوائھا على مجموعة ھویات فرعیة او على الص�����عید الخارجي لكونھا 
  .)25(الشرعیة الذي یمثل الجانب التاریخي والحضاري والثقافي للدولة
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 أنواع الھویة وسماتھا : المطلب الرابع
 أنواع الھویة  :أوالً 
 وھي الھویة التي تتضمن ابرز القیم الشخصیة للفرد أفكار  :الھویة الشخصیة

واتجاھات مختلفة تمیزه عن غیره  ومعتقدات وص���فات جس���مانیة واالنفعاالت
 .)26( اإلفرادمن 
 وھي مجموعة الص��فات والممیزات التي یتیمز بھا مجتمع  :الھویة االجتماعیة

المانھ كالش�������جاعة والكرم وا ،عن مجتمع اخر ویمكن مالحظتھا بوض�������وح
 .اإلفرادوالصدق ویمكن ان تتكون من مجموع صفات 

 وھي مجموع��ة الص�������ف��ات التي یتیمز بھ��ا مجموع��ة من  :الھوی��ة الجمعی��ة
المجتمعات المتقاربة عقائدیاً ودینیاً واثنیاً ولغویاً ویص�����بح لدیھا ھویة جمعیتھ 

 .والمجتمعات اإلفرادمشتركة لمجموع ھذه 
 والخرافات  واألدبلس�������لوك والمعتقدات والقیم وتعني أنماط ا :الھویة الثقافیة

كان مرناً او جامداً والذي یمیز جماعة او مدینة او  إذا لألموروالمنظور العام 
 .)27(دولة

  :وإحس��اس��ھش��عور الفرد بأنتماءه لدین معین او مذھب معین ھو الھویة الدینیة 
وتبدینھ لجمع األفكار التي یوردھا ھذا  ،الداخلي نمو ھذا الدین ومش�������اعره

 .)28(الدین 
 ھي مجموعة الممیزات والص�����فات التي یش�����عر بھا المواطن  :الھویة القومیة

 تجاه قومیتھ وعرفھ وحسن انتمائھ والتمسك بھا والدفاع عنھا. 
 ً  سمات الھویة الوطنیة وعناصرھا :ثانیا

 .أھمھاتتمیز الھویة الوطنیة لمجموعة من السمات  -أ
 الجنس ،وتعني الس���مات التي توجد لدى الفرد قبل العمر :الش���خص���یة الس���مة، 

  .القرابة ،العرق
 الص���فات التي توجد لدى الجماعة مثل القبیلة، القومیة، اللغة،  :الس���مة الثقافیة

 .)29(الدین، الحضارة
 الص�������فات التي توجد لدى الش�������عب مثل الجوار، المدینة،  :الس�������مة اإلقلیمیة

 .البلدة، اإلقلیم، القارة ،المحافظة
  السمة السیاسیة: وھي الصفات المتمثلة باالتجاه السیاسي او االنشقاق ضمن

 .)30(جماعة، القیادة، القائد، الفكر االیدلوجي، المصلحة السیاسیة
  الجماعة االقتصادیة مثل العمل، السمة االقتصادیة، الصفات المتعلقة لمصالح

 المھنة، مجموعة العمال، الصناعة، الزراعة، النشاط االقتصادي. ،الوظیفة
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 مجموعة الص���فات المنظمة لعالقات الفرد مع الجماعة او  :الس���مة االجتماعیة
 .)31(الجماعة مع أخرى مثل األصدقاء، الزمالء، النادي، المناسبات

 :العناصر -ب
 :)32( ین مھمینتتكون العناصر من نوع

 :العناصر المادیة •
وتمثل العقارات واألس�������واق، الس�������كن والممتلكات وكذلك القدرات والقابلیة 

 .االقتصادیة والمادیة والمعرفة العقلیة وغیرھا
 :العناصر التاریخیة •

تاریخیة،  تاریخیون، الثورات، االس�������م  اإلبطال، الممیزةوتمثل األحوال ال ال
الت�اریخی�ة، والع�ادات والتق�الی�د والقوانین والمراح�ل  اآلث�ار، وك�ذل�ك والوالدة

 .انعطافات تاریخیةالتاریخیة المھمة التي تشكل 
 :مواطن صنع الھویة الوطنیة وبنائھا :ثالثا
 ھي المك��ان األول ال��ذي یفتح المولود عین��ھ وفیھ��ا یتلقى لغت��ھ ودین��ھ  :الع��ائل��ة

األولى في بناء ھویة الطفل وھي  الركیزةالص�������الحة  إالموحبھ وكره وتعد 
 :)33(المدرسة كما وصفھا الشاعر

  أعددتھا إذامدرسة  األم
 األعراقشعًب طیب  أعددت 

 وھنا یندمج جانبي التربیة والتعلیم في ص��قل ش��خص��یتھ الطفل عبر  :المدرس��ة
بالتفاعل مع  الخاص��ةعام یتم فیھا ص��قل ثقافتھ  12اس��تمراره بالدراس��ة لمدة 

وجوھرھ���ا في بوتق���ة الھوی���ة الوطنی���ة  اآلخرینمختلف ثق���اف���ات زمالئ���ھ 
 .)34(المشتركة

 مصانع بناء الھویة الوطنیة التي تصقل  أرقىتعد المؤسسة العسكریة  :الجیش
ھوی���ة الجن���دي بع���د اتخ���اذھ���ا التنوع الفكري وتطورھ���ا وب���ث روح الح���ب 
والتض����حیة للوطن بغض النظر عن أي خص����وص����یة، خاص����ة اذا لم یتدخل 

 .)35(العامل السیاسي في إدارة المؤسسة العسكریة 
 النھضة ومعانیھا ومقوماتھا: المبحث الثاني

 معنى النھضة : األولالمطلب 
 المعنى : أوالً 

مجموعة حاالت األفكار والتعبیرات  ،یقص����د بالنھض����ة الحس����ینیة المباركة
المجتمع اإلسالمي بعد استشھاد سید الشھداء علیھ السالم،  أصابتوالتغییرات التي 
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، وعلى المس�����توى االجتماعي والس�����یاس�����ي وأص�����حابھوقتل عیالھ  أھلھوس�����بي 
 .)36(واالقتصادي 
األولى للنھض���ة قد س���بق عملیة  واألس���ستكون المحتوى األولى  أنویمكن 

ھـ���� تزامنا مع الخالفة غیر  60كربالء نھایة سنة  إلىالخروج من المدینة المنورة 
 .)37(یزید بن معاویة أمیةبني  إلمبراطورالشرعیة 

 واإلص����الحیةالفلس����فیة  واتجاھاتھالحس����ین (ع)،  اإلمامخطب  بدأتولذلك 
 الحس�������ن ( ع) مع اإلماممنھجاً جیداً بعد تحرره من المعاھدة التي عقدھا  أخذت

 .)38(معاویة بن ابي سفیان
س����ید الش����ھداء (ع) بدعوتھ  اإلمام للنھض����ة جس����دهالمفھوم اإلص����الحي  إن
الزمان المعین من هللا س����بحانھ وتعالى  إمام باعتبارهالى التكلیف اإللھي  المس����تندة

ة من قبل المنكوث المعاھدةمن  األخروالمش�������روعیة الجماھیریة باعتباره الطرف 
 .)39(سلطة یزید

الش������یطان  أتباعان حالة الص������راع المس������تمر بین دعاة الخیر وأھلھ وبین 
المستكبر اللعین، ولذلك فقد شھدت كل عصور اإلنسانیة صراعاً بین المعسكرین 

هللا الواحد  إلىبوس�����ائلھ المتاحة من دعوى بالحس�����نى ومس�����اعده الناس ودعوتھم 
معسكر الشیطان من فسوق وفجور وشرك،ـ������� كانھ لكل  إلیھوبین ما یدعو  األحد

 .)40(واإلنسولي عدد من الشیاطین من الجن  أونبي من كل زمان 
الحس��ین (ع) ونھض��تھ ومعس��كره یمثل معس��كر  اإلمامومن خالل ذلك كان 

الخیر اإللھي الممتد لحما ودما وعقیدا لرس���ول هللا (ص) وبین معس���كر االس���تكبار 
 .)41(وقائدھم الشیطان الرجیم أمیةالشیاطیني الذي متمثل سلطة الطلقاء من بني 

وبعد بزوغ ش���مس اإلس���الم س���عى الرس���ول (ص) وال بیتھ (ع) الى تطبیق 
 أحس�������نلة بالتي والمجاد بالحس�������نة هللا س�������بحانھ وتعالى في دعوتھ أوامروتنفیذ 

بالمعروف والنھي  األمرالى طریق الحق من خالل  وإرش�����ادھمومس�����اعدة الناس 
عن المنكر وإص��الح كل فاس��د من أمور المس��لمین وعدم الھوان والجزع والتعدي 

 .)42(بھا هللا أمرالواعي المبني على األساس الصحیح من القواعد اإلسالمیة التي 
 أسباب النھضة: ثانیا
 .)43(خط اإلسالم المحمدي األصیل انحراف -1
 .بالمنكر والنھي عن المعروف األمر -2
 .واألنصارعلى رقاب المھاجرین تسلط الطلقاء  -3
 .)44(للحاكم  اً عبید ع اإلسالمي والمسلمین وتحویلھمالمجتم استعباد -4
ومملكات وتكدیس األموال من الزكاة  إمبراطوریاتتحویل اإلس�������الم الى  -5

 .على المجون وإنفاقھاوالصدقات 
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 .عھد الجاھلیة األولى إلىإعادة اإلسالم  -6
 .العائلة أفرادوتوزیع المغانم بین  اإلقطاعیاتظھور  -7

 ً  أھداف النھضة  :ثالثا
 األمةالحس��ین (ع) خطورة األوض��اع الص��عبة التي تعیش��ھا  اإلماملقد أدرك 

ي یزید ش��ؤون الدولة وھو وتداعیات تول أمیةاإلس��المیة جراء الحكم المس��تبد لبني 
 واإلقص�������اءقد تاھت بین النفي والقتل  أالمھوألن  ،تجبره وفس�������وقھالمعروف ب

مص�������ابة بمرض الش�������ك  أالمھالبیت حتى أص�������بحت  أھلتجاه  المظلل واإلعالم
 .بمعتقداتھا

 ) 45( ؟البیت أھلھل یزید على حق ولماذا سكوت 
من س��باتھا العمیق وكان ثمن  عنیفة توقدھابحاجة لص��دمة  األمةولھذا كانت 

 .أوالد األنبیاء على سطح األرض وأخرشخص  أقدسالصدمة روح 
 ً   :ھي :نتائج النھضة الخاصة: رابعا

 .واستبعاد المسلمین الھیمنة أشكالكل  إنھاء
 وھدم مشاعر الخوف والھلع من القتل التي مارسھا الطغاة. كسر •
 .الھام المجتمع اإلسالمي في روح االنتفاضة والثورة •
البیت في الثقافة  أھل أتباعوالمھجرة من  والمكبوتةظھار الطاقات الكامنة إ •

 .والعلوم األخرى واألدب
 .حاد عنھ یق القویم الذيأعادة اإلسالم إلى الطر •
ب��المعروف والنھي عن المنكر، ال��ذي  األمرش�������ع��ار  وإعالءأع��ادة تفعی��ل  •

 .)46(الطغاة لھتجاھ
 بأمرهللا سبحانھ وتعالى، وان الروح  بأمر إالشر  أوبا� وال خیر  إالال عز  •

 .خالقھا تعالى
المؤمنین (ع) بمعاویة  أمیرحینما ساوت  األمة أصابترفع حالة الشك التي  •

  .والحسین (ع) بیزید والحق والباطل
 النھضة العامةنتائج خامسا: 
  ي الش��عور الذاتي للمس��لمین لتخلیھمف النھض��ة رد فعل كبیره وص��دمھحققت 

  .)47(عن نصره ابن رسول هللا
  لتخلفھم عن الفتح بالندمالشعور. 
  المسلمین وان (السبایا) ھن منالضاللة كونھم خلفاء حكام بني  حقیقةكشف 

 النبوة.بیت  أھل
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 سلطھبنھضة وان الحسین  اإلماماء قیام انتھاء حالھ الشك لدى المسلمین جر 
  .)48(غیر شرعیھ األمویین

 الثورات في  موقیا الش����رعیةغیر  الس����لطةعلى  ظھور حالھ التمرد والجرأة
 .الكوفة والبصرة والمدینة ومكة

  البیت  أھللدى علماء المس��لمین من عش��اق مدرس��ھ  الكامنةظھور الطاقات
 .یھوالثقافة العاشورائ بآداب وظھور مایعرف ،في كل العلوم

 وال تخشى السلطة.البیت  أھلفكر  سیاسیھ جیده تبنت یاداتظھور ق 
  بوجھ الظلم  أالمھ اإلس��المیة واالنتفاض��ةازدیاد ملحوظ في رفض الظلم في

 .)49(الضرورةعند 
  الف مش�����اربھم بحالة الزھو الثوري عند بالعالم على اختش�����عور كل الثوار

 .سماعھم كلمة كربالء والمناداة باسم الحسین (ع)
 حملة الھویة: المطلب الثاني

الھوی��ة الوطنی��ة العراقی��ة ظھرت  یعتق��د الكثیر من الب��احثین االك��ادیمیین ان
عام  یة في  تأس�������یس الحكومة العراق ھذا المفھوم ( الھویة 1921ب بار ان  بأعت م 

ش��اتھ بعیداً الوطنیة ) مفھوم س��یاس��ي حدیث بأخذ اللون الس��یاس��ي في كثیر من مناق
 .)50(عن كل المعطیات األخرى

الش�����عور على الرغم من ان الكثیر منھم الباحثین یغیرون المفھوم بس�����كن  
الباطني غیر الملموس للشخص وال یمكن ترجمتھ للواقع اال بالوالء للوطن مرة او 

 .)51(قد یذھب للحكومة الحاكمة رغم عد شرعیتھا
یة العراقیة من الدول الحدیثة   وترى ان من اكثر الطاعنین بالھویة الوطن

سیة القبلیة100التكوین التي ال یتجاوز عمرھا  سیا سسھا  سنة او الكیانات ال التي أ
 .االستعمار

لق��د ح��اول الكثیر من الب��احثین أمتن��اع��اً ب��ان كلم��ة العراق لم تطلق اال بع��د 
م، وكان لم یكن الي وجود قبل ذلك، ال سومر وال 1918االحتالل البریطاني عام 
 .)52(بابل ال كوفة وال بصرة

في التاریخ وردت باس��م ص��ریح ( العراق )  ان الكثیر من الخطب واالس��فار
 .)53(قبل أن تنشأ مئات الدول والكیانات بعد ذلك 

باحثین بان من الحق ان یطلق على العراق ( امة )   قد الكثیر من ال وال یعت
بمفھومھا الحض�����اري التاریخي والس�����یاس�����ي المؤثر النھا كما یعتقد اول دولة في 

 وواجباتھم. اإلفرادوتوزیع السلطات وحقوق العالم عرفت معنى القوانین والحكم 
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ولذلك البعد الحض�����اري والتاریخي كان االختیار اإللھي لتكون ھذه الدولة  
من األنبیاء والرس���ل، وأن وفاتھم كانت على  اآلالفمس���قًط لرأس مئات  وأرض���ھا

 بأقدامنا. نطؤھانفس ھذه األرض التي 
الحس���ین (ع)  اإلمامون دعوة وعلیھ كان البعد اإللھي معقوداً مرة أخرى لتك

 .من كربالء السماء ولتكون دعوتھ عراقیة باألساس ومنھا الى باقي العالم
ان الھویة الوطنیة العراقیة كانت موجودة قبل الحس���ین (ع) ولكنھا أطرت  

 منظومةعبر  ،تش������ع بقوة وتس������تمر الى یوم القیامة ،إس������المیة محمدیة بإطارات
الحجة القائم  اإلمام(ع) وأخرھم  األطھار األئمة عظیمة وموجھھ بتس����دید الھي من

الحس����ین (ع)  اإلمام أرس����اھاولھذا ظھرت مجموعة من الممیزات التي )54( (عج)
علیھ  اطمئنان كامل منھ علیھ الس���الم ومن أبنائھوعلى  ،بثوراتھ ونھض���تھ العظیمة

 .)55(سبیلھا) والدفاع عنھا والتضحیة في  سالم بأن ھنالك ( استعداد للنھضةال
اذاً ال ب�د للحم�ل الثقی�ل الطوی�ل زم�ان�اً من رج�ال ونس��������اء اقوی�اً لیحكمون 

وھو ص�������ق���ل حقیقي لمع���دن  ،التمحیص والظلم واالذى ال��ذي س�������یجري علیھم
 .)56(الھویة

 :ممیزات للھویة الوطنیة العراقیةوان اھم ھذه ال
 .الشعائر الحسینیة المقدسة :أوالً 

والفعالیات التي یقیمھا الش������عب العراقي في  األعمالویقص������د بھا مجموعة 
وأستعباراً للحدث األلیم الذي وقع للحسین (ع) استذكارا شھر ي ( محرم وصفر ) 

والفعالیات التي تخص اھل  واإلعمالعلى وجھ الخص���وص  واص���حابةواھل بیتھ 
عالى ( ومن یعظم ش��عائر هللا بیت الرحمة خالل الس��نة اس��تذكاراً لھم وتنفیذاً لقولھ ت

 .)57( من تقوى القلوب ) فإنھا
أحدھما لیلة ویوم العاش�������ر من محرم  ،ن عمالقینیولھذه الش�������عائر ذروت 

) والثانیة مراسم زیارة األربعین في العشرین من  ومنھا مراسم ( ركضة طویریج
 .)58(صفر من كل سنة

 :وتاتي أھمیة الشعائر من ناحیتین 
وفوائدھا القائمین علیھا رس������ول هللا  أعمالھاوعبر عن  إلھیاانھا تم التوجیھ لھا  •

المؤمنین والزھراء والحس�������ن والحس�������ین لغتھ وزینب الكبرى (  وأمیر(ص) 
 .والثواب األجرعلیھم السالم ) وما فیھا من 

انھ��ا تمث��ل روح الثورة المتج��دد ك��ل ع��ام وال��ذي یك��اد یوقض ك��ل جرح غ��ائر  •
 .ویطرق على النفس النائمة

خطھ الحسین تطبیقاً للمفھوم اإلصالحي الذي  تأتيان ھذه الشعائر العظیمة 
 لألمرهللا تعالى (  ألمرعلى العموم تمثل مص���داقاً  ألنھا ،) واس���تش���ھد من اجلھ(ع



 2018�رش�ن الثاين  8-7 اجلامعة املستنرصیة- لكیة ا�ٓداب ا�ويل العلمي والثقايف العارشملتقى الطف 
 

400 
 

التي ص�������درت من اھل البیت (ع)  التأكیداتبالمعروف والنھي عن المنكر ) وان 
 واإلمامالس��جاد (ع)  واإلماموخص��وص��اً بعد الثورة على لس��ان الس��یدة زینب (ع) 

 .)59(ريحضروا وعاصروا اإلنجاز الثوالذین  الباقر (ع)
یمثل لنا مفھوم الواض�����ح لطریق الثورة وجدوا أھدافھا المس�����تمرة وتأش����یر 

حققت الدماء الطاھرة (  مواطن الخلل والنجاح والتوجیھ الص���حیح للمجتمع بعد ان
الجانب العاطفي فقط كما  وحكن معنى الشعائر الحسینیة یتجھ نلم ی ،ة )فعل الصدم

یتص��وره البعض خطأ فھل التس��دید اإللھي والعص��مة اإللھیة الھل البیت بعیده عن 
 .)60( العلم والتطور الممتد للیوم الموعود بقیام المطالب بثأر الحسین (ع)

 وأش����خاصان المفھوم العاطفي للش����عائر یناس����ب زماناً معنیاً ومكان معین 
فھم غیر العربي علمیة الثورة وأھدافھا الس�����یاس�����یة معین، فنحن ال نس�����تطیع ان ن

والحالیة مباش���رة اذا ما علمنا ان جانب األول والمباش���ر ھو الحرارة في  األص���یلة
وعلیھ كان  .المطمئنة التي لم یض�������اھي الش�������یطان اللعین وجنوده النظیفةالقلوب 
ء وتص��ور األجانب من كل دول العالم القدیم والحدیث الجرتھ مراس��م العزا اآلالف
 .)61(التي كان یحملھا أعداء هللا  الخسة والنذالةمدى 

 ال��ذین (( ال یمكن ان یكون ھؤالء المالیین :یقول اح��د المفكرین األج��ان��ب
عن خطأ وھم یرتدون الس�������واد ویبكون ) 2016عام (زادو عن عش�������رین ملیون 

(()62(. 
رسول هللا (ص)  دم الحسین (ع) وجریمة قتل الرضیع (ع) ودمعة بنت ان

ولذلك سعى الطغاة  ،تى الطغاةوتھز عروش اع ،ھي التي تھز شفاف كل قلب سلیم
لكنھا تأخذ طابعاً س�������ریاً  ،وتش�������رید القائمین بھا وإعدام ،الى منعھا والتعتیم علیھا

النفس�������یة منطلقاً  تأثیراتالعظیماً، لتخرج بص�������ورة عمالقھ في الطول عنیفة في 
م في العراق حیث 2003م وعام 1991عظیماً لثورات كبرى كما حص�������ل عام 

عبرت الجموع الزائرة مالیین المحبین وامتدت سفرة الكرم الحسیني (ع) لمسافات 
 .)63(طویلة بعد الحرمان لثالثین عاماً 

لعقل یفس�����ر علماء االجتماع األجانب عملیة االش�����باع الطبیعي ( الجس�����د وا
القلب الذي یس������تمر الى ما ال  إش������باعوالقلب ) وان الوحید منھا الذي ال یمأل ھو 

نھایة، وكذا كان حب الحسین (ع) وتفاعالً حقیقیاً للمشاعر وطریقاً لحب هللا تعالى 
ً  وتنضیداً لعبودیتھ وطاعتھ وتنفیذاً أوامره حیاً یغور ال یشبع منھ  . )64( مطلقا

ي في لمشاعر ھو شعور ظاھرا تأدیة أثناء، اإلفرادالشعور الذي یمتلكھ  ان
ولذلك توكد مص�������ادر علمیة بتس�������جیل اعلما معدالت  ،)65(اآلخرینالتعامل مع 

الخیری��ة والتبرع في س�������بی��ل هللا وانخف��اض ح��اد في  واإلعم��الااللتزام ب��الق��انون 
 .)66(مستوى الجریمة
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بتھذیب النفس واخذ االستعدادات للذوبان في وتسجل الشعائر شعورا باطنیاً 
ما عد مراجعة  ناسم حب هللا ب عام،  ،ض�������ى من أعمال ال كل  لك یزداد في  لذ و

 .)67(ین نحو الحسین (ع) في كربالء المقدسة او المتنورین بثورة المباركالساعی
تمثل أمتداداً وتقلیداً  ،تعتقد ان المش�������اعر التي تقام في البلدان اإلس�������المیة

ً وأنعك  .)68(لالعمال االصلیة مدینة كربالء المقدسة اسا
بالمكان والزمان المعنیین كل عام تض�������یف جواً واقعیاً على  باط  ان االرت
المش�����اعر بحیث وانت في حرم االمام الحس�����ین (ع) او أخیھ العباس (ع) عند كل 

سنة  شر من محرم  شھري الحزن كأنك في یوم العا شم 61زیارة او في  ه أو انك ت
 .)69(الشھادة واصوات السیوف وندب الحسین (ع) ھل من ناصر ینصرنارائحة 

 األحداثوبذلك تعتقد ان ھذه الروح الزمانیة یش�������عر بھا كل من تفاعل مع 
 ً وان من توقع الش�������عور بالثورة والتض�������حیة من قبل المحبین والقائمین  .س�������نویا
  .)70(سعت الحكومة السابقة لمنعھا والتعتیم علیھا ومعاقبة القائمین بھا  ،بالشعائر

 الھویة الوطنیة  تجلیات :المبحث الثالث
رس��الة خاتم  وأخیرھاان البعثات اإللھیة عبر الرس��االت الس��ماویة المتعاقبة 

األنبیاء وس��ید المرس��لین موالنا المص��طفى محمد (ص ) والتي جمعت كل التعالیم 
الصادر ه من هللا عبر تبلیغات األنبیاء والرسل وكتب هللا المجیدة  واإلحكامالواردة 

وص�������حف إبراھیم والزبور وكانت جمیعھا تبلغ بتوحید هللا  واإلنجیل التوراةفي 
خالقي لخلیفة هللا في األرض الذي جعل كل الخالئق في سبحانھ ورفع المستوى األ

 .طاعتھ
 وأكرم أعظمولذلك فان هللا س�������بحانھ وتعالى قد جعل نبینا االكرم (ص ) 

شخصیة نزلت سطح األرض الى یوم القیامة وانھ اعظم مصلح بشري نقل تعالیم 
 .)71(ھاالسماء وبلغھا بخلقھ القراني رغم وسائل التعذیب والقھر التي عانى من

ان مدد التكلیف اإللھي للنبوة محددة منطقاً لمجموعة محدودة من الس�������نین 
ولكن بعد وفاتھ فان  أحس�����نبالتي ھي  لألمة وتعالیمھیبلغ فیھا الرس�����ول تعالیم هللا 

 .)72(البد من وجود شخصیة تكمل ما بدأ بھ ھذا الرسول او النبي المرسل
نھ  حا قد جعل هللا س�������ب ھذا ف ھلول عد  أ ئھ من ب یت النبي (ص) ھم او حیا ب

وتفس�����یر القران المتجدد الى مر العص�����ور والذي  الرس�����الةتعالیم  بإكمالیقومونھ 
أالن وقال س��بحانھ وتعالى لم تكش��ف لحد  تطور درره یومیا ومالیین المعاجز التي

  )73( ما یرید هللا لیذھب عنكم الرجس اھل البیت ویطھركم تطھیرا ))(( ان
وق�ال النبي محم�د (ص) (( اني ت�ارك فیكم الثقلین كت�اب هللا وعترتي اھ�ل 

وعلیھ فان العدل الحقیقي للقران الكریم ھم حملتھ ومفس�����ریھ وحاملي  )74(بیتي )) 
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امتلكوھا بالتتابع فقط االئمة المنصبین من هللا ( بالحبل ) أي المعینین  اسراره التي
 .من هللا تعالى

مة  یة في دعوة  األطھاروكان لالئ كالیفھم اإللھ الى الص�������الح  األمة(ع) ت
 األوص��یاءومحاربة الفس��اد فیھا ومخالفة تعالیم القرآن الكریم ولذلك فقد محى س��ید 

ستشھد  الصالةاب امیر المؤمنین (ع) سیفھ في محر الحسن  اإلمامالثاني  اإلماموا
 .(ع) مسموماً وتاله اخوه الحسین (ع) وأوالده المظلومین (ع)

في  األئمةالحس������ین (ع) تكلیفاً عظیماً ممیزاً عن باقي  اإلماملقد كان تكلیف 
بیتھ  وأھلالحس����ین (ع)  اإلمامالش����یطان في قتل  أتباعارتفاع درجة القس����وة لدى 

 واألمروالتمثیل بأجس�����ام وس�����بي نس�����ائھم وعیالھم بعد ان أراد ( ع) اإلص�����الح 
 .)75(بالمعروف والنھي عن المنكر 

متمیزا  انعطافاحققت  ینیة المباركة ونھض�������تھا المجیدة قدان الثورة الحس�������
وعظیماً لمسیرة النبوة بعد انحراف مساراتھا القویمة من خالل تسلق مجموعة من 

ص��حاب المص��الح للحكم عبر وس��ائل غیر ش��رعیھ بالقتل او الس��م او الوص��ولین وأ
 باإلیمانتصفیة المعارضین للسیاسیین الذین دخلوا اإلسالم متأخراً بقوة السیف ال 

 .)76( یھم ( بالطلقاء )الصحیح وھم ما یطلق عل
ولھذا وقف الحس����ین (ع) قویاً باإلس����الم وتعالیمھ الس����امیة طالبا لإلص����الح 

المام الحس���ین (ع) البش���ع مجزرة ش���ھدھا التاریخ ولذلك ھنالك من ولھذا تعرض ا
  .حسیني البقاء ،یقول ان اإلسالم محمدي الوجود

ان المس�یرة الحس�ینیة ھي امتداد طبیعي للمس�یرة النبویة بأعتبار ان الحس�ین 
( اللھي ونبوي )  ھو امام االمة في عھده والیھ ترجع الس�������لطات جمیعھا بتكلیف

 .)77(هللا (ص) (( الحسین والحسین امامان ان قاما او قعدا ))  حیث قال رسول
وھو امت��داد طبیعي البی��ھ امیر المؤمنین وج��ده رس�������ول هللا (ص) وج��ده 

 .إسماعیل وجده إبراھیم وجده نوح وجده ادم
فة  لإلمامان الثورة اإلص�������الحیة  الحس�������ین (ع) كانت ثورة عمالقة مختل

ان  ،أالمھاالتجاھات والروى في الص��الح الكامل للفس��اد الذي س��رى في مفاص��ل 
النھ  ،س��وف تس��تمر الى قیام الى یوم الدین الثورة الحس��ینیةاالرتدادات التي خلقھا 

وان الص�������راع بین ق��ابی��ل وھ��ابی�ل  م��ازال یجول في المس�������رح (ابلیس وجنوده)
التي انتھجھا یزید  الفلس���فةكان من الواض���ح  .س���وف یس���تمر وأحفادھما وأوالدھما

الخارجي اإلس���الم  مظھرهالمس���لمین وإخراج دین  بإبعادفي طریقھ الحكم  وأتباعھ
التاریخ  فالس����فةوعلیھ یذھب قس����م من  الدنیویةاألولى ومزاعمھا  الجاھلیةوباطنھ 

ب بالمجتمع المتدین نحو طریقھ للذھا أحس�������ن) ھي ألحادیھ(أفكار  إلىان اللجوء 
 .)78(األخرى لھ  الضفة
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المحررة حدیثاً للدول الجھل باإلسالم وتعالیمھ ورجالھ  السیاسیونلقد استغل 
 .من السیر بھا نحو طریق مخالف للنھج الصحیح الذي أراده هللا

ینكش���ف ویزول القناع عن وجھ الحاكم  وان ھذا النھج االس���تغاللي ال بد ان
بعد ان یعرف المنھج اإللھي الص������حیح ولذلك دائماً ما یص������حب بثورات  ،البائس

 عظیمة كبیرة.
كانت النھض���ة الحس���ینیة المباركة قد بنیت على اس���تعداد غیبي غیر طبیعي 
مس��دد ببركات الس��ماء حیث كانت كل معالمھا ربانیة وكان دروس��ھا إنس��انیة بحتھ 

 واإلیمانثمارھا لكل المتذوقین لطعم الحریة والش����جاعة واالثیار والص����دق  تعطي
  .با� سبحانھ وقدره

النھض��ة الحس��ینیة الرس��الة المحمدیة الى الطریق الص��حیح الذي  أعادتلقد 
وبص�������یحات األطفال  الخالدة واألرواحالنبي محمد (ص) بالدماء الزكیة  أوجده

 ً  وبص���راخ العیال من لس���ح س���یاط الجالدین عطش���اً وبكاء عبد هللا الرض���یع جوعا
)79(. 

ولقد یتص���رف مفھوم الكثیرین الى ان الھویة تعنى فقط بمفھومھا الس���یاس���ي 
الذي في القرن العش������رین فقط دون النظر الى المفاھیم والمؤثرات األخرى الدینیة 

عدم  یة والتي ینبغي  یة واالقتص��������اد قاف ھاوالث ھا  إھمال عةكون الى مفھوم  خاض�������
 ات وظھور النتائج بعدھا.الصراع

ان المفھوم النھض�������وي الحس�������یني قد اطر وبروز الھویة الوطنیة العراقیة 
 جدیدةعلیھا سمات  أضفتبمعالم ذھبیة جدیده رفعت من مفاھیم الھویة السابقة بان 

 .والنبل الشجاعة واإلیثارمن التضحیة 
كربالء الخالدة عجنت المشاعر العاطفیة للشعب العراقي بقطرات  مأساء أن

الحزن الحس����یني یغلف كل مش����اعر الحیاة للعراقیین  وأص����بحدماء الحس����ین (ع) 
 .)80(في المھود وأطفالھمفالحھم وعاملھم رجالھم ونساءھم 

السومریة على ضفاف  اإلحزان بآھاتكانت مشاعر العراقیین أصال منعمة 
 ى مقابض المھود تحاكي الم وحزن امتراتیل األمھات عل وأمس�������تدجلة والفرات 

عبد هللا الرض���یع (ع) وكانت ام لمقتول تص���یح لتواس���ي ص���رخات زینب (ع) وام 
  كلثوم ورقیة والرباب ولیلى ورملة وام البنین (ع)

كر التاریخ انھ 1ویذ واإلحزان األفراحالحزن العراقي یذكر في  وأص�������بح
من األیام الرضا (ع) وطلب منھ القاء الشعر وطلب منھ  دعبل الخزاعي زار یوما

 أھلانھ یلقي بطریقة اھل العراق الحزینة مجلس���اً حس���ینیا عاش���وراء یمتاز بھ فقط 
 العراق.
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 وإعطاءھممحي اھل البیت العراقیین من غیرھم من المس���لمین  ھذا ما یمیز
 .)81(ئدھم المولودیوم القیامة ویعانوا قا یواسیھمھویة هللا ورسولھ واھل بیتھ 

 معالم الھویة الوطنیة العراقیة الحسینیة : المطلب األول
 .المصطفى آللالمحبة والعشق  :أوال

للنبي الخاتم  لعش����قھم اآلخرینس����لمین العراق عن غیرھم من الم أھلیتمیز 
 أتباعھم وانھمبیتھ الكرام علیھم الس�����الم وتطبیق وص�����یتھ فیھم  وأھلمحمد (ص) 

 .إلیھالوحید  وھم الطریقالسبیل ولدراسة وفھم القران الكریم 
م وس�������یدھم امیر المؤمنین (ع) بان لقد كان اعتقاد اھل البیت علیھم الس�������ال

ومن یرفع رایتھم حاض������را  العراقیوناھل العراق وان یدافع عنھم ھم  یھم منمحب
قویم ھو في العراق في ال عراقیون وان الدین الص������حیح ومنھجھ،س������تقبلیا ھم الوم

العاصمة الكوفة او في الجنة في كربالء او في الجنائن في سامراء او في الكاظمیة 
 المقدسة.

البیت (ع) یبدو من خارج عن اإلرادة  أھلبوالیة وحب  العراقیون ان ایمان
كون اول لی العراقیون ھاالھیة اختیر من خالل أبعادھناك  وإنما ،الذاتیة لإلنس�������ان

 ً ومزارا لقبورھم الطاھرة  واألوصیاءلمولد األنبیاء والرسل  البلدان في العالم موقعا
الش��ریفة كما في الموص��ل وبابل والنجف والبص��رة والدیوانیة وان اھل العراق ھم 

 .)82(اكثر شعوب األرض استعداد للتضحیة في سبیل الدین والوطن
 :المؤمنین (ع) فیھم أمیرقال  

البأس، والباطل یوم  والجننفي الدین  واإلخوانانتم األنص��ار على الحق " 
وھناك العدید من  .)83( " طاعة المقبل وارجواالمدبر  دون القاس بكم أض�������رب

لحب وااللتزام البیت فیھم وحبھم للعراق وحب العراقیین لھم وان ھذا ا أھل أقوال
شریفة على مدافع من قد دفع منھ انھار الوالء والتضحیة من بعد  الدماء الطاھرة ال

 .)84( الطغاة والجالدینسیوف وحبال  تحت أالنالحسین (ع) ولحد  اإلماماستشھاد 
 ً  .الشجاعة الحسینیة المتفردة :ثانیا

الممزوجة  ن غیرھم بامتالكھم الش����جاعة األص����یلةالعراقیین یتمیزون ع ان
الش����جاعة ممزوجة بالتض����حیة  فأص����بحتبالدماء والوالء والتض����حیة الحس����ینیة 

ولذلك س���یطرة العراقیون كل  واالعتدال ولذلك كانت االنتص���ارات نھایة معاركھم.
التي تظھر في  ءاإلمالالعالم غیر  أعجبتیوم عش�������رات البطوالت المتفردة التي 

بفنون ش���جاعتھم وتمیزھا في المحافل الدولیة كالدراس���ة  العراقیونالتلفاز ومیزت 
 .)85(والمسابقات العسكریة 

 .الحسیني األدب :ثالثا
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 ر وھـ نوعا جدیدا من الشع61لطف عام ظھر بعد الواقعة الشریفة في یوم ا
الش��جاعة الت اونوعیة والتوجھ والطرح ووص��ف ح أللقائھوطریقة  األدب العربي

 .وحالھ الحزن والسبي والتیتم والعطش التي عانھ منھا اھل البیت والبطولة
لفرزدق ودعبل امن الش��عراء الفطاحل ك بارعةمجموعھ  التوجھوقد قاد ھذا 

لقد أدى ھذا النوع من الرثاء موجة  .)86(الخزاعي والكمیت والس�������ید حیدر الحلي 
اإلعدام  أحكاممن الھجوم اإلعالمي الواس�����ع ھذا لطغاة والنواص�����ب بحیث أعلنت 

.ونحن نعلم انھ لوال الش��عر )87(على ھؤالء الش��عراء ومنعت قص��ائدھم من التداول 
لما بقیت مالمح للنھض����ة كون الش����عر ھو دیوان العرب وان الش����عر تناول جمیع 

 .مفاصل النھضة
 :رابعاً: المنبر الحسیني

ظھرت كذلك بعد الثورة الحس�������ینیة مفھوما جدیداً للدروس الحوزویة یتم  
من خاللھا طرح دروس الدینیة الفقھیة وفص����ول من المأس����اء الحس����ینیة بأس����لوب 
ج��دی��د ظھر على ای��دي مجموع��ة من أس��������ات��ذة وطالب الحوزات العلمی��ة وال��ذین 

 .)88( اآلخرینیة تجذب تمتلكون إمكانیات علمیة وخطابیة وصوی
قد تطور المنبر الحس�������یني بعد التطور العلمي  ض��������ائي التكنولوجي والفول

تب على ذلك ووص���ول الص���وت الحس���یني لكل العالم ولكل بیت ولكل فرد وقد تر
ر أجی��ال متمیزه من العلم��اء والخطب��اء والروادی��د وظھور طبق��ة مثقف��ھ من ظھو
 .الذین رفدوا المنبر بقصائدھم راء الحسینینالشع

كما یفھما البس���طاء كثیر بأن النھض���ة الحس���ینیة ھي عبرة ودمعة خطا اللقد 
ناس على الرغم من ان  لدمعة من ال یة قد ھزت عرش الطاغوت یزید في ا الزینب

دمش���ق في عقر داره لكن درر النھض���ة ما زالت مخفیة ولم تس���تخرج منھا اال ما 
والمعروف ھو ما اس�������تطعنا من  والمنجزفالمتناول  ،ھإدراكنس�������تطیع عقولنا من 

 .)89(تحقیقھ وبحثھ والتوصل الیھ 
ونبویة واالراد منھا � فال بد ان  إلھیةلما كانت الثورة والنھض���ة الحس���ینیة 

تمال متمیز ومس��تدام لیوم القیامة والیوم الموعود الذي  أنس��انيیكون عطاءھا الھي 
ر لص���احب ھذا الیوم من قتلھ جده الحس���ین (ع) ثأفیھ األرض قس���طاً وعدالً بعد ال

 .)90( وأشیاعھم وأتباعھم
لقد لعب المنبر دوراً خطیراً في نش�ر الوعي الس�یاس�ي والفقھي والعلمي بین 

للثورة وان الروح الحس��ینیة الثوریة تش��ع  منطلقا للعمل المنبر أص��بحالش��عب حتى 
ض����یاًء للحریة والش����ھادة واالنتص����ار وھذه جبال لبنان تطیح باالس����تكبار العالمي 

 )91( .إسرائیلوصنیعتھ 
 ً  : الصبر والصالبة:خامسا
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في كتابھ (تطور  یذھب قس�������م من فالس�������فة علم االجتماع ومنھم د. انجلیز
العائلة) بان الش����عوب ذات التجارب القاس����یة س����یكون مھیأ بص����ورة قویة لتحمل 

 ألخذ دورھا في مرحلة الظھور،المصاعب والمھمات الملقاة على عاتقھا... ومھیـأ 
ً یمكن تص����ور ش����عبا  كما ال عدة من  أنواع أعباءالعراق تحملت  كأرض وأرض����ا
وتدمیر حض������ارتھ وحرق  أراض������یھاواالحتالل والص������راع على  األجنبيالغزو 
 .)92(مكتباتھ

الص��بر الحر واكتس��ب الش��عب اعلى درجات  أنواع أعلىھي بذلك اكتس��بت 
فال یمكن ان یتص��ور  ،القوة والص��البة والتحدي التي یعجز أي ش��عب على تحملھا
 وغیره یخوض كاألسدشعب یخوض ثالث حروب عالمیة في ثالثین سنة ویخرج 

 .)93(حرباً لساعات یبقى یئن منھا عشرات السنین
 الھویة الوطنیة: إشراقاتالمطلب الثاني: 

التي مازالت  ثروتھا واللئھاقد یوجد العدید من ممیزات الثورة الحسینیة من 
سوف یاتي سط  في قاع عمق النھضة الذي  محل الستخراجھا ولكننا في بحثنا المب

 نحاول ان ندرج مانستطیع تقیده في ھذا المبحث.
وس����نحاول ایراد بعض االش����راقات الملموس����ة من قبل الش����عب واالمة من 
مكارم النھضة الحسینیة والتي مازالت مستمرة وتتجسد یومیاً في واقعنا المعاصر 

طھا والن الجانب العسكري ھو ترجمة في الجوانب السیاسیة والعسكریة لشدة تراب
 حقیقیة للواقع السیاسي.

 الجانب السیاسي: :والً أ
لقد ادت النھضة الحسینیة مباشرةً الى رفع الوعي السیاسي للشعوب وتمیز 

الى قی��ام الثورة في الكوف��ة  أدىالش�������ع��ب العراقي ب��االرتف��اع المفرط ل��دی��ھ حتى 
 .)94(نظام غیر شرعي والبصرة ورفض النظام الحاكم في دمشق بوصفھ

، لقد س�اعد الش�عب األخیروفي العص�ور القلیلة الماض�یة وخاص�ة في القرن 
العراقي االحتالل العثماني في قتالھ ضد المستعمر الجدید (بریطانیا) لمعرفتھ بھذا 

ومعرفتھ بمخططاتھ الس����یئة  وإیرانالقذرة في الھند  األعمالاالس����تعمار من خالل 
 الصیت.

ان ھذا الوعي الحسیني لم یكن یقلق حكومة العراق فقط، بل كان یقلق جمیع 
لعالم وخصوصاً الغربي منھ النھ الوحید الذي یحاول الوقوف ضد الطواغیت في ا

 .اإلسالمتوجھات 
الیؤمنون بطاقات وكوامن  نان الطغاة من تربیة المدرس�������ة المادیة والذی

الشعوب ینكرون او یبجلون معنى الروح في النھضة الحسینیة والمد الذي قد تولده 
 .)95(من ازدیاد حالة الزخم المدوي



 2018�رش�ن الثاين  8-7 اجلامعة املستنرصیة- لكیة ا�ٓداب ا�ويل العلمي والثقايف العارشملتقى الطف 
 

407 
 

 انب العسكري:ثانیاً: الج
یعتبر الس���یاس���یون في العالم ان الجانب العس���كري وعناص���ر الس���وق وقوة 

تعبیر عن القدرة  أوس�����عنحن نجد ان  ،لردع ھي من وس�����ائل النمط الس�����یاس�����يا
الحس�����ین (ع) من العراقیین من المتطوعین في  أتباعالعس�����كریة مایس�����طره الیوم 

الحش������د الش������عبي والذي لبوا نداء مرجعیتھم الرش������یدة وھم یرفعون رایات المجد 
الحس��یني وینادون فوق س��واتر العز (لبیك یاحس��ین) او مایس��طره عش��اق الحس��ین 

ھذا الدور  أدىلقد  .)96( (ع) من الدفاع عن حرمات رس�����ول هللا في الش�����ام ولبنان
العسكریة الي  والجاھزیةتالیة وعشاق الحسین(ع) السالم في رفع القدرة الق ألبناء

 المغتصبة في صالح الدین.  ألراضيطارئ وتحریر جمیع 
ان ھذه التنامي في القدرات  )97( وامرلي وجرف النص�������ر وبیجي والفلوجة

العجیبة لم یكن من نتائج المدراس واألكادیمیات العس���كریة والمناورات العس���كریة 
ان ھذا االنجاز ، ین وارض كربالءالباھظة الثمن وانما من نتائج عاش���وراء الحس���

العراق من تنامي القدرة في الصناعة العسكریة والسوق العسكري  أعداء أخافقد 
لدعم اللوج مدني المبني على ا فل ال س�������تي الحس�������یني غیر الحكومي المتمثل بقوا

 جبھة.ومواكب الحسین الموجودة في الخططوط المتقدمة من ال
تجس�����ید الھویة الوطنیة ألبناء العراق یمكن وجوده في فص�����ائل الحش�����د  ان

الشیعي المتكون من كل الطوائف والملل والعشائر والمدن لم یمیزھم عرق او دین 
 )98( فالھّم عراقي وكرامة العراق غایتھم.

ان النھض���ة س���وف تس���تمر بإنتاج عش���رات القادة والمقاتلین ممن یس���تعدون 
، اجل ذلكالذي ننتظره وھم یعملون بش������كل واض������ح ومؤمن لذلك الیوم الموعود 

الكثیرة  واألموالالمدمرة  وأس����لحتھولذلك بھذه الروح لم یس����تطع العالم بمخابراتھ 
 من الوقف بوجھ الصولة العراقیة الحسینیة وھزم كل الطغاة.

  :االستنتاجات
والمقترحات یمكن یظھر لنا من خالل البحث مجموعة من االس�������تنتاجات 

 :دراستھا مستقبالً وتقدیم الحلول وھي
یعتقد قس�������م من الباحثین ان العراق ال یملك ھویة وطنیة واض�������حة ونحن ال  •

نعتقد ذلك لكون العراق دولة قبل ان تخرج الھویة الى الوجود في بدایة القرن 
 العشرین.

س������نة في القدم البد منطقیاً  7000من  أكثرالبد ألول دولة في العالم عمرھا  •
ھذا القدم في التاریخ  أعطتھان یتمیز عن غیره لمجموعة من الممیزات الذي 

 والحضارة.
الھویة الوطنیة معناه مجموعة الممیزات التي تمیز ش�������عب وقوم ودولة عن  •

 المواطن تجاه وطنھ. دولة اخرى والوطنیة ھو مدى التزام ووالء ھذا
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الھویات الفرعیة العراقیة ھي مص��در قوة للھویة العراقیة ولیس��ت مص��دراً  أن •
 للتقسیم والوالء الخارجي.

الھویة الحس�����ینیة تم مناقش�����تھا وفق المفاھیم المطروحة االن في الس�����احة  أن •
العلمیة والسیاسیة وظھر ان منظر (ھویة ال یمكن التكھن بعمرھا وممیزاتھا) 

  .والغیبیة اإللھیةادھا ألبع
یمكن لنا لمس الواقع المیداني لظھور الھویة الحس�����ینیة وتمیزھا من انتش�����ار  •

س����مھ أب الالفتاتورفع  األمریكي األبیضاس����م الحس����ین(ع) في وس����ط البیت 
ان یس����أل عن معنى ھذا عاقل لل األمریكي، فال بدرئیس للكون االس����م الثاني ل

الض��جة التي حققھا المالكم العالمي (محمد علي كالي) في  فض��ال عن،االس��م
البیت(ع) ورفعت مالیین  أھلومذھب  اإلس���الميتغییر اس���مھ واعتناقھ الدین 

 بسم (علي) (ع). الالفتات
لم تس����قط الھویة الوطنیة الحس����ینیة یوماً ولم تس����جل تراجعاً على العكس بل   •

 العالم باسمھ في عاشوراء. سجلت تطوراً غیر طبیعیاً وھا ھم حملتھا یھزون
العش�����اق لس�����ید المش�����اعر الحس�����ینیة كالتي یحیھا  أداءظھور تناغم كبیر في  •

محبو الس�����یدة  أحیادول اخرى كما في مص�����ر حیث  الش�����ھداء في العراق و
ملیون محب قرب 2لمجموع زاد على  2011زینب(ع) ذكرى والدتھا عام 

القاھرة األزھریة في الدین  مش����ھدھا المقدس في القاھرة ونحن نعلم ماذا تمثل
 والتاریخ. 

  :المقترحات
االستفادة من عوامل النھضة الحسینیة في ترسیخ معنى الھویة الوطنیة العراقیة  •

 والمفاھیم الس����یاس����یة خالدة إنس����انیة إلھیة أص����یلھالن الھویة الحس����ینیة ھویة 
 تتغیر دائماً. األخرىللھویات 

 االھویة ومعانیھ إلغاءاخذ االس���تعداد الكافیة لمواجھة الغزو الثقافي الغربي في   •
 األخرىومحاربھ ركائزھا عبر تش��خیص موطن الض��عف ومعالجتھا ومناقش��ة 

 عبر الحوار العلمي. 
عي النھضوي الحسیني وترسیخ النشر الو الدولة على عاتقھا مسؤولیة ن تاخذأ •

الحس���ین خالد الى  نال باقي المعالم متغیرهو لیةھي األص��� ألنھاوھویتھ  معانیھا
 .یوم الدین

زینب الس�یدة ومثالھا  النھض�ة الحس�ینیةفي  للمرأة الحس�ینیةالدور المؤثر  إبراز •
بحقوق هللا ض����د  والمطالبة إعالمیا الثورة والناش����ر لھاص����وت  باعتبارھا (ع)

 .من نصف المجتمع المرأة أكثرالطغاة ولكون 

 :والتعلیقاتالھوامش 
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، ترتیب خلیل موس�������ى، القاموس المحیط، ) مجد الدین بن محمد بن یعقوب الفیروز آبادي 1(

 .34ص 2005، ، دار المعرفة، بیروت
 .7ص، 1993، دار النشر الفرنسي، دمشق، علي وطفة :ترجمة، الھویة، ) الكیس میكشللي 2(
أطروحة ، الھویة الوطنیة العراقیة إش��كالیة البناء والتطور، ) احمد غالب محي جعفر الش��الة 3(

 .7ص، 2010، كلیة العلوم السیاسیة جامعة بغداد، دكتوراه غیر منشورة
، 13العدد، مجلة دراس���ات إقلیمیة، دراس���ة في مفھوم الھویة الوطنیة، ) حبیب ص���الح مھدي 4(

 .242ص، 2009، الموصل–مركز الدراسات اإلقلیمیة 
 .19ص، المصدر السابق، ) الكیس میكشللي 5(
، نش������رة ش������ؤون عراقیة، األس������باب الخارجیة ألزمة الھویة الوطنیة، ) علي محمد علوان 6(

 .52ص، 2009، جامعة النھرین–مركز الدراسات السیاسیة والقانونیة ، 4العدد
رس�����الة ماجس�����تیر غیر ، ص�����راع الھویة الوطنیة في تونس، ) حازم ص�����باح احمد الدوري 7(

 .5ص، 2004، جامعة بغداد– كلیة العلوم السیاسیة، منشورة
، نش��رة ش��ؤون عراقیة، األس��باب الداخلیة الزمة الھویة الوطنیة، ) إس��راء عالء الدین نوري 8(

 .36ص، 2009، معة النھرینجا–مركز الدراسات السیاسیة والقانونیة ، 4العدد
 .326ص، 2010، المكتبة العصریة، بغداد، فلسفة التاریخ، ) جمیل موسى النجار 9(
المركز العراقي للمعلوم���ات ، بغ���داد، الھوی���ة الوطنی���ة العراقی���ة، ) لؤي خزع���ل جبر 10(

 .26ص، 2008، والدراسات
 .214ص، المصدر السابق، ) جمیل موسى النجار 11(
نش��رة دراس��ات س��یاس��یة ، الوطن والمواطنة والھویة الوطنیة، ) عبد الجبار محمد العبیدي 12(

 .13ص، ، 2011، جامعة النھرین–وقانونیة 
، الموصل، مجلة دراسات إقلیمیة، إشكالیة بناء الھویة الوطنیة العراقیة، ) فائز طھ اللھیبي 13(

 .59ص، 2009ى، 13العدد
، الدار العربیة للمعلومات، بیروت، لھویات في العراقجدل ا، ) عبد الحس�������ین ش�������عبان 14(

 .22ص، 2010
دراس�����ات للنش�����ر ، عمان، العراق وش�����قاء الدیمقراطیة المنش�����ودة، ) عامر حس�����ن فیاض 15(

 .47ص، 2003، والتوزیع
، جدلیة العالقة بین الھویة والمواطنة في تفعیل التنمیة المس���تدامة، ) عبد الص���مد س���عدون 16(

 .61ص، 2009، 13العدد، الموصل، دراسات إقلیمیةمجلة 
لدیمقراطیة الحدیثة، ) محمد عبد الجبار الش�������بوط 17( لدولة ا مجلة ، الھویة الفرعیة وبناء ا

 .27ص، 2007، مالكز وطن، بغداد، 5العدد ، المواطنة والتعایش
، 1العدد ، مجلة المواطنة والتعایش، لماذا المواطنة والتعایش، ) حس�������ین درویش العادلي 18(

 .11صددد، 2007، مركز وطن للدراسات
 .97ص، ، 2008، مطبعة كیوان، دمشق، موجز في العولمة، ) حاتم حمید محسن 19(
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مجلة ش�������ؤون ، دور الھویة الوطنیة في تعزیز المص�������الحة الوطنیة، ) بركة بھجت احمد 20(

 .31ص، 2009، 4العدد ، بغداد، عراقیة
یاس داقوقي 21( یة، )إبراھیم ال كة االنترنت، مفھوم الھویة الوطن ، بحث منش�������ور على ش�������ب

14/9/2005. 
بحث منش�����ور في جریدة المؤتمر ، الھویة والثقافة الفرعیة في العراق، ) إبراھیم الجبوري 22(

 .2010/ 25/1في ، الوطني العراقي
 4/5الھویة الوطنیة العراقیة /مقال منش�����ور على موقع س�����ومر نیوز في ، ) طارق حرب 23(

/2010. 
مركز ، بیروت، الھویة الوطنیة واالستحقاقات المستقبلیة، االردن الحالي، ) وھیب الشاعر 24(

 17.2ص، 2004، دراسات الوحدة العربیة
 .74ص، المصدر السابق، ) احمد غالب الشالة 25(
 .27ص، 2008، المطبعة الحضاریة، بغداد، في سؤال الھویة العراقیة، ) علي وتوت 26(
بحث ، اراء وأفكار الحوار المسیحي واإلسالمي والعیش المشترك، كیولس سلیم بطرس)  27(

 ..2009/ 15/7منشور على موقع الحوار المسیحي اإلسالمي في 
المجلة العراقیة للعلوم ، كیانات العراق ومقومات البناء والنش������وء، ) منتص������ر مجید حمید 28(

 .94ص، 2008، 1العدد ، السیاسیة
، حس������ام خض������یر:ترجمة، التحدیات التي تواجھ الھویة األمریكیة، تغتون) ص������موئیل ھن 29(

 .94ص، 2005، دار الرازي، دمشق
ید الخیون 30( مذاھب في العراق ؤ، ) رش������� یل، األدیان وال عة س�������بحان، ارب ، 2008، مطب

 .486ص
مجلة قض�������ایا ، المتغیر الكردي في العالقة بین العراق وتركیا، ) خض�������ر عباس عطوان 31(

 .63ص، 2010، جامعة النھرین، سیاسیة
مركز ، بغداد، إش���كالیة الھویة في العراق والوطن العربي :الذات والجریمة، ) س���لیم مطر 32(

 .302ص، 2008، دراسات األمة العربیة
 .78ص، 1976، مطبعة بوالق، القاھرة، دیوان احمد شوقي، ) احمد شوقي 33(
، وعون الش��باب في انتص��ارات الحش��د الش��عبيدور المتط، ) قاس��م ش��عیب عباس الس��لطاني 34(

 .2ص، 2016، بغداد، مؤتمر العمل التطوعي / وزارة الشباب والریاضة
مجلة نداء ، التجنید والخدمة اإللزامیة دلیل المواطنة الص���الحة، ) عبد اللطیف احمد رش���ید 35(

 .170ص، ، 2007، مركز نداء الحریة للتنمیة والتطویر، بغداد، الحریة
 .548ص، 3ج، ه 329ت ، الصول الكافي، ) محمد بن یعقوب بن إسحاق الكلیني 36(
 .556ص، ) المصدر نفسة 37(
 .27ص، 1ج، 1943، مطبعة الشروق، القاھرة، 3ط، منحى اإلسالم، ) احمد أمین 38(
 .87ص، المصدر السابق، ) الكلیني 39(
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، بحث منش���ور على موقع العتبة الحس���ینیة المقدس���ة، ) أض���واء على نھض���ة أبو الش���ھداء 40(

2016. 
 .11ص، 2007، دار الرسالة، قم، أبعاد النھضة الحسینیة، ) عباس الذھبي 41(
مقال منش��ور على موقع عاش��وراء ، ) عبدهللا الیوس��ف األمر بالمعروف والنھي عن المنكر 42(

 .7/3/2015في  اإللكتروني
بحث منش���ور على موقع ، النھض���ة الحس���ینیة أس���بابھا ونتائجھا، ) عبد الرزاق محمد علي 43(

 العتبة الحسینیة المقدسة.
بحث منشور على موقع ، الخصائص الحسینیة ومزایا المظلومیة، ) الشیخ جعفر النوستري 44(

 ه.1437مضان ر 9وارث األنبیاء في 
محرم  7في ، موقع عاش����وراء االلكتروني، الثورة الحس����ینیة وأثرھا في حیاة المس����لمین ) 45(

 ه.  1432
بحث منشور على موقع العتبة الحسینیة المقدسة ، أھداف الثورة الحسینیة، ) رائد الزركاني 46(

24/12/ 2013. 
 .22/11/2011في ، الحسینیة المقدسةموقع العتبة ، ) النھضة الحسینیة خلفیات ونتائج 47(
بحث منش����ور على موقع ، النھض����ة الحس����ینیة في اس����تراتیجیات الحریة، ) عص����ام حاكم 48(

 .9/6/2013في  اإللكترونيعاشوراء 
بحث منش������ور في مجلة ، عام على فاجعة تھدیم قبور البقیع 93، ) خض������ر ابراھیم حیدر 49(

 ..2016عام ، 77العدد، شعائر
، 1989، بغداد، مطبعة الرایة، س����عد ص����الح في مواجھة الوطنیة، الغطاء ) علي كاش����ف 50(

 .168ص 
العراق الطبقات االجتماعیة والحركات الثوریة من العھد العثماني الى قیام ، ) حنا بطاطو 51(

 . 44ص، 2002، مطبعة دار الحیلة، بغداد، 2ط، الجمھوریة
، 2002، اد\بغد، الشؤون الثقافیة العراقیةدار ، نحو عراق جدید، ) حسین درویش العادلي 52(

 .64ص
 .214ص، المصدر السابق، ) جمیل موسى النجار 53(
 .75ص، مطبعة بني الزھراء، قم، الغیبة الكبرى، ) محمد صادق الصدر 54(
 .304ص، 2002، قوس النور للمطبوعات، بغداد، مقتل الحسین، ) عبد الرزاق المقرم 55(
مقال منش��ور على موقع الحوار ، اء الش��عب ش��ھداء الوطنش��ھد، ) مص��طفى محمد غریب 56(

 .2009/ 2/ 4، المتمدن
بحث منش��ور في موقع ، أھمیة الش��عائر الحس��ینیة في نظر المش��رع العراقي، )احمد جوید 57(

 .17/3/2015، مقاالت
مقال منش���ور على موقع الس���ید ، اھمیة المش���اعر الحس���ینیة واجرائتھا، )محمد الش���یرازي 58(

 .الشیرازي
 .326ص، المصدر السابق، ) عبد الرزاق المقرم 59(
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مقال منش���ور على موقع ، تطویر المنبر الحس���یني الى عمل مؤس���س���اتي، ) ایمان الش���ایب 60(

 .2013/ 12/ 28جھینة االلكتروني في 
مقال منشور على موقع طریق ، سباق في الغرب على اعتناق اإلسالم، ) جیھان مصطفى 61(

 .2014/  10 /7اإلسالم في 
 2 /4مقال منش���ور على موقع اإلس���الم ویب في ، الغرب یدخل اإلس���الم، ) حافظ الكرمي 62(

/2014. 
مجلة س��لس��لة ، أقوال المس��تش��رقین وعلماء الغرب في ثورة الحس��ین (ع)، ) أس��امة التحفي 63(

 .42العدد، المعارف اإلسالمیة
بحث منش��ور على موقع س��لس��لة ، المنھج التربوي عند اھل البیت، ) ش��ھاب الدین العذاري 64(

 .42العدد ، المعارف اإلسالمیة
/  12/  13قناة روس������یا الیوم في ، ) تقریر إخباري عن ازدیاد عدد الزائرین إلى كربالء 65(

2014. 
 .2/2/2016منشور على موقع نبأ في ، ازدیاد حالة الجریمة في العالم، ) موقع نبأ 66(
ص�������فر  21في  قناة العالم اإلخباریة، تقریر إخباري ازدیاد أعداد الزائرین الى كربالء ) 67(

 .ه 1436
مق���ال منش�������ور على موقع حوار متم���دن في ، حقوق ع���اش�������وراء، ) حالل الربیعي 68(

25/11/2011. 
 .214ص، المصدر السابق، ) جمیل موسى النجار 69(
مقال منشور على موقع نبأ ، ة الحسینیة إلى حكام العربرسالة الثور، محمد علي عباس ) 70(

 .1428محرم  5االلكتروني في 
، ترجمة انیس منص��ور، أعظمھم محمد رس��ول هللا (ص)، الخالدون المائة، ) مایكل ھارت 71(

 .13ص ، 1983، المكتب المصري الحدیث، القاھرة
منشور على موقع مركز الفتوى في بحث ، ) الحكمة من بعثة كل األنبیاء الى بني إسرائیل 72(

20/4/ 2004 ،. 
 .اآلیة، سورة األحزاب، ) القران الكریم 73(
 .الموقع االلكتروني لشبكة الشیعة العالمیة، مسند االمام احمد، ) احمد بن حنبل 74(
بحث منشور على موقع السید ، ) أصحاب الرسول األعظم شھداء بین یدي اإلمام الحسین 75(

 .1432محرم  1الشیرازي في 
شریفي 76( شور على موقع االلوكة في ، أحداث ما بعد الفتح، ) ھند مصطفى  ، 1/12بحث من

2014. 
 .75ص، 16ج، المصدر السابق، ) المجلسي 77(
 .38ص، 4ج، سیر أعالم النبالء، ) الذھبي 78(
 .38ص، المصدر السابق، عبد الرزاق المقرم ) 79(
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مجلة ، انین یمتد من سومر الى الجبایش :الغناء العراقيالحزن في ، ) حسین سرمك حسن 80(

 .2013، 68الموروث العدد 
بحث ، اھل الكوفة بین حقد االمویین والعباس�������ین الى ثناء اھل البیت، ) س�������امي البدري 81(

 .29/11/2014منشور على موقع العتبة الحسینیة المقدسة في 
 .8/4/2014 بحث منشور في، ونيموقع الكفیل اإللكتر، ) مدح اھل البیت للعراق 82(
 .317ص، 3ج ، المصدر السابق، العالمة المجلسي ) 83(
/  6/ 13عرض على قناة بالدي الفض�������ائیة یوم ، برنامج عنفوان، ) ابو مھدي المھندس 84(

2016. 
ص  1973، 47العدد ، المجلة العس���كریة مقترح تش���كیل فوج مش���اة جبلي، ) س���عید حمو 85(

18. 
بحث منش�����ور على موقع إذاعة طھران ، یت بین الش�����عراء الفرس والعرب) رثاء اھل الب 86(

 .2011/ 2/12في ، االلكترونیة
بحث منش���ور على موقع ، لمحة تاریخیة، رثاء اإلمام الحس���ین (ع) ) علي حس���ین یوس���ف 87(

 .7/4/2014درر العراق في 
منش�����ور على بحث ، المنبر الحس�����یني ومراحل تطوره عبر التاریخ، ) نض�����یر الخزرجي 88(

 .2010/ 2/12موقع نبأ في 
بحث منش���ور على موقع منتدیات ، المنبر الحس���یني والقراءة الفردیة، ) فض���یلة المحروس 89(

 .1/11/2013یاحسین في 
بحث منشور على موقع عاشوراء ، اإلمام الحسین (ع) عبرة واعتبار، ) عادل حسین عبد 90(

 .15/6/2014في 
مداخلة في مؤتمر منش��ور على موقع أحداث ، الحس��ین عبرة وعبرة، مرتض��ى القزویني ) 91(

 .1430ذي الجة  22وإخبار یوم 
بحث منش���ور في موقع ، ص���رخة ونھض���ة اإلمام الحس���ین (ع)، ) كرار حیدر الموس���وي 92(

 .7/2015/ 31الحوار المتمدن في 
منش���ور على موقع بحث ، العراق من الغزو المغولي الى العراق الموحد، ) احمد القاس���مي 93(

 .4/8/2010الحوار المتمدن في 
بحث منش����ور على موقع الملحق ، حركة الجھاد وموقف النجف، ) كامل س����لمان الجبوري 94(

 .7/2014/ 12في ، الوثائقي لثورة العشرین
 .1986، 16العدد ، مجلة افاق عربیة، انتفاضة الشواف في الموصل، ) حازم حسین 95(
بحث منشور على موقع سیاسة في ، فصائل المسلحة داخل سوریادلیل ال، ) حسن مخلوف 96(

1/4/2014. 
المؤتمر األول ، العقیدة العسكریة للحشد الشعبي، یحیى السلطاني، قاسم شعیب السلطاني ) 97(

 .22ص، 2015، للحشد الشعبي
 .7/2016/ 12تقریر نشر في  األلمانیة DW) قناة  98(
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 واقعة الطف مبنهج احلشد الشعبي  أثر

 ودورها يف صناعة هويته

 أ.م.د. هناء كاظم خليفة
 كلية اآلداب -قسم التاريخ 

  اجلامعة املستنصرية
 ةمقدم

الحم��د � رب الع��المین والص��الة والس��الم عل��ى م��ن ارس��ل رحم��ة للع��المین 
 نَْحبَ�ھُ  قََض�ى َم�نْ  فَِم�ْنُھمْ " قال تعالى في محك�م كتاب�ھ الك�ریموبعد وسلم، محمد والھ 

 ". تَْبِدیًال  بَدَّلُوا َوَما یَْنتَِظرُ  َمنْ  َوِمْنُھمْ 
 عقائ��دي تأص��یل نتیج��ة ج��اء الش��عبي الحش��دال ب��د م��ن الق��ول اوال ان وعلی��ھ 

 ل�ذا جھادی�ة، ب�روح المحت�ل ق�اوم لش�عب الس�نین عش�رات ال�ى ج�ذوره تمت�د وطني
 وال�دفاع الوطن نداء لتلبیة االستعداد أھبة على كان العراقیة الروح أن القول یمكن
 ف�ي تأسیس�ي فع�ل رد ھو بل وعفوي سطحي فعل رد الشعبي الحشد یكن فلم عنھ،
 دائ��م خط��ر أن��ھ داع��ش إل��ى ینظ��ر فھ��و والسیاس��ي، الفك��ري الحش��د مش��روع بنی��ة

  .ومستمر
 االقلیمی���ة الق���وى م���ن دعم���ھ واس���تمراریة االرھ���ابي التنظ���یم وباس��تمراریة

 داع��ش مواجھ��ة عل��ى ق��ادرة متین��ة بنی��ة إل��ى تحت��اج مواجھت��ھ ف��إن ل��ذلك والدولی��ة،
 ،تأص��یلیا اھداف��ھ ومواجھ��ة والط��ائفي، ،السیاس��ي تم��دده أبع��اد ومعرف��ة االرھ��ابي

 المقوم�ات حش�د إل�ى یحت�اج متكامل كمشروع الشعبي الحشد مع یتعاطى ان فیجب
 بالس�الح فق�ط ل�یس اي والعس�كریة، والتربوی�ة واالعالمی�ة والسیاس�یة الثقافیة كلھا

 .المواجھة بھذه النھوض اجل من تكاملي بإطار وانما
روح الجھاد التي اعتمدھا ابطال الحشد كانوا قد استمدوھا م�ن والملفت ان  

ت��اریخھم المجی��د وم��ا س��طره ابط��ال واقع��ة الط��ف الخال��دة ف��ألھمتھم بطوالتھ��ا بك��ل 
شخصیاتھا فكانت دافعا ومحركا یحدو بھم لتحقیق االنتصارات وان كان ثمن ذل�ك 

 فرقھمعدید من اسماء ولم یكتفوا بذلك وانما سعوا الى ان یكون ال،ارواحھم الشریفة
وال��ویتھم وكت��ائبھم وتحم��ل اس��ماء واقع��ة الط��ف وابطالھ��ا فبع��ث ذل��ك ف��ي نفوس��ھم 

طف�ا اخ�ر ض�د  الحمیة واالیث�ار والتض�حیة واحی�اء مب�ادئ الط�ف فكان�ت مع�اركھم
 . عصرھم وارھابیي منافقي

 ھداف البحث:أ
 الشعبي.توضیح مدى الترابط بین اھداف واقعة الطف والحشد  -1
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بیان اھمیة اسماء واقعة الطف وابطالھا سالم هللا علیھم بتشكیل وح�دات  -2
 الحشد الشعبي البطل.

التعرف على الیات واقع�ة الط�ف باتخ�اذ شخص�یة االم�ام العب�اس "علی�ھ  -3
 السالم"كنموذج قیادي واثره على فرق الحشد الشعبي.

الش��عبي وتس��لیط الض��وء ذك��ر بع��ض النم��اذج البطل��ة م��ن ش��ھداء الحش��د  -4
 على بطوالتھم.

 خطة البحث:
اعتمدنا في تقسیم بحثنا ھذا الى مبحثین وھذه المقدمة مع خاتمة اودعنا فیھا 

 ابرز النتائج التي توصلنا الیھا.
 ھوی�ة" الس�الم علی�ھ" العب�اس االم�ام( ام�ا المبح�ث االول فق�د ج�اء بعن�وان

اذ اعتم�دنا عل�ى اال�بعض القلی�ل  "الروای�ات ل�بعض تحلیلیة دراسة" الخالدة) الطف
من الروایات وناقشناھا بشئ مفصل من التحلیل والدراسة االكادیمیة منطلق�ین م�ن 

 منطلق ان العدید من وقائع الطف بحاجة الى اعادة كنابة بطریقة تحلیلة منھجیة.
 (الحشد الشعبي بین التاص�یل واالنج�از) اما المبحث الثاني فقد حمل عنوان

ف�ي مقاوم�ة الظ�روف واالزم�ات طنا الضوء من خاللھ على خط الحشد الشعبي سل
ال�بعض م�ن فص�ائل الحش�د الش�عبي الت�ي اس�تمدت اس�مھا م�ن  ث�م تناولن�ا المختلفة،

 وكتائ��ب، العب�اس الفض�ل اب��ي ل�واء " واقع�ة الط�ف وابطالھ�ا س��الم هللا عل�یھم مث�ل
 العتبات، سرایا وعاشوراء، سرایاو ،الشھداء سید كتائبو ،السجاد وكتائب ،كربالء

 الحش��د الوی��ة عل��ى وانعكاس��اتھ الط��ف اذ ج��اء ذل��ك بعن��وان ("االكب��ر عل��ي ل��واءو
)ذكرنا نب�ذة ھویت�ھ ون�واة الش�عبي الحش�د مع�راج الطف)وانھینا المبح�ث ب�ـ(الشعبي

ع�ن بط��والت ال��بعض م�ن ابط��ال ل��واء عل�ي االكب��ر س��الم هللا علی�ھ م��ن ب��اب ذك��ر 
 الحصر.االمثلة ال 

وختمنا البحث بذكر نبذة مضیئة من سفر الخالدون من شھداء ھذه الفص�ائل 
 .ودورھا في تحقیق النصر

م��ع قائم��ة بالمص��ادر االولی��ة والمراج��ع الثانوی��ة الت��ي اعتم��دناھا ف��ي توثی��ق 
 معلومات البحث.

 ومن هللا التوفیق.
 الخالدة الطف ھویة" السالم علیھ" العباس االماماألول:  المبحث
 "دراسة تحلیلیة لبعض الروایات"
 االم�ام وموق�ف االح�داث م�ن م�ایلي تفح�ص رورةض الىاوال  االشارة نود 
 اذ. الم�تفحص التحلی�ل م�ن بش�يء علیھ�ا س�نقف ابع�دھ ،منھا" السالم علیھ"الحسین
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 علیھم�ا هللا س�الم اخی�ھ م�ن القت�ال رخصة العباس االمام بطلب الفقرة ھذه تتمحور
وبھذا یكون قد صرح بمدى االلت�زام وع�دم قط�ع االم�ر  .ولم یتحرك اال بأمر اخیھ

 دون اخیھ وقائده سالم هللا علیھما.
 الخ�روج أراد م�ن ك�ل ك�انمنوھین الى ان�ھ  ،الروایة بھذه نبدأ ان بأس وال 
 ،هللا رس�ول اب�ن یا علیك السالم :وقال " علیھ السالم"الحسین ودع المعركة لساحة
 نَْحبَ�ھُ  قََض�ى َم�نْ  فَِمْنُھمْ : "تعالى قولھ ویقرأ )1(.خلفك ونحن السالم وعلیك :فیجیبھ
 )2". ( تَْبِدیًال  بَدَّلُوا َوَما یَْنتَِظرُ  َمنْ  َوِمْنُھمْ 

 ش�دیدا قت�اال وقات�ل الحسین بناالكبر علي ابنھ برز عندما المثال سبیل فعلى
 قتلن�ي العط�ش اب�ھ ی�ا وق�ال"  السالم علیھ"  الحسین إلى رجع ثم كثیرا جمعا وقتل
 محم��د بج��دك الملتق��ى أس�رع فم��ا قل��یال قات�ل: ق��ائال اجاب��ھ أجھ�دني ق��د الحدی��د وثق�ل

 ) 3(.نزالھم موقف إلى فرجع األوفى بكأسھ ویسقیك" وآلھ علیھ هللا صلى"
 عش�ر س�بعة اب�ن وھ�و ،" الس�الم علیھ" المجتبى الحسن بن أحمد برز ولما 

 علی�ھ"  اإلم�ام إل�ى رج�ع ث�مّ  ،رج�الً  ثم�انین م�نھم قت�ل حتّ�ى ،یقات�ل ی�زل ول�م ،سنة
 أتقّوى ،ماء من شربة ھل عّماه یا :وینادي العطش من عیناه غارت وقد ،" السالم

 اْص�بِرْ  بُنَ�يَّ  یا :" السالم علیھ"  اإلمام لھ فقال ؟ رسولھ وأعداء �ّ  أعداء على بھا
داً  َجدَّكَ  تَْلقى قَلیالً  ُ  ال َش�ْربَةً  فَیَْس�ِقیَكَ  ،" وآلھ علیھ هللا صلى"  اْلُمْصَطفى ُمَحمَّ  تَْظَم�أ

 ) 4(.أَبَداً  بَْعَدھا
 م�ع نفس�ھ االم�ر كان ھل یاترى لكن ،المواقف ھذه مثل من الكثیر وغیرھا 
 علیھ؟ هللا سالم العباس

 وبني وإخوانھ قتلوا قد" السالم علیھ"  الحسین عسكر جمیع العباس رآى فقد
"  الحسین أخیھ نحو وجاء الرایة فحمل ،وحنّ  إشتاق ،ربّھ لقاء إلى وأنّ  بكى ،عّمھ
 بك�اءً "  الس�الم علی�ھ" الحس�ین فبك�ى ؟ رخص�ة ھ�ل أخ�ي ی�ا :وق�ال ،" السالم علیھ

 ِم��نْ  اْلعَالَم��ةَ  ُكْن��تَ  أَخ��ي ی��ا :ق��ال ث��مّ  ،بال��دموع المبارك��ة لحیت��ھ ابتلّ��ت حتّ��ى ش��دیداً 
 َوِعماَرتُن��ا ،الشَّ�تاتِ  إِلَ��ى َجْمعُن�ا یَ��ُؤولُ  َغ�َدْوتَ  أَْن��تَ  فَ�إِذا ،َع��َدِدنا َوَمْجَم�عَ  ،َعْس�َكري

 م�ن ص�دري ضاق قد سیّدي یا أخیك روح فداك :العبّاس فقال .اْلَخرابِ  إِلَى تَْنبَِعثُ 
 :" الس�الم علی�ھ"  الحس�ین فق�ال .المنافقین ھؤالء من الثأر أخذ وأرید ،الدنیا الحیاة

 ) 5(.اْلماءِ  ِمنَ  قَلیالً  األْْطفالِ  ِلھُؤالءِ  فَاْطلُبْ  اْلِجھادِ  إِلَى َغَدْوتَ  إِذا
 یل�ي م�ا عل�ى الض�وء مس�لطین ذك�ره س�بق لم�ا تامل وقفة نقف ان بأس ال

 االمور من
 فال المعركة بساحة حل قد مطبق وصمت ھدوء وكأن الزمن عجلة وقفت لقد -1

 العط�ش مق�دار ال و،الح�ر ش�دة وال ،االق�دام وق�ع وال ،الخی�ل ص�ھیل اصوات
 .علیھما هللا سالم االخوین لقاء امام معنى اي لھ كان
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 یط�ول ان الحس�ین تمن�ى اذ،ح�دیث وای�ة الحدیث یتبادالن واقفان فاالثنان
 اذ ط�ویال ی�دم ل�م ھ�ذا لكن،جانب�ھ ال�ى بقرب�ھ وینعم منیتھ ویؤجل باخیھ الوقت
 بكلم�ة العب�اس ابت�دأ وھ�ي للحس�ین مریح�ة جدا احداھما بكلمتین العباس قطعھ

 ھ�ل( وھ�ي االخ�رى بالكلمة یأتي وال مرارا یكررھا ان تمنى ولعلھ) اخي یا(
 .سالم هللا علیھما العباس لحسین مؤذیة كانت كم) ؟ رخصة

 ان الروای��ة اظھ�رت اذ،اخی��ھ وح�دة ش��اھد وق�د قولھ�ا م��ن ب�دا العب��اس یج�د ل�م -2
 الحام�ل المقات�ل الف�ارس مظھ�ر م�ن م�ایكون اتم على وھو الخیھ جاء العباس

 م�ع وحی�دا بقى وان النفاق معسكر لمواجھة مستعدا بیده ترفرف ورایتھ للواء
 النھ وحده معسرا بكاملھ. "علیھما هللا سالم"الحسین

 م�ازال العباس فاخیھ التساؤالت من للكثیر مثیر اللحظة ھذه في الحسین بكاء -3
 اراد فھ�ل الش�ریفة لحیت�ھ ابتل�ت حت�ى البك�اء اطال انھ ویبدو منھ، بالقرب حیا

 وھ�و یفك�ر ك�ان ربم�ا او ؟ ببكائ�ھ الطوی�ل ھ�ذا مع�ھ اطول لفترة العباس ابقاء
 اي م�ن اكث�ر احتاج�ھ ربم�ا او .ال�ذھاب ع�ن وثنی�ھ اخی�ھ لبقاء السبیل ما یبكي
 ف�راق س�اعة ان ادرك لعلھ او ،الشریف صدره ضیق الیھ لیشكوا مضى وقت
 .االستشھاد قبل من البكاء سلسلة وبدأت حانت قد لھ اخیھ

 س�احة ینزلون كانوا عندما علیھم هللا سالم العباس سبقوا الذین كل ان الملفت -4
 یش��جعھم علی��ھ هللا س��الم الحس��ین ك��ان والعط��ش الح��ر ش��دة ویش��كون ال��وغى

 هللا صلى" الرسول وسیسقیھم ،الجنة ماء من سیشربون قریبا بأنھم ویطمأنھم
 فلم"السالم علیھ" العباس اال ،ابدا بعدھا یظمؤن ال ماء شربة" وسلم والھ علیھ
 نص�ا ذھابھ رافض انھ ام العطش؟ العباس شكوى لعدم لھم،ھل قالھ ما لھ یقل

 ومضمونا؟
 لم اي،"السالم علیھما"الحسین قبل استشھد من اخر كان العباس ان المعروف -5

 ف�ي ك�ان علی�ل وھ�و" علیھ هللا سالم"السجاد على اال الحسین معسكر من یبق
 َغ�َدْوتَ  أَْن�تَ  فَإِذا :قولھ من الحسین قصد ھو فما كذلك االمر كان فأذا ،الخیمة
 اشارة ذلك في الیس ؟ اْلَخرابِ  إِلَى تَْنبَِعثُ  َوِعماَرتُنا ،الشَّتاتِ  إِلَى َجْمعُنا یَُؤولُ 

 بق�اء یعن�ي انم�ا حی�ا بقائھ وان،للحسین بكاملھ جیش وحده العباس ان واضحة
 م�ع تفل�ح علھ�ا اقن�اع محاول�ة انھ�ا ام .الش�ھداء كل من بالرغم الحسین عسكر

 عن��د خط��رت ومض��ة لعلھ��ا او االع��داء؟ لمالق��ات رأی��ھ ع��ن وتثنی��ھ العب��اس
 م�ن تع�وض ال الت�ي الخس�ارات كل سیعوض حیا بقى لو العباس بان الحسین
 .جمیعا یمثلھم من خیر العباس الن ،واالصحاب االھل استشھاد

 ول�م ،بالحس�ین دار ال�ذي الح�زن عمق ادرك قد" السالم علیھ"العباس ان یبدو -6
 عن�ھ یخف�ف ك�ان الذي وھو،منھ جزء یكون وال علیھ العبء زیادة في یرغب

 ی�ا أخی�ك روح ف�داك :بقول�ھ الرقیق�ة المش�اعر تل�ك ح�رك م�ا سرعان لذا.دائما
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 ینتظ�ر ایض�ا مازال فھو لھذا الحسین وسیده قائده ان یؤكد مازال فھو سیّدي،
 .للمعركة للنزول منھ االذن

 جل�ب بمھم�ة العب�اس وھوتكلی�ف اخ�ر ب�اب یطرق ان اال الحسین امام یبق لم -7
 ی�درك ك�ان ان�ھ ربم�ا او ،لفت�رة اط�ول حیا تبقیھ علھا العطاشى لالطفال الماء
 ننس�ى ف�ال ،العب�اس مث�ل شخص اال بھا یقوم ال بالماء المجیئ مسألة ان تماما

 علی�ھ هللا س�الم العب�اس یك�ن ل�م بالم�اء ی�أتي ك�ان الت�ي الس�ابقة المرات في ان
 القرب یملئ واالخر الدفاع بمھمة منھم كل فیوكل اصحابھ مع كان بل ،وحده
 .المھمة ھذه في نحبھ قضى قد وشھید شھید من الماء،وكم ایصال یتم حتى

 ان اال من�ھ ك�ان وما ،بھا القیام علیھ هللا سالم العباس على العملیة تلك كل واالن
 م��ن الكثی��ر الجم��ع ومواجھ��ة ل��ھ واالس��تجابھ االم��ر مناقش��ة دون ل��ذلك اس��تعد

 .النفاق معسكر
 لق�اء م�ن م�رأى عل�ى وھ�م الش�مر معس�كر موق�ف ما ترى یا یسأل سائل لعل -8

 لم انھم ام ،سیأتیھم ما وینتظرون ینظرون كانوا ھل علیھما هللا سالم االخوین
 .العباس برفقة وھو نحوالحسین التقدم من یجرؤا

 فل��م ،وح��ذّرھم ووعظھ��م" الس��الم علی��ھ"العبّاس ذھ��ب فق��د ح��ال ای��ة وعل��ى 
 فرك�ب ،العط�ش العط�ش :ین�ادون األطف�ال فس�مع ،فأخبره أخیھ إلى فرجع ،ینفعھم
 ك�انوا مّم�ن آالف أربعة بھ فأحاط ،الفرات نحو وقصد ،والقربة رمحھ وأخذ فرسھ

 رُج�الً  ثم�انین روي م�ا عل�ى م�نھم وقت�ل ،فكش�فھم بالنبال ورموه ،بالفرات موّكلین
 وأھ�ل الحس�ین عط�ش ذك�ر ،الم�اء من غرفةً  یشرب أن أراد فلّما .الماء دخل حتّى
 ،الخیم��ة نح��و وتوّج��ھ ،األیم��ن كتف��ھ عل��ى وحملھ��ا القرب��ة وم��أل الم��اء فرم��ى ،بیت��ھ

 نوف��ل ض��ربھ حتّ��ى فح��اربھم ،جان��ب ك��لّ  م��ن ب��ھ وأح��اطوا الطری��ق علی��ھ فقطع��وا
 نوف�ل فض�ربھ ،األیس�ر كتف�ھ عل�ى القرب�ة فحم�ل ،فقطعھ�ا الیمن�ى یده على األزرق

 القرب��ة فأص��اب س��ھم فج��اءه ،بأس��نانھ القرب��ة فحم��ل ،الزن��د م��ن الیس��رى ی��ده فقط��ع
 إل�ى وص�اح فرس�ھ ع�ن فانقل�ب ،ص�دره فأص�اب آخ�ر سھم جاءه ثمّ  ،ماؤھا وأُریق

 ) 6( .أدركني :الحسین أخیھ
 :وھي الروایة ھذه كشفتھا امور من مایاتي على التركیز المفید من

 اخیھ قبل من بھ انیطت التي بالمھمة القیام من واثقا علیھ هللا سالم العباس كان -1
 منعھ من النفاق معسكر یتمكن لم لذا. الماء بجلب" السالم علیھ" الحسین وسیده
 ق�د ان�ھ اي،الخیمة نحو متوجھا النھر من وخرج قربتھ ملئ اتم بل،القربة وملئ
 م�وّكلین ك�انوا مّمن آالف أربعة من بھ احاط بمن یبال لم النھر عن مسافة قطع

 .بالفرات
 م�ن اط�ول اي" الس�الم علیھما"الحس�ین ی�دي ب�ین یقاتل اخرمن العباس بقى لقد -2

 ان��ھ تص��رح او ت��ذكر روای��ة نج��د ولم،لل��واء حام��ل وھ��و اخی��ھ معس��كر ف��ي بق��ى
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 كان ممن واالصحاب النبوة بیت من الباقین رأینا كما،العطش من الخیھ اشتكى
 م�ن الكلم�ات تل�ك علی�ھ هللا س�الم من�ھ فیأخ�ذ العطش شاكیا للحسین ویاتي یقاتل

 .الجزاء بخیر والوعد والتحمل التصبر
 العط�ش؟ یش�كوا ل�م النھ ا ،ابدا علیھ هللا سالم العباس مع یكن لم ذلك ان اال

 م�ن اعظ�م كان�ت حس�ینھ على خوفھ ان اال الجمر من احر قلبھ فنیران كال بالتاكید
 ان منھ كان ما لھذا للحسین كلھا وطاقتھ فتفكیره ،بدنھ یحتاجھ كان ما في االنشغال

 ارتس�مت لعل�ھ. ب�ھ رم�ى ان اال الش�ریفتان بیدی�ھ الم�اء لمس من تمكنھ عند یرتوي
 اصوات سمع ذلك مع ربما و ،عطشا الحرى وكبده الحسین اخیھ صورة یدیھ على

 ك�ان ان�ھ ایض�ا ولربم�ا العط�ش، العط�ش وینادون خیامھم في یلوثون وھم االطفال
 ن��ار لیطف��ئ للحظ��ة ول��و بنفس��ھ اھتمام��ھ ع��ن بعی��دا یؤدیھ��ا ان علی��ھ بمھم��ة مكل��ف
 .هللا اعداء لمواجھة بھا ویتقوى قلیال العطش

 اخر كأنھا لحظة وكل"السالم علیھما" الحسین اخیھ مع حیاتھ العباس عاش لقد -3
 یط�ول مم�ا ذل�ك غی�ر ال�ى المطی�ع الم�دافع الح�امي دوم�ا فك�ان حیاتھ من لحظة
 من كان فما میعادھا وجاء حانت قد حقیقة لحظة اخر ان اال،المقام ھذا في قولھ

 بقرب��ھ ویتل��ذذ من��ھ یت��زود ان اراد ب��الطبع )ادركن��ي( اخی��ھ ن��ادى ان اال العب��اس
 الس�نوات تل�ك ك�ل ذاكرت�ھ حفظت وقد كنفھ، في عاش طالما الذي بحنانھ وینعم
 بھ�ا لت�رى بق�ت الت�ي االخ�رى عینھ یقربھا بدقائق بأس فال معھ في عاشھا التي

 فأن�ھ ح�ال ای�ة وعل�ى .اخی�ھ م�ن ب�القرب وھ�و احبھ طالما سجل وتطوي سیدھا
 م�نھم وقت�ل ف�یھم أبل�ى لم�ا ،علی�ھ حنق�ا ورجلی�ھ یدیھ قطعوا قد انھم مایبدو على

 )7(.السقاء سمي فلذلك
ً )  الس��الم علی��ھ(  الحس��ین رآه ولّم��ا  ،بك��ى الف��رات ش��اطئ عل��ى مص��روعا

  :یقول وأنشأ
ْیتُمْ  دِ  النَّبِّيِ  قَْولَ  وخالَْفتُْمة بِفْعِلُكمْ  قَْوم َشرّ  یا تَعَدَّ  أَ  ُمَحمَّ

ُسلِ  َخْیرُ  كانَ  ما  أَ  اْلُمَسدَّدِ  النَّبِّيِ  نَْجلِ  ِمنْ  نَْحنُ  أَما بِنا وّصاُكمْ  الرُّ
ْھراءُ  كانَتِ  ما  أَْحَمدُ  اْلبَِریّةِ  َخْیرِ  ِمنْ  كانَ  أَما ُدونَُكم أُّمي الزَّ
 )8( تُوقدُ  نار َحرَّ  تُالقُوا فََسْوفَ  َجنَْیتُم قَدْ  بِما َوأُْخزیتُمْ  لُِعْنتُمْ  
 عفی�راً  وانصرع ،الشریف صدره وأصاب سھم جاءه عندما انھ الخبر وفي 

 ی�ا :ون�ادى علیّ�اه وا أبتاه وا حسیناه وا أخاه وا :نادى ،دمھ في یخور األرض على
  .السالم منّي علیك هللا عبد أبا

 ،قَْلباهْ  ُمْھَجةَ  وا َعبّاساهْ  وا أخاهْ  وا :قال نداءه"  السالم علیھ" اإلمام سمع فلّما
ً  فف��ّرقھم ،فریس��تھ عل��ى انح��در إذا كالص��قر فأت��اه  س��بعین قت��ل أن بع��د وش��ماالً  یمین��ا
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 لَقَ�دْ  ،َخْی�راً  أَخ ِم�نْ  هللاُ  َج�زاكَ  :" الس�الم علی�ھ" بحق�ھ وقال .إلیھ ونزل ،منھم رجالً 
 :یقول وأنشأ ،" السالم علیھ"  الحسین وبكى .ِجھاِدهِ  َحقَّ  هللاِ  فِي جاَھْدتَ 
ْكنِ  ُكْنتَ  قَدْ  فَلي َشقیقي یا َعْیني نُورَ  یا أَخي    اْلَوثیقِ  َكالرُّ

ً  هللاُ  َسقاكَ  َحتّى أَخاكَ  نََصْحتَ  أَبي اْبنَ  أَیا  َرحیق ِمنْ  َكأْسا
  اْلَمضیقِ  فِي النَّوائِبِ  ُكلِّ  َعلى َعْوني ُكْنتَ  ُمنیراً  قََمراً  أَیا 

 اْلَحقیقِ  َعلَى اْلغَداةِ  فِي َسنُْجَمعُ  َحیاةٌ  لَنا تَطیبُ  ال فَبَْعَدكَ 
ِ  أَال    ضیق وَ  َظمأ ِمنْ  أَْلقاهُ  َوما َوَصْبري َشْكوائي ِ�ّ

 ث�مّ  فِراقُ�كَ  َعلَ�يَّ  َوهللاِ  یَِعزُّ ،ناِص�راهْ  قِلَّ�ةَ  وا :" الس�الم علی�ھ" الحسین صاح ثمّ 
 .شدیداً  بكاءً  بكى

 انتح�ى العبّ�اس أخی�ھ إل�ى"  الس�الم علی�ھ"  الحس�ین ج�اء لّم�ا ان�ھ :روایة في
 إل�ى :ل�ھ فق�ال ،یحمل�ھ أن یرید الحسین أخاه فرأى عینیھ العبّاس ففتح لیحتملھ علیھ
 ج�ّدك بح�قّ  ،أخ�ي :فق�ال .اْلَخْیَم�ةِ  إِلَى :" السالم علیھ"  فقال ؟ أخي یا بي ترید أین

 فق�ال .ھذا مكاني في دعني ،تحملني ال أنْ  علیك" وآلھ علیھ هللا صلى"  هللا رسول
 وع�دتھا وق�د ،س�كینة ابنت�ك م�ن مس�تح إنّ�ي :قال ؟ ذا ِلما :" السالم علیھ"  الحسین
 أص�حابك رآن�ي ف�إذا ،ع�ددك ومجم�ع كتیبت�ك ك�بش أنا :والثاني ،بھ آتھا ولم بالماء

 َع�نْ  ُجِزْی�تَ  :" الس�الم علی�ھ"  فقال .صبرھم ویذلّ  ،عزمھم یقلّ  فلربّما مقتول وأنا
ً  نََصْرتَني َحْیثُ  َخْیراً  أَخیكَ  ً  َحیّا   .َوَمیِّتا

 رأوه فلّم�ا ،بكّم�ھ دموع�ھ یكفكف وھو ،الخیمة إلى ورجع مكانھ في فوضعھ
 بعّم��ي عل��م ل��ك ھ��ل أبت��اه ی��ا :وقال��ت ج��واده عن��ان ولزم��ت س��كینة إلی��ھ أت��ت مق��بالً 

�كَ  إِنَّ  بِْنت�اهُ  ی�ا :وقال"  السالم علیھ"  الحسین بكى فعندھا ،العبّاس  قُتِ�لَ  اْلعَبّ�اسَ  َعمَّ
 ول�ده وغی�ر واألطف�ال النس�اء وغی�ر غی�ره یب�ق ول�م ،وول�ده .اْلِجنانَ  ُروُحھُ  َوبَلَغَتْ 

د ِمنْ  َھلْ  ؟ هللاِ  َرُسولِ  ُحَرمِ  َعنْ  یَذُبُّ  ذابّ  ِمنْ  َھلْ  :نادى ،المریض  هللاَ  یَخ�افُ  ُمَوّحِ
 ف�ي هللاِ  ِعْن�دَ  م�ا یَْرُج�و ُمع�ین ِم�نْ  َھ�لْ  ،إِغاثَتِن�ا ف�ي هللاَ  یَْرُج�و ُمغی�ث ِم�نْ  َھلْ  ؟ فینا

 )9( ؟ إِعانَتِنا
"  العبّ�اس عل�ى ال�واردة الجراحات كثرة من أنّ  المعتبرة الكتب بعض وفي 

 فت�رك ،الّشھداء محلّ  إلى یحملھ أن"  السالم علیھ"  الحسین یقدر لم"  السالم علیھ
ً  ورجع قتلھ محل في جسده ً  باكیا  . الخیام إلى حزینا

 موض�عھ ف�ي ی�دفن أن وھ�و ،األیّ�ام أظھرت�ھ مكن�ون لس�رّ  مكان�ھ في وتركھ 
 یزدل�ف وبقع�ة ،والّزی�ارات ب�الحوائج یقص�د مش�ھد ل�ھ لیك�ون الّش�ھداء ع�ن منحازاً 

 رفع��ة الّس��ماء ض��اھت الّت��ي قبّت��ھ تح��ت س��بحانھ الم��ولى إل��ى وتتزلّ��ف النّ��اس إلیھ��ا
 عند ومنزلتھ الّسامیة مكانتھ األُّمة وتعرف ،الباھرة الكرامات ھنالك فتنظر ،وسناء
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 ویك�ون ،المتواصلة والّزیارات المتأّكد الحبّ  من علیھم وجب ما فتؤّدي ،تعالى هللا
 عب�د أبو الوقت حّجة فشاء ،تعالى هللا وبین بینھم فیما الوصل حلقة"  السالم علیھ"

 الّظاھریة الفضل أبي منزلة تكون أن سبحانھ المھیمن شاء كما"  السالم علیھ"  هللا
 ) 10(.وأحبّا شاءا كما فكان األُخرویّة المعنویّة بالمنزلة شبیھة

  :نقاط من یلي ما الى االذھان لفت من بأس وال
 :فنادى اجلھ وانقضاء منیتھ بقرب ادراكھ عند اال الحسین اخیھ العباس یودع لم -1

 .السالم منّي علیك هللا عبد أبا یا
 ،الحس�ین اخی�ھ العب�اس وداع حمل�ت الت�ي تل�ك الح�ارة الھ�واء نس�مات اقسى ما -2

 و مس�رعا، یأتیھ ان اال منھ كان فما علیھ هللا سالم الحسین ھز الذي النداء ذلك
 رغ��م ،قَْلب��ھْ  ُمْھَج��ةَ  و اخی��ھ اال ی��رى ال كالص��قر ج��اء ؟ مجیئ��ھ ك��ان ح��ال بأی��ة

 .فراقھ علیھ عز اذ انتزاعا، منھم انتزعھ فقد بیھ المحیطة االلوف
 عن�د كعادتھ اخاه یحمل ان الحسین ومحاولة االخوین لقاء روایة عند وقفنا ولو -3

 برؤی��ة تق��ر ك��ي اجفانھ��ا قتح��ت ق��د عین��ا ن��رى ن��رى؟ م��اذا االخ��رین استش��ھاد
 افط�ر ال�ذي س�ؤالھ جاء منھ التاكد وبعد .منھ القرب بھذا وھو الحسین معشوقھا

 بكلم�ة مقتض�با فأجاب�ھ ؟ أخي یا بي ترید أین إلى یحیھ العباس كان للحسین قلبا
 م�ن لدی�ھ یك�ن ولم قواه كل غارت قد الحسین وكأن .اْلَخْیَمةِ  إِلَى سواھا ال واحد
 ح�اول طالما الذي المنظر وھذا العبرة خنقتھ وقد الكالم، من الكثیر لیقول القوة

 .یراه وال یعیشھ ال ان
 ترك�ھ ت�أبى التي االبیة الزكیة نفسھ اخیھ من یعلم كان"السالم علیھ" العباس ان -4

 بج��ده لدی��ھ الخل�ق بأح��ب علی��ھ اقس�م ل��ذا ،محال��ة ال للخی�ام س��یحملھ وان��ھ بمكان�ھ
  .بمكانھ یتركھ ان اال" وسلم والھ علیھ هللا صلى" المصطفى الرسول

 اقن�اع بھ�ا ح�اول التي مبرراتھ من عدد القسم بعد علیھ هللا سالم العباس اردف -5
 عندھا ؟ ذا ِلما: بقولھ ھذا طلبھ منھ استفھم قد وانھ سیما ال ،حملھ بعدم الحسین

 ال فان�ھ عل�یھم هللا س�الم بیت�ھ وال لس�كینة الم�اء ایص�ال من تمكنھ بعدم انھ برر
 .للخیمة حملھ یرید

 ك��بش علی��ھ هللا س��الم أن��ھ ح��ول دار ال��ذي االخ��ر المب��رر ھ��و اثارن��ا وال��ذي
 وی�ذلّ  ،ع�زمھم یق�لّ  فلربّم�ا مقت�ول وأن�ا أص�حابك رآن�ي ف�إذا ،ع�دده ومجمع كتیبتھ

 .صبرھم
 م�ن اخ�ر ھ�و و جمع اي وعن كتیبة واي ،علیھ هللا سالم یتكلم عدد اي فعن

 َحْیثُ  َخْیراً  أَخیكَ  َعنْ  ُجِزْیتَ  :بقولھ اكد قد الحسین وان سیما ال المعسكر؟ من بقى
ً  نََصْرتَني ً  َحیّا  الحس�ین ان ھ�ذا بقول�ھ العباس قصد فھل.الحسین اال یبق لم اذ .َوَمیِّتا

 م�ع الخیم�ة ف�ي ك�ان م�ا اذا الی�ھ النظ�ر اخی�ھ ع�ن ی�درء ان فاراد ؟ كلھ الجیش ھو
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 س�الم الحس�ین ك�ان وق�ت ف�ي الف�راق الم لشدة العزم قلة من ذلك یسببھ وما الشھدء
 .قوتھ من بقى ما كل الى الحاجة بأمس علیھ هللا

 الحس�ین ن�داء فیلب�ي لالس�الم قلب�ھ هللا ف�تح م�ن ھن�اك یك�ون ان تمنى لعلھ او
د ِمنْ  َھلْ  ؟ هللاِ  َرُسولِ  ُحَرمِ  َعنْ  یَذُبُّ  ذابّ  ِمنْ  َھلْ  :نادى عندما  فین�ا هللاَ  یَخافُ  ُمَوّحِ

 ف��ي هللاِ  ِعْن��دَ  م��ا یَْرُج��و ُمع��ین ِم��نْ  َھ��لْ  ،إِغاثَتِن��ا ف��ي هللاَ  یَْرُج��و ُمغی��ث ِم��نْ  َھ��لْ  ؟
 ) 11(إِعانَتِنا؟

 علیھ العباس استشھاد بعد اال الغوث یطلب لم الحسین ان الى التنویھ مع ھذا
 یمث�ل ك�ان ان�ھ اال باخی�ھ وانف�راده واص�حابھ بیتھ اھل استشھاد من بالرغم ،السالم
  .علیھما هللا فسالم العباس استشھاد بعد اال ظھره ینكسر ولم وحده جیش

 یع�ود الت�ي االول�ى الم�رة وھي للخیام وعاد اخیھ لطلب الحسین استجاب -6
 .بھ ویتقوى ظھره یشد احد ال وحده االن انھ تماما ادرك وقد وحیدا، فیھا

 )واالنجاز التاصیل بین الشعبي الحشد(: المبحث الثاني
ش�أن االوض�اع الراھن�ة ف�ي الع�راق ف�ي خطب�ة ف�ي ماورد ب ال بأس ان نبدا 

الجمع��ة لممث��ل المرجعی��ة الدینی��ة العلی��ا ف��ي ك��ربالء المقدس��ة الش��یخ عب��د المھ��دي 
 م)2014تموز//11الموافق ( ھـ)1435رمضان//12الكربالئي في (

جمیع�ا وھ�م یواجھ�ون الظروف الصعبة والحساسة التي یعیشھا العراقی�ون "
الغرب����اء ف����ان اھ����م م����ا تم����س الحاج����ة الی����ھ ھ����و وح����دة الص����ف ونب����ذ الفرق����ة 

 )12(."واالختالف
ان ال��دعوة للتط��وع ف��ي ص��فوف الق��وات العس��كریة  "ف��ي نف��س  كم��ا ج��اء

واالمنی���ة العراقی���ة انم���ا كان���ت لغ���رض حمای���ة الع���راقیین م���ن مختل���ف الطوائ���ف 
وم�ن ھن�ا نؤك�د  الرھ�ابیین الغرب�اء،واالعراق وحمایة اعراضھم ومقدس�اتھم م�ن ا

المس�لحة وم�ن التح�ق بھ�م م�ن المتط�وعین ال�ذین  جمیع المق�اتلین ف�ي الق�وات على
....نؤكد عل�یھم .نشید بشجاعتھم وبسالتھم في الدفاع عن بلدھم وشعبھم ومقدس�اتھم

 )13(جمیعا ضرورة االلتزام التام والصارم برعایة حقوق المواطنین جمیعا " 
ورد بش���أن االوض���اع الراھن���ة ف���ي الع���راق ف���ي خطب���ة الجمع���ة للمث���ل  و

ھ��ـ) المواف��ق 1436ش��وال//21المرجعی��ة الدینی��ة العلی��ا الس��ید احم��د الص��افي ف��ي (
 م)2015اب//7(

"یمر بلدنا الحبیب العراق بأوقات عصیبة ویعاني من ازمات متنوعة أثرت 
رة على معیشة الكثیرین وكانت لھا تداعیات كبی ،بصورة جدیة على حیاة المواطن

 )14.(منھم "
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 مختلف��ة، ظ��روف ف��ي مقاوم��ة خ��ط ج��اء الش��عبي الحش��د تأس��یسان ف��ل��ذا  
 لھ���ذه الش���رعیة أعط���ت المرجعی���ة فت���وى ف���إن باألجم���ال ولك���ن متع���ددة وأزم���ات

 الغط��اء او الش��رعیة إل��ى یفتق��ر لكن��ھ ا موج��ود بعض��ھا ك��ان ان بع��د التش��كیالت
 عل��ى ا ط��ارئ یجعل��ھ ان ال��بعض یح��اول فیم��ا العراقی��ة، االراض��ي عل��ى الق��انوني
 ت�اریخ م�ن ج�زء أص�بح فھ�و السیاس�یة، والعملی�ة االمنی�ة الظروف ظل في العراق

 ب�ھ قام�ت عم�ا فضال والمعاصر، القدیم التاریخ عبر عرفت التي العراقیة المقاومة
 االح��تالل مواجھ��ة م��ن العش��رین الق��رن خ��الل العراق��ي والش��عب العلمی��ة الح��وزة

 )15(.ومقاومتھ البریطاني
 ال��ى ج��ذوره تمت��د وطن��ي عقائ��دي تأص��یل نتیج��ة الش��عبي الحش��د ج��اءفق��د  

 ال��روح أن الق��ول یمك��ن ل��ذا جھادی��ة، ب��روح المحت��ل ق��اوم لش��عب الس��نین عش��رات
 الحش�د یك�ن فل�م عن�ھ، وال�دفاع ال�وطن نداء لتلبیة االستعداد أھبة على كان العراقیة
 الحش�د مش�روع بنی�ة ف�ي تأسیس�ي فعل رد ھو بل وعفوي سطحي فعل رد الشعبي
 وباس��تمراریة ومس�تمر دائ��م خط�ر أن��ھ داع�ش إل��ى ینظ�ر فھ��و والسیاس�ي، الفك�ري
 ف��إن ل��ذلك والدولی��ة، االقلیمی��ة الق��وى م��ن دعم��ھ واس��تمراریة االرھ��ابي التنظ��یم
 أبع�اد ومعرف�ة االرھ�ابي داعش مواجھة على قادرة متینة بنیة إلى تحتاج مواجھتھ

 السیاسي تمدده
 الش�عبي الحش�د م�ع یتع�اطى ان فیج�ب ،تأص�یلیا اھدافھ ومواجھة والطائفي،

 واالعالمی��ة والسیاس��یة الثقافی��ة كلھ��ا المقوم��ات حش��د إل��ى متكاملیحت��اج كمش��روع
 النھوض اجل من تكاملي بإطار وانما بالسالح فقط لیس اي والعسكریة، والتربویة

 )16(.المواجھة بھذه
 وقتالی��ة عس��كریة عقی�دة ول��ھ العراق�ي للج��یش ردی�ف ج��یش أن�ھ ع��ن فض�ال 

 ض�د العس�كریة المع�ارك م�ن الكثی�ر حسم في الفضل العقیدة ولھذه .وواضحة ثابتة
 تك�وین في الوطني الدفاع جانب إلى االساسیة ركیزتھ الدیني الدافع ان بما داعش،
 والمرجعی�ة ال�وطن لن�داء الش�عبي الحشد لمتطوعي الواسعة االستجابة فإن العقیدة،

 ع�ن فض�ال وال�وطن، الجھاد في والوطني الدیني الموروث ألھمیة حیة ترجمة ھو
 الش��عب عقی��دة م��ن یتج��زأ ال ج��زء ھ��ي الش��عبي للحش��د القتالی��ة العس��كریة العقی��دة

 الش��عبي الحش��د وتمت��ع االرھ��ابي، داع��ش تنظ��یم ض��د المعرك��ة حس��م ف��ي الناجح��ة
 قتالی�ة بأخالقی�ة للتمت�ع یؤھل�ھ مم�ا الكف�ائي الجھاد فتوى إلى مستندة عقائدیة بمظلة
  )17. (والمال والعرض والمقدسات الوطن عن للدفاع عالیة

 ق�درة وع�دم المرجعی�ة لن�داء الملب�ین المتط�وعین من الشدید االقبال بسببو 
 الملتحق�ة المتط�وعین م�ن الھائل�ة االع�داد احت�واء او اس�تیعاب عل�ى الشعبیة اللجان

 ص�ادق فق�د الدول�ة، إم�رة او إدارة تح�ت تك�ون وأن ونقل وتمویل وتسلیح كتدریب
 داعش ضد قتالھا في الشعبي الحشد قوات عمل ینظم مرسوم على الوزراء مجلس
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 عن�وان تح�ت ال�وطني االم�ن لجھاز تابعة مدیریة تشكیل تم لذا 28/10/2014 في
 ) 18).(الشعبي الحشد ھیئة(

 الطف وانعكاساتھ على الویة الحشد الشعبي
ف�ي تش�كیالت ق�وات سنسلط الضوء في ھذه الفقرة عل�ى دور واقع�ة الط�ف  

الحش���د الش���عبي واثرھ���ا ف���ي اس���تمداد اس���ماء فص���ائلھا م���ن واق���ع الط���ف متم���ثال 
عالق�ة او من اسم الطف نفسھ وغیر ذلك مما ل�ھ ،بشخصیاتھ البطلة سالم هللا علیھا

كیالت الحشد الشعبي بھذا االمر،كما نود االشارة الى ان ماسنذكره ھو لیس كل تش
 البطل وانما مجرد ذكر امثلة فحسب.

 )19( .فصیال 42 على تحوي *الشعبي الحشد فمؤسسة 
 إن الش�عبي الحش�د لجن�ة اعلن�ت فیم�ا مقاتل، الف 120 من اكثر تضم والتي

 ال��ف 500 و ملی��وني بل��غ االول��ى ایام��ھ من��ذ ال��بالد عم��وم ف��ي المتط��وعین ع��دد
 )20(.فقط

االولى رایات فصائل الحش�د  :وسندقق في ھذه الفقرة على مسألتین مھمتین 
 ف�ي المش�اركة الفص�ائل اھ�مالشعبي وعمقھا المستوحاة من واقعة الط�ف، والثانی�ة 

 .العسكریة العملیات
ان فص�ائل الحش�د الش�عبي ب�لیس من العسیر علینا ان ندرك  :ولنبدأ باالولى

ف��ي معظ��م تش��كیالتھ ق��د اس��توحى م��ن معرك��ة ك��ربالء ش��عاراتھ فاخ��ذ یجس��دھا ف��ي 
الویتھ ایذانا بخلق ذلك الش�عور عن�د المتلق�ي ب�انھم انم�ا س�ائرون عل�ى نھ�ج االم�ام 

قی��ق الحس��ین س��الم هللا علی��ھ ھ��و ط��ریقھم لتح وان ط��ف ،الحس��ین "علی��ھ الس��الم"
فأننا نستطیع ان نتلمس ذلك من خالل اخذنا وعلیھ  ،النصر والوصول الى اھدافھم

والكتائب،و الس��رایا،واللواء عل��ى ،الفرق��ةفص��ائل الحش��د الش��عبي م��ن لنم�اذج تمث��ل 
 سبیل المثال ولیس الحصر.

فش��عار فرق��ة العباس"علی��ھ الس��الم" القتالی��ة ق��د كت��ب علیھ��ا ی��ا اب��ا الفض��ل  
ال�ذي  "علیھ السالم"، وق�د توس�ط ھ�ذا الش�عار ك�ف مش�یرا باح�دى اص�بعیھالعباس 

 **.النصر قلم واالخر بندقیة وھما في وضع اشارة اخذ شكل
كتائب سید الشھداء "علیھ السالم" فقد توسط شعاره قب�ة االم�ام الحس�ین  اما 

الش��عار قول��ھ ویعل��و  ،علی��ھ الس��الم برایتھ��ا الحم��راء وعل��ى ج��انبي القب��ة بن��دقیتان
 تعالى"نصر من هللا وفتح قریب".***

شعار سرایا عاشوراء قد اتخذ من ال�ذراع القابض�ة عل�ى بندقی�ة في حین ان 
 لن تركع امة امامھا الحسین"علیھ السالم".**** رمزا لھ، وقد كتب اسفلھا
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واتخ�ذ ل��واء عل�ي االكبر"علی��ھ الس��الم" ش�عاره م��ن توس��ط اس�م االم��ام عل��ي 
 علیھ الس�الم  علیھ وعلى جانبیھ علم العراق ورایة االمام الحسین "االكبرسالم هللا

 "الحمراء.*****
 العملی��ات ف��ي المش��اركة الفص��ائل اھ��م ع��نفیھ��ا  الح��دیثف :ثانی��ا ف��يام��ا 

 ) 21(:فھي داعش تنظیم ضد الشعبي الحشد مسمى تحت العسكریة
 :"علیھ السالم"العباس الفضل ابي لواء

 ول�واء السوري الصراع في شارك ،الحق أھل لعصائب االساسیة النواة یعد
 والتی�ار الح�ق اھ�ل عص�ائب م�ن یتك�ون ال�ذي "علی�ھ الس�الم" العب�اس الفض�ل اب�ي

 تحریر معارك في واسع بشكل أسھمتقد  العراق، في هللا حزب وكتائب الصدري
 أھ�ل عص�ائبان  و س�یما ال. وغیرھا وتكریت الصخر وجرف بلد وقضاء امرلي
 الع��ام وأمینھ��ا م، 2008ف�ي ت��ام بش��كل المھ�دي االم��ام ج��یش م�ن اس��تقلت ق��د الح�ق

 مقات�ل، االف عش�رة م�ن ب�أكثر افرادھ�ا عدد ویقدر )الخزعلي قیس( الشیخ الحالي
 )22(.االمریكیة القوات ضد العملیات من العدید نفذت

 الس��جاد وكتائ��ب ك��ربالء وكتائ��ب الفض��ل اب��ي ل��واء توح��دتض��م  :هللا ح��زب كتائ��ب
 :علي بن زید وكتائب
 لھ�ذه یوج�د ال ،2007 ع�ام بع�د الع�راق ف�ي تش�كلت عس�كریة كتائ�ب ھيو 
 توح�د اث�ر الكتائ�ب ھ�ذه تش�كلت المع�روف، اللبن�اني هللا بح�زب عالق�ة أی�ة الكتائب

 حی��ث عل��ي، ب��ن زی��د وكتائ��ب الس��جاد وكتائ��ب ك��ربالء وكتائ��ب الفض��ل اب��ي ل��واء
 ف��ي فعال��ة مش��اركة ولھ��ا االمریك��ي، الوج��ود ض��د المس��لحة المقاوم��ة ف��ي ش��اركت
 .الدین وصالح والفلوجة وسامراء وبابل دیالى معارك
 :الشھداء سید كتائب

 ع�دد ویق�در ،الكف�ائي الجھ�اد فتوى مع بالتزامن الشھداء سید كتائب تأسست
 .وامرل�ي سامراء معارك في واسعة مشاركة ولھا مقاتل االف 4-3 بین ما افرادھا

)23(  
 :عاشوراء سرایا

 كجن��اح السیس��تاني الس��ید فت��وى م��ع ب��التزامن عملھ��ا عاش��وراء س��رایا ب��دأت
 ویمتلك�ون االف 5 نح�و افرادھا وعدد العراقي االسالمي االعلى للمجلس عسكري

 .بلد قضاء معركة منھا معارك في وشاركوا بدر منظمة من اكتسبوھا قتالیة خبرة
 :العتبات سرایا

 تابع�ة عس�كریة سرایا وھي الكفائي الجھاد فتوى بعد العتبات سرایا تأسست
( العباس��یة العتب�ة س�رایا: أھمھ��ا ع�دة س�رایا م�ن وتت��ألف الدینی�ة؛ الش�یعیة للمقام�ات
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 وقض�اء الص�خر ج�رف مع�ارك ف�ي شاركوا عنصر االف5 ب افرادھا عدد ویقدر
 ش�اركت وق�د) مقات�ل الف 1000 ب( عناصرھا ویقدر( العلویة العتبة وسرایا بلد،
 معظ�م ف�ي ش�اركت والت�ي مقاتل الف1000 من المؤلفة( الحسینیة العتبة سرایا مع

 )24. (الشعبي الحشد معارك
 :فرقة العباس القتالیة

 بما اننا جعلنا لھذا البحث مدخال ممیزا بذكر االم�ام العب�اس "علی�ھ الس�الم"،
لذا ارتأینا ان نفصل في ذكر فرقة الحشد الشفبي التي تشرفت بحمل اسمھ الط�اھر 

 القتالیة العباس فرقةاال وھي 
الفصیل االبرز في وحدات الحشد الشعبي التي  القتالیة العباس فرقة تعتبراذ 

كانت تضفي طابعا رسمیا على ھیكلیتھا منذ ان بدأت في محاربة تنظیم داعش في 
و 35000عنصر في الخدمة الفعلی�ة وم�ا ب�ین  7,310م ض.وھي ت2014حزیران 
 .عنصر احتیاطي40000

ریة في الخدمة الفعلیة منظمة ضمن ھیكلی�ة عس�كواصبحت الفرقة التي ھي 
 عراقیة نموذجیة الى حد ما وتضم:

ب��دون طی��ار ھیئ��ة فرق��ة تض��م فرع��ا اس��تخباریا یق��وم بتش��غیل ط��ائرات  -
 ومعدات متخصصة اخرى (مثل كامیرات كھروضوئیة بعیدة المدى).

 لواء مدفعیة یشمل كتیبتین واحدة للذخائر المطلقة بواسطة مدفعی�ة انبوبی�ة -
)وم��دافع ھ��اوتزر م��ن 46 –مل��م وط��راو ام 130(م��زودة بم��دافع می��دان م��ن عی��ار 

 .22ملم طراز دي 122عیار 
واخرى كتیبة مدفعی�ة ص�اروخیة مجھ�زة بقاذف�ات متع�ددة الص�واریخ م�ن  -

مل��م وقاذف��ات متع��ددة الص��واریخ حدیث��ة تعم��ل وف��ق  107عی��ار  14ن��وع ب��ي ام 
 ملم 240عیار  1-منظومة رعد 

 .كتیبة مغاویر ممكننة تستقل ناقالت جنود مدرعة مدولبة -
 .رعةلواء مشاة ممكنن یدعى (الكفیل) مع مجموعة االلیات المد -
 وام البنین) ،لواء الیان للمشاة یطلق علیھما (العلقمي -
عنصر احتیاطي بجھوزیة عالیة غیر مدرجین  3000لواء احتیاطي یضم  -

 .عنصر 7310ضمن قائمة اعضاء الخدمة الفعلیة البالغ عددھم 
وقد اثبتت فرقة العباس القتالیة انھا احدى اكثر القوات التطوعیة فاعلی�ة ف�ي 

اح��د االس��باب ل��ذلك ال��ى ان الفرق��ة ق��د تلق��ت باس��تمرار اوام��ر م��ن  الع��راق ویرج��ع
اي رئ���یس ال���وزراء حی���در العب���ادي وقی���ادة  –س���لطات القی���ادة الوطنی���ة العراقی���ة 

  -العملیات المشتركة
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واعلنت فرقة العباس انھا تعمل تحت السلطة الكاملة ل�وزارة ال�دفاع وتتلق�ى 
ولن تسعى الى التمتع  ،ا بناء على طلبھااسلحتھا الثقیلة من الحكومة وستعیدھا الیھ

 .تقال وملتزمة بحل نفسھا بناء على طلب الحكومةبصالحیات االع
م�زیج م�ن التموی�ل م�ن وزارة ویتم توفیر الموارد لفرقة العب�اس م�ن خ�الل 

ء الدفاع العراقیة ومؤسسات العتب�ات ولجن�ة الحش�د الش�عبي التابع�ة ل�رئیس ال�وزرا
او مایع��ادل  4,203ویتلق��ى القس��م االكب��ر  2014حزی��ران من��ذ  الت��ي ب��دأت تعم��ل

عنص��ر  7310% م��ن العناص��ر الت��ي ھ��ي ف��ي الخدم��ة الفعلی��ة والب��الغ ع��ددھا 57
ملی�ون دوالر  2,52مخصصاتھا الشھریة من احتیاطي العتبات المالیة م�ا یس�اوي 

 600ش��خص مبل��غ ال  4,203ش��ھریا اذ تلق��ى جمی��ع المتط��وعین الب��الغ ع��ددھم 
 )25(ر كراتب فضال عن الخدمات المعیشیة االساسیة.دوال
 :االكبر علي لواء

 القتالی��ة عل��ي االم��ام فرق��ة و القتالی��ة العب��اس لفرق��ة ت��ابع االكب��ر عل��ي ل��واء 
 الش�عبي، الحش�د ھیئ�ة ف�ي متط�وع 4500 یق�ارب ما االكبر علي لواء تحت تسجل
 ج�رف( مع�ارك ف�ي ش�ارك فق�د والمتب�رعین الحس�ینیة العتب�ة من اللواء ھذا ویدعم

 م�ن االوام�ر الل�واء ویتلق�ى )وبیج�ي والبش�یر، وتكری�ت، وس�امراء، وبلد، النصر،
 )26.(الشعبي الحشد وھیئة المرجعیة

 :الطف معراج الحشد الشعبي ونواة ھویتھ
س��نذكر ف��ي ھ��ذه الفق��رة نم��اذج م��ن االبط��ال الش��ھدء الس��عداء ال��ذین تش��بعت 

بمب��ادئ الط��ف فعكس��وا ب��ذلك ھ��ویتھم العاش��ورائیة واظھ��روا حقیق��ة ن��واة نفوس��ھم 
وما سنذكره ما ھو اال امثلة فق�ط مم�ن انتس�ب ال�ى الفص�ائل  الحشد وماھیة ھویتھ،

 التي سبق وان ذكرناھا سابقا ولواء على االكبر بالتحدید.
الشھید الس�ید عب�د الرض�ا عل�ي مھ�دي الفی�اض ال�ذي كالم ب وال بأس ان نبدأ

ان احد ابطال فرقة االمام علي"علیھ السالم"والذي استش�ھد ف�ي الموص�ل بت�اریخ ك
31/10/2016.)27( 

"كن�ا نس�مع ف�ي الروای�ات ان اص�حاب االم�ام :من كالمھ للمجاھدین االبطال
االن  ،فنس�تغرب لق�وتھم ،الحسین "علیھ السالم"في لیلة عاشوراء كانوا مستبشرین

  الواقع.لمسنا ھذا على ارض 
فتجس��دت حقیق��ة اص��حاب  ،االن المق��اتلون عن��دما یب��دأ الھج��وم یستبش��رون

م��ن ل��م  واق��ول كلم��ة واح��دة: ،االم��ام الحس��ین"علیھ الس��الم"الیوم ف��ي ھ��ذه المعرك��ة
 )28(یشارك بھذه المعركة سیعض اصبع الندامة".

 البصرة محافظة سكنة منالشھید كنعان سالم داود العاشور ومن الشھداء 
واح�د ابط�ال ل�واء 23/5/2016قاطع الفلوجة بت�اریخ استشھد في 1988 موالیدو 
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 قی�ادیي ابرز من بل عاشوراء فوج افراد احد كان )29.(علي االكبر"علیھ السالم"
 )30.(الفوج ھذا

الذي تفاجىء في احد االیام وھو في مك�ان التحاق�ھ بص�وت رخ�یم ك�ان ق�د و
 ما .ان یتركھ لوحده فلم یستطع ،الفلوجة الجلھافتقده كنعان الیام وصل الى ارض 

 ن���اظري المت���ع جئ���ت :كلمات���ھ وس���مع وال���ده رأى حت���ى وراءه كنع���ان التف���ت ان
 لب�ى ذل�ك بعد .ابي یا بي سرورك فخرا یزیدني :كنعان اجابھ .كبدي فلذة ببطوالت

 .االبط��ال لیتق��دم اس��رع اكث��ر، لعت��اد ال�ى بحاج��ة االم��امي الس��اتر ان االس��لكي ن�داء
 .بینھم وھیبتھ لبطولتھ اعظاما تمید ان السماء كادت

واذا بابیھ یلوح من بعید نفر من االبطال والجمیع ینادي كنعان كنعان ودون 
وعي من والده ان نادى معھم كنعان بأنفاس الھثة وخطوات متسارعة شق طریقھ 

ترم��ل ب��دم ،تراقيكان ق��د توس��طھم كنع��ان وق��د بلغ��ت روح��ة ال،وس��ط المجاھ��دین
حاول االخرون منعھ من التقدم فالمعركة  الشھادة فبعد ان اوصل لھم العتاد تقدمھم

اال ان ھناك من ینتظر قدومھ..ھي الجنة اعدت ل�ھ بع�د اص�ابتھ برص�اص ،بحاجتھ
فاستشھد كنعان حین كانت معركة تحری�ر ،قناص جبان خشي المواجھة اال من بعد

في علی�ین لیش�ارك الش�ھداء والص�الحین مقع�دھم عن�د وارتفع ،الفلوجة في العنفوان
 )31(ذي العرش مكین.

من س�كنة محافظ�ة باب�ل وموالی�د  الشھید حسن رومي جسوم المنصوريو
واح��د ابط��ال ل��واءعلي االكبر"علی��ھ السالم"استش��ھد ف��ي ق��اطع الفلوج��ة  1960

 )32.(27/6/2016بتاریخ 
زوجت�ھ ان تثنی�ھ م�ن االلتح�اق اني بنات وولد واحد والذي ما برحت ماب لث

بالحش��د وال��ذي ك��ان یعاتبھ��ا ن��اھر فعلھ��ا "ال ی��امراءة م��ن المفت��رض ان تش��دي م��ن 
 )33(عزمي للذھاب ما ھذا منك وال فعلك".

ویتوغ��ل ال��ى داخ��ل المن��اطق  ،ك��ان ی��زج نفس��ھ ف��ي الخ��ط االم��امي للھج��وم
زوجت�ھ ھاتفی�ا م�ن ارض  ویتمنى الشھادة حت�ى ان�ھ عن�دما ك�ان ی�تكلم م�ع ،المحتلة

 این:بمرح�ھ علیھ�ا رد المعركة وھي تخبره قائلة:ستبقیني ح�ائرة م�اذا افع�ل بع�دك؟
 القاھا؟ ان لي ؟وكیف وجدتھا انا ؟وھل علي ام یا الشھادة

 ان�ھ اال ل�ھ عملیھ اجراء ورغم الدم من الكثیر ونزف قلبھ في بشظیة اصیب
 )34.(بالشھادة نعم

اح�د  1968سھیل من سكنة محافظة البص�رة وموالی�د الشھید احمد علي و
االكبر"علی�����ھ السالم"استش�����ھد ف�����ي ق�����اطع بل�����د بت�����اریخ  ابط�����ال ل�����واء عل�����ي

م یمنعھ�ا ل�و یاطول سجدتھ التي رافقتھ على مدى طویل ف�ي حیات�ھ،10/12/2014
 .ازیز الرصاص على السواتر،كان ینطلق منھا باسم الحسین



 2018�رش�ن الثاين  8-7 اجلامعة املستنرصیة - لكیة ا�ٓداب       ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقايف العارش 
 

430 
 

المش��اعر ال ی��روى اال عل��ى ض��فة الحس��ین"علیھ الس��یما وان��ھ تعل��م ان ظم��أ 
وعلى السواتر لم یتخذ رفیقا مع�ھ اال اب�ا الش�ھداء  فبرع في رثائھ وبكائھ. السالم"،

 م��وات الجھادی��ة الش��عارات ورفع��ھ المج��الس باقامت��ھ یحی��ي ك��ان "علی��ھ الس��الم".
 بم�ا فكان�ت المجاھ�دین قل�وب ام�ا .رحم�ة الش�جي بص�وتھ العی�ون ویمطر ،النفوس

 ك�ل ف�ي تتجس�د)المؤمنین نص�ر علین�ا حقا كان(بالظفرو البشرى تستنشق لھا یقدمھ
 واذا .ون�ورا ایمان�ا اال ذل�ك یزی�دھم فال،رفقائھ مع احمد صوت بھا یرتفع واه كلمة
 االنفج�ارات واص�وات الرص�اص واب�ل المجاھ�دین تس�بیح وقطع اللیل ھدوء عكر

 فیث��ب ،الھم��م تس��تنھض بجم��ل الجمی��ل ص��وتھ رافع��ا اال احم��د ی��رى ال والق��ذائف
 .ومترامیة متفرقة العدو اجساد اال بعدھا یرى ال وثبة العدو على اللیوث

وم��ا زال��ت  ش��ھیدا. وق��رب العس��كریین"علیھما الس��الم"اختار نقط��ة الوص��ال
 م��ن ان نع��م .مدینت��ھ ترف��ع م��ن عل��ى مكب��رات الص��وت قص��ائده الت��ي قرأھ��ا بی��نھم

 )35.(الحسین سیخلده قلبھ في الحسین یحتضن
الشھید حسین جعفر طھ المبارك من سكنة محافظة البص�رة واح�د ابط�ال و

 15/11/2015استش�ھد ف�ي ق�اطع مكح�ول بت�اریخ السالم" لواء علي االكبر"علیھ
الع�راق  ش�مال كان قد عاد الى بیتھ بعد التحاقھ بوحدتھ وقد انھكتھ بعد المسافة بین

الزقة مدینتھ وفیھ�ا ارتفع�ت رای�ات الث�أر الب�ي االح�رار وقد ازداد حنینھ  ،وجنوبھ
"علیھ السالم"واعتلى صوت مأذنھ�ا ت�رانیم العش�ق الحس�یني ف�ي ای�ام الع�زاء لس�ید 

 .الشھداء "علیھ السالم"
ما ان الحت لھ مشارف الدار حتى شمر عن ساعدیھ لیعین والده في نقل ما 

قضاھا مع والدی�ھ  ربعة ایام فقطوبعد ا .تجمع من المطر داخل الغرفة الى الخارج
نف��ذ لھم��ا ج��زءا م��ن وع��ده لھم��ا ف��ي بن��اء غرف��ة الخوت��ھ مج��اورة لغرف��ة س��كنھم 

 امس�ك قد وكان .الوحیدة..لیعود مرة اخرى ویكمل وعده االخر القرانھ المجاھدین
 كن�ت ان ام�ي :مودع�ا الفت�ي بص�وتھ ایاھ�ا مخاطب�ا ص�التھا اتم�ت ان بع�د ام�ھ بید

 ی���وم الش���ھید الحس���ین عل���ى ج���رى م���ا عل���ي یج���ري ان ل���ي ف���أدع فع���ال، تحبین���ي
 اربعینی��ة زی��ارة ك��ل ف��ي خطواتھ��ا م��ن بعض��ا تھ��دي ان رجاھ��ا ث��م ...عاش��وراء
 ق�رة بن�ي :مودع�ھ امھ احتضنتھ ..بذلك االحرار لقبلة بالمشي یتشرف من واوصي

 س�میتك كم�ا بن�ي اعراض�نا ف�ي ننتھ�ك ان م�ن اھ�ون لكن�ھ،فراقك عل�ي یعز ،عیني
 " السالم علیھ"للحسین وھبتك حسین

وھناك وصلت  .. لتقلھم الى جبھات القتال في جبال مكحولسیارة الوصلت 
المواجھات الى اوجھا وكل من حان دوره للعودة الھلھ رفض العودة ومن كان في 
داره قط��ع اجازت��ھ لیلتح��ق برك��ب االبط��ال خش��یة تفوی��ت فرص��ة الھج��وم وفرح��ة 

 .االنتصار
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والمكان قمة جبل  ،الحرارة یشیر الى عدة ارقام تحت الصفر المئويمقیاس 
وق��د ھ��م حس��ین لیس��بغ وض��وءه بم��ا تبق��ى م��ن م��اء تح��ت الطبق��ة المتجم��دة .مكحول

توجھما متضرعا الیھ بكلمت�ین الھ�ي ،وتقرب الى هللا بركعتین ظن انھما االخیرتین
داوات فت�ذكر والدی�ھ السماء قد تلب�دت بغی�وم س�و وفي تلك االثناء كانت.خذني الیك

 واخوتھ وما س�یحل بغ�رفتھم ل�و امط�رت الس�ماء ؟ وف�ي البص�رة كان�ت تل�ك اللیل�ة
(ص�ادق  بین جدران الغرفة شعرت االم بفراغ كبی�ر لغی�اب ول�دیھا مظلمة موحشة

كان��ت و تمن��ت ل��و تع��رف اي بط��وال ت یس��طرونھا االن. ،وحس��ین) قلق��ت عل��یھم
 .السالم علیھم البیت واھل المصائب بام تتاسى

وعل��ى قم��ة الجب��ال تص��اعدت ف��ي نف��وس مق��اتلي ل��واء عل��ي االكب��ر "علی��ھ 
وعند صالة الفجر وصلت الى جعفر والد حسین عبر اتصال  .السالم"النھاء العدو

یجر قدمی�ھ ب�وھن ،ھاتفي اسرع بالعودة الى داره وكان قد صلى الفجر في المس�جد
رات�ھ زوجت�ھ بھ�ذه الح�ال غس�قت شدید وقد غلت مراج�ل الح�زن ف�ي قلب�ھ وعن�دما 

عیناھا دمعا وھي ترى زوجھا یحمل ما تمناه ولده فس�التھ اح�دھما ام كالھم�ا ف�داء 
 البن الزھراء ؟
وبع�د مض�ي  جرح صادق واستشھد حسین مع اثنین من ابناء عم�ھ.اجابھا: 

تم تحری���ر المنطق���ة بالكام���ل واس���تطاع االبط���ال ،ثالث���ة ای���ام عل���ى استش���ھادھم
من ،ینھم تسعة من اقارب الشھید الملبین لنداء المرجعیة الدینیة العلیاالمجاھدون وب

احضار الجثامین العطرة للشھداء الثالثة ومن معھم من الش�ھداء بع�د بقاءھ�ا ثالث�ة 
تماما كما حل بالحس�ین"علیھ السالم"وانص�اره ف�ي ارض .ایام مطروحة في العراء

 )36(.الطفوف
استش�ھد ف�ي 1989فظة كربالء موالید الشھید حسین حسن عباس من سكنة محا

 21/6/2010 قاطع بیجي بتاریخ
وش��علة العب��اس وخلیف��ة الح��ر  ،ك��ان اب��ن ك��ربالء وربی��ب العش��ق الحس��یني

كان ق��د اس��رع ال��ى داره یبح��ث ع��ن نق��ود ب��ین ،ل��م یحتم��ل م��رارة ال��ذل .الری��احي
فس�ارعت ،وھو ف�ي تل�ك الحال�ة كان�ت ق�د رات�ھ زوجتھ.خرھ�ا لی�وم الفاق�ةدمالبسھ ا

 زوجتھ تسالھ عما یبحث ؟
 ،اجابھا وھو یشد على یدھا بانھ س�یلحق بأبن�اء مدینت�ھ وجیران�ھ ال�ى الجبھ�ة

 ومن اجل ذلك ھو یبحث عن النقود لشراء بدلة عسكریة وسالح.
اذھ�ب فأن�ا االن ال انظ�ر الی�ك بع�ین  وبھدوء اخرجت النقود واعطت�ھ قائل�ة:

نب"علیھ���ا یظربم���راة ال��زمن لس���یدتي زالزوج��ة الخائف���ة م��ن فك���رة فق���دانك ب��ل ان
فم��ا ان��ا م��ن س��یدتي زین��ب وم��ن ان��ت م��ن  ،الس��الم"وھي ت��ودع اخوتھ��ا وحماتھ��ا

، واال م��ا الفائ�دة م��ن عب�ارة رددناھ�ا كثی��را بلس�ان الوالی��ة الحس�ین"علیھما الس�الم"
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"یالیتنا كنا معكم"..اذھب فأنا لن امنعك من نصرة الح�ق وتأدی�ة الواج�ب فق�د ح�ان 
 .بار وكل منا سیاخذ دورهوقت االخت

 ىفمض� ،للرحی�للم یشرد كثی�را بعباراتھ�ا س�وى انھ�ا اعطت�ھ اس�بابا اخ�رى 
ولم تھ�دأ ،العس�كریة وس�الحھ ال�ذي اش�تعل بفتی�ل بس�التھ ھبثیاب� ،للم�وتبأبھى حل�ة 

روحھ منذ صحوة جھادھا حتى لف�ظ اخ�ر االنف�اس م�رددة عب�ارة اغاظ�ت االع�داء 
 )37("لبیك یا حسین".

 الخاتمة
لقد سلطنا الضوء على بطول�ة واح�دة فحس�ب م�ن بط�والت اح�د اعظ�م ق�ادة 

الذي احیا االنسانیة بج�ود وفائ�ھ فك�ان  الطف اال وھو االمام العباس "علیھ السالم"
 والوفاء.منھجا یطبق ومثاال یحتذى بھ وملھما یستلھم منھ مبادئ القیادة والشجاعة 

م�ن ارھ�اب وتخری�ب وم�ا نج�م ع�ن بما ان الظروف التي احاط�ت ب�العراق 
تل��ك االنتص��ارات  أن��تجوال��ذي ذل��ك م��ن اص��دار المرجعی��ة الدینی��ة للجھ��اد الكف��ائي 

 العظیمة وتحریر للمدن العراقیة بل واعمارھا بعد مسك اراضیھا.
االرض�یة الذھنی�ة والتعبئ�ة النفس�یة والتربی�ة  نف�راغ، الكل ذلك لم یأت من 

الحس��ینیة كان��ت متأص��لة ف��ي نف��وس االبط��ال ال��ذین ض��حوا بم��ا ل��دیھم لتلبی��ة ن��داء 
 المرجعیة الدینیة.

ال بد من االشارة الى ان ھویة الحشد الشعبي باتت معروفة انھا انما تنطل�ق 
مقدسات كلھا بال اجر وال انطلققوا للدفاع عن ال ،من مبادئ الثورة الحسینیة الخالدة

ممن التحق  الكثیر من الرعیل االول عمل اشكورا، لذجزاء فال یریدون جزاء وال 
بالحشد الشعبي ان یتكفل حتى بتجھیز مستلزماتھ التي من المفترض ان تجھزه بھا 

 الدولة ال سیما على سبیل المثال مالبسھ العسكریة وعتاده.
ف�أنھم ل�م  االخال�دة، ل�ذالطف وشخوص�ھا  لتاثر فصائل الحشد الشعبي بواقعة

م�ن ص�رحوا بت�اثرھم ھ�ذا  االعاش�ورائیة، وانم�یكتفوا باالغتراف من نب�ع المب�ادئ 
على سبیل  نعاشوراء، فكاخالل اتخاذ اسماء لاللویة والفرق والكتائب من ملحمة 

المثال ال الحصر لواء الطف�وف، ل�واء اب�ي الفض�ل العب�اس "علی�ھ الس�الم"،و ل�واء 
وكتائ�ب االم�ام  ،وكتائب ك�ربالء،وفرقة العباس القتالی�ة االكبر"علیھ السالم"، علي

الس��جاد"علیھ الس��الم"، وكتائ��ب س��ید الش��ھداء"علیھ الس��الم"، وس��رایا عاش��وراء،و 
 غیر ذلك.

اظھ��رت س��احات القت��ال الت��ي خاض��ھا ابط��ال الحش��د الش��عبي بط��والت قلم��ا 
یتمن��ون الش��ھادة وی��رددون  موھ��والمعاص��ر، نج��دھا ف��ي الت��اریخ ال س��یما الح��دیث 

شعارات كربالء محاولین اقتفاء طریق االمام الحسین واھل بیتھ واص�حابھ عل�یھم 
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الحس�نیین: ام�ا  أح�دنص�ب اعی�نھم  نالتزاماتھم، واضعیمبالین بكل  رهللا، غیسالم 
 النصر واما الشھادة. 

اظھرت المواق�ف الت�ي جمع�ت ابط�ال الحش�د الش�عبي بع�وائلھم عم�ق ال�تفھم 
ومقدار التشجیع والقوة التصبر فضعنا بینھم اذ لم یع�د بمق�دورنا ان نمی�ز ب�ین م�ن 

 من االخر قوة وصبر وعطاء ھل ھو المقاتل ام عائلتھ؟ أكثر
ھك��ذا ھ��ي التربی��ة الحس��ینیة الت��ي اعط��ت ص��ورة ق��ل نظیرھ��ا ف��ي الوج��ود 

  .ة بصوت عالي ان الحسین نبع العطاء وبھ تتوحد االمم وتستقلصادح
 :الھوامش

 ،ھ�ـ)، مناق�ب آل أب�ي طال�ب588) ابن شھر آشوب: محمد بن علي ابن أبي نصر بن أب�ي حبیش�ي الس�روي المازن�دراني(ت،1(
 .250ص  ،3ج ،)1956-(النجف االشرف  لجنة من أساتذة النجف األشرف، :تصحیح وشرح ومقابلة

 .32 االیة :األحزاب )2(

 .51)، ص 1950 -النجف االشرف( ،األحزانھـ)، مثیر 645ت،(هللا، محمد بن جعفر بن أبي البقاء ھبة  :) ابن نما الحلي3(

لجنة الحدیث  -؛ موسوعة كلمات اإلمام الحسین ( ع ) 269ص)، 1418 -(قم المقدسة األخالق الحسینیة، ،) البیاتي: جعفر4(
  .565 – 564)، ص 1995 -،(قم المقدسة3ط،العلوم ( ع )في معھد باقر 

 -،(بی���روت2ط ،األطھ���اراالن���وار الجامع���ة ل���درر أخب���ار األئم���ة  ربح���ا ،)ھ���ـ1111العالم���ة المجلس���ي: محم���د ب���اقر(ت، )5(
اإلم��ام الحس��ین ( ع ) العل��وم والمع��ارف  ،الع��والم ھ��ـ)،1130؛ البحران��ي: الش��یخ عب��د هللا (ت،41،ص45ج،)1983

 -(ق��م المقدس��ة،مدرس��ة اإلم��ام المھ��دي (ع) :م��ن اآلی��ات واألخب��ار واألق��وال اإلم��ام الحس��ین ( ع )، تحقی��ق واألح��وال
 - 566ص  ،موسوعة كلمات اإلمام الحسین ( ع ) ،؛ لجنة الحدیث في معھد باقر العلوم ( ع )284،ص17ج،)1407

567.  

  .42ص، 45جاالنوار،  رالمجلسي، بحاالعالمة  )6(

السید محمد الحسیني  :قتحقی ،األخبارھـ)، شرح 363) القاضي النعمان المغربي: ابي حنیفة النعمان بن محمد التمیمي (ت،7( 
 .193،ص3ج،)1414-،(قم المقدسة 2طالجاللي، 

 .41،ص45جاالنوار،  رالمجلسي، بحاالعالمة  )8(

موس�وعة كلم�ات  ،الح�دیث ف�ي معھ�د ب�اقر العل�وم ( ع ) ة؛ لجن�43 – 40 ص ،45ج  ،بح�ار األن�وار ،العالمة المجلس�ي )9( 
 .572 - 568ص  ،اإلمام الحسین ( ع )

 – 260ص ،2)، ج 1380-(ق�م المقدس�ة،موسوعة ش�ھادة المعص�ومین ( ع ) ،لجنة الحدیث في معھد باقر العلوم ( ع ) )10(
262. 

  .101،ص5)، ج1411 -بیروت(شیري، علي  :ق)، الفتوح، تحقیھـ314) ابن اعثم الكوفي: أبي محمد أحمد(ت،11(

 .181،ص1)،ج2017 –مؤسسة ھمم (وجھاد، الشعبي في العراق تاریخ  دالباحثین، الحشمجموعة من  )12(

 .182 -181،ص 1ج ،وجھادالشعبي في العراق تاریخ  دالباحثین، الحشمجموعة من  )13(

 .183،ص1ج ،وجھادالشعبي في العراق تاریخ  دالباحثین، الحشمجموعة من  )14(

رؤی��ة ف��ي الحش��د الش��عبي، خ��ط المقاوم��ة ف��ي الع��راق التأس��یس واالستش��راف، مركزالع��راق  ،ص��ادق دمحم�� :الھاش��مي )15(
 .57)، ص 2015 -العراق (للدراسات، 
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 .27ص  ،م) 4102للنشر والتوزیع، ،(العراق: دار الطباع 4) مجموعة من الباحثین، الحشد الشعبي الرھان االخیر، ط 16(

 .30ص  ،مجموعة من الباحثین، الحشد الشعبي الرھان االخیر )17(

 )2014لعام  24، االمر الدیواني رقم ( )1رقم( ینظر ملحق )18( 

 026ص  ،مجموعة من الباحثین، الحشد الشعبي الرھان االخیر )19( 

 )2ینظر ملحق رقم( *

الحش�د الش��عبي ف�ي الص��حافة العربیة،رس�الة ماجس�تیر غی��ر منش�ورة،جامعة بغداد،كلی��ة  تموض�وعا ،ك��اظممن�ى  :) جاس�م20( 
 .29ص ،2016االعالم،

 )3** ینظر ملحق رقم(

 )4*** ینظر ملحق رقم(

 )5**** ینظر ملحق رقم(

 )6***** ینظر ملحق رقم(

-مرك�ز الع�راق للدراس�ات (الع�راق، ح�دیات، ومحمد صادق الھاشمي، شیعة العراق مصادر الق�وة والت ةجمع :العطواني) 21(
 .89)،ص  2014

 .29الحشد الشعبي في الصحافة العربیة، ص تموضوعا ،جاسم )22(

 30ص ،العربیةالحشد الشعبي في الصحافة  تموضوعا ،جاسم )23( 

 .31ص ،الحشد الشعبي في الصحافة العربیة تموضوعا ،جاسم )24(

(25 ovg>view ingtonintiute.wash  .www\\https:   

 .32الحشد الشعبي في الصحافة العربیة، ص تجاسم، موضوعا )26( 

وتحقی����ق: مرك����ز الح����وراء زینب"علیھ����ا الس����الم"في العتب����ة الحس����ینیة  عینتظ����ر، جم����م����ن  موم����نھ ،ب����احثین) مجموع����ة 27(
 .10،ص2)،ج2017 -االشراف العام: السید سعد الدین ھاشم البناء،(كربالء المقدسة،المقدسة

 .33، ص2ینتظر، جومنھم من  مریم الخفاجي، )28(

 .61، ص2ینتظر، جومنھم من  سارة محمد علي، )29(

 .67، ص2ینتظر، جمن ومنھم  سارة محمد علي، )30(

 .72-71، ص2ینتظر، جومنھم من علي، سارة محمد  )31(

 .77ص، 2ینتظر، جومنھم من  ایناس حسن المعموري، )32(

 .79، ص2جینتظر، ومنھم من  ایناس حسن المعموري، )33(

 .82-81ص، 2جینتظر، ومنھم من  ایناس حسن المعموري، )34(

 .117 -113 ص، 2ج ینتظر،مریم الخفاجي، ومنھم من  )35(

 .157-150 ص، 2جینتظر، سارة محمد علي، ومنھم من  )36( 

 .177 -175 ص، 2جینتظر، من  مالمسماني، ومنھنغم  )37(

 قائمة المصادر والمراجع
 ن الكریمآالقر



 2018�رش�ن الثاين  8-7 اجلامعة املستنرصیة - لكیة ا�ٓداب       ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقايف العارش 
 

435 
 

 ولیة: المصادر األوالً أ
 -بی��روت(ش��یري، عل��ي  :قالفت��وح، تحقی�� ھ��ـ).314اب��ن اع��ثم الك��وفي: أب��ي محم��د أحم��د(ت، -1

1411.( 
اإلم�ام الحس�ین ( ع ) العل�وم والمع�ارف  الع�والم، ھ�ـ).1130البحراني: الش�یخ عب�د هللا (ت، -2

مدرسة اإلمام المھدي  :واألحوال من اآلیات واألخبار واألقوال اإلمام الحسین ( ع )، تحقیق
 .17ج،)1407 -(قم المقدسة،(ع)

 اب����ن ش����ھر آش����وب: محم����د ب����ن عل����ي اب����ن أب����ي نص����ر ب����ن أب����ي حبیش����ي الس����روي -3
لجن�ة م�ن أس�اتذة  :ش�رح ومقابل�ةتص�حیح و طال�ب،مناقب آل أبي  ھـ).588المازندراني(ت،

 ).1956-النجف االشرف (األشرف، النجف 
ش��رح  ھ��ـ).363القاض��ي النعم��ان المغرب��ي: اب��ي حنیف��ة النعم��ان ب��ن محم��د التمیم��ي (ت، -4

 ).1414-،(قم المقدسة 2طالجاللي، السید محمد الحسیني  :األخبار، تحقیق
بح��ار االن��وار الجامع��ة ل��درر أخب��ار األئم��ة  .ھ��ـ)1111العالم��ة المجلس��ي: محم��د ب��اقر(ت، -5

 .)1983 -بیروت(، 2األطھار، ط
النجف (األحزان، مثیر  ھـ).645ت،(هللا، محمد بن جعفر بن أبي البقاء ھبة  الحلي:ابن نما  -6

 ).1950 -االشرف
 الثانویة عثانیا: المراج

 ).1418 -قم المقدسة(الحسینیة، األخالق  .البیاتي: جعفر -7
 ).2017 –مؤسسة ھمم (وجھاد، الحشد الشعبي في العراق تاریخ  مجموعة من الباحثین. -8
،(الع��راق: دار الطب��اع للنش��ر 4الحش��د الش��عبي الرھ��ان االخی��ر، ط  مجموع��ة م��ن الب��احثین.-9

 م). 4102والتوزیع، 
وتحقیق: مرك�ز الح�وراء زینب"علیھ�ا الس�الم"في  عینتظر، جمومنھم من  .مجموعة باحثین-10

 -ك�ربالء المقدس�ة(البن�اء، العام: السید سعد الدین ھاشم  فاالشرا ،المقدسةالعتبة الحسینیة 
2017.( 

الع�راق، شیعة العراق مصادر القوة والتح�دیات،  ومحمد صادق الھاشمي. ةجمع :العطواني-11
 ). 2014-مركز العراق للدراسات (

رؤی��ة ف��ي الحش��د الش��عبي، خ��ط المقاوم��ة ف��ي الع��راق التأس��یس  .ص��ادق دمحم�� :ميالھاش��-12
 ).2015 -العراق (للدراسات، واالستشراف، مركزالعراق 

 االطاریح والرسائل الجامعیة ثالثا:
ماجس�تیر غی�ر  ةالعربیة، رس�الموضوعات الحشد الشعبي في الصحافة  .منى كاظم :جاسم -13

 .2016بغداد،كلیة االعالم، ةمنشورة، جامع
 الموسوعات رابعا:

،(ق�م 3ط،لجنة الحدیث في معھد باقر العل�وم ( ع ) -موسوعة كلمات اإلمام الحسین ( ع )  -14
 ).1995 -المقدسة
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-(قم المقدسة،،لجنة الحدیث في معھد باقر العلوم ( ع )،موسوعة شھادة المعصومین ( ع )-15
1380.( 
 االنترنت عخامسا: مواق

https: \\www. wash ingtonintiute. ovg>view 16 
 المالحق

 )1(رقم ملحق 
 27صموضوعات الحشد الشعبي في الصحافة العربیة، ینظر جاسم،

 )2ملحق رقم (
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 شعار ھیىة الحشد الشعبي

 
 )3ملحق رقم(

 فرقة العباس "علیھ السالم" القتالیةشعار 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2018�رش�ن الثاين  8-7 اجلامعة املستنرصیة - لكیة ا�ٓداب       ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقايف العارش 
 

438 
 

 )4ملحق رقم (
 شعاركتائب سید الشھداء "علیھ السالم"

 

 ) سرایا عاشوراء5ملحق (
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 األكبرلواء علي  )6ملحق (
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 الدروس والعرب لواقعة الطف

 على الواقع العراقي وأثرها

 

 ماهر صربي كاظم أ.م.د.
 اآلدابكلية  - قسم التاريخ

  اجلامعة املستنصرية
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 الدروس والعرب لواقعة الطف

 على الواقع العراقي وأثرها

 ماهر صربي كاظم أ.م.د.
 اآلدابكلية  - قسم التاريخ
  املستنصريةاجلامعة 

 مقدمة:
عند فتح كتب التاریخ والبحث عن تلك الواقعة التي ھزت مش�������اعر جمیع 
المسلمین وغیرھم من الدیانات االخرى بل اشادت االنسانیة بموقف تلك المجموعة 
شھداء االمام (الحسین بن علي رضي هللا عنھ) وموقفھم  سید ال سھا  الصغیرة یترا

ان تلك الواقعة التاریخیة البطولي في التضحیة واالستشھاد من اجل قضیة ومبدأ، 
تاثیرھا الروحي والفكري فاق  ھا اال ان  على الرغم من البعد الزماني والمكاني ل
كثیر من التض����حیات االنس����انیة في التاریخ واص����بح تاثیرھا على العالم یتجدد كل 

المعاصر في   عام بتلك الواقعة االلیمة، اال ان تاثیرھا االكبر على الواقع العراقي 
االحداث الدینیة  والس�����یاس�����یة  واالجتماعیة وبش�����كل قوي وفعال، جاء ذلك جمیع 

نتیجة التاثر بالقضیة الحسینیة التي اصبحت نموذج حي ومثالي لقیاس كل القضایا 
الحیاتیة والیومیة بمنض������ور حس������یني لحل الكثیر من المعوقات والمش������اكل التي 

                                                       یواجھھا الفرد العراقي.                           
ھنا اراد الباحث البحث عن الواقعة التاریخة للقض�������یة الحس�������ینیة المتمثلة 
بواقعة الطف وعن االس������باب التي ادت الى تاثر الفرد العراقي البس������یط بھا اكثر 

ریخ االس�����المي بكثیر من الوقائع التاریخیة االخرى التي احدثت تغیر كبیر في التا
 اال ان تاثیرھا انقضى بعد مدة من الزمن.  

 لذا قسم الباحث عملھ البحثي الى ثالث مواضیع رئیسیة:                                         
حیث یتناول بھ الباحث من الجانب التاریخي تحدیدا  واقعة الطف تاریخیاً: اوالً:

فاجعة باس���لوب محاید ومتجرد من في الس���نوات التي ادت الى حدوث ھذة ال
المیول العاطفي على القضیة الحسینیة قاصداً التذكیر بالواقعة التي ادت الى 

 استشھاد سید الشھداء االمام الحسین (ع) مسترسالً الوقائع واالحداث.  
ففیھ یحاول الباحث اس�������تخالص النتائج ثانیاً: الدروس والعبر من واقعة الطف: 

من تلك الواقعة التاریخیة باس�����لوب علمي ممنھج بعید عن  االجابیة والمفیدة
العبارات الحماس���یة بل یحاكي الواقع ویس���تلھم من الماض���ي، حیث ان لتلك 

االنسان من خالل النتائج التي استخلصت من  الفائدة علىالواقعة الكثیر من 
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ستذكارھا سنویاً النھا اصبحت  ساً في الحیاة وا سا التضحیة الحسینیة لتكن ا
 رمزاً لالنسانیة جمعاء.   

اراد الب��اح��ث التركیزعلى النق��اط ثر واقع��ة الطف على الواقع العراقي: أث��الث��اً: 
تلك الواقعة على الفرد  المؤثرة في القض�����یة الحس�����ینیة محاوالً تفس�����یر اثر

العراقي في الكثیر من القض�������ایا الحیاتیة المعاص�������رة منھا الس�������یاس�������یة 
واالجتماعیة واالقتص�������ادیة وبالدرجة االس�������اس الدینیة، فعلى مدى التاریخ 
تجس��دت القض��یة الحس��ینیة في حیاة الناس وانعكس��ت بص��ورة مباش��رة على 

فس��یر جمیع االش��یاء من الكثیر من جوانب الحیاة العامة والخاص��ة واص��بح ت
 منظورحسیني. 

وفي ختام البحث الخاتمة وھي اھم االس����تنتاجات التي توص����ل الیھا الباحث 
بالمعلومات التاریخیة والفكریة والواقعیة والفلسفیة، فضالً عن ھوامش والمصادر 

   البحث.المستخمة في 
 واقعة الطف تاریخیاً:

لب (ع) معروفة، حیث منذ ان ش��خص��یة االمام الحس��ین بن علي بن ابي طا
ھـ����������) ترعرع في كنف جده الرس����ول محمد(ص) فقد كانت لھ 4والدتھ في عام (

منزلة كبیرة وحباً ش��دیداً مما قض��ى س��ت س��نوات من طفولتھ في عھد جده الكریم 
وس�����ت وثالثون عاماً قض�����اھا مع والده امیر المؤمنین(ع) والزمھ اباه خالل فترة 

جتماعیة، فقد وقف الى جانب ابیھ في معاناتھ حكمھ في الس�����احة الس�����یاس�����یة واال
بأعادة ھیكلیة المجتمع وبناءة وفق االس�������س االس�������المیة الص�������حیحة وتأیید ابیھ 
ونص���رتھ ومواجھة المعارض���ة االعالمیة التي كانت تبث االكاذیب ومقاومة جبھة 

الحس�������ین(ع) مع ابیھ حرب اھل الجمل وخاض معركة  فقد خاض االمام ،االعداء
ھـ��������) فكان لھ اثر بارز من خالل خطبھ الحماس��یة التي اثارة 37ص��فین في عام (

حماس المقاتلیین الى حد كبیر وال یقل ذلك عن اثره في معركة النھروان في عام 
ب في ھـ) اذ اسھم االمام الحسین (ع) اسھاماً فعاالً في جمیع االحداث والحرو38(

 .                                                        )1(عھد ابیھ امیر المؤمنین(ع)
ھـ����) دبر الخوارج مؤامرة بقتل االمام امیر المؤمنین علي بن 40وفي عام (

ابي طالب (ع) على ید عبد الرحمن بن ملجم.فأزدادت الھموم والمأسي على امامنا 
یتخلى عن المبادئ التي عاش����ھ من اجلھا، واحترم  الحس����ین (ع) ورغم كل ذلك لم

رأي اخیھ الحس����ن(ع) والتزم یأوامره ولم یخالفھ حو الھندة التي حدثت مع معاویة  
بن ابي س���فیان بل التزم برأي اخیھ غیر ان االحداث الس���یاس���یة قد تغیرت یعد عام 

ولم یبقى  ھـ���) التي تمثلت باستشھاد اخیھ الحسن(ع) بدس السم الیھ في طعامھ49(
س��وى االمام الحس��ین(ع) معارض��اً  للس��لطة الحاكمة االمویة فأص��بح مص��در قلق 
للحكم االموي من خالل معارض���ة ذلك الحكم الذي انحرف عن المس���ار الص���حیح 
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وقد ظھرت بشكل واضح من خالل الرسائل المتبادلة بین االمام الحسین (ع) وبین 
حتمیة قریبة الحدوث واص���بح التخندق معاویة بن ابي س���فیان تأكد بأن المواجھة ال

واض���ح بین الطرفیین، وازدادت االمور س���وًء بعد ما اس���تولى االمام الحس���ین(ع) 
على قافلیة تجاریة فیھا امواالً لمعاویة بن ابي س������فیان وكبار البیت االموي بأنفاق 
وص����رف تلك االموال على فقر اء المس����لمین وایتامھم والمحتاجین منھم، غیر ان 

نھ بزید بن معاویة على خالفة  الحدث عة اب بای االكبر ھو رغبة معاویة بطلب م
المس��لمین فكان ردة فعل االمام الحس��ین(ع) بالرفض الش��دید مع اص��حابة المؤمنین 
ومن تلك اللحظة اش��تد الص��راع من س��یاس��ي الى عس��كري وادركت القیادة االمویة 

لناس تتبعھم ولن تس�������تجب بان تلك الفئة القلیلة تش�������كل خطراً كبیراً الن عامة ا
ھـ) توفي معاویة بن ابي 60المرھم حتى تستخدم القوة العسكریة معھم، ففي عام (

س���فیان الذي اوص���ى ابنھ یزید بحس���ن المعاملة مع االمام الحس���ین (ع) لما لھ من 
مزلة عند قومھ ویتبعھ عدد كبیر من المس�������لمین وتمیل الیھ القلوب، فكان موقف 

.. ومثلي ال یبایع مثلھ...)) فخرج .الرفض القاطع بقولھ: ((االمام الحس�������ین (ع) ب
ھـ���������) متجھاً الى مكة 60االمام من حرم الرس��ول (ص) المدینة المنورة في عام (

یاً اھل الكوفة بحكم واجبة  تھ ثم رحل الى العراق ملب لھ واھل بی المكرمة مع عیا
ذلك بقولھ:((...اني  كأمام لالمة ووجب علیھ رعایة ش���ؤونھا وتدبیر احوالھا مؤكداً 

لم اخرج اشراً وال بطراً وانما خرجت لطلب االصالح في امة جدي، ارید ان امر 
بالمعروف وانھى عن المنكر...)) لذلك اص���طحب معھ اھلھ وعیالھ لیكون لھم ھذا 
الدور الكریم في نص���رة الدین واحقاق الحق، ومن اش���ھر اقوالھ في ذلك الص���راع 

حمد لم یستقم اال بقتلي یا سیوف خذیني...)). حتى جاءت بقولھ:((...ان كان دین م
 .                                    )2(ھـ)61لحظة االستشھاد في العاشر من محرم في عام (

 الدروس والعبر من واقعة الطف :
ان تلك الحادثة التاریخیة لھا اص���دائھا في المجتمعات االنس���انیة ودائماً نأخذ 

روس والعبر ولھذة الحادثة االلیمة في التاریخ االس����المي لھا الكثیر من التاریخ الد
من المواعض والعبر التي یمكن االستفادة منھا في الحیاة البشریة عموماً، لذا علینا 
تركبز االض�������واء على جوانبھ��ا وجوھرھ��ا وھو ان الحق مھم��ا تك��البی��ت علی��ھ 

یقتدى بھ وعنواناً للبطولة  الظروف واالحداث یبقى ش��امخاً عالیاً بل ویص��بح رمزاً 
والش���جاعة، فأن االمام الحس���ین(ع) علم بأن الموت قریباً علیھ ومؤكد وانھ مطارد 
من قبل الحكم االموي في المدینة المنورة او مكة المكرمة فأختار ان یس���تش���ھد في 
العراق لیكون خالداً عبر االزمنة واالماكن فكان اختیاره ش�������دید الذكاء، ففي كال 

ین ھو منتص������ر فأذا اجتاز العوائق وعبر الى الكوفة انتص������ر وبذلك یحدث الحالت
التغییر المطلوب واذا اس���تش���ھد عند حدود العراق في كربالء كما ھو متوقع فبذلك 
تكون للشھادة طعم ولون وھدف وغایة اي ان یستشھد من اجل المبادئ والقیم التي 

س في الحیاة بأن على كل س�������عى الیھا. كل ذلك یعطینا  االمام الحس�������ین (ع) در
انس����ان ان یجعل لھ ھدف یس����عى الیھ وان یكون ھذا الھدف نبیل ومش����روع وعند 
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تحقیقھ یس������تفاد منھ االخریین وبذلك تتحقق الرغبة االنس������انیة ویتحقق الض������میر 
 .                                                               )3(االنساني

ة من تاریخ الش��عوب ان بني البش��ر یس��عى الى تحقیق نجد في االونة االخیر
الشھرة والمال ولكن من خالل تجارب االفراد في الحیاة نجدھم عندما یصلون الى 
ھذة المرحلة تحل علیھم الض����یاع وعدم االس����تمتاع بالحیاة بل نجد الكثیر منھم في 

البش���ریة ش���تات وكانت نھایتھم مأس���اویة ومنس���یة النھ ھدفھم لم یلبي ھدف النفس 
وھو اعالن الحق والدفاع عنھ ومس���اعدة االخرین ورفع الظلم عن بني البش���ر ولو 
بكلة او موقف ونجد ذلك مطابق على الكثیر من الش��خص��یات ص��احبة مبادئ وقیم 

 ومفیدة لالخرین.                                                            
د االمام الحس�ین (ع) بأن كل انس�ان من الرس�ائل التي نس�تش�فھا عن اس�تش�ھا

یس�����تطیع ان یطیل في عمره على الرغم من قص�����ر عمره الجس�����دي اال ان عمره 
الروحي وذكراه یبقى مادام ھنالك حیاة الدنیا بس�������بب االعمال المنجزة واالھداف 
المحققة على مدى التاریخ وھذا واض���ح في كثیر من الش���خص���یات التي رحلت اال 

ن اعمالھم حیة ومفیدة لبني البش�������ر وتتفاوت قوة ذكراھم عى ان ذكراھا باقیة ال
مدى اعمالھم وانجازاتھم وتحدیداً للذین یقدمون حیاتھم مقابل مبادئھم وھذا واض��ح 

 .                                              )4( في شخصیة االمام الحسین (ع)
قت الحاضر ھو ان ال ومن الدروس االخرى التي یستفاد منھا شبابنا في الو

یبیع قض����یتھ وال یتنازل عن مبادئھ وان یبقى كریم النفس عزیز ذو ش����خص����یة ال 
یتراجع عن اھدافھ مھما كانت الظروف التي تحیط بھ، لذا وجب ان یبقى ص�����ابراً 
مناض��الً حتى تتحق االمنیات كلھا وغیر منقوص��ة، الننا تعلمنا من االمام الحس��ین 

حیاة ومنح لنا كل ش������ئ لكي نعیش بكرامة وعز ومجد وال (ع) بأن هللا وھب لنا ال
نركع اال � الواحد االحد الصمد، فمھما كانت القوى الباغیة كبیرة ومتعددة االوجھ 

 اال ان قوة هللا اكبر من ذلك كلھ.                                                  
ن (ع) بأن الظلم مھما اما العبرة التي نس����تخلص����ھا من موقف االمام الحس����ی

تاریخ ش�������واھد  یل ان ینجلي ویظھر الفجر ولل طال البد ان یظھر الحق وال بد لل
كبیرة عن ذلك فھنالك مس�������ألة جدا مھمة وھي انك اذا كنت على یقین بأن الحق 

                                                             .                         )5(معك ومؤمن بقضیتك فال تراجع الن هللا تعالى ینصر المؤمنین ولو بعد حین
كذلك اعطتنا القضیة الحسینیة على ضرورة الترابط االجتماعي وضرورة 
التواص�������ل مع االھل واالص�������دقاء الن الدنیا فیھا الكثیر من االحداث والمواقف 

 من الوالدین العص����یبة والقاس����یة لذا على االنس����ان ان یكون اجتماعیاً مع اھلھ بدأً 
اللذان اوصى بھما هللا وخصوصاً االم ثم االخوان واالخوات واالصدقاء المقربیین 
واالبناء الن ھذة المجموعة ھم س�������ند الحیاة بعد هللا تعالى والن االنس�������ان مولوداً 

 اجتماعیاً فعلیھ ان یكون اجتماعیاً.                                             
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الموجة الى المرأة ھي ان تكون س����نداً الخیھا وزوجھا وولدھا  اما الرس����الة
وان تكون وفیھ لھم وان ال تتخلى عن القضیة االساسیة التي من اجلھا قامت الحیاة 
وان تكون ص��ابرة محتس��بة مناص��رة لدینھا وان ال تبحث عن زینة الحیاة الدنیا او 

ق وتسھل الصعب وتكون ملھیاتھا وفتافت االشیاء بل تكون شمعة تنیر طریق الح
جزء من البطولة والش�����ھامة بل وتس�����عى الیھ وتش�����جع علیھ الن تاثیر المراة في 
المجتمع كبیر وخطیر في نفس الوق��ت فص�������الحھ��ا من ص�������الح المجتمع وتق��دم 

 الشعوب وخیر قدوة لنا السیدة فاطمة ین محمد (ص) والسیدة زینب (ع).                 
روس والعبر االس����المیة في القض����یة الحس����ینیة، ان التس����امح الدیني من الد

فمھما یكن االختالف الدیني والثقافي والمذھبي اال ان علیھ ان یكون متس�����امحاً مع 
بني البشر وان یظھر بالشكل المرجوا من كل مسلم بدون تعصب وتحیز بل یكون 

 .)6(وسیطاً كما كان الرسول الكریم (ص) واھل بیتھ علیھم السالم
 الطف على الواقع العراقي: ثر واقعة أ

عند العودة بالتاریخ لالحداث التي جرت على االمام الحسین (ع) واھل بیتھ 
نالحظ ان الھل العراق جزء كبیر من ھذة الحادثة المؤلمة، فكما ھو معرف عندما 
سمعوا اھل الكوفة بأمتناع االمام الحسین (ع) عن بیعة یزید بن معاویة ارسلوا لھ 
الرس��ائل بنص��رتھ واوفدوا الیھ الرس��ل یدعونھم الیھم ویس��تعجلونھ للقدوم لیبایعونھ 
بالخالفة عوضاً عن یزید بن معاویة، فقد ارسل االمام الحسین (ع) ابن عمھ مسلم 
بن عقیل بن ابي طالب الى اھل العراق وبعث معھ كتاباً یذلك، وعند وص����ولھ الى 

خبرة بأن اھل الكوفة قد بایعوا ویطلبون قدوم الكوفة كتب الى االمام الحسین (ع) ی
االمام الیھم، غیر ان االحداث السیاسیة تغیرت باستقدام والي البصرة على الكوفة 
وھو عبید هللا بن زیاد الذي امر بقتل مسلم بن عقیل ومحاصرة االمام الحسین (ع) 

 ً                                                                   .                    )7(من شرب الماء مع اھل بیتھ وقتلھم جمیعا
كل تلك االحداث اثرت بش���كل كبیر على اھل العراق منذ ذلك التاریخ البعید 
حتى الوقت الحاض���ر الس���تش���عار العراقیین بخض���الن امامھم الحس���ین (ع) وعدم 

ل الكریم (ص) مناص��رتھ في ذلك الزمن الماض��ي اظافة لذلك حبھم الش��دید للرس��و
واھل بیتھ الش��رفاء من احفاد الرس��ول وعترة اھل بیتھ، وكما ھو معروف ان القوة 
والبطش للحكم االموي كان ھو الس�ائد والفارض في مجریات االحداث مما اوقعت 
االس��ف في نفوس العراقیین وحملوا انفس��ھوم مس��ؤلیة ما حدث بأعتبارھم ش��جعوا 

واص���بحت ھذة الحادثة درس���اً قاس���یاً  ،ى الكوفةاالمام الحس���ین (ع) على القدوم ال
 ً                                                                                                     .)8(الھل العراق على حتمیت نصرة المظلوم وان كان الظالم قویا

م ھو فلذة كبد رسولھم فقد اثرت تلك الحادثة االلیمة بالعراقیین الن القادم الیھ
محمد (ص) وكان قصدھم بالمجئ وخاصة اھل الكوفة فضالً عن ان الشھید االمام 
الحس���ین (ع) اس���تش���ھد على ارض العراق (كربالء) فاص���بح االمام الحس���ین (ع) 
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جزًء ال یتجزء من النس���یج العراقي وكأنما اراد هللا ان یكرم اھل العراق بان یكون 
 في كربالء.   مرقد االمام الحسین (ع)

ان ش��جاعة االمام الحس��ین(ع) المتفردة ش��جعت العراقیین بامتالكھا وتقلیدھا 
عبر الزمن واندمجة الش����جاعة االص����یلة بالوالء والتض����حیة الحس����ینیة واالعتدال 
لذالك كانت االنتص����ارات نھایة معاركھم لذلك تمیز العراقیون بالبطوالت المتفردة 

ھ تال ومیزت ب یادین الق كل م فل على في  جاعتھم في المحا ا العراقیین بفنون ش�������
 االصعدة كافة.

من االش�����یاء التي انعكس�����ت على اھل العراق منذ تلك االحادثة حتى الوقت 
الحاضر ھو ازدیاد  محبة وعشق النبي (ص) واالل بیتھ االطھار وتطبیق وصیتھ 

، فمنذ ذلك فیھم بأتباعھم وھم الطریق الوحید للنجاة وفھم القران ورض�����ا هللا تعالى
الزمان كان امیر المؤمنین علي بن ابي طالب (ع) یوص������ي باھل العراق وان من 
یدافع عن اھل البیت ویرفع رایتھم حاض����راً ومس����تقبالً ھم من العراقیین، حیث ان 
ایمان العراقیین بوالیة وحب اھل البیت یبدو انھا خارجھ عن ارادة البش�������ر بل ان 

اق واھلھ لیكون اول البلدان في العالم موقعاً لمولد ھنالك ابعاد االھیة اختار العر
االنبیاء والرس���ل واالوص���یاء ومزاراً لقبولرھم الش���ریفة وان اھل العراق ھم اكثر 
شعوب االرض استعداداً للتضحیة في سبیل الدین والوطن. ھنالك العدید من اقوال 

وااللتزام قد دفع اھل البیت فیھم وحبھم للعراق وحب العراقیین لھم وان ھذا الحب 
منھ انھار من الدماء الطاھرة الش�����ریفة على مبدا الوالء والتض�����حیة بنفس المنھج 

 لالمام الحسین (ع) ضد الطغاة والحكام الظلمة.
ظھرت على الس��احة العراقیة بعد الثورة الحس��ینیة المتمثل بالمنبر الحس��یني 

دینی��ة الفقھی��ة ال��ذي یمث��ل ال��دروس الحوزوی��ة یتم من خاللھ��ا عرض ال��دروس ال��
واس���تذكار الدروس والعبر لحادثة الطف والمأس���اة الحس���ینیة بأس���لوب جدید على 
ایدي من العلماء والفقھاء الذین لدیھم امكانیات خطابیة تجذب االخرین، وقد تطور 
المنبر الحس��یني من جیل الى اخر واص��بح الیوم یص��ل الى كل انحاء العالم بفض��ل 

حدیثة بظھور اجیال جدیدة تفتخر بھم االمة االس������المیة التطور العلمي والتقنیات ال
من العلماء والخطباء وطالب العلم وظھور طبقة مثقفة من الش���عراء الذین انش���دوا 
لالمام الحس���ین (ع) بقص���ائدھم الحماس���یة. لقد اثر المنبر الحس���یني اثراً كبیراً في 

بر الحس���یني نش���ر الوعي الس���یاس���ي والفقھي والعلمي بین الناس حتى اص���بح المن
ق��اع��دة تنطلق منھ��ا الح��ث على  العم��ل والثورة على الجھ��ل ممزوج��ة ب��الثورة 

 الحسینیة تشع منھا ضیاء الحریة والشھادة واالنتصار.           
فمنذ ذلك الوقت اثرت القض����یة الحس����ین في جمیع طبقات المجتمع العراقي 

نویاً رغم البعد حتى الوقت الحاض��ر الذین حرص��وا على ذكرى اس��تش��ھاد االمام س��
الزماني لھم اال ان ھذة الذكرى تجدد كل عام بل ویزداد المؤییدین لھ الن وقائع 
الحادثة حزینة تحدیداً منع االمام واھل بیتھ من ش���رب ماء الفرات للمض���ایقة علیھ 
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واجباره على االس���تس���الم فتولدت عند العراقیین حرقة في النفس لنص���رة المظلوم 
رین والحرص على س��قي الناء لھم واكرامھم لنص��رة  القض��یة واطعام الطعام للزائ

الحس�����ینیة. ومن المكاس�����ب التي كس�����بھا العراقیین على اثر القض�����یة الحس�����ینیة 
وانعكاسھا على الواقع العراقي ھو االعتزاز بالھویة الوطنیة من خالل رفع الوعي 

الحسیني بشكل السیاسي لالھل العراق والقیام بالكثیر من الثورات وازدیاد الوعي 
عام  غیر ان الطغاة من المدرس�����ة المادیة ال یؤمنون بطاقات الش�����عوب وینكرون 
معنى الروح في النھض���ة الحس���ینیة، فأن ذلك المد الحس���ني اقلق العالم خص���وص���اً 

                                     .                                                        )9( الطواغیت والعالم الغربي وكل كارین االسالم.
فقد تاثر العراقیون بھذة الفاجعة الحزینة واص�������بحوا یرددون اقوال االمام 
الحس������ین (ع) منھا: ((...ھیھات منا الذلة...)) وقد قاموا بعدة ثورات مس������تلھمین 
روح الشھادة من امامھم وقائدھم سید الشھداء االمام الحسین (ع)، واستمرت تلك 

ات منذ ذلك التاریخ حتى العص����ر الحدیث من اھمھا ثورة العش����رین في عام الثور
، وحتى 1991والثورة الش��عبانیة ض��د الحكم الدكتوري الص��دامي في عام  1920

الوقت الحاضر كثیر من الشباب ینطلقون من المفھوم الحسیني في تحلیل االحداث 
) نتیجة حبھم المامھم ونظرتھم للحیاة  محاولین تقلید ش���یخص���ة االمام الحس���ین (ع

سیر بنفس المبادئ  شھید الحسین (ع) وتاثرھم بالتجربة الحسینیة مؤكدین على ال ال
والقیم التي اكد علیھا امامھم واوص����ى بھا. ان ما یقلق العالم الیوم ھو ازدیاد اتباع 
االمام الحس�����ین (ع) وتش�����كیل وحدات جدیدة تناص�����ر الحس�����ین (ع) وكل محبیة 

اء الحش����د الش����عبي والذین لبوا نداء المرجعیة الرش����یدة منادین بالمتطوعین من ابن
عام وھي (لبیك یاحس�������ین) وھم عاش�������یقین 1440بنفس العبارت القدیمة منذ من 

للرس��ول(ص) واالل بیتھ الطاھرین مجندین انفس��ھم بالدفاع عن العرض واالرض 
یم لنص�����رة االس�����الم ض�����د الخارجین عن الملة االس�����المیة وعن كل القیم والمفاھ

االنس������انیة لذا ھم امتداد للخص الحس������یني في الجھاد من اجل قض������یة ومبدأ وقد 
برھنوا للعالم بش���جاعتھم وتض���حیاتھم مؤكدین ان النص���ر یأتي باالیمان مس���تمدین 
روح االنتص��ار من س��ید الش��ھداء الحس��ین واھل بیتھ الطاھرین وانعكس ذلك على 

دین القت�ال ت�اركین ورائھم س��������اح�ة الجھ�اد مم�ا ادى الى فرار الع�دو من ك�ل می�ا
جرائمھم البش����عة الحاقدة على العراق واھلھ. فقد تجس����د في الحش����د الش����عبي قوة 
منطلقة من المد الحس�������یني ومن عاش�������وراء الحس�������ین ومن كربالء قاھرة للظلم 

فقد تجسدة فیھم الھویة الوطنیة الن فصائلھم تتكون من مختلف الطوائف  ،والطغاة
س�����ویة  بنفس واحد ولھدف واحد لذلك انتص�����ر الحش�����د  واالدیان والمدن یعملون

الش�����عبي ونجح في اثبات ان القض�����یة الحس�����ینیة في نفوس اھل العراق ولم تنتھي 
الص�����ولة حتى تنتھي الطواغیت والظلمة واحالل الس�����الم والعدل واعمار االرض 

                                                                              والبناء والعمل كما دعا لھا هللا تعالى ورسولھ الكریم(ص) واھل بیتھ الطاھرین.
فاص������بح الواقع العراقي متأثر بتلك الحادثة الى درجة اس������تذكارھا س������نویاً 
یة مؤكدین على القیم  ھا في الحیاة الیوم ھا وتعمیم لدروس والعبر من ھام ا واس�������تل
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مس��تذكرین مأس��اة االمام الحس��ین والمیادئ والش��رف رغم الجوع والعطش والفقر 
(ع) وص�������بره وجھاده رغم انھ كان قادراً ان یكون بأحس�������ن حال اال انھ رفض 
مغریات الدنیا واستبدالھا بمبادئ الحق والشرف، فأصبح االمام الحسین (ع) رمزاً 
للتضحیة واالباء، ان الثورة الحسنیة كانت وستبقى على ید جیل جدید من الشجعان 

رین خاص���ة من اھل العراق یعملون بروح امامھم الحس���ین(ع) من االص���الء الثو
اجل المبادئ والقیم فھي نفس الثورة لكن بروح الجیل الجدید الحس�������یني الذي لن 

 .    )10(تستطیع طغاة العالم انھاءه النھا عقیدة اصیلة امتزجت بدماء جدیدة 
 :     )11(جاء فیھا مثواك)اًء لقصیدة الشاعر الجواھري (فد

 
َلـ��������������جِ األرَوعِ  ب َر ب����األ َنـ��������������وَّ َت َجعِ  ـ��������������ـ�������������� من َمض��������ْ ثواَك  م ل َداًء   ف����ِ
ـ��������������َوعِ  ِكھ����ا أَض��������ْ ً ومن ِمس��������ْ ا نـ�����������������اِن ُرْوح����َ ِج ل فح����اِت ا َن عبَق من   ب����أ
ـ��������������َرعِ  َك ِمن َمص��������ْ ً ألرض����������ِ ا ْقی����َ فوف" وس��������َ َك یوِم "الطُّ یوم����ِ ً ل ا ْعی����َ  َوَر

ـ���������������ِر  ی��ِّ َك ال��ن��َّ ج����ِ ھ��ْ ِس ال��ن��ف��وس ع��ل��ى ن��َ ب��ْ ح��َ ً ع��ل��ی����َك ب��ِ ْزن����ا ـ���������������عِ وح��ُ ی��َ ھ��ْ  ال��م��َ
ْبـ�����������������َدعِ  ُم ِمْن  بـ�����������������اهُ  بم����ا أن����َت ت����أ َذال  ِمْن أَْن ی����ُ ً لمج����ِدَك  ا ْون����َ  وص��������َ

ـ�����������������ذَّاً  ُر ف��ي ال��خ����ال����ِدی��َن ف��َ ھ����ا ال��ِوت��ْ ـ���������������عِ  ،ف��ی����ا أی��ُّ ف��َ  إل��ى اآلَن ل��م یُش���������ْ
ـ���������������عِ  ن��َّ ْم ق��ُ ـ�����������������ِدھ��ِ ظ����اِم ل��الھ��ی��َن ع��ن غ��َ ةَ ال��ط����ام��ح��ی��َن ال��ع��ِ ظ����َ  وی����ا ع��ِ

ـ��������������وِرَك ق��ب��ـ��������������ُرَك م��ن  ت��وِف وب��ُ ِزعٍ ل��ل��ح��ُ ف��ْ ـ��������������َزعِ ت��ع����ال��ی����َت م��ن م��ُ ف��ْ  م��َ
ـ���������������عِ  ٍد ع��ل��ى ج����ان��ب��ی��ـ�����������������ھ وم��ـ���������������ن ُرك��َّ ج����َّ ْن س��������ُ م��ِ  ت��ل��وذُ ال����دُّھ��وُر ف��َ
یـ��������������ُم الَكَراَمـ�����������������ِة ِمْن َبْلَقـ��������������عِ  یُم نَس�������ِ بَّ النَّس�������ِ ُت ثََراَك َفھ����َ َمم����ْ  ش�������َ
ـ���������������َرعِ  ى ول��م یَض��������ْ رَّ ف��َ ـ�����������������دٌّ ت��َ ي ب��ح��ی����ُث اس��������ت��راَح خ��َ ّدِ ْرُت خ����َ ف��َّ  وع��َ

ـ�������������� یـ�����������������ِھ ولم َیْخش�������َ اةِ ج����ال����ْت عل غ����َ ُك خی����ِل الطُّ   عِ وحی����ُث س�������ن����اب����ِ
ُت وق����د ط����ارِت ال����ذك���ری���� ل����ْ ـ����������������عَوخ���ِ ـ����������������ٍم أْرف���َ ال���َ روح���ي إل���ى ع����َ  اُت ب���ِ

اِل بص�������ومعـ�����������������ِة الُمْلَھـ��������������ِم الُمْبـ�����������������ِدعِ  ُت بقبِرَك َطْوَف الَخی����َ  وُطف����ْ
َبـ��������������عِ  ُتـ��������������وَرةَ اإلص��������ْ ْب َم حمراَء "  یحِ  ِر ِمْن َوَراِء الض��������َّ َداً    "ك����أنَّ ی����َ

َرٍق مُ  ْیـ�������������ِم ذي ش�������َ الَـ�������������ٍم ب���الُخنُـ�������������وعِ َوالض�������َّ دُّ إلى ع���َ  تْـ�������������َرعِ تَم���ُ
بِـ�������������عِ  ٍب منـ����������������ھ أو ُمس�������ْ ْذئ���ِ  تََخبََّط في غ���ابـ����������������ٍة أْطبَقَـ����������������ْت على م���ُ
ـ��������������ٍب ُمْمـ�������������ِرعِ  ْوش�������ِ ِمیِر بآَخـ�������������َر ُمْعش�������َ ْبِدَل منھُ َجِدیـ��������������َب الض�������َّ  ِلتُ

 وتدفَع ھذي النفوَس الصغاَر خوفـاً إلى َحـَرٍم أَْمنَـعِ 
نا ھذا وقد انتش��رت قص��ائد الثراء لالمام الحس��ین(ع) منذ اس��تش��ھاده الى یوم

ـم  ـ ـابھم وأرواحھ ـ ـقلوا ألب ـ ـد صـ ـ ـ ـعراء ق ـ ـى أن الشـ ـ في جمیع مدن العراق عل
ینقـــادوا بــروح و بـأخالق أئمـتھم فھـم یحبـونھم  الحب الـشدید  ،بحــب أئمــتھم

ـائعھم وتـصفیة عقـولھم ومـشاعرھم ً إلـى  الـذي یكنونـھ ألئمـتھم فـي تھـذیب طب
ـو ٌّ  ،عبـ�ادة هللا َّحـ�ق آل البیـ�ت لجـ�دھم صـ�لوات هللا علیـ�ھاستـ�شعار التقـ�وى و وھ

حـ���ب دفعھـ���م دفعـ���ا ً منھم إلى الزھد في ومن أولئك الـ���شعراء السید مسلم الحلي 
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الذي عاش في القرن العشرین ولھ قصیدة في رثاء االمام الشھید الحسین(ع) یقول 
 :)12(فیھا

ً      -سیراً القى الحسین لنا في سیره   قد اوسعھا الورى بحثاً وتدوینا
 دروس عُز وابقاھا قوانینا     –قد سنھا مثالً اعلى لكل عال    
 بقین فینا مثال العز والعظم      -لقد مضیت وقد خلفتھا مثالً    

 اذا مضت امم تلقى الى امم    –دروس تضحیة للمؤمنین بھا    
 بصفة سفر المجد تخلیدُ  لھا      –خلتھا مثالً للعز سامیة         

 ما شاب ایضاحھا لبُس وتعقیدُ     –واضحة دروس تضحیة للناس 

   الخاتمة:
ان للقض����یة الحس����ینیة دروس وعبر لالنس����انیة لما فیھا من میادئ واھداف 
وقیم علیا النھا تعدت اس����باب التض����حیة الذاتیة الفردیة واص����بحت عالمیة والدلیل 

غم من البعد الزماني لھا اال انھا اس�����تمرت حتى على ذلك ان ھذة الذكرى على الر
الوقت الحاض����ر وس����تدوم حتى قیام الس����اعة وكذلك بعدھا المكاني اال انھا انتش����ر 
ذكراھ��ا وت��أثرت بھ��ا ك��ل بق��اع الع��الم حتى من مختلف االدی��ان والم��ذاھ��ب اذ ان 
 القض����یة الحس����نیة عظیمة ولھا دالالت ومعاني و عبر تزداد یوماً بعد یوم وتتجدد

                نظرة بني البشر لھا رغم ان وقائعھا التاریخیة ثابتة اال ان تفسیراتھا مختلفة.                                                   
اما اذا عدنا الى الحادثة التاریخیة فنجدھا قد اثرت بش������كل كبیر على الواقع 

الكوفة لم یخض������لوا امامھم كما العراقي حتى الوقت الحاض������ر، فأننا نجد ان اھل 
یصور لھ بعض المستشرقین والمغرضین من المؤرخین المسلمین بل على العكس 
انھم ایدوا ما فعلوه االمام الحس��ین (ع) وس��انده بكل ما لدیھم من قوة لكن لس��یاس��ة 
البطش واالنتقام للحكم االموي لعب اثراً كبیر ومؤثر في مجریات االحداث وحال 

تفادة االمة من تلك الحادثة بأن ال تكون اداة بید الس���الطین الطغات دون ذلك، فاس���
 وعدم الخنوع للباطل مھما كانت قوتھ وجبروتھ.                                                           

ان القض������یة الحس������ینیة تكمن قوتھا بتض������حیة فرد من اجل ان تعیش االمة 
واحد المتمثلة بش���خص���یة االمام الحس���ین (ع) رمزاً بكرامة لذا اص���بح ذلك الفرد ال

للتضحیة والنضال من اجل احیاء امة وانتصار الكلمة على السیف، فقد انتصرت 
كلمة (ال) على الظلم والطواغیت، فكما ھو معروف ان تنتصر القوة على الضعف 
لكن في ھذة المعادلة انتص�����رة القلة على الكثرة وانتص�����رت الكلمة على الس�����یف 

نتصر الفرد على الجماعة وبالتالي انتصر الحق على الباطل. فقد اعطت لنا تلك وا
القظیة الحس������ینیة دروس وعبر وھي نص������رة المظلوم على الباطل واحقائق الحق 
والعدل بدل الظلم والفساد وان تسود الحقوق والحریات بدل القمع واالظطھاد، وان 
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بت، وان نس���عى لتوزیع الثروات نرعى الش���باب واس���تحواذ ارائھم بدل القمع والك
بدل ان تكون في ایدي عدد محدود من االفراد، كذلك العمل على الوحدة واالبتعاد 
عن الفرقة النھا تؤدي الى الض����یاع والتھلكة. ان للتاریخ دروس وعبر، فالقض����یة 
الحس��ینیة اعطتنا قوة االرادة والض��میر الحي الذي فیھ ص��وت االنس��انیة وان قیمة 

دنیا زائلة ال محال مھما طالت والقیمة الحقیقیة باعمال االنس��ان التي تخلده الحیاة ال
ال بس��نوات عمره او ما كس��بھ من اموال، بل تعلمنا بأن للش��ھادة معاني اخرى غیر 
التي عرفناھا سابقأً خاصةً عندما تكون برغبة الشخص وبایمان كبیر والسعي من 

تجس���د ذلك بتض���حیات الحش���د الش���عبي اجل المجتمع ال من اجل النزوات الزائلة،و
وباثار الحمیدة  للمد الحس����یني على اھل العراق بتعزیز الھویة الوطنیة واالنطالق 
سبقاً بالرعایة االلھیة، بل  من القاعدة الحسینیة لتحقیق االھداف النبیلة المرسومة م
ان تحمل مس����ؤلیة امة والدعوة الص����الح المجتمع والمض����ي للرفع المعوقات عن 

ض����ھا وذلك یتطابق مع ما یریده هللا جل جاللھ لبني البش����ر بأن یحملوا االمانة نھو
ویسعوا للحفاض علیھا ویعملوا على البناء واعمار االرض الن حقیقة االنسان ھو 
خلفة هللا على ھذة االرض وان االنس�����ان مخلوق لتلك الغایة ولم یخلق عبثاً، لذالك 
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  .49-37،ص2010

م )،الكامل في التاریخ، 1233ھـ/ 610ینظر: ابن االثیر، ابي الحسن علي بن ابي الكرم(ت: )2(
-368،ص3،م2010، دار الكتب العلمیة، بیروت،5تحقیق: ابي الفداء عبد هللا القاض���ي، ط

م) البدایة والنھایة، 1372ھـ/774كثیر،عماد الدین ابي الفداء اسماعیل الدمشقي(. ابن 422
 2208-8،2167،ج2005، دار صادر، بیروت، 1تحقیق: سھیل زكار، ط

بال طبعة،نھض������ة مص������ر للطباعة ،العقاد، عباس محمود، ابو الش������ھداء الحس������ین بن علي )3(
حادیث االمام الحسین(ع) في . سكر، حیدر كریم، قراءة نفسیة ال37-29والنشر،مصر، ص

 .181-174، ص5، ج43واقعة  الطف، مجلة  الكلیة االسالمیة الجامعة، العدد
، مطبعة س��ید 3ینظر:النجدي، حمید، الش��ھادة واالش��ھاد في امامة اھل البیت علیھم الس��الم،ط )4(

. عبد الرزاق عالء،االبعاد التربویة في الش������خص������یة 49-8،ص2008الش������عداء، كربالء،
-88،ص5،ج43ماثر الحیاة ومثل الشھادة،مجلة الكلیة االسالمیة الجامعة، العدد، -سینیةالح

. ھفتادار، حس����ن رض����ائي و محمد جواد،االس����س القرانیة لنھض����ة عاش����وراء، مجلة 102
 . 60-54، 2018كربالء،–، السنة الرابعة 6السبط، العدد

یاسیة الھل البیت(علیھم السالم)، الموسوي، علي ابراھیم، شذرات من السیرة الفكریة والس )5( 
. الغنطوس������ي، عبد الرحمن وس������الم عبود 183-180،ص2017،مطبعة الفتح، بغداد،1ط
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حس���ن، تأمالت ومواقف انس���انیة وتربویة من ثورة االمام الحس���ین (ع) واثرھا في اص���الح 
 .76-67،ص5، ج43الفرد والمجتمع، مجلة الكلیة االسالمیة الجامعة، العدد

)، رس�������الة الحقوق لالمام زین 712ھـ�������������/94ین العابدین،علي بن الحس�������ین(ت:ینظر: ز )6(
المكتب��ة العص�������ری��ة،  -الع��اب��دین،تحقیق: ح��ازم ن��اظم ف��اض��������ل، بال طبع��ة، مطبع��ة الرف��ھ

 . 29-15،ص2000
م)، تاریخ ابن خلدون المس�����مى كتاب العبر 1406ھـ�����������/808ابن خلدون، عبد الرحمن(ت:) 7(

لعرب والعجم والبربرومن عاص�������رھم من ذوي الس�������لطان ودیوان المبتدا والخبر في ایام ا
 .  27-26،ص3، م2006، دار الكتب العلمیة، 3االكبر،ط

. یوس�����ف، 8/4/2014مدح اھل البیت للعراق،موقع الكفیل االلكتروني، بحث منش�����ور في  )8(
لمحة تاریخیة، بحث منشور على موقع درر العراق،  –علي حسین،رثاء االمام الحسین(ع) 

 . 7/4/2014 بتاریخ
. عبد، 1986، 16حس��ین، حازم، انتفاض��ة الش��واف في الموص��ل، مجلة افاق عربیة، العدد )9(

عادل حس��ین، االمام الحس��ین(ع)عبرة واعتبار، بحث منش��ور على موقع عاش��وراء، بتاریخ 
15/6/2014. 

خة . الموسوي، كرار حیدر، االمام الحسین صر184-92جاسم،تاریخ الدولة االسالمیة،ص) 10(
. الس����لطاني، قاس����م 31/7/2015ونھض����ة، بحث منش����ور على موقع الحوار المتمدن، في 

 .  22،ص2015یحیى، العقیدة العسكریة للحشد الشعبي، المؤتمر االول للحشد الشعبي،بغداد،
    www.mufakerhur.org:    ینظر الرابط ادناه )11(
 مجلة مركز مس���لم، فارس عزیز، رثاء االمام الحس���ین (ع) في دیوان الس���ید مس���لم الحلي،) 12( 

 .259، ص2011، 1 العدد بابل،

https://mufakerhur.org/
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 بني  اإليثار

 واحلشد الشعبي  عليه السالماحلسني  اإلمام أصحاب

 من وجهة نظر نفسية

 

 م. د. أنوار حممد عيدان السوداني .أ
 قسم علم النفس 

   كلية اآلداب -اجلامعة املستنصرية 
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 بني  اإليثار

 واحلشد الشعبي  عليه السالماحلسني  اإلمام أصحاب

 نفسيةمن وجهة نظر 

 
 
 
 

 أھمیة البحث والحاجة إلیھ:: الفصل األول
أعطت واقعة الطف للبشریة أبعاداً إنسانیة تجاوزت مفھوم (الحق والباطل / 

ح��دود الزم��ان والمك��ان الظ��الم والمظلوم/ الث��ائر والح��اكم) وتج��اوز أثرھ��ا ك��ل 
اجتماعیة  ،س�����نة مازالت فاعلة كمنظومة إنس�����انیة 1400والتص�����ور، فبعد أكثر 

معاص�����رة حفرھا اإلمام الحس�����ین وأص�����حابھ عمیقاً في الوعي الجمعي للبش�����ریة 
 فأصبحت المقیاس الذي یقیس آلیة كل شيء.

فواقعة الطف منظومة معرفیة لس���لوكیات ومش���اعر مثالیة في تأس���یس���ھا،  
یة في منطلقاتھا وطبّقت على أرض الواقع كـ�����(إنكار الذات، اإلیثار، التضحیة، إلھ

اإلقدام، الشجاعة، الصبر، المساواة والعدل، والمشاركة الوجدانیة)... وغیرھا من 
توزعت على البش������ریة جمعاء لتفخر بھا األمم، والتي ھي جوھر لو المفاھیم التي 

م الحس���ین وأص���حابھ من أش���خاٍص الوعي البش���ري عن س���واه، حیث تحول اإلما
قیم معرفیة مطلقة تجاوزت الوجود المادي  إلىاس�������تش�������ھدوا في س�������بیل الحق 

 اإلسالميكأشخاص، وتجاوزت الوجود المیتافیزیقي كثورة ضد انحراف في الدین 
ص��حبھ الس��بعین، اإلمام الحس��ین و إلىفأص��بح أي مفھوم یرد علینا من أعاله نرده 

ریة جمیعھا والتي من ض���منھا مفھوم اإلیثار الذي ھو من للبش��� كالكلمات المفتاحیة
أسمى درجات الكرم وارفع مفاھیمھ والتي ال یتمتع بھا إال من ھم في غایة التوافق 
مع الذات واآلخر من خالل وضوح الرؤیة للقدوة والمثال من الرسول محمد(علیھ 

اُم علي(علیھ السالم) الصالة والسالم وأھل بیتھ األطھار)، وقال أمیر المؤمنین اإلم
عن اإلیثار(اإلیثار أعلى المكارِم) وعنھ(اإلیثار ش����یمة األبرار) وعنھ(اإلیثار غایة 
اإلحس���ان) وعنھ(اإلیثار أعلى مراتب الكرم وأفض���ل الش���یم) وعنھ(اإلیثار أفض���ل 
لة) (میزان الحكمة  لة واالحتكار رذی ثار فض�������ی یادة) وعنھ(اإلی عبادة وأجلُّ س�������

ئَِل عن أفض���ل الص���دقة 12، ص1للریش���ھري، ج ) وقال اإلمام الص���ادق حین س���ُ
 قولھ تعالى: إلىفأجاب(جھد المقل) باالستناد 

 . م. د. أنوار حممد عيدان السودانيأ
 قسم علم النفس 

  كلية اآلداب  -اجلامعة املستنصرية 
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سورة  { َویُْؤثُِروَن َعلَى أَنفُِسِھْم َولَْو َكاَن بِِھْم َخَصاَصةٌ } (صدق هللا العظیم)
نا واقعة الطف من منظور علم النفس وإذا  ،)9الحش�������ر(اآلیة االجتماعي ما تناول

 -نالحظ أنھا تمحورت حول موضوعین رئیسیین:
 ھو التعصب والكراھیة وما یترتب علیھ من عدوان وتحیز. األول:
ھو التس�����امح والمحبة والتجاذب وما ینش�����أ عنھما من ثقة وإیثار (عبد هللا،  الثاني:

1988.( 
ومازالت العوامل التي تدفع اإلنسان لیؤثر اآلخرین على نفسھ، كثیرة الجدل 

أن الس���لوك اإلیثار یمكن أن یحدث بص���ورةٍ  Batsonنظریاً فمثالً یرى باتس���ون 
ثابتة بش����رط ارتباطھ أو یس����بقھ حالة نفس����یة في االھتمام والتعاطف، والذي عّرفھُ 

ش��اعر مثل مالحظة ومتابعة الش��خص بأنھ اس��تجابة انفعالیة واعیة تتمیز ببعض الم
المحتاج للرعایة واالھتمام، وقراءة مش������اعر اآلخرین بأن تض������ع نفس������َك مكانھُ، 
ویحدث التفاعل والتعاطف من خالل تبني منظور اآلخر الذي یعاني من مشاكل أو 
متاعب ویكون التبني في حاالت القرابة أو الصداقة أو األلفة أو التشابھ مع اآلخر، 

ذلك یؤدي الى عدم القدرة على التعاطف یؤدي لكثیر من االض�������طرابات  وانعدام
النفس���یة والس���لوكیة كما أن جذور اإلیثار والمش���اعر االیجابیة المتوالدة عنھا تكمن 

 ).Batson , 1991في أسالیب المعاملة الوالدیة(
وألھمیة موض���وع اإلیثار حاولت دراس���ات كثیرة البحث عن العوامل التي  

عدة عوامل تؤثر في رغبة  إلىفقد توص������ل الباحثین  س������لوك االیثاريالقد تؤثر ب
میال للمس���اعدة واإلیثار لآلخرین فقد تكون  أومعنیون تكون لدیھم رغبة  أش���خاص

المزاج لیس س�������وى حالة من االنفعاالت  إن إذالحالة المزاجیة احد تلك العوامل 
 األشخاصالعدید من الدراسات ان  أظھرتوالمشاعر العامة السلبیة واالیجابیة فقد 

سعداء  salovey)میال لإلیثار والمساعدة  أكثر ذات المزاج الجید واألشخاص ال
mayer 1991)  ,forgas1998), ( Baron1997) ِ◌◌ِ◌ِِ.A.R (  فق���د ,

المزاج االیجابي والس���عادة تس���اعد على االنتباه  إننتائج على فس���ر الباحثین ھذه ال
الذین  إنالجوانب االیجابیة والس�������ارة والمعززة في الحیاة بص�������فة عامة كما  إلى

) في lsen etal.(1998 یفكرون في تكالیف تقدیم العون یتمتعون بمزاج جید ال
على مش������اكلھم  األولىالحزین بالدرجة  أو الردىالمزاج  المقابل یركز أص������حاب
والمس�������اعدة  اإلیثارحد كبیر احتماالت تطوعھم لتقدیم  إلىالذاتیة وعلیھ تنخفض 

Bierhoff 1988) ولكن بدون ش��ك المزاج الس��لبي الذي قوامھ الش��عور بالذنب (
أنفس�����ھم بمش�����اعر  ) لكي یكافئوا(Tangney 1991تقدیم العون  إلىیقود الفرد 

 (Schroeder et al 1988) لآلخرینبع���د تق���دیمھم مس����������اع���دة  ایج���ابی���ة
,Schroeder 1990) Dovidio allen and ( 
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وتقدیم المس������اعدة وھو  اإلیثاریؤثر في  أخرعامل  إلىوتوص������ل الباحثین  
ق لدراس��������ات  أظھرتد الفروق الجندریة ف لذكور في المواقف الخطرة  إنا  أكثرا

 في المواقف التي تتطلب عنایة آلجال طویلة  واإلیثاراستعدادا لتقدیم المساعدة 
Belansky and Boggiano1994) (Mcguire1994) .M.A( 

) في نتائجھا بعد (Eagly and Growley 1986كما توص��لت دراس��ة  
 اإلناث مراجعة نتائج عدة دراس������ات الى عدم وجود فروق جوھریة بین الذكور و

 Deaux and Lafranceاص����ة في المواقف الخ واإلیثارفي تقدیم المس����اعدة 
1986)( 
یرى دوكس والفرانس وبطریق��ة مقنع��ة ان فھم ت��أثیر الھوی��ة االجتم��اعی��ة  

بنظر االعتبار النظام االجتماعي  األخذیتطلب  إذالجنس����یة على الس����لوك االیثاري 
فھم الھویة الجنس�����یة االجتماعیة یتطلب  أخرىالذي یحتض�����ن تلك الھویات بعبارة 

ف قا ماعیةدراس��������ة وفھم الث نة االجت ماعي والمكا ناء االجت  Deaux and ة والب
Lafrance 1986)( 

سلوك  إلىالباحثین  وتوصل  شواھد تربط الجینات ب والمساعدة  اإلیثارعدة 
بدو  نات على أثت أناذ ی ثار والمس��������اعدة غیر مباش�������ر بل من خالل یر الجی اإلی

التعاونیة المعتمدة على التقمص الوجداني اثر المش����اھدة  أواالس����تجابة التض����امنیة 
Hofman1990)(  عاطفي قدرة على التواص��������ل ال نات تعطي الفرد ال وان الجی

 )Buck and ginsburg1991).Rاألخروالوجداني مع 
تأثیر  یة في ال عامل األكثر أھم ما ال تھ  إ ناول لذي ت عدة وا ثار والمس��������ا باإلی

شخصیة االیثاریة الذي یجعل بعض  سات ھو عامل ال لدیھم رغبة  األشخاصالدرا
بھدف تحدید الس�����مات  أش�����خاصوتقدیم المس�����اعدة فقد درس الباحثین  اإلیثارفي 

المعروفین بس����لوكھم  األش����خاصوالدائمة نس����بیا لدیھم والغایة ھي دراس����ة  الثابتة
اف ما یجعلھم مختلفین عن غیرھم فقد تض������منت عدة دراس������ات االیثاري الكتش������

 إثناءمن معس�����كرات االعتقال النازیة في  إنقاذھمتم  أش�����خاصمقابالت مع  إجراء
یة  ثان یة ال عالم  (London 1970 Oliner and Oiliner 1988)الحرب ال

فقد توصلت دراسة  اإلفرادوكان ھدف الدراسات ھي تحدید سمات شخصیة ھؤالء 
ندن  ید إلى 1990ل حد یل قوي  ت عدد من الخص��������ائص ھي روح المغامرة وتمث

أبوي لدیة معاییر أخالقیة عالیة مناس����بة لھذا النوع من الس����لوك وتوحد مع نموذج 
من كانوا في معس��كرات منقذین ل أش��خاصالدراس��ة الثانیة قارنت بین مجموعة  إما

یة تم  ثان قال ومجموعة  قاذھماالعت قذین  إن ثة من غیر المن ثال  وأظھرتومجموعة 
 المس�������ؤولیةمجموعة المنقذین تمیزت بدرجة عالیة من  إننتائج ھذه الدراس�������ة 

تعاطفا مقارنة بغیر المنقذین كما وجدت  أكثراالجتماعیة وكانت ھذه المجموعة 
كثیرا من غیر المنقذین  أوس�������ععون بعالقات اجتماعیة الباحثون ان المنقذین یتمت

 Olinerالعائلة  وإفراد األصدقاءمن غیر  اآلخریننحو  مسؤولیةوعالقات تعلق 
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and Oliner 1988) أما دوافع المنقذین الكامنة خلف أول فعل لالنقاذ فكانت (
ؤلمة متباینة فھناك من أش�����ار إلى التعاطف الناجم عن مش�����اھدتھم وھم في حالة م

% 11% إال إن آخرین ونس������بتھم 37ویرتجفون من البرد وكانت نس������بة ھؤالء 
ذكروا الض��غوط االجتماعیة  األغلبیةذكروا عوامل تتعلق بالمبادئ اإلنس��انیة ولكن 

 ) (Oliner and Oliner 1988 .الصادرة من أعضاء من جماعتھم
تكون دوافع بعض����ھم في الحفاظ  من الممكن ان إن 1988ویرى باتس����ون  

تكون دوافع  إناحتمالیة  أیض������اعلى ص������ورة ایجابیة للذات ولكن باتس������ون یقبل 
سمات شخصیة  إلى 1988وتوصلت دراسة اوانر واولنر بعضھم ایثاریة محضة 

یة  والمس�������ؤولی�ةالفرد االیث�اري وھي التع�اطف ( التقمص الوج�داني )  االجتم�اع
 ) (Bierhoff et alومستوى منخفض من الذاتیة 

التض��امن  أو واإلیثاركذلك بحثت عدد من الباحثین دراس��ة تقدیم المس��اعدة  
المساعد قدر من الوقت  أوالمتضامن  حیث یكون لدى في في المواقف غیر العفویة

وقد بینت دراس��ات  .قدیم المس��اعدة المطلوبةالتخاذ قرار بش��أن متى وكیف یمكنھ ت
ماریان رادیك بارد وكارولین زان واكس����لر من المعھد القومي األمیركي للص����حة 
عاطف مع اآلخرین  یة، أن جزءا كبیرا من اختالف األطفال في درجة الت النفس�������
عاطفا مع  قد تبین أن األطفال األكثر ت تدریب اإلباء ألطفالھم، ف یة  یرجع الى كیف

لفت انتباھھم بش���دة لما یس���ببھ تص���رفھم من األم  اآلخرین ھم من تض���من تدریبھم
لشخص أخر، مثال أن یقال لھم(انظر كیف جعلتھا تشعر بالحزن بدال من قول(كان 
س��لوكك س��یئاً فیھ ش��قاوة، كما تبین أیض��ا تعاطف األطفال مع اآلخرین بتش��كیل مع 
رؤیتھم لردود فعل اآلخرین مع ش����خص یش����عر باأللم واألس����ى فمع محاكاتھم لما 

 ).Batson 1991ونھ، ینمو معھم مخزون من استجابات التعاطف(یر
فان ذلك یكون عن طریق التنش������ئة االجتماعیة منذ الطفولة اذ ان التنش������ئة  
و تعلم القیم والمعاییر االجتماعیة  اإلفرادوفیھا یس��تدمج  مس��تمرة مدى الحیاةتكون 

ر المواطن الخ ) دور الص������دیق , دو’  األخ, دور  األبادواره في المجتمع (دور 
الفرد س����لوكا  إكس����اب إلىوھي تعلم وتربیة تقوم على التفاعل االجتماعي وتھدف 

ومعاییر واتجاھات مناس�������بة الدوار اجتماعیة معینة تمكنھ من مس�������ایرة جماعتھ 
في بناء ش����خص����یة  المجتمعوالتوافق االجتماعي معھا ویكون فیھا اس����تدماج ثقافة 

 )2000(زھران , .اإلفراد
, المدرسة ,ثقافة المجتمع  األسرةسسات لتنشئة االجتماعیة ( ؤفمن خالل م 

 ومؤس����س����ات,ودور العبادة) ففي مجتمعنا تكون كل  اإلعالم,وس����ائل  األص����دقاء,
وفي فالفرد منذ الصغر  اإلیثارالفرد سلوك  إكسابالتنشئة االجتماعیة مساھمھ في 

اج قیم الرس��ول محمد (ص) أول مؤس��س��ھ للتنش��ئة االجتماعیة یكون مطلع الس��تدم
اإلمام الحسین فاإلفراد یتربون على إقامة المجالس الحسینیة  واألئمة وبالخصوص
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ویس����مح لھم منذ الص����غر المش����اركة في المجالس الحس����ینیة والخدمة في المواكب 
 في ھذه المجالس والمواكب  الحسینیة واالطالع على مبادئ اإلمام الحسین

(علیھ السالم) ھم أفراد من ِكال الجنسین ومن ومن أصحاب اإلمام الحسین 
مختلف األعمار والطوائف آمنوا بمبادئ اإلمام الُحس�������ین(علیھ الس�������الم) وقاتلوا 
واس�����تش�����ھدوا معھ في معركة الطف كانوا مع الحق ض�����د الباطل وقد أثنى اإلمام 

في  الُحس��ین(علیھ الس��الم) علیھم وقال عنھم((فإني ال أعلم أص��حاباً أولى وال خیراً 
 ∗أصحابي وال أھل بیت أبرأ وال اوصل من أھل بیتي فجزاكم هللا عني جمیعاً خیراً 

فھم أص����حاب س����ید الش����ھداء األوفیاء الذین عزموا على االس����تش����ھاد معھ وكانوا 
أصحاب  ∗أنموذجا لألیمان والشجاعة والتضحیة واإلیثار، تعد وصف أحد الباحثین

 اإلمام الُحسین(علیھ السالم) بصفاٍت امتازوا بھا وھي:
 الطاعة الخالصة لإلمام, الشجاعة الفریدة , الصبر والتحدي. -
 التنسیق التام مع القیادة( مع اإلمام (علیھ السالم) ال یقتلون إال بإذنِھ).  -
 تحدي الخطر واستقبال الشجاعة ,الجد والعزم , التوجھ االلھي   -
ب��ا� واالیم��ان ب��ھ واالنقط��اع عن ك��ّلِ ش�������يء, ال��دق��ة والتنظیم التعلّق  -

 واالنضباط.
 النضج السیاسي والثقافي, االلتزام والوفاء بالعھد, االصالة والتحرر -
 االستغناء عّما سوى هللا عزَّ وجل. -
االش������تراك في المیادین الحربیة والس������یاس������یة والثقافیة واالقتص������ادیة  -

 والعسكریة منذ الطفولة.
 النظرة الشمولیة لألمور, ُصنّاع حركة مصیریة, الیقین والبصیرة. -
 االستحاقة على الحق, تجلّي دور المرأة في المواجھة -
 البناء الجسمي والروحي المتناسب مع رسالة الطف.* -
ھم فتیةٌ أمنوا با� ورسولھ وأھل بیتِھ واقتدوا باإلمام  وأبناء الحشد الشعبي 

أطلق المرجع الشیعي السید  2014حزیران عام  13ففي الُحسین (علیھ السالم)، 
ساندة الجیش العراقي أمام حرب ضد تنظیم  ستاني(دام هللا ظلّھ) دعوة لم سی علي ال

وكانت الفتوى (فتوى الجھاد الكفائي) الذي أص������درھا المرجع الدیني وھو  ،داعش
فئة مقلدي  أعلى مرجعیة شیعیة في العراق ولكن لم تكن موجھة الى الشیعة فقط أو

المرجع ص��احب الفتوى فقط(اإلمام الس��یس��تاني(دام هللا ظلّھ)) ولم تكن موجھة الى 
نة بل ھي كانت ولحد اآلن موجھة لجمیع  یة معی یة أو منطق یة أو طائف ئة جغراف ف
العراقیین ولكل ألوان طیفھم، فمن یقدر على حمل الس���الح للدفاع عن العراق ككل 

س����تثناء لمكون عن آخر أو لمنطقة عن أخرى ألن ومقدس����اتھ ككل دون تمییز او ا
داعش یھدد الجمیع. وقد اس�������تجاب العراقیین ككل لھذه الفتوى(أكثر من ملیونین 
ونص��ف ملیون متطوع لبّو نداء المرجعیة، ھذه االس��تجابة الس��ریعة كانت ص��دمة 
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حقیقیة غیر متوقعة للدواعش بعد ان س����كرتھم نش����وى اس����تباحتھم للموص����ل( أھم 
) وتؤكد 21/5/2015دینة في الموص�������ل)(األحرار، العتبة الحس�������ینیة، وأكبر م

األطراف الرس��میة الحكومیة واالجتماعیة على الدور االس��تراتیجي والفعّال لقوات 
في المس��اندة المیدانیة لقواتنا المس��لحة على مس��تویین اللوجس��تي  ∗الحش��د الش��عبي

ھة ش������راس������ة الھجمة والمیداني من جانب وعلى مس������توى الثبات العقائدي بمواج
الظالمیة والتكفیریة المتوحش����ة على أرض العراق أرض المقدس����ات، واس����تعادت 
سمة القوات العراقیة بكافة صفوفھا(بالصبر  روح االنتصار التي كانت وما زالت 

وأص��بح الحش��د  ،والَجلَْد والثبات والتض��حیة واإلیثار) لوئد فتنة التقس��یم واالحتراب
كما أن الحش���د لم یقتص���ر توحید للعراقیین والعراق الش���عبي أقوى رابط وعنص���ر 

على بطوالت الرجال فالكثیر من األمھات آلت على نفس�ھا ان ترافق القوات س�واء 
تداوي أو تطبخ أو تجھز احتیاجات المقاتلین أو تدعم وتش����د أزرھم باإلض����افة الى 

قیات، بطوالت آمرلي، وأمُّ قص������ي أو الش������ھیدة (أمیمة جبارة) من البطالت العرا
حیث یحار العقل في تفس������یر ھذا الص������مود وھذه الش������جاعة واإلیثار في مواجھة 
الخطر وتأطیراً لما تقّدم تتجلى أھمیة البحث الحالي كونھ تس������لیطاً للض������وء على 
ص��فحة تاریخیة، اجتماعیة، إنس��انیة، دینیة نفس��یة في مفھوم أو نظریة اإلیثار، بدأ 

بدمھ ودماء عیالھ  ∗لُحس�������ین(علیھ الس�������الم)من واقعة الطف التي أختطھا اإلمام ا
ونظریة علمیة لھا تطبیقات  وأص��حابھ وتحولھ الى نس��ق اجتماعي وس��لوك إنس��اني

 عملی���ة وش�������واھ���د حی���ة الى یومن���ا ھ���ذا، بص�������ورة حقق���ت مفھوم الع���المی���ة
Globalization  لكل ش������عوب األرض، وما تجربة الحش������د الش������عبي إال وھي

من حی���ث  مفھم���اتھ���االتطبیق العملي والحقیقي لھ���ذه النظری���ة التي اس�������تكمل���ت 
 المتوخاة من النظریة.  أومعالجتھا والنتائج المبنیة  وأسلوبالمعرفیة  المتدخالت

 أھداف البحث:
عبي اإلیثار من أبناء الحش���د الش��� اس���تلھامیھدف البحث الحالي للتعرف على 

  اإلمام الُحسین (علیھ السالم) وصحبِھ في واقعة الطف من منظوٍر نفسي.
  تحدید المصطلحات:

 أوالً: اإلیثار
  تعریف اإلیثار في علم النفس:

انھ ص���فھ مركبة تتض���من العطاء والتعاطف  Wispe 1972عرفھ ویس���ب  -1
 ) (Wispe ,L:1972والھبة 

، أن اإلیثار بش����كل عام مثل س����لوك المس����اعدة Hoffman تعریف ھوفمان -2
یزید من رفاھیة اآلخرین دون اھتمام ملموس بالمص�����لحة الذاتیة للش�����خص 

 ).Eisenberg-bery 1982( نفسھ
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) ان اإلیثار فئة فرعیة من المس��اعدة تش��یر Mildarsky( عرفھ میدالرس��كي -3
تحقق لھ أي  قد الالى أفعال المس�������اعدة التي تعرض الفرد لبعض التكلفة ول

 ).1990مكسب(إبراھیم، 
فیتض��من نیة المس��اعدة واإلفادة لألخر مع عدم  1991Batsonأما باتس��ون -4

بروز تعزیز خارجي ودافعیة الفعل ھنا تكون موجھھ تجاه ھدف یتض�������من 
 زیادة سعادة ورفاھیة األخر.

العناني، (مرتفعة س��لوكیات المس��اعدة التي تتض��من تكلفة  إلىیش��یر  اإلیثار: -5
2007.( 

 علیھ السالم)(الُحسین أصحاب اإلمام 
واستشھدوا معھ في  السالم) وقاتلواعلیھ (الُحسین أفراٌد آمنوا بمبادئ اإلمام 
ھجریة، تذكر الروایات في بعض المص�����ادر  61معركة الطف في كربالء س�����نة 

العدد  فرداً) بغض النظر عن 82وبعض المص�������ادر تذكر أنَّھم ( ،فرداً) 70إنَّھم (
( موس�������وعة ومن طوائف مختلفة. األعمارفھم أفراد من ِكال الجنس�������ین بمختلف 

 عاشوراء للشیخ جواد ُمحدثي).
 الحشد الشعبي: أبناءثانیاً: 

قوات عس����كریة مس����اندة للجیش والش����رطة العراقیة وتعمل معھا، لبّوا نداء 
المرجعیة، وتمَّ تشكیلھا بظرف طارئ وھي أحد المؤسسات األمنیة تعتمد بالدرجة 
األس������اس على متطوعین بأعمار مختلفة من كافة أطیاف الش������عب العراقي ھدفھم 

منص���ور (داعش.  رھابياإلحمایة العراق ومقدس���اتِھ والعراقیین من خطر التنظیم 
 ) 2017وعبد الجبار 
 اإلیثار من وجھة نظر علماء النفس: الفصل الثاني

أن المتتبع لتراث علم النفس االجتماعي یالحظ أنھا تدور حول موض����وعین 
رئیس������ین األول ھو التعص������ب والكراھیة وما یترتب على ذلك من تمییز وعدوان 
على اآلخرین، والثاني ھو موض�������ع التجاذب والمحبة وما ینش�������ا عنھما من ثقھ 

 ).1998وإیثار(عبدهللا،
لیؤثر اآلخرین على نفس�����ھ، یدور  والبحث عن العوامل التي تدفع اإلنس�����ان

اذا ترى نظریة التحلیل النفس������ي  الجدل النظري في ھذا المجال في اتجاھات عدة،
 ھناك طریقتین مترابطتین لنمو السلوك االیثاري وھما 

  األعلى األناعن طریق تطویر بنیة الشخصیة وخاصة  -أ
 عن طریق تنشیط میكانزمات الدفاع النفسي -ب
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لى اثر نمو الس�������لوك االیثاري في تاریخ الفرد , ویعتبر تقتفي الطریقة االو 
ھذا النمو نتیجة للتغیرات في البنیة النفس���یة الداخلیة للش���خص���یة , وال یعتبر المیل 
االیث��اري میال فطری��ا داخلی��ا ولكن یتم تعلم��ھ من خالل عملی��ة التف��اع��ل بین الفرد 

وفي ’ یحب ویعطي  والبیئة االجتماعیة فالطفل یتغیر من طفل اناني الى راش�������د
معظم االحیان یعمل لكي یحقق ویش��بع غرائزه وحاجاتھ ولكنھ بالتدریج یأخذ البیئة 
االجتماعیة في حس�����ابھ من خالل المطالب التي یفرض�����ھا القائمون بعملیة التطبیع 

 .االجتماعي
نزمات والطریقة الثانیة التي ینمو بھا الس�������لوك االیثاري تكون نتیجة میكا 

والرغبة  األنانیةوراء اي عمل ھو  األساسيان الدافع أكدت انا فرویدالدفاع ,حیث 
الحاجة وعلى ذلك یوجد ص�����راع بین القوى الداخلیة للغرائز الموجھة  إش�����باعفي 

حاجات الذات بص����ورة عنیدة ال تھاون فیھا من جھة ومتطلبات البیئة  إش����باعنحو 
ومع ذلك اذا لم یحل الص����راع  أخرىمن جھة  األعلى األنااالجتماعیة المتمثلة في 

عن طریق التوحد فیمكن ان نس�����تخدم میكانزمات الدفاع كحل للص�����راع واحد من 
ا وھذه رغبات االنا ات االنرغب Repressionھذه المیكانزمات الدفاع ھو القمع 

ت����ھ یمكن تحویلھ����ا لتج����د منف����ذ اجتم����اعی����ا مقبوال مث����ل الس�������لوك المكبو
 )Freud,A,1966االیثاري(

عن طریق  آراءھمام فقد قدما اركس�������ون وفرو أمثالالفریدیون الجدد  إما 
تطور ونمو االیثار عن طریق مناقش��ة النمو النفس��ي االجتماعي للش��خص��یة ویش�یر 

یجابیة كنتیجة الى نمو الس������لوكیات اال Erikson & Oldonاركس������ون واولدن 
حاجات الطفل من جانب االم ھو اس��اس  فإش��باع,  وأالمللعالقة المبكرة بین الطفل 

نمو وتقدم المشاركة  نمو الثقة بالذات وایضا باالخرین وھذا النمو بدوره یؤدي الى
الوجدانیة التي تعتبر ش��رطا مس��بقا وض��روریا للس��لوك االیثاري , وقد ركز فروم 
حل النمو النفس�������ي  قال بین مرا ثاریة واالنت فات االی على العالقة بین نمو الص�������
االجتماعي واثناء مناقش���ة للص���راعات والحلول الخاص���ة بھذه المراحل أش���ار الى 

ثار وحس��������ب رأي فروم ففي المرحلة االولى ( نمو الس�������لوكیات المرتبطة با الی
) یشبع الطفل حاجاتھ الفمیة ویمكن المرور الناجح في ھذه المرحلة المرحلة الفمیة 

ویجعلھ قادرا  Needinessالطفل من التحرر من الش�������عور بالعوز او االحتیاج 
مرحلة في ال إما األنانیة إلىیؤدي  إنعلى العطاء أما المرور غیر الناجح فیمكن 

المرور الناجح یمكن الش���خص من التخلي  الثانیة ( المرحلة الش���رجیة) فیكون فیھا
المرور غیر  إمایشارك او یعطي  إنعن ضبط االشیاء واالخرین وھكذا یستطیع 

ناجح في ھذه المرحلة یبدي الفرد فیة رغبة في االحتفاظ بما یملك لص�������عوبة  ال
 )341,ص2004( عبد الرحمن ,.االنفصال عما یملك

 إذفي تفس��یر الس��لوك االیثاري  أس��لوبالتعلم االجتماعي فلھم  أص��حاب إما 
ان الس���لوك االیثاري یمكن تفس���یره مثل اكتس���اب اي جانب  األس���لوبیفترض ھذا 
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للتعلم  لوك االجتماعي على ش��روطفقد اكد مدخل الس�� اخر من الس��لوك االجتماعي
ولعب الدور  لتعزیز والنمذجةھما ا اإلفرادمن ش�����أنھا نمو الس�����لوك االیثاري لدى 

 .والحث والتأثیر
 إماللسلوك االیثاري ,  أساسیااذ یعتبر العزیز(المادي واالجتماعي ) محددا  

 .الكبار والصغار یساھم في تعلم ھذا السلوك أمامالنمذجة فوجود نموذج ایثاري 
ما لدور اذ یتعلم  إ من وجھات نظر  اإلحداث إلىان ینظروا  األطفاللعب ا
ید الخبرة البدیلة لعواطف وانفعاالت وعلى ذلك فھذه الخبرات یمكن ان تزمتنوعة 

االخرین س��واء بالنس��بة لمانح المس��اعدة او متلقي المس��اعدة اما العامل االخیر فھو 
الس������لوك االیثاري عن طریق الحث والتدریب  األطفالاذ یكتس������ب  والتأثیرالحث 

ثاریة الس�������لوك أداءالمباش�������ر على  )( عبد الرحمن (Lannotti,1978یات االی
 ). )346,ص 2004,

 Coller.etوقد وجد إن الدافع لإلیثار یتأثر بالعوامل االجتماعیة والثقافیة(
al.1987) (fengzhi,2006 كما انھ یتأثر بالعوامل الش��خص��یة االیثاریة الذي.(

قد درس الباحثین یجعل بعض األشخاص لدیھم رغبة في اإلیثار وتقدیم المساعدة ف
أش����خاص بھدف تحدید الس����مات الثابتة والدائمة نس����بیا لدیھم والغایة ھي دراس����ة 
األش��خاص المعروفین بس��لوكھم االیثاري الكتش��اف ما یجعلھم مختلفین عن غیرھم 
فقد تض��منت عدة دراس��ات إجراء مقابالت مع أش��خاص تم إنقاذھم من معس��كرات 

ناء الحرب ال نازیة في إث قال ال یة االعت ثان  London 1970 Oliner)عالمیة ال
and Oiliner 1988)  وكان ھدف الدراسات ھي تحدید سمات شخصیة ھؤالء

إلى تحدید عدد من الخص��ائص ھي روح  1990اإلفراد فقد توص��لت دراس��ة لندن 
المغامرة وتمثیل قوي وتوحد مع نموذج أبوي لدیة معاییر أخالقیة عالیة مناس�������بة 

إما الدراس����ة الثانیة قارنت بین مجموعة أش����خاص منقذین  لھذا النوع من الس����لوك
لمن كانوا في معس������كرات االعتقال ومجموعة ثانیة تم إنقاذھم ومجموعة ثالثة من 
غیر المنقذین وأظھرت نتائج ھذه الدراس�������ة إن مجموعة المنقذین تمیزت بدرجة 

رنة بغیر عالیة من المس�������ؤولیة االجتماعیة وكانت ھذه المجموعة أكثر تعاطفا مقا
المنقذین كما وجدت الباحثون ان المنقذین یتمتعون بعالقات اجتماعیة أوس����ع كثیرا 
من غیر المنقذین وعالقات تعلق مسؤولیة نحو اآلخرین من غیر األصدقاء وإفراد 

لة  عائ كامنة خلف أول (Oliner and Oliner 1988ال قذین ال ) أما دوافع المن
من أش��ار إلى التعاطف الناجم عن مش��اھدتھم وھم فعل لإلنقاذ فكانت متباینة فھناك 

بة ھؤالء  لة مؤلمة ویرتجفون من البرد وكانت نس������� % إال إن آخرین 37في حا
% ذكروا عوامل تتعلق بالمبادئ اإلنس�������انیة ولكن االغلبیة ذكروا 11ونس�������بتھم 

 .الضغوط االجتماعیة الصادرة من أعضاء من جماعتھم
بعض اإلفراد یؤثرون اآلخرین على ) أن Tyink 2006. وكما یرك تینك(

أنفس��ھم لجعل العالم مكانا أفض��ل للعیش، أنھم یض��حون من اجل اآلخرین ویتخلون 
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عن الوقت والمال والمكان بدافع األیمان بالناس ودعم اس������تقاللھم وھم في س������بیل 
نظرتھم اإلنس����انیة العالمیة یتغلبون على العوائق الداخلیة وتلك المفروض����ة علیھم 

 رین.من اآلخ
ھدفت الى معرفة تأثیر  Takemura 1993وفي دراس��ة أجراھا تاكمورا 

سات ان  المشاعر االیجابیة على تقدیم اإلیثار لآلخرین فقد أظھرت العدید من الدرا
األش���خاص الس���عداء واألش���خاص ذات المزاج الجید أكثر میال لإلیثار والمس���اعدة 

(salovey mayer 1991)  ,forgas1998), ( 
Baron1997) ِ◌◌ِ◌ِِ.A.R  فقد فس�������ر الباحثین ھذه النتائج على ان المزاج , (

االیجابي والس���عادة تس���اعد على االنتباه الى الجوانب االیجابیة والس���ارة والمعززة 
في الحیاة بص�������فة عامة كما ان الذین یتمتعون بمزاج جید الیفكرون في تكالیف 

ص�������احب المزاج الردئ أو  ) في المقابل یركزlsen etal.(1998 تقدیم العون
الحزین ب��ال��درج��ة األولى على مش��������اكلھم ال��ذاتی��ة وعلی��ھ تنخفض إلى ح��د كبیر 

) ولكن بدون شك (Bierhoff 1988احتماالت تطوعھم لتقدیم اإلیثار والمساعدة 
المزاج الس�������لبي ال���ذي قوام���ھ الش�������عور ب���ال���ذن���ب یقود الفرد الى تق���دیم العون 

Tangney 1991)م بمش���اعر ایجابیة بعد تقدیمھم مس���اعدة ) لكي یكافئوا أنفس���ھ
 Schroeder 1990) Dovidio, (Schroeder et al 1988)لآلخرین 

allen and( 
) وھي دراس����ة وص����فیة لالیثار لدى Nielson(2000أما دراس����ة نلس����ون

مجموعة من األمھات، أظھرت نتائج ھذه الدراس�������ة أن اإلیثار یرتبط بالش�������عور 
 )Nielson, 2000( نھن اقل تمركزا حول الذات.بالسعادة والكفاءة واألمان وأ

 Kanekar and merchantوفي دراس����ة أجراھا كاینكار ومیرش����انت
ھدفت ھذه الدراس�����ة لمعرفة العالقة بین اإلیثار واالنتماء الدیني لدى عینة  2001

من المس���لمین والھندوس، وأظھرت نتائج الدراس���ة أن المس���لمین كانوا أكثر إیثارا 
من الھندوس وأرجعت الدراس��ة ذلك الى كون س��لوك اإلیثار ملزما للمس��لمین وفي 

 )(Kanekar and merchant 2001 تعالیمھم أكثر من الھندوس.
وھذه الدراس�����ة تتفق مع نظریة باتس�����ون ونظریة التعلم بالمالحظة لباندورا 
وولترز حیث یرى أص�����حاب ھذا المنظور ان الكثیر من األنماط الس�����لوكیة للفرد 

 ) 387، ص2000تكتسب عن طریق التعلم االجتماعي(حسن وقناوي،
االیثاري المحض أن الس�������لوك فانھ یرى  )1991Batsonباتس�������ون(اما  

یمكن أن یحدث بص����ورة ثابتة بش����رط أن یس����بقھ حالة نفس����یة في اھتمام التعاطف 
والذي عرفھ بأنھ اس��تجابة انفعالیة تتمیز ببعض المش��اعر مثل اللطف ورقة القلب، 
نة،  عب معی تا عاني م لذي ی عاطف من خالل تبني منظور األخر ا ھذا الت حدث  وی

والتشابھ مع األخر،  واأللفةالقرابة والصداقة ویحدث تبني ھذا المنظور في حاالت 
نكون  ویقول(دانیال ستیرن) أن التعاطف یبنى على أساس الوعي بالذات، فبقدر ما
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ق�ادرین على تقب�ل وأدراك مش��������اعرن�ا، نكون ق�ادرین على قراءة والتعرف على 
مش��������اعر اآلخرین، فج��ذور الرع��ای��ة واالھتم��ام ب��اآلخرین نتبع من الق��درة على 

ف وانعدام او النقص في مش�������اعر التعاطف مع اآلخرین یؤدي للكثیر من التعاط
 (1991االضطرابات النفسیة والسلوكیات واالنحرافات االجتماعیة غیر المقبولة.

( Batson 
اإلیثار، وجدوا أن  -ومن خالل دراس�������ات علماء نفس النمو على التعاطف

لة منذ الیوم األول جذور التعاطف یمكن غرس�������ھا في اإلنس�������ان منذ مرحلة الطفو
لوالدتھم یشعرون باالضطراب والتوتر عند سماع طفل أخر یبكي، ومثال ذلك ما 
جاء في دراس�����ة مارتن ھوفمان، بان طفال عمره عام قام بجذب أمھ نحو ص�����دیقة 
قة الطفل الموجود  جاھال أم ص��������دی یھ وتخفف عنھ مت لذي یبكي لتواس������� الطفل ا

لة أو األخالق موجودة في القدرة على بالحجرة، ویرى ھوفمان أن جذور الفض�������ی
مش��اعر التعاطف، بمعنى أن تتص��ور نفس��ك في مكان اآلخرین، وھذه القدرة  إبداء

ھي التي تدفع األفراد لمش�������اركة اآلخرین في محنتھم والتحرك لفعل أي ش�������يء 
لمس�������اعدتھم، ویرى ھوفمان أن التعاطف مع اآلخرین ینمو بش�������كل طبیعي منذ 

لة الطفولة ویس������تمر مع امتداد العمر وقد بینت دراس������ات الس������نوات األولى لمرح
ماریان رادیك بارد وكارولین زان واكس����لر من المعھد القومي األمیركي للص����حة 
عاطف مع اآلخرین  یة، أن جزءا كبیرا من اختالف األطفال في درجة الت النفس�������

عا قد تبین أن األطفال األكثر ت تدریب اإلباء ألطفالھم، ف یة  طفا مع یرجع الى كیف
لفت انتباھھم بش���دة لما یس���ببھ تص���رفھم من األم  اآلخرین ھم من تض���من تدریبھم

لشخص أخر، مثال أن یقال لھم(انظر كیف جعلتھا تشعر بالحزن بدال من قول(كان 
س��لوكك س��یئاً فیھ ش��قاوة، كما تبین أیض��ا تعاطف األطفال مع اآلخرین بتش��كیل مع 

باأللم واألس����ى فمع محاكاتھم لما  رؤیتھم لردود فعل اآلخرین مع ش����خص یش����عر
 یرونھ، ینمو معھم مخزون من استجابات التعاطف.

ة اھتمام كبیرا بان التعاطف یؤدي الى اإلیثار فقد تویبدي باتس�����ون في نظری
أكد على أھمیة وجود قاعدة عاطفیة قویة لدینا لتحقیق اإلیثار، فھذه القاعدة ھي 

أن مش��اعر  إلىلآلخرین، ویش��یر باتس��ون التي تحثنا على رعایة وتحقیق الس��عادة 
التعاطف ومس����اعدة اآلخرین تؤدي على ما یبدو الى مزید من المش����اعر االیجابیة 

تكمن في كیفیة رعایة واھتمام  في أنفس�������نا، ویرى أن جذور الس�������لوك االیثاري
الوالدین بتنش�����ئة أطفالھم علیھ والذي س�����یؤدي لمیل وانخراط أطفالھم في أعمالھم 

 ).Batson 1991اإلیثار(
ان من الممكن ان تكون دوافع بعض����ھم في الحفاظ  1988ویرى باتس����ون  

تكون دوافع  إناحتمالیة  أیض������اعلى ص������ورة ایجابیة للذات ولكن باتس������ون یقبل 
الى سمات شخصیة  1988ھم ایثاریة محضة وتوصلت دراسة اوانر واولنر بعض
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یة  والمس�������ؤولی�ةالفرد االیث�اري وھي التع�اطف ( التقمص الوج�داني )  االجتم�اع
  )(Bierhoff et alومستوى منخفض من الذاتیة 

 وقد تبنت الباحثة نظریة باتس������ون لتفس������یر نتائج ألنھا األقرب واألنس������ب 
 لطبیعة البحث 

 النتائج : ل الثالثالفص
 :تفسیر اإلیثار عند الحشد الشعبي من وجھة نظر نفسیة

o نابع من اإلیمان  إن مفھوم اإلیثار عند اإلمام الحس����ین علیة الس����الم وأص����حابھ
بواجب الوقوف مع الحق ض�����د الباطل والظلم والحاكم الجائر بغض النظر عن 

اإلص��الح , فكان ص��حبھ من النتیجة أو بانتظار أجر أو ش��كر و أنما الغایة ھي 
مختلف األعمار واألجناس واألدیان وكأن اإلمام الحس��ین علیة الس��الم وص��حبة 

فاإلمام الحس��ین علیھ الس��الم كان بمثابة األب الذي یحمل  اختزال لكل اإلنس��انیة
المبادئ األخالقیة الس��امیة التي ھي مبادئ الدین اإلس��المي ومبادئ رس��ول هللا 

كما في والھ وس����لم ومبادئ اإلمام علي علیة الس����الم محمد ص����لى على محمد 
 )(Oliner and Oliner 1988 و 1990دراسة لندن 

o  أن االنتص���ار الحقیقي الذي تحقق في واقعة ألطف من خالل الس���عي إلص���الح
كان االنتص�������ار محددا بالوجود ,حال اإلنس�������انیة , ألنھ من وجھة نظر یزید 

الفیزیقي لإلمام وص�������حبھ وقد زال بزوالھ عن الدنیا , لكن خاب ظنھ ألنھ لم 
یفرز للمجتمع إي حالة ایجابیة بل انحراف عن الدین والملة بما یعرف عنھ من 

ھا إال تل النفس التي حرم هللا قتل بالمحارم / ق بالحق  ( ش�������رب الخمر / الزنا 
بادة جماعیة في اإلسالم لم تبقى على شیخ أو امرأة أو طفل )مرتكبا بذلك أول إ

 أو عاجز 
o  كما إن االنتص����ار تحقق بفعل تجانس اإلمام وص����حبھ وإص����رارھم على البقاء

 وإیثارھم القتال إلى جانب الحق حتى بعد إن طلب منھم اإلمام تركھ كونھ ھو
غلوا عن سواي المطلوب للقوم ولیس ھم ((( أن القوم یطلبوني فأن وجدوني انش

فكان الجواب موحدا ومؤثرا وبإصرار (  فھذا اللیل فاتخذوه جمال وغادروا )))
لو نقاتل ثم نقتل ثم ننش�������ر ونقتل حتى إلف مرة على أن نتركك لن نفعل) أي 
انسجام وتوافق مع الذات في الوعي الجمعي لصحب اإلمام الذین وصفھم بخیر 

لى األبد تتمنى أن تكون معھم لتفوز األص��حاب ویدعى لھم حتى تبقى البش��ریة إ
 فوزا عظیما 

وھذا ما أیدتھ الدراس����ات النفس����یة واالجتماعیة بان جذور التعاطف واإلیثار 
یمكن غرس�����ھا في اإلنس�����ان منذ الطفولة الن ص�����حب اإلمام تربوا على التعاطف 

ي واإلیثار من جانب كما أنھم وجدوا األنموذج العیان الحقیقي والمؤمن للقدوة الت
الذي یحمل  األبويالحسین علیة السالم ھو النموذج  اإلمامفقد كان تستحق إن تتبع 

 اإلمامومبادئ الرسول محمد صلى هللا علیة وسلم ومبادئ  اإلسالميمبادئ الدین 
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وھذا الحال نفس��ھ عند أبناء الحش��د الش��عبي ص��حیح انھم لم یروا  علي علیة الس��الم
تربوا منذ الص��غر بأس��الیب التنش��ئة االجتماعیة ( اإلمام الحس��ین علیة الس��الم لكنھم 

المجالس  لخال األس����رة والمجتمع ) على مبادئ اإلمام الحس����ین علیة الس����الم من
والتي انتھلوا منھا مبادئ االمام الحس������ین وھي مبادئ الدین والمواكب الحس������ینیة 

 .االسالمي
بإبعاده اإلنس�����انیة ( النفس�����یة / االجتماعیة / العقائدي )  اإلیثاروما زال ھذا 

حاض���را في مدرس���ة إل البیت في ندائھا إلى أبناء العراق وتجربة الحش���د الش���عبي 
التي قلبت كل الموازین وعرقلت كل المخططات الرامیة ألذى العراقیین والعراق 

نة العراق, فھم فتیة دور في حمایة العراقیین وصیاوالذین لھم فأبناء الحشد الشعبي 
امنوا با� ورس��ولھ وأھل بیتھ وتربوا وأنتھلوا من مدرس��ة اإلمام الحس��ین في ترك 

ناس لم یروھم  ھا وترك األھل واألحبة والتعاطف مع أ یا وزخرف لدن لكنھم تربوا ا
منذ الص������غر على مبادئ االمام الحس������ین في المجالس الحس������ینیة والمواكب التي 

والتي تقام في مجتمعنا وبعض المجتمعات  األعماروبكل  اإلفرادیش�������ارك بھا كل 
ھم تربوا على ذلك حتى  بذلكالعربیة في كل س���نة من ش���ھر محرم وش���ھر ص���فر 

قلیل��ة لكنھ��ا لم تنقطع من بیوت العراقیین  2003ولو ك��ان��ت ھ��ذا المج��الس قب��ل 
 في الدفاع عنالحشد الشعبي  أبناءجزءا من مبادئ  أصبحتالحسین  اإلمامفمبادئ 

فھو یكون لكل الحس��ین وص��حبة  اإلمامالحق ورد الظلم ونص��رة المظلوم كما فعل 
 إناإلفراد بمثابة األب الذي یحمل األخالق والمبادئ الس�����امیة التي یتمنى كل فرد 

وكذلك كثیر من الص��فات التي تحلى بھا أص��حاب  یتحلى حتى لو بجزء بس��یط منھا
الطاعة لإلمام , مثل ( الحشد الشعبي  اءأبناإلمام الحسین علیة السالم موجودة عند 

تحدي الخطر , الجد والعزم ,التنس�������یق مع القیادة , الجد والعزم , اإلیمان والتعلق 
 با� , الدقة والتنظیم واالنضباط ,والنظرة الشمولیة لألمور, الخ)

) إن التعاطف یبنى على الوعي بالذات فالفرد الذي یدرك (س���تیرن وكما قال
مشاعره , یدرك مشاعر اآلخرین وأبناء الحشد الشعبي أدركوا ویشعروا بإخوانھم 

 في المناطق المحتلة والمستباحة من الدواعش ومن یقف ورائھم 
( باس����تون )أیض����ا بان التعاطف یؤدي إلى اإلیثار وان تتوفر قاعدة  ویرى 

غطة لتحقیق اإلیثار وھذه القاعدة ھي التي حثت أبناء الحش���د الش���عبي عاطفیة ض���ا
على رعایة واھتمام باآلخرین فنجدھم في س�������احات القتال یتركون القتال من اجل 
أخالء نس�������اء أو ش�������یوخ أو یخاطرون بأرواحھم تحت القنص والتفجیرات إلنقاذ 

كن عائلة وھو ما أطفال محاص��رین أو یتفجر علیھم بیت مفخخ من اجل تأمینھ لتس��
یتطابق مع دراس�����ة (تینك)أن اإلفراد في اإلیثار یوثرؤن بأنفس�����ھم لآلخرین لجعل 
العالم مكان أفض�����ل للعیش وإنھم یض�����حون من اجل اآلخرین متخلّین بذات الوقت 

ودعم اس�������تقاللیتھ في س�������بیل نظرتھم  عن النفس والمال بدافع اإلیمان باإلنس�������ان
 نح الش����عور بالس����عادة واألمان التي یراھا (نلس����وناإلنس����انیة الكونیة والتي قد تم
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) غیر مرتبطة بالتمركز نحو الذات فالفرد الذي یؤثر بنفس�������ھ لآلخرین ال 2000
 .یفكر بنفسھ بل باآلخرین وقدمھم على نفسھ

بی�ھ من أح�اس�������یس  ) ب�أن اإلیث�ار وم�ا یحیط1993كم�ا یرى (ت�اكومورا  
زل بعض الغرائز داخل اإلنس�����ان مرتبطة بالمش�����اعر االیجابیة التي تعمل على ع

كالخوف أو التعلق بالحیاة في مجابھة الخطر فنجد أبناء الحش�����د یتحلون بمش�����اعر 
ایجابیة ألنھم یعملون على جعل العراق مكانا أمنا وأفض�������ل للعیش ألنھم یدافعون 
عن مقدس����ات إنس����انیة أوال وأخیرا , ثم تلیھا بالتتابع مفاھیم یعمل الحش����د وأبناؤه 

في أن ( الناس أما أخ لك في الدین أو  علي علیة الس����الم قول اإلمام ھاعلى غرس����
نض��یر لك في الخلق ) فالمس��یحي والمس��لم والش��بك والرجال والنس��اء تحولوا إلى 

  .تظاھرة إنسانیة ترفض الفكر الداعشي بجناحیة السیاسي والعسكري
أبناء أن عظمة التض�������حیة واإلیثار الذي تربوا علیة أبناء الحش�������د من كل 

العراق والوقوف بوجھ الباطل والتض�������حیة من اآلخرین واإلحس�������اس بمش�������اعر 
اآلخرین وما یمتلكون من ص�������فات ایجابیة یص�������فھا علماء النفس بأنھم یتمتعون 

الش��عور بالس��عادة ,التمس��ك بالمعاییر  , ( الش��عور بالمس��وؤلیةبالص��فات االیجابیة 
التي والتوحد مع نموذج اخالقي ) الكفاءة , روح المغامرة ,االخالقیة , التعاطف ,

تمنح النفس االطمئنان وتمنح الذات الرض����ا وھي ص����فات یفتقدھا الدواعش وتؤكد 
یحاول الدواعش التغلب علیھا بتعاطي المخدرات  ما عندھم من اض��طرابات نفس��یة

واالنغماس بالملذات الجس��دیة والتي تخفي في طیاتھا اض��طرابات وانقس��امات على 
 .ف مع اإلنسانیةالذات وعدم تأل

 توصیات البحث 
 خرج البحث الحالي بمجموعة توصیات: 

o سانیة (( اإلصالح / المبدئیة / اإلیثار / الدفاع عن  أن واقعة الطف بأبعادھا اإلن
الحق / التعاطف / الوقوف بوجھ الظالم )) ھي نماذج وأركان لنظریة اجتماعیة 
لھا تطبیقات عملیة تص�����لح لوقتنا الراھن في التص�����الح مع الذات وقبول األخر 

تحلى بھا  كنوع من مجابھة االقص���ائیة والقطبیة الواحدة , كونھا نظرة ش���مولیة
 متجاوزة للدین والعرق والجنس والعمر الشعبي  أبناء الحشد

o  إن مفھوم اإلیثار في األخالق والسلوكیات أكد علیھا اإلمام الحسین علیھ السالم
وص�����حبة لتش�����مل كل الثقافات تأكیدا على ض�����رورة أعمال العقل والمش�����اعر 
واإلحس��اس باألخر كص��فة مالزمة لإلنس��ان في درء رغبة االنتقام العمیاء وھو 

الحشد الشعبي في نصرة وتحریر مناطق كانت في مراحل سببا ھیئة تھ ما جسد
لذي  ید ا جد عده ال ثار في ب فة دون أخرى , وھذا اإلی تل وعدم مرور طائ في ق
یحتاج إلى التعمق كونھ عمل على نزع الكراھیة والتحذلق واالحتقان الداعشي( 

 السیاسي/ ولمفاھیمي/ والعسكري).
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o  من خالل مقومات خطاب المرجعیة ( الدیني / ض�������رورة إحیاء مفھوم اإلیثار
االنس�����اني / واالجتماعي) من خالل التنش�����ئة األس�����ریة واالجتماعیة ومن كافة 
مؤسسات المجتمع, وتدعیم ھذه الصفة اإلنسانیة االیجابیة وتوضیح دورا لحشد 
الشعبي ودوره في جعل العراق مكانا أفضل للعیش واستمرار الحیاة وطرد كل 

قس���یم واحتالل العراق وتأطیر ذلك بالمقومات الفكریة ( النفس���یة / من یس���عى لت
االجتماعیة / التاریخیة ) في رص�������د مرحلة مھمة من تاریخ العراق وتعزیز 
نماذج الحش��د الش��عبي التي منحتھ بعدا إنس��انیا أخر مثل ((( أم قص��ي / أمیمیة 

.. أخرى ))) ...أھالي آمرلي / أھالي حدیثة / معلمة الموص�����ل ونماذج / جبارة
كونھا معادل موضوعي بصورة جملة من الذین شكلوا صفحات سوداء في ھذه 

 اإلحداث من الساسة والشیوخ واإلفراد الظالمین 
o  واخیرا نرى وندعو الى اعتبار الحش��د الش��عبي قیمة انس��انیة وتغییر اس��مھ إلى

عن  الحش��د اإلنس��اني كونھ ش��كل ظاھرة اكبر من ھبة عراقیة لمقاتلي ومدافعین
الحق حملوا الروح قبل الس�����الح بل تجاوز ذلك إلى مفاھیمیة نادت باإلیثار من 
النس��اء المتطوعات والش��یوخ المس��نین المدنیین ورجال الدین الذین كان دورھم 

 ال یقل عن المقاتلین.

 الھوامش: 

 .246: 1مقتل الخوارزمي،  ∗
 موسوعة عاشوراء للشیخ جواد ُمحدثي.  ∗

إنَّ تجربة الحشد الشعبي ھي عالمة مضیئة في تاریخ شعوب العالم وھي تجارب حاضرة في 
یة، وحدتھا ما كانت تس�������مى  ھا الحرب األھل ذاكرة الش�������عوب(فالوالیات المتحدة التي فرقت
الملیش��یات المتطوعة، وفرنس��ا قاومت االحتالل النازي بالمقاومة الش��عبیة، بعد انھزام جیش��ھا 

بل ألمانیا أبان الحرب العالمیة الثانیة، وكذلك اس�������بانیا في مقارعة الدكتاتور واحتاللھا من ق
فرانكو، وكذلك الجبھة الش����عبیة لتحریر الجزائر ھي التي أنبرت لمقارعة االحتالل الفرنس����ي 
للجزائر، أم��ا الفیكوتلنخ في فیتن��ام والق��ائم��ة تطول في أنح��اء الع��الم ل��ذل��ك نرى ب��أنَّ كلم��ة 

ام شرف للمقاومة ومقارعة الظلم لمن لیس علیھ مسؤولیة ذلك، ذلك الحافز (ملیشیات) ھي وس
لدینیة ھو ما یحّرك فعل تلك القوى التي یس�������عى دواعش  الوطني واالجتماعي واالخالقي وا
الس������یاس������ة واإلعالم س������واء في العراق أو خارجِھ في ما مكنتھم اإلعالمیة في حش������ر أبناء 

والش���بك واالیزیدیین في خانة الملیش���یات وكأنھا(س���بة او المرجعیة وأبناء العش���ائر والمس���یح 
مثلبة) لكن حقیقة األمر إننا نرى أنھا وس���ام الش���رف الحقیقي الذي وّحد العراق وأوقَف زحف 
الفكر التكفیري الس����لفي وس����ور العراق بالدماء والجماجم التي جاد بھا أبناء الحش����د عن طیب 

 خاطر وإیثار ونكران للذات.
للمفكر المصري(عباس محمود العقّاد) بحق اإلمام الحسین (علیھ السالم) واعترافاً في مقولة  ∗ 

(لقد صمد اإلمام الحسین في واقعة الطف یوم العاشر من محرم ساعة ستخلد فینا الى  بفضلھِ 
 .قیام الساعة)
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 ملخص البحث
انبثقت سلسلة من القضایا المعاصرة في حقل األنثروبولوجیا الثقافیة عن 
حقیقة تعاملھا مع الترجمة، وأن تكون شاغالً مركزیاً في توجھاتھا وتساؤالتھا مثل 
ھل الترجمة من ثقافة إلى أخرى ممكنة، وإذا كان األمر كذلك في أي ظروف؟ وھل 

أخرى بش����كل كاٍف لتنفیذ الترجمة؟ وما یمكن للباحث األنثروبولوجي التحكم في لغة 
الكیفی��ة التي یج��ب ان یتبعھ��ا الب��اح�ث عن��دم�ا یتع��ام�ل مع وجود اللھج��ات المحلی��ة، 
والتعددیة اللغویة؟ وكیف تتش��كل الترجمة المقبولة بالنس��بة للباحث االنثروبولوجي؟ 

بة  على وما العالقة بین الترجمة واإلطار المفاھیمي لألنثروبولوجیا؟ ویمكن االجا
عددا منھا عند اعتماد نموذجا تطبیقیا (مراس�����م واقعة الطف) بوص�����فھا واحدة من 
المجاالت التي عني فیھا االنثروبولوجي المترجم عند بیان فعالیاتھا وممارس�������اتھا 
ومراس������یمھا وماھیتھا، محلیا وعالمیا، لذا یتجھ ھدف البحث نحو بیان العالقة بین 

ھمیة فتنطلق من االستشھاد بتطبیق حقلي تم تدوین االنثروبولوجیا والترجمة اما اال
نص��������ھ اإلثنوغرافي ب��اللغ��ة االنكلیزی��ة لواح��دا من اعالم االنثروبولوجی��ا العربی��ة 

 المعاصرة عند دراسة مراسم عاشوراء الطف في البحرین.
 

Abstract 

 A series of contemporary issues in the field of cultural 
anthropology have emerged from the fact that they deal with 
translation and become a central concern in their attitudes 
and questions such as whether translation from one culture to 
another is possible, and if so under what circumstances? Can 
an anthropologist control another language sufficiently to 
carry out translation? What should the researcher follow 
when dealing with the presence of local dialects and 
multilingualism? How is the translation acceptable to the 
anthropologist? What is the relationship between translation 
and the conceptual framework of anthropology? It is possible 
to answer a number of them when adopting an applied model 
(Al-Taff ceremony) as one of the fields in which the 
anthropologist translated in the statement of its activities and 
practices and its decrees and what is, locally and globally, so 
the aim of the research is to define the relationship between 
anthropology and translation. Its ethnographic text was 
written in English for one of the contemporary Arabic 
anthropological media when studying the Ashura ceremony in 
Bahrain. 
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 ترمجان الطف

 التظاهر الدوري والنص اإلثنوغرايف

 حبث تطبيقي يف األنثروبولوجيا الثقافية

 مقدمة:
األنثروبولوجیة بالدراس�������ة الواس�������عة والعدیدة للش�������عائر  زخرت االدبیات

والطقوس، عند دراس�����ة الش�����عوب التقلیدیة(البدائیة) اول االمر ومن ثم امتدت الى 
دراس���تھا في ثقافات ش���عوب العالم والجماعات البش���ریة المتنوعة، وقد دون علماء 
االنثروبولوجی���ا نص�������وص�������ھم اإلثنوغرافی���ة حتى احتفظ���ت بعض المفھوم���ات 

االصطالحات بنصوصھا ومسمیاتھا المحلیة او بلغة السكان األصلیین، مثل نظام و
 (Potlatch)التبادلي عند سكان جزر التروبریاند ونظام البوتالج  (Kula)الكوال 

او البیت الثلجي عند األس��كیمو وغیرھا  (Igloo)عند الھنود الحمر ومفھوم االكلو 
  من المفھومات.

الى ناقل الكالم من لغة الى أخرى وقد  (Translator)تشیر لفظة ترجمان 
وص��ف العرب عبد هللا بن عباس بانھ ترجمان القران وحبر االمة إلجادة تفس��یره، 
اذ وردت اللفظة بأربعة معان، األول، تبلیغ الكالم لمن لم یبلغھ، والثاني، تفس�������یر 

عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھما: إنھ  الكالم بلغتھ التي جاء بھا، ومنھ ما قیل في
ترجمان القرآن، وثالثا، تفس������یر الكالم بلغة غیر لغتھ، وقد جاء في لس������ان العرب 
ھ: وقد  والقاموس: أن الترجمان ھو المفس����ر للكالم. وقال ش����ارح القاموس ما نص����ّ
ر كالمھ بلس����ان آخر، ورابعا، نقل الكالم من لغة إلى  ترجم عنھ وترجمھ، اي فس����ّ

ھو الذي یترجم الكالم، -بالض��م والفتح-رى، اذ ورد في لس��ان العرب: الترجمانأخ
 أي ینقلھ من لغة إلى أخرى.

قواع���د العم���ل المی���داني  (B. Malwinski)وق���د ارس�������ى األس�������ت���اذ  
االنثروبولوجي، في بدایات القرن الماض��ي وقد اش��ترط في واحدة من تلك القواعد 

مس���تمرا عند اغلب علماء االنثروبولوجیا، وقد  تعلم لغة المبحوث، وال یزال التقلید
یكون الس�������بب األس�������اس في تلك القاعدة ھو محلیة اللغة التي تكون تحت مجال 
الب��اح��ث االنثروبولوجي، اذ انش�������غ��ل علم��اء االنثروبولوجی��ا ب��الثق��اف��ات التقلی��دی��ة 
والش������عوب القبلیة النائیة مثل األس������كیمو والھنود الحمر وقبائل الش������یلوك والدنكا 

 أ.م.د. ياس خضر عباس العباسي
 قسم األنثروبولوجيا واالجتماع

 اجلامعة املستنصرية - كلية اآلداب
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ند...التي عادة ما تمتلك لغات  كان جزر االندمان وجزر التروبریا والنویر وس�������
محلیة خاص����ة بھم، وھي قطعا مغایرة للغة الباحث، لذا كانت مھمتھ األس����اس ھي 
تدوین النشاطات او الفعالیات الدوریة في مجال الشعائر او الطقوس الدینیة او عند 

ترجمة المادة المكتوبة الى لغتھ  مراس�����م الزواج او الحص�����اد او الص�����ید، ومن ثم
االص�������لیة التي عادة ما تتص�������ف بالعالمیة او الدولیة كالعربیة او اإلنكلیزیة او 
الفرنسیة، وھذه ھي فكرة البحث األساس، وزید على ذلك ھو جعل االنثروبولوجي 
غة أخرى، وقد  غة الى ل یات عند تحویل النص من ل عال لك الف بة الترجمان لت ثا بم

راس��ة األس��تاذ الس��ید األس��ود عن الش��عائر الدینیة وعاش��وراء في البحرین اعتمدنا د
  الصادرة باللغة اإلنكلیزیة.

 الثقافیة والترجمة) األنثروبولوجیا( األولالمبحث 
 تباین الحقول وتداخل التوجھات: -1

یظھر التق��ارب بین الترجم��ة واالنثروبولوجی��ا من الھ��دف المركزي لعم��ل 
لثقافي الذي یتركز على فھم واس���تیعاب ثقافات الش���عوب، الباحث األنثروبولوجي ا

وھذا ینطوي حتًما على ترجمة الكلمات واألفكار والمعاني عند وص���ف س���لوكیات 
الن��اس وتص�������رف��اتھم، التي تتطل��ب ع��ادة التحوی��ل إلى مجموع��ة من المفھوم��ات 

نظر أن التحلیلیة، او بصریح العبارة (الكتابة عن الثقافة). ومع ذلك، فمن الالفت لل
الدور الذي لعبتھ الترجمة في األنثروبولوجیا لم یتم معالجتھ بش�������كل منھجي من 
الممارس�������ین، على الرغم من أن الترجمة كانت محوریة للغایة في إجراءات جمع 

 .البیانات، وللبحث عن المعاني والتفاھمات، التي ھي ھدف األنثروبولوجیا
أحد أس������باب ذلك ھو الحوار الداخلي المس������تمر الذي یدور عن طبیعة ھذا  

الحقل او التخص��ص المعرفي وكیف توض��ح العلوم منھجیتھا بالتفص��یل، اذ یش��یر 
التوجھ العام من أن األنثروبولوجیا الثقافیة ھي العلم الذي یتض����من عادة مفھومات 

یانات والتأكید على الوجھ اإلنس��اني، تحلیلیة، ومجاال بحثیاً وتحدیداً كمیاً ونوعیاً للب
والش���عور بأن طریقة القیام بالعمل الحقلي ال یمكن اكتس���ابھا من دون ھذه الوجھة، 
وان تحقیق الفھم للثق��اف��ات األخرى ال یمكن تحقیق��ھ إال من خالل االنغم��اس الت��ام 
والمش�������اركة الفعلیة والتعاطف مع المبحوثین. وان الترجمة منذ نش�������أتھا كمجال 

رفي، قد لعبت دوراً مھماً بمعناه الواس�������ع في االنثروبولوجیا، فالترجمة على مع
وجھ العموم تعني التفاھم بین الثقافات، وطالما كان الرحالة العرب والمس��تكش��فون 
األوروبیون والمسافرون إلى المناطق البعیدة یواجھون دائًما مشكلة فھم األشخاص 

ذا اس��تُبِدلَت اإلیماءة ولغة اإلش��ارة، التي تم والش��عوب التي كانت مجاال ألقامتھم. ل
اس�������تعم���الھ���ا أوال، في وق���ت قری���ب ب���اللغ���ة المش�������ترك���ة او لغ���ة التواص���������ل 

التي تكون ذات نحو  (pidgins)، واللغة الھجینة 1(lingua francas)المشترك
ًسا في االتصال بین جماعات ذات  سا ط ومفردات محدودة ومختلطة تُستعمل أ سَّ مب
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وأص�����بح الش�����خوص الذین تعلّموا ھذه اللغات (یعني لغة التواص�����ل لغات مختلفة 
 بالمترجمین التحریریین والفوریین.المشترك واللغة الھجینة) 

مع تطور األنثروبولوجیا كحقل او تخص����ص أكادیمي في منتص����ف القرن  
اذ لم یكرر رواد االنثروبولوجیا  التاسع عشر، واصلت الترجمة لتلعب دوراً مھماً،

عملی����ة  (E. Tylor, L.Morgan and J. Bachofen)ین مث����ل التطوری
التواص���ل مع الثقافات االخرى المغایرة لثقافتھم من كلمات األش���خاص الذین تمت 
معایش�������تھم حدیثًا، وانما كالباحثین والمترجمین والناقلین لجمیع أنواع المعلومات 

ب حیاتھم عن ھؤالء الناس، فض�������ال عن الترجمة المباش�������رة او الفوریة ألس�������الی
 .المختلفة جًدا، عند التنظیر عن تطور المجتمع البشري وتطور الثقافة

التي تم جمعھ��ا من الحق��ل  اعتم��د تنظیرھم على المعلوم��ات اإلثنوغرافی��ة 
فض�����ال عن المعلومات التي دونھا المبش�����رون والمس�����افرون والتجار ومس�����ؤولو 
شعوب البدائیة آنذاك.  شر مع ال الحكومة االستعماریة، الذین كانوا على اتصال مبا
تم نش���ر أوص���اف طرق المعیش���ة وس���لوكیات الناس في الممارس���ات والمناس���بات 

شرھا في مخالسیما الطقوسیة  سات الخاصة، التيون  تلف المجالت المھنیة والدرا
 (E. Tylor)أنش���ئت في تلك المدة، ومثال ذلك مفھوم الثقافة الذي ص���كھ األس���تاذ 

وذھب البعض الى التش�����كیك في مص�����ادر  .1871في كتابھ المجتمع البدائي عام 
ة ھذه البیانات وانھ لم تكن ھناك مخاوف أو أي تقییم لھذه المعلومات من حیث كیفی

جمعھا، سواء كانت مبنیة على مالحظات فعلیة أو محادثات عارضة، وأي اللغات 
والحقیقة لم یكن  .المس���تعملة الذي كان یقوم بالترجمات وما ھي الطرق المس���تعملة

علم�اء األنثروبولوجی�ا في ذل�ك الوق�ت مھتمین بمس��������ائ�ل الترجم�ة ولكن فقط مع 
ا لدعم المبادئ النظریة والنظریات المعلومات نفسھا، والطرق التي یمكن استعمالھ

 التي كانت مجاال لالفتراض والتنظیر.
مع مرور الوقت بدأ علماء األنثروبولوجیا بتوس�������یع العمل الحقلي وجمع  

البیانات اإلثنوغرافیة في نھایة القرن التاس����ع عش����ر وبدایة القرن العش����رین، وتم 
وع جمع البیانات، على ید التعامل مع المنھجیة المیدانیة ودور الترجمة في مش�������ر

تاذ  یة في الوالیات  (F.Boas)االس������� األب المؤس�������س لألنثروبولوجیا االكادیم
المتحدة، اذ بحث اللغات غیر المكتوبة غیر األوروبیة بش�������كل منھجي على نطاق 

وبدأ في العمل المیداني على اللغات الھندیة األمریكیة في نھایة القرن التاسع  واسع
میة اللس�����انیات والدور المركزي الذي لعبتھ اللغة في الثقافة، وأكد على أھ ،عش�����ر

وان لم یتعامل مع مس��ألة الترجمة بش��كل ص��ریح. اذ أكد على ض��رورة تعلم اللغة 
 (M. Mead, E. Sapir, and L. Bloomfield)االصلیة عند تدریب تالمیذه 

الجوانب المختلفة للثقافة من خالل تس������جیل  عنوكان لزماً علیھم جمع المعلومات 
وقد نش���ر نتائج بحثھ اللغوي عن إثنولوجیا . النص���وص باللغة المحلیة او االص���لیة

في مجلدین على شكل نصوص، اذ دون النصوص  (Kwakiutl)قبائل الكواكیوتل
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الص��وتیة في النص��ف الس��فلي من الص��فحة وترجمتھا الى االنكلیزیة على النص��ف 
یة العمل بعنوان ش�������رح األبجدیة  العلوي، مع تقدیم موجز عن النس�������خة في بدا

المس�تعملة في تقدیم األص�وات الھندیة، وتوجھت جھوده نحو ارس�ال أكبر عدد من 
تالمیذه إلى القبائل الھندیة األمریكیة، التي كانت لغاتھم عرض�������ة لخطر االختفاء 

لومات اللغویة عن ھذه بس���بب التحول إلى اس���تعمال اللغة اإلنكلیزیة، لتس���جیل المع
اللغات، وباس������تعمال التدوین والتس������جیل الص������وتي، قبل أن یتم فقدان العدید من 

على الرغم من أنھ لم یتعامل مع الترجمة بش����كل . الجوانب المعرفیة الخاص����ة بھا
قة  ھا بطری یة) تم تنظیم ند ئل الھ با ید (الق جد عالم ال غات ال نھ أدرك أن ل عام، اال ا

 اللغات األوروبیة والالتینیة، ھذه االختالفات في الفئات النحویةمختلفة تماًما عن 
 .(Rubel and Rosman 2003: pp3-5)مركزیة الى مشاكل الترجمة ھي

بح���ارة المحیط في مق���دمت���ھ عن  (B. Malinowski)ویع���د االس�������ت���اذ  
أول عالم أنثروبولوجي  ،(Argonauts of the Western Pacific)الھادي

ي مع موض���وع اإلجراءات التي یجب على الباحث اس���تعمالھا یتعامل بش���كل منھج
إلجراء العمل الحقلي، وكان اكتس����اب اللغة المحلیة أمًرا أس����اس����یًا ومن المفترض 

وأشار إلى ضرورة  (instrument of inquiry) استعمالھ بوصفھ أداة للتحقیق
من جھة، نتائج المالحظة المباش���رة والبیانات والتفس���یرات المحلیة  رس���م خط بین

اإلنجلیزیة المبس��طة ھي أداة  ومن جھة اخرى رؤى الباحث ونظرتھ، موض��حا ان
غیر كاملة للغایة للحص�����ول على المعلومات، واقر بأھمیة اكتس�����اب معرفة باللغة 

وتحدث عن الطریقة التي انتقل بھا ھو  .المحلیة األص��لیة الس��تعمالھا كأداة للتحقیق
جمة والتي كما قال: س����لبت النص من جمیع نفس����ھ من تدوین المالحظات عند التر

ودعكت جمیع نقاطھ...في النھایة وجدت نفس��ي أكتب حص��ریًا -خص��ائص��ھ المھمة
التي ھي أكبر جزر التروربریاند مع مالحظة سریعة، لكل (Kiriwinian)بلغة الـ��

 .(Malinowski 1961: p2) كلمة بكلمة
وعلى العموم، ت��درب علم��اء األنثروبولوجی��ا الس�������یم��ا اإلنكلیز على لغ��ة  

الذي درس قبائل النویر  (Evans-Pritchard) االس�����تاذالمجتمع المبحوث مثل 
الذي  (M. Fortes)واالس���تاذالتي تنتمي لغتھا الى عائلة اللغات النیلیة االفریقیة، 

 (E. Leach)ن، واالس���تاذدرس االش���انتي التي تتحدث لھجة التوي من لغة اآلكا
الذي درس مرتفعات بورما(مانیمار حالیا) الذین یتحدثون اللغة البورمیة القریبة 

وغیرھم من العلم��اء، اي من المھم دائم��ا تعلم اللغ��ة أو اللغ��ات  ،الى لغ��ة التب��ت
 .الباحث المستعملة في المناطق التي یعمل فیھا

المھم استعمال اللغات المحكیة أدرك الباحث االنثروبولوجي الثقافي أنھ من  
ًیا ولیس لغوًیا، لفھم طبیعة الثقافة المحلیة ومعانیھا، وقد عرض مؤخًرا، في  محل
موس���وعة (البحث اإلثنوغرافي: دلیل الس���لوك العام) المخص���ص لتفس���یر أس���الیب 
البحث المكتوبة من علماء األنثروبولوجیا في بریطانیا، بأن العمل الحقلي، یتطلب 
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ھجًیا (للغة المحلیة) ونس�������ًخا دقیًقا، في غیاب نظام الكتابة المحلي (الذي فھًما من
یجب تعلمھ على أي حال) ویجب على الباحث أن یص�������نع نظاًما ص�������وتًیا واحًدا 

یعد  ،باإلض��افة إلى ذلك باس��تعمال نظام معترف بھ مثل األبجدیة الص��وتیة الدولیة
لغة مبس������طة أو كریولیة  تعلم اللغة المش������تركة للمنطقة األوس������ع، س������واء كانت

Creole اي ھجینة، أمًرا ضروریًا أیًضا(Ellen, R. 1984: p181) . 
وال یقتص�����ر جمع البیانات أثناء العمل المیداني على تس�����جیل الص�����وت أو  

الفیدیو للغة المحكیة وتدوین المالحظات أثناء المقابالت، بدالً من ذلك، یجب نس���خ 
المتحدثین األص��لیین الذین یفھمون بالض��بط جمیع التس��جیالت وترجمتھا بمس��اعدة 

س�����یاق حالة الكالم وما یتحدث عنھ الناس، باإلض�����افة إلى ذلك، یجب على العامل 
المیداني على األقل ص������یاغة تحلیل تقریبي للبیانات، ألن التحلیل والوص������ف فقط 

 .یكشفان الفجوات والفقرات غیر الواضحة في البیانات
 اإلثنوغرافي بین لغة المصدر ولغة الھدفالنص  

ال یزال ھن��اك نق��اش مس�������تمر وج��دل بین علم��اء األنثروبولوجی��ا الثق��افی��ة  
األمریكیة على إعادة النظر في مش�������روع األنثروبولوجیا وتوجھاتھا االكادیمیة، 
الس�����یما في ذلك الخط الذي یمتد من العمل الحقلي وجمع البیانات إلى إنتاج النص 

ومن س�������ار على نھجھ في ان  (J. Clifford)األس�������تاذ  افي، وقد ادعىاإلثنوغر
یس��تند الفھم الثقافي إلى تلك فرض��یة أن تنص على ان الترجمة للنص اإلثنوغرافي 

 .2ھي الممكنة، ویجب أن تكون جمیع جوانبھا محوراً أساسیاً في تلك المناقشة
افیة عن حقیقة أن ظھرت سلسلة من القضایا الناشئة في األنثروبولوجیا الثق 

الترجمة ھي، او یجب أن تكون ش����اغالً مركزیاً بالنس����بة لألنثروبولوجیا، مثل ھل 
فة إلى أخرى ممكنة وإذا كان األمر كذلك في أي ظروف؟ وھل  قا الترجمة من ث
یمكن للباحث األنثروبولوجي التحكم في لغة أخرى بش�������كل كاٍف لتنفیذ الترجمة؟ 

یة التي یجب ان یتبعھا یة،  والكیف باحث عندما یتعامل مع وجود اللھجات الطبق ال
والتعددیة اللغویة؟ وكیف تتش�������كل الترجمة المقبولة، التي تحتوي على المزید من 

اي اللغة المحلیة او االص�������لیة، أو لغة  (Source language)لغة المص�������در
اي لغ��ة المترجم او الب��اح��ث؟ م��ا العالق��ة بین  (Target language)الھ��دف

  اإلطار المفاھیمي لألنثروبولوجیا؟الترجمة و
تظھر بدایة النقاش من اس���تكش���اف المدى الذي تتناس���ب فیھ الترجمة مع ما  

یفعلھ علماء األنثروبولوجیا أثناء اجراء العمل الحقلي، وعند تحلیل البیانات وكتابة 
ع��ادة م��ا یعم��ل علم��اء األنثروبولوجی��ا على القی��ام  النص اإلثنوغرافي النھ��ائي، اذ

بأعمالھم الحقلیة في ثقافة مغایرة لثقافتھم، والتأكید على تعلم لغة الثقافة التي قید 
الدرس فور وص�������ولھم إلى موقع العمل، الذي یحتاج الى عددا من المس�������اعدین 

والمنزلة الس���یما االخباري، الذي عادة ما یتص���ف بمجموعة من المقومات كالعمر 
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ومستوى التعلیم...ثم یقوم بتدوین البیانات التي یحصل علیھا عند رصد ومالحظة 
الس���لوك، وما یس���رده الناس إلیھ، وتكتب في البدایة الكلمات المرتبطة بالطقوس أو 
األحادیث والمالحظات باللغة المحلیة لتحویلھا إلى لغتھ الخاص�������ة. تس�������مى ھذه 

األول، اي كیفی��ة تقری��ب أقرب ق��در ممكن من االجراءات ب��الترجم��ة في المق��ام 
الكلمات واألفكار المحلیة للثقافة، ویحاول علماء أنثروبولوجیا آخرون، بعد القیام 
بترجماتھم من لغة المص�������در، الى اختیار فحص بیاناتھم من حیث تكرار أنماط 
 الس����لوك واألفكار وتقدیم تفھمھم للثقافة في س����لس����لة من االعمامات، عندھا تكون

الترجمة في ھذا المستوى، من حیث المفھومات التحلیلیة بان تسمح بإمكانیة النظر 
، مثل أنواع الزواج او خطوط في أوجھ التش����ابھ بین الثقافات إذا كانت ذات ص����لة

 النسب.
تعد مس������ألة التوافق بین الفھم الثقافي لمجموعة واحدة ومس������توى التركیب  

د تطور المفھومات التحلیلیة في األنثروبولوجیا التحلیلي مسألة مھمة للغایة، اذ استن
إلى فرض��یة التش��ابھ بین الثقافات وعلى مس��توى تحلیلي أعلى من االعمامات التي 
تش�����كلت حول ثقافة واحدة، یفید ھذا المس�����توى من االعمام، الى جانبا من فردانیة 

ال وخص����وص����یة الظواھر الثقافیة التي كش����فتھا ترجمة الباحث االنثروبولوجي، و
یرغب بعض علماء األنثروبولوجیا المعاص�����رین في التس�����لیم بھا، وذلك لش�����عور 
مفاده أن المفھومات التحلیلیة ال تتوافق مع المعرفة الكافیة لمعاني الثقافة الخاص����ة 
یة  ھذه المفھومات التحلیل لك أن یرى البعض  ھا، واألھم من ذ التي تمت دراس�������ت

رض على العالم الثالث اآلخر، مما یھدد وكأنھا تنبثق من الغرب المھیمن الذي یف
كان االھتمام موجھا في البدایات االكادیمیة ، اذ خص�������وص�������یة مفھوماتھم الثقافیة

لألنثروبولوجیا نحو بیان التطور التاریخي (االجتماعي والثقافي) لنظم اإلنس�������ان 
كالزواج واالس�������رة، وخیر من مثلھ رواد التطوریة، ثم اعقبھم رواد االنتش�������اریة 

وجیھ االھتمام نحو االنتش��ار التاریخي للس��مات الثقافیة المركزي والدائري، ومن بت
التجزیئیة -وتالمیذه بالتوجھ نحو التاریخیة(Boas)ثم رائد المدرس�������ة االمریكیة

للثقافة عند توجیھ االھتمام نحو منطقة العناصر الثقافیة او ما یعرف بمنطقة الثقافة 
 في أقالیم جغرافیة.لبیان مفھوم النمط ومدى تماثلھ 

على الرغم من أن الترجمة في األنثروبولوجیا تنطوي بوض��وح على إجراء 
سات الترجمة، التي ظھرت حدیثًا السیما  أكثر تعقیًدا من الترجمة األدبیة، وان درا
في الوالیات المتحدة كنظام متمیز ال یتعامل فقط مع الس�������یاق التاریخي والثقافي 

أیًضا مع المشكالت المرتبطة بترجمة النصوص، التي تقدم بعض للترجمة، ولكن 
 .المساعدة لعلماء األنثروبولوجیا في مواجھة قضایا مماثلة في عملھم

تباینت نماذج مختلفة للترجمة من حیث الدرجة التي كانت موجھة نحوھا،  
 اي نحو لغة الھدف أم إلى لغة المص���در، اذ ما نوع االتص���ال الذي یجب أن یكون
بین النص األص���لي (المحلي) والترجمة؟ وھل دور المترجم، كما ھو مطبوع على 
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الترجمة، مواٍز لدور األنثروبولوجي بوص�������فھ مترجما للثقافات االخرى المغایرة 
لثقافتھ، فان االجابة تعتمد على افتراض����ین مختلفین في نظریة الترجمة فیما یرتبط 

والذي یعد (Instrumental) االلي للغةباس�������تعمال اللغة ھما: المفھوم الفعال او 
أس���لوبا لتواص���ل المعلومة الموض���وعي، ومعبرا عن الفكر والمعاني عندما تش���یر 
المعاني إلى واقع تجریبي أو یشمل وضع براغماتي، والمفھوم الھرمنیوطیقي للغة 

(Hermeneutic)  تأویل، المؤلّف من الفكر والمعاني، حیث لذي یؤكد على ال ا
او  ممیّزالخیر (االفتراض الثاني) الواقع والتفس��یر للقیم الخالقة وھو یش��كل ھذا األ
كما تطورت نماذج التنافس للترجمة، وھناك من یرى الترجمة كفعل المفض�������ل، 

طبیعي، بوص��فھا أس��اس��ا للتواص��ل بین الثقافات الذي طالما میز الوجود البش��ري، 
عالمي للتجربة اإلنس�������انیة في البدایة، یؤكد ھذا المنھج على الطابع المش�������ترك وال

وأوجھ التش���ابھ فیما یبدو، على اختالف اللغات والثقافات، في المقابل، ھناك وجھة 
نظر مف��ادھ��ا أن الترجم��ة، التي ینظر إلیھ��ا على أنھ��ا اقتالع وترجم��ة للمع��اني 

 .(Venuti 2000: pp5-6)الضعیفة او الھشة للغة المصدر، ھو غیر الطبیعي
لغة المص�������در عن تلك الخاص�������ة بلغة الھدف، ویجب قد تختلف قیم ثقافة  

التعامل مع ھذا االختالف في أي نوع من الترجمة، من الواض�������ح أن الترجمات 
التي یقوم بھا علماء األنثروبولوجیا ال یمكن أن تس����اعد ولكن لھا آثار أیدیولوجیة، 

، والتي كیف یحفظ احدا ما القیم الثقافیة للغة المص�����در في الترجمة إلى لغة الھدف
عادة ما تكون الھدف من الترجمة، وتعد قیم الثقافة المحلیة جانباً أس�����اس�����یاً لمعظم 
الظواھر الثقافیة التي یعمل علماء األنثروبولوجیا على وص�������فھا، وقد تختلف ھذه 

وبدأت تظھر مفھومات النس���بیة الثقافیة ، القیم عن قیم ثقافة الھدف وتتعارض معھا
قرن الماض��ي على الس��طح في الوالیات المتحدة، اذ ینص واللغویة في س��بعینیات ال

ھذا االتجاه (على مس�������توى االنثروبولوجیا) أن جمیع الثقافات فریدة ومختلفة وأن 
الترجمة الثقافیة مھمة ص������عبة إن لم تكن مس������تحیلة، ولكن یجب محاولة الترجمة 

قافات ھو ھدف مھم، وم قافیة إلى لغة عالمیة ألن التفاھم بین الث ع ذلك، ھناك الث
أیض�������ا بعض الذین یؤیدون الموقف الذي على مس�������توى معین من االعمام ھناك 

 . شمولیة لكل من اللغة والثقافة
 ب��ی��ن ال��ت��رج��م����ات ال��ى ال��ل��غ����ة ال��واح����دة (R. Jakobson)ی��م��ی��ز  

(Intralingual)إعادة صیاغة أو تفسیر العالمات اللفظیة عن طریق عالمات  اي
اي الترجم���ة  (Interlingual) أخرى من نفس اللغ���ة، والترجم���ة بین اللغ���ات

المالئمة، وتفس���یر اإلش���ارات اللفظیة عن طریق بعض اللغات األخرى، والترجمة 
یة  یائ اي تفس�������یر العالمات اللفظیة عن طریق  (Intersemiotic)بین الس�������یم

ویش������یر إلى أن معنى اإلش������ارة اللغویة ھو ، مات نظام تس������جیل غیر اللفظيعال
ترجمتھا إلى بعض العالمات البدیلة األخرى، وخاصة تلك التي تم تطویرھا بشكل 

قد أدرك  مل، و لذي یح�دد  (Boas)، كم�ا فع�ل (Jakobson)كا من قبل�ھ، أن ا
، وأن الترجم��ات النمط النحوي للغ��ة ھي جوان��ب الخبرة التي یج��ب التعبیر عنھ��ا
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تتطلب معلومات تكمیلیة في الغالب ألن اللغات مختلفة فیما یجب أن تنقلھ، وما یتم 
بمثال عن نوع المعلومات التكمیلیة، التي یجب  (Jakobson)نقلھ، واس������تش������ھد

توافرھا عند مناقشتھ لألسماء غیر الحیة التي یتم تجسیدھا حسب النوع االجتماعي 
(Gender)لموت، اذ ان كلم��ة ا (Death)  في الروس�������ی��ة ھي أنثوی�ة، الممثل�ة

 ،بوص���فھا المرأة، بینما في األلمانیة، الكلمة ذكوریة ومن ثم تمثل بوص���فھا الرجل
من الواض�������ح أن التمییز في مثل ھذا النوع مھم عندما یقوم المرء بأي نوع من 

ا تق��دیم الس�������ی��اق الثق��افي للترجم��ة اوال  :Venuti 2000)الترجم��ة، یج��ب دائم��ً
pp114-117). 

 4ص�������احب توجھ التكافؤ الدینامیكي (E. Nida)3یجیب اللغوي والمترجم 
عن مدى قرب أي ترجمة إلى النص األص��لي أو العبارة األص��لیة؟ بالقول: بما أنھ 
بالطرق  قة، أو  ما في المعاني المعطاة للرموز المطاب تان إ طابق تان مت ال توجد لغ
التي تترت��ب بھ��ا ھ��ذه الرموز في عب��ارات وجم��ل، فمن المنطقي أن��ھ ال یمكن أن 

ترجمة دقیقة تماما، قد یكون التأثیر  ال ...یكون ھناك أي تطابق مطلق بین اللغات
مقربًا إلى حٍدّ معقول من األص�����ل ولكن لیس لھ ھویة بالتفص�����یل، لذلك، یجب أن 
تأویل من جانب المترجم، ویجب  یة الترجمة على درجة معینة من ال تنطوي عمل
أن تتطابق الرس������الة في لغة المس������تقبِل قدر اإلمكان مع العناص������ر المختلفة للغة 

 ان المقارنة المس����تمرة بین االثنین ض����روریة لتحدید الدقة والتناظر،المص����در؛ و
وعلى المرء أن یعید إنتاج شكل ومحتوى النص األصلي حرفیاً وبشكل ذي معنى، 
ویقترب من التقری�ب ق�در اإلمك�ان، وأن یتعرف على الش�������خص المتكلم في لغ�ة 

تحقق الترجمة المص������در ویفھم عاداتھ وطریقة تفكیره ووس������ائل التعبیر، على أن 
الجیدة نفس الغرض في اللغة الجدیدة كما فعلت النسخة األصلیة في لغة المصدر، 

 :Venuti 2000)فض�����ال عن انھ یجب أن یكون لدیھ الش�����عور باللغة األص�����لیة
p126).  
احتیاجات القارئ، مش�������یرا إلى أن الترجمة یجب أن تتمیز (Nida) یلبي 

ط بثقافة المس�����تقبل، ولھذا الس�����بب، یُنظر إلیھ بطبیعیة التعبیر، وأنھ ینبغي أن ترتب
ترویض  جی�ن او  لى ت����د عون إ ین ی����د لئ����ك ال����ذ معس��������ك�ر أو في  عل�ى أن����ھ 

قل روح (Domestication)الترجمة یة وأن تن اذ یجب أن تكون الترجمة منطق
وطریقة األصل، وأن تكون حساًسا ألسلوب النسخة األصلیة، ویجب أن یكون لھا 

والحل، كما  ،المس���تقبلي كما كان األص���لي في جمھورهنفس التأثیر على الجمھور 
یراه، ھو نوع من التكافؤ الدینامیكي الذي یوازن بین االھتمامات، على الرغم من 
أن المعادلة یجب أن تكون موجھة نحو المص����در، في نفس الوقت یجب أن تتوافق 

فیما یرتبط مع لغة وثقافة المستقبل، ویشرح بالتفاصیل في مجلده (مھارة الترجمة) 
ب��الطرق التي یج��ب أن یس�������تعملھ��ا المترجم للحص�������ول على أقرب تقری��ب للغ��ة 
المص���در، بما في ذلك اس���تعمال الحواش���ي إللقاء الض���وء على االختالفات الثقافیة 
ا مش���اكل ترجمة المحتوى  عندما یتعذر العثور على التقریب القریب، وناقش أیض���ً
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س�������خریة، والمفارقة، والنزوات، العاطفي للنص األص�������لي، والحاجة إلى نقل ال
–Venuti 2000: 139)والعناص����ر المش����حونة او االنفعالیة للمعنى األص����لي

140). 
على مفھوم متس����اٍم لإلنس����انیة بوص����فھا جوھًرا لم  Nidaتس����تند نظریات  

یتغیر من حیث الزمان والمكان، ألن ما یوحد البش�������ریة أكبر من الذي یعمل على 
انقس�����امھا، وبالتالي حتى في حاالت اللغات والثقافات المتباینة جًدا، ھناك أس�����اس 

 . جھاتللتواصل، ویتبع معظم علماء األنثروبولوجیا في عملھم الحقلي ھذه التو
غات  تعكس  یة بین ل قاف وتؤكد الترجمة للنص األجنبي على االختالفات الث

المصدر ولغات الھدف، والھدف في األنثروبولوجیا، ھو عرض الجوانب المختلفة 
للثقافة أو المجتمع التي یتم فحص���ھا في "الترجمة" التي ھي ص���حیحة إلى األص���ل 

لوصف أكثر قبوال وسالسة للجمھور قدر اإلمكان، ال ینبغي تقدیم تنازالت لجعل ا
المس��تھدف إال بص��راحة. یجب أن یتم إدراك في لغة الھدف العالقات النص��یة للغة 
المص��در مع عدم اإلخالل بالنظام اللغوي األس��اس��ي للغة الھدف، من النقاط المھمة 
التي أثیرت، والتي ترتبط بشكل مباشر أكثر بالترجمات من علماء األنثروبولوجیا، 

ن النص األجنبي یعتمد على ثقافتھ الخاص���ة من أجل الوض���وح، ولذلك، فمن ھي أ
الض�������روري عادةً توفیر معلومات تكمیلیة وش�������روح وما ش�������ابھ ذلك للترجمة 

وھذا ضروري بشكل خاص  األنثروبولوجیة، ھذا ھو ما یشار إلیھ باسم التوضیح،
یة دقیقة في لغة عندما ال تحتوي لغة المص�������در وثقافتھا على مرادفات لغویة وثقاف

ومثال ذلك ابداع األس��تاذ ش��اكر مص��طفى س��لیم في ترجمتھ كتاب االنس��ان  الھدف.
في المرآة بالنس�بة للنص األص�لي (المتن) وفي الش�روحات التي تض�منتھا الترجمة 

 في الھامش او نھایة الكتاب.
تعمل األنثروبولوجیا في الحفاظ على أكبر قدر ممكن من ثقافة المص�������در  
التي ھي موض�وع التحقیق في الترجمة أو اإلثنوغرافیا، ویبدأ ھذا من العمل ولغتھ 

نات وفي القرارات  یا یل الب الحقلي، عند تس�������جیل المعلومات، ویس�������تمر في تحل
المرتبطة بطبیعة النص اإلثنوغرافي الذي س������یتم إنتاجھ، ومن ناحیة أخرى، یجب 

القارئ محترفا أو غیر أن یكون النص مفھوما عند قراءة ذلك النص، س������واء كان 
من بعض النواحي، فإن كتابة نس��خة ش��ائعة من النص اإلثنوغرافي ألحد ، محترف

األش�������خ��اص ھو في ح��د ذات��ھ ترجم��ة للنص اإلثنوغرافي، الموج��ھ نحو ع��الم 
األنثروبولوجیا المحترف، في التحلیل النھائي، ھي مس�����ألة التوازن أو المقایض�����ة 

جة إلى أن تكون مفھومة ع حا قدر بین ال قل أكبر  جة إلى ن حا قارئ النص وال ند 
ممكن من المادة األصلیة، السؤال المعروض ھو كیفیة تحقیق ھذا التوازن، وتكون 
االج��اب��ة ب��ان��ھ یج��ب على الترجم��ات، في التحلی��ل النھ��ائي، أن تتف��اوض على 
تھ ووجھة نظر الجمھور  قاف غة المص��������در وث یة بین ل قاف یة والث االختالفات اللغو

 .لترجمةالمستھدف ل
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تعد النظریات اللغویة المرتبطة بطبیعة وخص�������ائص اللغة، والتي ال تزال  
شكل أھمیة كبیرة لكثیر من علماء األنثروبولوجیا الیوم، ھي وثیقة الصلة بمسألة  ت

التي تؤكد أن البش�����ر الذین یتحدثون  (Sapir–Whorf)الترجمة، مثل فرض�����یة 
یقي مع تس����میات مختلفة مرفقة: إنھم لغات مختلفة ال یعیش����ون في نفس العالم الحق

وتش����كیل  ،وتعمل اللغة نفس����ھا كمرش����ح على الواقع -یعیش����ون في عوالم مختلفة 
  .(Werner and Campbell 1970: 398)إدراكنا للكون من حولنا

ھ��ذا المب��دأ، ال��ذي یجمع بین الحتمی��ة اللغوی��ة والنس�������بی��ة اللغوی��ة، ھو في  
عالمیة البناءات العقلیة المرتبطة عن (Chomsky)معارض������ة واض������حة ألفكار 

ممكنة او المتاحة قد تفس�������د فرض�������یتھما وتدعم ھي الباللغة، حقیقة أن الترجمات 
كالمترجم ومكانتھ الوس������یط بین المجتمع المحلي  (Chomsky)5نظریة عالمیات

والعالم الخارجي، ویعد بمثابة المس��تمع الذي یترجم الثقافة المحلیة، ویخلق ص��ورة 
لعالم الخارجي، وقد یكون النظر إلیھ أیًضا على أنھ الغریب او الخارجي، لھا نحو ا

وما یتم انتاجھ (ھو أو ھي) عبارة عن نص إثنوغرافي، والذي یجب أن یتض������من 
تص��یغًا للمفھومات المحلیة ووض��عھا في س��یاقھا، والتي قد ال یكون لھا مرادف في 

فان النص اإلثنوغرافي لغة الھدف، وكما ھو الحال بالنس������بة لجمیع النص������وص، 
مشروط بشكل طبیعي، یوازي أداء الراوي في نص اللغة العربیة الكالسیكیة، مع 

 اكتسابھ المعرفة والفھم، عندھا ستكون ترجمتھ للثقافة أكثر وضوحاً وتألقاً.
 المبحث الثاني: (التظاھر الدوري والنص اإلثنوغرافي)

 الترجمان الثقافي:  -1
الس����ید حافظ االس����ود واحدا من اعالم االنثروبولوجیا العربیة یعد االس����تاذ  

من  1972المعاص����رة، الذي أنھى الش����ھادة الجامعیة االولیة (البكالوریوس) عام 
قس���م الفلس���فة والدراس���ات االجتماعیة بجامعة االس���كندریة، وحص���ل على ش���ھادة 

ستاذ االنثرو 1978الماجستیر عام  شراف ا بولوجیا من جامعة االسكندریة تحت ا
احمد ابو زید، ثم انتقل الى جامعة میش�����یغان وحص�����ل على ایض�����ا على ش�����ھادة 

، ثم حص����ل على ش����ھادة الدكتوراه من نفس الجامعة عام 1984الماجس����تیر عام 
 .6(R. Rappaport)تحث اشراف استاذ االنثروبولوجیا 1988
 (أنماط الفكر: دراس������ة أنثروبولوجیة لوجھاتنال الدكتوراه عن اطروحتھ  

نظر العالم في الریف المص����ري) وتخص����ص في االنثروبولوجیا الثقافیة الس����یما 
الكتابة في رؤى العالم والفكر واالنثروبولوجیا الرمزیة والدین والمجتمع االسالمي 
والكونیات والش��خص��یة في المجتمع الخلیجي والعربي والفوكلور، وش��غل مناص��ب 

یات ثم انتقل الى الخلیج الس�������یما عدیدة امتدت من جامعة طنطا في عقد الثمانین
حادي  ئل القرن ال طا اوا عة طن جام یات والعودة الى  قد التس�������عین االمارات في ع

) ومن ثم الى 2008-2004والعش�������رین، ومن ثم االنتق���ال الى البحرین من (
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یة االنس��������انیات والعلوم االجتماعیة بجامعة  تاذا في كل االمارات، وال یزال اس�������
 حدة.االمارات العربیة المت

لھ مؤلفات ودراس�������ات وبحوث عدیدة باللغتین العربیة واالنجلیزیة، مثل  
 Muslim Worldviews and)رؤى الع��الم والحی��اة الیومی��ة عن��د المس�������لم 

Everyday Lives)  یقدم فیھ مفھومات رؤى العالم وكوزمولوجیا 2012عام ،
ناؤھا إال من علماء المسلمین، موضحا أن األنواع المختلفة من لرؤى العالم ال یتم ب

الدین أو النخبة المثقفة، ولكنھا تندرج في التقالید اإلس����المیة، متض����منة في الخیال 
 .الش������عبي، وتنطلق من خالل تفاعل الناس الیومي في مختلف البلدان والمجتمعات

 Religion and Folk)ب���اللغ���ة االنكلیزی���ة  2002وكت���اب ص���������در ع���ام 
Cosmology) ربی��ة تح��ت عنوان ال��دین والتص�������ور ومن ثم تم��ت ترجمت��ھ للع

عام  الش������عبي للكون: س������یناریو الظاھر والباطن في المجتمع القروي المص������ري
، وكتاب األنثروبولوجیا الرمزیة: دراس�����ة نقدیة مقارنة لالتجاھات الحدیثة 2009

، ویعد من الكتب الرائدة في ھذا المجال، على 2002في فھم الثقافة وتأویلھا عام 
 العربیة. مستوى المكتبة

 النص اإلثنوغرافي:  -2
، من 2005في منتص���ف فبرایر عام افاد الس���ید األس���ود انھ قد تلقى دعوة  

أص�������دقاء ش�������یعیین متباعدین عن بعض�������ھم البعض، مثل أحمد مرھون وعبد هللا 
لك في القرى المجاورة العراض�������ي مة وكذ نا ، لحض�������ور طقوس المحرم في الم

كالش���ركان، وعراد، والبوراي، وبني جمرة والكارانة، وعلى الرغم من أنني كنت 
أعرف الكثیر عنھم نظرًیا، إال أنھ قد أتاحت ھذه الدعوة غیر المس�������بوقة لرؤیة 

ي الفعالیات الطقوس والمش�����اركة فیھا، ویقص�����د انغماس الباحث األنثروبولوجي ف
والمش�������اركة فیھا وفقا لمبدأ المالحظة المش�������اركة، وفیما یلي بعض المالحظات 

وتأمالت عن  ،)2006و  2005لطقوس الحسینیة (نفذت في عامي لاإلثنوغرافیة 
 أھمیتھا لشعب البحرین.

خص�������ص الجزء االول من بحثھ للجانب الرمزي تحت عنوان (مالحظات  
ة الجس�دیة) دون فیھ المقدمة االتیة: على الرغم من وانعكاس�ات في الرمزیة الش�یعی

حقیقة أن مملكة البحرین قد شھدت تغیرات ھائلة في توجھھا نحو الوسط العالمي، 
والحداثة، وتحریر االقتص�������اد، إال أنھا ال تزال تھیمن علیھا رؤى العالم التقلیدیة 

ین یطلق علیھا في الخطابات الطقوس�یة لكل من الش�یعة، الذ المنكس�رة والمش�روعة
، والسنة الذین یظھرون تفانیًا عمیقة لعائلة النبي، آل (Baharna)محلیًا البحارنة 

 . البیت، والمعلوم انھ تشكل الشیعة األغلبیة، أو ثلثي السكان
قدم ملخصا تاریخیا سریعا عن الواقعة وشخوصھا ومعسكر القتال وتاریخ  

احیاء المراس���م بالقول: یظھر الحدث  حدوثھا، ومن ثم االنتقال الى المش���اركین في
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األكبر في االحتش��������اد او التجمع��ات المركزی��ة التي تظھر في ع��ددا من البل��دات 
مساًء،  4:00أو  3:30في العاشر من الشھر المحرم عند الساعة والقرى، اذ تبدأ 

التجمع��ات التي تمت��د الى ثالث س��������اع��ات، حی��ث ج��اءت المس�������یرات (الموك��ب 
mawkab (  للمدن والقرى المشاركة من خالل الطریق الرئیسي للقریة المضیفة

یة ( یوثق بالص�������ور تلك  التي تعرض المجموعات المكثفة أو الطقوس الحس�������ین
 .المواكب )

إن اس������م ثم ینتقل بعد ذلك الى وص������ف الخطب التي ترافق المراس������م، اذ  
قدیمھا في كل من الحس����ین ھو الغالب في جمیع الخطب الدینیة الش����یعیة التي یتم ت

ھو مكان أو قاعة كبیر تستعمل للتجمعات  المأتم، ف(ma’atims)المساجد والمآتم 
سبات الخاصة مثل طقوس الموت وحفالت  االجتماعیة والدینیة باإلضافة إلى المنا
ا لھن، وتقوده  الزواج، وتش���ارك النس���اء الش���یعیات في المآتم المص���ممة خص���یص���ً

التي تدربت دینیاً وتكون بمثابة  (mullaya) او المالیة (shaykha)الش�������یخة 
 ، او الموجھ.الواعظ
تدوین حال البیوت والش�������وارع والمس��������اجد والمباني...التي   ویتجھ نحو 

باألعالم الس�����وداء والالفتات والملص�����قات الحس�����ینیة، وتوزیع الطعام توش�����حت 
وصوت الطبول  (latmah)، ونصب المواكب والضرب على الصدور والشراب
عن الخطب التي یص����ور فیھا الش����یخ او الخطیب الواقعة، والقص����ائد التي فض����ال 

مثل باسم الكربالئي وحسین االكرف التي تدفع  (radud)یقدمھا الرادود الحسیني 
المش���اركین الى البكاء والنحیب تجاه المواقف التي تعرض لھا الحس���ین وانص���اره 

 التي یصفھا بالنص االتي:
Men showed sincere love, mercy and emotion toward 

the whole event of ‘Ashura. These features stand against 
the notion of patriarchy or male dominance in Arab 
culture. Put differently, those who emphasize masculinity 
of Arab patriarch cannot explain the intense crying men 
do when they remember al-Husayn or his family (Zaynab, 
Sakyna, Ruqayyah and so forth).Al-Aswad 2007:(part 1) 
p3. 

اظھر الرجال العش�����ق الخالص، والرحمة والعاطفة تجاه واقعة عاش�����وراء  
ھیمنة  عموما. اذ تقف ھذه المظاھر ض�������د فكرة النظام االبوي (البطریركیة) او

بعبارة أخرى، ال یس����تطیع أولئك الذین یش����ددون على  .7الذكور في الثقافة العربیة
رجولة البطریرك العربي تفسیر ما یفعلھ الرجال بالبكاء الشدید عندما ذكر الحسین 

 أو أھل بیتھ مثل ( زینب، وسكینة، ورقیة وما إلى ذلك).
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 ویختتم الجزء االول من بحثھ بالنص االتي: 
The revolution of al-Husayn, a phrase used by the Shi‘a to 

denote the martyrdom in Karbala, still holds powerful ethical 
and political symbolism for the oppressed and marginalized. By 
abolishing unjust treatment, mourners seek redemption in both 
this life and the afterlife. One of the dynamic and consistent 
political tools of the Shi‘a is their mass demonstration (masira), 
which organizes quickly and reveals their reactions to events 
that occur both inside and outside the country. Al-Aswad 
2007:(part 1) p4. 

مل الش��یعة عبارة ثورة الحس��ین للداللة على االس��تش��ھاد في كربالء، یس��تع 
التي ال تزال تحمل رمزیة أخالقیة وسیاسیة قویة للمظلومین والمھمشین. اذ یسعى 
المش��یعون االص��الح بالحیاة الدنیا واالخرة على حد س��واء من خالل إلغاء المعاملة 

والمتس�قة للش�یعة ھي مظاھرتھم  الظالمة، وان إحدى األدوات الس�یاس�یة الدینامیكیة
)، التي تنتظم بس���رعة وتكش���ف ردود أفعالھم على masiraالجماھیریة (المس���یر 

 األحداث التي تحدث داخل وخارج البالد.
ومنح عنوان ثق��اف��ة الحزن ورمزی��ة اللون للجزء الث��اني من بحث��ھ، وب��دأ  

لنبي، وتحمل بالنص االتي: یحزن الش�����یعیة على الحس�����ین ویذرف الدموع لعائلة ا
ألوان األس����ود واألحمر واألخض����ر واألبیض أھمیة رمزیة في طقوس عاش����وراء 
والدراما المرافقة لھا، وعلى الرغم من أن الش������یعة یقدرون اللون األس������ود كرمز 
للحیاء او التعفف، إال أنھ یؤكد أیضاً الحزن، ویرتدي الرجال القمصان والسراویل 

ثم . (Aza’ or ta‘zziyya)والعزاء او التعزیة السوداء غالباً في مسیرات الحداد
باین النوع االجتماعي  یتجھ الى ھا بت باین ئة المالبس وتص�������میمھا وت وص�������ف ھی

والمنزلة والدور بالنسبة للسید والشیخ والعامي وتصمیم العمامة ولونھا، ویضیف 
-al)في تدونیھ اإلثنوغرافي بالقول: یبدى الش����یعة احتراًما كبیًرا للتربة الحس����ینیة 

turba al-Husayniyya) حمر أو البني اللون التي ھي حجر من الطین األ
مص��نوع من تربة كربالء، یرمز لدم اس��تش��ھاد الحس��ین حیث تكون موض��ع س��جود 

 الجبھة في الصالة.
الذي یعد واحدا من Drama ثم ینتقل بالوص�������ف الى موض�������وع الدراما 

على (ta‘ziyah) النشاطات التي تشھدھا المراسم في عاشوراء، اذ یعرف التعزیة
األداء المس�������رحي لواقعة الطف في كربالء، ثم یقوم  انھا الدراما الش�������عائریة او

بتص���ویر مش���ھد الحدث الدرامي من ناحیة المكان والموقع والمس���تلزمات واألداء 
التمثیلي والدالالت الرمزیة للمش�خص�ات واأللوان مثل دراما مقتل الحس�ین وحرق 
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ویختتم البحث بالعبارة  (ma ba’d Zaynab)الخیام ومس������رحیة ما بعد زینب 
 التیة:ا

To conclude, these rituals and mourning recitations 
symbolize struggles against any ideological or materialistic 
power that precludes or prohibits individuals from their rights. 
Al-Aswad 2007:(part 2) p4 

لنض������ال ض������د أي قوة إلى اومراثي الحزن في الختام، ترمز ھذه الطقوس 
 إیدیولوجیة أو مادیة تمنع أو تحرم األفراد من حقوقھم.

 الخاتمة:
یتش��ابھ دور المترجم مع دور عالم األنثروبولوجیا: وكالھما مكلف بتفس��یر  

تجرب�ة الثق�اف�ات األخرى ألولئ�ك ال�ذین یفتقرون إلى المعرف�ة بھ�ا، ف�الترجم�ة ھي 
شفاھیة، وانھا  شكالھا المكتوبة او ال سواء في أ شریة  واحدة من أقدم الممارسات الب

ثقافات ممكنًا، وبقدر ما إذا كان الض����روریة لجعل التواص����ل بین الناس لمختلف ال
التركیز على الجوانب الرسمیة للنص أو على محتواه، فانھ ینبغي أن تأخذ المناقشة 
في الحس�������بان الطابع الوظیفي االس�������اس للترجمة، اذ ال تحدث كل الترجمات في 

وعند التحدث عن الخص���وص���یة، یكون ، الس���یاق نفس���ھ وال یكون لھا نفس الھدف
من األنثروبولوجي عن درجة وجود أرض�����یة مش�����تركة بین  الس�����ؤال المعروض

الثقافات المختلفة أو بین المتحدثین بلغات مختلفة، وال یفترض أن أي نظام یمكن 
ترجمتھ إلى نظام آخر، وال یمكنھ تفس���یر نظامین مختلفین تماًما ال یتقاس���مان ش���یئًا 

لما آخر إذا كان واحًدا من حیث اآلخر، وال یمكن ألعض�������اء عالم محدد أن فھم عا
مختلفا تماما عن عالمھ، ھذه وجھة نظر الدراس�����ات األنثروبولوجیة، اذ یتش�����ارك 
 البش��ر بعدد كبیر من المفھومات او التص��ورات، ویكون الفرق بینھا في االدراك،

ولذلك، س������یكون لفكرة المفھوم طابع عام، وتتوافق الطریقة التي یتم النظر بھا مع 
زة التي تحدث في كل ثقافة، أو عند كل فرد، لمفھوم التص�������ورات المحددة الممی

 .معین مثل مفھوم الخیر او الشر او االحسان او الكرم
أخذت األنثروبولوجیا فقط من بین العلوم اإلنس������انیة على محمل الجد فكرة  

أنھ بجانب أو خلف الحقیقة الواض��حة التي تش��یر الى أن جمیع البش��ر یعیش��ون في 
ناك ش�����عورا بالعیش في عوالم مختلفة، وھذا یعني تنوع القیم نفس الكون، اال ان ھ

اإلنس�������انیة، واألھداف، والتص�������ورات، وربما حتى غیر المتكافئة طالما اختلفت 
التص���ورات التي یحملھا الناس، أي اختالف العوالم الحیة، ومن المحتمل أن یكون 

ل للتنوع في التنوع البش�����ري أكثر وض�����وًحا باللغات البش�����ریة، التي تعد أھم مجا
الع��الم. وھن��اك حقیق��ة م��ألوف��ة مف��ادھ��ا: یتح��دث النوع البش�������ري آالف من اللغ��ات 
بادل. وھذا یعطي االنطباع المس�������تمر، عبر  كل مت فة غیر المفھومة بش������� المختل
األجیال، أن اللغات المختلفة تنقل عوالم مختلفة وفكرة أن اإلثنوغرافیا ھو نوع من 
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جازي، كمؤش������ر على الحركة األوس������ع لرؤیة الترجمة تم التعامل معھا بش������كل م
 الثقافات كنصوص ویتم تفسیرھا او تأویلھا وفقا لذلك. 

 :امشوثبت الھ
) هي لغة تواصـل تسـتعمل بین شـخصـین ال Lingua francaلغُة تواصـل ُمشـترك (�الالتینیة:  1

تجمعهم لغة أم واحدة، وتنتشــر على نطاق واســع �شــكل أكبر بین األفراد الناطقین بها �لغة أم، 
وعادة ما تكون لغة العلوم أو لغة التجارة الدولیة. مثال على ذلك العر�یة إذ �قیت لغة التواصــــل 

اللغة العر�یة هي  أصــبحتالوســطى، �ما  المشــترك بین شــعوب الخالفة العباســیة خالل القرون 
لغة المعارف والعلوم، وفي العصــر الحالي تمثل اللغة اإلنجلیز�ة لغة التواصــل المشــترك األكثر 

 استعماال.
�احث متعدد التخصـــصـــات �جمع عمله بین وجهات النظر  )1945(من موالید  جیمس �لیفورد 2

د من الكتب التي تم االســـــــتشـــــــهاد بها وترجمتها مؤلف العدی من التار�خ واألدب واألنثرو�ولوجیا.
الشــــــــــــــخص واألســــــــــــــطورة: مور�س لینهاردت في العالم  على نطاق واســــــــــــــع، �ما في ذلك �تاب

 1997و�تاب مســـــــــارات: الســـــــــفر والترجمة في أواخر القرن العشـــــــــر�ن  1982المیالنیزي عام 
ألصــــــــلیین في و�تاب ان تصــــــــبح من الســــــــكان ا 2003و�تاب على حواف األنثرو�ولوجیا عام 

 2003القرن الحادي والعشر�ن عام 
) مترجم ولغوي معاصــــــــــر وهو واضــــــــــع نظر�ة Eugene Nida )1914-2011یوجین نایدا  3

 التكافؤ الدینامیكي
في الترجمة والتي تعرف أ�ضـــــــًا �التكافؤ  dynamic equivalenceنظر�ة التكافؤ الدینامیكي  4

مقاصــد النص األصــلي بدل اللجوء إلى ترجمة  الوظیفي. حیث تســعى هذه المنهجیة إلى ترجمة
 الكلمات والجمل دون االلتفات إلى الوظیفة التواصلیة للنص.

م نعوم تشـــــــومســـــــكي نظر�ته في اللغة مفادها االتي: ان اللغة فطر�ة وعالمیة �حیث تولد مع  5 �قدِّ
اتنا البیولوجیة والدة اإلنســـان �ما �شـــترك �ل البشـــر في امتالك لغة عالمیة واحدة �امنة في جین

أي فـــــــــــي مـــــــــــا نرث من معلومات في أجسادنا الحیة، و�التالي �ل اللغات المختلفة التي نعرفها 
ـــــــــــــــوى تجلیات متنوعة للغة العالمیة التي  كالفرنســیة واإلنكلیز�ة واإلســبانیة والعر�یة إلخ لیســت ســـ

ســــیجد أن �ل  �شــــترك �ل البشــــر في امتالكها. و�ما �قول تشــــومســــكي، إذا زارنا �ائن فضــــائي
البشــــــــر یتكلمون بلغة واحدة وأن اللغات التي نعدها مختلفة لیســــــــت ســــــــوى لهجات متنوعة للغة 

 المشتر�ة بیننا جمیعًا.
) انثرو�ولوجي امر�كي، عرف �إســــــهاماته المســــــتفیضــــــة للعالقة 1997-1926روي را�ابورت ( 6

عـــالم و�یف �فســــــــــــــر عـــالم �یفیـــة فهم النـــاس آلثـــار أفعـــالهم في البین الطقوس واال�كولوجیـــا، و 
شغل �رسي االستاذ�ة في جامعة میشیغان من  .األنثرو�ولوجیا البیئة من خالل القیاس والمراقبة

حتى وفــاتــه، لــه مؤلفــات عــدیــدة اهمهــا (خنــاز�ر من اجــل األجــداد: الطقوس في  1965عــام 
 .1968اال�كولوجیا عند شعب غینیا الجدیدة) عام 

 
الهیمنة الذ�ور�ة في المجتمع العر�ي، اذ �قوم مفهوم  أصحاب توجه�عد هشام شرابي واحدا من  7

النظام األبوي او البطر�یة عنده على أســـــــــاس وجود روا�ط تراتبیة بین افراد المجتمع، �خضـــــــــع 
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�موجبها البعض للبعض اآلخر، �ســمیها ذهنیة أبو�ة تأخذ نزعة ســلطو�ة شــاملة ترفض النقد وال 

 .�الحوار اال أسلو�ا لفرض رأیها فرًضا تقبل
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 ملخص البحث
 الس��الم عل��یھم البی��ت آل بح��ب الملت��زم الحس��یني الش��عر مس��ألة ف��ي الخ��وض إن

 الح�ق اغتص�اب أی�ام م�ن قدیم�ة، تاریخی�ة عھ�ود إل�ى یمت�د الج�ذور، عمیق موضوع
 یومنا إلى مستمر سعیرھا وبقي العھد، ذلك من األصوات تخمد فلم الوالیة؛ وتجاھل

 الملت�زم ال�والئي الخ�ط ھ�ذا على دلیل خیر الفرطوسي المنعم عبد الشاعر وكان ھذا،
 المؤمن��ة الثل��ة تل��ك مظلومی��ة اب��راز أج��ل م��ن بص��وتھ ص��دح ق��د نلحظ��ھ إذ العمی��ق،

 .تعالى هللا لدن من المصطفاة
 بالعقی�دة واإلیم�ان باألدب، االلتزامو المبدأ، على االصرار من الحب ھذا وینطلق

ً  تتطلب التي  أّمت�ھ لقض�ایا األدی�ب ومش�اركة  أجل�ھ؛ من وتضحیةً  الموقف، على ثباتا
 جان���ب إل���ى والوق���وف واالجتماعیّ���ة، اإلنس���انیّة ومفاھیمھ���ا المص���یریّة، ومبادئھ���ا

 أج�ل م�ن السماویّة، القیم إلى الولوج مبادئ وتحّمل وقراراتھ، توجھاتھ في اإلنسان
 دائم��ة ھ��ي الت��ي المص��یریة المع��ارك ف��ي االنتص��ارات ونی��ل اإلنس��انیة الھم��م ش��حذ

 ھ��ي الص��راع ھ��ذا عل��ى األمثل��ة أب��رز م��ن ولع��لَّ  والباط��ل، الح��ق قطب��ي ب��ین الوق��وع
 اإلنس�انیة وأع�داء المقّدس، بالحشد المتمثل المرجعیة جنود بین دارت التي المعارك
 وج�ھ دون م�ن وحط�م وس�بى قت�ل ال�ذي الداعش�ي ب�اإلجرام والمتمثل الباطل وأقطاب

 . حق
 وھ�ذا األدب، ف�ي الفن�ان أو األدیب أو المفّكر یتّخذه الذي الموقف ھو االلتزام إنَّ 

ً  ص��راحةً  یقتض��ي الموق��ف ً  ووض��وحا ً  وإخالص��ا  حت��ى المفّك��ِر؛ م��ن واس��تعداداً  وص��دقا
 وأن .االلت�زام ھ�ذا عل�ى یترتّ�ب الت�ي التبع�ة كامل ویتحّمل دائماً، التزامھ على یحافظ
 یص�بح دون�ھ م�ن ألنّ  من�ھ، ب�دَّ  ال ال�ذي الفن�ي البعد عن فضالً  طرحھ، في جاداً  یكون
 الث��ورة ب��زخم الكات��ب االلت��زام ویم��دُّ  إحس��اس، وال فیھ��ا روح ال ھام��دة جث��ة األدب

 إنس�انیة فك�رة لخدم�ة وس�یلة فنّ�ھ فیك�ون وج�ذوره، الش�ر ض�د واالنتفاض�ة والتحدي
  .والجمال المتعة الوحید غرضھا تسلیة مجّرد ال نبیلة،

 عل�ى وبقی�ت األیّام من یوم في تنضب لم الخالدة الحسینیة القصیدة أن والحقیقة
 محف�زا فكان�ت والحم�اس، باالنتفاضة المتتابعة االجیال تمد الثوري، ودفقھا حیویتھا

 فكان�ت الش�عبي، للحش�د محفزة االن ھي وھا م،1991 سنة الشعبانیة االنتفاضة إبان
 .والبطوالت االنتصارات

 علی�ھ( الحس�ین اإلم�ام باستش�ھاد ش�أوه بل�غ الملت�زم والوالئي الثوري الشعر إنَّ 
 بخ�ط الملت�زمین الم�والین الش�عراء وم�ن .وآل�ھ علی�ھ هللا ص�لى النب�ي سبط ،)السالم
 واإلس�المیَّة الدینیَّ�ة لنش�أتھ كانت الذي الفرطوسي المنعم عبد الشیخ الشاعر الوالیة

 ً  ال�ذي الش�عراء كب�ار واك�ب ھ�ذا في وھو الملتزم، العقائدي الشعري توجھھ في سببا
 األس�دي، زید بن الكمیت الشاعر: قبیل من الحق قول على وثباتھم بالتزامھم عرفوا

 یحم�ل) الفرطوس�ي دی�وان( دیوان�ھ فك�ان... كثی�ر وغیرھم الخزاعي، دعبل والشاعر
 وع�دم والث�ورة ،)الس�الم عل�یھم( البیت أھل حبّ  على والثبات الوالء عبق طیاتھ في

 ارتق��اءه تترق��ـّب ب��ھ، عاج��ة األدبی��ة المحاف��ل فظل��ت والكب��ت، المن��ع إلرادة االنثن��اء
 .والجلیل العمیق الوالئي بصوتھ یصدح أن أجل من المنبر

 اس��تعمل إن��ھ إذ ، الفرطوس��ي الم��نعم عب��د ش��عر ف��ي حص��تھ الفن��ي للجان��ب وك�ان
 ،)التجس�ید( فن في تبلورت التي واستعارة وكنایة ومجاز تشبیھ من الفنیة األسالیب
 ف��ي الت��أثیر ف��ي والمھ��م الفع�ـّال األث��ر لھ��ا ك��ان والت�ي الفنی��ة، األس��الیب م��ن وغیرھ�ا
 ف�ي الش�اعر نج�اح ج�اء ھن�ا وم�ن. والتفاع�ل والعاطفة التأثیر الشعر فأصل المتلقي،

  .والفني الموضوعي البعدین اكتسب بعدما األدبي مشروعھ
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  اهلمم شحذ يف وأثره احلسيني الشعر

  الفرطوسي املنعم عبد الشيخ الشاعر
ً
 أمنوذجا

 زبيبة مكي مصعب الدكتور
  العربية اللغة قسم

  الكوفة جامعة ـ اآلداب كلية

 :مقدمة
الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم عل�ى خی�ر خل�ق هللا محم�د (ص�لى 

 هللا علیھ وآلھ) وعلى آلھ الطیبین األطھار علیھم السالم؛ وبعد 
ف��إن الخ��وض ف��ي مس��ألة الش��عر ال��والئي الملت��زم بح��ّبِ آل البی��ت (عل��یھم 

ص�اب السالم) موضوع عمیق الجذور، یمتد إلى عھود تاریخیة قدیمة من أی�ام اغت
حق الوالیة، فلم تخمد األصوات م�ن ذل�ك العھ�د؛ وبقی�ت مس�تمرة إل�ى یومن�ا ھ�ذا، 

عب�د الم�نعم الفرطوس�ي خی�ر دلی�ل عل�ى ھ�ذا الخ�ط ال�والئي الملت�زم  وكان الش�اعر
مظلومی�ة تل�ك الثل�ة المؤمن��ة  العمی�ق، إذ نلحظ�ھ ق�د ص��دح بص�وتھ م�ن أج�ل اب��راز

 المصطفاة من لدن هللا تعالى، ومن أجل الدفاع عن ھذا الخط..
یركز البحث على مبحثین كان األول منھما بعنوان: (البعد العقائدي الثوري 
في شعر عبد المنعم الفرطوسي)، وحاول ھذا المبحث أن یتلمس أبعاد العقیدة عن�د 

 ھا من أجل إعالء كلمة الحق. الشاعر، وأھم المواقف التي تبنا
أما المبحث الثاني فقد تركز على البعد الفني وناقش موضوعین مھم�ین م�ن 
األس��الیب البالغی��ة؛ أال وھم��ا البع��د التش��بیھي والبع��د التجس��یدي الل��ذان تعمق��ا ف��ي 
النص الشعري للفرطوسي، وتق�دم ھ�ذین البحث�ین تمھی�د درس حی�اة الش�اعر وأھ�م 

نت فیھ أھم النتائج الت�ي توص�ل مراحلھ، ومكانتھ الش عریة. وختم البحث بخاتمة ُدّوِ
 إلیھا البحث، وقائمة بأھم المصادر والمراجع التي اعتمدھا البحث. 

وفي الختام ال أدع�ي الكم�ال ـ حاش�ا � تع�الى ـ فھ�ذا م�ن مختص�اتھ، وإنم�ا 
ي أقول إنني بذلت ما استطعت من جھد من أجل أن یظھر بأكمل وجھ، وإن كان ل�

م��ن ع��ذر ف��إن ع��ذري أّن اب��ن آدم مجب��ول عل��ى الخط��أ والزی��غ، وآخ��ر دعوان��ا ان 
الحمد � رب الع�المین والس�الم والص�الة عل�ى رس�ول هللا محم�د (ص) وعل�ى آل�ھ 

 الطیبین األخیار (علیھم السالم). 
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 التمھید:
 حیاة الشاعر عبد المنعم الفرطوسي وآثاره االدبیة والعلمیة:

 أـ اسمھ، ولقبھ، وصفة أخالقھ: 
ھو الشیخ عبد المنعم ابن الشیخ حس�ین اب�ن الش�یخ حس�ن اب�ن الش�یخ عیس�ى 
ابن الشیخ حسن المعروف بالفرطوسي الكبیر. ذكر سیرتھ المؤل�ف عل�ي الخاق�اني 

س بقولھ: ((مترسل إلى أبعد حد في س�یره في كتابھ شعراء الغري في الجزء الساد
وجلستھ وتواضعھ، وحسن خلقھ، ومیوعتھ االجتماعیة ، المیوعة التي حدت�ھ عل�ى 
ق علیھ بجمی�ع الق�وى والفض�ائل، ولكن�ھ لوداعت�ھ وع�دم ش�عوره  أن یسایر نفراً تفوَّ
بشخصیتھ ، أو بتعبیر أصح نكرانھ لذاتھ نكران�اً غریب�اً ح�داه عل�ى ھ�ذه المش�ایعة، 
غیر أنھ في الوقت نفسھ احتفظ باتزان نفسي وعزة وإباء جعلتھ محترماً في نفوس 

 .)1(الناس وباألخص في نفس من اطلع على غرائزه))
 ب ـ آثاره األدبیَّة والعلمیَّة:

الش��یخ عب��د الم��نعم الفرطوس��ي م��ن الكت��اب المكث��رین ف��ي نت��اجھم األدب��ي 
والعلم��ي، جم��ع ب��ین األدب والش��عر، والعل��م والتحص��یل الح��وزوي؛ ولھ��ذا ت��وزع 

 نتاجھ المطبوع والمخطوط بین ھذین الموردین، وھذه اآلثار ھي: 
أوالً ـ دیوان الفرطوسي: طب�ع بج�زأین ف�ي مطبع�ة الغ�ري الحدیث�ة ب�النجف 

م. وقد ُجِمَع الدیوان في حیاة الشاعر،  ۱۹٦٦م، وأُعید طبعھ ثانیة سنة ۱۹٥۷ سنة
وھو من قام بجمعھ والعنایة بھ، وتصحیحھ. وقد توّزع الدیوان عل�ى س�بعة أب�واب 

 رئیسة، ھي على التتالي:
ـ من وحي العقیدة، وضم الشعر الذي قیل ف�ي ح�ق الرس�ول األك�رم (ص�لى هللا 1

ألطھار علیھم السالم، وھذا الباب م�ن أھ�م األب�واب الت�ي علیھ وآلھ) واألئمة ا
 ضمھا الدیوان.

 ـ صور من المجتمع، وضم الشعر السیاسي والوطني واالجتماعي.2
 ـ دروس، وكان في األخالق والتوجیھ واآلثار والعبر.3
 ـ في محراب الطبیعة، وجاء في وصف الطبیعة واألریاف.4
ـ طالئع اآلمال: وھي القص�ائد الت�ي انش�دت ف�ي اس�تقبال بع�ض الوف�ود القادم�ة 5

 إلى مدینة النجف االشرف.
 ـ الحب والجمال: جاء في العاطفة والتغزل والوجدان.6
ـ�� دم��وع وعواط��ف، وانحس��ر عل��ى رث��اء الشخص��یات الوطنیَّ��ة واالجتماعیَّ��ة 7

 .واألدبیَّة والتي تجمع الشاعر بعالقات أخویة معھم
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السالم): وھ�ي الملحم�ة الت�ي قیل�ت ف�ي أھ�ل البی�ت ملحمة أھل البیت (علیھم ثانیاً: 
(عل��یھم الس��الم)، وق��دم لھ��ا الش��ھید الس��ید محم��د ب��اقر الص��در (ق��دس) وق��د 

م)، واعید طبعھا  ۱۹۷۷ھـ / ۱۳۹۷) بیتاً طبعت في سنة (۲۸۲۰٤ضمت (
 م). ۱۹۸٦ھـ/ ۱٤۰۷بتقدیم المرحوم السید محمد حسین فضل هللا عام (

 ثالثاً: الفضیلة: وھي في السرد شعري.
ـ أرجوزة شعریة ف�ي المنط�ق: وق�د ض�مت م�ائتي بی�ت ش�عري یوض�ح عل�م رابعاً 

المنط��ق بأس��لوب ش��عري یس��ھل حفظ��ھ لدارس��ي العل��وم الفلس��فیة والمنطقی��ة 
 وطلبة العلم في الحوزة العلمیة.

 شرح حاشیة مال عبد هللا في علوم المنطق.خامساً: 
 ً  شرح شواھد مختصر المعاني للتفتازاني. :سادسا
شرح كفایة األصول للمحقق الكبیر األخوند محم�د ك�اظم الخرس�اني (ق�دس  سابعا:

 سره).
 ً  (قدس سره). األنصاريشرح الرسائل األصولیة للشیخ مرتضى  :ثامنا

 (قدس سره). األنصاريشرح رسالة االستصحاب للشیخ مرتضى  تاسعاً:
(ق�دس  األنص�اريشرح مقدمة البیع م�ن كت�اب المكاس�ب للش�یخ مرتض�ى  عاشراً:

 سره).
 جـ ـ نتاجھ المخطوط: 

 ـ الوجدانیات: ھي مجموعة شعریة تركزت على غرضي الغزل والوصف.
 د ـ نشاطھ األدبي والثقافي:

یعد الشیخ عبد الم�نعم الفرطوس�ي م�ن مؤسس�ي جمعی�ة الرابط�ة األدبی�ة ف�ي 
ن الشیخ محمد الخلیل�ي، والش�یخ عل�ي الص�غیر، بحس�ب النجف األشرف، فضال ع

م. وق��د ألق��ى الش��اعر عب��د 30/4/1949ق��رار أعض��اء ھی��أة الجمعی��ة المنعق��د ف��ي 
المنعم قصیدة ترحیبی�ة لق�دوم األدی�ب المص�ري الب�ارز ال�دكتور زك�ي مب�ارك إل�ى 

ھ الرابط��ة األدبی��ة، ف��ي المقاب��ل دّون ال��دكتور مب��ارك ھ��ذه الجلس��ة األدبی��ة ف��ي كتاب��
(لیلى المریضة في العراق)؛ إذ بقیـت ذكریـات النجـف والرابطة األدبیة عالقة في 

 ذاكرتھ. 
والقى الشاعر الفرطوسي قصیدة ترحیبیة بمناسبة تكریم الوفد العلمي القادم 
من مص�ر لزی�ارة مدین�ة النج�ف االش�رف، بعض�ویة ك�ل م�ن ال�دكتور حام�د زك�ي 

السید حس�ونة واالس�تاذ مب�روك، وال�دكتور عمید كلیة الحقوق المصریة، والدكتور 
 م، وقد جاء فیھا:1943جابر جاد في سنة 
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 أقصر یراعَي لس�ت بالخ�ل ال�وفي
 وجف��وت ح��دك إن نب��وت فل��م تُج��د
 ھ��ذا ربی��ُع الفض��ل ق��د أھ��دى إل��ى

 

 إن ل�����م تعبِّ�����ر ع�����ن ھ�����واي بم�����ا یف�����ي\ 
 تك�����ریم م�����ن واف�����ى وأن�����ت ب�����ھ حف�����ي
 وادی�������ك م�������ن نفحات�������ھ م�������ا یص�������طفي

 
 وفاتھ:ھـ ـ 

عندما تدھورت الحال الصحیة للشیخ عبد المنعم الفرطوسي نتیجة لم�ا ك�ان 
یعانیھ من مرض في جھازه التنفسي، ادخل ف�ي إح�دى مستش�فیات (أب�و ظب�ي)، إذ 

 ۱٤۰٤ك��ان مقیم��اً ھن��اك، وق��د وافت��ھ المنی��ة نتیج��ة لھ��ذا الم��رض العض��ال س��نة (
اھر (رحم��ھ هللا) إل��ى م) ع��ن عم��ر ن��اھز الس��بعین. ونق��ل جثمان��ھ الط�� 1983ھ��ـ/

النجف االشرف لیدفن في مقبرة وادي السالم، بجوار اإلمام عل�ي (علی�ھ الس�الم)، 
وھو الذي یتمنى شفاعتھ. وقد رثاه كثیر من األدباء والشعراء والشخصیات الدینیة 

 والسیاسیة الكبیرة.
رحم هللا تعالى الشاعر الملتزم بح�ب آل البی�ت (عل�یھم الس�الم)، وجعل�ھ م�ع 

ن أح��بھم، ون��ذر ش��عره لھ��م الرس��ول االك��رم (ص��لى هللا علی��ھ وآل��ھ) وأھ��ل بیت��ھ م��
 األطھار علیھم السالم.

 المبحث األول: البعد العقائدي الثوري في شعر عبد المنعم الفرطوسي
ظلت قصیدة أھل البیت متدفقة الدفء والعاطفة من�ذ خطواتھ�ا األول�ى، فھ�ذا 
أبو األسود الدؤلي، یرثي أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ الس�الم) بأبی�ات 

 متأججة باألسى واللوعة: 
 أال ی��������ا ع��������ین ویح��������ك أس��������عدینا
 أف�������ي ش�������ھِر الص�������یاِم فجعتمون�������ا
 قتل������تم خی������َر م������ن رك������َب المطای������ا

 الخی���������راِت فی���������ھِ فك���������لُّ مناق���������ِب 
 

 أال تبك��������������ي أمی��������������ر المؤمنین��������������ا 
 بخی���������ِر الن����������اِس ط���������ّراً أجمعین����������ا
 وذلّلھ����������ا وم����������ن رك����������َب الس����������فینا

 )2(وح���������بُّ رس���������وِل رّبِ العالمین���������ا
 

االلتزام باألدب أو العقی�دة وینطلق ھذا الحب وھذا االصرار على المبدأ من 
ومش��اركة األدی��ب الت��ي تتطل��ب ثبات��ا عل��ى الموق��ف، وتض��حیة م��ن أج��ل المب��دأ؛  

لقضایا أمتھ ومبادئھا المصیریة، ومفاھیمھا اإلنسانیة واالجتماعی�ة، والوق�وف إل�ى 
جانب اإلنسان في توجھاتھ وقراراتھ التي تحمل مبادئ الولوج إلى القیم السماویة؛ 
ألّن االلت��زام ھ��و: ((الموق��ف ال��ذي یتّخ��ذه المفّك��ر أو األدی��ب أو الفن��ان فیھ��ا، وھ��ذا 

ي صراحةً ووضوحاً وإخالص�اً وص�دقاً واس�تعداداً م�ن المفّك�ِر؛ ألْن الموقف یقتض
 .)3(یحافظ على التزامھ دائما ویتحّمل كامل التبعة التي یترتّب على ھ�ذا االلت�زام))

فضالً عن البعد الفني الذي ال بد منھ، ألّن من دونھ  ،وھو یحمل الجدیة في الطرح
ساس، وااللتزام: ((ھو اعتبار الكاتب یصبح األدب جثة ھامدة ال روح فیھا وال إح
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فنّھ وسیلة لخدمة فكرة معیّنة عن اإلنسان، ال لمجّرد تسلیة غرضھا الوحید المتع�ة 
 .)4(والجمال))

ولم تنضب في یوم من األیام حیویة القصیدة الثوریة، لتبلغ شأوھا باستشھاد 
فتص�اغ أروع  اإلم�ام الحس�ین (علی�ھ الس�الم)، س�بط النب�ي (ص�لى هللا علی�ھ وآل�ھ)،

ملحم��ة ش��عریة تتفج��ر عط��اًء وانتم��اًء، فھ��ذا الس��ید الحمی��ري ینع��ى الحس��ین (علی��ھ 
الس��الم)، بمحض��ر اإلم��ام الص��ادق (علی��ھ الس��الم)، مترنم��اً بص��وت ح��زین یق��رح 
العیون، إذ تذكر الروایة التي أفردھا صاحب كتاب (األغاني) أبو فرج االصفھاني 

أبیھ ق�ال كن�ت عن�د أب�ي عب�د هللا جعف�ر ب�ن  أن التمیمي وھو علي بن إسماعیل عن
محمد إذ استأذن آذنھ للس�ید الحمی�ري؛ ف�أمره بإیص�الھن وأقع�د حرم�ھ خل�ف س�تر، 

 :)5(ودخل فسلم وجلس فاستنشده فأنشده قولھ
 ام�����رر عل�����ى ج�����دث الحس�����ین
 ی�������ا أعظم�������ا ال زل�������ت م�������ن
 وإذا م������������������ررت بقب������������������ره
 واب����������ِك المطھ����������َر للمطھ����������ـ
 كبك�������������اء معول�������������ة أت�������������ت

 

 وق���������������ل ألعظم���������������ھ الزكی���������������ھ 
 وطف����������������اء س����������������اكبة روی����������������ھ
 فأط�����������ل ب�����������ھ وق�����������ف المطی�����������ھ
 ـ���������������ـِر والمطھ���������������رة التقی���������������ھ

 )6(یوم�������������ا لواح�������������دھا المنی�������������ھ
 

وبقي ھؤالء الشعراء ن�بالء ف�ي ص�ولتھم وإب�داعھم، ین�افحون بش�عرھم ع�ن 
مبادئ أھل البیت (علیھم السالم)، فعقد الش�عر ال�ذي یم�أل األف�ق عط�را، والس�ھول 

لم تنضب كؤوسنا منھ یوما، وتنساب في مسامعنا قصائده  خصبا، والجداول مودة،
فتملؤنا حبا لروضھ العف وألفنان�ھ المغروس�ة أش�واقا لتھ�ب ش�رایین الوف�اء ص�الةً 
 تبل المقلتین أسًى. فقیثارتھ تلسع جروح الصبر؛ كلماٍت عاشقة في محراب المودة. 

البق��اء ھ��ؤالء الش��عراء ال��ذین یس��تفزون ن��زف المحب��رة ف��ي م��دارج الخل��د و
فتنھم��ر كلم��ات الش��جن م��ن أف��واھھم ث��ورات وتح��دیاً، لیبق��ى جس��د القص��یدة عف��ا، 
طاھرا، تھز المشاعر، وتمطر السحب الحبلى بكبریاء األبجدیة، فیبتعد عنا الص�دأ 
الروحي، وترجع للروح خضرتھا واتزانھا، وتنكسر على أمواجھ أحجار الخ�ذالن 

صدح بقول الحق، ودم واح�د ومش�اعر والمداھنة ھكذا ھم تاریخ أصیل، وحناجر ت
واحدة ترف�ع رای�ة ال�والء ألھ�ل البی�ت (عل�یھم الس�الم)، ذل�ك الش�عر ال�ذي ل�ھ طع�م 
الوفاء، ورائحة األھل ولون اإلخالص. فشاعر الحسیني لم تتعثر كلماتھ في أروقة 
الع�اجزین، ول�م تغ�ص أبجدیت�ھ ف�ي وح�ل الخیان�ة، ول�م تتل�وث حروف�ھ عل�ى موائ�د 

حمل الناس قضیة، وسلك الدرب نضاال ، واس�تل س�یف الكلم�ة مب�ارزا الجالدین.. 
رموز الطغاة والمجرمین.  فعاشْت عن�ُدهُ نھ�اراُت اإلب�داعِ والتف�وِق، قافیتُ�ھُ العش�ق 

 والوالء، ورویُّھُ الصولة والحماس.
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أبي عبد هللا فحّق لنا أن نغبط شعراء أھل البیت علیھم السالم مذ سمعنا قول 
دق علیھ الس�الم: ((م�ن ق�ال فین�ا بی�ت ش�عر بن�ى هللا تع�الى ل�ھ بیت�ا ف�ي اإلمام الصا

ویقینا ھذا ما دعا حش�ود الش�عراء للتوّج�ھ إل�ى القص�یدة الوالئی�ة م�دحا  .)7(الجنّة))
ورث��اء، فھنیئ��ا لك��ل م��ن رس��م بكلمات��ھ أف��ق ال��والء لتل��ك األن��وار الس��اطعة. وص��دق 

 شھاب الدین الموسوي حین قال: 
ُم فَاْس�����تَِھلَّ ُمَكبِّ�����َراَھ�����لَّ   اْلُمَح�����رَّ

 وانظ���ر بغرت���ِھ الھ���الل إذا انجل���ى
 واقطْف ثماَر الحزِن من عرجونھِ 
 واخلْع شعاَر الصبِر منَك وزر منْ 

 

 َواْنثُ�����ْر بِ�����ِھ ُدَرَر ال�����دُُّموعِ َعلَ�����ى الثَّ�����َرى 
 مس����������������ترجعاً متفجع����������������اً متفك����������������راً 

 اْلَك���������َرىَواْْنَح���������ْر بَِخْنِج���������ِرِه بُِمْقلَتِ���������َك 
 )8(خل������عِ الس������قاِم علی������َك ثوب������اً أص������فرا

 
الشاعر النابغ موضع اعتزاز وافتخار في أمتھ، والسیّما الش�اعر العقائ�دي و

ال�ذي ین��ذر عم�ره وش��عره م��ن أج�ل قض��یتھ الحق�ة الت��ي ی��ؤمن بھ�ا، وإن كلف��ھ ذل��ك 
الغالي والنفیس من أجل إعالء كلمة الحّق واإلیمان والتحدي، وال�ذي ھ�و مص�داق 

ولھ تعالى: {اْدُع إِِلى َسبِیِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظ�ِة اْلَحَس�نَِة َوَج�اِدْلُھم بِ�الَّتِي ِھ�َي لق
، وخی�ر دلی�ل )9(أَْحَسُن إِنَّ َربََّك ُھَو أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِیِلِھ َوُھَو أَْعلَُم بِاْلُمْھتَ�ِدیَن}

ھ�ـ)، ال�ذي 126ل�یھم الس�الم الكمی�ت (تعلى الشعر العقائدي ش�اعر أھ�ل البی�ت ع
 یقول:

 )10(على أَّيِ ُجْرٍم أَْم بأَیَِّة ِسیَرةٍ            أَُعنَُّف في تَْقِریبِِھْم وأَُكذَّبُ 
وھ��ذا البی��ت ی��دل عل��ى أن م��ن یحم��ل فك��ر ال��والء والعقی��دة والث��ورة یح��ارب 

ف، ووال�ى ویعنـّف ویكذّب، ال لش�يء إال ألن�ھ رف�ض الظل�م واالعوج�اج واالنح�را
من لھ الحق باالتباع، ولیس ببعی�د ع�ن ذل�ك الش�اعر (دعب�ل الخزاع�ي) ال�ذي ك�ان 
كثیرا ما یردد قولھ الشھیر: ((لي خمسون سنة أحمل خشبتي على كتفي أدوُر على 

، وھ�ذا ی�دل عل�ى أن الش�اعر الم�والي لمب�ادئ أھ�ل البی�ت )11(من یصلبني علیھ�ا))
ع�ون انھ�اء حی�اتھم ف�ي أی�ة س�اعة وأي ی�وم، (علیھم السالم) ومثلھم وأخالقھ�م یتوق

فشخص��یة اإلم��ام الحس��ین (علی��ھ الس��الم) وح��دھا كافی��ة عل��ى ھ��ز مض��اجع الحك��ام 
وأصحاب السلطان من الفاسدین والنافقین والخ�انعین؛ ألّن الحس�ین (علی�ھ الس�الم) 
شعلة الثوار یستنیر بھا الشرفاء والمنتفضین على مّر األزمنة واألمكنة، فھو معل�م 
المظل�ومین والمستض��عفین ال�ذین ت��أبى نفس��ھم أن تن�ام عل��ى كظ�ة ظ��الم ، فالحس��ین 
(علی���ھ الس���الم ) مدرس���ة الف���داء والتح���دي والتض���حیة ی���تعلّم منھ���ا الجی���ل مع���اني 

 االنطالق في الحیاة، لیكونوا مشروع ثورة ودماء.
والشاعر الش�یخ عب�د الم�نعم الفرطوس�ي ل�م یحی�د ع�ن ھ�ذه المع�اني الس�امیة 

فیاً لمبادئھ وإیمانھ المطلق بأحقی�ة أھ�ل البی�ت (عل�یھم الس�الم) ال�ذین اذھ�ب وبقي و
ْجَس أَْھ��َل اْلبَْی��ِت  ُ ِلیُ��ْذِھَب َع��نُكُم ال��ّرِ هللا ع��نھم ال��رجس بقول��ھ تع��الى: {إِنََّم��ا یُِری��ُد �َّ



 2018�رش�ن الثاين  8-7  اجلامعة املستنرصیة -ا�ٓداب لكیة ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقايف العارش        
 

496 
 

َرُكْم تَْطِھیراً } ، فاستحق الش�اعر لق�ب ش�اعر أھ�ل البی�ت (عل�یھم الس�الم) )12(َویَُطّھِ
بج��دارة. بم��ا تمی��ز ب��ھ م��ن رث��اء س��ید الش��ھداء (علی��ھ الس��الم) إذ یق��ول ف��ي بع��ض 

 قصائده: 
 أب������ا الش������ھداِء أن������ت لن������ا ش������فیعٌ 
 وحاش������ا أن أب������وَح لك������م بس������ؤلي
 توّج�������ھ بالس�������ؤاِل إِلی�������َك قلب�������ي

 

 مرج������������ى والش�������������فاعةُ للحس�������������ینِ  
 وارج���������ع م���������نكم ص���������فَر الی���������دینِ 

 )13(واطل����ب م����ن ی����دیك ش����فاَء عین����ي
 

والحسین ھو القائل بعنف�وان الكلم�ة وص�دق العاطف�ة ذل�ك الق�ول الش�ھیر:    
((إني لم أخرج أشراً وال بطراً وال مفسداً وال ظالماً إنّما خرج�ت لطل�ب اإلص�الح 

، عن�دما یتص�اغر الم�وت أم�ام )14(في أّمة جدي محمد صلى هللا علیھ وآلھ وس�لم))
رب�ھ، ول�م یس�جد إل�ى ص�نم م�ن أص�نام ذلك العمالق الذي ما انثنت رقبتھ یوما إال ل

النفس أو السلطان إال وھو مرتفع القائمة یتطاول عزه إل�ى أن یبل�غ عن�ان الس�ماء، 
إذ یقول علی�ھ الس�الم: ((ف�اني ال أرى الم�وت إال س�عادة، والحی�اة م�ع الظ�المین إال 

. وینطل��ق الش��اعر عب�د الم��نعم الفرطوس��ي ف��ي أبیات�ھ ھ��ذه م��ن ك��ون أن )15(برم�ا))
مسؤولیة وإرادة اجتماعیة علیھ أن یؤدیھ�ا بك�ل أمان�ة وص�دق: ((وال ب�ّد أن  األدب

حتى قب�ل أن یتن�اول القل�م . إّن علی�ھ بالفع�ل،  اقتناع،یكون الكاتب مقتنعا بھ عمیق 
. ولھذا كان دیوان الش�اعر عب�د الم�نعم الفرطوس�ي )16(أن یشعر بمدى مسؤولیتھ))

وریة التي ارساھا اإلمام الشھید (علیھ الس�الم) ملیئا بالقیم اإلنسانیة واألخالقیة والث
والتغني بفضائل الرسول األكرم (صلى هللا علیھ وآلھ)، وأھل بیتھ األطھار عل�یھم 

 السالم، وھذا مصدق لقولھ بحق اإلمام الحسین (علیھ السالم): 
 )17(قرآن فضلك فیھ یفتتح الفُم           حمداً وباإلخالص ذكرك یختم

ا ال�والء ل�م یك�ن ناتج�ا ع�ن تح�زب أو فئوی�ة أو طائفی�ة ف�إن وھذا الحب وھذ
 ھذه المحاور قد رفضھا الشاعر بقوة عبر شعره المعبر إذ یقول:

 ال طائفی�����ة واالس�����الم یربطن�����ا
 فالطائفی����ة ن����ار م����ن یؤججھ����ا
 وق����وةٌ بی�����د المس�����تعمرین بھ�����ا

 

 م��������ن االخ��������اء بقرب��������ًى تفض��������ل النس��������با 
 الب���������ّد أن یغت���������دي یوم���������اً لھ���������ا حطب���������ا

 )18(الد وتس�������تولي بھ�������ا غلب�������اتغ�������زو ال�������ب
 

نحن عندما نبحث في دیوان الشاعر نجده یس�یر عل�ى وتی�رة واح�دة یم�أله   
الكبریاء والعنفوان والصدق والعاطفة والمبدأ، فقصائده ھ�ذا ھ�و دی�دنھا، یق�ول ف�ي 

 قصیدة بمناسبة مولد سید الشھداء اإلمام الحسین (علیھ السالم):
 الع�الأنت الحسین ودون مجدك في 

 ولق����د قتل����ت بمص����رع یس����مو ب����ھ
 والح����ق م����ن عینی����ك ینب����ُع ن����وره

 مج�����ُد المس�����یح ودون ام�����ك م�����ریم 
 مج���ُد المم���اِت عل���ى الحی���اة ویعظ���مُ 
 والص���دق ف���ي ش���فتیك جم���ٌر مض���رمُ 



 2018�رش�ن الثاين  8-7  اجلامعة املستنرصیة -ا�ٓداب لكیة ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقايف العارش        
 

497 
 

 وضحى جبین�ك وھ�و فرق�ان الھ�دى
 

 ب�������دِم الش�������ھادةِ والس�������عادةِ یُوَس�������م
 

تشیر القصیدة إلى عالقة ثنائیة طردیة بین العطاء الحسیني والعطاء اإللھي 
الذي منّھ سبحانھ وتعالى عل�ى م�ن وف�ى بعھ�ده، ونج�ح ف�ي االب�تالء األكب�ر، فك�ان 
المجد والعلو حصتھ ومنالھ، فأصبح مجد المس�یح دون مج�ده. وكان�ت ھ�ذه العالق�ة 

في الق�ول (فرق�ان الھ�دى) إذ ك�ان متصلة بمبادئ القرآن الكریم حین اشار الشاعر 
تطبیقا عملیا لتعالیمھ عندما ضحى (بدم الشھادة)، فكان مصداقا لقولھ تعالى: {ِم�َن 
ن یَنتَِظُر  ن قََضى نَْحبَھُ َوِمْنُھم مَّ َ َعلَْیِھ فَِمْنُھم مَّ اْلُمْؤِمنِیَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاَھُدوا �َّ

 .)19(َوَما بَدَّلُوا تَْبِدیالً}
 البعد الفني في شعر عبد المنعم الفرطوسي: الثاني:المبحث 

األسالیب البیانیة ھي المائز والمعیار المغایر بین الكالم الفني ـ شعرا ونث�را 
ـ، والكالم االعتیادي الی�ومي ال�ذي ال یحت�اج إل�ى إب�داع وممارس�ة بالغی�ة واعی�ة؛ 

ة، بخالف األدب الذي ینتج عادة ألنّھ یتّم بصورة دائمیّة وسریعة وارتجالیة وتنافعیّ 
بع��د ممارس��ة طویل��ة وموھب��ة ودرب��ة، إّن اس��تغناء األدب ع��ن األس��الیب البالغی��ة 
یُؤدي إلى فقدانھ ألھم خواصھ أال وھي التأثیر والتفاعل وتحری�ك العاطف�ة، وین�تج 
عنھ أن یصبح اللون األدبي متصحرا جافا ال یثیر االنبھار والتفوق، وسنحاول في 

بحث أن نقتصر على دراسة مجالین لبیان اإلبداع واألص�الة ف�ي ش�عر عب�د ھذا الم
 المنعم الفرطوسي رحمھ هللا تعالى؛ وھما: التشبیھ والتجسید. 

 أوال: التشبیھ: 
من األسالیب البیانیة المھمة التشبیھ الذي یتح�رك بأدوات�ھ وتقنیات�ھ بوس�اطتھ 
األلفاظ في النص الشعري بوصفھ نشاطا جمالی�ا وإب�داعیا یعم�ل عل�ى رق�ي ال�نص 
الشعري؛ ولھذا نلحظھ منتشرا في النص األدب�ي اإلب�داعي، فالتش�بیھ ((ج�ار كثی�را 

 .)20(مھم لم یبعد))في كالم العرب، حتى لو قال قائل: ھو أكثر كال
وق��د ع��رف اب��ن رش��یق التش��بیھ بقول��ھ: ((التش��بیھ: ص��فة الش��يء بم��ا قارب��ھ 
وشاكلھ، من جھة واحدة أو جھات كثیرة ال من جمیع جھاتھ؛ ألنھ لو ناسبھ مناسبة 

. ولك��ن ھ�ذا التش��بیھ ق��د ی��دخل علی�ھ التخیی��ل ال��ذي ھ��و أس��اس )21(كلی�ة لك��ان إی��اه))
لى التغری�ب والتش�ویق، وھ�ي ص�فة محبب�ة ف�ي ف�ن عبقریة األدیب، فینحى حینئذ إ

التشبیھ، حت�ى ق�د ینم�از التش�بیھ ف�ي بع�ض األحی�ان باألش�یاء المتباع�دة ف�ي الواق�ع 
 الخارجي، فیقرب بینھا الفعل الفني، فیتقبلھ المتلقي على انھ فعٌل واقٌع صحیح. 
یبی�اً ویؤدي التشبیھ فضال عن االستعارة غرضا ملموساً توضیحیاً بیانی�اً تقر

على حّد ما بینھ ابن رشیق بقولھ: ((والتشبیھ واالستعارة جمیعا یخرجاِن األغمض 
، ولك�ن ھ�ذا الغ�رض ربّم�ا یبتع�د عن�ھ التش�بیھ )22(إلى األوض�ح، ویقرب�اِن البعی�د))

لیتیح بدلھ غرض االمتاع والتأثیر بحد ذاتھ من غیر اعتب�ار للغ�رض النفع�ي ال�ذي 
ن لیبقى سلطان الفن واالمتاع ھ�و الح�اكم الفاع�ل ف�ي یبتعد عنھ الشعر والنثر الفنیی



 2018�رش�ن الثاين  8-7  اجلامعة املستنرصیة -ا�ٓداب لكیة ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقايف العارش        
 

498 
 

اجراء التش�بیھ، محقق�ا الص�ورة االنفعالی�ة الت�ي یخلفھ�ا التش�بیھ وتأثیرھ�ا ف�ي نف�س 
 المتلقي من خالل تحسین بعض األشیاء وتقبیح األخرى. 

وعندما نبحث في أبیات الشاعر عبد المنعم الفرطوسي نلحظ الف�ن واإلب�داع 
ع�ن الغ�رض التوص�یلي والتقریب�ي ال�ذي تح�دثنا عن�ھ ال�ذي یحقق�ھ والتأثیر، فضالً 

 التشبیھ، یقول (رحمھ هللا): 
 وك�����ـأنني ب�����ـك ی�����ـا بن�����يَّ بك�����ـربال
 ولق�������ـد رآه بمشھ�������ـد م�������ن زین�������ـب
 ملق��ًى برمض��اء الھجی��ر عل��ى الث��رى
 ف����ـي مص����رع س����فكت علی����ـھ دم����اؤه

 

 ت�����ـُمسي ذبیح�����اً ب�����ـالسیوف مبضع�����ـا 
 ھ����ـو والوص����ي وأم����ھُ الزھ����ـرا مع����ا
 تط�����ـأ السناب�����ـك ص�����دره واألض�����لعا

 )23(أف���دي بنفس���ي من���ھ ذاك المص���رعا
 

یقوم التشبیھ في ھ�ذه األبی�ات عل�ى الفع�ل الس�ردي خ�الل تقنی�ة الح�وار ب�ین 
اإلمام الحسین (علیھ السالم) وابن�ھ عل�ي األكب�ر علی�ھ الس�الم، إذ یتص�ّور الش�اعر 
من خالل الواقع الروائي (الوثائقي) حاور األكب�ر م�ع أبی�ھ؛ وق�د طل�ب من�ھ ش�رب 

وض المعرك�ة، فیص�ّور الش�اعُر الماء لیس من أجلھ وإنما من أجل التقوي على خ�
الحسیَن (علیھ السالم) بوساطة تقنیة التشبیھ وھو یحاكي ما سیؤول إلیھ ح�ال ابن�ھ 
حینما یلتقي بجده رسول هللا (صلى هللا علی�ھ وآل�ھ وس�لم) إذ یس�قیھ ش�ربةً ال یظم�أ 

إذ برع الش�اعر بتص�ویر الخ�واطر النفس�یة الداخلی�ة ب�ین حن�ان  .)24(من بعدھا أبدا
األب على ابنھ، والواجب الذي یجب أن یؤّدیھ األب، من غیر ت�أثیٍر عل�ى العاطف�ة 
األبویة على االبن، فیدفعھ إلى الحرب على الرغم بأنھ یعلم أّن مآلھ سیكون القتل، 

حیاة دائمة، وألنھ (علی�ھ الس�الم) ولكنھ یعلم مسبقا بأنَّ القتل في سبیل هللا سیصبح 
یعي ھذه الحقیقة، فسیكون بھ ارحم إذا ما دفعھ إلى لھوات المعركة، وھذا مصداق 

 لألبیات التي تأتي بعد األبیات السابقة: 
 ً  أف��ـدي حس��یناً حی��ـن خ��ّف مودع��ا
 واف�����ـى إل�����ى تـودیع�����ـھ وف�����ـؤاُده
 وغ���ـدا یب���ُث ل���ـھ زفی���ر شج���ـونھ

عن��اً ی��ـا ج��ّد حس��بي م��ـا أكاب��د م��ن 
فأجاب��ـھ ص��براً بن��يَّ عل��ـى األذى 
 ولق���ـد حب���ـاك هللا أم���ـراً ل���م یك���ن

 

 قب�����ـراً ب�����ـھ ثق�����ـُل النب�����ـوة أودع�����ـا 
 بم�����ـدى الف�����ـراق یك�����ـاد أن یتقطع�����ا
 بش����كاتھ والط����ـرف ی����ذري األدمع����ـا
 ف���ـي ھ���ـذه الدنی���ـا یُق���ّض المض���جعا
 حت����ى تن����اَل ب����ـذا المق����ـام األرفع����ـا

 )25(بس��ـوى الش��ھادة ظھ��ـره ل��ك طیع��ا
 

إذ ی��نجح الش��اعر بم��ا أوت��ي م��ن اص��طفاف بالغ��ي وفن��ي م��ن تص��ویر ھ��ذا 
االحتدام النفسي والشعوري، فالشاعر الفرطوسي ((مصّور الخواطر النفسیّة ال�ذي 
یلتقط الصور المعنویّة من حیاة المجتمع بریشة ذھنھ المتوقّد وخیالھ العبق�ري وإّن 

لیس�ت ھ�ي إال تل�ك الص�ور االضمامات المتنّوعة التي یعرضھا في حقلھ الش�عري 
االجتماعیة التي انتزعھا من صمیم المجتمع عندما تغلغ�ل ف�ي أعماق�ھ فوق�ف عل�ى 

 .)26(آمالھ وآالمھ ونعیمھ وشقائھ وھواجسھ وخواطره))
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 ثانیاً التجسید: 
التجسید ھو بعث الروح في الجمادات والمعنویات والمادیة، والباسھا لب�وس 
الجسد، فتتح�رك ھ�ذه االش�یاء امامن�ا ناطق�ة بلس�ان انس�اني، وتتفاع�ل معن�ا وتش�عر 
وتتألم وتفرح، وھذه ھي الفائدة من التجسید في االعم�ال االدبی�ة والس�یما الش�عریة 

إل�ى أفك�ار مج�ردة، أو إل�ى أش�یاء ال  منھا، إذ إن التجسید ھو ((نسبة صفات البشر
تتصف بالحیاة، مثال ذاك الفضائل، والرذائل المجس�دة ف�ي المس�رح االخالق�ي، أو 
ف��ي القص��ص الرم��زي األورب��ي ف��ي العص��ور الوس��طى، ومثال��ھ أیض��ا مخاطب��ة 

. وتتبل��ور الص��ورة التجس��یدیة عن��د م��ن یمتل��ك )27(الطبیع��ة كأنھ��ا ش��خص یس��مع))
ی�ة حت�ى ال تص�بح ص�وره مش�وھة ال رب�ط بینھ�ا وال باع�ث األدوات الفنیة والبالغ

تنشده ومن ھنا اشار ابن االثیر بالقول ع�ن التجس�ید: ((تج�ري م�ن الس�مع مج�رى 
األشخاص من البصر، فاأللفاظ الجزلة تتخیل ف�ي الس�مع كأش�خاص علیھ�ا مھاب�ة، 
ووق��ار، واأللف��اظ الرقیق��ة تتخی��ل كأش��خاص ذوي دماث��ة ول��ین، وأخ��الق ولطاف��ة 

 . )28(اج))مز
والقارئ في نتاج الشیخ الش�اعر عب�د الم�نعم الفرطوس�ي األدب�ي ال یع�دم أن 
یجد أسلوبیة التجسید مسّخرة في النّص الشعرّي بطریقة فنیّ�ة رائع�ة، فھ�و الش�اعر 

أیض��ا الس��یّد محّم��د حس��ین فض��ل هللا  المف��وه ال��ذي یش��ار إلی��ھ بالبن��ان وھ��و م��ا اّك��ده
بشھادتھ عن مكانة الشاعر الفرطوسي بقولھ: ((الشاعر المبدع ال�ذي تھت�ز المن�ابر 
لموقفھ وتنطلق الحناجر باالستحسان واالستعادة، في المحاف�ل لروع�ة ش�عره ال�ذي 
كان یتمیز باإلبداع، في اللفتة واللمحة والكلمة، والعمق والوضوح .. وك�ان إلق�اؤه 
الممیّ��ز ی��دفع بالجم��اھیر إل��ى أن تفھ��م معن��ى ش��عره ، م��ن خ��الل نب��رات ص��وتھ ، 
ونبضات مالمحھ وتع�ابیر وجھ�ھ .. وب�ذلك كان�ت ھن�اك عالق�ة ح�ّب وتفاع�ل بین�ھ 

 .)29(وبین جمھوره))
یقول الشاعر الفرطوسي بح�ق عب�د هللا الرض�یع (علی�ھ الس�الم) ف�ي قص�یدة 

 (أم الرضیع والمصرع):
 )30(راً بلھفٍة         تعانق جیداً منھ قد زین الدرافطوراً تناغیھ وطو

فالجی��د ال��ذي ھ��و (العن��ق) أص��بح أن��س الرب��اب زوج اإلم��ام الحس��ین (علی��ھ 
السالم) التي فق�دت رض�یعھا وھ�و یع�اني العط�ش، والجی�د أص�بح رم�زاً للتض�حیة 
عندما أصابھ سھم حرملة بن كاھل األس�دي؛ لھ�ذا أك�د علی�ھ الش�اعر ف�ي قص�یدتھ، 

ید عنوان التضحیة بالغالي والنفیس، ولم یستثَن من ھذه التضحیة حت�ى الطف�ل فالج
 الرضیع الذي ذبح عطشانا.

 ویقول في القصیدة نفسھا: 
 )31(ولم یبِق منھا وجدھا وحنینھا       سوى قفص للخلد طائره فّرا

والشاعر ھنا یرسم صورة فنیة مدادھا اإلبداع وألوانھا الكلمات واأللفاظ، إذ 
الش��اعر آمالھ��ا ووجودھ��ا كل��ھ كأن��ھ قف��ص ق��د ف��ر ط��ائره، ف��أي اعتب��ار لھ��ذا  جع��ل

القف��ص وھ��و ق��د أص��بح خاوی��اً بائس��اً؟!!، وم��ن خ��الل ھ��ذه الص��ورة الفنی��ة الجمیل��ة 
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ص��ّور الش��اعر معان��اة الرب��اب وق��د أص��ابھا م��ن ش��عور ح��زین وھ��ي ت��رى طفلھ��ا 
 الرضیع قد ذبح من الورید إلى الورید أمام عینھا. 

 شاعر عبد المنعم الفرطوسي في مقدمة قصیدة (مصرع الشھید): ویقول ال
 )32(بني غالِب ثوروا عجاال بنھضة         تطیر بقلب الدھر من لجِب ذعرا

فق��د جع��ل للش��يء المعن��وي وال��ذي ھ��و ال��دھر قلب��ا ین��بض ی��تقلص ونبس��ط، 
 ویخاف ذعرا مما حلَّ بھ من جراء مقتل الحسین (علیھ السالم)، وم�ا س�تؤول إلی�ھ

األوض��اع م��ن ج��راء ھ��ذا الفع��ل اإلجرام��ي ال��ذي ق��ام ب��ھ آل امی��ة لع��نھم هللا، ولھ��ذا 
یدعو الشاعر القوم لالستعداد والتھیؤ من أجل األخذ بالثأر من قاتلي اإلم�ام (علی�ھ 

 السالم).
 ویقول الشاعر أیضا: 

 )33(فأخفت جبینا یبھر الشمس نوره     واردت عمادا یرفع المجد بدرا
ش��اعر ق��د جّس��د الش��مس، وجع��ل نورھ��ا یُبھ��ر ـ وھ��ي خاص��یة ف��نالحظ أن ال

إنسانیةـ  من نور الحسین (علیھ السالم) بما نال�ھ م�ن حظ�وة وارتف�اع مق�ام یغبط�ھ 
 فیھا األولون واآلخرون لما قّدمھ من تضحیة وفداء بالنفس واألھل واألصحاب.

 وقال الشاعر الفرطوسي أیضا في ھذا المقام: 
 طعن���ة أدم���ت ض���میر الح���ق ف���ي ش���ر

 ویحج��ب ن��ور الش��مس من��ھ عل��ى القن��ا
 وأش��جى مص��اب أغض��ب الح��ق غی��رة

 

 )34(مس�����ددة ف�����ي ك�����ف م�����ن س�����نن الكف�����را 
 )35(ش����عاع جب����ین یكس����ف الش����مس والب����درا
 )36(وأدم���ى جف���ون المج���د فھ���ي ل���ھ عب���رى

 
فف��ي ھ��ذه األبی��ات نلح��ظ التجس��ید واض��حاً أیض��ا م��ن خ��الل قول��ھ: (ض��میر 
الح�ق)، إذ جع�ل للح�ق ض��میراً، وھ�ذا م�ن مختّص�ات اإلنس��ان، وف�ي البی�ت الث��اني 
جع���ل للش���عاع جبین���ا، وھ���و تجس���ید مستس���اغ؛ ألنَّ الش���عاع یوص���ف بالوض���وح 

اف، إذ والبروق، وكذلك الجبین، ومن ھنا ج�اءت المالءم�ة والمناس�بة ب�ین األوص�
البدَّ من وجود مناسبة إلجراء التجسید، فھ�ي لیس�ت عملی�ة اعتباطی�ة غی�ر واعی�ة. 
وفي البیت الثالث جعل للحّقِ غضب، وھو م�ن مختّص�ات اإلنس�ان، وجع�ل للمج�د 
جفوناً. كلُّ تلك التجسیدات أكدت مكانة الشاعر عبد المنعم الفرطوسي ف�ي موھبت�ھ 

ی��ة والجم��ادات أش��یاًء ناطق��ةً متفاعل��ةً م��ع بع��د م��ا ص��یر األح��ول المعنوی��ة والماد
الح��دث، إذ ((أخ��ذ الش��اعر مكانت��ھ ف��ي األوس��اط األدبی��ة ، واحت��ل منزل��ة ش��امخة 
ومرموق���ة ب���ین المش���اھیر م���ن ش���عراء وادب���اء عص���ره. فكان���ت المحاف���ل األدبی���ة 

. )37(والمھرجانات الشعریة تعج بالوافدین لسماع قصائده والتزود من معین أدبھ))
یمكن للشاعر أن یكون ذات مكانة من دون القیم الفنیّة واألدبیّة التي تمّكن منھا وال 

 الشاعر الفرطوسي غایة التمّكن بما عرضناه من أسالیب فنیّة وغیرھا كثیر.
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 الخاتمة: 
في نھایة ھذا الرحلة الممتعة مع شاعر مواٍل وعقائ�دي ملت�زم خ�رج البح�ث 

 ببعض النتائج التي من بینھا: 
ـ كان لنشأة الشاعر الدینیة سببا في توجھھ الش�عري الملت�زم العقائ�دي، وھ�و ف�ي 1

ھذا واكب كبار الشعراء الذي عرفوا بااللتزام والثبات على قول الحق من قبیل 
 الكمیت بن زید االسدي ودعبل الخزاعي وغیرھم كثیر.

ت على ح�ب ـ كان دیوانھ (دیوان الفرطوسي) یحمل في طیاتھ عبق الوالء والثبا2
أھ��ل البی��ت عل��یھم الس��الم، وع��دم انثنائ��ھ إلرادة المن��ع، فظل��ت المحاف��ل االدبی��ة 

 عاجة بھ، تترقب ارتقاءه المنبر من اجل ان یصدح بصوتھ الثوري العمیق.
ـ�� ك��ان للجان��ب الفن��ي حص��تھ ف��ي ش��عر عب��د الم��نعم الفرطوس��ي، إذ إن��ھ اس��تعمل 3

ل�ت ف�ي ف�ن التجس�ید، وغیرھ�ا م�ن األسالیب الفنیة من تشبیھ واستعارة التي تمث
األسالیب الفنی�ة، والت�ي ك�ان لھ�ا األث�ر الفاع�ل والمھ�م ف�ي الت�أثیر ف�ي المتلق�ي، 

 فأصل الشعر التأثیر والعاطفة والتفاعل.
 الحمد � رب العالمین. أنوآخر دعوانا 

 
 :الھوامش

 .٤ /٦) شعراء الغري: 1(
 .11/299) األغاني: 2(
 .14) االلتزام في الشعر العربي: 3(
 .79) معجم مصطلحات األدب: 4(
 .7/260) األغاني: 5(
 .226) دیوان السید الحمیري: 6(
 .14/597وسائل الشیعة:  )7(
 .214) دیوان شھاب الدین الموسوي المعروف بابن معتوق: 8(
 .125) سورة النحل، اآلیة: 9(
 .38) الروضة المختارة ـ شرح القصائد الھاشمیات، الكمیت بن زید االسدي: 10(
 .14/12) الوافي بالوفیات: 11(
 .33) سورة األحزاب، اآلیة: 12(
 .2/53) دیوان الفرطوسي: 13(
 .4/88) المناقب: 14(
 .2/39) حلیة األولیاء: 15(
 .44) األدب الملتزم: 16(
 .1/15) دیوان الفرطوسي: 17(
 .14 /1) دیوان الفرطوسي: 18(
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 23سورة األحزاب، اآلیة:  )19(
 .2/92) الكامل في اللغة واألدب: 20(
 .1/286) العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده: 21(
 .1/287الشعر وآدابھ ونقده: ) العمدة في محاسن 22(
 .3/93) دیوان الفرطوسي: 23(
) روي أنّ��ھ [عل��ي األكب��ر] قَت��َل عل��ى عطش��ھ مئ��ة وعش��رین رج��الً، ث��ّم رج��ع إل��ى أبی��ھ وق��د 24(

أصابتھ جراحات كثیرة، فقال: یا أبھ، العطش قد قتلني، وثقل الحدید قد أجھ�دني، فھ�ل إل�ى 
 شربة ماء من سبیل أتقّوى بھا على األعداء ؟

فبكى الحسین (علیھ الّسالم) وقال: ((یا بُن�ي، ع�ّز عل�ى محّم�د وعل�ى عل�ّي وعل�ى أبی�ك أن 
ت��دعوھم ف��ال یجیبون��ك، وتس��تغیث بھ��م ف��ال یغیثون��ك. ی��ا بُن��ي، ھ��ات لس��انك)). فأخ��ذ لس��انھ 
فمّصھ، ودفع إلیھ خاتمھ وقال لھ: ((خذ ھذا الخاتم في فیك، وارجع إلى قتال عدّوك؛ ف�إنّي 

. 9مس�ي حتّ�ى یس�قیك ج�ّدك بكأس��ھ األوف�ى ش�ربة ال تظم�أ بع�دھا أب��داً)). ظ: أرج�و أن ال تُ 
 .45/45بحار األنوار: 

 .3/93) دیوان الفرطوسي: 25(
 1/16) دیوان الفرطوسي، مقدمة الشاعر: 26(
  ۱۰۲: مجدي وھبة وكامل المھندس: ) معجم المصطلحات العربیة في اللغة واالدب27(
 .۱۹۳۹) المثل السائر، ابن األثیر، مكتبة البابي الحلبي ، 28(
 .8/۳السالم، محمد حسین فضل هللا، من كلمة لھ في تقدیم: ) ملحمة أھل البیت علیھم 29(
 .1/80) دیوان الفرطوسي: 30(
 .1/80) دیوان الفرطوسي: 31(
 .1/78) دیوان الفرطوسي: 32(
 .1/78ان الفرطوسي: ) دیو33(
 .1/78) دیوان الفرطوسي: 34(
 .1/79) دیوان الفرطوسي: 35(
 .1/79) دیوان الفرطوسي: 36(
 .97) الشیخ عبد المنعم الفرطوسي: 37(

 المصادر:
 خیر ما نبتدئ بھ القرآن الكریم.

ج���ان ب��ول س���ارتر، ترجم��ة ج���ورج طرابیش��ي ، منش���ورات دار اآلداب ،  األدب الملت��زم ، •
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ب�ار األئم�ة األطھ�ار ، ت�ألیف: العالم�ة محم�د ب�اقر المجلس�ي، بحار االنوار الجامعة ل�درر أخ •

 م.1983، مصححة،3لبنان ، ط –الناشر: دار إحیاء التراث العربي ، بیروت 
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 م).1966ھـ/1386(
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الروضة المختارة ـ شرح القصائد الھاشمیات، الكمیت ب�ن زی�د االس�دي، منش�ورات مؤسس�ة  •

 م.1973، 1األعلمي للمطبوعات، بیروت ـ لبنان، ط
ھ���ـ/ 1376ش���عراء الغ���ري (النجفی���ات)، عل���ي الخاق���اني، المطبع���ة الحیدری���ة، النج���ف، ( •

 م).1956
، المكتب��ة االدبی��ة المختص��ة، الش��یخ عب��د الم��نعم الفرطوس��ي حیات��ھ وأدب��ھ، أحم��د محالت��ي •

 م). 2000ھـ/1420(
العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده، ابن رشیق، تحـ: محمد مح�ي ال�دین عب�د الحمی�د، دار  •

 .1981، 5الجیل، بیروت، ط
، بی���روت، 2الكام���ل ف���ي اللغ���ة واألدب، المب���رد، تح���ـ: تغاری���د بیض���ون ونع���یم زرزور، ط •

1989. 
اللغة واألدب / مج�دي وھب�ة وكام�ل المھن�دس مكتب�ة، لبن�ان، معجم المصطلحات العربیة في  •

 .۱۹۸٤، ۲ط
 .79: 1974، 1معجم مصطلحات األدب، مجدي وھبة، مطبعة دار القلم ، بیروت، ط •
الس�الم ملحمة أھل البیت (علیھم السالم)، عبد المنعم الفرطوسي، مؤسسة أھ�ل البی�ت عل�یھم  •

 م. ۱۹۸٦،  2بیروت، ط
ھ�ـ)، تح�ـ: مال�ك المحم�ودي، 568المناقب، الموفق بن أحمد بن محمد المك�ي الخ�وارزمي، ( •

، 2ومؤسس��ة س��ید الش��ھداء علی��ھ الس��الم، مؤسس��ة النش��ر االس��المي، ق��م المقدس��ة، إی��ران، ط
 ھـ.1411

ھـ)، تحـ: أحمد االرنأووط، 764الوافي بالوفیات، صالح الدین بن ابیك الصفدي، (ت •

 ھـ).2000ھـ/1420، (1حیاء التراث العربي، بیروت ـ لبنان، طوتزكي مصطفى، دار إ
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 ملخص البحث

الجھ�اد كم��ا ق�ال عن��ھ إمامن��ا وس�یدنا أمی��ر الم�ؤمنین عل��ي اب��ن اب�ي طال��ب (علی��ھ 
الجنة فتحھ هللا لخاصة أولیائھ وھ�و لب�اس التق�وى، ودرع هللا السالم) باٌب من أبواب 

الحص��ینة، وجنت��ھ الوثیق��ة، فم��ن ترك��ھ رغب��ة عن��ھ ألبس��ھ هللا ث��وب ال��ذل، وش��ملة 
فھذه األلفاظ التي اجتمعت في ھذه الخطب�ة الغ�راء عب�رت ع�ن الھ�دف الس�امي ؛البالء

ع�الى علیھ�ا وحف�ز للجھاد إذ یعد فرع مھ�م م�ن ف�روع اإلس�الم والت�ي ح�ث س�بحانھ وت
رسولھ الكریم في كثیر من األحایین عل�ى ھ�ذا الموض�وع وخی�ر دلی�ل عل�ى ذل�ك قول�ھ 

�َز َغاِزیً�ا فِ�ي َس�بِیِل هللاِ  :(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) َوَم�ْن َخلَ�َف  ،فَقَ�ْد َغ�َزا ،((َمْن َجھَّ
ذرات مش�رقة للمس�لمین فَقَ�ْد َغ�َزا )) وھ�ذه األق�وال ھ�ي ش� ،َغاِزیًا فِي َسبِیِل هللاِ بَِخْی�رٍ 

تدلھم عل�ى طری�ق الص�واب وج�ادة الح�ق ویؤی�د ذل�ك ق�ول زی�د ب�ن عل�ي ب�ن الحس�ین 
وق�د قس�مت البح�ث الموس�وم ،(( م�اكره ق�وٌم ح�د الس�یف إال ذل�وا )) :(علیھم الس�الم)

وأثرھ�ا ف�ي تحقی�ق النص�ر عل�ى داع�ش اإلرھ�ابي،  ،ب(آیات الجھاد في القرآن الكریم
الص��رفي )عل��ى خمس��ة مطال��ب س��بقت بمقدم��ة وتوطئ��ة دراس��ة ف��ي ض��وء اإلعج��از 

وختمت بنتائج البحث فضالً عن ق�ائمتین إح�داھما للھ�وامش واألخ�رى لمظ�ان البح�ث 
الرئیس��ة الت��ي رج��ع إلیھ��ا البح��ث واش��تملت التوطئ��ة عل��ى دراس��ة الجھ��اد ف��ي اللغ��ة 

  :واإلعجاز الصرفي ف�ي اللغ�ة والمص�طلح وحم�ل المطل�ب األول عن�وان ،واالصطالح
(صیغة الفعل الماضي الرباعي عل�ى زن�ة (فاَع�َل) و (یفاع�ل )، وج�اء المطل�ب الث�اني 

ووس��م المطل��ب  ،ص��یغة الفع��ل الماض��ي الثالث��ي عل��ى زن��ة (فَعَ��َل) ومش��تقاتھ :بعن��وان
 ،فاَع��لَ  :ص��یغة اس��م الفاع��ل م��ن الفع��ل الماض��ي الرب��اعي عل��ى زن��ة :الثال��ث بعن��وان

غة فع�ل األم�ر الرب�اعي عل�ى زن�ة (فاِع�ل ) ص�ی :وأطلقت عل�ى المطل�ب الراب�ع عن�وان
 .دراس�ة لص�یغة االس�تعداد للقت�ال بزن�ة فع�ل األم�ر (افعل�وا ) :وتضمن المطلب األخیر

وقد استعان الباح�ث بمجموع�ة م�ن مص�ادر إعج�از الق�رآن الك�ریم وجمل�ة م�ن مظ�ان 
 .ةاللغة واألدب والتاریخ وتفسیر القرآن فض�الً ع�ن مص�ادر ومراج�ع البالغ�ة القرآنی�

والبحث یعد  محاولة  من المحاوالت المتواضعة لدراسة ھ�ذا ال�نمط المھ�م م�ن أنم�اط 
اإلعجاز القرآني فضالً ع�ن ال�دور الری�ادي والمھ�م ال�ذي تض�طلع ب�ھ ھ�ذه اآلی�ات ف�ي 
حث وتحفی�ز مجاھ�دینا البواس�ل ف�ي ال�دفاع ع�ن حی�اض االس�الم ف�ي خض�م الھجم�ات 

ي م���ن قب���ل الیھ���ود وعناص���ر داع���ش الشرس���ة الت���ي یتع���رض لھ���ا عالمن���ا اإلس���الم
في ضوء دراسة ظاھراتی�ة ف�ي الق�رآن الك�ریم وحس�بي أن�ي وفق�ت ف�ي ھ�ذا ،اإلرھابي

والص�الة والس�الم عل�ى خی�ر  ،البحث المتواضع وال أدعي الكمال فھو � تع�الى وح�ده
   .المرسلین محمد وآلھ وصحبھ الغر المیامین وسلم تسلیماً كثیرا
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Abstract 
Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, and prayers 

and peace be upon the best messengers and the best envoys 
Muhammad and his family and companions. After the Jihad, 
as stated by our imam and our master, the Commander of 
the Believers, Ali Ibn Abi Talib (peace be upon him), a door 
of paradise opened by Allah for the sake of his disciples. He is 
the garment of piety, and the shield of Allah, Which met in 
this sermon Glory expressed the supreme goal of jihad as it is 
an important branch of Islam, which urged Almighty and 
encouraged the Holy Prophet in many cases on this subject 
and the best proof of that saying (peace be upon him and his 
family): ( Ghaza for the sake of God, has invaded, and 
behind the gas The words of Zayd ibn Ali ibn al-Husayn 
(peace be upon them) said: "(The most hated of men is the 
edge of the sword, but they do not do harm"). (The verses of 
jihad in the Holy Quran, and its impact on the victory on the 
preacher of terrorism, a study in the light of the miraculous 
literal) on five demands preceded the introduction and 
slowed and concluded the results of the search as well as two 
lists one of the margins and the other main research 
observatories, which returned to the research and included 
Altawija on the study of jihad in the language Terminology, 
and metaphysical miracles in language and terminology The 
second demand is entitled: The formula of the last triple verb 
on the zakat (verb) and its derivatives, and the third demand 
label entitled: Formation of the name of the actor from the 
last quadrant verb on zina: The actor, and fired on the 
fourth demand Title: The formula of the action of the 
quadrant on the weight (actor) and included the last 
requirement: a study of the formula of readiness to fight 
Bznh done (do). The researcher used a number of sources of 
miracles of the Holy Quran and a variety of aspects of 
language, literature, history and the interpretation of the 
Koran as well as sources and references Koranic rhetoric. 
The research is an attempt by modest attempts to study this 
important pattern of Quranic miracles, as well as the 
pioneering and important role played by these verses in 
urging and motivating our brave jihadis to defend Islam in 
the midst of fierce attacks on our Islamic world by the Jews 
and elements of the terrorist, In the light of the study of the 
phenomenal in the Holy Quran and my sense that I have 
succeeded in this humble research and I do not claim 
perfection is for God alone, and praise be to Allah, the Lord 
of the Worlds and prayers and peace on the best Messengers 
Mohammed and his family and companions Almgayam and 
handed over a lot researcher. 
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 جامعة الكوفة -كلية اآلداب 
 :مقدمة

والحم��د � رب الع��المین والص��الة والس��الم عل��ى خی��ر المرس��لین وأفض��ل 
المبعوثین محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیما كثیرا وبعد فالجھ�اد كم�ا ق�ال عن�ھ 
إمامنا وسیدنا أمیر المؤمنین عل�ي اب�ن اب�ي طال�ب (علی�ھ الس�الم) ب�اٌب م�ن أب�واب 

تق��وى، ودرع هللا الحص��ینة، وجنت��ھ وھ��و لب��اس الالجن��ة فتح��ھ هللا لخاص��ة أولیائ��ھ 
فھذه األلفاظ التي لبسھ هللا ثوب الذل، وشملة البالء  الوثیقة، فمن تركھ رغبة عنھ أ
م اء عبرت عن الھدف السامي للجھاد إذ یعد فرع مھ�اجتمعت في ھذه الخطبة الغرّ 

من فروع اإلسالم والتي حث سبحانھ وتعالى علیھا وحفز رسولھ الكریم ف�ي كثی�ر 
األحایین على ھذا الموضوع وخیر دلیل على ذلك قول�ھ (ص�لى هللا علی�ھ وآل�ھ  من

َز َغاِزیًا فِي َسبِیِل هللاِ  :وسلم) َوَم�ْن َخلَ�َف َغاِزیً�ا فِ�ي َس�بِیِل هللاِ  ،فَقَْد َغَزا ،((َمْن َجھَّ
فَقَْد َغَزا )) وھذه األقوال ھي ش�ذرات مش�رقة للمس�لمین ت�دلھم عل�ى طری�ق  ،بَِخْیرٍ 

((  :السالم) اة الحق ویؤید ذلك قول زید بن علي بن الحسین (علیھمالصواب وجادّ 
 ال ذلوا ))                                  ماكره قوٌم حد السیف إ

وأثرھ�ا ف�ي  ،ن الك�ریمف�ي الق�رآ الجھادالبحث الموسوم ب(ألفاظ  وقد قسمتُ 
عل�ى  )، دراس�ة ف�ي ض�وء اإلعج�از الص�رفيتحقیق النصر على داعش االرھ�ابي

خمس��ة مطال��ب س��بقت بمقدم��ة وتمھی��د وختم��ت بنت��ائج البح��ث فض��الً ع��ن ق��ائمتین 
واش��تمل إح��داھما للھ��وامش واألخ��رى للمظ��ان الرئیس��ة الت��ي رج��ع إلیھ��ا البح��ث 

  :وحم�ل المطل�ب األول عن�وان ،طالحف�ي اللغ�ة واالص� التمھید على دراسة الجھاد
ج��اء المبح��ث  ،(ص��یغة الفع��ل الماض��ي الرب��اعي عل��ى زن��ة (فاَع��َل)  و (یفاع��ل )

ووس�م  ،وصیغة الفعل الماضي الثالث�ي عل�ى زن�ة (فَعَ�َل) ومش�تقاتھ :الثاني بعنوان
 :صیغة اسم الفاعل من الفعل الماض�ي الرب�اعي عل�ى زن�ة :المطلب الثالث بعنوان

صیغة فعل األم�ر الرب�اعي عل�ى زن�ة  :وأطلقت على المطلب الرابع عنوان ،فاَعلَ 
س�تعداد للقت�ال بزن�ة فع�ل لص�یغة االدراس�ة  :ن المطل�ب األخی�روتضمّ    ل )  (فاعِ 

                                                                       )  فعلوااألمر (ا
والبحث محاولة إلبراز الصورة الناص�عة الت�ي یتمت�ع بھ�ا المجاھ�دون ف�ي   
وحس�بي أن�ي وفق�ت ف�ي ھ�ذا  في ضوء دراسة الظاھرة في القرآن الكریم،سبیل هللا

الع�المین  بوالحم�د � ر ،البحث المتواضع وال أدعي الكم�ال فھ�و � تع�الى وح�ده
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ی��ر المرس��لین محم��د وآل��ھ وص��حبھ الغ��ر المی��امین وس��لم والص��الة والس��الم عل��ى خ
  .اتسلیماً كثیر

  في اللغة واالصطالح : الجھادالتمھید
وھو مصدر مأخوذ من الفعل الماض�ي الرب�اعي (جاھ�د) عل�ى  أ) الجھاد في اللغة:

ب�ذل واس�تفراغ م�ا ف�ي الوس�ع م�ن  :واألص�ل الثالث�ي (جھ�د) ویعن�يزنة فاع�ل 
 .         )1(الطاقة والجھد

فھو ب��ذل الجھ��د ف��ي قت��ال الكف��ار والمش��ركین وم��ن ف��ي ((ب) الجھ��اد اص��طالحا:
ُحكِمِھم؛ مّمن یضُمر الشّر للمسلمین، وقیل: ھو قتال مسلم كافر غیر ذي عھ�د؛ 

 )2())إلع����������الء كلم����������ة هللا، أو حض����������وره ل����������ھ، أو دخ����������ول أرض����������ھ
وجھ�اد الش�یطان  ،وجھ�اد الع�دو ،(جھاد النفس :جھاد على ثالثة أنواعوینقسم ال

وم�ن الجھ�اد ال�دفاعي ) ،( الجھ�اد االبت�دائي :على قس�مین ینقسم  بدوره . وھو)
تمث�ل ف�ي أن بین المعنیین اللغوي واالصطالحي یذلك یرى البحث:  أّن الرابط 

ستي) من أجل تحقیق شتمل على االستعداد( النفسي والبدني واللوججھاد العدو ی
: فھ�ي ) آی�ات الجھ�اد والمقص�ود ب�ـ(،رات الساحقة عل�ى أع�داء اإلسالماالنتصا

ز المؤمنین على قت�ال یجمیع اآلیات التي وردت في القرآن الكریم وجاءت لتحف
وھ�ذه المح�اور الثالث�ة تنس�جم  ،أعدائھم دفاعاً عن أرضھم وعرض�ھم وأم�والھم

مع الفت�وى التأریخی�ة الت�ي أص�درتھا مرجعیتن�ا المبارك�ة ف�ي الثال�ث عش�ر م�ن 
بع��د أن  ھ��ـ1435ف��ق للراب��ع عش��ر م��ن ش��عبان ع��ام والموا ،م2014حزی��ران 

أض��حت ثل��ث مس��احة ھ��ذا البل��د المس��لم بی��د الظ��المین ال��ذین ع��اثوا ف��ي األرض 
وینھب�ون األم�وال یخض�مون خض�م  ،النس�اءیقتِلون الرجال ویس�تحیون   ،فساداً 

فك�ادت أن تع�ود الجاھلی�ة ل�وال  ،ومسمع الع�الم اإلس�المي ،اإلبل من أمام مرأى
ھذه الفتوى العظیمة التي قصمت ظھر االستكبار ال�ذي ع�اد ال�ى أدراج�ھ خائب�اً 
 خاس��ئاً ولك��ي یس��تمر العم��ل بھ��ذه الفت��وى ینبغ��ي عل��ى الم��ؤمنین الحف��اظ عل��ى

المعركة حتى ی�تم تحری�ر آخ�ر ش�بر  لیة التي تحققت على أرضالمنجزات القتا
 .أرض العراق العظیم من أرض المقدسات

                            صیغة الفعل الماضي الرباعي على زنة (فاَعَل)، و (یفاعل ) األول:المطلب 
َ لَغَنِ�يٌّ  یَُجاِھ�دُ فَإِنََّم�ا  َجاَھ�دَ ((َوَمْن :وقد ورد ذلك في قول�ھ تع�الى ِلنَْفِس�ِھ إِنَّ �َّ

  )3(َعِن اْلعَالَِمیَن  )) 
الصیغة الصرفیة ت�ؤدي عم�ل  والمضارع وھذهإذ وردت بصیغتي الماضي 

جاھد یؤدي عم�ل المش�اركة ب�ین ط�رفین أح�دھما الح�ق واآلخ�ر  :المشاركة فالفعل
  .ھو الباطل

ویع��د الص��راع العقائ��دي ال��دائر ب��ین الج��انبین  س��بباً لتك��رار الفع��ل بص��یغة 
 ؛المضارعة و نتیجة لما سیحصل علیھ المجاھد في سبیل هللا من أجر في المستقبل
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ى الم�ؤمن وس�بقت ب�الم لذا استعمل لفظة (نفسھ ) الت�ي تتص�ل بالض�میر العائ�د عل�
وقد ترد ھذه الصیغة متصلة بواو الجماعة لتش�یر ال�ى جم�ع الم�ؤمنین  ،االستحقاق

 جاھ�دوا((ام حس�بتم ان تترك�وا ولم�ا یعل�م هللا ال�ذین  :وقد جاء ذلك في قول�ھ تع�الى
ألن  ؛فداللة (لما ) حرف الجزم تختلف عن داللة لم ،)4(منكم ویعلم الصابرین  )) 

 )5(بینما تفید( لما ) نفي الماضي وتقریب الح�دث  ،(لم ) تفید النفي والجزم والقلب
 ُ �ا یَْعلَ�ِم �َّ وقد ورد ذلك في آیة أخ�رى ف�ي قول�ھ تع�الى ((أَْم َحِس�ْبتُْم أَْن تُتَْرُك�وا َولَمَّ

ِ َوَال َرُسوِلِھ َوَال اْلُمْؤِمنِیَن َوِلیَجةً ِمْنُكْم َولَ  اَھُدواالَِّذیَن جَ  ُ )6(ْم یَتَِّخذُوا ِمْن ُدوِن �َّ َو�َّ
  .)7(َخبِیٌر بَِما تَْعَملُوَن))

((َوالَّ��ِذیَن  :وم��ن اآلی��ات األخ��رى الت��ي وردت فیھ��ا ھ��ذه اللفظ��ة قول��ھ تع��الى
َ  َجاَھُدوا فالجھ�اد ف�ي ھ�ذه اآلی�ة ال  ،)8( لََم�َع اْلُمْحِس�نِیَن))فِینَا لَنَْھ�ِدیَنَُّھْم ُس�بُلَنَا َوإِنَّ �َّ

یرتبط ب�الحرب وإنم�ا  ی�دل عل�ى العل�م ال�ذي یستحص�لھ اإلنس�ان بنیّ�ة التق�رب ال�ى 
((أُذكرون��ي بالمجاھ��دة  :وج��ھ هللا تع��الى وذھ��ب إل��ى ذل��ك معظ��م الدارس��ین بق��ولھم

بالكلم�ة والموق�ف ونس�تدل عل�ى ، فالجھ�اد ھن�ا یش�مل الجھ�اد )9(ألذكركم بالھدایة))
ذلك قول ابن عباس: ((و في ھذا داللة عل�ى أن م�ن أج�ل الجھ�اد و أعظم�ھ منزل�ة 
عند هللا سبحانھ جھاد المتكلمین في ح�ل ش�بھ المبطل�ین و أع�داء ال�دین و یمك�ن أن 

وق�د أُِك�َدت  ،)10(یتأول علیھ قولھ رجعنا م�ن الجھ�اد األص�غر إل�ى الجھ�اد األكب�ر))
إّن  ،ون�ون التوكی�د الثقیل�ة ،(ال�الم الموطئ�ة للقس�م :بأربع�ة مؤك�دات ھ�يھذه اآلی�ة 

وھذا ی�دل عل�ى  ،الالم المزحلقة التي وقعت في خبر إّن ) ،المؤكدة للجملة اإلسمیة
  .أھمیة األمر

(ال�ذین امن�وا ( :ومن اآلیات األخرى في ھذا المیدان ق�ول الب�اري ع�ز وج�ل
لھم وانفسھم أعظم درجة عند هللا واولئك ھ�م في سبیل هللا بأمواوجاھدوا وھاجروا 
فم���ن خ���الل ھ���ذه اآلی���ة نس���تنتج أن هللا س���بحانھ وتع���الى یض���ع  ،)11()الف���ائزون)

ألنھم نالوا الدرجات الرفیعة بوساطة السلّم الت�درجي  ؛المجاھدین في المرتبة العلیا
وألّن العطف یقتضي المغایرة بین أطرافھ كما یشیر  ،(اإلیمان والھجرة والجھاد )

وإنم�ا یحت�اج إل�ى  ،الى ذل�ك معظ�م النح�اة  ف�إّن اإلیم�ان الیكف�ي ألن یرف�ع الم�ؤمن
وھ�ؤالء المجاھ�دین یرج�ون  .عنصرین آخرین وھما الھجرة والجھاد في سبیل هللا

ول��ِھ وال��دلیل عل��ى  ذل��ك ف��ي ق ،ألن��ھ ھ��و الغف��ور ال��رحیم ؛رحم��ة الب��اري ع��ز وج��ل
ِ أُولَئِ��َك یَْرُج��وَن  َوَجاَھ��ُدوا((إِنَّ الَّ��ِذیَن آََمنُ��وا َوالَّ��ِذیَن َھ��اَجُروا  :تع��الى فِ��ي َس��بِیِل �َّ

ُ َغفُوٌر َرِحیٌم )) ِ َو�َّ ویش�یر الق�رآن الك�ریم ف�ي آی�ٍة أخ�رى إل�ى أّن   ،)12(َرْحَمةَ �َّ
 ،ار ألنھ��م آمن��وا مع��ھرس��ول هللا ورھط��ِھ ھ��م ال��ذین لھ��م األس��بقیة ف��ي ھ��ذا المض��م

ُسوُل َوالَِّذیَن آََمنُوا  وجاھدوا باألموال واألنفس مرضاةً �ِ سبحانھ وتعالى ((لَِكِن الرَّ
  )13(بِأَْمَواِلِھْم َوأَْنفُِسِھْم َوأُولَئَِك لَُھُم اْلَخْیَراُت َوأُولَئَِك ُھُم اْلُمْفِلُحوَن ))  َجاَھُدواَمعَھُ 

(ص): ((ما قام وال استقام دیني إال بشیئین: م�ال ویؤید ذلك قول رسول هللا 
 .)14(خدیجة وسیف علي بن أبي طالب.)) 
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((یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا َمْن یَْرتَ�دَّ ِم�ْنُكْم َع�ْن ِدینِ�ِھ فََس�ْوَف  :ومن ذلك قولھ تعالى
ُ بِقَْوٍم یُِحبُُّھْم َویُِحبُّونَھُ أَِذلٍَّة َعلَى اْلُمؤْ  ةٍ َعلَى اْلَكافِِریَن یَأْتِي �َّ فِي  یَُجاِھُدونَ ِمنِیَن أَِعزَّ

ُ َواِس�ٌع َعِل�یٌم ))  ِ یُْؤتِیِھ َم�ْن یََش�اُء َو�َّ ِ َوَال یََخافُوَن لَْوَمةَ َالئٍِم َذِلَك فَْضُل �َّ َسبِیِل �َّ
فقد قابل الباري (عز وجل ) بین صفتي الذلة والع�زة وھ�ذا ال�نمط الفن�ي م�ن  ،)15(

أنواع التقابالت إذ یقول الشیخ الطوسي في سبب نزول ھذه اآلیة ((فوص�ف  أجمل
جل اسمھ من عنا بھ�ذا الجھ�اد وبم�ا یقتض�ي الغلی�ة فی�ھ، وق�د علمن�ا أن أص�حاب  -

الرسول صلى هللا علیھ وآلھ بین رجلین: رجالً ال عن�اء ل�ھ ف�ي الح�رب وال جھ�اد. 
ع�ن منزل�ة أمی�ر الم�ؤمنین  واآلخر لھ جھاد وعناء، ونحن نعلم قصور ك�ل مجاھ�د

(ع) ف��ي الجھ��اد، ف��انھم م��ع عل��و من��زلتھم ف��ي الش��جاعة وص��دق الب��أس ال یلحق��ون 
ألنھ علیھ السالم المعروف بتفریج الغم، وكشف الكرب  ؛منزلتھ وال یقاربون رتبتھ

عن وجھ الرسول صلى هللا علیھ وآلھ وھو ال�ذي ل�م یح�م ق�ط ع�ن ق�رن، والنك�ص 
وھ��ذه حال��ة ل��م تس��لم ألح��د قبل��ھ والبع��ده فك��ان (ع)  ع��ن ھ��ول، وال ول��ى ال��دبر،

 .)16(باالختصاص باآلیة أولى لمطابقة أوصافھ لمعناھا)) 
(( ثُ�مَّ إِنَّ َربَّ�َك ِللَّ�ِذیَن َھ�اَجُروا ِم�ْن بَْع�ِد َم�ا :ومن اآلیات األخرى قول�ھ تع�الى

 )17(َوَصبَُروا إِنَّ َربََّك ِمْن بَْعِدَھا لَغَفُوٌر َرِحیٌم)) َجاَھُدوافُتِنُوا ثُمَّ 
وقد قیل أنھا ((نزل�ت ف�ي جماع�ة أُكرھ�وا ـ وھ�و: عم�ار وأب�وه یاس�ر وأُّم�ة 

بُوا وقُتِ  ل أبو عمار وأَّمھ وأعطاھم عمار بلسانھ سمیة وصھیب وبالل وخبّاب ـ ُعذِّ
  .)18(ما أرادوا منھ))

(ث��م ) یقتض��ي  ف��دالالت ح��روف العط��ف ال��واردة ف��ي ھ��ذه اآلی��ة تختل��ف ف��ـ
خالف�اً لح�روف  ،)19(استعمالھا وج�ود م�دة زمنی�ة كافی�ة حت�ى تس�تعمل ف�ي العط�ف

فط�ول الم�دة الزمنی�ة ب�ین تع�ذیب ق�ریش  ،عطف النسق األخرى ك�ـ(الفاء وال�واو )
لھ�ؤالء المس�لمین وھج�رتھم ھ�ي الت�ي اس�تدعت اس�تعمال ح�رف العط�ف م�ن دون 

                                                 .غیره
   :المطلب الثاني

مثل (نَفَر)  في قولھ  :عََل) ومشتقاتھصیغة الفعل الماضي الثالثي على زنة (فَ 
ِم�ْن ُك�ّلِ فِْرقَ�ٍة ِم�ْنُھْم َطائِفَ�ةٌ  نَفَرَ  َكافَّةً فَلَْوالَ  ِلیَْنِفُروا تعالى /  (( َوَما َكاَن  اْلُمْؤِمنُوَن 

یِن َوِلیُْن��ِذُروا قَ��ْوَمُھْم إَِذا َرَجعُ��وا إِلَ��ْیِھْم لَعَلَُّھ��ْم یَْح��َذُرونَ  فق��د  ،)) )20(ِلیَتَفَقَُّھ��وا فِ��ي ال��ّدِ
وردت بص��یغتین ف��ي آی��ة واح��دة األول��ى (نف��َر) والثانی��ة ص��یغة الفع��ل المض��ارع 

(لینف�روا ) والفع�ل:  :ي تق�ّدَم علیھ�ا ك�ون منف�يالمجزوم والمسبوق بالم الجحود الت
نف��َر ال��ذي ی��أتي بمعن��ى االبتع��اد كم��ا ی��ذكر ذل��ك اب��ن منظ��ور ف��ي لس��انھ  ((والنَّْف��ُر 

إال أنھ�ا ج�اءت بمعن�ى مغ�ایر  )21(التفرق نَفََرِت الدابةُ تَْنِفُر وتَْنفُ�ر نِف�اراً ونُفُ�وراً ))
ر یغی��ر معن��ى الفع��ل ف��ي ف��ي ھ��ذین الموض��عین؛ ألن تع��دي األفع��ال بح��روف الج��

 .النص
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( نفر م�ن)  ت�ؤدي معن�ى الھ�روب (أي ابت�داء غای�ة الھ�روب الت�ي یؤدیھ�ا  فـ 
حرف الجر)  وھي تختلف في الدالل�ة جمل�ة وتفص�یال  ع�ن( نف�ر ال�ى)  الت�ي ھ�ي 
بمعن��ى اإلس��راع ال��ى ھ��دف  مع��ین واإلقب��ال علی��ھ (أي نھای��ة الغای��ة الت��ي یوظفھ��ا 

ھ��ذه المس��ألة البالغی��ة عب��د الق��اھر الجرج��اني (ت  ح��رف الج��ر)  وق��د أش��ار ال��ى
( دالئ�ل اإلعج�از) م�ن خ�الل انتق�ال دالالت األلف�اظ المتجانس�ة :ه)  في كتابھ471

من معانیھا الحقیقیة الى معانیھا األخرى التي اكتسبتھا األلفاظ من خالل مجاورتھا  
لمقامی��ة لأللف��اظ  وعالقاتھ��ا م��ع نظیراتھ��ا م��ن المف��ردات  وھ��ذا م��ا یتعل��ق بالدالل��ة ا

والیھا أشار الجرجاني بقولھ: ((وھل تجُد أحداً یقوُل: ھذه اللفظ�ةُ فص�یحةٌ إالَّ وھ�و 
یعتب��ُر مكانَھ��ا م��َن ال��نظم وحس��َن ُمالئم��ِة معناھ��ا لمعن��ى جاراتِھ��ا وفض��َل مؤانَس��تھا 

إال  ألخواتھا وھل قالوا: لفظةٌ متمكَّنةٌ ومقبولةٌ وفي خالفِھ: قلقةٌ ونابی�ةٌ ومس�تكرھةٌ 
وغرُضھم أن یُعبروا بالتمكُّن عن حسِن االتف�اِق ب�یَن ھ�ذه وتل�ك م�ن جھ�ِة معناُھم�ا 

وأنَّ األولى لم تَِلْق بالثانیة في َمعناھا وأن السابقَةَ  .وبالقلِق والنُبَّو عن سوء التالؤم
ذه  ).                 وقد یشتق من ھ�22لم تصلُْح أن تكوَن ِلفقاً للتالیة في ُمؤدَّاھا))(

الصیغة   فعل األمر ومثل ذلك قول الباري عز وجل (( یَاأَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُ�وا َم�ا لَُك�ْم 
ْنیَا ِم��َن  ِ اثَّ��اقَْلتُْم إِلَ��ى اْألَْرِض أََرِض��یتُْم بِاْلَحیَ��اةِ ال��دُّ إَِذا قِی��َل لَُك��ُم اْنِف��ُروا فِ��ي َس��بِیِل �َّ

فض�الً ع�ن قول�ھ تع�الى  ،)23ْنیَا فِ�ي اْآلَِخ�َرةِ إِالَّ قَِلی�ٌل)) (اْآلَِخَرةِ فََما َمتَاُع اْلَحیَاةِ الدُّ 
ِ  :في السورة نفسھا ((اْنِفُروا ِخفَافًا َوثِقَاًال َوَجاِھ�ُدوا بِ�أَْمَواِلُكْم َوأَْنفُِس�ُكْم فِ�ي َس�بِیِل �َّ

فعلى الرغم من أّن الفعل في اآلیة األولى   ،)24َذِلُكْم َخْیٌر لَُكْم إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُموَن )) (
وفي اآلیة الثانیة في س�یاق األم�ر فق�د اس�تعملت ص�یغتي  ،ورد في سیاق االستفھام

فضالً عن ذلك  ،فعل األمر المبني على حذف النون ( انفروا ) و الفعل (جاِھدوا )
یام بھذا ما نالحظھ في استعمال لفظتي (خفاف وثقال) التین دلتا على استصعاب الق

الفع��ل م��ن قب��ل المس��لم ع��الوةً عل��ى داللتھم��ا  الت��ي تش��یر ال��ى أھمی��ة ھ��ذا الواج��ب 
                                     .المقدس  في ھذِه اآلیة ویؤدي ذلك  الى الحكم الوجوبي للنفیر العام في سبیل هللا

 المطلب الثالث: 
ویصاغ اس�م  الرباعي على زنة: فاَعلَ صیغة اسم الفاعل من الفعل الماضي 

الفاعل من الفعل الرباعي على زن�ة مض�ارعھ م�ع إب�دال الی�اء م�یم وكس�ر م�ا قب�ل 
 المجاھ�دین(ولنبلونكم حت�ى نعل�م ( :وقد ورد ھذا االسم في قولھ تعالى ،)25(اآلخر 

التعبئة ، فلفظة المجاھدین تعد احدى ألفاظ )26(منكم والصابرین ونبلوا اخباركم )) 
وق�د ص�درت اآلی�ة بفع�ل  ،لقتال الك�افرین وق�د ج�اءت بص�یغة جم�ع الم�ذكر الس�الم

مضارع اتصل بالالم والنون اللتین تفیدان التوكی�د  دالل�ة عل�ى أھمی�ة ال�دور ال�ذي 
یسھم بھ المجاھدون فالبالء الذي أخبر عن�ھ الب�اري ف�ي ھ�ذه اآلی�ة یش�مل االختب�ار 

واالختبار اآلخر ف�ي قول�ِھ (ونبل�و أخب�اركم ) من خالل قیاس درجة صبر المجاھد 
أي ونُظھر أخباركم للن�اس (( :فیھ باب من المجاز كما یرى ذلك المفسرون بقولھم

  ،)27())من طاعة وعصیان في الجھاد وفي غیره
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فف��ي ھ��ذه اآلی��ة إف��ادة ب��أن هللا س��بحانھ وتع��الى سیض��ع عب��اده ال��ذین ی��أمرھم 
  .المجاھدین والصابرین منھمبالجھاد في موضع اختبار لیعلم 

َال یَْس�تَِوي اْلقَاِع�ُدوَن (( :وقد تكرر ھذا المشتق في آیة أخرى في قولھ تعالى
َرِر  �َل  َواْلُمَجاِھُدونَ ِمَن اْلُمْؤِمنِیَن َغْیُر أُوِلي الضَّ ِ بِأَْمَواِلِھْم َوأَْنفُِسِھْم فَضَّ فِي َسبِیِل �َّ

 ُ ُ اْلُحْس��نَى  اْلُمَجاِھ��ِدینَ �َّ بِ��أَْمَواِلِھْم  َوأَْنفُِس��ِھْم َعلَ��ى اْلقَاِع��ِدیَن َدَرَج��ةً َوُك��ال� َوَع��َد �َّ
 ُ َل �َّ   )28(َعلَى اْلقَاِعِدیَن أَْجًرا َعِظیًما )) اْلُمَجاِھِدینَ َوفَضَّ

فقد تكررت لفظ�ة المجاھ�دون ث�الث م�رات ف�ي ھ�ذا ال�نص المق�دس ویحم�ل 
واآلی�ة حمل�ت  ،ر دالالت التوكید على الشيء ألھمیتھ القصوى ل�دى المنِش�ئالتكرا

مغزى التفضیل من دون إستعمال أفعل التفضیل وقد ورد التفضیل بوس�اطة الفع�ل 
والفع�ل  ،(فّضل) الذي تكرر أیض�اً ب�ین الفین�ة والفین�ة :الماضي الرباعي المضعف

مرتبة المجاھدین في سبیل هللا  المضارع المنفي (ال یستوي ) الذي دّل على إرتفاع
  .على القاعدین وقد استثنى عز وجل أولي الضرر في اآلیة نفسھا

  الرابع:المطلب 
صیغة فعل األمر الرباعي عل�ى زن�ة (فاِع�ل ) كص�یغة الفع�ل (جاِھ�ْد) وم�ن 

وق�د  ،)29(د الكف�ار والمن�افقین واغل�ظ عل�یھم))جاھ�یا ایھا النبي ذلك قولھ تعالى: ((
تكررت ھذه اآلیة المبارك�ة ف�ي س�ورتي التوب�ة والتح�ریم  ویقتض�ي اس�تعمال ھ�ذِه 
الص��یغة وج��وب الش��روع ال��ى قت��ال الكف��ار والمن��افقین بدالل��ة األم��ر الحقیق��ي م��ن 

 ،م�ن الخ�الق (س�بحانھ وتع�الى ) ال�ى النب�ي( ص ) :األعلى رتبة ال�ى األدن�ى رتب�ة
وھ�ي  :رى وھ�ي الفع�ل (أغِل�ظ )فضالً عن ذلك عطف صیغة فعل األم�ر عل�ى أخ�

وق�د اتف�ق  ، )30( الّرقّ�ِة ف�ي الَخْل�ق والطْب�عِ والِفْع�ل والَمْنِط�ق والع�ْیش تعني: نقیض
وك��ان الكف��ار غی��ر  ،(( ولم��ا ذك��ر أم��ر الجھ��اد :المفس��رون ف��ي  ھ��ذه اآلی��ة بق��ولھم

جاھ�د  :ق�ال ،المنافقین أشد شكیمة وأقوى أسباباً ف�ي القت�ال وإنك�اء بتص�دیھم للقت�ال
والمنافقین  ،جاھد الكفار بالسیف :قال ابن عباس وغیره .الكفار والمنافقین فبدأ بھم

 .والمنافقین بإقام�ة الح�دود عل�یھم إذا تع�اطوا أس�بابھا :وقال الحسن وقتادة .باللسان
 ،ف�إن ل�م تس�تطع فبالقل�ب ،فإن لم تستطع فباللس�ان ،جاھدھم بالید :ابن مسعود وقال

 . )31(واالكفھرار في وجوھھم )) 
ومث�ل  ) أفِعل�واصیغة اإلس�تعداد للقت�ال بزن�ة فع�ل األم�ر ( :المطلب الخامس

ةٍ َوِم�ْن ِربَ�اِط اْلَخْی�ِل َوأَِعدُّوا ذلك في قول العزیز الحكیم (( لَُھْم َم�ا اْس�تََطْعتُْم ِم�ْن قُ�وَّ
ُكْم َوآََخِریَن ِمْن ُدونِِھْم ))  ِ َوَعُدوَّ   .)32(تُْرِھبُوَن بِِھ َعُدوَّ �َّ

 ،إذ لم ترد ھذه اآلیة بصیغة الفعل استعد ووردت بالصیغة المبینة في أع�اله
داد یتوج�ب عل�ى أث�ره ترتیب�ات وھي صیغة األمر الت�ي ت�دل عل�ى الوج�وب واإلع�

والم�نعم النظ�ر  ،ألّن اإلع�داد ھ�و تحض�یر للجھ�اد ف�ي س�بیل هللا (عزوج�ل) ؛كثیرة
 أََع�دَّ (( :لھذا الفعل یجد أنھ استعمل في القرآن الكریم ومن ذلك قول�ھ ع�ز م�ن قائ�ل
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ُ لَُھْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِھا اْألَْنَھاُر َخاِلِدیَن فِیَھا ذَ  وف�ي  )33(ِلَك اْلفَْوُز اْلعَِظیُم )) �َّ
فق�د أس�ند  )34(لَُھ�ْم ع�ذاباً ألیم�ا )) أََع�دَّ  قولھ ((یُْدِخُل َمْن یََشاُء فِي َرْحَمتِِھ َوالظَّاِلِمینَ 

ھذا الفعل  إلى لفظ الجاللة وبصیغة الفعل الماضي إال في ھذا الموضع  فق�د أس�ند 
ى ذل�ك مج�يء الجمل�ة الموص�ولة (م�ا ال�ى الم�ؤمنین بدالل�ة واو الجم�ع وال�دلیل عل�

أي أقصى ما تستطیعون القیام بھ من أج�ل التحش�ید  ،وااستطعتم )  بعد صیغة أعدّ 
فضالً ع�ن ذل�ك مج�يء الم االس�تحقاق ف�ي الس�یاق الت�ي تش�یر  ،لھذا األمر الرباني

  الى أحقیة ھذا التحضیر واإلعداد.
  البحث:نتائج 

 ،ف�ي الق�رآن الك�ریم (ألف�اظ الجھ�اد عن�وان:ال�ذي حم�ل  في نھایة ھذا البح�ث
وأثرھ��ا ف��ي تحقی��ق النص��ر عل��ى داع��ش اإلرھ��ابي، دراس��ة ف��ي ض��وء اإلعج��از 

  :ى النتائج اآلتیةفقد توصل الباحث ال ،الصرفي)
(ص��یغة الفع��ل   :ف��ي الق��رآن الك��ریم بص��یغ مختلف��ة وھ��ي وردت ألف��اظ الجھ��اد -1

وق��د ج��اءت ف��ي عش��رة  الماض��ي الرب��اعي عل��ى زن��ة (فاَع��َل)  و (یفاع��ل ) 
ف�ي خمس�ة  ، وصیغة الفعل الماضي الثالثي على زن�ة (فَعَ�َل) ومش�تقاتھمواضع
ف�ي  فاَع�لَ  :و صیغة اسم الفاعل من الفعل الماضي الرباعي على زنة ،مواضع

 ف�ي موض�عین و صیغة فعل األمر الرباعي على زنة (فاِعل )  ،أربعة مواضع
 . لمرة واحدة فقط و صیغة االستعداد للقتال بزنة فعل األمر (أقعلوا )

لف��اظ م��ن أھ��م األلف��اظ الت��ي اس��تعملھا الب��اري ع��ز وج��ل ف��ي حق��ل التعبئ��ة ھ��ي أ -2
  .)االستعداداالستنفار،  ،(الجھاد

 ؛تبوأ النبي محمد (ص) وآل بیتھ األطھار المواقع العلیا في ھذه اآلیات القرآنیة -3
  .وذلك لما بذلوه من تضحیات من أجل استمرار الدین المحمدي األصیل

آل  البق�رة،من أھم السور التي وردت بھا ألفاظ الجھاد ھي السور المدنیة مثل   -4
  .المائدة عمران،

من أكثر السور المدنیة التي وردت بھا ألفاظ الجھاد سورة التوبة وفیھا تكررت  -5
  مرات.ألفاظ الجھاد ثماني 

تكررت ألفاظ اآلیة الواحدة في سورتین ھما: التوبة والتحریم وھذه اآلیة تتمثل  -6
النب�ي  أیھ�ای�ا (تع�الى: () عل�ى الجھ�اد ف�ي قول�ھ في تحفیز الرسول الك�ریم (ص

 .)د الكفار والمنافقین واغلظ علیھم)جاھ
 والھج�رةالجھاد في س�بیل هللا تع�الى یحت�اج إل�ى ثالث�ة عناص�ر وھ�ي (اإلیم�ان  -7

 العناصر الثالثة متالزمة مترابطة بعضھا مع البعض اآلخر.  والجھاد) وھذه
وجھ�اد ال�نفس ف�األول یتمث�ل  الم�ال،جھ�اد  ھما:الجھاد لدى الفقھاء على قسمین  -8

والث�اني یتمث�ل ف�ي  علیھ�ا)خدیجة بنت خویلد (رض�وان هللا ): بزوج النبي (ص
  .ع)اإلمام علي (
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 :ھوامش البحث
ب��ن محم��د ب��ن أحم��د ب��ن إس��ماعیل، أب��و  الفقھی��ة، عم��رینظ��ر: طلب��ة الطلب��ة ف��ي المص��طلحات ) 1

 .79ھـ)، بغداد: المطبعة العامرة، مكتبة المثنى، 1311حفص، نجم الدین النسفي (
ب�ن قاس�م األنص�اري، أب�و  الوافی�ة: حم�دالھدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق اإلم�ام اب�ن عرف�ة ) 2

، العلمی�ةبی�روت: المكتب�ة  ھـ)، (الطبعة األولى)،1350عبد هللا، الرصاع التونسي المالكي (
139 

  ).6 (العنكبوت:) 3
 ).142:(آل عمران) 4
 :الناش�ر،أبو الفتح عثمان بن جن�ي الموص�لي النحوي :المؤلف ،كتاب اللمع في العربیة ینظر:) 5

و كت�اب أس�رار العربی�ة  123 ،فائز ف�ارس :تحقیق،م 1972 ،الكویت -دار الكتب الثقافیة  
 –دار الجی�ل  :عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد ب�ن عبی�د هللا ب�ن أب�ي س�عید الناش�ر :المؤلف
 .293 :د.فخر صالح قدارة :تحقیق ،م1995 ،الطبعة األولى ،بیروت

ھ�و وِلیجةً كلُّ شيء أَولَْجتھ فیھ ولیس منھ فھ�و َوِلیَج�ة والرج�ل یك�ون ف�ي الق�وم ول�یس م�نھم ف) 6
  .(ولج) 2/399 :لسان العرب ،َوِلیَجة فیھم

  .)16 :(التوبة) 7
  ).69 :( العنكبوت   ) 8
 ،20:عدد األج�زاء،الَشیخ نَاِصر َمكارم الِشیرازي:المؤلف،األمثل في تفسیر كتاِب هللاِ الُمنَزل) 9

  .1/431 ،الموقع الرسمي للمؤلف:مصدر الكتاب
 :تحقی�ق ،امین االسالم أبي علي الفض�ل ب�ن الحس�ن الطبرس�ي :المؤلف ،تفسیر مجمع البیان) 10

 ،المجم�ع الع�المي ألھ�ل البی�ت :مص�در الكت�اب ،اج�زاء 10 :ع�دد األج�زاء ،حسین األعلمي
7/272.  

 ). 20 :(التوبة ) 11
 ).218 :( البقرة ) 12
 ).88 :( التوبة ) 13
منشورات المكتبة  :الناشر،الشیخ محمد مھدي المازندراني  الحائري :شجرة طوبى /المؤلف) 14

الطبع�ة الخامس�ة  ،ھجری�ة 1385) مح�رم الح�رام 368الحیدریة ومطبعتھا ف�ي النج�ف ت (
 .2/33 ،2 :عدد األجزاء،وتمتاز على باقي الطبعات بالتصحیح والتدقیق

 ).54 :( المائدة ) 15
تحقی�ق  ،خ الطائفة أبي جعفر محمد ب�ن الحس�ن الطوس�يشی:التبیان في تفسیر القرآن المؤلف) 16

موق��ع  :مص��در الكت��اب،أجزاء 10:ع��دد األج��زاء ،أحم��د حبی��ب قص��یر الع��املي :وتص��حیح
  .3/554 ،الجامعة االسالمیة

  ).110 :( النحل) 17
 .8/335 :تفسیر األمثل ) 18
أب��و القاس��م محم��ود ب��ن عم��رو ب��ن أحم��د،  :المفص��ل ف��ي ص��نعة اإلع��راب المؤل��ف:ینظر) 19

 –مكتب�ة الھ�الل  :علي ب�و ملح�م الناش�ر .د :المحقق،ھـ)538 :الزمخشري جار هللا (المتوفى
 1993 ،األولى :الطبعة،بیروت

 1 :عدد األجزاء
  .122 :التوبة) 20
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دار ص�ادر  :الناش�ر ،محمد بن مكرم بن منظ�ور األفریق�ي المص�ري :المؤلف :لسان العرب) 21

 بیروت (د.ت)  –
 .(نَفََر) 5/224، 15 :عدد األجزاء،الطبعة األولى

دالئ��ل اإلعج��از: ت��ألیف/ الش��یخ اإلم��ام أب��ي بك��ر عب��د الق��اھر ب��ن عب��د ال��رحمن ب��ن محم��د ) 22
محم��د ش��اكر منش��ورات: ھ��ـ) ق��رأه وعل��ق علی��ھ: محم��ود 471الجرج��اني النح��وي ت س��نة (

 .53 ،م2004-ھـ1425القاھرة  5مكتبة الخانجي. الشركة الدولیة للطباعة والتوزیع ط
  ).38 :(التوبة) 23
  ).41 :(التوبة) 24
أبي البركات عبد  :فالمؤل ،والكوفییناإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین البصریین ) 25

: 2، 2 :عدد األجزاء ،دمشق –دار الفكر  :الرحمن بن محمد بن أبي سعید األنباري  الناشر
758. 

  .)31:(محمد ) 26
  .723 /1 :وتفسیر القرآن العظیم ،6/343 :الكشاف ) 27
 .)95 :(النساء  ) 28
  .)66 :) و (التحریم73 :(التوبة) 29
 ).(غلظ ،449 /7 :لسان العرب:ینظر ) 30
ألبي القاسم محمود بن عمر  :الكشاف عن حقائق التنزیل  وعیون األقاویل في وجوه التأویل) 31

و تفسیر الق�رآن  4/256 ،م 1953 –ھـ  1373القاھرة   ،2ط  ،الزمخشري   ) (جار هللا
 )،ھ�ـ 774- 700أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمش�قي ( :المؤلف ،العظیم

الثانی���ة  :دار طیب���ة للنش���ر والتوزی���ع الطبع���ة :الناش���ر ،س���امي ب���ن محم���د س���المة  :المحق���ق
 .1/683 ،8 :عدد األجزاء ،م 1999 -ھـ 1420

 .)60:(االنفال ) 32
 ).89 :ا(التوبة) 33
 ).31 :(اإلنسان) 34

 ثبت المظان: 
  .خیر ما نبتدئ بھ كتاب هللا العزیز القرآن الكریم -1
 ،عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبید هللا بن أبي سعید الناشر :أسرار العربیة المؤلف  -2

 .1995 ،الطبعة األولى ،بیروت –الجیل  ردا .قدارةد. فخر صالح  :تحقیق
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 لخص البحثم
واقع��ة الط�ف ف��ي ھ��ذا المج��ال م�ن كونھ��ا تمث��ل االط��ار  تب�رز قیم��ة واھمی��ة

العام الذي یختزل بمضامینھ المختلفة احقیة ومشروعیة المش�روع الجھ�ادي للحش�د 
الشعبي، فكانت تجلیاتھا واض�حة ف�ي كاف�ة جوان�ب ھ�ذا المش�روع م�ا انعك�س ایجاب�ا 

ة كأس�اس على مواقف وسلوكیات مقاتلوه الذین لطالما امنوا بفلسفة النصر/ الش�ھاد
للعمل الجھادي ووفقا لما امتلتھ مدرسة ك�ربالء م�ن ق�یم ایجابی�ة جم�ة ، ل�ذلك ع�دت 
الط��ف بك��ل ابعادھ��ا مث��اال ب��ارزاً لمجم��ل تحرك��ات الحش��د المق��دس حت��ى غ��دت ب��ذلك 
العنوان المثالي / ال�واقعي ال�ذي یت�رجم انظوم�ة ال�نھج المق�اوم للمقات�ل والمیك�انیزم 

 ما یؤمن بھ في ھذا المجال. الذي یغذي نسقھ العقیدي لكل 
علی��ھ الس��الم) بجھ��اده المق��دس حاض��را ف��ي (الحس��ین م��ن ھن��ا ك��ان االم��ام 

مخیلة وعقل وفكر مقاتل الحشد، البل انھ (علیھ السالم)  مثل الكل ال�ذي یستحض�ره 
الشاب في ساحة القتال فغدت شعاراتھ وقیمھ ومبادئھ بمثابة رسالة وفریضة یستدل 

االنح�راف ودل�یالً لتحقی�ق تطلع�ات الجھ�اد ف�ي س�بیل المقدس�ات بھا للتص�دي للظل�م و
  التي یؤمن بھا المجتمع االنساني. 

 
Abstract 

The value and importance of the incident of Altaf in this 
field appears clearly that it is a general framework which 
summarized in its various contents the right and legitimacy 
of the jihad project of popular mobilization, therefore, we 
note that its manifestations are clear in some aspects of this 
project, which reflected positively on the attitudes and behav-
ior of the fighters who have always believed in the philosophy 
of victory / martyrdom as a basis for the jihad work to occu-
py the Karbala school of values of great positive, so the Altaf 
returned in all its dimensions a prominent example of the 
movements of the crowd spirit until it became useful Ideal / 
Anonymous.             

From here Imam Hussein (peace be upon him) in his holy 
jihad presented in the imagination and mind and thought of 
the fighter of Alhashd, he (peace be upon him) like all evoked 
by the young man in the battle field, so his slogans and values 
and principles as a letter and a duty to guide to address in-
justice and deviation and a guide to achieve the aspirations of 
jihad The path of holiness that human society believes in.       
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 :مقدمة
مثلت قضیة الحشد الشعبي م�ن اكث�ر القض�ایا الحیوی�ة المثی�رة لالھتم�ام ف�ي 
الوقت الحاضر، ھ�ذه الحیوی�ة اُْس�تُِمَدْت تحدی�دا م�ن قیم�ة المب�دأ ال�ذي انتظم�ت م�ن 
خالل��ھ انظوم��ة الحش��د المتكامل��ة تأسیس��ا وتش��كیال وحراك��ا جھادی��ا مقاوم��ا ض��د 

، م�ا جع�ل من�ھ 2014ف ع�امالجماعات االرھابیة التي اجتاحت العراق في منتص�
ف��اعال دولی��ا نش��ط بق��وة ل��یحفظ قیمة/مكان��ة الدول��ة العراقی��ة م��ن االنھی��ار الكام��ل 
وبالت�الي الوص�ول    بھ�ا م�ن قب�ل االرھ�ابیین ال�ى نقط�ة الالع�ودة ، ل�ذلك نج�د ان 
وجود الحشد انما ھو لغایة مثلى وھدف سامي واللذان ل�م یتحقق�ا ل�و ل�م یك�ن ھن�اك 

تش�كیل الحش�د  -الوج�وب الكف�ائي –لى عاتقھم تلبیة ن�داء فت�وى مجاھدون اخذوا ع
الشعبي لدفع خطر التكفیریین، وھؤالء المجاھدون انما یمثلون انعكاسا حقیقیا للثلة 
المؤمنة التي تشكلت ومن ثم اندفعت لس�احات القت�ال نتیج�ة لع�دة مض�امین الھمتھ�ا 

مقدسة ، وھنا تأتي واقعة  دافعیة الولوج في طریق التضحیة بالنفس لتحقیق اھداف
لتضفي على تلك التضحیة بعدا روحیا قوامھ اصالح  -كأحد تلك المضامین -الطف

ما أفسدتھ الرمز االرھابیة كما وردتھ لھا عبر االجیال ثورة االمام الحس�ین (علی�ھ 
الس��الم) االص��الحیة، م��ن ھن��ا مثل��ت ك��ربالء ثقاف��ة اس��تراتیجیة اختزل��ت بكث��رة 

 ھادي للحشد الشعبي لیكون بفضلھا مقدساً.       دروسھا العمل الج
 :البحث أھمیة

تكمن اھمیة البحث من كونھ یؤكد ان واقعة الطف قد ام�دت الحش�د الش�عبي 
علیھ السالم) یوم عاشوراء لیؤكد من بكثیر من المبادئ التي اطلقھا االمام الحسین(

خاللھا عن عظیم ثورتھ االص�الحیة، ھ�ذه المب�ادئ مثل�ت عن�اوین ب�ارزة انعكس�ت 
ایجابا على مواقف وسلوكیات مجاھدوا خط الحش�د ف�ي تأكی�د ص�دق القض�یة الت�ي 

mailto:wissamsaleh50@yahoo.com
mailto:nqar12345678@gmail.com
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یقدمون ارواحھم ألجل تحقیقھا وبذلك مثلت الطف خزینا استراتیجیا ضخما وظفھ 
ی��ر االرض بحرماتھ��ا ومقدس��اتھا م��ن دن��س الجماع��ات االرھابی��ة المجاھ��دون لتحر

 الداعشیة.
 مشكلة البحث  

مثل��ت واقع��ة الط��ف بانطالقتھ��ا ومآالتھ��ا وقیم��ة النت��ائج الت��ي نتج��ت عنھ��ا 
القضیة االھ�م الت�ي اعتم�دھا الحش�د الش�عبي المق�دس ف�ي بی�ان اھمی�ة القض�یة الت�ي 

ا ف��ي ك��ل زم��ان م��ن خ��الل النس��ق یقات��ل م��ن اجلھ��ا، فھ��ذه الواقع��ة اثبت��ت حركیتھ��
العقیدي المتكامل الذي اختزلتھ كنتیجة لتلك الواقعة،  م�ا جع�ل ك�ل مب�دأ ی�دور ف�ي 
ذلك النسق یمثل مشروعا الھیا لكل من یرید تحریر مجتمعھ مادی�ا ومعنوی�ا طغم�ة 
االرھاب ، لذلك مثلت ثورة كربالء المقترب االكثر حضورا في سلوكیات مق�اتلوا 

یدھم مصداق القضیة التي یقاتلون من اجلھا ، من ھن�ا ج�اءت دراس�تنا الحشد لتجس
لتجیب على سؤال مركزي یدور حول ( م�ا م�دى ت�أثیر واقع�ة الط�ف عل�ى س�لوك 
مجاھدي الحشد الشعبي؟ وما لنتائج المترتبة على توظیف واقعة الط�ف ف�ي العم�ل 

 الجھادي للحشد ضد الجماعات االرھابیة (داعش) ؟)     
 لبحث  فرضیة ا

یق�وم ھ�ذا البح�ث عل�ى فرض�یة مفادھ�ا ان ثم�ة عالق�ة ارتب�اط وت�أثیر م��ابین 
الط�ف مثل�ت  واقعة الطف وحراك جھاد الحش�د الش�عبي، فاالرتب�اط یتض�ح م�ن ان

ثقافة تشدق بھا المجاھدون كدلیل ألحقیة جھادھم من اج�ل ال�وطن، ام�ا الت�أثیر فق�د 
ابرز قیمتھ من خالل تقدیم االنفس كدالة إلثبات تلك االحقیة وقیمة النتائج االیجابیة 

 التي افرزتھا قضیة الحشد في حراكھا الجھادي المقدس.
 أھداف البحث: 

 مفھوم الحشد الشعبي یھدف البحث إلى تبیان   .1
یھ��دف البح��ث إل��ى التركی��ز عل��ى دراس��ة ت��أثیر واقع��ة الط��ف عل��ى مواق��ف  .2

وس���لوكیات مجاھ���دوا الحش���د الش���عبي ف���ي عملھ���م الجھ���ادي المق���اوم ض���د 
 الجماعات االرھابیة   

یھدف البحث إلى تبیان النتائج المترتبة ع�ن توظی�ف الحش�د الش�عبي لمب�ادئ   .3
لوا الحش�د الش�عبي ف�ي مج�ابھتھم للزم�ر االرھابی�ة واقعة الط�ف م�ن قب�ل مق�ات

 التكفیریة.  
 ھیكلیة البحث

إلى جان�ب المقدم�ة، توزع�ت الدراس�ة عل�ى ث�الث مباح�ث، فالمبح�ث األول 
تناول في دراستھ إطار مفاھیمي لمعنى الحشد الشعبي وذلك بتعریف�ھ وبی�ان كیفی�ة 

ة الط�ف ف�ي س�لوك مجاھ�دوا والیة تشكیلھ  أما المبحث الثاني فق�د تن�اول اث�ر واقع�
الحشد الشعبي المقدس والذي یمثل إطاراً مرجعیا لھذه الدراسة، أما المبحث الثالث 
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وال��ذي یمث��ل اإلط��ار التنظی��ري فق��د تض��من دراس��ة النت��ائج المترتب��ة لت��أثیر واقع��ة 
 الطف على سلوك مجاھدي الحشد الشعبي، وفي النھایة جاءت الخاتمة.   

 الشعبي دراسة في المفھوم: الحشد األولالمبحث 
ردیف�ة للج�یش العراق�ي، وتعم�ل مع�ھ، ت�م تش�كیلھا ق�وات ش�بھ عس�كریة ھي 

كاف�ة مكون�ات  بظرف طارئ، وھ�ي تابع�ة للمؤسس�ة األمنی�ة العراقی�ة، تتك�ون م�ن
والمس���یحیین  الش���یعة والس���نة والتركم���ان والك���رد الفیلی���ین الش���عب العراق���ي م���ن 

م��ن الس��ید  ص��درت تاریخی��ة فت��وى بفع��ل الش��عبي الحش��د تأس��س )1(الع�راقیین
 الع�راق ع�ن لل�دفاع الكفائي الجھاد تضمنت 2014/ حزیران/ 13في السیستاني 

 للع�راق داع�ش عص�ابات اس�تباحة م�ن فقط ایام ثالثة بعد وذلك ومقدساتھ وارضھ
الس�ید السیس�تاني  إع�الن وج�اء)2(وھ�ي الموص�ل ھفی� مدین�ة اكب�ر لث�اني واحتاللھ�ا

 المھ�دي الش�یخ عب�د ك�ربالء ف�ي ممثلھ لسان على الجمعة للفتوى من خالل خطبة
 عل�ى التط�وع بف�رض داع�ش یمثل�ھ ال�ذي التھدی�د إن" ص�رحال�ذي  الكربالئ�ي،

 م�ن أن�ھ... و عل�یھم واج�ب وھ�و وط�نھم ع�ن لل�دفاع الس�الح حم�ل على القادرین
 لحمای�ة المس�لحة للق�وات االنض�مام الش�یعة فق�ط ول�یس الع�راقیین جمی�ع واج�ب
 .)3(البلد"

ً  فتوىھذه ال على رّداً العراقیین  من كبیر عددٌ  تجنّد لقد  تأّسس ذلك مع تجاوبا
 تنظیم ما یسمى وكان ذلك بعدما استولى )4( الشعبي الحشد قّوات باسم ُعرف تنظیمٌ 
 ال�ذي س�َرت الوق�ت وف�ي الع�راق. أراض�ي ثل�ث عل�ى اإلس�المیة (داع�ش) الدول�ة

 على اإلسالمیة االرھابیة (داعش) الدولة مقاتلي إطباق احتمال من حقیقیة مخاوف
 ف�ي م�ن الع�راقیین الفاآل عش�رات علیھ�ا فق�د تط�ّوع والس�یطرة بغ�داد العاص�مة

وتشیر الدالئل أن عدد  )5( األراضي ھذه على السیطرة العسكریة. الستعادة الخدمة
عي التش��كیل الی��وم أكث��ر م��ن   30000أل��ف ُمقاتِ��ل ع��الوة عل��ى  100000ُمتط��ّوِ

ُمقاتِ��ل ُم��رتبط ب��وزارة ال��دفاع، وإن ك��ان األع��ّم األغل��ب م��ن الُمش��اركین فیھ��ا م��ن 
عین من  الشیعة وھذا یرجع الى سبب ان الطائفة الش�یعیة تمث�ل  الفصائل، والُمتطّوِ
الیوم الغالبیّة الدیموغرافیّة في المجتم�ع العراق�ي ،  لكنھ�ا ض�ّمت م�ع ذل�ك مق�اتلین 

 4747م��ن  العش��ائر م��ن ُس��نّة الع��راق. عل��ى س��بیل المث��ال: م��ن محافظ��ة األنب��ار 
ع���اً، وم���ن ص���الح ال���دین  ع���اً، وم���ن أھ���الي الموص���ل  4896ُمتطّوِ  3570ُمتطّوِ

عاً، ولم یقتصر الحشد الشعبيُّ على الشیعة والُسنّة فقد ض�مَّ  ُمقاتِ�ل م�ن  500ُمتطّوِ
ع من الَشبَك، و 800المسیحیِّین، و عاً من 3520أكثر من ُمتطّوِ  )6(التركمان ُمتطّوِ

 عل�ى تش�رفانھ�ا  الش�عبي الحش�د ق�وات قی�ادة اك�دتدیس�مبر، /األول ك�انون وف�ي
 .)7( السالح تحت شخص ألف 160 زھاء

 متف�ّرع ش�رعي الدول�ة ككی�ان ب�اعتراف الش�عبي تحظ�ى الی�وم الحشد قوات
وھو بذلك یعد مؤسسة رسمیة ذات ص�فة قانونی�ة وتعم�ل بموج�ب الق�انون  )8(عنھا

العراق�ي فھ�و غی�ر ُمنفِص�ل ع�ن الحكوم�ة العراقی�ة،  ف�األخیرة وم�ن خ�الل رئاس��ة 
ال��وزراء ھ��ي َم��ن تُش��ِرف علی��ھ تحدی��داً، وذل��ك م��ن خ��الل  تأسَّ��یس (ھیئ��ة الحش��د 
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، 2014لع��ام  47ُم��رقم الش��عبّيِ)؛ بن��اًء عل��ى األم��ر ال��دیوانّيِ لمجل��س ال��وزراء ال
 ، 2014أیل�ول/ / 30 وفي )9(وخصَّصت لھ األموال من میزانیّة الدولة العراقـیّة

 ض�مان إل�ى العب�ادي حیدر الوزراء فیھ رئیس دعى قرارا الوزراء مجلس أصدر
 ف�ي، و)10( والروات�ب والت�دریب اللوجس�تي وال�دعم بالسالح الشعبي الحشد تجھیز
 ی�نص ال�ذي ،91رقم م�ال ال�دیواني األم�ر تمریر من العبادي تمّكن 2016 /شباط
ً  تشكیالً  الحشد (یكون أن على  العراقیة المسلحة القوات من وجزءاً  مستقالً  عسكریا

 . )11()المسلحة للقوات العام بالقائد ویرتبط
 اعل�ى م�ن ص�درت ق�د كانت الفتوى المھم ھنا وعلى وفق ما مر اعاله فان

 ال�ى او فق�ط الش�یعة الى موجھة تكن لم انھا اال والعالم العراق في شیعیة مرجعیة
 وااللت�زام الفت�وى تنفی�ذ منھم الذین یتطلب  )ظلھ دام( السیستاني مقلدي اإلمام فئة
 تكن لم وایضا التقلید، لمراجع المتوارث الفتوائي الفقھي العرف بحسب حرفیا بھا
 موجھ�ة ھ�ي ب�ل معین�ة مناطقی�ة او طائفی�ةــــ�ـ  جغ�را فئة الى موجھة الفتوى ھذه

 ومقدس�اتھ الع�راق ع�ن لل�دفاع السالح حمل على منھم یقدر ممن العراقیین لجمیع
 الواج�ب ن�داءوب�ذلك ف�ان  الجمی�ع، یھ�دد داع�ش الن اس�تثناء او تمیی�ز ودون ككل

 كانت الفتوى ھذه والواقع أن )12(ككل بلدھم عن الدفاع واجب علیھم أملى الوطني
 وطنی�ة كبوتق�ة الع�راقیین إل�ى ن�داء كان�ت بل حصري، طائفي توّجھ أي من تخلو

ً  ابتعدت الفتوى) (أنھا  كما ،بعینھا طائفة إلى ولیس شاملة  النزع�ة إث�ارة ع�ن كلی�ا
وف�ي ذل�ك دالل�ة  .)13(الش�یعیة والعقی�دة الش�یعة ذكرھ�ا ع�دم خ�الل م�ن الطائفی�ة
 وتوص��یفات مناطقی��ة عن��اوین طائفی��ةل��م تك��ن لدی��ھ  الش��عبي الحش��دان  واض��حة

بل ھو یعمل في اطار واسع یختزل تحت عنوانھ كل من یتقل�د  ودالالت ملیشیاویة
 العراق بمقدساتھ وحرماتھ.  عن مھمة الدفاع

 ثر واقعة الطف في سلوك مجاھدو الحشد الشعبي المقدس أالمبحث الثاني: 
للحش�د الش�عبي عل�ى أس�س فت�وى الوج�وب  األول�ىالحقیق�ة  االنطالق�ة بُنی�ت

الكفائي للمرجعی�ة الدینی�ة العلی�ا ف�ي النج�ف االش�رف، م�ا یعن�ي ان الحش�د الش�عبي 
متكامل��ة  بانطالقت��ھ ف��ي مش��روعھ الجھ��ادي عل��ى مب��ادئ عقائدی��ةواس��تند بتأسیس��ھ 

تراب الوطن من دنس الجماعات االرھابیة، واذا ما حللنا ھ�ذا  ألجل تحریر ثابتةو
لعقائدي سنجده مكون من مجموعة م�ن التفض�یالت ان�دمجت وتكامل�ت م�ع النسق ا

بعضھا لتشكل بمجملھا مق�اتال یب�ذل ك�ل م�ا لدی�ھ ألج�ل اع�الء ش�أن بل�ده بمقدس�اتھ 
مثل�ت التفض�یل  -وبالكثیر م�ن تفاص�یلھا-وحرماتھ، من ھنا سنجد ان واقعة الطف 

ارواحھ�م ف�ي س�احة  االكثر حضورا الذي وظفھ ف�ي مق�اتلوا الحش�د المق�دس لتق�دیم
المواجھة مع الجماعات االرھابیة، وعلیھ البد لن�ا ھن�ا ان نب�ین طبیع�ة االث�ر ال�ذي 
مثلتھ ھذه الواقعة في االندفاعة الكبیرة لتحركات مجاھدوا الحش�د وذل�ك م�ن خ�الل 

 االتي: 
یعد الواجب الدیني  من اھم المبادئ الت�ي اث�رت بھ�ا واقع�ة الط�ف عل�ى س�لوك  .1

الشعبي، فاإلمام الحسین (علیھ الس�الم) یؤك�د ان واجب�ھ ال�دیني  مجاھدوا الحشد
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دفعھ لتبن�ي خی�ار االص�الح ف�ي ام�ة ج�ده ( ان�ي ل�م اخ�رج اش�را وال بط�را وال 
ومفسدا وال ظالما وانما خرجت لطلب النجاح االصالح في امة جدي(صلى هللا 

حش��د علی��ھ وال��ھ)) وھ��ذا یش��بھ كثی��را ال��دافع ال��ذي تح��رك بموجب��ھ مجاھ��دوا ال
إلص��الح م��ا أفس��دتھ الجماع��ات االرھابی��ة ف��ي المن��اطق الت��ي احتلتھ��ا وبموج��ب 

 م�ن العدی�د فتوى الجھاد الكف�ائي ل�دفع الض�رر دینی�اً، والت�ي عل�ى اساس�ھا ق�رر
 إل�ى باالنص�یاع الخ�اص ال�دیني واج�بھم م�ن بتحفی�ز السالح امتشاق العراقیین

 جازم بشكل أكده مجاھد بالحشد،ودلیل ذلك ما  الدینیة المقامات وحمایة الفتوى
 تملیھا التي الدینیة واجباتھ على یرّكز بل بأوالده، وال بزوجتھ ال ال یفّكر "إنھ

 .)14(الفتوى علیھ
 تعد الشھادة من اھم القضایا التي اثرت بھا واقعة الطف على س�لوك مجاھ�دوا  .2

الحشد الشعبي كوسیلة عظیمة لتحقیق االنتصار، فاألمام الحس�ین(علیھ الس�الم) 
عدھا الطریق االنجح إلحقاق اھداف ثورت�ھ االص�الحیة كم�ا انھ(علی�ھ الس�الم) 
اراد من خالل الش�ھادة تفھ�یم االم�ة ان الس�كوت عل�ى ظل�م بن�ي امی�ة ل�یس م�ن 

ھم بصفتھم ق�د بلغ�وا القم�ة الدین في شيء بل الدین یدعو الى قتالھم واإلطاحة ب
وك��ذلك الح��ال م��ع مجاھ��دوا الحش��د ال��ذین رغب��وا  )15(ف��ي الظل��م واالنح��راف

بالش��ھادة كم��ا االم��ام الحس��ین(علیھ الس��الم) لتحری��ر االرض م��ن فس��اد الطغم��ة 
الداعشیة التي تشبھ الى حد بعید ف�ي س�لوكھا وتص�رفاتھا وانحرافاتھ�ا مجرم�وا 

 واقعة كربالء.  
كربالء ان االمام الحسین واھل بیتھ (علیھم الس�الم)  وانص�اره  لقد اثبتت ثورة .3

(رض��وان هللا عل��یھم) ھ��م المعنی��ون بإح��داث التغیی��ر المطل��وب ف��ي واق��ع االم��ة 
ودلیل ذلك  -المأساوي في ظل وجود خلیفة وحاشیة ال یؤمنون بشریعة السماء 

م�ن   -ن�زلقول یزید(لعنھ هللا)لعبت ھاشم في الملك ف�ال   خب�ر ج�اء وال وح�ي 
اجل ذلك اعلن سید الشھداء (علیھ السالم) ثورة التغییر بقول�ھ (اال وان  ھ�ؤالء 
ق��د لزم��وا طاع��ة الش��یطان وترك��وا طاع��ة ال��رحمن واظھ��روا الفس��اد وعطل��وا 
الحدود واستأثروا بالفيء واحلوا حرام هللا وحرموا حاللھ وان�ا اح�ق َم�ْن َغیّ�ر) 

ا الحش�د عم�دوا ال�ى توظی�ف ابع�اد لذلك وعلى نف�س الطریق�ة ن�رى ان مجاھ�دو
ثورة كربالء التصحیحیة لكل االنحراف�ات الت�ي اعتم�دھا التنظ�یم االرھ�ابي ف�ي 
مساره لبناء دولت�ھ المزعوم�ة، فكان�ت واقع�ة الط�ف وم�ن خ�الل س�لوك مق�اتلوا 
الحشد المقدس كفیلة بتحویلھا الى دولة خرافة اص�طبغت بأفك�ار خالی�ة ال قیم�ة 

 لھا. 
رات واقع��ة الط��ف االس�اس ال��ذي انطل��ق بموجب��ھ مق��اتلوا الحش��د لق�د مثل��ت ش��عا .4

المقدس، ما انعكس ایجاب�ا عل�ى س�لوكھم الجھ�ادي ، فنج�دھم یوظف�ون عب�ارات 
(ھیھات منا الذلة، ومثلي ال یبایع مثلھ، أبالموت تخوفني؟، وهللا ال أعطي بیدي 

ھ�ا وبأجمعھ�ا اعطاء الذلیل وال افر فرار العبید ..... ال�خ) لتك�ون ك�ل واح�دة من
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عناوین بارزة وظفت بشكل عمالن�ي لتأكی�د مش�روعیة جھ�ادھم للفئ�ة التكفیری�ة 
 الباغیة.

 مثلت وحدة المرجعیة والھدف نقطة مركزیة لتالقي اطروحة كربالء باطروحة .5
الحش��د المق��دس فالحس��ین (علی��ھ الس��الم) ب��أمر م��ن رس��ول هللا (ص��لى هللا علی��ھ 

 )16(والھ) خرج لإلصالح في دین جده وتھذیبھ مما لحق بھ من جھالة بني امیة
اما الحشد الشعبي وبأمر من المرجع علي السیستاني وتأیید الكثی�ر م�ن مراج�ع 

فتى بضرورة دفع وردع خطر الدین الذین یمثلون امتدادا طبیعیا لإلمامة الذي ا
اقام��ة الدول��ة الداعش��یة الت��ي اری��د لھ��ا  م��ن جان��ب العدی��د م��ن ال��دول ان تتش��كل 
لخدمة اھدافھم االستراتیجیة، وبذلك اتصلت قداسة الحشد بقداسة واقعة ك�ربالء 
من خالل دور الحشد فالمرجعی�ة فاإلمام�ة م�رورا بط�ف االم�ام الحس�ین (علی�ھ 

اخیراً بالب�اري ج�ل وع�ال، م�ن ھن�ا مث�ل الحش�د الش�عبي السالم) لترتبط بالنبوة 
: (مج��اري بمرجعیت��ِھ وھدف��ھ مص��داقاً لق��ول االم��ام المھ��دي (عج��ل هللا فرج��ھ)

األمور بید العلماء با� األمناء على حاللھ وحرامھ) فكانت المرجعیة من خالل 
ن الحشد المقدس األمینة على حرمات وأرواح وممتلكات الناس، النھا موكلة ع

 االمامة والنبوة والباري جل وعال بھذه المھمة الخطیرة.
مثل االمام الحس�ین (علی�ھ الس�الم) الشخص�یة االكث�ر حض�ورا ف�ي س�یكولوجیة  .6

مجاھ��دوا الحش��د، فمواقف��ھ العظیم��ة ف��ي ی��وم العاش��ر جعل��ت م��ن ال��زعیم الملھ��م 
للنص��ر والكاریزم��ا الت��ي اختزل��ت بمش��روعھا االلھ��ي المق��دس جمی��ع بط��والت 

د، لذلك وجدنا ان كربالء مشروع الھي ح�ي ام�د الحش�د بجوان�ب عقائدی�ة الحش
كثیرة في س�احة المواجھ�ة م�ع فئ�ة العص�ر الباغی�ة، ل�ذلك مث�ل مش�روع االم�ام 
الحسین مقتربا یسترشد بھ مجاھ�دوا الحش�د ف�ي جھ�ادھم لیك�ون ذل�ك المش�روع 

الء االلھ��ي فریض��ة جھادیة/عبادی��ة تش��رعن وتفس��ر االس��اس ال��ذي اعتم��ده ھ��ؤ
 المجاھدون في بذل ارواحھم وانفسھم خدمة لألھداف االلھیة الحقة.

مثل��ت عدال��ة القض��یة اھ��م النق��اط الت��ي اث��رت بھ��ا ك��ربالء عل��ى س��لوك العم��ل  .7
الجھادي للحشد الشعبي، فاألمام الحسین(علیھ الس�الم) واص�حابھ وقف�وا الحی�اء 

حم�دي  لیح�دوا م�ن النزعة االنسانیة والعدال�ة االجتماعی�ة وروحی�ة االس�الم الم
مساوئ معاویة وخلفھ ابنھ یزید (لعنھما هللا) المتمثلة بالظلم واالستبداد والتسلط 

وغیرھا من الصفات الرذیلة الت�ي  )17(وفرض الضرائب غیر الشرعیة ،،، الخ
حاول االمویین ترسیخھا في توطید دعائم حكمھم والتي تشبھ ال�ى ح�د بعی�د م�ا 

ف���ي المن���اطق الت���ي خض���عت لس���یطرتھا بع���د قام���ت ب���ھ الجماع���ات االرھابی���ة 
م��ا دف��ع مق��اتلوا الحش��د ال��ى توظی��ف مفھ��وم الش��ھادة إلبع��اد خط��ر  2014ع��ام

 تطبیقھا ومن ثم ترسیخھا في المجتمع العراقي. 
لقد افصحت واقعة الط�ف ع�ن حقیق�ة التن�وع المجتمع�ي لش�ھدائھا، لتخت�زل ف�ي  .8

ل والنس��اء والكب��ار اطارھ��ا المس��لم وغی��ر المس��لم والش��باب والكھ��ول والرج��ا
واالطف���ال، وك���ل م���نھم ادى دوره الجھ���ادي إلع���الء كلم���ة االس���الم المحم���دي 
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االص�یل، واذا م�ا اس�تقرأنا واق�ع العم�ل الجھ�ادي للحش�د الش�عبي لوج�دنا حقیق�ة 
التن��وع المجتمع��ي لواقع��ة ك��ربالء واض��حا فیھ��ا، فنج��د ك��ل اطی��اف المجتم��ع 

ب، وم�ن جان�ب اخ�ر ف�ان ھن�اك العراقي فاعلة في انظومة الحش�د ھ�ذا م�ن جان�
تأثیر لواقعة الطف عل�ى س�لوك مق�اتلوا الحش�د فالش�باب تف�اءلوا بش�ھداء ش�باب 
كربالء والكھول كذلك فالكل یقدم نفسھ بقرین�ة الشخص�یة المقدس�ة الت�ي ق�دمتھا 

 ه. 61واقعة الطف للباري جَل وعال عام
د ف��ي جھ��ادھم م��ع لق�د مثل��ت واقع��ة الط��ف انموذج�اً رائع��اً اعتم��ده مق��اتلوا الحش� .9

الجماعات االرھابیة، فقرینة الجوع والعطش والحر الش�دید كان�ت حاض�رة ف�ي 
نفوس المجاھدون تیمناً بما جرى یوم العاشر من محرم، ما انعكس ایجابا على 
قیمة الدافعیة لدیھم على االستمرار في فریضة الجھاد، فالحسین (علیھ الس�الم) 

الزم��ات م��ن اج��ل االنتص��ار للمقدس��ات ك��ان االس��وة للمجاھ��دین لتحم��ل ك��ل ا
 والحرمات. 

مما تقدم یمك�ن الق�ول ان واقع�ة الط�ف مثل�ت الح�دث االكث�ر اھمی�ة واالج�ل 
قیمة من حیث االثر والتأثیر على سلوك مقاتلوا الحشد ف�ي تبن�ي خی�ار الجھ�اد ف�ي 
سبیل هللا والتطوع عن رغب�ة ف�ي تنفی�ذ وتطبی�ق فت�وى الجھ�اد الكف�ائي لل�دفاع ع�ن 

ات الش��عب العراق��ي، فكان��ت ب��ذلك المع��ین الص��افي ال��ذي یش��حذ ھم��م ھ��ؤالء حرم��
المجاھ��دون بالعزیم��ة ف��ي تأكی��د احقی��ة قض��یتھم الت��ي یق��اتلون م��ن اجلھ��ا، وبالت��الي 
اصبح الحشد ومن خالل واقعة الطف مقیاسا إلحقاق الحق ومن ثم الخیار االنسب 

لت��ي ج��اءت بقرین��ة ل��رد وتحج��یم وم��ن ث��م ال��تخلص م��ن خط��ر الطغم��ة الداعش��یة ا
س�لوكیاتھا ومواقفھ��ا م��ن انھ�ا تمث��ل ج��یش یزی��د ب�ن معاوی��ة (لعنھم��ا هللا ) كمقی��اس 

 لتبني الباطل في واقعة الطف.    
المبحث الثالث: النتائج المترتبة لتأثیر واقعة الطف على س�لوك مجاھ�دي الحش�د 

 الشعبي
لحش�د الش�عبي لقد اثبتت واقعة الطف فاعلیتھا في قیمة الھ�دف ال�ذي انج�زه ا

المقدس في قتالھ مع الجماعات االرھابی�ة، والمتمث�ل بتحری�ر االرض الت�ي س�یطر 
، ھ�ذا الھ�دف م�ا ك�ان لیتحق�ق ل�وال التض�حیات 2014علیھا التنظیم االرھابي ع�ام

الت��ي ق��دمھا المجاھ��دون ف��ي می��دان الجھ��اد والت��ي افص��حت عالنی��ة ان فلس��فة ال��دم 
ي س�احة الش�ھادة تمث�ل الوس�یلة األنج�ع لتأكی�د المرتبطة بتقدیم االنف�س واالرواح ف�

عدال��ة القض��یة ومش��روعیتھا، ض��من ھ��ذا االط��ار اقت��رن س��لوك مجاھ��دوا الحش��د 
المقدس ببعض افاضات سلوك مجاھدوا واقعة الطف لینتج عن ذل�ك اث�را ذو قیم�ة 
عبادیة عالیة اختزل بنتائج واقعیة ملموس�ة ش�ملت كاف�ة من�احي الحی�اة االجتماعی�ة 

تلك النتائج الترجمة الفعلیة ألحقی�ة الس�لوك الجھ�ادي ال�ذي تبن�اه المجاھ�دون لتمثل 
 في حربھم مع الجماعات االرھابیة ، وھنا یمكن ان نلمس تلك النتائج بما یلي:



 2018�رش�ن الثاين  8-7  اجلامعة املستنرصیة -لكیة ا�ٓداب ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقايف العارش        
 

526 
 

تمكن الحش�د الش�عبي بعمل�ھ الجھ�ادي المق�اوم م�ن تحج�یم وایق�اف االنتھاك�ات  .1
رھ��ابي والت��ي اعتب��رت الت��ي اعتم��دتھا الجماع��ات التكفیری��ة ف��ي س��لوكھا اال

 لألمم والمفوضیة السامیة العراق لمساعدة المتحدة األمم بعثةبموجب تقاریر 
 اإلنس�اني للق�انون خطی�رة عل�ى انھ�ا تمث�ل خروق�ات اإلنس�ان لحقوق المتحدة
 واإلع�دامات المدنی�ة التحتی�ة التي استھدفت البنى بالھجمات والمتمثلة الدولي
 وأشكال واالغتصاب الخطف وعملیات المدنیین استھدفت التي القتل وجرائم
 واألطف�ال النس�اء ض�د یرتك�ب ال�ذي والب�دني الجنس�ي العن�ف م�ن أخ�رى

 ت�دنیس أو قس�راً  األطف�ال وتجنی�د واألطف�ال بالنس�اء واإلتج�ار واالس�ترقاق
 الممتلك�ات وس�لب العشوائي والتدمیر الثقافیة أو الدینیة األھمیة ذات األماكن

 متعم�د وبش�كل باالض�افة ال�ى اس�تھدافھم .األساس�یة الحری�ات م�ن والحرمان
 والشبك التركمان بضمنھم المتنوعة العراقیة والدینیة العرقیة المكونات أفراد

 العرب والشیعة الفیلیین والكرد والكاكائیین والصابئة واألیزیدیین والمسیحیین
 المكون�ات ھذه طرد أو قمع أو تدمیر إلى تھدف متعمدة سیاسةوفق  وآخرین
 بقت�ل، باإلض�افة ال�ى قی�امھم لس�یطرتھم تخض�ع من�اطق م�ن دائمی�ھ بص�ورة
 بالحكومة. بارتباطھم یشتبھ والذین العراقیة األمنیة القوات أفراد من األسرى
 یش�كون ال�ذین األش�خاص جمی�ع منتظم�ة وبص�ورة باس�تھداف ق�اموا وك�ذلك

 المجتم�ع وق�ادة ال�دینیین الق�ادة بض�منھم قض�یتھم إل�ى والئھ�م ع�دم باحتم�ال
 وج�رائم وت�دمیر الممتلك�ات والقت�ل لإلع�دام وإخض�اعھم العش�ائر وزعم�اء

 واالنتھاك�ات الخروق�ات م�ن الكثی�ر بأن والمفوضیة أخرى، وقد اكدت البعثة
 واإلب�ادة اإلنس�انیة ض�د الج�رائم أو الح�رب ج�رائم إل�ى ترق�ى ق�د المرتكب�ة
ً  الشعبي الحشد قوات دور كانوھنا  .)18(الجماعیة  الجھ�ود م�ن خ�الل حاسما

للجماعات االرھابیة في الفت�رة الت�ي  التي بذلت من قبل مجاھدوه في التصدي
انھ��ار فیھ��ا الجھ��از االمن��ي ف��ي المن��اطق المحتل��ة م��ا جعل��ھ الض��امن الحقیق��ي 

 لمستقبل الشعب العراقي وبمختلف الصعد وخاصة االمنیة منھا.
 د الشعبي بعملیاتھ المیدانیة  في ساحة الجھاد من ان�ھ یمث�ل ج�زءاً اثبت الحش  .2

تنظ�یم  ض�د المعرك�ة خض�م ف�ي وُمنق�ذ أمن�ي بأن�ھ رص�یدو الح�ل م�ناساس�یاً 
 حال�ة ف�ي العراق�ي الج�یشفی�ھ  ك�ان االرھابي خاصة في الوق�ت ال�ذيداعش 
من الممكن اضف الى ذلك افصحت الوقائع ان الحشد الشعبي  شاملة، فوضى

ً  ان للوض�ع  وتھدی�داً  یش�كل س�ندا للحكوم�ة لح�ل المش�كالت الت�ي تش�كل عبئ�ا
م�ا یس�ھم ف�ي النھای�ة  بشكل افض�ل،تحسنھ  وإلمكان للعراق واألمني السیاسي

 السیاس�ي المش�ھد تشكیل ألجل اعادة بتعزیزه بالشكل الذي یصل الى توظیفھ
 .العراق على مسار التطور والتقدم والتنمیة الراھن في واألمني

تشیر الحقائق الموضوعیة ان العقیدة العسكریة الممزوجة بثقافة واقعة الطف   .3
 الظھی�ر ان الحش�د مث�ل ملم�وس میداني بفعلو أثبتتلمجاھدي الحشد المقدس 

 والمی�داني واللوجس�تي االس�تراتیجي والمش�ارك عن�ھ ال غن�ى ال�ذي الق�وي
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اع الھیب�ة ف�ي م�ا أس�ھم ف�ي النھای�ة بإرج� المس�لحة لقواتن�ا الفع�ال والتكتیك�ي
 ما أھلھا الي العودة بثق�ة عالی�ة ألن تخ�وضمشروعیة عمل القوات العراقیة 

االقص�ائي  التكفی�ري الفك�ر ض�د العراق�ي الوطني التراب على معركة أشرس
وب�ذلك نج�د ان تف�اني الحش�د بمجاھدی�ھ ق�د  )19(والخراف�ة التوحش فيالموغل 

وبالت�الي منح�ھ  الحین، ذلك منذ قواه من ان یستجمع األمني الدولة مكن جھاز
ف�ي تحری�ر  الحش�د الالحق�ة الت�ي تقل�ص فیھ�ا دور المع�ارك الثق�ة الكافی�ة ف�ي
 .)20(الموصل بعض مناطق في ذلك في بما ،بعض المناطق 

م�ن إرج�اع الس�كان  استطاع الحشد الش�عبي المق�دس وبفض�ل بس�الة مجاھ�دوه .4
إلى محل سكناھم التي ھجروا منھ�ا  بع�د س�یطرة الجماع�ات اإلرھابی�ة علیھ�ا 
ألشھر طویلة، وقد مورست بحقھم أبش�ع أن�واع االنتھاك�ات م�ن قت�ل وتھجی�ر 
وتغیب ودعوى ال تتفق مع قیم وعادات المجتمع العراقي كزواج النكاح وبیع 

ھم ال�ى مق�اتلون إرھ�ابیون ج�اءوا السبایا واإلماء في أماكن خاصة  او تزویج
 لمساندة العملیات اإلرھابیة في العراق وما إلى غیر ذلك. 

استطاع الحشد الشعبي بفصائلھ المختلفة من مساندة القوات المسلحة العراقیة    .5
م��ن القض��اء عل��ى من��اطق كان��ت تع��د لس��نوات طویل��ة وك��را ومرك��زا قوی��اً 

م���ارس م���ن خاللھ���ا عملیاتھ���ا للجماع���ات اإلرھابی���ة، حی���ث كان���ت األخی���رة ت
اإلرھابیة وبالشكل الذي أدى إلى زعزعة منظومة األمن لسكان تلك المناطق 
أوال ولألمن الوطني العراقي ثانیا، وھذا ما یتضح ف�ي من�اطق ج�رف النص�ر 
و بیجي وسامراء وغیرھا من المدن. فمن الناحیة العسكریة، شاركت وحدات 

الدفاعی��ة الش��جاعة الت��ي حافظ��ت بھ��ا  الحش��د الش��عبي ف��ي ع��دٍد م��ن العملی��ات
الق��وات ألمنی��ة عل��ى مواقعھ��ا، ول��ھ یع��ود الفض��ل إل��ى ص��مود س��امراء وع��دم 
تعّرض بغداد قّط لھجوم خطیٍر باإلضافة إلى ذلك، استعید الج�زء األكب�ر م�ن 
دیالى ، وتّم تحریر جرف الصخر (النصر) من حكم تنظ�یم الدول�ة اإلس�المیة 

الزی���ارة الش���یعیة مفتوح���ة خ���الل عاش���وراء  االرھ���ابي، بینم���ا ظلّ���ت ط���رق
وأربعینیة اإلمام الحسین (علیھ السالم)، وبقیت كربالء والنجف آمنتین، وھذه 

 .)21(كلّھا نجاحات تجمعھا وحدات الحشد الشعبي في رصیدھا
لم یقتصر حراك الحش�د الش�عبي عل�ى فلس�فة القت�ال ألج�ل التحری�ر وتخل�یص  .6

كفیریة في المناطق التي دخل فیھا، ب�ل عم�ل اھلھا من انتھاكات الجماعات الت
عل���ى ت���أمین كاف���ة المس���تلزمات والض���رورات االساس���یة الخاص���ة بالحی���اة 
االجتماعیة لسكان تل�ك المن�اطق، كت�أمین األك�ل والش�رب والمل�بس والمس�كن 
اآلمن وتأمین المعابر للمناطق اآلمنة وغیر ذلك، وتش�یر ال�دالئل ال�ى ان تل�ك 

زیادة التض�امن االجتم�اعي لمختل�ف أطی�اف الش�عب  اإلجراءات عملت على 
العراقي وزیادة حجم والمقبولیة للجھ�د العمل�ي لفص�ائل الحش�د الش�عبي بع�دما 

 كانت غائبة او مغیبة عن أذھان سكان تلك المناطق. 
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لقد وضع الحشد الشعبي بنتائج جھده القتالي وعمل�ھ الجھ�ادي المق�اوم أساس�اً   .7
قویا لتطبیق حالة التعایش الس�لمي م�ا ب�ین أبن�اء المجتم�ع العراق�ي، فق�د الت�زم 
مقاتلوه المنتمین إلى كاف�ة فئ�ات الش�عب بتوص�یات وتوجیھ�ات المرج�ع الس�ید 

عام�ل الحش�د الش�عبي م�ع علي السیستاني والتي مثلت األساس لتنظم عالقة وت
أھالي المناطق المحررة من تنظیم (داعش)، والتي جاءت لتؤكد على التعامل 
باألخالق اإلسالمیة وعدم التعرض للناس أو أھالي المنتمین ل�ـ( داع�ش) ب�أي 
أذى أو اضطھاد، وعدم إیذاء الكبار بالسن واألطف�ال والنس�اء وع�دم قط�ع أي 

كذلك معاملة غیر المسلمین معاملة حسنة شجرة إال أن یضطروا إلى قطعھا و
وعدم المساس بھم، كما واوصى السید السیس�تاني المجاھ�دین بقول�ھ (وكون�وا 
لم��ن قِ��بَلكم م��ن الن��اس حم��اة ناص��حین حت��ى ی��أمنوا ج��انبكم ویعین��وكم عل��ى 
عدّوكم، ب�ل أعین�وا ض�عفاھم م�ا اس�تطعتم، ف�إنّھم إخ�وانكم وأھ�الیكم، واش�فقوا 

ف��ي مثل��ھ عل��ى ذویك��م، واعلم��وا أنّك��م بع��ین هللا س��بحانھ، عل��یھم فیم��ا تش��فقون 
 .)22(یحصي أفعالكم ویعلم نیاتكم ویختبر أحوالكم)

إن م��ن أھ��م نت��ائج ح��راك الحش��د الش��عبي ھ��و حف��ظ الحرم��ات بكاف��ة أش��كالھا  .8
وأنواعھا سواء تعلقت باألماكن المقدس�ة او األنف�س او األع�راض او األم�وال 

قدسا إلرادة الحق اإللھیة ، فالحق�ائق تش�یر إل�ى وغیر ذلك  التي تمثل مجاال م
إن مقاتلوا مدن الوس�ط والجن�وب ق�اتلوا بض�راوة ألج�ل حف�ظ حرم�ات أھ�الي 
المحافظ��ات الغربی��ة والش��مالیة م��ن ( س��نة وایزی��دین وش��بك ومس��یح وك��رد ) 
وھ�ذا م�ا یش�یر ض�مناً إل��ى ال�نھج الس�لیم للعم�ل الجھ��ادي وان�ھ بعی�د ع�ن كاف��ة 

تقف دون استمراره تحت دعاوى الطائفیة والمذھبیة وما إلى االدعاءات التي 
 غیر ذلك من الحجج التي لیس لھا أي اساس من الصحة.   

تشیر الدالئل الى أَن مجاھدي الحشد الشعبي والقوات االمنی�ة ف�ي قت�الھم م�ع   .9
الجماعات االرھابیة عمدوا الى احت�رام مب�ادئ الق�انون اإلنس�اني ال�دولي عن�د 

عملیات العسكریة واتخاذ كافة التحوطات والخطوات الممكنة لض�مان القیام بال
سالمة وحمایة المدنیین عن طری�ق تمكی�نھم م�ن مغ�ادرة المن�اطق المتض�ررة 
من جراء العنف بسالم وكرامة والحصول على المساعدة اإلنس�انیة األساس�یة 
ف��ي ك��ل ح��ین. باإلض��افة حمای��ة ورعای��ة األش��خاص األكث��ر ض��عفا م��ن ب��ین 

وھذا یدلل على عمق عدالة القضیة التي ضحى من اجلھا  )23(ان المدنیینالسك
 مجاھدوا الحشد المقدس.

إن م��ن أھ��م االنعكاس��ات االیجابی��ة الت��ي أنتجتھ��ا تجرب��ة المش��روع الجھ��ادي  .10
للحشد الشعبي، ھو تجاوز االختالف بین كافة فص�ائل المقاوم�ة س�واء أكان�ت 

ائفی�ة، فقداس�ة الھ�دف مثل�ت ض�مانة مذھبیة أم قومی�ة أم مرجعی�ة دینی�ة، او ط
وحیدة لعملھم القتالي، وبالتالي نجد الیوم البناء التنظیمي لھیئة الحشد الش�عبي 
یخت��زل بداخل��ھ فسیفس��اء المجتم��ع العراق��ي المختل��ف اثنی��اً وعرقی��اً وم��ذھبیاً 

 ودینیاً، فالجمیع متفقون بضرورة إنھاء الخطر اإلرھابي التكفیري.
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ن تنظ�یم "داع�ش" ال یس�تثني أح�داً م�ن أجندت�ھ اإلجرامی�ة، أثبتت كل الوقائع إ .11
وم��ا تع��رض ل��ھ أبن��اء المك��ون الس��ني م��ن قت��ل وتھجی��ر واس��تباحة للحرم��ات 
والمقدسات واألعراض في نینوى واالنبار وصالح ال�دین وكرك�وك وغیرھ�ا 
یمثل دلیالً دامغاً على أن ذلك التنظ�یم اإلرھ�ابي ل�م یك�ن ص�ادقاً ف�ي ش�عاراتھ 

بالدفاع عن السنّة، لذلك نجد الكثی�ر م�ن أبن�اء تل�ك المن�اطق انتظم�وا  ودعاواه
في تشكیالت عسكریة تحت لواء الحشد الشعبي وقدموا الكثیر من التضحیات 
لعدالة المبدأ والقضیة التي تشكل على أساسھا الحشد الش�عبي، وبالش�كل ال�ذي 

 جتمع العراقي. انعكس إیجابا في ضمان حالتي السلم واألمن المجتمعي في الم
م�ن ھن�ا نج��د الحش�د الش�عبي المق��دس ق�د حض�ي بش��عبیة واس�عة ف�ي أوس��اط 

% م��ن  99ب��أن  2015المجتم��ع العراق��ي، وق��د اّدع��ى اس��تطالع لل��رأي ف��ي آب/
الذین جرى استفتاؤھم یؤیدون استخدام قوات الحش�د الش�عبي لمقاتل�ة تنظ�یم الدول�ة 

 الع�راقیین م�ن العدی�د إل�ى بالنسبة يالشعب الحشد اإلسالمیة االرھابي، لذلك الیزال
ً  عس�كریة مج�ازة ش�بھ وح�دات ھ�ي م�ن ان�ھ یمث�ل  الحش�د وحداتب�ـ(تس�مى  دینی�ا

 الكثی��رین ض��ّحوا وف��قال��ذین  یض��م المق��اتلون والش��ھداء ألن��ھ ھ��ؤالء )الُمق��ّدس
ً  بأرواحھم  .)24(الوطن عن دفاعا
 الخاتمة 

البطولیة الحدث االكثر بروزا واالعظم أث�را  لقد مثلت واقعة الطف بمواقفھا
ف��ي قناع��ات ومواق��ف وس��لوكیات مجاھ��دوا الحش��د الش��عبي المق��دس ف��ي مج��ابھتھم 
للزم��ر التكفیری��ة، فمنھ��ا اس��تلھم المجاھ��دون ع��زمھم وثب��اتھم لیلج��وا ال��ى طری��ق 
االنتصار الذي مثل الھدف االجل قیم�ة كم�ا اوح�ت لھ�م ب�ذلك ك�ربالء، ل�ذلك رأین�ا 

الشھادة ومجافاة الظلم والذل والثبات على الحق وعدالة القض�یة وغیرھ�ا مضامین 
م��ن العب��ر الت��ي وردتھ��ا واقع��ة الط��ف لإلنس��انیة اجم��ع  لیجع��ل منھ��ا المجاھ��دون 
عناوین بارزة لتحقیق المھمة الخطیرة التي افصحت عنھا الفتوى المباركة وعلقت 

فریض��ة الجھ��اد ض��د عل��یھم ام��ال ش��عب بأكمل��ھ، ول��ذلك وج��دنا ان��ھ وم��ن خ��الل 
التكفیریین انطلق الحشد في مشروعھ المق�اوم ض�من اط�ار ك�ربالء الواس�ع، لتم�ده 
االخی��رة بمض��امین الھی��ة اث��رت بالش��كل ال��ذي اوج��د مق��اتالً ث��ائراً ومص��لحاً یص��نع 
النصر من نافذة الطف الواسعة لینتج عن ذلك في نھایة المطاف اثرا ایجابیاً یكف�ل 

ومس���تقر، وعلی���ھ مثل���ت واقع���ة الط���ف وم���ن خ���الل وج���ود مجتم���ع عراق���ي ام���ن 
مجاھ��دوھا اقص��ر واكث��ر الوس��ائل امن��اً الن یحق��ق م��ن خاللھ��ا مقات��ل الحش��د ھدف��ھ 

     المنشود بتحریر ارضھ من دنس االرھابیین.  
 

 الھوامش:
 : 2015/  5/  12ویكبیدیا الموسوعة الحرة ، الحشد الشعبي ،  1

https://ar.wikipedia.org/wiki 
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، قس�م االع�الم ،العتب�ة  490مجلة االحرار ، الع�دد عباس الصباغ ، اشكروا الحشد الشعبي ،  2

 5،ص2015الحسینیة المقدسة، كربالء،
 اإلنسان، تقریر لحقوق المتحدة لألمم السامیة المفوضیة و العراق لمساعدة المتحدة األمم بعثة 3

 كانون االول ، مكت�ب10-ایلول 11العراق للفترة  في المسلح النزاع في المدنیین حمایة حول
الع�راق ، بغ�داد ،  لمس�اعدة المتح�دة األمم بعثة /اإلنسان لحقوق السامیة المتحدة األمم مفوضیة
 15، ص 2014

، نش�رة العراق في االستقرار أجل من المعركة :الشیعیة المیلیشیات احتواءرانج عالء الدین ،  4
 1،ص 2017الدوحة ، الدوحة ،  بروكنجز مركزموجز السیاسة، 

5   Jack Watling, «The Shia Militias of Iraq,» Atlantic, December 
22, 2016, https://www. theatlantic.com   

د . یاسر عبد الحسین ، الفاعلون من غیر الدول : الحشد الشعبي إنموذجا  ، ص�حیفة األخب�ار  6
 2، ص  2015، بیروت ،  2629اللبنانیة ، العدد 

 عشرة الثامنة بین الرجال من% 75 نحو أن العبادي حكومة في المخابرات جھاز مدیر وأفاد 7
ً  والثالثین  ھن�اك أن وبم�ا 2016 ربی�ع حل�ول قب�ل الشعبي الحشد إلى لالنضمام تطّوعوا عاما
 ف�ي یُس�ّجلوا ول�م نش�طین غی�ر التجنی�د ط�البي معظ�م بق�ي الدول�ة، تحت�اج مم�ا أكث�ر متطوعین

 الع�راق، محافظ�ات ك�ل م�ن المتط�وعین من تدفّق سیل ومع الفعلیین للمقاتلین الرسمیة القوائم
 العراقیة األمن قوات جنّدتھ ما أضعاف عشرة الشعبي الحشد جنّد

Hamza Hendawi and Qassim Abdul-Zahra, «Fears in Iraqi Gov-
ernment, Army Over Shiite Militias’ Power,» Associated Press, 
March, 21, 2016, http://bigstory.ap.org        

ریناد منصور وفالح عبد الجب�ار، الحش�د الش�عبي ومس�تقبل الع�راق ، مرك�ز ك�ارینجي للش�رق  8
 8،ص2017االوسط، بیروت ، 

  3، د . یاسر عبد الحسین ، مصدر سبق ذكره ، ص 9
اإلنس�ان،  لحق�وق المتح�دة لألم�م الس�امیة المفوض�یة و الع�راق لمس�اعدة المتح�دة األم�م بعث�ة 10

ك�انون االول ، 10-ایل�ول 11العراق للفت�رة  في المسلح النزاع في المدنیین حمایة حول تقریر
الع�راق ،  لمس�اعدة المتح�دة األم�م بعث�ة /اإلنس�ان لحق�وق السامیة المتحدة األمم مفوضیة مكتب

 15، ص 2014بغداد ، 
 18ریناد منصور وفالح عبد الجبار، مصدر سبق ذكره ،ص 11
، قسم االعالم ،العتب�ة  490مجلة االحرار ، العدد عباس الصباغ ، اشكروا الحشد الشعبي ،  12

 5ص 2015الحسینیة المقدسة، كربالء،
 البدای�ة في االنضماما إلى اإلسالمیة الدولة مقاتلة یریدون الذین لسنّةھذه الفتوى دفعت اھل ا 13

ً  علیھم أُطلق وقد .الحشد قوات إلى رین�اد منص�ور وف�الح عب�د الجب�ار،  العشائر حشد اسم الحقا
 14-13مصدر سبق ذكره ،ص

  19ریناد منصور وفالح عبد الجبار، مصدر سیق ذكره  ، 14
االم�ام الحس�ین(علیھ الس�الم) ف�ي نھض�تھ المبارك�ة، مجل�ة المص�لحین، سامي البدري ، خطة  15

  26، ص 2010، مؤسسة شھید المحراب ، النجف االشرف،  3العدد
د.عب���د الحس���ین مھ���دي ال���رحیم ، النزع���ة االنس���یة او االنس���نة ف���ي حیثی���ات ث���ورة االم���ام  16

، مرك�ز 2الء الع�ددالحسین(علیھ السالم) حتى مح�ط الرح�ال ف�ي ك�ربالء، مجل�ة الس�بط ، ك�رب
 19،ص2017كربالء للدراسات والبحوث ، االمانة العامة للعتبة الحسینیة المقدسة، كربالء،

 27د. عبد الحسین مھدي الرحیم ، مصدر سبق ذكره،ص 17

https://www/
http://bigstory/
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نصائح المرجعیة الدینیة العلیا ف�ي النج�ف االش�رف للمق�اتلین ف�ي س�احات  علي الشاھر ، من 22
 4الجھاد ، مجلة االحرار ، مصدر سبق ذكره ، ص

بعث��ة االم��م المتح��دة لمس��اعدة الع��راق والمفوض��یة الس��امیة لالم��م المتح��دة لحق��وق االنس��ان،  23
  11مصدر سبق ذكره ، ص

  10ره  ،صریناد منصور وفالح عبد الجبار، مصدر سبق ذك 24
 المصادر 

 :2015/  5/  12ویكبیدیا الموسوعة الحرة، الحشد الشعبي،  .1
 https://ar.wikipedia.org/wiki 

، قسم االعالم ،العتبة  490مجلة االحرار ، العدد عباس الصباغ ، اشكروا الحشد الشعبي ،  .2
 . 2015الحسینیة المقدسة، كربالء،

اإلنس�ان،  لحق�وق المتح�دة لألم�م الس�امیة المفوض�یة و الع�راق لمس�اعدة المتح�دة األم�م بعث�ة .3
ك�انون االول، 10-ایلول 11العراق للفترة  في المسلح النزاع في المدنیین حمایة حول تقریر
الع�راق ،  لمس�اعدة المتح�دة األمم بعثة /اإلنسان لحقوق السامیة المتحدة األمم مفوضیة مكتب

 .2014بغداد ، 
، الع�راق ف�ي االس�تقرار أج�ل م�ن المعرك�ة :الش�یعیة المیلیش�یات احت�واءرانج ع�الء ال�دین ،  .4

 .2017الدوحة، الدوحة،  بروكنجز مركزنشرة موجز السیاسة، 
غی��ر ال��دول : الحش��د الش��عبي إنموذج��اً، ص��حیفة  د . یاس��ر عب��د الحس��ین، الف��اعلون م��ن 24 .5

 .2015، بیروت ،  2629األخبار اللبنانیة ، العدد 
ریناد منصور وفالح عبد الجبار، الحشد الش�عبي ومس�تقبل الع�راق، مرك�ز ك�ارینجي للش�رق  .6

 .2017االوسط، بیروت ، 
ة المص�لحین، سامي البدري، خطة االمام الحسین (علیھ الس�الم) ف�ي نھض�تھ المبارك�ة، مجل� .7

 . 26، ص 2010ف االشرف، ج، مؤسسة شھید المحراب، الن 3العدد
د.عبد الحسین مھدي ال�رحیم ، النزع�ة االنس�یة او االنس�نة ف�ي حیثی�ات ث�ورة االم�ام الحس�ین  .8

، مرك�ز ك�ربالء 2(علیھ السالم) حتى محط الرحال في كربالء، مجلة السبط ، كربالء الع�دد
 .2017العامة للعتبة الحسینیة المقدسة، كربالء، للدراسات والبحوث ، االمانة

9. Michael knights ,Devils You Don't Know, policy-analysis, Washing-
ton institute for near policy , Washington , 2015 , Jack Watling, «The 
Shia Militias of Iraq,» Atlantic, December 22, 2016, https://www. 
theatlantic.com                 

10. Hamza Hendawi and Qassim Abdul-Zahra, «Fears in Iraqi Govern-
ment, Army Over Shiite Militias’ Power,» Associated Press, March, 
21, 2016,  http://bigstory.ap.org  

https://www/
http://bigstory.ap.org/


 2018�رش�ن الثاين  8-7 اجلامعة املستنرصیة - لكیة ا�ٓداب       ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقايف العارش 
 

532 
 

 احلماسة يف الشعر احلسيني 

 رات احلشد الشعبي اوأثرها يف انتص

 

اوي د.
ّ
 راسم أمحد عبيس اجلري

  األساسيةكلية الرتبية 
 جامعة بابل

  مفنت األمريد. مهدي عبد  
 اإلسالميةكلية العلوم 

 جامعة بابل
    

enthusiasm in the poetry of Husseini 
and its impact on the victories 

of the popular crowd 

Dr. 
Mehdi Abdul Amir Muftin 

Faculty of Islamic Sciences  

 Dr.  
Rassem Ahmed Abis Al-Griawi 

Faculty of Basic Education 
Babylon University 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2018�رش�ن الثاين  8-7 اجلامعة املستنرصیة - لكیة ا�ٓداب       ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقايف العارش 
 

533 
 

 ملخص البحث
لى إوقد دفعت القیم العربیة الشعراء  ،الحماسة من أشھر ألوان الشعر العربي عدّ تُ 

وأمدتھم بوقود  ،لذا أخذت مكانة واس���عة في ش���عر الش���عراء ،اعتناقھا واالعتزاز بھا
الحماس��ة في أبرز تعریفاتھا ھي المنع ف .خالقجزل من التغني بالبطوالت والكرم واأل

شّدة في الغضب التعریف جعلھا تمتزج بالحرب والبطوالت أكثر  وھذا ،والمحاربة وال
فھي وإْن كانت ال  ،مّما في الموضوعات األُخر مثل األعمال البدنیّة والنفسیّة وغیرھا

 .تقتصر على الحرب فقط إّال أنَّ الحرب أبرز صورھا
زه عن ولھ خص����ائص تمیّ  ،نواعاً عدیدة ومتنّوعةأخذ وفي الش����عر الحس����یني اتّ  
الحسین (ع) رمز الثورة والبطولة والحرب على ف ،في الشعر عامة وعّما ساد ،غیره

وھذا المفھوم  ،فكان عنواناً للحماس����ة والش����جاعة في األدب العربي ،الظلم والطغیان
یمكن أْن یس������تش������ف من قول النبي (ص) في حّقِ اإلمام الحس������ین (ع) (( إّن لقتل 

فالحرارة في معنى  ،مة ))الحس���ین حرارة في قلوب المس���لمین لن تبرد إلى یوم القیا
من معانیھا الحماس���ة لمبادىء الحس���ین (ع) واالنفعال لبطوالتھ واالس���تعانة بھا في 

 .محاربة الواقع الظالم
ومن ھذا وذاك نرى ص�ور البطوالت والتض�حیات والحماس�ة التي قّل نظیرھا في  

ماس فامتزج الح .صور الحشد الشعبي وھو یذود عن حمى العراق وكربالء الحسین
إلى جانب  ،نتھج بالغة في الفعل والقولاالحسیني الثائر بالحماس الشعبي المجاھد ف

لذلك  ،ذلك فإّن الحماس����ة الش����عریّة تمنح المقاتل قّوة وص����رامة في س����احات الوغى
اس����تغلّھا الش����عراء ووّظفوھا في أش����عارھم لیش����ّدوا من عزم المقاتلین ولیزیدوا من 

 ھممھم متواصلة غیر متراجعة في عطائھا القتالي.اصرارھم القتالي فضالً عن جعل 
  .األمر الذي جعلنا نخّصھا بالبحث والدراسة 
جاء التمھید لیرسم مالمح الحماسة في الشعر  ،تألّف البحث من تمھید ومبحثین 

وتكفّل المبحث األّول بالحدیث عن الحماس������ة الحس������ینیّة في الش������عر  ،العربي عامة
وتكفّل اآلخر بالحدیث عن الحماس��ة الحس��ینیّة والحش��د الش��عبي لینتج عنھما  .العربي

 .نتائج سّطرتھا الخاتمة
ا خدمة ألھل بیت النبوة، وأن ا نرجو من هللا سبحانھ یجعل عملنا ھذا مسددً وختامً 

لقاه، وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین، نالیھم إلى یوم یجعلنا من أتباعھم ومو
 م تسلیًما كثیًرا.والصالة والسالم على رسولھ األمین، واألئمة الھداة المھدیین، وسلّ 

 
Abstract 

 The enthusiasm of the most famous colors of Arabic 
poetry, and paid the values of Arab poets to embrace and 
pride, so took a wide place in the poetry of poets, and provided 
them with diesel fuel of praise and heroism and morality. The 
enthusiasm in the most prominent definitions is prevention 
and fighting and the intensity of anger, and this definition 
made them mixed with war and heroism more than in other 
subjects such as physical and psychological work, and others, 
although they are not limited to war only, but the war 
highlighted images. 

 In the poetry of Husseini took many types and varied, and 
has characteristics distinguish him from others, and what 
prevailed in poetry in general, Hussein (p) symbol of 
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revolution and heroism and the war on injustice and tyranny, 
was a title of enthusiasm and courage in the Arabic literature, 
) In the right of Imam Hussein (p) ((to kill Hussein heat in the 
hearts of Muslims will not cool to the Day of Resurrection)), 
the heat in the sense of the meaning of enthusiasm for the 
principles of Hussein (p) and the excitement of his heroism and 
help in the fight against the unjust reality. 

 And from this and that we see pictures of tournaments and 
sacrifices and enthusiasm, which is less similar in the images 
of the popular crowd, which protects the fever of Iraq and 
Karbala Hussein. In addition, the poetic enthusiasm gives the 
fighter strength and rigidity in the battlefields, so the poets 
exploited it and employed it in their poetry to increase the 
resolve of the fighters and increase their combat 
determination, as well as to make their minds continuous and 
unobtrusive in their giving Combat. 

 Which made us special research and study. 
The study consisted of a two-part preface, the preface to 

draw the features of enthusiasm in Arabic poetry in general, 
and the first section to talk about the enthusiasm of Husseiniya 
in Arabic poetry in general. And the other ensures talk about 
the enthusiasm of Husseiniya and popular mobilization to 
produce results of their conclusion. 

In conclusion, we ask God Almighty to make our work a 
service to the people of the House of Prophethood, and to make 
us their followers and followers until the day we meet, and our 
last prayer to praise God the Lord of the Worlds. 
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 احلماسة يف الشعر احلسيني 

 وأثرها يف انتصارات احلشد الشعبي 

 :الحماسة في الشعر العربي :التمھید
تغنّى بھا الش����عراء في الحرب , الش����عر العربي أوس����ع أبوابالحماس����ة  تُعدّ 

لما كانت موضع فخر صیلة التي طاالقیم العربیة األ وقد دفعھم في ھذا تلك ،والسلم
ي غرض أعطى ل��ك البیئ��ة وقیمھ��ا النبیل��ة، وھ. فك��ان��ا جواب��اً  لتواعتزاز عن��دھم

، غرض������ان امتزجا في تیار واحد(( وھما الش������عراء مزیداً من التغنّي بالبطوالت 
 وقود جزل من التغني بالبطوالتمدا الشعراء ب، وأشعر الجاھليفاستنفذا معظم ال

بواب ض���ین أیكون لھذین الغر نْ الطبیعي أ، وعلیھ فمن في العص���ور الالحقة )1())
 . واسعة في الشعر العربي

وھذا  )2())  المنع والمحاربة والش���دة في الغض���بھي (( أیض���اً  الحماس���ةو
  .ا من معاني الحماسة العربیة الشاملة لكل االنفعاالتراه نابعً التعریف أ

نت اآلراء في حص�������ر  بای لداخلة في و األأالموض�������وعات وقد ت غراض ا
عند تص�����ر على الحرب وما یدور في فلكھا. ومنھم . فمنھم من جعلھا تقالحماس�����ة
 . )3()) حرب مع الشجاعةالبسالة في ال(( في حماستھ  البصري
 ،كثر ما تعنيتعني أ ،ام وغیرهبي تمّ ما الحماس��ة كما وردت في مختارات أأ

والتغني باآلباء  ،والمنع والمحاربة ،الش��عر الذي یعبر عن معاني الش��جاعة والش��دة
 ،یغترف من ھذا الینبوع الذيیض�����ا ً الش�����عر كما تعني أ ،لى ذلكوما إ ،بروالص�����
ع��ارم��ة وتھ��دی��د ووعی��د في و عن ثورة أ ،عن اھتزاز ع��اطفي في الم��دح معبرا ً 
 . )4(لواعج الھبة في الحزنو أ ،حبو عن ثورة عارمة جامحة في الأ ،الھجاء

س���ة الیقتص���ر على ش���عر الحرب مفھوم الحما . وعلیھ فإنّ فق معھنتّ  ماوھذا 
 . وتلھب العواطف، ة تھز الوجدانشعر فیھ نزعة حماسیّ سع لیشمل كل ، بل یتّ فقط

مة امتزج الش�����عر بدمھا، رب في العص�����ر الجاھلي، ومازالوا، أوقد كان الع
ً الوج��دان، وینبع��ث عن الجوانح الث��ائرة، وق��د ك��ان غن��ائی��ّ فھو یفیض من  ، یعبر ا

النبي  وقد روي عن ،)5(ا یدور في نفس�������ھ من ش�������عور ومواجدفیھ عمّ  الش�������اعر
التدع العرب الش��عر حتى تدع االبل  : ((ھ قالنّ ) أوس��لموآلھ لیھ لى هللا ع(ص��كرماأل

صوالت  الً مسجّ  ،القبیلةسم الشاعر عندھم ھو اللسان الناطق باوكان  ،)6()) الحنین

اوي د.
ّ
 راسم أمحد عبيس اجلري

  األساسيةكلية الرتبية 
 جامعة بابل

  مفنت األمريد. مهدي عبد  
 اإلسالميةكلية العلوم 

 جامعة بابل
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. لذلك ازدھرت )7(ثیلا بس������جایا أبنائھا ومجدھم األی� متغن ،وش������جاعتھم فرس������انھا،
وفي ھذا  ،)8(ا لھمً ا متمّ التي كانت عنص�������رً  ،وامتزجت بالحماس�������ة ،حركة الفخر

ویكاد الشاعر الیطرق  غراض الشعر المختلفة ,طغى شعر الحماسة على أ العصر
من  –ام یّ شعر األ –ولو ُجّرد ھذا الشعر  ،حماسةإال وفیھ مادة لل ،ا ًغرضا ً شعریّ 

ن تلك الحیاة نا بصورة واضحة ع، الذي الیمدّ  الشيء القلیلمنھ إالّ  لحماسة لم یبقَ ا
 ،ل المستمر وراء مظاھر الخصبالتنقّ فھي حیاة قائمة على  ،ة في الصحراءالعربیّ 

 .)9(واالنتصارات نسابي والمفاخر باألوعلى التنازع القبل
یكاد الیختلف عن مثیلھ في  ةالحماسغرض  إنّ , فسالميما في العصر اإلأ 

ومعارض للدین  ،ؤیدما عندما انقس�������مت القبائل بین مالعص�������ر الجاھلي والس�������یّ 
منھا  ،المفاخرةلى التي تدعو إ الموض�وعاتب على ذلك زیادة في فترتّ  ،س�المياإل

وقد كان من  .والمش��ركینالفخر بمبادئ الدین الجدید وباالنتص��ارات بین المس��لمین 
س االسالم أسّ  نَّ ما أ، السیّ الجدیدة بظھور الدعوةلحماسة ایضعف شعر  نْ ع أالمتوقّ 

لم ھ ، لكنّ لقابھى عن التفاخر والتنابز باألون ،دعائم المجتمع على العدل والمس��اواة
 ً  .فلم تجف بذلك ینابیع ھذا الشعر الخالد ،)10(یستأصل جذور ھذه الظاھرة كلیا

، فانطلق على لس����ان س����المیة جذوة ھذا الش����عرفتوحات اإلوكذلك اذكت ال 
رت ة ص��وّ ، ووثیقة وجدانیّ حداثلت األة س��جّ ه وثیقة تاریخیّ عدّ  ، مما یمكنحینالفات

، والرئة التي س��الم في تاریخ اإلھذا الحدث الفذّ مش��اعر الش��عراء والمجاھدین تجاه 
 . )11(ن خاللھا ما اختزن في نفوس العربس متنفّ 

خذت من اتّ  كثیرة ةمیّ سال، لظھور فرق إموية في العصر األحماسالوتشتد 
 ً المذھب الذي لدفاع عن ھذا حزب ص�����وت مدّو ٍ ل . فكان لكلّ لھا الفخر موض�����وعا

وش����عر  ،ش����عر الش����یعة ، فنش����أھدافھلتحقیق أ ویس����عى ،عن مبادئھ یذود ،آمن بھ
ة قدت نار العص��بیّ اتّ  ، ونتیجة لذلك)12(وش��عر الزبیریین، وش��عر الخوارج ،الخالفة

 ھذا العص���ر خذت فيوقد أ ،س���المي ھدأت في العص���ر اإلنْ ة من جدید بعد أالقبلیّ 
ة في عص���ر ما قبل لعص���بیّ في ظروف لم تتح ل ،ش���كل فخر وحماس���ة وھجاء على

سابق كانوا یتفاخرون نَّ االسالم، أل شعراء في العصر ال ومنازلھم  ،سونویتحمّ  ،ال
لیرمي  ،مام اآلخرفیقف كل حزب أ –موي العصر األ –ا في ھذا العصر مّ أ ،بعیدة

نساب والتجریح باأل ،معاني الفتكن تضمّ ، الذي ی)13(رالالذع المؤثّ خصمھ بالشعر 
ة من عص�������ر ما مویون تلك النزعات القبلیّ األجداد. وقد ورث األ والتعبیر بمثالب

 . )14(العھد بینھم وبین ذلك العصر لقرب ،قبل االسالم
مكانا ً  تقد احتلّ  الحماس���ةش���عر  نّ ، نجد ألى العص���ر العباس���يوإذا انتقلنا إ
سعا ً في ھذا الع سبب طول العصر ،صروا ، والتطّور الذي أصاب ھذا العصر ،ب

 ،وظل العرب ھم س�����ادة الموالي ،ظلت في قبیلة قریشالتي الس�����یادة  فض�����الً عن
 ،كالس���لس���بیل العذب ،بنائھملى ألس���نة الخلفاء وأجري عتزال ت ما الحماس���ة تفكان

عمال تس�����تدعي التفاخر بذكر األة مناس�����بة یفي أ ،ویُس�����مع على لس�����ان كل عربي
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یزدھر ش�������عر الحماس�������ة  نْ وقد بان من الطبیعي أ ،ت الخالدةوالبطوال ،العظیمة
ولقد (( دار الش�������عر  .حق بالخالفة من غیرهھ أكٌل یرى أنّ  ،لوجود أحزاب متعددة

ص����ر العباس����ي حول وص����ف تعبئة الجیوش، وزحفھا ووص����ف الحماس����ي في الع
وقد  )15(واالس��اطیل، والنص��ر، وفرار العدو، وما الى ذلك )) ،االس��لحة، والخیول

ً ، منبع الش��عراء في ھذا العص��راتّ  ل االس��الم، ل منھج ش��عراء عص��ر ما قبیماث ھجا
 )16(یرة، واإلشادة بالمآثر واالمجاد، وبالعشالفخر بالنفسوساروا على مبادئھم، في 

الفني وألقوا بین الوصف وحسن ن مزجوا الحكمة بالتصویر (( وزادوا على ذلك أ
ي كما اھتموا للتزویق والتھویل ف ،واھتموا للص�������یاغة اھتماما ً خاص�������ا ً ،التعلیل

 .)17()) الوصف والتصویر
عند ش��عراء  ، وكانالحماس��ة س��یرتھ بعد العص��ر العباس��يوقد واص��ل ش��عر 

، وقصائد ةالعربیّ ى بالعروبة والوحدة تتغنّ  ةناشید قومیّ أ لى شكلالعصر الحدیث ع
لى ، وكان عند ش����عراء آخرین عراض����یھم وحقوقھمالعرب للدفاع عن أتس����تنھض 

وكان  ،كما ھو الحال عند البارودي ،ووص����ف للجیش ،ةانطالقات عس����كریّ  ش����كل
ة وكان في كل دولة عربیّ  ،ةتماعیّ ة واجنماذج تاریخیّ  لى شكلاآلخر ع ھمعند بعض

  .)18(ة ریّ ة وتنفسات تحرّ ناشید قومیّ أ
 الحماسة الحسینیّة في الشعر العربي :لوّ المبحث األ

ثالثة اتجاھات س�����ار علیھا  الحماس�����ةش�����عر  أْن نرص�����د ونلحظ في یمكن
  :وھي ،)لیھ السالممام الحسین (عاء في قصائدھم وھم یتحدثون عن اإلالشعر

  : ًأوال
شعراء وھم یصفون شجاعة الحسین وإقدامھ وبطوالتھ وصوالتھ  سة ال حما

 :)19()ھــ1352ت(قول الشاعر محمد حسین الحليومنھا  المعركة،في 
 عِ ـشرف موضإلى العرش حتى أ الضیم من جده ارتقىسام وكیف یُ  
 على ذرى المجد االثیل وارفع ِأل هزّ ـوادم عِ ـــقت فیھ قـّ ى حلـفت 
 رع ِـسمر مشوأ بیض مشحوذٍ بأ أجابھاتھ للكفــاح ا دعــولم 
  م یتدرع ِدرع ِ الصبر ل وفي غیر مٍ غیر مكھّ  یصول بماضي الحدّ  
 ا ضعي فماضي الشبا منھ یقول لھ القَح الھیجاَء حتفا ً برمحـھِ  إذا 
  الرمح قال لھا اسرعيفحّد ُ سنان  ھ النفوس إجابـةوإن أبطأت عن 

ل إلى لى العرش ووص��ھ ابن بنت من ارتقى إنّ أل ،الض��یم ال یس��امفالحس��ین  
جاب داعي وقد أ ،بلغ أعلى ذُرى المجد االثیل فضالً عن ذلك أنّھ ،شرف المواضعأ

وھذا في منتھى  الص���بر ,كان یص���ول علیھم ولیس علیھ إال درع  ،الكفاح والجھاد
ویقول  .لیحمیھو ظھره لفارس یص��ول من غیر درع على ص��دره أا نَّ الش��جاعة , أ
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س�������لوب فیھ حماس ا الحس�������ین بأھـ�������������) مخاطبً 1378بو الطوس(تالش�������اعر أ
  :)20(وشجاعة
 ـراعا ولم تھب المنیة والص تخش القراعا عركت الخطب لم 
 داعا ولم تنطق بسادرة خــ لى خنوع ٍرد الھناء عولم تــ 
 اعا قیادا وانصیــاعنّـتھا ان االھــواء تزجيولم تتطلب  
 وال الكربات تنتظم اجتماعا  وال البلوات زاحفـة حشـودا ً 
 اعا علیك تزید جانبك التیـــ اـرة رحاھوال األھوال دائـ 
  :یقول نْ إلى أ 
 من الطـّغیان تلتھب اندالعا رٌ وكنت النار حین یشّب جم 
 لتقحمھا المفاوز والتـالعا  نایاـفتجمع حول ثورتھا الم 
 اعا ـقفتربّد الوجوه لھا امت وطورا ً حین تشتجر العوالي 
 ا الذراعا؟ وتقنع ان تمـّد لھ فكیف عن الطغاة تغّض طرفا ً 
 وكیف تسایر البغي اصطناعا؟ تھا رضـوخا ًوكیف تقّر شرع 
خالق والحماس وھو یس��طر ھذه الص��فات واألفالش��اعر في منتھى االنفعال  
وبالدور الذي قام بھ في محاربة الظلم  ،)لیھ السالممام الحسین (عى بھا اإلالتي تحلّ 

 –لف االطالق أ –بیات تي في نھایة األلف الھذه األ ماوالس����یّ  ،والجور واالرھاب
ر عندما یس�طر ھذه والش�اع .لى رفع الص�وت عالیا ً مما یزید الحماس�ةالتي تدعو إ

ولیبعث الحماس في  ،ما لیثیر الجماھیرإنّ  ،الحماس��ي القويس��لوب الص��فات بھذا األ
فھو یبعث في  ،والس�����یر على خطاھا ،قلوبھم وعطفھم الس�����تلھام مواقف الحس�����ین

في زمانھم أكان  نفوس�����ھم الثورة ض�����د الظلم والجور الذي یتعرض�����ون لھ س�����واء
بعض د علیھ الش�������اعر في ھذا ما یؤكّ و .ّي زمان ومكان في العالمفي أ أمومكانھم 

  :یقول إذ ،بیات القصیدةأ
 فیذكي العزم والھمم الوساعا  یعبُق بانتشاروانـــت الطیب  
 ویوسع افقھا الّرحب اتـّساعا ـایاویستوحي المكارم والّسج 
 إذا ما الح سجفا ً او قناعا  لھدایـة الیبقـّياع اوإشعــ 
لى كل یص��ل إفالحس��ین الطیب الذي ینتش��ر في األجواء وھو الش��عاع الذي  

الش����������اعر ص����������الح  یض����������ا ً د على ھ����ذا المعنى أویؤك����ّ  ،زم����ان ومك����ان
 : )21(إذ یقول ،)ھـ1399الجعفري(ت

 وقدَت یَصلي كلَّ صقع ٍ ناراأ ـارُّ ومثلـَھُ الٌف ومــالٌف یم 
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 ّوراـــالدنیا تضجُّ بأھلھا ث تلت فھذهكذَب األولى قالوا قـُ  
 اراـــیتوّسمونك ثائرا ً جب وارامعدا ً ـــیترسمونك قائ 
   الصارَم البتاراتستثیرَ  نْ أ وَق مردُّھاـعلـَّمتھم أن الحق 
وھو یحث في  ،ُخطى الحس�����ین الثّوار یترس�����مون د على أنّ فالش�����اعر یؤكّ  
  .تسلك الطریق نفسھ السترجاع الحقوق ورفع الظلم نْ نفسھ الجماھیر على أ الوقت

توظیف ش���جاعة ومواقف الحس���ین إلثارة حماس الجماھیر  –وبھذا االتجاه  
ة نفس������ھ جاء قول الش������اعر االس������تاذ عبد الحس������ن زلزلة في قص������یدتھ المیمیّ  –

  :)22(الرائعة
 و مطعُم طاب بعدك مشرٌب أ ال د أریقْت عنوة ًـْل للدماء وققـُ  
 اب وتلھمُ ـتوحي العزیمة للشب روع صفحةٍ ل أـُخطي لھذا الجی 
 مُ ـُع الظالمین ویلجُریصوتا ً ی ین ِ وجلجليـدوي بقلِب المستك 
 كمُ ـبمصیر شعٍب بائس ٍ یتح ا ً على ُمستعبدٍ ـوتفجري حمم 
 الشامخات وتھدمُ تبني الصروح  ّن في الدم قوة ًمن كان یعھد أ 
 ھذمُ ـــا اللبدماك سطرھا الین الةٍ حّدث ابا الشھــداء اُي رس 
 ھ یترنُم ـــلحنا ً فـُم الدُّنیا بـ لـُوِد وسیرتْ ُكتبت على لوح الخ 
 اك الیترسمُ رھطا ً لغیر ُخطـــ بَارك لھا النشَئ الجدید وحیھِ  
 ممُ ــذي الیُعالّدھَر الـویقارُع  القضالّوْح لھ بالقید یسخُر بـ 
  ا وأنت الملھمُ أنت الّدلیُل لھ ةٍ ُت بالبعِث القریِب الّمـآمن 
قھ من ) وما حقّ لیھ الس��المف ش��جاعة الحس��ین (عفالش��اعر في كل ذلك یوظّ  

فھا إلثارة حماس الجماھیر ودعوتھا للس��یر في یوظّ  ،انتص��ارات على المدى البعید
  .الطریق نفسھ

) بعض ص��ور ھـ��������1404الش��اعر عبد المنعم الفرطوس��ي(تتعرض ویس�� 
 :)23(، فیقوللشجاعة في یوم الطف بأسلوب حماسيالبطولة وا

 وفي كل برق ٍ من مباسمھ فجُر  ة مشرقا ًـطّل على لیل الكریھأ 
 اق وازدحم القفُر ـبھ ضاقت اآلف وغبّر في وجھ الجموع ِ وحشدھا 
 ھ البدرُ ـا وطلعتـبلیٍل ھو الھیج فأوردھا ُمّر الردى حین خاضھا 
 لمرھفھ الماضي وقال لك االمُر  كأن القضا في الفتك او كل امره 
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 إذا الح في الھیجا لمرھفھ نشرُ  فأصبح یطوي والكتائب صفحة ً 
  سطوَر المنایا والدماء ھي الحبرُ  لكماة سنانُھام اویرقم في ھـــ 
 ،ین وبطوالتھش���جاعة الحس���یض���ا ً على ز الش���اعر طالب الحیدري أویركّ  

 : )24(فیقول بروح حماسیة
 وَر ُمحرران یثـوأقسَم إال أ اإلباُء فشّمرا بٌي بھ صاحَ أ 
 دَم المتفّجراوالتردي إال الـ بّیة ًوقال لھا یا نفُس كوني أ 

  :یقول نْ إلى أ
ً  الحشر فاضْت بھ الثرى ویوٍم كیومِ   ِت البی نجیعا  ُد عثیراوفیھ غصَّ
 طلَّ على الھیجاء لیثا ً مزمجرا أ أس والندىابـو الھیجاء والب غداة 
 راـــاةِ وأخّ ـفقدَّم آجاَل الكم وفي لھوات الحرب ھزَّ ُحساَمھ 
 الھَب المتسعراوال یتحامى الـ َر والظبا الُسمالیرھبُ  على سابقٍ  
 َق المتصدراعلى ان یكون الساب م ٍ معّودٍ � مـن طرف ٍ كری 
 فتًى كلُّ عضو ٍ منھ یجتاُح عسكرا  ونھلــى اعطافھ ومتیقلُّ ع 
  )25(كبرا ویحمُل طودا ً بل أجلَّ وأ رامة ً ھـزبرا ً بل اشدَّ صیُـقلُّ  

 ـا: ثانیــــــــً 
 ،عدم الخضوع واالستسالملى ودعوتھ إ ،الحسین وإثارة حماستھ استنھاض 
 نْ ا أالشعراء عادة إمّ  ألنَّ  ؛)السالملیھ سلوب جدید في مخاطبة الحسین (عوھذا األ
مر األ نَّ أل ؛عنى لمخاطبتھ واس��تنھاض��ھوالم ،و یرثوهبالش��جاعة وغیرھا أیمدحوه 

 ،ى مخاطبة الحس����ین مخاطبة الحيولكن بعض الش����عراء آثر عل ،قد حدث وانتھى
(ع ) مام الحس��ین أْن یس��تنھض الش��اعر اإلفیحاول  ،یوم عاش��وراء لم یقع بعد نّ وأ

 أنّھ ة من كتب فیھ إالّ وھذا االتجاه على قلّ  ،ویطلب منھ عدم االس��تس��الم والخض��وع
تب فیھ ھو الش���اعر عبد ز من كبروأ ،لیھواإلش���ارة إ ،ف عندهاتجاه یس���تحق الوقو

زّواره في یوم  مام الحسین وواصفا ًیقول مخاطبا ً اإل ،ھـ��)1395المھدي مطر(ت
  :)26( صفر) 20ربعین(األ

 فقد المواكب إنھا لك عسكُر  جندا ً یستثیـُر ویـزءرُ وافتك  
 ما كان اسلمھا لذل ٍ حیدرُ  ال تسلمّن الــى الدنیـة راحة ً 
 ا اإلباء مؤیٌد ومظفرُ ـفیھ ابعث حیاة الناھضین جدیدةو 
 فیھا عروش الطائشین تدمرُ  وارسم لسیر الفاتحین مناھجا ً 
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 :ربعینعند قبره في ذكرى األن التي جاءت ثم یخبره عن جموع الزائری
 ذمت فقد لبْت زرائك اعصُر  ةن لـم تلبّك ساعة محمومإ 
 خرى لقبرك فھو حٌج اكبرُ أ رةقُْم وانظر البیت الحرام ونظ 
 من دون روعتھا الصفا والمشعُر  الم مشاعر ٍیزاحمون على است 
 تبري االكف والجماجم تنشُر  و غدتار لركبوا لھا االخط 
عدم  ) ویطلب منھلیھ الس����الممام الحس����ین (ع یّحمس اإلنْ فالش����اعر یرید أ 

ن لھ بعض ثم یبیّ  ،)لیھ الس��الممام علي (عاالس��تس��الم والخض��وع كما كان أبوه اإل
جعل یوم لیھا من خالل التي وص��������ل إالرفیعة  قھا والمنزلةالمكاس��������ب التي حقّ 

لھم المت��اع��ب والمص��������ائ��ب من أج��ل ین وتحمّ لكثرة الزائر ؛كبر)(حج أربعیناأل
یس����تعمل ھذا لى تلك المش����اعر المقدس����ة والمباركة. والش����اعر عندما الوص����ول إ

د یؤكْ  (علیھ الس���الم) فھو یرید أنْ  م الحس���ینمااألس���لوب أو االتجاة في مخاطبة اإل
 مرین:على أحد أ

ھ نّ خط الحسین في التضحیة والجھاد، وأھ یسیر على نّ د على أیؤكّ  نْ یرید أ :لوّ األ
ھ یقول كلمة الحق حتى لو كان ثمنھا الموت، فالش���اعر نّ ال یھاب الموت وأ

س��ائر  أنّھد على یمدح موقف الحس��ین ویص��فھ بھذه الطریقة ویش��ید بھ لیؤكّ 
 على الطریق نفسھ. 

الناس على اتباع خط الحس�����ین وعدم الخض�����وع  یحثّ  نْ یرید الش�����اعر أ: الثاني
سیف، كما واالستسالم للطغاة و الظالمین، ومجابھتھم بالكلمة الصادقة وبال

ف مواقف كربالء من مام الحس����ین (علیھ الس����الم). فالش����اعر یوظّ فعل اإل
خالقیة التي كان الش�������اعر یعیش أجل معالجة األوض�������اع االجتماعیة واأل

  فیھا.
یض����ا ً في رفع حماس الحس����ین ذا االتجاه أن س����اروا بھومن الش����عراء الذی 

 إذ ،)ھـ���������1399الش���اعر ص���الح الجعفري(ت ،والش���جاعة ووص���فھ على الص���بر
  :)27(یقول

 واسطع بدرب الثائرین منارا ارالـُّح فوق تاج الفاتحین شع 
 مقدورھم ان یصبحوا احرارا وأر االولى سیموا المذلّة أن في 
 فیمـا قصدت الواحد القھارا  الجموع ُمیمما ًواْقھر بمفردك  
 ان الاشرا ً وال استكبارااالوثـ وابن ُمَحطـَّم ِان ـأُمنََكـّس التیج 
 ا ً وال استعمارافي هللا البغی وابـن ُمبیدهد جمع الكفر ومبیـ 
 الم دارا ً دارا فتطھـر االســ لوال اجتثثت اصولـَھُم كفروعھم 
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  را ً كفـّارایلـدون إال فاج دوا والا ولفوحَق ما عانیت مـ 
أْن یكون منارا ً ھ على ) ویحثّ لیھ الس������الممام الحس������ین (عفھو یرید من اإل 

ثائرین وأ لھیقھر بمف نْ لل تا لك إالّ  نْ وأ ،رده الجموع التي جاءت لق بذ  وجھ الیرید 
ع اص��ولھم وفروعھم ی أنّھوھي  ،ثم یخبره عن قض��یة مھمة ،هللا وم لوال ان قطـ���������ّ

ألنھم ال یلدون إال فاجرا ً  ؛ولئك المجرمین القتلةعاش��وراء لما تطھر اإلس��الم من أ
  .كفـّارا

 ـا: ثالثـــــــــً 
مام المھدي والدعوة إلى اس���تنھاض اإل ،أرلثلى طلب االحماس���ة في الدعوة إ

ه) لیھ السالم(ع ، وھؤالء القتلة یمكن من قتلتھ مام الحسینالذي یأخذ ثأر اإل ھو بعّدِ
 یكونوا: نْ أ

الفعلیین الذین وقفوا یوم عاش�������وراء  مام الحس�������ین (علیھ الس�������الم)قتلت اإل -1
موات منذ مئات إّن ھؤالء القتلة ھم أ :وحاربوا الحسین وقتلوه، وقد یقول قائل

 نْ ؟ ولكن ھذا التس���ائل یمكن أ منھم، فكیف یطالب الش���اعر بأخذ الثأر نالس���نی
الش�������اعر یؤمن بعقیدة الرجعة التي تعتقد بھا بعض فرق  نّ یزول إذا علمنا أ

ھل البیت(علیھم مامیة أخذاً بما جاء عن ألیھ اإل الذي تذھب إإنّ ((  المسلمین
لى الدنیا في ص�������ورھم التي ا من األموات إتعالى یعید قومً  هللا أنّ الس�������الم) 

آخر وی��دی��ل المحقین من المبطلین  اا وی��ذل فریق��ً علی��ھ، فیعز فریق��ً ك��انوا 
 )28())والمظلومین منھم من الظ���المین وذل���ك عن���د قی���ام مھ���دي آل محم���د

 لى الحیاة الدنیاإ خرىقٍة أو بأیبطر ھؤالء القتلة س��یرجعون أنّ یعتقد  فالش��اعر
 ).وسیقتص منھم اإلمام المھدي( عج 

ً لظلمة الذین یس��مون الناس اثأر من بأخذ ال الش��اعر یطالب نّ إ -2 یذیقونھم و ظلما
القص��اص  یرید مانّ القتلة وإ الحقیقي منش��د العذاب، فالش��اعر ال یطلب الثأر أ

یدعون  عراء بھذا االتجاهفالش��� والظالمین،من كل من یمش���ي في طریق الظلم 
  .لظالمینالى محاربة الظلم وإ

وھي تلھب المشاعر وتفّجر  وصریحة،والحماسة في ھذه الدعوات واضحة 
  الثأر:لى طلب ویخاطب الشعراء في ھذه الدعوات إ العواطف،

 :الً وّ أ
ھمبني ھاش������م  ھ الش������عراء لھم بالتحریض فیتوجّ  وعش������یرتھ،ھل الدم أ بعّدِ

بو ، یقول الش�������اعر میر علي ألى طلب الثأر وعدم الخض�������وع والخوفوالحث ع
 : )29( ھـ)1361(تطبیخ

را ًھاشم إن لأ   رىفكل حدیٍث في معالیك مفت م تمتطي الخیل ُضمُّ
 رافال فرعت منك الخطابة منب اـھ بالطعن ألسنة القنـم تفوإن ل 
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 رىفیا الطمى وادي نداك وال ج وإن لم تخض منك الضبا بدم الطال 
 رىالبیض أحمد للسفھذي اللیالي  دٍ لئن قعدت سود اللیالــي بمرص 
 رایفلـّق مصقول الجوانب مرم ثما ھوىفصولي بمقصول الشبا حی 
 رىفصید االعادي الصید وھولھا ق روقھإذا لعلعت في القاصفات بـ 
 م الالھي بھا اوجھ الثرى ُكرّى یلط انتثرت منھ الجمـاجم خلتھااو  
 شتى المدائن والقرىلسـالت بـھ  لجوٌج فلوال الغمـد یمسـك بأسھ 
 ة كبّرافــإن ھـو أھوى للضریب دة یبدو بھیئـــة راكعاخو نج 
 را یمّج ُ بفیـاض النجیـع مظفـ یتیھ بھ زھـو الملوك إذا انثنى 
  ّراى عصفت فیھ المنایا تفجمتـ عسى تدركي الثأر الذي ملـؤه دم 

لفاظ ُرس�����م مش�����اھد من ھذه المعركة واأل ،فھذا التحریض على طلب الثأر 
وھذه  ،) تفجّرا ،یلطم ،الجماجم ،القاص�����فات ،لعلعت(  :التي فیھا حماس وقوة مثل

الحماس في ھا عوامل تس���اعد على ازدیاد كلّ  ،بیات التي لالطالقاأللف في آخر األ
  :)30() في قولھھـ1359وكذلك یفعل الشاعر مھدي الظالمي(ت .بیاتھذه األ

 ارھاـــفتسمع آذان الزمان شع امضر الحمـراء تطلب ثأرھ متى 
 على االرض تھدي للسماء غبارھا ة تستقصـي البـالد بجولوحتى مَ  
 على الضیم دھرا ً التمّل قرارھا  االى َم بدار الـذل تبقـى ومالھـ 
 بغیر وصال الموت تقطع عارھا  اتحسب ان غضت عن الحرب طرفھا 
 حیاض المنایا او تخوض غمارھا  اد القوم بالظبر حتى تــورفال عذ 
 وى تعزز جارھا ـمن البلحذار  دىْن بھا یستدفع الضـر والعـفیا مَ  
 اة نھارھا ـإذا حجبت خیل الكم دعي البیض في لیل القتام سوافرا ً 
 رؤوس نثارھا ـوال تجعلي إال ال ھد نفسا ً أبیـل المجــوزفّي لنی 
  علیك بوادي الطف تنسى مدارھا ا ً لعلـّھاالھیجاء یومادیري رحى  

نفوس��ھم من خالل في  س��الیب نفس��ھا في بعث الحماس��ةیس��تعمل األفالش��اعر  
ثم  ،طریق لغس����ل العار إال الموتھ النّ وأ ،ھ المفر من الموتنّ وأ ،بیان تقص����یرھم

بیات التي ، مع اس��تعمال (ھا) في نھایة األرس��م مش��اھد من المعركة بأس��لوب قويی
ً تعطیھا قوة وحماس ً اضافیّ  ا   .ا
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ھـ�������) بني ھاشم على عدم 1404خ الشاعر عبد المنعم الفرطوسي(تیوبّ و 
ویص���ف لھم ما  ،بھ، وحثھا على االس���راع باألخذ خذھم للثأر، بأس���لوب قوي جداً اّ 

  :)31(بھ، فیقول مواقوی نْ یجب أ
 وال قبلت منھا حمیّـتھا عـذرا  فما باُل فھر ٍ الاقلیـت عثارھا 
 تطول بھ العلیا على مفرق الشعرى  وال رفعت وھي الطموحة مفرقا ً 
 راــعرانینھا وھي التي تزدھي كب وال استنشقت إال صغارا ً وذلّة ً 
 وال اطبقت جفنا ً بغیر القذى یمرى  وال فتحت عینیا ً على غیر مصرع 
 اُر بما دّرا ــرضیعا ً یغذیھ الفخ اـوال ارضعت إال دما ً من نحورھ 
 را ـارةٍ ترھب الدھمجلجلة في  اـإذا ھي لم تنھض الى أخذ ثأرھ 
 على سعة الدنیا یضیق بھا المجرى  وتركضھا في كل مجرى سوابحا ً 
 فتحدث من رعد الصھیل بھا وقرا  ا صواعقا ًرن الشمس منھـتثیر لق 
 وقد عقدت ھاَم العدا فوقھ جسرا  ویصبح رحب البر بحرا ً من الدما 

  :یقول نْ إلى أ
 تقیم على االعداء في ھمولھا الحشرا ة اللظىـوتلقحھا حمراء مضرم 
  ومن آل حرب التبقي بھا ذكرى م ٍاء ھاشــتخلدھا ذكرًى لعلی 

 
 
 

ً ثا  : نیــــا
وجاء ھذا الخطاب  ،ونھ على أخذ الثأرمام المھدي و یحثّ یخاطب الشعراء اإل

یبدأ الش��اعر بالعتاب ثم  إذ ،س��الیب نفس��ھا التي خاطب بھا الش��عراء بني ھاش��مباأل
ً یصف ش ا والقافیة المطلقة ,كم ،ةلفاظ القویّ عمال األسلحتھا واستمن المعركة و أ یئا

 :)32( ھـ)1388في قول الشاعر محمد طھ الحویزي(ت
 تدك الربى فوق غیطانھا  اـرسانھــثرھا تخف بفأ 
 ا ـأرسانھــب تصرفھا ال ـاـدابھآـا عتاقا بـوقدھ 
 ا ــتنسل من بین سیقانھ تكاد اذا ما ارتمت بالكماة 
 ا ـذاانھآبین  ظالل القنا اابق من عجبھـتس دوـوتغ 
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 ا ــكأنھا عزائم فرسانھ دولةـا الریح مجــوتشأو بھ 
 ا ـال لعقبانھــالجببین  ویرمي بھا النصر ببض الجباة 

  :یقول نْ إلى أ
 وسل من قضى فوق كثبانھا  ھلم بنا یا ابن ثاوي الطفوف 
 مـن شیب فھـر ٍ وشبانھـا  ومن وسدتـھ ترتیـب الجبین 
 ا ـداة بعدوانھـذ العــوأخ راتّد ألخذ التــت المعُ ـألس 
  اك وحاشا بسلوانھاــحش ى ام طویترا ً نویت بلـاصب 

  :)33(یضا ً) أھـ1404الشاعر عبد المنعم الفرطوسي(توقول 
 ذ الثأر أفئدة ً حّرى ـفیشفي بأخ راما آن للموتور ان یطلب الوتأ 
 فتنذر اھل الشرك بالبطشة الكبرى  ھـھ عزماتُ ى بـوللحق ان تطغ 
 فیخفق منشورا ً على الطلعة الغّرا ىم المنصور ان یبلغ المنـوللعل 
 ا مجرا ــدنیا بھا فیلقـفتحتشد ال ى حلباتھاــوللخیل ان تجري ال 
 لتلبس من فیض الدما حلة ً حمرى  وللبیض ان تنضى فتعرى فتونھا 
 راـا حتى تمنت لھا ھجــبأجفانھ فقد سئمت طول الوصال على قذى 
 م یجبـر بھا ثأئر كسـراولآلن ل ضارب عزمھاا موقد صدأت منھ 
 ھ تسبق النســـرا مّحلقة ٌ كانت ب رى الطراد سوابقوقد نسیت مجـ 
 انت بھا تحرق الجمرا عزائم قـد ك ركودھا ا لطولوقد خمدت منھـ 
  ودت النشرالف اعالم تعـمن الّ  اوقد اصبحت تشكـو الى عذباتھ 

راع بأخذ ویطلب منھ االس���� ،مام المھديفالش����اعر یبدأ القص����یدة بمعاتبة اإل 
بأس���لوب فیھ  ،یحدث نْ أو ما یتمنى الش���اعر أ ، یحدثنْ ثم یص���ف ما یجب أ ،الثأر

  .-كما قلنا  –قوة وحماس 
 الحماسة الحسینیّة والحشد الشعبي ؛المبحث الثاني

منھا  تعد ملحمة اإلمام الحس���ین (ع) في یوم عاش���وراء ثورة حقیقیّة اس���تمدَّ  
خذ منھا ارھا ومبادئھا واتّ الحش��د الش��عبي قّوتھ وحماس��تھ وعزیمتھ وقد نھل من أفك

. فالحماس��ة الحس��ینیّة ش��ّكلت طابعاً ایجابیّاً تھ بالثبات والص��برمنھجاً في رفد عزیم
 .رائعاً وصورة مثلى اقتدى بھا الحشد الشعبي وجعل منھا نبراساً في معاركھ كلّھا
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ألنّھا تعد  ؛فالحش��د الش��عبي دائماً یض��ع ثورة اإلمام الحس��ین (ع) أمام أعینھ
فھو ما أْن یتذّكر ملحمة الطّف  ،نبعاً ثّراً في مواص�������لة معاركھ ودفاعھ عن الحقّ 

وھذا األمر جعل من ثورة اإلمام الحسین  ،یزداد حماسة وتقّدماً وعزیمة واصراراً 
ثورة إنس��انیّة كبرى بكّلِ أبعادھا حدثت في عص��ر معیّن لكن بقیت اش��عاعاتھا (ع) 

اھا اإلنس�����اني الكبیر یش�����ّع على كل أمم األرض ما دام الظلم وقیمھا ومثلھا ومحتو
وال بّد لنا أْن نس���تحض���ر قیم تلك الثورة الخالدة  .واالض���طھاد قائمان في ھذا العالم

یھ طواغیت األرض وازدادوا  لذي تجبَّر ف في كل لحظة من لحظات ھذا الزمن ا
ر قیم تلك الثورة ومبادئھا فعندما نستحض ،عتّواً كبیراً وتمادوا في ظلمھم لإلنسانیّة

سة ،وأھدافھا للنھل من نبعھا الثرّ  وما دام  ،ودفقھا المتجّدد نزداد ثقة وعزیمة وحما
ھذا النور المحّمدي الخالد والحقیقي فقد ظّل یخترق المس��������افات واألزمان لینیر 

وھذا ما تمّخضت عنھ  .)34(طریق الحریّة والكرامة لكل شعوب األرض المظلومة
حش������د الش������عبي في معركتھ األزلیّة الخالدة الذي أص������بحت امتداداً حقیقیّاً ثورة ال

  .لملحمة الطّف الخالدة فقد كسبتھا بھاًء وحماسة وعزیمة وقّوة واصراراً 
فملحمة الطّف غیّرت الموازین وقلبت المفاھیم المرادة وھي الس��بب الرئیس 

شعبي ل معاني اإلباء والجھاد فقد أخذوا منھا ك ،في مالزمة النصر لثورة الحشد ال
فالحش��د الش��عبي یس��تمد قّوتھ وحماس��تھ من ص��ورة أھل البیت (ع)  ،والحق والقّوة

وھذا ما رأیناه وشاھدناه بأّن أعداء هللا واإلنسانیّة كیف یھابون الحشد الشعبي أھابة 
 ،لذا نجد ذاتھ متحّمس���ة غیر متراجعة أو خائفة ،كبیرة ویحس���بون لھم ألف حس���اب

ومن ھنا نجد أنَّ (( الفعل الجھادي الشیعي بشكل خاص واإلسالمي بشكل عام إنّما 
یرتكز على الش����ھادة الواعیة والدامیة لإلمام الحس����ین (ع) وأھلھ وأنص����اره ومنھا 

 .)35(یستمد الطاقة الالزمة في مناجزة األعداد في كل زمان ومكان ))
فثورة اإلمام الحس����ین (ع) ثورة خالدة بقیت مبادئھا متواص����لة اس����تمد منھا 

في عطائھا الفكري والمعنوي والدیني  مس����تمّرة، لذا ظلّت یقتھالحش����د الش����عبي حق
من ھنا أصبحت ملحمة الطّف و ،عقائدي والعسكري وفي كّلِ شيءواالجتماعي وال
لمص��یریّة حافزاً مھّماً في ش��ّد خذ منھا الحش��د الش��عبي في معركتھ اتش��ّكل درس��اً اتّ 

لذا مثّلت  ،عزیمة مقاتلیھ ومواص����لة تقّدمھ في التص����ّدي ألص����حاب الظلم والطغاة
النھض�����ة الحس�����ینیّة رّداً اس�����تراتیجیّاً على ھؤالء الطغاة ومحّرفي الدین األص�����یل 
فأض�������حت المعیار األعلى واألنموذج األمثل لكل الثورات التي تلتھا على مرور 

 .)36( األزمان 
وفي ض����وء ذلك أعطت ثورة اإلمام الحس����ین (ع) جانباً مش����رقاً في الجھاد 

فھذا كلّھ جاء  ،والدفاع وبقاء رایة الحّق مرفوعة لم تستطع أیادي الشّر أْن تطمسھا
بفعل الملحمة الكربالئیّة التي أبھرت العالم بمأس��اویّتھا وبقائھا وتجّددھا فض��الً عن 

ملحمة  ر عنومن ھنا یقول السیّد محمد باقر الصد ،استمداد األّمة دائماً من مناھلھا
حدثت في مرحلة معینة من  ،(( واقعة الطف لم تكن قض��یة مأس��اویة عابرة :الطفّ 
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وھي  ،ل ھي ص�������ورة متكاملة لتجس�������ید الص�������راع بیت الحق والباطلب ،التاریخ
أدى أدوارھا كل ص������نف من أص������ناف البش������ر  ،مس������رحیة واقعیة تنبض بالحیاة

ففیھا المعص���وم والمرأة والطفل الرض���یع والص���بي  ،وبمختلف األعمار واألجناس
اءة ، فیھا الس���مو والرفعة وفیھا أیض���اً الدنفیھا التائب والعاص���ي ،یخ العجوزوالش���

جادة الصواب وأبعدوھا فھي عبرت عن حالة أمة انحرف بھا الحكام عن  ،والخسة
وإن كانت األجس������اد  ،وأّن ھذه األمة جاءھا أھلھا فماتت .عن رس������التھا وعقیدتھا

فھذه الواقعة جاءت لتحرك في ضمیر األمة وتعیدھا نحو رسالتھا وتبعث  ،متحركة
 .)37(شخصیتھا العقائدیة من جدید ))

فقد عمدوا بص��ورة  ،تبتعد أقالم الش��عراء من توظیف ھذه الثورة الخالدة ولم
فائقة من تص����ویر وتس����جیل انتص����ارات الحش����د الش����عبي وربطھا بملحمة اإلمام 

فالش���عراء أس���ھموا مس���اھمة فعّالة في رفد حماس���ة مقاتلي  ،الحس���ین (ع) الجھادیّة
لحماس��ة في أش��عار مّما ش��ّكلت ا ،الحش��د الش��عبي وش��د عزیمتھم وتقویة س��واعدھم

ومن ھنا أص��بح  .الش��عراء حافزاً مھّماً في دفع واص��رار المقاتلین في س��وح القتال
(( لدم الش���ھداء طاقة حركیة ھائلة في تثویر الوعي وتحریك النفوس الخاملة وتنبھ 
الض������مائر الغافلة وتبعث فیھا الحیاة وتفتح مغالیق القلوب التي أحاط بھا رین حب 

فضالً عن ذلك فالحماسة الحسینیّة منحت الحشد الشعبي قدرة  ،) 38()الدنیا الفانیة )
حة رھبان الموت عن  ھا وإزا لة الخوف عن النفس وتقویة ذاتیّت حا كبیرة في دفع 

ص�����ورة مض�����یئة ومعنى ایجابیّاً إلى جانب ذلك أعطت الثورة الحس�����ینیّة  ،القلوب
 .آلخرةسامیاً في ابعاد التعلّق اإلنساني بالدنیا واالشتیاق ل

فالحماس��ة الحس��ینیّة لدى الش��عراء كان لھا األثر البالغ في انتص��ارات الحش��د 
نظراً لما تتض��ّمنھ من أھمیّة بالغة في رّص الص��فوف واص��رار المقاتلین  ؛الش��عبي

وتبعث في نفوس��ھم روح التمازج والتالحم والدفاع عن  ،في مواص��لة التقدُّم القتالي
االنتماء إلیھ واالرتقاء بھ إلى منارة التقّدم فض�������الً عن تعمیق الش�������عور ب ،الوطن

ن لیتحقّق إّال عبر تالحم الذوات اإلنسانیّة كا وھذا ما ،واالزدھار والحضارة الرائدة
مع أخذ العبر والقّوة من مص������درھا األص������ل إّال وھي معركة الطّف الذي أعطت 

ولكن  ،أْن تطمسھ اإلنسانیّة درساً بقي مشرقاً جیالً بعد جیل لم تستطع أیادي الظلم
بل تعطي ص�����ورة ایجابیّة وھي إبراز ص�����ورة  ،مھما فعلوا لم تكن أفعالھم متحقّقة

 .اقیّة جدیدة من خالل ھذا التحریفاشر
ومن األمثلة الشعریّة الحماسیّة قصیدة عنوانھا ( وھبوا الحیاة وسقطت دولة 

س��بوع الثقافي األئري الذي ش��ارك فیھا في مھرجان الخرافة ) للش��اعر حس��ن الجزا
 :) 39(إذ یقول  ،الثامن بجامعة الكوفة بالتعاون مع مسجد الكوفة المعّظم

  
 قَـ���ْد كـ���ـ���ـ���ـ���ـ���اَن َحقّـ���ـ���ـ���ـ���ـ���اً ِللشَّھـ���یِد یَُخلَّدُ  ھذي الَمنایـ���ا في ِعراقِـ���ـ���ـ���ـ���ـ���َك تُْنِشدُ 

 نَْحَو َخْصٍم أُْرِعدوا اوإذا أَغـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ارو َحْشـ��ـ��ـ��ٌد بُِمْعتَـ��َرٍك یَُزْلـ��ـ��ـ��ِزُل َھْیبَـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ةً 
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دوا لَـ���ـ���ـ���ْم یَْدُخلـ���وھـ���ـ���ا راِھبـ���یَن ِألنَُّھـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���مْ  جـ���ـ���اِل) تََشرَّ  َدَخلوا (وأشباهُ الِرّ
 َوثَبَاتُُھـ�����ـ�����ـ�����ـ�����ْم فَْوَق الثَّرى ُھـ�����ـ�����ـ�����َو َجْلَمدُ  خاضوا الَمالِحَم ِمْن َعِزْیَمـ�����ِة َحْیَدرٍ 

 نََصـ���ـ���ـ���ـ���َر النَّبيَّ َویَـ���ـ���ـ���وُم بَْدٍر یَْشَھـ���دُ  اال َغـ���ْرَو أَنَّ هللاَ یَْنُصـ���ـ���ـ���ُرُھْم َكَمـ���ـ���ـ���ـ���ـ���
��ـ��ـ��راُب فَیَْرتَـ��وي  َكأَس الِدّمـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا َوتَـ��ـ��ـ��ُردُّ َحْرٌب تُْوقَُد؟ أََو ُكلَّمـ��ا َظِمـ��ـ��ـ��ـ��أ التـُّ

 فَالَحْشـ���ـ���ـ���ُد یَْنِطُق َوالسَّمـ���ـ���اُء تُؤیِّـ���دُ  َكـ���ـ���ّال فَـ���ـ���ـ���ال یَْبقى الِعـ���ـ���راُق بَِصْمـ���تِھِ 
  في ُخطبَـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ٍة َغّراَء قـ���ـ���اَل األمَجـ���دُ  َرَث العُلـ���ـ���ـ���وَم ِمَن النَّبـ���يْ إِنَّ الَّذي وَ 

دُ  َمْن قاَل ھـ��������ذا الَخْطُب لَْیَس ِلَمْرِجـ��������عٍ   قُْلنـ��������ا: وإْن، قاَل الِخطـ��������ـ��������اَب ُمَحمَّ
��ـ��ـ��ـ��ھُ نََطـ��ـ��ـ��ـ��َق األَمْیُن َولَْم یَـ��قُلْ  ْل إِنـَّ  ـ��ـ��ِدّدُ إِّال َھلُّمـ��ـ��ـ��ـ��ـ��وا واِإللـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ھُ ُمَسـ��ـ��ـ��ـ�� بـ��َ

 َوِلَموتِِھـ����ْم یَْسعَْوَن لَـ����ـ����ـ����ْم یَتَـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����َردَّدوا ُطوبى لَُھْم َجعَلوا الفَناَء ِلَخْصِمِھمْ 
دى ال یُْغَمدُ  لَْم یأِت خاِطَرُھْم بِـ��������ـ��������أَْن یَتَراَجعـ��������ـ��������ـ��������وا حَّ الرَّ ْیِف إْن ص��َ  كالس��َّ
����ـ����ـ����ـ����ـ����ةٍ   (َھْیَھاَت منھـ����ـ����ا) َردَّدوا َكُحَسْینِِھمْ  إِْن یُْقتَلـ����ـ����ـ����وا أَولى لَُھـ����ـ����ـ����ْم ِمْن ِذلـَّ

���ـ���ـ���راِب تََمـ���دَّدوا َوَضیاِغـ���ٌم ِمْن َدْمـ���ـ���ـ���ـ���عِ أٍُمّ ُغِسّلـ���ـ���ـ���ـ���وا  َوتَراُھـ���ـ���ـ���ـ���ُم تَْحَت التـُّ
 یَتْلـ���ـ���ـ���و على ُجثَـ���ـ���ـ���ٍث تَقُـ���وُم َوتَْقعُـ���ـ���دُ  ال َشكَّ أَنَّ الِسّْبـ���ـ���َط كاَن بَِجْنبِِھـ���ـ���ـ���مْ 

 َولَھیُب َشوقِـ����َي ِلِلّقـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ا ال یُْخَمـ����ـ����ـ����دُ  ةٍ قَْد ضاَق َصْدِرَي َواْلتََظى بَِحـ����رارَ 
 َجعَلوهُ فَْرضاً واجباً كي یَْعبُـ������ـ������ُدوا ِلِلقاِء َمْن َعَشقوا الِقتـ������اَل وإنَُّھـ������ـ������ـ������ـ������ـ������مْ 

 َوَھبوا الَحیاةَ َوُھْم بَِموٍت أُْسِعدوا تِْلَك الَكتائُِب ِلألُبـ���ـ���ـ���ـ���ـ���اةِ كِقْبلَـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ةٍ 
داً َسیََظلُّ  ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����دُ  اْسُمـ����ـ����َك یا ِعـ����ـ����ـ����ـ����راُق ُمَمجَّ  ما داَم اْسـ����ـ����ـ����ُم هللاِ فیَك یَُمجَّ

 ً  إّال َوزاَل َوُكـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���لُّ طـ���ـ���اغٍ یَْنفَـ���ـ���ـ���ـ���ـ���دُ  مـ���ا عاَش طاغٍ في بِالِدَك ُمْنعَـ���مـ���ـ���ا
فعندما نتأّمل القص�������یدة ماّرة الذكر نجد اللغة الحماس�������یّة فیھا عالیة جّداً وموّظفة  

شعبي ولیعبّيء بصورة جمیلة  شاعر على بّث الحماس في نفوس الحشد ال لیعمل ال
لذا عمد على ش��حذ  ،مش��اعرھم ض��د المنحرف الظالم وس��یاس��اتھ المنطویة والباطلة

ومن ھنا أص��بحت الحماس��ة الش��عریّة في النّص مش��ّكلة بنیة مركزیّة رئیس��ة  ،الھمم
 .ومعطیة وظیفة قاّرة في عمق النصّ 

لنّص الشعري شّكلت أداة من أدواة المعركة ووسیلة فالحماسة الشعریّة في ا
فالشاعر عمل على بّث الھیبة والشجاعة وبعث اآلمال في نفوس  ،فعّالة في الحرب

. فقص������یدة الجزائري كانت بمثابة رّدة فعل حقیقیّة رالمقاتلین وتطلّعاتھم نحو التغیی
تص�����ارات إلى جانب في لملمة أدوات المعركة لتص�����نع مس�����تقبالً زاھراً ملیئاً باالن

الذي یرافق المقاتل وھو اإلمام الحس���ین (ع) الذي یجعل منھ الحش���د الس���ّر العظیم 
ومن ھنا أص�����بحت قص�����یدة الش�����اعر  ،في كل ثوراتھ الرائعة الش�����عبي مثاالً نائراً 

لما تتض��ّمنھ من قدرة  ؛إض��اءة جوھریّة ذات داللة متحّولة متّص��فة بحماس��ة جیّاش��ة
 .ض الحشد الشعبيفنّیة قادرة على استنھا

ولم یكن الشاعر  ،وتستمر لغة الشعراء الحماسیّة في النھوض ورّد الشبھات
شعبي سیّة عن الحشد ال  ،بل كان للمرأة الدور األبرز ،لوحده مدافعاً بقصائده الحما

فھذه الشاعرة الدكتورة حنان العبیدي كانت لھا قصیدة رائعة في الرّد على الشاعر 
ار ) في رّد كل أنواع التخرص������ات واالس������تھانة التي نالت من ( مص������طفى الجزّ 
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ار ) إلى ( بدءاً من ( الجزّ  ،الش��خص��یّة العراقیّة وبطوالت الجیش والحش��د الش��عبي
شة ) إلى غیرھمعُ  شاع ،كا ستھلّت ال رة قصیدتھا بالمقطع األّول من قصیدة ( وقد ا

 :)40( مصطفى الجّزار ) في قولھ 
یا عنتَره  ِحْب  َحْت ُمس�������تعَمَره َكْفِكف دموَعَك وانس������� لةَ أص�������ب  فعیوُن عب

ت من الِعق���ِد الثمیِن الجوھَره ال ترُج بس�������م���ةحَش ثغِرھ���ا یوم���اً، فق���دْ   س�������قط���َ
 :ث���������مَّ ان���������ب���������رت ب���������ال���������ّرد ال���������ح���������اس���������������م ال���������ق���������اس���������������م

ف  ك��ِ ف��ْ رهك��َ ك��ِ ْب ی����ان��َ َك وانس���������ح����ِ وع����َ ف��خ��ره ج��م��ُ  إب��ُن ال��ع��راِق م����ا ی��زاُل م��َ
ق����ِد (م����اس����������ھ) ف����اخ��ره م����ا زال ث��غ��ري ل��ل��ح��ی����اةِ ب����اس���������مٌ   ول��م ازل ل��ل��ع��ِ
ً ھ����ادراً  عُر في معص�������ِمن����ا ك����األس�������وره تبقى لن����ا األبی����اُت ص�������وت����ا  والش�������ّ
 غ���ن����اؤهُ ی���ع���ل���و ال���ط���ی���وَر ال���ط����ائ���ره م����ازال ف���ي أش����������ع����اِرِه ی����ذك���ُرن���ي

ق���ف���َر ال����دی����اُر م����ا دام����ت ب���ھ����ا رةٌ ُمس���������ت���ن���ف���ره ل���ْن ت���َ ُد ال���ع���راِق ح���ُ  أس����������ْ
غ����اةِ ق����اط��عٌ  ی��ُف ف��ي وج����ِھ ال��ط��ُّ ن����اوره والس��������َّ  ل��م ی��عش��������ق ال��غ��م����َد ب����ْل ال��م��ُ

َغرقٍ  من  بل����ةَ)  َع ثم����اُن جس��������ُر ( لوث����اقَ ( ُع دَّ ا ِظِم) ش����������َ لك����ا  . قس��������وره.ل
ھُ  ف����اُق ك���ل����ُّ ق����اُق وال���ن���ّ ةَ ال���ُمس���������ت���ت���ره أن����َت الش���������ّ ف����ُت ف���ی����ك ال���ع���ل����ّ  كش���������َ

َعن����ا ق أس��������م����ا لّزح����اُف مزَّ فسَ  فی����َك ا ن ل قّزز ا رهی رص��������َ ریر الص��������َ   ص��������َ
ت ال����ح����روُف م����ن����ك ن����اف����ره دمٌ  ھ����ْل ل����َك ف����ي ال����ك����الم دم����ٌع او  ق����ْد ف����رَّ

ھ����ا روِب ن���ح���ُن اھ���ل���ُ ن ال���ح���ُ ةُ ح���ت���م����ا س���������ت���ب����دو داب���ره أب���ع����د ع���َ  ف����ال���ك���رَّ
ك ِمن����ك خ����اس��������ره من حق����َك ان تعلَن افالس����������َ لّرھ����اُن   ع����ادْت عص����������ا ا

 ح����بُّ ال���ع���راِق اس���������ق���َط ال���م���ؤام���ره ھ����ل ش����������ام����ٌت أن����ت ب���ن����ا ی����اأج���وفُ 
 ال ح����دَّ في الجس�������ِر لكي م����ا تعبره بح����ّبِ (االعظمي) تع����اظم����تْ ف����اطْم) (

ً س����������اح��ره وال��م����اُء رق��راٌق ع��ل��ى خ��واص���������رٍ  ا  ی��روي ل��ب��غ����داَد ش���������ف����اھ����َ
 ً م����اُء ف����ی����ِھ ع����ام����ره م����ازال دی����واُن ال����ك����راِم ق����ائ����م����ا  وال����ع����ّزةُ الش�����������ّ
ھ����ا  ت����ات��ي ال��ع��ال ال��ى ال��م��ع����ال��ي ص����������اغ��ره ب��ی��ٌض ص���������ن����ائ��ُع األب��ّي ك��ون��ُ

فّيِ إن س�������رى اعرهفي الحر س�������وٌد وق��ائُع الص�������َّ ھُ في الس���������ّ  ِب یرمي نفس���������َ
ت ال��ي س����������اھ��ره ُخض��������ٌر ب��وادی����ِھ إذا م����ا أم��ح��ل����َ ن����ھ ف��ي ال��ل��ی����ّ  وال��ع��ی��ُن م��ِ

م��ٌر م��واض���������ی����ِھ إذا م����ا أدرج����ت ره ح��ُ  ل��ل��ح��رِب ج��رذاُن ال��ب��ل��ى ُمس���������ت��ھ��ت��ِ
م����اِم ذاَك ح����ی����دره ع����زٌّ ل����ن����ا أن ت����ح����ت����م����ي دی����اُرن����ا ی����غ����م ال����ھ����ُ  ب����الض����������َّ

ھ اس�����������ُ وادی����ِن ت����ق����اةٌ ب����رره وذا ال����حس�����������ی����ُن وال����َوف����ا ع����ب����ّ  وف����ي ال����ج����َ
لق����ادِر من ص����������الحٍ وال یٌخ عب����ُد ا ره ش�������� تبش��������ِ ن����ا ُمس�������� نف����اس��������ُ  تھفو ل����ھُ أ

لخبی����ُث من����َك ص��������ورةٌ  جُر ا ثم����اِر طرح����ت ذي الش��������جره ف����الش��������َّ ل ئَس ا  ب
ھ لَك في االس������واق س������عٌر بخسٌ  ره ص������َ رص������ُ  والص������وُت منك ص������ادٌر كالص������ُ

 ل��ن ت��ق����دَر ال��ردَّ ع��ل��ى ال��م��ن����اظ��ره ل��م ت��ع��رف ال��ع��ْرُب ل��ك��م م��ن نس����������بٍ 
ك��م  غ��تس����������ل ب����ال��ن��ی����ِل ُغس����������َل ال��ك��ف��رهول��ت�� ف��ل��ت��ب��رأ ال��ك��ن����ان����ةُ م��ن م��ث��ل��ِ

 للجزِر (یاَجّزاُر) صرنا مجزرة ان كنَت ال تدري بنا فإننا
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لعل الناظر الذي یتأّمل قص���یدة الش���اعرة س���یلمس الطابع الحماس���ي منتش���راً 
ومش�����ّكالً خطاباً ذات تكثیٍف رمزي یوحي بش�����عریّة عالیة فذّة قادرة على  ،بفیٍض 

جلب انتباه المتلقّي وذات قدرة فائقة على تعبئة المش������اعر وإثارة حماس������ھم بألفاظ 
ولذا أصبحت القصیدة  ،ذات مرتكزات نّصیّة تتمتّع ببنیات دینیّة منتشرة في النصّ 

 .التعبئة الحماسیّة للمقاتلمتحقّقة لفعلھا االنجازي والتأثیري وھو 
فالشاعرة في رّدھا الشعري على الشاعر ( مصطفى الجّزار ) حرصت في  

ألفاظھا على تحفیز المتلقّي والدعوة إلى االنتماء الوطني والدیني بوصفھما ركنیین 
ماس�������كین ال یفترقان یھ ،مت ما تعطي حیاة  ،وھما الخالص الوحید الت لدعوة لھ فا

تحقیق األمل والخالص من الواقع األلیم الذي ص�������ّوره ذلك مس�������تمّرة قادرة على 
 .الشاعر (مصطفى الجّزار )

وتس��تمر اللغة الحماس��یّة للش��اعرات العراقیات في موقفھن البطولي الرائع،  
 :)41( فھذه الشاعرة حمیدة العسكري في قصیدتھا ( سیف الوالء )، إذ تقول

َق األس��������م����اال زَّ ُط ال��ب��ط��ول����ِة م��َ م��َ َج ال��ع��ف����اَف ف����دّرَع األب��ط����اال ن��َ   نس��������َ
ةً  ْت قِص����������ّ ح����اال واِذ ال��ن��ب��وءاُت اس��������ت��ح����ال����َ ھ����ا ال��والُء م��ُ  ب��یض����������اَء ت��رج��م��َ

ُدهُ  َع َحش����������ْ داف��َ ْن ت����َ ھُ م��َ َق یُش��������ب����ِ ی��ث����ارِ  ال س��������ب��ْ َن اْالِ ا م��ِ ن����ً زَّ ِرج����اال ،وط��َ  ع��َ
تِِھ الِعراُق تَعالى جیٌش یُسبُّح نصُرهُ بخصاِلھِ   وعلى ِمنصَّ

ھ����اَن الال ُمع����ادَ  داال َل في الوغىك����اَن الّرِ یُف البغیُض ج����ِ   اْذ أكثََر الزَّ
دى ُم ال��م����َ م وھ��ُ ھ��ِ ج��م��ع��ِ ق����اُل ل��ِ ْت أھ��واال م����اذا ی��ُ   ف��ي ن��خ��وةٍ ق����ْد ش����������اكس����������َ

كریم����ة ً  حی����اةَ  ل َمْن ق����اَس ا لُّ  ِجن����اِن ِوص����������اال ُھْم ظ����ِ ل حَو ا ن ِھ    في زحف����ِ
ِھ العط����اُء قواف����لٌ  ْت مرواءِت الض�������ی����اِء َجم����اال في ش�������مِس رفعت����ِ   نقش����������َ

ْم ف��ي م����دق����ّ  الال اِت ال��ع��ط��وِر قض���������ی����ةٌ ھ��ُ ھ����ا ع����ْدٌل ی��ف��ی��ُض ج��َ  بش���������م��ی��م��ِ
ة ت���ن���م���و ع���ل���ى ط���ری����َّ ِة ال���ی���ق���ی���نِ  أو ن���ب���ت����ةٌ ف���ِ َراألج���ی����اال ،ش���������ف����َ ث���م���ِ ت���ُ   ل���ِ

ھ��م ْم ھ��ی��ھ����ات��ُ ھ��ِ ْت ب��ِ ُرف����َ ْن ش��������َ ت��الال أب��ط����اُل م��َ ھ��م ت��َ ن��وف��ِ   ف��ع��ل��ى ج��ب��ی��ِن ص��������ُ
ذا م����ارا ح��ب����ّ ْت ث��ِ  ث��م��ُراِالب����اِء واِْذ ی��ط��ی����َب ِخص����������اال ف��ي ِخص���������ل����ة ط����اب����َ

ھ����مك����ان����وا وك����اَن األم����ُن ح����ی����ثُ  ؤاال  رح����ال����ِ دُّ س����������ُ ق����ُ  ك����ان����وا اِج����اب����اٍت ت����َ
م َق ال��ج��راحِ بِص��������ب��ِرھ��ِ وا ف��ت��ْ ق��ُ ْذ رت��ّ ُروا ج��ھ����ةَ ال��ری����احِ ِرح����اال م����ُ ْذ غ��ی��َّ   م����ُ

َب ص�������وتُھم أن����ذاال َفُھُم اس�������تع����اراُت الفص�������یحِ ش�������ج����اع����ةً   زأَُروا ف����أْرع����َ
دى ُم الص����������َّ ِھ وھ��ُ ل��ح��ّقِ م��ع��ب����ُد ق����ْدس����������ِ زاال ل��ِ   اِْن ك����اَن ت��رت��ی����ُل ال��ج��ھ����اِد ن��ِ

ُرو ْم ك���رَّ ھ���مھ���ُ وا ف���ي ك���ھ���ف���ِ ْن آم���ن���ُ ق����اال ا م���َ دى وم���َ ا ب���م���ط���ب���ع����ِة ال���ھ����ُ  ح���ْرف����ً
وا ال��ح��رَف ال��م��ع����ان��َي ج��م��ل����ة ً  م��ّوِ َدواال ق����ْد أغ��رق��ُ  ك����ان��وا ع��ل��ى ل��غ����ِة الس��������ُّ
ھ���م روح����ا ع���ل���ى الال وت���وات���َرْت نس���������م����ات���ُ   رئ����ِة ال���ح���ی����اةِ ش����������ذی����ةً و ح���َ
ھ��م  راَم فِص����������اال ،ق����د أرب����َك األل��ح����انَ  م��ن����ذُ اس���������ت��ف����اق����اِت ال��ب����دای����ِة ن����ای��ُ

َع  م��ِ مس��������ُ ھ��ِ ا ی�ت��ی��م����ا ق����ارَع اِالض��������الال ال�نش��������ی����ُد ع�ل��ى ح�ب����اِل ف����دائ�ِ   َوح�ی����ً
ھ��م ب����اال أص����������داُؤه ج��ن����ٌد ق��م��ی��ُص دم����ائ��ِ ٍر یَص����������دُّ ن��ِ ت��ْ ٌف ع��ل��ى س���������َ   وق��ْ
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ھ رم����ِ َع ج��ُ ن����ا ُمس���������ت��ن��ب��ت����ا أْدغ����اال اِْذ أغ��م��َس اِالرھ����اُب اِص���������ب��َ  ف��ي ح��ق��ل��ِ
دى وع��ل��ى م��ق����ا وُد ال��ن����ّ ھ����ا ع��ُ ت��ث��َّ َل األح��واال -ف����اج��ْ  ِس ص��������م��وِدِه ق����د فص����������ّ

َف ال����ذھ��وَل  ھق��ط��َ راھ��ِن، ظ��ن����ُّ َن ال��م��ُ   أّن ال��بس����������ال����ةَ ق����ْد ت��ح��وُل ِرم����اال م��ِ
ٌر تش����������جْ  م����ْ ن����ا ع����ُ َر األق����ف����اال -ل����م ی����دِر أّن ع����راق����َ كس����������ِّ ی����ُ ةً ل����ِ م����َّ َر ھ����ِ  ج����َ

َن ال ھ وط���ن����ا م���ِ ث����اال -ویض���������وَع ع���ن����َد ھ���ب���وب����ِ دا ث����ال���ث����ا وم���ِ ع����ْ   الءاِت ب���ُ
ج����ا لرَّ ِف ا ُمن�ع�ط�َ عن����َد  لع�ق�ی����دةِ  لى جن����ُد ا تت�وا ِھم  ھَ نص��������ِر ھل����َّ   نص��������بُ�وا أ

م���ُ  م ع���ل���ّ ق����اھ���ُ ھ���م ع���ن����َد ال���ل���ِ ھ����ا اِق���ب����اال وا أق����دام���َ  ِء ب����أْن ت���ط���وَف ب���ق����دس���������ِ
ْت اِل��ى ُرك��ِن ال��ج��ن����انِ  ج����َّ ھ����ا أْرت����اال ح��ث��ی��ث����ةً  ،ح��َ ْت دم����اَء ع��ط����ائ��ِ  س����������اق����َ

ھ��م م وھ��ط��ول��َ ْر ش���������ع����ائ��َر ذك��رھ��ِ َن ال��ع����دّوِ َوب����اال اك��ب��ِ  ف��وَق ال��حش���������وِد م��ِ
م ھ���ِ ذي ف���ي أھ���ل���ِ ك ال����َّ ِدْل تض����������ام���ن����َ الال واج����ْ ھ���م وظ���ِ فُّ ح���ی����ات���َ ح���ِ ا ی���َ ن����ً  أم���ْ

َع اِالجالال ِعرفانا یُعانُق نزفَُھم كْن أنتَ   بالورِد َحرفا ضوَّ
فمن خالل التأّمل في النّص  ،فالبنیات اللفظیّة للش���اعرة تتمتّع بحّسٍ حماس���ي

فالش����اعرة أعطت  ،نلمس بوض����وح الحس الحماس����ي بارزاً في النصّ  ،الش����عري
ص���ورة تالحمیّة متواص���لة ومتفاعلة وذات أھمیّة عمیقة في االنتماء والدفاع لتأكید 
القّوة والش���جاعة الذي یتمتّع بھا العراقي فتعّمد بص���ورة قص���دیّة على تحریض���ھم 

لیجعلوا من ثورتھم ھذه قادرة على االحیاء  ،على المقاومة ومقاتلة أغالل الش�������رّ 
وھذا األمر جعل من االرتباط  ،ا بأحقیّة ھذه الحرب الض���روسالمس���تمر إیماناً منھ

لجعل (( النفس االنس���انیة المس���لمة القدرة المناس���بة  بثورة االمام الحس���ین (ع) ھو
إلى حالة ثوریة تمتلك  ،والمطلوبة للخروج من حالة الجمود والتواني والتكاس�������ل

تمكنھم من االنتص�����ار الطاقة والحیویة المطلوبة لدخول الجھاد واالس�����تمرار فیھ و
ومن ھنا أصبحت الحماسة الشعریّة ال تقل أھمیّة عن الجانب  .)42( على األعداء ))

ألنّھا تعمل على إثارة مشاعره إلى جانب ذلك لما تستمر بھ  ؛القتالي للحشد الشعبي
من مقّومات مس���تمّدة من واقعة الطّف بعّدھا المص���در األبرز لكّلِ ثورة واقعة بین 

  .الحقالباطل و
س على اعتبارھا نقل ص���ورة اش���راقیّة لألّمة لبیان  الجانب  فالقص���یدة تتأس���ّ

، فألفاظ القص����یدة لیس����ت لیّنة س����ھلة بل تتمیّز بحماس����یّتھا االیجابي الذي یتمتّع بھ
فمن الض���روري أْن یأتي  ،الش���دیدة المنس���جمة والواقع الص���عب الذي عاش���ھ البلد

فمن ھنا أصبحت  ،الغرض الحماسي المراد بألفاظ تناسب الحّس المقصود وتجانب
ثورة الحشد الشعبي تعطي درساً واضحاً في مسیرتھا المھّمة التي أنقذت البلد من 
دیاجي الظالم وبّث الروح القتالیّة وضّختھا بزخم قوي جدید قادر على الدخول في 

 .أّي معركة فال بّد أْن یكون النصر حلیفھا
سیّ   ة في ایقاظ الھمم وشد العزائم نحو االنتماء وتتواصل لغة الشعراء الحما
 :)43( فالشاعر یحیى السماوي في قصیدتھ الذي یقول فیھا  ،والدفاع

 جـعـلـوا بــیـوَت اآلمـنـیــن لـُـُحـودا فـتـواَك ؟ خـذھـا من ِسـالِحـَك بعـدما 
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 الى جـیـشـنـا الباسل وغیارى الحشد الشعبي 
 یحیى السماوي

 وبـیـوم ِ زحـِفــَك مـَجـَدنـا الـمـوعـودا بـنـصـِرَك لـلـَحــزانـى ِعـــیــداأنـِعــْم 
 ً ـْز لـھـْم یا ابـَن الـعـراق ِ جـھـنـَّما ـة ً َجـّھِ  .. وأقِـــْم لــھـــْم أخــدودا.أرِضــیـَّ
ـة ً ال تــســـتــحــقُّ ُوجــو واْجرْف بمكنـسِة الـّرصـاص ِ قِـمامةً   دابــشـــریـَّ
 جـعـلـوا بــیـوَت اآلمـنـیــن لـُـُحـودا فـتـواَك ؟ خـذھـا من ِسـالِحـَك بعـدما
 فــلــنـار مـوقِــِدھــم غـدوَت ُوقــودا إْن لم تـكـْن نارا ُ یُـخـاُف لـھـیـبُـھــا
 َمــیــدانـَھُ حـتـى تــقــوَم شــھــیــدا ما داَم أنَّ الـمـوَت َحـتـْـٌم فـاقـتـِحـمْ 
ھـا  أْن تـلـتـقـي وجھ الـكـریم ِ سـعـیـدا فـَُرُص الـخـلـوِد كـثـیـرةٌ وأعـزُّ

لعل المتمعّن في القص������یدة ماّرة الذكر س������یلحظ النزعة الحماس������یّة مبثوثة  
ھ ألفاظاً تتس���م بروح الش���جاعة والتض���حیة  ،بص���ورة مرّكزة فالش���اعر بثَّ في نص���ِّ

عبر تحفیزھم وتذكیرھم بفتوى قائدھم  وایقاظ الھمم على مواجھة أعداء اإلنس�����انیّة
فلغة القصیدة تفصح عن  ،العالم الكبیر آیة هللا السیّد علي السستاني ( أدام هللا ظلّھ)

ولعّل ألفاظھا عندما نتأّملھا نجد فیھا وكأنّما  ،شّدة وقع الموقف على الذات الشاعرة
ص����ادق ذات بوحٍ تي ووعي فكلماتھ ص����ادرة عن عمق ذا ،الش����اعر عاش اللحظة

 ،، لذا وجدنا ألفاظھا تظھر فیھا الش��ّدة والتض��حیة والجھاد ودفع الش��رش��عري رائع
ھ الش����عري یزخر بتمجید القیم الروحیّة والفروس����یّة  واإلش����ادة بالتض����حیات فنص����ّ

فض��الً عن تحمیس��ھ على مواص��لة القتال واالنكس��ار الذي  ،واالنتص��ارات المتحقّقة
ك نجد مش��اعر الش��اعر كاش��فة عن عمق األلم الواقع إلى جانب ذل ،وقع على العدو
لذا أصبحت مشاعره مثیرة متّصفة بقیم تعبیریّة متالحمة مع الذات  ،وعظم الفاجعة

 .الجماعیّة
وتستمر قرائح الشعراء في بّث الروح الحماسیّة والتي تدفع بالحشد الشعبي  

( إذ یقول الش���اعر حیدر المرعبي  ،إلى مواص���لة التقدُّم وتنادي بالجھاد والمواجھة
44(: 

 إض�������رب ف��دیت��َك وكَر الغ��درِ والفتنِ  جن��َد الش�������ّر في وطني ی��امن تن��اجزُ  
لن����اعقین على األطالل وال����دمن الش��������ع����ب خلف����ك ی����دعو غیر مكترث  ب����ا
في ص��������ل�ف لن����اس  لالعق�ی�ن دم����اء ا لل�ب�ن ا في ا قی�ن ب����دس الس��������م  لح����اذ  وا

 للش�������ع���ب مرتھن ِ بورك���ت من ح���ارس  حیی���ت من ف���ارس ب���ان���ت بش���������ائرهُ 
 أحیی���ت أمج���ادن���ا في س���������الف الزمن حین امتش�������ق���َت لنور الحق ص���������اَرم���ھ
بي معت����دي إی����اك من غض�������� ل قل����ت ل لي من توع����دني ف قواطع ٱص�������� ل  حر ا

 ف��ل��ن ی��ع��ود ب��غ��ی��ر ال��ل��ح����د وال��ك��ف��ن إن��ي ال��ع��راق وخص��������م��ي ح��ی��ن ی��ط��ل��ب��ن��ي
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 ش�������وق النوارس للش�������ط��آن والس�������فن النص�������ر یش�������ت��اق لي في ك��ل ملحم��ة
 خ���اب الطواغی���ت بین الش����������ام والیمن ةلم���ا عل���ت رایتي ك���الطود ش����������امخ���

 طھرت أجی����الن����ا من فكره النتن ی����ا ك����اس�������را ش�������وك����ة االرھ����اب في جل����د
 مثل الخفافیش في الص�������حراء والمدن فأحرقوا النس�������ل بعد الحرث وانتش�������روا
 فیھ����ا العش����������ائر خلف الجیش لم تھن وأرھبوا أھلھ����ا االحرار ف����انتفض����������ت

 ف��ت��ت��نوط����اردوا ك����ل م����أب��ون وم�� ف��ط��ھ��روا أرض���������ھ����ا م��ن ك����ل م��رت��زق
بوا لب����دن ھ����ذي رج����ال����ك في االنب����ار ق����د نص�������� على ب����الروح وا ل برا ل  من����ا

 خط القالدة في الترح����ال والس�������كن خط العراق وس����������ام����ا في ص����������دورھم
ّ بھم  بیض ص�������ح����ائفھم في الس�������ر والعلن لم یس�������تكینوا على ض�������یم ألم

 أو یس�������تع��ذ من بق��ای��ا الحق��د وال��درن من یحس��������ب الحلم ض�������عف��ا فلیم��ت كم��دا
 م����اك����ان ذل����ك رأي ال��ع����اق����ل ال��ف��ط��ن ص����������ةالت��حس��������ب��ن أن����اة ال��ح��ل��م م��ن��ق

 ھ����ذي الجح����اف����ل یرع����اھ����ا أبو حس�������ن ی����امن تبع����ت على جھ����ل أب����ا لھ����ب
 وتستضيء بنور هللا في المحن تخطو بعزم وذو الفقار سابقھا

فالطابع الجھادي في ھذه القص��یدة الحماس��یّة طاغیاً علیھا حتّى أص��بح س��مة  
ألّن (( شعر الحماسة والجھاد كان جناحاً قویاً  ؛قاّرة في معانیھا وألفاظھا وتراكیبھا

ومن  ،) 45(من أجنحة ھذا التغییر ورافداً مھماً من روافد دیمومتھ واس�������تمراره ))
ھنا نس��تطیع أْن نقول إّن الش��عر الحماس��ي الذي كتب في حقبة الحش��د الش��عبي كان 

ات الش�������اعرة لذا أص�������بحت الذ ،باعثھ األھم واألبرز وربّما الوحید الدین والعقیدة
حتّى أص�������بحت قدراتھا  ،منس�������جمة تماماً ومتّفقة مع الذات الجماعّیة في ألفاظھا

فض���الً عن ذلك نجد أّن ھذه القص���یدة  .متالش���یة تماماً أمام قدرات الحش���د الش���عبي
الحماس��یّة متفاعلة بص��ورة یص��عب فص��لھا مع ھذه األحداث التي وقعت على البلد 

د نمطاً  ،ھذه التطّورات في النصّ حتّى واكب بص�ورة رائعة  ،العراق ومن ھنا جس�ّ
ففي أكثر القص����ائد الحماس����یّة لدى الش����عراء  ،جمالیّاً ذات إحس����اس مس����یطر علیھ

حرص�������وا على إثارة المش�������اعر الدینّیة والتذّكر بالغزوات والمالحم التي حدثت 
 .ألنّھا امتداد حقیقي ثّر لھذه الثورا كلّھا ؛للرسول (ص) وأھل البیت (ع)

ه ھم موح��دون ب��أعلى ج��د أّن اإلم��ام الحس�������ین (ع) وأولی��اءوفي النھ��ای��ة ن 
وأّن رجال الحش���د ھم مؤمنون موحدون آمنوا  ،درجات التوحید إلى حین ش���ھادتھم

 ،باإلمام الحسین ( ع) وأنصاره واتخذوه مثاالً یحتذى وأسوة یقتدون بھ في حیاتھم
إعالء كلمة هللا ( عز وجل فض��الً عن أّن كان ھدف اإلمام الحس��ین (ع) وأص��حابھ 
بینما خرج رجال الحش���د  ،) في األرض ودحض كلمة الباطل ومحاربة الطواغیت

وھم یعلمون جیداً أنھم یس����تش����ھدون في  ،الش����عبي لدفع ش����ر التكفیریین والخوارج
إلى جانب ذلك فالجمیع أقبلوا على الش�����ھادة بموقف ثابت وعزیمة  ،س�����وح الوغى

عالوة على أّن اإلمام الحس�������ین (ع)  .وي عند هللا تعالىالتلین طمعاً باألجر األخر
عند ش����ھادتھ أحدث ھّزة عظیمة في األّمة اإلس����المیّة وكش����ف زیف وخداع وظلم 

أّما رجال الحش�������د فإّن تض�������حیاتھم أحدثت أثراً معنویّاً في نفوس  ،أعوان الش�������رّ 
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التسابق  فضالً عن أنّ  ،العراقیین خاصة وباقي الشعوب عامة حتّى قلبت الموازین
إلى نیل الش�ھادة وعدم الخش�یة من الموت واس�تقبالھ فھذه س�مة مش�تركة عند االمام 

عالوة على ذلك ص��فة الش��جاعة  ،الحس��ین (ع) وأنص��اره ورجال الحش��د الغیارى
المطلقة وااللتزام بالحق واالباء فھي ص�����فات مش�����تركة عند االمام الحس�����ین (ع) 

 .)46( وأنصاره ورجال الحشد 
موضوعات والمعاني التي تعرض لھا الشعراء في قصائدھم وھم ھذه أھم ال

بص���ورة  ،ویمكن ان نالحظ علیھا ،)لیھ الس���المیتناولون قض���یة االمام الحس���ین (ع
  :بعض المالحظات ،عامة
فلم ینفرد أحد الش������عراء  ،أغلب الش������عراء قد كتبوا في الموض������وعات كلھا -1

 ،فلم یختص مثال ً أحد الش���عراء بالمدیح او الرثاء او غیره ،بموض���وع معین
وھذا راجع الى المناسبات  ،بل ان اغلب الشعراء كتبوا في كل ھذه المواضیع

ولما كانت المناس�����بات مختلفة مثل مناس�����بة والدة  ،التي ینظم فیھا الش�����اعر
ي فالش��اعر ینظم ف ،الحس��ین ومناس��بة االس��تش��ھاد ومناس��بة االربعین وغیرھا

  .ولم یختص بواحدة ،جمیع ھذه المناسبات
كلھا في  –في الغالب  –التوجد قص���یدة اغلب القص���ائد متعددة االغراض، و -2

 ،فالقص���یدة الواحدة تحتوي كل ذلك ،المدیح او الرثاء او الوص���ف او غیرھا
فالش������اعر یتنقل من موض������وع المدیح الى الرثاء الى الوص������ف الى الفخر 

وھذا ما كان واضحا ً في االبیات التي  ،دة واحدةكل ذلك في قصی ،والحماسة
  .الموضوعاتاستشھدنا بھا في تلك 

 
عن اإلمام الحس��ین  ،كاملة، بص��ورة في المبحث األولغیاب الش��عر النس��وي  -3

 ،نا عن شعر المرأةوتنقیبی رة سؤالنامع كث ،عثر على قصیدة واحدةفلم ن ،(ع)
ھـ����������) وكذلك 1331غزوة القزویني(تو ثالثة للش����اعرة فلم نجد إال بیتین أ

ھـ��������) واالدیبة آمنة الص��در المعروفة بـ 1342الش��اعرة اس��ماء القزویني(ت
النھ نظم  ،ھـ������)، وكان الیستحق ان یُـ������قال لھ شعر1400(بنت الھدى) (ت

ولكن ال یُـ��������عقل ان ال تقول وال  ،رتیب وبس�یط یخلو من الش�عور الش�اعریة
الشيء المؤكد ان ھناك شعر نسوي،  شاعرة واحدة في االمام الحسین، ولكن

لما تتمتع بھ ھذه المدینة من  ،وھو موجود وخص�������وص�������ا ً في مدینة النجف
نة رفیعة على الص�������عید العلمي واألدبي، ولكن امتدت الى ھذا التراث  مكا
الش���عري النس���وي ید الض���یاع والنس���یان واالھمال، فلم ینش���ر او یُعتنى بھ، 

تالي لم نوفق للحص�������ول علیھ ثاني  ،ھذا مایخّص المبحث االّول .وبال أما ال
في نفوس الحش����د الش����عبي وأبطالھ  في بّث الحماس����ةفكان دور المرأة كبیراً 

وربّما یفوق الشاعر وھذا ما كان  ،والدفاع عن عقیدتھ وفتوى الجھاد المقّدس
 .واضحاً في طیّات الدراسة
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 ،العلم بأجمعھوأخیراً تبقى الثورة الحس�������ینّیة تمثّل ص�������وراً منجذبة لدى  
وتعكس الجانب االیجابي الثائر الذي أعطى رموزاً راس�������خة في ذھن البش�������رّیة 

ومن ھنا أعطت الحماس�������ة الحس�������ینیّة دورھا الرائد في  ،وبقیت عالقة في العقول
االنتص���ار الحقیقي الذي تحقّق بفعل س���واعد مقاتلي الحش���د الش���عبي والمس���تمد في 

 ،أبھرت العالم بخلودھا ومرور زمانھا حقیقتھ من انتص�������ار معركة الطّف الذي
فواقعة الطّف على الرغم من قدم زمانھا إّال أنّھا بقیت تتجّدد في عطائھا ومنھجھا 

 .ورات الحقیقیّة التي جاءت بعدھاوأفكارھا حتّى غذّت الث
 :الھوامش

/  1العص���ر الجاھلي  .وینظر تاریخ االدب العربي ،13) الفروس���یة في الش���عر الجاھلي ص1(
202.  

عائشة  ح:ھـ����� ) ت458علي بن اسماعیل بن سیدة ( ت  ،المحكم والمحیط االعظم في اللغة )2( 
 ).حمس( :مادة ،م1958 ،1عبد الرحمن ط

، 2 /1 تح:مختار الدین احمد،ھـ����)659الحماسة البصریة، علي بن ابي الفرج البصري(ت  )3(
الحماس���ة في ش���عر الش���ریف الرض���ي، محمد  :ینظر )4(. 13:بیروت -عالم الكتب -3ط

  م.1974 ،مطبعة المشرق،1،ط127جمیل شلش،ص 
 2امجد الطرابلس��ي ص .د ،ینظر محاض��رات عن ش��عر الحماس��ة والعروبة في بالد الش��ام )5(

، طھ احمد الھجريتاریخ النقد االدبي عند العرب من العص�������ر الجاھلي الى القرن الرابع 
  .ت)-، بیروت،(ددار الحكمة ،91ص ،ابراھیم

  .17/  1العمدة  )6(
، دار 19ص  ،د. ش������وقي ض������یف،ینظر الش������عر وطوابعة الش������عبیة على مر العص������ور )7(

ص د. شكري فیصل الجاھلیة واالسالم  تطور الغزل بین وینظر ،ت)-المعارف،مصر،(د
 . ت)-، دار العلم للمالیین، بیروت، (د5ط ،27

  .242الجاھلي ص ینظر الفروسیة في الشعر  )8(
 ،235ینظر الش�������عر وای��ام العرب في العص�������ر الج��اھلي، د. عفیف عب��د الرحمن ص ) 9( 

الشعر الجاھلي،  منالحیاة العربیة وینظر ،م1986،مطبعة دار الشؤون الثقافیة، بغداد،2ط
  .م.1962، دار القلم، بیروت، 230احمد محمد الحوفي ص 

 ،1، ط261ص ، عبد الرزاق محیي الدین ،هینظر ادب المرتض�������ى من س�������یرتھ وآثار) 10(
  .م1957مطبعة المعارف بغداد 

ص  ،النعمان عبد المتعال القاض���ي ،ینظر ش���عر الفتوحات االس���المیة في ص���در االس���الم )11(
 م. 1965القاھرة  ،175 ،127

مكتبة االنجلو المص���ریة  ،173ص  مص���طفى الش���كعة،.ینظر من فنون االدب العربي، د )12(
 . ت)-(د دار المعارف ،38ص  ،ا الفاخوريحن، وینظر الفخر والحماسة، ت)-(د

 .56ینظر اتجاھات الشعر في العصر االموي ص  )13(
زكي  ،ینظر ش�����عر الحرب في ادب العص�����ر االموي والعباس�����ي الى عھد س�����یف الدولة )14(

 م.1961دار المعارف، مصر،  ،51المحاسني ص 
 القاھرة. دار المعرفة، ،9ینظر في االدب العباسي، د.علي الزبیدي، ص  )15(
 .80الفخر والحماسة،حنا الفاخوري ص  )16(
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،دار اللنھض�������ة العربیة، بیروت، 2،ط192ینظر في النقد االدبي، عبد العزیز عتیق ص )17(
1972. 

  .80الفخر والحماسة ص  )18(
  .32 – 31) صوت العقیدة ص 19(
  .32) المصدر نفسھ ص 20(
 . 2/438معجم الشعراء  ینظر: )21( 
 .448سفینة النجاة ص ) 22(
  .117 – 116جمع محمد عباس الدراجي ص  ،القصائد الخالدات في حب اھل البیت )23(
  .87/  1الدیوان ) 24(
 .36 – 34ص  ،من وحي الحسین )25(
 .299 – 298/  10) ادب الطف 26( 
  .447) سفینة النجاة ص 27(
 .59عقائد االمامیة الشیخ محمدرضا المظفر ص ) 28(
 .236/  9) ادب الطف 29( 
 .12/280، شعراء الغري5/461ینظر معجم الشعراء  )30( 
 .210/  9ادب الطف  )31(
  .77 – 76/  1) الدیوان 32(
 .10/224الطف ) ادب 33(
تأمالت ومواقف انس��انیة وتربویة من ثورة االمام الحس��ین (ع) واثرھا في اص��الح  :ینظر )34(

مجلة الكلیة  ،أ.م.د. س���الم عبود حس���ن ،عبد الرحمن الغنطوس���يأ.م.د.  ،الفرد والمجتمع
 .56-55 :)5ج( ،)43ع( ،االسالمیة الجامعة

مجلة الكلیة  ،احسان العارضي ،الفعل والموقفتعانق  ،) الشھادة الحسینیة والحشد الشعبي35(
 .108 :)3ج( ،)43ع( ،االسالمیة الجامعة

 .109 :) ینظر المصدر نفسھ36(
 ،مؤس�����س�����ة أم القرى ،تح: عبد الرزاق الص�����الحي ،) أھل البیت تنوع أدوار ووحدة ھدف37(

 .354 :2003 ،لبنان–بیروت 
 .114 :) الشھادة الحسینیة والحشد الشعبي38(
  :fjfe2ht9 fau.\be.yutu\\https:من الشبكة المعلوماتیة على الرابط في أدناه )39(
علي حس�����ین  ،قص�����یدة الدكتورة حنان العبیدي في الرد على الش�����اعر مص�����طفى الجّزار )40(

یة االداب ،الخباز قامتھ كل لذي ا ثاني ا یة ف ،مھرجان االبداع ال  18/3ي الجامعة العراق
/2013. 

قص���یدة (س���بق الوالء ) للش���اعرة حمیدة الحس���یني الذي القیت في مس���ابقة المكتبة االدبیة ) 41(
 .2016تموز /  30المختصة بالنجف االشرف في قاعة جامعة الكوفة في 

 .108 :) الشھادة الحسینیة والحشد الشعبي42(
 .)4400ع ( ،2018/  9 /22السبت الموافق  ،) صحیفة الموقف43(
 .) من الشبكة المعلوماتیة44(

file://yutu
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جامعة أم درمان  ،عبد الحمید عبد الوھاب محمد ،) شعر الحماسة في عصر الدولة الزنكیة45(
 .19 :م2010 ،السودان ،كلیة اللغة العربیة ،االسالمیة

 .25 – 23 :) ینظر الشھادة الحسینیة46(
 :المصادر والمراجع

 ،جواد ش�����بر،أو ش�����عراء الحس�����ین من القرن االول حتى القرن الرابع عش�����رالطف  أدب) 1( 
 .م.2001، 1، ط9ج ،بیروت،مؤسسة التاریخ

 ،1ط عبد الرزاق محیي الدین، مطبعة المعارف بغداد ،) ادب المرتض����ى من س����یرتھ وآثاره2(
  .م1957

 ، 1/99اعالم العراق في القرن العشرین) 3(
 ،مؤس������س������ة أم القرى ،تح: عبد الرزاق الص������الحي ،) أھل البیت تنوع أدوار ووحدة ھدف4( 

 .2003 ،لبنان–بیروت 
، طھ احمد الھجريالعص�������ر الجاھلي الى القرن الرابع  تاریخ النقد االدبي عند العرب من) 5(

 . ت)-بیروت،(د، دار الحكمة ،ابراھیم
تأمالت ومواقف انس����انیة وتربویة من ثورة االمام الحس����ین (ع) واثرھا في اص����الح الفرد ) 6(

مجلة الكلیة االسالمیة  ،أ.م.د. سالم عبود حسن ،أ.م.د. عبد الرحمن الغنطوسي ،والمجتمع
 .)5ج( ،)43ع( ،الجامعة

، دار العلم للمالیین، 5ط ،27ص د. ش���كري فیص���ل تطور الغزل بین الجاھلیة واالس���الم  )7(
 . ت)-بیروت، (د

، 1ج تح:مختار الدین احمد،ھـ������)659) الحماسة البصریة، علي بن ابي الفرج البصري(ت 8( 
 بیروت. -عالم الكتب -3ط

 .1974 ،مطبعة المشرق،1،طر الشریف الرضي، محمد جمیل شلش) الحماسة في شع9( 
 م.1962دار القلم، بیروت،  ،، احمد محمد الحوفيالشعر الجاھلي منالحیاة العربیة ) 10( 
 ،زكي المحاسني ،شعر الحرب في ادب العصر االموي والعباسي الى عھد سیف الدولة )11( 

 م.1961دار المعارف، مصر، 
جامعة أم درمان  ،عبد الحمید عبد الوھاب محمد ،) شعر الحماسة في عصر الدولة الزنكیة12(

 .م2010 ،السودان ،كلیة اللغة العربیة ،االسالمیة
  .م4،1956ج ،مطبعة الحیدریة،االستاذ علي الخاقاني،شعراء الغري) 13( 
القاھرة  ،النعمان عبد المتعال القاض���ي ،م) ش���عر الفتوحات االس���المیة في ص���در االس���ال14( 

 م. 1965
 ،مطبعة دار الشؤون2ط ،الرحمنجاھلي، د. عفیف عبد الشعر وایام العرب في العصر ال )15(

 .الثقافیة
، دار 19ص  ،د. ش�������وقي ض�������یف،الش�������عر وطوابعة الش�������عبیة على مر العص�������ور )16( 

 .م1986بغداد، ،ت)-المعارف،مصر،(د
مجلة الكلیة  ،احسان العارضي ،تعانق الفعل والموقف ،) الشھادة الحسینیة والحشد الشعبي17( 

 .)3ج( ،)43ع( ،االسالمیة الجامعة
 .)4400ع ( ،2018/  9 /22السبت الموافق  ،) صحیفة الموقف18( 
المكتبة ،الس�����ید س�����لمان ھادي آل طعمة:جمع وتحقیق،عباس ابو الطوس ،ص�����وت العقیدة )19(

 . ه1،1422ط ،قم،الحیدریة
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 .االمامیة الشیخ محمدرضا المظفر عقائد) 20(
 . ت)-(د دار المعارف ،ا الفاخوريحنالفخر والحماسة، ) 21(
 ،1ط،بغداد،مطبعة دار التضامن،د. نوري حمودي القیسي ،الفروسیة في الشعر الجاھلي) 22(

 م. 1964
 القاھرة. ، دار المعرفة،ي االدب العباسي، د.علي الزبیديف) 23(
  .1972،دار اللنھضة العربیة، بیروت، 2ط،االدبي، عبد العزیز عتیقفي النقد ) 24(
یت) 25( ھل الب حب ا لدات في  خا ئد ال لدراجي ،القص��������ا بة االمیر ،جمع محمد عباس ا  ،مكت

 . م1989، 2ط،بغداد
علي حس����ین  ،قص����یدة الدكتورة حنان العبیدي في الرد على الش����اعر مص����طفى الجّزار) 26( 

 18/3الج�امع�ة العراقی�ة في  ،مھرج�ان االب�داع الث�اني ال�ذي اق�امت�ھ كلی�ة االداب ،الخب�از
/2013. 

) قص���یدة (س���بق الوالء ) للش���اعرة حمیدة الحس���یني الذي القیت في مس���ابقة المكتبة االدبیة 27(
 .2016تموز /  30المختصة بالنجف االشرف في قاعة جامعة الكوفة في 

  .امجد الطرابلسي .د ،العروبة في بالد الشاممحاضرات عن شعر الحماسة و)  28(
عائشة  ح:ھـ ) ت458علي بن اسماعیل بن سیدة ( ت  ،المحكم والمحیط االعظم في اللغة )29( 

  ).حمس( :مادة ،م1958 ،1عبد الرحمن ط
 .ت)-(دمكتبة االنجلو المصریة  ،مصطفى الشكعة.) من فنون االدب العربي، د30( 
 .شعر طالب الحیدري ،الحسین) من وحي 31( 
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 ملخص البحث
اكتس���بت ثورة االمام الحس���ین علیھ الس���الم مش���روعیتھا من خالل الدس���تور 
االس�����المي للمس�����لمین والمتجس�����د بالقرآن الكریم والس�����یما ما ورد فیھ من اآلیات 
المتعلقة بإمامة أھل البیت علیھم الس������الم واحقیتھم في ادارة امور المس������لمین بعد 

رد من احادیث على لس����ان الرس����ول االعظم محمد ص����ل هللا علیھ وآلة وس����لم وماو
الرسول والتي اشادت بموقع اإلمامة واھمیتھ في االمة فضال عن ماورد من مواثیق 
وردت عن االئمة المعص�����ومین حول ھذا االمر وفي مقدمتھا ص�����لح االمام الحس�����ن 
علیھ السالم والذي اشاد الى ان القیادة بعد معاویة تكون لإلمام الحسن علیھ السالم 

ام الحس�������ین علیھ الس�������الم، ولكن ھذا االمر لم یطبق كما اتفق علیھ ومن بعده االم
فكانت ثورة االمام الحس���ین علیھ الس���الم ھي تجس���یدا للحق واعادتھ الى اص���حابھ 
الحقیقیین والوقوف بوجھ الظلم والطاغوت مھما كانت درجة طغیانھ لذلك فاإلمام 

لعتمة نورا لكل ص��احب الحس��ین علیھ الس��الم كان وال یزال النبراس الذي یض��يء با
حق اغتص��ب یس��عى الى المطالبة بحقھ والس��عي في س��بیل الوص��ول الى غایتھ، فھو 
علیھ السالم المثال الذي یقتدى بھ في كل عصر وزمان. شغلت قضیة الحسین علیھ 
الس����الم اذھان الكتاب والمؤرخین على مر العص����ور فتناولوھا بالبحث والتدقیق في 

تھاوخصوصا التي تناولت تفاصیل واقعة كربالء بحذافیرھا الروایات والتأكد من صح
منذ البدء برفض االمام الحس��ین علیھ الس��الم االس��تجابة لمطالیب معاویة في اعطاء 
البیعة البنھ یزید وص�������وال الى خروج االمام الحس�������ین من مكة متوجھا الى العراق 

وف فان واقعة وتفاص����یل واقعة الطف وما جرى على عیالھ من بعده، وكما ھو معر
كربالء قد تناولھا الكتاب والمحدثین على مر الزمان فقد اختلف في طبیعة مصادرھا 
المعتمدة فھناك المصادر التاریخیة التي اعتمدت على النصوص والروایات المسندة 
باالعتماد على رواة موثقین كانوا ش���ھود عیان للحادثة فوص���فوھا او اعتمدوا على 

مین علیھم الس�����الم وفي مقدمتھم االمام زین العابدین علیھ روایات االئمة المعص�����و
الس��الم والذي كان مرافقا لإلمام الحس��ین في كربالء وش��ھد تفاص��یل الواقعة اض��افة 

فضال  الى ولدة االمام الباقر علیھ السالم الذي كان لھ من العمر آنذاك اربع سنوات.
عن المص���ادر الحدیثة التي نقلت عن المص���ادر االص���لیة والتي طرأ علیھا اض���افات 
عدیدة عند ذكر الحادثة، وبما ان التوثیق كان والیزال مھما جدا باعتباره وس�������یلة 

التاریخ ماھو اال س�������جل ألحداث لحفظ االحداث وما یرتبط بھا فكما ھو معروف إن 
األمم، یعكس ماض����یھا، ویترجم حاض����رھا، على  االمم وعاداتھا وتقالیدھا فھو مرآة

غم من تباین األزمنة واألمكنة والمستوى المعرفي لھا، وبما ان اإلنسان على مِرّ  الرَّ
التَّاریخبحاجة ماس�����ة إلى توثیق األحداث التي مر بھا أثباتاً لدوره في المش�����اركة و 

قام بھا اإلنس���ان على ص���نع تلك اإلحداث و تأثیره علیھا، ولوال عملیة التوثیق التي 
مر العص��ور لما اس��تطعنا أن نتعرف على الحض��ارات المختلفة الس��ابقة ولما وص��لت 
إلینا أخبارھم، ونظرا لما تمثلھ ش���خص���یة اإلمام الحس���ین علیھ الس���الم في النفوس 
فھو حفید الرس��ول األعظم ص��ل هللا علیھ وآلة وس��لم ونظرا لما حظیت بھ ثورتھ في 

البیت علیھم الس������الم لذلك نالت ثورتھ قدس������یة كبیرة في  أحادیث الرس������ول و اھل
النفوس ودفعت اغلب كتاب التاریخ والمؤرخین الى توثیق أحداث ھذه الثورة لتكون 
نبراس�������ا لكل االجیال لما فیھا من قیم ومبادئ تدعو الى التض�������حیة ونبذ المنفعة 

شخصیة والعمل على الحفاظ على حقوق األمة والوقوف بوجھ طغاة  العصر مھما ال
وس��وف اورد في ھذا البحث المص��ادر التاریخیة المعتمدة وص��لوا من جبروت وقوة.

التي تناولت واقعة كربالء والتي اخذ منھا الكتاب المحدثین فیما بعد عند حدیثھم 
 عن واقعة الطف الخالدة.
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 التوثيق اإلعالمي لواقعة الطف اخلالدة 

 يف املصادر التارخيية

  خدجية حسن علي القصري .م.د
 اإلسالميالتاريخ 

a.arige@yahoo.com 

یا أیھا الذین آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع الصادقین   صدق هللا العظیم 
 119 سورة التوبة، اآلیة:

 مقدمة
الحمد � رب العالمین والص���الة والس���الم على اش���رف المرس���لین المبعوث 

الطیبین الطاھرین ورضي هللا عن صحابتھ الغر المیامین  آلةرحمة للعالمین وعلى 
 أما بعد:

اكتس���بت ثورة االمام الحس���ین علیھ الس���الم مش���روعیتھا من خالل الدس���تور 
س����یما ما ورد فیھ من اآلیات االس����المي للمس����لمین والمتجس����د بالقرآن الكریم وال

المتعلقة بإمامة أھل البیت علیھم الس������الم واحقیتھم في ادارة امور المس������لمین بعد 
الرس���ول االعظم محمد ص���ل هللا علیھ وآلھ وس���لم وماورد من احادیث على لس���ان 

فض������ال عن ماورد من  واھمیتھ في االمة اإلمامةالرس������ول والتي اش������ادت بموقع 
مواثیق وردت عن االئمة المعص����ومین حول ھذا االمر وفي مقدمتھا ص����لح االمام 

الحسن ومن  لإلمامالحسن علیھ السالم والذي اشاد الي ان القیادة بعد معاویة تكون 
بعده االمام الحس�����ین علیھ الس�����الم ولكن ھذا االمر لم یطبق كما اتفق علیھ  فكانت 

سالم ھي تجسیدا للحق واعادتھ الى اصحابھ الحقیقیین ثورة االمام الحسی ن علیھ ال
الحس�������ین  فاإلماموالوقوف بوجھ الظلم والطاغوت مھما كانت درجة طغیانھ لذلك 

علیھ الس����الم كان وال یزال النبراس الذي یض����يء بالعتمة نورا لكل ص����احب حق 
فھو علیھ  مغتصب یسعى الى المطالبة بحقھ والسعي في سبیل الوصول الى غایتھ

الس��الم المثال الذي یقتدى بھ في كل عص��ر وزمان.  ش��غلت قض��یة الحس��ین علیھ 
الس��الم اذھان الكتاب والمؤرخین على مر العص��ور فتناولوھا بالبحث والتدقیق في 
الروایات والتأكد من ص�������حة ھذه الروایات التي تناولت تفاص�������یل واقعة كربالء 

ین علیھ السالم االستجابة لمطالیب معاویة بحذافیرھا منذ البدء برفض االمام الحس
في اعطاء البیعة البنھ یزید وصوال الى خروج االمام الحسین من مكة متوجھا الى 
العراق وتفاصیل واقعة الطف وما جرى على عیالھ من بعده وكما ھو معروف لنا 
قد اختلف في  تاب والمحدثین على مر الزمان ف ھا الك ناول قد ت عة كربالء  فان واق
طبیعة مصادرھا المعتمدة فھناك المصادر التاریخیة التي اعتمدت على النصوص 

mailto:a.arige@yahoo.com?subject=a.arige@yahoo.com
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ثة  حاد یان لل كانوا ش�������ھود ع ماد على رواة موثقین  باالعت ندة  یات المس������� والروا
سالم وفي مقدمتھم  فوصفوھا او اعتمدوا على روایات االئمة المعصومین علیھم ال

قا لالمام الحس�������ین في كربالء االمام زین العابدین علیھ الس�������الم والذي كان مراف
سالم الذي كان  لھ من  ضافة الى ولدة االمام الباقر علیھ ال وشھد تفاصیل الواقعة ا
العمر انذاك اربع س���نوات. فض���ال عن المص���ادر الحدیثة التي نقلت عن المص���ادر 
االص����لیة والتي طرأ علیھا اض����افات عدیدة عند ذكر الحادثة وبما ان التوثیق كان 

ما جدا باعتباره وس���یلة لحفظ االحداث وما یرتبط بھا فكما ھو معروف والیزال مھ
فھو مرآة األمم، یعكس االمم وعاداتھا وتقالیدھا  ألحداثالتاریخ ماھو اال سجل إن 

غم من تباین األزمنة واألمكنة والمس����توى  ماض����یھا، ویترجم حاض����رھا، على الرَّ
خ بحاجة ماس����ة إلى توثیق األحداث المعرفي لھا، وبما ان اإلنس����ان على مِرّ التَّاری

التي مر بھا أثباتاً لدوره في المش��اركة و ص��نع تلك اإلحداث و تأثیره علیھا، ولوال 
ستطعنا أن نتعرف على  عملیة التوثیق التي قام بھا اإلنسان على مر العصور لما ا
الحضارات المختلفة السابقة ولما وصلت إلینا أخبارھم، ونظرا لما تمثلھ شخصیة 
اإلمام الحس���ین علیھ الس���الم في النفوس فھو حفید الرس���ول األعظم ص���ل هللا علیھ 
وآلھ وس������لم ونظرا لما حظیت بھ ثورتھ في أحادیث الرس������ول و اھل البیت علیھم 
الس�������الم لذلك نالت ثورتھ قدس�������یة كبیرة في النفوس ودفعت اغلب كتاب التاریخ 

اس�������ا لكل االجیال لما فیھا من والمؤرخین الى توثیق أحداث ھذه الثورة لتكون نبر
قیم ومبادئ تدعو الى التض���حیة ونبذ المنفعة الش���خص���یة والعمل على الحفاظ على 

وسوف حقوق األمة والوقوف بوجة طغاة العصر مھما وصلوا من جبروت وقوة. 
اورد في ھذا البحث المص���ادر التاریخیة المعتمدة التي تناولت واقعة كربالء والتي 

 .المحدثین فیما بعد عند حدیثھم عن واقعة الطف الخالدة اخذ منھا الكتاب
 البحث: أھمیة

ترجع اھمیة ھذا البحث في كون البش�����ر وعلى مدى الحض�����ارات واالدیان 
ماسة إلى توثیق األحداث التي مروا بھا أثباتاً  المختلفة ھم اجناس شتى وھم بحاجة

ل��دورھم في المش���������ارك��ة و ص�������نع تل��ك اإلح��داث و ت��أثیره علیھم وعلى االمم 
یة والحفاظ على تراث  یام بھذه العمل والحض��������ارات الالحقة فجاء علم التوثیق للق
جاربھم  ید من خبراتھم وت لھ االجیال الالحقة لتس�������تف ناق الش�������عوب واالمم لكي تت

 رف على عاداتھم وتقالیدھم.والتع
 البحث:مشكلة 

یعاني المجتمع حالیا ومع التقدم الحاص�����ل في وس�����ائل االعالم المس�����موعة 
والمرئیة من تحدیات كثیرة خاص��ة مع التزییف الحاص��ل احیانا في نقل  والمقروءة

البعض من الخداع المص��طلحي فیعمل  المعلومة وایص��ال الخبر ومع ما یھدف الیھ
على وضع شيء محل شيء آخر لتحقیق مآرب معینة. ولھذا تتمثل مشكلة البحث 

 بالتساؤالت اآلتیة:
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 .ما ھو مفھوم التوثیق االعالمي؟ وماھي انواع التوثیق؟ واسس نشأتھ؟ -1
ھل ھناك كتب مخصصة عن واقعة الطف ؟ وماھي ھذه الكتب؟ وابرز ماتم  -2

 .توثیقھ فیھا؟
 البحث: أھداف

 .التعرف على اھمیة التوثیق االعالمي واھمیتھ -1
توض��یح دور التوثیق االعالمي في الحفاظ على ماورد عن واقعة الطف من  -2

 أخبار وماجرى فیھا من أحداث؟
 وتاریخیتھ اإلعالميالمبحث األول: مفھوم التوثیق 
 أوال: مفھوم التوثیق اإلعالمي

یتألف مص���طلح التوثیق اإلعالمي  في اللغة واالص���طالح التوثیق االعالمي
من كلمتین ھما التوثیق واإلعالم وس����وف أورد معنى كل كلمة منھما قبل أن اذكر 
مص�������طلح التوثیق اإلعالمي. التوثیق في اللغ���ة یعود في األص���������ل الى م���ادة 
وث��ق:(وال��واو وال��ث����اء وال��ق����اف ك��ل��م����ة ت����دل ع��ل��ى ع��ق����د، وإح��ك����ام، َووث��ق����ت 

ویورد الفراھیدي:(الوثیقة في األمر: إحكامھ، واألخذ بالثقة،  ،)1()الش�������يء:أحكمتھ
 .والجمع وثائق)

ش�����یرا فیعرف التوثیق بعدة تعریفات منھا ما عرفھ بھ كل منأما اص�����طالحا 
وبھذا فأنھ لیس علما جدیدا  وایجان بأن التوثیق ما ھو إال تطور لمھنة المكتبات،

مة التي كتباھا لكتاب برادفورد وفي حس�������ب رأیھما، وقد عبرا عن ھذا في المقد
مقال آخر لھما اس������بق من ھذه المقدمة اس������تخدما بدیال عنھ مص������طلح الض������بط 

م) اس����تخدما لفظا احدث ھو التنظیم الببلیوجرافي 1951الببلیوجرافي وفي س����نة (
على انھ  موریتمرتادبةوعرفھ  .)2(لكي یعنیا بھ كل األعمال التي یقوم بھا الموثقون

مجموعة العملیات التي یش�����تمل علیھا توص�����یل المعلومات المتخص�����ص�����ة والتي 
تتض�������من العملیات التي تكون العمل المكتبي المتخص�������ص، الى جانب العملیات 

 .)3(بإعداد ونسخ المواد وما یتبعھا من عملیات التوزیع ،المبدئیة الخاصة
العملیات الالزمة في حین یعرفھ جیمس ماك وروبرت تایلور بأنھ مجموعة 

لتجمیع وتنظیم وتوصیل المعرفة المتخصصة وذلك لغرض توفیر أقصى استخدام 
 .)4(ممكن للمعلومات التي تشتمل علیھا

ویشیر البعض الى إن مصطلح التوثیق جاء في األصل من كلمة وثیقة وإذا 
كانت كلمة وثیقة اس�������تعملت أص�������ال في معناھا القانوني فقط أي كتابة الحقوق 

رعیة وتحدیدھا في ش���كل قانوني، فان كلمة وثیقة قد اس���تخدمت مؤخرا للداللة الش���
على ش��يء مادي یحتوي على المعلومات الثابتة التي تنش��ر في مكان وزمان معین 
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ومن اجل االس�����تخدام في الممارس�����ات االجتماعیة، وأص�����بحت كلمة توثیق معنى 
 .)5(وثائق مدخلة ببعضھا في المحتوى الموضوعي

) مص��طلح علمي حدیث دخل مفھومات علم (documentation والتوثیق
المكتبات والمعلوماتیة والعلوم المتعلقة بھما بعد دخول التقنیة الحدیثة وقد اش�������تق 
ھ���ذا المص�������طلح س�������واء في اللغ���ة العربی���ة أو في اللغ���ة الالتینی���ة من كلم���ة 

) واتس����ع مجال التوثیق في النص الثاني من القرن العش����رین documentوثیقة(
حتى حظي باھتمام العلماء والباحثین فبدأت تتوفر لھ المقومات األس��اس��یة للعلم من 
قواعد و قوانین عامة تحكم موضوعة مصادر جزء أساسیا من مناھج تدرس علوم 

 .)6(المكتبات والمعلومات
لبیانات لغرض المتعلقة بالحقائق وا ومن ھنا نعني بالتوثیق جعل المس��تویات

، أي إن نش������اطات التوثیق تتناول معالجة الوثائق من حیث اس������ترجاعھا وتقدیمھا
یدین  باحثین والمس�������تف بات ال ما یتالءم مع متطل ھا ب یار من ھا واالخت جمعھا وتحلیل

 .)7(وتصنیفھا وتكثیفھا ثم جعل محتویات ھذه الوثائق تناول أیدیھم
ما اإلعالم غة فھو: في ال أ قال في اللس��������ان:" والِعْلُم نقیُض ل مادة ِعْلم،  من 

ھ ورجل عالٌم وَعِلیٌم من قوٍم ُعلماَء. وَعالٌّم وَعالّمةٌ  الجھل َعِلم ِعْلماً وَعلَُم ھو نَْفس����ُ
عََر یقال:  إذا بالغت في وص��فھ بالِعْلم أي عالم ِجداً والھاء للمبالغة. وَعِلَم بالش��يء ش��َ

تَْعلََمني الخبَر فأْعلَْمتُھ إیاه وَعِلَم األمَر  عَْرت، واس����ْ ما َعِلْمُت بخبر قدومھ أي ما ش����َ
 .)8(وتَعَلََّمھ أَتقنھ

اللغة یدور حول اإلخبار والتعریف ونقل  اإلعالم فيومن ھذا نس��تخلص أن 
 المعلومات إلى اآلخرین عن طریق الكلمة أو غیرھا.

 وفي االصطالح یعرف اإلعالم بعدة تعریفات منھا:
كل قول أو فعل قصد بھ حمل حقائق أو مشاعر أو عواطف أو أفكار أو تجارب  -

قولیة أو س������لوكیة ش������خص������یة أو جماعیة إلى فرد أو جماعة أو جمھور بغیة 
 .)9(.. بواسطة وسیلة اصطلح على أنھا وسیلة إعالم قدیماً أو حدیثاً ".التأثیر،

رس�������ائل واقعیة أو خیالیة موحدة على أعداد كبیرة من الناس  :بثاإلعالم ھو -
 ). 10(یختلفون فیما بینھم من النواحي االقتصادیة و االجتماعیة و الثقافیة

تزوید الناس باألخبار الص�����حیحة، والمعلومات الس�����لیمة، والحقائق الثابتة التي  -
تس�������اعدھم على تكوین رأي ص�������ائب في واقعة من الوقائع أو مش�������كلة من 
یة الجماھیر  المش�������كالت، بحیث یعبر ھذا الرأي تعبیراً موض�������وعیاً عن عقل

 .)11(واتجاھاتھم ومیولھم"
یتعدى كونھ عملیة اتصال یراد من ورائھا  ونستخلص من ھذا أن اإلعالم ال

بناء معارف المتلقین، أو المیل بھم نحو أھداف محددة، وتتوقف عملیة االتص�������ال 
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ساداً، حقاً  بحسب نوعیة ما یتم إرسالھ من  وباطالً، ھدًى وضالالً،ھذه صالحاً وف
المعلومات، والقالب الذي تص�����اغ فیھ الرس�����الة، وعلى ھذا النحو یس�����تطیع المرء 

 الحكم على وسائل اإلعالم والتمییز بینھا.
"التوثیق االعالمي" وھ�ذا  االعالم) مص�������طلح –لمتي (التوثیق ینتج عن ك

شار في عصرنا  سع االنت سعة المصطلح وا الحالي وخصوصا بعد التطورات الوا
على انھ: عملیة حفظ اإلعالمي التي حصلت في الحقل االعالمي، ویعرف التوثیق 

دقیق وش����امل تس����عى الى الحفاظ على النتاج الفكري والثقافي واالعالمي ومجمل 
النش����اطات االنس����انیة البش����ریة او ش����رائح من االفراد في اطر قض����ائیة وظروف 

ي وثائق تتعدد اش������كالھا ومض������امینھا، وھو مجموع االجراءات حیاتیة خاص������ة ف
ستھدف توفیر المعلومات وجمعھا في اوعیة تحدد  والخطوات الفنیة والعلمیة التي ت
مض�������امینھا وحقولھا المعرفیة وذلك بالحص�������ول علیھا من مص�������ادرھا المعرفیة 

غرض المتنوعة ثم حفظھا وتخزینھا وتنظیمھا وترتیبھا وتص�������نیفھا وفھرس�������تھا ب
ص�������لة بعملیة للحص�������ول على  ھو اإلعالمياالفادة منھا عند الحاجة، والتوثیق 

 .)12(المعلومات وتخزینھا وحفظھا
ایة ورد في القرآن الكریم حیث تعتبر إن اس��اس نظام التوثیق في االس��الم ما

في القران الكریم وھي وفیما یأمر الحق س�������بحانھ عباده بتوثیق  الدین اطول ایة
ِمَعھُ َفإِنََّما إِثُْمھُ َعلَى الَِّذیَن الدیون بالكتابة في قولھ عز وجل: ْعَدَما س�������َ َلھُ بَ فََمْن َبدَّ

َ َسِمیٌع َعِلیم  .))13یُبَِدّلُونَھُ إِنَّ �َّ
تاریخي في الحض��������ارات ال یات التوثیق ال بدا ما عن  مة فھي ا تعود إلى قدی

عصور ما قبل التاریخ أي أن بدایاتھ قد سبقت التدوین الكتابي، حینما قال آدم علیھ 
عجلت فقد كتب لي ألف س�������نة قال بلى  :"قدلموتا الس�������الم لربھ عندما أتاه ملك

ولكنك جعلت البنك داود ستین سنة فجحد فجحدت ذریتھ ونسي فنسیت ذریتھ قال 
الحض����ارة الس����ومریة في تاریخ  ونجد في ،)14("فمن یومئذ أُمر بالكتاب والش����ھود

قدیم  ما یعني ان العراقیین ظھورالعراق ال بد وھو  عا ثائق والس�������جالت في الم الو
فقد  األش���ورياما في العھد ، األرش���یفالس���نین ظاھرة  أالففوا منذ القدماء قد عر

على )15(عرفت ھذه الظاھرة من خالل الرقم الطینیة اذ احتوت مكتبة اش��ور بانیبال
 .)16(األشوریةمجموعة وثائق ومعلومات عن الدولة 

وفي مص��ر القدیمة حفظت الوثائق والمعلومات في ش��كل مجموعات منظمة 
شأوا الدواوین اال  في المعابد القدیمة العرب عرفوا ھم االخرین النظم الحكومیة وأن
انھ لم تص����لنا من تلك الحقب الوثائق االص����لیة والمعلومات المتعلقة بتلك الدواوین 

، ثم جاء تراث العرب )17(لقشنديلوال بعض المتفرقات في كتاب صبح االعشى للق
في العص�������ر الجاھلي والذي تمت المحافظة علیھ من خالل الش�������عر حیث اورد 

كل أمة تعتمد في اس��تبقاء الجاحظ في كتابھ الحیوان عن ابن الھیثم عن ابن الكلبي :
مآثرھا وتحص��ین مناقبھا على ض��رب من الض��روب وش��كل من األش��كال، وكانت 
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في تخلیدھا بأن تعتمد في ذلك على الش�������عر الموزون  العرب في جاھلیتھا تحتال
فقد كان الش���عر ص���ورة لحیاة العرب قبل االس���الم .)18(والكالم المقفى وھو دیوانھا

ولوحة واض����حة من لوحات حركات  اإلس����المیةووثیقة ص����ادقة من وثائق الدعوة 
حمل  حینما اإلس�������المیةالتحریر التي قادتھا قوافل المحررین فنجده مرافقا للدعوة 

المعمورة  أرجاءوالھ وس��لم الرس��الة الس��ماویة لنش��رھا في  الرس��ول ص��لى هللا علیھ
وعندما وقفت قریش ض���ده فما كان من الش���عر اال ان یكون حاض���را فانبرى عمھ 

  :طالب مخلدا وقفتھ مع الرسول الكریم صلى هللا علیھ والھ وسلم بقولھ أبو
 .)19(ل العرى والوسائلود فیھم    وقد قطعوا ك القوم ال رأیتولما 

 المبحث الثاني: واقعة الطف الخالدة في ذاكرة الموثقین
تناول الكثیر من المؤرخین واقعة الطف في مؤلفاتھم وھناك من أورد كتب 

الحس����ین علیھ  اإلمامبخروج  ابتداءاخاص����ة بھا تعطي تفاص����یل دقیقة عن الواقعة 
محرم مع ذكر الوقائع واالحداث  أولالس�������الم من مكة وص�������وال الى العراق في 

سالم بعض ھ وأھلواالماكن التي مر بھا ھو  ذه المصادر وصل الینا بیتھ علیھم ال
فقط في  أس�����ماءھاكامال والبعض االخر یعد في عداد المص�����ادر المفقودة ووردت 

جردا تاریخیا  أعطيثنایا فھارس كتب اخرى وس������وف احاول في ھذا المبحث ان 
الى  یل واقعة الطف الدقیقة مع اإلش���ارةبالبعض من المص���ادر التي تناولت تفاص���

 .مؤلفیھا
بیتھ وش���یعتھ  وأھل وإخوتھتس���میة من قتل مع الحس���ین علیھ الس���الم من ولده  -

سدي من علماء الشیعة في القرن الثاني فضیل بن الزبیر بن عمر الكوفي االلل
 اول مصدر متوفر ومستقل حول ابطال عاشوراء.

عد  - بابن س������� عد بن منیع الزھري المعروف  قات الكبرى لمحمد بن س������� الطب
 ھـ) حیث یعتبر مرجعا مھما في الواقعة  230(ت:

ه) وھو 292تاریخ الیعقوبي البن واض����ح احمد بن ابي یعقوب بن جعفر (ت: -
من مؤرخي العص���ر العباس���ي وش���یعي المذھب خالفا لمعظم مؤلفي عص���ره 

واقعة الطف الخالدة تمثلت في محاولة واش�������ار في مؤلفھ الى تفاص�������یل عن 
معاویة اخذ البیعة لولدة یزید ومقدم الحس�������ین الى كربالء وكیف حالوا بینھ 

 )20(وبین ماء الفرات واستشھاده علیھ السالم
ه) وھو من 310ت����اریخ االمم والملوك لمحم����د بن جریر الطبري (ت: -

س�����نة س�����تین  الس�����نة وقد تناول الطبري في احداث ألھلالمؤرخین البارزین 
الحسین في القدوم الى كربالء ومسیر الحسین  لإلمامھجریة مراسلة الكوفیین 

 )21(علیھ السالم الى الكوفة وتفاصیل اخرى للواقعة
ه) 356مقاتل الطالبین البي الفرج علي بن الحس���ین االموي االص���فھاني (ت: -

ال وھو من المؤرخین غزیري التألیف في القرن الرابع وقد اورد فص������ال كام
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الحس��ین علیھ الس��الم وذریتھ ومقدمھ الى كربالء ومقتلھ في الجزء  اإلمامعن 
  .)22(االول من مؤلفھ ھذا

 )23(ه)368كامل الزیارات البي القاس������م جعفر بن محمد بن قلویة القمي (ت: -
وھو من فقھاء ومحدثي الش��یعة الكبار وموض��ع ثقتھم اورد في كتابھ تفاص��یل 

كر عن مقتلھ في القرآن الكریم وما جاء عن غزیرة عن مقتل الحس������ین وما ذ
قتلھ وعن قاتلھ وبكاء الس����ماء علیھ والجن والمالئكة واش����ار الى ماء الفرات 
الذي منع منھ الحس����ین علیھ الس����الم وتفاص����یل تتعلق بمقتلھ س����الم هللا علیھ 
واشار ایضا الى فضل زیارتھ وما فیھا من ثواب واورد ذلك في الباب الثالث 

عده وص������وال الى االبواب االخرى التي یش������یر فیھا الى االئمة عش������ر وما ب
 المعصومین علیھم السالم من بعده.

االمالي لمحمد بن علي بن الحسین بن بابویة القمي المعروف بالشیخ الصدوق  -
ه) وھو من كب��ار مح��دثي قم والري الم��دینتین المعروفتین بروای��ة 381(ت:

عن مجالس یلقیھا على المس���امع وھي . وكان كتابھ االمالي عبارة )24(الحدیث
مرتبة بحس����ب االش����ھر الحرم  وقد اورد حادثة االمام الحس����ین علیھ الس����الم 
ومقتلھ بشيء من التفصیل وذلك في مجلسھ المنعقد في یوم السبت التاسع من 

ھـ�� والمعنون:" مقتل االمام الحسین بن علي ابن ابي طالب  368المحرم سنة 
 .علیھم السالم"

البي عب��د هللا محم��د بن محم��د بن النعم��ان البغ��دادي الش�������یخ  االرش���������اد -
وھو من ابرز شخصیات الشیعة منذ القدیم وحتى یومنا  )25( ه)413المفید(ت:

 ھذا واورد حادثة كربالء بشكل تفصیلي في الجزء الثاني من مؤلفھ ھذا.
فض��ل زیارة الحس��ین علیھ الس��الم البي عبد هللا محمد بن علي بن الحس��ن بن  -

ه) من علم��اء عھ��د البویھیین في 445الرحمن العلوي الش�������جري (ت: عب��د
 .)26(العراق وقد اورد المؤلف زیارة االمام الحسین وفضل زیارتھ واستشھاده

شیخ  - شیخ ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي المعروف ب مصباح المتھجد لل
وقد اورد  )27(ھـ���) من اعالم الشیعة ونجوم العالم االسالمي460الطائفة (ت: 

فیھ بعض القض�������ایا عن واقعة الطف الخالدة اثناء تناولة لزیارة عاش�������وراء 
 وفضلھا.

سماعیل الشجري (ت:  االمالي - سیة البي الحسین یحیى بن الحسین بن ا الخمی
 ه) من محدثي القرن الخامس الھجري.499

روض����ة الواعظین وبص����یرة المتعظین البي علي محمد بن الحس����ن بن علي  -
ه) من تالمذة الش���یخ المرتض���ى 508بن الفتال النیس���ابوري (ت: المعروف با

 والشیخ الطوسي وابیھ الحسن بن الفتال.
اعالم الورى ب����إعالم الھ����دى ألمین االس�������الم الفض����������ل بن الحس�������ن  -

صاحب تفسیر مجمع البیان فضال عن عشرین  )28(ھـ�������)548الطبرسي(ت:



 2018�رش�ن الثاين  8-7  اجلامعة املستنرصیة -لكیة ا�ٓداب ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقايف العارش        
 

568 
 

الس�����ادس الھجري كتابا اخر وھو من اكبر علماء الش�����یعة االمامیة في القرن 
وقد اورد في مؤلفھ ھذا قدوم االمام الحس����ین علیھ الس����الم الى العراق ولقاءه 
بالحر بن یزید الریاحي و مجيء عمر بن س�������عد بالجیش ولیلة العاش�������ر من 
محرم ویوم العاش���ر الذي اس���تش���ھد فیھ االمام الحس���ین ووص���ول الس���بایا الى 

 مجلس یزید الكوفة وانفاذ السبایا الى الشام وقدومھم الى
مقتل الحس�������ین علیھ الس�������الم البي المؤید الموفق بن احمد بن ابي س�������عید  -

من علماء  )29(ھـ������)568الخوارزمي المكي المعروف بأخطب خوارزم (ت: 
 .الحنفیة والمعتزلة

لدین محم�د بن علي بن ش�������ھر  - لب البي جعفر رش�������ی�د ا طا قب آل ابي  من�ا
 یعة في القرن السادسمن كبار علماء الش )30(ه)588آشوبالمازندراني (ت:

ھدي (ت: - من  )31(ه)610المزار الكبیر البي عبد هللا محمد بن جعفر المش�������
 العلماء والمحدثین ومن المشایخ اصحاب االجازة في القرن السادس الھجري.

الك��ام��ل في الت��اریخ البي الحس�������ن عز ال��دین علي بن محم��د الش�������یب��اني  -
س���������ادس والس���������ابع من المؤرخین المعروفین في القرن ال )32(ه)630(ت:

الھجریین وقد ذكر تفاص������یل واقعة كربالء الخالدة في احداث س������نة س������تین 
 ھجري.

مثیر االحزان ومنیر س��بل االش��جان لنجم الدین جعفر بن محمد الحلي ابن نما  -
نش���ا في اس���رة كبیرة في العص���ر الذھبي لحوزة الحلة وكان  )33(ه)645(ت:

سعة عن واقعة والدة من مشایخ المحقق الحلي وقد تضمن الكتا ب تفاصیل وا
الطف الخالدة ابتدأھا المؤلف باالشارة الى المحاوالت التي قام بھا معاویة من 
اجل اخذ البیعة لولده یزید من بعده والكتب التي ارس�����لھا الى االمام الحس�����ین 
علیھ السالم ومن رفض البیعة لیزید ثم خروج االمام الحسین من مكة متوجھا 

لى ال��دعوات المتكررة ل��ھ ب��الق��دوم من قب��ل اھ��ل العراق الى العراق بن��اءا ع
وبانھم من المؤیدین لھ ومن الموالین لبیعتھ ثم اورد المؤلف المنازل التي نزل 
بھا الحسین علیھ السالم في طریقھ الى كربالء ھو واھل بیتھ ثم اورد مفصال 

م تفاص���یل المعركة التي دارت في ارض الطف والتي انتھت باس���تش���ھاد االما
 الحسین علیھ السالم وسبي اھل بیتھ.

تذكرة الخواص من االمة بذكر خص����ائص االئمة علیھم الس����الم البي المظفر  -
یوس����ف بن قزغلي بن عبد هللا المعروف بس����بط ابي الفرج ابن الجوزي (ت: 

 وكان حنبلي المذھب في اول حیاتھ ثم صار حنفیا )34(ه)654
ن علي بن موس����ى بن جعفر الملھوف على قتلى الطفوف للس����ید رض����ي الدی -

من علماء الش���یعة وعرفائھم  )35(ه)664المعروف بالس���ید ابن طاووس (ت: 
المش�����ھورین تناول تفاص�����یل واقعة كربالء الخالدة بش�����كل مفص�����ل في ثنایا 

 صفحات الكتاب.
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كش������ف الغمة في معرفة االئمة البي الحس������ن علي بن عیس������ى بن ابي الفتح  -
 من علماء العراق وأدباءه في القرن السابع )36(ه)692االربلي (ت: 

من  )37(ه)774س�������ماعیل بن عمر بن كثیر(ت: البدایة والنھایة البي الفداء ا -
ناول المؤلف احداث واقعة كربالء في  ثامن الھجري. وقد ت مؤرخي القرن ال

 ذكره الحداث السنة الستین للھجرة وذلك في الجزء الثامن.
مقت��ل الحس�������ین علی��ھ الس�������الم المنس�������وب البي مخنف لوط بن یحیى بن  -

یھم ومن اصحاب االمام وھو من المؤرخین الموثوق ف )38(ھـ���)158سعید(ت:
 الصادق علیھ السالم وكان على االرجح شیعیا.

نور العین في مش���ھد الحس���ین علیھ الس���الم المقتل المنس���وب الى ابي اس���حاق  -
اال ان جمیع  )39(ه)418االس������فراییني ابراھیم بن محمد الفقیھ الش������افعي(ت:

اء المحدثین المصادر القدیمة لم تذكر في ترجمتھ تألیف مثل ھذا الكتاب باستثن
 منھم امثال آغا بزرك الطھراني ویوسف الیان سركیس.

 )40(ه)910روضة الشھداء لكمال الدین الحسین بن علي الواعظ الكاشفي(ت:  -
المبدع لالس���لوب القص���ص���ي والوعظي في روایة االحداث التاریخیة والنعلم 
مذھبھ على التحدید اھو س�������ني ام ش�������یعي. وقد تناول المؤلف فاجعة الطف 

 خالدة في الباب التاسع من كتابھ الذي یضم عشرة ابوابال
المنتخ��ب في جمع المراثي والخط��ب لفخر ال��دین بن محم��د علي بن احم��د   -

 صاحب كتاب مجمع البحرین. )41(ه)1085الطریحي (ت: 
وق���د عم���د من خالل  )42(ه)1209محرق القلوب للمال مھ���دي النراقي(ت: -

االقتباس من روض�������ة الش�������ھداء الى تقدیم مواض�������یع نقود عواطف الناس 
ومش�������اعرھم بش�������كل مثیر نحو واقعة كربالء وقد اعتمد المؤلف في كتابھ 
المذكور باللغة الفارسیة باالقتباس من كتاب روضة الشھداء والذي تختلط فیھ 

على روایات ضعیفة  المعلومات الصحیحة و غیر الصحیحة فقد اشتمل كتابھ
  .واخرى غیر معتبره

اكس������یر العبادات في اس������رار الش������ھادات اس������رار الش������ھاده آلغا بن عابد  -
الدربندیالش������یرواني المعروف بالفاض������ل الدربندي والمال آغا الدربندي (ت: 

وھو من الذین الفوا اضافة الى مجال تخصصھم )43(ھـ��������)1286او  1285
 عاشوراءوھو الفقھ في فروع اخرى مثل تاریخ 

وھو من  )44(ھـ������)1340تذكرة الشھداء للمال حبیب هللا شریف الكاشاني (ت: -
 العلماء والفقھاء الغزیریالتالیف في القرن الرابع عشر الھجري

من  )45(ھـ������)1385معالي السبطین لمحمد مھدي الحائري المازندراني (ت:  -
مؤلفي القرن الرابع عش�����ر ولھ كتابان اخران حول اھل البیت علیھم الس�����الم 

واالخر الكوكب الدري في احوال النبي والبتول  احدھما باس����م ش����جرة طوبى
 والوصي. 
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 الخاتمة:
 نستنتج من بحثنا ھذا:

التي تمر بھ  لألحداثومنذ وجوده اھتم بعملیة التوثیق التاریخي  اإلنس�������ان إن -
وذلك من اجل أثبات دوره في المش��اركة و ص��نع تلك اإلحداث و تأثیره علیھا، 
ولوال عملیة التوثیق ھذه لما اس�������تطعنا أن نتعرف على الحض�������ارات المختلفة 

 السابقة ولما وصلت إلینا أخبارھا.
ام الحس����ین علیھ الس����الم في النفوس فھو حفید نظرا لما تمثلھ ش����خص����یة اإلم  -

الرس������ول األعظم ص������ل هللا علیھ وآلھ وس������لم ونظرا لما حظیت بھ ثورتھ في 
أحادیث الرس��ول و اھل البیت علیھم الس��الم لذلك نالت ثورتھ قدس��یة كبیرة في 
تاریخ والمؤرخین الى توثیق أحداث ھذه الثورة  النفوس ودفعت اغلب كتاب ال

لكل االجیال لما فیھا من قیم ومبادئ تدعو الى التض������حیة ونبذ لتكون نبراس������ا 
المنفعة الش���خص���یة والعمل على الحفاظ على حقوق األمة والوقوف بوجة طغاة 

 العصر مھما وصلوا من جبروت وقوة. 
تعدد المص���ادر التي تناولت ذكر واقعة الطف بكل تفاص���یلھا بدءا من مكة التي  -

لس���الم وص���وال الى العراق في أول محرم مع خرج منھا االمام الحس���ین علیھ ا
التي مر بھا ھو وأھل بیتھ علیھم الس������الم وان  واألماكنذكر الوقائع واالحداث 

ھذه المص�������ادر على الرغم من تعددھا اال ان البعض منھا وص�������ل الینا كامال 
والبعض االخر یعد في عداد المص���ادر المفقودة ووردت أس���ماءھا فقط في ثنایا 

 . خرىأفھارس كتب 

 :الھوامش
تحقیق: مھ��دي  ،العین ،ھـ�������������)175، أبي عب��د الرحمن الخلی��ل بن احم��د (ت:الفراھی��دي )1(

 ،1988لبنان،  -بیروت ،للمطبوعات األعلميالس����امرائي، مؤس����س����ة  وإبراھیم ،المخزومي
 ، مادة وثق.202ص ،5ج

عالم الكتب،  ،عبد الوھاب، دراس������ات في علوم المكتبات والتوثیق والببلیوجرافیا ،ابو النور )2(
 .89ص ،م1996 ،القاھره

وكالة  ،المكتبات المتخص�����ص�����ة :ادارتھا وتنظیمھا وخدمتھا ،وحش�����مت قاس�����م ،احمد ،) بدر3(
 .20-19ص  ،1982 ،الكویت ،المطبوعات

 .20-19ص  ،وتنظیمھا وخدمتھا إدارتھا ) بدر واخرون، المكتبات المتخصصة:4(
التوثیق االعالمي والنش�������ر االلكتروني في ظ��ل مجتمع  ،ال��دكتور محم��د علي ،) ابو العال5(

 .31ص ،2013 ،مصر ،واالیمان للنشر والتوزیع دار العلم ،المعلومات
 .32-31ص  ،التوثیق االعالمي والنشر االلكتروني في ظل مجتمع المعلومات العال، أبو )6(
 .31) ابو العال، التوثیق االعالمي والنشر االلكتروني في ظل مجتمع المعلومات، ص7(
، مادة 1979العرب، دار صادر، بیروت، ھـ)، لسان 711) ابن منظور، محمد بن مكرم(ت:8(

 علم.
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مفاھیم إعالمیة من القرآن الكریم : دراس����ة تحلیلیة لنص����وص من كتاب هللا. د س����ید محمد  )1(

 .1986الریاض: دار عالم الكتب  .18و 17ساداتي الشنقیطي. ص
، دار الوفاء للطباعة 9التخطیط اإلعالمي في ض����وء اإلس����الم، ط ،س����لیمان، محمود كرم )10(

 .18م، ص1988والنشر والتوزیع،المنصورة، 
، ص 1980مكتبة األنجلو المص�����ریة  ،القاھرة 1) اإلعالم اإلس�����المي د إبراھیم اإلمام ط11(

م، دار الفكر 1978، 2، ط،75اإلعالم وال���دع���ای���ة، د. عب���د اللطیف حمزة، ص /.27
 العربي.

 .38ابو العال، التوثیق االعالمي والنشر االلكتروني في ظل مجتمع المعلومات، ص )12(
 .181سورة البقرة، اآلیة: )13(
البدایة والنھایة، مكتبة المعارف، بیروت، ھـ)، 774إسماعیل بن عمر(ت:انظر:ابن كثیر، )14(

 .82، ص1، ج1990
العالم في حدود القرن السابع ق.م توفي في ق.م) ھو ملك آشوري لقب بملك 640 -669( )15(

لك آخر كان ق.م)627( ثة اآلش�������وریة لإلمبراطوریة م حدی نانیون عرفھ ال باس�������م  الیو
والنص���وص  الالتینیة ، بینما تش���یر إلیھ النص���وص(Sardanapalos)  س���اردانابالوس

وس�������مي  (Sardanapalus) بمس�������مىس�������اردانابالوس القرون الوس�������طى األخرى في
س��نحاریب، وقد ظھرت ش��ھرتھ كفاتح وملك بحیث ُعرف  كان حفید .أوس��نابیر التوراة في

بلقب "ملك العالم"، رفع آشور إلى ذروة العظمة التي لم تعھدھا في تاریخھا، ولكنھ اشتھر 
قص��راً رائعاً،  نینوى بص��ورة خاص��ة باھتمامھ باإلنجازات الس��لمیة وتش��جیعھا، فش��یّد في

مكتبة  الداخلیة المنحوتات النافرة الجمیلة والتماثیل الرائعة، وأنش�������أتزیّن بعض جدرانھ 
والقوانین، وك��ل أنواع المواد المكتوب��ة،  الطین ع��دی��دة من ألواح كبیرة، وجمع الكثیر من

المدارس، وشّق الطرقات وعبّدھا، وشید المباني العامة. وحوالي نھایة ملكھ (عندما  وأسس
ّجلت األحداث جیداً على أل أكثر فأكثر تحت رحمة  إمبراطوریتھواح الطین) أص�����بحت س�����ُ

 ./https://ar.wikipedia.org/wikiالكلدانیین.  ھجمات
 .33ص  ،التوثیق والسجالت االعالمیة ،علي ،كنعان )16(
الكتب  صبح األعشى في صناعة اإلنشاء،داره)، 821(ت: أحمد بن علي بن أحمد الفزاري )17(

 العلمیة، بیروت، بال.ت، ذكرت الدواوین على طول فصول الكتاب واجزائھ.
الرافعي،مص����طفى ص����ادق، تاریخ اداب العرب، راجعھ وض����بطھ: عبد هللا المنش����اوي، ) 38( 

 14، ص 2القاھرة، بال.ت، ج –مھدي البحقیري، مكتبة االیمان، االزھر 
 19-18، ص2011سوریة،  ع،ینابیصاحب، احمد حسن، شعراء مؤرخون، دار ) 19(
ھـ)، تاریخ الیعقوبي، 292احمد بن ابي یعقوب بن جعفر بن واضح (ت: ،الیعقوبيانظر:  )20(

 – 155، ص2، ج2010تحقیق: عبد االمیر مھنا، ش��ركة االعلمي للمطبوعات، بیروت، 
169. 

، دار التراث، 2ھـ�������)، تاریخ االمم والملوك، ط310انظر: الطبري، محمد بن جریر(ت: )21(
 .وما بعدھا 347، ص 5جھـ، 1387بیروت، 

ھـ�������)، مقاتل الطالبین، تحقیق: 356(ت: األمويالحسین  علي بن ،األصفھانيالفرج  أبو )22(
 .88-85، ص1جدار المعرفة، بیروت، بال.ت، ، السید أحمد صقر

 ومابعدھا. 60ص ،13ھـ، الباب 1417الناشر: مكتبة الصدوق، بال.م،  )23(
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قدم ھـ����)، االمالي، 381(ت:  لشیخ الصدوق، محمد بن علي بن الحسین بن بابویة القميا )24(

، 2009لھ: الش���یخ حس���ین االعلمي، منش���ورات مؤس���س���ة االعلمي للمطبوعات، بیروت، 
 بعدھا. وما 117ص

یھم الس������الم الحیاء التراث، دار احیاء التراث، بیروت، ) تحقیق: مؤس������س������ة ال البیت عل25(
 ومابعدھا. 31، ص2ج، 1995

ھـ�������)، 445العلوي الشجري، ابي عبد هللا محمد بن علي بن الحسن بن عبد الرحمن (ت: )26(
باھتمام: الس���ید محمود  الحس���یني،إعداد: الس���ید أحمد فض���ل زیارة الحس���ین علیھ الس���الم، 

 ومابعدھا. 74ال.ت، صالمرعشي، بال.مط، بال.م، ب
ھـ���������)، مص��باح المتھجد، 460الطوس��ي، ش��یخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحس��ن (ت: )27(

ص���ححھ واش���رف على طباعتھ الش���یخ: حس���ین االعلى، مؤس���س���ة االعلمي للمطبوعات، 
 .536صبیروت، بال.ت، 

 447ھـ����������، ص1417، لناش����ر: مؤس����س����ة آل البیت علیھم الس����الم إلحیاء التراث، قما )28(
 ومابعدھا.

تحقیق: الش���یخ محمد الس���ماوي، تص���حیح: دار انوار الھدى، بیروت، بال.ت، جمیع ثنایا  )29(
 الكتاب تناولت واقعة الطف الخالدة.

 دار االضواء، بیروت، بال.ت، مقدمة المؤلف. )30(
ـ��������، ھ1419تحقیق: جواد قیومي االص��فھاني، الناش��ر: مؤس��س��ة النش��ر االس��المي، قم،  )31(

 .339-325ص
، 3، ج1997،لبن�ان –دار الكت�اب العربي، بیروت ، عب�د الس�������الم ت�دمري عمرتحقیق: )32(

 .157 -121ص
ھـ���، االحداث ضم الكتاب 1434تحقیق: السید محمد المعلم، مكتبة الحیدریة، قم المقدسة،  )33(

 بأكملھ.  
 .240-210ھـ، ص1418منشورات الشریف الرضي، المطبعة: امیر، قم،  )34(
تحقیق: الش����یخ فارس تبریزیان الحس����ون، منش����ورات مؤس����س����ة االعلمي للمطبوعات،  )35(

 .123 -12بیروت، بال.ت، ص
، مؤسسة الرسالة:الناشر، من المحققین بإشراف الشیخ شعیب األرناؤوط تحقیق: مجموعة )36(

 .1985بیروت، 
 160، ص8، ج1988یق: علي ش�������یري، المطبع��ة: دار احی��اء التراث، بیروت، تحق )37(

 ومابعدھا.
 تحقیق وتعلیق: حسین الغفاري، المطبعة العلمیة، قم المقدسة، محتوى الكتاب كامال. )38(
عة  )39( یث الش�������ی حد تاب الكتروني موجود في موقع  ، /http://hadith.net/ar/postالك

 .35ص
 .http://ar.wikishia.net/viewنقال عن موقع ویكي الشیعة  )40(
الناشر: منشورات مؤسسة االعلمي للمطبوعات، بیروت، ، ضبطھ وصححھ: نضال علي )41(

 ، المجلس االول من الجزء الثاني ومابعده.2003
 .http://hadith.net/ar/post/35809ال عن موقع حدیث الشیعة نق )42(
المص��طفى  س��تاذ عباس مال عطیة الجمري، ش��ركةتحقیق: الش��یخ محمد جمعھ بادي، واال )43(

 .683 -639، ص1994للخدمات الثقافیة، البحرین، 

http://hadith.net/ar/post/
http://hadith.net/ar/post/
http://hadith.net/ar/post/
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 .http://hadith.net/ar/post/35809نقال عن موقع حدیث الشیعة  )44(
 وما بعدھا. 185صھـ، 1425المطبعة: سلمان الفارسي، قم المقدسة،  )45(

 :المصادر
 القرآن الكریم :بھ كالمنا نبتدئ خیر ما

تحقیق: مھ��دي  ،العین ،ھـ�������������)175عب��د الرحمن الخلی��ل بن احم��د (ت: وأب الفراھی��دي، -1
 .1988لبنان،  -بیروت ،للمطبوعات السامرائي، مؤسسة االعلمي وابراھیم ،المخزومي

عالم الكتب،  والببلیوجرافیا،عبد الوھاب، دراس�������ات في علوم المكتبات والتوثیق  النور،ابو  -2
 .م1996 القاھره،

وكالة  ،المكتبات المتخص�����ص�����ة :ادارتھا وتنظیمھا وخدمتھا ،وحش�����مت قاس�����م ،احمد ،بدر -3
 .1982 ،الكویت ،المطبوعات

التوثیق االعالمي والنش�������ر االلكتروني في ظ���ل مجتمع  ،ال���دكتور محم���د علي ،ابو العال -4
 .2013 ،مصر ،دار العلم واالیمان للنشر والتوزیع ،المعلومات

 .1979ھـ)، لسان العرب، دار صادر، بیروت، 711ابن منظور، محمد بن مكرم(ت:  -5
القرآن الكریم : دراسة تحلیلیة لنصوص د سید محمد ساداتي الشنقیطي، مفاھیم إعالمیة من  -6

 .1986من كتاب هللا، دار عالم الكتب، الریاض، 
، دار الوفاء للطباعة 9التخطیط اإلعالمي في ض������وء اإلس������الم، ط ،س������لیمان، محمود كرم -7

 م.1988والنشر والتوزیع، المنصورة، 
 .1980 ،، مكتبة األنجلو المصریة، القاھرة1د إبراھیم اإلمام، اإلعالم اإلسالمي، ط -8
 م.1978 ،، دار الفكر العربي2د. عبد اللطیف حمزة، اإلعالم والدعایة، ط -9

البدایة والنھایة، مكتبة المعارف، بیروت، ھـ�����������)، 774عمر(ت: إس�����ماعیل بنابن كثیر،  -10
1990. 

11- https://ar.wikipedia.org/wiki/. 
دار  ص����بح األعش����ى في ص����ناعة اإلنش����اء،ه)، 821(ت: أحمد بن علي بن أحمد الفزاري -12

 الكتب العلمیة، بیروت، بال.ت.
منشاوي، مھدي الرافعي، مصطفى صادق، تاریخ اداب العرب، راجعھ وضبطھ: عبد هللا ال -13

 القاھرة، بال.ت. –البحقیري، مكتبة االیمان، االزھر 
 .2011سوریة،  ،صاحب، احمد حسن، شعراء مؤرخون، دار ینابیع -14
ھـ)، تاریخ الیعقوبي، تحقیق: 292یعقوب بن جعفر بن واضح (ت: احمد بن ابي ،الیعقوبي -15

 .2010عبد االمیر مھنا، شركة االعلمي للمطبوعات، بیروت، 
، دار التراث، بیروت، 2ھـ����)، تاریخ االمم والملوك، ط310الطبري، محمد بن جریر(ت: -16

 ھـ.1387
البین، تحقیق: ھـ��������)، مقاتل الط356ابي الفرج االصفھاني، علي بن الحسین االموي (ت: -17

 دار المعرفة، بیروت، بال.ت.، السید أحمد صقر
الناش�����ر: مكتبة  ه)، كامل الزیارات،368ابي القاس�����م جعفر بن محمد بن قلویة القمي (ت: -18

 .ھـ1417الصدوق، بال.م، 
قدم لھ: ھـ)، االمالي، 381لشیخ الصدوق، محمد بن علي بن الحسین بن بابویة القمي(ت: ا -19

 .2009، منشورات مؤسسة االعلمي للمطبوعات، بیروت، الشیخ حسین االعلمي
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، االرش�������اد ه)،413البي عبد هللا محمد بن محمد بن النعمان البغدادي الش�������یخ المفید(ت: -20

تحقیق: مؤس�������س�������ة ال البیت علیھم الس�������الم الحیاء التراث، دار احیاء التراث، بیروت، 
 وما بعدھا. 31، ص2ج، 1995

شجري، ابي عبد هللا مح -21 ھـ��������)، 445مد بن علي بن الحسن بن عبد الرحمن (ت:العلوي ال
باھتمام: الس���ید محمود  ،إعداد: الس���ید أحمد الحس���ینيفض���ل زیارة الحس���ین علیھ الس���الم، 

 المرعشي، بال.مط، بال.م، بال.ت.
ھـ���������)، مص���باح المتھجد، 460الطوس���ي، ش���یخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحس���ن (ت: -22

االعلى، مؤس���س���ة االعلمي للمطبوعات، ص���ححھ واش���رف على طباعتھ الش���یخ: حس���ین 
 بیروت، بال.ت.

اعالم الورى بإعالم الھدى،  ھـ���������)،548أمین االس��الم الفض��ل بن الحس��ن الطبرس��ي(ت: -23
 ھـ.1417، لناشر: مؤسسة آل البیت علیھم السالم إلحیاء التراث، قما

 ابي المؤید الموفق بن احمد بن ابي س�������عید الخوارزمي المكي المعروف بأخطب خوارزم -24
تحقیق: الشیخ محمد السماوي، تصحیح: دار  ھـ�������)،مقتل الحسین علیھ السالم،568(ت: 

 انوار الھدى، بیروت، بال.ت.
مناقب آل ابي ،ه)588ابي جعفر رشید الدین محمد بن علي بن شھر آشوبالمازندراني (ت: -25

 دار االضواء، بیروت، بال.ت.طالب، 
تحقیق: جواد قیومي المزار الكبیر،  ،ه)610عبد هللا محمد بن جعفر المش�������ھدي (ت: أبو -26

 ھـ.1419االصفھاني، الناشر: مؤسسة النشر االسالمي، قم، 
 عمرتحقیق: الكامل في التاریخ، ه)،630ابي الحسن عز الدین علي بن محمد الشیباني (ت: -27

 .1997،لبنان –دار الكتاب العربي، بیروت ، عبد السالم تدمري
مثیر االحزان ومنیر سبل االشجان،  ،ه)645نجم الدین جعفر بن محمد الحلي ابن نما (ت: -28

 ھـ.1434تحقیق: السید محمد المعلم، مكتبة الحیدریة، قم المقدسة، 
ابي المظفر یوس�����ف بن قزغلي بن عبد هللا المعروف بس�����بط ابي الفرج ابن الجوزي (ت:  -29

منش�������ورات  خص�������ائص االئمة علیھم الس�������الم، تذكرة الخواص من االمة بذكر )،ه654
 ھـ.1418الشریف الرضي، المطبعة: امیر، قم، 

 ه)،664الس��ید رض��ي الدین علي بن موس��ى بن جعفر المعروف بالس��ید ابن طاووس (ت:  -30
شورات مؤسسة الملھوف على قتلى الطفوف،  شیخ فارس تبریزیان الحسون، من تحقیق: ال

 للمطبوعات، بیروت، بال.ت. االعلمي
كش����ف الغمة في معرفة  ،ه)692ابي الحس����ن علي بن عیس����ى بن ابي الفتح االربلي (ت:  -31

مؤس��س�ة :الناش��ر، من المحققین بإش��راف الش��یخ ش��عیب األرناؤوط تحقیق: مجموعةاالئمة، 
 .1985، بیروت، الرسالة

تحقیق: علي ش����یري، ة،ه)،البدایة والنھای774(ت:  ابي الفداء اس����ماعیل بن عمر بن كثیر -32
 .1988المطبعة: دار احیاء التراث، بیروت، 

مقتل الحس��ین علیھ الس��الم المنس��وب،  ،ھـ��������)158ابي مخنف لوط بن یحیى بن س��عید(ت: -33
 تحقیق وتعلیق: حسین الغفاري، المطبعة العلمیة، قم المقدسة،بال.ت.

نور العین في مشھد  ،ه)418ابي اسحاق االسفراییني ابراھیم بن محمد الفقیھ الشافعي(ت: -34
الكت����اب الكتروني موجود في موقع ح����دی����ث الش�������یع����ة ،الحس�������ین علی����ھ الس�������الم

http://hadith.net/ar/post/ 

http://hadith.net/ar/post/
http://hadith.net/ar/post/
http://hadith.net/ar/post/
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نقال عن موقع  روضة الشھداء،،ه)910(ت:  كمال الدین الحسین بن علي الواعظ الكاشفي -35

 .http://ar.wikishia.net/viewویكي الشیعة 
المنتخب في جمع المراثي  )،ـ�����ھ1085فخر الدین بن محمد علي بن احمد الطریحي (ت:  -36

الناشر: منشورات مؤسسة االعلمي للمطبوعات، ، ضبطھ وصححھ: نضال عليوالخطب، 
 .2003بیروت، 

عة محرق القلوب )،ـ�������������ھ1209(ت: مال مھدي النراقي -37 یث الش�������ی حد ، نقال عن موقع 
http://hadith.net/ar/post/35809. 

آغا بن عابد الدربندیالش������یرواني المعروف بالفاض������ل الدربندي والمال آغا الدربندي (ت:  -38
، تحقیق: الشیخ اكسیر العبادات في اسرار الشھادات اسرار الشھادة ھـ)،1286او  1285

محمد جمعھ بادي، واالستاذ عباس مال عطیة الجمري، شركة المصطفى للخدمات الثقافیة، 
 .1994البحرین، 

نقال عن موقع حدیث تذكرة الش��ھداء،  ھـ���������)،1340مال حبیب هللا ش��ریف الكاش��اني (ت: -39
 .http://hadith.net/ar/post/35809الشیعة 

المطبعة: س��لمان  معالي الس��بطین، ،ھـ���������)1385محمد مھدي الحائري المازندراني (ت:  -40
 ھـ.1425الفارسي، قم المقدسة، 

http://ar.wikishia.net/view
http://hadith.net/ar/post/35809
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 ملخص البحث
كیف اس����تطاع الطف الذي اندرج تحت عناوین كبرى الحركات االص����الحیة تجاوز 

تكون تض������حیاتھ  محنة الفكر المجرد لیبقى ملھم للكثیر من الثورات والمعارك وان
 مدادا لالنتصارات ؟ 

الحقیقة التي ال یمكن للكثیر من فھمھا ان حركة الحس������ین اس������تندت الى الفعل  
ل الیقیني لذي یبلور جوھر ا لدین كطاقة روحیة لھا مردود  من خالل االیمان دینا با

 ایجابي في حیاة االمة. 
تحقیق انجاز  منطلقات الطف في ان االنتصارات على داعش جسدت نستطیع القول

التحول الكبیر من المستوى التعبدي و الطقوسي الخالص الى مستوى وعي منفتح و 
 ص والحریة الفكریة من خالل ربطمتطور فاعل ومؤثر في المجتمع الذي ینش��د الخال
بعیدا عن النظرة الس��كونیة الواقعة  تض��حیات الطف كمحرك وحافظ للھویة في جدلھا

في منزلق االرھاب الفكري او العنف القس����ري الذي یس����عى للس����یطرة على مقدرات 
 االمة. 

أن تفحص واع لواقعة الطف لكل منصف في التاریخ یجد انھا لم تكن اسقاطا لعالم 
بل ھي طریق منفتح على االخر وفق رفض للقمع السلطوي  ،فة منغلقة على ذاتھاطائ

فأننا نس��تذكر كل كربالء روحا وانتفاض��ة  الذي یس��تمد ش��رعیتھ من التدین الظاھري،
ستنطق التاریخ في كل وقفة من وقفات االمام وخروجھ مع عیالھ و اصحابھ  وثورة ت
حینما تمت المواجھة مع داعش وتحقق النص�����ر في العراق على داعش بفض�����ل ھذا 

الم یش������كل ھذا الوعي الجدید الذي ینبني على الوجدان ض������ربا من  .االمتداد الثوري
ر من التقلید االعمى لس��یاس��ة متحجرة اس��س��ت س��احة ص��ارت لھا الغلبة على التحر

  التاریخ وبالتالي فأنھا اسست لبؤس التاریخ ؟
تص��حیحي  اذ نرى في معاركنا االخیرة اس��تمرارا للحس��ین الن الطف مش��روع فأننا

بل اسس الطف مشروعیتھ من  ،مستمر ال یتوقف وال یكتسب شرعیتھ ماضویة فقط
مادة  ى ربط الماض����ي بالحاض����ر في دیمومة االص����الح. لھذا ش����كل الوعيقابلیتھ عل

حینما خرجت الحرب من الطائفیة الى وعي عمیق  اس����اس����یة لالنتص����ار على داعش
بالحریة فانتص��رت االرادة الخیرة في توحید الكلمة بفض��ل امتداد ش��خص��یة الحس��ین 

اوقد  للنص����ر الذي البد ان تكون مدادا الطف فان تض����حیاتوبھذا  .ببعدھا االنس����اني
  قدر الحیاة وال شيء یعدلھا قیمة. بان الحریة مجددا شرارة االعتقاد

التي دفعت  وجدنا نوعا من التقارب المنھجي في االسباب واإلخطار المحدقة باألمة
فالذي جعل الحسین رافضا لظلم بني امیة في  ،لالنتفاض بوجھ ھذه الھجمة الشرسة

الخطیر  لتلتقي في وحدة الحدث التاریخي قطة انطالقالطف ش������كل ألتباع ال البیت ن
دون ص���د قد یتحول الى  ،ال س���مح هللا ،والذي ینذر بتھدید كیان االمة و الذي ان بقى

نقطة مفصلیة في تاریخ تدھورھا. فقد دعت دینامیكیة حركة الحسین ودیمومتھا الى 
لكامنة واالس����تعداد تحفیز الروح الجمعي لدى اتباع ال محمد في اس����تجماع الطاقات ا

للتضحیات في سبیل انتشال االمة من الجمود والخراب والتصلب بل واالنحراف عن 
 قیم الحق والعدالة واإلنصاف والحریة التي تمثلت بالحركة الداعشیة. 
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 مقدمة:
خلودھا البد ان نتنبھ  أس���بابتفحص  تاریخیة بغیةاذا نظرنا ألص���الة واقعة 

على االتص����ال الفعال بتاریخ  في قدرتھاوقبل كل ش����يء  الس����ؤال اوالالى ما یثیر 
مع ان احد دواعي  ،االمة اوال واإلنس�����انیة ثانیا دون ان تش�����كل قطیعة مس�����تقبلیة

أس���بابھا تنھض على نوع من التص���حیح الذي یتأس���س على القطیعة ویجذر لتاریخ 
  .للظروف التاریخیة التي ساعدت على حدوثھا حتى جدید معلنة بذلك تجاوزھا

جاوز التمت یة فان الطف ت لب في نظرتھ األقص��������ائ مذھبي المتص������� رس ال
لیتج��اوب مع الواقع الح��دی��ث المتحرك بك��ل ابع��اده المعق��دة لیكون بع��د ذل��ك م��داد 
لالنتص��ارات. ھذا الوعي الروحي العمیق ال یكاد یختلف في جوھره عن الظروف 

 التي اوجدت ثورة االمام الحسین في الظروف التاریخیة المعروفة.
جزء ال یتجزأ من  االت��اریخ كونھ�� س�������یرر خ��ارج دوت��ال كحرك��ة ف��ألطف 

كون تالمسارات العظیمة التي الھمت االنسانیة صوتا متفردا من خالل التضحیات ل
رافدا في تحقیق االنتص�����ار الالحق في التاریخ. فللطف بعد تاریخي ال یمكن  مدادا

 تجاوزه.
ة لكن الذي یثیر تس���اؤالت كثیرة ھو كیف اس���تطاع الطف ان یؤس���س اللحظ

بل وحتى االس���طوریة  ،التاریخیة لالنتص���ار و یبقي في الذاكرة الجمعیة التاریخیة
في وعي االنس�������انیة او قل في جزء من ھذه االمة التي ش�������كلتھا على مر التاریخ 
ش�������یعة (ال البیت ) ؟ والى أي مدى حقق ھذا التواص�������ل من المنظور العقائدي 

نص������ر ومقارعة ظلم في  والتاریخي لتض������حیات الطف واس������تمراریتھ في تحقیق
اعتبار الحركة الحس�����ینیة كخلفیة تاریخیة لالنتص�����ارات المتحققة في العراق على 
داعش كواقعة حقیقیة خرجت من االطر النظریة الى ارض�������یة وص�������البة الحدث 

 التاریخي الذي نشھد علیھ جمیعا ؟
د انطلقنا في ھذه الورقة البحثیة من دراس������ة الواقعة التاریخیة من خالل تعد

الروایات التي جاءت من ش�������تى المش�������ارب. فقد اكدت في معظمھا على الروایة 
یتمتع بھ  المحض��ة ودون االخذ بنظر االعتبار الغیبیات التي ال یمكن لنا اغفالھا لما

التي عرف بھا وكذلك تاریخھ و  المقاماتاالص�������الحیة من  ص�������احب ھذه الثورة
عة من االطراف التي ال ترى في مكانتھ في االس������الم. لذا لم نكتف بدراس������ة الواق
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الحسین إال طالب سلطة وفشل في تحقیق ما یصبو الیھ. الحقیقة ان أي منصف في 
التاریخ ال یس����تطیع ان یغفل ذلك الجانب الغیبي الذي اس����ھم كثیرا في بلورة الفعل 

 الخالق الذي یأبى على الفھم المنطقي لسیر التاریخ. 
  والیوم األمسلطف بین ا

على الرغم من ان واقعة الطف من اقدم الحركات التص���حیحیة التي عرفتھا 
الذي  الثوري الحس����ینيمن النھج  االمة االس����المیة والتي اس����تمدت اس����تمراریتھا

في مواجھة االختناق والخلل  المحمديعلى روح الرس����الة االنس����انیة للدین  یرتكز
مدى ھذه الحركة تجاوز  ،بنیة المجتمع االس�����المي انذاك ش�����رخ وباألمة  الذي الم

بما  ،زعمال. بل یحق للدارس الى حد بعید للس���یاق الذي نش���أت فیھاالطر الض���یقة 
ب أك��ان��ت وم��ا زال��ت تتوق لر ب��أنھ��ا ،للحرك��ة من تج��اذب��ات مع الواقع المعیش

اءت جف .اس��ة البالدیامارة العباد وس��على  اس��تولىالذي  المنحرف تص��دعات الفكر
قواعد اس��س  الس��یاس��ي لترس��يالخروج على مبدأ الظلم واالس��تبداد  فيثورة الطف 

ائمة الحریة في االختیار وعدم الرض������وخ لمنھج االعوجاج الذي ارس������ت دعائمھ 
الذي عرف عن  االفواه والترھیبس��یاس��ة تكمیم  الس��لطة في تثبیت الخطل وإفش��اء

على مر العصور من ھذه  انذاك وان لم یتحرر العرب المسلمون السیاسیة االمویة
  .في تحلیل قضایا االمة التاریخیة االفة الممیتة

 تاریخي حقیقي وعي زراعة ان للطف دور مھم في وھذا ما یكش�������ف عن
فا او  ولیس ئزی یعیش ش�������روخ  جزء كبیر من االمة مازال مع ذلك ،لانفعال زا

والنظرة التبجیلیة التي تحول  الماض�����ي ومزالق االنغالق الفقھي الس�����لف وكدمات
تس�����بب في الكثیر من التعص�����ب االعمى واالنفعال دون المراجعة الجریئة لماض 

التي خدمت الس��لطات على حس��اب الش��عوب التي غیبتھا االرادة  والعص��بیة القبلیة
 . الحاكمة

ھا البعض ممنأذن لم  عة الطف مجرد كما یرید ل وال  یرون الحق تكن واق
سیاقھا التاریخي وتزوغ بصیرتھم وال یأخذون باألسباب العمیقة ،یتبعونھ ال ف ،في 

. ومجزرةلت الى فشل أحكم إال خروجا على الحاكم الشرعي و مطالبة بیرون فیھا 
متناس������یة طبیعة ھذا الخروج المص������ادر التاریخیة التي تش������یر لذلك تتناقل الخبر 

العواص���م من یعرض محقق كتاب  .فجاءت معظمھا متناغمة مع الس���یاس���ة االمویة
لذا نظرتھا  ،فھوم االمامةلبعض االراء المس��تندة لرؤیة فقھیة مغایرة لم ( القواص��م

ان  «ي ابن تیمیة الذي یقول أتقتص����ر على البعد الدنیوي كما یتض����ح من خالل ر
فان ما  .وجھ وقتلھ من الفس������اد ما لم یحص������ل لو قعد في بلدهالذي لم یكن في خر

بل زاد الش��ر في وجھ  ،ش��يءقص��ده من تحص��یل الخیر ودفع الش��ر لم یحص��ل منھ 
وص��ار س��ببا لش��ر عظیم وكان مقتل الحس��ین مما اوجب  ونقص الخیر بذلك ،وقتلھ
ویورد المحقق ایض���������ا رأي الش�������یخ الخض�������ري وھو من المح��دثین  ،»1الفتن

وعلى الجملة ان  « :كما یرى حینما علق على مقتل الحس������ین قائال والمص������لحین
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الحسین اخطأ خطأ عظیما في خروجھ الذي جر على االمة وبال الفرقة واالختالف 
  » .2وزعزع عماد الفتھا الى یومنا ھذا 

المبتورة ال تستند لرؤیة منصفة حتى وان كانت الحقیقة ان مثل ھذه النظرة  
 ،االمام الحس����ین في كربالء كما یرى البعض المطالبة بالحكم احد اس����باب نھض����ة

حیث ان الطف ارتبط منذ قیامھ بش���خص���ھ  ،اوال من ھو الحس���ین الن الكل یعرف
وما عرف عن ص���احب  الذي اس���تجمع روح النبوة والحكمة واإلخالص ألمة جده

صحیحي بورعھ ورجاحة عقلھ وشجاعتھ وقربھ من منبع الوحي حتى المشروع الت
 قال فیھ خصومھ السیاسیون كمعاویة حینما خاطب یزید قائال: 

یا بني اني قد ذللت لك الرقاب الص���عاب ووطدت  أعلم « 
لك البالد وجعلت الملك وعافیة لك طعمھ واني اخش�����ى علیك من 

 بن عمر بن ثالث���ة نفر یخ���الفون علی���ك بجھ���دھم وھم عب���د هللا
.. زاما الحس����ین .الخطاب وعبد هللا بن الزبیر والحس����ین بن علي

وقد  ،وھم لحم رس���ول هللا ودمھ ،فقد عرفت حظھ من رس���ول هللا
ثم یخذلونھ  ،علمت ال محالھ ان اھل العراق س�������یخرجونھ الیھم

ویض�����یعونھ فان ظفرت بھ فاعرف حقھ ومنزلتھ من رس�����ول هللا 
ك فان لنا بھ خلطة ورحما وإیاك ان تنالھ وال تؤاخذه بفعلھ ومع ذل

  » .3بسوء او یرى منك مكروھا
وثانیا ال یمكن اغفال المس���ار التص���حیحي الذي تجاوز بؤس التاریخ لیدخل  

یعید مس���ارات االنحراف في  كمكون في ض���میر االمة الواعي لیش���كل زخما ھائال
اذا ما قیض هللا لھ عبادا یأخذون باألس����باب ومجمل  ،كل حین الى جادة الص����واب

الى االجتزاء في النظر الى جس��امة  العوامل التي دعت الى قیام الطف وال یلجئون
الحدث تحت طائل مسمیات االنطواء تحت السلطة المستبدة والعقلیة المستلبة التي 

خیص ارتض���یت الھوان على تجنب مواجھة الحقیقة وتخلت عن الش���جاعة في تش���
متذرعة بالحفاظ  ،االعوجاج الفكري وقد اثرت مص���الح عابرة على اھداف س���امیة

على وحدة االمة التي ترفل بس����كرتھا كما لو كان تجنب الص����دع في بناھا الفكریة 
یعدم وجود الخلل وان كان عامال مھما في تأشیر القطیعة التي استحدثت بعد انتقال 

  .الرسول االعظم الى الرفیق االعلى
س������تطاع الطف بما اس������تجمع أذن لھذه الحركة التص������حیحیة من اس������باب أ

االس����تمرار كونھا تنس����جم مع نزوع االنس����ان للحریة والس����عي الى تحقیق العدالة 
االجتماعیة وبناء الكرامة االنس��انیة في االخاء ولیس في االس��تبداد والتس��لط مع ما 

ال تقل ش�������أوا عن وبھذا فان للطف مقامات  .لجانب الحق من حص�������ة وافرة فیھا
الثورات االجتم��اعی��ة العظیم��ة في اث��ارھ��ا االیج��ابی��ة على المجتمع ق��اطب��ة دون 

أذن  االقتص�����ار على فئة او طائفة. یرى بعض المفكرون المعاص�����رون أن الطف
جددا ازاء االزمات الكبیرة على  یا مت تاریخ یا  قت وع لك الحركات التي خل لمن ت
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خرى ال تقل اھمیة عن الدوافع االولى اختالف الزمان. لھذا الس�������بب وألس�������باب ا
فان  ،التاریخ في نظرتھا الیھا عبر النطالقة الطف تس������تند الحركات االص������الحیة

الطف تجاوز التمترس المذھبي المتصلب في نظرتھ األقصائیة لیتجاوب مع الواقع 
الحدیث المتحرك بكل ابعاده المعقدة لیكون بعد ذلك مداد لالنتص��ارات. ھذا الوعي 

ال یكاد یختلف في جوھره عن الظروف التي اوجدت  ده االنس�����اني في المعركةببع
 ثورة االمام الحسین في الظروف التاریخیة المعروفة.

فألطف ال یدور خارج حركة التاریخ كونھ جزء ال یتجزأ من المس�������ارات  
 العظیمة التي الھمت االنس�����انیة ص�����وتا متفردا من خالل التض�����حیات لیكون مدادا

ي تحقیق االنتص���ار الالحق في التاریخ. فللطف بعد تاریخي ال یمكن إغفالھ رافدا ف
  .وان بعد الزمان

 ؟ لماذا العودة الى التاریخ
سؤال مھما یتبادر للذھن ما جدوى الرجوع لتاریخ غابر في امة لم یكن  لعل

التاریخ لدیھا محط اجماع ؟ عالوة على كون ھذا التاریخ محط خالف بین االمامیة 
وغیرھم والمنطق القراني یورد في  .4او من اص������طلح على تس������میتھم بالروافض

ا اكتس��بتم. ھل یربي اكثر من موض��ع بان تلك امة قد خلت لھا ما كس��بت وعلیكم م
الفرد على اتیان القطیعة بین احداث التاریخ وھو الذي یذكرنا بأخبار االمم  القران

 ،ص���ارخ االولى وس���نة هللا فیھا ؟ قد یبدو لمن یتبع النص���وص تتبعا حرفیا تناقض
نتس���اءل  لكن الحقیقة غیر ذلك اذا ما اعتمدنا الس���یاق القراني الذي اورد الش���واھد.

یتواص���ل في بناء الش���خص���یة دون معرفة التاریخ  كیف لفكر االمة اننحن بدورنا 
اذا ش���كل ھذا االخیر احد مص���ادر المعرفة ؟ ص���حیح ان التاریخ علماني والذاكرة 

 ،وإذا كان االول لو افترض��نا جدال بأنھ الض��امن لحفظ الحدث من الض��یاع مقدس��ة
متحركة خارج  فان الذاكرة تس��قط وتض��یف وھذا یفس��ر ایض��ا والدة ذاكرة جمعیة

مغایرة  اطر التاریخ الرسمي ووجودھا ایضا احد اسباب استمرار لھویة ان لم تكن
الواحدة في  وان عانت اغترابا حتى بین ظھراني االمة تماما فأنھا تس������جل اختالفا

فعال في المالبس�������ات والظروف التاریخیة التي  وھذا ما حدث ،االمتداد الجغرافي
 لطلب االصالح في امة جده رسول هللا. سبقت خروج االمام الحسین 

 ،البد لنا من ایض��اح یحتوي ض��منا وجزئیا االجابة على الس��ؤال انف الذكر
 ،أن مثل االمة االسالمیة یسیر سیرة االمم االخرى في التعاطي مع احداث التاریخ

وما تملكھ االمة من عقائد وثقافات  ،ألنھ لیس من ش���يء إال ولھ عالقة بھذا التاریخ
حیث ما من امة  ،جمیعھا حاض��رة في ھذا التاریخ ،وحتى انحرافات عي وھویةوو

إال وس����جل تاریخاھا انحرافا او تص����دعا في ص����میم ص����یرورتھا. ھكذا اذن كلھا 
جاءت من التاریخ وبالتاریخ یس�������تمر الحاض�������ر. فحري بنا نحن امة العرب التي 
جاءت احداثنا في س��جلھا عن طریق الروایات ان نض��ع الروایة موض��ع التس��اؤل 

على احد الدور الذي تلعبھ الس������لطة  اذ ال یخفى ،وفق الس������یاقات التي جاءت فیھا
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الحاكمة في ایجاد بعض الروایات التي تصب في مصلحة توجیھ الحدث التاریخي 
مع كل ھذا الجھد في توجھ كھذا ال یلغي وجود تاریخ مغایر  ،ص�������وب وجھتھا

تحرر من القمع السلطوي لیحفظ ذاكرة تكتسب درجة عالیة في قدسیة الحفاظ على 
والتش��ویھ. وكما جرت العادة على التاریخ الرس��مي ان یس��عى  الحقیقة من الض��یاع

للحفاظ على ذاكرة موحدة تس������ھم في خلق نوعا من الوعي التاریخي الزائف الذي 
یش�����كل فیما بعد قطیعة مع الحركات التص�����حیحیة او قل الثوریة ویتھمھا بالمروق 

ارا وبطریقة على الس�����لطة الرس�����میة. الحقیقة ان الكثیر من ھذه الروایات تنقل مر
شك اكثر مما تزرع الیقین شیر الى ربما توحي بال ستكون ھنات « كھذه التي ت  أنھ 

من  من اراد ان یفرق امر ھذه االمة وھي جمیع فاض���ربوه بالس���یف كائن ،وھنات
 ونحن نقول حتى لو اجتمعت االمة ظلما على یزید فما ھو دور الحس�����ین » 5كان 

أني لم  « :امة جده رس���ول هللا وھو ینادي حینما خرج من مكة طلبا لإلص���الح في
اخرج أش��را وال بطرا وال مفس��دا وال ظالما وإنما خرجت لطلب االص��الح في امة 

  » .6جدي رسول هللا (ص ) أرید ان امر بالمعروف وانھى عن المنكر
من ھذا المنطلق كیف لنا ان نتعامل مع حقیقة ثورة الحس������ین في الطف بعد 

 تاریخیا من الحدث ؟  لتي تفصلناھذه القرون الطویلة ا
ان تاریخیتھا ال تعدم  :ان میزة الطف االس�����اس�����یة تكمن في حقیقة س�����اطعة

على االطالق اعتبارھا برنامجا ماض���ویا ص���رفا فقد  تمثالتھا الحاض���رة وال یمكن
أس��باب كثیرة تدفعنا لالعتقاد بان حركة الحس��ین اتص��فت  .مش��روعیة اس��تمراریتھ

قار في النفوس الى  بثوریة غیر مارقة على الدین مما جعلھا تتمتع بھذا االرث ال
ستند الى ایمان غیبي  .االن ان لھا اثر دنیوي كبیر في تحفیز وشحن وعي حقیقي ی

ابة من ش��خص من جھة كون زعیمھا لھ من القر ،في ص��میم العوامل التي اوجدتھا
فان النزعة االخرویة التعدم االص����الح الدنیوي  النبي ما یض����من لھ التأثیر وكذلك

الذي یعد معبرا لآلخرة والفوز بالرض��وان الذي ھو غایة المؤمن. وبالمحص��لة فان 
ثورة الطف اخذت الحوادث بمس�����بباتھا وقد اس�����تكملت ش�����خص�����یة الحس�����ین بما 

بعد  ص��وت الدین الحق في ابھى ص��ورهاس��تجمعت من الص��فات الدینیة والدنیویة 
بدنس السلطة غیر العادلة. فانبرى  لدى السلطة االمویة ان استفحل االستبداد انذاك

الحسین لتحمل المسؤولیة االخالقیة ازاء مطالب االمة واالستجابة لھا وفق المنطق 
سدید االلھي لھذه الثور ة التي لم و االسباب المادیة لقیام الثورة مع علم الحسین بالت

تغفل اطالقا البعد الجماھیري الذي ھو وقود الثورات وقوامھا المادي كما یس������تدل 
على ذلك بالمراس������الت من اھل الكوفة التي تؤش������ر الى الخطر الذي تتعرض لھ 

نذاك اذن فھذه الكتب كانت تمثل بعدا جماھیریا وان أھل « :االمة االس�������المیة ا
ویرون أن الحس����ین  ،یش����عرون بالظلم و الذلالكوفة كانوا یحس����ون باآلالم وكانوا 

 ،علیھ السالم ھو االمل في انقاذھم من ھذا الوضع المأساوي المشین والفساد العام
  ». 7وأكدوا ذلك ببیعتھم لمسلم ابن عقیل ،ولذلك كتبوا واخذوا یلحون على الحسین



 2018�رش�ن الثاين  8-7 اجلامعة املستنرصیة - لكیة ا�ٓداب       ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقايف العارش 
 

583 
 

 «تص������بح العودة الى التاریخ ض������رورة ملحة لیس فقط ،ومن ھذا المنطلق
والتي یرى  وإنما كما یشیر البعض الى ادراك غایة ھذا التاریخ »8حدث  ما دلتخلی

تاریخ بقوة فھو مبدأ  « فیھا البعض تجلي المبدأ الفكري الروحي على ص�������عید ال
وھو  ،ھذا ھو معنى التاریخ ،االنس����ان الذي ص����نعھ الخالق الكلي المعرفة والطیبة

الذي  مسار انحسار ونقصان ومسار اكتمال وإتقان كما یقول روسو بصدد التاریخ
ھ الكثیر من تنطوي علیة طبیعة االنس�����ان على ص�����ورة مش�����روع رباني یتحقق فی

وھكذا جس�����د الحس�����ین ھذا  ،» 9كما یتحقق الفعل االلھي الكوني الش�����امل ،االلزام
النموذج الرائد في ضمیر االمة الحي والقادر على تمثالت ھذا المشروع من انجاز 
ما سعى الیھ في انتاج دین ودولة یتالءمان مع ما اراد هللا لخلیفة االرض في انجاز 

 ماشى مع الخالفة التي اوكل هللا تحقیقھا لبني االنسان. مشروع العدالة التي تت
كیف ال ینطوي الطف على كل ھذه المعاني  ،بدورنا بعد الذي تقدم نتس����اءل

الس�����امیة في انجاز مش�����روع االمة التي اوكل هللا لھا ھدایة البش�����ریة وإتمام الدین 
لحسین بإلزام بالرسالة المحمدیة في اقامة دولة العدل وھل یوجد من ھو احق من ا

نفس��ھ بالس��یر وفق مقتض��یات الرس��الة التي غایتھا بناء االنس��ان في حریة االیمان 
وتحص�������ینھ من االس�������تبداد والطغیان والكبر الذي یس�������لب حقوق الغیر  والمعتقد

ال یمكن ان تقرأ الطف كحالة س�������كونیة منقطعة عن  ،وھذا الحال واس�������تعبادھم.
لفكر السلفي ذلك. وإذا ما حاولنا ان نقرأ ثورة الوعي التاریخي لألمة كما یرید لھا ا

الحس�������ین وفق االحداث التي عرفناھا في العراق عندما تالحم طرفي المعادلة بین 
ماض ذو تأثیر مش���ع وحاض���ر حفزتھ الوقائع بص���فتھا التاریخیة الواقعیة لكنھا في 

ي ال ذات الوقت تجاوزت ھذه الحدود لتدخل وعي االمة من خالل المیثولوجیا الت
لتض�����في على تطبیقھا في الواقع  ،تتقاطع مع الحقیقة التاریخیة في قض�����یة كربالء

حقیقة  ،لھذا المخیال .ابعادا وجدانیة تجعل من الحس��ین التاریخي حس��ینا اس��طوریا
منافع جمة اس������تطاعت ان توجد نوعا من التكامل في التقاء المص������الح بین الدیني 

یة التي الغیبي المقدس والحاجة االجتماعیة ل لتغیر من خالل النھض��������ة الحس�������ین
استطاعت ان تظم بین فصائلھا من ینشد الحق لذاتھ ویقارع االنحراف واالستبداد. 
وخیر ش���اھد على ھذا االس���تثمار االنس���اني للطاقة الكامنة في نھض���ة الحس���ین ھو 
االلتفاف حول فتوى المرجعیة للدفاع من العرض والوطن و االخوة و االنس�������انیة 

بل واش���د قس���وة وفتكا  ،میة الس���لفیة التي جعلت من الدین س���الحا مھلكاض���د ظال
الخارجیین حینما س���دت كل منافذ العقل والتروي وھي تحتكم  باإلس���الم من اعدائھ

ولیس  .وتحكم لغة التشرید والسبي بكل من ال یرضخ لھم بالقول ولم یشاركھم فعال
ابناء الطوائف االس�������المیة  ادل من ذلك على الحاالت الكثیرة التي تعرض لھا من

وك��ذل��ك من معتنقي ال��دی��ان��ات االخرى. وبھ��ذا یلتقي البع��د الواقعي الحقیقي لثورة 
فیما وراء المذھب وعلى مستوى  الحسین بنقاط جذب اخرى اكثر اتساعا وشمولیة

لذي جعل من  .الحیاة برمتھا یات الطف في التحامھا ا وتعد ھذه االخیرة احد تجل
لبعدھا المذھبي و الطائفي والمناطقي والزماني ایض��ا وال اقص��د المعركة متجاوزة 
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ھا  خارج الت�اریخ. الن المعرفة الواقعی�ة لواقع�ة الطف تكمن في بع�د تدور  بأنھ�ا 
التاریخي وانجالء الحدث في حقائق جعلت من الطف مدادا النتص�������ارات اوقفت 

راف القادم بل اس�������تطاعت ان توقف ھذا التدھور واالنح ،التمدد المنحرف لداعش
من عمق التاریخ العربي الذي یرى في یزید الحاكم العادل الحكیم حینما یقول ابن 

 « :االساسیة في بنیة االمة ومحط الخالف عند االحداث العربي في بعض القضایا
 وهللا یتولى توفیقكم وحفظكم ،او اسكتوا عن الكل ،باالحزم واألصح فخذوا ألنفسكم

یلمح أي باحث عن الحقیقة في ھذا البعد الس�������لفي تبریر للحاكم الظالم  قد ». 10
فقھیة  رؤیةوكذلك تھیئة مناخ یقر التھادن وال یش����جع على التص����حیح انطالقا من 

 والیة «ومنھج حیاتي في االمور الس�������یاس�������یة للبالد من خالل تأص�������یل من أن 
  ». 11ھالمفضول نافذة وان كان ھنالك من ھو افضل منھ اذا عقدت ل

الحقیقة ان ھذه الرؤیة تؤس�������س الخض�������وع لمبدأ القوة وبالتالي تكتس�������ب  
الحكومة الفاس���دة من جراء س���یاس���ة الترھیب والترغیب ش���رعیة البقاء واكتس���اب 
البیعة التي رفضھا الحسین حینما صرح عالنیة ان مثل الحسین ال یبایع مثل یزید 

وبھذا فقد اسھم  .اق في قیادة االمةلما اشتھر عن الثاني عدم العدل وانتفاء االستحق
الخروج الحس�����یني اس�����ھاما مباش�����را في إعادة ص�����یاغة الوعي من خالل االثار 

  .االجتماعیة التي ترتبت علیھ كما سنري
  االجتماعیة لثورة الحسین اآلثار 

أن أص����الة أي حركة ثوریة اص����الحیة تتجلى لیس من خالل ادعاء قائدھا  
بل صدق نیتھا وسداد نظرتھا عالوة  ،فقط النھوض واإلصالح العام والمنفعة العلیا

وجود تالحم ألثارھا االیجابیة بین ماض�����یھا وقدرتھا على اس�����تنھاض الجیل  على
یة باألزمات وكذلك امكانیتھا على  الجدید وتجاوز االطر الزمن خلق وعي االمة 

تھ  عد بحد ذا نازعة. ان حدوث ھذه االثار ی ھا وتمییزھا بین القوى المت التي تلم ب
اذ البد  ،انتص��ارا لھا. ومن ھذه الجدلیة تنبثق اھمیة حركة الطف في ض��میر االمة

لالنتص�����ار من وعي یتجاوز النظرة االنیة المرتبطة بمص�����لحة ض�����یقة قد ال تدوم 
اثرا حمیدا في تش������كیل ھویة األمة. وھذا ما یلمس������ھ القاص������ي طویال وال تخلف 

والداني وكل من یطلب المعرفة بحقیقة تاریخیة واقعة الطف التي اس�������تطاعت ان 
في تكوین  تتجاوز االطر العقلیة في ذلك الزمان لتلتقي باإلنس�����انیة في افق واس�����ع

نت و مازالت وھكذا كا ،أنموذجا یحتذى بھ في ص����حوة الفكر وعدم الركون للظالم
 ،مقتل الحس����ین ودلیل على عطاءھا بص����رف النظر عن ،نبراس����ا لكل قوى الخیر

نھ  یة حقق «فا تھ العرفان یا فھ المعنویة وأدرك غا ھدا فأن ال أبي  ،ا بل  وفي المقا
  » .12بأي شكل من االشكال ،سفیان لم یحققوا ایا من اھدافھم

لرؤیة التقلیدیة في بناء وعي مغایر ل ینظر الراص�������د المتفحص اذن كیف 
التي ترى ان الحس�������ین قد قتل بس�������یف جده رس�������ول هللا ؟ ھل لنا ان نتحرر من 
القراءات التحریفیة التي ما زال البعض یس�������یر على خطواتھا التي انتجتھا اقبیة 
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السبات االجتماعي لألمة ؟  وننبذ القشور التي تغلف االحداث التي اقلقت السالطین
لیلیة التي غایتھا الص��دق التاریخي بعد ھذه المس��افة في ھل لمثل ھذه القراءات التح

رؤیة علمیة موض�������وعیة خالیة من التبجیل وفق ذاكرات تعددیة دون ترجیح أو 
وقراءة االثار  غلبة ذاكرة على اخرى س���وى االحتكام الى منطق العدل والص���واب

سیاسة على  االجتماعیة التي ال یمكن تجاھلھا ؟ اما ان االوان ان نخرج من غلبة ال
التاریخ ونحولھ من بؤس الى ش��اھد حقیقي على مس��یر البناء للعقلیة المس��لمة التي 
ما زالت ترزح تحت تأثیر السیاسة المنحرفة التي تغدق بالعطاء وتلوح بالخیزران 

الیھ ؟ ویس�������تطیع أي باحث من الرجوع الى امھات كتب التواریخ لمعرفة ما الت 
من  الناس أزاء خروجھ حین س����أل الحس����ین عن موقف االحداث في ھذا الس����یاق

وھو احد النفر االربعة الذین اقدموا بین  ،فقال لھ مجمع بن عبد هللا العائذي ،مكة
 ،یس��تمال ودھم ،وملئت غرائزھم ،اما اش��راف الناس فقد أعظمت رش��وتھم« :یدیھ

فان افئدتھم  ،وأما س��ائر الناس بعد ،فھم ألب واحد علیك ،ویس��تخلص بھ لص��یحتھم
لكن یوجد في الجانب االخر من  » .13وس����یوفھم غدا مش����ھورة علیك ،تھوي الیك

ھو اشد صالبة وأقوم اخالصا لحركة الحسین كما یورد نفس المصدر قصة قیس 
نعم اخذه الحص��ین بن تمیم فبعث بھ  « :حیث قالوا بص��دده ،بن مس��ھر الص��یداوي

ولعن ابن  ،یاد ان یلعنك ویلعن اباك فص��لى علیك وعلى ابیكفأمره بن ز ،الى زیاد
واخبرھم بقدومك فأمر بھ ابن زیاد فالقي من طمار  ،زیاد وأباه ودعا الى نص���رتك

فما كان للحسین  ،ھذه ھي الحال التي سادت البالد بعد موت معاویة .» .14القصر 
لكي ال  الس��لطة. ان یس��تكین والعباد تس��تنجد بھ لنص��رة الدین والخروج من مفاس��د

نس�������عى لتغلیب العاطفة على النظرة العقالنیة ولتجنب النبرة الخطابیة نلجئ الى 
ثار المترتب�ة على واقع�ة الطف لدقیق لتفحص اآل قب ا غت  عین المرا التي ص��������ا

توجھات الكثیر من الحركات التي رأت فیھا ممثل حقیقي للمصلحة العلیا لألمة في 
 بیل المثال ولیس الحصر. مواطن عدیدة نذكر منھا على س

 إفھام الناس عمق السیاسة المحقة في قیادة العباد وان لم تحقق نصرا عاجال. .1
التسامي على القمع وتحقیق عدالة اجتماعیة ترسي دعائم الحق والمساواة بین  .2

الخلق على اس���اس االخوة في الدین او التناظر في الخلق دون الخض���وع الى 
  .(ھیھات منا الذلة) الذي اصبح مثال یحتذى بھ منطق القوة حینما رفع شعار

مناھض��ة الش��ذوذ الفقھي والعقائدي الذي یفتي دون تقوى هللا ویمنح ما لم یكن  .3
لھذا اس����تمر االمام في توس����یع رقعة الثورة حتى بعد اس����تش����ھاده  ،علیھ قیما

 فاكتس�����بت الحركة بعدھا االنس�����اني والكوني في ایقاظ العقول من مغبة الغفلة
  وقد شھدت العصور المتاخرة على تفھم انتفاضة الحسین.

وھذا دلیل على ما قلنا بان الحس��ین انار مش��اعل الفكر وأیقظ الض��مائر للبحث  .4
عن الحقیقة وقد أمن الكثیر بعدالة قض���یة وانظم الى لواء المناص���رین لھا بعد 

ركة سید طول سنین. ویعد ھذا االمر منا اعمق االثار االجتماعیة االیجابیة لح
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الشھداء الذي لم تستطع الماكنة االعالمیة لبني امیة من تذویب اثارھا وإخماد 
  .وممارساتھا الشاذة صوتھا في الكشف عن المستور للسلطة االمویة

في  تعد ھذه االثار من اھم العوامل التي تسھم اسھاما فعاال الى زمننا الراھن
 لى االثر االجتماعي البلیغمواص����لة النص����ر وتھیئة ارض����یة خص����بة للمحافظة ع

تداده الثوري. كونت ھذه  تاریخي في ام حام ال یدة الص�������حیحة من خالل االلت للعق
 االبعاد مجتمعة في ملحمة الطف منھاجا حقیقیا ارس���ى جملة من القواعد الس���لوكیة
في المعارك االخیرة التي حس���مت في العراق لص���الح ص���وت الحق والحریة على 

والقراءات المجتزأة للنص القرآني او الروای��ة المبتورة  قوى االنحراف و الظالم
والمزیفة التي توھم الس��ذج من الرعیة والمفتقدین للحس النقدي بالتمس��ك الظاھري 

  .بالحجة غیر الناھضة كما مر معنا خالل البحث
العقلیة الس����لفیة المبنیة على االقص����اء والتكفیر  كما وأظھرت انحرافات تلك

التي خرجت من  م اجمع بان الحس�������ین حي في ض�������میر االمةكما و اكدت للعال
طالما یكون اس��تمراریة لذات النھج المحمدي  ص��ومعة القول الى فعل یأبى الزمان

 وربما یقودنا ھذا االمر الى رؤیة تحلیلیة للحدث  .االصیل
 قراءة تحلیلیة للطف

عن مجمل تس��ند القراءة التحلیلیة لحركة الحس��ین دورا غیبیا ال یمكن ابعاده 
االحداث التي ال س�������بیل إلدراك كنھھا بالوس�������ائل العقلیة او االحتكام الى المنطق 

بل تتمركز العقیدة الش����یعیة في الكثیر من اركانھا على  ،الوض����عي في فھم ابعادھا
قض�������یة االمامة التي تعد امرا ربانیا ومرتبة ال ینالھا ایا كان من االفراد وان بلغ 

یعني ان في االمر لغیب یعص��ى على الفھم وتكلیف ال  ص��الحھ درجة عالیة. وھذا
البد من  مع ذلك یرى الكثیر من مفكري االمامیة بأنھ .یعرف س�������ره إال هللا وحده

االخذ ایض����ا باألس����باب الطبیعیة التي دعت االمام للخروج على الة الحكم االموي 
رى قطیعة لھذا فأننا ال ن .الذي عرف بعدم الس��داد وحول البالد الى ملك عض��وض

في احداث التاریخ الكبرى التي ص��دعت ض��میر االمة وقوض��ت س��كونیتھا كحركة 
الطف التي اسست لنھضة الفكر ومناھضة الظلم وزرعت اللحظة التاریخیة لروح 
الثورة بعد أن اس����تتبت االس����باب في امتالك العباد ومص����ادرة االص����وات النافرة 

لبیت االموي ال تعامل إال بالقمع الن أي معارضة ل ،حسب ما ترى السلطة االمویة
 .بل وعمدت الى اقصاء وتشرید وتقتیل اصحاب الفضل في االسالم ،واالضطھاد

لكن الذي یثیر تس��اؤالت كثیرة ھو كیف اس��تطاع الطف ان یؤس��س اللحظة  
بل وحتى االس���طوریة  ،التاریخیة لالنتص���ار و یبقي في الذاكرة الجمعیة التاریخیة

قل في جزء من ھذه االمة التي ش�������كلتھا على مر التاریخ  في وعي االنس�������انیة او
ش�������یعة (ال البیت ) ؟ والى أي مدى حقق ھذا التواص�������ل من المنظور العقائدي 
والتاریخي لتض������حیات الطف واس������تمراریتھ في تحقیق نص������ر ومقارعة ظلم في 
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اعتبار الحركة الحس�����ینیة كخلفیة تاریخیة لالنتص�����ارات المتحققة في العراق على 
ش كواقعة حقیقیة خرجت من االطر النظریة الى ارض�������یة وص�������البة الحدث داع

 التاریخي الذي نشھد علیھ جمیعا ؟ 
وجدنا نوعا من  في واقع الحال وانطالقا من الكثیر من القض����ایا المص����یریة

 .التقارب المنھجي في تقص���ي االس���باب واإلخطار المحدقة باألمة س���ببا لالنتفاض
فالذي جعل الحس���ین رافض���ا لظلم بني امیة في الطف ش���كل ألتباع ال البیت نقطة 

الخطیر والذي ینذر بتھدید كیان االمة و  لتلتقي في وحدة الحدث التاریخي انطالق
دون ص�������د قد یتحول الى نقطة مفص�������لیة في تاریخ  ،ال س�������مح هللا ،الذي ان بقى

تدھورھا. فقد دعت دینامیكیة حركة الحس���ین ودیمومتھا الى تحفیز الروح الجمعي 
لدى اتباع ال محمد في استجماع الطاقات الكامنة واالستعداد للتضحیات في سبیل 

الة انتشال االمة من الجمود والخراب والتصلب بل واالنحراف عن قیم الحق والعد
 واإلنصاف والحریة التي تمثلت بالحركة الداعشیة. 

ناتجا من ھذا التواص�������ل الروحي والمعرفي  كان الرد على ظالمیة داعش
المستند الى قابلیة حركة الطف و المؤسسة تاریخیا على حیویتھا ومشروعیتھا في 
 اعدم القطیعة ما بین الماضي والحاضر. فقد وجدنا من خالل االستقراء في عصرن

التالحم في المنھج الذي ینم عن اس������تمراریة  الحاض������ر خیر دلیل على تحقیق ھذا
الطف تحت شعار (كل أرض كربالء وكل یوم عاشوراء). تاریخیا فھو یشكل الى 

 ،االن انموذج محطة الھام الكثیرین من اص�����حاب العقول النیرة والض�����مائر الحرة
ومس�����ؤولیة عالیة قد تتجاوز فأنھم یجدون في حركة س�����ید الش�����ھداء ذخرا اخالقیا 
وھنا تلتقي الضمائر الحرة  ،االطر الدینیة طالما سعت للتحرر من الظلم واالستبداد

مع اس��باب نھض��ة الحس��ین وكما حدث ھنا على ھذه االرض الطاھرة ما اعاد الى 
الموت من  االذھان وقفة الحس��ین وھو یقارع الظلم والجور و الفس��اد لیؤس��س مبدأ

أذن ھذا التالحم االنساني ھو احد منجزات  تصار الدم على السیف.اجل الحریة وان
یا ترى ھل یجوز بعد الذي  ،حركة االمام الحس��ین على مس��توى التاریخ المعاص��ر

حص������ل بان الحس������ین ما كان علیھ لیھرق دماء ابناءه وخلص أص������حابھ و اوالد 
ھل  ،یزید عمومتھ المقربین منھ ؟ لو افترض�����نا جدال بان الحس�����ین لم یرفض بیعة

سلطة وھل حقق  یمكن للعصور الالحقة ان تنتج وعیا وضمیرا مغایرا لما تریده ال
 التاریخ االسالمي ھذا الكم الھائل من الحركات التصحیحیة؟ 

یة  لدینی�ة والرؤ یة ا الحقیق�ة انن�ا ال نرى أي قطیع�ة منھجی�ة في توحی�د الرؤ
لشتى االنحرافات في  زرع وعي مناھض موحدة:الدنیویة حینما یصبان في نتیجة 

 العقیدة الس����یاس����یة التي اس����س����ت على دعم فقھي منحرف وخانع لس����لطة مس����تبدة
  .كالرؤیة السلفیة
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  في كربالءانھیار داعش في العراق ھو استعادة للحسین 
البد لنا من وقفة امام معطیات الواقع المتغیر لمعرفة قوانین باتت معروفة 

في جس���امتھ. نحن في العراق الیوم ما  للحدث التاریخيمن لدن االوس���اط المراقبة 
مواجھة قد ال تقل ش�������راس�������ة وال عنفا وان تباین الزمن  ،زلنا في قلب المواجھتھ

عبر القرون مرحلة انتص�������ار الدم فإذا كانت كربالء قد حققت  .واختلفت االماكن
على الس�������یف في المواجھ��ة المعروف��ة ت��اریخی��ا بین البی��ت العلوي وھو الممث��ل 

فالحس�����ین ھو الذي یمثل  .الش�����رعي لخالفة االمة ومغتص�����بو الحكم من االمویین
 نقطة ثوریة وإص���الحیة لذا ش���كل رفض���ھ للبیعة ،االمتداد الرس���الي للدیانة الكونیة

ساد الذي اس تشرى حینھا. إذ ال یمكن تجاھل الطف، ھذه العالمة المضیئة على الف
في تاریخ االمة وان التزم الص�������مت بعض من ال یجرأ على قول الحق المبین في 

والس��لطة االمویة حینما رفض المھادنة رفض��ا قاطعا  س��یاق المواجھة.بین الحس��ین
قولھ حینذاك قال  ». 15الفس�������ق والفجور « :وان یعطي البیعة لرجل عرف عنھ

ان مثلي ال یبایع س���را. وبھذا ارس���ى  المش���ھور عندما ارادوا اخذ البیعة منھ س���را
ظالم وعدم  عدم الركون لل با ل با عدم التس�������لیم. كون ھذه المواجھة فتحت  قانونا ل
االنص����یاع إلمرة والنزول عند رغائبھ وبالتالي فقد اس����س االمام اللحظة التاریخیة 

وما زالت لیومنا ھذا مرحلة تاریخیة فاص��لة لالنتص��ار. فقد س��جلت حركة الحس��ین 
شعار من یمتلك القوة والمال والسطوة ،في خروجھا على الظلم و االستبداد بان  وإ

وھكذا اس������س الطف تاریخ الجماعات  .ھذه االدوات لیس������ت لھا الغلبة على الدوام
فكانت ثورة الحس��ین بالطف ھي ص��وت المقموعین  .المقھورة ازاء طغیان حكامھا

زرع ثقافة تنویریة غیر مھادنة تھدف الى تحقیق الحریة في المعتقد والوصول في 
على جمیع المس�����تویات وان حققت الثورة ابعادا اخرى في  باإلنس�����ان الى التكامل

المخیال  البعد الدیني أو الطائفي الذي تعامل معھ كما اس�������لفنا رمزیتھا تجاوزت
الس�����وس�����یولوجي في ایامنا ھذه على نحو ایجابي في تفس�����یر البعد غیر الدیني في 

وقد جس�دت حركة  .ش�خص�یة الحس�ین بالنس�بة لمن ھم على غیر المعتقد االس�المي
الحسین وأتباعھ ھذه المعاني مجتمعة في مواجھة تعد من اشرس المواجھات اذا ما 

كة الطف التي ش�������نھا الطرف المقابل قد وان كانت معر قورنت بالحرب التقلیدیة.
خرجت عن قیم الفروس�����یة في الحروب حیث تم ابادة حتى الطفل الرض�����یع وكأن 

لكن االمر لم یثني الحس��ین عن  ،الحرب ارید لھا القض��اء على البیت العلوي برمتھ
مواص�������لة المواجھة لنیل الدرجات العلى التي حبي بھا. یرى بعض المفكرون في 

مراجعة ش����املة لكل من ارھف الس����مع لمأس����اة كربالء حین یقول  ناالمام الحس����ی
حتى  ،بتفاص��یلھا المأس��اویة ،ما ان خلص��ت من قراءة " مذبحة " كربالء «احدھم 

طة الثورة بدأت نق نا  مت كربالء في نفس�������ي وفكري ومن ھ كل  ،قا الثورة على 
ذا وھ » .16ثورة الحس�����ین داخل روحي و عقلي ،مفاھیمي و مس�����لماتي الموروثة

دلیل على ما قلنا بان الحسین انار مشاعل الفكر وأیقظ الضمائر للبحث عن الحقیقة 
  وقد أمن الكثیر بعدالة قضیة وانظم الى لواء المناصرین لھا بعد طول سنین.
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لھ��ذا خلق��ت حرك��ة الحس�������ین وعی��ا حی��ا وبع��دا بین الفریقین ال یمكن لھم��ا 
لھ الدواعش من تلك النظرة المنحرفة أنطلق مجددا الفكر الظالمي الذي مث .االلتقاء

والعقیدة الفاسدة في حربھا بالعراق بینما اراد لھا ابناء الحسین الغیارى تثبیتا لقوى 
لھذا كان االس����تعداد فائقا وقد  .الحق وممارس����ة للدفاع عن المقدس����ات واإلنس����انیة

جمع من  تجاوز الحس��ابات التقلیدیة في ادارة المعارك فلوال الدروس التي اس��تلھما
المؤمنین من طف الحس�����ین حتى وان اختلفت ص�����ورة البطل او الزعیم المس�����دد 
لدواعش لكانت البالد عرض��������ة لمغول جدید  نا ض��������د ا باإلرادة االلھیة في حرب

كان للطف حضور مثمر یذكرنا في مواجھة الدم  .وانتكاسة لیس من بعدھا انتكاسة
العقائد الفاس��دة. كل ھذه العوامل بالس��یف والنبل بالس��فالة واإلیمان الحق باعوجاج 

حیث ما  ،ادت الى انھیار معاقل داعش على ارض فیھا للحس�������ین اثر وحیاة خالدة
زال ش����عار( كل ارض كربالء وكل یوم عاش����وراء) ھو ش����عار من ھب لنص����رة 

الم یعوا كیف  «المبادئ الحقة. وقد اشار الى ذلك انطوان بارا حینما قال صراحة 
الى مسیرة وكیف صارت الشھادة  ،العظیمة بتقادم العھد علیھاتحولت ھذه الملحمة 

الى رمز للحق والعدل. وكیف  ،التي أقدم علیھا الحسین وال بیتھ وصحبھ االطھار
منارة ال تنطفئ لكل متطلع باحث عن الكرامة التي  ،ص������ار الذبیح بأرض كربالء

 الى ذلك صراحة اشارفي القران الكریم حینما  »17خص بھا سبحانھ وتعالى خلقھ 
نعم ففي كل جیل ھناك من یتبع س�������بیل  .ولقد كرمنا بني ادم :قائال من موقع بأكثر

فإذا حبس س���بحانھ  .الحس���ین وھناك من یمثل الظلم واالس���تبداد ویس���یر بغیر ھدى
من  تجلتمس��تقبلیھ  تأثیراتوتعالى النص��ر مؤقتا عن الحس��ین وأص��حابھ فلحركتھ 

مازال ملھما لجمع غیر یس�����یر من المؤمنین بالحریة  خالل االمتداد التاریخي الذي
في اھل البیت خیر من جس��د ھذه المس��یرة الحافلة بالفداء  وأتباع .االنس��انیة والعدل

أي ان طف  .تحملھم المس�������ؤولیة االخالقیة بعیدا عن النظرة الطائفیة او المذھبیة
عتقد وض��یق الحس��ین ورمزیتھ في وعي الناس جعل كل من س��لم قلبھ من فس��اد الم

النظرة الى االنض�����مام تحت لواء موجة ھذا النداء والتعبئة الیھ. یعد ھذا الص�����نیع 
اس��تعادة لحظة تاریخیة من النادر ان تتكرر لوال عظمة الحدث المؤس��س  بحد ذات

االول في ض�����میر االمة المؤمنة بقیم الحق والحریة والكرامة االنس�����انیة وص�����دق 
وتحقق النص��ر  ،فإذا احتش��د الحش��دالمام الحس��ین. المعتقد الذي یتناغم مع رمزیة ا

كل فرد یرى نفس�������ھ امتدادا لمعركة الطف دون تمییز  ،ببركة تاریخیة الحس�������ین
جنس او لون او معتقد وان نھض����ت الحركة على اس����اس دیني وعقائدي في طف ل

 ازدان باجر اخروي دون ان یقص���ي احدھما االخر النص���ر الدنیويف ،ابي عبد هللا
الش���عور باالنتماء لذات النھج حفز المقاتلین وش���دد من ف .في المعارك ض���د داعش

سبابازرھم في االلتقاء  وھكذا ازداد  .ن كربالء تعاد من جدیدأالطف االولى وك بأ
التكفیر  المقاتلون ایمانا بعدالة قض����یتھم مادام الطرف االخر ال یرى في الدین غیر

فان  لھذا الس��بب .لیس على معتقدھم ھووالقتل والتش��رید والس��بي الذي اوقعوه بمن 
وھم یس����طرون  واقعة كربالء حاض����رة في وعي االحرار من جمیع الملل والنحل
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على قوى الظالم لتنتصر كربالء مجددا من خالل مبادئ الحق اروع االنتصارات 
یة مة االنس��������ان عدل والكرا عد بحق مدادا  بالنتیجةو .وال فان تض�������حیات الطف ت

في ان  وحقیقة تاریخیة تش������كل قوة حقیقة وملھمة ورمزیة لالنتص������ارات مادامت
 واحد. 

 خالصة البحث 
عال من التماس�ك  كما اس�لفنا خالل البحث ان أي مجتمع بحاجة الى مس�توى

ق��ادرا على تطویر النظم االجتم��اعی��ة التي  اذا اراد ان یكونوالوعي  االجتم��اعي
تتناسب تماما  دوافع حركة الحسین فأن لھذا .لھاشباع النوازع االساسیة  الىتسعى 

جمع من  بھا امن قد مع تطویر وبناء ذلك التماس������ك االجتماعي بص������فتھا ظاھرة
 ااداعد ویمكننا ان نضیف لھمالمسلمین الشیعة  المسلمین ال یستھان بعددھم إال وھم

ظاھرة تستحق  الن تضحیات الطف .خاصة والبشریة عامة الطوائف االخرى من
وقفة تأملیة والبد ان تلقى اھتماما متزایدا یتناس��ب مع االنجازات التي تحققھا وتلك 

یةالتي ما زالت على طریق التحقق خدمة  مذھبي  لإلنس��������ان بعیدا عن التخندق ال
 .الضیق
في  ش����رعیة مطالبمن أش����رف وأنبل  قدرتھا تس����تمدأ حركة ألحقیقة ان 
اوین كبرى الحركات االصالحیة تجاوزت محنة تحت عن واندرجتاالسالم  تاریخ

الذي یبلور حولھ  الیقیني الى الفعل اس����تندتالحس����ینیة  الحركةالفكر المجرد كون 
من خالل إال وھو االص�������الح واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر  الدینجوھر 
 .كطاقة روحیة لھا مردود ایجابي في حیاة االمةبالدین  االیمان

سائرون على  ترجموا اھداف الحسین بلغة حدیثة  تضحیات الطف ریقطفال
الفعل الثوري الذي ال یص�������ادر الدنیا انطالقا من و تتماش�������ى مع النھج التحرري

 التيحركة التاریخ انخلق وعي ب الطف تض������حیات وبفض������ل .مس������لمات اخرویة
السیاسیة طرأت على الدین من خالل الممارسة وجدت نفسھا امام متغیرات كثیرة 

 ،وتأثیرھا السلبي على الدین نفسھ وحسر دوره في ممارسات وطقوس غیر مجدیة
 ،من خالل اقص���اء الدین عن التأثیر المباش���ر في الحیاةبل وتكریس للحاكم الجائر 

كما ھي النظرة الرس��میة للدین في تجربة العقلیة المس��لمة التي تعاني من التص��لب 
لھا  التعرضالتي ال یمكن  مس����میات القدس����یةالذي یص����ل حد الجمود احیانا تحت 

  بحجة تلك امة قد خلت.
منطلقات  ان االنتص��ارات على داعش جس��دت بعد الذي تقدم نس��تطیع القول

التعبدي و الطقوس�����ي  ىمس�����توالالكبیر من الدیني  انجاز التحولتحقیق  الطف في
 المجتمع الذي ینش����دفاعل ومؤثر في  متطورالخالص الى مس����توى وعي منفتح و 
كمحرك وحافظ للھویة  تض����حیات الطف ربط الخالص والحریة الفكریة من خالل
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زلق االرھاب الفكري او العنف من الواقعة فيالنظرة الس�كونیة  بعیدا عن في جدلھا
 القسري الذي یمارس ضد االخر المغایر. 

لك�ل منص�������ف في الت�اریخ یج�د انھ�ا لم تكن  لواقع�ة الطفأن تفحص واع 
وفق رفض بل ھي طریق منفتح على االخر  ،اسقاطا لعالم طائفة منغلقة على ذاتھا

فأننا نستذكر كل كربالء  .التدین الظاھريللقمع السلطوي الذي یستمد شرعیتھ من 
حینما تمت س��تنطق التاریخ في كل وقفة من وقفات االمام تروحا وانتفاض��ة وثورة 

بفض������ل ھذا االمتداد  على داعش العراق وتحقق النص������ر في مع داعش المواجھة
الم یش���كل ھذا الوعي الجدید الذي ینبني على الوجدان ض���ربا من التحرر  .الثوري

من التقلید االعمى لس��یاس��ة متحجرة اس��س��ت س��احة ص��ارت لھا الغلبة على التاریخ 
  ؟ وبالتالي فأنھا اسست لبؤس التاریخ

 ناجعةمناس�������بة یش�������كل  بعد كل ما تقدم مراجعة الطف تاریخیاالحقیقة ان 
توجب على  وعیا مغایرا. لذا كونلتخرجنا من بؤس التاریخ الى نور العقل الذي 

من  امشروعھا االصالحي بدءل استمرارا یةالحسین الثورة ان یرى في كل منصف
 التي كونت المادة االس��اس��یة لالنتص��ار االحس��اس بعمق المأس��اة الذي یھیئنا للثورة

ت نتصرأعمیق بالحریة فالطائفیة الى وعي  حینما خرجت الحرب من عشعلى دا
  .االرادة الخیرة في توحید كلمة الحق والحریة

 :مصادر البحث
 .2004 ،منشورات فاروسي، قم ،الحسین في الفكر المسیحي ،بارا، انطوان  •
في تحقیق مواقف  العواص������م من القواص������ماالمام القاض������ي ابي بكر،  ،بن العربي المالكي •

وثقھ وزاد في تحقیقھ  ،تحقیق الش�����یخ محب الدین الخطیب ،الص�����حابة بعد وفاة النبي (ص)
منش����ورات مكتبة الس����نة بالقاھرة الدار  ،القاھرة ،والتعلیق علیھ مركز الس����نة للبحث العلمي

 .1412 -6ط/ 1405-1ط/ ،السلفیة لنشر العلم
مراجعة وتقدیم وض���بط النص أ. ،البدایة والنھایة ،عماد الدین ابي الفداء اس���ماعیل،بن كثیر •

 .2005 ،1ط/ تحقیق 7ج/ د. سھیل زكار،
سین ،ادریس ،الحسیني  • شیعني الح ، االنتقال الصعب في المذھب و ألمعتقد، منشورات لقد 

 ھجریة.  1415 ،النشر دار االعتصام للطباعة و
 2،1413ط/ ،49، ص: 6.ج. ،قادتنا كیف نعرفھم ،ایة هللا الس�����ید محمد ھادي ،الحس�����یني •

 طبعة حدیثة دون تاریخ. ،44تحقیق السید محمد علي نقال عن بحار االنوار ج / 
مؤس�����س�����ة العارف  ،أض�����واء على ثورة االمام الحس�����ین ،الس�����ید محمد ص�����ادق ،الص�����در •

 .1996 ،1بیروت، ط/ ،للمطبوعات
 ،، دار احی���اء التراث العربي5ج/ ت���اریخ الطبري ،ابي جعفر محم���د بن جریر ،الطبري •

 .2008-1429 1ط/ ،بیروت
 2ط/ ،تعریب الس��ید محمد ص��ادق الحس��ني ،2ج/ ،الملحمة الحس��ینیة ،مرتض��ي ،المطھري •

 .1992،الجدید مكتبة الفكر
، ت.حس��ین جواد الخطاب التاریخي والخطاب النیاس��ي ،تقاس��م المعارف میش��ال، ،دوش��یھ  •

 .2010قبسي،
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 لھوامش:ا

في تحقیق مواقف الصحابة  العواصم من القواصمالقاضي ابي بكر بن العربي المالكي،  اإلمام 1
وثقھ وزاد في تحقیقھ والتعلیق علیھ  ،تحقیق الش�������یخ محب الدین الخطیب ،بعد وفاة النبي ص

 ،منش��ورات مكتبة الس��نة بالقاھرة الدار الس��لفیة لنش��ر العلم ،القاھرة ،مركز الس��نة للبحث العلمي
 .243، ص: 1412 -6ط/ 11405-1ط/

 .244المصدر نفسھ، ص:  2
تحقیق  1413،2ط/ ،49، ص: 6.ج. ،قادتنا كیف نعرفھم ،ایة هللا السید محمد ھادي الحسیني 3

 طبعة حدیثة دون تاریخ.  310 :، ص44 .السید محمد علي نقال عن بحار االنوار ج
- 242من ص  العواص��م من القواص��مللمزید من المعلومات في ھذا الش��أن نش��یر الى كتاب  4

حیث یورد المحقق بعض االراء ینكر على اتباع اھل البیت اقامة الماتم و تجدید الحزن  246
على ابي عبد هللا الحسین ویرى ان مصیبتھ لیست اكبر من اغتیال عمر او مقتل عثمان واغتیال 

 علي. 
 .245در نفسھ، ص: المص 5
بیروت،  ،مؤسسة العارف للمطبوعات ،أضواء على ثورة االمام الحسین ،السید محمد الصدر 6

 . 59 :، ص1996 ،1ط/
 ،، مركز الطباعة و النشر للمجمع العالمي ألھل البیتثورة الحسینایة هللا محمد باقر الحكیم،  7

 104ھج. ص: 1425 2ط/
سم المعارفمیشال دوشیھ 8 ، ت.حسین جواد قبسي ،الخطاب التاریخي والخطاب النیاسي ،، تقا

 .148، ص: 2010
 .148ص.  ،المصدر السابق 9

 233:ص ،العواصم من القواسم مصدر تم ذكره سابقا، 10
 232 :ص ،المصدر نفسھ 11
 2ط/ ،تعریب الس���ید محمد ص���ادق الحس���ني ،2ج/ ،الملحمة الحس���ینیة ،مرتض���ى المطھري 12

 .14 :ص ،1992،الجدید مكتبة الفكر
 ،بیروت ،، دار احیاء التراث العربي5ج/ ، تاریخ الطبريابي جعفر محمد بن جریر الطبري 13
 .273ص:  ،2008-1429 1ط/
 . 274-273 :ص نفسھ،المصدر  14
مراجعة وتقدیم وض���بط النص أ. ،البدایة والنھایة ،عماد الدین ابي الفداء اس���ماعیل ابن كثیر 15

 . 61ص:  ،2005 ،1ط/ تحقیق 7ج/ د. سھیل زكار،
، االنتقال الص��عب في المذھب و ألمعتقد، منش��ورات لقد ش��یعني الحس��ینادریس الحس��یني،  16

 .313ھجریة، ص: 1415دار االعتصام للطباعة والنشر، 
 .65ص: ،2004 ،نشورات فاروسي، قمانطوان بارا، الحسین في الفكر المسیحي، م 17
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 حتوالت صور اخلطاب اجلهاديالثورة احلسينية يف  أثر

 أمنوذجا الشعبي احلشد

 

 د. صباح كاظم حبر العامري
 اجلامعة املستنصرية -كلية اآلداب 
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 ملخص البحث
الحس�������ین بن علي علیھم��ا الس�������الم بجوان��ب ع��دة من الحی��اة  تتجلى ثورة 

ومن تلك التجلیات  ،الس����یاس����یة والفكریة واألدبیة بعد اس����تش����ھاده في واقعة الطف
الكبیرة التحول االجتماعي في التعاطي مع الثورة الحس����ینیة التي اثرت في المجتمع 

ي عند المس��لمین ومن جملة ذلك التأثر تحول لغة الخطاب الجھاد ،على الص��عد كافة
احدھما ص���ورة المأس���اة التي  ،بش���كل یمثل مزدوجا فكریا وادبیا یض���في ص���ورتین

والثانیة ص��ورة الش��عور بالذنب في ادبیات الجھاد بعد واقعة  ،حص��لت لالمام الش��ھید
االمر الذي اعطى  ،الطف لتخاذل المجتمع عن نص����رة االمام الحس����ین علیھ الس����الم

لف الفترات التي مرت بھا االمة اإلس��المیة بعد واقعة للمجاھدین والثائرین على مخت
الطف المبرر األكبر لخوض غمار المعارك ومحاولة التحرر من قبض������ة الس������لطات 

ھا مة في اوقات ظال حاكم  ،ال بالخروج على ال وكان الخطاب الجھادي في التحریض 
انھا الجائر یمثل نوعا ادبیا یجمع بین تلك الص����ور ویبرز القض����یة الحس����ینیة على 

ویعوض���ون عن تقاعس االمة  ،النبراس الذي یخرج المجاھدون من اجل االقتداء بھ
والبحث یبین  ،في وقت اس���تش���ھاد الحس���ین علیھ الس���الم عن نص���رة االمام الش���ھید

بأس������لوب التحلیل اللغوي واالس������تعماالت األدبیة للنص������وص المأثورة في الخطاب 
تلف الفترات الزمنیة وص�����وال الى الجھادي التي ترافقت مع حركات التحرر على مخ

لغة الخطاب الجھادي عند مقاتلي الحشد الشعبي مبینا الصور التي اشتمل علیھا في 
ادبیات الخطاب المكتوبة والمسموعة والمرئیة التي رافقت أبناء الحشد الشعبي عند 

األول منھا في  ،وقد وقعت الدراسة على محاور عدة،تصدیھم لزمر داعش اإلرھابیة
عند المس��لمین قبل االمام الحس��ین علیھ الس��الم ثم تحوالت لیل الخطاب الجھادي تح

عند االمام الحس����ین علیھ الص����ور الجھادیة في زمن االمام الحس����ین علیھ الس����الم 
مبرزة الص��ور التي  ،تحلیل الخطاب الجھادي في ادبیات الحش��د الش��عبي ثم ،الس��الم

ور التي مرت بھا االمة اإلس���المیة اعتمد علیھ الخطاب الجھادي على مختلف العص���
  .ومصادیق ذلك على واقعنا المعاصر
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 حتوالت صور اخلطاب اجلهاديالثورة احلسينية يف  أثر

 أمنوذجا الشعبي احلشد

 د. صباح كاظم حبر العامري
 اجلامعة املستنصرية -كلية اآلداب 

sabauhe@gmail.com  
 ) األلیمةفي واقعة الطف الحسنیین حقق  ،الحسین "ع" مشروع استشھادي ( 

 تمھید
یعرف مفھوم الخطاب اص�������طالحاً بأنھ مجموعة متناس�������قة ومترابطة من 

المرس���ل إلیھ،  الجمل واألقوال، تحمل في س���یاقھا معلومات ومعاني تھم المتلقي أو
وعملیة الخطاب  ،كما یُعرف أیض��اً بأنھ فعل كالمي یھدف إلى التأثیر على المتلقي

 :توجب وجود ثالثة اركان رئیسیة ھي
لُمؤلف: ھو الذي یعد ص���یاغة الخطاب بش���كل منظم ومترابط، ولدیھ القدرة ا

ھا الخطا ئة التي یوجھ إلی ب، على التكلم واإلبداع. المتلقي: ھو الش�������خص أو الف
ولدیھا حاسة التوقع واالنتظار أثناء توجیھ الخطاب إلیھ. الرسالة: وھي المادة التي 
تصاغ بصورة أدبیة، لتقدیمھا في الخطاب. وسیلة اإلیصال: وھي وسیلة الوصل 

 .بین المرسل والمستقبل، أو بین المؤلف والمتلقي
ان الذي یوظف ارك ،وبحثنا یدور حول صنف من أنواع الخطاب االیصالي

 لخطاب في غایة محددة  
إیص�����ال فكرة معینة من المرس�����ل إلى المس�����تقبل، أو إلى فئة الغرض منھا 

معینة من الناس، ولھ عدة أش������كال؛ ومنھا: الخطاب الس������یاس������ي، واإلرش������ادي، 
 1.، والرسمي، والنفسيواإلعالميوالتوعوي، والنھضوي، والتعبوي، 

الى النص����وص األدبیة للمرس����ل على انھا مجموعة  الخطاب ینظروان كان 
من النص���وص ذات العالقة المش���تركة، او ھو جملة من المنطوقات او التش���كالت 
االدائیة التي تنتظم في س���لس���لة معینة لتنتج على نحو تاریخي داللة ما وتحقق اثرا 
معینا فان كل خطاب ال یخلو من ش���روط ھي االس���تدالل واالحتجاج وس���رد األدلة 

 .3وبذلك یكون الخطاب واقعة لغویة  2والبراھین والحوادث
وإذ  ،واختص البحث ھنا بمجموعة الخطابات التي تحدد بقص�������دیة الجھاد

نتطرق الى قض��یة الجھاد البد أوال من معرفة مص��طلحھ واركانھ واص��ل تش��ریعھ 
 وھو الطاقة وتحّمل الَجھد بالفتح، وھو المش������قة فيفالجھاد  ،في الدین اإلس������المي

یشترط “وفقا لإلمام ابن قدامة فإنھ: ،وشروطھ 4مقابلة العدو والقتال والمقاتلة كذلك
لوجوب الجھاد سبعة شروط: اإلسالم والبلوغ والعقل والحریة والذكوریة والسالمة 

اإلسالم والبلوغ والعقل، فھي شروط لوجوب سائر  ماأف .من الضرر ووجود النفقة

mailto:sabauhe@gmail.com


 2018�رش�ن الثاين  8-7  اجلامعة املستنرصیة -لكیة ا�ٓداب ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقايف العارش        
 

596 
 

الفروع، وألن الك��افر غیر م��أمون في الجھ��اد، والمجنون ال یت��أتى من��ھ الجھ��اد، 
عرض���ت على رس���ول هللا یوم “والص���بي ض���عیف البنیة، وقد روى ابن عمر قال: 

وأما الحریة فتش���ترط لما روي  .”أحد وأنا ابن أربع عش���رة فلم یجزني في المقاتلة
كان یبایع الحر على اإلس��الم والجھاد ویبایع “ –ص��لى هللا علیم وس��لم  –ن النبي أ

، وألن الجھاد عبادة تتعلق بقطع مس���افة، فلم تجب ”العبد على اإلس���الم دون الجھاد
وأما الذكوریة فتشترط، لما روت عائشة رضي هللا عنھا قالت:  على العبد، كالحج

وألنھا ” جھاد ال قتال فیھ، الحج والعمرة“ال: یا رسول هللا ھل على النساء جھاد ق“
لیس�ت من أھل القتال، لض�عفھا وخورھا، ولذلك ال یس�ھم لھا. وال یجب على خنثى 
 .مش�������ك���ل، ألن���ھ ال یعلم كون���ھ ذكرا، فال یج���ب مع الش����������ك في ش�������روط���ھ

وأعدوا لھم “أما الدلیل على اشتراط إعداد العدة ووجود القوة والقدرة، قولھ تعالى: 
، فال یجب على المس�������لمین الثبات في مثل ھذه الحالة التي ”طعتم من قوةما اس�������ت

یخش��ى علیھم فیھا الھالك، والدلیل على اش��تراط كون الجھاد تحت رایة ولي األمر 
إنما المؤمنون الذین آمنوا با� ورس�����ولھ وإذا كانوا معھ على “وبإذنھ: قولھ تعالى: 

إنما اإلمام جنةٌ، یقاتل من ورائھ “لنبي: وقول ا” أمر جامع لم یذھبوا حتى یس��تأذنوه
ویتقى بھ، فإن أمر بتقوى هللا وعدل كان لھ بذلك أجر، وإن یأمر بغیره كان علیھ 

 5.”منھ
والبحث اخذ من آلیات التحلیل الخطابي الوس������یلة التي یظھر فیھا الص������ور 

ابات الجھادیة التي تغیرت بتغیر الغایات القص�������دیة منھا بالنظر لما احتوتھ الخط
الخاصة بكل مناسبة جھادیة من قبل منتجي النص الخطابي واثر ذلك على المتلقین 
باعتمادھم ص������ورا جھادیة متطورة ومتغیرة عن الص������ور الجھادیة التي اظھرھا 

 الخطاب القرآني 
ولعلن��ا في تن��اول تحلی��ل الخط��اب الجھ��ادي ال��ذي ظھر في المعس�������كرات 

ي الى وقتنا الحاض���ر نتوفق في بیان خص���ائص تبدالت وحاإلس���المیة منذ نزول ال
الص���ور الجھادیة عند المس���لمین واثر خص���وص���یة ص���ورة الخطاب الجھادي عند 
االمام الحس��ین علیھ الس��الم والتبدالت التي نش��أت في ص��ور الخطاب الجھادي بعد 

 .استشھاده الشریف الى یومنا الحاضر
ورة الجھادیة التي ظھرت عند ویدور بحثنا في ھذا المطلب على متابعة الص

المس������لمین منذ نزول القرآن الكریم محلال الخطاب القرآني واإلس������المي الذي اثر 
على تش���كل تلك الص���ورة باش���كال وأنواع خاص���ة تمیزت بھا االمة اإلس���المیة في 
وقتھ��ا عن أمم الع��الم الق��دیم وك��ذل��ك ك��ان تمیزھ��ا في تبني  الخط��اب الجھ��ادي 

میزتھ عن الصور التي افرزتھا األفكار الوضعیة لألمم اإلسالمي بصور واشكال 
المعاص����رة للدولة اإلس����المیة على مر العص����ور واخذ البحث من اقوال أص����حاب 
الخطاب الجھادي من اطراف النزاع بعد وفاة النبي محمد صلى هللا علیھ وآلھ مادة 

مر للتحلیل الخطابي الذي لفت النظر الى تبدالت ص�������ور الخطاب الجھادي على 
العص��ور آخذا من ص��وة الجھاد في الواقع اإلس��المي المعاص��ر انموذجا للدراس��ة 
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والتحلیل مس��لطا الض��وء على الص��ور الجھادیة البناء الحش��د الش��عبي بعدھا حالة 
جھادیة لھا ارتباطات عقدیة وفكریة بالص�������ور الجھادیة على مختلف أدوار حیاة 

 .االمة اإلسالمیة
 ول ( ص )الخطاب الجھادي في زمن الرس

كانت ص�������ورة الجھاد في زمن النبي محمد ص�������لى هللا علیھ وآلھ موجھة 
المجتمع باتجاه ص�������ورة مناجزة المش�������ركین بالمال والنفس فقد اتى واقع الجھاد 

واستجابة للنص القرآني  ،بصورتھ األساسیة دافعا للمسلمین في إقامة الدین الحنیف
وقد نص على ذلك  ،دى الحس���نینیحض على الجھاد ویبش���ر المجاھدین بالفوز بإح

َ َعلَٰى  ":الخ��الق ج��ل وعال بقول��ھ تع��الى ۚ  َوإِنَّ �َّ أَنَُّھْم ُظِلُموا اتَلُوَن ب��ِ ِذیَن یُق��َ أُِذَن ِلل��َّ
ان المتابع لخطب النبي محمد ( ص ) یجد ان الخطاب و ،39" الحج نَْصِرِھْم لَقَِدیرٌ 

على الحجة والتبلیغ واالحتجاج موجھ الى االمة اإلس�����المیة وھو خطاب دیني قائم 
ست خطب النبي ص خطبا  ،رشادفضال عن التوجیھ واإل ،واالستدالل عظیة وولی

" أن النبي :ومن ذلك ،وارش��ادیة فقط بل تعدى ذلك لیش��مل اركان الخطاب بجمیعھ
وص���لى على  ،وھو أھلھ ،خطب الناس ذات یوم , فحمد هللا ،ص���لى هللا علیھ وس���لم

لكم معالم  یا أیھا الناس , " إن :فقال ،أنبیائھ ص�����لى هللا علیھم , ثم أقبل على الناس
 :فإن العبد بین مخافتین ،فانتھوا إلى معالمكم , وإن لكم نھایة فانتھوا إلى نھایتكم

 ،أجل قد مض����ى ال یدري ما هللا فاعل فیھ , وأجل قد بقي ال یدري ما هللا قاض فیھ
بد من نفس���ھ لنفس���ھ , ومن دنیاه آلخرتھ , ومن الش���بیبة قبل الكبر , ومن فلیأخذ الع

فوالذي نفس محمد بیده ما بعد الموت من مس������تعتب , وما بعد  ،الحیاة قبل الممات
والخطاب في ھذا النص الش���ریف یحض على ،6 " الدنیا من دار , إال الجنة والنار

ى الرغم من غیبیة أمور یوم وعل ،االخذ من الدنیا ما یعین على مس�������یرة اآلخرة
القی��ام��ة اتى الخط��اب مقنع��ا ب��اعتم��اده على ثن��ائی��ة الحی��اة والموت وثن��ائی��ة الكبر 
والش�������باب والبقاء والزوال وثنائیة الثواب والعقاب وثنائیة الخوف والرجاء وھكذا 
تحدث عن ثنائیات موجودة عندنا ومصادیقھا المعنویة قد وظفھا الخطاب المحمدي 

ش����رط ان ال یغلب مطلب على مطلب  ،التزان في الحیاة بكل ش����يءللحض على ا
 .آخر

وعلى الرغم من وحدة الموض��وع مع النص القرآني في تأكید ص��ور الجھاد 
التي یحض علیھ ص�������لى هللا علیھ وآلھ ویندب الیھا اال ان للخطاب الجھادي الذي 

فھ صلى من تصر ،وجدناه عند النبي محمد صلى هللا علیھ وآلھ بعض الخصوصیة
هللا علیھ وآلھ بألفاظ مخص��وص��ة للجھاد تثیر عند المخاطبین الحماس��ة القائمة على 

وتأكیده یأتي من أھمیة تنظیم  ،الوعي والدرایة في قضیة الخطاب الجھادي خاصة
فناء الذات لغایة واحدة ھي س���بیل هللا في وجود الدین اإلس���المي والذود عنھ ض���د 

ویظھر  ،ون اقتالعھ من جذوره في نش���أتھ األولىالمش���ركین والكافرین الذین یرید
أنَّ   ذلك جلیا في قولھ ص�����لى هللا علیھ وآلھ  في حدیث رواه أَبي س�����عیٍد الُخْدِرّيِ،

ٍد َرُسوًال، َوَجبت لَھُ  :قَالملسو هيلع هللا ىلص رُسوَل �َّ  ِ َربَّا، وباإلْسالِم دینًا، َوبُمَحمَّ َمْن َرِضَي بِا�َّ
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ةُ  ْیِھ، ثُمَّ  فَعَجب لَھا أَبُو الَجنَّ َھا َعلَ ِ َفأَعاَد َقال أِعْدھا َعلَيَّ َیا َرس�������وَل �َّ عیٍد، فَ س�������َ
ِة، َما بْین ُكّلِ َدَرَجتَین َكما بَین  :َقالَ  ْبَد مَئةَ دَرجٍة في الَجنَّ ھا العَ َوأُْخرى یَْرفَُع �َّ بِ

ماِء واألْرِض  سَّ ؟ قَالَ  ال ، الِجھاُد في  الِجھادُ  :قَاَل: َوَما ِھي یَا رسول �َّ في سبِیل �َّ
 ِ  " .رواهُ ُمسلمٌ  .َسبیِل �َّ

بھ  قد اتى خطا فاظف بة على ذھن العربي في ذلك الوقت منھا كلمة  بأل غری
لدرجات ناس ،ا یل بین ال یان الترافع والتفض������� قد  ،وقد اوجدھا النص القرآني لب ف

رجات ذكرت في مواض�������ع كثیرة في القرآن الكریم بص�������رف النظر عن كونھا د
یرفع هللا الذین آمنوا منكم والذین أوتوا   ،":دنیویة او اخرویة ومن ذلك قولھ تعالى
تأكید على الخطاب  ،11المجادلة / العلم درجات وهللا بما تعملون خبیر" ویأتي ال

 :قال تعالى ،الجھادي باجلى صوره في القرآن الكریم مقرونا بصورة الدرجة أیضا
 ِ بِیِل �َّ َرِر َواْلُمَجاِھُدوَن فِي س����َ تَِوي اْلقَاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِیَن َغْیُر أُوِلي الض����َّ الَّ یَس����ْ

 ُ َل �َّ ِھْم ۚ فَض����َّ ِھْم َعلَى اْلقَاِعِدیَن َدَرَجةً ۚ بِأَْمَواِلِھْم َوأَنفُس����ِ  اْلُمَجاِھِدیَن بِأَْمَواِلِھْم َوأَنفُس����ِ
ُ اْلُمَجاِھِدیَن َعلَى اْلقَاِعِدیَن أَْجًرا َعِظیًما َل �َّ نَٰى ۚ َوفَض��َّ ُ اْلُحس��ْ " النس��اء  َوُكال� َوَعَد �َّ

س�������ھم على " فض�������ل هللا المجاھدین بأموالھم وأنف:وفس�������رھا القرطبي بقولھ ،95
التفض�����یل  :درجات منھ ومغفرة ورحمة فقال قوم :القاعدین درجة وقد قال بعد ھذا

فض�������ل هللا المجاھدین  :وقیل .بالدرجة ثم بالدرجات إنما ھو مبالغة وبیان وتأكید
وفضل هللا المجاھدین على القاعدین  ،على القاعدین من أولي الضرر بدرجة واحدة

إن معنى درجة  :وقیل .ج والس�������دي وغیرھماقال ابن جری ؛من غیر عذر درجات
مدح والتقریظ ،علو ناء وال بالث ھذا معنى درجة .أي أعلى ذكرھم ورفعھم   ) و ،ف

س��بعین درجة بین كل درجتین حض��ر  :قال ابن محیریز .یعني في الجنة ( درجات
ویجوز نصبھ أیضا  ،ودرجات بدل من أجر وتفسیر لھ .الفرس الجواد سبعین سنة

 .7" أي فضلھم بدرجات ؛لظرفعلى تقدیر ا
ان ص��ورة الجھاد قد تحددت في زمن الرس��الة بقتال من ھم خارج الملة من 

 البیت مصداقا لقولھ تعالى " ألھلالمشركین لذلك ترافق فرض الخمس من الغنائم 
ھُ  ِ ُخُمس������َ ْيٍء فَأَنَّ ِ�َّ ن ش������َ وِل َوِلِذي اْلقُْربَٰى َواْلیَتَاَمٰى َواْعلَُموا أَنََّما َغنِْمتُم ّمِ س������ُ َوِللرَّ

ِ َوَما أَنَزْلنَا َعلَٰى َعْبِدنَا یَْوَم اْلفُْرقَاِن یَْومَ  بِیِل إِن ُكنتُْم آَمنتُم بِا�َّ اِكیِن َواْبِن الس����َّ  َواْلَمس����َ
ُ َعلَٰى ُكّلِ َشْيٍء قَِدیرٌ  " :و قول ابن وكیع" وفسر ذلك بنح (41) اْلتَقَى اْلَجْمعَاِن ۗ َو�َّ

حدثنا حمید بن عبد الرحمن, عن الحس��ن بن ص��الح قال: س��ألت عطاء بن الس��ائب 
وھذه اآلیة: َما أَفَاَء  ،" واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن � خمسھ " :عن ھذه اآلیة

ُ َعلَى َرُسوِلھِ  ؟ قال: " الغنیمة " ، وما" الفيء " قال قلت: ما ،[7سورة الحشر: ] �َّ
ظھر المس��لمون على المش��ركین وعلى أرض��ھم, وأخذوھم عنوةً، فما أخذوا من  إذا

  "8فيء " وأما األرض فھو في سوادنا ھذا  ,"غنیمة " مال ظھروا علیھ فھو
للمجاھدین في حدیث النبي الذي نقل عن عبد هللا  األخرويویأتي التفض����یل 

ھل  :ص��لى هللا علیھ وس��لم -قال:" قال رس��ول هللا  -رض��ي هللا عنھما  -بن عمرو 
تدرون أول من یدخل الجنة من خلق هللا؟ " , فقالوا: هللا ورس�������ولھ أعلم , قال: " 
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راء أول من ی���دخ���ل الجن���ة من خلق هللا الفقراء والمھ���اجرون (وفي روای���ة: فق
لذین تس��������د بھم الثغور  وتتقى بھم المكاره، وإذا أمروا , س�������معوا  المھاجرین) ا
وأطاعوا , وإذا كانت لرجل منھم حاجة إلى الس�������لطان , لم تقض لھ , حتى یموت 

یدعو یوم القیامة الجنة , فتأتي بزخرفھا  -عز وجل  -وھي في ص������دره , وإن هللا 
ا في سبیلي , وقتلوا في سبیلي , وأوذوا في وزینتھا , فیقول: أین عبادي الذین قاتلو

س����بیلي وجاھدوا في س����بیلي , ادخلوا الجنة , فیدخلونھا بغیر حس����اب وال عذاب) 
لمن یش�����اء من مالئكتھ: ائتوھم فحیوھم , فتقول المالئكة:  -عز وجل  -(فیقول هللا 

,  نحن س��كان س��مائك , وخیرتك من خلقك , أفتأمرنا أن نأتي ھؤالء فنس��لم علیھم؟
فیقول: إنھم كانوا عبادا یعبدوني ال یش��ركون بي ش��یئا , وتس��د بھم الثغور , ویتقى 
بھم المكاره , ویموت أحدھم وحاجتھ في ص������دره ال یس������تطیع لھا قض������اء , قال: 
فتأتیھم المالئكة عند ذلك فیدخلون علیھم من كل باب: {س���الم علیكم بما ص���برتم , 

 .9فنعم عقبى الدار}
ة في زمن النبي محمد ص��لى هللا علیھ وآلھ  وعلى وفق ان الص��ورة الجھادی

الخطاب الدیني في نص الحدیث الش���ریف ومص���ادیق ذلك في النص���وص القرآنیة 
تحدد الخطاب بصورة جھادیة أحادیة ومبسطة وغیر معقدة وترتبط بمحور الجھاد 
مع المش����ركین وھو محور واض����ح وبین وال یمكن الحد ان یلتبس بامره او یعمل 

ف��الخط��اب ال��دیني في النص القرآني  ،الراي وال��ذھن لیھت��دي الى الص�������وابفی��ھ 
ولكن الص�����ورة الجھادیة عند   ،10والحدیث الش�����ریف واض�����ح وغیر قابل للتأویل

فقد  ،المس����لمین اخذت بالتطور بتطور المجتمع اإلس����المي في زمن الرس����الة ذاتھا
 ،لكفرش������ھد مجتمع المدینة ظھور طائفة من المس������لمین اظھروا االیمان وابطنوا ا

وبس��بب ظھور المنافقین تحولت الص��ورة الجھادیة من  ،واص��طلح علیھم بالمنافقین
النص  فقط الى مقاتلة المش�����ركین والمنافقین، وقد اكد ھذا االمرمقاتلة المش�����ركین 

َنافِِقیَن َواْغلُْظ :قول هللا تعالى في ،القرآني المقدس اَر َواْلُم فَّ َھا النَّبِيُّ َجاِھِد اْلُك " یا أَیُّ
  9"التحریم  َعلَْیِھْم ۚ َوَمأَْواُھْم َجَھنَُّم ۖ َوبِئَْس اْلَمِصیرُ 

المراد جاھد بالمؤمنین الكفار. وقال ابن عباس: أمر  وجاء في تفس���یره ان:"
بالجھاد مع الكفار بالس���یف، ومع المنافقین باللس���ان وش���دة الزجر والتغلیظ. وروي 
عن ابن مس�����عود أنھ قال: جاھد المنافقین بیدك، فإن لم تس�����تطع فبلس�����انك، فإن لم 

حدود علیھم تس������تطع فاكفھر في وجوھھم. وقال الحس������ن: جاھد المنافقین بإقامة ال
وكانوا أكثر من یص���یب الحدود. ابن العربي: أما إقامة  -واختار قتادة  -وباللس���ان 

الحجة باللس������ان فكانت دائمة وأما بالحدود ألن أكثر إص������ابة الحدود كانت عندھم 
فدعوى ال برھان علیھا ولیس العاص������ي بمنافق إنما المنافق بما یكون في قلبھ من 

س بھ الجوارح ظاھرا وأخبار المحدودین یش��ھد س��یاقھا أنھم النفاق كامنا ال بما تتلب
 .11لم یكونوا منافقین"

تت  نار وقد أ فل من ال لدرك األس������� مة النبي لكنھم في ا نافقون ھم من ا فالم
ص�������ورة الجھاد ض�������د المنافقین بھدف اص�������الح االمة فالمنافق كافر مبطن ھدفھ 
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فھم الخطر األكبر  ألجلھتخریب المجتمع وفساد الدین وانحرافھ الى غیر ما وضع 
الذي یھدد االمة والفارق الوحید بین المش���رك والمنافق ان المش���رك ظاھر العداوة 
والمنافق یضمر العداوة وھو اشد خطرا على الدین من المشرك ولم تختلف صورة 
الجھاد ض�����د المنافقین عن الص�����ورة األولى التي ترس�����خت في اذھان المس�����لمین 

ن الجھادین واحد وھو طلب الحق في امة محمد "ص���لى بالقران والس���نة فالھدف م
هللا علیھ والھ وس��لم" وطلب اإلص��الح في ھذه االمة وھنا ش��رع جھاد المس��لم ض��د 

وھو بال شك من اھم تطورات  ،ولو باللسان كما ذھب الیھ اكثر المفسرین ،المسلم
ص����ورة جھاد فھي ص����ور الجھاد في نھایة حیاة النبي محمد ص����لى هللا علیھ وآلھ 

س���لمي یقوم على العرض واالقناع للمخالفین في الراي وغیر كاملي القناعة بالدین 
اإلس��المي وبس��بب ش��ھادتھم الش��ھادتین الیجوز مناجزتھم او قتلھم على الرغم من 

وس������یاق اآلیة ال یخلو من تأیید ما لما تقدم من ":عظیم خطرھم على المس������لمین
المنافقین دون المش�������ركین المعاندین للدین كون المراد بالذین كفروا قوما من 

النافین ألص����ل المعاد فإن ظاھر قولھ: "خیرا منھم" ال یخلو من داللة أو إش����عار 
بأن فیھم ش�����ائبة خیریة و� أن یبدل خیرا منھم، والمش�����ركون ال خیر فیھم لكن 
ھذه الطائفة من المنافقین ال یخلو تحفظھم على ظواھر الدین مما آمنوا بھ ولم 

 .12"یردوه من خیر لإلسالم
لدیني الذي افرزه النص القرآني باقوال  ،ان الخطاب ا نة  والنص من الس�������

النبي االكرم محمد ص���لى هللا علیھ وآلھ قد رس���خ ص���ورة جھادیة واض���حة المعالم 
فان كان جھاد المش��ركین بالس��یف فان جھاد المس��لمین المنافقین  ،وغیر قابلة للش��ك

مة والغلظة والزجر و تھ خطاب یؤدي الى نتیجة واحدة ھي عدم بالكل ھو بحد ذا
 .القبول بالمنكر او التسلیم لھ تحت أي ظرف وفي أي زمن

 صور الجھاد بعد النبي محمد صلى هللا علیھ وآلھ 
افرزت مرحلة ما بعد وفاة النبي محمد ص��لى هللا علیھ وآلھ تص��دعا واض��حا 

حمد ص���لى هللا علیھ وآلھ من واتى ذلك من مخالفة النبي م ،في المجتمع اإلس���المي
قبل بعض الص�������حابة وتواطؤھم في عدم والیة علي ابن ابي طالب من بعده على 

وقد القى ذلك بظاللھ على الحیاة  ،الرغم من النص على الخالفة والوالیة في االمة
ومن جھة أخرى بدأت ردة واض���حة عند بعض  ،الس���یاس���یة والفكریة في آن واحد

ل با وعلى الرغم من ان بعض االقوام التي  ،دین اإلس�������الميالعرب حدیثي العھد 
خرجت عن طاعة االمام المنتخب بالش��ورى في س��قیفة بني س��اعدة بمبرر واض��ح 
ھو عدم رض���اھم بامامتھ اال انھم لم یش���قوا العص���ا وفض���لوا الس���كوت عن قض���یة 

ومن  ،المطالبة بالحكم ش��انھم ش��ان من ش��ایعوھم وھم االمام علي وابنائھ من االئمة
فلم یرد ھؤالء الناس  ،ھنا وقف الخلیفة المنتخب موقفا ص�������ارما بش�������أن الزكاة

وكانت حروب الردة التي قاد عدد كبیر منھا  ،المعین بالنص إلمامھمإعطائھا اال 
خالد بن الولید بامر من أبو بكر تعمل ض���من ص���ورة جھادیة واحدة ھي طاعة هللا 
واولي االمر وعدم ش���ق عص���ا الطاعة وھي امتداد للص���ورة الجھادیة التي وجدت 
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فالخطاب الذي وجھھ أبو  ،عند المقاتلین في أیام النبي محمد ص�������لى هللا علیھ وآلھ
 " :ك��������ر ع��������ن��������د ت��������ول��������ی��������ھ ال��������خ��������الف��������ة ب��������ق��������ول��������ھب��������

أما بعد أیھا الناس فإني قد ولیت علیكم ولس����ت بخیركم، فإن أحس����نت فأعینوني، "
وإن أس���أت فقوموني، الص���دق أمانة، والكذب خیانة، والض���عیف فیكم قوي عندي 
حتى أریح علیھ حقھ إن شاء هللا، والقوى فیكم ضعیف حتى آخذ الحق منھ إن شاء 

م الجھاد في س��بیل هللا إال ض��ربھم هللا بالذل، وال تش��یع الفاحش��ة في هللا، ال یدع قو
قوم قط إال عمھم هللا بالبالء، أطیعوني ما أطعت هللا ورس������ولھ، فإذا عص������یت هللا 

 13 ."ورسولھ فال طاعة لي علیكم
وش��رط  ،یؤكد على عدم مخالفة س��نة س��نھا النبي محمد ص��لى هللا علیھ وآلھ 

ع هللا ورس����ولھ ھو المبدأ الذي س����ار علیھ وكان خطابھ ما اطاعلى الناس طاعتھ  
 السیطرة على حكومة الناس وتحقیق شرعیة الحاكمیة على الشعبقصدیا أراد بھ 

التي تقف بالمقابل من حاكمیة االمامة  بعد وفاة النبي محمد ص�������لى هللا علیھ وآلھ
احكام مبررا ص�������الحیة حكومتھ بش�������رط طاعتھ ما دام مطیعا � عامال ب ،بالنص

لذا كانت الثنائیات في االلتزام  ،14القرآن وس����نة النبي محمد ص����لى هللا علیھ وآلھ 
والموقف بین القوة والض��عف والخیر والش��ر ھي عینھا الثنائیات التي وجدناھا في 
تحلیل خطاب النبي محمد ص��لى هللا علیھ وآلھ وھي قریبة الش��بھ من ثنائیات الخیر 

رت مرة محاججة عند الخلفاء من بعد ومرة أخرى والشر والحق والباطل التي ظھ
حد  یة في آن وا طب الى أمور دینی�ة ودنیو جاءت بتت�ابع داللي یفی�د توجی�ھ المخ�ا

 .لكنھا جمیعا واقعة تحت عنوان الخطاب الدیني
وھو ما یمكن تلمس���ھ أیض���ا من خطاب عمر بن الخطاب عند تولیھ الخالفة 

اس خافوا ش�����دتي وھابوا غلظتي، وقالوا: لقد " بلغني أن الن:فقال،بعد وفاة ابي بكر
اش�تد عمر ورس�ول هللا بین أظھرنا، واش�تد علینا و أبو بكر والینا دونھ، فكیف وقد 

أي: -أال فاعلموا أیھا الناس أن ھذه الش�������دة قد أض�������عفت  ،ص�������ارت األمور إلیھ
تض�������اعفت ولكنھا إنما تكون على أھل الظلم والتعدي على المس�������لمین، أما أھل 

مة والدین والقص��د فأنا ألین إلیھم من بعض��ھم لبعض، ولس��ت أدع أحداً یظلم الس��ال
أحداً أو یعتدي علیھ، حتى أض��ع خده على األرض وأض��ع قدمي على خده اآلخر؛ 
حتى یذعن للحق، وإني بعد ش��دتي تلك ألض��ع خدي أنا على األرض ألھل الكفاف 

لكم، فخذوني بھا، لكم عليَّ  أیھا الناس! إن لكم عليَّ خص���االً أذكرھا. وأھل العفاف
أن ال أجتبي ش��یئاً من خراجكم وما أفاء هللا علیكم إال من وجھھ، ولكم عليَّ إن وقع 
في یدي أن ال یخرج إال بحقھ، ولكم عليَّ أن أزید عطایاكم وأرزاقكم إن ش������اء هللا 

هللا تعالى، ولكم عليَّ أال ألقیكم في التھلكة، ولكم عليَّ أن أس�������د ثغوركم إن ش�������اء 
فأنا أبو العیال حتى ترجعوا  -أي: المعارك-تعالى، ولكم عليَّ إن غبتم في البعوث 

إلیھم، فاتقوا هللا وأعینوني على أنفس����كم بكفھا عني، وأعینوني على نفس����ي باألمر 
  15بالمعروف والنھي عن المنكر، وإحضار النصیحة فیما والني هللا من أموركم".
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االتجاھات العریضة لنوع الحكومة التي أراد ان یحكم بھا وتضمنت خطبتھ 
وتبرز في خطبتھ ثنائیات أیض����ا وھو أطول الخلفاء األربعة حكما في مدتھ  ،الناس

فالش�������دة والغلظة عنده على الظالم  ،ھي محط اس�������تدالل والقاء الحجة لھ وعلیھ
فیما لھ على  واللین والس�������ھولة عنده مع المظلوم ثم یختم بثنائیة أخرى ،والباغي

فلھ الطاعة من الناس وعلى الناس االمر بالمعروف والنھي عن  ،الناس وما علیھ
واذا كانت ش��دة  ،المنكر وھو اعتراف ض��مني بحریة الراي والفكر والنقد لحكومتھ

عمر مس����تندة الى خطاب دیني توعوي وس����یاس����ي فان خطبة عثمان قد مالت الى 
:" إنكم في 16ل خطبة خطبھا بعد تولیھ الخالفةفقال في او ،اللین والتذكیر باآلخرة

دار قلعة وفي بقیة أعمار، فبادروا آجالكم بخیر ما تقدرون علیھ، فلقد أتیتم صبحتم 
أو مس�������یتم، أال وإن الدنیا طویت على الغرور فال تغرنكم الحیاة الدنیا وال یغرنكم 

 .غفل عنكمبا� الغرور، واعتبروا بمن مضى ثم جدوا وال تغفلوا فإنھ ال ی
أین أبن��اء ال��دنی��ا وإخوانھ��ا ال��ذین أث��اروھ��ا وعمروھ��ا ومتعوا بھ��ا طویال ألم 
تلفظھم ارموا بالدنیا حیث رمى هللا بھا، واطلبوا اآلخرة فإن هللا قد ض�������رب لھا 

ْنیَا َكَماٍء أَْنَزْلنَاهُ مِ  َن مثال، بالذي ھو خیر، فقال تعالى: { َواْضِرْب لَُھْم َمثََل اْلَحیَاةِ الدُّ
ُ َعلَى ُكِلّ  یَاُح َوَكاَن �َّ یما تَْذُروهُ الِرّ بََح َھش����ِ َماِء فَاْختَلََط بِِھ نَبَاُت اْألَْرِض فَأَص����ْ الس����َّ
اِلَحاُت َخْیٌر ِعْنَد َربَِّك  ْنیَا َواْلبَاقِیَاُت الصَّ َشْيٍء ُمْقتَِدرا * اْلَماُل َواْلبَنُوَن ِزینَةُ اْلَحیَاةِ الدُّ

 .46-45الكھف: ] ٌر أََمال }ثََوابا َوَخیْ 
فالخلیفة الثالث یتحدث عن ثنائیات أیض��ا مثلت الخطوط العریض��ة للحكومة 

وھي ص�������ورة ملھمة لش�������كل  ،من جانب ولثنائیة الموت والحیاة من جانب آخر
الص���ورة الجھادیة التي اض���فت في زمنھ طابعا احادي الجانب یعبر عن خط س���یر 

س�������یة والفكر الجھادي عند المش�������تغلین بالجیش الخلفاء الثالثة في الحیاة الس�������یا
ولكن ھذه الص���ورة المبس���طة لم تكن تالئم مرحلة الفتنة التي والش���رطة في زمنھم 

حتى ص��رح بعض الجالس��ین  ،ش��ھدتھا الحیاة اإلس��المیة في زمن عثمان بن عفان
 .17بقولھ ( اآلن بدأ الشر )

و اتجاه واحد ھو ان ص���ورة الجھاد في زمن الخلفاء الثالثة كانت موجھة نح
وھو المبدأ الذي فرض على المسلمین قبولھ وسلم  ،طاعة هللا ورسولھ واولي االمر

بھ الناس بعد ان سكت االمام علي علیھ السالم عن المطالبة بالوالیة عمال بوصیة 
فالمرحلة ش��ھدت ص��راعات  ،النبي محمد ص��لى هللا علیھ وآلھ وكان س��كوتھ مبررا

م تكن تحتمل البتة ص���راعا داخلیا على من یخلف النبي على وجود الدین أص���ال ول
فكانت ص�����ور الجھاد غیر معقدة وذات بعد دیني قائم  ،محمد ص�����لى هللا علیھ وآلھ

على االمتثال المر هللا ورس����ولھ وس����لطة الخلیفة الذي وض����ع على نفس����ھ ش����رط 
الفانیة والموت المبرر وكانت تبرز فیھا ثنائیة الحیاة الطاعة ما اطاع هللا ورس���ولھ 

لدولة  یة المرابطة في ثغور ا ھادة على الحق ومؤازرة الجیوش اإلس�������الم بالش�������
 .اإلسالمیة في ذلك الوقت

 علي "علیھ السالم" اإلمامصورة الجھاد في زمن  
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تجلت الص��ورة الجھادیة في زمن االمام علي علیھ الس��الم في قض��ایا كثیرة 
ادیة وس������یاس������یة وعقائدیة اذ تطورت عن جدا مثلت تراكمات اجتماعیة و اقتص������

الص��ور الجھادیة في نھایة زمن الرس��الة وذلك بس��بب قض��یة الوالیة والخالفة التي 
مثلت انعطافة كبیرة جدا في المجتمع اإلس��المي على الص��عد كافة اذ ش��ھدت األمة 
اض��طرابا عقائدیا وس��یاس��یا افرزتھ مرحلة ما بعد وفاة النبي محمد ص��لى هللا علیھ 

وقد ظھر ذلك جلیا عند مجامیع الناس حدیثو العھد في الدین اإلس�����المي ففي  ،ھوآل
أیام الفتوحات التي س�������جلھا المس�������لمون في خالفة عمر بن الخطاب دخلت الدین 
اإلس�������المي  اقوام عدیدة منھا عربیة ومنھا اعجمیة لیجدوا في الدین اإلس�������المي 

ة الجانب وھي الص����ورة التي أفكارا عن الجھاد وص����وره التي انمازت  بانھا احدی
عبر عنھا القران الكریم من قتال المشركین بالفوز اما بالجنة او النصر وھو احدى 

بعدھم خارجین  االماموقتال الكافرین والمشركین والخارجین عن سلطة  ،الحسنین
 .عن الملة

لقد ظھرت في الفكر الجھادي عند المس��لمین خص��وص��ا بعد مقتل عثمان بن 
الخارجین جھادیة عند المقاتلین المس��لمین تنطلق من ض��رورة مقاتلة عفان ص��ورا 

فبرزت ص��ور جھادیة معقدة بس��بب توجیھ الجھاد نحو فئات من  ،عن طاعة االمام
المس�������لمین فتحول القتال والجھاد من جھاد المخالفین في العقیدة  من المش�������ركین 

تال والجھاد الى جھاد والكافرین الى المخالفین في الراي من المس������لمین فتحول الق
وھي ص��ورة افرزتھا وص��یة النبي محمد علیھ الص��الة والس��الم  ،مس��لم لمس��لم آخر

فقد ذكر أص�����حاب الحدیث عن  ،الى االمام علي علیھ الس�����الم عند تولیھ الس�����لطة
س����معت النبي (ص) یقول  :أیوب األنص����اري (ر) قال عن أبي ،األص����بغ بن نباتة

والمارقین بالطرقات والنھروانات  ین والقاس�������طینتقاتل الناكث :لعلي بن أبي طالب
مع  :قال ،قلت یا رسول هللا مع من تقاتل ھؤالء األقوام :قال أبو أیوب ،وبالشعفات

  .18علي بن أبي طالب
 ،الربیع بن س���ھل :ثنا ،إس���ماعیل بن موس���ى :حدثنا :وقال الحافظ أبي یعلى 

ید یا علي منبركم ھذا  :قال ،عن علي بن ربیعة ،عن س�������عید بن عب س�������معت عل
مارقین :عھد إلى النبي (ص) :یقول قاس�������طین وال ناكثین وال تل ال قا والمراد  ،أن أ

 :وأما المارقون ،) أھل الش�������ام ( :وبالقاس�������طین ،) أھل الجمل ( :بالناكثین یعني
 19.) ألنھم مرقوا من الدین فالخوارج (

قد اخذ من  لمعس��كر االمام علي علیھ الس��الم  مناوئوال ش��ك ان المعس��كر ال
فكرة الجھاد أیضا سبیال القامة الحرب التي أطاحت بعشرات اآلالف من المسلمین 

لك الفترة بدم عثمان ،في ت قد اتھم االمام علي ع  وبدأ التحریض على حكومتھ  ،ف
 ،بعد مقتل عثمان وقد أتت ص����ور الجھاد عند المعس����كر المخالف مزدوجة االتجاه

ومن  ،فھي من جھة ترید السیر بسیرة الخلفاء الثالثة وعدم التسلیم بقضیة االمامة
في المعس����كر جھة أخرى ظھرت بوادر حص����ول ص����ورة أخرى عند المجاھدین 

الى ش���خص���یات كانت مالص���قة للنبي محمد ص���لى هللا  یجتمع فیھا الوالءالمخالف 
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علیھ وآلھ وسلم ولكن لیس من اھل بیتھ لیكونوا البدیل التقلیدي لفكرة فراغ الساحة 
من االتجاه المض���اد للمؤمنین بقض���یة االمامة بالنص فاختلطت ص���ورة الجھاد في 

وكان یقود  ،ھذه المرحلة بمطالب دینیة مرة وسیاسیة مرة أخرى ودنیویة مرة ثالثة
 .ذلك محرك افتعال الفتن بین المسلمین بمساعدة آلة االعالم في ذلك الوقت

وتحلیل ابرز ما فیھا من الخطاب  لیھ السالم متابعة خطب االمام علي ع ان 
نا الى فھمالجھادي  تحوالت ص�������ور الجھاد عند المس�������لمین في ھذه الفترة  یقود

طبھ في الحظ على الجھاد واس�تنھاض اش�ھر خفقد قال في  ،الحرجة من حیاة االمة
عھ: یام م ناس للق َھا "ال َیاُء بِ ْثُت لَُكُم اْلَمَواِعَظ الَّتِي َوَعَظ اْألَْنبِ َقْد بَثَ اُس، إِنِّي  نَّ َھا ال أَیُّ

ْوِطي  ْبتُُكْم بِس�������َ َدُھْم، َوأَدَّ اُء إِلَى َمْن بَع��ْ ی��َ ا أَدَِّت اْألَوص�������ِ ُت إِلَْیُكْم م��َ ی��ْ فَلَْم أَُمَمُھْم، َوأَدَّ
قُوا تَْوس���ِ َواِجِر فَلَْم تَس���ْ تَِقیُموا، َوَحَدْوتُُكْم بالزَّ ِ أَْنتُْم أَتَتََوقَّعُوَن إَِماماً َغْیِري یََطأُ  ، تَس���ْ َّ�ِ

بِیلَ  ُدُكُم الس��َّ ْنیَا َما َكاَن ُمْقبِالً، َوأَْقبََل مِ  ،بُِكُم الطَِّریَق، َویُْرش��ِ ْنَھا أَالَ إِنَّھُ قَْد أَْدبََر ِمَن الدُّ
َبادُ  َیا الَ یَْبقَى،  َما َكاَن ُمْدبِراً، َوأَْزَمَع التَّْرَحاَل ِع ْن لدُّ َباُعوا قَِلیالً ِمَن ا َیاُر، َو هللاِ اْألَْخ

 یَْفنَى. بَِكثِیٍر ِمَن اْآلِخَرةِ الَ 
ِصفِّیَن ـ�������� أَالَّ یَُكو  ُسِفَكْت ِدَماُؤُھْم ـ�������� َوُھْم بِ نُوا اْلیَْوَم َما َضرَّ إِْخَوانَنَا الَِّذیَن 

ْنقَ  قَْد ـ���� َوهللاِ ـ���� لَقُوا هللاَ فََوفَّاُھْم أُُجوَرُھْم،  أَْحیَاًء؟ یُِسیغُوَن اْلغَُصَص، َویَْشَربُوَن الرَّ
ْوا َعلَى  ِذیَن َرِكبُوا الطَّریَق، َوَمض�������َ لَّ ْعَد َخْوفِھْم. أَْیَن إِْخَوانِي ا َوأََحلَُّھْم َداَر اْألَْمِن بَ

ارٌ  أَْینَ  ،اْلَحقِّ  َھاَدتَْینِ  َوأَْیَن ذُو َوأَْیَن اْبُن التَّیَِّھانِ  َعمَّ َوأَْیَن نَُظَراُؤُھْم ِمْن إِْخَوانِِھُم  الش�����َّ
ِھمْ  إِلَى اْلفََجَرةِ قال: ثّم ض������رب بیده إلى  الَِّذیَن تَعَاقَُدوا َعلَى اْلَمنِیَِّة، َوأُْبِرَد بُِرؤوس������ِ

هِ  : قال علیھ الس���الملحیتھ الش���ریفة الكریمة، فأطال البكاء، ثمّ  َعلَى إِْخَوانِي الَِّذیَن  أَّوِ
نَّةَ، َوأَماتُوا اْلبِْدَعةَ، ُدُعوا  تَلَُوا اْلقُْرآَن فَأَْحَكُموهُ، َوتََدبَُّروا اْلفَْرَض فَأَقَاُموهُ، أَْحیَُوا الس��ُّ

ص������وتھ: اْلِجَھاَد اْلِجَھاَد ِعبَاَد  ِلْلِجَھاِد فَأََجابُوا، َوَوثِقُوا بِاْلقَائِِد فَاتَّبَعُوا. ثّم نادى بأعلى
َواَح إِلَى هللاِ فَْلیَْخُرجْ   .20"هللاِ أَالَ َوإِنِّي ُمعَْسِكٌر فِي یَْومي ھَذا، فََمْن أََراَد الرَّ

ان المتمعن في لغة الخطاب في نص خطبة االمام علي علیھ الس�������الم یجد 
التوعوي الذي ظھر منذ أیام النبي الثنائیة ذاتھا التي وجدناھا في الخطاب الدیني 

إّن من أھّم مقّومات ھذه الخطبة التس�لس�ل والتنظیم، ":و ،محمد ص�لى هللا علیھ وآلھ
ة والبراھین للت��أثیر على أذواق المخ��اطبین، واالقتب��اس من القرآن  واختی��ار األدل��ّ

ھذه ھي الكریم ( التناص القرآني)، واس��تخدام المقابلة والتمثیل والنداء والتش��بیھ؛ و
األسإلیب التي تنبّھ الحّس الجمإلى والمتعة في النفوس وتستعطف المتلقّي وتستحوذ 
على مشاعره وأحاسیسھ بطریقة محبّبة؛ ولم تكن تستقم ھذه المقّومات إّال مع براءة 
لس���ان المبِدع (اإلمام على)، وس���داد الرأي والفص���احة والبالغة عنده حین اإلدالء 

المھارة عنده في إثارة العواطف وتحریك النفوس حین بناء  بدلوه للمتلقّین. كذلك
  21."الخطبة على االستئناس وشّدة االنتباه وإثارة التشّوق

ھي مقدمات حزینة الخوة الدین من  ،لكن الخطبة احتوت على ابعاد أخرى
أص����حاب النبي الذین ص����دقوا العھد وماتوا على الحق وھو خطاب عاطفي موجھ 

از ھذا الخطاب بذكر اس��تش��ھاد أص��حاب االمام في واقعة ص��فین الى الناس وقد انم
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ووقف راثیا لھم ومادحا لموقفھم ثم أوص���ى الناس بالزھد وبعد ذلك القى كلمة حي 
ناس في خیرة من امرھم وھنا لم تكن كلمات االمام  ،على الجھاد مرتین وجعل ال

بل اطالقھ 22كما یذھب دي س���وس���یر  ،علي علیھ الس���الم كلمات مؤلفة لقیم مجردة
قیمة الحیاة ان مع التأوه وخطابھ بمقدمات تتحدث عن ثنائیة الموت اس�������تش�������ھادا 

عاش����ھا االنس����ان تحت الظلم والجور واطالة البكاء مع التص����ویت بالتأوه كل ذلك 
اعطى خطابا من نوع آخر فولد ص�������ورا جھادیة تتمیز بالثورة ض�������د االنحراف 

فوصف المعسكر الذي وقف بالضد  ،لھوالطغیان والحكومة بغیر حكومة هللا ورسو
منھ انھم من الفجرة داللة على مش��روعیة الجھاد التي تأخذ من ص��ور الجھاد ض��د 

ولم تخلو الخطبة من الفاظ التذكیر  ،المنافقین ش�����بھا لھا في األص�����ل والض�����رورة
باألخوة الذین مض�����وا ص�����ادقي العھد وذكر باألس�����ماء عمار وذو الش�����ھادتین لما 

د یمتد الى اقوال النبي محمد صلى هللا علیھ وآلھ من كونھم یقتلون ألسمائھم من بع
من قبل الفئة الباغیة وھو بعد ینقل النص الى رمزیة عند المتلقي تتعلق بالمعركة 

ذاھبا بفكر  ،المص�������یریة منذ االزل بین الحق بكل جوانبھ والباطل بكل اش�������كالھ
لفكر الجھادي األول وھو الوالء المتلقي الى فكرة الش������ھادة الحقة التي ھي امتداد ل

 .� ورسولھ ولیس للقبیلة وأبناء الجلدة او أبناء الدنیا والھوى والضاللة
واذا كان الخطاب الجھادي للمتص�������دي الى س�������لطة والیة االمر قائم على 
حاكمیتھ بعده المنصوص علیھ بحكومة االمة قد سار على وفق الخطا التي سارت 

اإلس�����المیة منذ نزول الوحي ولحین اختالف االمة في مقتل عثمان بن علیھا االمة 
عفان فان الخطاب الجھادي عند الناكثین والقاس�������طین والمارقین كان یحتال حینا 
بالقود كما في مبررات خروج جیش  ثأر العش��������ائري واالخذ  بالعودة الى فكرة ال

االمة بوالیة السلطان  وبین اقناع ،طلحة والزبیر وعائشة في وقعة الجمل المعروفة
بعد ان روج لفكرة حاكمیة االمة التي كانت أیام زمن النبي  ،السیاسیة ولیس الدینیة

ص تحص���ل بالبیعة وفي زمن الفتن ووالیة الناكثین والفاس���قین قد حص���لت بجواز 
الوالیة بالقھر والغلبة والوص������یة ثم اإلرث فتكون الحاكمیة ھنا حاكمیة فرد ولیس 

ذلك شروط امامة البر لیشترك بالوالیة الفاجر أیضا ومن الغریب ان ب فأزیلتامة 
وھو بفعل اثر وعاض الس���الطین  23جملة من المذاھب اإلس���المیة تنص على ذلك

الذین روجوا لفكرة الص��بر على حكومة الفاس��ق او الظالم أولى من القیام بالخروج 
مة االس���المیة التي علیھ وبذلك اخض���ع الدین الى مفاھیم على خالف قواعد  الحكو

 .ظھرت ایام الرسالة المحمدیة في حكومة المدینة
 بألفاظان الذي جعل االمام علي علیھ الس���الم معتمدا على الخطاب الجھادي 

مثلت تطورا ھاما في ش�����كل الخطابة المتض�����منة ص�����ورة الجھاد على الفاس�����قین 
ح االمة والمارقین والخارجین ان جھادھم كان ض���رورة وغایة الھدف منھا اص���ال

وظھرت أفكارا ش��وھت  ،فالوالء تحول من الدین الى القبیلة ،بأجمعھاقبل ان تفس��د 
وس���وقت أفكارا تتناس���ب مع اتجاه القاس���طین والمارقین والظالمین وظھرت  ،الدین

ومن ذلك عدوا  ،فئات في المجتمع تمیزت بنھا تعظ الناس على ما یشتھي السلطان
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عن الدین اإلسالمي ووجھوا المجتمعات حدیثة الخارج عن امام عصره انھ خارجا 
العھد بالدین اإلس���المي ھذه الوجھة مع إض���افات بجواز والیة البر والفاجر في ان 
واحد لدرجة ان األص������ولیین من بعض المذاھب اإلس������المیة قد نص������ت على عد 
االمامة بالقھر والغلبة جائزة ووالیة االمر عندئذ واجبة الطاعة بصرف النظر عن 

 24القاھر عادال ام قاسطا   كون
علي  باإلمامعص���ر الحدیث الخروج عن امام  وعلى الرغم من خص���وص���یة

التي عد كل من تخلف عن بیعة االمام علي "علیھ الس������الم" ممثال بنظریة االمامة 
علیھ السالم خارجیا وخارجا عن الملة اإلسالمیة اال ان وعاظ السالطین استعملوا 

ا ان االمام عندھم ھو معاویة وسموا كل مخالف لمعاویة ھذا النص والمبدأ لیروجو
وتوارثھ بني  ،خارجیا واس����تمر ھذا التص����رف الس����یاس����ي طیلة حكومة بني امیة

وما قتل االمام الحسین علیھ السالم  ،العباس أیضا بعد سقوط امبراطوریة االمویین
لناس في وظھر ذلك جلیا عندما اس�����تقبل ا ،وس�����بي اھل بیتھ اال تحت ھذا االدعاء

الشام موكب السبایا بالرجم والقذف والتھلیل والتكبیر بالنصر على الخارجیین كما 
 .زعموا

بوجوب قتالھ ھذه  ان وص��یة النبي محمد "ص" الى االمام علي علیھ الس��الم
الفئات من الناكثین والقاسطین والمارقین وھم جمیعا من امة النبي محمد صلى هللا 

دة للفكر الجھادي عند المس�����لمین ھي قض�����یة القتال علیھ وآلھ أعطت ص�����ورا جدی
اإلص������الح واإلص������الح ھنا یكون بتخلیص االمة من أفكار الض������اللة وھو  ألجل

الخطاب الذي نجده في جمیع خطبھ الخاص������ة بالجھاد والقتال ومن ذلك قولھ علیھ 
ھم "أما بعد فإن الجھاد باب من أبواب الجنة، فتحھ هللا لخاصة أولیائھ وسوغ:السالم

كرامة منھ لھم ونعمة ذخرھا، والجھاد ھو لباس التقوى ودرع هللا الحص��ینة وجنتھ 
، فالخطاب 25فمن تركھ رغبة عنھ ألبس�������ھ هللا ثوب الذل وش�������ملھ البالء" ،الوثیقة

 .العلوي یؤكد على كرامة االنسان باالستشھاد والقتال الى جانب الحق
المس����لم للمس����لم  ومن جھة أخرى برزت عند جمیع األطراف ص����ورة جھاد

وھي صورة معقدة ومركبة لتعقید تلك المرحلة فھي صورة جھادیة تأخذ من قضیة 
الحق كما امر الدین الحنیف طریقا لھا مس�����تحض�����رة روح الحفاظ على الدین كما 

وھو المبرر الذي دفع الناس للخروج مع االمام علي علیھ الس���الم في قتالھ 26انزل 
 27  والزبیر ومعاویة ابن ابي سفیانكل من عائشة وطلحة 

وبقیت ھذه الص��ور الجھادیة عند المس��لمین حتى اس��تش��ھاد االمام علي علیھ 
الس��الم بض��ربة ابن ملجم كما ش��ھدت ھذه المرحلة اختفاء ص��ورة الجھاد البس��یطة 

وحلول الصورة الجھادیة  وھي جھاد المسلمین ضد المشركین لحفظ الدین ونشره
من االبعاد السیاسیة والفكریة واالجتماعیة واالقتصادیة والوالئیة المعقدة التي تأخذ 

مادة تغذیھا في اذھان المقاتلین بین طرفي النزاع أیام فتنة الجمل وحرب ص�������فین 
 .وحروب النھروان

 "علیھ السالمالحسن " اإلمامصورة الجھاد عند 
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ص��ورة الجھاد عن  لم تختلف الص��ورة الجھادیة في أیام الحس��ن علیھ الس��الم
فھي امتداد للص����راع الس����یاس����ي بین معاویة  في أیام ابیھ االمام علي علیھ الس����الم

التي ظھرت عند المقاتلین في جیش فالص���ورة الجھادیة  واالمام علي علیھ الس���الم
ھي عینھا التي كانت المبرر لخروج الناس مع االمام  االمام الحس����ن علیھ الس����الم

نابعا من ھادي لجش االمام الحس�������ن علیھ الس�������الم فالفكر الج علي علیھ الس�������الم
قاس�������طین مارقین وال خارجین وال تال ال یھ االمام علي ( ع) تراكمات ق یام اب  في أ

والیة  بأمرالص������ورة الجھادیة على فكرة إقامة العدل ووالیة الحق والقیام  فتكونت
انماز على ذھن المقاتلین في كال المعسكرین لكن  وھي الصورة التي ھیمنتاالمة 

المعس����كر االموي بانھ قد ثقف العامة من الش����امیین بثقافة عدم جواز الخروج عن 
االمام برا كان او فاجرا لتجوز والیتھ على الرغم من معرفة خواص���ھم بانھم على 
ض�������الل وانھم خرجوا مس�������تحض�������رین ص�������ورة الثأر لقتالھم أیام بدر وحنین 

لى الحاكم وان كان فاس�������قا فالمجتمعات الوافدة اخذت من قناعة عدم الخروج ع
مبدءا شرعیا ال یجوز الخروج عنھ مطلقا وھو ما یفسر شدة تمسك افراد المعسكر 
االموي بخالفة معاویة واس���الفھ یوم ص���فین على الرغم من ظھور مخالفاتھ للدین 
القویم التي تخرجھ عن الملة أص�������ال فوعاظ الس�������الطین اقنعوا عامة الناس في 

ص�����بر على ظلم الحاكم القاس�����ط أولى من الخروج علیھ المعس�����كر االموي بان ال
بالعص��یان فالتض��لیل اإلعالمي لحش��د الناس مع فكرة حكومة الس��لطان الس��یاس��ي 
سیطرت على أفكار المقاتلین في المعسكر  سلطان الدیني ھي التي  ولیس حكومة ال

امة اق في جیش االمام الحس��ن علیھ الس��الم فھو الدافع عند المجاھدین اما 28االموي
ما  ام بھ النبي االكرم محمد "ص" وھو  ما بلغ  یھ ك ظة عل لدین والمحاف بھ تا از 

 .وجیشھ االمام الحسن علیھ السالم
صور  سیطرت على اذھان جیش االمام الحسن علیھ السالمومن جانب آخر 

من نبي االمة محمد صلى هللا علیھ الجھاد التي أوصى بھا االمام علي علیھ السالم 
 ،المارقین والفاسقین والقاسطین والمبرر لھم ھو اقام الدین على ما انزلبقتال وآلھ 

ان الخروج عن  االذین رأو والحجازیین المعسكر االخر من الشامیین كانفي حین 
خروجا عن هللا ورسولھ وقد سوقت الة الحرب واالعالم طاعة معاویة وھو امامھم 

بأول لدرجة انھم جوزوا لعن االمام من وعاظ السالطین ھذه المفاھیم للوافدین أوال 
من على المنابر في كل ص��الة فحص��لت قناعة مطلقة عند عامة  علي علیھ الس��الم

الش��امیین بأحقیة الخالفة لمعاویة ابن ابي س��فیان وان كان فاجرا وس��موا من الناس 
لمسلمین وخالف هللا ورسولھ اكل خارج عن طاعة معاویة خارجیا ألنھ شق عصا 

والذود عن معاویة في  باألالفر التحاق الناس بجیش معاویة و قتلھم وھو ما یفس����
الى ان ظھرت فتنة  حرب ص��فین عندما اطبق علیھ جیش االمام علي علیھ الس��الم

 .المصاحف
التي نقلھا المؤرخون عن كیفیة تش������كیل جیش معاویة  لألحداثان المراقب 

لجاه والمال یجد ان ص�������ور الجھاد في ھذا الجیش احتوت على اس�������تحض�������ار ا
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فكانوا ال یبالون بما  ،ف:" االمویین كانوا اولي نزعة بدویة ص����ریحة ،والس����لطان
جل اھتمامھم كان منص��با على تدعیم ملكھم بحد الس��یف  ،یقول الفقھاء واھل الدین

وھي ص�����ور جدیدة مس�����تحدثة خالفت الص�����ورة 29على الطریقة البدویة القدیمة "
األولى لقض��یة الجھاد واإلص��الح فاخذ معاویة بس��یاس��تھ المیثاق من افراد المجتمع 

االمة  اما طمعا بالجاه او طمعا بالسلطان او طمعا بالمال وھو اول انحراف شھدتھ
في ص��ورة الجھاد اإلس��المیة كما ظھرت أیض��ا ص��ورة عند المقاتلین في المعس��كر 

بدر وغزوة حنین  ثأرا لقتالھم في غزوة  بالقود  قد ظھرت االموي وھي االخذ  و
ص�������ور جھ��ادی��ة ت��دین ب��الوالء للقبیل��ة ولألفراد ب��دال عن الوالء لل��دین والحكوم��ة 

كال المعس��كرین على ھذا الش��كل واس��تمرت الص��ورة الجھادیة في ، 30اإلس��المیة 
بعد توقیعھ الص��لح مع معاویة ابن ابي  الى ان اس��تش��ھد االمام الحس��ن علیھ الس��الم

 .سفیان
 صورة الجھاد عند األمام الحسین "ع"

وتقاعس االمة الواضح  ان الظروف التي مر بھا االمام الحس�ن علیھ الس�الم
تداد طبیعي لمش��روع الرس��الة عن نص��رتھ مع علمھم الیقیني بان الحق معھ ألنھ ام

المحمدیة قد اثبت بما ال یقبل الش��ك تخاذل االمة عن النص��رة واس��تكانتھم للس��لطان 
االموي ذلك ان معاویة ان ابي س��فیان قد س��ن س��نة في حكومة المس��لمین لم یس��بق 
الیھا احد فجعل الخالفة ارثا ینتقل من اإلباء الى األبناء وقد نقل بذلك االمة من 

الشعب بالبیعة وحاكمیة القران بالتنزیل الى حاكمیة الفرد بغض النظر عن حاكمیة 
كونھ عادال او ظالما وھنا ظھرت ص�ورة جھادیة مثلھا موقف االمام الحس�ین علیھ 
السالم باعتزالھ البیعة سواء لمعاویة او یزید بن معاویة من بعد فنقض الصلح بعد 

ابة نقض العھد وكس���ر الھدنة ومن كان بمث اس���تش���ھاد االمام الحس���ن علیھ الس���الم
سالم یزیدا یكون قد اقره على مبدأ انتقال  جانب اخر ان بایع االمام الحسین علیھ ال

نة   31الخالفة من اإلباء الى األبناء وھو امر لم ینزل بھ قران ولم تنص علیھ س�������
ومعبرة عن الموقف بس�������لمیة مطلقة وھو رفض البیعة فكان الخطاب الحس�������یني 

الحس����ین"ع:" ھو القائم  فاألمام وھو ص����ورة جھادیة رافض����ة للمبدأواض����حا جدا 
فان  اقدم على بیعة یزید یكون قد تقاعس عن  من بعد الحس���ن علیھ الس���الم باألمر

واجبھ في قیادة االمة اذ ان نظریة االمامة تقوم على تكلیف االئمة االثني عش�������ر 
ع اس��تش��ھاد االمام الحس��ن علیھ بقیادة االمة تكلیفا ربانیا واألدلة على ذلك كثیرة وم

عن بیعة معاویة بقیت األمور على  و اعتزال االمام الحس���ین علیھ الس���الم الس���الم
 .نصابھا الى ان مات معاویة وبرزت قضیة خالفة یزید واخذ البیعة بالقھر

ان ش���خص���یة یزید بن معاویة متس���مة بالنزعة الش���ھویة التي كانت موجودة 
عند س����الطین األمم الس����ابقة في التراث اإلنس����اني فحب الس����لطة وحكومة الجور 
والحكم بالراي فض�������ال عن االنحطاط الخلقي وقتل النفس المحترمة والخروج عن 

لمص���ادر تغنیھ وقد ذكرت ا ،32 حكم القران ومبادئھ كان ابرز ما یمیز ش���خص���یتھ
بقتل االمام الحس��ین علیھ الس��الم بابیات تدل على وجود عص��بیة قبلیة متاص��لة في 
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ش�������خص�������یتھ وكانھ اخذ بفكرة الثار بالقود التي كانت معروفة في الجاھلیة وذلك 
 :بقولھ

 .. جزع الخزرج من وقع األسل.لیت أشیاخي ببدر شھدوا
 بدر فاعتدل.. وعدلنا میل .قد قتلنا القوم من ساداتكم

 .. ثم قالوا: یا یزید ال تسل.فأھلوا واستھلوا فرحا
 .. من بنى احمد ما كان فعل.لست من خندف ان لم انتقم

 33.. خبر جاء، وال وحى نزل.ولعت ھاشم بالملك فال
واذا ما قورنت شخصیات الخلفاء قبل االمام علي "ع " نجد ان الحدیث بین 

لذلك دعا  ،یتحدث بالض����د الى الض����دش����خص����یة یزید وش����خص����یات الخلفاء كمن 
الخطاب الحس�یني الى رفض ھذه البیعة وھي ص�ورة جھادیة س�لمیة رافض�ة للفكر 
والمبدأ الیزیدي ویس������یطر علیھا دافع اإلص������الح في امة النبي وإعادة األمور الى 

وتذكر المص���ادر ان یزید بن معاویة قد ش���رب الخمر وكان 34نص���ابھا الص���حیح 
وكان یزید ص������احب طرب " :محترمة بغیر حق قال الذھبيفاس������قا وقتل النفس ال

وجوارح وكالب وقرود وفھود ومنادمة على الشراب... وغلب على أصحاب یزید 
وعمالھ ما كان یفعلھ من الفس���وق وفي أیامھ ظھر الغناء بمكة والمدینة واس���تعملت 

 35"المالھي واظھر الناس شرب الشراب
امام الس������لطان الجائر ولیدة مرحلة ال یمكن عد فكرة الجھاد والخروج على 

مطلقا فوالیة الفاس��ق او الخارج او المارق غیر جائزة  االمام الحس��ین علیھ الس��الم
ولُھُ َوالَِّذیَن آَمنُوا  ُ َوَرس�����ُ في الدین اإلس�����المي وھو مفاد قولھ تعالى:" إِنََّما َوِلیُُّكُم �َّ

َالةَ َویُْؤتُوَن الزَّ  َوإِِذ " :وقولھ تعالى 55المائدة "  َكاةَ َوُھْم َراِكعُونَ الَِّذیَن یُِقیُموَن الصَّ
یَّتِ  َماًماۖ  َقاَل َوِمن ذُّرِ ۖ  َقاَل إِنِّي َجاِعُلَك ِللنَّاِس إِ ُھنَّ ي ۖ اْبتَلَٰى إِْبَراِھیَم َربُّھُ بَِكِلَماٍت َفأَتَمَّ

فالوالیة من ھذا النص خاصة بالمؤمنین  124" البقرة  قَاَل َال یَنَاُل َعْھِدي الظَّاِلِمینَ 
ق��ال ومن ذریتي ق��ال ال ین��ال عھ��دي  " :قول��ھف ،ولیس الق��اس�������طین او الم��ارقین

 ،سأل هللا أن تكون األئمة من بعده من ذریتھ ،امالما جعل هللا إبراھیم إم : الظالمین
وال  ،وأنھ ال ینالھم عھد هللا ،فأجیب إلى ذلك وأخبر أنھ س���یكون من ذریتھ ظالمون

والدلیل على أنھ أجیب إلى طلبتھ قول هللا تعالى في  ،یكونون أئمة فال یقتدى بھم
فكل نبي أرسلھ   27 :العنكبوت وجعلنا في ذریتھ النبوة والكتاب :سورة العنكبوت

  36". هللا وكل كتاب أنزلھ هللا بعد إبراھیم ففي ذریتھ صلوات هللا وسالمھ علیھ
اس���ق مبدأ عدم الرض���ا والتس���لیم بوالیة الفالخطاب الحس���یني قد وض���ح ان 

وذلك بعد ان ض����یق آل مروان  مثلي ال یبایع مثلھ :بش����كل جلي فقال علیھ الس����الم
یزید  جاء في الخبر ان اذ ،على الحس�������ین یریدون اخذ البیعة منھ بالغلبة والقھر

أما بعد فخذ حس��یناً وعبد هللا ابن عمر وابن الزبیر «:ارس��ل الى الولید خطابھ بقولھ
 ».رخصة، حتى یبایعوا والسالمبالبیعة أخذاً لیس فیھ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=132#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=132#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=132#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=132#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=132#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=132#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=132#docu
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ید فقال::فاقبل ا أھل بیت النبوة، ومعدن « " اإلمام على الول نَّ أیھا األمیر، إ
الرس�����الة، ومختلف المالئكة، بنا فتح هللا، وبنا ختم، ویزید فاس�����ق، فاجر ش�����ارب 

 .37»الخمر، قاتل النفس المحترمة معلن بالفسق والفجور، مثلي ال یبایع مثلھ
ومن تحلیل ألصناف والیة سیاسیة لیس مؤمنة بالدین المحمدي فوالیة ھذه ا

علیھ السلم قد االمام الحسین خطاب االمام الحسین بقولھ مثلي ال یبایع مثلھ نجد ان 
ثورتھ رس����میا بھذا الخطاب الجھادي الذي تناول الحق كلھ ض����د الباطل كلھ اعلن 

السالم وھي ثنائیة  مقارنة بشخصیة االمام الحسین علیھومشخصا بشخصیة یزید 
الحق والباطل التي غذت من بعد الفكر الجھادي في ثنائیة الص��راع وص��وره الذي 
اخذ من قض���یة الحق مع الحس���ین والحس���ین مع الحق مص���داقا للفكر الجھادي فیما 

 .بعد
مثلي ال یبایع مثلھ مقدمات س������اقھا الى المتلقین  :وقد س������بق تص������ریح قولھ

ال تكون لھ والیة مطلقا بحسب ظاھر آیة الوالیة ان ف ،ابرزھا وصفھ یزید بالفجور
فس��رت بص��رف النظر عن س��بب نزولھا في االمام علي علیھ الس��الم اثناء تص��دقھ 

فاخذ االمام الحس�������ین جوھر القض�������یة االیمانیة  ،بخاتمھ وھو راكع في الص�������الة
لقھر الملتص��قة بوالیة البر ولیس الفاجر وس��اقھا احتجاجا على من اراده ان یبایع با

 .والغلبة
مھادنة الفاس���ق ووالیتھ بخطابھ بعدم إمكانیة  قد ص���رح االمام علیھ الس���المل

علیھ وھي ص���ورة جھادیة تعود بالفكر الجھادي عند المس���لمین الى زمن الص���ور 
منتقدا معس��كر  التي ظھرت بخطبتھ الجھادیة الجھادیة عند االمام علي علیھ الس��الم

س����اد امرھم مقارنة بمعس����كره وما اجمع علیھ من المخالفین وما اجمعوا علیھ في ف
  .كما مر عرضھ صالح امرھم 

ان االمام الحس����ین علیھ الس����الم قد تلقى في وقتھ الخالفة واالمامة من أخیھ 
الش��رعیة في ذلك المض��مون وھي فترة ش��ھدت  لألدلةاس��تنادا  الحس��ن علیھ الس��الم

ص�����راعات من أنواع ش�����تى منھا قبض�����ة الس�����لطة االمویة على المجتمع باس�����ره 
وممارس������ة أنواع البطش والتنكیل واالبعاد على انص������ار االمام الحس������ن واالمام 

الحسن علیھ  ھالحسین في خالفة معاویة بعد الصلح الذي ابرم مع معاویة ودخل فی
بعد الخیانات العظمى من قیادات جیشھ والتحاقھم بالمعسكر االموي مجبرا  السالم

طلبا للمال والجاه والس�����لطان وبین حالة الخوف االجتماعي الذي عاش�����ھ انص�����ار 
و بین رجاء رفع الظلم وعودة الوالیة الى نص�������ابھا  38االمام الحس�������ین بن علي

بالذلة  بین الخض����وع والرض����ى اتأرجحوش����ھد المجتمع في تلك الفترة الص����حیح 
وإعالن  او الخروج مع االمام الحسین علیھ السالمواالنصیاع الى سلطة االمویین 

وكان الفكر الجھادي في ھذه المدة یتس��م  ،39النص��رة إلرجاع األمور الى نص��ابھا 
ب�ال�دعوة الى الثورة ومش�������روعی��ة الخروج عن الح��اكم الظ��الم وھو ك�ان المغ��ذي 

 الحس��ین علیھ الس��الم باإلمامیعوا االلتحاق الرئیس��ي عند المجاھدین الذین لم یس��تط
في واقعة الطف كما ان الخطاب الحس���یني یظھر ض���رورة بلورة ص���ورة جھادیة 
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هللا سبحانھ وتعالى كیفما كان بعد استحضار حالة التحرر من  بأمرتتسم بالرضى 
قبضة السلطان الجائر فالخطاب الحسیني على مختلف مراحل تحركھ علیھ السالم 

ینة الى نزولھ الى كربالء كان یتض����من ص����ورا جھادیة تمتاز بوض����وحھا من المد
وقد ش�������رح ذلك بقص�������دیة  ،الثورة والخروج عن االمام الجائر بأحقیةفیما یخص 

خط الموت على ولد آدم مخط  :وذلك نحو قولھ ،واض�������حة بخطابھ علیھ الس�������الم
ى یوس��ف و خیر القالدة على جید الفتاة و ما أولھني إلى أس��الفي اش��تیاق یعقوب إل

لي مص�����رع أنا القیھ كأني بأوص�����الي یتقطعھا عس�����الن الفلوات بین النواویس و 
كربالء فیمألن مني أكراش�������ا جوفا و أجربة س�������غبا ال محیص عن یوم خط بالقلم 
رض��ي هللا رض��انا أھل البیت نص��بر على بالئھ و یوفینا أجور الص��ابرین لن تش��ذ 

حظیرة القدس تقر بھم عینھ و تنجز عن رس������ول هللا لحمتھ و ھي مجموعة لھ في 
لھم وعده من كان فینا باذال مھجتھ موطنا على لقاء هللا نفس�������ھ فلیرحل معنا فإني 

 40 ." راحل مصبحا إن شاء هللا تعالى
فالخطاب الدیني بالتذكیر بالموت والمآل ھي عینھا مض�������امین خطبة االمام 

وجاعال الدنیا محط رحال  علي علیھ الس�����الم التي بكى فیھا نادبا ومؤبنا أص�����حابھ
وھو امتداد طبیعي أیض��������ا للفكر الجھادي  ،الى اآلخرة التي ھي افض��������ل وابقى

اإلس��المي في اس��تحض��ار ص��ورة رض��ا هللا بالش��ھادة وان الش��ھید ال یعدل عند هللا 
فیعلن  ،ثم یعلن شوقھ الى الشھادة كشوق یعقوب الى یوسف ،بالثواب الجزیل شيء

ر میتة الش��ھداء لغایة اص��الح االمة او القعود عن االمامة ایض��ا انھ مخیر في اختیا
فیختار اإلص������الح مع علمھ انھ مقتول ال  ،والرض������ا بخالفة الفاجر وانھیار الدین

فیخیر الن��اس ویرفع عنھم تكلیف الجھ��اد والط��اع��ة ألمره ویجعلھم على  ،مح��ال��ة
سھ فلیرحل خیرة من امرھم بقولھ ( من كان فینا باذال مھجتھ موطنا على لقاء هللا نف

) وھو عین ما فعل االمام علي علیھ الس�������الم من قبل في خطبة الجھاد التي معنا 
وتبدأ ص������ورة الجھاد الحس������ینیة ،عرض فیھا تخییره الناس بالجھاد معھ او القعود

فھو مقبل على موت محقق وقد ذكره بخطبتھ مفصال القول  ،بخصوصیة واضحة
صورة مأساویة یظھر فیھا االمام المقتول في صحراء كربالء محددا المكان وھیأة 

 ،القتل والتمثیل وكیف تترك جثتھ بالعراء بعد ان یس�������تباح دمھ بالقتل غیر المبرر
الن جھ��اده في ھ��ذه المرحل��ة جھ��ادا نوعی�ا  ،ن مفترض الط��اع��ةوھو امیر المؤمنی

وھنا تتجلى الص�����ورة  ،ولیس كمیا كما ھو ش�����أن المعارك التي حص�����لت من قبل
الجھادیة القائمة على ابعاد جھادیة استشھادیة وھي صورة الرضا بقدر هللا المحتوم 

یحس���ب  لیكون داخال في معركة وھو موقن باالس���تش���ھاد ولیس غیر الموت وكانھ
فظھرت عند الحس���ین ع ص���ورة جھادیة  ،األیام والس���اعات لھذا المص���یر المحتوم

وھي ص��ورة جدیدة على الفكر الجھادي اإلس��المي فالمجاھدون س��ابقا  ،اس��تش��ھادیة
كانوا یطمعون بإحدى الحسنیین اما النصر او الشھادة لكن الصورة ھنا قد اسقطت 

وھي شھادة نوعیة  ،الى الشھادة فقط الترجیح بین النصر والشھادة وحولت القضیة
 .تمثل صعقة في ضمیر االمة من بعد
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وتأتي في مواض��ع أخرى قض��یة تخییر الناس الى المض��ي معھ لرس��م اكبر 
مأس����اة تص����لح ان تكون فیما بعد مش����روعا اص����الحیا الى یوم القیامة وبین القعود 

 ،مس��لم بن عقیلفخیر الناس بعد وص��ول نبأ خذالن الش��یعة ومقتل  ،وانتظار الفرج
" بس��م هللا الرحمن الرحیم، أما بعد، فإنھ قد أتاني خبر فظیع، قتل :قال علیھ الس��الم

مس���لم بن عقیل وھانئ بن عروة وعبد هللا بن یقطر، وقد خذلنا ش���یعتنا، فمن أحب 
 41 ." منكم االنصراف فلینصرف من غیر حرج لیس علیھ ذمام

لیمة كان یركز على مضامین ان الخطاب الحسیني في ساعة وقعة الطف األ
علیھ  قالعدة مثلت حجاجا معت وافر المقدمات من س�����یره على س�����نة ابیھ وجده ف

عباد هللا، اتقوا هللا وكونوا من الدنیا على حذر، فإّن الدنیا لَو بقیت على «  الس������الم
أحد أو بقي علیھا أحد لكانت األنبیاء أحّق بالبقاء وأولى بالرضا وأرضى بالقضاء، 

، أّن هللا خلق الدنیا للفناء، فجدیدھا باٍل ونعیمھا مض�����محل وس�����رورھا مكفھر غیر
وال���دار قلع���ة، فتزّودوا ف���إّن خیر الزاد التقوى، واتقوا هللا لعلّكم  والمنزل تلع���ة

 .تفلحون
أیّھا النّاس إّن هللا تعالى خلق الدنیا فجعلھا دار فناء وزوال متص�����رفة بأھلھا 

فال تغّرنكم ھذه الدنیا، فإنّھا  ،ن غّرتھ والش���قي من فتنتھحاالً بعد حال، فالمغرور م
 42"تقطع رجاء من ركن إلیھا وتُخیّب طمع من طمع فیھا. 

والمتأمل في اول خطبتھ الى معس�������كر عمر بن زیاد ال یرى اال خطبة جده 
أیام بدر وخطبة ابیھ أیام صفین عندما وقف مخاطبا الناس بالتذكیر بالموت والحیاة 

للفوز برض�������ا هللا س�������بحانھ وتعالى فھو یتحدث  والحض على فناء النفس بالجھاد
یل هللا مع  یا والموت المبرر ف س�������ب لدن تدور حول التوازن بین طلب ا یات  نائ بث
تفض��یل حالة الموت المبرر واس��تداللھ الخطابي قائم على ذكر الناس الماض��ین من 

ثم یحدد  ،تھم في س���بیل هللاألنبیاء والص���الحین كیف قض���وا نحبھم وكیف كان مو
علیھ الس���الم منزلة جیش بن زیاد من امر االمة والدین واعظا مذكرا إیاھم بفس���اد 

 ":جمعھم فیخاطبھم بقولھ
قد أس�������خطتم قد اجتمعتم على أمر  یھ علیكم وأعرض بوجھھ  وأراكم  هللا ف

ید أنتم نا وبئس العب رتم بالطاعة أقر ؛الكریم عنكم وأحلَّ بكم نقمتھ، فنِعَم الرّب ربّ
د ص�������لى هللا علی���ھ وآل���ھ، ثّم إنّكم زحفتم إلى ذریّت���ھ  وآمنتم ب���الرس�������ول محم���ّ

علیكم الش������یطان فأنس������اكم ذكر هللا العظیم،  تریدون قتلھم، لقد اس������تحوذ وعترتھ
 ً لكم وِلما تریدون. إّنا � وإّنا إلیھ راجعون ھؤالء قوم كفروا بعد إیمانھم فبُعداً  فتّبا

 43"للقوم الظالمین
وھو الوعظ الذي جرى أیض��ا أیام بدر وص��فین لجیش المخالفین لیبرأ االمام 

وال یبادر الى قتال حتى یكون جھاده جھادا ش���رعیا وھو جھاد دفع  44ذمتھ امام هللا
ثم تاتي قض�����یة الوالء الذي التزم بھ جیش المخالفین  ،حفاظا على النفس والعرض

 ،االمام الحس���ین علیھ الس���المفي ص���ورتھم الجھادیة التي اس���تحض���روھا لمناجزة 
یھ ص�������ور الجھاد التي خرج بموجبھا  فیؤكد النص الخطابي لالمام ما كانت عل
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فالوالء عندھم كان  ،الجمع الغفیر من معسكر بن زیاد وقاتلوا الحسین علیھ السالم
للقبیلة وللفرد وھي والیة س�������یاس�������یة وقبلیة نجح بنو امیة في تكوینھا في اذھان 

في زمن  الجھادوا بھا الص��ورة الجھادیة التي كانت حاض��رة أیام واس��تبدل 45الناس
بان خاطبھم بان  ،، وما كان من الحس����ین علیھ الس����الم اال الزامھم الحجة46النبوة 

ویذكر بشخصیات كانت من انصار النبي محمد صلى هللا علیھ وآلھ وما  ،ینسبونھ
لمحاججة باالستدالل زالت حاضرة بالذھن الجھادي عند المسلمین ثم یقیم خطاب ا

على فساد قضیتھم بقتالھ وھو ابن بنت نبیھم ومصداق حدیث رسولھم بانھ والحسن 
أیّھا النّاس ":وھو ما نلمس���ھ من خطبتھ علیھ الس���الم بقولھ ،س���یدا ش���باب اھل الجنة

أنس�������بوني َمن أنا ثّم ارجعوا إلى أنفس�������كم وعاتبوھا وانظروا ھل یحّل لكم قتلي 
سُت ابن بنت نبیّكم وابن وصیّھ وابن عّمھ وأول المؤمنین با� وانتھاك حرمتي ؟ أل

شھداء عّم أبي سیّد ال أَو  ،والمصّدق لرسولھ بما جاء من عند ربّھ ؟ أَو لیس حمزة 
لیس جعفر الطیّار عّمي، أَو لَم یبلغكم قول رسول هللا لي وألخي: ھذان سیّدا شباب 

لحّق ـ وهللا ما تعمدُت الكذب منذ علمت فإْن صّدقتموني بما أقول وھو ا ،أھل الجنّة
علیھ أھلھ ویض����ّر بھ من اختلقھ ـ����������� وإْن كذّبتموني فإّن فیكم َمن إْن  أّن هللا یمقت

س��ألتموه عن ذلك أخبركم، س��لوا جابر بن عبد هللا األنص��اري، وأبا س��عید الخدري، 
ھذه  وسھل بن سعد الساعدي، وزید بن أرقم، وأنس بن مالك یخبروكم أنّھم سمعوا

 ".المقالة من رسول هللا لي وألخي، أما في ھذا حاجز لكم عن سفك دمي
ثم یبالغ االمام الش�������ھید بإلقاء الحجة لیقول ما مبرر الجھاد عندكم ھل بقتیل 

ویحكم  ":وھو مفاد خطابھ بقولھ علیھ الس�������الم ،قتلتھ ام بقود علیھ اداؤه ام بماذا
 ".ستھلكتھ  أو بقصاص جراحة اتطلبوني بقتیل منكم قتلتھ  أو مال لكم ا

فیأتي بتص���ریحھ علیھ الس���الم بعد ان عرض علیھ القوم  اما نھایة االحتجاج
البیعة باإلكراه بانھ ال یقبل بذلك ابدا فیخاطب بصورة مركبة جسدت عمق قضیتھ 

ال وهللا ال اُعطیكم بیدي " :التي س����ار من مكة الى ارض مقتلھ لیقول علیھ الس����الم
ید، عباد هللا إنّي عذُت بربّي وربّكم أْن ترجمونإعطاء  لذلیل وال أفّر فرار العب  ،ا

 ."أعوذ بربّي وربّكم من كّل متكبِّر ال یؤمن بیوم الحساب
یام الدولة ھي الملمح وھنا تكون قض�������یة وجود االمام العادل ش�������رطا في ق

سالم عمال بمبدأ ال طاع لمخلوق في  األبرز في صورة الجھاد أیام الحسین علیھ ال
معص��یة الخالق وھي ص��ورة جھادیة راس��خة وثابتھ ومتالزمة للحاكم العادل الذي 
یحكم على وفق مفردات الدین الحنیف واألدلة على ذلك كثیرة منھا ان النبي محمد 

النص������اف والنص������یحة لوال االمر والمأمومین وكانت س������نة "ص" امر بالعدل وا
الخلفاء من بعده انھم یطاعون ما اطاعوا هللا فان عصوا هللا فال طاع لھم ومصداق 
ذلك قول عمر ابن الخطاب قولھ اطیعوني ما اطعت هللا فیكم ومقولة االمام علي 

تمامھ فال والیة ال طاعة لمخلوق في معصیة الخالق تجسد ھذا المبدأ ب علیھ السالم
للفاس����ق او القاس����ط او الظالم على اعناق المس����لمین وھذه مش����روعیة ثورة االمام 

 .الحسین بصورتھا الجھادیة الجدیدة التي ظھرت امام المعسكر االموي
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ان المتابع للخطاب الحس���یني من یوم خروجھ من مكة حتى یوم اس���تش���ھاده 
قة بین العقیدة والمجتمع بعد تفش����ي اراد ان یعید ترتیب العالعلیھ الس����الم یجد انھ 

االمام الحس������ین س������عى اذ ان االنحراف الفكري واالبتعاد عن المنھج الرس������الي، 
واالرتفاع بھ ":،العص�������بیة القبلیة من ذھن العربي كما فعل جده من قبلالنتزاع 

حاول انتزاع الفكر  الشھید فاإلماملیكشف عن عظیم مكنوناتھ التي اودعھا هللا فیھ، 
من قبل، ومن ھنا كانت نھض����تھ دعوة  الس����قیفة من االس����لوب القبلي الذي طرحتھ

 للخروج من ضحالة الفكر االني الى سمو التجلي الكوني.  لإلنسانیة
رر عند االمام الحس���ین علیھ الس���الم قبیل وتتبلور قیمة بذل النفس بالقتل المب

عندما القى خطبة تھز أعماق الناس وتزلزل قلوبھم الى ھول  ،مص���رعھ الش���ریف
یا مسلم بن عقیل ویا  ":التضحیة وعمق الھدف وعظیم التضحیة فیقول في خطبتھ

ھاني بن عروة ویا حبیب بن مظاھر ویا زھیر بن القین ویا یزید بن مظاھر ویا 
فا ویا فرس��������ان الھیجافالن بن ف یا ابطال الص������� نادیكم فال تجیبون .الن  . مالي ا

وادعوكم فال تسمعون انتم نیام ارجوكم تنتبھون أم حالت مودتكـ������م عن امامكم فال 
تنص��روه ھذه نس��اء الرس��ـ��������ول ( ص��لى هللا علیھ وآلھ ) لفقدكم قد عالھنَّ النحول 

ولكن  .ول الطغـ�������اة اللّئـ�������امفقوموا عن نومتكم ایھا الكرام وادفعوا عن حرم الرس
واالّ لما كنتم عن نصرتي  ،وغـ���در بكم الّدھر الخؤن .صرعكم وهللا ریب المنـ���ون

تقص���رون وال عن دعوتي تحتجبون فھا نحن علیكم مفتجعون وبكم الحقون فإنا � 
 :وإنا إلیھ راجعون ثم أنشـأ یقول

ــةٍ  قــوم اذا  والخیـل بیــن مدّعس ومكردس            نــــودوا لدفــع ملمَّ
 یتھـافتــون على ذھاب األنفــس        لبسوا القلوب على الدروع واقبلوا
 47"عافوا الحیاة والبسوا من سندس         نصروا الحسیـن فیا لھا من فتیـة

الس�������الم في معرض الحجاج وھو عین الخطاب الذي القاه االمام علي علیھ 
واستنھاض الھمم والتأیید بالنصرة قبل خروجھ الى صفین فعرض أسماء الشھداء 
ثم بكى ثم ھون الحی��اة وعظم الش�������ھ��ادة ومن بع��د خیر الن��اس ب��الجھ��اد مع��ھ او 

فقد خاطب علیھ الس�����الم األموات المس�����تش�����ھدین بین یدیھ ثم مدح  ،االنص�����راف
تھ المش�������ھورة یا قال اب ھا  ،ص�������نیعھم ثم  ثل ب عد یتم كل ثورة من ب ثاال ل لتكون م

 .المتنورون بالتحرر من الظلم واالستبداد على مر الزمن
الباحثة البریطانیة (فریا س��تارك) إذ تقول: إن مأس��اة الحس��ین تتغلغل  تقول:"

فھذا التغلغل یش��كل اتجاھا منطقیا وعقالنیا  .في كل ش��يء حتى تص��ل الى األس��س
ھا تطرح مفھوما  یا محددة، ولكون بارھا التقف عند رؤ باعت باركة  في ثورتھ الم

ي من جانب آخر. وھذا یرس���م عالقة االنس���ان بالحیاة من جانب، وبالمنھج الرس���ال
باعتبارھا التتبنى اھدافا دنیویة، ولم  الثورة الحس��ینیة االتجاه یكش��ف حقیقة أس��باب

تتخذ في تطوراتھا منحاً سیاسیا، بل ان الجانب العقائدي یشكل المنھج الوحید الذي 
، وھنا نقرأ موقف الكاتب (جارلس دیكنز) في قولھ: الشھید سعى الى تحقیقھ االمام

دنیوی��ة ف��ان��ا ال ادري لم��اذا  اھ��داف االم��ام الحس�������ین ق��د ح��ارب من اج��ل إن ك��ان
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إذن فالعقل یحكم انھ فقط ضحى من اجل اصطحب معھ النساء والصبیة واالطفال؟ 
 48.."االسالم 

في وصیتھ ألخیھ محمد ویتجسد ذلك بتصریح الحسین علیھ السالم بخطابھ 
راً وَ  بن الحنفیة:(... وإنِّي داً َوالَ لَْم أَْخُرْج أَش�ِ َظاِلماً؛ َوإنََّما َخَرْجُت  الَ بَِطراً َوالَ ُمْفس�ِ

الَحِ فِي َلِب اإلص�������ْ َجّدِي ِلَط ِة  مَّ دٍ  أُ مَّ ِباْلَمْعُروِف َوأَْنَھى  ُمَح یُد أَْن آُمَر  َعِن  أُِر
ِسیَرةِ َجّدِي ؛اْلُمْنَكرِ  ِسیَر بِ ِسیَرةِ أَبِي َوأَ فخروجھ لم  ،49...) َطاِلبٍ   ْبِن أَبِي َِّعِلي َو

 .یكن اال بدافع قصدي ھو صالح االمة مع علمھ الیقیني بانھ مستشھد ال محالة
ان الحس��ین علیھ الس��الم في واقعة الطف قد وظف مبدأ جواز قتل النفس في 

القا من مقدمة جواز قتل اآلخر في س��بیل هللا وما دام س��بیل هللا لمص��لحة الدین انط
قتل اآلخر في س������بیل هللا امرا مش������روعا واتى بالنص القرآني فاالولى قتل النفس 

ومن ھنا دخل االمام الحس����ین علیھ الس����الم حربا یدرك كل ص����احب  ،للغایة ذاتھا
ظاھر بین النص��ر والش��ھادة في بص��یرة انھا مش��روعا اس��تش��ھادیا لیس فیھ تارجح 

 .االمر بل النصر بالشھادة في عمق القضیة الحسینیة
ان تض����حیة االمام الحس����ین باألص����حاب واآلل واحدا تلو اآلخر ثم خطابھ  

الملحمي في اثناء تفاص��یل واقعة الطف كان یقیم ص��ورة جھادیة اس��تش��ھادیة ذات 
ح تجبر الض�میر اإلنس�اني العالمي الى االنص�یاع الى قض�یة اص�ال50ابعاد عاطفیة 

الدین واألمة التي ضحى االمام الحسین علیھ السالم بنفسھ وانفس المستشھدین معھ 
وعرض مخدرات آل محمد الى الس��بي واالس��ر لیكون بتص��ویره الجھادي القربان 

ولھذا فان طریق العودة إلى الجس���د ش���كل انفتاحاً :" ،الذي تص���لح بھ االمة من بعد
الخطاب الظاھر في بكاء رس������ول هللا  إلى مرتبة النبوة التي اس������تبطنت معھا ذلك

(ص) عند والدة اإلمام الحس�������ین (ع) فانبعثت والدتھ (ع) مرة أخرى في واقعة 
الطف لتس�����تحض�����ر معھا مفردة التحول تلك التي مھد لھا بمص�����رعھ ومص�����رع 
أص���حابھ لیكون قرباناً وحلقة متدفقة في عمق التاریخ اإلنس���اني ألن اإلس���الم دین 

أنش���أت مجزرة اإلمام الحس���ین وأفراد أس���رتھ ومناص���ریھ بُعًدا " :لقد 51للعالم كلھ.
س���یاس���ی�ا في اإلس���الم الش���یعة، حیث أص���بح ھذ -أس���طوری�ا وإیدیولوجی�ا واجتماعی�ا

فكان اإلمام  ،االس�����تش�����ھاد محوری�ا بالنس�����بة إلى ھویة الش�����یعة وتقلیدھم والھوتھم
ض��د المظالم المزمنة في  الحس��ین مثاًال لمعارض��ة االس��تبداد واالض��طھاد وللكفاح

فقد اثرت مقولتھ علیھ السالم بعد محاصرة الحر الریاحي لھ بقولھ علیھ  ،52"العالَم
ِلیَْرَغِب اْلُمْؤِمُن  ،َعْنھُ  َوأَنَّ اْلبَاِطَل الَیُتَنَاَھي ،أَالَ تََرْوَن أَنَّ اْلَحقَّ الَیُْعَمُل بِھِ  " :السالم

ً  فِي عَاَدةً  الَ أََري نِّيفَإ ؛ِلقَاِء َ�ِ ُمِحقّا  َوالَ اْلَحیَاةَ َمَع الظَّاِلِمیَن إالَّبََرماً) ،اْلَموَت إالَّ س���َ
، وما ثورة المختار الثقفي 53في توجھات الفكر الجھادي بعد اس���تش���ھاده الش���ریف 

وثمرة  ،من جھة،الش������ھید اال مص������داقا ألحقیة الثورةبن علي وخروج االمام زید 
للفكر الجھادي االستشھادي لي القى بضاللھ على توجھ المجتمع اإلسالمي من بعد 
شھادة عن  شھادیة جھادیة تمال صورة ال ست شھاد الحسین نحو تكوین صورا ا ست ا

بوجود صورتین جھادیتین حاضرتین في ذھن المسلم  االمام الحسین لكنھا تمیزت
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والثانیة ص���ورة  ،اد االس���تش���ھاديكانت األولى وما زالت ص���ورة الجھ ،الش���یعي
التقص��یر في نص��رة االمام المظلوم التي غذت الدوافع لتكوین ص��ورا اس��تش��ھادیة 

 .وجھادیة لنصرتھ فكرا وعقیدة بعد ان خذلھ شعب عصره من الشیعة
وقد نجحت ثورتھ علیھ الس������الم بتص������حیح المفاھیم الفاس������دة التي اثمرھا  

ام علي علیھ الس���الم منذ بیعة الس���قیفة ص���راعات المعس���كر المناوئ لمعس���كر االم
حتى استشھاده علیھ السالم لقد اثرت الثورة الحسینیة في توجھ المجتمع اإلسالمي 

واعید االمر  ،وبس���بب ذلك ص���حح مبدأ جواز والیة االمة من قبل الفاجر ،من بعد
فاس�����قط  ،الى نص�����ابھ الص�����حیح اال ھو حاكمیة االمة من قبل المؤمنین برھم فقط

الس����یاس����ة الذي ص����نعوه بنو امیة بجواز امامة الفاجر وعدم جواز الخروج  تمثال
الذي تمثلھ النص الشریف بحاكمیة  ،وابدل بالمفھوم اإلسالمي الحقیقي ،علیھ مطلقا

 الوالیة � ورسولھ والذین آمنوا 
البعد " :االبعاد الخمس������ة لكل ثورة ھيع الحس������ین وقد جمعت ثورة االمام 

 ،البعد الجماھیريو ،البعد العاطفيو ،البعد العقليو ،إلنس��������انيالبعد او ،الرباني
واألخیرین یمثالن المؤثر األكبر للصورة الجھادیة عند المسلمین بعد واقعة الطف 

فالمأساة اإلنسانیة من مبالغة القوم في إیذاء االمام الحسین واسرتھ اثر في  ،األلیمة
كم ان البعد الجماھیري الذي ص�������نعھ الخطاب  ،مش�������اعر المجتمع الى یومنا ھذا

 ،54الحس���یني جعل من ثورة االمام الحس���ین عامة ولیس���ت ض���یقة بالخاص���ة فقط 
ھا من حالة الخض��وع الى ولعل االمة من بعد الحس��ین قد اس��تدركت الكثیر مما فات

سلطان االستبداد والرضا بحكومة الجور والفسق فتغلبت مبادئ ثورة الحسین على 
مبادئ حكام الفسق والضالل واسقطت نظریة والیة االمر بالقھر والغلبة واسقطت 
والیة الفاس��ق والمارق والظالم وارجعت األمور الى نص��ابھا الص��حیح بوالیة البر 

ت ثورة الحس��ین بھذه االبعاد عن ص��حوة االمة من االس��تس��الم واثمر ،دون الفاجر
لعدم جواز ذلك ش��رعا  ،الى الخوف االجتماعي والرض��ا بحكومة الفس��اد والطغیان

 .55 "وعرفا وانسانیا
 ثورة المختار الثقفي 

ش�����ك ان قیام المختار لم یكن غوغائیا بل ھو نتیجة تراكم معاناة الش�����یعة  ال
ة الذي كان ھو یمثل احد زعمائھا البارزین في الكوفة , جراء حكم األمویین الطغا

ومنذ كان المختار یافعا كان متحمس����ا للبیت العلوي حیث انھ نش����أ في كنف عمھ ( 
 ...(س���������ع����د ب��ن مس���������ع��ود ) ال����ذي ك����ان ع����ام����ل ل��ع��ل��ي ع��ل��ى ال��م����دائ��ن

ومنذ تحرك الحس������ین , واس������مھ یتردد في س������جالت الحركة الثوریة التي اتخذت 
المدینة, مخترقا بذلك مألوف الموقع القبلي الثقفي الموالي للدولة مس�������رحھا ھذه 

األمویة آنذاك, وانھ أوى في بیتھ رس���ول الحس���ین ( مس���لم بن عقیل ) إلى الش���یعة 
التي دعوه للمناص���رة والبیعة , فض���ال عن دوره الھام في التعبئة الش���عبیة عش���یة 

قا من داره التي كانت منطل خروج الحس����ین إلى حد الص����دام المس����لح مع ابن زیاد
 .56مسرحا الجتماعات الشیعة ونشاطاتھم الثوریة
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مان ابن الص�������رد ردة فعل  بالتزامن مع س�������لی كان خروج المختار الثقفي 
وقد رأى المختار الغض��ب  ،جماھیریة على حادثة قتل االمام الحس��ین علیھ الس��الم

تقص���یر عن الذي تولد في نفوس ش���یعة الحس���ین بالتزامن مع الش���عور الجمعي بال
نص��رة االمام الحس��ین فض��ال عن تاجج روح الثورة على س��لطة االمویین مقومات 
ستضيء بھ في  سا ت سالم نبرا لنجاح ثورتھ التي اتخذت من مبادئ الحسین علیھ ال

وقد تم ذلك فعال واخذ 57توجیھ جموع الجماھیر الغاض�������بة الى الكفاح المس�������لح 
ن واقام علیھم الحد الش��رعي وكان المختار یالحق جمیع من اس��ھم في قتال الحس��ی

المختار یعمل بمش���ورة االئمة العلویین وخص���وص���ا االمام علي بن الحس���ین علیھ 
برأس عبید هللا بن زیاد رؤوس  قد بعث المختاراذ تروي المص������ادر ان  ،الس������الم

 ،غیره ممن قتلھم إلى محمد بن الحنیفة بمّكة وعلي بن الحس�����ین ( علیھ الس�����الم )
فإني بعث أنص�������ارك وش�������یعتك الى عدوك  ،أما بعد " :كتب معھمو ،یومئذ بمكة

فلقوھم دون  ،فخرجوا محتس�بین محنقین أس�فین ،یطلبونھ بدم أخیك المظلوم الش�ھید
  ". والحمد � رب العالمین الذي طلب لكم الثأر ،نصیبین فقتلھم رب العباد

وادراكھا فداحة والخطاب الذي بعثھ المختار فیھ من داللة ص�������حوة االمة 
الخطأ الذي ارتكبتھ فیحق االمام الحس�������ین عندما مكنت اعداءه منھ بعدم الخروج 

 :ویشكل الخطاب بكلمات ،معھ ونصرتھ لیظھر على عدوه وعدو اإلسالم في وقتھ
محتسبین ومحنقین واسفین صورة الجھاد التي ترسمت في اذھان الجیش الذي كان 

لثورة على االمویین واالنتقام من قتلة االمام الحس�����ین یقوده المختار الثقفي للقیام با
، فقد ش�����كلت ھذه االلفاظ الرؤیة عند المجاھدین بعد ثورة االمام الحس�����ین علیھ 58

السالم فأخذت شكل صورة مركبة من شخصیة جھادیة تتداخل فیھا مشاعر االسى 
لوم الحسین والرغبة باالنتقام واالحساس بالعار الجمعي من عدم نصرة االمام المظ

فكان خروجھم بروح اإلص���الح والحفاظ على الدین ممتزجة  ،الش���ھید عیھ الس���الم
من الش����عور الجمعي بالذنب بعد تخاذلھم عن نص����رة االمام الحس����ین كان الس����بب 
الرئیسي بقتلھ علیھ السالم فضال عن عزم المعسكر المناوئ قتل االمام الحسین مع 

م��ام��ة ب��النص ویبطلوا اآلراء التي تقول جمیع أوالده لیقطعوا ب��ذل��ك نظری��ة اال
بوجوبھا من جھة ویقوي المعسكر االموي من جواز امامة الفاسق وعدم مشروعیة 

 .الخروج علیھ مطلقا
 صور الجھاد المعاصرة 

یرى باروت أن الخطاب الجھادّي للحاكمیة � یضمر مرجعیّة شیعیّة خاصة 
نظّریتّي "والیّة الفقیھ" و"والیة األّمة  بوالیة الفقیھ، ویناقش التش���یّع الس���یاس���ّي بین

ومن ھذا المنطلق نش�����أت حركة جھادیة بعد اص�����دار المرجع  ،59على نفس�����ھا"، 
  .وتاسس بموجھا الحشد الشعبي ،الشیعي السید علي السیستاني فتوة الجھاد الكفائي

ال یمكن التوص��ل الى فھم دقیق للص��ور الجھادیة في العص��ر الحدیث عند و
المقاتلین في فصائل الحشد الشعبي من دون التعرض الى فكر الجھاد وصوره في 

والبحث في طرق تش����كل الص����ور الجھادیة عند كال الفریقین  ،المعس����كر المناوئ
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یتطلب مراجعة النص�������وص األدبیة والعقدیة التي نادى بھا كل فریق على حدة ثم 
یل الخطابي و قد والتحل بالن یة  كل ص�������ورة جھاد بة التحوالت في التعرض ل مراق

 الص������ور الجھادیة حدیثا عن ص������ورة الجھاد التي ظھرت في عص������ر الرس������الة
 .وتطورت فیما بعد ثورة االمام الحسین علیھ السالم

من المھم فھم أن ھذه الص���ورة للجھاد الش���یعي، إلى جانب أش���كال الس���لفیة و
ات لتعالیم الجھادیة التي نش������رھا مؤّخًرا تنظیم "الدولة اإلس������المیة"، ھي تش������ویھ

اإلس��الم الس��ائدة وال تمثّلھا كما یُزَعم أحیانًا. فبالنس��بة إلى معظم المس��لمین، س��واء 
من الس���نّة أو من الش���یعة، یعني الجھاد "األص���غر" بش���كٍل ال لبس فیھ الدعوةَ إلى 
الحرب الدفاعیة عندما یتعّرض المرء للھجوم المباش���ر، فیما یبقى الجھاد "األكبر" 

فیتجاوز كلٌّ من ھذْین  ،ت من أجل العیش بش������كٍل أخالقي وفاض������لكفاًحا مع الذا
المفھومْین المجتمع المس�����لم، ویُعتَرف بھما على نطاٍق واس�����ع على أنھما معقوالن 

 .60وعادالن
وتتجلى ص���ورة الجھاد العلوي والحس���یني عند فص���ائل الحش���د الش���عبي من 

الجھادیة في اذھان الخطاب المرئي والمكتوب الذي عبر بشكل خاص عن الصور 
المقاتلین التي تنتمي الى الص��ورة الجھادیة األولى عند النبي محمد ص��لى هللا علیھ 
وآلھ وامتدادھا عند االمام علي علیھ الس������الم ومیزاتھا االس������تش������ھادیة عند االمام 

ثم تتشكل بتحول عاطفي حزین یرثي الحسین علیھ السالم ویتمثل  ،الحسین الشھید
موظفا البعد العاطفي في  ،حدا معھ بالفكر والعقیدة والقض�������یةمقتلھ الش�������ریف مت

التعاطي مع القض����یة الحس����ینیة ومس����تلھما قض����یة اإلص����الح والقتال عص����بیة � 
وھو ما یمكن مالحظتھ من اقوال المقاتلین في فص�����ائل الحش�����د  ،ورس�����ولھ ودینھ

على ت الش��عبي المس��جلة والمبثوثة في وس��ائل التواص��ل االجتماعي وكذلك المدونا
اذ نجد في تحلیل الخطاب الذي دونھ احد افرد الحشد الشعبي صورة جھادیة  ،قلتھا

تعبر عن تحول فكري وصورة مركبة تشبھ تلك الصورة التي ظھرت بعد استشھاد 
وھي ص���ورة جھادیة تش���تبك فیھا  ،الحس���ین علیھ الس���الم في جیش المختار الثقفي

جوانب الجھاد في س���بیل هللا مع عاطفة میالة الى االعتذار عن اس���الف المجاھدین 
وممتزج معھا ص��ورة التاس��ي   ،عندما خذلوا الحس��ین علیھ الس��الم في واقعة الطف

 ،وھي ص���ور جھادیة یكمل بعض���ھا البعض اآلخر ،باالمام الحس���ین والحزن علیھ
ة في حب االمام الحس����ین وحب الش����ھادة في س����بیل هللا مع فتمتزج عاطفة جیاش����

ومن ذلك ما اثر عن اس����تش����ھاد القائد كریم  ،الش����عور الجمعي بالذنب والتقص����یر
فق��د ك��ان��ت آخر كلم��ات��ھ قب��ل  ،2015یوس�������ف الج��ابري في تالل حمرین ع��ام 

وت " وهللا ال اعطیھم بیدي إعطاء الذلیل وال اقر إقرار العبید ما دام الم:اس��تش��ھاده
فخطابھ  61.. یا زھراء "... یا زھراء.خط على ابن آدم مخط القالدة على جید الفتاة

یا زھراء وكانھ یقول لھا ھل وفیت حق ابي عبد هللا بالنص�������رة ؟ وھو  :منادیا ب
خطاب یدل على الصورة التي كانت في ذھن الشھید التي تشتبك بھا عالقات شتى 

ص�����رة االمام علیھ الس�����الم عندما نادى من أھمھا الش�����عور الجمعي بالذنب لعدم ن
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وھي صورة تشبھ صورة الجھاد التي ظھرت عند المختار بالنصرة ولم یجبھ احد 
 .الثقفي وجیشھ بعد مقتل االمام الحسین علیھ السالم

ان ص���ورة الجھاد عند مقاتلي الحش���د الش���عبي في ظاھرھا ص���ورة مبس���طة 
الذي ،ظھرت في الخطاب القرآني تشبھ الى حد كبیر الصورة الجھادیة األولى التي

" یقاتلون ویقتلون وعدا علیھ حقا "  لكنا :نص���ت علیھ آیات الجھاد نحو قولھ تعالى
عندما نتعمق في تفاص������یل ھذه الص������ورة الجھادیة ومن متابعة الخطاب الجھادي 

 ،فالجوانب فیھا كثیرة جدا ،للمقاتلین انفسھم نرى انھا صورة معقدة ولیست بسیطة
ل الشھداء بأقوال وافعال الحسین علیھ السالم مرة فیقاتلوا كما وصف علیھ منھا تمث

 :السالم بقولھ
ــةٍ   والخیـل بیــن مدّعس ومكردس            قــوم اذا نــــودوا لدفــع ملمَّ

 یتھـافتــون على ذھاب األنفــس        لبسوا القلوب على الدروع واقبلوا
 عافوا الحیاة والبسوا من سندس        ةنصروا الحسیـن فیا لھا من فتیـ

صد بالتمثل بھذه  شعبي وخط ال وقد دأب المجاھدون في معسكرات الحشد ال
وقص�������ص  ،المقولة واالس�������تئناس بھا والوفود على الموت دونما تفكیر في الحیاة

شھداء والمقاتلین تؤكد ھذا االمر بتمامھ سالم  ،ال ولعل مقولة االمام الحسین علیھ ال
ت منا الذلة) كان الش�����عار الذي یس�����مع حینا بالنداء وحینا آخر عند مواجھة ( ھیھا

الموت المحتوم  لیوظفوا ذلك في ص���ورة جھاد الحس���ین االس���تش���ھادیة فیحتض���ن 
المقاتل من أبناء الحش��د الش��عبي الس��یارة المفخخة ویفدي بنفس��ھ اخوانھ المقاتلین او 

اما لھدف مدني او ھدف من  یحتض�������ن اآلخر المقاتل المعادي لینفجر معھ حمایة
ونجد ذلك في قص��ة الش��ھید محمد نوري وھو ش��اب مض��ى  ،أبناء الحش��د انفس��ھم

على زواجھ أربعة أیام فقط فقد القى بنفس�������ھ على احد الدواعش عندما دخل في 
مطعم وكان فیھ عدد كبیر من مجاھدي الحشد الشعبي لینفجر مع االنتحاري ویفدي 

وھي ص��ورة  ،اموت وال تنس��بي عراقیة :وكان یقول نفس��ھ انفس اخوتھ المجاھدین
جھادیة اس��تش��ھادیة تعود الى ص��ورة الجھاد التي ظھرت عند الحس��ین علیھ الس��الم 
الذي مثل ص������ورة ماض������یة الى خط الموت ولیس التارجح بین النص������ر والموت 
باالس����تش����ھاد كما ھو الحال في الص����ور الجھادیة التي ظھرت مع اس����الفھ علیھم 

  .السالم
الص��ورة الجھادیة التي كانت ومن جانب آخر ظھرت ص��ورة جھادیة تش��بھ 

عندما قاتل المارقین والفاس���قین والناكثین جھادا  ،في عھد االمام علي علیھ الس���الم
فیروى ان الش��ھید محس��ن  ،منھ وعمال بوص��یة النبي محمد علیھ الص��الة والس��الم

فالح الحلفي الذي اس����تش����ھد في بیجي  كان یخاطب اص����دقاءه قبل اس����تش����ھاده في 
" ان الش���ھادة ھي حلم یراود كل ذي بص���یرة وال ینالھا :لقتالالس���بب من الخروج ل

وانا ال ابتغي من ذھابي ھذا اال النص����ر او الش����ھادة ولن ارجع  ،اال ذو حظ عظیم
 62حتى انال ما ابتغیھ "
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 ،فالص�����ورة الجھادیة كانت مقاتلة المس�����لحین فقط من المعس�����كر المخالف 
ولم یكن في  ،س بجریرة غیرھموبالوقت نفس������ھ لم تس������تبح الحرمات ولم یقتل النا

وھي الدعوى التي دعى بھا االمام  ،فال غنیمة من مس������لم ،النص������ر غنائم للحرب
وبمقاربة ذلك مع مقاتلي  ،علي علیھ الس�����الم في واقعة الجمل بعد احراز النص�����ر

الحش��د الش��عبي نجد انھم یتأس��ون بالص��ورة الجھادیة التي ظھرت عند االمام علي 
الذي قاتل بھدف احقاق الحق ووحدة االمة على امارة االمام علیھ الس���الم وجیش���ھ 

العادل مفترض الطاعة فكان أبناء الحش���د الش���عبي یتواص���ون بالمس���تض���عفین من 
فیؤازر المقاتلین من  ،ولم یقتلوا مدنیا ولم یس�������تھدفوا غیر المس�������لحین ،النازحین

الجھاد الحش������د االس������ر النازحة موفرین لھم المالذ اآلمن وھي ص������ور إنس������انیة 
اإلس��المي على طول خط وجوده ابتداء بجھاد النبي علیھ الص��الة والس��الم مرورا 
بجھاد الخلفاء وانتھاء بعلي بن ابي طالب ثم المعسكر الحسني والمعسكر الحسیني 

في حین كانت الص����ور في الجھاد اإلنس����اني عند المعس����كر  ،الى وقتنا الحاض����ر
دي في إنسانیة الحروب النظیفة فلم یكن المناوئ غیر متضمنة معاني الجھاد المحم

اثر لصورة الجھاد االنساني في المعسكر المناوئ لمعسكر االمام علي علیھ السالم 
او الحس���ن او الحس���ین علیھما الس���الم وھو كف الجیش عن العزل من المدنیین او 

وما س���بي حرائر الحس���ین اال دلیل  ،النس���اء والرجال واألطفال من غیر المس���لحین
ان المعسكر المناوئ كان بعیدا عن روح الجھاد كما رسمھ النبي محمد صلى  على

واذا ما قورن المعس��كر المناوئ لمعس��كر الحش��د الش��عبي بتص��رفاتھ  ،هللا علیھ وآلھ
مع العزل نجد ان الص�������ورة االمویة ذاتھا تتلبس افعالھم عندما یقحمون العزل في 

تفجیر االنتحاري على االحیاء المدنیة النزاع المس��لح بالقتل غیر المبرر بواس��طة ال
ومن   ،التي لم تكن یوما طرفا في النزاع العسكري وان كانت طرفا بالنزاع الفكري

وان صح ذلك لكان أولى  ،جھة أخرى ان النزاع الفكري ال یقاتل بالسالح والجھاد
 ،احدابالنبي علیھ الس��الم قتل المنافقین وتص��فیتھم وھو یعلم یقینا أس��ماؤھم واحدا و

 .فكان جھادھم بالكلمة والغلظة حتى یعودوا الى جادة الصواب
ومن جانب آخر وجدت في ص�����ور الجھاد عند الجماعات اإلرھابیة خروجا 

فقد ورد عن الجماعات اإلرھابیة  ،عن النص بمقدار ما یفید الغایة من فكرة الجھاد
وھو فض������ل على عدم قبولھم فتوى القاعد وال یس������مع رایھ فالراي یكون للمجاھد 

 ،، وھو ما تس��بب بانحراف الص��ورة الذھنیة للقتال عن حقیقتھا الش��رعیة63القاعد 
فالمص�������لحة والفتیا بغیر نص او علم تحكمت بالص�������ور الجھادیة عند الجماعات 

ودخل فیھا جواز اس���تباحة الدم  ،المتطرفة وتس���ببت بانحرافھا عن جادة الص���واب
ما نجده في الفكر الجھادي للزرقاوي وھو  ،من غیر المقاتلین لض�������رورة الحرب

فق��ال في خط��اب��ھ الموج��ھ الى  64ال��ذي یع��د االب الروحي ل��داعش اإلرھ��ابی��ة 
 ":2004فبرایر 15في    المسلمین

العراق فى الجملة فسیـ�������فساء سیاسیة، وخلطة عرقیة، وتباینات مذھـ�������بیة 
ـة وسلطان قاھر، بدءا من زیاد بن  ـقاد إال لسلطة مركزیة قوی طائفیة متناثرة، ال تن
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إن الناظر المتئد والمبصر المتفحص لیدرك أن التشیـ��ع ھو  ...أبیھ، وانتھاء بصدام
ُ أَنَّى یُْؤفَُكوَن} الخطر ال��داھم، والتح��دى الحقیقى، {ُھُم ا اتَلَُھُم �َّ َذْرُھْم ق��َ اح��ْ ُدوُّ ف��َ ْلع��َ

]، إن رسالة التاریخ تصدقھا شھـ�������ادة الواقع لتشى بأوضح بیان، أن 4[المنافقون:
التشیع دین ال یلتقى مع اإلسالم، إال كما یلتقى الیھـ�����ود مع النصـ�����ارى تحت الفتة 

ر، والطواف باألضرحة، إلى أھل الكتاب،فمن الشـ������رك الصراح، وعبادة القبـ������و
تكفـیر الصحابة، وسب أمھات المؤمنـین، وخیار ھـذه األئمة، وصوالً إلى تحریف 
القرآن، كُمنتج منطقى للطعِن فى َحَملَتِھ،إض���افة إلى القول بعص���مة األئمة، وركنیة 
اإلیمان بھم واإلقرار لھم تنزل الوحى علیھم، إلى غیر ذلك من ص�����ـ�����������ور الكفر 

دقة التى تطفـ�����ح بھا كتبھم المعتمدة، ومراجعھم األصـ�����لیة، والتى ال ومظاھر الزن
 یزالون یقومون بطبـعھا وتوزیعھا ونشرھا.

وإن الحالمین الذین یظـ���������نون أن الش��یعى یمكن أن ینس��ى اإلرث التاریخى 
إن قتالنا للرافض���ة ...والحقد األس���ود القدیم على النواص���ب كما یس���مونھم، واھمون

 ر واستنھاض ِھمم األمة للمعركة.ھو السبیل الستنفا
أوالً: س��عینا حثیثا وركض��نا مس��ابقة للزمن لتكوین س��رایا مجاھدة تأوى إلى 
بؤر آمن��ة وتجوس ال��دی��ار مج��اھ��دة تص�������ط��اد الع��دو فى الطرق��ات وال��دروب من 
األمریكان والش�������رط والجنود، ونحن ماض�������ون فى تدریب ھؤالء وتكثیرھم، أما 

 ."بإذن هللا بعملیات استـشـھادیة وسـیارات مفخخـةالروافض فستكون النكایة فیھم 
ومن تحلیل الخطاب الذي تبنتھ الجماعات المتطرفة في انشاء صورة الجھاد 
فكرا وتص��������دیقھ��ا في الواقع الملموس یظھر ان الجم��اع��ات المتطرف��ة تنظر الى 
المعس���كر المناوئ ھو خارج عن ملة اإلس���الم وقتالھ واجب على طریقة التص���فیة 

فالواض��ح من نص خطاب  ،الجماعیة ولیس االكتفاء بمقاتلة المس��لحین فقط ادةباإلب
الزرقاوي االب الروحي للتطرف في العراق والش���ام  انھ انش���أ فكره التكفیري في  

وجعل قتالھم واجب وقتلھم مندوب  ،قتال الروافض بعده من اس���اس���یات الدین عنده
والدافع من وراء ذلك ،ةبص��رف النظر عن كونھم جماعات مس��لحة او غیر مس��لح

وقد ذكر لواحق عدة س����اعدت على خلق ص����ورة  ،ھو الش����رك الص����ریح كما قال
جھادیة اس�������تش�������ھادیة عند افراد التنظیم التكفیري تحمل في ثنایا تص�������فیة اآلخر 
بص��رف النظر عن المس��لحین منھم او العزل وبص��رف النظر عن مكان حص��ول 

سكن او غیرھااالشتباك وانتخاب بیئة الحرب سواء في أماك مع جعل رمزیة  ،ن ال
الموت بالتفجیر االنتحاري غایة لنیل مطلب الجھاد وصرف اذھان المقاتلین عندھم 
الى محور الرمزیة بعیدا عن واقع التفجیر الذي یؤدي الى موت جمعي وبمناظر 
مأس��اویة تبتعد عن روح الدین الحنیف وعن اإلنس��انیة في االس��تش��ھاد والقتل غیر 

غة الخطاب قد غلبت علیھ ص��ورة التص��فیة والحث على التفجیر بأس��لوب المبرر فل
ومش�������كلتھا انھا  ،المفخخات واالنتحار بالتفجیر وھي حرب إبادة جماعیة مذھبیة

وھو دلیل  ،مس�������تندة الى ادلة تاریخیة في المرویات التي تص�������ف احداثا تاریخیة
یتقاطع مع نظرة الفقھاء في عد المس�������لمین كفارا او ال بالنظر الى ما اقترفوه من 
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وھي نظرة س�طحیة تدل على ان الناظر  ،كس�ر أص�ول االعتقاد واالحكام الش�رعیة
 ول الدین أصال بھا والحاث علیھا ال یفقھ أص

فالتالحق في قولھ عن التشیع انھ ال یلتقي باإلسالم جاء لیفصل وجھة نظره 
تكفـ��یر وعبادة القبـ��ور، والطواف باألضرحة، ومر ب ،فبدأ بالكفر الصریح ،في ذلك

 القول بعصمة األئمةو تحریف القرآنب والقولالصحابة، وسب أمھات المؤمنـ����ین، 
من غیر بینة واض������حة كما ان العادات المجتمعیة وھي مفردات اتھم بھا الش������یعة 

التي برزت في مذھب الشیعة ال تخرجھم بالضرورة من امة النبي محمد صلى هللا 
وھي ب�الجمل�ة قض��������ای�ا ظ�اھری�ة وع�ادات اجتم�اعی�ة ال یمكن تجریم  ،علی�ھ وآل�ھ

فلم یخالف الش�������یعة  ،مرتكبیھا والحكم علیھم باإلزالة على طریقة اإلبادة الجماعیة
أص��ال من أص��ول الدین  وال فرعا من فروعھ لیخرجوا بذلك من اإلس��الم لیس��تباح 

 .دمھم بھذا الشكل المجنون
وان عرض��ت ص��ور الجھاد اإلس��المي التي ظھرت ایام النبي محمد ص��لى 
هللا علی��ھ وآل�ھ على الص�������ور الجھ��ادی�ة في مخی��ال الجم��اع�ات المتطرف�ة لوج�دن�ا 

، فلم یخرج 65فلس������فة الجھاد اإلس������المي  االنحرافات الكبرى لھذه الجماعات عن
 66النبي محمد ص����لى هللا علیھ وآلھ یوما الى قوم مس����المین وكان جھاده جھاد دفع

ولم یكن الجیش اإلس�����المي في حالة التأھب للمبادرة في القتال بقدر تأھبھ للمبادرة 
ویظھر ان المغذي الفكري لھؤالء الجماعات في تش�������كل ص�������ور الجھاد  ،بالدفاع

صر قائم على احكام ظاھریة موجھة من قبل زعماء التطرف الذین لم یأخذوا المعا
من األص����ول الدینیة اال ظواھرھا وحكموا على أص����ول الدین وفروعھ على وفق 

 .رؤیة ضیقة ابتعدت عن روح الدین اإلسالمي الحنیف
ومن الص��ور الجھادیة التي غذتھا الجماعات المتطرفة في اذھان عناص��رھا  

وھو س�����بب تكوین الص�����ور الجھادیة  ،س�����لمین بمخالفتھم في فروع الدینتكفیر الم
القائمة على إزالة المخالف لھم وعدم الرض�����ا برایھ وان كان في فروع الدین التي 
نش����أت عن خالف العلماء في مص����ادر التش����ریع واص����ول الفتاوى من قیاس وما 

شھادي  ،شاكل واذا قورنت ، 67كما احتوت صور الجھاد لدیھم شكل الجھاد االست
ھذه الص��ورة مع ص��ورة الجھاد االس��تش��ھادي الحس��ینیة التي اثمرھا واقعة الطف 
األلیمة نجدھا متفقة تماما في الشكل لكن دون الجوھر فالجماعات المتطرفة سوقت 
رمزیة االستشھاد الحسیني لیكون مغذیا للفكر المتطرف في مشروعیة االستشھاد 

الفكر الجھادي االنتحاري وغذتھ بأفكار القتل ببذل النفس والغایة  فالھم ،انتحارا
عدل مة دولة ال قا یدعون وإ ئدي ،اظھار الحق كما  قا عد الع لكنھم لم  یلتفتوا الى الب

سالم،والمصلحة الدینیة فالحسین قتل  ،التي قضى فیھا االمام الحسین نحبھ علیھ ال
االمة الجمعي بنص���رة الحق الى نفس���ھ فقط اض���حیة القامة العدل وتنبیھا لض���میر 

وخیر أص���حابھ بالموت لتعظیم ص���وت الحق برزیة إنس���انیة تخاطب ،آخر الزمان
الض����میر أوال ثم تخاطب مبادئ االعتقاد والدین القویم، في حین كان المقاتلون من 
الجماعات اإلرھابیة ببذل انفس���ھم اس���تش���ھادا لیرتكبوا قتال غیر مبرر في ص���فوف 
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مس��لحین  فیقوم المقاتل في الجماعات اإلرھابیة وبس��بب الوعظ المس��لحین وغیر ال
واإلرشاد الدیني الموجھ لنبذ الحیاة بكل مفاصلھا واستقبال الموت استشھادا بتقدیم 
نفس��ھ اض��حیة لخدمة األفكار التي روج لھا المتطرفون وھي أفكار تبتعد عن روح 

 .68ممنھج الدین الحنیف فالجھاد فرض للدفع ولیس أسلوبا للقتل ال
المبدأ الحس��یني في االس��تش��ھاد في كربالء كان ص��ورة خاص��ة بالخروج ان 

عن امامة الفاسق بالثورة وعدم الرضا بوالیة الفاسق وفساد دین النبي محمد صلى 
اإلصالح في امة النبي بعد ھو هللا علیھ وآلھ وھو استشھاد موجھ الى غرض واحد 

التش�����ویھ والتزییف في أص�����ول الدین  االنحرافات الكبرى التي ش�����ھدھا الدین من
فكان مش��روعھ االس��تش��ھادي واقعا ض��من جھاد الدفع كما  ،في عھد یزید،وفروعھ

على مقاتلي الحس���ینیة ما اس���قطت ص���ورة الجھاد االس���تش���ھادیة  مر عرض���ھ واذا
الجم��اع��ات المتطرف��ة لوج��دن��ا انھ��ا تختلف اختالف��ا ج��ذری��ا عن ص�������ورة الجھ��اد 

س��ین علیھ الس��الم، فاالنتحاریون في س��اعة التفجیر ال االس��تش��ھادي عند االمام الح
یحملون اال مخیاال في اذھانھم بالفوز بالجنة بص�������رف النظر عن ص�������حة العمل 
اإلرھابي الذي یقومون بھ في تفجیر انفس��ھم في األماكن العامة التي ال تش��ھد قتاال 

 ،الدینیة من غیر ملتھموالمحافل  كاألس��واقاو تفجیر انفس��ھم في المحافل المس��المة 
وقد فنوا انفس��ھم في  ،من جھة ،وكان جھادھم في ھذا المظن ھجومي ولیس دفاعي

وھي ص�����ورة جھادیة لم تكن موجودة في الدین  ،غیر مظان القتال من جھة أخرى
اإلس��المي الذي یؤمن بالس��لم أوال وبالدعوى الس��لمیة واالقناع ثانیا والجھاد الدفعي 

 .تحضروا صورة القتل لإلبادة ولیس القتل الموجھ لإلصالحكما انھم اس ،ثالثا
 الخاتمة 

ان تحلیل الخطاب الجھادي لكش�������ف التبدالت التي حص�������لت في ص�������ورة 
الخطاب الجھادي عند المس����لمین واعتماد أدوات تحلیل الخطاب وتطبیق ذلك على 

الطف األلیمة الخطاب الجھادي في معارك المسلمین الحاسمة والھامة ومنھا واقعة 
 :أوصل الى نتائج عدة نجملھا في اآلتي

في  ،ص����ورة الخطاب الدیني قائمة على تش����كالت مبس����طة واحادیة التركیب -
ولم یخرج عن صورة الخطاب البسیطة خطاب النبي محمد  ،الخطاب القرآني

ومس��تقرة في ذھن المجاھدین بص��ورتھا البس��یطة ص��لى هللا علیھ وآلھ وكانت 
 .بعد وفاة النبي محمد صلى هللا علیھ وآلھ طیلة مدة والیة الخلفاء الثالثة

بس��بب حالة االض��طراب التي ش��ھدھا المجتمع بعد وفاة النبي محمد ص��لى هللا  -
ھ وآلھ وس������لم تكونت مقدمات وظروف لتش������كل ص������ور جدیدة للخطاب علی

الجھ��ادي ظھرت بش�������ك��ل جلي بع��د مقت��ل عثم��ان بن عف��ان بقت��ال الن��اكثین 
 .والقاسطین والمارقین في أیام والیة االمام علي علیھ السالم

شھدت مدة والیة االمام علیھ علي السالم تحوال في صورة الخطاب الجھادي  -
لیتحول مفھوم الخطاب  ،ومركبة ومتعددة الجوانب لتتش�������كل ص�������ورا معقدة
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الجھادي وصوره من قتال المؤمنین المشركین الى قتال المؤمنین اقرانھم من 
 .المعسكر المخالف

اختفت في ص��ور الجھاد من المنظور العلوي الجوانب االقتص��ادیة من ش��رط  -
من  فعمل بمبدأ ال غنیمة ،حص�ول المنتص�ر غنائم الحرب من الجیش الخاس�ر

مس����لم كما عمل بمبدأ الحرب النظیفة التي تكون حص����را في میدان القتال مع 
 .حاملي السالح حصرا

كرست صور الجھاد من المنظور االموي الوالء للفرد والقبیلة بدال من الوالء  -
وھو تحول نوعي یمث��ل تراجع��ا فكری��ا الى ع��ادات الج��اھلی��ة  ،لل��دین والمب��دأ

كر االموي یباش������ر الحرب النظیفة بل یركن وبالتالي لم یكن المعس������ ،األولى
كس��ب المعركة بص��رف دوما الى الحرب العس��كریة الس��یاس��یة التي تقوم على 

 .النظر عن مبادئ الدین اإلسالمي في قواعد االشتباك والقتال
بقیت ص���ور الجھاد المركبة والمعقدة مس���تمرة باالس���تقرار في بنیتھا الفكریة  -

والش����ھادة وخالیة من الجوانب االقتص����ادیة التي كانت متارجحة بین النص����ر 
 .لحین استشھاد االمام الحسن علیھ السالم

تطورت ص���ور الخطاب الجھادي مع اس���تش���ھاد الحس���ین علیھ الس���الم وذلك  -
بتبنیھ الص����ورة الجھادیة االس����تش����ھادیة التي ال تقوم مطلقا على وجود ثنائیة 

كا بل  قائم�ة على الت�ارجح بین النص�������ر والش�������ھ�ادة او الحی�اة والموت  نت 
لیمثل ص��ورة اس��تش��ھادیة فریدة من االس��تش��ھاد قتال في س��بیل اص��الح الدین 

 .نوعھا مع اإلصرار واختیار أسلوب القتل المبرر لنصرة الدین
الثورة الحس��ینیة بتبني االمام الحس��ین علیھ الس��الم والمس��تش��ھدین معھ تس��ببوا  -

دون االلتفات الى بتحوالت في ص��ورة الجھاد االس��تش��ھادي بقتل مبرر للنفس 
ثنائیة النص��ر والش��ھادة وكان أس��لوب دافعا الیقاظ الض��میر الجمعي لالمة من 
جھة ومص������لحا النحراف االمة عن دینھا بعد تجویز طوائف من المس������لمین 
والیة البر والفاجر وتش�������ریعھا عدم الخروج عن طاعة ولي االمر وان كان 

 .فاجرا
للجھاد االس��تش��ھادي تش��مل الفكر  اثرت الثورة الحس��ینیة بتش��كل ص��ور معقدة -

مما  ،والعقیدة واالقتصاد واالجتماع وتبرر الخروج عن حكومة الظلم والجور
تس��بب ذلك بظھور ثورات تحرریة بعد اس��تش��ھاد الحس��ین اخذت من ص��ورة 

بالعار من االستشھاد الحسیني المركبة مع الزمة أخرى ھي الشعور الجمعي 
موقف اسالفھم نتیجة التقاعس عن نصرة االمام المظلوم لتتكون صورا جدیدة 

الجھادیة فظھرت الصور  ،ذات بعد عاطفي واخالقي واستشھادي في آن واحد
سالم من جھة  سي باإلمام الحسین علیھ ال شھد مزدوجا بین الطموح للتا التي ت
والوفاء لھ بالنص���رة بعد موتھ عوض���ا عن نص���رة اس���الفھم في واقعة الطف 

 .األلیمة فتكون الصورة بین الرجاء واالصرار على القتل المبرر
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لكن دون تبنت التنظیمات اإلرھابیة الفكر الحس�����یني االس�����تش�����ھادي ش�����كال و -
 ،الحس�����ین علیھ الس�����الم كان في میدان الحرب لألمامفالقتل المبرر  ،الجوھر

ام��ا  ،والتزم بمب��ادئ الحرب النظیف��ة على ق��اع��دة ال��دین اإلس�������المي الحنیف
فة ولم یكن قتلھم مجاھدیھم  جماعات اإلرھاب فلم تلتزم قواعد الحرب النظی

ج میادین النزاع المس��لح كان موجھا الى خار ألنھبأس��لوب االنتحاریین مبررا 
 .فضال عن استھدافھ المدنیین وحملة السالح على حد سواء

ملتزمون باص��ول االس��تش��ھاد الحس��یني متخذین من  مجاھدي الحش��د الش��عبي -
سھم اضحیات لحفظ  سا لتقدیم انف شھاد نبرا االبعاد الحسینیة في الثورة واالست

 .الدین والمبدا ملتزمین بقواعد الحرب النظیفة
ت ص��ور الجھاد عند مجاھدي الحش��د الش��عبي لتش��مل ص��ور الجھاد في تنوع -

زمن االمام علي علیھ الس����الم وص����ور الجھاد في زمن االمام الحس����ین علیھ 
ظھور حالة من الرجاء الجمعي مواس���اة لالمام الحس���ین مع  ،الس���الم باجمعھا

علیھ السالم من جھة و رغبة في تجاوز خطا اسالفھم من عدم نصرة الحسین 
تماثال مع الص�������ور الجھادیة التي ظھرت في  ،لیھ الس�������الم من جھة أخرىع

لتتجس�����د روح  ،جیش المختار الثقفي بعد اس�����تش�����ھاد الحس�����ین علیھ الس�����الم
شھادا في میادین القتال دون ارتكاب القتل  ست اإلخالص في التضحیة بالنفس ا

 .غیر المبرر في صفوف غیر المسلحین
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 :الثورة الحسینیة.. وتجدید الخطاب 53
https://www.saffar.org/?act=artc&id=3462  

https://www.sahab.net/
http://www.alshirazi.net/news/news/moharram-1432/03.htm
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/contextualizing-jihad-and-takfir-in-the-shia-conceptual-framework
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/contextualizing-jihad-and-takfir-in-the-shia-conceptual-framework
https://www.saffar.org/?act=artc&id=3462
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   116ثورة الحسین  54
 147نفسھ  55
قیام المختار بین الحقیقة والتظلیل آالء حامد    56

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=274048&r=0 
   234ینظر: بنو عبس ودورھم السیاسي واإلداري في العصر االموي ( بحث )  57
 7/260 بحوث في الملل والنحل ألیة هللا الشیخ جعفر السبحاني  58
 .93-81النَّقد والخطاب محاولة قراءةٍ في مراجعٍة نقدیّة عربیٍّة معاصرة  59

60  
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/contextualiz
ing-jihad-and-takfir-in-the-shia-conceptual-framework  

 12قافلة النور  61
 27نفسھ  62
 14أسباب االنحراف في مفھوم الجھاد  :ینظر 63
قال ( فلین) إن حلم الزرقاوي بإنش�������اء "داعش" تحقق: "عندما أنظر إلى ما نواجھھ اآلن،  ،64

أرى ال��زرق����اوي ف��ي ج��م��ی��ع أن��ح����اء ھ����ذه ال��م��ع��رك����ة، ال��زرق����اوي ھ��و األب ال��روح��ي 
 ."https://www.alalam.ir للداعش

 .جھاد الطلب انموذجا ( بحث )32ر: جدلیة التربیة الجھادیة ینظ 65
 . 88ینظر: مفھوم الجھاد في الخطاب الدیني  66
 وما بعدھا  15ینظر: أسباب االنحراف في مفھوم الجھاد  67
 لمصادرا

 الكتب المطبوعة: 
 م.2010تحاف العباد بحقیقة الجھاد د. رشید كوھس دار الكتب العلمیة ا 
سلیمان بن صالح الغصن ،النحراف في مفھوم الجھاد ووسائل عالجھاسباب أ  جامعة  ،ا.د. 

 .االمام محمد بن سعود اإلسالمیة
القاھرة  ،مؤسسة ھنداوي للطباعة والنشر ،سالمة موسى ،شَھر الخطب ومشاھیر الخطباءأ 

 م.2012
 ایران  –قم  ،مؤسسة االمام الصادق ،آیة هللا الشیخ جعفر السبحاني ،حوث في الملل والنحلب 
 م.1990مكتبة المعارف بیروت  ،إسماعیل بن عمر بن كثیر ،لبدایة والنھایةا 
 م.1945اریخ الشعر السیاسي، أحمد الشایب، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، ت 
ة هللا بن عبد هللا الش�����افعي علي بن الحس�����ن بن ھب ،اریخ مدینة دمش�����ق (تاریخ دمش�����ق)ت   

 .ھـ)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 571المعروف بابن عساكر (ت 
ً ت  جامعة تربیت  ،میر فرھنك نیاا،حلیل الخطاب األدبي في نھج البالغة، خطبة الجھاد نموذجا

 جمھوریة ایران اإلسالمیة. –مدرس 
تحقیق: أیمن بن  ،تمیمي األص��بھانيلترغیب والترھیب، إس��ماعیل بن محمد بن الفض��ل الا   

 م.1993 1ط/  ،دار الحدیث ،صالح بن شعبان
،  2محمد باقر الحكیم مركز المجمع العالمي الھل البیت مطبعة لیلى الطبعة/  ،ورة الحس��ینث 

 ایران.

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=274048&r=0
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/contextualizing-jihad-and-takfir-in-the-shia-conceptual-framework
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/contextualizing-jihad-and-takfir-in-the-shia-conceptual-framework
https://www.alalam.ir/
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محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن  ،فس������یر الطبري)ت  (امع البیان عن تأویل آي القرآنج 

لدكتور عبد هللا بن عبد 310غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى:  ھـ�������������) تحقیق: ا
 م.2001دار ھجر للطباعة والنشر والتوزیع واإلعالن  ،المحسن التركي

تحقیق: عبد  ،محمد بن أحمد األنص���اري القرطبي ،فس���یر القرطبي)ت (لجامع ألحكام القرآنا 
 .مؤسسة الرسالة ، بن عبد المحسن التركيهللا

دار الكلمة  ،محمود عبد الھادي دسوقي علي ،لجوانب السیاسیة في خطب الخلفاء الراشدینا 
 م.2011القاھرة  1للنشر والتوزیع ط/

 -بیروت  ،دار الكتب العلمیة ،ابراھیم شمس الدین ،طب امیر المؤمنین علي بن ابي طالبخ 
 .لبنان

قسم  ،عبد الكاظم محسن الیاسريفي معركة الطف دراسة لغویة وتحلیل،  لخطاب الحسینيا 
 م.2009كربالء   ،1ط/،العتبة الحسینیة المقدسة -الشؤون الفكریة والثقافیة 

د. حس�������ین العمري دار الكت��ب  ،لخط��اب في نھج البالغ��ة بنیت��ھ وانم��اط��ھ واس�������لوب��ھا  
 .2010العلمیة

ابي الس������عود عبد القادر الفاس������ي (  ،یقلدھاس������التان في االمامة العظمى وش������روط من ر   
 م.2012لبنان  1دار الكتب العلمیة ط/  ،ھـ)، تحقیق: ھشام بن محمد الحسني1091

 ،العالمة المحقق الس����ید جعفر مرتض����ى العاملي ،لص����حیح من س����یرة النبي األعظم (ص)ا 
 .المركز اإلسالمي للدراسات

أبو حفص، عمر بن محمد بن أحمد بن إس���ماعیل،  ،لبة الطلبة في المص���طلحات الفقھیةط    
 المطبعة العامرة، مكتبة المثنى. بغداد. ،)1311نجم الدین النسفي (

مركز دراسات الوحدة العربیة   ،4ط/  ،لعقل السیاسي العربي الدكتور محمد عابد الجابريا   
 م.2000

أحمد حلمي عبد  ،ھجريعالقة األفكار النقدیة بالس������لطة الس������یاس������یة حتى القرن الرابع ال   
 م.2014العلیم، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة 

 بیروت.-لفتنة، جدلیة الدین والسیاسة في اإلسالم المبكر: د. ھشام جعیط، دار الطلیعةا 
محمد بن عبد هللا بن عبد القادر غبان الص����بحي  ،تنة مقتل عثمان بن عفان رض����ي هللا عنھف 

 ،2لجامعة اإلس���المیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة الس���عودیة ط/عمادة البحث العلمي با
 م.2003

 ،االمام الس��ید محس��ن األمین العاملي ،واعج االش��جان في مقتل االمام الحس��ین علیھ الس��المل 
 .لبنان –السید حسن األمین، دار االمیر  :تحقیق

لمكتبة  ،كمال حسن مرعي :حقیقت،ھـ��)957روج الذھب ابي الحسن بن علي المسعودي ( م 
 .بیروت –العصریة 

لمحقق: ا،لمس�����تدرك على الص�����حیحین محمد بن عبد هللا الحاكم النیس�����ابوري أبو عبد هللا   
 م.2002دار الكتب العلمیة  ،مصطفى عبد القادر عطا

ھـ�����):  دراسة وتحقیق وتعلیق، 808ن خلدون(تقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بم 
 م.2017القاھرة  -، مصر8د. علي عبد الواحد وافي، دار نھضة مصر للنشر، ط/ 

تاریخ األمم والملوكا    لدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  ،لمنتظم في  جمال ا
دار  ،در عطاھـ����) تحقیق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القا597الجوزي (المتوفى: 
 م 1992، بیروت1الكتب العلمیة ط/ 

بیروت -مؤس��س��ة األعلمي للمطبوعات ،محمد حس��ین الطباطبائ ،لمیزان في تفس��یر القرآنا 
 .ھـ1417
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س��ید حس��ین زینا لي  -الش��یخ محمود ش��ریفي  ،وس��وعة كلمات اإلمام الحس��ین علیھ الس��المم 

منظمة  -لعلوم علیھ الس�������الم معھد تحقیقات باقر ا ،س�������ید محمود مدني -محمود احمدیان 
 م1995ایران  –االعالم االسالمي دار المعروف للطباعة والنشر قم 

عبد الرحمن عبد  ،مقاربة في فلس��فة المص��طلح -لنص والخطاب من اإلش��ارة إلى المیدیا ا   
 .السالم محمود المركز العربي لألبحاث

 .مكتبة دار التراث 7، ط/ لنظریات السیاسیة اإلسالمیة، د. محمد ضیاء الدین الریسا 
المجلد الثاني، دار  ،لوثائق الدولیة المعنیة بحقوق اإلنس�������ان، محمود ش�������ریف  بس�������یونيا 

 .2003الشروق، القاھرة، 
اتحاد  ،لنَّقد والخطاب محاولة قراءةٍ في مراجعٍة نقدیّة عربیٍّة معاص���رة ن مص���طفى خض���را 

 م.2002الكتاب العرب دمشق 
شھیر بالرضي ،ھج البالغةن  سید الشریف أبو الحسن محمد بن الحسین الموسوي  ال دار  ،ال

 قم. -الھجرة للنشر 
 م.1995دار كوفان لندن  ،2د.علي الوردي ط/ ،عاظ السالطینو 

 البحوث:
 ،عبار الزمنو عبس ودورھم الس������یاس������ي واإلداري في العص������ر االموي ( بحث ) د.نھلة ب 

 .2017حزیران  11جامعة البصرة مجلة اآلداب ع/
دلیة التربیة الجھادیة جھاد الطلب انموذجا ( بحث ) ا.د.بدر محمد احمد ملك كلیة التربیة ج 

 الكویت. – 2016آذار  4األساسیة مجلة نقد وتنویر ع/
 .م2001ن یسان 56مجلة النبأ العدد  ،ؤیة في ابعاد الملحمة الحسینیة عقیل العبودر 
ی�����ام ال�����م�����خ�����ت�����ار ب�����ی�����ن ال�����ح�����ق�����ی�����ق�����ة وال�����ت�����ظ�����ل�����ی�����ل آالء ح�����ام�����د ق�����   

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=274048&r=0 
د. طالب عبد الرضا  ،لعدالة في الخطاب الحسیني یوتیبیا مجتمع متخیل تحلیل سوسیوثقافيا 

 م.2015كلیة اآلداب  –لقادسیة كیطان جامعة ا
. عالء الدین عبد الفتاح د،48تطلبات الخطاب اإلس����المي لمواجھة الفكر الغربي ( بحث ) م 

  .السودان –كلیة القانون  –عبد الحمید أبو العز جامعة النیلین 
( بحث )  286لمفاھیم التربویة واالخالقیة في النص القرآني واثرھا في الخطاب الحس��یني ا 

جامعة بابل  –ا. د. حكمت عبید الخفاجي وحیدر فخري التمیمي مجلة كلیة التربیة األساسیة 
 2018سنة  37ع 

فھوم الجھاد في الخطاب الدیني ا.م.د محمد عباس الجبوري جامعة بابل كلیة الدراس�������ات م 
 القرآنیة.
 الدوریات:

 .2017تشرین الثاني سنة  6افلة النور عدد ق جلةم 
 المقاالت:

ل����دكتور ولی����د س�������عی����د البی����اتي ا  ی����اب النزع����ة القبلی����ة في الثورة الحس�������ینی����ة،غ 
https://annabaa.org/ashura/1429/054.htm 

 :األنترنتروابط 
http://www.awu-dam.org  
https://www.saffar.org/?act=artc&id=3462 
https://mawdoo3.com 
https://www.alalam.ir  

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=274048&r=0
https://annabaa.org/ashura/1429/054.htm
http://www.awu-dam.org/
https://www.saffar.org/?act=artc&id=3462
https://mawdoo3.com/
https://www.alalam.ir/


 2018�رش�ن الثاين  8-7  اجلامعة املستنرصیة -لكیة ا�ٓداب ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقايف العارش        
 

630 
 

 
http://www.e-quran.com/kurtoby/images/kurtoby199.htm    
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=236369  
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/contextualiz
ing-jihad-and-takfir-in-the-shia-conceptual-framework  
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/contextualiz
ing-jihad-and-takfir-in-the-shia-conceptual-framework 
https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=for
ums&controller=topic&id=50530  
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/contextualiz
ing-jihad-and-takfir-in-the-shia-conceptual-framework   
http://www.alshirazi.net/news/news/moharram-1432/03.htm  
  

http://www.e-quran.com/kurtoby/images/kurtoby199.htm
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=236369
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/contextualizing-jihad-and-takfir-in-the-shia-conceptual-framework
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/contextualizing-jihad-and-takfir-in-the-shia-conceptual-framework
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/contextualizing-jihad-and-takfir-in-the-shia-conceptual-framework
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/contextualizing-jihad-and-takfir-in-the-shia-conceptual-framework
https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=50530
https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=50530
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/contextualizing-jihad-and-takfir-in-the-shia-conceptual-framework
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/contextualizing-jihad-and-takfir-in-the-shia-conceptual-framework
http://www.alshirazi.net/news/news/moharram-1432/03.htm
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 اخلطاب الديني املعتدل لعميد املنرب احلسيني 

 محد الوائلي أ

 مع توثيق تراثه الفكري واخلطابي يف البيئة الرقمية

 

 حممد عبود عبد الرسولالدكتور 
 قسم املعلومات واملكتبات 

 اجلامعة املستنصرية -كلية اآلداب 
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 اخلطاب الديني املعتدل لعميد املنرب احلسيني 

 أمحد الوائلي 

 مع توثيق تراثه الفكري واخلطابي يف البيئة الرقمية

 الدكتور حممد عبود عبد الرسول
  قسم املعلومات واملكتبات

 اجلامعة املستنصرية -كلية اآلداب 

  :البحثمشكلة 
ن االخ��تالف اإلس��المي ب��ین الم��ذاھب و المل��ل عب��ر العص��ور ق��د اض��رت إ

بوجود و كیان االمة اإلسالمیة و أفادت االستعمار بأنواعھ للسیطرة على مقدراتھا 
فكانت بحاجة الى خطاب دیني عقالني ومعتدل یأخذ  الحضاریة،واستالب ھویتھا 

بھا الى طریق األمان و التقریب بین وجھات النظر بع�د اس�تفحال الخط�اب ال�دیني 
فم��ا ھ��و دور الخطی��ب  ‘ المدس��وس و المغ��رض والموج��ھ للتن��احر فیم��ا ب��ین أبنائھ��ا

 الفكري و الخطابي في البیئة الرقمیة. تراثھالوائلي و ما ھو 
التعریف بمنھج وأسلوب الخطیب الشیخ الوائلي في ردم الھوة  :ھدف البحث

 والعقالن�يوتقریب وجھات النظر بین االخوة من خ�الل خطاب�ھ الوس�طي المعت�دل 
م�نھج الس�نھ النبوی�ة و ال  واتب�اعوسعیھ الى االقن�اع المبن�ي عل�ى التفس�یر العلم�ي 

م��ة و االحادی��ث البی��ت عل��یھم الس��الم ف��ي توض��یح وتفس��یر اآلی��ات القرآنی��ة الكری
وم��ع ط��رح جمی��ع المس��ائل الخالفی��ة و اراء االخ��رین للنق��اش وك��ذلك  الش��ریفة،

المبن�ي عل�ى العل�م  اإلقناع إلىوالوصول  ،وجھات النظر في جمیع القضایا الفقھیة
 والعقل.

وما نشر  ةوفدیویكذلك استعراض وتوثیق ما تم بثھ من محاضرات صوتیة 
دواوین��ھ الش��عریة وعل��ى مواق��ع االلكترونی��ة م��ن مؤلفات��ھ ف��ي الفك��ر اإلس��المي و

 المختلفة في البیئة الرقمیة.
: التع��رف عل��ى دور الخطی��ب الش��یخ ال��وائلي ف��ي تقری��ب أھمی��ة الدراس��ة

 ال بیت��ةالمحم��دي ووجھ��ات النظ��ر ب��ین االخ��وة ف��ي اإلس��الم وال��دفاع ع��ن اإلس��الم 
علیھم السالم مع رفع سوء الفھم واالشكاالت ي العقائد و الفق�ھ س�وأ ب�ین الم�ذاھب 
اإلسالمیة او مع األدیان او العقائد األخرى كذلك التعرف بحجم ما تم عرض�ة م�ن 
محاضرات صوتیة وفدیویة وما تم نشره مكتوبا من تراثھ الفك�ري و االدب�ي عل�ى 

 مواقع االنترنیت 
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  :منھجیة الدراسة
االلكترونی��ة لت��ي نش��رت  ب��ع الباح��ث الم��نھج التحلیل��ي و المس��حي للمواق��عات

تراث الخطیب و لمعرفة سعة ارثة الفكري و ما تم بثھ من محاضرات ص�وتیة او 
فدیوی��ة او مكتوب��ة او م��ا نش��ر م��ن تراث��ھ المؤل��ف ف��ي الش��عر و القض��ایا الدینی��ة و 

 الفكریة.
 : المصطلحات التعریفیة

یة و االعتدال, المنبر الحسیني ثم الخطاب�ة الحس�ینیة الخطاب الدیني, الوسط
 عمید المنبر البیئة الرقمیة.

  المصطلحات التعریفیة
و ھ��و ان یجع��ل الش��يء ف��ي  ،الوس��طیة واالعت��دال: (لغوی��ا) بمعن��ى التوس��یط -1

م��ا ب��ین الجی��د و  او ،وھ��و المعت��دل ،اس��م لم��ا ب��ین طرف��ي الش��يء ،الوس��ط
 ،افض�لھ وخی��اره ،ال�رديء و ج�اء ف�ي الص�حاح للج��وھري "واوس�ط الش�يء

واآلی���ة الكریم���ة  ،)1(اي الوق���وف ف���ي موق���ف الوس���ط واالت���زان" ،واعدل���ھ
"وك��ذلك جعلن��اكم ام��ة وس��طا لتكون��وا ش��ھداء عل��ى الن��اس ویك��ون الرس��ول 

  143علیكم شھیدا " البقرة/
لس��عي لنش��ر دی��ن هللا عقی��دة و ش��ریعة الوس��طیة ف��ي الخط��اب ال��دیني: ھ��و ا -2

و مع��امالت و ب��ذل الوس��ع ف��ي ذل��ك لتعل��یم الن��اس م��ا ی��نفعھم ف��ي  ،واخ��الق
و ب��ذل اقص��ى الجھ��د والطاق��ة م��ن اج��ل خدم��ة ھ��ذا ال��دین الحنی��ف  ،ال��دارین

 (2امتثاال ألمر هللا تعالى وامر رسولھ (ص) (
و  ،ء_ نبرا أي رفعھاو نبر _الشي ،المنبر: (لغویا) اسم منبر فاعل من انبرى-3

جمع�ھ  ،)3و النب�رة ھ�ي ك�ل مرتف�ع م�ن الش�يء ( ،نبر في قراءتھ اي رفع�ھ
مرق��اة یص��عد علیھ��ا الخطی��ب م��ن أم��ام او غی��ره  ،من��ابر و المنب��ر منص��ة

و منب�ر المس�جد:  ،مكان جل�وس القاض�ي :لیسمعھ ویراه الناس فمنبر العدالة
االم�ام أللق�اء خطب�ة مرقاة متنقلة ذات درجات و ھ�و مك�ان مرتف�ع یق�ف ب�ھ 

  الجمعة
المنبر الحسیني: (الحسیني) نعني بھ االمام الحسین علیھ السالم شھید كربالء  -4

ھ�ج فالی�اء للنس�ب الحس�یني ف�المنبر الحس�یني عب�ارة 61یوم عاش�وراء ع�ام 
یع�رج ف�ي  ،عن نوع من انواع الخطابة الدینیة عند اغل�ب المس�لمین الش�یعة

_ عل�ى ذك�ر فاجع�ة مؤلم�ة م�ن فج�ائع مقت�ل نھایتھا _وبأس�لوب فن�ي خ�اص
االمام الحسین علیھ السالم او اھل بیتھ او اصحابھ الكرام ی�وم عاش�وراء او 

ای��ام الس��بي و ال ب��د ان یقت��رن ھ��ذا ال��ذكر  ،م��ا ج��رى عل��ى عیال��ھ بع��د مقتل��ھ
او بالش�عر  ،س�واء ك�ان بالش�عر العرب�ي الفص�یح ،بأشعار مختارة من الرثاء

كما و تتمیز ھذه الخطبة بمقدمة تقرأ بأسلوب خاص  ،رجالشعبي العامي الدا
 .)4( من اللحن الشجي
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ھ��ي الك��الم المنث��ور المس��جع ونح��وه [لس��ان الع��رب و المنج��د] ام��ا  :الخطاب��ة-5
الجمھ�ور ف�ي ام�ر  علمی�ة یمك�ن بس�ببھا اقن�اع ص�ناعة :علماء المنط�ق فھ�ي

كما عرفھا رضا المظفر في كتابھ  ،متوقع حصول التصدیق بھ قدر االمكان
و الخطی��ب عن��د علم��اء اللغ��ة ھ��و ناق��ل الك��الم او حس��ن الخطب��ة و  ،المنط��ق

  یتوخى من المخاطبة تھیئة النفوس لقبول ما یرید اقناعھم بھ
وض��وعھا و ان الخطاب��ة الحس��ینیة: و ھ��ي م��ن مص��ادیق الخطاب��ة العام��ة و م -6

اختلف في مادتھا و ھو لیس بخارج عن عنوان الكالم و انم�ا ك�الم یتناس�ب 
بالھ���دف و ال���ذي ھ���و ینص���ب ف���ي اص���لھ عل���ى تھیئ���ة الجم���اھیر باألیم���ان 
بمض��امین تتعل��ق بواقع��ة الط��ف م��ن حی��ث اس��بابھا و اھ��دافھا و مف��ردات 

البحوث الى غیر ذلك من  ،الحوادث التي وقعت بھا و ما نجم عنھا بعد ذلك
 . )5(یستھدف حمل الناس على االیمان بمضمونھا عن طریق االقناع

لقد اص�بح ااالس�تعمار المس�تمر و المكث�ف  ،بیئة من ال بیئة لھ :البیئة الرقمیة -7
لمجوع االستخدامات االلیھ في انجاز األنشطة المختلفة لألنسان ال�ذي یبش�ر 

مجت��ع الالورق��ي ( بمجتم��ع ب��ال ورق مطب��وع او مخط��وط و یمھ��د لقی��ام ال
المجتمع الرقمي ) و الذي ھو عبارة عن مجتمع حدیث و متط�ور نج�م ع�ن 
تبني و دخول تقنیة المعلوم�ات واالتص�ال ال�ى الحی�اة المنزیل�ة و ال�ى مك�ان 

وعلیة فالمجتمع الرقم�ي یتض�من  ،العمل و دخولة في الموؤسسات التعلیمیة
 جمیع األنشطة و التدابیر

و ھ��ي مجموع��ة م��ن م��واد  -:digitl library (d.lib)و المكتب�ة الرقمی��ة 
و یمك�ن  (server)المعلومات االلكترونیة او الرقمیة المتاحة عل�ى خ�ادم المكتی�ة 

 الوصول الیھا من خالل شبكة محلیة او على المشاع عبرة الشبكة الرقمیة
 : األولالمبحث 

  اإلسالمي:الخطباء في رفع شأن المجتمع  أوالً الخطاب الدیني المعاصر و دور
نعني بالخطاب الدیني المعاصر ھو كل ما یقدمھ الدعاة و الفقھاء و الوع�اظ 

لألس�الم  في اعتباره الفھ�م الص�حیح ،الباحثین في قنوات االعالم الدیني و الخطباء
 و یمكن تقسیمھ الى عدة مستویات  ،كعقیدة و اداب و اخالق و شریعة

سعى لمواجھة الھجوم الثقافي و الغ�زو الق�ادم م�ن الغ�رب بعص�ر منھ الذي ی )1
 .العولمة

تربوي یحاول بی�ان تع�الیم و اخ�الق االس�الم ف�ي الحی�اة و  ،المستوى االخر )2
و ال�ذي یتن�اول االس�الم  ،التعایش و العالقة بین المسلمین مع غیرھم كأفراد

 .كأمة و منظومة مترابطة و متكاملة
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ال��ذي ش��غل مس��احة واس��عة م��ن االع��الم الموج��ھ و المس��توى الثال��ث: و ھ��و  )3
و التن��افس ب��ین  ،المتش��دد و المتط��رف و ھ��و خط��اب الص��راع و الكراھی��ة

الم���ذاھب االس���المیة ف���ي محاول���ة لمص���ادرة اس���م االس���الم داخلی���ا او عل���ى 
  )5(المستوى العالمي

ومن النادر ان تجد مصدر خطابي اسالمي متكام�ل یق�ف بوج�ھ الغ�زو الثق�افي  -
و یعمل على رف�ع المس�توى  ،الغربي و كذلك بوجھ التشدد والتطرف الداخلي

االم��ر ال��ذي  ؛العلم��ي و مكافح��ة االنحط��اط ال��داخلي بك��ل اوجھ��ھ ومس��تویاتھ
 .تحاول بعض القنوات و علماء و دعاة محور المقاومة القیام بھ

لش��ریعة تمث��ل  ،ان النھ��وض بالخط��اب ال��دیني االس��المي ال��ى مس��توى الطم��وح -
و ال���دعاة ف���ي مواجھ���ة  یش���كل ھ���اجز العلم���اء ،الرحم���ة و البش���رى للع���المین

و  ،و لتق��دیم ص��ورة ص��حیحة ع��ن االس��الم ،التح��دیات الداخلی��ة و التاریخی��ة
یستطیع مواجھة موجة "االس�الم فوبی�ا" بس�بب الخط�اب التكفی�ري و ال�دموي 

 .الذي قدمھ البعض على مدى عقود من الزمن
ن�اك اصالح الخطاب الدیني مھمة ش�اقة بالتأكی�د و لكنھ�ا لیس�ت مس�تحیلة فھ إن -

الكثی��ر م��ن ال��دعاة و الخطب��اء ت��دعو ال��ى الخط��اب االس��المي المعت��دل م��نھم 
و م�نھم الداعی�ة  ،الشھید الشیخ البوطي التنویري المعتدل والعقالني في الش�ام

 ،و الشیخ محمد كنعان في لبنان ،الدكتور عدنان ابراھیم في المھجر االوربي
و ك�ان  ،اوي ف�ي مص�رو الش�یخ المرح�وم الطنط� ،و الشیخ عبد الحمید كش�ك

شیخنا الجلیل الدكتور احم�د ال�وائلي رائ�د الوح�دة االس�المیة وال�داعي ال�ى ل�م 
فك��ان دائم��ا یح��ذر و ینب��ھ م��ن  ،الص��ف االس��المي و ردم الھ��وة ب��ین الم��ذاھب

 .الغزو االستعماري الثقافي و بأن المؤامرة تتجھ لضرب ھؤالء بھؤالء
الی��وم تع��اني م��ن خط��اب مس��تھتر و م��نحط و یعل��وا عل��ى  و االم��ة االس��المیة -

المتالكھم عشرات المواقع و القنوات االعالمیة التي یبثون  ،الخطاب المعتدل
و اثارة بعض القالقل  ،السموم منھا فأصبحوا یھمشون االساسیات و االصول

و نص�بوا انفس�ھم اوص�یاء  ،في قضایا ال یضر الجھل بھا و ال ینفع العل�م بھ�ا
ى الناس و قد قال تعالى "و ال تقفو بما لیس لك بھ علم ان السمع و البصر عل

  و الفؤاد كل ذلك كان علیك مسؤوال "
 :الخطاب الدیني المعتدل أھمیةثانیا 
 الخطاب ضروري لتبلیغ الرسالة  )1
ھو سبیل االنبیاء و الصالحین لقولھ تعالى " قل ان�ي ل�ن  الخطاب و التبلیغ )2

اال بالغا من هللا ورساالتھ  ،یجیرني من هللا احد و لن اجد من دونھ ملتحدا
 22/23" الجن/
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الخطاب و التبلیغ طریق الخالص للعالم فالیوم یف�رض عل�ى المس�لمین ان  )3
 ،كل الع�المینشروا الخی�ر ال�ذي عن�دھم و ال�ذي یق�دم الحل�ول الناجح�ة لمش�ا

 مستخدمین في ذلك ادوات العصر و علومھ و لغتھ في مخاطبة الناس 
قال رسول  ،التبلیغ اعظم وظیفة ینال شرفھا الخطیب و من وفقھ هللا تعالى )4

 هللا (ص) "ألن یھدي هللا بك رجل واحد خیر مما طلعت علیھ الشمس"
بلی�غ و الك�الم ویحم�ل الت ،الخطاب الدیني ھو اساس التبلیغ لدین هللا تع�الى )5

وھن�اك ام�ر ھ�و ابل�غ م�ن  ،المنطقي و ابراز المعاني باأللفاظ و االص�وات
ق�ال تع�الى " ادع ال�ى س�بیل  ،الق�دوة الص�الحة و ال�دعوة ال�ى هللا ،الخطاب

ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلھم بالتي ھ�ي احس�ن ان رب�ك ھ�و 
و نھ�ى هللا  ،125أعلم بمن ضل ع�ن س�بیلھ وھ�و أعل�م بالمھت�دین" النح�ل/

حیث یقول "یا أیھا الذین امنوا لما تقول�ون  ،تعالى عن مخالفة القول العمل
 2,3كبر مقتا عند هللا ان تقولوا ما ال تفعلون" الصف/ ،ما ال تفعلون

الخطاب الدیني ھو تكلیف رباني قال تعالى "یا أیھا الرس�ول بل�غ م�ا ان�زل  )6
ھ و هللا یعصمك من الن�اس ان الیك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالت

و امتث��ال لھ��دي الرس��ول (ص)  ،57هللا ال یھ��دي الق��وم الك��افرین" المائ��دة/
 "بلغوا عني ولو أیة" 

 الخطاب الدیني ینال صاحبھ االجر و المثوبة  )7
  :ثالثاً مزایا المنبر الحسیني

في الناس قیاس الى بقیة الوس�ائل  یحتل اعلى مراتب التأثیر و التوعیة وھو
 :و من مزایاه

و ھ�ذا االس�لوب  ،االسلوب الخطابي في عرض العقائد و االفكار و اآلراء )1
و یعتب��ر حس��ن البی��ان اق��وى  ،یمت��از باس��تعمال س��الح البی��ان و اداة الك��الم

وسیلة و امضى سالح للتأثیر عل�ى النف�وس و اقن�اع الجمھ�ور و تثقی�ف و 
ق��ال تع��الى لموس��ى  ،توعی��ة المجتم��ع و رف��ع مس��تواھم الفك��ري و الثق��افي

فق�وال ل�ھ ق�وال لین�ا لعل�ھ یت�ذكر او یخش�ى"  ،"اذھبا ال�ى فرع�ون ان�ھ طغ�ى
 43,44طھ/

ب��ر ع��ن مب��ادئ االم��ام الحس��ین علی��ھ ان المنب��ر الحس��یني ھ��و اللس��ان المع )2
م��ن خ��الل اس��تعراض خلفی��ات  ،الس��الم و الم��دافع ع��ن مواقف��ھ و اھداف��ھ

و یس��تقرئ معطیاتھ��ا و نتائجھ��ا و  ،الث��ورة الحس��ینیة و دوافعھ��ا و اھ��دافھا
تداعیاتھا و یستجدي المواقف البطولیة الواعیة الت�ي ق�ام بھ�ا س�ید الش�ھداء 

ه في الدفاع عن الحق و الوقوف في وج�ھ علیھ السالم واھل بیتھ و انصار
 الباطل 

یكل��م خطی��ب المنب��ر الحس��یني الجم��اھیر بص��ورة حی��ة و یخاطبھ��ا بش��كل  )3
مباشر وجھ لوجھ و ھما یتفاعالن معا و الكالم المباشر لھ تأثیر عظیم في 
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اذ تتالق���ى ب���ین الخطی���ب و المس���تمعین االنف���اس و  ،نف���وس المس���تمعین
بالتجرب�ة ان المس�تمعین یفض�لون االس�تماع  و قد ثبت ،النظرات و القلوب

 الى الخطیب مباشرة مع النظر الى وجھھ وحركاتھ 
فالخطب��ة الحس��ینیة تحت��وي عل��ى  ،یمت��از المنب��ر الحس��یني بأس��لوب خ��اص )4

مزیج من العلوم و المع�ارف المتنوع�ة منھ�ا التفس�یر و الح�دیث و الفق�ھ و 
و القص��ة الن��ادرة و عل��م الك��الم و االخ��الق و الت��اریخ واالدب و الش��عر 

 )*5( كما تشمل على الفكرة والعاطفة والعظة والعبرة ،النكتة الظریفة
 الوائلي عمید المنبر الحسیني : المبحث الثاني

 :أوال سیرتھ
و الشاعر النجفي احمد ب�ن الش�یخ حس�ون  *ھو العالم الدیني الفقیھ و االدیب

موطن�ھ االص��لي  ،اش�تھرت اس�رتھ ب�ال ح�رج ،ب�ن س�عید ب�ن حم�ود اللیث�ي ال�وائلي
الغراف امتازت ھذه العائلة العریقة باألریحیة و الشھامة و النخوة و ب�روز بع�ض 
الشخصیات العلمیة واالدبیة كالشاعر ابراھیم الوائلي و ال�دكتور فیص�ل ال�وائلي و 

 :مغیرھ
 1ه / المواف��ق 1347ربی��ع االول  17*ول��د ش��یخنا ال��دكتور احم��د ف��ي النج��ف (

عرف عنھا ال�ورع و الت�دین و العل�م ال�دیني و  ) من اسرة دینیة1928سبتمبر 
ھو ما مكن الشیخ من العیش في بیئ�ة علمی�ة وادبی�ة حی�ث النج�ف ملتق�ى عل�وم 

ع��د ان ك��ان ت��اجر و ق��د ك��ان وال��ده ق��د ارتق��ى وخ��دم المنب��ر الحس��یني ب ،االرض
و  اال انھ بعد مصاھرة الشیخ القسام اقدم عل�ى العل�م الش�رعي ،للحبوب الغذائیة

 خدمة المنبر الحسیني 
* درس ال��وائلي عل��ى ی��د محم��د تق��ي االیروان��ي و الش��یخ محم��د رض��ا المظف��ر و 

و الس��ید حس��ین مك��ي الع��املي و الس��ید محم��د تق��ي  الش��یخ عل��ي كاش��ف الغط��اء
 ي القرشي و اخرون و ارتقى المنبر وھو بعمر العاشرة الحكیم والشیخ ھاد

(المق��دمات والس��طوح) و االكادیمی��ة حی��ث التح��ق  * جم��ع الدراس��تین الحوزوی��ة
وكانت عالمات النبوغ و التفوق واضحة علی�ھ فف�ي  ،بالكتاتیب مثل بقیة اقرانھ

 السابعة درس و حفظ اجزاء من القران الكریم 
وحصل على البكالوریوس في اللغ�ة العرب�ة  ،1962*انھى تعلیمھ النظامي سنة 

و ف��ي ھ��ذه الفت��رة ش��غل رئاس��ة منت��دى النش��ر ف��ي عق��د  ،و العل��وم االس��المیة
 1969الستینیات ثم التحق بكلیة الفقھ التي تخرج منھا عام 

*حصل على الماجستیر من جامعة بغ�داد (معھ�د الدراس�ات العلی�ا) ع�ن رس�التھ ̏ 
عرضت علیھ عمادة كلی�ة الفق�ھ م�ن قب�ل  ،القانوناحكام السجون في الشریعة و

 النظام السابق ولكنھ اعتذر بأسلوب مھذب و مقنع 
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* حصل على شھادة الدكتوراه من كلیة دار العلوم بجامعة القاھرة عن اطروحتھ 
اضافة الى دبلوم اقتصاد  ،1972"استغالل االجیر و موقف االسالم منھ" سنة 

یعود للمنبر الحسیني كأول دكتور معمم لیخطب ول ،من المعھد العالي في مصر
 على المنبر 

* وصف الدكتور الشیخ احمد الوائلي بعمید المنبر الحسیني وھ�و اللق�ب الم�الزم 
جم��اد االول  14ل��ھ حت��ى عل��ى ش��اھد قب��ره عن��دما ت��وفي بم��رض عض��ال ف��ي 

حی��ث دف��ن ال��ى جان��ب الص��حابي  ،)2003یولی��و  13ه / المص��ادف 1424(
 كمیل بن زیاد 

م ال�ى دمش�ق فأق�ام  1979*ھاجر من العراق بسبب الظروف السیاسیة منذ عام 
تم تكریمھ عدة مرات في الشام و بیروت واخرھا في لن�دن ع�ام  ،سنة 24فیھا 

 )9(م1999

 :الفكریة في التألیف و محاضراتھ الخطابیة على المنبر الحسیني إنجازاتھثانیاً 
مدرس��ة نموذجی��ة لتعل��یم  أص��بح* ص��اغ منھج��ا ممی��زاً للمنب��ر الحس��یني حت��ى 

 :و قد خلف الخطیب الدكتور احمد الوائلي ،الخطابة
) الف��ین محاض��رة و خطب��ة و ح��وار و ن��دوة ص��وتیة او 2000اكث��ر م��ن ( وال:أ

تحتفظ بھا المواقع المختصة في البیئة الرقمة (شبكة االنترنت) منھا  ،فدیویة
) محاض�رة ص�وتیة 500) محاضرة مرئیة فدیویة و حوالي (500حوالي (
) محاض��رة مكتوب��ة م��ع ع��دد م��ن اللق��اءات و الح��وارات و 500وھن��اك (

و البرقیات و الكلمات المخصصة لمناس�بات ش�تى و ق�د  الندوات و المواقف
 النجف االشرف  / في مؤسسة الدكتور الشیخ الوائليتم حصرھا 

  أربعة:لھ دواوین شعریة ثانیا: 
 من شعر الشیخ احمد الوائلي  )1
 الدیوان الثاني من شعر الشیخ احمد الوائلي  )2
 ایقاع الفكر في المدح و الرثاء و السیاسة والشعر الوجداني  )3
ح الش���عر الوال���ھ ف���ي النب���ي و ال���ھ (تن���وع م���ا ب���ین قص���ائد ف���ي م���د )4

الرس����ول(ص) وال بیت����ھ الك����رام عل����یھم الس����الم واص����حابھ االع����الم 
والت��ابعین االج��الء رض��ي هللا ع��نھم والبق��اع المقدس��ة كالكعب��ة الغ��راء 

 والمدینة المنورة وشھداء االسالم)
 :األكادیمیةلرسالتیھ  إضافة مؤلفاتھ المنشورةثالثا: 

 ھویة التشیع  )1
 من فقھ الجنس في قنواتھ المذھبیة )2
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 جمعیات حمایة الحیوان في الشریعة االسالمیة )3
 الخلفیة الحضاریة لموقع النجف قبل االسالم  )4
 تجاربي مع المنبر  )5
 االدب في عصوره الثالثة  )6
 منتجع الغیث في الصحابة و االعالم من بني لیث  )7
 االولیات في حیاة االمام علي علیھ السالم  )8
 مباحث في تفسیر القران الكریم  )9

 ة للسیدة زینب الكبرى علیھا السالم الزیارة المفجع )10
 احكام السجون بین الشریعة والقانون  )11
 الدفاع عن الحقیقة  )12
 نحو تفسیر علمي للقران الكریم  )13

 :ثالثاً العوامل المؤثرة في صیاغة شخصیة الوائلي
خطی��ب حس��یني عراق��ي جس��د مص��ادیق رج��ل ال��دین  _یعتب��ر الش��یخ اب��رز

الملتزم في اطار الموضوعیة العقالنیة بعد ان فعل كل طاقت�ھ الروحی�ة  ،المتحضر
و الثقافی��ة و العلمی��ة و السیاس��یة و االجتماعی��ة ف��ي تربی��ة و تھ��ذیب مجتم��ع ینش��د 

ال�ى الخیر و الصالح و وئام الوحدة و الحب المتوازن و العاطفة المدروسة امتداد 
الحق بكام�ل المس�ؤولیة و ص�دق الوض�وح و بعی�د ع�ن فوض�ى التكفی�ر و انغ�الق 

  :و اھم العوامل التي اثرت في شخصیة شیخنا ،التفكیر
فق�د نش�أ ف�ي النج�ف االش�رف _ف�ي محیط�ھ_ تربی�ة  ،المجتمع الذي عاص�ره وال:أ

م مدین�ة العل� ،و االسالمیة قدما و النجف من اعرق البیئات الثقافیة ،وتعلیم
ال��دیني المنقط��ع النظی��ر ث��م االدب و الش��عر یعن��ى اھلھ��ا بق��ول الش��عر و 

و ال تسل عن  ،استماعھ و الحدیث عنھ بالمسائل الیومیة كاألكل و الشرب
الكتب و المكتبات و االسر العریقة في العلم و االدب و الشعر و مجالس�ھا 

ج بتیاراتھ�ا الخاصة والعامة فھي بیئة غنیة بالفكر و الفق�ھ و االدب و تم�و
 المختلفة 

نشأ الوائلي في عقد یعتبر قمة في نضج و سعة المدرسة العلمیة النجفیة ف�ي  ثانیا:
و كان من عنای�ة هللا تع�الى ب�الحوزة ان تت�ابع جی�ل  ،مختلف ابعاد المعرفة

و ق�د ض�مت ھ�ذه  ،من المراجع المحققین و العلماء الكفوئین لقیادة الحوزة
اع المی�رزا حس�ن الن�ائیني و الس�ید اب�و الحس�ن الفترة عل�ى تعاق�ب و اجتم�

االص���فھاني و الس���ید محس���ن الحك���یم و الش���یخ محم���د حس���ین ال كاش���ف 
و السیدد ابي القاسم الخوئي و الشیخ محمد حسن المظفر و الس�ید  ،الغطاء

عب��د الھ��ادي الش��یرازي و الس��ید حس��ین الحم��امي و الس��ید محم��د التق��ي ال 
ال یاسین و اض�رابھم م�ن فح�ول العلم�اء بحر العلوم و الشیخ محمد رضا 

 و االعالم 
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حف��ل عص��ره ایض��ا بع��دد م��ن الخطب��اء الب��ارزین م��نھم الش��یخ محم��د عل��ي  ثالث��ا:
تل��یھم طبق��ة  ،الیعق��وبي و الش��یخ محم��د عل��ي القس��ام و الس��ید ص��الح الحل��ي

نسجت على منوال السابقین من االدباء و الشعراء منھم شیخ االدب محمد 
محمد رضا الشبیبي و الشیخ علي الشرقي و الشیخ محمد جواد الشبیبي و 

علي الجواھري و السید محمد سعید الحبوبي و الش�یخ ص�الح الجعف�ري و 
و یوج�د  ،و معظم اھل العلم ھم شعراء ،الدكتور عبر الرزاق محیي الدین

 في الموسوعات المتخصصة  اعداد كبیرة من المحققین قد تم ذكرھم
فرد بھ�ا الش�یخ احم�د ال�وائلي كاالس�تعداد الفط�ري لدی�ھ و ملكات شخصیة ان رابعا:

الذي میزه ع�ن الخطب�اء االخ�رین كالحض�ور الفك�ري و س�رعة البدیھ�ة و 
منما اثر في توجھھ و حرص�ھ عل�ى  اقتناص الشاھد التاریخي و االسالمي

االنتھال من ھذا الغدیر ال�ذي یحم�ل ص�فات المعل�م الث�اني ب�الوجود االم�ام 
و من ق�دس روحانی�ة مرق�ده الس�امي ال�رابض  ،علیھ السالم امیر المؤمنین

و م�ن ف��یض نفحات��ھ و بركات��ھ ان ع��ایش  ،كاألس�د عل��ى ال��ذكوات البیض��اء
و  ،الوائلي و اقرانھ ھ�ذه االج�واء الرائع�ة الت�ي ق�د ال یج�ود ال�دھر بمثیلھ�ا

عاصروا وتفاعلوا معھا فكرا و عق�ال وروح�ا و اس�تطاعوا ان یعط�وا ف�ي 
 االوساط العلمیة واالجتماعیة 

حق��ق ال��وائلي تف��وق ف��ي ك��ل ص��نف م��ن ص��نفي دراس��تھ الحوزوی��ة و  خامس��ا:
االكادیمیة فف�ي الس�ابعة م�ن عم�ره اكم�ل الق�ران الك�ریم و ال ش�ك ان ذل�ك 

توجھات�ھ االس�المیة االص�یلة و  و ترك اثره الكبیر على شخصیتھ و ثقافتھ
ارتقى منبر الخالفة ف�ي س�ن الرابع�ة عش�ر حت�ى ص�ار م�ن اش�ھر خطب�اء 

حیث انشأ مدرسة خطابیة جدیدة  ،)10(المنبر الحسیني في العصر الحدیث 
مختلف��ة ع��ن س��ابقتھا جمع��ت ب��ین البح��ث العلم��ي و الخطاب��ة الحس��ینیة و 

ن المس�تمعین عل�ى م�دى الشعر االدبي مما استقطب الیھ شریحة واس�عة م�
 ثالث اجیال 

دراساتھ االكادیمیة و حصولھ على درج�ة ال�دكتوراه جعلت�ھ یفك�ر بطریق�ة  سادسا:
  منھجیة و موضوعیة بعیدة عن التحیز و االحكام المسبقة

اطالع��ھ الواس��ع عل��ى مؤلف��ات كب��ار اھ��ل الس��نة ف��ي الس��یرة و الت��اریخ و  س��ابعا:
و تفاس��یرھم المش��ھورة للق��ران الك��ریم مث��ل تفس��یري القرطب��ي و  ،الح��دیث

 الرازي الذین كانا یستشھد بھما كثیرا في محاضراتھ 
اطالع���ھ عل���ى االفك���ار و الفلس���فات الغربی���ة و العلمانی���ة و االش���تراكیة و  ثامن���ا:

االم��ر ال��ذي مكن��ھ م��ن عق��د مقارن��ات موفق��ة بینھ��ا وب��ین الفك��ر  ؛الش��یوعیة
و مت�ابع جی�د ألخ�ر النظری�ات  ،االسالمي او االحكام و المفاھیم االسالمیة

العلمی���ة وخاص���ة ف���ي مج���االت الط���ب و الكیمی���اء و الفیزی���اء و الفل���ك و 
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المخترعات و االكتش�افات العلمی�ة حی�ث ك�ان یوظ�ف ھ�ذه المعلوم�ات ف�ي 
 محاضراتھ.

و كثی��را م��ا ینش��د م��ن اش��عاره ف��ي  ،اس��عا: ك��ان ال��وائلي ش��اعرا مفوھ��ا مقت��درات
 محاضراتھ من دواوینھ الشعریة 

من خالل دراستھ للعلوم االسالمیة في الحوزة الدینة في النج�ف االش�رف عاشراً: 
فقد اكتسب عمق و معرفة كبیرة بالفقھ و االصول و بالبالغ�ة و الس�یرة و 

فھو لم یدخل ھذا المدخل اعتماد على الحفظ  ،لحدیثالتاریخ و التفسیر و ا
و الصوت و اللیاقة بل حاز نصیبا كبیرا من العلوم الدینی�ة ط�ورت قدرت�ھ 

كم�ا ان دراس�تھ  ،على التحلی�ل و المقارن�ة و االس�تدالل مث�ل اي فقی�ھ اخ�ر
وسع من رؤیتھ التي انفتحت على ك�ل المش�ھد االس�المي بتاریخ�ھ  للتاریخ

 ة عشر قرنا.الذي یمتد خمس
 خامساً دوره في لم شمل االمة و التقریب بین المذاھب  

ك��ان ال��وائلي رحم��ھ هللا ل��ھ العدی��د م��ن المواق��ف المعتدل��ة فیم��ا یتعل��ق ب��الخالف  -
و س��ب الص��حابة معتب��را دائم��ا ان الخالف��ات االس��المیة تفی��د  ،الس��ني الش��یعي

االس��تعمار و تھ��دد وج��ود االم��ة, ك��ان م��ن ال��داعمین لجھ��ود التقری��ب ب��ین 
المذاھب االسالمیة و قولھ (((الفروق الموجودة بین المذاھب االس�المیة كك�ل 

 ومنھ ما بین الشیعة و السنة فروق ناتجة ألسباب منھا 
و  ،ة العقائدیة التي تتعلق باإلمامة التي تل�ي النب�وة مباش�رةالفھم الخاطئ لألدل )1

ھل تكون االمامة باالنتخاب و یق�ال "ان رس�ول هللا ل�م یس�تخلف اح�د و ت�رك 
او ان القران الكریم  ،و المسلمون التجأوا الى منھج الشورى ،االمر للمسلمین

 ،ع�د الرس�وللھ منھج و الس�نة النبوی�ة الش�ریفة لھ�ا م�نھج ف�ي اختی�ار االم�ام ب
فأھ��ل الس��نة ی��ذھبون ال��ى ان النب��ي انتق��ل ال��ى ج��وار رب��ھ و ل��م یرش��ح اح��د و 

 "وامرھم شورى بینھم"  ،استدلوا بآیتین "وشاورھم باألمر"
ما راي االمامیة فالخالفة بالنص و بالجعل و ھ�و رأي الش�یعة ویس�تدلون أ

 :بآیات كثیرة منھا
"انما ولیكم  ،لناك خلیفة باألرض""یا داوود انا جع ،"اني جاعلك للناس اماما"

هللا و رس��ولھ و ال��ذین امن��وا ال��ذین یقیم��ون الص��الة و یؤت��ون الزك��اة و ھ��م 
 55راكعون" المائدة/

 و خلفیات اخرى فتضخمت الخالفات  والطبقیةالعوامل السیاسیة  )2
 والسبب الثالث المناھج في الفقھ و العقائد عند الفریقین ))) )3

ورأي الوائلي "( اما من یكفر السنة من اھل الشیعة ھ�و جاھ�ل " و یق�ول " 
ھذا الشیعي جاھل و ال یعقل شيء م�ن ال�دین فم�ن ینط�ق بالش�ھادتین فھ�و مس�لم و 

 لخلف�اءالذي یكفر مسلم فھو كافر " و یرفض ش�تم الص�حابة و ك�ان یترض�ى ع�ن ا
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و لك�ن س�ب معاوی��ة  ،رأى ان الش�تم والس�ب ل�م یك�ن موج�ودا حت��ى خالف�ة معاوی�ة
االمام علي رد الشیعة بسب الصحابة و جاء االمویون و اخذوا یشتمون علي على 

 المنابر ثمانین سنة تولدت بعض ردود الفعل عند البعض فشتموا الصحابة)"
ی�رى ان اس�تمرار الخ�الف فكان الوائلي مع التقری�ب ب�ین الس�نة والش�یعة و 

ھو یفید اعداء االمة االسالمیة و خاصة المستعمرین فق�ال "(ان المس�تفید م�ن ھ�ذه 
ألن��ھ ل��یس م��ن المعق��ول ان یس��تمر  ،الخالف��ات قطع��ا االس��تعمار و ھ��و ال��ذي یغذی��ھ

ھن�اك  الخالف بین الس�نة و الش�یعة _"ان االم�ام عل�ي تقات�ل م�ع معاوی�ة"_ و انم�ا
ال یرید ان یتخلى عنھ�ا فھ�و ی�ؤجج الفرق�ة و الخ�الف حت�ى مصالح عند البعض و 

وكان في معظم محاضراتھ داعیة الى لالعتدال و الوسطیة و  ،یضمن مصالحھ )"
 یقول " اتبعوا مذھبكم و عقیدتكم بوعي و علم ال مجرد بكاء" 

وكان رحمھ هللا منفتح على جمیع الثقافات و داعیا الى نبذ االختالف الم�ذھبي و  -
ائفي و داعم بقوة لحوار الحضارات و لحری�ات ال�رأي و الفك�ر و الثقاف�ة و الط

"انھم امة ال تفقھ جیدا في  :وقد كان على حق عندما قال عن المسلمین ،المعتقد
و ال تلت�زم  ،و ال تبص�ر مع�اییر االیم�ان ،اصول االسالم الحقیق�ي و الج�وھري

ة من امور التج�انس و الت�ألف بما اوحت الیھ الشعائر الربانیة و الوصایة النبوی
و ال تق�در  ،و ال ت�رحم بعض�ھا بعض�ا ،و التعایش المش�ترك و ص�نوف التق�وى

 وال تخشى من حسابات الخالق یوم القیامة " ،االخر ضرف
وعن المفارقة بین الغرب الكافر المنعم و العالم االسالمي و ما یعیش�ھ م�ن حی�اة  -

ان هللا ال یظل�م اح�د م�ن  :حی�ث ق�ال ،الجحیم م�ن الفق�ر و الح�روب و االس�تعباد
ولك��ن بس��بب اعم��الھم و  ،عب��اده اجمع��ین بس��بب ش��كرھم او معص��یتھم اوام��ره

ھم یظلم�ون انفس�ھم و ض�رب م�ثال جماع�ة ش�عیب  ،افعالھم الخاطئة و الفاحشة
ولكنھ سبحانھ  ،الذین خالفوا ما امرھم بھ ربھم و قال "ان هللا لم یھلكھم بشركھم

وتع��الى حاس��بھم و اھلكھ��م عن��دما بخس��وا المكی��ال و المی��زان و ع��اقبھم عل��ى 
ارتك��ابھم ذل��ك الج��رم و ان جماع��ة ل��وط ل��م یھلكھ��م بس��بب كف��رھم ب��ل بس��بب 

  )11(انحرافھم الخلقي و شذوذھم ألن ھذا الكافر ال یزید وال ینقص عندما یكفر
و الحری��ة و حق��وق االنس��ان ف��ي وم��ا یعن��ي ف��ي الغ��رب ھ��و حقیق��ة الدمقراطی��ة  -

و دورھ��ا الحض��اري الملھ��م عل��ى  ،معانیھ��ا الش��مولیة و الحقیقی��ة و الجوھری��ة
فیم��ا یظ��ل الع��الم االس��المي و الح��ال ھك��ذا ی��أن تح��ت وط��أة  ،المس�توى الع��المي

و اس�یر االع�راف و المف�اھیم و التقالی�د و الق�یم  ،المنازعات الطائفیة والمذھبی�ة
س�نة م�ن ب�زوغ  1400لتي فضل التمسك بھا من�ذ م�ا یق�ارب االخالقیة البالیة ا

فجر االسالم و حتى الفترة التاریخیة الحالی�ة و الت�ي ربم�ا یظ�ل یختارھ�ا دائم�ا 
لتكون ربان مسیرتھ القادمة في عصر االنفتاح و التسامح و التع�اون و االخ�وة 

 )12(و التجرد و التقدم 
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الت�ي  المعلوم�ات للمؤسس�ات و مراك�زشھر المواقع اإللكترونیة : أالمبحث الثالث
 وثقت التراث الفكري والخطابي للشیخ الوائلي في البیئة الرقمیة

من اھم االعمال التي  :موقع مؤسسة الشیخ احمد الوائلي / النجف االشرفوال: أ
للمرح���وم ال���وائلي و  قام���ت بھ���ا ھ���ذه المؤسس���ة ك���رد الجمی���ل و العرف���ان

 بأشراف ابنائھ و اسباطھ و ورثتھ ھي 
 سیرة موجزة لحیاتھ باللغة العربیة والكردیة واالنكلیزیة و الفارسیة  )1
و مؤلفاتھ  ،االثار الكاملة للشیخ الوائلي من خطبھ (السمعیة والبصریة) )2

 و مخطوطاتھ و مقاالتھ و لقاءاتھ و وثائقھ
 صورة  500الدلیل المصور لحیاة الشیخ الوائلي ألكثر من  )3
االدوار و المواق��ف السیاس��یة للش��یخ ال��وائلي (الحقب��ة الملكی��ة االول��ى  )4

 والثانیة/القاسمیة / العارفیة االولى والثانیة /البكریة / الصدامیة )
 )2003-1979اغتراب الشیخ الوائلي شواھد وجدانیة ( )5
 المجموعة الشعریة الكاملة للشیخ الوائلي محققة و مصنفة  )6
 موسوعة الباحث المنبریة الوائلیة اربعین مجلد بمحاضراتھ  )7
 المالمح العامة للشیخ الوائلي كاتب و باحث و مؤلف  )8
 االبحاث العلمیة و االكادیمیة في فكر الشیخ الوائلي  )9

 ي موسوعة المنبر العمید في اثار و فكر الشیخ الوائل )10
 مشاریع تخلید الشیخ الوائلي و ارثھ الفكري  )11
 مؤسسة الشیخ الوائلي المبادئ و الخطوات  )12
العم��ل و  shiavoice.comاالش��راف عل��ى موق��ع ص��وت الش��یعة  )13

 :المشاركة و متابعة نشاط الموقع و التي وثقت فیھ
 محاضرة في دروس التفسیر 25 _
 محاضرة اسئلة واجوبة  12 _
 ارة من خطبھمقاطع متنوعة مخت338 _
 مقاطع مراثي حسینیة (نعي) 10 _
 محاضرة قدیمة 26 _
 م)2001ھـ/1421لغایة  -1399/1979محاضرة من العام ( 1383 _
 او فدیوي  Mb3محاضرة ومقطع صوتي  1894 _

ت��م نش��رھا عل��ى موقعھ��ا ف��ي البیئ��ة  ،مكتب��ة ن��رجس / كت��ب الش��یخ ال��وائلي ثانی��ا:
 :كاالتي BDF اإللكترونیة
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_منش������ورات مؤسس������ة االعلم������ي .كت������اب روائ������ع محاض������رات الوائلي )1
 ص555للمطبوعات._

 دیوان الشعر الوالھ في النبي و الھ  )2
 سیرة اھل البیت مع محاضرات الشیخ الوائلي  )3
 الدیوان االول في شعر الشیخ الوائلي  )4
 نحو تفسیر علمي للقران  )5
 تجاربي مع المنبر  )6
 الدكتور احمد الوائلي  المجالس الحسینیة لخادم العترة النبویة )7
 دفاع عن الحقیقة  )8
 من فقھ الجنس في قنواتھ المذھبة  )9

 ھویة التشیع  )10
مكتوبة / اش�راف مص�طفى الش�یخ عب�د الحمی�د  :محاضرات الشیخ الوائلي )11

منش��ورات ش��ركة دار  ؛مؤسس��ة ام الق��رى للتحقی��ق و النش��ر :ال مرھ��ون
م�وع _مج.) جزء15ف�ي خمس�ة عش�ر ( ،1_ط.المصطفى الحیاء الت�راث

 محاضرة 245المحاضرات المكتوبة لكل االجزاء 
 منتدیات انا شیعي العالمیة / قناة المجموعة الشیعیة لألعالم على الیوتیوب  ثالثا:

مل��ف مض��غوط و حس��ب  15وفیھ��ا ك��ل محاض��رات ال��دكتور ال��وائلي ف��ي 
م��ع محاض��رات متفرق��ة ف��ي خمس��ة مج��امیع  ،ه1422_1401االع��وام م��ن ع��ام 

اض��افة ال��ى مل��ف لمجموع��ة كتب��ھ م��ع مق��اطع  ،محاض��رة 413مجموعھ��ا فیك��ون 
 شعریة منتخبة و غیرھا 

 محاضرات الدكتور احمد الوائلي على الموقع  رابعا:
Mp3/https://www.abedwap2.com 

 محاضرة صوتیة 150وفیھ 
شبكة الشیعة العالمی�ة / المكتب�ة الص�وتیة و المرئی�ة / محاض�رات س�ماحة  خامسا:

 محاضرة 40الشیخ احمد الوائلي قدس سره و عددھا 
المنب��ر الف��اطمي / المحاض��رات االس��المیة / عمی��د المنب��ر الش��یخ ال��وائلي  سادس��ا:

 محاضرة فدیویة  149ویضم ھذا الموقع 
 Unknow on apple podcasts :محاضرات الدكتور احمد الوائليسابعا: 
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 محاضرة صوتیة  150ویحتوي ھذا الموقع على 
 .موقع المكتبة الحسینیة / المكتبة الصوتیة / الخطیب الدكتور احم�د ال�وائليثامنا: 

 توزعت كاالتي  سلسلة محاضرات

ع�����������������دد  السنة
 المحاضرات

 47 ھـ1399
 45 ھـ1400
 48 ھـ1401
 50 ھـ1402
 44 ھـ1403
 25 ھـ1405
 20 ھـ1408
 20 ھـ1409
 34 ھـ1417
 88 ھـ1422

 محاضرة  323المجموع: 
مجموعة قنوات كربالء المكتبة الرقمیة محاضرات الشیخ الدكتور ال�وائلي  تاسعا:

 محاضرة فدیویة) 85(
 محاضرة  59 ،صوتیات درر العراق / الدكتور احمد الوائلي عاشرا:

موق��ع العتب���ة الكاظمی��ة المقدس��ة / المكتب���ة الص��وتیة ال��دكتور احم���د  :اح��د عش��ر
 محاضرة) 89( ،الوائلي

موق��ع المكتب��ة الحیدری�ة / المحاض��رات الص��وتیة / محاض��رات الش��یخ اثن�ا عش��ر: 
 محاضرة  59احمد الوائلي 

 محاضرات الدكتور احمد الوائلي على الموقع  الثالث عشرة:
Lyssna har {pod toppen, sep} 

 mb3محاضرة  150ویحتوي على 
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موقع عمید المنبر الحسیني / محاضرات الدكتور احمد الوائلي على  الرابع عشر:
 الفیسبوك و ھو متجدد و یحدث یومیا 

 والتوصیاتالنتائج : المبحث الرابع
 نتائج الدراسة

یعتبر الخطی�ب الش�یخ ال�دكتور احم�د ال�وائلي م�ن اب�رز ال�دعاة ال�ى الخط�اب اوال: 
المعت�دل الوس��طي و تتك��رر دعوت��ھ _ف��ي محاض��راتھ_ ال��ى ل��م ش��مل االم��ة و 
الت��ي اص��ابھا ال��وھن و االس��تعباد م��ن المس��تعمر نتیج��ة التن��احر و التش��رذم 

ة العریق�ة فكانت خطبھ العقالنیة المستندة الى ت�راث االم� ،الطائفي و المذھبي
و موظف���ا ثقافت��ھ الواس��عة ف���ي العل��وم الحدیث��ة و منھج���ھ  ،و ماض��یھا الخال��د

االكادیمي ألقناع جمھوره المستمع و المنصت الى محاضراتھ ل�یس فق�ط ال�ى 
 من انتسب الى مذھب االمامیة بل لجمھور االمة االسالمیة و العالم كافة 

ص�ولھ عل�ى درج�ة ال�دكتوراه ان اكتساب معارف�ھ ف�ي العل�وم الحوزوی�ة و حثانیا: 
ذات المنھجی��ة االكادیمی��ة اض��افة ال��ى ملكت��ھ الش��عریة و اس��تعداده الفط��ري 

اھلت�ھ ب�أن یتب�وأ عم�ادة المنب�ر  ؛وسرعة ذاكرتھ الستحضار الحدث و توظیفھ
الحسیني عن جدارة منما جعلھ اكثر انتاجیة من حی�ث المحاض�رات الخطابی�ة 

دة تضيء طریق االجی�ال م�ن خ�الل البیئ�ة و التألیف و بقیت اثاره خالدة متوق
 االلكترونیة 

ف�ي البیئ�ة االلكترونی�ة لمحاض�رات  ،تنوعت الفدیوات المنوعة عل�ى المواق�عثالثا: 
س��واء الفدیوی�ة او الص��وتیة اض��افة ال�ى اللق��اءات الص��حفیة و  ،الش�یخ ال��وائلي

مقط�ع وبالض�بط  2000لتص�ل ال�ى ح�والي  ،المناظرات و الن�دوات وغیرھ�ا
 كما وثقتھا مؤسسة الشیخ الوائلي  1894

) محاضرة متكاملة القاھا الخطی�ب ال�وائلي ف�ي ش�تى 318_ وقد احصى الباحث (
كان����ت ع����دد المحاض����رات ح����ول واقع����ة الط����ف و رم����وز  ،الموض����وعات

 .) محاضرة56ستة وخمسون ( ؛شخصیاتھا
اشتركت خمسة عشرة مؤسسة ثقافیة و مكتبة و مركز اعالمي _من خ�الل  رابعا:

مواقعھا االلكترونیة_ بتوثیق اعمال الدكتور الشیخ احمد الوائلي سواء ما الفھ 
) و دواوی��ن  PDFم��ن كت��ب او محاض��رات مكتوب��ة (ع��ن طری��ق ملف��ات 

كان اكثرھا انتاجیة المؤسسات  ،ومحاضرات صوتیة و لقاءات فدیویة شعریة
 :االتیة

مؤسس�ة الش��یخ ال��دكتور احم��د ال��وائلي حی��ث اھتم��ت بتوثی��ق ك��ل تراث��ھ  )1
المنش���ور و المخط���وط و المحاض���رات الص���وتیة والفدیوی���ة و االف���الم 
الوثائقیة و االستودیوھات الصوریة و ما كتب عن الخطی�ب ال�وائلي و 

 المؤتمرات التي خلدتھ 
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ھ مكتبة نرجس حیث نشرت جمیع مؤلف�ات الش�یخ ال�وائلي و محاض�رات )2
(مكتوبة) و البالغة اثنا عشر عنوان من الكت�ب م�ع سلس�لة محاض�رات 

 مكتوبة في خمسة عشر جزء 
مكتبة العتبة الحسینیة و من خالل المكتبة الصوتیة و الفدیویة تم توثیق  )3

 ھـ 1422محاضرة حسب ترتیبھا الزمني لغایة  223
دروة تخ�ریج خطب�اء  15ووصل عدد دورات�ة  2009* تم افتتاحھ عام  •

 المنبر الحسیني
كث��رة القن��وات الفدیوی��ة عل��ى الیوتی��وب س��واء لمؤسس��ات ثقافی��ة اومراك��ز  خامس��ا:

و الت��ي تع��رض محاض��رات الش��یخ ال��وائلي او  ،اعالمی��ة او م��ن االف��راد
تس��عة  19و ق��د احص��ى الباح��ث  ،مخت��ارات و مق��اطع مح��ددة م��ن خطب��ة

 .عشر منھا
 :التوصیات

الملك�ات  :الحس�یني دون مس�توى الطم�وح م�ن حی�ثالكثیر من خطباء المنبر  )1
و اقتن�اص  ،و ق�وة الحافظ�ة ،الذوق االدب�ي ،مستوى التحصیل العلمي ،الذاتیة

االمثلة و الش�واھد الم�ؤثرة و الحض�ور ال�ذھني و الخ�زین المعرف�ي و الق�درة 
عل��ى التمیی��ز ب��ین الخب��ر الص��حیح و غی��ره و تقی��یم مس��توى الحض��ور ف��ي 

التلفظ و الص�حة ف�ي اللغ�ة و النح�و واخی�را الص�وت  المجلس و الوضوح في
ونح�ن الی�وم بحاج�ة ال�ى مدرس�ة  ؛الشجي الذي یثیر العواطف و ی�در ال�دموع

الوائلي الخطابیة ومنھجھ في ادارة المنبر الحسیني و م�ن خ�الل معھ�د الش�یخ 
ف��ي النج��ف او معھ��د الخطاب��ة الحس��ینیة ف��ي ك��ربالء  (*)ال��وائلي ف��ي للخطاب��ة

 ى ھذه الصفات للخطیب الجید للتأكید عل
ان اساس تطویر المنبر الحسیني _كما ذكره الشیخ الوائلي رحمھ هللا_ تھدف  )2

الى امرین االول یخص الخطیب نفسھ فال بد من بناء شخصیتھ وف�ق منظ�ور 
حض��اري و تزوی��ده بمختل��ف العل��وم و المع��ارف االنس��انیة واطالع��ھ عل��ى 

افة العامة في العلوم الصرفة و امكانیة التیارات الفكریة و على جانب من الثق
و االم��ر الث��اني تھ��ذیب محت��وى المجل��س الحس��یني مم��ا  ،معرفت��ھ بلغ��ة اخ��رى

و اخرى روای�ات ض�عیفة و عب�ارات ال تخ�دم  ،الصق بھ من ھنات ومبالغات
فینبغي ان یكون المنبر معبر عن اھداف الحسین و وسیلة لھ�ا ف�الیوم  ،العقیدة

ال��ى الخط��اب المعت��دل الوس��طي ال��ذي یوح��د االم��ة و  المنب��ر الحس��یني بحاج��ة
یتجاوز عن منغص�ات الماض�ي و االھتم�ام باألص�ول ب�دال م�ن التركی�ز عل�ى 

مخاطب العلم كلھ ألعالء ش�أن االس�الم م�ن خ�الل القض�یة الحس�ینیة  ،الفروع
وفاء لجھود المرحوم الشیخ الوائلي في خدمة المنبر الحس�یني و ان یع�ي ھ�ذا 

  )14(ل مجتمعھ و یسعى لعالجھا و وضع الحلول الناجحة لھاالخطیب بمشاك
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حب��ذا ل��و تطب��ع محاض��راتھ الص��وتیة حس��ب المواض��یع كسلس��لة موض��وعیة   )3
و ج�زء ع�ن  (ع)مثال: محاضرات حول واقعة الطف وجزء ح�ول االم�ام عل�ي

االمام السجاد علیھ السالم و جزء عن االقتصاد االسالمي و اخ�ر ع�ن الم�رأة 
و یمكن ان تتبن�اه اح�د مؤسس�ات الوق�ف الش�یعي, او مؤسس�ھ  ،المسلمة وھكذا

 الشیخ احمد الوائلي 
ان یتم دعم مؤسسة الشیخ احمد الوائلي مالیا و معنوی�ا و اعالمی�ا و تش�جیعھا  )4

عل��ى توثی��ق جمی��ع ت��راث الش��یخ ال��وائلي الص��وتي و الف��دیوي والمنش��ور م��ن 
وات الت�ي تق�ام ح�ول الكت�ب و جم�ع الدراس�ات االكادیمی�ة والم�ؤتمرات و الن�د

ت��راث فك��ر ال��وائلي وم��ن ث��م نش��رھا عل��ى موقعھ��ا االلكترونی��ة لتك��ون مرك��ز 
معلومات موحد یوثق جمیع الدراسات و المؤتمرات التي تتناول فك�ر ال�وائلي 

  .و تجربتھ الخطابیة
 ملحق

 محاضرات الشیخ احمد الوائلي حول واقعة الطف و رموزھا
 ابعاد عاشوراء  )1
  والباطلعاشوراء تجسد الحق  )2
 الجھاد في سبیل الحق  )3
 حق القربى )4
 (ع)اضواء على حیاة االمام السجاد )5
 (ع)نھضة االمام السجاد )6
 الدم حرمة مقدسة )7
 المجاھدون في سبیل هللا )8
 المرأة واقعة الطف )9

 (ع)السجادمالمح من عصر  )10
 مقومات القائد )11
 (ع)جوانب من حیاة السجاد )12
 (ع)صوت الحسین )13
 الشھید )14
 محرم و االرتباط الفكري و العاطفي )15
 (ع)ابعاد من عبادة االمام زین العابدین )16
 واقعة الطف مواساة للنبي (ص) )17
 وخلق النبي (ص) (ع)علي االكبر )18
 الحقائق تجلت في واقعة الطف )19
 تضحیة الفرد دوام للمجتمع  )20
 و اثره في واقعة الطفالشعر  )21
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 المصلحة في تأخیر عقاب الظالم  )22
 لمحة من حیاة االمام السجاد علیھ السالم )23
 أللم النبوة  (ع)مواساة السجاد )24
 ذكریات محرم )25
 الجھاد و المقومات الخمسة  )26
 خروج الحسین علیھ السالم لحفظ الدین  )27
 الحسین علیھ السالم فداء للكعبة  )28
 من القاب االمام السجاد علیھ السالم  )29
 (ع)جوانب من شخصیة االمام السجاد )30
 (ع)اھل البیت  )31
 المقربون عند هللا  )32
 الشفاعة )33
 یوم الطف یوم االعتزاز و الوالء  )34
 جھاد المرأة  )35
 تاریخ الكوفة )36
 دور الدمعة في واقعة الطف )37
 ارتباط محرم بلیالي الطف )38
  (ع)التاریخ و مكانة اھل البیت )39
 تفسدوا في االرض و ال )40
 مالمح واقعة الطف )41
 یوم الطف (ع)مبادئ العباس )42
  (ع)المالمح العامة لشخصیة مسلم بن عقیل )43
 (ع)اسباب خروج عمر بن سعد على الحسین )44
 اسباب حدوث واقعة الطف )45
 اھداف الثورة الحسینیة )46
 توظیف واقعة الطف كحدث اسالمي و تاریخي )47
 فات االمام السجاد علیھ السالم و امتزاج الثقا )48
 مداخل اللذة و االلم في الدنیا  )49
 نھضة الحسین علیھ السالم رسالة وعطاء )50
 یوم الطف  (ع)العباس )51
 (ع)دراسة في شخصیة مسلم بن عقیل )52
 المواقف و تأثیر الدم / العقیدة / الخلق  )53
 االدب العربي و دوره في تعمیق احداث واقعة الطف )54
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 محرم رمز الكرامة )55
 عظمة الحسین علیھ السالم )56

 المصادر
 :بعض المصادر المعتمدة

 821ص 2ج -،إسماعیل بن حماد ،قاموس الصحاح / للجوھري -1
الوس��طیة ف��ي الخط��اب ال��دیني واث��ره عل��ى المجتم��ع / د. عب��د الس��الم محم��ود غال��ب / ش��بكة  -2

 .11/7/2013االكوكھ / افاق الشریعة. نشر في 
 109ص 5ج -،مادة نبره ،قاموس لسان العرب / ابن منضور -3
 pdf :على موقع مكتبة نرجس -,21ص -،تجاربي مع المنبر / فضیلة الشیخ احمد الوائلي -4
عل�����ى الموق�����ع  (pdf) 29ص-.منب�����ر الحس�����ین نش�����وؤه و حاض�����ره و اف�����اق المس�����تقبل -5

flles,books,arabiec,bayynat.org. 
اصالح الخط�اب ال�دیني وتط�ویره / د. احم�د یاس�ین الغزال�ة / موق�ع الغ�د األردن�ي نش�ر ف�ي  -6

2/3/2018. 
 الوسطیة في الخطاب الدیني واثره على المجتمع / مصدر سابق -7
 المنبر الحسیني و مزایاھاعلى موقع مؤسسھ المعارف -8
 انظر السیرة الذاتیة على موقع مؤسسھ الشیخ احمد الوائلي -9

مجل�ة الموس�م ع�دد  -سیرة عمی�د المنب�ر الحس�یني الش�یخ ال�وائلي / محم�د س�عید الطریح�ي. -10
2,3 

 عالهنفس المصدر أ -11
 محاضرة الشیخ الوائلي عن الغرب -12
 عصرنة الخطاب الدیني بین تسارع إیقاع التطور وتحدیات استالب الحال / نایف ع�ایوش -13

 .2/10/2017شبكة االلوكة نشر في 
 تجاربي مع المنبر / مصدر سابق -14
 سلسلة محاضرات مكتوبة و منشورة على االنترنیت. 15
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 أساليب القوة الناعمة يف اخلطاب احلسيني 

 
ً
 اجلانب اإلنساني أمنوذجا

 

 م.م. صالح عوده عبد األمري الدعمي 
 قسم اهلندية -تربية كربالء 
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 ملخص البحث
مصطلح القوة الناعمة من المصطلحات الحدیثة والتي یمكن أن تنطبق على  عدّ یُ 

فھو بحسب التنظیر األولي أُرید بھ مفھوماً سیاسیاً بحتاً وعلى وفق  ،مصادیق كثیرة
 ،من ش��أنھ التأثیر في اآلخرین وأقناعھم الرؤیة الس��لبیة یمكن اس��تعمال أي أس��لوبٍ 

فاھیم التنمیة البش�������ریة بالمعنى اإلیجابیة إال أن ھذا المفھوم یمكن أن یكون أحد م
التي یكون ھدفھا ھدایة الناس وإص����الح أحوالھم االجتماعیة واالقتص����ادیة وغیرھا 

 .شریفٍ  وأحادیثٍ  من جوانب الحیاة، فإن االسالم نّظر كثیراً  لتلك الوسائل في آیاتٍ 
 ،اآلخرینوقد تمیز مذھب اإلمامیة بوجود وس�������ائل وأدوات یمكنھا التأثیر في 

تأثیر یمثل الجانب اإلیجابي للقوة الناعمة ،وأقناعھم كونھا تحقق منفعة  ؛وھذه ال
 .على حساب جماعةٍ  لجمیع الناس ولیس لجماعةٍ 

لما یحظى بھ من من قاعدة جماھیریة  ؛الحس�����یني، الخطابومن تلك الوس�����ائل 
ل��ھ واس�������ع��ة، وإمك��انی��ة أق��امت��ھ في أي وق��ٍت وأي مك��اٍن، ویمكن التطرق من خال

 لموضوعات شتى، فتعددت عطاءاتھ بتعدد الموضوعات التي یطرحھا. 
الجانب الحس�������یني  في الخطابالقوة الناعمة  القوىوجاء البحث الموس�������وم (

أنموذجاً) لیبحث في أھم أدوات القوة الناعمة والتي لھا تأثیر كبیر على اإلنس�������اني 
 الساحة اإلسالمیة.

 حثین: واقتضت طبیعة البحث أن یقسم على مب
 .وممیزاتھااألول مبحث تنظیري: تناول التعریف بمفھوم القوة الناعمة 

 .اإلنسانيكیف كان الخطاب الحسیني وطرقھ في الجانب والمبحث الثاني: تناول 
ذلك لھذا وقد بذلنا جھداً من أن أجل أن یكون البحث بالشكل المقبول، فإن وفقنا 

فالحمد � أوال وآخراً، وإن لم یكن كذلك فنلتمس�����كم العذر ونس�����أل هللا العفو عن كل 
 .خطأ وزللٍ 
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 أساليب القوة الناعمة يف اخلطاب احلسيني 

 
ً
 اجلانب اإلنساني أمنوذجا

 م.م. صالح عوده عبد األمري الدعمي 
 قسم اهلندية -تربية كربالء 

 :مقدمة
 منیراً،والحمد � الذي جعل القرآن ھدًى وس���راجاً  بالقلم،بس���م هللا الذي علّم 

وعلى آلھ الذین أذھب  الوحي،وص����لى هللا على المحمود األحمد المبیّن لنص����وص 
هللا عنھم الرجس وطھرھم تطھیراً، وعلى ص����حبھ النجباء الذین رض����ى هللا عنھم 

 ورضوا عنھ. 
ما فتئت حیاة أھل البیت علیھم الس�������الم تتمرد على النض�������وج في خدمة 

وھي  س��عادتھا،من وفیر وجودھا حتى رعتھا إلى ض��مان  كلما اطعمتھا اإلنس��انیة؛
إلى  األمةما بین األمرین ترص�������د حركتھا لتالحظ مدیات االلتزام التي توص�������ل 

أو أخفاقات النفس في تركھا محیط االلتزام فتوص��لھا إلى ص��یغ  اإلنس��انیة،عوالي 
 .عن اإلنسانیة التي أرادھا هللا إلستخالفھ إقصائیة

یھم السالم وطرق الوصول إلى اغراضھم بتنوع التفس فتنوعت مناھجھم عل
حرص���اً منھم على تحقیق اعلى  ،فالناس معادن كمعادن الذھب والفض���ة ،البش���ریة

وقد نحى كل إمام بمنھجیة راعت في  ،الكامل األنس����انالمحص����الت في ص����ناعة 
والعامل الس���یاس���ي ش���دة  ،موالمأزوالمحیط  ،برنامجھا مقتض���ى الحال من المتلقي

ً وض�����عف مع لحاظ الض�����غط الخارجي  ،والبیئة االجتماعیة والثقافیة اآلخروقابلیة  ،ا
والحقیقة  ،وبین الدافع الذاتي ومیوالتھم ،واالقتصادي من جانب ،السیاسي والنفسي

كل ذلك والھدف واحد غیر ان  ،المخبوءة بین النفس والعقل والواقع من جانب آخر
بل تحقیقھ متنوعھ بین الص�������مت ،طریق الوص�������ول الیھ متعدد  ،والكلمة ،وس�������

اجتمعت فیھ  ،واإلمام الحس��ین علیھ الس��الم واحد من ألمع القادة اإللھیین ،والموقف
س������ماوات النبوة وھاالت اإلمامة و اكتواءات الزھراء علیھا الس������الم ولظى أخیھ 

ً  ،الحس��ن علیھ الس��الم ة الرحیمة من العاطف ،فحیك بین ھذا وذاك خلیطاً إلھیاً عجیبا
وبین الحكمة الرس�������الیة المعص�������ومة التي توازن بین األمور  ،والعقل القائد الفذ

رغم ان المجتمع اق��ل م��ا یكون ب��دائي عن عقلی��ة  ،وتعطي الحلول لتس��������اؤالتھ��ا
ویس��تنبت فیھ جوھر  ،لكنھ تعاطى وفق ما یؤثر فیھ ؛ومش��روعھ العظیم ،المعص��وم

یحصنھ من التبعثر بسبب االنحراف الذي و ،الحقیقة التي غرض الیھا علیھ السالم
 ،واستثمره الفكر األموي ،القت بجراءه األستقراطیة القرشیة في الوجود اإلسالمي

وتأس������یس مبادئ اإلص������الح وفق  ،فقدم لألمة مفھوم جدید للتعاطي مع االنحراف
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لم تتحملھا اذھانھم ولم تعھدھا  ،وض������عیة اجتماعیة و س������یاس������یة و فكریة مبتكرة
فتراه الى تنوع  ،لھذا تعاملوا معھ بكثیر من التس�������اھل جھالً منھم بحقیقتھ ؛ثقافتھم

وإن  ،ألنھا تتناغم وطبیعة الفطرة اإلنس�������انیة ؛من الفكریة إلى العاطفیة ،منھجیتھ
 ؛منھج اإلمام علیھ الس��الم كان عالجیاً لمفھوم الظاھرة المنحرفة أي أص��ل حقیقتھا

وتمثیل الفرد للظاھرة  ، لتلك الظاھرة او الحالةلكنھ تعامل مع الفرد باعتباره حامالً 
او األغواء بالدنیا وحبھا او للتض������لیل  ،او النفس ،كان ألس������باب ض������عف العقیدة

او المفاھیم المغلوطة او غیرھا من األس��باب  ،او لقھر الس��لطھ ،واالعالم المض��لل
یقف على ل ،فاتجة االمام علیھ الس���الم الى المس���احة المش���وھة في العقل المنحرف

مركز االنحراف وھیمنتھ على العقل ومن ثم ما اذ یعالج التش���وه حتى تخبو س���لطة 
ولم��ا ك��ان  ،وتتغل��ب قوى الخیر الع��اقل��ة فتن��دحر قوى الوھم ،االنحراف في العق��ل

وس���بب األنحراف اقتض���ت ھذه العقبة  ،وفكرة ،الغیر متنوع كالمعادن في امكانیاتھ
ولكنھ علیھ  ،أس��الیب العالج والطرح كل حس��بھ على اإلمام علیھ الس��الم التنوع في

فكانت الدعوات تنطلق في منھج اإلمام  ،الس����الم وحد األس����الیب بأطار قرآني عام
 إِِلى اْدعُ  Πعلیھ الس�����الم اعتماداً على الكلمة الطیبة والقول الحس�����ن قال تعالى : 

 أَْعلَمُ  َربََّك ُھوَ  إِنَّ  أَْحَسنُ  ِھيَ  بِالَّتِي َوَجاِدْلُھم اْلَحَسنَةِ  بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظةِ  َربِّكَ  َسبِیلِ 
ثم التحول إلى معیاریة  ،)125النحل ( Οبِاْلُمْھتَِدینَ  أَْعلَمُ  َوُھوَ  َسبِیِلھِ  َعن َضلَّ  بَِمن

خصوصیات اآلخر بمیزان األنسانیة ووجوده الكلي بین األفراد والتذكیر بموقعیتھ 
ھذا المنھج ھو المنھج الذي تبعة الرسول صل هللا علیھ وآلھ وسلم حیث و ،وحقیقتھ

 ،أظھر مھارات عالیة في عملیة الدعوة اإلس�������المیة مع اآلخر المختلف والمؤتلف
 ،فنعكس على ذریتھ كنموذج عالي یقتدى بھ في إنجاح مشروعھ الداعي اإلصالحي

تطبیق المنھج النبوي فكان اإلمام الحس�����ین علیھ الس�����الم برھاناً ش�����اخص�����اً على 
ومنھج اإلمام علیھ الس�������الم في تلك المرحلة  ،المرتكز إلى أُس�������س النص القرآني

الحساسة سھلت الطریق أمام األئمة اآلخرین علیھم السالم في مھامھم اإلصالحیة 
تستوعب اآلخر على  ،وجعلت حوار وإقناع اآلخر یسیر بموثوقیة عالیة ،مع االمة

واھداھا مناطات معیاریة اكثر  ،أُس����س دائمیة ال تختل لطروء الش����بھة او المغالطة
وان ختنقت تلك المعیاریة جراء تعس�����ف الس�����یاس�����ة  ،دافعیة لمھمات تحقیق الغایة

حولھا إلى األس���الیب وت ،وقھریة طرقھا مما أدى إلى ض���مور الحركة بعض الش���ي
وتنوعت الطرق مع بقاء الھدف ھو بعینھ وحص���ول النتیجة تفس���ھا ان لم  ،المخاتلة

 .تكن افضل
یُعّد مص���طلح القوة الناعمة من المص���طلحات الحدیثة والتي یمكن أن تنطبق 

فھو بحس����ب التنظیر األولي أُرید بھ مفھوماً س����یاس����یاً بحتاً  ،على مص����ادیق كثیرة
شأنھ التأثیر في اآلخرین  وعلى وفق الرؤیة سلوٍب من  ستعمال أي أ سلبیة یمكن ا ال

إال أن ھذا المفھوم یمكن أن یكون أحد مفاھیم التنمیة البش�������ریة بالمعنى  ،وأقناعھم
اإلیجابیة التي یكون ھدفھا ھدایة الناس وإص��الح أحوالھم االجتماعیة واالقتص��ادیة 
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یاٍت وغیرھا من جوانب الحیاة، فإن االس�������الم نّظر كثی راً  لتلك الوس��������ائل في آ
 وأحادیٍث شریٍف.

 ،وقد تمیز مذھب اإلمامیة بوجود وسائل وأدوات یمكنھا التأثیر في اآلخرین
ناعھم ناعمة ،وأق تأثیر یمثل الجانب اإلیجابي للقوة ال كونھا تحقق منفعة  ؛وھذه ال

 لجمیع الناس ولیس لجماعٍة على حساب جماعٍة.
لما یحظى بھ من  ؛ومن تلك الوس����ائل ما فعلھ اإلمام الحس����ین علیھ الس����الم،

قاعدة جماھیریة واس�����عة، وإمكانیة أقامتھ في أي وقٍت وأي مكاٍن، ویمكن التطرق 
 تي یطرحھا. من خاللھ لموضوعات شتى، فتعددت عطاءاتھ بتعدد الموضوعات ال

أسالیب القوة الناعمة في الخطاب الحسیني الجانب وجاء البحث الموسوم (
لیبحث في أھم أدوات القوة الناعمة والتي لھا تأثیر كبیر على اإلنس�����اني إنموذجاً) 

 الساحة اإلسالمیة.
 واقتضت طبیعة البحث أن یقسم على مبحثین: 

 .ممیزاتھااألول مبحث تنظیري: تناول التعریف بمفھوم القوة الناعمة و 
 .والمبحث الثاني كیف كان الخطاب الحسیني وطرقھ في الجانب األنساني

  :المبحث األول: التعریف بالقوة الناعمة وأھم أدواتھا
 :المطلب األول: تعریف القوة الناعمة

على الحصول على ما ترید عن طریق الجاذبیة  القوة الناعمة ھي: (( القدرة
 .)1(ودفع األموال )) ،بدالً عن اإلرغام

وُعّرفت أیض����اً بأنھ (( القدرة على التأثیر في س����لوك اآلخرین للحص����ول   
على النتائج واألھداف المتوخاة بدون االض���طرار إلى االس���تعمال المفرط للعوامل 

 .)2(والوسائل العسكریة))
وُعّرفت أیض���اً بأنھا (( فن اجتذاب اآلخرین إلى نظام ما باس���تخدام اإلغراء 

 )3(الخالي من الترغیب والترھیب وتعتمد على إبھار اآلخر بالمخزون الثقافي ))

 ،ویالحظ على التعریفین األخیرین أنھما لم یخرجا عن ما قالھ جوزیف ناي 
 عمة في التعریف. إال بتغییر العبارات وذكر بعض وسائل القوة النا

) أول من نظر لمفھوم القوة  Joseph nyeویُعّد جوزیف ص��موئیل ناي (
وكان أول اس����تعمال لھذا المص����طلح في كتابھ (( ملزمون بالقیادة)) الذي  ،الناعمة

بھ (مفارقة القوة األمریكیة) والذي  ،م1990نش�������ر عام  ومن ثم نّظر لھ في كتا
كتاب أوض����ح فیھ مفھوم القوة  خص����ص ،م2004وفي عام  ،م2001ص����در عام 

 )4(الناعمة وما یتعلق بھا من أھداف ووسائل في كتاب بعنوان ( القوة الناعمة)
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كان من  ناعمة وإن  نا ھو أن مص�������طلح القوة ال یھ ھ ید عل تأك وما یجب ال
نٍة أو  قدیماً وال تكاد تخلو أي دیا تھ موجودةً  قا ابتكارات جوزیف ناي إال أن تطبی

وھناك شواھٌد تاریخیٍة كثیرةٍ على ذلك، إال أن  ،القوة الناعمة حضارةٍ من تطبیقات
 . )5(بحسب األھداف والوسائل ،ھناك قوة ناعمة سلبیة وقوة ناعمة إیجابیة

ھا  المطل�ب الث�اني : ممیزات القوى الن�اعم�ة : و تتمیز القوة الن�اعم�ة بكون
وتعتمد الرمزیة وإثارة العواطف من  ،ھادئة وتدریجیة وغیر ظاھرةٍ بش��كل مباش��رٍ 

خالل التركیز على األمور التي تتعلق بحیاة المجتمع بش������كل مباش������ر مما یجعلھا 
 . )6(تحقق نتائج أكثر مما تحققھ القوة الصلبة

وھذا الس����بب جعل الدول الكبرى تفض����ل اس����تخدام القوة الناعمة على القوة 
أي العام وال یمكن أن تعارض من قبل ولكن بطریقة ال تثیر اللغط إمام الر ،الخشنة

 .)7(الھیئات الدولیة وال تتعارض مع مواثیقھا وقوانینھا
 : )8(وأرجع بعضھم أسباب تفضیل القوة الناعمة إلى ثالثة أسباب ھي 
 ـ أسباب اقتصادیة : لما للحرب الخشنة من خسائر في األموال والمعدات. 1
لق بحسابات األمر البعید والخوف ـ أسباب استراتیجیة : وھذه األسباب تتع2

 من تغیرات األحداث وموازین القوى. 
ـ أسباب استثماریة : تتمثل باستثمارات ثروات البلدان بدون أن تسبب تلك 3

 الثروات لضرر الحرب الخشنة. 
 المبحث الثاني: القوى الناعمة في الخطاب الحسیني  

 العھود والمواثیق:  احترام -الحكم األول 
بِھ س��واًء كان مع  ویجب اإللتزام ،العھود والمواثیق مبدأ إس��المي احترامإن 

قال تع�الى:  ھذا المب�دأ  جاء القرآن الكریم یؤكد على  هللا تع�الى أو مع الن�اس فق�د 
 َِیاأَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُواْ أَْوفُواْ ِباْلعُقُود)9(، فتؤكد اآلیة الكریمة على اإللتزام بالعھود، 

یَا أَیَُّھا الَِّذیَن بدلیل قولھ تعالى:  ،وإن المتخلف عن الوفاء بالعھد یس�����تحق العقاب
ا ال تَْفعَلُونَ  ِ أَن تَقُولُوا م��َ ا ال تَْفعَلُوَن َكبَُر َمْقت�ً�ا ِعن��َد �َّ  ،))10آََمنُوا ِلَم تَقُولُوَن م��َ

ُؤوالً  َوأَْوفُواْ بِاْلعَْھِد إِنَّ اْلعَْھَد َكانَ وقولھ تعالى:  كذلك الس���نة الش���ریفة  ،))11َمس���ْ
ستاً من  أكدت ھذا المبدأ قال رسول هللا (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم): (اضمنوا لي 
أنفس��كم أض��من لكم الجنة: اص��دقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، 

یھ وقولھ (ص���لى هللا عل ،)12(واحفظوا فروجكم، وغض���وا أبص���اركم، وكفوا أیدیكم
وآل��ھ وس�������لم): (آی��ة المن��افق ثالث إذا ح��دث ك��ذب وإذا وع��د أخلف وإذا أأتمن 

 .)13(خان)
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ولذلك  ،بالعھود والمواثیق مبدأ إس������المي االلتزامیكون  ،ومن خالل ما تقدم
 جسد اإلمام الحسین (علیھ السالم) ھذا المبدأ في عدة مواضع نذكر منھا:       

 : األولالموضع  
فقد  ،عندما عقد اإلمام الحسن (علیھ السالم) الھدنة مع معاویة بن أبي سفیان

رد الخزاعي ،حاول ش������یوخ أھل العراق لیمان بن ص������ُ الخروج على  ،ومنھم س������ُ
مادام معاویة حیاً؛ فإنھا بیعة  ،م الحس���ین (علیھ الس���الم)فكان جواب اإلما ،الس���لطة

 ً  .)14(ورأینا ورأیتم ،فإن ھلك معاویة نظرنا ونظرتم ،كنت وهللا لھا كارھا
 الموضع الثاني: 

فاقترح علیھ أن یأتي  ،عندما إلتقى اإلمام الحس���ین (علیھ الس���الم) بالطرماح
فان أردت أن تنزل بلداً  ومنطقتھم وكانت حص�������ینة حیث قال لإلمام:  ،إلى حیّھم

یمنعك هللا بھ حتى ترى من رأیك ویستبین لك ما أنت صانع فسر حتى أنزلك مناع 
نا الذي یدعى أجأ امتنعنا وهللا بھ من ملوك غس�������ان وحمیر ومن النعمان بن  جبل

فأس�����یر معك حتى أنزلك المنذر ومن األس�����ود واألحمر وهللا إن دخل علینا ذل قط 
القریة ثم نبعث إلى الرجال ممن بأجأ وس���لمى من طّي فوهللا ال یأتي علیك عش���رة 
أیام حتى یأتیك طّي رجاال وركبانا ثم أقم فینا ما بدا لك فإن ھاجك ھیج فأنا زعیم 
لك بعشرین ألف طائي یضربون بین یدیك بأسیافھم وهللا ال یوصل إلیك أبدا ومنھم 

ق نا وبین ھؤالء القوم عین تطرف ف كان بین قد  نھ  لھ: جزاك هللا وقومك خیراً إ ال 
وكان قصد اإلمام (علیھ السالم) اإلتفاق  ،)15(قول لسنا نقدر معھ على اإلنصراف)

والذي یدور حول  ،الكالمي الذي جرى بین اإلمام الحس����ین (علیھ الس����الم) والحر
سالم) حتى یأتي الجواب من  فإن اإلمام  ،عبید هللا بن زیادعدم ترك اإلمام (علیھ ال

 (علیھ السالم) یحترم العھود إلى ھذا الحد.
 :الموضع الثالث

عندما مرض ش���ریك بن هللا بن زیاد:  مس���لم بن عقیل من قتل عبید امتناع
فأرس����ل إلیھ عبید هللا إني رائح إلیك العش����یة فقال: لمس����لم ان ھذا الفاجر  ،األعور

عائدي العشیة فإذا جلس فاخرج إلیھ فاقتلھ ثم اقعد في القصر لیس أحد یحول بینك 
فلما كان من العش���ى أقبل عبید هللا لعیادة ش���ریك فقام مس���لم بن عقیل لیدخل  ،وبینھ

 ھ����ان��ئ ب��ن ع��روة إل��ی����ھ  وق����ال ل����ھ: ش��������ری����ك ال ی��ف��وت��ن����ك إذا ج��ل��س ف��ق����ام
فقال: إنى ال أحب أن یقتل في داري كأنھ استقبح ذلك فجاء عبید هللا بن زیاد فدخل 
فجلس فس��أل ش��ریكا عن وجعھ وقال: ما الذي تجد ومتى أش��كیت فلما طال س��ؤالھ 
إیاه ورأى أن اآلخر ال یخرج خش����ى أن یفوتھ فأخذ یقول: ما تنظرون بس����لمى أن 

نت فیھا نفس���ي فقال ذلك مرتین أو ثالثا فقال عبید هللا: وال تحیوھا أس���قنیھا وإن كا
یفطن ما ش��أنھ أترونھ یھجر فقال لھ: ھانئ نعم أص��لحك هللا ما زال ھذا دیدنھ قبیل 
الصبح حتى ساعتھ ھذه ثم إنھ قام فانصرف فخرج مسلم فقال لھ شریك: ما منعك 
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في داره وأما األخرى فقال: خص�������لتان أما إحداھما فكراھة ھانئ ان یقتل  من قتلھ
فحدیث حدثھ الناس عن النبي (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) إن االیمان قید الفتك وال 

فكان  ،)16(یفتك مؤمن فقال ھانئ: أما وهللا لو قتلتھ لقتلت فاس���قاً فاجراً كافراً غادراً 
 ،بالعھود والمواثیق إعراض مس������لم بن عقیل عن قتل عبیدهللا بن زیاد ھو اإللتزام

وتقیده بحدیث الرس��ول (ص��لى هللا علیھ وآلھ وس��لم)؛ ألن ھذا الحدیث یمثل القانون 
 والقاعدة األساسیة للمسلمین.

 الموضع الرابع
تعتبر دعوة الكوفیین أحد األسباب التي أدت إلى النھضة  دعوة أھل الكوفة:

مام (علیھ الس������الم) على وان ھذه الدعوة جاءت بعد ما علموا عزم اإل ،الحس������ینیة
واس�������تعداد الناس لذلك تعیَّن على اإلمام (علیھ الس�������الم) األجابة إلى ما  ،الخروج

ولو طرحنا س������ؤال  ،وھذه الدعوة تس������تحق التوقف علیھا وإلى إجابتھا ،دعوه الیھ
 ،لو ان اإلمام (علیھ الس���الم) لم یس���تجب ألھل الكوفة؛ ألنھم ینقض���ون العھد ،مھم

وھل س��یقبل التاریخ ھذا؟ وھل یعیش  ،موافق للموازین الش��رعیةفھل س��یكون ھذا 
فإن اإلمام (علیھ الس�����الم) كان على  ،اإلمام (علیھ الس�����الم) مرتاح الذھن بعد ذلك

وإن قبول  ،علم بمقتضى حال أھل الكوفة؛ لكنھ ال یستطیع أن یعتذر حسب الظاھر
 ،ساس الحكم الشرعيوعلى أ ،اإلمام (علیھ السالم) كان حسب التكالیف الشرعیة

وھذا القبول یمكن عّده إتمام  ،وبالتالي كان علیھ أن یس�������تجیب لدعوة أھل الكوفة
وألجل ذلك أرس�������ل اإلمام (علیھ  ،بدلیل تعدد رس�������ائل أھل الكوفة ،الحجة علیھم

فكان ال بد من  ،ولما بایع الناس مسلم بن عقیل تمت الحجة ،السالم) مسلم بن عقیل
 التوجھ إلیھم.

  الحوار: -الحكم الثاني 
 ً وإنما ھي عمالً تغییریاً ونھجاً  ،إن النھض����ة الحس����ینیة لیس����ت عمالً إنتقامیا

 ً ولذلك فإن اإلمام (علیھ الس����الم) لم یمنع  ،وھذا النھج حتى مع األعداء ،إص����الحیا
 أي فرصة للحوار ومنھا:

 الحوار الذي جرى بین الحر بن یزید الریاحي:  -1
فبعد أن ذّكّر اإلمام (علیھ الس��الم) أھل الكوفة بالرس��ائل قال الحر: (إنا وهللا 
ما ندري ما ھذه الكتب التي تذكر فقال الحسین: یا عقبة بن سمعان أخرج الخرجین 

 یھم فقالالذین فیھما كتبھم إلّي فأخرج خرجین مملوءین ص������حفاً فنش������رھا بین أید
الحر: فإنا لس�������نا من ھؤالء الذین كتبوا إلیك وقد أُمرنا إذا نحن لقیناك أّال نفارقك 
حتى نقدمك على عبید هللا بن زیاد فقال لھ الحس�������ین: الموت أدنى إلیك من ذلك ثم 
قال ألصحابھ: قوموا فاركبوا فركبوا وانتظروا حتى ركبت نساؤھم فقال ألصحابھ: 

وا لینص��رفوا حال القوم بینھم وبین االنص��راف فقال الحس��ین انص��رفوا بنا فلما ذھب
للحر: ثكلتك أمك ما ترید قال: أما وهللا لو غیرك من العرب یقولھا لي وھو على 
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مثل الحال التي أنت علیھا ما تركت ذكر أمھ بالثكل أن أقولھ كائنا من كان؛ ولكن 
ھ فقال لھ الحس��ین (علیھ وهللا مالي إلى ذكر أمك من س��بیل اال بأحس��ن ما یقدر علی

الس����الم): فما ترید؟ قال الحر: أرید وهللا أن أنطلق بك إلى عبید هللا بن زیاد قال لھ 
الحس�������ین: إذن وهللا ال أتبعك فقال لھ الحر: إذن وهللا ال أدعك فترادا القول ثالث 
 مرات ولما كثر الكالم بینھما قال لھ الحر: إني لم أؤمر بقتالك وإنما أمرت أن ال

قا ال تدخلك الكوفة وال تردك إلى  أفارقك حتى أقدمك الكوفة فإذا أبیت فخذ طری
المدینة لتكون بیني وبینك نص����فا حتى أكتب إلى ابن زیاد وتكتب أنت إلى یزید بن 
معاویة إن أردت أن تكتب إلیھ أو إلى عبید هللا بن زیاد إن ش���ئت فلعل هللا إلى ذاك 

فقد تكلم اإلمام  ،)17(یة من أن أبتلى بش���ئ من أمرك)أن یأتي بأمر یرزقني فیھ العاف
وكذلك الوص��ول إلى  ،وعدم التنازل عن ھدفھ ومبدئھ ،(علیھ الس��الم) بمنطق القوة

فاق  لذي أبرم مع الحر وإن كان ھذا اإلت فاق الكالمي ا نتیجة من الحوار وھو األت
 فقد رعاه اإلمام (علیھ السالم) أفضل رعایة. ،مبدئي

 الحوار مع عمر بن سعد:  -2
عمرو بن قرظة  ،عندما بعث اإلمام الحسین (علیھ السالم) إلى عمر بن سعد

بن كعب األنص��اري أن ألقني اللیل بین عس��كري وعس��كرك قال: (فخرج عمر بن 
تقوا أمر الحسین سعد في نحو من عشرین فارسا وأقبل الحسین في مثل ذلك فلما إل

أصحابھ أن یتنحوا عنھ وأمر عمر بن سعد أصحابھ بمثل ذلك قال: فانكشفنا عنھما 
بحیث ال نس��مع أص��واتھما وال كالمھما فتكلما فأطاال حتى ذھب من اللیل ھزیع ثم 
انص�����رف كل واحد منھما إلى عس�����كره بأص�����حابھ وتحدث الناس فیما بینھما ظنا 

س�������عد: أخرج معي إلى یزید بن معاویة وندع یظنونھ أن حس�������ینا قال لعمر بن 
العسكرین قال عمر: إذن تھدم داري قال: أنا أبنیھا لك قال: إذن تؤخذ ضیاعي قال 
إذن أعطیك خیرا منھا من مالي بالحجاز قال: فتكره ذلك عمر قال: وتحدث الناس 

بر إن الخ ،)18(بذلك وشاع فیھم من غیر أن یكونوا سمعوا من ذلك شیئا وال علموه)
الذي یقول: بأن اإلمام الحس����ین (علیھ الس����الم) طلب من الجیش أن یتركوه لیذھب 

إنھ مجرد تصور ال أصل لھ ودعایة صنعھا األمویّون إلضعاف عزیمة  ،إلى یزید
بدلیل عبارتھ (وتحث الناس فیما بینھما ظناً یظنونھ  ،أصحاب اإلمام (علیھ السالم)

ولیس ھذا فقط بل  ،ي إلى یزید بن معاویة)أن حس��یناً قال لعمر بن س��عد: أخرج مع
وكیف یس���تقیم جواب  ،عندما أكد قائالً ظناً یظنونھ ،حتى الراوي یش���ك بھذا الخبر

اإلمام (علیھ الس�����الم) مع المقترح القائل: إن اإلمام (علیھ الس�����الم) یرید أن یذھب 
حاً وعمر بن س��عد یخاف من ھدم داره؟؛ لكن المقترح الذي یكون ص��حی ،إلى یزید

ھو: (فقال لھ الحس�ین (علیھ الس�الم) ویلك یاابن س�عد أما تتقي هللا الذي إلیھ معاُدك 
مت ذرھؤالء القوم وكن معي نا ابن من عل قاطعني وأ لك وإلى هللا  ،أت نھ اقرب  فإ

واس���تمر الحوار بین اإلمام  ،)19(س���عد: أخاف ان یھدم داري) فقال عمر بن ،تعالى
حتى أدى بعبید هللا بن زیاد أن یكتب  ،)20((علیھ السالم) وعمر بن سعد عدة مرات

إلیھ: (أما بعد فإني لم أبعثك إلى حس����ین لتكف عنھ وال لتطاولھ وال لتمنیھ س����المة 
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وعلى ھذا فإن الحوار مبدأ إسالمي فقد جاءت  ،)21(البقاء وال لتقعد لھ عندي شافعاً)
َوإَِذا قِیَل لَُھُم فمنھا ما یخص منھج التفكیر قال تعالى:  ،ة آیات تؤكد ھذا المبدأعد

ْیِھ آَباَءَنا أََولَْو َكاَن آَباُؤُھْم الَ یَْعقِ  ُ َقالُواْ َبْل نَتَّبُِع َما أَْلفَْیَنا َعلَ لُوَن اتَّبِعُوا َما أَنَزَل �َّ
ْیئاً َوالَ یَْھتَُدونَ  َن خص التس������لیم قال تعالى: ومنھا ما ی ،))22ش������َ قُْل َمن یَْرُزقُُكم ّمِ

بِینٍ  ُ َوإِنَّا أَْو إِیَّاُكْم لَعَلَى ُھًدى أَْو فِي َضالٍل مُّ َماَواِت َواألَْرِض قُِل �َّ ومنھا  ،))23السَّ
َھاأَنتُْم َھُؤالء َحاَجْجتُْم فِیَما لَُكم قال تعالى:  ،ما یخص اإللتزام بالقواعد المنطقیة

عالى:  ،))24ِھ ِعلمٌ بِ  قال ت ما یخص اللین والحكمة  ھا  ھُ ومن نَّ َبا إِلَى فِْرَعْوَن إِ اْذَھ
ى  ومنھا ما یخص اإلعراض قال  ،))25َطغَى فَقُوال لَھُ قَْوالً لَّیِّنًا لَّعَلَّھُ یَتََذكَُّر أَْو یَْخش���َ

اْلعُْرِف َوأَْعِرْض َعِن تع��الى:  ِذ اْلعَْفَو َوأُْمْر ب��ِ اِھِلینَ خ��ُ وھ��ذا ھو المنھج  ،))26اْلج��َ
ومن ھذا المنطلق أنطلقت حوارات اإلمام  ،القرآني الذي یبقى أثره في الض�������میر

مما  ،واألس��لوب الحس��ن واللین ،الحس��ین (علیھ الس��الم) مع العدو بالمنطق الس��لیم
یكشف عن قدرة اإلمام (علیھ السالم) البیانیة واألسلوب الرسالي الذي تمیز بھ في 

    ض الدالئل.                                                                                                                   عر
 : مبدأ السلم -الحكم الرابع 

وأكد ھذا  ،إن اإلمام الحس������ین (علیھ الس������الم) أبتعد منذ البدایة عن الحرب
فإن المواجھة التي كادت أن تقع  ،المبدأ حتى عندما كان العدو في موقف الض����عف

یداً عن طریق خطوط المواجھة ،مع جیش الحر قاً بع ھا اإلمام واختار طری  ،تجنب
نھ ال یكون وهللا بعد ماترون  بالقول: أ وھذا الموقف ھو الذي دفع زھیر بن القین 

هللا إن قتال ھؤالء الس��اعة أھون علینا فكان جواب إال ماھو أش��د منھ یاابن رس��ول 
وبقي اإلمام (علیھ الس��الم) ملتزماً  ،)27(اإلمام (علیھ الس��الم) ما كنت ألبدأھم بقتال
إذ خطا اإلمام (علیھ الس����الم) خطوات  ،بھذا المبدأ حتى عندما وص����ل إلى كربالء

اإلمام (علیھ فعندما أص����ر األعداء أن یھجموا على معس����كر  ،نحو تحقیق الس����الم
الس��الم) عص��ر یوم التاس��ع من محرم طلب اإلمام (علیھ الس��الم) من أخیھ العباس 
(علیھ الس�������الم) أن یذھب ویطلب منھم تأخیر الحرب قائالً لھ: (ارجع إلیھم فإن 
اس������تطعت أن تؤخرھم إلى الغدوة وتدفعھم عنا العش������یة، لعلنا نص������لي لربنا الیلة 

لدعاء  وندعوه ونس�������تغفره، فھو یعلم أني بھ وا تا لھ وتالوة ك قد أحب الص�������الة 
فإن تأخیر الحرب یوماً أو لیلة ھي خطوة بأتجاه الس��لم؛ ألنھ مع  ،)28(واإلس��تغفار)

وجود قرار في إقامة الحرب یصبح الوقت ھو السالح الذي استخدمھ اإلمام (علیھ 
الم) وكذلك في صبیحة یوم عاشوراء حاول اإلمام (علیھ الس ،السالم) لصالح السلم

فخطب  ،وطالبھم بالتفكیر ،تجنب الحرب من خالل عدم الرد على إس�������تفزازاتھم
یھا الناس اس����معوا قولي وال  اإلمام (علیھ الس����الم) خطبة نبذ فیھا الحرب فقال: (أ

تعجلوا حتى أعظكم بما یحق لكم علي وحتى أعذر إلیكم، فإن أعطیتموني النص��ف 
ن أنفس����كم فأجمعوا رأیكم ثم ال یكن كنتم بذلك أس����عد، وإن لم تعطوني النص����ف م

أمركم علیكم غمة ثم اقض���وا إلي وال تنظرون، إن ولیي هللا الذي نزل الكتاب وھو 
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ثم أخذ یحدثھم بترك الدنیا ویذكرھم بقرابتھ من الرس�����ول  ،)29(یتولى الص�����الحین)
 .)30( (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)

 الحفاظ على حقوق الناس:  -الحكم الخامس 
حركة اإلمام (علیھ الس������الم) تص������بوا إلى تنظیم المجتمع فلیس فیھا أي إن 

فإن اإلمام (علیھ  ،ومنھا حقوق الناس في أموالھم وممتلكاتھم ،تجاوز على اآلخرین
السالم) أمر منادیاً ینادي في أصحابھ: (ال یقبل معنا رجل علیھ دیَن فقال رجل: إن 

فإن  ،)31(عنھ): وما ض��مان امرأة) امرأتي ض��منت َدیني فقال الحس��ین (رض��ي هللا
حرص على حقوق  الناس ومنع ھذا الرجل من أن یكون معھ  اإلمام (علیھ السالم)

وكذلك عندما أمر (علیھ الس���الم) العباس (علیھ  ،وھو أحوج إلى الناص���ر والمعین
الس������الم) أن یجیب الش������مر عندما نادى وقال: (أین بنو أختنا؟ فخرج إلیھ العباس 

ان بنو علي بن أبي طالب (علیھم الس����الم) فقالوا: ما ترید؟ فقال: أنتم وجعفر وعثم
یا بني أختنا آمنون، فقال لھ الفتیة: لعنك هللا ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رس������ول هللا 

وبھذا فإن اإلمام (علیھ الس��الم) یعلم اإلنس��انیة جمعاء كیف تحترم  ،)32(ال أمان لھ)
 حقوق الناس.

 السلطة التشریعیة:  استقاللاع عن الدف –الحكم السادس 
 یحتاج كل مجتمع من المجتمعات إلى ثالث سلطات وھي:

 السلطة التشریعیة -1
 السلطة القضائیة-2
 السلطة التنفیذیة-3

نُّ القوانین طبقاً لحاجات المجتمع حتى یتمتع  إن ھدف الس��لطة التش��ریعیة س��َ
 الناس بمزایا القوانین.

التي تنش��أ بین فئات  باالختالفاتھا ھو الفص��ل أما الس��لطة القض��ائیة فھدف 
 التي تنشأ بین الناس والحكومات. االختالفاتأو  المختلفة،الناس 

أما الس���لطة التنفیذیة فواجبھا تنفیذ كل ما یص���در عن الس���لطة التش���ریعیة  
 والسلطة القضائیة من أحكام.

القرآن الكریم و رسول هللا أما في اإلسالم فقد ُعھد بالسلطة التشریعیة إلى  
(ص���لى هللا علیھ وآلھ وس���لم) وبعد وفاة الرس���ول (ص���لى هللا علیھ وآلھ وس���لم) إلى 
العترة الطاھرة (علیھم الس����الم) وقد أعطى اإلس����الم من یملكون اس����تنباط األحكام 

ستقالالً كامالً  ستخدم نفوذھا  ،ا سلطة التنفیذیة أن ت سلطة القضائیة وال ال فال یحق لل
تام  واس����تقاللفیقوم الفقھاء المجتھدون بحریَّة ُمطلَقَة  ،ثیر في أص����حاب الفتوىللتأ

بدراس����ة وبحث القوانین واألنظمة االجتماعیة والمس����ائل الجدیدة التي تظھر بتغیّر 
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الحّر وما  االجتھادالزمان فیُعِملون فیھا أنظارھم بدقَّة َویُفتوَن بش���أنھا على أس���اس 
 نة ویقّدمون نتائج فتاویھم تلك إلى جھاز الحكم والناس.یستنبطونھ من القرآن والس

وال ش��ك أن أكبر المفاس��د االجتماعیة اس��تخدام الدولة أي الس��لطة التنفیذیة  
نفوذّھا للتدّخل في عمل السلطة التشریعة َوَسلب الحریة واالستقالل عنھا؛ ألنھ عند 

والسنة القوانین التي  ذاك یتوقف عمل المفّكرون فال یستطیع أن یستنبط من الكتاب
ومن ھنا تصاب  ،ومراعاة مصالح المجتمع االجتھادیحتاج إلیھا الناس على أساس 

السلطة التشریعیة بالتوقف التام وتقع تحت رحمة السلطة التنفیذیة وھؤالء یكونون 
 في أغلب األحیان متطّرفین فیحرمون المجتمع من مزایا القوانین الحّرة.

َرت دولة ب  ني أمیة الس����لطة التش����ریعیة وس����لبت من العلماء حریة لقد أَس����َ
جعلت من األفراد أفراد  ،وقرارات مجحفة ،ونتج من ذلك قوانین بال روح االجتھاد

والش��واھد على ذلك كثیرة فإن (عبُد هللا  ،ال أرادة لھم یفتون حس��ب ما یھواه الحاكم
ینظر الناس إلى بن عمر) والذي یُعّد من الفقھاء أص������حاب الفتوى لدى الجمھور و

واآلخرون  ،و (عب��د هللا بن عب��اس) ال��ذي ك��ان من كب��ار علم��اء المعروفین ،رأی��ھ
الذین في مس���تواھم فإنھم كانوا یعیش���ون تحت ض���غط حكومة یزید التي ص���ادرت 

بال قید وال ش������رط لیزید  االس������تس������المحقَّھم وأجبرتھم تحت بریق الس������یف على 
 عتبروا خالفتھ خالفة شرعیة إسالمیة.او

في حین أن مس����ألة یزید مس����ألة جدیدة تحتاج إلى إعمال النظر واإلجتھاد  
 ،وكان على أص���حاب الس���لطة التش���ریعیة أن یس���تنبطوا حكمھا من القرآن والس���نة

وعلى ھذا فقد سلبوا حق اإلجتھاد من السلطة التشریعیة فكانت أرادة یزید ھي التي 
أرادة یزید واإلجتھاد الحر ھو فكان القانون ھو  ،تض�������ع القوانین وھي التي تنفَّذه

أھواء یزید والسلطة التشریعیة تحكم تبعاً ألھوائھ ومصالحھ الشخصیة المفروضة 
 على األمة.

لقد واجھ اإلمام الحس����ین (علیھ الس����الم) والذي كان یحكم بحدیث الثقلین   
وإن اإلمام الحسین (علیھ السالم) ھو شارح القرآن ومفّسر أحكامھ والمرجع الذي 

فإن حكومة یزید  ،جب أن تمّر القوانین التي یحتاج إلیھا المس�������لمون تحت نظرهی
 َسلَبَتھ حقّھ في إبداء الرأي الشرعّي.

في حین إن اإلمام الحس�����ین (علیھ الس�����ال) ھو ص�����احب الحّق في إظھار  
الرأي الش��رعي بش��أن ھذه المس��ألة الجدیدة والخطیرة أي خالفة یزید وكانت فتواه 

د واجب المس���لمین في أكثر مس���ائل العھد حس���اس���یّةً أال وھي مس���ألة ھي التي تحدَّ 
الحكومة اإلس���المیة فإنھم حرموا اإلمام الحس���ین (علیھ الس���ال) من حّقِ إبداء رأي 
الشرع حول ھذه المسألة الشرعیة وأرادوا بقّوة السیف إرغام اإلمام الحسین (علیھ 

دادیة بوصفھا خالفة شرعیة السالم) على االعتراف بشرعیة یزید وسلطنة االستب
وبھذا أص��ابت حكومة یزید الس��لطة التش��ریعیة بالش��لل الكامل وس��لبت  ،وإس��المیة
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كان اإلمام  قانوني ف بداء رأیھم ال كّل حّق في أ حاب النظر  قانون وأص������� رجال ال
الحس�ین (علیھ الس�الم) المدافع األول لتلك الحقوق الش�رعیة وعن أس�تقالل الس�لطة 

 .)33(التشریعیة
تش���ّكل الس���لطة الدفاع عن اس���تقالل الس���لطة القض���ائیة:  –الحكم الس���ابع 

ففي كل مجتمع من المجتمعات أن تقع  ،القض�������ائیة العمود الرئیس�������ي في المجتمع
وفي مثل ھذا الحال فال بد  ،وأخرى بین الناس والجھاز الحاكم ،نزاعات بین الناس

ھا القانونیة أو الس��یاس��یة من وجود س��لطة مس��تقلة تقوم بحل تلك النزاعات س��واء من
وتس�����عى الى أعادة الحق الى  ،في أطار القانون وتنش�����ر الحّق والعدل في المجتمع

 ذویھ.
ففي الحكومات اإلس��المیة یتمتّع رجال القض��اء بحص��انة تمنع المس��ؤولیین  

الحكومیین والعس�������كریین أن یتدخلوا في عملھم أو أن یُعِملُوا نفوَذھم ویؤثروا في 
 ال یحق ألّي مسؤٍل أن یؤثِّر في القاضي.ف ،قراراتھم
ففي الحكومة اإلس���المیة یتمتّع رجال القض���اء بحص���انة تمنع المس���ؤولین  

لوا في عملھم أن اإلس��الم منح الس��لطة القض��ائیة  ،الحكومیین والعس��كریین أن یتدخَّ
االس��تقالل الكامَل والحریةَ وتص��ل ھذه األس��تقاللیة إلى حد أذا ش��تكى أض��عف فرد 

مجتمع على أقوى فرد فیھ فیكون على القض����اء االس����تماع الیھ ویحاكم المتھم في ال
یھ بھ أذا ُحكم عل عاق ففي ظّل ھذا  ،حتى لو كان أكثر األفراد نفوذاً في المجتمع وی

 االستقالل القضائي تُحفظ حقوق الضعفاء وأمولھم وأرواحھم وأعراضھم.
ة لس���یطرتھا لكن حكومة بني أمیة أخض���عت مؤس���س���ة اإلس���الم القض���ائی 

من القض����اة الش����رعیین االس����تقالل وحریّة الرأي   وجعلتھا تحت نفوذھا وس����لبت
 ،ولما كانت كل القیاداة منحص�����رة بش�����خص الحاكم ،فحولتھ إلى أداة فاقدة لإلرادة

فكان (عبید هللا بن زیاد) ممثل یزید فإنھ  ،فكان جمیع رجال القض������اء أزالماً لیزید
وابقھ القضائیة ألعوبة في یده وستغل نفوذ ُشریح جعل (ُشریح) القاضي رغم كل س

القاض��ي االجتماعي لتفریق الناس الذین أجتمعوا حول قص��ر إمارتھ تأیداً لھانئ بن 
عروة وبدالً من أن یبدي ذلك القاض��ي العابد للدنیا رأیھ في تجریم ابن زیاد فقد قام 

ن زیاد أنھم قد انصرفوا فلّما علم اب ،بإنقاذه من َغَضب الناس وأََمَرھم باالنصراف
 .)34(فأُتَِى بھ السوَق َوُضِربَت ُعنُقُھُ  ،أمر بھانئ

فبدل من أن تكون المؤس���س���ة القض���ائیةُ حافظةٌ لحقوق المجتمع أص���بحت  
وكانت تلك بدعة كبیرة قد راجت رغم  ،حافظةً للمص��الح الش��خص��یة لجھاز الحكم

وآلھ وس���لم) وأھل بیتھ  مخالفتھا لقوانین اإلس���الم وس���نة الرس���ول (ص���ل هللا علیھ
 (علیھم السالم).

فلم یكن بوسع اإلمام الحسین (علیھ السالم) وھو حافظ سنة الرسول (صل  
الخطیر واالنتھاك الخطیر  االنحرافهللا علیھ وآلھ وس�������لم) أن یس�������كت أمام ھذا 
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ولذلك أشار اإلمام الحسین (علیھ السالم) في  ،والصریح لحرمة تشریعات اإلسالم
كتابھ الذي وّجھھ إلى رؤس���اء البص���رة طالباً منھم النص���رة العس���كریة في س���بیل 

 .)35(دحض ھذه البدعة قائالً: (فإن السنة قد أمیتَت وإن البدعة قد أُحیِیَت)
ففي تلك الظروف واجھ اإلمام الحس������ین (علیھ الس������الم) حكومة س������لبت  

ائیة حقوقھا ولم یكن في تلك الفترة أي مرجع قض��ائي ذي ص��الحیة الس��لطة القض��
وأذا وِجد فلم یكن لدیھ أي سلطة تمكنھ من الدفاع عن اإلمام  ،یفصل في ھذا األمر

فلذا قرر اإلمام الحس��ین (علیھ الس��الم) بحكم المس��ؤلیة في  ،الحس��ین (علیھ الس��الم)
بدعة وینقذ استقالل السلطة تلك الظروف لیتصدى لھذا التسلط ویقضي على تلك ال

 .)36(القضائیة وسائر قوانین اإلسالم
 الدفاع عن حریة القلم:  –الحكم الثامن 

حدى  ناس إ یدي ال ماء وتض�������عھا بین أ كار العل تُعتَبَُر األقالم التي تعكس أف
ة لتقّدم كل مجتمع إذ یمكن ألقالم العلماء أن توص�ل زبدة مطالعات  ،الوس�ائل الُمِھمَّ

وأبحاث العقول المفّكرة إلى أقص�������ى نقاط البالد وأن تجعل حتى أبعد المجتمعات 
إن أقالم الكتّاب تلعب دور المرش���د الش���فیق في ما تقوم  ،تتمتع بثمار جھود العلماء

یاة ھداف الح بأ ناس  یة ال كار وتوع یة المجتمع ،بھ من تنویر األف ھدا نحو النمو  و
 والتكامل.

إن اإلس��الم یؤّمن حریَّة القلم عندما ال تُؤِذي تلك الحریَّة إلى س��لب اإلیمان  
بل أن اإلسالم یشجع على كتابة الحقائق وإرشاد المجتمع  ،واألخالق وحقوق الناس

إن حكومة بني  ،)37(كما جاء في الحدیث: (مداد العلماء أفض���ل من دماء الش���ھداء)
وأُعِطیَت الحریَّة لألقالم التي  ،الحق المش��روع عن الش��عب المس��لمأمة س��لبت ھذا 

فقلبت حقائق  ،تدافع عن المص���الح الش���خص���یة لمس���ؤولي ذلك الحكم االس���تبدادي
اإلس�����الم من خالل أقالم المأجورین وخالفاً للحقیقة من خالل مدح الحاكم ورجالھ 

وفي تلك الظروف تناول اإلمام الحس����ین (علیھ  ،وبالذات یزید ،واإلش����ادة بمناقبھم
ھھُ إلى رؤساء  السالم) قلَمھُ القیَّم وَكتََب كتاباً أرسَل نسخاً منھ على شكل تعمیم وجَّ
البص���رة وأش���ار فیھ إلى التغیرات التي عرض���ت للحكم اإلس���المي بعد رس���ول هللا 

وأنا  ،الكتاب(ص�������ل هللا علیھ وآلھ وس�������لم) فقال: (وقد بعثُت رس�������ولي إلیكم بھذا 
 .)38(أدعوكم إلى كتاب هللا وسنة نبیھ)

فقام أحد شیوخ البصرة الذي خشي أن تكون ھذه الرسالة دسیسة من حاكم  
فقام ُعبید هللا بن زیاد بإعدام  ،البصرة ُعبید هللا بن زیاد بإرسالھا ھي ورسولھا إلیھ

رأي یزید فطبقاً ل ،)39(رس������ول اإلمام الحس������ین (علیھ الس������الم) دون أي محاكمة
المنتھك للحریات ال یجوز لقلم اإلمام الحس�����ین (علیھ الس�����الم) أن یبقى ُحراً یدعو 
الناس إلى كتاب هللا وس���نة نبیھ (ص���لى هللا علیھ وآلھ وس���لم)؛ ألن إحیاء كتاب هللا 
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وس������نة النبي (ص������لى هللا علیھ وآلھ وس������لم) یتعارض مع منافع حكومة بني أمیة 
 المستبدة ومصالحھ.

ھذا التضیق الشدید والمنع من كتابة الموضوعات التي توقظ الناس لقد كان 
من غفلتھم وترشدھم إلى حقوقھم أمراً مخالفاً لتعالیم الدین ولحریة القلم التي یكفلھا 

 اإلسالم.
لقد عاش اإلمام الحس�ین (علیھ الس�الم) في مثل تلك األوض�اع واعتُدي علیھ 

(علیھ الس����الم) في مثل تلك الظروف من قبل حكومة یزید ونھض اإلمام الحس����ین 
لذا فال ش��ك في أن حریة القلم كانت جزءاً من األحكام الش��رعیة التي  ،لیقاوم الظلم

 .)40(سعى اإلمام الحسین (علیھ السالم) الى تحقیقھا
 حمایة حریة التعبیر عن الرأي:  –الحكم التاسع 

والمتكلّمین إن أح��د عوام��ل التك��ام��ل في المجتمع كلم��ات وبی��ان��ات الخطب��اء 
 الذین یشرحون الحقائق على أساس العقل والمنطق.

إن اإلس�������الم یؤّمن حریة التعبیر عن الرأي طالما ال یؤِذي الكالم س�������عادة 
ة وواجٌب  ،الناس بل أكثر من ذلك فإنھ یعتبر بیاَن الحقائَق ض����من ش����روط خاص����ّ

 شرعيٌّ ویعتبر السكوت عن بیان الحقائَق إثماً.
حریة التعبیر عن الرأي ھو حریة األمر بالمعروف  إن من أبرز مص������ادیق

فإذا ُرِعیَت أص���ول التعبیر عن  ،)41(والنھي عن المنكر؛ ألنھا من أس���مى الفرائض
الرأي التي قّررھا اإلس���الم تمكّن المص���لحون من تنویر أفكار الناس وبیان عوامل 

المجتمع وتمكَّن  ،ص��الح المجتمع وفس��اده والس��یر بھ بخطوات أس��رع نحو التكامل
 من الوصول إلى الرشد والرقّي في جمیع شؤون الحیاة.

إن حكومة بني أمیة س�������لبت الناَس حریة التعبیر عن الرأي وعطلت األمر 
بالمعروف والنھي عن المنكر ولم یعد المص��لحون وص��حابة النبي (ص��لى هللا علیھ 

ما  وآلھ وس�����لم) الذین یعرفون ما یص�����لح للناس وما یفس�����دھم یجرؤون على بیان
 یرونھ صالحاً للمجتمع.

ولعل ھذا واض�������ح حتى في زمن حكم معاویة عندما طلب معاویة بن أبي 
س�������فیان من (األحنف بن قیس) أن یبدي رأیھ بش�������أن والیة عھد یزید قال جملة 

فكان ال یُس���مح بحریة البیان  ،)42(معبّرةً: (نخافكم إن ص���دقنا ونخاف هللا إن كذبنا)
فكان ُعبید هللا بن زیاد والي یزید على الكوفة یخطب في مس�������جدھا  ،إال للمتزلفین

فیقول: (أیھا الناس إنكم بلوتم آل أبي س�������فیان فوجدتموھم كما تحبون، وھذا أمیر 
المؤمنین یزید، قد عرفتموه حس����ن الس����یرة محمود الطریقة، محس����نا إلى الرعیة، 

اء في حقھ، قد أمنت الس�������بل على عھده وكذلك كان أبوه معاویة في یعطي العط
عص�������ره، وھذا ابنھ یزید من بعده، یكرم العباد، ویغنیھم باألموال، ویكرمھم، وقد 
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زادكم في أرزاقكم مائة مائة، وأمرني أن أوفرھا علیكم وأخرجكم إلى حرب عدوه 
لحس���ین (علیھ الس���الم) بھذا لقد ابتُلي اإلمام ا ،)43(الحس���ین، فاس���معوا لھ وأطیعوا)

الجو من التض���ییق وس���لب الناس من أبداء الرأي فكان اإلمام (علیھ الس���الم) یتكلم 
فكان اإلمام (علیھ السالم)  ،بكل حریة في سبیل أصالح كل جوانب الحیاة المتعددة

 .)44(یعد ذلك جزءاً من واجبھ الشرعي الذي یعد من تعالیم اإلسالم
 عن العدالة في توزیع الثروة وإنفاق المال العام: الدفاع –الحكم العاشر 

إن أحد أركان بقاء كل مجتمع ھو المال العام والذي یتم تحص����یلھ من خالل 
قوانین مح��ّددة َویُجَمع في الخزان��ة الع��ام��ة وھي مل��ك للش�������ع��ب وأم��ا الحك��ام فھم 

 المؤتمنون على جمع ھذا المال وحفظھ وانفاقھ في مصالح الناس العامة.
من  باالستفادةیجوز أن تقوم مؤسسات الدولة تحت أي تأثیر أو ذریعة وال  

تلك األموال في المصالح الشخصیة لمسؤولي الدولة بل ان رجال الدولة ھم الخدام 
األمناء ال یتصرفون في المال العام إال ضمن مصالح المجتمع وما یحقق لھ الرقّي 

 والتكامل.
كثر من ذلك فعندما یقومون ألوا ولیس ھذا فقط بل ذھب اإلس�������الم الى أ 

فإن اإلس��الم  ،األمر الناش��رون للعدل بین الناس بتأمین معیش��تھم من مالھم الخاص
یطلب منھم أیضاً االبتعاد عن التبذیر واإلسراف في معیشتھم مراعاةً لحال الفقراء 

 ویوصیھم بالحیاة البسیطة المتواضعة.
سال  م) لم ینفق من بیت المال دیناراً فنجد في فترة حكم اإلمام علي (علیھ ال

واحداً على حیاتھ الش����خص����یة فإنھ كان (علیھ الس����الم) یعیش حیاةً زاھدةً بس����یطةً 
.. .وعندما ُسئل: یاأمیر المؤمنین ھذا أنت في خشونة ملبسك وجشونة مأكلك؟ قال:

(ویحك إن هللا عز وجل فرض على أئمة العدل أن یقدروا أنفس����ھم بض����عفة الناس 
 .)45(یغ ؟ بالفقیر فقره)كیال یتب
قد أس�������رفت حكومة بني أمیة منذ زمن حكم عثمان في أمر بیت المال   ل

إس����رافاً وتبذیراً كبیراً وأطلقت ید مس����ؤولي الدولة لیتص����رفوا في المال العام طبقاً 
لرغباتھم وأھوائھم واس���تمرَّ ھذه الحال في زمن معاویة ال س���یما خالل فترة حكمھ 

مال خزانة خاص�����ة لعمال التي دامت عش�����رین عاماً حیث أص�����بحت أموال بیت ال
الحكومة وأعوانھا والمخلصین للحاكم فإنھم یسرفون في اإلنفاق منھا وتبذیرھا الى 
حد یفوق التص��ور وكانت الض��رائب العامة التي تُجبى من جیوب الناس تُنفق على 
إش�����باع ش�����ھوات الحاكم وأعوانھ والمتزلفین إلیھ مما جعل كثیراً من المقربین من 

وات ط��ائل��ة ویغرقون في النعم والمل��ذات في حین ك��ان��ت فئ��ات الحكم یجمعون ثر
المجتمع السفلى تعاني الفقر األسود والموت فكان ھذا التفاوت الطبقي الفاحش بكل 

 مظاھره القبیحة والمشینة یھّدد المجتمع اإلسالمي بالسقوط.



 2018�رش�ن الثاين  8-7  اجلامعة املستنرصیة -لكیة ا�ٓداب يف العارش        ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقا
 

667 
 

وس����تمر ھذا الحال حتى بعد موت معاویة وخص����وص����اً ش����یعة أھل البیت  
م) تعاني أش�د المعاناة من الفقر في حین كان القرد الخاص لیزید یُلَسَّ (علیھم الس�ال

وتوض����ع على رأس����ھ قلنس����وة من الحریر ذات ألوان  ،الحریر األحمر واألص����فر
فكان والي والیة سجستان عباد بن زیاد أخو ابن زیاد یملك ألف غالم  ،)46(بَشقَائق

نار نھ ھؤالء ما یعادل عش�������رة مالیین دی على األقل من بیت مال  وقد منح غلما
 .)47(الدولة

وس�����رق عبد الرحمن بن زیاد والي خراس�����ان وھو األخ الثاني البن زیاد  
وقد وھب لھ یزید ھذا المبلغ المتواض�������ع؟  ،عش�������رین ملیون درھم من بیت المال

تلك كانت طریقة حكومة  ،)48(وعفى عنھ بشرط نصرافھ عن تولي والیة خراسان
ولذلك قال اإلمام الحس������ین (علیھ الس������الم) :  ،ام الظلمةبني أمیة التي یقودھا الحك

فإن ھذه الجملة بمعزل عن إش��ارتھا عن ھدفیت النھض�ة  ،)49(بأنھم س��تأئثروا بالفئ
الحسینیة فإن اإلمام الحسین (علیھ السالم) كان اإلمام (علیھ السالم) یتألم من الظلم 

اإلمام الحس����ین (علیھ  لذلك من واجب ،وفقدان العدالة في التص����رف بأموال الناس
 .)50(السالم) حمایة العدالة األجتماعیة في التصرف ببیت المال

من األمور الدفاع عن مكانة اإلس��الم الدولیة:  –الحكم الحادي والعش��رون 
التي تھتم بھا الدول ھي مكانة البالد الدولیة واألقلیمیة؛ فإذا اس���تطاعت دولةٌ ما أن 

ر العالم وتكتس�������ب احتراماً لدى جمیع الدول فإنھا توِجَد لنفس�������ھا مكانةً بین أقطا
تس����تطیع من خالل ھذا األحترام ان تخطو خطوات كبیرة في طریق الرقَّي وتلعب 

فھنالك عدة عوامل أس���اس���یة توص���ل المجتمع إلى  ،دوراً مھماً في المجتمع الدولي
 الرقي والمكانة العالمیة ومنھا: 

ق��ائ��د البالد: ف��إذا ك��ان رئیس البالد ق��دوةً في الع��دال��ة والتقوى معروف��اً ب��الخیر  -1
ونقاوة النفس وس������ائر الفض������ائل فإنھ یجعل ھذه البالد محط أنظار بقیة البالد 

 ویمنحھا نفوذاً معنویّاً. 
قام على أس�������اس العدالة والحریة وخدمة الناس  أس�������لوب الحكم: إن الحكم اذا -2

مما یجعل لھذا البلد  ،واتبع في س����یاس����تھ محبة الناس وحس����ن التفاھم والتعامل
 مكانةً رفیعةً بین شعوب العالم.

تش����ریعات البلد وقوانینھ: عندما تكون القوانین الس����اریة في البالد مس����تندة إلى  -3
فإذا كان قانون ھذه الدولة بھذا الش���كل الواقعیة واإلنس���انیة وإلى حاجات الناس 

 فبقیة الدول ستقتبس مثل ھكذا قوانین.
إن الذین قاموا بدراسات حول الحضارة اإلسالمیة أعترفوا أن تقّدم اإلسالم 

لقد أكتس�������ب  ،في بدایة أمره كان إلى حٍدّ ویعود ھذا بفض�������ل تلك العوامل الثالث
 ،َمَكانَةً مرموقةً على الص�����عید الدولي اإلس�����الم في بدایة عھده عالمیة رفیعةً ونالَ 

واستطاع بفضل امتالكھ لھذا المنھج السامي أن یجعل لنفسھ مكانةً كبیرةً في قلوب 
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فقد نُقل  ،الش�����عوب األخرى وقویة ش�����ھرتھ العالمیة ونفوذه الخارجي یوماً بعد یوم
الذي  عن الفیلس��وف البریطاني ویلز أنھ قال: (لو س��ار اإلس��الم على المنوال نفس��ھ
؛ )51(س������ار علیھ في بدایة وتقّدم على الوتیرة ذاتھا لما لبث أن فتح العالم بأس������ره)

ولكن مع ش����دید األس����ف فبعد وفاة الرس����ول (ص����لى هللا علیھ وآلھ وس����لم) وقعت 
أنحرافات كثیرةٌ وبس�����بب ھذا األنحرافات تغیر أس�����لوب الحكم فزادات ظلم الوالة 

عدل المطلق والمس����اواة التامة إلى حركة والحكام وتحولت حكومة اإلس����الم ذات ال
مس�����تبدة أنتش�����ر فیھا الظلم وھدرت فیھا أغلب القوى الفكریة لرجال اإلس�����الم في 

ومن جملة تلك الفتن طغیان معاویة بن أبي س��فیان تحت ذریعة  ،النزاعات الداخلیة
الثأر لدم عثمان بن عفان وما جّره ذلك من س������فٍك للدماء حتى تكش������ف جانٌب من 

ده الش���یطانیة بعد قض���یة التحكیم وبعد ش���ھادة أمیر المؤمنین (علیھ الس���الم)  مقاص���
فجیش معاویة بن أبي س���فیان الجیوش إلى العراق لس���حق أتباع أھل البیت (علیھم 
الس����الم) وفي النھایة أس����تطاع من خالل زرع االختالف بین قادة العراق وإعطاء 

سی مما جعل اإلمام الحسن (علیھ  ،اسیةاألموال الكثیرة واستعمال الحیل والمكائد ال
الس���الم) یرى ال مناص من الھدنة وعتزال الحیاة الس���یاس���یة حفاظاً على مص���لحة 

الناس والسیادة على  واستغالل ،إن بنو أمیة كان ھدفھم أقامة إمبراطوریة ،اإلسالم
ملك أس���س على القتل وس���فك الدماء والحبس والنفي وإحیاًء لس���نة كس���رى  ،الناس

ما وص������فھ مس������لم بن عقیل حین قال ِلعُبید هللا بن زیاد: (إن أباَك قتل وقیص������ر ك
 .)52(خیارھم وسفك دماءھم وعمل فیھم أعمال كسرى وقیصر)

ولیس ھذا فقط فقد معاویة مقترح المغیرة بن ش����عبة حاكم الكوفة أن یجعل  
الذي عقد بین  االتفاقوھذا مخالف لبنود  ،الخالفة اإلسالمیة ُملكاً وراثیاً في أسرتھ

سالم) ومعاویة رغم ذلك مستخدماً كم  االتفاقلكنھ قام بھذا  ،اإلمام الحسن (علیھ ال
 لتحقیق ھدفھ. )53(األفواه وإغداق األموال الطائلة

وبعد موت معاویة جلس أبنھ على كرس����ي الحكم ش����اب عدم التجربة یُعاقر 
 الخمر ویُمارس اإلثم والفسق.

فكان من البدیھي أن تتراجع منزلة ومكانة اإلس������الم الدولیة التي كس������بھا  
 اإلسالم في بدایة أمره بین دول العالم.

یقول محمد رش�������ید رض�������ا: (قال أحد كبار علماء األلمان في اآلس�������تانة  
اس��طنبول لبعض المس��لمین وفیھم أحد ش��رفاء مكة: إنھ ینبغي لنا أن نقیم تمثاالً من 

ن أبي سفیان في میدان كذا في عاصمتنا برلین قیل لھ: لماذا؟ قال: الذھب لمعاویة ب
ألنھ ھو الذي حول نظام الحكم اإلس�������المي عن قاعدتھ الدیمقراطیة إلى عص�������بیة 

ولوال ذلك لعَمَّ اإلس���الُم العالَم كلَّھ ولَُكنَّا نحن األلمان وس���ائر ش���عوب أوُربة  ،الغلب
 .)54(عرباً مسلمین

 الخاتمة:



 2018�رش�ن الثاين  8-7  اجلامعة املستنرصیة -لكیة ا�ٓداب يف العارش        ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقا
 

669 
 

 البحث رشحت مجموعة من النتائج والمستخلصات ھي:في ختام 
إن مص�طلح القوة الناعمة وإن كان من ابتكارات جوزیف ناي إال أن تطبیقاتھ  -1

 موجودةً قدیماً وال تكاد تخلو أي دیانة أو حضارة من تطبیقات القوة الناعمة.
والس�������لبیة، في ض�������وء معرفة  اإلیجابیةالبد من التفریق بین القوة الناعمة   -2

 األھداف والوسائل ألي قوة ناعمة.
للقوة الناعمة لھدف س��یاس��ي وھو تحس��ین ص��ورتھا  التجأتإن الدول الكبرى  -3

عند الش��عوب للتأثیر فیھم، وتحقیق اس��تالب الذات وض��یاع الھویة عند طریق 
 العولمة واألمركة.

والسلبیة في األدوات والوسائل، وتفترق  اإلیجابیةأحیاناً القوة الناعمة تشترك  -4
 كل واحدة بمجموعة من األدوات التي تنسجم مع ھدف كل واحدةٍ.

الحس��یني من أھم أدوات القوة الناعمة اإلیجابیة التي تحقق كثیر  الخطابیٌعد   -5
 من األھداف التي یراد منھا جمیعاً الھدایة والصالح.

؛ لما اإلیجابیةالحس�������یني على غیره من أدوات القوة الناعمة  الخطابتمیز   -6
یحظى بھ من قاعدة جماھیریة واس�������عة، وإمكانیة أقامتھ في أي وقٍت وأي 
مكاٍن، ویمكن التطرق من خاللھ لموض���وعات ش���تى، فتعددت عطاءاتھ بتعدد 

 الموضوعات التي یطرحھا.

 الھوامش:
 .12جوزیف ناي:  ،القوة الناعمة 1
 .10الحرب الناعمة األھداف وسبل المواجھة، كاظم الصالحي:  2
 26الحرب الناعمة، محمد حمدان :  3
 .15-14جوزیف ناي:  ،القوة الناعمةینظر:  4
 .145ینظر: القوى الناعمة والمنبر الحسیني، محمد الیعقوبي، صحیفة الصادقین : العدد  5
 . 19كاظم الصالحي:  ،ینظر: الحرب الناعمة 6
ینظر: في اس�������تالب العقل وخدر الوعي، القوة الناعمة في فكر الش�������یخ الیعقوبي، ثامر حكیم  7

 .1/62العدد:  ،ور في مجلة اإلصالحالساعدي، بحث منش
 .13محمد حمدان:  ،ینظر: الحرب الناعمة 8
 . 1سورة المائدة, آیة:  )9( 
 . 3 - 2سورة الصف, آیة:  )10( 
 . 34سورة األسراء, آیة:  )11( 
 . 170/  74بحار األنوار, العالمة المجلسي,  )12( 
 . 357/  2مسند أحمد, أحمد بن حنبل,  )13( 
 . 142/  1ینظر: اإلمامة والسیاسة, ابن قتیبة الدینوري,  )14( 
 . 307 - 306/  4تاریخ الطبري, الطبري,  )15( 
 . 271/  4ینظر: المصدر نفسھ,   )16( 

 .  304 - 303/  4تاریخ الطبري, الطبري,  17
 . 313 - 312/  4المصدر نفسھ,  18

 . 388/  44بحار األنوار, العالمة المجلسي,  )19(
 . 313/  4ینظر: تاریخ الطبري, الطبري,  )20(
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 . 314/  4المصدر نفسھ,  )21(

 . 170سورة البقرة, آیة:  22
 . 24سورة سبأ, آیة:  23
 . 66سورة آل عمران, آیة:  24
 . 44 - 43سورة طھ, آیة:  25
 . 199سورة األعراف, آیة:  26
 . 84/  2ینظر: اإلرشاد, الشیخ المفید,  27
 . 91 - 90/  2اإلرشاد, الشیخ المفید,  28
 . 97المصدر نفسھ,  29
 . 97ینظر: المصدر نفسھ,  30
 . 123/  3المعجم الكبیر, الطبراني,  31
 . 89/  2اإلرشاد, الشیخ المفید,  32
  .281 – 280 – 279 – 278ینظر: الشھید الخالد, صالحي آبادي,  33
  .216األخبار الطوال, ابن قتیبة,  34
یة, ابن كثیر, 266/  4تاریخ الطبري, الطبري,  35 ھا یة والن بدا حار األنوار, 170/  8, ال , ب

 .340/  44العالمة المجلسي, 
  .283 – 282ینظر: الشھید الخالد, صالحي آبادي,  36
  .399/  4ال یحضره الفقیھ, الشیخ الصدوق,  من 37

, بحار األنوار, 170/  8, البدایة والنھایة, ابن كثیر, 266/  4تاریخ الطبري, الطبري,  38
 .  340/  44العالمة المجلسي, 

  .23/  4الكامل في التاریخ, ابن األثیر,  39
  .286 – 285ینظر: الشھید الخالد, صالحي آبادي,  40
  .55/  5الكافي, الشیخ الكلیني,  41
  .508/  3الكامل في التاریخ, ابن األثیر,  42
  .385/  44بحار األنوار, العالمة المجلسي,  43
  .288 – 287ینظر: الشھید الخالد, صالحي آبادي,   44
 .419/  3وسائل الشیعة, الحر العاملي,  45
 .68 - 67/  3مروج الذھب, المسعودي,  46
 .362/  4األمم والملوك, محمد بن جریر الطبري,  تاریخ  47
 .234/  4تاریخ الطبري, الطبري,  48
  .304/  4تاریخ الطبري, الطبري,  49
  .290 - 289 - 288ینظر: الشھید الخالد, النجف آبادي,  50
  .  74عظمت حسین, أبو عبد هللا الزنجاني,  51
  .282/  4تاریخ الطبري, الطبري,  52
 .511 - 503/  3التأریخ, ابن األثیر الجزري, الكامل في  53
  .260/  11تفسیر المنار, محمد رشید رضا,  54

 :المصادر
 جوزیف ناي، ترجمة: محمد توفیق البجیرمي، تقدیم عبد العزیز عبد الرحمن  ،القوة الناعمة

 م.2007 -ھـ 1428، 1المملكة العربیة السعودیة، ط -الثنیان، العبیكان للنشر
 األھداف وس���بل المواجھة، كاظم الص���الحي، المركز اإلس���المي للدراس���ات  ،الحرب الناعمة

 .االستراتیجیة، النجف األشرف، (د.ط)، (د.ت)
 1لبنان، ط -بیروت -محمد حمدان، دار الوالء للطباعة والنش�����ر والتوزیع ،الحرب الناعمة ،

 . 2010 -ھـ 1431
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  145القوى الناعمة والمنبر الحسیني، محمد الیعقوبي، صحیفة الصادقین : العدد. 
  الساعدي، في استالب العقل وخدر الوعي، القوة الناعمة في فكر الشیخ الیعقوبي، ثامر حكیم

 م.2016-ھـ 1437العدد األول، السنة األولى،  ،بحث منشور في مجلة اإلصالح
 تح: عبد المنعم عامر, دار ھ), 276األخبار الطوال, أحمد بن داود ابن قتیبة الدنیوري, (ت

 م.1960, 1احیاء الكتب العربي, القاھرة, مصر, ط
 ن محمد بن النعمان العكبري اإلرش��������اد في معرفة حجج هللا على العباد, الش�������یخ محمد ب

تح: مؤس�����س�����ة آل البیت (علیھم الس�����الم) لتحقیق التراث, دار المفید ھ), 413البغدادي, (ت
 م.1993 -ھ 1414, 2للطباعة والنشر والتوزیع, ط

 تح: طھ محمد الزیني, ھ), 276اإلمامة والس��یاس��ة, عبدهللا بن مس��لم أبن قتیبة الدینوري, (ت
 وشركاءه للطباعة والتوزیع, (ب.ط و ت).مؤسسة الحلبي 

  ,بح��ار األنوار الج��امع��ة ل��درر أخب��ار األئم��ة األطھ��ار, العالم��ة محم��د ب��اقر المجلس�������ي
 -ھ 1403, 2تح: محمد الباقر البھبودي, مؤس���س���ة الوفاء, بیروت, لبنان, طھ), 1111(ت

           م.1983
 حققھ وعلق علیھ: علي ش���یري,  ھ),774البدایة والنھایة, إس���ماعیل بن كثیر الدمش���قي, (ت

 م.1988 -ھ 1408, 1دار إحیاء التراث العربي, بیروت , لبنان, ط
 الق���اھرة, مص�������ر, (ب . ھ), 310ت���اریخ األمم والملوك, محم���د بن جریر الطبري, (ت

 ھ1370ط),
 نش����ر: الھیئة المص����ریة العامة ھ), 1356تفس����یر المنار, محمد رش����ید بن علي رض����ا, (ت

 م.1990للكتاب, (ب.ط), 
 مؤس���س���ة األنتش���ار العربي, ھ), 1427الش���ھید الخالد, الش���یخ ص���الحي النجف آبادي, (ت

 م.2013, 1بیروت, لبنان, ط
 ھ.1374تبریز, ایران, (ب . ط), ھ), 1360عظمت حسین, أبو عبد هللا الزنجاني, (ت 
  الكتب تح: علي أكبر غفاري, دار ھ), 328الكافي, الش�������یخ محمد بن یعقوب الكلیني, (ت

 ش.1363, 5اإلسالمیة, طھران , ایران, ط
 ھ1385بیروت, لبنان, (ب . ط), ھ), 630الكامل في التأریخ, ابن األثیر الجزري, (ت. 
 منشورات ھ), 346مروج الذھب ومعادن الجوھر, علي بن الحسین بن علي المسعودي, (ت

 م.1984 -ش 1363 -ھ 1404, 2دار الھجرة, قم, ایران, ط
 المكتب اإلس�����المي, دارص�����ادر, بیروت, لبنان, ھ), 241حمد بن حنبل, (تأحمد, أ مس�����ند

 (ب.ط و ت).
 تح: قس��م التحقیق بدار ھ),  360المعجم األوس��ط, س��لیمان بن أحمد بن ایوب الطبراني, (ت

 الحرمین, دار الحرمین للطباعة والنشر والتوزیع, (ب.ط وت).
 ھ), 381یھ القمي الص����دوق, (تمن ال یحض����ره الفقیھ, الش����یخ محمد بن الحس����ین بن بابو

یة, قم, ایران, ط عة في الحوزة العلم تاب مدرس�������ین ال عة ال  -ھ 1404, 2منش�������ورات جما
 ش.1363

 ھـ���������), منش��ورات ذوي 1104وس��ائل الش��یعة, الش��یخ محمد بن الحس��ن الحر العاملي, (ت
 ش.1387القربى, (ب . ط), 
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 ملخص البحث
الحس����ین علیھ الس����الم وفلس����فتھا،  اإلمامیتض����من البحث الوقوف عند ثورة 

انھا فعالَ عالقة جدلیة ولیس�������ت ، ترابط ذكرى واقعة الطف وانتص�������ارنا الراھنو
ئة، أن  باالنتص��������ارات التي حققتھ�ا القوات  مثل�تبفع�الیتین، األولى ت احتفین�ابط�ار

والثانیة تتمثل بالمأثرة  احفادھاالمس���لحة ض���د الھجوم الذي تقوده منظمات داعش و
وص���حبھ األخیار في كربالء. أن علیھ الس���الم العظیمة التي س���جلھا اإلمام الحس���ین 

كبیرة في التضحیة والمقاومة من أجل العقیدة  لةقدموا أمث وأصحابھاإلمام الحسین 
القیم والمبادئ، وان ھذه التجربة تلُھم جمیع المناض�������لین في كل إنحاء العالم. أن و
من  ال ینطوي على تكریس الطائفیة، ألن أمثولة اإلمام الحس��ین یحتذى بھاحتفاءنا ا

الذین یختلفون  قرداحيعرفات وجورج  قبل ش��خص��یات عالمیة أمثال غاندي ویاس��ر
ز الى بطولة االمام الحسین یحتفى بھ كبطل في الدین والمذھب، وھم ینظرون باعتزا

جیفارا وس��بارتاكوس وغیرھما. أن االس��تذكار  ثوري، كما یحتفى بثوار العالم امثال
الدائم بھذه االمثولة لقرون بعید عن الطائفیة، ألننا نقاتل س�������نة وش�������یعة من اجل 

  .لداعشییناالوطن من دنس  تحریر
 

Abstract 
The research includes the revolution of Imam Hussein and 

its philosophy the relationship between a battle (TAF) and the 
current victory; it is really a dialectical relationship, not an 
emergency, that we celebrate two victories; the first was the 
victories achieved by the armed forces against the attack led 
by the organizations and their grandchildren, And the second 
is the great impact recorded by Imam Hussein and his good 
companions in Karbala, That Imam Hussein and his 
companions have provided great examples in the sacrifice and 
resistance for the doctrine and values and principles, And that 
this experience inspires all the militants in all parts of the 
world, That our celebration does not involve the consecration 
of sectarianism,Because Imam Hussein is followed by many 
international figures such as Gandhi, Yasser Arafat and 
George Qardahi who differ in religion and doctrine, They 
proudly look forward to the Imam Hussein championship as a 
revolutionary hero, and the world's revolutionaries like 
Guevara, Spartacus, celebrated and others. That the constant 
recollection of this hero for centuries is far from sectarianism, 
because we are fighting Sunnis and Shiites in order to liberate 
the homeland from the Dasheen dynasties. 
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 :مقدمة
س��بط الرس��ول  أربعینیةالعش��رون من ص��فر من كل عام ھجري، ذكرى في 

الحس��ین بن علي بن ابي طالب   ص��لى هللا علیھ والھ وس��لماالكرم محمد بن عبد هللا
الطاھرة الى االجس���اد المطھرة،  الرؤوس، وھو الیوم الذي اُعیدت بھ علیھ الس���الم

في  واقعة الطفحلت على البش�������ریة، في  جریمة أبش�������عبعد ان قُطعت عنھا في 
 .كربالء

أكثر، بتوافد الزائرین  یبدأ العد التنازلي في كل عام قبل خمسة عشر یوما او
نحو تلك البقعة الحس��ینیة، لتجدید العھد والوفاء ألص��حاب الطف، وھم یرددون "یا 

 ."لیتنا كنا معكم
ان طبیعة المجتمع البش��ري المائل لحب الحیاة والتمتع بھا وطلب الزیادة في 

د العمر ولو زاده هللا في عمره لقال ھل من مزید! ترفض ھذا التمني فیما لو تجر
الخوف، وكان البعض یشكل ویكاد یجزم  االنسان من مشاعره حین یقع في مقصلة

بأن الحس���ین س���یبقى بال ناص���ر او معین لو كان في زماننا ھذا وس���تعاد االحداث 
تفسیر ھؤالء ال یكاد یتعدى االھازیج الشعریة والنظم النثریة من بعض  ان .نفسھا

الى الدلیل والمعرفة، والبعد الزمني العقول الخاویة والتي لم تس�������تند في اراءھا 
 .والمستقبلي في قراءة وتحلیل االمور

خرج الحس��ین لإلص��الح واالمر بالمعروف والنھي عن المنكر وھذا ش��عاره 
الذي س���طع على طول الس���نین لیبقى رایة خفاقة لكل التحرر ونبذ الظلم والعبودیة 

م والقوانین ال��دینی�ة والعیش الس�������لیم دون تج��اوز على الحری��ات واالعراف والنظ
 .واالنسانیة وعدم الخضوع للمفسد الذي یعیث باألرض فسادا وجورا

یعطي ص������ورة واض������حة لواقعة الطف  نتطرق فیما یأتي ألھم ما یمكن أن
الحسین ولنھضتھ علیھ السالم وتأمین الدعم  وللعالقة ما بین الحشد الشعبي واالمام

شعبي ضرب سالم هللا علیھ أكرم األمثال وأنبل المقاصد في ثورتھ. ضد الظلم  ،ال
وان الحشد الشعبي درس من دروس واقعة والدكتاتوریة وضد الشرور والطغیان، 

 لقتلة االمام الحس����ین علیھ الس����الم، والمواقفالطف، وداعش ھم االمتداد الطبیعي 
یة  وان داعش خفف من  االمام الحس�������ن (ع) في واقعة الطف. ألنص��������ارالبطول

mailto:israam82@yahoo.com
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النظرات الطائفیة وقلل من النفس الطائفي وان الش���عب العراقي أدرك انھ یس���تطیع 
نة  التعایش مرة أخرى وقد س����كن الكثیر في المدن الش����یعیة، واختیار من اھل الس����ُ

االنبار من تنظیم داعش  لمعركة تحریر "الحش���د الش���عبي ش���عار " لبیك یا حس���ین
، أن انتص����ارنا في العراق كان لھ انعكاس إیجابي على كل الجبھات التي اإلرھابي

 تواجھ االرھاب خصوصا في سوریا ولبنان الیمن ومصر وباقي دول العالم.
ویتض��من البحث في نھایتھ بعض النتائج ، إض��افة إلى قائمة توثق المص��ادر 

 .المرجعیة للبحث
 الحسین (علیھ السالم) دروس في التضحیةنھضة 

أي تض��حیة كتض��حیة الحس��ین (علیھ الس��الم)..؟ وأي جھاد كجھاده..؟ وأي 
ش���جاعة كش���جاعتھ..؟ وأي إباء كإبائھ..؟ لقد ض���رب س���الم هللا علیھ أكرم األمثال 

و الدكتاتوریة وضد الشرور والطغیان، ثورة نبل المقاصد في ثورتھ. ضد الظلم وأ
اھا منذ تفجیره إیاھا متى ما ش����اء هللا من بقاء الدنیا. ثورة وقف لھا لم ینقطع ص����د

كل انس��ان من مختلف الملل والنحل منذ ذلك الیوم والى یومنا ھذا. ویقف الى األبد 
 الص�������بر، أم��ام الحقم��ة ال��ذكرى. أم��ام البطول��ة ووقف��ة إعج��اب وإكب��ار أم��ام عظ

الذي ما شابھھ ولن یشابھھ  تصاراالنالعظیم الذي حققھ علیھ السالم ھذا  واالنتصار
إن الحیاة ال قیمة لھا مع اناس ال یستحقون علیھ السالم أي انتصار آخر. ولقد اثبت 

ال كرامة في ظل اإلس��تعباد والظلم، وال خیر في اإلنس��ان أن یقبل التعس��ف والحیاة 
ي ف س��الم هللا علیھوالھوان ویرى الكفر واإللحاد والفس��ق والفجور ولم یثر. ورس��م 

ثورتھ دروب الس�����عادة وطرق الفض�����یلة للناس كافة. وعلم الطیبین المجاھدین في 
ینتص��روا، وأكد أن الظالمین یثوروا وكیف س��بیل هللا وفي س��بیل المثل العلیا كیف 

ھم المغلوبون وأن المظلومین ھم المنتص����رون. فال انتص����ار مع الظلم وال ھزیمة 
ثورتھ لوات هللا وسالمھ علیھ في صمع العدل واإلنصاف. كل ھذه الدروس خطھا 

الدائمة األبدیة. والتي خاض�������ھا مع األمویین الكفرة. اتباع یزید الذین لم یعرفوا 
 معنى اإلنسانیة وال قیمة وھدف الدین اإلسالمي.

إن األمویین الطغاة ما فتروا قط في محاربة اإلسالم. فناھضوا النبي (صلى 
ي یوم مبعثھ الى یوم مماتھ. وانتقلت حروبھم هللا علیھ وآلھ وس�لم) وظاھروا علیھ ف

وعداوتھم من رسول هللا (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) الى أھل بیتھ (علیھم السالم) 
یحاربون بحربھم اإلسالم وأثار معاویة بن ھند الذي یدعیھ أبو سفیان الحرب على 

التي  (علیھ الس�������الم) حلقة من حلقات الحروب بن ابي طالب أمیر المؤمنین علي
وعلى اإلس��الم، وغدر معاویة محمد (ص��لى هللا علیھ وآلھ وس��لم) اقامتھا أمیة على 

وخیانتھ للحسن (علیھ السالم) واعالن سب أمیر المؤمنین علي (علیھ السالم) على 
المنابر وحمل الناس على التعبد بھ تمھیداً لحمل الناس على س�������ب رس�������ول هللا 

 الرجوع بھم الى الجاھلیة األولى.و



 2018�رش�ن الثاين  8-7  اجلامعة املستنرصیة -لكیة ا�ٓداب ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقايف العارش        
 

676 
 

وعدوة محمد وآل محمد في ص�����ورھا  والمس�����لمین إن أمیة عدوة اإلس�����الم
وعدوة لبني ھاش����م  ،الش����تى وأحوالھا المختلفة فھي عدوة لبني ھاش����م في الجاھلیة

ومحمد (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) عندما بعث اإلسالم، وعدوة بني ھاشم ومحمد 
ً  وآل محمد والمس����لمین عندما قام اإلس����الم وأش����رق نوره ودخل  ،فیھ الناس أفواجا

وعدوة لبني ھاش����م ومحمد وآل محمد والمس����لمین بعد وفاة النبي (ص����لى هللا علیھ 
بادھم هللا یجد  لھ وس�������لم) ومن یتتبع س�������یرة بني أمیة من یوم وجدوا الى أن أ وآ
عداوتھم ص�������ارخة عاتیة لبني ھاش�������م و� ولرس�������ولھ بما كانت أمیة تقوم بھ في 

وظلت عداوة أمیة لبني ھاش�������م ولمحمد  ،یب واإلثارةالجاھلیة واإلس�������الم من التأل
بقیت كامنة في ص���دور األمویین كمون النار في و ،وآلل محمد وللمس���لمین متلھبة

الحجارة. حتى إذا أفض��ى األمر الى أمیر المؤمنین علي (علیھ الس��الم) برزت تلك 
بتلك النار ما اس�����تطاع  معاویة فأحرق ،النار من مكمنھا فكانت نار جاھلیة محرقة

احراقھ من اإلسالم والمسلمین، حتى قتل الحسین سبط رسول هللا (صلى هللا علیھ 
الى ما تجاھر في محاربة اإلس�����الم ، واس�����تباح المدینة وھدم الكعبة ،وآلھ وس�����لم)

 .والتظاھر بالفسوق والفجور وارتكاب الفواحش والمنكرات
م یص�����بر على ھذا الض�����یم من لم یكن الحس�����ین مكتوف األیدي ولم یبق ول

أعمال بني أمیة ومخازیھم. فأس��تنكر آل أمیة في خطبھ وعدم البیعة لھم ومحاوالتھ 
في تعدیل ما عوجوه من قوانین اإلس�������الم ونص�������ائحھ المتكررة ألتباعھم في أن 

ق بھا من تراث اإلس��الم. یمیزوا بین الحق والباطل. وأن ال ینفض��وا أیدیھم مما عل
(علیھ  علي بن ابي طالب الرس�������ول وأیام أبیھ أمیر المؤمنین بأیامیاھم وتذكیره إ

الس�����الم) وما كانوا علیھ من إیمان وعقیدة. كل ذلك لم یحرك س�����اكناً من األمویین 
 .وأتباعھم بل زادھم تعنتاً وتجبراً، مما اضطره أن یواجھ األمر الواقع
خرج من مكة فخرج من المدینة الى مكة قاصداً الحج وكانت حجة الوداع. ف

ألن المجرمین من بني أمی��ة  ،في یوم التروی��ة في الث��امن من ذي الحج��ة الحرام
كـ���انوا یـ���ریدون قتلھ في بیت هللا الحـ���رام وفي الشھر الحـ���رام غیلة كما قتلوا اباه 
(علیھ الس�الم) وھو یص�لي في المحراب، ولما قیل للحس�ین (علیھ الس�الم) ما الذي 

 یزید قد دس في الحج س��بعین رجالً  (إنقال:  الحج...؟اعجلك یابن رس��ول هللا عن 
الكعبة وأن بني  بأس������تارغتیالي ولو كنت متعلقاً من ش������یاطین بني أمیة وأمرھم بإ

أمیة لن یتركوني حتى یس���تخرجوا ھذه العلقة من جوفي، فخرجت لئال تس���تباح بي 
 حرمة ھذا البیت )

ن آالفاً مؤلفة من الكتب فخرج متوجھاً الى العراق بعد أن تس����لم من العراقیی
والرس����ائل التي كانت تطالبھ بالقدوم الى العراق قائلة: لقد اخض����ر الجنان واینعت 
الثمار، فأقدم الینا فلعل هللا أن یجمعنا بك على الحق والھدى وإنما تقدم على جنود 
لك مجندة. وفي بعض���ھا: فأن لم تقدم خاص���مناك عند جدك رس���ول هللا یوم القیامة. 
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ن رأى الحس��ین ذلك أص��بح مض��طراً من مغادرة الحجاز الى الكوفة، فخطب فبعد أ
 :خطبتھ الشھیرة المعروفة وھي

با�.( لد آدم مخط  الحمد � وما ش��������اء هللا وال قوة إالّ  خط الموت على و
وخیر  ،القالدة على جید الفتاة. وما أولھني الى اس��الفي اش��تیاق یعقوب الى یوس��ف

كأني بأوص�������الي تقطعھا عس�������الن الفلوات بین النواویس  ،القیھ لي مص�������رع انا
وكربالء فیمألن مني اكراش������اً جوفاً وأجربة س������غباً ال محیص عن یوم خط بالقلم 
رضا هللا رضانا أھل البیت نصبر على بالئھ ویوفینا أجور الصابرین لن نشذ عن 

نھ و قدس تقربھم عی لھ في حظیرة ال ینجز بھم رس�������ول هللا لحمتھ وھي مجموعة 
من كان باذالً فینا مھجتھ وموطناً على لقاء هللا نفس�������ھ فلیرحل معنا فاني  ،وعده

 .)راحل مصبحاً ان شاء هللا
ومن ھذه الخطبة یظھر لھ إن الحس�������ین (علیھ الس�������الم) لم یكن مغتراً وال 
مخدوعاً وال س�����الكاً على غیر بص�����یرة من أمره ولكن یدري بما س�����یص�����یر الیھ 

ھ في وجھتھ ھذه وأن ال محیص عن یوم خط بالقلم لعلم علمھ ویعرف ما س�������یالقی
رسول هللا (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم). وأمر ندبھ هللا الیھ للثورة في وجھ الطغیان 
األموي فكانت الثورة وكانت الدروس الثمینة والمعنویات العظیمة والعبر الخالدة 

العجیب  االنتص����ارھذا  فیھا. ومن أوض����ح وأظھر ما في ھذه الثورة المقدس����ة ھو
 وارتكبواوالفرید من نوعھ حیث ان األمویین س��فكوا الدماء وقتلوا ونھبوا وأس��روا 

أین ما وآخرة ولحقھم الخزي والعار جرام ولكنھم خس�������روا المعركة دنیا كبائر األ
التاریخ. وان اإلمام الحس���ین (علیھ الس���الم) و ا بغض���ب من هللا والناسوثقفوا وباؤ

لمعركة ھو وأھل بیتھ واص���حابھ، وس���بوا عیالھ ویتمت أطفالھ. ولكنھ قتل في ھذه ا
الباھر وخلد التاریخ ثورتھ  االنتص�������ارربح المعركة دنیا وآخرة وانتص�������ر ذلك 

 .بأحرف من نور وحصل على إعجاب كل الناس ورضا هللا ورسولھ
إن ھذا الس�����ر في ھذا النص�����ر المبین وبقائھ كبقاء القرآن الكریم. ھو حكمة 

نھج ھذا اإلمام بینتھجوا ل وحجة على العباد س�������بحانھ وتعالىاخرى من حكم هللا 
العظیم ویض��عوا أقدامھم على الطریق الذي س��ار فیھ وعلى األثر حتى یص��لوا الى 

لم یلتفتوا الى س��ر نھایتھم الس��عیدة كما انتھى الیھا اإلمام (علیھ الس��الم)، ولكن اذا 
لقیم وینظرون الیھ���ا بنظرة العطف والحزن الثورة ومعن���اھ���ا الكبیر ومحتواھ���ا ا

والبكاء فقط، ویلقون التوص�����یات وما أمر بھ اإلس�����الم وما قام من أجلھ أبو األئمة 
 .1جانباً، فال ینفع البكاء وال الحزن وال العطف

 بین الحشد والطف حكایة ساتر
ساء والقتل  2014ففي عام  وبعد سقوط كبریات مدن العراق واغتصاب الن

م الذي س��اد المدن التي س��قطت بید تنظیم داعش اإلرھابي وتكرر االعتداء والتجری
على االقلیات والقیام بأفعال مش���ینة یندى لھا الجبین من اعتداء س���افر على األدیان 
والعرق والطائفة والمعتقدات والحض���ارة ولم یتوقفوا عند ھذا بل راحوا یش���وھون 
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یان وعملیات ممنھجة لغس��ل االدمغة الفكر االس��المي من خالل تجنید الص��بیة والفت
والعقول تحت ذریعة الدین االس������المي الحنیف لتعاد الحقبة االمویة في فترة یزید، 

 .والتشابھ في افعالھ مع افعالھم
ص�������رحت النجف بفتوى الجھاد الكفائي، لتھب الجموع الغفیرة وھي تلبي 

دس�������ات لیذھب نداء المرجعیة والدین للدفاع عن الوطن والعرض واالرض والمق
اص���حاب "یا لیتنا كنا معكم" من اقص���ى مدن الجنوب الى اقص���ى ش���مالھ وال یرید 
بذلك من الحكومة جزاًء وال ش���كورا، وانما لتلبیة نداء العقیدة والمرجعیة بالمطالبة 
باإلص�����الح واالمر بالمعروف ورد الظلم عن المناطق التي اغتص�����بت، مض�����حیا 

 اثبتوا حقا نداء "یا لیتنا"؟بدماء فتیة وبالغالي والنفیس فھل 
سوح الوغى وھو  سطر اروع مالحم الجھاد والقتال في  فالیوم ھنالك حشد ی
یدافع عن االرض والمقدسات لیضاھي اصحاب الحسین "ع" في فتیة آمنوا بربھم 

 .فزدناھم ھدى
یبقى الحش���د الذي قاتل في الطف، والحش���د الیوم على س���واتر القتال، حكایة 
ُكتبت حروفھا بأس�������م الحس�������ین لتطبق في زمانین، وبین ھذه وتلك، حكایة ایمان 

 .وعقیدة وفداء، رفعتھا سواتر القتال
 الحسین علیھ السالم وتامین الدعم الشعبي اإلمامنھضة 

 تراتیجیاً یتمثّل في:إّن أي نھضة البّد أن تملك عمقاً اس
 المبادئ. -1
 الدعم الشعبي. -2
 التخطیط االستراتیجي. -3

وھذه العوامل تعّد من القواعد األساسیة التي تقوم علیھا النّھضة ألنھا تساھم 
بش��كل فعال في تحقیق النتائج المطلوبة فض��الً عن امتالكھا قوة المبادرة التي باتت 

 النتائج.إحدى العوامل المساعدة في تحقیق 
فباتس�����اعھ وقوة فاعلیتھ یعطي للنھض�����ة قوة لكي تأخذ حجمھا المطلوب في 
واقع األمة، وقد أثبت علم االجتماع فیما یخص تقدم النھضات، إّن نجاح أّي نھضة 
مرھون بم��دى تق��دم عالق��اتھ��ا االجتم��اعی��ة من ھن��ا ف��إّن النھض��������ات التي حقّق��ت 

تھا بالمجتمع، فالنھض������ات العمالقة النجاحات المطلوبة إنما انطلقت من عمق عالق
ھي الض�������اربة في عمق المجتمع، وبعمق جذورھا تعلو س�������ماھا كما یقول علماء 

 .الحضارة
ولقد امتلكت نھض���ة اإلمام أبي عبد هللا الحس���ین علیھ الس���الم عمقاً اجتماعیاً 

 .قّل نظیره



 2018�رش�ن الثاين  8-7  اجلامعة املستنرصیة -لكیة ا�ٓداب ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقايف العارش        
 

679 
 

 :جاء في كتاب (من معالم الحق) للشیخ محمد الغزالي
إّن ملوك بني أمیة لما أخطأوا لُعنوا وتنادى المس��لمون علیھم من كل جانب "

حتى أس�������قطوا دولتھم، وما كان ذلك یحدث لو تولى األمر أھل البیت، ولما یعلمھ 
النھازون والدّجالون من محبّة المس���لمین لنبیھم وبیتھ اص���طنعوا أنس���اباً یمتّون بھا 

نحرفة وباالً على اإلسالم وأھلھ، وتاریخنا إلیھ، وأقاموا حكومات كانت بسیرتھا الم
الس����ابق والالحق یحكي أبناء أس����ر انتحلت الش����رف، والش����رف ھو بالنس����بة إلى 
الرس���ول ص���لى هللا علیھ وآلھ وس���لم بالتوالد، وباس���م ھذا الش���رف المكذوب أُلحقت 

 ."باألمة اإلسالمیة من األذى ما تزال تترنح منھ حتى الساعة
 .قولھ للحسین: ((وهللا ال یلیھا أحد منكم أبداً))لقد أصاب ابن عمر في 

لقد ص������رف هللا الحكم بخیره وش������ره عن آل محمد لیعالج الناس ش������ؤونھم 
بأنفس����ھم، ویحلّون مش����كالتھم مع حكامھم بأیدیھم باللطف أو بالعنف، باللس����ان أو 

 .بالسنان
وخیر آلل محمد أن تس�������بغ علیھم مش�������اعر العطف وھم مظلومون من أن 

 .مشاعر الحقد، وھم حكام جبارون (یا للعجب)تتبعھم 
بید أن حس��یناً ھاجتھ رس��ائل أھل العراق وھم یس��تقدمونھ لیجعلوا األمر لھ، 

 2إنھ أھٌل للسیادة بنفسھ وبنسبھ، وھا ھي ذي الجموع تدعوه فكیف یتأخر))
لقد أش��ار الش��یخ محمد الغزالي إلى الموقع الذي یمتلكھ اإلمام الحس��ین علیھ 

ي قلوب الناس ((إنھ أھل للس����یادة بنفس����ھ وبنس����بھ، وھا ھي ذي الجموع الس����الم ف
تدعوه فكیف یتأخر))، ولكن الش���یخ أخطأ في عبارتھ ((وخیر آلل محمد أن تس���بغ 
علیھم مش�������اعر العطف وھم مظلومون من أن تتبعھم مش�������اعر الحقد، وھم حكام 

لس����الم، ومنھم جبارون))، فإذا كان یقص����د أھل البیت األئمة االثني عش����ر علیھم ا
اإلمام أمیر المؤمنین واإلمام الحسن واإلمام الحسین علیھم السالم فقد ناقض نفسھ، 
إذ كیف یص���ف اإلمام الحس���ین علیھ الس���الم ((إنھ أھل للس���یادة بنفس���ھ وبنس���بھ))، 

 .ویقول قبلھا: ((تتبعھم مشاعر الحقد وھم حكام جبارون))
إمارة البالد وعاش الناس عیش��ة  لقد تولى اإلمام أمیر المؤمنین علیھ الس��الم

كریمة، وس��مٍو في المعاني كانت مثاالً في الحیاة الحرة الس��عیدة، ولم یش��ر أحد إلى 
 .حكم اإلمام بالحقد والضغینة باستثناء القلیل ممن أعمى الحقد بصیرتھ

إّن خطوات اإلمام الحس���ین علیھ الس���الم إزاء الحش���د الش���عبي تثیر االنتباه، 
ید منھا، ومن الطرق المثالیة في ھذا المجال ض�����ّم العائلة الكریمة وعلینا أن نس�����تف

 .إلى نھضتھ
وھذه أفض����ل طریقة یمكن من خاللھا تحش����ید الناس، وتكوین واقع ش����عبي 

 .متمیز یختلف في خصائصھ عن الحشد الفوضوي
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 .لقد كّون اإلمام علیھ السالم واقع شعبي تمیّز بالكفاءة واالستقامة والعلم
وط المتواصلة من الحكم السفیاني، وتثبیط رجاالت الحكم للناس ولوال الضغ

بما فیھم وّعاظ الس����الطین لتغیّرت المعادلة كلیاً، ولرأینا اآلالف المؤلفة قد التحقت 
 .بثورة اإلمام علیھ السالم

الص�������الحة یكمن في وّعاظ  وفي نظري فإن أخطر ما یواجھ النھض�������ات
َباِن  ْھ َباِر َوالرُّ ِذیَن آََمنُوا إِنَّ َكثِیًرا ِمَن اْألَْح لَّ َھا ا َیا أَیُّ الس�������الطین، كقولھ تعالى: (( 
َھَب  ِ َوالَِّذیَن یَْكنُِزوَن الذَّ یِل �َّ بِ دُّوَن َعْن س�������َ َباِطِل َویَص�������ُ َیأُْكلُوَن أَْمَواَل النَّاِس ِباْل لَ

ةَ  ْرُھْم بِعََذاٍب أَِلیٍم))َواْلِفضَّ ِ فَبَّشِ  3.َوَال یُْنِفقُونََھا فِي َسبِیِل �َّ
فما لم تتخلّص النھض����ة من ھؤالء فلن تفلح في امتالك الواقع الش����عبي، إن 
إحدى وس��ائل الس��یطرة على وّعاظ الس��الطین یتمثّل في فض��حھم وكش��ف واقعھم 

 .السیئ
إزاءھم ألّن العنف یعطیھم زخم��اً من وأن��ا ال أمی��ل إلى اس�������تخ��دام العنف 

 .المصداقیة ھم بأمّس الحاجة إلیھ
لقد س���اھمت عائلة اإلمام علیھ الس���الم بما فیھا النس���اء الطاھرات في حش���د 
الكثیر من الناس س�������واء قبل الثورة أو بعدھا. وقد أعطت عائلتھ بعداً عاطفیاً أثّر 

س����اھم في إنش����داد المجتمع إلى كثیراً في تفجیر الحّس اإلنس����اني لدى الناس، مما 
 .النھضة الحسینیة المباركة

دوا واقعاً تجلى فیھ كّل معاني اإلیثار  ثم إّن عقائل النبوة والرس�������الة جس�������ّ
ونكران الذات واإلخالص، فخلق ص�����ورة حیة في أذھان المجتمع، أّن اإلمام علیھ 

ع اإلسالمي السالم صادق في مسعاه، وسلیم في أھدافھ التي تكمن في إصالح الواق
 ً  .الذي تراكمت علیھ آثار الحكم الجاھلي تباعا

ومن جانب فإّن عائلة اإلمام خلقت جواً إعالمیاً ظلّت تفاص�������یلھ تتفاعل في 
 .مفاصل المجتمع مّما أثار سخط الناس على الحكم السفیاني

وال ش��ّك فإّن اإلمام علیھ الس��الم كان یحتاج إلى اإلعالم كي یوص��ل ص��وت 
ص���قاع العالم، وأفض���ل من یوص���ل الص���وت ھي المرأة العاقلة تمثلت الثورة إلى أ

بالعقیلة زینب علیھا الس��الم التي ص��نعت قاعدة عریض��ة لثورة اإلمام علیھ الس��الم 
قبل وبعد الثورة، فاإلمام علیھ الس�������الم ھیّأ القلوب والنفوس في اس�������تقبال الحدث 

ریض���ة ض���ّد الحكم الكبیر عبر الص���وت العاقل الذي اس���تطاع أن یص���نع قاعدة ع
الس������فیاني الذي  بدوره حش������د جمیع القوى في مجابھة اإلمام علیھ الس������الم، وفي 
مقدمتھم وّعاظ السالطین، فكان على اإلمام علیھ السالم أن یقدم على حشد القلوب 

 .والنفوس والعقول، وقد تھیأت
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جاء في كتاب (العسكریة اإلسالمیة ونھضتنا الحضاریة) فیما یخص العامل 
مل المعنوي فیقول: ((إّن ال عا یة ال معنوي: ((ویعبر المش�������یر مونتجمري عن أھم

نھ ألمر  أعظم عامل من العوامل المؤدیة إلى تحقیق النجاح ھو روح المقاتل، وإ
جوھري وھام أن یفھم المرء أّن المعارك تكس������ب أوالً وقبل كل ش������يء في قلوب 

فإّن جمیع الجیوش تعنى أش��������د ال لك  جل ذ یة بوض�������ع النظم الرجال، ومن أ نا ع
واألس�������الیب التي تس�������تھدف بناء معنویات رجالھا والمحافظة علیھا ووقایتھا من 

 .4))عوامل الضعف أو االنھیار
لقد ملك اإلمام علیھ الس�������الم القلوب بالقناعة واإلیمان، ثم اس�������تولى على 
 .النفوس بالحب والمودة، وفتح العقول بالفكر والعلم، ثم خاض المعركة ضد الطغاة

وقد یس���أل البعض: وأین الدعم الش���عبي من ثورة اإلمام ومجموع من التحق 
 :باإلمام علیھ السالم ال یتعدى المائة، وفي روایة مائة وخمسین؟!. والجواب

إّن النتائج التي تمّخض��ت عنھا ثورة اإلمام أبي عبد هللا الحس��ین علیھ الس��الم  أوالً:
ملكتھ ثورة اإلمام علیھ السالم، ومن تؤّكد الواقع المثالي للدعم الشعبي الذي 

جانب فإّن حجم الرفض الش���عبي لحكم الطغاة من بني أمیة یؤّكد على تفاعل 
 .الناس مع الثورة، فالشام كادت أن تنقلب على یزید كما یذكر المؤرخون

إن الكثیر كان یرغب في االنض�������مام إلى جیش اإلمام، وھذا ما یؤكده قول  ثانیا:ً
، ولكن وكما أس�����لفنا فإّن 5الناس معك وس�����یوفھم علیك)) الفرزدق: ((قلوب

ھّمة وّعاظ الس����الطین كانت عالیة في تثبیط الناس وإركاس����ھم في مس����تنقع 
 .الذلة والمھانة

إّن معظم البلدان كانت ترفض االنضمام إلى جیش یزید بن معاویة، فالبصرة  ثالثاً:
 .المدنلم یخرج منھا أحد، وكذلك المدینة والیمن وغیرھا من 

وإذا جئنا إلى الكوفة فإنّھا كانت عص�������یّة وتعیش ھاجس الثورة األمر الذي 
ألف) عائلة موالیة آلل البیت علیھم الس��الم  50أّدى بعبید هللا بن زیاد إلى تس��فیر (

 .إلى إیران
 واقعة الطف ...رمز التضحیة والحق والحریة

تعتبر واقعة الطف من أھم الوقائع الكبرى التي یھتز لھا الوجدان االنس�����اني 
وقد طبعت بصماتھا في سجل التاریخ كحادثة كربالء وقضیة كقضیة أبي األحرار 
اإلمام الحس�����ین علیھ الس�����الم في اثارتھا للوجدان اإلنس�����اني وتحریكھا للش�����عور 

ساني بصورة مستمرة،  وعلى الرغم من الزلزال الذي بالمسؤولیة تجاه النظام اإلن
نزف في س��������اح��ة األح��داث في المك��ان ال��ذي وقع��ت فی��ھ تل��ك الملحم��ة الخ��ال��دة 
االسطوریة وما سطرتھ من معاني وما رسمتھ من آثار، اال أن واقعة الطف أرست 
قاعدة الشھادة المتصلة في الھدف األساسي أعالء بالفكر المحمدي الشریف برسالة 
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رص����یدھا الدس����تور اإلنس����اني القران الكریم فكان االمام  اإلس����الم كمنھج وعقیدة
الحسین قد ادام انتصار العدل والحق وترسیخھما في العقول والقلوب والدفاع عن 
القیم النبیلة ض������د الظلم واالس������تبداد ونحن بدورنا نعیش ھذه االیام ش������ھر محرم 

تھ في وصفر(شھري عاشوراء) ذكرى استشھاد اإلمام الحسین واھل بیتھ وصحاب
 واق���ع����ة ال���ط���ف ف���ي ال���ی���وم ال���ع����اش����������ر م���ن ش����������ھ���ر م���ح���رم ال���ح���رام. 
في الواقع نقول بأعلى اص��واتنا ایھا االرھابیون كیف تس��وغ لكم انفس��كم الش��ریرة 
وبتعلیمات أس���یادكم أحفاد ابرھھ الحبش���ي تفجروا وتذبحوا األبریاء باس���م الدین أي 

فاجعة كربالء في واقعة  دین دینكم!! ال لسبب اال لكونھم أحبوا آھل البیت ویحییون
ألطف لم��ا اح��ل ب��البی��ت العلوي الط��اھر من تمثی��ل ب��أجس��������ادھم الط��اھرة، ورغم 

قرنا تحمل الرایة وتقود حرباً ال ھوادة  14أص�����واتكم المریض�����ة فان األجیال منذ 
وا ب����ھ����ا ف����ُّ ً ك����ان����وا وت����ح����ت أي رای����ة ت����خ����َ  ف����ی����ھ����ا ض����������د ال����ط����غ����اة أی����ا

-قق الص��رخي في بیانھ بیان رقم ومن الجدیر بالذكر ھو ما اوض��حھ االس��تاذ المح
 : محطات في مسیر كربالء وھذا مقتبس من كالمھ الشریف جاء فیھ -69

((واآلن ایھا األعزاء األحباب وصل المقام الذي نسال فیھ أنفسنا ، ھل سرنا 
ونس����یر ونبقى نس����یر ونثبت ونثبت ونثبت على الس����یر ونختم العمر بھذا الس����یر 

الئي الحس����یني االلھي القدس����ي في النص����ح واألمر المبارك المقدس الس����یر الكرب
واإلص�������الح والنھي عن المنكر وإلزام الحج��ة الت��ام��ة ال��دامغ��ة للجمیع وعلى ك��ل 
المس�������تویات فنؤس�������س القانون القرآني اإللھي وتطبیقھ في تحقیق المعذرة الى هللا 

 6ت�����������ع�����������ال�����������ى أو ل�����������ع�����������ل�����������ھ�����������م ی�����������ت�����������ق�����������ون.
آلخرین وتنص������ح وتأمر وبھذا س������نكون ان ش������اء هللا في ومن األمة التي توعظ ا

 ب����المعروف وتنھي عن المنكر فینجھ����ا هللا تع����الى من الع����ذاب والھالك ،
سقة  فال نكون من األمة التي قعدت عن األمر والنھي والنصح والوعظ فصارت فا
 .وظ�������ال�������م�������ة وأخ�������ذھ�������ا هللا ت�������ع�������ال�������ى ب�������ع�������ذاب ب�������ئ�������ی�������س

ع��الى وال نكون من األم��ة التي عمل��ت الس�������یئ��ات ولم تنت��ھ ولم تتعظ فع��ذبھ��ا هللا ت
، 7وأھلكھا وأخذھا بعذاب بئیس بما كانوا یفس��قون فقال لھم هللا كونوا قردة خاس��ئین

علینا ان نقتدي بالحس�����ین وفاءا وعدم إغفال المنھج الس�����لیم الص�����حیح القائم على 
غرس المثل والقیم الس�����امیة واعتماد المبادئ النبیلة تحت أي ظرف ألننا رأینا في 

لمد الیزیدي عن المثل اإلنس����انیة كوحش كاس����ر س����یرة واقعة ألطف كیف یتخلى ا
وینبذ كل القیم ویتحول معھ المد األسود ھؤالء الذین یعرفون فضل الحسین ونسبھ 
ورأوا على رأس��ھ عمامة جده لم یتورعوا عن قتلھ بال رحمة مع طفلیھ الرض��یعین 

 ة.وأن یمثلوا بجثمانھ الطاھر بكل خسة ونذالة وحقار
 باإلمام الحسین؟ ما عالقة الحشد الشعبي

واجھ النبي الكریم محمد ص�������لى هللا علیھ والھ وس�������لم مختلف انواع النفاق 
والشقاق والتمرد من الكثیر من اصحابھ سواء في حیاتھ او بعد استشھاده حتى انھ 
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قال ((ما أوذي نبي بمثل ما أوذیت)) وكذلك الحال بالنس�������بة لإلمام علي بن ابي 
َجاِل َوَال ِرَجاَل طالب علیھ الس������الم وقد ورد عن بَاهَ الّرِ ھ في احدى خطبھ ((یَا أَش������ْ

 ِ َفةً َو�َّ َجاِل لََوِدْدُت أَنِّي لَْم أََرُكْم َولَْم أَْعِرْفُكْم َمْعِر اِت اْلِح بَّ َفاِل َوُعقُوُل َر ُحلُوُم اْألَْط
ُ لَقَْد َمَألْتُْم قَ  َدماً قَاتَلَُكُم �َّ ْت نََدماً َوأَْعقَبَْت س���َ ْدِري َغْیظاً)) َجرَّ َحْنتُْم ص���َ ْلبِي قَْیحاً َوش���َ

لتكون االدوار التي مرت باالمام الحس�������ن علیھ الس�������الم ال تختلف كثیرا عن جده 
وابیھ ص��لوات هللا علیھم حیث انھ اض��طر بس��بب قلة الناص��ر وخذالن المعین لعقد 

لقلب ص�������لح مع معاویة (لعنھ هللا) اذ وقف مخاطبا قومھ ((فیا عجبا وهللا یمیت ا
ویجل���ب الھم اجتم���اع ھؤالء القوم على ب���اطلھم وتفرقكم عن حقكم فقبح���ا لكم 
وترحا،.... فاذا امرتكم بالس��یر إلیھم في ایام الص��یف قلتم ھذه حمارة القیظ، امھلنا 
یس��لخ عنا الحر، وإذا امرتكم بالس��یر إلیھم في الش��تاء قلتم: ھذه ص��بارة القر امھلنا 

را من الحر والقر، فأنتم وهللا من السیف افر، یا أشباه ینسلخ عنا البرد، كل ھذا فرا
اال اننا حینما نمر باإلمام الحس����ین علیھ الس����الم نجده یص����ف  الرجال وال رجال))

انصاره بوصف لم یرد على لسان نبي او وصي او امام معصوم حیث قال (اللھمَّ 
اً من أھل بیتي) انك تعلم أني ال أعلم أصحاباً خیراً من أصحابي وال أھل بیت خیر

اذ اخبر أص���حابھ في مكة بانھ متوجھ للموت فاص���روا على المس���یر معھ ودعاھم 
لیلة عاش�����وراء ان یتخذوا من اللیل س�����ترا للخروج من كربالء، اال انھم رفض�����وا 
وابلغوه بان الموت معھ اطعم من الش��ھد حتى امتدح مواقفھم العدو قبل الص��دیق اذ 

بن سعد (( ویحك أقتلتم ذریة رسول هللا صلى  قیل لرجل شھد یوم الطف مع عمر
هللا علیھ وآلھ؟ فقال: عض��ض��ت بالجندل؛ إنك لو ش��ھدت ما ش��ھدنا لفعلت ما فعلنا، 
ثارت علینا عص��ابة، أیدیھا في مقابض س��یوفھا كاألس��ود الض��اربة تحطم الفرس��ان 

وال  یمینا وش���ماالً، وتلقي أنفس���ھا على الموت، ال تقبل األمان وال ترغب في المال
یحول حائل بینھا وبین الورود على حیاض المنیة، أو االس�������تیالء على الملك، فلو 

  ).كففنا عنھا رویداً ألتت على نفوس العس�����كر بحذافیرھا فما كنا فاعلین ال أُم لك)
الحس����ین علیھ الس����الم لم تتوقف عند واقعة  فالمواقف البطولیة ألنص����ار االمام    

الطف بل ان التاریخ حافل بمواقف وبطوالت األنص��ار من عش��اق االمام الحس��ین 
علیھ الس���الم على مر الدھور، فلو اس���توقفنا عند حدیث الرس���ول االعظم مع ابنتھ 
الزھراء علیھا السالم حینما أخبرھا بان لولدھا الحسین شیعة یبكون علیھ ویقیمون 
لھ العزاء بل انھم س������یس������یرون على نھجھ ویلتزمون بمبادئھ الس������امیة حتى قیام 

ولعلنا لو س�����لطنا الض�����وء على ابطال الحش�����د الش�����عبي الذین لبوا نداء  .الس�����اعة
المرجعیة العلیا الذي انطلق من مرقده المبارك نجدھم اناس اتص�������فوا بص�������فات 

ھادة ولم تفارق الس���نتھم تذكرنا بأنص���اره في واقعة الطف وھم یتس���ابقون لنیل الش���
عبارة < لبیك یاحسین > ولم تزل عن سواعدھم رایتھ المباركة حتى أصبحت جل 
امانیھم بعد االستشھاد ان یطاف بھم حول قبره الشریف لتعلن ارواحھم عند مرقده 

  .المبارك بانھا زھقت من اجل ان تبقى رایة الحس�������ین تناطح س�������حاب الس�������ماء
ى ان واقعة الطف قد حملت في مض�مونھا الكثیر من ال یختلف من إختلف معي عل
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الدروس والعبر ومنھا الدعوة للجھاد ونصرة الحق وتحدي الظلم والظالم في سبیل 
تقویم الدنیا والحفاظ على دین محمد (ص) ورس�������التھ االنس�������انیة وال یختلف من 
اختلف معي ایض�����ا حول طبیعة داعش ورس�����التھا االرھابیة التي تتناقض كلیا مع 
نظیم����ات  ت ل نھ����ا واح����دة من ا مون����ا ب����ل ا كال ومض�������� مفھوم االس��������الم ش��������

والتي تش������كل خطرا حقیقیا على   االس������المي  بس������تار الدین  المغطاة  االرھابیة
االسالم والمسلمین في كل بقاع االرض ألنھا امتداد لتاریخ اسلمة االسالم وتشویھ 

(ص) واجتماع ص����ورتھ وجوھره الحقیقي وربما كانت البدایة بعد مقتل الرس����ول 
ص��ور واحادیث   الس��قیفة والتآمر على االس��الم الحقیقي حتى نقل الینا عبر التاریخ

  ع������ن ج������وھ������ر ال������دی������ن  مش������������وھ������ة  وقص������������ص وح������ك������ای������ات
اذ ان االمة االس���المیة والعربیة امام امتحان خطیر من اجل تص���حیح المس���ار بعد 

لل�دعم س�������یطرة داعش وتھ�دی�داتھ�ا على من�اطق كبیرة من ع�المن�ا العربي نتیج�ة 
 .8الداخلي والخارجي

                         الحشد الشعبي درس من دروس واقعة الطف
العراق ھو احد الدول العربیة التي انكوت باالرھاب الداعش�������ي واخواتھا 
والس�����بب ھو طبیعة العملیة الس�����یاس�����یة والمحاص�����ص�����ة التي انش�����اءھا االحتالل 

واالحزاب ھو الالقانون او باألحرى االمریكي، اذ اص������بح القانون لدى قادة الكتل 
الغاء القانون الذي یتنافى مع مص�����الحھم الض�����یقة على حس�����اب المجتمع والعملیة 
الس�������یاس�������یة برمتھا الن اللص والفاس�������د واالرھابي ھم الجزء االكبر من العملیة 
السیاسیة ولھذا كل ما حدث في العراق من ارھاب وفساد وسرقة لممتلكات الشعب 

وایقاف كل مش���روع یخدم المواطن ینطلق اوال واخیرا من الكتل   الھالعراقي وأمو
واالحزاب والش��خص��یات التي تامرت على الش��عب العراقي وباس��م االس��الم وھي 
الوجة االخر لداعش بغض النظر عن اس�����مھا وعنوانھا، وكأن تاریخ واقعة الطف 

ن اي جواب دو یكتب من جدید وبأس����ماء مختلفة، وھذا ما نؤكده دائما عبر س����ؤال
یذكر: این ھم رجال الدین والش�������یوخ وقادة الجیش واتباع اھل البیت في نص�������رة 

واالس�������الم   الحس�������ین ع بعدما تركوه وحیدا في س�������احة القتال بعیدا عن العقیدة
شعارات الرنانة اي فقط من اجل الحصول على جائزة یزید وھي نفس الجوائز  وال

ھا في الرض���اعة بس���بب االس���تس���الم التي یحص���لون علیھا الیوم من داعش واخوات
خت بطونھم وترھلت اردافھم وامتألت حزائنھم من  قد انتف باع غرائزھم و واش�������
السحت الحرام بینما الشعب العراقي یعاني الفقر والجوع والتشرد والقتل حتى اخذ 
االلحاد یدق ناقوس الخطر بعدما س��یطرت داعش على مس��احات كبیرة من العراق 

ة بغداد وجمیع االماكن المقدس������ة، حینھا ادركت المرجعیة واخذت تھدد العاص������م
ال�دینی�ة ب�الخطر الكبیر ال�ذي یھ�دد العراق واعلن�ت الجھ�اد الكف�ائي من اج�ل انق�اذ 
االرض والعرض والدین على حد س�������واء اذ كان ھذا االعالن ھو المنقذ الحقیقي 

لدین والدنیا ، وھو الدرس الحقیقي البا عبد هللا (ع) في تقویم ا9للعراق وش�������عبھ
وتطھیر العراق من الزنادقة احفاد معاویة ویزید الذین یرتدون الیوم عمائم مختلفة 
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 االش������������ك�����ال واالل�����وان وم�����ن�����ھ�����م ات�����ب�����اع ط�����ل�����ح�����ة وال�����زب�����ی�����ر.
ونتیجة لما قدمھ الحش����د الش����عبي من انتص����ارات كبیرة في اغلب قواطع العملیات 

سة المتآمرین والمنبطحین ولھذا اخذ  سا االعالم الداعشي وكشف عورات بعض ال
واحفادھا في الداخل والخارج بشن حملة اعالمیة صفراء للنیل من الحشد الشعبي 
وقادتھ الذین قدموا كل غالي ونفیس من اجل ص�������یانة العرض واالرض والدین 

واحفاد صوت الحق والحریة،   واتھامھم بشتى انواع االتھامات الكیدیة النھم اتباع
على   من تحقیق اھدافھم  واعیة ال تثني اتباع اھل البیتاال ان االصرار واالرادة ال

وِعبَر ابا عبد هللا   ترتكز على عقیدة ایمانیة  الرغم من االش���اعات الص���فراء ألنھا
 .(ع) في واقعة الطف، ولھذا اتنص�������رت ارادة الش�������عب وس�������قطت كل األقنعة

والدین ھنیئا لكل مجاھد تس�����لح بس�����الج العقیدة والدفاع عن االرض والعرض     
ولتخرس كل االص��وات المتخاذلة والمنبطحة لداعش واخواتھا ولترتفع ص��رخة < 
واحس��یناه > لیس في العراق فحس��ب بل في كل العالم االس��المي والعربي من اجل 
اص����الح الدین والدنیا والتغلب على روح االس����تس����الم واالنھزامیة كي نقدم للعالم 

 خاء واالبداع والعطاء.االسالم الحقیقي اسالم الرحمة والحب واال
 الحسین(ع) اإلمامداعش ھم االمتداد الطبیعي لقتلة 

الحس���ین علیھ الس���الم، وان  ذھب الحش���د الش���عبي ألخذ الثأر من قتلة االمام
المقص�ود من قتلة الحس�ین علیھ الس�الم ھم الدواعش ولو كان االمام الحس�ین س�الم 

 هللا علیھ في ھذا الزمان لقتلوه.
لقد ص��رح داعش بأنھم ال یس��تھدفون بغداد بل ارادوا ان یس��تھدفوا كربالء، 

ن نعتبر ان من یوجد داخل كربالء غیر الحس��ین علیھ الس��الم وجس��د الحس��ین، ونح
 .داعش ھم قتلة الحسین علیھ السالم وھم االمتداد الطبیعي لقتلة الحسین علیھ

لقد حاول اإلرھابیون واعالم بعض الدول االقلیمیة تص���ویر معارك الحش���د 
بل  ما اثر على مس�������تق یة م یة وحرب أھل طائف ھا معارك  العبي مع داعش على ان

ناء الوطن الواحد،     جرى حوار ص�������حفي مع زعیم     العراق والوحدة بین أب
وكالة انباء االعالم العراقي)  عص��ائب أھل الحق، الش��یخ قیس الخزعلي وتابعتھ (

والذي اجاب بدوره على تلك التس�����اؤالت، وتطرق ایض�����ا الى موض�����وع الطائفیة 
واصفاً ایاھا بأنھ لم تكن سابقا بھذا المستوى یعني لم تكن بھذه الصورة قبل مجيء 

یكي الى العراق وھو الذي رسخھ بطریقة او بأخرى وبشكل مباشر االحتالل االمر
او غیر مباش���ر، رغم ذلك ورغم التفجیرات الكثیرة الى ان الش���یعة ال یعرفون من 

 ھو الفاعل، وظلوا ینظرون بقلق و تخوف للوضع السني بشكل عام.
ظھر اإلرھاب بثوب داعش بش���كل رس���مي  وتابع الش���یخ الخزعلي: بعد ان

وعلني واثبت بانھ ھو المس��ؤول عن المجازر والذبح والقتل وھاجم الطرف الس��ني 
 أیضا، اتضحت المعادلة. لذلك ال توجد وجھة نظر واحدة.
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ان االش��خاص الذین یعیش��ون في مناطق ش��یعیة ومناطق مقفلة قد تكون لھم 
بش���كل عام عدد كبیر من النازحین نظرة تردد وعدم وض���وح للمكون الس���ني لكن 

 من المحافظات السنیة سكنوا في مناطق شیعیة في كربالء والنجف.
 أھل السنة في كربالء والنجف

من الواضح لنا جمیعا أن جزءا كبیرا من أھل السنة قد سكنوا في محافظتي 
النجف وكربالء، وق���د تكون ھن���اك احص���������ائی���ات ل���دى االجھزة الحكومی���ة في 

ھذا الش���أن، لكن جزء كبیر من اھالي محافظة الموص���ل س���كنوا داخل المحافظات ب
شكل شخصي اعرف  سنة. انا ب سم االكبر ھم من ال محافظتي كربالء والنجف والق
ان في منطقة المش��خاب والحیدریة خان النص الش��یعیة في النجف االش��رف یعیش 

 .الكثیر من السنة، ان اعدادھم لیست كبیرة لكن بالنتیجة ھم موجودون
 تجربة داعش

طائفي  لل من النفس ال یة وق طائف قد ان داعش خفف من النظرات ال نحن نعت
وان الشعب العراقي أدرك انھ یستطیع التعایش مرة اخرى الن المشكلة في الدرجة 
االس����اس����یة بین االطراف الس����یاس����یة الس����نیة والش����یعیة أكثر من انھا مش����كلة بین 

 االطراف الجماھیریة.
اك مراھنات على ایجاد اقتتال ش�������یعي ش�������یعي فیما بعد االول انھ كانت ھن

داعش، كانت المراھنات من قبل العدو، ھذه معلومة حقیقیة وكانت من قبل بعض 
الدول العربیة في الخلیج (الفارس�����ي) والس�����عودیة تس�����عى من خالل االعالم ومن 

من  خالل االموال على ایجاد اقتتال شیعي شیعي في العراق، الھدف االول لنا كان
 خالل ذلك االجتماع افشال محاوالت ومشاریع اقتتال الشیعي الشیعي.

 الحشد الشعبي العراقي وسوریا
انتص����ر الحش����د على داعش والتكفیریین في العراق وان ش����اء هللا بالطرق 

أص���بح  القانونیة والص���حیحة س���یس���اھم في االنتص���ار على التكفیریین في س���وریا.
یبا ان الحكومة العراقیة التي تعرض��ت لش��ر الحش��د مؤس��س��ة قانونیة یعني لیس غر

داعش من خالل س������وریا ان تعمل على تعاون بینھا وبین الحكومة الس������وریة في 
التص����دي لداعش في المناطق الحدودیة والقریبة من العراق وان ھذا االمر طبیعي 

 جدا.
 الحسین یُقتل من جدید

دتھا نھضةُ اإلمام الحسین "علیھم السالم" ھي  إن من ابرز الحقائق التي جسَّ
انتص��ار الدم على الس��یف، وانتص��ار الفض��یلة على الرذیلة، وانتص��ار الحریة على 
العبودیة، وانتص���ار العزة على الذل، وانتص���ار اإلنس���انیة على البھیمیة، انتص���ار 
االعتدال على التطرف، انتص�������ار النور على الظالم، ھذا االنتص�������ار یعجز عن 
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طغاة، مھما امتلكوا من جیوش جرارة، وأس�������لحة دمار تحقیقھ جبابرة الفراعنة وال
ش���امل، فقتلة الحس���ین وان اس���تطاعوا أن یقتلوه جس���دیا في واقعة الطف، إال إنھم 
فش���لوا وخس���روا معركتھم مع أھداف وقیم الحس���ین، ومش���روع الحس���ین، وخلود 
الحسین، ورسالة الحسین التي نھل منھا جمیع األحرار والثوار والمفكرین، فالسر 
في خلود الحس�������ین ھو ھذه الِقیَم والطاقة التي یبعثھا في قلوب الثائرین والمفكرین 
التي تحققت بانتص�������اره "علیھ الس�������الم"، ولذلك إن أي محاولة لتس�������طیح ثورة 
ومشروع وقِیَم ورسالة الحسین، أو االلتفاف علیھا، أو توظیفھا انتھازیا والُمتاجرة 

و اختزالھا في طائفة معینة، أو مذھب معین، بھا، أو حرفھا عن مسارھا الحقیقي، أ
عداً مذھبیا، أو طائفیا، أو التركیز على جانب العَبرة وإھمال جانب  أو إعطائھا بُ
الِعبرة، أو تش��ویھ للش��عائر الحس��ینیة، أو الس��كوت عن الظالم والس��ارق والتكفیري 

ض����ال عن والطائفي والفاس����د والقمعي واإلقص����ائي والتابع والعمیل واإلنتھازي، ف
تمكینھ وتس������لیطھ على الرقاب، فكل ذلك یعني قتٌل للحس������ین، وأي قتل؟!!!، القتل 
الذي عجز عنھ قتلتھ، قتل القیم والمبادئ واألھداف والمش�������روع والرس�������الة التي 
ض����حى من أجلھا الحس����ین رس����الة اإلص����الح والعدل والس����الم والحریة ونص���رة 

 المظلوم والوقوف بوجھ الظلم والفساد.
نتیقن الوجوب وااللزام الش�������رعي العقلي االخالقي الت����اریخي  الب����د ان

االجتماعي االنس����اني في اعالن البراءة من ان نكون كأولئك القوم وعلى مس����لكھم 
 .10وبنفس أفكارھم وأفعالھم

 الحشد الشعبي یزج بـ" الحسین " في معارك تحریر االنبار
بار" من تنظیم داعش اإلرھابي،  عارا لمعركة "تحریر األن یارھا ش������� باخت
زجت قوات الحشد الشعبي بـ"الحسین بن علي" في معركة لم یختر أن یكون جزءا 

وبدعوى تحریر أكبر المحافظات الس��نیة في العراق أطلقت ملیش��یات الحش��د  .منھا
ي بثھ التلفزیون وفي مؤتمر ص����حف ،"الش����عبي على العملیة اس����م "لبیك یا حس����ین

العراقي الرس��مي قال أحمد األس��دي الناطق الرس��مي باس��م مقاتلي الحش��د الش��عبي 
وأنش��ئت ."الذین یش��اركون في العملیة، إن العملیة أطلق علیھا اس��م "لبیك یا حس��ین

ملیشیات الحشد الشعبي بعد فتوى للمرجع الشیعي علي السیستاني بالجھاد لتحریر 
ویتكون الحشد الشعبي من ملیشیات شیعیة كانت موجودة  العراق من تنظیم الدولة،

س����ابقا، مثل فیلق بدر وعص����ائب الحق وس����رایا الس����الم، وانض����م إلیھا آالف من 
عملیات التحریر وظلت مش����اركة قوات الحش����د الش����عبي في .المتطوعین الش����یعة

موضع جدل بعد رفض السلطات األمریكیة المشاركة في أي عملیات یشارك فیھا 
وكانت  الحش���د الش���عبي المتھم بجرائم ض���د اإلنس���انیة في المناطق التي دخل إلیھا،

عش��ائر األنبار ترفض بش��دة مش��اركة الحش��د الش��عبي الش��یعي في التص��دي لتنظیم 
الدولة في الرمادي، لكن الموقف تغیر بعد انس������حاب القوات العراقیة من الرمادي 

 .ب������ع������د ھ������ج������وم ع������ن������ی������ف ش�������������ن������ھ ت������ن������ظ������ی������م ال������دول������ة
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عروف لماذا اختار الحش�����د الش�����عبي ھذا االس�����م ذا الدالالت الطائفیة و من غیر م
بار الس�������نیة ورغم خس�������ارة تنظیم الدولة للكثیر من  .11لعملیتھ في محافظة األن

المناطق التي س�������یطر علیھا في محافظات دیالى ونینوى وص�������الح الدین، فإنھ 
افظات اس�������تطاع الس�������یطرة على مدینة الرمادي مركز محافظة األنبار كبرى مح

 .وتشترك محافظة األنبار بحدود طویلة مع محافظة صالح الدین.العراق
لقد تحقق النصر بتضحیات الحشد الشعبي وأبناء قواتنا المسلحة من الجیش 
والش�����رطة االتحادیة والقوة الجویة والبیش�����مرگة وأبناء العش�����ائر وجھاز مكافحة 

 وجمیع المواطنین والقوى السیاسیة التي دعمت وأسندت وتبرعت. اٍالرھاب
أن انتص��������ارنا في العراق كان لھ انعكاس إیجابي على كل الجبھات التي 

 تواجھ االرھاب خصوصا في سوریا ولبنان الیمن ومصر وباقي دول العالم.
 :الخاتمة

المالحم أننا نجدد التھنئة والتبریك لبواس���ل العراق الش���جعان الذین س���طروا 
واالنتصارات ونقبل أیادیھم التي أمنت مستقبل بلدنا، كما ال یفوتنا ان نتقدم بالشكر 
لكل الدول التي وقفت معنا ض�����د اٍالرھاب، والش�����كر للحكومة والوزارات األمنیة 

سعى حكومتنا الى .اإلرھابیینالتي تحملت تبعات الجھاد ضد  المحافظة على ھذا  ت
النصر من خالل المضي في حركة اعادة البناء واإلعمار وإعادة النازحین وإعمار 
كل المحافظات العراقیة وتحقیق التوافق السیاسي واحترام الدستور ورعایة عوائل 
الش���ھداء واالھتمام بمتطلبات خدمات العراقیین الذین ص���بروا على المحن ونجحوا 

 فشال مخططات أعداء العراق.في تجاوز األزمات وا
الس����الم علیك یا أبا عبد هللا الحس����ین والس����الم على أبنائك وعلى أص����حابك 
وأنص�����ارك وعلى من س�����ار على نھجك إلى یوم الدین الس�����الم على من بقي وفیاً 
لدمائك ومبادئك والخزي والعار لكل من خان مبادئك ممن ادعى أنھ ینتس�����ب إلیك 

 .ھیھات منا الذلة –یا حسین  –حسین  یا –بال حق ولنردد یا حسین 
 :النتائج

ان النبي محمد (ص������لى هللا علیھ وآلھ وس������لم) ومركز دعائم اإلیمان والتقوى  -1
وص����یھ أمیر المؤمنین علي (علیھ الس����الم) واالمام الحس����ین (علیھ الس����الم) 
یریدون العمل باإلس���الم والجھاد في س���بیل اإلس���الم لتحقیق ما تتطلبھ النفوس 

ورخاء وأمن واس����تقرار وعدل وانص����اف ومس����اواة وھناء وكل  من س����عادة
الص�������ف��اة الطیب��ة والمث��ل العلی��ا واألخالق الكریم��ة ف��إذا م��ا توفرت ك��ل ھ��ذه 
المكرمات في المس�����لم كان من ش�����یعتھم والمتبعین ألولئك القادة الذین نھجوا 
الصراط السوي للمؤمنین ورسموا وخططوا الحیاة السعیدة لموالیھم ومحبیھم 

ؤیدي فكرتھم والمؤمنین بما جاءوا بھ من عند هللا فیا ایھا المؤمنون علیكم وم
باإلسالم وتعالیمھ وتمسكوا بأھدافھ ألنھا المنجى لكم دنیا وآخرة وتفھموا جیداً 
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نھضة اإلمام أبي عبد هللا (علیھ السالم) وتضحیتھ من أجلكم. فسالم علیك أبا 
 .ھدت وسالم علیك مع الخالدینعبد هللا یوم ولدت وسالم علیك یوم استش

الیوم ھنالك حش����د یس����طر اروع مالحم الجھاد والقتال في س����وح الوغى وھو  -2
یدافع عن االرض والمقدس��ات لیض��اھي اص��حاب الحس��ین "ع" في فتیة آمنوا 

 .بربھم فزدناھم ھدى
یبقى الحش����د الذي قاتل في الطف، والحش����د الیوم على س����واتر القتال، حكایة  -3

ُكتبت حروفھا بأس��م الحس��ین لتطبق في زمانین، وبین ھذه وتلك، حكایة ایمان 
 .وعقیدة وفداء، رفعتھا سواتر القتال

اس��تلھم الحش��د الش��عبي مبادئھ ومنطلقاتھ من ثورة االمام الحس��ین(ع) وان ما  -4
ش ماھو اال ص���ورة من ص���ور العداء االزلي لالس���الم وما یُعرف بتنظیم داع

ادعائھم بانھم تنظیم الدولة اإلس����المیة الى جانب ما یس����لكونھ من س����لوكیات 
اقرب الى سلوكیات الیھود، ماھي اال مخطط لتشویھ اإلسالم والحط من شأنھ 

ل امام العالم لیتمثل لھم انھ دین إرھاب ال دین سالم، وھذه صورة تقف بالمقاب
من ص���ورة یزید (لعنة هللا علیھ) ومن س���ار خلفھ وھان علیھ قتل ابن رس���ول 

 هللا وقتل اھلھ واصحابھ ببشاعة.
ان استشھاد االمام الحسین علیھ السالم یمثل بدایة الثورات التي حملت مھمة  -5

 من شعور باالثم في ضمیر كل مسلم. سببھ استشھادهاالخذ بثأره (ع) بعد ما 
نیة اثارھا في العقیدة اإلنس������انیة جمعاء، لیس الش������یعیة تركت الثورة الحس������ی -6

فحس�������ب، الن ثورة الحس�������ین (ع) ال تمثل فئة دون غیرھا النھا ثورة للعالم 
 اجمع.

 (ع) لم ینج من االتھامات والطعن والقتل وان نسائھ وابنائھ الحسین اإلمامان  -7
لم یس����لموا من القتل والس����بي، فھل نرتجي الیوم ان یس����لم ابناؤنا في الحش����د 
الس�عبي من اتھامات العاجزین واش�باه ارجال.... س�لمتم وس�لمت البطون التي 

 حملتكم.

 الھوامش:
إن اإلمام (علیھ السالم) واألئمة من بعده ومؤسس اإلسالم جدھم رسول هللا (صلى هللا علیھ  1 

وآلھ وس�������لم) ومركز دعائم اإلیمان والتقوى وص�������یھ أمیر المؤمنین علي (علیھ الس�������الم). 
یریدون العمل باإلس���الم والجھاد في س���بیل اإلس���الم كافة غایة ما تتطلبھ النفوس من س���عادة 

اس���تقرار وعدل وانص���اف ومس���اواة وھناء وكل الص���فاة الطیبة والمثل العلیا ورخاء وأمن و
 واألخالق الكریمة.

 للشیخ محمد الغزالي ط نھضة مصر. 109من معالم الحق ص 2
 .۳٤التوبة:   3
 .37العسكریة اإلسالمیة ونھضتنا الحضاریة: اللواء الركن محمد جمال الدین محفوظ، ص  4
 .67ص/2. اإلرشاد: الشیخ المفید، ج73مقاتل الطالبیین: أبو الفرج األصفھاني، ص  5
ْنُھْم ِلَم تَِعُظوَن قَْوم��اً ّ�ُ ُمْھِلُكُھْم أَْو  6 ةٌ ِمّ ْت أُم��َّ ال��َ ق��ال العزیز الحكیم في كت��اب��ھ العزیز: { َوإِذَ ق��َ

 .164ُكْم َولَعَلَُّھْم یَتَّقُوَن } األعراف/ُمعَِذّبُُھْم َعذَاباً َشِدیداً قَالُواْ َمْعِذَرةً إِلَى َربِّ 
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وِء َوأََخْذَنا الَِّذیَن  :قال العزیز الحكیم  7 واْ َما ذُِكُّرواْ ِبِھ أَنَجْیَنا الَِّذیَن یَْنَھْوَن َعِن الس�������ُّ ا نَس�������ُ { لَمَّ

مَّ  ا َعتَْواْ َعن  مَّ قُوَن * فَلَ َكانُواْ یَْفس�������ُ َما  َعذَاٍب بَئِیٍس بِ َنا لَُھْم ُكونُواْ قَِرَدةً َظلَُمواْ بِ ْنھُ قُْل ا نُُھواْ َع
 .))166-165َخاِسئِیَن } األعراف/

اخذت تھدیدات داعش واخواتھا لیس فقط تھدید الس���الم في العالم فحس���ب بل تھدید دین محمد  8
ورس��التھ للعالمین تلك الرس��الة التي ارتبطت الیوم مع االس��ف الش��دید بالنحر والقتل والس��بي 

 ب حتى اصبح االسالم الكلمة المرادفة لإلرھاب.واالرھا
لدعوة الجھاد اكثر من ثالثة ملیون مجاھد من ش���یب وش���باب، طرزوا اروع  بعدما اس���تجاب  9

المالحم البطولیة في الجھاد والقتال واالس������تش������ھاد من اجل العراق والدین تحت ش������عار ( 
 واحسیناه ).

حیث وصفھم الفرزدق شاعر االمام الحسین ((علیھ السالم)) بقولھ: ((اما القلوب فمعك واما  10
الس���یوف فمع بني امیة)) فقال االمام ابي عبد هللا الحس���ین علیھ الس���الم: ((ص���دقت، فالناس 
سنتھم یحوطونھ ما دّرت بھ معایشھم، فاذا محصوا بالبالء قل  عبید المال والدین لعق على ال

 نون)).الدیّا
إن عملیات تحریر محافظة األنبار من عناص�������ر تنظیم الدولة، كانت بمش�������اركة جمیع   11

 تشكیالت القوات األمنیة والحشد الشعبي ومقاتلي العشائر.
 :المصادر

كتاب (فاجعة الطف أبعادھا، ثمراتھا، توقیتھا) وھو (بحث تحلیلي في النھض�������ة الحس�������ینیة   -1
 الدینیة، السید محمد سعید الطباطبائي.ودورھا في وضوح الحقیقة 

 230دلیل الباحث عن اإلمام الحس�������ین باللغة العربیة، عبد الجّبار الرفاعي، یحتوي على   -2
 .كتاب

 المؤلّفون في اإلمام الحسین وثورتھ المقّدسة؛ محّمد ھادي األمیني.  -3
 المدّونات التاریخیّة لواقعة الطف: السیّد عبد العزیز الطباطبائي.  -4
 م.2006امل خلود الثورة الحسینیة، دار المجتبى، عامر ھنداوي ، قم، ایران، عو -5
 .1982، 2الشھید والثورة، ھادي المدرسي، مؤسسة األعلى للمطبوعات، بیروت، ط  -6
الملحمة الحسینیة، مرتضى المطھري، تعریب السید محمد صادق الحسیني، الدار اإلسالمیة   -7

 م.1992، 2للطباعة والنشر والتوزیع، ط
مقالة للناقد فاضل ثامر رئیس اتحاد األدباء والكتاب نشرت في جریدة الصباح   -8

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=80327 
شذر   -9  10/11/2016نشرت بتاریخ االعالم الدولي للعتبة الحسینیة المقدسة، مقالة لمحمد ال

 على الموقع االلكتروني
 https://im.imamhussain.org/arabic/articles/5644 

في ص�������حیفة كتابات  2017في أكتوبر/ تش�������رین األول  مقالة ألحمد الركابي نش�������رت -10
Kitabat 1/9/2002مستقلة تأسست في  صحیفة الكترونیة شاملة  

https://kitabat.com 
 مقالة لـ (والء الصفار) من الموقع الرسمي للعتبة الحسینیة المقدسة. -11
صحیفة الحقیقة في العراق، صحیفة تھتم بالشأن العراقي والعربي والعالمي، مقالة للكاتب  -12

 طارق المالكي.
 االعالم العراقي، لقاء مع الشیخ الخزعليوكالة انباء  -13
 .4/10/2017مؤسسة النور للثقافة واالعالم، للكاتب احمد محمد الدراجي في  -14
 مقالة للشیخ حسن الشمري، مكتبة العتبة الحسینیة المقدسة -15

http://imamhussain-lib.blogspot.com/2014/11/blog-post_52.html 
16- https://arabi21.com 

 المقدسة.مكتبة العتبة الحسینیة مقالة لعبد العظیم الجصاني،  -17
 

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=80327
https://im.imamhussain.org/arabic/articles/5644
https://kitabat.com/
http://imamhussain-lib.blogspot.com/2014/11/blog-post_52.html
https://arabi21.com/
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 ملخص البحث
وأھدافاً جلیل�ة ف�ي مق�دمتھا الس�یر شّك أّن للشریعة المحّمدیة المقدسة غایات  ال

ِ وإِنّ�ا حی�ث أم�ر هللا ق�ال تع�الى: إل�ى  الكمال اإلنس�اني والرج�وعإلى  ببني آدم إِنَّ�ا ِ�ّ
.)، وق��د أوج��دت ل��ذلك س��بل بینتھ��ا وطرائ��ق أوض��حتھا 156( البق��رة/إِلَی��ِھ َراِجعُ��ونَ 

هللا علیھ��ا كم��ا ن��ّص منھ��ا التمس��ك ب��الثقلین الكت��اب العزی��ز والعت��رة الھادی��ة ص��لوات 
ومنھ��ا ك��ذلك م��ا ورد ف��ي الزی��ارات الش��ریفة أّن  ،عل��ى ذل��ك ح��دیث الثقل��ین المت��واتر

األئمة المعصومین سالم هللا عل�یھم أب�واب هللا تع�الى الت�ي منھ�ا ی�ؤتى، وأنّھ�م س�الم 
هللا علیھم سفن النجاة فَمن اقتفى أثرھم واتبع نھجھ�م وتمس�ك بھ�م أم�ن م�ن الغ�رق 

 بر األمان حیث السعادة األبدیة والرضا اإللھي.إلى  والھالك ووصل
تضّمن البحث األبعاد التكاملیّة في الزیارة في كل األزمنة واألمكن�ة، وف�ي جمی�ع 

 األصعدة، كذلك تضّمن السیر والسلوك نحو الكمال من خالل الزیارة األربعینیّة.
توّص�ل إلی�ھ البح�ث ھ�و نق�اء المس�یرة وس�یرورتھا نح�و الكم�ال، وحثّھ�ا  أھّم م�ا

 الغایة المنشودة.إلى  على التكامل اإلنساني من خالل البُعد الزمكاني، والوصول
 

Abstract 
There is no doubt that the sacred law of Muhammadiyah 

has great goals and objectives, first of which is to walk the 
Son of Adam to human perfection and to return to the 
command of God. He says: "We are God and we return to 
him." (Al-Baqarah 156). And the guidance of the Prophet 
(peace and blessings of Allaah be upon him), as stated in the 
hadeeth of al-Takhleen al-Mutawwir, as well as what is 
stated in the honorable visits. Wu Get to safety where eternal 
happiness and divine satisfaction. 

The research included the integrative dimensions of the 
visit in all times and places, and at all levels, as well as 
ensuring behavior and perfection through the visit to the 
fourteenth. 

The most important point of the research is the purity of 
the march and its progression towards perfection, and urging 
it to human integration through the dimension of fellowship, 
and reach the desired goal. 
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 قّدمة:م
) ھو سفینة النجاة العظیمة والسریعة وفق األحادی�ث (الحسین  اإلمامإّن 

ق�ال «الشریفة، بل ھو سالم هللا علیھ سفینة الكم�ال، وق�د ورد ف�ي األث�ر الش�ریف: 
الحسین علیھ السالم دخلت على جدي وعنده أُبي بن كعب فقال لي مرحباً ی�ا زی�ن 

(صلّى هللا علی�ھ وآل�ھ  فقال السماوات واألرض فقال أُبي كیف یكون غیرك زینھما
وسلم): والذي بعثني بالحق إنّھ لفي السماء أكبر منھ في األرض وإنّھ مكتوب على 

 .1»یمین العرش وإنّھ لمصباح ھدى وسفینة نجاة
الحدیث الشریف ذو مضامین كبیرة ال نستطیع اإلحاطة بھا بھذه البحث، لذا 

م�ن بح�ث بع�ض المف�ردات الت�ي ومن أجل الوقوف على جانب ص�غیر منھ�ا ال ب�ّد 
 وردت فیھ كالعرش ویمینھ.

الحس��ین (ص��لوات هللا علی��ھ) ع��ن س��ائر الش��ھداء والث��ائرین  اإلم��امامت��از  
بخصائص تفوق كل الشھداء فأصبح سید الشھداء من األولین واآلخ�رین، وھ�ذا ال 

وسلم) باعتباره إماماً معصوماً فقط، وال ألنھ سبط رسول هللا (صلى هللا علیھ وآلھ 
وریحانت��ھ م��ن ال��دنیا فحس��ب، ب��ل لجالل��ة األھ��داف الت��ي فج��ر ثورت��ھ م��ن أجلھ��ا، 

 )، وتكاملیة األبعاد فیھا.وعظمة التضحیة التي قدمھا (
إن زی��ارة األربع��ین تحظ��ى بمزای��ا وخص��ائص كثی��رة، فھ��ي س��یر وس��لوك 

رف�ُع ل�ھُ للتكامل اإلنساني، كون أّن السائر على منھاجھا یمتاز بالتوفیق اإللھ�ي، ویُ 
م��ن ال��درجات العلی��ا، وك��ذلك رض��ا هللا س��بحانھ، ودع��اء الرس��ول األعظ��م، ودع��اء 
أمیر المؤمنین واألئمة األطھار، وغفران الذنوب، وحصول الشفاعة وغیرھ�ا كم�ا 
ورد في روایات أھل البیت، فھم یحثّون شیعتھم ومحبیھم على الزیارة ویشجعونھم 

 على ذلك حتّى مع وجود الخوف والخطر.
التحلّ�ي إلى  إّن السائرین على منھاج الزیارة األربعینیّة یتنافسون في السعي

الكمال اإلنساني وإنجاز األعمال الصالحة، لك�ي إلى  باألخالق الحمیدة، والوصول
 ).یرتفعوا بدرجاتھم ومنازلھم عند هللا (

mailto:Hyatwalzwyny@gmail.com
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) حی�ث نق�رأ ف�ي إّن سبب عظمة الزی�ارة األربعینیّ�ة ھ�و ارتباطھ�ا ب�ا� (
، فھذه العظمة ھ�ي عظم�ة إلھیّ�ة ل�ذا تك�ون »فبذل مھجتھ فیك...«زیارة األربعین: 

باقیة. لذلك علینا السعي ما أمكننا لالرتباط با� سبحانھ وتعالى حتى نضمن البقاء، 
ذل�ك التكام�ل إل�ى  فبالقدر الذي نربط أنفسنا با� نكون باقین ما بقي الدھر، ونص�ل

 المنشود.
 ،األربع��ین أض��حت ح��دثاً عالمیّ��اً، ب��ل ھ��و ح��دث زمك��انيالری��َب أّن زی��ارة 

فزمان��ھ یش��مل جمی��ع األمن��ة، ومكان��ھ یش��مل جمی��ع األمكن��ة، فھ��و ح��دث ال تع��رف 
البش��ریة ل��ھ نظی��راً،  عل��ى المس��توى الم��ادي والمعن��وي، وھ��ذا م��ا یجع��ل الح��دث 

ل��ى األربعین��ي اس��تثنائیاً، وأّن المش��اھد المرتبط��ة بزی��ارة األربع��ین، الت��ي ترتس��م ع
أص���قاع عدی���دة م���ن األرض، وخاص���ة ف���ي ك���ربالء المقدس���ة، وخاص���ة زی���ارة 
األربعین، تعبق بمواقف نادرة وفری�دة، فل�یس ف�ي األرض م�ا یش�بھ مش�ھد مالی�ین 
السائرین الذین یرومون الوصول نحو الكمال اإللھ�ي، والك�ّل یعم�ل عل�ى ش�اكلتھ، 

والنس�اء والمرض�ى  فھم یمشون على األقدام، مستصحبین معھم األطف�ال والش�یوخ
كیل��ومتراً، ال یب��الون بح��رارة  600وذوي االحتیاج��ات الخاص��ة، مس��افة تتج��اوز 

الشمس وعواصف الغبار، وال تساقط األمطار وبرد الثلوج، وال یأبھون بس�یارات 
اإلرھابیین المفخخة وعبواتھم الغادرة، وھو تعبی�ر ص�ادق ع�ن عم�ق ارتب�اط ھ�ذه 

 ).الشھداء (سید  اإلمامالحشود الملیونیة ب
بل�ورة حب�ھ إل�ى  إّن عمق االنتماء للزیارة األربعینیّة ینبغي أن ی�دفع الم�ؤمن

كلم��ة طیب��ة، وعم��ل ص��الح، وعل��م ن��افع، وخل��ق رفی��ع، إل��ى  )لس��ید الش��ھداء (
ونص��رة المظل��وم، وإص��الح م��ا فس��د م��ن أم��ور الن��اس، وم��د ی��د الع��ون للمحت��اج 

كبی��ر المس��لمین أب��اً وأوس��طھم أخ��اً والض��عیف، ورعای��ة األیت��ام واألرام��ل، واتخ��اذ 
الناس على أنھم إما أخ في الدین أو نظیر في الخلق، إلى  وصغیرھم ولداً، والنظر

وأّن ھذه المس�یرة ھ�ي نھض�ة إص�الحیة نح�و التكام�ل اإلنس�اني ل�م تتوق�ف من�ذ أن 
ھ�ـ، وأّن س�احة الف�وز والخس�ارة م�ا زال�ت مفتوح�ة للجمی�ع،  61انطلقت في العام 

وامل الفوز والخسارة تح�یط الجمی�ع، وھ�ذا ینبغ�ي أن یك�ون حاض�راً ف�ي كما أن ع
قلب وعق�ل ووج�دان الزائ�ر، ف�الجمیع یس�تفید م�ن ھ�ذه الزی�ارة االس�تثنائیة اس�تفادة 
استثنائیة، لیحاول كل واحد منكم، خ�الل األی�ام الت�ي یقض�یھا ف�ي ھ�ذه الزی�ارة، أن 

من أجل إصالحھا، كما أك�د األئم�ة یھتم بمحاسبة نفسھ یومیاً، ولو لدقائق معدودة، 
 (علیھ السالم) ذلك. 

التكامل إلى  ارتأینا أن نكتب بحثاً في زیارة األربعین ومنھاجھا الذي یدعو 
اإلنساني لنظھر الصورة الحقیقی�ةّ لتل�ك األبع�اد، وك�ان بحثن�ا ق�د اتّخ�ذ ف�ي دراس�تھ 

، واإلص��الح الم��نھج الموض��وعي، وق��د ش��رعنا ب��ذكر الس��لوك المتّب��ع ف��ي الزی��ارة
 واألبعاد الزمانیّة والمكانیّة. ،المقتبس من تلك النھضة
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وأعملن��ا فكرن��ا لنض��ع ھ��ذا البح��ث  ،وق��د ب��ذلنا جھ��دنا ف��ي إظھ��ار الحقیق��ة
المتواضع بالمستوى المطلوب لیكون لنا زاداً ف�ي أوالن�ا وأخران�ا ﴿وم�ا ت�وفیقي إالّ 

 ).88با� علیھ توّكلت وإلیھ أنیب﴾( ھود/
 كاملي:المنھاج الت

إّن زوار األربع��ین یعرف��وا أّن عل��یھم التحلّ��ي بالص��فات اإلیمانی��ة الفاض��لة، 
الكم��ال اإللھ��ي، وھ��ي: إل��ى  لتحقی��ق أدب الزی��ارة ونتائجھ��ا المرج��وة، ك��ي یص��لوا

)، والس�عي والمش�اركة ف��ي إنج�از األعم�ال الص�الحة، وااللت��زام اإلخ�الص � (
 باألخالق الحسنة.

) یبلغ��ون ( الحس��ین اإلم��امحقیق��ة زی��ارة أربعینیّ��ة إل��ى  إّن ال��ذین یص��لون
التكام��ل المعن��وي عب��ر إل��ى  الكم��ال، والش��ریعة المقدس��ة طالم��ا بعث��ت المس��لمین

المادی��ات وتحم��ل الص��عوبات والمش��اق وكأفض��ل مث��ال ل��ذلك الس��فر لح��ج بی��ت هللا 
الحرام كفرض واجب على كل مستطیع واستحباب الحج لمن ح�ج س�ابقا، وجعل�ت 

لك الث�واب العظ�یم وذات األم�ر نج�ده ف�ي زی�ارات مراق�د المعص�ومین س�الم هللا ل�ذ
الھادي والعسكري  اإلمامعلیھم ابتداء برسول هللا (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) حتى 

سالم هللا علیھما لكن عند استقراء الروای�ات الش�ریفة نج�د أن لزی�ارة س�ید الش�ھداء 
التكامل اإلنساني موضع البحث  إلى  إشارة تمیُز خاص وثواب فاق الجمیع بل فیھا

 )؟( ): ما لَمن زار قبر الحسین( قلت ألبي عبد هللا« فعن زید الشحام قال:
 قال: كان كمن زار هللا فوق عرشھ.
 قال: قلت: ما لَمن زار أحدا منكم؟

 .2»(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم) قال كمن زار رسول هللا
َمن زار «) قال: (الرضا وعن الحسین بن محمد القّمي عن أبي الحسن 

 .3») بشّط الفرات كَمن زار هللا فوق عرشھ(عبد قبر أبي 
) وھي بھذا الثواب العظ�یم الب�ّد لھ�ا م�ن تكام�ل (الشھداء إّن زیارة سید 

أولي واستعداد ذاتي حت�ى یوفّ�ق الش�خص لزیارت�ھ فع�ن الفض�یل ب�ن عثم�ان عم�ن 
َم��ن أراد هللا ب��ھ الخی��ر ق��ذف ف��ي قلب��ھ ح��ّب «) ق��ال: (هللا ع��ن أب��ي عب��د  حدث��ھ

) وح��ّب زیارت��ھ، وم��ن أراد هللا ب��ھ الس��وء ق��ذف هللا ف��ي قلب��ھ بغ��ض (الحس��ین 
 .4»)وبغض زیارتھ(الحسین 

جمع المؤمنین على حّب الحسین إلى  لو تأّملنا في الروایة نالحظ أنّھا ھدفت
) كما صرحت بذلك روایة صدر البحث ع�ن ( الحسینوأّن هللا یحّب من أحّب 

رسول هللا (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)، ومن ھنا نفھم جانب من المتح�ابین ف�ي هللا 
) ( وق�د جع�ل هللا لھ��م الث�واب العظ��یم والمنزل�ة الرفیع��ة فع�ن أب��ي جعف�ر الب��اقر

لقیام��ة عل��ى ق��ال رس��ول هللا ص��لّى هللا علی��ھ وآل��ھ: المتح��ابون ف��ي هللا ی��وم ا« ق��ال:
أرض زبرجدة خضراء في ظّل عرش�ھ ع�ن یم�ین وكلت�ا یدی�ھ یم�ین وج�وھھم أش�ّد 
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بیاض�اً وأض��وء م�ن الش��مس الطالع�ة یغ��بطھم بمن�زلتھم ك��ّل مل�ك مق��رب وك�ّل نب��ّي 
، أي أّن الح�ّب 5»مرسل، یق�ول الن�اس َم�ن ھ�ؤالء فیق�ال ھ�ؤالء المتح�ابون ف�ي هللا

) ( قھ الكامل��ة ح��ّب الحس��ینوال��بغض ف��ي هللا ج��امع لھ��دف واح��د م��ن مص��ادی
 هللا سبحانھ عب�ر الحس�ین وم�ن عن�د الحس�ینإلى  وإظھار ذلك الحب والود بالتوجھ

) فعظم هللا سبحانھ أجر َمن زار الحسین بث�واب عظ�یم جزی�ل فجع�ل ووف�ق ،(
الروایات الشریفة ف�ي ك�ّل خط�وة حج�ة وعم�رة مب�رورة وھك�ذا یض�اعف هللا لم�ن 

 یشاء.
 الزمكاني:البُعد 

لق��د ق��رن هللا س��بحانھ بزی��ارة الحس��ین ظ��رفین مك��اني وزم��اني وعّظمھم��ا 
وجعلھم��ا ھ��دف الزائ��رین فوقت��ت الروای��ات الش��ریفة زی��ارات مخصوص��ة لس��ید 
الشھداء علیھ السالم كزی�ارة عرف�ة العظیم�ة وزی�ارة النص�ف م�ن ش�عبان الش�ریفة 

ل�ذا س�وف نبح�ث وزیارة النصف من رجب وزیارة األربعین وھ�ي مح�ل البح�ث، 
عبر الروایات ف�ي ك�ال الظ�رفین المك�اني أرض ك�ربالء المقدس�ة والزم�اني زی�ارة 

 األربعین الشریفة.
الشك أّن كربالء تُعّد من أشرف بق�اع األرض، فھ�ي أرض ط�اھرة مطّھ�رة 

« ) كما ھو نص الزی�ارة الرجبیّ�ة، وع�ن أب�ي الج�ارود ق�ال:( بدم سید الشھداء
اتخ��ذ هللا أرض ك��ربالء حرم��ا آمن��اً مبارك��اً قب��ل أن  ):( ق��ال عل��ي ب��ن الحس��ین

یخلق هللا ارض الكعبة ویتخذھا حرماً بأربعة وعشرین ألف عام وأنھ إذا زلزل هللا 
تبارك وتعالى األرض وسیرھا رفعت كما ھي بتربتھا نورانیة صافیة فجعل�ت ف�ي 

ون أفضل روض�ة م�ن ری�اض الجن�ة وأفض�ل مس�كن ف�ي الجن�ة ال یس�كنھا إال النبی�
والمرسلون ـ أو قال أولو العزم من الرسل ـ وأنھ�ا لتزھ�ر ب�ین ری�اض الجن�ة كم�ا 
یزھر الكوكب الدري بین الكواكب ألھل األرض یغشي نورھا أبص�ار أھ�ل الجن�ة 
جمیع��اً وھ��ي تن��ادي: أن��ا ارض هللا المقدس��ة الطیب��ة المبارك��ة الت��ي تض��منت س��ید 

 . 6الشھداء وسید شباب أھل الجنة
األربع�ین وظرفھ�ا الزم�اني فی�ھ بعُ�دا عظ�یم المض�امین، فھ�ي نالحظ زی�ارة 

 ،تكون ف�ي ی�وم العش�رین م�ن ش�ھر ص�فر الخی�ر، والت�ي أص�بحت عالم�ة للتكام�ل
عالم��ات «) ق��ال: ( الحس��ن العس��كري اإلم��اموس��مة للم��ؤمن، فق��د ورد ع��ن 

المؤمن خمس، صالة إحدى وخمسین، وزیارة األربعین، والتختم بالیمین، وتعفی�ر 
 .7»ن، والجھر ببسم هللا الرحمن الرحیمالجبی

كما ونلحظ أّن عدد األربعین ذاتھ یمثل جانب التكام�ل ف�ي اإلنس�ان ق�ال أب�و 
إذا بل�غ العب�د ثالث�اً وثالث�ین س�نة فق�د بل�غ أش�ده وإذا بل�غ ): «( عبد هللا الصادق

أربعین من حفظ من شیعتنا «وقال علیھ السالم: ،]15»[أربعین سنة فقد بلغ منتھاه
 .8»حدیثاً بعثھ هللا یوم القیامة فقیھاً عالماً فلم یعذبھ
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 َحتَّ�ى ذات العدد في مسألة التكامل ق�ال تع�الى:إلى  لقد أشار القرآن العظیم
َعلَ�يَّ إَِذا بَلََغ أَُشدَّهُ َوبَلََغ أَْربَِعیَن َسنَةً قَاَل َرّبِ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِي أَْنعَْمَت 

) ألربع�ین ( )، وك�ذلك هللا س�بحانھ واع�د موس�ى15(االحق�اف/ َواِل�َديَّ  َوَعلَى
أَْربَِع�یَن لَْیلَ�ةً ثُ�مَّ  َوإِْذ َواَعْدنَا ُموس�ىیوم حتى یتلقى التوراة منھ سبحانھ قال تعالى:

ج�د األم�ر ف�ي الروای�ات ).كذلك ن51(البقرة/اتََّخْذتُُم اْلِعْجَل ِمْن بَْعِدِه َوأَْنتُْم َظاِلُمونَ 
إذا م�ات الم�ؤمن فحض�ر جنازت�ھ «الص�ادق إن�ھ ق�ال:  اإلم�امالشریفة م�ا ورد ع�ن 

أربعون رجالً من المؤمنین فقالوا اللھم إنا ال نعلم منھ إال خیرا وأن�ت أعل�م ب�ھ من�ا 
. 9»قال هللا تبارك وتعالى قد أجزت شھادتكم وغفرت لھ ما علم�ت مم�ا ال تعلم�ون

ة اللیل حیث یستحب الدعاء ألربعین مؤمناً وكذلك ما ورد عن والحدیث حول صال
من قّدم في دعائھ أربعین م�ن الم�ؤمنین ث�م دع�ا « ) قال:أبي عبد هللا الصادق(

، وشاءت إرادة هللا سبحانھ أن تكون نھضة سید الشھداء وآلھ 10»بنفسھ أستجیب لھ
ف�ي ك�ربالء حت�ى  للھج�رة 61األطھار من حین شھادتھ في العاشر من محرم عام 

إل�ى  العشرین من صفر من ذات السنة وھي مدة مثل�ت مس�یرة الس�بایا م�ن ك�ربالء
ك��ربالء المقدس��ة، وم��ا مس��یر إل��ى  دمش��ق ف��ي الش��ام والع��ودةإل��ى  الكوف��ة وم��ن ث��م

كربالء مشاة من جمیع أنح�اء الع�الم إال ت�ذكیر إلى  المؤمنین الیوم وبأعداد ملیونیة
 بمسیرة كربالء الخالدة.

 من كان في ك�ربالء المقدس�ة ـ الظ�رف المك�اني ـ وف�ي ی�وم األربع�ین ـ إنّ 
الظ��رف الزم��اني ـ فق��د جم��ع ع��املي التكام��ل المنش��ود ش��رط االس��تعداد المس��بق 
للتكامل السیما حب هللا ورسولھ وأھل بیتھ وكذا إن یكون عارفا بحقھم أي الجانب 

 المقصود.العلمي، فمن یكون لھ ذلك یكون قاب قوسین من التكامل 
 األبعاد الداللیّة والمعنویّة في الزیارة:

إّن أبع��اد زی��ارة االربع��ین الداللیّ��ة والمعنویّ��ة ت��أتي لع��ّدة دالالت ومع��اني  
إس��المیّة وأخالقی��ة وعاطفی��ة ھ��ي الت��ي ت��دفع وتج��ّدد م��ن ح��رارة زی��ارة االربع��ین 

 :ومنھا على سبیل المثال ،الحسینیة، وتدعو نحو التكامل
هللا سبحانھ وتعالى الذي كان الحسین أشّد حبّا وطلبا لرضاه سبحانھ أوالھا: رضى 
  .وتعالى

)ف�ي الع�دل ( ثانیھا: نصرة المبادئ اإلسالمیة التي م�ن أجلھ�ا استش�ھد الحس�ین
والكرامة والحّریة وتطبیق الشریعة اإلسالمیّة السمحة وااللت�زام بأوامرھ�ا 

 .ونواھیھا في ھذه الحیاة
 .عة لإلمام وخّطھ اإلسالمي الثوري الجھاديثالثھا: تجدید البی

رابعھا: مواساة ألھ�ل البی�ت بع�د ع�ودتھم م�ن س�بي طغ�اة آل أمی�ة لھ�م م�ن الش�ام، 
 وكذالك مواساة للرسول األعظم وبنتھ الصدیقة الطاھرة..
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وال�ذي  ،والحریّة منھم في كل زمان ومكان ،خامسھا: تحّدي الظالمین وطلبا للعدل
یرون في زیارة الحسین وحبھ والھت�اف باس�مھ تھدی�دا لظلمھ�م وط�اغوتھم 

 السیاسي. 
موس��ى  اإلم��امحی��ث ورد ع��ن  رض��اه،طلب��ا للث��واب اإللھ��ي العظ��یم بع��د  سادس��ھا:

َمن زار قبر الحسین عارفا بحقھ غفر هللا لھ م�ا تق�دم « )قولھ:( الكاظم
 .11»ا تأخرمن ذنبھ وم

وثورت�ھ ض�د الح�اكم  ،)( الحس�ین اإلم�امسابعھا: التأكی�د عل�ى ش�رعیة خ�روج 
المحم���دي األص���یل،  اإلس���الميفي ال���وعي ،المنح���رف، والفاس���د والظ���الم

 .بأكذوبة حرمة الخروج على الحاكم الظالم والفاسد واإلطاحة
كي یكون ضمیرا  الحسین، اإلماما: بناء المثل األعلى للفرد المسلم، والممثل بـنـثام

قل��یال لیس��اھم النم��وذج  .....داخ��ل أي مس��لم تجرف��ھ األھ��واء وال��دنیا وحبھ��ا
طری�ق اإلس�الم النق�ي إل�ى  الحسیني فیم�ا بع�د إلرج�اع الت�ائھین م�ن المس�لمین

والمض��حي والس��امي والرفی��ع والكبی��ر وص��احب المعن��ى والمش��روع ف��ي ھ��ذا 
 العالم !.

نس��اني م��ن خ��الل اإلخ��الص والص��الح، وح��ّب التكام��ل اإلإل��ى  تاس��عھا: الس��یر
 اآلخرین وخدمتھم، وبذل الغالي والنفیس من أجل إحیاء الشعائر.

الھدف المنشود والمبتغى، وھو رضوان هللا تعالى، واتب�اع إلى  عاشرھا: الوصول
 المنھاج الحقیقي الناجح في تكامل األّمة.

زی���ارة األربع���ین  ھن���اك الكثی���ر م���ن ال���دالالت، والمع���اني الت���ي اس���تبطنتھا
الحس��ینیة آثرن��ا ع��دم ذكرھ��ا لالختص��ار واالكتف��اء بم��ا ذك��ر باعتب��اره أص��بح م��ن 
الواضحات اإلسالمیة والفكریّة والعاطفیّة ألتب�اع آل البی�ت ف�ي ك�ل مك�ان م�ن ھ�ذا 

 العالم والذي تعتبر دوافع ومحركات ودالالت تستنھض ھمم الزائرین.
 أربعینیّة الحیاة:

یب�دو أّن الزی�ارة األربعینیّ�ة والّدة لل�دالالت التكاملیّ�ة، ومتج�ددة م�ع ال��زمن، 
روح الث�ورة ب�الوعي بع�دما ثبت�ت ج�ذورھا اإلس�المیّة الحس�ینیة  إحی�اءفھي عملی�ة 

بال��دم ف��ي العاش��ر م��ن مح��رم م��ن س��نة واح��د وس��تین ھجری��ة، وطق��س الزی��ارة 
، اآلخ��رنتق��ال روح��ھ للع��الم األربعینی��ة، أو ذك��ر المت��وفى بع��د أربع��ین یوم��ا م��ن ا

تحت األرض طقس ض�ارب ف�ي الق�دم الزم�اني اإلنس�اني، وطبع�ا  وجسده لعالم ما
أیضا مع دالالتھ ومعانی�ھ الفكری�ة والدینی�ة والعاطفی�ة وغی�ر ذل�ك، ولك�ّن م�ا یمی�ز 
األربعینیة الحسینیة عن أربعینیة أي إنسان عاش في ھ�ذه الحی�اة برھ�ة م�ن ال�زمن 

األب�د فیم�ا إلى  ا ولنذكره في األربعین من انتقالھ ولتطوى صفحتھلتنتھي حیاتھ فیھ
بعد ذلك، فزیارة األربعینیة الحسینیة ھي في الواق�ع لیس�ت أربعینی�ة م�وت إنس�انیة 
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العم��الق والث��ائر الف��ذ  اإلم��امعادی��ة بق��در م��اھي أربعینی��ة حی��اة وبع��ث جدی��دة لھ��ذا 
 ).( الحسین

م�ن دالالتھ�ا، ومعانیھ�ا األص�یلة، ھ�ي  إّن زیارة الحسین األربعینی�ة ل�م تك�ن
غیر  ذكر استشھاد، وموت الحسین والبكاء علیھ، والحنین لفقده بعد أربعین یوما ال

كم��ا ھ��و متع��ارف ف��ي أربعینی��ات ب��اقي البش��ر عن��دما یُفتق��دون عاطفی��ا بع��د م��رور 
ب�ل األربعینی�ة الحس�ینیة، وم�ن  ،أربعین لیلة من فقدھم من ھذه الحیاة، ك�الّ ب�الطبع

أعظم دالالتھا ومعانیھ�ا وإیحاءاتھ�ا الفكری�ة والعاطفی�ة والروحی�ة والدینی�ة والفنی�ة 
...الخ إنّھا أربعینیة إحیاء وقیامة وبعث ولیست أربعینی�ة وف�اة ونھای�ة، أو .والعقلیة

 بمعنى آخر إنّھا أربعینیة والدة ولیست أربعینیة ممات.
..، .فیھ�ا الفك�ر والعقی�دة والتض�حیة، والتكام�ل اإلنس��انيك�ل أربعینی�ة یك�ون 

فعن�د ھ�ذه  ،وھي التي تُزار أكثر من زیارة المادة والجس�د والمرئ�ي والملم�وس....
الزیارة األربعینیة تصبح الزی�ارة لألحی�اء أكث�ر منھ�ا بكثی�ر زی�ارة للتودی�ع ورس�م 

ق عل��ى زی��ارة ینطب�� مالم��ح النھای��ة واالنقط��اع، وھ��ذه الفك��رة بالض��بط، ھ��ي م��ا
األربعین الحسینیة، التي یمارسھا المالیین من المسلمین الی�وم، وخصوص�ا عن�دما 
یزحفون مشیّا عل�ى األق�دام، للتعبی�ر ع�ن واقعی�ة اللق�اء وحیات�ھ وقیامت�ھ وبعث�ھ ف�ي 

 زیارة األربعین أكثر من التعبیر عن الفناء والنھایة واالندثار.
زی��ارة األربعینی��ة الحس��ینیة أیض��ا ع��ن إّن م��ا یمیّ��ز بالفع��ل دالالت مع��اني ال

غیرھا م�ن الزی�ارات أنّھ�ا الزی�ارة الوحی�دة الت�ي تن�تج الث�ورة الحس�ینیة، والتكام�ل 
م��ن جدی��د ولك��ّن ل��یس بص��ورتھا  ،اإلنس��اني، الت��ي وقع��ت ف��ي العاش��ر م��ن مح��رم

المأساویة الحزینة والمفجع�ة والكارثی�ة ف�ي لحظ�ات العاش�ر م�ن مح�رم الكربالئ�ي 
ذي تغلب علیھ لغة الثورة ولغة االنفعال ولغة البكاء ولغة الغضب ولغ�ة الكئیب وال

بل إنّھا الفرصة الزمانیة األخ�رى  ،.... فحسب.الحرب ولغة المعركة ولغة السیف
وبدأت للتو لغة العقل، ولغة التأمل، ولغ�ة  ،التي تكون فیھا قعقعة الحرب قد انتھت

دوء ولغ�ة الح�زن المص�حوب م�ع التطل�ع الفكر ولغة التدبیر ولغ�ة الت�دبّر ولغ�ة الھ�
بقى م�ن ھ�ذه الث�ورة الحس�ینیة وكیفی�ة لملمتھ�ا وطرحھ�ا بث�وب  ما و ،للزمن القابل

یھبھا الحیاة بدال من الموت ویھبھا األمل بدال م�ن الی�أس، ویھبھ�ا التطل�ع ب�دال م�ن 
الح��زن ویھبھ��ا الحرك��ة ب��دال م��ن العج��ز، ویھبھ��ا ح��رارة الث��أر ب��دال م��ن ب��رودة 

 سار.االنك
نعل��م جمیع��ا أّن األربعینی��ة الحس��ینیة م��ن أعظ��م وأخط��ر دالالتھ��ا ومعانیھ��ا 

) ( الحس�ین اإلم�امالتكامل اإلنساني المتمثّل بم�نھج  إحیاءالبشریة، إنّھا تحاول 
بك��ل كیان��ھ لك��ن ل��یس بش��كلھ ال��ذي ی��وحي بالنھای��ة وال��وداع ومفت��رق الط��رق ب��ین 

د عندما قدموا من الش�ام ف�ي العش�رین العراق والحجاز لسبایا آل الحسین وآل محم
الوداعی���ة لش���ھداء الط���ّف، وإنّم���ا الزی���ارة  األربع���ینم���ن ص���فر لیص���ادفوا زی���ارة 

الحیاة لھذه الثورة وإعادة حیاة الحسین لیبقى حیّا بین  جنتاإاألربعینیة تحاول إعادة 
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وك�ل حرك�ة ثورت�ھ وك�ل أص�حابھ وك�ل  الناس وداخلھم ولتبق�ى م�ن ث�ّم ك�ل افك�اره
معركتھ مستمرة ونابضة ومش�تعلة م�ع حرك�ة اإلس�ان والحی�اة والع�الم الی�وم وغ�دا 
وھذا بالتم�ام م�ا یق�وم ب�ھ الی�وم المش�اة الحف�اة مّم�ن ی�روم التكام�ل اإلنس�اني عن�دما 

) ومبائھ وثورت�ھ...الخ ( یحاولون بزیارة األربعین اعطاء جرعة حیاة للحسین
انقون الم��وت ویسترخص��ون دم��ائھم المس��فوحة عل��ى ی��د اعت��ى مجرم��ي وھ��م یع��

العص��ر م��ن ال��دواعش الت��ي تری��د جع��ل الزی��ارة األربعینی��ة كنھای��ة بینم��ا یح��اول 
 أصحاب التكامل أن یجعلونھا بدایة وحیاة.

 نجاح التكامل في الزیارة األربعینیّة:
زادت العبودیّ��ة  إّن الس��رَّ ف��ي نج��اح التكام��ل ھ��و ناش��ئ م��ن العبودیّ��ة، فكلّم��ا

للش��يء كلّم��ا زدات مراتب��ھ الموج��ودة ق��ّوة، أو فع��ال والعبودی��ة ف��ي اإلنس��ان بس��بب 
تل�ك المرات�ب ول�ذلك إل�ى  فقریتھ الكبیرة، فالعبودیة فیھ تش�تد كثی�را وبالت�الي تق�وده

العبودی�ة ج�وھرة كنھھ�ا الربوبی�ة والربوبی�ة ج�وھرة  ( ورد في الحدیث مض�مونھ:
ا نقص في العبودیة وج�د ف�ي الربوبی�ة وم�ا خف�ي ف�ي الربوبی�ة كنھھا العبودیة)، فم

وجد في العبودیة، ونادرا ما تجد ھناك معادلة ارتقائیة كھذه في عالمنا المادي فإننا 
نجد الناس كلم�ا ارتق�وا ف�ي المادی�ات كلم�ا ازدادت مك�انتھم ل�دى الن�اس واحت�رمھم 

إل�ى  ب�دا التن�اقص ی�ؤديالناس وكذلك كل شيء یملك فھو متعال فال یوج�د ھن�اك م
 .التعالي

المع���راج الص���لواتي نتقص���ى تل���ك الحرك���ات واألفع���ال إل���ى  عن���دما نلتف���ت
واألقوال فكلھا یستفاد منھا التذلل والتخضع فأعلى مرتبة یص�ل إلیھ�ا المص�لي ف�ي 
الص��الة تكم��ن ف��ي الس��جود وین��ال بھ��ا أعل��ى المرات��ب والمقام��ات، فق��د أوج��د هللا 

وكان�ت الزك�اة  األكب�رتكام�ل فكان�ت الص�الة وك�ان الح�ج سبحانھ للمسلم مواضع لل
بش��يء وھ��و  والخم��س وك��ان ال��ذكر ولك��ن ھ��ذا كل��ھ أص��بح تائھ��ا وغی��ر مقب��ول اال

الوالیة لذلك لم یناد بشيء أفضل من الوالیة، فبالوالیة ألھل البیت یتكامل اإلنسان 
أعل��ى المرات��ب، وھ��ذه الوالی��ة تش��كلت بأش��كال كثی��رة ومتع��ددة منھ��ا إل��ى  ویص��ل

والتولي الؤلیائھم ومنھا المتابعة للمعصوم بكل أفعالھ وأقوال�ھ،  أعدائھمالبراءة من 
في ك�ّل ع�ام عل�ى الس�یر عل�ى منھاج�ھ، وھ�ذا م�ا یفعل�ھ زائ�ر  ومنھا المعاھدة عنده

 .األربعینیّة
الشّك أّن المسلم یختلف عن المؤمن، والمؤمن یختلف عن المؤمن المنتظر، 
وھ��و یختل��ف ع��ن الم��ؤمن المنتظ��ر المخل��ص، وھ��و یختل��ف ع��ن الم��ؤمن المنتظ��ر 

نھا لھا مرتبة المخلص المتكامل العامل، وھذه درجات مختلفة للمسلم وكل درجة م
غ�ذاء خ�اص إل�ى  ولھا مقام وكل مرتبة ومقام لھ رعایة خاصة وكل درج�ة تحت�اج

 .لكي تستمر في سلم الرقي والتكامل
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المس���لم تكفی���ھ الواجب���ات بینم���ا الم���ؤمن تش���ملھ م���ع الواجب���ات المس���تحبات 
 والمؤمن المخلص مع المستحبات یت�رك المكروھ�ات وبع�ض المباح�ات وإذا انتق�ل

إل�ى  مرحلة المؤمن المنتظر أص�بح ی�دور ف�ي فل�ك االنتظ�ار، ولكن�ھ ل�م یخ�رجإلى 
) في صورة العامل والمؤمن المنتظر المخلص كذلك ( اإلمامدائرة التعامل مع 

یكون لھ إخالص لكن لیس بالضرورة أن یكون ع�امال، ولك�ن المق�ام األخی�ر وھ�و 
ونھضتھ، ولكن  إلماماالمقام االنتظاري الحركي ھو الذي یكون في عرض حركة 

 .وإنما النسبیة اإلطالقلیس بمعنى 
 مقامات المتكامل العامل:

ھذا المقام لھ خصائصھ وصفاتھ التي تمیزه عن غیره فھذا المق�ام یمتل�ك م�ا 
 یلي:

االلت��زام بك��ل الواجب��ات والمحافظ��ة عل��ى أكب��ر ق��در ممك��ن م��ن المس��تحبات  -1
 واالبتعاد عن المكروھات. 

امتالك ق�درا جی�دا م�ن المعرف�ة العقائدی�ة والفقھی�ة واألخالقی�ة والثقاف�ة العام�ة،  -2
 معرفة بواقعھ وعالمھ المعاصر.

یح��دد أھداف��ھ یمتل��ك مراقب��ة عالی��ة لك��ل حركات��ھ وس��كناتھ ویح��افظ عل��ى وقت��ھ و -3
ویضع البرامج الالزمة لھا ویحدد األولویات وال یؤخر الملف�ات حت�ى تت�راكم 

 علیھ. 
ل���ھ انج���ذاب خ���اص یتمی���ز ب���ھ نح���و إمام���ھ ومنھاج���ھ ویتع���رف عل���ى قض���یتھ  -4

ومفرداتھا بحیث لو سئل ألجاب بالقدر الجید وبنفس الوقت لھ برنامجا عبادیا 
 معرفیا روحیا ومعنویا.

فالكل مشغول ببناء الحیاة والدنیا وھ�و یھ�ّم ببن�اء  اآلخرینھموم  لھ ھموم غیر -5
)، والسیر على منھاجھ ( المھدي اإلمامالتمھید والتوطئة والدعوة النتظار 

ول����ھ آالم تختل����ف ع����ن آالم اآلخ����رین وھ����ي آالم االنتظ����ار وآالم الحرك����ة 
لی�ھ االنتظاریة ولھ قلق یختلف عن اآلخرین فھ�و یقل�ق عل�ى إمام�ھ ویخ�اف ع

 ،وھو یخاف على المسلمین والمؤمنین والمنتظرین ویخاف على قضیة إمام�ھ
 وھذه األمور یقتبسھا من مسیرة العشق الحسیني.

ل���ھ م���زاج خ���اص ومش���اعر خاص���ة وأحاس���یس مختلف���ة تنبث���ق م���ن الحرك���ة  -7
االنتظاری��ة وتس��یر وف��ق مس��یرة االنتظ��ار وتت��وھج ب��وھج االنتظ��ار وترتس��م 

ار فیكون ھذا اإلنسان رقیقا انتظاریا وقلبھ حنونا بحن�ان أطیافھا بألوان االنتظ
 االنتظار ورؤفا برأفة االنتظار.

إّن ھذه الممیزات والخصائص تجعل للمؤمن المتكامل العامل مب�دئاً ارتقائی�ا 
خاص��ا وحاج��ة خاص��ة ومص��درا خاص��ا وھ��ذا م��ا تت��وفر علی��ھ زی��ارة األربع��ین 

 وال لوال یتفاع�� مال ینس��جا الس��یر ھ��ذ ،وخصوص��ا الس��یر إلیھ��ا مش��یا عل��ى األق��دام
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یرتقي ویكون جمیال إالّ في األربعین فالكثیر ساروا مشیا في زیارات كثیرة ولكن 
لم یكن مثل ھذا السیر لھ نكھتھ ولھ لون�ھ وطعم�ھ وتف�رده، فاألربعینی�ة انبثق�ت م�ن 

) كأنھ��ا تری��د أن تق��ول للس��ائر عل��ى قدمی��ھ: س��تجد ك��ّل ( أعم��اق ث��ورة الحس��ین
في كربالء، وم�ن المؤك�د أّن ل�یس ك�ل الس�ائرین یمتلك�ون الرؤی�ة نفس�ھا ف�ي شيء 

التوجھ وفي التعامل الروحي والمعنوي م�ع ھ�ذا الس�یر فالك�ّل یطل�ب الكم�ال ولك�ن 
ك��ال� بحس��بھ، ولك��ن تبق��ى للمتكام��ل العام��ل المخل��ص خصوص��یة ف��ي طل��ب الكم��ال 

 .المرتجى من األربعینیة العظمى
 رة:ثمار التكامل في الزیا

یری��د م��ن ھ��ذا الس��یر أن یثبت��ھ عل��ى الواج��ب ویری��د أن یجع��ل قلب��ھ مس��توعبا  -1
) ( للواجبات بما ینفتح علیھ عالم الغیب من الطاف وھذا م�ا جس�ده الحس�ین

 وأصحابھ في كربالء بمحافظتھم على الصلوات والعبادة. 
والروحیة تجعل إّن االبتعاد عن المادیات واالقتراب من الحالة المعنویة العالیة  -2

ھ��ذا االنس��ان ینف��تح عل��ى ع��الم الملك��وت وبالت��الي یتس��ع قلب��ھ للمع��ارف اإللھی��ة 
 .فتكون فرصة كبیرة لتوھج معرفي خاص

إن االحتاك مع اآلخ�رین یعطی�ھ فرص�ة للتع�ارف ومعرف�ة اآلخ�رین والتع�رف  -3
على تجاربھم ومعلوماتھم وبالعكس فتكون الحركة المعرفی�ة متس�عة بالمس�توى 

 اإلم�امفتح فرص تنس�یق م�ع ھ�ؤالء المنتظ�رین لخدم�ة إلى  رضي باإلضافةالع
).( 

إّن السیر وسط ھذه الزحمة واالحتك�اك والتع�رف عل�ى خدم�ة ھ�ؤالء وتف�انیھم  -4
) م�ن خ�الل خدم�ة زواره وس�یما التع�رف ال�دقیق ( من أجل خدم�ة الحس�ین

على التفاصیل التي یمر بھا ھؤالء تجعل م�ن ھ�ذا درس�ا كبی�را وبلیغ�ا للمنتظ�ر 
 ) بكل تواضع وقوة.( كي یتزود منھم جمیعا لخدمة امامھ

األخالق عامل مھم جدا ولعل السیر والسفر یجعل من المنتظر في اختبار لھذه  -5
ع��ل ل��ھ مقیاس��ا لمعرف��ة م��دى انض��باطھ وص��بره وقوت��ھ األخ��الق ومس��تواھا ویج

 للتعامل األخالقي في ھذا المعترك الكبیر والتعلم من اآلخرین.
إّن الس��یر واآلالم والمعان��اة الت��ي س��وف یتع��رض لھ��ا ھ��ذا المنتظ��ر یزی��ده ق��وة  -6

لنصرة إمامھ فیجد نفسھ ال فقط یتحمل األلم، بل ھ�و یس�حق  وإصراراوعزیمة 
 المھ�دي عن�د ج�ده الحس�ین اإلم�امفوق األلم لكي یمضي نحو الھ�دف وھ�و لق�اء 

).( 
مسیر السبایا وعظ�م إلى  لتفتإّن المغیب عن األھل والمشقة في السیر یجعلھ ی -7

أھمی�ة والتض�حیة إل�ى  آالمھم وكبر الجرم الذي وقع عل�یھم وبھ�ذا الس�یر یلتف�ت
من أجل الدین وستكون عنده ھذه المسیرة ھینة وال شيء في قبال خسارة شيء 
من الدین، ولعلھ نح�ن ال نت�ذوق ل�ذة التض�حیة ب�النفس م�ن أج�ل ال�دین إالّ ح�ین 

في مسیر وھو شبیھ بمسیر السبایا فھو  أنناة ولكننا بما االستغراق بتلك التضحی
 .یعینا ضوءاً وإشارة لتلك التضحیة التي تتبلور فقط من خالل المسیر
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ھ��ذه النقط��ة أع��اله تعط��ي للمنتظ��ر ق��وة وعزیم��ة وإرادة ال تل��ین حینم��ا یرج��ع  -8
ی�زداد عم�ال وارتفاع�ا ف�ي المس�توى العمل�ي وھ�ذا فللعمل االنتظاري في واقع�ھ 

مما یجعل عملھ االنتظاري اكثر بریقا وتمی�زا وت�أثیرا ف�ي الواق�ع وھ�ذا ھ�و م�ا 
 ).( اإلمامعرض حركة  منھ فترتفع نسبتھ العملیة التي تقع في اإلمامیریده 

یقینا سیكون لھ ھمٌّ آخر وقلق آخر وخوف آخ�ر أخ�ذه م�ن ھ�ذه الزی�ارة الفری�دة  -9
خ�رى وح�ب آخ�ر وعش�ق أفي نوعھا وبالتالي سیكون لھ م�زاج آخ�ر ومش�اعر 

آخر إلمامھ وكل ھذا سینعكس على الواقع وسیجد نفسھ منتظرا متمیزا وعامال 
 ومخلصا. 

زه األربعینی��ة ف��ي س��یرھا وخصوص��ا أّن ھن��اك اإلرھ��اب إّن واح��دة مّم��ا تف��ر -10
الذي تربّص بالمؤمنین ھذه الحالة تجعل م�ن ھ�ذا المنتظ�ر یس�تھین ب�الموت ب�ل 
ھو ذاھب لمواجھتھ بكل قوة وبكل إرادة وبكل اطمئنان ألنھ سیكون شھیدا وم�ا 

) وھي قمة السعادة، ھ�ذه الحال�ة ( أحالھا من شھادة تكون بین یدي الحسین
ع��ل م��ن المنتظ��ر مش��روعا استش��ھادیا ف��ي ك��ل حاالت��ھ وف��ي ك��ل تحركات��ھ تج

ویستھین بكل اإلرھاب وبكل المؤامرات التي تحاك لھ وبالتالي یسیر في خط�ھ 
 ...یخشاه االنتظاري مطمئنا قویا ال یھاب الموت وال

ھ��ذه الص��ور التكاملی��ة یخ��تص بھ��ا المتكام��ل العام��ل المخل��ص وم��ن زی��ارة 
نفس�ھ بش�مس  أشرقتاألربعینیة یتزود بھذه الجواھر، ویرجع من ھذه الزیارة وقد 

الحسین وبنور الحسین وبمعرفة الحسین وبق�وة الحس�ین وبص�بر الحس�ین وبأیم�ان 
ف�ي زی�ارة األربع�ین  الحسین فھل وجدتم ارتقاًء وتكامال في ش�يء مث�ل ال�ذي ن�راه

 )؟( الحسین اإلماملسید شباب أھل الجنة 
 أثر الزحف الملیوني في التكامل:

زی�ارة إل�ى  ثّمة أمر البّد من االلتفات لھ، وھو أّن المسیر مشیاً عل�ى األق�دام
كربالء في یوم األربعین یجعل الم�ؤمن المتكام�ل عل�ى ص�ورة یقینیّ�ة عن�دما ی�رى 

لبشریة التي تسیر وتسیر متّجھ لكربالء، وكأّن ھناك جذبا ویعیش في تلك األنھار ا
یجذبھا إلیھ، وھذه الصورة مصداقاً حیّاً ل�ذلك الزح�ف ی�وم الف�تح األكب�ر، فك�ل م�ن 
شّك في إمكان ھذا الزح�ف وتع�ذره البتع�اد وجھ�ات األرض وع�دم إمك�ان التجم�ع 

ین تجمع المالی�ین والتجمھر العالمي لبقعة واحدة، فھو واھم، فھا ھي زیارة األربع
من أقصى أرجاء المعمورة، وتلك مواكب تایلند وھذه مواكب السوید وتلك التركیة 
والصینیة والھندیة واإلیرانیّة، ب�ل رأین�ا ف�ي ھ�ذه الزی�ارة موك�ب الس�نغال، وك�ذلك 

ك�ل ھ�ذه األقط�اب إل�ى  مواكب الدیانات األخرى، فكم ھو كبیر اسم الحسین لیص�ل
تص��وره العق��ل، ب��ل تل��ك الموائ��د الت��ي تم��ّد للزائ��رین إنّھ��ا ویس��تقطبھا ب��أكبر جم��ع ی

ألكبر مائدة ومأدبة على وجھ األرض طولھا مئات الكیلومترات دون انقطاع على 
مدى خمسة عشر یوماً أمر یفوق التصّور، وھذا جود وكرم یجعل المتكامل یعیش 

 حقیقة في أمل متجّدد لذلك الزحف الكبیر.
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األربع��ین تجع��ل المتكام��ل یع��یش تل��ك الحال��ة المرض��یّة، وتل��ك إّن زی��ارة 
 الروحیة

) على ( المھدي اإلمامالتي تجعلھ مرتبطاً بإمامھ، فھو یعلم حزن مواله 
یسیر وھو متض�امن ف�ي حزن�ھ م�ع ذل�ك الح�زن المكب�وت ف�ي ص�در م�واله،  ،جّده

واله ویس��یر وھ��و یعبّ��ر ع��ن والئ��ھ للش��ھید وحفی��ده، یس��یر وھ��و یستش��عر س��یر م��
 ویتعایش مع كّل ما یالقیھ في الطریق الطویل مع ذلك االستشعار، فیستحیل التعب

ش�يء یص�بح ل�ھ طع�م ل�دى المتكام�ل ف�ي  وك�لدرج�ات إل�ى  راحة والمعوق�اتإلى 
سیره لألربعین بین تأدیة الوالء لسید الش�ھداء، وب�ین المس�یر م�ع ال�ولي المفت�رض 

 .الطاعة
 في التكامل: ةاألربعینیأثر الزیارة 

الشّك أّن الزیارة األربعینیة تعمل على التالقي الفكري والتواص�ل المعرف�ي 
بین جمیع طوائف العالم، وھذا في حّد ذاتھ تكامل إنساني عظیم، فھي توفر فرصة 
اللتق�اء ش��تى الحض��ارات الش��رقیة منھ��ا والغربی��ة بم��ا یكف��ل لك��ل زائ��ر أو ص��احب 

ث��ل نقط��ة ت��الق ب��ین المس��لمین، وغی��ر موك��ب أن یخ��رج بحص��یلة معرفی��ة، وتم
المسلمین من شتى بقاع العالم وبین مبادئھم اإلنسانیة التكاملیّة الت�ي ت�ّم اختص�ارھا 

 بنقطة تدعى "زیارة األربعین".
كذلك تعم�ل الزی�ارة األربعینی�ة عل�ى تك�ریس ثقاف�ة العم�ل التط�ّوعي وروح 

ة وتقدمھا، وما أحوجنا نحن المواطنة التي أسھمت في بناء الكثیر من الدول الحدیث
 .! الثقافةالمسلمین لمثل ھذه 

بما لھا من خلفیة دینی�ة عاطفی�ة فكری�ة ق�درا كبی�را  ةاألربعینیتمتلك الزیارة 
من الدافع على العمل التطوعي یفوق كّل اإلمكان�ات المؤسس�اتیة ف�ي ھ�ذا المج�ال، 

عي بما یمثلھ من قیم�ة وتعمل الزیارة األربعینیة على تكریس ثقافة التكافل االجتما
إنسانیة عالیة قب�ل أن تك�ون مب�دأ دینی�ا، فالش�ارع المق�دس قنّنھ�ا وأرش�د إلیھ�ا؛ كم�ا 
ویع��د ھ��ذا المب��دأ م��ن أھ��م المب��ادئ الت��ي تض��من لإلنس��ان ح��ّد الكف��اف عل��ى أق��ل 

 بما یمنحھ حیاة كریمة بعیدة عن الذل واالمتھان. اتالتقدیر
جھ��ة والعط��اء الم��ادي والروح��ي تجم��ع الزی��ارة ب��ین العم��ل التط��وعي م��ن 

الالمحدود ودون مقابل من جھة أخرى بذلك تبلغ ذروة التكافل؛ إذ من أھم السمات 
ھ��ي س��مة العط��اء ال��ذي ی��ورث ب��دوره  األربع��ینالت��ي یكتس��بھا اإلنس��ان ف��ي زی��ارة 

خص��اال أخالقی��ة وإنس��انیة كثی��رة م��ن قبی��ل الك��رم والج��ود واإلیث��ار وتغیی��ب البخ��ل 
ب المفرط للذات، وتعمل أیضاً على القضاء على التمیی�ز العنص�ري واألنانیة والح

وتكریس ثقاف�ة المس�اواة والتواض�ع والت�ذكیر ب�األخوة اإلنس�انیة عام�ة واإلس�المیة 
) من قیم دینیة ومبادئ إنسانیة ورص�ید ( الحسین اإلمامخاصة بما تستمده من 

فكري رصین، فھي في جمعھا لھذه األعداد الملیونیة ذات الھدف الموح�د، تمكن�ت 
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ك�ربالء، إذ تج�د إل�ى  من إذابة جمیع الفوارق العنصریة ب�ین ھ�ذه األع�داد الزاحف�ة
ف��یھم ش��تى الجنس��یات والقومی��ات واألدی��ان واالتجاھ��ات الفكری��ة كم��ا تج��د األس��ود 

بیض وقد تساوى الجمیع في (الملبس، المطعم، المجلس، المن�ام، الخدم�ة)، ب�ل واأل
جنب بعض في أجواء مشحونة باألخوة والمحب�ة ونس�یان ال�ذات إلى  یسیر بعضھم

وك��أنھم تخلّ��وا ع��ن جمی��ع الف��وارق وانت��زع الغ��ّل م��ن قل��وبھم بمج��رد أن وض��عوا 
د أن ھ�ذه القومی�ات أقدامھم عل�ى طری�ق ك�ربالء حت�ى یبل�غ ذل�ك ذروت�ھ عن�دما تج�

واألعراق واأللوان ك�ل منھ�ا یفتخ�ر ب�أن یك�ون خادم�اً لآلخ�ر ب�روح ملئھ�ا المحب�ة 
 والعطاء.

تمنح الفرد الكثیر من القیم اإلنسانیة التي تساعد في بناء مجتم�ع  أیضاوھي 
متماس��ك وتمنح��ھ الق��درة عل��ى الص��مود بوج��ھ كثی��ر م��ن المزال��ق وم��ن ھ��ذه الق��یم 

 ریة، العدالة، الصبر) وغیرھا الكثیر.(ترسیخ اإلیمان، الح
 النتائج:

إّن لزی���ارة األربع���ین دوراً ریادیّ���ا، ومكان���ة جلیل���ة ف���ي ترس���یخ الفض���ائل 
والمكرم���ات والبط���والت والتكام���ل اإلنس���اني ل���دى النّف���وس، وبالخص���وص ل���دى 
المس��لمین؛ ألنّھ��م أول��ى م��ن غی��رھم ف��ي التحلّ��ي بھ��ا، وق��د رأین��ا أغل��ب المس��لمین 

الھ��دف المبتغ��ى، وبحثن��ا المتواض��ع ح��اول إب��راز التكام��ل إل��ى  یح��اولون الوص��ول
)، على الرغم أنّھ لم یستطع إحص�اء ( الحسین اإلماماإلنساني المرتبط بزیارة 

جمی��ع مض��امین التكام��ل، ولك��ن اس��تطاع إیص��ال بعض��ھا، وھ��و الغای��ة المنش��ودة، 
الم��رء ب��الفوز ف��ي معرف��ة  الكم��االت، والمك��ارم الحس��نة، لك��ي یحظ��ىإل��ى  والُرق��ي

إال وإّن لك�ّل ):«( منزلة وكرامة إمامھ، كي یقتدي ب�ھ كم�ا ق�ال أمی�ر الم�ؤمنین
 ».مأموم إمام یقتدي بھ

 إّن أھّم ما توّصل إلیھ البحث ھو:
زیارة األربعین ھي منھ�اج للتكام�ل اإلنس�اني واألص�الة العقائدی�ة ف�ي مواجھ�ة  -1

وض��ع من��اھج علمی��ة واس��تداللیة لبن��اء ھ��ذا تی��ارات االنح��راف، ل��ذلك الب��د م��ن 
 التكامل فكریا وثقافیا ونفسیا وروحیا، ومجابھة الشبھات المشبوھة الت�ي تھ�دف

 الفاسدة. األفكارخلق الشك والریب والالیقین وزرع إلى 
التأكی���د عل���ى ال���رفض لك���ل أن���واع االس���تبداد، والتمس���ك بالحری���ة والتعددی���ة  -2

ال��دفاع ع��ن المظل��ومین، واالھتم��ام بالقض��ایا واالستش��اریة ورس��الة الحق��وق و
والتح��دیات الحاض��رة م��ن اج��ل بل��ورة مواق��ف موح��دة تنطل��ق م��ن مب��ادئ وق��یم 

 النھضة الحسینیة.
التضامن االجتماعي في التكامل اإلنساني م�ن خ�الل خل�ق التواص�ل ب�ین كاف�ة  -3

فئ��ات المجتم��ع وبن��اء الحال��ة االستش���اریة والتكام��ل ب��ین مختل��ف المؤسس���ات 
الھیئات والتیارات، والتش�جیع عل�ى تأس�یس المنظم�ات االجتماعی�ة والحقوقی�ة و

 والمؤسسات العلمیة والتعلیمیة والھیئات االجتماعیة واألھلیة والخیریة.
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وخلق روح التكامل بین المؤسسات اإلعالمیة والفكری�ة  اإلعالمتطویر وسائل  -4
مختل�ف إل�ى  وص�ولع�المي مقت�در ومحت�رف ق�ادر عل�ى ال إع�الممن اجل بناء 

 الثقافات.
الس��عي لتوس��یع أب��واب الح��وار الحض��اري م��ع مختل��ف الجماع��ات األخ��رى  -5

للتعری��ف بق��یم الزی��ارة العظیم��ة، واألفك��ار العظیم��ة الت��ي قام��ت علیھ��ا النھض��ة 
 الحسینیة وزیارة األربعین.

ص���ناعة اإلنس���ان، وح���ّب ال���وطن م���ن خ���الل المس���یرة، وھ���ذا ع���ین التكام���ل  -7
 اإلنساني.

األبعاد التكاملیّة في الزیارة أثمرت ثمارھ�ا، وجعل�ت الم�والي المتكام�ل العام�ل  -8
 یتّبع الُسبل الصادقة للوصول لرضوان هللا تعالى.

                                                           
 الھوامش:

 .36/204 األنوار،المجلسي، بحار  -1
 .59الباب 262ابن طاووس، كامل الزیارات:  - 2
 ).فضل زیارتھ( 16باب  6/16تھذیب االحكام:الطوسي،  - 3
) حباً استحباب زیارة الحسین( 164باب  14/496الحر العاملي، وسائل الشیعة: - 4

 .19678لرسول هللا ح
 باب الحّب في هللا والبغض في هللا. 1/126الكلیني، الكافي: - 5
 .5فضل كربالء ح 88الباب 268ابن طاووس، كامل الزیارات: - 6
 . 2/545الصدوق،الخصال: - 7
 .  27/29وسائل الشیعة:الحر العاملي، - 8
 .27/43المصدر نفسھ: - 9

 .27/87المصدر نفسھ: - 10
 .2/534الصدوق، الخصال:- 11

 المصادر:
 م.2007، التأصیل، جّدة، 1األسمري، حسن، النظریات العلمیّة الحدیثة مسیرتھا الفكریّة،ط -1
 م.2010، األعلمي،بیروت،2ابن طاووس، جعفر، كامل الزیارات،ط -2
 م.1978إیران، ، المطبعة اإلسالمیّة، طھران،2ط محّمد، بحار األنوار، ،المجلسي -3
 م.1998مكتبة اإلیمان، القاھرة،  ،1ط ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، ،الندوي، علي -4
 م.2005،إحیاء التراث، بیروت،2الطوسي، محمد،تھذیب األحكام،ط -5
 م.2009، األعلمي،1الحر العاملي، محمد،وسائل الشیعة،ط -6
 م.1984طھران، ،، دار الكتب اإلسالمیة5ط ،محمد، الكافي ،الكلیني -7
 م.2006، إحیاء التراث العربي،بیروت،2ق، محمد، الخصال،طالصدو -8
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 احلسينية البعد الفلسفي للنهضة 

 يف منتسبي احلشد الشعبي منوذجا وأثره

  أ.م.د. هدى حممد سلمان
  مركز البحوث الرتبوية والنفسية

 جامعة بغداد
virgin_dr@yahoo.com  

 األول األول: المحورالفصل 
 أربعینیة الحسین تكلیف وواجب:

الصورة: إّن اربعینی�ة ث�ورة اإلم�ام الحس�ین ویمكننا أن نلّخص القضیة بھذه 
علیھ السالم كانت لتأدیة واجب عظیم وھو إعادة اإلسالم والمجتمع اإلسالمّي إل�ى 
الخّط الصحیح أو الثورة ضّد االنحرافات الخطیرة في المجتمع اإلسالمّي. وھذا ما 

ھ�و یتّم عن طریق الثورة وعن طریق األم�ر ب�المعروف والنھ�ي ع�ن المنك�ر، ب�ل 
مصداق عظیم لألم�ر ب�المعروف والنھ�ي ع�ن المنك�ر. ب�الطبع، فق�د تك�ون نتیجتھ�ا 
إقامة الحكومة، وقد تك�ون الش�ھادة، وق�د ك�ان اإلم�ام الحس�ین علی�ھ الس�الم مس�تعّداً 
لكلتي النتیجتین. والدلیل على ذل�ك ھ�و م�ا یس�تنتج م�ن أق�وال اإلم�ام الحس�ین علی�ھ 

  علیھ السالم وكلّھا تشیر إلى ھذا المعنى:وھذه بعض أقوال أبي عبد هللا .السالم
عندما طلب الولید، والي المدینة، اإلمام الحس�ین علی�ھ الس�الم ل�یالً وق�ال  -أ 

"نص�بح  :لھ: إّن معاویة قد مات وعلیك بمبایعة یزید، رّد علیھ اإلم�ام علی�ھ الس�الم
ح عندما لقي وتصبحون وننظر وتنظرون أیّنا أحّق بالبیعة والخالفة". وعند الصبا

مروان أبا عبد هللا علیھ السالم طلب منھ مبایعة یزی�د وع�دم تع�ریض نفس�ھ للقت�ل، 
"إنّا � وإنّا إلیھ راجع�ون، وعل�ى اإلس�الم الس�الم إذ ق�د  :فأجابھ اإلمام علیھ السالم

 . فالقضیة لیست5بُلیت األّمة براعٍ مثل یزید"
الحس�ین علی�ھ الس�الم  شخص یزید، بل أي شخص مثل یزید، ویرید اإلم�ام 

أن یق��ول: لق��د تحّملن��ا ك��ّل م��ا مض��ى، أّم��ا اآلن ف��إّن أص��ل ال��دین واإلس��الم والنظ��ام 
اإلسالمّي في خطر، إش�ارة إل�ى أّن االنح�راف خط�ر ج�ّدي، فالقض�یة ھ�ي الخط�ر 

 على أصل اإلسالم.
إّن أبا عبد هللا علیھ السالم قد أوصى أخاه محّم�د اب�ن الحنفی�ة، م�ّرتین:  -ب 

ولى عند خروجھ من المدینة، والثانیة عند خروجھ من مّكة. ولعّل ھذه الوص�یة األ
فبع��د الش��ھادة بوحدانی��ة هللا  -كان��ت عن��د خروج��ھ م��ن مّك��ة ف��ي ش��ھر ذي الحّج��ة 

"وإنّ�ي ل�م أخ�رج  :ورسالة النبّي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم یقول اإلمام علیھ السالم
 ً وإنّما خرجت لطل�ب اإلص�الح ف�ي أّم�ة ج�ّدي  أشراً وال بطراً وال مفسداً وال ظالما

mailto:virgin_dr@yahoo.com
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أي أرید الثورة ألج�ل اإلص�الح ال للوص�ول إل�ى  ،محمد صلى هللا علیھ وآلھ وسلم
الحكم حتماً أو للشھادة حتم�اً. واإلص�الح ل�یس ب�األمر الھ�یّن، فق�د تك�ون الظ�روف 
بحی��ث یص��ل اإلنس��ان إل��ى س��ّدة الحك��م ویمس��ك بزم��ام الس��لطة وق��د ال یمكن��ھ ذل��ك، 

 :یستشھد، وفي كلتي الحالتین تكون الثورة ألجل اإلصالح. ثّم یقول علی�ھ الس�المو
"أرید أن آمر بالمعروف وأنھى عن المنكر وأسیر بسیرة جّدي وأبي علي بن أب�ي 
طال��ب فم��ن قبلن��ي بقب��ول الح��ّق ف��ا� أول��ى ب��الحّق وم��ن رّد عل��ّي ھ��ذا أص��بر حت��ى 

 َخْیُر اْلَحاِكِمیَن﴾... واإلصالح یتّم عن ھ�ذا یقضي هللا بیني وبین القوم بالحّق ﴿َوُھوَ 
 الطریق، وھو ما قلنا إنّھ مصداق لألمر بالمعروف والنھي عن المنكر.

عندما كان اإلمام علیھ السالم في مّكة، بعث بكتابین، األّول إلى رؤساء  -ج 
البصرة، والث�اني إل�ى رؤس�اء الكوف�ة، ج�اء ف�ي كتاب�ھ إل�ى رؤس�اء البص�رة: "وق�د 

ثت رسولي إلیكم بھذا الكتاب وأنا أدعوكم إلى كتاب هللا وس�نّة نبیّ�ھ، ف�إّن  الس�نّة بع
قد أمیتت والبدعة قد أحیی�ت، ف�إن تس�معوا ق�ولي وتجیب�وا دع�وتي وتطیع�وا أم�ري 
أھدكم سبیل الرشاد. أي یرید اإلمام الحسین علیھ السالم تأدیة ذلك التكلیف العظیم 

 صلى هللا علیھ وآلھ وسلم والنظام اإلسالمّي. وجاء وھو إحیاء اإلسالم وسنّة النبيّ 
في كتابھ إلى أھل الكوف�ة: "فلعم�ري م�ا اإلم�ام إال العام�ل بالكت�اب واآلخ�ذ بالقس�ط 

. اإلم�ام ورئ�یس المجتم�ع 9والدائر ب�الحّق والح�ابس نفس�ھ ع�ن ذات هللا، والس�الم"
داً ع�ن هللا، ب�ل یج�ب أن اإلسالمّي ال یمكن أن یكون فاسقاً ف�اجراً خائن�اً مفس�داً بعی�

یكون عامالً بكتاب هللا، وذلك بالطبع على مستوى المجتمع، ال أن یحبس نفسھ في 
غرفة الخلوة للصالة، بل أن یحی�ي العم�ل بالكت�اب عل�ى مس�توى المجتم�ع، ویأخ�ذ 
بالقسط والعدل ویجعل الحّق قانون المجتمع. ولع�ّل معن�ى الجمل�ة األخی�رة ھ�و أنّ�ھ 

الصراط اإللھّي المستقیم بأّي نح�ٍو حتّ�ى ال یق�ع أس�یر اإلغ�راءات  یثبّت نفسھ على
 الشیطانیة والمادیة. أي أّن اإلمام علیھ السالم قد بیّن ھدفھ من الخروج.

ك��ان اإلم��ام علی��ھ الس��الم یخاط��ب الن��اس ف��ي ك��ّل من��زل ین��زل فی��ھ بع��د  -د 
ر بأص�حابھ خروجھ من مّكة؛ عندما (واجھ الحسین علیھ السالم ج�یش الح�ّر) وس�ا

في ناحیة والحّر ومن معھ في ناحیة حتّى بلغ "البیضة" خاطب اإلمام علیھ السالم 
أصحاب الحّر، فقال: "أیّھا الناس إّن رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم قال: من 
رأى سلطاناً جائراً مستحّالً لُحرم هللا، ناكثاً لعھد هللا، مخالفاً لسنّة رسول هللا، یعمل 

اد هللا باإلثم والعدوان، فلم یغیّ�ر علی�ھ بفع�ل وال بق�ول ك�ان حقّ�اً عل�ى هللا أن في عب
یدخل��ھ مدخل��ھ. ف��النبّي ص��لى هللا علی��ھ وآل��ھ وس��لم ب��یّن م��ا یج��ب عمل��ھ إذا انح��رف 
النظام اإلسالمّي، وقد استند اإلمام الحس�ین علی�ھ الس�الم إل�ى ق�ول النب�ّي ص�لى هللا 

و أن "یُغیِّر بفعل أو قول"، فإذا واجھ اإلنسان مثل علیھ وآلھ وسلم ھذا. فالتكلیف ھ
وج��ب علی��ھ أن یث��ور ض��ّد ھ��ذا  -وك��ان الظ��رف مؤاتی��اً كم��ا تق��ّدم  -ھ��ذه الظ��روف 

األمر ولو بلغ ما بلغ، یُقتل، یبقى حیّاً، ی�نجح ف�ي الظ�اھر أو ال ی�نجح. یج�ب عل�ى 
هللا علی�ھ وآل�ھ  كّل مسلم أن یثور أمام ھذا الوضع، وھذا تكلیف قال بھ النبّي ص�لى

، ألنّي سبط النب�ّي ص�لى هللا علی�ھ 11"وإنّي أحّق بھذا" :ثّم قال علیھ السالم .وسلم
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فإن كان النبّي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم قد أوجب على المسلمین ف�رداً  ،وآلھ وسلم
فرداً ھذا األمر، كان سبط النبّي صلى هللا علی�ھ وآل�ھ وس�لم ووارث علم�ھ وحكمت�ھ 

بن علي علیھ السالم أحّق أن یثور، ف�إنّي خرج�ت لھ�ذا األم�ر. ف�یعلن ع�ن الحسین 
 سبب وھدف ثورتھ وھو ألجل "التغییر" أي الثورة ضّد ھذا الوضع السائد.

: بیاٌن -حیث التحق بھ أربعة نفر-كان لإلمام الحسین في منزل ُعذیب،  -ھـ 
أن یكون خی�راً م�ا أراد هللا  "أّما وهللا إني ألرجو :آخر، قال لھم اإلمام علیھ السالم

. وھذا دلیل على م�ا تق�ّدم أنّ�ھ ال ف�رق س�واء انتص�ر أم قُت�ل، 12بنا قُتلنا أم ظفرنا"
 یجب أداء التكلیف. 

"وق�د  :وفي أّول خطبة لھ علیھ السالم عند نزولھ كربالء، یقول علیھ السالم
ّق ال یُعم�ل ب�ھ نزل بنا من األمر م�ا ق�د ت�رون" إل�ى أن یق�ول: "أال ت�رون إل�ى الح�
إل�ى آخ�ر  13وإلى الباطل ال یُتناھى عنھ؟ لیرغب الم�ؤمن ف�ي لق�اء ربّ�ھ محقّ�اً..."

 الخطبة.
إذاً إّن ثورة اربعینیة اإلمام الحسین علیھ الس�الم كان�ت تأدی�ةً لواج�ب، وھ�ذا 
الواجب یتوّجھ إلى كّل فرد م�ن المس�لمین عب�ر الت�اریخ، وھ�و أنّ�ھ عل�ى ك�ّل مس�لم 

حال رؤیة تفّشي الفساد في جذور المجتمع اإلسالمّي بحیث یُخاف من لزوم الثورة 
تغییٍر كلّي في أحكام اإلسالم، ب�الطبع إذا كان�ت الظ�روف مؤاتی�ة، وعل�م ب�أّن لھ�ذه 
الثورة نتیجة. ولیس من الشروط البقاء على قید الحیاة وعدم القتل وعدم التع�ّرض 

 .م قد ثارللتعذیب واألذى والمعاناة. فالحسین علیھ السال
لق��د ق��ام اإلم��ام الحس��ین ب��ن عل��ّي علی��ھ الس��الم وأیق��ظ وج��دان الن��اس. لھ��ذا 

اإلسالمیة الّتي ب�دأت  تلك النھضات ،ظھرت بعد شھادة اإلمام الحسین علیھ السالم
واح�دة تل��و األخ��رى، والّت��ي حتم��اً ج��رى قمعھ�ا. ولك��ن ل��یس المھ��ّم أن یج��ري قم��ع 
التح��ّرك م��ن قب��ل الع��دّو وإن ك��ان ب��الطبع م��ّراً، ولك��ن م��ا ھ��و أم��ّر ھ��و أن یص��ل 

 المجتمع إلى حیث ال یظھر أیّة رّدة فعل مقابل العدّو، ھذا ھو الخطر األكبر.
 الفلسفیة لواقعة الطف المحور الثاني: القضیة

النھض�ة ف��ي مفھومھ��ا اإلس��المي كقض��یة فكری��ة وتاریخی��ة وكرؤی��ة فلس��فیة  
تختلف في بعض مفاصلھا عن مفھوم الثورة، فبینم�ا ت�دعو (النھض�ة) إل�ى تحری�ك 
ال��وعي الجمع��ي م��ن خ��الل موق��ف تسلس��لي یق��ود إل��ى حتمی��ة الخ��الص م��ن الظل��م 

الت��ي أرادھ��ا الخ��الق تع��الى ش��أنھ ف��ي  والقھ��ر والس��عي لبن��اء مجتم��ع یحق��ق الفلس��فة
مسألة (الجعل إلھي) كما في قولھ تعالى: " أني جاعل في األرض خلیفة ". (البقره 

) التي تكشف عن إن مفھوم الخالفة الحقیقیة إنما ھي نص إلھي یقع ف�ي دائ�رة 31
الوحي مما یعني انھ لیس من اختصاصات المخلوق، وھي بالت�الي تط�رح مفھوم�ا 

ا یتجاوز اآلني إلى اآلتي، نجد في المقابل إن القض�یة الثانی�ة الث�ورة تحم�ل مستقبلی
رؤى آنیة في األغلب، وھي قد تكون نتاجا لمفھوم النھضة وربما شكال من أشكال 
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تأثیراتھ��ا كمث��ل ك��ل تل��ك االنتفاض��ات والث��ورات اإلس��المیة وغی��ر اإلس��المیة الت��ي 
م الحس�ین علی�ھ الس�الم عل�ى مس�ار تأثرت بالنھض�ة الحس�ینیة وبفك�رة ش�ھادة اإلم�ا

 حركة التاریخ.
 : القضیة الحسینیةالثالثالمحور ا

ال تتكرس قضیة النھضة الحسینیة في شكل الشھادة وظروف تحققھا مع إن 
ھ��ذا الجان��ب وح��ده یس��تحق البح��ث والتركی��ز علی��ھ، ولك��ن األھ��م ف��ي قض��یتھ ھ��ي 

نھجا للعودة بالمشروع اإلسالمي الطبیعة العقائدیة لشھادتھ علیھ السالم باعتبارھا م
إلى أصالتھ الرسالیة، ومن ھنا یجب ان یكون التس�اؤل ل�یس ف�ي كیفی�ة قت�ل اإلم�ام 

" ألج�ل م�ن أستش�ھد  :الحسین علیھ السالم واستشھاده، وإنم�ا یك�ون الس�ؤال األھ�م
 علیھ السالم " ؟                                           

لی��ھ م��ن خ��الل ظ��روف وأح��داث واقع��ة ك��ربالء أو ھ��ذا التس��اؤل ال یج��اب ع
حصر تاریخ اإلمام الحسین علیھ السالم في ھذه المرحلة فق�ط، ولك�ن اإلجاب�ة تب�دأ 
من حی�ث والدت�ھ وظروفھ�ا ونش�أتھ التكوینی�ة والوجودی�ة، حی�ث إن والدة األنبی�اء 
والرس�ل وأوص�یائھم واألئم��ة عل�یھم الس��الم بكونھ�ا أح�د أش��كال النھض�ة إذ تعك��س 
الحاجة المستمرة لوجود مصلحین مخت�ارین م�ن هللا ع�ز وج�ل إلنق�اذ البش�ریة م�ن 
ض��حالة االنحط��اط، وھن��ا تظھ��ر قض��یة ارتب��اط اإلص��الح باإلمام��ة بع��د الرس��الة 
الخاتم، فاإلمامة ذاتھا كفكرة إصالحیة تقع ف�ي دائ�رة ال�وحي وھ�ي أم�ر الھ�ي كم�ا 

 في قولھ عز وجل:
ف�أتمھن ق�ال إن�ي جاعل�ك للن�اس إمام�ا ق�ال  " وإذ أبتلى إبراھیم رب�ھ بكلم�ات
). وقولھ عز شأنھ: "ونرید أن 5(القصص ومن ذریتي قال ال ینال عھدي الظالمین

نمن على الذین استضعفوا في االرض ونجعلھم أئمة ونجعلھم الوارثین   وقولھ: " 
وأوحین��ا ال��یھم فع��ل الخی��رات وأق��ام الص��الة وإیت��اء  وجعلن��اھم أئم��ة یھ��دون بامرن��ا

 ).) 73الزكاة وكانوا لنا عابدین "( االنبیاء
وقولھ تعالى: " وجعلنا منھم ائم�ة یھ�دون بامرن�ا لم�ا ص�بروا وك�انوا بایاتن�ا 

 ).24یوقنون (السجده
السید محمد الحسیني  اإلمام[ نأفي قراءة موضوعیة وعقلیة لآلیات السابقة نجد 

 ].11م ص2/2003رازي (عاشوراء والعودة إلى اإلسالم) دار صادق بیروت طالشی

وج��ل (إن��ي جاع��ل، ونجعلھ��م،  أم��ر الھ��ي یؤك��دھا قول��ھ ع��ز اإلمام��ة: والً أ
هللا عزوجل وھي تتفق مع  اختصاصاتوجعلناھم، وجعلنا منھم) ما یؤكد انھا من 

 الخالفة في قضیة الجعل االلھي (إني جاعل في االرض خلیفة))).
ثانیا: إن االمامة عھد الھي اختص هللا بھ اھل العدل والتقوى والعبادة، وھي 

ینال  (ال وأشباھھممحال أن ینالھا الظالمین وال من لم ینص هللا علیھم مثل الطلقاء 
 عھدي الظالمین).



 2018�رش�ن الثاين  8-7  اجلامعة املستنرصیة -لكیة ا�ٓداب ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقايف العارش        
 

712 
 

ثالثا: ذاك الترابط الحقیقي بین االمامة والھدایة، ومن ھنا ج�اء قول�ھ تع�الى: 
صادر ع�ن هللا ول�یس مج�رد رغب�ة بش�ریة  إلھي(یھدون بأمرنا)، فالھدایة ھنا أمر 

 كمنھج اصالحي وارتباطھ بالعقیدة السماویة. طبیعة الھدایةفي االصالح مما یؤكد 
االئم��ة عل��یھم الس��الم انم��ا ھ��ي رابع��ا: إن حرك��ة االص��الح الت��ي نھ��ض بھ��ا 

وأوحین�ا ال�یھم فع�ل  بأمرن�اوحي الھي كما في قولھ تعالى: (وجعلناھم أئمة یھ�دون 
لیكون تحرك كل أمام في عصره أمرا الھیا یتناسب وإش�كالیات العص�ر  الخیرات)

وحاجیات المجتمع في استنھاض الوعي الجمعي وھي ال تناقض فكرة التغییر التي 
 :قال هللا عنھا

 ).)6" إن هللا ال یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم "(
فالتغییر ال یكون عبثیا إذ ال عبثیة في الوجود، وھو یخضع للشروط اإللھیة 
في القیادة والتفاعل مع اإلشكاالت ولھذا وجب ان تكون قیادات التغییر مختارة من 

تش�یر ال�ى وج�وب وجل، وھي أیضا لیس�ت م�ن مخت�ارات اإلنس�ان واآلی�ة  هللا عز
توفی�ق أب�و عل�م (الحس�ین ب�ن عل�ي) دار المع�ارف [ .اإللھ�ي األمرالتغییر حتى یتم تحقیق 

 .]18ص 2/1982القاھرة ط –بمصر 
ومن ھنا كانت الرساالت السماویة واستمرارھا عبر اإلمامة لیتكامل الفعل  

النھضوي واإلصالحي استكماال لألم�ر اإللھ�ي م�ن ھن�ا أیض�ا تتجل�ى حقیق�ة األم�ة 
اإلسالمیة باعتبارھا أمة تعیش ص�یرورة  مس�تمرة عب�ر تغیی�ر یس�عى ال�ى تحقی�ق 

ي، فارتب��اط التغیی��ر مش�روع حض��اري وك�وني ی��تم التأس��یس ل�ھ عب��ر ال��وحي اإللھ�
بالس��ماء یؤك��د اص��التھ االلھی��ة وین��اقض الرؤی��ة الغربی��ة كون��ھ حال��ة آنی��ة تحكمھ��ا 
احتیاج��ات مرحلی��ة ق��د تنتھ��ي وف��ق ھ��ذه الطروح��ات ن��درك فلس��فة نھض��ة االم��ام 
الحسین علیھ السالم حیث توفرت فیھ المزایا االلھی�ة الت�ي ت�وفرت ف�ي ابی�ھ االم�ام 

قی��ة األئم��ة عل�یھم الس��الم م��ن اختی�ار الھ��ي وص��فات عل�ي وأخی��ھ اإلم��ام الحس�ن وب
عقائدیة كانت مھمتھم في الھدایة تقوم عل�ى االس�تمرار بالعقی�دة الرس�الیة والحف�اظ 

من االنحراف، مما یؤكد إن األئمة علیھم السالم ق�د ربط�وا تح�ركھم  أصالتھاعلى 
قضیة نھض�ة  ووحي السماء إن إدراك األمة ووعیھا بحقیقة اإللھي باألمرمواقفھم 

اإلمام الحسین وشھادتھ إنما یتم من خالل رؤیة معرفیة باعتبارھا قد حققت العالقة 
بین العقیدة وحركة التاریخ حد الشھادة في ارض كربالء، مما یعني إن شھادتھ ق�د 

                                                     أوجدت معنى لصیرورة تاریخیة تتمسك بھا األمة في مشروعھا المستقبلي                               
أذ تكتس��ب النھض��ة الحس��ینیة قیمتھ��ا باعتبارھ��ا فع��ال حض��اریا یرك��ز عل��ى 
استعادة القیم السماویة في قبال االنحراف الكبیر الذي قادتھ ما تسمى جزافا الدول�ة 

یدھا الوحي االمویة. فالدولة باألصل ظاھرة حضاریة وھي أیضا حاجة اجتماعیة أ
وجعلھا باألطر اإللھیة من خالل خالفة اإلنس�ان عل�ى األرض، ولھ�ذا ال یمك�ن أن 
تق��ع مع��اییر الدول��ة ف��ي المفھ��وم اإلس��المي خ��ارج اإلط��ار الش��رعي، باعتب��ار إن 
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اإلسالم أمة وھو یدعو ال�ى تحقی�ق (دول�ة األم�ة) باعتب�ار انھ�ا تمث�ل واقعی�ة الفك�ر 
ك��س التب��این ب��ین فكرت��ي (واقعی��ة المعق��ول و اإلس��المي كم��نھج متط��ور، وھ��ذا یع

معقولیة الواق�ع) ف�الموقف اإلس�المي م�ن الواق�ع ینطل�ق م�ن خ�الل ق�یم علی�ا تتمث�ل 
بوعي مؤمني األمة بالعقیدة اإللھیة وتشبثھم بالمثل العلیا في تطبیق الش�ریعة عل�ى 
 األرض، وقد خصصنا ھنا طبیعة الوعي بالمؤمنین حیث ان لیس كل االمة تحتمل

وعیا متطابق�ا ب�ل ثم�ة تب�این كبی�ر ف�ي مس�تویات ال�وعي الجمع�ي، فظھ�ور قی�ادات 
حقیقی��ة ترتك��ز عل��ى االس��س االلھی��ة ف��ي مش��روعھا االص��الحي انم��ا یمث��ل اعل��ى 

لكل المسلمین وال لكل المؤمنین فالوعي االدراك�ي  رال یتوفمستویات الوعي وھذا 
ئم��ة عل��یھم الس��الم بع��د بحقیق��ة االم��ر ك��ان وعی��ا معص��وما وھ��و م��ن ممی��زات اال

الرسول الخاتم صلوات هللا علیھ وآلھ فمن الصعب جداً أن نجد في كتاب اإلنس�انیة 
وفي تاریخ البشریة الطوی�ل یوم�اً كی�وم أب�ي عب�د هللا الحس�ین (ع) أن�ھ الی�وم ال�ذي 
تجسد وتجلى فیھ قول هللا سبحانھ وتعالى بأوضح صوره وبأبلغ تعبیره أنھ التجسید 

ول السماوي الخالد: (یریدون أن یطفئ�وا ن�ور هللا ب�أفواھھم وی�أبى هللا أال األمثل للق
 ).                                32أن یتم نوره ولو كره الكافرون) (التوبة: 

ولذلك فإن الحدیث عن القضیة الحسینیة وعن األثر الذي تتركھ تلك القضیة 
لھو ح�دیث طوی�ل ع�ن التض�حیة  في نفوس وقلوب العظماء من العلماء والمفكرین

والف��داء وع��ن الع��روج إل��ى الس��ماء بحب��ال م��ن الن��ور (ال��دامي) م��ن أج��ل أن تبق��ى 
الرس�الة اإلس��المیة محمدی��ة ف��ي وجودھ��ا، حس��ینیة ف��ي بقائھ��ا واس��تمرارھا إل��ى أن 
ی��رث هللا األرض وم��ا علیھ��ا، ی��وم ت��أتي فاطم��ة (ع) حامل��ة قم��یص ابنھ��ا اإلم��ام 

اإلم�ام الس�ید [ الدماء عارضة إیاه على هللا أحكم الحاكمین.الحسین (ع) وھو ملطخ ب
ھ�ـ 1/1422بی�روت ط –محمد الحسیني الشیرازي (رسالة عاشوراء) طبع ھیئ�ة محم�د األم�ین 

 .]16م ص1/1999بیروت ط –إبراھیم الحیدري (تراجیدیا كربالء) دار الساقي و .3ص
 :األولالفصل الثاني: المحور 
 :الحشد الشعبي ألبطال نفوس البشریةاألثر الكربالئي على ال

ف��ي قوت�ھ وعظمت�ھ، ف��األثر عظ�یم بق�در عظم��ة ال�نفس وحج��م  األث�ریتف�اوت 
وب�الطبع، ف�إني ال أری�د ھن�ا أن اس�تعرض ال�دروس والعب�ر  عزتھا واتس�اع إبائھ�ا.

التي استخلصھا العدید من علماء ومفكري العالم اإلسالمي وال أرید أیضاً أن أفلت 
لقلم��ي المتواض��ع ك��ي یس��جل اآلث��ار الت��ي تركتھ��ا نھض��ة االم��ام الحس��ین العن��ان 

المباركة في نفوس الكثیر من األدباء والمفكرین المسیحیین ال�ذین رأوا ف�ي ال�دماء 
الحسینیة المسفوحة ظلماً صورة النبي المص�طفى (ص) المقت�ول غ�دراً م�ن خ�الل 

ص�ار الطری�ق الموص�ل قتل سبطھ الذي أعطى اإلنس�انیة دروس�اً ال تنس�ى ف�ي اخت
 إلى ملكوت هللا.

فالكالم عن نھضة االمام الحسین عند المسیحیین م�ن أمث�ال ج�ورج ج�رداق 
وبولس سالمة وعبد المسیح اإلنطاكي وروكس ب�ن زای�د العزی�زي وجب�ران خلی�ل 
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جبران وغیرھم من عمالقة الفكر واألدب سیكون لھ مكان آخر في أبح�اث الحق�ة، 
ھو أن ھناك مرجعاً إسالمیاً خالداً بآثاره وأعمالھ، اس�تطاع  ولكن ما نود قولھ اآلن

أن یسبر أغوار الحركة الحسینیة بحكمة بالغة وببصیرة نافذة قلم�ا نج�د لھ�ا نظی�راً 
المسلمین والمس�یحیین عل�ى ح�د أو مثیالً في مؤلفات ومصنفات العلماء والمفكرین 

) دار -ع–ش��عاع اإلم��ام الحس��ین  اإلم��ام الس��ید محم��د الحس��یني الش��یرازي (ق��بس م��ن[ س��واء.
 .]30ص 2/2002صادق بیروت ط

لقد تناول فقیھ األمة اإلسالمیة المرجع الدیني الراحل واإلمام المجدد آیة هللا 
ف��ي  اإلم��ام نھض��ةالعظم��ى الس��ید محم��د الحس��یني الش��یرازي (ق��دس س��ره) حرك��ة 

 الكثیر من مؤلفاتھ التي بلغ عددھا األلف ومئتي كتاباً ونیف.
 وربَّ سائل یسأل قائالً:

 قرون وقرون علیھا؟! لماذا نھتم باإلمام الحسین بعد مضي
وما ھي الدروس التي نرید أن نتعلمھا من فلسفة تل�ك الحرك�ة الت�ي ھ�زت 

 الضمیر اإلنساني على مرَّ العصور؟!
ربما یسأل السائل ھذه األسئلة وربما یسأل أكث�ر م�ن ذل�ك أیض�اً، وم�ن ح�ق 

ي كل إنسان أن یسأل ما یشاء، ف�الحوار البن�اء والس�ؤال الھ�ادف والكلم�ة الطیب�ة ھ�
المحاور اإلیجابیة الثالثة التي تظھر وتتجلى من خاللھا الحقائق والثواب�ت بع�د أن 

 تنجلي عنھا غیوم الشك والجھل واالرتیاب.
ومھما یكن م�ن أم�ر، ف�إن اإلم�ام الحس�ین (ع) ق�د لخ�ص لن�ا ولك�ل األجی�ال 
السابقة والالحقة فلسفة نھضتھ المباركة من خ�الل قول�ھ الش�ریف: (إن�ي ل�م اخ�رج 

راً وال بطراً، وال مفسداً وال ظالماً، وإنما خرجت لطلب اإلصالح في أمة جدي أش
 (ص) أرید أن أمر بالمعروف، وأنھي عن المنكر، وأسیر بسیرة جدي وأبي).

فاإلم��ام الحس��ین (ع) ل��م یخ��رج طلب��اً للس��لطة وال حب��اً بمنص��ب دنی��وي أو 
الرس�الة اإلس�المیة كرسي زائ�ل، ب�ل خ�رج طلب�اً إلع�ادة الن�بض ال�دافق إل�ى وری�د 

التي أنھكتھا األھواء والمطامع من الحكام الذین حاولوا جاھدین طم�س مع�الم تل�ك 
الرسالة السماویة الخال�دة م�ن جھ�ة وتفریغھ�ا م�ن محتواھ�ا الروح�ي والفك�ري م�ن 

 جھة ثانیة.
وال نعتقد أن ھناك من یعارض في أن یكون للحسین (ع) الح�ق الكام�ل ف�ي 

البة بإحیاء التراث الروحي لرسالة المصطفى أول خلق هللا أن یخرج من أجل المط
 وخاتم رسلھ (ص).

فاإلمام الحسین (ع) یمث�ل م�ن خ�الل خروج�ھ إل�ى ك�ربالء اإلیم�ان األس�مى 
والطاعة الكاملة � والرسول، ولذلك كانت معركة كربالء � ولكلمتھ، تل�ك الكلم�ة 
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ت محف�ورة م�ن قب�ل ف�ي قل�ب المحفورة على شغاف قلب اإلم�ام الحس�ین مثلم�ا كان�
 جده المصطفى (ص).

 ألم یقل المصطفى (ص): (أنا من حسین وحسین مني) ؟
ألیس في ھذا دلیل على أن الحسین (ع) لیس مجرداً إمام م�ن نس�ل الرس�ول 
(ص) جس��دیاً ب��ل ھ��و م��ن نس��ل الرس��ول عقائ��دیاً وروحی��اً، أي أن��ھ اب��ن الرس��الة 

 اإلسالمیة ذاتھا.
الحقیق�ة الثابت�ة، ن�رى أن لعاش�وراء رس�الة عظیم�ة تعتب�ر وانطالقاً من ھ�ذه 

 االمتداد الحقیقي لرسالة جده الصادق األمین (ص).
أنھا (إحیاء اإلسالم، وإرجاع القرآن إلى الحیاة، وھ�ذا ھ�و م�ا ك�ان یس�تھدفھ 
اإلمام الحسین (ع) من نھضتھ وشھادتھ، وذلك ألن اإلسالم ال�ذین أنزل�ھ هللا تع�الى 

طق بھ قرآنھ، وبلغ لھ رسولھ صلى هللا علیھ وآلھ وسلم، وضحى من في كتابھ، ون
أجلھ أھل البیت علیھم السالم، وخاصة اإلمام الحسین علیھ السالم في كربالء ی�وم 
عاش��وراء، ھ��و ال��دین الكام��ل والق��انون الش��امل ال��ذي باس��تطاعتھ ف��ي ك��ل عص��ر 

الرق��ي والتطل��ع وزم��ان أن یس��عد اإلنس��ان والمجتم��ع البش��ري ویض��من ل��ھ التق��دم و
 واالزدھار)

وھذا یعني أن حركة االمام الحسین لم تكن مجرد حركة منبثقة ع�ن معرك�ة 
حامیة الوطیس بین اإلمام الحسین (ع) ویزید اللعین، وإنما ھي حال�ة ص�راع ب�ین 

ع) ھ�و ال�دین الكام��ل (الحس�ین تی�ارین یم�ثالن كم�ال الخی�ر وكم�ال الش�ر، فاإلم�ام 
ض��من لإلنس��ان االرتق��اء بإنس��انیتھ إل��ى مس��توى تحم��ل والق��انون الش��امل ال��ذي ی

المسؤولیة الفردیة أمام ما تقتضیھ المسؤولیات والواجبات الجماعیة في ظل تعالیم 
 خاتمة الرساالت الموجھة إلى بني آدم أجمعین.

وق����د رأى الكثی����ر م����ن المفك����رین ص����حة الص����راع المب����دئي ال����دائم ب����ین 
المرء یجد أمامھ دوماً حس�یناً ویزی�داً ف�ي ك�ل  األیدیولوجیتین المتناقضتین. فمازال

زمان ومكان، وھما یتنازعان بین الحق والباط�ل، وأن ھ�ذا الن�زاع ھ�و ف�ي الواق�ع 
تجس�ید للص�راع ب��ین الخی�ر والش�ر ال��ذي م�ا زال قائم�اً وعلین��ا اتخ�اذ موق�ف ثاب��ت 

 وواضح منھ.
 المبدأ والال وألن الصراع أبدي بین اإلیمان والكفر، بین الحق والباطل، بین

مبدأ، فعلینا أن نلتزم دائماً جانب الحق والخیر والفض�یلة ف�ي ھ�ذا الص�راع فعن�دما 
خ��رج اإلم��ام الحس��ین (ع) بأھ��ل بیت��ھ الك��رام (ع) لخ��وض المعرك��ة الحاس��مة ب��ین 
أتباع العقیدة األمویة القائمة على تحویل الدین إلى سلعة تجاریة تأخذ ف�ي حس�بانھا 

دون إقام�ة أي وزن للتع�الیم الروحی�ة وللمب�ادئ األخالقی�ة  سیاسة الربح والخس�ارة
 التي أرادت تلك الرسالة السماویة أن یتحلى بھا كل إنسان على وجھ البسیطة.
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لقد أراد اإلمام الحس�ین (ع) (أن ینش�ل األم�ة م�ن الحض�یض ال�ذي أركس�ت 
ث��ل فی��ھ إل��ى الع��ز، وذل��ك عن��دما رض��یت األم��ة اإلس��المیة بواقعھ��ا المت��ردي، المتم

بالخمول، والركون إلى الدنیا، والسكوت عل�ى الظل�م، وتس�لط الظ�المین م�ن أمث�ال 
یزید وأبیھ وأضرابھم، فأراد اإلمام الحسین (ع) أن یبث روح اإلیمان والحق فیھ�ا 
لتنھض من جدی�د، كم�ا كان�ت ف�ي عھ�د رس�ول هللا (ص) وم�ن النق�اط الھام�ة الت�ي 

فاجعة الكربالئیة إنھ�ا قض�یة الت�آخي ف�ي یجب أن نتذكرھا دائماً عند الحدیث عن ال
ثقاف�ة عاش�وراء ف�ي [ هللا واالعتصام في كل حدث وفي كل موقف من مواقف الحی�اة.

دمش�ق  –فكر اإلمام الشیرازي إعداد ونشر مركز اإلمام الشیرازي للبحوث والدراسات بی�روت 
 .]12م ص2002 /1ط

وبما أن الحركة الحسینیة ھي حركة التآخي بین المؤمنین، فقد كان لخروج  
 أھل بیت الحسین (ع) داللة عمیقة على األبعاد الروحیة لعملیة التآخي تلك.

فالك��ل یعل��م أن اإلم��ام الحس��ین (ع) ك��ان قائ��داً لجیش��ھ الص��غیر المك��ون م��ن 
جیش�ھ الص�غیر  بعض الشباب والرجال وحتى من النس�اء واألطف�ال، وك�ان ض�من

وجوه عربی�ة ووج�وه غی�ر عربی�ة، وك�ان ف�ي جیش�ھ الب�الغ عل�ى بع�ض الروای�ات 
) شخصاً فقط، األبیض واألسمر واألسود، وھذا یعني أن ھناك فلسفة وحكمة 73(

خفیة أراد اإلمام الحسین (ع) إظھارھا وتوضیحھا للناس من خالل إبراز أھل بیتھ 
 ء.(ع) للقیام بأدوارھم على رمال كربال

وتنكشف الغیوم عن تلك الحكمة عندما ندرك أن اإلمام الحسین (ع) أراد أن 
یق��ول لن��ا أن الم��ؤمنین أخ��وة ألن ثورت��ھ ال تعت��رف ب��اللون األب��یض وال ب��اللون 
األسود، وحركتھ ال تعترف بقومیة دون أخرى، وإنما ك�ل األل�وان وك�ل القومی�ات 

هللا ومن أجل كرامة اإلنسان  تسقط أمام ثورتھ وحركتھ ألن نھضتھ كانت من أجل
إینما كان فھو (ع) المحیي لشریعة جده (ص)، وجده بعث للناس كافة وكان رحمة 

 للعالمین.
وانطالق��اً م��ن ھ��ذه الحق��ائق، أن نھض��ة اإلم��ام الحس��ین (ع) (كان��ت نبراس��اً 
لسائر النھضات التحریریة في العالم ضد الظ�المین، وكان�ت ھ�ي االنفج�ار العظ�یم 

 رش كل الطغاة المستبدین، كما ومھدت الطریق أمام الثورات األخرى)الذي ھز ع
عبد هللا ع�دنان المنتفك�ي (الث�ورة الحس�ینیة ف�ي الفك�ر الع�المي) مجل�ة الثقاف�ة اإلس�المیة إص�دار [

 .]44) ص50م العدد (1993آب  –راجع عدد تموز  –المستشاریة الثقافیة اإلیرانیة بدمشق 
لنب�راس لس�ائر النھض�ات التحریری�ة ف�ي الع�الم ن الحرك�ة الحس�ینیة كان�ت اإ

 ضد الظالمین.
ومثالنا ھو ق�ول ال�زعیم الھن�دي (المھاتم�ا غان�دي) ال�ذي أس�تطاع أن یح�رر 
األمة الھندیة من براثن االستعمار اإلنكلیزي البغ�یض، حی�ث وق�ف ق�ائالً بك�ل ثق�ة 
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ت�دي باإلم�ام وصدق مخاطب�اً أبن�اء الھن�د: (عل�ى الھن�د إذا أرادت أن تنتص�ر، أن تق
 الحسین).

أن الثورة الحسینیة لم تكن في یوم م�ن األی�ام إرث�اً للمس�لمین فحس�ب، وإنم�ا 
الث��ورة الحس��ینیة إرث للبش��ریة جمع��اء، ول��ذلك إذا أرادت اإلنس��انیة الجریح��ة أن 
تشفى من جراحھا وأن تعافى من آالمھا، علیھا أن تع�یش كربالءھ�ا المس�تمدة م�ن 

 كربالء الحسین (ع).
لمي إلنقاذ جمیع النا س من الظلمات إلى الن�ور، .. حیث أن اإلسالم دین عا
 ولیس دین ألف ملیون مسلم فقط).

فاألمة التي ال تعود لقراءة تاریخھا وال ترتبط بجذورھا وال تقتدي برموزھا 
لھي أمة ال یمكن أن تعیش الحاضر مع بذور القدرة على اللحاق بموكب الحضارة 

 والرقي في المستقبل.
واالمتث���ال لتع���الیم  االقت���داءنص���ب عینھ��ا ض���رورة  واألم��ة الت���ي ال تجع���ل

عظمائھ��ا، خاص��ة إذا ك��ان عظماؤھ��ا م��ن المعص��ومین ال��ذین یمثل��ون س��فن النج��اة 
ومص�ابیح الھ�دى، فل�ن یمكنھ�ا أن تفل�ح ف�ي الس�یر عل�ى نھ�ج التق�دم وال یمكنھ�ا أن 

دأ تعیش السعادة والرفاھی�ة المطل�وبتین، تل�ك الرفاھی�ة والس�عادة الق�ائمتین عل�ى مب�
 التوازن بین احتیاجات الدنیا ومتطلبات اآلخرة.

ولو توقفنا مع أحد كتب اإلمام الشیرازي (ره) عن فلس�فة الحرك�ة الحس�ینیة 
وما أكثرھا في مؤلفاتھ القیمة، ونقصد بذلك كتاب (رؤى عن نھضة اإلمام الحسین 

ل (ع))، لوجدنا أن س�ماحتھ ق�د أوج�ز لن�ا أھ�داف خ�روج اإلم�ام الحس�ین (ع) بش�ك
واضح ومبسط، ولكن س�ماحتھ رك�ز بش�كل واض�ح عل�ى نقط�ة ھام�ة مركزی�ة ف�ي 
قضیة الخروج واالستشھاد، إنھا الغایة األخالقیة التي أراد اإلم�ام الحس�ین (ع) أن 
یعید إلیھا البھاء والنضارة كما كانت علیھ في زمن رسول هللا (ص). ألم ی�أِت ف�ي 

 )؟9الحدیث الشریف: (تخلقوا بأخالق هللا)(
إذاً، فاألخالق حجر األساس في الشریعة اإلسالمیة وذلك ألن األخ�الق ھ�ي 
الناظم الذي یحدد عالقة الفرد باآلخرین، ویحدد أیضاً عالقة ذلك الفرد بذاتھ وبا� 

 عز وجل.
ول��ذلك ف��إن حرك��ة اإلم��ام الحس��ین م��ع أھ��ل بیت��ھ (ع) مرك��زاً عل��ى أن أح��د 

ویم�ھ، بع�د أن تل�ون س�لوك الن�اس أھداف تل�ك الحرك�ة (تص�حیح س�لوك الن�اس وتق
وأخالقھم في ظل النظ�ام األم�وي بط�ابع العن�ف واالس�تبداد والوحش�یة واالس�تھتار 
بما ال یتناسب مع الخلق اإلسالمي واإلنساني، فأع�اد اإلم�ام (ع) بنھض�تھ الش�ریفة 
مك�ارم األخ�الق الت�ي بناھ��ا ج�ده الك�ریم (ص) وق�دمھا إل��ى البش�ریة ودع�ى الن��اس 

 .في كل مراحل الحیاة) للتخلق بھا
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ل��ذلك علین��ا إحی��اء الش��عائر الحس��ینیة والتركی��ز عل��ى عملی��ة تج��ذیر الش��عائر 
الحسینیة في النفوس والعقول عند كافة المسلمین الذین یریدون حقاً بن�اء وص�یاغة 

 الشخصیة اإلسالمیة على أعلى وأسمى المستویات اإلنسانیة الراقیة.
ویمك��ن اعتب��ارا الباع��ث األول للمواك��ب الحس��ینیة ھ��و التأكی��د عل��ى ص��دق 
الم�واالة ألھ��ل البی�ت (ع) فك��راً وممارس�ة، باإلض��افة إل�ى التع��اطف الوج�داني لم��ا 
لح��ق بھ��م (ع) م��ن فواج��ع ونكب��ات بع��د غی��اب ص��احب الرس��الة اإلس��المیة (ص) 

ت التي لحق�ت بھ�م والتي ال یمكن لكل ذي بصیرة أن یرى في تلك الفواجع والنكبا
اإلم��ام الس��ید محم��د الحس��یني [(ع) إال محاول��ة ج��ادة إلجھ��اض رس��الة محم��د (ص) 

 .]15الشیرازي (الحسین مصباح الھدى) مؤسسة السیدة زینب (ع) بیروت د.ت ص
اإلم��ام الس��ید محم��د الحس��یني الش��یرازي (الحس��ین مص��باح الھ��دى) مؤسس��ة 

 .19السیدة زینب (ع) د.ت ص
أع��داء محم��د (ص) الدؤوب��ة االنتق��ام من��ھ ع��ن طری��ق م��ن خ��الل مح��اوالت 

إلح��اق األذى و (تص��نیع) الفواج��ع والنكب��ات لذریت��ھ المتمثل��ة ب��أوالد عل��ي وفاطم��ة 
 (علیھما السالم).

ف��المنبر الحس��یني محط��ة ھام��ة ف��ي المس��یرة الحس��ینیة الداعی��ة للع��ودة إل��ى  
ر س�فیر للس�ماء مبادئ وتعالیم الس�ماء الم�وحى بھ�ا إل�ى الرس�ول األم�ین (ص) آخ�

 على األرض.
المح���ور الث���اني: الص���البة النفس���یة ألبط���ال الحش���د الش���عبي امت���داد للنھض���ة    

 :الحسینیة
الصالبة النفسیة: مصدر من المصادر الشخص�یة الذاتی�ة لمقاوم�ة اآلث�ار     

السلبیة لضغوط الحیاة والتخفیف من آثارھا على الصحة النفسیة والجسمیة. یعیش 
اإلنسان الیوم في عصر یتمیز بالسرعة المتالحقة التي تجعل�ھ عرض�ة لمواق�ف أو 

ت��ادة والواق��ع أن ض��غوط الحی��اة أح��داث غی��ر مألوف��ة بالنس��بة للحی��اة الیومی��ة المع
وأحداثھا الحرجة ھي من طبیعة الوجود اإلنساني، وركن أساسي من أركان الحیاة 
بجوانبھا الموجبة والسالبة، وال تخلو الحیاة منھا، وتزداد الض�غوط كم�اً وكیف�اً م�ع 
تعق��د الحض��ارة وتس��ارع إیق��اع العص��ر وتحدیات��ھ، وتص��ل ھ��ذه الظ��اھرة إل��ى ح��د 

سان، إال أن ذلك قد ال یح�دث عن�د ك�ل األف�راد، فق�د ل�وحظ أن معظ�م استھداف اإلن
األفراد یحتفظون بمس�توى ع�اٍل م�ن األم�ن النفس�ي والص�حة البدنی�ة، وال یص�یبھم 
المرض بالرغم من تعرضھم ألح�داث حیاتی�ة ض�اغطة األم�ر ال�ذي یجعلن�ا نعط�ي 

 دوراً ھاماً لشخصیة الفرد بكل جوانبھا. 
نظ�ار إل�ى االھتم�ام بض�رورة فح�ص مص�ادر مقاوم�ة وھذه النتیجة لفتت األ

الضغوط، أي فحص تلك العوامل والمتغیرات التي تساعد األفراد على التوافق مع 
األحداث الضاغطة المختلفة التي یتعرضون لھا ف�ي حی�اتھم الیومی�ة، وال تص�یبھم 
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ت��ي منھ��ا المح��ن النفس��یة واألم��راض بأش��كالھا المختلف��ة، وم��ن ب��ین تل��ك العوام��ل ال
حظی������ت ح������دیثاً باھتم������ام كثی������ر م������ن الب������احثین عام������ل الص������البة النفس������یة 

Psychological Hardiness  بھدف معرفة المتغیرات النفس�یة واالجتماعی�ة
الت���ي تكم���ن وراء احتف���اظ األف���راد بص���حتھم النفس���یة والجس���میة رغ���م تعرض���ھم 

ة للضغوط، وتوصلت إلى أن الصالبة النفسیة ھي مجموعة من الخصائص النفس�ی
تشمل متغیرات االلتزام ووضوح الھدف والتحكم والتحدي، وھ�ذه الخص�ائص م�ن 
ش���أنھا المحافظ���ة عل���ى الص���حة النفس���یة والجس���میة واألم���ن النفس���ي ب���الرغم م���ن 

كم��ا أن األم��ن النفس��ي یع��د م��ن الحاج��ات المھم��ة  ،التع��رض لألح��داث الض��اغطة
ع الحاجة إلى األمن لدى الضروریة التي البد من إشباعھا لدى األبناء، وإذا لم تشب

األبناء فإن ذلك یشعرھم بالتھدید، أھمیة الشعور باألمن النفسي في ھذا العالم الذي 
یتصف بالحروب والكوارث واألزمات االقتص�ادیة وانتش�ار البطال�ة والخ�وف م�ن 

 المستقبل". 
إن مفھ��وم الص��البة النفس��یة ق��د ح��از عل��ى اھتم��ام الب��احثین ف��ي الدراس��ات 

ت���ي ظھ���رت ف���ي الس���نوات األخی���رة، حی���ث ت���م الكش���ف ع���ن متعلق���ات النفس���یة ال
Correlates  عدیدة ترتبط بھذا المفھوم؛ مثل االكتئاب والقلق والتفاؤل والتشاؤم

وتع��اطي الكح��ول وأخ��رى غیرھ��ا. ولك��ن المتتب��ع للدراس��ات النفس��یة العربی��ة یج��د 
ھ "عل�ى ال�رغم نقصاً واضحاً في دراسة ھذا المفھوم، أم�ا مفھ�وم األم�ن النفس�ي أن�

من اھتمام الباحثین في العالم الغربي بدراسة الشعور باألمن النفس�ي، إال أنن�ا نج�د 
 االھتمام بھا في المجتمع العربي یكاد یكون ضعیفاً إلى حد ما". 

ھذه الندرة أو الغیاب لدراسة ھذین المفھومین معاً لیس ل�ھ م�ا یب�رره؛ حی�ث 
یب�دو أنھ�ا ت�رتبط بالس�لوك اإلنس�اني، وتس�اعد  إنھما من أكثر المفاھیم النفسیة الت�ي

 على فھم كثیر من العالقات المرتبطة بالشخصیة. 
إذ شكل الصراع على الدوام جزءا أصیال من طبیعة الوجود اإلنساني عل�ى 
األرض، إذ ال یمكن فصل اختالف اآلراء وتباین الرؤى وتعدد الغایات واألھ�داف 

إلدراكی��ة الطبیعی��ة والت��ي تعرفھ��ا الش��ریعة ع��ن س��یكولوجیة اإلنس��ان ومس��تویاتھ ا
اإلسالمیة (بالرشد)، ومن ھنا ف�ان أس�س الص�راع وغایات�ھ تبق�ى خاض�عة للقواع�د 
االیجابیة والسلبیة منھا، وما قتل قابیل ألخیھ ھابیل (ع) في بدایة الوجود اإلنساني 

) على األرض إال دلیال على الفھم السلبي للصراع في حین ك�ان رف�ض ھابی�ل (ع
لبسط لید لقتال أخیھ شكال سلمیا من إشكال المقاومة وھي صورة للعقل الرشید في 
إدارة عملی��ة الص��راع بم��ا یتناس��ب وظ��روف الح��دث الت��اریخي، باعتب��ار إن العق��ل 
الرشید ھو األقدر على تحقی�ق معیاری�ة الص�راع وطبیع�ة المقاوم�ة، كم�ا ف�ي قول�ھ 

الحقیقة لقواعد الصراع وفق المفھوم  تعالى: " ألیس منكم رجل رشید". لكن القیمة
اإلسالمي تخضع للمعیاری�ة اإللھی�ة ذاتھ�ا ف�ي تحدی�د النفس�یة الفكری�ة واالجتماعی�ة 
لإلف��راد والمجتمع��ات. كم��ا ف��ي قول��ھ تع��الى: (إن أك��رمكم عن��د هللا اتق��اكم) ف��التقوى 
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رغب�ات كمعیاریة إلھیة تتجاوز القیم اآلنیة للوجود اإلنساني، كما أنھ�ا ال تخض�ع لل
واألھواء، باعتب�ار أنھ�ا س�تمثل محاول�ة الس�تنھاض ال�وعي الجمع�ي بقیم�ة التق�وى 
حتى في حالة الصراع والمقاومة، أم�ا ع�دم إدراك قیم�ة ھ�ذه المعیاری�ة فان�ھ یمث�ل 

 الجانب السلبي في حركة الوجود قبال التقوى.
مم��ا ففالس�فة الت�اریخ ی�درك معن�ى المقاوم�ة بأن��ھ تفاع�ل یمث�ل نتاج�ا طبیعی�ا 

یستدعي فكرة ملحة لإلصالح ولتغییر الواقع االجتم�اعي والفك�ري المنح�رف ع�ن 
المس��ارات الطبیعی��ة للحی��اة. وھ��ي بالت��الي ال تتخ��ذ مس��ارا واح��دا لكنھ��ا تن��دفع نح��و 
تحقیق��ھ غای��ة تاریخی��ة، وھ��ي ب��ذلك تمتل��ك حتمیتھ��ا م��ن وج��ود الحاج��ة المس��تمرة 

داعش) والتي توافد إلیھا أبناء الش�عب للتغییر. إذ نرى النھضة التي دعت لمقاتلھ( 
وبخاصة أبناء الحشد الشعبي إلى تحریك الوعي الجمعي من خالل موقف تسلسلي 
یقود إلى حتمیة الخالص من ھؤالء والسعي لبناء مجتمع من أجل أن نفعّل ضمیر 
األمة ووجدانھا لمواجھة التحدیات التي یعیش�ھا، وت�ذلیل العقب�ات الت�ي تح�ول دون 

ل االجتماعي واإلنس�اني، واالنط�الق نح�و العم�ل لل�دفاع ع�ن قیمن�ا وحریتن�ا التفاع
وكرامتن��ا، واالن��دفاع تج��اه تعزی��ز الس��الم والس��لم والوق��وف م��ن ھ��ؤالء ال��دواعش 
موقف المنافي فن�رى أبن�اء الحش�د الش�عبي ل�دیھم الق�درة عل�ى المواجھ�ة الفعال�ة أو 

ئی��ة المرتبط��ة باس��تمرار الس��المة عوام��ل المقاوم��ة؛ أي "المتغی��رات النفس��یة أو البی
النفسیة حتى في مواجھة الظروف الضاغطة والتي من شأنھا دعم قدرة الفرد على 
مواجھ��ة المش��كالت والتغل��ب علیھ��ا. إذ ن��رى مس��ارھم یتح��ول إل��ى التركی��ز عل��ى 

لل��دفاع ع��ن ش��رف أالم��ھ بنس��ائھا وأطفالھ��ا وش��یوخھا  لش��ریفةاالمقاوم��ة متغی��رات 
یحتفظ��ون بص��حتھم  ھ��ؤالء األش��خاصونھ��ا ھ��ي الت��ي جعل��ت الص��البة الت��ي یمتلك

الجس��میة والنفس��یة رغ��م تعرض��ھم للض��غوط؛ ذل��ك إن المس��اندة االجتماعی��ة الت��ي 
جعلت افرد الحش�د الش�عبي یقیم�وا الض�غوط تقییم�اً واقعی�اً، كم�ا أنھ�ا جعل�تھم أكث�ر 

 نجاحاً وفعالیة في مواجھتھا.
لشخصیة یجب التأكی�د علی�ھ ف�ي أن الصالبة النفسیة عامل ھام وحیوي في ا

البحوث المستقبلیة حتى یتضح أكثر ویتطور من مس�توى األش�خاص إل�ى مس�توى 
اس��تخدامھ بالمؤسس��ات والمراك��ز العالجی��ة واإلرش��ادیة حت��ى یس��تخدم عل��ى نط��اق 
واسع في التطویر واختیار األشخاص ذوي الصالبة النفسیة في مھمات خاصة في 

النفس��یة أص��بحت م��ن المف��اھیم الھام��ة ف��ي أوق��ات ش��تى المج��االت؛ ألن الص��البة 
الخطر وتحدي المصاعب وضغوط العمل واإلنج�از، كم�ا أن لھ�ا ت�أثیرات إیجابی�ة 

 على األنظمة والنزاعات والضغوط.
فھناك عالقة قویة بین الصالبة النفسیة والكفاءة الذاتیة، إذ رأینا  أن األفراد 

تی�ة م�ن أبن�اء الحش�د الش�عبي یمیل�ون إل�ى الذین لدیھم مستوى عاٍل م�ن الكف�اءة الذا
سلوكیات قادتھم إلى نت�ائج ناجح�ة م�ع االعتق�اد ف�ي ق�درتھم عل�ى ذل�ك ألن الكف�اءة 
الذاتی��ة ت��رتبط ارتباط��اً إیجابی��اً بالص��البة النفس��یة وأن الف��رد ال��ذي یتمت��ع بالص��البة 



 2018�رش�ن الثاين  8-7  اجلامعة املستنرصیة -لكیة ا�ٓداب ملتقى الطف ا�ويل العلمي والثقايف العارش        
 

721 
 

الحی�اة  النفسیة أقل احتم�االً لإلص�ابة ب�األمراض النفس�یة والجس�میة نتیج�ة ألح�داث
الضاغطة، وأن أیة أمة من األمم  عندما تتعرض لمؤثرات عدیدة ومتنوعة فعلیھ�ا 

المؤثرات بأسلوب متزن وموضوعي وحك�یم وعلیھ�ا أن ت�درك  ھذهإن تتعامل مع 
لدیھا من قوة  وإمكانیات متعددة فتعمل عل�ى تطوی�ع تل�ك الم�ؤثرات لمص�لحتھا  ما

وتع�د  .اجھ  التحدیات ومستجدات الحیاةوتجعل منھا قوة تستطیع استثمارھا في مو
من أخطر أنواع الم�ؤثرات الت�ي ینبغ�ي التعام�ل  والفكرالمؤثرات المتعلقة بالمعتقد 

 معھا.  والتفاعل
وأبن��اء الحش��د الش��عبي إنھ��م إبط��ال لبس��وا القل��وب عل��ى ال��دروع، تق��دموا  

ظوم�ة یسابقون بعضھم بعضا باتج�اه الم�وت، كم�ا ق�دمت حرك�ة اإلم�ام الحس�ین من
مناقبی��ة جدی��دة، تنبث��ق م��ن روح المس��ؤولیة وااللت��زام األخالق��ي، وتجل��ى ذل��ك ف��ي 
أخالقیات معسكري الحادثة، حیث معس�كر اإلم�ام الحس�ین وأنص�اره ال�ذین دافع�وا 
بع�ز وف��داء وأخالقی�ة عالی��ة ع��ن ال�دین والمص��لحة العام��ة، أذ تكرس�ت قض��یتھ ف��ي 

وح�ده یس�تحق البح�ث والتركی�ز  شكل الشھادة وظروف تحققھا مع إن ھ�ذا الجان�ب
علیھ، ولكن األھم في قضیتھ ھي الطبیعة العقائدیة لشھادتھ علیھ السالم باعتبارھ�ا 
منھج�ا للع�ودة بالمش�روع اإلس�المي إل�ى أص�التھ الرس�الیة، ف�إدراك األم�ة ووعیھ�ا 
بحقیق��ة قض��یة نھض��ة اإلم��ام الحس��ین وش��ھادتھ إنم��ا ی��تم م��ن خ��الل رؤی��ة معرفی��ة 

حقق��ت العالق��ة ب��ین العقی��دة وحرك��ة الت��اریخ ح��د الش��ھادة ف��ي ارض  باعتبارھ��ا ق��د
ك��ربالء، مم��ا یعن��ي إن ش��ھادتھ ق��د أوج��دت معن��ى لص��یرورة تاریخی��ة تتمس��ك بھ��ا 

فالكل یعلم أن اإلمام الحسین (ع) كان قائ�داً لجیش�ھ  .األمة في مشروعھا المستقبلي
ألطف�ال، وك�ان الصغیر المكون م�ن بع�ض الش�باب والرج�ال وحت�ى م�ن النس�اء وا

ضمن جیشھ الصغیر وجوه عربیة ووجوه غیر عربیة، وكان في جیشھ البالغ على 
) شخص��اً فق��ط، األب��یض واألس��مر واألس��ود، وھ��ذا یعن��ي أن 73بع��ض الروای��ات (

ھناك فلسفة وحكمة خفیة أراد اإلمام الحسین (ع) إظھارھا وتوض�یحھا للن�اس م�ن 
 م على رمال كربالء.خالل إبراز أھل بیتھ (ع) للقیام بأدوارھ

وتنكشف الغیوم عن تلك الحكمة عندما ندرك أن اإلمام الحسین (ع) أراد أن 
 یقول

لن��ا أن الم��ؤمنین أخ��وة ألن ثورت��ھ ال تعت��رف ب��اللون األب��یض وال ب��اللون  
األسود، وحركتھ ال تعترف بقومیة دون أخرى، وإنما ك�ل األل�وان وك�ل القومی�ات 

نھضتھ كانت من أجل هللا ومن أجل كرامة اإلنسان تسقط أمام ثورتھ وحركتھ ألن 
إینما كان فھ�و (ع) المحی�ي لش�ریعة ج�ده (ص)، ك�ان اإلم�ام الحس�ین( ع) نبراس�اً 
لس��ائر النھض��ات التحریری��ة ف��ي الع��الم ض��د الظ��المین، وھ��ذا أمی��ر الم��ؤمنین علی��ھ 

ع�ّدة وف�ي  السالم الذي كان درساً خالداً ال یُنسى لكّل األجیال البش�ریّة، م�ن جھ�اتٍ 
الظروف واألوضاع المختلفة؛ سواٌء في عملھ الف�ردّي والشخص�ّي أم ف�ي مح�راب 
عبادتھ أم في مناجاتھ أم في زھده أم في فنائھ في ذكر هللا، أم في جھاده مع ال�نفس 
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والشیطان والدوافع النفسانیة والمادیة. وفي جھ�اده ألج�ل رف�ع خیم�ة الح�ّق وإقام�ة 
م الّذي حمل فی�ھ النب�ّي األك�رم ص�لى هللا علی�ھ وآل�ھ وس�لم العدالة، أي منذ ذلك الیو

ثقل الرسالة على عاتقھ، وم�ن الس�اعات األول�ى، وج�د إل�ى جانب�ھ شخص�اً مجاھ�داً 
وإلى  السالم.وھو عليٌّ علیھ  -كان ما زال في بدایة عھده وشبابھ  -مؤمناً مضّحیاً 

ك��ة، ل��م یتوقّ��ف أمی��ر آخ��ر س��اعات حی��اة النب��ّي ص��لى هللا علی��ھ وآل��ھ وس��لم المبار
المؤمنین علیھ السالم لحظةً واحدة عن الجھاد في طری�ق إقام�ة النظ�ام اإلس�المّي، 
وفیما بعد من أجل الحفاظ علیھ. فكم جاھد وكم خاطر بنفس�ھ وك�م ذاب ف�ي طری�ق 

التأم�ت ف�ي شخص�یة وحی�اة وش�ھادة ھ�ذا  والع�دل، فق�دالجھاد من أجل إقامة الح�ّق 
جمة تمام�اً م�ع بعض�ھا بعض�اً وتل�ك العناص�ر الثالث�ة ھ�ي الرجل الفذّ عناصر منس�

عبارة عن: القّوة، والمظلومیة، واالنتصار. فقّوتھ تكمن في إرادتھ الصلبة وعزمھ 
الراسخ، وفي تسییر دفّة الشؤون العسكریة في أعقد المواق�ف، وف�ي ھدای�ة العق�ول 

 نحو أسمى المفاھیم اإلسالمیة واإلنسانیة،
 الحشد  ألبطالالحركة الشعبیة  الثالث:المحور 

حرك��ة الحش��د الش��عبي االستش��ھادیة ھ��ذه الملحم��ة الت��ي قادھ��ا ھ��ؤالء  تع��د
الح�ب حی�ث س�تبقى خال�ده ف�ي  العش�ق وبمنظ�اركنھھا إال بمنطق  نال یمكاإلبطال 

ھذه الدنیا وستخلد الى االبد التي تسیر في خط الموت الجسدي بھدف الوصول إلى 
 :ھي البقاء الروحي

أ) التجس��ید الحقیق��ي للكثی��ر م��ن المف��اھیم والق��یم اإلنس��انیة النبیل��ة ف��ي الحی��اة 
 كالتضحیة والعدالة والحق والحریة والرفعة اإلنسانیة.

ب) استنفار دائم لإلنسان كي یعیش في كل لحظة من عمره حالة االس�تعداد 
ی���اة ال���دائم لمواجھ���ة الباط���ل والش���ر أینم���ا وج���د وف���ي أي عص���ر ك���ان، ألن الح

بمتناقض��اتھا تتطل��ب م��ن الم��ؤمن الحقیق��ي أن یك��ون ك��ل ی��وم عن��ده عاش��وراء وأن 
 تكون كل ارض لھ كربالء.

ج) تحقیق لقول هللا سبحانھ وتعالى: (والذین جاھدوا فینا لنھدینھم سبلنا وإن 
) فجھ��اد أبن��اء الحش��د الش��عبي مكم��ال لجھ��اد 69هللا لم��ع المحس��نین) (العنكب��وت:

 وامتداد لحركة األنبیاء الجھادیة.الحسین (ع) 
د) نھضة الحشد الشعبي عبارة عن إعادة تشكیل وبل�ورة الشخص�یة الق�ادرة 
عل��ى إدراك مع��اني وأھ��داف الحی��اة م��ن خ��الل متغیراتھ��ا الحركی��ة وخ��ط س��یرھا 

 لإلمام.                                           
 الخاتمة:

الی��وم ابن��اء الحش��د الش��عبي فق��د اخت��اروا الش��ھادة عل��ى الحی��اة، ولب��وا الن��داء 
د الوالمقدس، وتركوا وراء ظھورھم الغ�الي والنف�یس، لك�نھم ل�م ینس�وا األھ�ل واأل
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واألحبة، أنھم حملوا كل ھؤالء في قلبوھم وھ�م ی�دافعون ع�ن ال�وطن والمقدس�ات، 
 طرف (داعش) ومن لّف لفھ.ویبعدون الشر عنّا، شر اإلرھاب والتنظیم المت

الحس�ین (ع) وأیدیولوجی�ة  لإلم�اممن ذلك نرى ان فلس�فة النھض�ة الحس�ینیة 
الحش�د الش�عبي الت�ي تس�یر ف�ي خ�ط  أبط�العلیھ�ا  الحركة االستشھادیة والت�ي س�ار

 الموت الجسدي بھدف الوصول إلى البقاء الروحي.
س�بیل إع�ادة وإحی�اء وھكذا نرى اننا تفاعلنا عملیاً مع النھضة الحس�ینیة ف�ي 

الشعائر الحسینیة بعد أن رفع النقاب عن العدید من الجوانب الفلسفیة لتلك النھضة 
التي كانت نقطة انطالقھا كربالء في عاشوراء، أما حدودھا فھي ح�دود الع�الم ف�ي 

 كل زمان وأوان.
 المراجع:المصادر و

والع�ودة إل�ى اإلس�الم) دار ص�ادق بی�روت اإلمام السید محمد الحسیني الشیرازي (عاشوراء  -1
 .11م ص2/2003ط

 .18ص 2/1982القاھرة ط –توفیق أبو علم (الحسین بن علي) دار المعارف بمصر  -2
بی�روت  –اإلمام السید محمد الحسیني الشیرازي (رسالة عاشوراء) طبع ھیئة محم�د األم�ین  -3

 .3ھـ ص1/1422ط
 .16م ص1/1999بیروت ط –دار الساقي  إبراھیم الحیدري (تراجیدیا كربالء) -4
) دار ص��ادق -ع–اإلم�ام الس��ید محم��د الحس�یني الش��یرازي (ق��بس م��ن ش�عاع اإلم��ام الحس��ین  -5

 .30ص 2/2002بیروت ط
ثقاف��ة عاش��وراء ف��ي فك��ر اإلم��ام الش��یرازي إع��داد ونش��ر مرك��ز اإلم��ام الش��یرازي للبح��وث  -6

 .12م ص2002 /1دمشق ط –والدراسات بیروت 
هللا عدنان المنتفكي (الثورة الحسینیة في الفكر العالمي) مجل�ة الثقاف�ة اإلس�المیة إص�دار عبد  -7

) 50م الع���دد (1993آب  –راج���ع ع���دد تم���وز  –المستش���اریة الثقافی���ة اإلیرانی���ة بدمش���ق 
 .44ص

اإلمام السید محمد الحسیني الشیرازي (الحس�ین مص�باح الھ�دى) مؤسس�ة الس�یدة زین�ب (ع)  -8
 .15صبیروت د.ت 

اإلمام السید محمد الحسیني الشیرازي (الحس�ین مص�باح الھ�دى) مؤسس�ة الس�یدة زین�ب (ع)  -9
 .19د.ت ص

اإلمام السید محمد الحسیني الشیرازي (الحسین مصباح الھدى) مؤسسة الس�یدة زین�ب (ع)  -10
 .16د.ت ص

الشیرازي مؤسسة في رحاب اإلمام الشیرازي إعداد المؤسسة العالمیة إلحیاء تراث اإلمام  -11
 .15م ص1/2002المجتبى بیروت ط

 علی�ھ( طال�ب أب�ي ب�ن اإلمام عل�ي عند اإلدارة خصائص )،2005(باقر  محسن القزویني،. 12
 السالم).

اإلم��ام الس��ید محم��د الحس��یني الش��یرازي (عاش��وراء والق��رآن المھج��ور) مؤسس��ة المجتب��ى  -13
 .36ھـ ص1421 /1بیروت ط

اإلمام السید محم�د الحس�یني الش�یرازي (الص�یاغة الجدی�دة لع�الم اإلیم�ان والحری�ة والرف�اه  -14
 . 728ھـ ص1413 /3والسالم) مؤسسة الفكر اإلسالمي بیروت ط
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Imam Al-Hussein is the paragon of all right paths for hav-
ing the pure Islamic doctrines in theory and practice. As Al-
Hussein's voice inspired the Friar and called for the right path, 
it is what we do invoke Allah in our payers "Show us the 
straightway". In all times, we are to resort to such inquiry to 
calibrate the orbit we are in, as in, worship, commerce, com-
munication, personal dealings, decision-making administra-
tive, economic and political, friends selecting and spouse 
choosing, in all our dealings.

Accordingly, denoting on metalepsis and characterization 
in this comparative study, both plays refer to historical figures 
who are either real as in Al-Taff Battle or a myth created by 
people. However, both plays convey a message against op-
pression through image of conflict and dilemma. The Husseini 
case represented a reflection of the nature of the conflict with 
the other as well as the conflict with the self as the poet fits be-
tween his theater struggle and intellectual and social conflicts. 
In time, the Friar was eager to know the truth with a dilemma 
inside him, the black magician, Jacoub was also eager to know 
the fruit of his creation. However, Friar's heart could see the 
light of truth and control himself but Jacoub refused to listen to 
the warnings of his colleague magicians and destroyed him-
self. Besides the participation of the audience in the plays adds 
much to dramatic techniques of modern theatre. Imam Al-
Hussein (Peace be upon him) has led the conflict with a sense 
of Jihad and utter faith that knows no hesitation; as it so with 
the chronicle of Imams, the grandsons of Mohammed (peace 
be upon him and his progeny). 
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Through its rich use of metalepsis Baraka's revolutionary 
play, A Black Mass, has contributed much towards the devel-
opment of a revolutionary Black consciousness. The play 
shows the first serious attempt by a Black dramatist to define 
the world in his own terms by creating new history, new sym-
bols and new legends. The playwright's act of discovering aes-
thetic equivalents for revolutionary politics implies a rejection 
of White traditions and a desire to use theatre as a device to 
raise the consciousness of Black audience and to stimulate
them into revolutionary action.

Through metalepsis, the play exploits the Nation of Is-
lam's myth of the origin of the white species as a story line, 
and uses it as a technique of propagating cultural Nationalism 
among African-American viewers. The play reverses the 
White myth that Negroes are inferior, and projects the Black
Muslim myth as an alternative.

The title A Black Mass itself is befitting as it encourages 
the Black audience to revive their myth and culture and to pre-
pare a 'black mass' in order to rectify the errors of the past, of 
collaborating and wanting to become Whites. Baraka modifies 
the Black Muslim myth to indicate that the ultimate evil is as-
similation of the beast within the Black self, and the Jihad can
begin only with this recognition which will eventually lead
towards Black consciousness.

On the other hand, regarding Al-Husseini Theatre, Al-
Hussein's Voice raises the question that were we in 61 Heg, 
with whom would we be? With the son of the greatest prophet 
Mohammed (Peace be upon him and his household) Imam Al-
Hussein, the son of the commander of the believers and the la-
dy of women in the worlds, Fatima Al-Zahraa (peace be upon 
her), or with Yazid, the sot and killer, the son of the dissenter, 
Mi'awiah Binabisufian, the first enemy to the greatest prophet 
and one of the Tulaka [the released]?
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The Friar responds to Al-Hussein's Voice and submits to 
Allah the one only God:

I do bow to Allah at thy hands,
                        I do declare my Islam with certitude,
             ...
                        Let all life hear me;
                        "I call Allah to witness 
                        That there is none but him,

I bear witness that Mohammed is the messenger 
of Allah,
                       I do bear witness;
                       Thou, the progeny, is on the right,
                         The progeny of the messenger of Allah"

(Al-Khufaji,2011:59)

3. Conclusion:
In the aggregate, tackling the use of characterization and 

metalepsis in a comparative approach discussing the Iraqi play, 
Al-Hussein's Voice and the American play A Black Mass, the 
study shows a gradual development of both Al-Husseini Thea-
tre Theory as well as the history of Black American drama.

Initially, Amiri Baraka had been in dilemma: whether to 
bear with the ill-treatment of an outrageous White society or to 
strike against it. Later, he turned to drama as a medium for ex-
posing brutal treatment and expressing discontent, anger and 
protest. Through his drama, he mainly tried to instill Black
consciousness among the Black masses.

A Black Mass implies that the Black man must build up 
his own value systems, see himself as self-defined and not de-
fined by others. It includes even the rejection of White liberal-
ism. 
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This narrator speaks in general addressing the audience 
directly by their future fortune with the existence of this evil 
white beast saying it would control and destroy them in refer-
ence to the dominance of the white race over the blacks espe-
cially the Afro-American Blacks.  The narrator calls the audi-
ence to declare the Holy War, The Jihad. But this jihad is 
against the Whites who took away the Blacks' freedom.

On the contrary, Al-Hussein's Head addresses the Friar 
and the audience giving recommendations that would save 
their future by their salvation from Hell and gaining them Par-
adise. However, Al-Hussein's Voice also called for a holy war 
against oppression and falsehood. 

Metalepsis is also evident through the involvement of the 
audience in the play. Al-Khufaji's audience at the end of the 
play were listening to Al-Hussein's Voice As if the head was 
taking to them. They were wailing and crying as they were 
watching the play. Similarly, in A Black Mass, the audience is 
urged to acknowledge the very real presence of the beast in the 
world. Jacoub's evil creation, the Beast along with Tiila who 
was contaminated by the beast as it touched her, join the audi-
ence. They join the audience "kissing and licking people" 
screaming as "White!.....White! Me … Me…Me…White!" 
(Baraka, 1998: 56).

In making the Beast soulless, Baraka refers to the whites 
and their arrogant dealing with the Blacks, hence, the issue of 
racism. Jacoub wanted to teach the Beast to be a human but he 
failed until the Beast killed Jacoub and all the characters and 
the other two magicians. On the other hand, we find a Voice of 
Al-Hussein's Head without a body to ensure that Al-Hussein's 
Voice is enough to call for reform for he has sacrifice his body 
to call for reform. 

However, the soulless beast is somehow similar to Al-
Hussein's enemies whose hearts are dead and deserted so they 
cannot look heartily and act rightly.  
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On the other hand, the Friar's role in this play alludes the 
historical storyline that designated a sense of hospitality of a 
Friar  in a border village hosting the caravan to spend the night 
and intending to portray Al-Imam AL-Hussein's head and the 
righteous martyred members of the progeny.

Metalepsis in theatre can also be found in the sudden 
presence of the narrator in a way not expected by the audience. 
In Al-Hussein's voice, we find that Al-Hussein's Head appears
in the final part of the play talking directly to the Friar catch-
ing the attention of the public. He speaks of wisdom and truth 
sending a message and encouraging the Friar as well as the au-
dience to move ahead rejecting all forms of oppression until 
the Friar announces his Islam.

In comparison with A Black Mass, the beast created by 
the black magician also suddenly appears on the stage to take 
part in the play. At its presence on the stage, it started address-
ing other characters that appear shouting and running in terror.  
Yet this bears which seems full of evil as its name suggest al-
luding the white race. Baraka wants to refer again to a myth 
that all people are black in origin and from them came all 
brown, yellow, red, and white people. This white human being 
was created by mischievous black magician.  By using a spe-
cial method of birth control law, the Blackman was able to 
produce the white race.

The play ends with destruction of the holy place of the 
black magicians and the playwright's sly prompting through a 
black Narrator who appears at the end and says, “There are 
beasts in our world. Let us find them and slay them” (Baraka, 
1998: 56). This drama ends with an off-stage voice (narrator) 
dial chants a call for the Jihad to begin. This play demonstrates 
Baraka’s extraordinary talents to fuse form and content into an 
effective performance piece.
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It was the third arrow targeting Al-Hussein's 
heart
                                                 (Al-Khufaji, 2011:33,37)

Furthermore, Hakeem's role was to prevent Al-Hussein Bin 
Ali from the river, but this plan never reaches fruition.

Hakeem I who do ambush him behind the tree
Amputate his right hand,
But he does not stop short of fighting us, 

With his left 
                                                         (Al-Khufaji, 2011: 36)

Shimar's role, however, was not clear. He evaded the Fri-
ar's questions at the beginning refusing to reveal the identity 
and family ratios of Al-Hussein Bin Ali and his household. 
Never the less, the audience already knows the crime he did as 
he proudly confessed at the beginning of the play that he de-
capitated Al-Hussein's Head (Al-Khufaji, 2011). He even sug-
gested decapitating the head of the infant, Abdullah because 
one leader does not have a head to spear it high:

Harmala But, Bin Jawshin,
                                   I daren't decapitate him.

Shamir (with pride)    It's I who is doing so,
                                    He who decapitates Al-Hussein's Head
                                    Is doing everything! 
          (Al-Khufaji, 2011: 20)

Hence, the characters' actions indicate their identities. Al-
Khufaji made a good use of characterization which makes the 
audience relate better to the events taking place. Indeed, con-
versations play a very important role in developing a character, 
because they give us an opportunity to examine the motiva-
tions and actions of the characters more deeply.
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plating about the story of these decapitated heads.  However, 
Al- Khufaji's characters differ in having real historical allu-
sions refereeing to real figures known of their criminality and 
hatred for Al-Beit and not a myth as in Jacoub's of A Black 
Mass.  

Although The Nation of Islam theology states that Yakub 
is the biblical Jacob, all branches of Christianity, Judaism and 
Islam, those that are not allied with the Nation of Islam, reject 
this belief or such characterization of Yakub (Jacob). Under its 
current leader Louis Farrakhan, the NOI continues to assert 
that the story of Yakub is true, claiming that modern science is 
consistent with it (Muhammed, 2010).

In addition, these metaleptic characters in both plays all 
share an evil soul full of mistakes. The black magician deliber-
ately committed mistakes in creating a beast-like human and 
the other knights of AL-Hussein's Voice followed Yazid at 
that time. Under the reign of Yazid, 'Amir Bin S'aad is the 
leader of Al-Taff Battle against Al-Hussein Bin Ali, peace be 
upon him and his progeny. Al-Taff refers to a historical place 
in Karbala where Imam Hussein and his Progeny were sur-
rounded by Yazid's followers.

The characters mentioned above would be recognized 
through their speeches as everyone would answer the Friar 
who exclaimed about their roles and actions in the battle. 
Hence Al-Khufaji's characterization plays important roles in 
identifying his characters.  

Harmala's role, for instance, is unforgettable:
            I am but to shoot certain arrows,

The first arrow is to kill an infant; in the bosom 
of his father
                          …
                       I shoot 'Abbas's eye with the second arrow,
                          ….
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However, the link between the play and the myth meta-
morphoses into a more elaborate commentary as Baraka intro-
duces two powerful elements of fiction imagination into the 
story. Themes of racial harmony and religious responsibility 
are hidden in Baraka's linguistic acrobatics. 

Baraka poetics sensibilities of characterisation come to 
the fore in the protest speeches given to Nasfi, one of the ma-
gicians, who tries to let Jacoub understand and accept the 
enormous error of his creation of the 'white monster'. Jacoub 
seems opposed to his brother magicians, who live contentedly 
in harmony with the universe:
Nasfi Jacoub, you speak of magic that is without human 
sanction.

A magic that would rupture the form of beautiful 
knowledge 
Of beautiful world…
Jacoub I speak of things, of knowledge that is beyond the 
human mind.
Nasfi … what you bring back will be of no benefit to 
man.

Remember the old myths, brother. The forbidden 
fruit of madness.
                                                 (Baraka, 1998: 41-42)

In this work, Baraka appears to be striving to build a sen-
sationalist structure in order to shock, rather than entertain, the 
audience.   

Similarly, in Al-Hussein's Voice, Ridha Al-Khufaji uses 
names alluding to historical figures that had crucial roles in 
killing Imam Hussein, peace be upon him and his progeny, in 
Karbala. These characters are Amir Bin S'aad, Shamir Bin 
Thejushin, Harmala and Hakeem Bin Tufeil. They were ques-
tioned by a Friar, a religious Christian man who kept contem-
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’64—when I first began reading and thinking about it.... The 
next year I wrote Black Mass, based on the Nation of Islam’s
telling of the story of Yacub—the Nation of Islam’s theology 
that seemed to me to be a vehicle for the expression of troth on
many levels about man, spiritual man’s subjugation by anti-
spiritual forces (1969:4-5).

Characteristically, unlike Al-Hussein's Voice, Baraka
used ornate language and stylized performance. The characters 
speak exaggeratedly bombastic idioms. Frequently the dia-
logue for a Black Mass reminds us of the formality of Greek 
drama. This is especially true of the women's chorus-like re-
porting of off-stage calamity:
EULALIE:

The elements disturb us, Lord Magician. The elements t
hreaten us.
OLABUMI:

The sky is not the sky. The earth trembles beneath our feet.
TILA:

The sea shudders and rages, and throws strange creatures
on the land.

(Baraka, 1998:44)
The African-American playwright Amiri Baraka's play A

Black Mass (1965) takes inspiration from the story of Yakub. 
According to critic Melani McAlister, "the character of Yakub, 
now called Jacoub, is introduced as one of three 'Black Magi-
cians' who together symbolize the black origin of all reli-
gions." McAlister argues that, in Baraka's version the experi-
ment creates a single Frankenstein-like "white" monster that
kills Jacoub and the other magician-scientists and bites a 
woman, transforming her in a vampire-like way into a white-
devil mate for himself. From this monstrous couple the white 
race is descended (McAlister, 2001: 105-107).
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troduction of a meaningless evil into a harmonious universe. 
The evil of the Beast is pervasive, corrupting everything and 
everyone it touches. What was beautiful is twisted into an ugly 
screaming thing” (Mitchell, 1994: 194).

The graphic renderingof the"Beast's" creation clearly reac
hes out to the literal-minded and emotionally-
orientedaudience. In the play, Baraka inverts the idea that 
white symbolizes goodness and black symbolizes wickedness, 
so that the images of beauty and life are associated with black-
ness (Elam, 2001).

The main theme of A Black Mass, is to vex black specta-
tors into recognizing the “sickness unto death of the white man 
by exposing his public and private sins” as stated by Floyd 
Gaffney in his biographical essay "Amiri Baraka" (1985). Lar-
ry Neal says, “This is a deeply weighted play, a colloquy on 
the nature of man, and the relationship between legitimate 
spiritual knowledge and scientific knowledge” (1968:30-32). It 
is Baraka’s the most important play mainly because it is in-
formed by a mythology that is wholly the creation of Afro-
American sensibility. 

An important feature of this play is its message of the ur-
gency of shedding off whatever evil influence the whites have 
on black psyche—as a way of creating racial solidarity. While 
he seems to agree with the implied message of the myth about 
the bestiality of the white creature and about the Nation of Is-
lam as an alternative to the white world, Baraka continues to 
stress the Black’s African cultural roots as the marker for ra-
cial solidarity. In an interview with Marvin X and Faruk, 
Baraka says:

I guess, Islam first influenced me through Brother Mal-
colm, Hajj Malik, because he was, actually the first Black man 
that I associated Islam with progressive social thinking... The 
idea that Islam was being connected with progressive social 
thought and black nationalistic thinking... [that was] about 
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able to produce the white race as stated by Elijah Muhammad,
one of the leaders of the Nation of Islam (Watts, 2001).

In the play, the magician prepares to create "A man like 
ourselves, yet separate from us." Jacoub created " a supernatu-
ral being. A being who will not respond to the world of reali-
ty" (Baraka, 1998: 43).

He actually created a white beast or the white race. Now 
the version of this myth created for the stage by Baraka pre-
sents a group of strikingly comic-strip type characters of an 
ancient order of black Magicians' and depicts the creation of 
the white race as being the result of a semi-conscious error by 
a mischievous magician Jacoub. This metalepsis reference is 
used by Baraka to allude to the myth of Jacoub.

According to this myth, Jacoub is said to create and teach 
a nation of people who would be entirely opposed to the Orig-
inal People. A Race of people who would one day rule the 
original people and the earth for a period of 6,000 years. Ya-
kub promised his followers that he would graft a nation from 
his own people, and he would teach them how to rule his peo-
ple, through a system of tricks and lies whereby they use de-
ceit to divide and conquer, and break the unity of the darker 
people, put one brother against another, and then act as media-
tors and rule both sides (Muhammad, 2001).

Hence, Yacub, a Black scientist, developed the means of 
grafting different colors of the Original Black Nation until a 
White Devil was created. In the play, Yacub’s experiments 
produce a raving White Beast who is condemned to the coldest 
regions of the North. The other magicians implore Yacub to 
stop his experiments, but he insists on claiming the primacy of 
scientific knowledge over spiritual knowledge. The sensibility 
of the White Devil is alien, informed by lust and sensuality. 
The beast is the embodiment of evil whose birth begins the 
process of historical subjugation of the spiritual world. Ac-
cording to Larry Neal, Yacub’s real crime “therefore, is the in-
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sively Black culture. He converted to Islam in 1968 and has 
since been named Imam Amiri Baraka. Later on, he changed 
his name to Amiri Baraka and deleted the word 'imam', after 
he adopted the Marxism as a philosophy in 1974 (Lacey, 
1981).

Baraka was one of the first poets in America who raised
political issues and fought for them in his literary works. "Alt-
hough I did not write political plays, I learned from Amiri 
Baraka that every art is political," said Pulitzer Prize-winning 
playwright August Wilson (Spector, 2014). Amiri was not on-
ly calling for the causes of blacks, but for humanism, against 
the domination of colonialism and imperialism. He was ac-
cused of "anti-whites" and "anti-Semitism and Jews" for his 
support of the Palestinian cause. 

He addressed important social issues in his plays written 
and staged in the 1960s, a time of massive social change.
These plays seem to reduce all sorts of black social problems 
to issues of race (and more precisely racism by whites). He 
wrote A Black Mass (written in 1966), which staged the impact 
of whiteness on the Afro-American psyche. 
2. Comparison:

In A Black Mass, three magicians appear in "long exquis-
ite robes, one with skull gap, one with fez, one with African 
hat." (Baraka, 1998:37). Their dress reveal their characters as 
being weird black magicians and one of them is Afro-
American for wearing African hat. 

A black magician called Jacoub was trying to create 
something new; "Creating a new organism. I've been working 
on this for some time." Now metalepsis can be seen in the reli-
gious allusion of the name of this character which is taken 
from the Nation of Islam Movement that Baraka belonged to 
during the 1960s. Jacoub refers to the black scientist Yakub
who, according to the beliefs of the Nation of Islam (NOI) was 
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In live performances, characters might interact with the 
movie. An actor in a play might turn to the audience, speaking 
directly to them and even invite the audience to partake in the 
performance. Action during a live performance might spill be-
yond the borders of the stage, with characters continuing their 
performances in the aisles of a theatre. Thus, a name or an act 
referring or alluding to a historical figure or event in a play can 
be an example of metalepsis. 

Hence, characterization and metalepsis work together 
side by side to come up with the desired goals of this study.
1.2 Playwrights in Brief: 

Ridha Al-Khufaji was born in 1948, completed his B.A in 
Political Sciences in University of Al-Mustansiriya. Being a 
member of Union of Writers and Litterateurs in Iraq as well as 
a member of Arab Union of Writers and Litterateurs, he is a 
poet and a playwright of Al-Husseini Theatre Theory.

His Al-Hussein's Voice is the third verse drama of Al-
Husseini Theatre Series. It was first published in Al-Huda 
Newspaper of Karbala in series in 2006. Then it was translated 
into English by Professor Haider Al-Moosawi (University of 
Babylon) and published in a book in 2011. Such an art work 
incarnates Al-Hussein epic under modern lens whose target is 
to convey the serene Mohammed ideology to all nations.

The poet and playwright Ridha Al-Khufaji says "in the 
Husseini Theatre, specifically, we can find our point, and we 
can offer the eternal Husseini saga in all its meanings, human 
and intellectual implications away from the naive emotions 
and backward practices, that have negative impact on the Hus-
seini message" (Al-Bannai, 2017).

On the other hand, Amiri Baraka was a writer, editor and 
publisher born with the name 'LeRoi Jones' in
1934, in Newark, New Jersey. Then he took a Muslim name 
and became one of the era’s best-known advocator of exclu-
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comparison analysis of the chosen literary texts in relation to 
the mentioned figures of speech. The third section concludes 
the result of this study.
1.1 Characterization and Metalepsis

Characterization is the means by which writers present 
and reveal characters. Writers typically reveal characters 
through their speech, dress, manner, and actions either directly 
or indirectly (Cambridge Dictionary, 2018). Direct characteri-
zation is when another character, or narrator, tell the audi-
ence about the subject, while Indirect (implicit) characteriza-
tion is when the audience themselves have to realize the char-
acter's characteristics by observing his/her thought process, 
behaviour, way of talking, appearance, and manner of commu-
nication with other characters, as well as by discerning the re-
sponse of other characters. Hence, characters in theatre can act 
in their own unique way to add new layers and complexity to a 
character, which is different from characters in novel in which 
it is easy to know what is inside the character's mind (Literary 
Devices Editors, 2018).

Metalepsis is an advanced figure of speech in which ref-
erence is made to something by means of another thing that is 
remotely related to it, either through a causal relationship, or 
through another figure of speech. Cuddon defines it in Dic-
tionary of Literary Terms as "a form of metonymy in which 
the general idea substituted is considerably removed from the 
particular detail" (Cuddon, 1982: 391).

There are two ways that metalepsis is used to show the 
association between the two things or ideas. Metalepsis is de-

or “participate in.” Metalepsis has roots in ancient rhetoric and 
therefore its first use was during Greek times. In addition,
metalepsis in theatre is known as “breaking the fourth wall,” 
when characters onstage refer directly to the audience as if it is
a character in the play (Symes, 2018).
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1. Introduction:
Theatrical literature occupies an important place in our 

lives because of its great effectiveness in the embodiment of 
trends that are very important in our reality, whether as reading 
or live watching. 

The poetic texts have been an important tool in modern 
Arabic literature for their intellectual and artistic richness. At 
the intellectual level, these texts have become expressive and 
functional. Artistically, they reflect multiple images that reveal 
a comprehensive literary ability. 

The two figures of characterization and metalepsis were 
both chosen as important elements in modern theatrical litera-
ture as well as they give space to great ability to interpret and 
evoke historical images and facts. This study examines these 
two figures in the plays; Al- Hussein's Voice by Ridha Al-
Khufaji and A Black Mass by Amiri Baraka, as they have a 
profound literary value.

Ridha Al-Khufaji is a high status poet and playwright 
having an important role in modern Arabic literature in Iraq 
particularly advocating the theory of Al-Husseini Theater. 

The current study is divided into three main sections in-
cluding Introduction with two aspects: the first aspect is devot-
ed to shedding light on the concept of characterization and 
metalepsis, while the second aspect conveys a brief illumina-
tion of the life of the two writers. The second section includes 



         -  7-8 2018 
 

E 48 
 

Abstract
Freedom, hope and future, such are the ambitions the 

repressed and coerced people pant after bringing into ex-
istence. Imam Al-Hussein, peace be upon him, is a school 
for all generations. It is to hail how to implement right, to 
resist iniquity and to do justice.

Starting with the self-righteous concept, this research 
tackles the use of metalepsis and characterization in two 
literary dramatic works. Metalepsis is to break the forth wall 
between characters and audience, so the audience would 
be one of the characters at the end. Metalepsis works 
along with characterization which is the means by which 
writers present and reveal characters through their speech, 
dress, manner, and actions. Hence using characters' 
names and actions to allude to historical figures is what 
constitutes metalepsis in live performances. 

Two verse drama plays are compared. One is called Al-
Hussein's Voice written by Ridha Al-Khufaji and translated 
into English by Prof. Haider Al-Moosawi (University of Bab-
ylon), and the second is A Black Mass, written by the Afro-
American playwright Amiri Baraka who converted to Islam 
during his youth. Al-Khufaji's play events are taken place in 
Iraq in a place between Karbala and Al-Kufa where The 
Umayyad Army is moving towards Al-Sham. A Friar stops 
them and hosts them where leaders such as 'Amir Bin 
S'aad, Al-Shamir and Harmala try to talk about their roles 
in the battle until they speak about the crisis they do 
against old men, women and children. Being shocked, the 
Friar is eager to know who those victims were. Searching 
for the truth, he is led the head of Imam Hussein. 

The researcher compares the use of metalepsis and 
characterization in the search for the truth through shock-
ing instead of entertaining the audience. The researcher 
seeks to spread the issue of oppression (the revolution of 
Imam Hussein) in Arabic literature by comparing it with the 
American literature (Black Race) to promote the Iraqi Hus-
seini literature.
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2- Imam Hussain's speech for his family
Be ready for the disaster, you should know that Allah 

would protect and save you from the enemies' evil, He would 
ends your matter to a well end, and would torture your enemy 
with kinds of tortures, and would compensate you with too 
many blessings, so do not complain, and do not say things which 
decline your rank.
Section Three
Conclusions
3.1Conclusions

From the previous section the researcher conclude the 
following:

1- Imam Hussain (AS) used in his two speeches two kinds 
of tones only fall and rise,

2-He (AS) used fall tone for final sentences,
3-In order to show his definiteness of his sayings, he (AS) 

used the fall tone,
4-Imam Hussain used the rise tone to show listing,
5-He (AS) used rise for showing that more to follow,
6-Imam (AS) raising his tone to show encouragement to 

his army and his family he also (AS) shows his victory.
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2.3 Translation of the speeches
1- The speech of the enemy

Slaves of Allah, be afraid of Allah, you should be careful 
of life, because if it stands still for somebody for good it would 
stands for prophets,

they get priority of satisfaction, and they are satisfied by 
their destiny but God Creates life for disastrous and Creates 
human for death, the new things are old, and its bliss vanishes,
and its happiness is gloomy, and the prestigious rank is the goal, 
the heaven is the safe, so take care with your good deeds and be 
afraid of Allah maybe you would be the winners.
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2.2 The speech of his family
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Section Two
Analytical part
1.2 Imam Hussain's speech for his army
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(2015), they all agree upon the idea that intonation has specific 
functions these functions are important in the speaking, taking 
turn, giving information of what have been said, showing the 
speaker's attitude of the conversation and many other idea. 
These functions are

1-The attitudinal function
2-The accentual function
3-The grammatical function
4-The discourse function
5-The pragmatic function
What is important in this paper is the attitudinal fuction

1.6.1The attitudinal function:
This function of intonation allows speakers to superimpose 

his attitude on the semantic of the utterances this one of the most 
important functions because it is used when a written text is read 
loudly, and the reader automatically superimpose a series of 
attitudes on the author's words. It is one of the factors which 
represent different interpretation of prose, drama and poetry. 
Attitudes can be connected to the nuclear tones since so much 
depends on content and on the basic semantic content of the 
words in the intonation unit group. English marked two tones 
they are: fall-rise rise-fall (^). (Collins&Mees,2006:5)

There are certain meanings for the English tones.
1-
2- shows general question, listing, more to 

follow, encouraging.
3-fall-rise correction, reservation
4-rise-fall (^) shows impressed, arrogant, confident 
(Collins&Mees,2006:5 and Roach 2010,147) 
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control of this energy is the source of what we call the rhythm 
of the speech. "phoneticians refer to certain aspects of these big 
main movements of the speech act with variety of words such 
as breath –group, ictus, stress, length, intonation, accent, 
emphasis, intensity, weak or unstressed syllables and so on,
these terms overlap. They also point to the fact that the most 
fundamental movements determining the main pattern of your 
speech acts are the sub-conscious secrets of your childhood. you 
use the current rhythm which are demanded by your fellow 
countrymen as conditions of everyday intercourse…. In 
learning to speak foreign language, these bigger and more
intimate movements are the most difficult to 
acquire"(Firth,1966:28)
1.5Forms of intonation: Roach (2010) explains that two 
common on – syllable utterances are 'yes' and 'no'. These two 
words can be said with the pitch either at a constant level or with 
changing levels.

There are three simple tone that can be used on one-
syllable English utterances:

A-level, B- level, C-rise 
Complex tones can be used as:
E- fall-rise, F- rise-fall, Normal pitch range.
With E- which is 'fall-rise' tone, the pitch descends and the 

rises again, whereas in the other for –F- ' rise-fall' in which the 
pitch rises and descends again, which is the opposite of the –E-
tone. The third tone which is 'normal pitch range' a top level 
which is the highest pitch used by the speaker, and a bottom 
level that the speaker's pitch normally does not descend 
anymore. In the normal speech the intonation takes the lower 
pitch range of the speaker, in case that the speaker speaks with 
strong feeling the speaker uses extra pitch height
1.6 Functions of intonation: Crystal (1969), Roach (1992),
Collins and Mees (2006), Gut (2009), Gordon (2014), Folgado
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element of construction; thus, without the nucleus there is no 
syllable.
1.3 Stress: Needless to say, stress is one of the most important 
factors

in the intonation of any language. Crystal (1988:288)
defined stress as "a term in phonetics to refer to the degree of 
force used in producing a syllable…. In popular usage, 'stress' 
is usually equated with an undifferentiated notion of 'emphases' 
or 'strength'.
1.3.1The nature of stress: Dalton and seidlhofer (1994) and 
Roach (2010) point out that the word 'stress' refers to the way 
that the speaker emphasizes something or makes it prominent.
Listening to the speaker when he/she speaks, we would notice 
that certain elements seem to be given more prominence or 
emphasis. These stressed elements would also be louder than 
the rest of the chain of words in connected speech. If we know 
the system of any language, we would pick out certain cues from 
the sound stream and describe them as 'stressed' elements these 
cues can be seen from two different point of view is the 
'production' of stress and second point of view is the 'perception' 
of stress.
1.4Rhythm: Crystal (1988) defines rhythm as the perceiving of 
regularity of prominent units in speech. Combination of certain 
variables or some of them would affect the regularity of rhythm 
as (stressed V. unstressed syllable, length of syllable (long V. 
short) or pitch (high V. low).
1.4.1 The nature of rhythm: According to Firth (1966) when 
one speaks quickly, the ' rectus abdomins' muscle fixes the 
lower part of the chest and supports the expiratory pulses and 
prosodic patterns produced by the muscles of the rib –cage as 
well. What one feels when he / she does this effort must not be 
neglected. When one holds his/her breath, yawns, laughs for a 
long time, or coughs or sneezes violently, so this patterned 
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Gussmann (2002), Waengler (2009), and Roach(2010) 
highlight the structure of the syllable, which is shown as the 
following figure.

Figure (1) the structure of syllable
(Davenport&Hannahs,1998:147)

6

O                  R

N                     CO 

(6) sigma stands for the 'syllable'. The onset is represented 
by(O), the presented by (R) which is a combination of two 
segments; the nucleus which represented by (N) or it is the core, 
the second item is the coda which is represented by (CO). The 
syllable per se; it is clear that the only obligatory segment in the 
syllable is the nucleus since some words as 'I' or 'eye' or 'owe' 
contains the nucleus only without any onset or coda. English 
permits the nucleus e.g. 'tie', 'do', 'pay'. English also allows the 
combination of nucleus and coda such as 'up', 'act', 'eat' 
combination of the three segments 'O+N+CO' are also allowed 
in English language as 'kit', 'bad', 'hug'. The onset and the coda 
can be simple we have seen in 'kit' or can be complex which 
consists of more than a single segment as in 'sprint'. In all these 
examples the nucleus is considered to be the head of the 
syllable. Head means that it is obligatory and characterizes the 
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of Imam Hussain's speeches 

for his army and his family in AL TAFF Battle
( the last two speeches )

Instructor
Rafida Mansoor Al Hilou Ph.D.
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University of Mustansiriyah - College of Arts 

Section One
The English Intonation
1.1Definitions of the term (intonation): Roach (2010:19)"there 
is no definition which is completely satisfactory for intonation, 
but any attempt at a definition must recognize that the pitch of 
the voice has a very important role. In the normal speaking of 
any individual, the pitch of his voice is constantly changing".

Richards and Schmidt (2014:299) define it by saying that 
"when speaking, people generally raise and lower the pitch of 
their voice forming pitch patterns. They also give some 
syllables in their utterance a greater degree of loudness and 
change their speech rhythm. 
1.2 Syllables: One of the most important units in the rhythm

of any speech is the syllable. According to Crystal (1988) 
and (2004), vowel and consonants do not act alone except in 
few words or word-like noises; these noises can stand alone in 
spite of being one sound as (I, eye, oh, m). Most of English 
words contain a combination of vowels and consonant, these 
combinations are larger than a single sound smaller than a word; 
these combined units are called syllables.
1.2.1 The structure of the English syllable: Napoli (1996), 
Kuiper & Allan (1996), Davenport& Hannahs (1998),
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Abstract
The problem: Intonation is used to convey the psychological 

case of persons, through which we can understand the way of 
how that person think and whether he/ she is suffering from 
something or not. This study will show the intonation of Imam 
Hussain (AS) through his last speeches to his army and his 
family. 

Hypothesis: The study hypothesizes that Imam Hussain's 
speeches are full of the whole kinds of tones' forms fall, rise, 
fall-rise, rise-fall, level. 

Aim of the study: The present study shows the intonation of 
Imam Hussain (AS) through the battle between his army and the 
enemy's army in the Taff battle. 

Limitations of the study: The present study analysis Imam 
Hussain's speeches only as the leader of the army of the Taff's 
battle. It is his last two speeches to his army and his family 
would be analyzed.  
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5. All articles uses antonymous and contradictory expressions 
between martyrdom and survival to represent the ideology 
of Imam Hussein (AS) in which death due to sacrifice does 
not necessarily means end of life but rather it is a blessing 
issue since Imam Hussein message from his martyrdom is 
the survival of Islam and Muslims and mankind.

6. All most all the articles involve collocations such as 
"sacrifice, "opposition to injustice", "up, survival, victory 
and keeps going" "goodness, blessings and renewed", 
"ignorance, tyranny and oppression", human rights, truth 
and injustice". Clearly that the use of such collocations 
stands for the ideologies of Imam Hussein's (AS) mission 
and ideologies. 

7. The three meta-functions accumulated each other to 
represent the ideologies of Imam Hussein (AS) since the 
language used in the articles is effective and influential 
discussion different minds and directed to all people and 
societies to be a global sacrifice. 
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function 
Mat.
(6)

Men
. (8)

Re.
(6)

Be.
(0)

Ve.
(2)

Ex.
(6)

Interpersonal Declarative (indicative)

Textual Referencing, ellipsis, Conjunctions,
collocations, Lexical cohesion.

Table (2): Summery of analysis

B- Conclusions
From the analysis carried out for the data selected, the 

following conclusions are arrived at:
1. From the analysis of the articles selected, it is clear that 

writers tend to use mental calsuses frequently to state that 
sacrifice has its achieved its own goals through people's 
minds and attitudes. It is an everlasting ideology that has its 
effect on the generations. 

2. Articles dealing with Imam Hussein's (AS) Martyrdom, 
involve using three processes equally (material, relational 
and existential) and this implies that Imam Hussein's (AS) 
sacrifice took its place actively and fulfilled the mission 
Imam (AS) intended from. Further, the relational processes 
are beneficiary in these articles to elaborated the meaning of 
sacrifice itself and its great effect of people. The use of the 
existential process has its own importance since it states that 
the sacrifice of Imam Hussein (AS) is present in our life and 
for ever since it has valuable lessons. 

3. They use basically logical connectors to show the great 
sacrifice of Imam Hussein (AS) and the relatedness of its 
ideology to our life.

4. The articles show that dealing with Imam Huseein's 
sacrifice and ideologies is not devoted to Muslims or even 
to Shia but rather it is devoted to mankind.



-7-82018
 

E 30 
 

the ideology intended from this relational process. The 
following clause " it is amoral" again is relational attributive
describing Imam Hussein's (AS) martyrdom. The clause "it 
teaches" represent a material process in which the goal is 
"sacrifice" and "opposition to injustice". Another clause is 
given including a repetition of the same structure "it 
teaches…"and more goals are given due to the Martyrdom of 
Imam Hussein (AS) "love, family, gentleness and bravery". 
Again the idea that despite martyrdom means end of life; 
writers confirm the point Imam Hussein's (AS) martyrdom is 
necessary for mankind. The clauses are all declarative 
indicative (interpersonal function) and include differenent 
cohesive devices such as conjunctions, repetition and 
collocations (textual function). 
Extract (2):

In fact, in the account of the tragic journey and 
martyrdom of Imam Husayn, there are lessons in all the moral 
virtues. Perhaps the one that strikes most of us most forcefully, 
is our own inadequacy in comparison with the enormous 
sacrifice Imam Husayn made on behalf of mankind."

This extract involves existential process "there are" and 
relational process the one…is our own …" These two clauses 
shows the relation between normal people like (us) and Imam 
Hussein (AS) and the description of his sacrifice as 
"enormous" Again in this extract like other extract a reference 
is made to "mankind" in correlation with the idea that Imam 
Hussein's sacrifice is for all people. The personal pronouns "us 
and "our" refer to all people. This extract is in the declarative 
indicative form and include the logical connector "and" and 
"with" to show the relations between the clauses since all 
talking about the sacrifice of Imam Hussein's (AS) ideology. 
The three meta-functions work together to bring about a clear 
vision on the lessons intended from Imam Hussein (AS). The 
table below summarizes the analysis carried out: 

Ideational Transitivity system
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The logical connector "Therefore", concludes the idea behind 
the sacrifice and martyrdom using the material process in 
which the actor is "the martyr", the process verb "brings", the 
circumstances "always" and the complement "goodness, 
blessings, and renewed life" and the recipient "to the 
community". The clauses are indicative directives representing 
the interpersonal function and the collocations represents the 
textual function. Again, the contradictory expressions between 
martyrdom and survival manifest the ideology of Imam 
Hussein (AS) in which he (AS) gives us lessons that death is 
not necessarily means something bad but rather it is a blessing 
issue since Imam Hussein message from his martyrdom is the 
survival of Islam and Muslims. The collocations "goodness, 
blessings and renewed life" all represent the optimistic side of 
sacrifice.
Article 3: Lessons from the Martyrdom of Imam Husayn
Extract (1):

"The tragedy of Karbala', the martyrdom of Imam 
Husayn, is one of those events of cosmic significance. Its 
lessons concern not just one group of men and their 
relationship to the world, but all mankind. It is a moral 
paradigm. It teaches sacrifice and opposition to injustice: it 
teaches integrity of purpose, love of family, gentleness, and 
bravery.

This extract begins with a relational process in which 
Imam Hussein (AS) is the carrier, the relational verb to be "is" 
and the attribute "cosmic significance. The second clause 
begins with the personal pronoun "it" which refers back to 
"cosmic significance”. The material process begins with the 
participant in which a direct reference is made to Al- Taaf
issue through relating both expressions "The tragedy of 
Karbala" followed by "The Martyrdom of Imam Hussein", the 
verb to be "is" shows the state of being in which the reference 
is made to "cosmic significance". The following clauses in this 
extract are all relational. This extract indicates that Imam 
Hussein is not for Muslims only but rather for all mankind. 
The use of the conjunctions and logical connectors manifest 
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Extract (2): 
"Martyrdom has brought us up and is the source of our 

survival, and the reason for our victory and keeps us going. 
This is very important to be cognisant of. There is nothing 
more phenomenal for us Shia, than Muharram and 
remembering the supreme sacrifice of the martyrdom of Imam 
Hussain (a.s) in Karbala. This is our shelter and source of 
inspiration. Therefore, the martyr, through giving his life, 
always brings goodness, blessings and renewed life to the 
community."

This extract begins with a mental process in which the 
sensor is "us", the phenomenon is "martyrdom" and the 
circumstance "up". The conjunction "and " is used (4)times in
this clause to connect another clauses to the first one 
elaborating the benefits of sacrifice through martyrdom. Again 
the use of the references "our" and "us" are used twice with 
different collocations "up, survival, victory and keeps going",
This sentence involve different clauses almost all in the 
existential process referring to the point that martyrdom 
carrying a contradictory meaning because despite it refers to 
death and ends of one's life, here it is used to imply survival 
and victory. 

Another existential process is used in the following 
sentence "there is nothing…" followed by the time deixis 
"Muharam" to refer to the mthe battle of Al- Taaf took place.
The specification in this extract is presented through the 
reference "us' followed by the complement" Shia". The verb 
"remembering" is mental verb and hence the mental process 
involve the sensor "us" and the phenomenon "the supreme 
sacrifice of Imam Hussein (AS)…". Further, the circumstance 
"Karbala" refers to the place where the whole ideology of issue 
took place. The extract involves an existential process 
providing more descriptions for the ideology of sacrifice 
through considering it as "shelter and source of inspiration".
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starts from something basic, but reaches its climax when it
atus of martyrdom."

This extract begins with a Quran verse formulated of a 
mental process in the passive voice in which the sensor 
(people) is ellipsis and the complement including the noun 
"sacrifice" elaborates the phenomenon achieved "progress".
The writer uses this verse intentionally to refer to the issue of 
sacrifice through referring to a verse from holy Quran. Then in 
the extract, the writer uses a verbal process in which "Holy 
Quran" is the sayer, the verb "explain" and the vibrage "that 
the spirit of sacrifice…". In addition, the relative clause 
contains existential processes "was" and "were". Further, the 
writer uses the circumstance "Madina" to show that sacrifice is 
related back to the Islamic society long time ago. Two 
antonymous circumstances are used "very first" and "now" the 
point of using this two deixis in addition to the relational 
clause in "sacrifice was a hallmark…" is to show that the 
ideology of sacrifice is an existential situation since ever and 
to the present day. These lines imply hidden reference to Imam 
Hussein (AS) through using the personal deixis "those" and the 
relative clause "who were in better position…". The following 
clause begins with the time deixis "Now" to put more 
emphasis on the ideology of sacrifice itself. The clause 
contains a logical connector "but" in relation to two 
collocation verbs "start" vs. "reach” to refer to sacrifice 
through martyrdom. Again this extract prepares for the 
martyrdom of Imam Hussein (AS) and his sacrifice. The 
ideational function hence included different processes. The 
interpersonal function is presented in the extract through using 
the indicative declarative clauses that add more information 
concerning the ideology of sacrifice. As far as the textual 
function, the writer uses references, substitutions and ellipsis,
logical connectors and cohesive devices in this extract. 
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sacrifice in only few words and specifically "three words" only 
and these words are "arousing the consciousness” is a 
complement showing what exactly the message of sacrifice 
and its hidden ideology. Further, another clause is given in the 
extract again refereeing to the strategy of sacrifice using the 
relational process "this strategy is elaborated upon…" again 
more clarification is given for the consequences of sacrifice 
strategy and its effects not only on the individuals but on the 
society as a whole. The ideational function in this clause 
represented through mental, verbal and relational processes 
identified through the verbs "revive, feel, awaken, think, 
restore, give". Further, the clause involves an obligation 
modulation to the carriers and sensors "the people" in addition 
to using the personal pronouns "them, themselves, and their" to 
refer to them as well as to their feelings and duties. The clause
also involves collocations such "capacity, power, courage and 
conscience". In sum, the ideational function represented 
through different processes, the interpersonal function 
represented through the usuality and obligation and the textual 
function represented through the cohesive devices such as 
collocations and powerful words all stand for the ideology of 
sacrifice and how Imam Hussein (AS) could direct his mission
to the generations. The clause does not involve specifically 
Muslims but rather involve all people in the society. Moreover, 
this extract shows what lies behind the sacrifice strategy itself. 
Article (2): Sacrifice is the Key Element to Sustaining and 
Ideology

Extract (1): 
"PROGRESS IS ONLY ACHIEVED THROUGH

SACRIFICE
The reason I am highlighting this verse is because the

Holy Quran explains that the spirit of sacrifice was a hallmark
of those who were in a better position, in establishing the very
first Islamic society in Madina. Now, this spirit of sacrifice
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complete transformation of the society. This strategy is 
eloquently elaborated upon by Ali Naqi Naqvi (A Martyr for 
Mankind, trans. by S. Ali Akthar and I. K. A. Howard, London: 
Muhammadi Trust, 1986): “to revive in the people the 
capacity to feel, awaken in them the power to think for 
themselves independently, and restore to them the courage to 
give free expression to the dictates of their conscience.”

The first clause begins with a material process including 
the actor "Imam Hussein (AS)", the verb "Opted for", the 
object "unique strategy of sacrifice…" and the complement 
including the relative clause "that would …". The material 
process here shows right from the beginning that Imam 
Hussein (AS) was a man of action his words really meant what 
he intended to do. The use of the referential relative clause to 
show the inclination and modalization in which usuality 
represented in the modal verb "would" to show the 
consequences of the action. This modality is supported with 
the adverbials "powerfully" and "effectively". These two 
adverbs stand as a collocation of the noun "sacrifice" used in 
the clause. This lexical cohesive device plays a very important 
role in describing the of the sacrifice. The reference "his" 
stands for Imam Hussein (AS) and the word "mission" 
describes his action considering it a mission. This ideational 
function in this clause involving the material process explains 
clearly that Imam Hussein's (AS) ideology of sacrifice was 
both powerful and effective as being part of another material 
process through the action verb "achieve" The interpersonal 
function presented through the modality showing that Imam 
Hussein's (AS) sacrifice has only one path which is usually 
powerful and effective to influence the population.

The second clause "it can be summed up…" begins with 
the personal pronoun "it" to refer back to the "strategy of 
sacrifice" in which the writer elaborates its importance. The 
use of the modal verb "can" with the mental verb "summed 
up" shows the ability to put the whole great meaning of 
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the world and the collocation "few people" followed by the 
relative clause "who have left indelible foot stand prints". This 
introductory prepares for two important aspects including 
"sacrifice and leadership" and direct the message to be of 
concerning to the whole world. The second clause represents 
an existential process denoting the influential position of Imam 
Hussein (AS) and his sacrifice. Further, the clause indicates a 
relational process in which "these people" is related back to 
"few people of yore" in the previous clause. Again the point is 
that Imam Hussein's (AS) sacrifice is valuable and this is 
simplified through the personal relative clause "whose 
supreme sacrifice" the relational process here stands for the 
real description of the Imam's (AS) sacrifice. The use of the 
conjunction "against" specifies the message of sacrifice and 
the purposes intended from it. This clause is written cleverly to 
involve collocations which are synonymous and antonymous. 

The words "ignorance, tyranny and oppression" are 
collocations that justify why sacrifice is needed; while the 
second collocation involve "tights, truth and justice" to refer to 
what ideologies are really lay behind the sacrifice strategy 
itself. The use of the modal verb "will" with the negative form 
"never be forgotten" represent a mental process indicating that 
Imam Hussein's (AS) sacrifice is an everlasting ideology. 
Finally the use of the conjunction "from"" represents exactly 
who are included in the message and hence the sensor 
"human". This clause involves a passive voice. All in all the 
three meta-functions work together to represent Imam 
Hussein's (AS) ideology of sacrifice and together direct the 
reader to the specific ideologies learned from Imam Hussein
(AS). 
Extract (2):

"Imam Hussain opted for the unique strategy of sacrifice 
that would powerfully and effectively achieve his mission. It 
can be summed up in three words – “arousing the 
consciousness” of Muslims and in the process bring about a 
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3.Identifying the processes in the clauses according to the 
transitivity system. 

4.Identifying mood, modality and personal pronouns in the 
clauses.

5.Setting out the themes in the data through identifying the 
cohesive devices

6.Descriping, interpreting and explaining the data according to 
Fairclough's approach of CDA.

7. Drawing conclusions.
A- Analysis and Discussion
Article (1): Imam Hussein's Unique Sacrifice for Humanity

Extract (1): 
"The contemporary world, its socio-political structure 

and civilizational growth, owe a great measure of gratitude to 
sacrifice and leadership of a few people of yore who have left 
indelible foot prints on the sands of time. Imam Huseein's 
name stands out among these people as one whose supreme 
sacrifice against ignorance, tyranny and oppression, and to 
uphold human rights, truth and justices will never be forgotten 
from human memory".

The meta-functional approach is related to the functional 
side of SFL and each meta-function has a principle system 
needed for the analysis of the data. The first article which is 
entitled "Imam Hussein's Unique Sacrifice for Humanity", 
involves different processes, moods and themes that identify 
the three meta-functions (ideational, interpersonal and textual) 
needed for exploring of Imam Hussein's (AS) ideologies. The 
first clause contains the verb "owe", the sensor is the "world, 
its soci-political structure and civilization growth" and the
phenomena which is "sacrifice and leadership". This clause 
represents a mental process (ideational function) which is 
indicative declarative (mood, interpersonal function) and 
including the cohesive devices:the reference "its", referring to 
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Table (1): Details of Halliday's meta-functions

Ideational 
function 

Transitivity field (material, relational, mental, 
verbal, behavioral, existential processes)

Interpersonal 
function

Mood (Statements, questions, requesting, 
commanding, offering)

Textual 
function 

Theme Cohesion (referencing, substitution and 
ellipsis, conjunction, lexical cohesion)

Fairclough (1995) states that Halliday's SFL and the 
transitivity system represent the underlying ideologies in the 
text and it is the purpose of this paper to identify the ideologies 
of sacrifice in Imam Al-Hussein through the analysis of some 
selected articles using Halliday's three meta-functions.
V. Methodology and analysis 

The data selected in this paper involves (3) articles 
talking about the martyrdom of Imam Hussein (AS) and his 
sacrifice implying certain political, social as well as religious
ideologies. From each article two extracts are selected for 
analysis and the total number of extracts in this paper is (6). 
The data is selected on the certain criteria involving: the theme 
(lessons learned from Imam Hussein (AS) Sacrifice) and the 
sources of the article (from Muslim websites).

The model adopted for the analysis is an eclectic model 
involving Fairclough approach of CDA (2003) who adopts 
Halliday's (1995) three meta-functions. The analysis is carried 
out through two methods: identity (examining the reference of 
particular linguistic terms) and distributional (constituent 
analysis of the text) (Sudaryanto, 1993:13).

To achieve the aims of this paper, the analysis is carried 
out through the following procedures:
1.Coding the data into extracts.
2. Breaking up the sentences into clauses.
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concerned with social problems and how the linguistic 
structure formulate meanings that are hidden in the text 
(Fairclough, 1995; Richardson, 2007; Wodak & Meyer, 2001).

Tenori (2011: 190) state that Fairclough is a key figure of 
CDA and his approaches which were developed in the years
1989 and 1995 concerning language, power and ideology have 
been very influential considering language as "social process, 
part of the society, and socially conditioned" (Al-mnaseer, 
2014; Fairclough, 1989: 29; Wodak & Meyer, 2009). Further, 
Fairclough set three levels of analysis for CDA including: 
description level (The formal properties of the text including
vocabulary, grammar and textual structure); the interpretation 
level (processing analysis by which the object is produced and 
received; and the explanation level (the social analysis means 
the socio-historical conditions which govern the process)
(Fairclough, 2001: 22; Janks, 1996).

To complete his own theoretical framework, Fairclough 
adopted Halliday's (1985,1994,2004) SFL since it does not 
provide clear cut description of words and sentences but rather 
it tackles longer texts. In SFL, Halliday set three meta-
functions of language: ideational, interpersonal and textual 
(Halliday, 1973,2004,2007). The ideational function refers to 
the content of the language realized basically through the 
transitivity system (situations, events, entities, actions and 
processes involved) (Bilal, 2012:726). The interpersonal 
function refers to the "participatory function of language"
which means it deals with text cohesive and coherent devices 
and it interprets social as well as power relations among the 
participants (Halliday, 1981; Halliday as cited in Bilal, 2012:
726, Haratyan, 2011). Finally, the textual function deals with 
the thematic structure which is concerned with theme and 
rheme. For Halliday (1981:330) "theme includes the message 
in a text, indicating the identity of text relations". To put the 
three meta-function in details the following table has 
summarized each function related analytical aspects:
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well as functional aspects. In Raiser own words, "both are 
expressions of faith, both involve an identity with and a loyalty 
to a large community and both insist on the ultimate moral 
legitimacy of the authority invested in the leadership of that 
community" (2013:12).

Whether religion has its roots in cultural background, 
society, individuals or politics; using it tends to depend on the 
use of certain resources that differentiate religious language 
from every day talk. Keane (1997) refers to the distinctiveness 
of religious language in that both semiotic as well as pragmatic 
features define religious language in terms of interactions, 
textual and contextual practices and situations. These features 
are controlled by questions such as "By what means can we, 
and in what manner ought we, talk with invisible 
interlocutors? How can we get them to respond? How should 
we talk about them? By what marks do we know that some 
words originate from devine sorces? Are these words true, 
fitting, efficacious, or compelling in some special way?"
(Keane, 1997: 48). Such questions interpret the relationship 
between performance, text and context and also the relation 
between experience, practices and culture and give religious 
language its own distinctive feature to be effective in the past 
and the future (ibid.). In sum, this paper sets more questions on 
the relation between language and society and how the 
linguistic features play an essential role in presenting and 
interpreting religious messages to the individuals simplified 
through the martyrdom of Imam Hussein (AS) and his 
ideology of sacrifice.
III. Critical Discourse Analysis and Halliday's Meta-
functions

Dealing with a text in which power, discourse interplay 
together means a CDA should be carried out (van 
Dijk,1993:249). The view that "language both shapes and is 
shaped by society" involves a deep meaning for whatever text 
is being put under the spot. Particularly, CDA is mainly 
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Language itself as a means of communication is the 
medium through which any religion can perform its function 
since language is functional (Halliday, 1994). Accordingly, 
this paper investigates the functionality of the religious 
language used in some selected articles on Imam Al-Hussein 
martyrdom to uncover the ideologies of sacrifice represented 
in these articles. In sum, the paper intends to answer two 
questions:
1.What are the linguistic devices used to represent Imam 

Hussein's (AS) ideology of sacrifice?
2.How do the articles interpret the relationship between 

religion and ideology?
3. How the ideology of sacrifice in Imam Hussein (AS) creates 

a powerful indication?
II. Religions and Ideological Perspectives

Croucher et al. (2017) believe that religion plays a major 
role in human condition and accordingly different studies have 
been carried out to examine the influence of religious beliefs 
on people's sociological and psychological state. Religions and 
their major ideologies and beliefs have always been debatable.
This is in part related to the fact that some studies linked 
religious beliefs to their cultural beliefs and background; while 
other studies considered religion as a culture by its own. 
Further, the relation between religion and culture depends on 
the way individuals understand and conceptualize religion and 
cultural beliefs (Croucher et al., 2017).

Another aspect which is closely associated with religions' 
beliefs is politics. Raiser (2013:11) states that recently, many 
conflicts in the world are associated with religions in which 
the protagonists legitimize their policies depending on 
"religious values or by stirring up religious passions and 
loyalties". This relationship is related back to the attitudes and 
beliefs religions have on the communities. This relation
between ideology and religion have very close structural as 
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of Some selected Articles

on Imam Hussein's (AS) Ideology of Sacrifice

Dr. Farah Abdul-Jabbar Almnaseer
Al-Mustansiriyah University - College of Arts

Department of English Language and Literature

I. Introduction
Generally speaking, every religion has a message and this 

message has its own language. Therefore, the relationship 
between religion and language is very strong and is an 
important field of research. Rahimi and Hematiyan (2011: 1)
state that, "Today's modern world, besides it complexities and 
due to its divers and intense relationships among different 
cultures, countries, and people, do definitely has special 
relationships of attitudes and religion within and between 
people of societies". The interplay between language and 
religion falls under sociolinguistic studies and therefore, many 
linguists and researchers gave the topic a special interest to 
undergo studies on language and religion and their effect on 
the society (Baker & Bowei, 2010; Holt, 2006; Turan, 2011).

For Baker and Bowei (2010:2) social factors such as
gender, ethnicity, professional aspirations and soci-economic 
status have their own influence on the linguistic choice. In
other words, such social factors controls specifically linguistic 
choices such as lexical, phonological as well as syntactic 
features. Futher, they (2010) believe that religion is one of the 
most important social factors and is considered as basic in 
sociolinguistic research. In Baker and Bowei (2010:2) own 
words, " Religion has certainly been found to correlate with 
language change and use in areas where religious affiliation 
overlaps with one's ethnicity". 
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Abstract

Religions paly a very important role in changing 
people's opinions and attitudes through presenting 
certain ideologies simplified through holy characters.
This paper intends to examine critically the linguistic 
devices used to reveal the ideology of sacrifice in 
some selected articles on Imam Hussein's (AS) 
martyrdom. The aim of the paper is to identify the 
linguistic devices used to represent specifically the 
ideology of sacrifice in the selected articles and how 
these ideologies can be direct messages to the Muslim 
and even non-Muslim generations. The study is 
conducted through the critical discourse analysis 
approach in which Hallidays' (1985) three 
metafucntions (ideational, interpersonal and textual) 
are examined to get valid and reliable results. 
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antiislamists media of our age. A message that shows Muslim 
women are not the reactionary possessions of their men but the 
liberal fighters for truth and their religion. Also this paper is an 
attempt to bridge past and present in political history with 
shedding light on the real image of Muslim women as a 
reaction to all distorted images of the Muslim woman 
presented by antislamist. The character of Sayyda Zainab al-
Kubraa (Peace Be Upon her ) defies all stereotyping of 
Muslim women. 

On 9 July 2017, the Iraqi Prime Minister dressed in a 
military uniform arrived in Mosul to announce the victory over 
ISIS. While Iraqi troops were still mopping up the last pockets 
of resistance and could be facing guerrilla attacks for weeks, 
the military began to savor its triumph in the shattered 
alleyways of the old city, where ISIS put up a fierce last stand. 
Several squadrons of Iraqi helicopters flew over Baghdad 
carrying Iraqi flags for a victory parade. 

We owe this victory to the people sacrificed their lives for 
the religion of Islam. Each man and women was inspired by 
the Holy Prophet family, heroes of all times. Sayyda Zainb
speaks to our own age presenting a legendary boldness and 
courage that has been an inspiration to all women and men in 
Muslim countries. We need heroes because they define our 
aspirations. We cannot disconnect the concept of heroism from 
morality; we only call heroes those whom we admire and wish 
to imitate. We largely define our ideals by the heroes we 
choose and these ideals like courage, honor, and justice define 
us. Choosing Sayyda Zainab as our heroine is because she is a 
symbol for us of all the qualities we would like to possess 
mainly boldness and courage.
 
1 Muna Haeri Bilgram, The Victory of Truth The Life of Zaynab Bint Ali,

(Carolina: Lulu Press, 2014),30-50.
2 Isabel Coleman, Paradise Beneath Her Feet: How Women Are 

Transforming the Middle East,( New York: Random House 
Publishing, 2013), 244.

3 Ibid., 32.
4 Kamran Scot Aghaie, The Women of Karbala: Ritual Performance and 

Symbolic Discourses in Modern Shii Islam,( University of Texas 
Press, 2009), 30-56.

5 Yi- Fu Tuan, “Space and Place: Humanistic Perspective” in Philosophy 
in Geography, eds. S. Gale and G. Olsson, (Dordrecht: Reidel 
Publishing Company, 1979), 387.
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In a five-minute video, which was released by the “press 
office of the province of Nineveh [the region around Mosul]”, 
begins with a Qur’anic verse on idol worship. An Isis 
representative then speaks to the camera, condemning 
Assyrians and Akkadians as polytheists, justifying the 
destruction of the artefacts and statues. The man describes the 
Prophet Muhammad’s destruction of idols in Mecca as an 
example. Isis militants then smash the statues in the Mosul 
museum with hammers and push them to the ground, watching 
them break into tiny fragments. Some footage shows a man 
dressed in black at a nearby archaeological site, inside Mosul, 
drilling through and destroying a winged bull, an Assyrian 
protective deity, that dates back to the 7th century BC.

Islamic State was conducting a war on ancient history and 
the right of future generations of all ethnicities and religions to 
the material memory of their ancestors. The destruction of the 
priceless treasures comes days after Isis kidnapped 220 
Assyrian Christian villagers in north-eastern Syria. They 
starved and enslaved members of the Yazidi minority in Iraq. 
This was a crime against Iraq’s cultural heritage and against 
Islam.

Among those who fought such vicious enemies of the 
world and tyranny are Iraqi Muslim women. ISIS publicly 
executed a leading lawyer and human rights activist in Iraq as 
well as female physicians. Militants kidnapped and tortured 
Samira Saleh al-Nuaimi for five days before executing her. 
She is the lawyer who faced them and said a very bold NO to 
tyranny and ISIS crimes. The female doctors were also 
executed publically for refusing to obey ISIS instructions to 
stop treating their male patients. According to the Gulf Center 
for Human Rights, Al-Nuaimi had worked on detainee rights 
and poverty. Nickolay Maldenov, the U.N. envoy to Iraq
delivered a statement on her death as he observed:

By torturing and executing a female human rights lawyer and 
activists, defending in particular the civil and human rights of her 
fellow citizens in Mosul, ISIS continues to attest to its infamous 
nature, combining hatred, nihilism and savagery, as well as its 
total disregard of human decency.15

According to these women Islamic religious teachings, 
they were definitely inspired by Sayyda Zainb Peace Be Upon 
her. She is a model for all ages of boldness and courage. Also 
her character and life embodies a message to the current 
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“periodic eye” in which “images function as visualization of 
believe and piety in lived religion”13 Such visual- mental 
images affect the spectators and audience of many coming 
generations.

The impact of the character of Sayyda Zainab can be seen 
boldly in our own age. After centuries young Muslim girls still 
recite her sermons and Iraqi female human activists still say 
No to tyrannical powers and sacrifice their lives in a battle that 
a new Yazid tyranny is being created all over again. Islamic 
State is one of the darkest vicious forces of tyranny. By 
summer 2014 the declaration of Islamic State as a new 
caliphate shocked the world. ISIS achieved its substantial 
millstones in a short period through aggressive actions based 
on irrational violence and madness. ISIS leadership 
comprehends the potency of withholding water, irrigation, 
electricity, and food from subjects and enemies. In February 
2014, ISIS took control over water and hydroelectric dams by 
taking Fallujah Dam situated on Euphrates River. In April 
2014 they closed eight of ten floodgates of the Fallujah Dam to 
leave the cities of Karbala, Najaf, Babylon and Nasiriyah with 
little drinking water. Their goal was to create draught in Shiite 
holy cities.14 Karbala battle with slaughtering people, thirst 
and hunger was happening again. But they were stopped by the 
Iraqi forces attacked them and the floodgates were open again.

ISIS militants slaughtered people and children, destroyed 
history and enslaved women as sex slaves. ISIS looted 
Mosul’s central museum, destroying priceless artifacts that are 
thousands of years old, in the group’s latest rampage which 
threatens to upend millennia of coexistence in the Middle East. 
The destruction of statues and artifacts that date from the 
Assyrian and Akkadian empires, revealed the evil tyranny of 
dark forces that aims at attacking all aspects of culture and 
civilization. The birthplace of human civilization was 
destroyed. 
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As a heroic character, Sayyda Zainb becomes a part of 
the cultural construction of identity. Crossing over many 
dimensions of gender, race, class, and aesthetic values, her 
heroism becomes universal, one of the debatable concepts on 
heroism is how heroes are originally both constructed and 
contested by a specific cultural setting, time and place while 
they become a part of universal heroic culture that transcends 
local nuances. Heroism becomes a “metaphysical event” in 
which heroic action is transformative and extending away 
from the “physical body to distance beyond”.10 Consciousness 
drives the historical event to become deeply a regenerating 
event across both physical and spiritual aspects. As Allison has 
remarked “heroes stories help unlock the secrets of the 
transnational phenomena”.11

Moral courage involves obviously two aspects morality 
and courage this kind of behavior is to protect moral values 
and standards and having the courage to face negative and 
sometimes tragic consequences. Heroism with moral courage 
is most needed as practical implications to the model social 
status required in the history of nations. Heroic altruism is 
essential to the survival of societies with the possession of 
exemplary traits, ordinary people will be encouraged to raise 
their voices and take action. In psychology mental images of 
heroes are called schemas or archetypes and they satay deep 
enough in the memory of the nation and encourage people to 
take the right moral stand. According to the psychologist Scott 
Alison, heroes shape us and influence the way we feel. They 
are shaping our feelings and behavior as inspiration is a
dominant feeling invoked by our heroes.12

The battle of Kabala is a story of dramatic history, 
powerful emotions and courage. The narrative of the battle is 
characterized with visual signs. This develops a unique 
interaction between viewer –narrator. The way of seeing the 
battle can be only possible with a social group. Such groups 
are the interpretive communities. The battle is seen with 
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grandmother: “What else could I have expected from the 
progeny of he whose forefathers have eaten the liver of my 
forefather? This blood of my forefather run in theirs and the 
martyrs blood has nourished their flesh – what else could I 
have expected from such a progeny?” Such courageous 
discourse has been translated in different languages and found
its way to the oral heritage of many nations. People recall this 
very sermon in majals of Azaa (Ashur mourning meetings). 
The story of Yazid’d grandmother eating the liver of the holy 
Prophet’s uncle, Haza is well known among Islamic historical 
records. The holy Prophet Muhammad (Peace Be Upon him) 
freed Yazid’s grandfather Abu Sufyan who became a captive 
for the troops of the holy Prophet in Badir battle. Sayyda 
Zainb speaks of this Yazid’s family debt.

Yazid and his subordinates are accused of forcibly taking 
the veil dress from the Prophet family to dishonor them after 
the battle of Karbala. Making the Prophet female family walk 
unveiled in Kufa markets and streets. But such attempts hugely 
failed. Sayyda Zainb dishonored Yazid exposing his hypocrisy 
through his sheer brutality of showing oppressive powers. She 
points out to Allah wrath that awaits those who enjoy worldly 
powers and who ride on wealth and ignorance. Fadwa El 
Guindi observes the historical significance of veiling in 
Islamic societies as it is a way of communicating the group 
identity and the individual sacredness of privacy.9 Veiling has 
become a device which should formalize communication and a 
means to combine one’s status and one’s group identity. 
Sayyda Zainb got all honor and Islamic nation respect not on 
account of her gender, nor because of her presence or absence 
of veil but through her courage and bravery.

She is the voice of truth as she sets the stage of revolution 
by keeping Imam Hussien’s message going on. Her ability to 
act despite grief and turmoil of her surroundings is emulated 
by all women. Muslim women believe they have given nothing 
comparing to her sacrifices. 
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become timeless and lie at the heart of the nation, showing an 
image of historic national rebellion, recalling the remote past 
in the present landscape. If we consider that the life of a nation 
is history recalled, then the landscape of the past can be seen 
as vital to the present one. The sense of place enriches the 
sense of time. As Yi-Fu Tuan observes, “Place as time made 
visible, or place as memorial to times past” brings to light the 
importance of the past in shaping human cultural identity.7 On 
such bases the significance of the character of Sayyda Zainab 
becomes an exemplary model of all times. Karbala becomes 
everywhere and the shrine itself tells about more Muslim 
women stories.

According to many historical records of one of the 
darkest eras in history, the captured family of the holy Prophet 
including Sayyda Zainb along with the heads of the martyrs of 
Karbala battle are taken into the presence of the illegitimate 
Caliph Yazid. He notices a woman who is encircled by other 
women and whose very appearance signifies defiance. Yazid 
lashes out asking who that arrogant woman is. The woman 
replies:

Why are you asking them? Ask me. I tell you who I am. I am 
Mohammad’s granddaughter. I am Fatima’s daughter. In the 
name of Allah, the most gracious, the most merciful, All praise 
due to Allah, the Lord of the worlds. May praise and salutations 
be upon my grandfather the Leader of Allah’s Messengers, and 
upon his progeny… O Yazid Have you forgotten the words of 
God: Let those who disbelieve think that our giving them respite 
is good for their selves, We only give respite to them that they 
may increase in sins, and for them is a disgraceful chastisement.8

Sayyda Zainb’s reply in the language of the Holy Quran 
is the language of the fearless triumphant party. Speaking to a 
tyrant who is gloating at his victory is the smartest way to lash 
out his vices and the sins of his forefathers. At this very 
meeting in her famous sermon, she reminds him of his family 
debt to her own holy family, reminding him of his 
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The modes of invoking Saydda Zainb are diverse: reading 
the attributing Arabic prayers and the use of type recorders to 
play South Asian elegies celebrating the battle of Kerbala.4

This resonating of modern technology and pre modern history 
shows the way that Islamic history lies at the core of our 
current life. The holy Prophet granddaughter is visited by 
people from diverse ethnic and religious backrounds and 
nationalities. All recall the battle of Kerbala as Sayyda Zainb 
was the heroine of this battle and the courageous fighter 
against tyranny. 

Sayyda Zainab shrine is connected to other mosques and 
shrines and it gained sacredness that has changed the 
geography into a space of worship that goes beyond limits of 
time and place. It is human culture that creates the sense of 
place by changing geographical space into cognitive values. 
Yi-Fu Tuan distinguishes between place and space on the basis 
of established cultural values:

Place incarnates the experiences and aspirations of people. Place 
is not only a fact to be explained in the broader frame of space, 
but it is also a reality to be clarified and understood in the broader 
frame of space, it is the people who have given it meaning.... The 
space that we perceive and construct, the space that provides cues 
for our behaviour, varies with the individual and cultural group.5

By doing so, Tuan also divides space and time. He states 
that: 

From the security and stability of place, we are aware of the 
openness, freedom, and threat of space, and vice-versa. 
Furthermore if we think of space as that which allows movement, 
the place is pause; each pause in movement makes it possible for 
location to be transformed into place. Time creates change and 
this affects the concept of space. 6

Accordingly the notion of place is related to time, in other 
words, place mirrors historically specific events. Place and 
time come together to determine national cultural values that 
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the principles of Islam. These teachings were remarked with 
eloquence and clarity. She was nicknamed Zahidah, a self-
disciplined devoted woman. Peace Be Upon her.

For generations of women and men Sayyda Zainab has 
been an inspiration for being the deliverer of Imam Hussien’s 
revolution message. Isabel Coleman in her study of the 
transformation of Muslim societies in the light of Western 
feminism, has noticed that female Muslim appeal to the 
character of Sayyda Zainb as a female icon is so strong 
because “she crosses over sectarian divides”, both Shii and 
Suni women are attracted to her and the power of woman and 
bravery she represents.2 Hence Sayyda Zainb’s status plays a 
major role in our own age with its important issues of women 
empowerment. This is as crucial to the very basics of the 
development of Islamic feminism as a social need for women’s 
rights and social justice. Islam is all about gender equality and 
this has been the case of all history. But Islamic texts has been 
misinterpreted to show misogynistic and cultural practices that 
oppresses women. According to Fatima Mernissi, a Moroccan 
sociologist and Islamic feminist, gender jihad scholarship has 
proved over Islamic history the great role of Muslim women 
fighting against oppression and tyranny.3

Visiting the shrine of Sayyda Zainb situated at the south 
of Damascus is an emotional experience that affects personal 
stands and the undertaking of social roles in life. That solemn 
shrine stands with its gilded dome, its ceiling and walls are 
glittering with mirrors. You cannot avoid a unique attachment 
with spiritual force that goes beyond the past and historical 
events to draw your stands in a changeable world where Islam 
is witnessing more political and social battles. We see 
ourselves in these mirrors and ewe may wonder how faithful 
we are to these principles of Islam for which Sayyda Zainab 
sacrificed her and her family lives.
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Sayyda Zainab had been prepared all her life for the fate 
of her and brother imam Hussien. She was ready to face her 
turmoil in Karbala than to be separated from her brother Imam 
Hussien. On the eve of the tenth of Muharam, Imam Hussien 
addressed his followers. He released them from any 
obligations, to turn to safety. Seyyda Zainab maintained 
tranquility while facing the tragedy of Kerbala with constant 
prayers and faith of the ultimate cause for which Imam 
Hussien’s and his followers sacrificed their lives.

Sayyda Zainab was remarked as the “shinning sun” and a 
“piece of moon” by all people. She was liked in serenity to 
umm al Muminin Khadija, her grandmother. In chastity and 
modesty to her mother Fatima al- Zahra, in eloquence to her 
father Imam Ali and in bravery and tranquility of the heart to 
her brother Imam Hussein, in forbearance and patience to her 
brother Imam Hassan1. Peace Be Upon them all. Her husband 
is Abdullah Jafar Tayyar who had been under the direct 
guidance and care of the holy Prophet. 

Growing up in the house of the holy Prophet makes 
Seyyda Zainab an incarnation of all perfection: she has 
nobility, generosity, noble deeds, servitude, justice and all 
other perfect qualities. One of the best quality needed is 
boldness and courage as facing tyranny. In Medina she held 
regular meetings for women in which she shared knowledge of 
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Abstract

Growing in the house of the Prophet of Islam household 
makes Sayyda Zainab al-Kubraa ( Peace Be Upon her ) an 
incarnation of all perfection. One of the most perfect qualities 
that may actually be the most needed while facing malevolent 
tyranny is boldness and courage. Sayyda Zainab’s actions and 
speeches at one of the brutal battles of Islam is an inspiration 
that shows how Al Taf battle still influences the course of 
history of both Muslim men and women. The psychological 
effects of this battle with the Islam Prophet’s granddaughter, 
Sayyda Zainab’s courage has changed the image of Iraqi 
women while facing ISIS (Daesh) in Mosel. This paper draws 
the main lines of such psychological effects on Muslim women 
and how this has shaped Islamic political history. Also the 
paper is an attempt to bridge past and present in political 
history with shedding light on the real image of Muslim 
women as a reaction to all distorted images of the Muslim 
woman presented by antislamist. The character of Sayyda 
Zainab al-Kubraa (Peace Be Upon her ) defies all stereotyping 
of Muslim women. She speaks to our own age presenting a 
legendary boldness and courage that has been an inspiration 
to all women in Muslim countries.
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The phenomenon of Islamic State of Iraq and Syria 
(ISIS), also known as al-Daesh, is new form of Takfiri 
terrorism which is hell bent on exterminating Hussaini 
tradition and philosophy. But the courage and valour shown by 
al-Hashd al-Sha’bi (Popular Mobilisation Forces, PMF) in 
resisting the Daesh’s violent attacks over Iraq is certainly 
inspired by Imam Hussain’s spirit of Jihad and Shahadat 
(Resistance and Martyrdom) in a true Islamic tradition. The 
role al-Hashd al-Sha’bi, which had been formed after the 
historic fatwa of Grand Ayatollah Sistani, in turning the 
dangerous tide of ISIS in the country and pulling it from the 
brink of collapse shows the importance of Marjaiyat and core 
revolutionary teachings of Imam Hussain when Imam had 
taught us 1400 years ago. On the sandy plains of Karbala on 
the bank of Euphrates (Foraat) Imam Hussain (A.S.) has taught 
us to die for truth and to resist against humiliation that exactly 
the glorious PMF has been doing in Iraq. My study will try to 
understand the origin and historical development of Takfiri 
terrorism and what revolutionary teachings of Syed al-Sohada 
Imam Hussain (A.S.) has inspired the al-Hashd al-Sha’bi 
(PMF), mainly the major Iraqi Shia groups within the  
umbrella organisation, to fight against them militarily and 
ideologically. The main argument of my research paper would 
be that Imam Hussain’s revolutionary ideals are eternal in 
fighting against evil (baatil).
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pieces, under circumstances the pathos of which is unrivalled 
in the history of the world.

One significant impact of Imam Husain’s martyrdom was 
the tremendous impetus it gave to the various uprisings against 
social and racial discriminations, and against the 
highhandedness of the Umayyad monarchs, which culminated 
in the Abbasid Revolution, to which the tragedy of Karbala has 
provided immense life blood. The Abbasids expediently used 
the breeze of popular favour, for Husain and his House, for 
their own elevation. After Mukhtar’s revolt (685 AD), 
‘mawalis’ chiefly Persians constantly fought against 
Ummayyad hegemony using the movement as a means. The 
process continued during Abbasid regime. Zaid bin Ali, whose 
followers are known as Zaidis rebelled in 121 Hijri against 
Ummayid caliph, Hisham Abdul Malak. Subsequently Yahya 
bin Zayd rebelled against Walid and Mohd. bin Abdullah 
revolted against the Abbasid caliph Mansur-al Dawaniqi. “The 
tragic fate of Hussain and his associates” says the great 
historian Syed Ameer Ali, “sent thrill of horror through Islam; 
and revulsion of feeling it caused provided eventually the 
salvation of the faith”.

One aspect of Imams Husain’s career overshadows all 
others. He is the supremest representative in our history of 
virtue against brute force, of humanity and righteousness 
against arrogance of godless political power. Whenever a 
despotic government oppresses people; a brother of Yazid sits 
upon the throne; whenever a humble patriots strive for the 
salvation of the countrymen through sufferings and pain the 
spirit of the Prophet and his grandson is alive. The Karbala 
tragedy is too great to be mourned with tears. Those who 
really respect the Imam should be prepared to suffer as he has 
suffered for the cause of virtue, democracy and truth. This 
paper will examine the relevance of Imam’s Husain resistance 
in modern times as well as the extent to which the followers of 
the Imam has adhered to speaking truth in the face of tyrant.
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For his greatest heroic martyrdom, Hazrat Imam Husain 
occupies the highest place among the Muslim heroes, who 
made the supreme sacrifice of surrendering their lives in the 
way of God. The sacrifice made by Imam Husain was actuated 
by a different motive altogether. It was a declared fight for a 
principle and a voluntary choice of death in preference to 
giving up the great cause of truth. Imam Husain clearly saw 
the fate that was staring him in the face, realized the inevitable 
consequences that must follow and knew full well that his life 
could not possibly be spared. And yet he deliberately made up 
his mind to sacrifice not only his own life, but also the lives of 
those who were dear and near to him and to risk humiliation 
for the members of his honoured household rather than deviate 
an inch from what he considered to be the only true and 
straight path of religious uprightness. He rightly believed that 
he was the true successor of the great prophet and had no 
doubt in his mind that Yazid had not the shadow of a claim to 
the khilafat.

Such was the spiritual and political setting in which Imam 
Husain embarked upon his great mission of emancipation of 
Islam from heresy and tyranny. No nationalistic hero could put 
up a better record. The forces of light and darkness met in the 
fateful field at Karbala. Ibney Zaid’s terms were untold wealth 
with allegiance to Yazid or death. Husain refused to give 
allegiance but asked for leave to go away to some foreign land. 
Ibne Zaid did not agree. The little band of Husain was cut to 
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