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 واقعة الطف الدولي السابع مؤتمر 

 (ءثورة اإلمام الحسين)عميه السالم( خارطة طريٍق من طّف كربالء إلى حشد الوال)

8/23/3122 

 

 فمسفة الثورة الحسينية

 عبيــد الشـــطمقات الحشــــومن

 أ.م.د. إسراء حسين جابر 

 االداب / قسم الترجمة كمية 

 
 ممخص بالمغة العربية :

يتضمف البحث الكقكؼ عند ثكرة االماـ الحسيف عميو السالـ كفمسفتيا ، فالثكرة 
لدل االماـ تعني الجياد كمكاجية مظاىر الظمـ كاالستعباد كتطبيؽ تعاليـ الديف 

سقطت  أ االسالمي في العدؿ كالمساكاة كالحرية ، كلعؿ شيادتو صمكات اهلل عميو 
إمبراطكرية الشٌر التي أقاميا بنك أمٌية ، ككاف ذلؾ إنجازان لكعد اهلل بأٍف ينتصر 

فقد اصبحت شيادتو )ع( بداية النطالؽ الثكرات التي اخذت بثأره )ع( .لممظمكـ، 
كايقضت في نفكس االمة ركح الجياد كالحماس في تمبية نداء المستغيث كلك عمى 

اليكـ مف جياد كشيادة في سبيؿ اهلل كفي سبيؿ حساب النفس ، كىذا ما نشيده 
نصرة المظمكـ كتحرير االرض مف تنظيـ ما يسمى ب)داعش( كذلؾ عمى يد قكات 
الحشد الشعبي التي لبت نداء المرجعية لتقؼ الى جانب قكاتنا االمنية لتطيير 
االرض مف اعدائيا  ، كىـ انمكذج لصكت الثائريف المستميـ مف صكت ابي 

 عميو افضؿ الصالة كالسالـ.االحرار 
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 مقدمت : 
عظـ مظاىر المكاجية كالتحدم في سبيؿ أبرز ك أتعد ثكرة الحسيف عميو السالـ مف 

القضاء عمى الظمـ  يتمثؿ في اانساني ىدفان ح العاـ ، فكاف ليذه الثكرة أ كالصالالمبد
نيا أعاليـ الديف االسالمي ، فضال عف لت حقاؽ الحؽ في العدؿ كالمساكاة كفقان ا  ك 

 حؽ مف حقكؽ البشرية جمعاء .

إمبراطكرية  سقطت أصحابو قد أالتي سالت منو صمكات اهلل عميو ك كلعؿ الدماء 
الشٌر التي أقاميا بنك أمٌية ، ككاف ذلؾ إنجازان لكعد اهلل بأٍف ينتصر لممظمكـ، كلك 

 .بعد حيف

تركت بصماتيا في كؿ عصر كزماف لتضيء زكايا كمما الشؾ فيو اف ثكرة الحسيف 
، حتى ة ، كبقي تأثيرىا الى يكمنا ىذا الظالـ كتقتمع الظمـ المغركس مف قبؿ الطغا

خذت بثأره كطالبت النطالؽ الثكرات التي أبداية  )ع(اصبح استشياد الحسيف
 بحقكؽ المستضعفيف.

اقعػة الطػؼ، حدثا عابرا، كال اتجاىا تحدد اثػره فػي ك  ( عثكرة الحسيف)فمـ تكف      
لحػػراؾ سياسػػي كعقائػػدم كاسػػع فػػي تػػاريس الحركػػات السياسػػية  نمػػا كانػػت منطمقػػان كا  

سػػطكرة حيػػة بػػو كأيحتػػذل  ضػػحت مثػػاالن يػػة التػػي عمػػت المجتمػػع االسػػالمي، كأكالدين
ت يال لحركالممقاكمة، كتترتب عمييا قكاعد العمؿ المناكئ لمدكلة االمكية، ككانت من
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مػػكييف ( كنيجػػت نيجػػو مػػف أجػػؿ إضػػعاؼ اأ)عاتػػت بعػػدىا اتمػػت مػػا بػػدأه الحسػػيف
 كزكاؿ دكلتيـ

لصكت الثائريف  نمكذجاأ إال يـ ما ىاليك الجيادية بثكرتو كلعؿ الحشد الشعبي 
ثرىا الفعاؿ في نفكس أالتي تركت حرار كثكرتو بي اأأالمستميـ مف صكت 

 الكثير مف كاقعنا ككاقعف تغير أكالتي كانت جديرة ب ،المضطيديف مف عامة الناس
 مف سبقنا .

 الثكرة الحسينية بماىية الثكرة كمف ثـ  االحاطة  ضمف تنا تكالدراسة التي بيف ايدي
 .كالبحث في اىـ المنطمقات التي استميميا الحشد الشعبي منياكفمسفتيا 

 كقد استدعت الدراسة اف نقسميا عمى محكريف كىما كاالتي : 

  ماىية الثكرة الحسينية كفمسفتيا-ُ
 اثر الثكرة الحسينية في منطمقات الحشد الشعبي-ِ
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 احملىر االول
 وفهسفتها انثىرة احلسينيت يه هما 

ىل مفهىو انثىرة وفهسفتهاإخم دم -1  

را قاؿ : ثار الشيء ثكران كثؤ ، يي الييجاف كالكثكب كالسطكعف الثكرة في المغة تعني إ
كثكرانا كتثٌكر :ىاج ..كثكر الغضب حدتو كالثائر الغضباف ، كيقاؿ لمغضباف أىيج 

خاف كالغبار ما يككف : قد ثار ثائره كفار فائره إذا غضب كىاج غضبو ..كثار الد
(ُ)كرانان : ظير كسطع ((كغيرىما يثكر ثكرا كث  

الخروج عن الوضع الّراهن إلى الوضع  فيي تعني :االصطالح السياسيفي ما أ

القائم األسوأ أو الوضع األفضل من الوضع 
(2)

 

كضاع المجتمع ..كالتي في أ ان جكىري ان تغيير  تعد إنياف : اما في االصطالح الفمسفي
 ك االقتصادليدؼ منيا تغيير النظاـ السياسي أك االجتماعي أيقكـ بيا الشعب ..كا

 مفاجئان  ذ تحقؽ تحكالن في مقابؿ تطكر ركب الحياة إكتككف الثكرة سريعة الحصكؿ 
  (ّ)تاريخيان  كتبدالن 

 ماو احلسني عهيه انسالوثىرة اإل-2
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ىـ الثكرات في العالـ ككؿ السيما العالـ االسالمي ثكرة الحسيف كاحدة مف أ إف    
، فكانت حركة ثكرية غاضبة لمناىضة االمكييف كما شيده تايخيـ مف بكؿ طكائفو

انحرافات سياسية كاقتصادية كاجتماعية كعقائدية ، فقد رفض االماـ البيعة ليزيد 
مامة ، مف صفات ال تؤىمو لإلعتراؼ بسمطانو لما اتصفت بو تمؾ الشخصية كاإل

 فضال عف انحراؼ السمطة عف نيج االسالـ كتفشي الفساد

جذرم في بنيانيا  لى تغييركلقناعتو بأف اأكضاع القائمة كميا شاذة كأنيا بحاجة إ
 لى الثكرة .ىي التي دفعتو إ

ىداؼ االماـ الحسيف)ع( تنطمؽ مف اىداؼ االسالـ في كؿ زماف كمكاف كلعؿ أ
 كىي:

ية تتخذ حمؿ رسالة االيماف بناء قاعدة جماىير  اكال : صنع )امة رسالية ( ام
 بقكانينو كشريعتو منطمؽ عمميا في الحياة  ، كااللتزاـ باهلل

 نظمتو كدساتيره مصدران يتخذ اإلسالـ في عالقاتو كأ ثانيان: بناء)مجتمع اسالمي(
 سالمية العامة يبني كافة مكاقفو كفؽ القكاعد اإلفي التشريع ك  كحيدان 

 .(ْ)سقكط ثالثان: تخميص )الحضارة االسالمية ( مف التحريفية كانقاذىا مف ال

ماـ فقد حمؿ اإلنذاؾ لـ تعد ممكنة مع النظاـ القائـ آ مكركبما أف كؿ ىذه اأ
فاسد كرد الحكـ العادؿ الذم يصمح الالسالح كبدأ الثكرة ضده كذلؾ مف أجؿ إقامة 

 :و عميو السالـ قكالالظالـ كما ىك كاضح مف أ

))مف رأل منكـ سمطانا جائرا مستحال لحـر اهلل ناكثا لعيد اهلل مخالفا لسنة  -ُ 
رسكؿ اهلل )صؿ اهلل عميو كسمـ( يعامؿ عباد اهلل باالثـ كالعدكاف ، فمـ يغير عميو 
بفعؿ كال قكؿ كاف حقا عمى اهلل اف يدخمو مدخمو ، اال اف ىؤالء قد لزمكا طاعة 

ظيركا الفساد كأعطمكا الحدكد كاستأثركا بالفيء الشيطاف كترككا طاعة الرحمف ، كا
 (ٓ)كاحمكا حراـ اهلل كحرمكا حاللو((
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نما خرجت لطمب اإلصالح  أني لـ أخرج أشران كال بطران كال مفسدان )) -ِ كال ظالمان، كا 
( أريد أف آمر بالمعركؼ كأنيى عف المنكر، كأسير بسيرة جدم صفي أمة جدم)

 ((عميو السالـكأبي عمي)

فسحقان لكـ يا عبيد اأمة، كشذاذ اأحزاب، كنبذة الكتاب، كنفثة  ))كقكلو:   -ّ  
الشيطاف، كعصبة اآلثاـ، كمحرفي الكتاب، كمطفئ السنف، كقتمة أكالد اأنبياء، 

  (ٔ)((كمبيدم عترة اأكصياء
 ىـ دكافعيا كقضاياىا)ع( كأماـعكس المنطمقات الحقيقية لثكرة اإلكىي اقكاؿ ت
 :يأتيما  المتمثمة في

 أكالن : إعالف الرفض لمكاقع الفاسد.

 ثانيان: السعي لإلصالح كالتغيير.

 .(ٕ)ثالثان: تأكيد القيـ الحقة في كاقع اأمة

نما  رٌد عدكاف قائـ كىك عدكاف الكضع لحربا  شفٌ فاإلماـ لـ يشف حربا عدكانية كا 
 الشاذ

 منطهقاث انثىرة احلسينيت-3

كأصحابو في ثكرتيـ عميو السالـ اإلماـ الحسيفالمنطمقات التي انطمؽ منيا 
 التي يجب أف ينطمؽ منيا كؿ مؤمف في حياتو كتحركو:الرائدة، 

 أكال: الضمير كالكجداف اإلنساني:
كجداف اإلنساف يغضب حيف يشاىد مظاىر الظمـ كالحرماف، كضميره يثكر حيف 

الكجداف، إذا  يرل حياة الجكر كاالضطياد. ككؿ إنساف يحس بكخز الضمير كغضب
ذا لـ تقؼ اأنانية كالمصمحية حاجزا بينو كبيف  ما رأل مظمكما أك مستضعفا. كا 
ضميره، فإنو سيثكر طبيعيا كسيجد نفسو مضطرا لمكقكؼ إلى جانب المظمـك 

 المضطيد ضد الظالـ المعتدم.
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 ثانيا: المسؤكلية الدينية:
لالضطياد، ككمما كاف  فالديف يكجب رفض الظمـ كمكافحة الجكر كعدـ االستسالـ

د ثكرية مف أجؿ كأش أىدافو، كاف أكثر اندفاعان  بالديف كفيمان  اإلنساف أكثر كعيان 
عميو  عمى قيمو كمبادئو. كىذا ىك بالضبط ما جعؿ الحسيف ةن الديف، كأقكل غير 

صرار، منطمقان السالـ مف كعيو لممسؤكلية  يتحرؾ كيفجر ثكرتو بكؿ عنؼ كا 
 لركح اإلسالـ كأىدافو.الدينية، كمف تفيمو 

 ثالثا: العزة كالكرامة: 
أثمف ما يممؾ اإلنساف في ىذه الحياة ىي كرامتو كحريتو، فيي الفارؽ المميز بيف 

كـر اهلل  اإلنساف كبيف الحيكاف، فاإلنساف خمقو اهلل حرا كما يقكؿ اأماـ عمي
 .(ٖ))كال تكف عبد غيرؾ كقد جعمؾ اهلل حرا(كججو

ف ىد عميو أيجا ماـ ىي جياد كمف الريس إف الحياة في كعي اإلاكما يعكسو الت
يستعد لممكت تحت سياط العبكدية كالذؿ كالقير ، فالجياد عنده قيمة خاصة ، ىك 

 سبيؿ اهلل كالحؽ كالعدؿ كالحرية الثكرة الدائمة في

صمكات اهلل عميو مشركع حضارة ، كمنيج إنتصار ، كخطة عمؿ ،  فاصبح الحسيف
الة ، فمف أراد عزٌان بال عشيرة، كىيبة بال سمطاف، فميفعؿ ما فعمو الحسيف كراية رس

 .صمكات اهلل عميو ، ليخرج مف ذٌؿ طاعة الطاغكت، إلى عٌز طاعة الرحمف

 .يتثىرة احلسيناننتائج  -3
فقد ، امتد اثر الثكرة الحسينية كتداعياتيا الى مستكيات عديدة كاصعدة كثيرة 

كاسعا في  فأحدث مقتؿ االماـ )ع( صدان  كالمكانية ،مانية تجاكزت الحدكد الز 
 المجتمع االسالمي كترتبت عميو نتائج سياسية كعقائدية السيما في مكة كالمدينة،

، فمشركع أىؿ البيت كانت بداية لمثكرة ماـ كمف ثـ الككفة ككربالء ، فشيادة اإل
 .صمكات اهلل عميو إلنقاذ البالد كالعباد بدأ بشيادة الحسيف صمكات اهلل عميو 

فبعد مدة كجيزة انطمقت الثكرات عمى الحكـ االمكم في مختمؼ بقاع العالـ 
، كالنصر المؤقت الذم (ٗ)تستميـ منو كتيتدم بيديو كتسير عمى نيجواالسالمي 
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 مؤبدان  االجياؿ نصران  دبامتداطاعت اف تجسد نصرا يمتد لـ تحققو ثكرة االماـ است
 (َُ)حياء النزعة الثكرية ، كبمكغ الفتحيتمثؿ في بعث الكعي السياسي كا  

خذ يتبمكر في المدينة، ييف ألألمك  مناكئان  إحساسان ف ىنالؾ إكمما الشؾ فيو  
الخاص شاعت أخبارىا بيف بعد ما حدث في كربالء كما صاحبو مف مآسي السيما 
( لمثكرة عمى الحاكـ في عالحسيف)االماـ لى جانب اأسباب التي دعت كالعاـ، إ
 دمشؽ.

ت التي جاءت كرد كلى الحركا( أبكاقعة الحرة )ك ما تسمى لذا كانت ثكرة المدينة أ
ماـ ممف قتؿ اإل انتقاميان  نيا لـ تحمؿ طابعان ، عمما أماـ )ع( فعؿ الستشياد اإل

،فكانت ىذه الثكرة _ ككما  لى القضاء عمى سمطاف االمكييفبقدر ما كانت تيدؼ إ
بي الشيداء )ع( فقد كانت النفكس كالمراجؿ ))امتداد لثكرة أ –حد الباحثيف يقكؿ أ
كسبيو الذرية  رسكؿ )ص( في قتمو العترة العمى يزيد النتياكو حرمة  كحنقان  غيظان 

البيت )ع( إلى المدينة  حينما رجعت سبايا أىؿ كألمان  القمكب حزنان قد افعمت ف
ىميا ما جرل عمى ريحانة  رسكؿ اهلل )ص( مف عظيـ الرزايا كجعمت تقص عمى أ

قائؿ النبكة كمخدرات الكحي مف اأسر كفكادح الخطكب ، كما عانتو ع
ة بعد مركر مدة قميمة مف كقد كاف السبب المباشر الشتعاؿ الثكر ،  (ُُ)((كالسبي

دمشؽ  في لى يزيد بف معاكيةأىؿ المدينة إ مقتؿ اإلماـ )ع( ، ذىب كفد مف
كعبد اهلل بف أبي عمر المخزم،  ،عبد اهلل بف حنظمو الغسيؿ اأنصارميقكدىـ 

إشراؼ أىؿ المدينة قدمكا عمى يزيد فأكرميـ  فكالمنذر بف الزبير، كرجاال كثيرا م
عمنكا ـ انصرفكا مف عنده... كلكنيـ ما أف عادكا مف لدنو حتى أكأحسف إلييـ ث

 .(ُِ)استنكارىـ لحكـ يزيد، كجاىركا بشتمو كلعنو
 بكيضر  ،شرب الخمرنا قدمنا مف عند رجؿ ليس لو ديف يإ)) كقالكا:

نا نشيدكـ إنا قد خمعناه، كقاـ عبد اهلل بف حنظمة فق اؿ: جئتكـ مف بالطنابير...كا 
عبد اهلل بف ال بني ىؤالء لجاىدتو بيـ...فخمعو الناس كبايعكا عند رجؿ لك لـ أجد إ

 ، (ُّ)((حنظمة عمى خمع يزيد ككلكه عمييـ
 كىذا ما دفع اىؿ المدينة الى خمع يزيد كمبايعة عبد اهلل ابف حنظمة الغسيؿ
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بقكـ حتى يغيركا ف اهلل ال يغير ما لما عمـ يزيد بذلؾ كتب الييـ : )أما بعد ، فإك  
ني فال مرد لو كما ليـ مف دكنو  راد اهلل بقكـ سكءان ما بانفسيـ إذا أ مف كاؿ ، كا 
ني ، ثـ عمى فمي ثـ خمفتكـ ، كرفعتكـ عمى رأسي ، ثـ عمى عيكاهلل قد لبستكـ فأ
حاديث تنتج تحت قدمي أطأنكـ كطأة أقؿ  بيا أيـ اهلل لئف كضعتكـ عمى بطني ، كأ

في  ، ككما ىك كاضح مف النص فاف يحمؿ(ُْ)اخباركـ مع اخبار عاد كثمكد ((
مو لما مقارعة يزيد كحك عمى صراران طياتو تيديا كىك امر لـ يزد أىؿ المدينة إال إ

بف رسكؿ اهلل كاصحابو ، عماؿ فاسقة كظالمة كما قاـ بو مف قتؿ القاـ بو مف أ
 ىؿ المدينة كؿ مف يكالي يزيد فطردكا أ

ب كأف يزيد لـ يحتمؿ أف يمتكم عميو أحد بطاعتو بعث عمرك بف سعيد أف يذى
، كلما نو رفض ذلؾ ، فاستعاض عنو بمسمـ بف عقبة المرم لغزك الحجاز ، إال أ

لمقتاؿ فانكر يزيد ذلؾ ،  ايـ ليستعدك عالمد بنيتو أخبره مسمـ بضركرة إخبره يزيأ
كمعكنة مائة دينار لكؿ رجؿ ا ليأخذك ك فنادل مسمـ في الناس بالتجييز الى الحجاز 

ىؿ المدينة لما ثاركا عمى بني كييذكر إف أ، (ُٓ)كانتدب لذلؾ اثني عشر الؼ رجؿ
امية كمـ مركاف بف الحكـ عمي بف الحسيف )ع( كقاؿ لو ))اف لي حرما كحرمي 

ف )ع( فخرج في افعؿ فبعث بحرمو الى عمي بف الحسيتككف مع حرمؾ ، فقاؿ : 
فمما بمغ خبر كركد الجيش الييـ  (ُٔ)حرمو كحـر مركاف حتى كضعيـ في ينبع ((

ـ اك اعناقك ك : ))كاهلل ال نكؼ عنكـ حتى نضربصارىـ لبني امية ، كقالاشتد ح
عكرة ، كال ال تبغكف عائمة كال تدلك لنا عمى  نكـتعطكنا عيد اهلل كميثاقو ، إ

خرجكىـ فعاىدكىـ عمى ذلؾ كأ (ُٕ)تظاىركا عمينا عدكنا فنكؼ عنكـ كنخرجكـ ((
 مف المدينة 

المدينة  كلدت كالدة الثكرة الحسينية كاكصمت ف ))ثكرة كذكر أحد الباحثيف إ
 (ُٖ)الطريؽ مف بعدىا ((

فكانت ثكرة الحسيف جديرة بتعبئة النفكس كعٌدىا لمتضحية بالنفس كاالبناء مف  
 اجؿ مبادئ االسالـ كما بذليا االماـ 
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الثكرة عمييـ كناصب   بإعالفعبداهلل بف الزبير الى جانب ثكرة كاقعة الحرة اتبعيا 
( كاستشياده لمتشيير باأمكييف عثكرة الحسيف) حاكـ الشاـ العداء، مستغالن 

 كالحاكـ في دمشؽ معمنا االنفصاؿ عف دكلتيـ .
كاف مبعثيا ىذه الركح إذ الناس لمثكرة التي دعا إلييا ابف الزبير  كقد استجاب    

 ( في نفكسيـعالجديدة التي بثتيا ثكرة الحسيف)
كاقعة  كقد تميزت ثكرة ابف الزبير في مكة  بانيا كانت اشد حراجة عمى العكس مف

الحرة التي انتيت بالفشؿ إذ تمكنت الخالفة اأمكية مف حسـ المكقؼ بسرعة ، إال 
ذلؾ  ،تتكسع بعدئذ لتشمؿ الحجاز كمو، ثـ العراؽ كمصرخذت أف ثكرة ابف الزبير أ

فخمفو  ،قائدىا متأثران بشدة المرض كتقدـ السفكات فقدت في الطريؽ أف ىذه الق
في القيادة بناء عمى كصية مف يزيد أحد معاكنيو كالمتفانيف في خدمة السمطة في 

 (َِ)دمشؽ الحصيف بف نمير السككني
كاتو إلى مكة كضرب حكليا الحصار، أما ابف الزبير كصؿ الحصيف بف نمير بق    

قكة، حيف أصبح  كازداد مركز ابف الزبير نة،فقد تحصف في الكعبة كسد منافذ المدي
غالبية المسمميف، التي  كالرجؿ الذم يحظى بتأييد ،المعارض اأكؿ لمنظاـ اأمكم

قداـ جيش يزيد عمى غزك مكة، كاشتد سخطيا حيف أخذت مجانيؽ ىذا استنكرت إ
أقدس بقعة عند المسمميف، كىك يرتكب أكؿ  ، (ُِ)الجيش ترمي بقذائفيا الكعبة

خطيئة كبرل لـ يقدـ عمييا احد مف قبؿ، كال تعرض ليا حتى الغزاة كالفاتحكف، 
 كسيذكرىا التاريس عمى إنيا انتياؾ لممقدسات اإلسالمية، كمف المسمميف أنفسيـ. 

، بةاستمر حصار مكة أربعيف يكما احترقت خالليا اغمب أماكنيا، كمنيا الكع     

،  (ِِ)كىك أكؿ حريؽ يصيبيا في اإلسالـ، كقد أنيؾ الحصار أىميا كأصابيـ اأذل
 .(ِّ)مكت يزيدانتيت بكركد خبر  لكف محنتيـ ىذه

حركة التكابيف كىي حركة جاءت بعد سككف النفس تال تمؾ الثكرة حركة اسميت ب
الدكلة االمكية كالشعكر بالذنب مف قبؿ الككفييف اذ اصبح الدافع المحرؾ لمناىضة 

ـى مكاليف عديديف أىؿ  ، (ِْ)كذلؾ لتكفير عف ذنبيـ كالذم نكتشفو مف ىذا إف ث
ف ثبتكا عمى كالئيـ كحبيـ ليـ غير أ عمى نحك خاص  (ع)الحسيفك  ،(ع)البيت

تحت تأثير  الفرصة لـ تتح ليـ لنصرتو، أما أنيـ سجنكا أك اختفكا أك انسحبكا
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ف غالبيتيـ لـ يشارككا في الجيش الذم تقدـ لقتاؿ أقاربيـ كزعمائيـ ، كا  
 .  (ِٓ)كلك أنيـ شارككا في قتمو لما رفعكا الثأر لو (ع)الحسيف
ككانت أكلى الخطكات التي قاـ بيا سميماف، محاكلتة استقطاب زعماء الككفة      

حيف كتب الى الشيعة في المدائف كالبصرة  ، (ِٔ)كاستمالة اكبر عدد مف جماىيرىا
 .(ِٕ)(، فأجابكه جميعيـ الى ما دعاىـ إليوعلألخذ بثأر الحسيف) ستنيضيـي

كما عدَّ التكابكف كفاة يزيد بف معاكية كما تبعو مف انقساـ بني أمية نصران      
فادعكا الى أمركـ بثكا دعاتكـ في المصر أعكانو: )) ، فقاـ سميماف مخاطبان  (ِٖ)ليـ

لى أمركـ لناس حيث ممؾ ىذا الطاغية، أسرع إني أرجك أف يككف اىذا شيعتكـ ، فإ
 .(ِٗ)استجابة منيـ قبؿ ىالكو((

مما حفز بعضيـ إلى الرغبة  ،كقد أعطت كفاة يزيد دافعان معنكيان كبيران لمتكابيف    
ف بعد نظر سميماف بف صرد مكعد المحدد إلعالف الثكرة، إال أفي استباؽ ال

ف الدعكة ما زالت غير الرغبة، كرأل بألى رفض ىذه أدل إ كمقدرتو السياسية
 مستقرة، كلـ تترسس جذكرىا بعد في نفكس الككفييف.

خر كاف الحجاز في ىذه اأثناء قد خضع لسيطرة عبد اهلل بف كمف جانبو آ    
لتكابيف في العراؽ، فقد رأل بعد أف كافقو الزبير، الذم فرح كثيران عند سماعو بأمر ا

ف ينتزع منيـ بالد العراؽ التي كانت حينئذ أمكييف أاكأة اىؿ الحجاز عمى منأ
ف يشغؿ اأمكييف بإخماد حركة التكابيف ؿ كالرجاؿ، كما أراد ابف الزبير أمكرد الما

كيكطد دعائـ نفكذه  ،فيصرؼ أنظارىـ عنو، كينتيز ىذه الفرصة ليقكم نفسو
 .(َّ)استعدادان لممعركة القريبة الحاسمة

ى سيادة الحزب الزبيرم كغدت الككفة مرتبطة بثكرة كبذلؾ انتقؿ العراؽ إل 
الحجاز، كتقبؿ شيعة الككفة ىذه السيادة الجديدة، نكاية باأمكييف لكف بفتكر 

 .(ُّ)كبشيء مف التحفظ، فيي بنظرىـ انقالب عمى النظاـ الذم عارضكه طكيالن 
بف أبي عبيد الثقفي كلـ تتكقؼ الثكرات عند ىذا الحد فقد اتبع ذلؾ ثكرة المختار 
قاـ بإعالف ثكرتو فطالبان بثأر الحسيف فاجتمع اآلالؼ في العراؽ تحت لكائو ، 

جاعالن شعاره :))يا لثارات الحسيف(( ىذا الشعار الذم أثار الحماس الكبير في 
ماـ صفكؼ أنصار العمكييف الذيف كاف قسـ كبير منيـ لـ يشارككا في نصرة اإل
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التضييؽ التي سار عمييا الكالي اأمكم عبيد اهلل بف بسبب سياسة  )ع(الحسيف
 . (ِّ)زياد

 ،ع((كحاكؿ المختار استقطاب الناس برفع شعار اأخذ بثأر اإلماـ الحسيف        
، كاتبعيـ الشيعة في الككفة كلكف  (ّّ)كىك الشعار نفسو الذم رفعو التكابكف

خاصان فسػعى بو إلى تسمـ الحػكـ المختار اختمؼ عنيـ أنو امتمؾ برنامجان سياسيان 
 ثره أككاف لسيرة المختار الحسنة  (ّْ)كىك اأمػر الذم رفضو التكابكف ،في الككفة

 كبير في التفاؼ الناس حكلو. 
ع كالي ف يسيطر عمى الككفة، كطرد عبد اهلل ابف مطيىػ أٔٔستطاع سنة فا    

مامو سكل ذلؾ الجيش القادـ مف بالد الشاـ الذم قاده الزبيرييف عنيا، كلـ يبؽ أ
عبيد اهلل بف زياد الستعادة الككفة لسيطرة دمشؽ، فكانت فرصة طالما حمـ بيا 
المختار فكجو جيشا يقكده يزيد بف انس، ثـ امده بأبراىيـ بف مالؾ اأشتر، فمقي 

ى عمي بف كجو برأس ابف زياد التابف زياد فقتمو، كقتؿ الحصيف بف نمير، ك 
( فقتؿ منيـ خمقان عكتتبع المختار قتمة الحسيف)،  (ّٓ)لى المدينة( إعالحسيف)

  عظيمان حتى لـ يبؽ منيـ أحد.
يػاـ الدكلػة كؿ انفصاؿ عػف دمشػؽ منػذ قالمختار حككمة في الككفة معمنا أ قاـأ    

المجػػػاكرة لمككفػػػة، ككانػػػت لثكرتػػػو  لػػػى مختمػػػؼ المنػػػاطؽاالمكيػػػة، كبعػػػث عمالػػػو إ
حػػداث اقتصػػادية ظيػػرت نتائجيػػا فػػي اأبعيػػده المػػدل سياسػػية كاجتماعيػػة ك صػػداء ن أ

 .(ّٔ)ضعافياة االمكية ككانت اليد الطكلى في إالتي صاحبت الدكل
كلعؿ الثكرات التي طالبت بحقكؽ المستضعفيف كالقضػاء عمػى الفسػاد كالتحػرر مػف 
العبكديػػة ، مػػاىي خطػػكات سػػائرة كراء ركػػب الحسػػيف )ع( ، لػػذا فػػاف انطالقػػة ثػػكرة 
الحشد الشعبي الجيادية ضد قكة الطغياف )الكجو االخر ليزيد لعنػة اهلل عميػو( التػي 

الػديف لػذا تككنػت تمػؾ القػكة لتصػحيح  بسػـ، نيبت كقتمت كاغتصػبت باالرض فسادان 
، المسار كالقضاء عمى االنحرافات السمككية كاالخالقيػة كاسػتعادة االرض المنيكبػة 

 ىي استمياـ لثكرة الحسيف عميو افضؿ الصالة كالتسميـ .
لػػذا سػػنحاكؿ فػػي المحػػكر الثػػاني اف نقػػؼ عنػػد تعريػػؼ الحشػػد الشػػعبي كانطالقتػػو 

 منطمقاتو المستمدة مف الثكرة الحسينية .االكلى كدكافعة كاىـ 
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 احملىر انثاني
 اثر انثىرة احلسينيت يف منطهقاث احلشد انشعبي

 : سباب تشكيهه وأاحلشد انشعبي تعريف   -1

يعد الحشد الشعبي كانطالقتو في سبيؿ تحرير االرض مف دنس  كما ذكرنا 
شبو عسكرية تابعة ىي قكات الفاسقيف نتيجة مف نتائج الثكرة الحسينية ،ك 

جؿ الشيادة في سبيؿ أكعقيدة صادقة مف  تحمؿ ايمانان  ، لممؤسسة اأمنية العراقية
ة رضنا عنك أمثؿ بداعش تمؾ الحركة التي دخمت القضاء عمى الظمـ كالظالـ المت
كاالسالـ براء منيا فقد استباحت لنفسيا ، سالمية كاسمت حركتيا باسـ الدكلة اإل

كاالغتصاب كنيب الخيرات كالتعدم عمى ،دكف مبرر مف القتؿ كالذبح كاالختطاؼ 
 حقكؽ البشر.

عمى  كبيران  خطران  مثمتالتي  المة از لتمؾ القكل الظرد فعؿ مك ك فتشكمت تمؾ القكات 
جاءت استجابة لفتكل نيا عف أ ، فضالن  ي لمعراؽ كدكؿ المنطقة كالعالـمف الكطناأ

حمؿ  لمجياد الكفائي أم مف يتمكف عمى  المرجعية المتضمنة  دعكة المكاطنيف
ف مسؤكلية إمنية لمدفاع عف العراؽ، ك ات اأالسالح لمتطكع في صفكؼ القك 

طرؼ ك أخرل ألية الجميع كال تختص بطائفة دكف ىي مسؤك  لإلرىابييفالتصدم 
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الحاضر تقتضي الدفاع  المحدقة بالعراؽ في الكقتف طبيعة المخاطر ا  خر ك أدكف 
 كىك كاجب كفائي ىمو كاعراضو أعف الكطف ك 

فقد اندرجت الفتكل ضمف الفتكل الجيادية التي كاف ليا تأثير  انطمقت الفتكل في
تيدد المخاطر الكطف  حيتعمى القتاؿ في أكقات االزمات في حثت المسمميف 

 .كالديف

االتيامات التي تمقاىا الحشد الشعبي مف انصار داعش مف رغـ الكعمى 
كالمتعاطفيف معو مف جيات محمية كاقميمية، في معارؾ تحرير تكريت، يثبت اليكـ 

 .في معارؾ االنبار بأنو حشد عابر لمطائفية

ذ إفراد الشعب العراقي، أد الكفائي مشاىد مف التالحـ بيف كرسمت فتكل الجيا
يف لقتاؿ "داعش" استجابة لدعكات الجياد التي اطمقتيا ؼ مف العراقيآلتطكع اآل

حك معاقؿ داعش كىي المرجعية الدينية. كبمكجب ذلؾ، زحفت الفصائؿ المقاكمة ن
 .)لبيؾ يا حسيف)،  (لجياد الكفائيا)تردد ىتافات 

العصابات  ؿ لتحاربنحك سكح القتا بشكؿ مبيرفصائؿ الحشد الشعبي  فاندفعت
في السيما  كاضحة في تاريس العراؽ كالعالـ اجمع  انعطافة بذلؾ، لتشكؿ اإلرىابية

تستحؽ الدراسة كالتأمؿ لما شكمتو ىذًه التي مسار العمميات العسكرية كاأمنية 
يذه العسكرم كاأمني، فاالنعطافة مف تغيرات ستراتيجية في االتجاه العاـ لمجيد 

كمصيرية، أعادت صياغة التي انتفضت في لحظة تاريخية حرجة  القكة االمنية 
مسار المعارؾ المحتدمة، كأعادت بناء الركح المعنكية القتالية كضخيا بزخـ جديد 
كقكم انعكس عمى التغيرات التي شيدتيا أحداث الحرب عمى اإلرىاب مف جرؼ 
النصر إلى آمرلي كبيجي كغيرىا مف المنازالت التي استطاعت فييا القكات 

 كدحرىـ كسر شككة اإلرىابييفد الشعبي مف العسكرية كالحش
، إذ شٌكؿ دخكلو مكازيف القكل لصالح قكاتنا العسكرية كاأمنية فقد عٌير الحشد 
شد الشعبي انتصارات ال فاصمة تاريخية حققت معيا قكاتنا كالحارض المعركة 

نمكذجان لمركح الحماسية الجديدة التي سادت المجتمع العراقي أف نعدىا أيمكف إال 
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فالحشد الشعبي أصبح منقذان لمدف استنجدت بو ضمف إعادة بناء المحمة  ,جميعان 
الكطنية العراقية، فميس مف الغريب أف تنطمؽ اأصكات مف أىالي الرمادم طالبةن 
بتدخؿ قكات الحشد الشعبي إلى جانب القكات العسكرية كعشائر المدينة لمذكد 

يقاؼ اليجمة الداعشية البربرية عمى عشيرة  ,عنيا  .البك نمر عمى سبيؿ المثاؿكا 
جاءت انتصارات الحشد الشعبي بمصاحبة قكاتنا العسكرية لتدخؿ أركاحنا فرحان 
غامران كشعكران عارمان بالفخر بأبطاؿ مف مختمؼ اأعمار يتمتعكف بإرادات صمبة، 
يماف متماسؾ بما يمقى عمييـ مف مياـ فدائية كصعبة لعؿ أىميا الدكر  كا 

ـ أفكاج الحشد الشعبي القتحاـ المدف كالقرل كتحريرىا كمف ثـ االستشيادم في تقد
تسميميا لقكات الجيش العراقي، كىذا ما حصؿ عمى سبيؿ المثاؿ في مناطؽ 
العظيـ كالسعدية، إذ كانت أفكاج الحشد الشعبي رأس حربة في عمميات التقدـ 

كالمؤثر كالتحرير كاستعادة اأرض المغتصبة، كيمكف القكؿ اف الدكر الفاعؿ 
لمحشد الشعبي أكجع رؤكسان كأغضب أركاحان لـ تكف تتكقع استعادة ركح المبادرة 
بؿ إنيا لـ تكف تتمنى أف تطير اأرض المغتصبة مف قبؿ العصابات اإلرىابية، 
فأخذت تثير اإلشكاالت كاأقاكيؿ الباطمة متيمة أبطاؿ الحشد الشعبي الذائديف 

يف اأشداء لقكل الشر باتيامات فارغة ىدفيا بأركاحيـ عف أرض الكطف، كالمقاتم
يقاؼ التقدـ المذىؿ لمقكات العسكرية كفض  التشكيش عمى ىذًه االنتصارات كا 
االرتباط المصيرم بيف الجيش كالحشد الشعبي، كرغـ اف الحرب كفي كؿ مكاف 

كىناؾ إال أف قكل الحشد بالعالـ كعمى مدار التأريس ال بد أف تشيد تجاكزات ىنا 
حاكلت بكؿ ثبات عدـ ارتكاب أية أخطاء كصد أية محاكلة مف ىذا الفرد  شعبيال

أك ذاؾ، كحتى بعض اأمكر البسيطة التي تتطمبيا العممية اأمنية في أماكف 
محررة حديثان مف قبضة اإلرىاب كما يستدعي ذلؾ مف بحث كتفتيش كتأكد مف 

مف التجاكز، بؿ كاف  ىكيات اأشخاص كعالقاتيـ باإلرىاب لـ ترتؽ إلى مستكل
أفراد الحشد الشعبي يتعاممكف بسمككيات إنسانية أثارت إعجاب سكاف المناطؽ 
المحررة، كىك ما شاىدناه عند تحرير منطقة جرؼ النصر مف التعامؿ الطيب 
لممقاتميف مع العكائؿ كاأشخاص الذيف كانكا محاصريف بالمنطقة بسبب سيطرة 

مف الحشد الشعبي بفصائميـ المتنكعة كىـ يحممكف عناصر "داعش"، فرأينا أفرادان 
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رجالن مسنان أك يمسحكف عف كجو طفمة صغيرة مرعكبة قطرات الدمع المتساقطة، 
مثمما شاىدنا تقديميـ الطعاـ كالماء ليؤالء المحاصريف، كالحقيقة لـ يكف ىذا 

لمجيش  التي نقمت عمميات التحرير الكبرل ازان بؿ كاضحان كأماـ شاشات التمفمخفي
عمى كالحشد الشعبي لممدف كالقرل، كتعاممو اإلنساني مع سكاف ىذًه المناطؽ، ك 

ذلؾ كمو فإف الصكرة البطكلية المثالية التي شكميا أفراد الحشد الشعبي مف رغـ 
بؿ تأكد لنا عدـ ، تزيد مف إيماننا بقدرتنا عمى تحقيؽ االنتصار كلك طاؿ الزمف 

لية عمى أرضنا فما عندنا مف أبطاؿ كرجاؿ الحاجة لكجكد قكات أجنبية قتا
متحمسيف يمنحنا القكة الكافية، حتى أصبحنا نرل شبابان في الجامعات كالمدارس 
كحتى اأطفاؿ يتغنكف ببطكالت الحشد الشعبي كيتفاخركف بنشر صكر اأبطاؿ 
الذيف يقاتمكف كيستشيدكف دفاعان عف البمد، كما يدعك إلى الغبطة ىك االنتشار 

اسع النطاؽ لركح التحدم كالعنفكاف عند كؿ الناس بشكؿ مثير لإلعجاب، كال الك 
نضيؼ أمران جديدان إذا تحدثنا عف سرياف الركح االنتصارية عند النساء كالشيكخ 
كالقكل االجتماعية المختمفة التكجيات كىك دليؿ عمى مدل التضامف الشعبي 

كاحدة يتطكع أكثر مف فرد مف  الكطني في مكاجية القكل اإلرىابية، بؿ إف عائمة
أفرادىا ضمف أفكاج الحشد الشعبي باندفاع عاؿو كفخرو شديد. أقكؿ إف الحشد 
الشعبي أعاد صياغة التاريس العراقي المعاصر كردـ فجكة كانت لتتسع لكال ىذًه 

 .االنطالقة البطكلية ككجو منحنى المعركة إلى النصر كالقضاء عمى اإلرىاب

كٌؿ مؤمف صادؽ بيته لمحسيف صمكات اهلل عميو ، كفي ضمير في قمب فاذا كاف 
كٌؿ مناضؿ صالح جذكةه مف حماسة الحسيف صمكات اهلل عميو ، كفي يد كٌؿ ثائرو 

فال بد كاف كحركة فاعمة  صادقة   مؤمف راية مف رايات الحسيف صمكات اهلل عميو
 تتمثؿ بشخصية الحشد 

ككف أسخياء في بذؿ الدماء، كبخالء في قد عٌممنا الحسيف صمكات اهلل عميو أف نف
 . ىدر الكرامات ، كأٍف نككف رحماء مع أصحاب الحقكؽ، كأشٌداء مع مغتصبييا

  نطهقاث احلشد انشعبي م-2



17 
 

يف عمػى نيجػو، بػؿ اف ثكرة اإلماـ دركسان كثيػرة كعبػران عظيمػة لمسػائر  جسدت 
طاىػػا كفػػي كػػؿ عمػػؿ قػػاـ بػػو ،كمػػف كػػؿ كممػػة نطػػؽ بيػػا ، منػػاران فػػي كػػؿ خطػػكة خ

كىػي مرحمػة مػا بعػد الشػيادة إذ اسػتمرت المسػيرة الحسػينية ، لمعامميف المخمصػيف 
 )عليهمااالسالماا   الجياديػػة بقيػػادة بطمػػة كػػربالء زينػػب بنػػت عمػػي كاإلمػػاـ زيػػف العابػػديف 

كأكلئػػؾ  عليااوللهالااولل اال  للل)صاالالسهكبقيػػة عائمػػة اإلمػػاـ الحسػػيف مػػف بنػػات رسػػكؿ اهلل 

مباركػة اأخيار، الذيف جٌسدكا بخطػبيـ كمػكاقفيـ الصػمبة أىػداؼ الحسػيف كثكرتػو ال
 .فمكال تمؾ المكاقؼ ، لضاع دـ الحسيف ىدران 

 فأصػبحت كاالف يكاصؿ الحشد الشعبي جياده عمػى منػكاؿ مسػيرة آؿ البيػت ، 
جديدة منبثقة مف نيضتو )ع( ، فتكلدت الشجاعة كالصػالبة كغميػاف ثكرتيـ نيضة 

 الدماء في االبداف ، كخركج الجسد مف حالة الكسؿ الى النشاط 
كيقكؿ السيد محمد باقر الصدر: ))كاقعة الطؼ لـ تكػف قضػية مأسػاكية عػابرة 
 ،  حدثت في مرحمة معينة مف التاريس، بؿ ىي صكرة متكاممة لتجسيد الصراع بػيف
الحػؽ كالباطػؿ، كىػي مسػرحية كاقعيػة تنػػبض بالحيػاة ، أدل أدكارىػا كػؿ صػنؼ مػػف 
أصناؼ البشر كبمختمؼ اأعمار كاأجناس، ففييا المعصكـ كالمرأة كالطفؿ الرضيع 
كالصبي كالشيس العجكز ، فييا التائب كالعاصي ، فييا السػمك كالرفعػة كفييػا أيضػان 

أيمة انحرؼ بيػا الحكػاـ عػف جػاٌدة الصػكاب الدناءة كالخسة ، فيي عبَّرت عف حالة 
كأبعػدكىا عػػف رسػػالتيا كعقيػػدتيا. كاف ىػػذه االمػػة جاءىػػا أىميػػا فماتػػت ، كاف كانػػت 
اأجسػػاد متحركػػة ، فيػػذه الكاقعػػة جػػاءت لتحػػرؾ فػػي ضػػمير االمػػة كتعيػػدىا نحػػك 

انػػت ليػػـ منطمقػػات كلػػدت فك . (ّٕ)رسػػالتيا كتبعػػث شخصػػيتيا العقائديػػة مػػف جديػػد((
 :كىيحركتيـ 

  المنطمؽ الديني: كال ن أ
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 ف الثكرة الحسينية ىي البداية لمتشيع كالثبات عمى العقيدةعمى أ كالن البد أف نتفؽ أ
ميس مف السيؿ أف بعقيدتو فيمانو بمرجعيتة جاءت مف إتمسؾ الشيعي الف كأ

مسيدة كمكاساتيف ليمانيف خت عف أخييا لكال إتتخمى اأ فأك أ بأبنائياـ تتبرع اأ
كمصيبتيا بستشياد اخكتيا كناصرييـ ، كليس مف السيؿ اف  زينب عمييا السالـ 

يضع االنساف الشيادة في سبيؿ العدؿ لكال االيماف بمبدأ الثكرة الحسينية كااليماف 
 باف الحياة جياد كثكرة دائمة ضد الظمـ كالظالميف 

ؿ بالغيرة عمى االسالـ كمف اىـ منطمقات الحشد الشعبي ىك المنطمؽ الديني المتمث
جؿ مكاقفو  بالقياـ بكؿ ما مف / التنظيـ الماسكني مف التشكيو ، فقد كرس داعش 

فكار مقيتة كسمككيات ، فقد حمؿ أشأنو اف يحط مف قيمة االسالـ كالمسمميف 
، كاالسالـ براء منيا ، فاإلسالـ يدعك إلى كما تقتؿ الشاة  ا اأسرلفقد قتمك ،ظالمة 

تمت اأبرياء العزؿ كذبحت سرل معاممة حسنة ، كضربت المدف كقمعاممة اأ
، فمـ يذكر لنا التاريس ، اف المسمميف قامكا في  مف دكف كجو حؽطفاؿ كالنساء اأ

ك ميو فيـ تنظيـ ال يمت لمديف أحركبيـ بتمؾ السمككيات المنحرفة كالشاذة ، كع
  لإلسالـ ان متدادلمثقافة  بصمة كال يشكؿ مممحا حضارية يمكف اف نعده ا

الذيف  بناء الشعب البسطاء كرجاؿ الديفمف أفجاء مكقؼ الحشد الشعبي كىـ 
مة مف بقية المذاىب كالديانات ث الى جانبكبادىـ فمذات أ نفسيـ معأآثركا عمى 

يرتضكف أنفسيـ المساس بكرامتيـ كالتحكـ  خرل مفى الشرفاء الذيف الاأ
ليحافظ عمى نقاكة االسالـ كعمى القيـ الحضارية ، لذا قاتؿ بشراسة بمصيرىـ 

طيار ، فقد رخصت نية كما تركو لنا الرسكؿ اأعظـ )ص( كأىؿ بيتو اأكاالنسا
 نفكسيـ كنذركىا لالستشياد في سبيؿ الديف كالكرامة 

صادقيف الديف الغمب المقاتميف ىـ مف الشيكخ  كرجاؿ كمف الجدير بالذكر إف أ
 كىي جمكع تعكس عمؽ العقيدة  شباب المجاىد تقدمكا صفكؼ الالذيف 

 كطني : الالمنطمؽ ثانيان :
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اف المنطمؽ الكطني يتمحكر في كقكؼ الحشد الشعبي بكجو التنظيـ االرىابي 
، فجياد الحشد الشعبي جاء الماسكني مف اجؿ تطيير العراؽ مف مظاىر العنؼ 

دفاعيا التـز بالمتطمبات الكطنية كىذا ما شيدناه حيف اندفع االالؼ مف المتطكعيف 
كالنضاؿ في سبيؿ كحدة لتمبية نداء المرجعية الغراء بكؿ ثقة كصدؽ كامانة كطنية 

المجتمع التي جرفيا التنظيـ الى مستنقعات الطائفة البائسة  كالتطمع الى بناء 
د عمى اسس الكحدة كالسالـ كالتضامف كاالتحاد بيف اطياؼ الشعب العراقي  البال

 كمككناتو ، لتحقيؽ االماف كالتعايش االخكم .

فالحشد الشعبي انطمؽ مف اعتبارات ركحية عامة بعيدة عف الطائفية كىذا ما 
شراسة كشجاعة لتطيير ام ارض يعكسو الكاقع اذا اف ما تشيده الساحة القتالية 

 ية مف دنس الدكاعش بغض النظر عف تكجييا كعقيدتيا عراق

كمما يزيد في قيمة الحشد انو اليعمؿ بمفرده بؿ اف مف اىـ منطمقاتو ىي دعـ 
، لمكصكؿ الى مجتمع  القكات المسمحة لذا فيك ضركرة امنية كدعما ميما لمبالد

 متماسؾ اليفرؽ بيف الديانات اك الطكائؼ .

 :  كاالجتماعي المنطمؽ االنسانيثالثان: 

في الحيػاة كعنػكاف شػامس فػي حركػة التػاريس كالمسػيرة مضيئ ف أىؿ البيت عنكاف إ
االنسػػانية، كىػػـ اعػػالـ اليػػدل كقػػدكة المتقػػيف ، عرفػػكا بػػالعمـ كالحكمػػة كاالخػػالص 

   .كالكفاء كسائر صفات الكماؿ في الشخصية االسالمية
انػت قمػة فػي السػمك مئات الشخصيات التي ك منيج آؿ البيت فقد تخرج عمى 

الركحػػي كالتكامػػؿ النفسػػي كالسػػمككي كقػػدكة لجميػػع بنػػي االنسػػاف ، كمػػا يمتػػاز ىػػذا 
المػػنيج بالشػػمكؿ فيػػك يراعػػي االنسػػاف فػػي جميػػع مقكماتػػو كينظػػر إليػػو مػػف جميػػع 
جكانبػػو فػػال يقتصػػر عمػػػى إلغػػاء التعػػاليـ كاالشػػارات بػػػؿ يػػدعك الػػى خمػػؽ االجػػػكاء 

المػػكدة داخػػؿ االسػػرة كمراعػػاة الحقػػكؽ كالكاجبػػات تسػػيـ فػػي تعميػػؽ  السػػميمة التػػي
 كتجنب المشاكؿ كالخالفات



21 
 

السػػيما بعػػد احػػتالؿ  كلعػػؿ الحشػػد الشػػعبي الػػذم جػػاء تمبيػػة لنػػداء المرجعيػػة 
،مػا ىػي ليـ كتشػجيعيـ  داعش لالراضي العراقية في المكصؿ ، كمساندة عكائميـ 
 ، فجػاء التطػكع غيػرة كنخػكةاال اشارات انسانية تربكية مستمدة مف نيج اؿ البيت  

المظمػػكميف كاالبريػػاء مػػف كبػػار السػػف كاالطفػػاؿ كالنسػػاء ،الػػى جانػػب  إلنقػػاذعراقيػػة 
ذ المجتمػع االتيديدات التي كادت تطاؿ بغداد دفعت بيـ لمقتػاؿ ببسػالة مػف اجػؿ انقػ

 العراقي كالعربي بقكة كعزيمة ال تميف ،
 

داعش في سياستو كفيمة في ارىاب االنتقامية التي تبناىا تنظيـ  فاإلجراءات
المجتمع لكف اصداء ثكرة الحشد الشعبي كانت اقكل دفعا كاكثر تنبييا لممشاعر 

عكامؿ الثكرة كنبو ، فقد اكضح لمعالـ مف اف تكبت تحت طائمة القسر االرىابي 
ثبت اماـ العكاصؼ ، طمبا لمرضاتو فقد تمؾ الدعايات المضممة،  الغافؿ كفضح
عالء لكممتو كأم صبر اعظـ مف ىذاكجيادان في س    ؟بيمو كا 

أركع اأمثمة عمى شجاعة المؤمف القكم،  ابطاؿ الحشد الشعبي اليكـ سطَّر  فقد 
الحديث عف ،ف  الى مياديف القتاؿ كالصاعقة بال خكؼ كال تردد  نزلكاحيث 

 .شجاعتيـ كتفانييـ يعجز القمـ عف كصفو 

فمكال الحشد لما كنا اليكـ نتكاصؿ في عممنا كنتابع شؤكننا العائمية  كنتنقؿ بسالـ  
 ـ خير مقتد لثكرة سيد الشيداء ففعال انت،
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 اخلامتت :

ثرىا فمت الحديث عف الثكرة الحسينية كأنتياء مف مضمكف الدراسة التي تكبعد اإل 
تشكمت لدفاع عف الكطف ضد التكغؿ القكات التي في منطمقات الحشد الشعبي تمؾ 

أىـ النتائج التي  ف نكجزي الجباف المتمثؿ بتنظيـ داعش اإلرىابي ، البد أاليمج
 تـ التكصؿ إلييا كىي:

كىك جياد ، تخذت معنى الجياد في سبيؿ اهلل إف ثكرة اإلماـ الحسيف )ع( ا-ُ
ازاحت معالـ الظمـ  انسانيةن  ك مكاف محدديف إذ حممت مبادئان قت أليس لو ك 

   َثكرة الحسيف شعمة يستضاء بيا  فأصبحتالمغركسة في المجتمع ، 
 ه)ع(خذ بثأر داية الثكرات التي  حممت ميمة اأيمثؿ ب ماـ )ع(اف استشياد اإل -ِ

 في ضمير كؿ مسمـ ،  باإلثـمف شعكر )ع(ماـ مقتؿ اإل وسببالحسيف بعد ما 
جمعاء ليس الشيعية بصماتيا في العقيدة أإلنسانية ينية سالثكرة الحتركت -ّ

 تمثؿ فئة دكف غيرىا فيي ثكرة  لمعالـ باسره  فحسب فثكرة الحسيف ال
في الثكرات التي اتبعت ثكرة  تركت أثارىا الكاضحة  مثمما  ف الثكرة الحسينيةإ-ْ

الذم لعب دكرا في تجسيد معنى  منطمقات الحشد الشعبي االماـ ، تركت اثارىا في 
الكالء لمعقيدة كالتسمح بمبادئ االماـ كالتضحية بالنفس في سبيؿ الحؽ كاحقاقو 
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كفي سبيؿ رفع الجكر كالظمـ عف المتضرريف كفي سبيؿ تحرير االرض مف  سطكة 
 .المحتؿ 

و مف ثكرة االماـ كمنطمقاتذا كاف الحشد الشعبي قد استميـ مبادئو إ-ٓ
صكرة مف صكر العداء  العرؼ بتنظيـ داعش ما ىك إف ما يي فإ ،الحسيف)ع( 

نب ما يسمككنو لى جاا ادعائيـ بأنيـ تنظيـ الدكلة اإلسالمية إاالزلي لالسالـ كم
سالـ كالحط مخطط لتشكيو اإل لى سمككيات الييكد، ما ىي االمف  سمككيات اقرب إ

سالـ، كىذه صكرة تقؼ رىاب ال شأنو أماـ العالـ  ليتمثؿ أماميـ  ديف إمف 
عميو قتؿ ابف  كىافكمف سار خمفة  ) لعنة اهلل عميو(بالمقابؿ مف صكرة يزيد

 صحابو ببشاعة رسكؿ اهلل  كقطع رأسو كقتؿ أىمو كأ
ؿ مف الحشد الشعبي ، كذلؾ في حث بطاتمثؿ الصبر كالشجاعة في ذكم اأ-ٔ
رجعية فقد ساندت دعكة الم مثؿرأة الدكر اأكبر كاأفكاف لممبنائيـ عمى القتاؿ ، أ

اميات ليف اكثر مف ابف أ لمجياد كذلؾ بحث الزكج كاأخ كاالبف لمقتاؿ فيناؾ
شرؼ الشيادة ، كىناؾ زكجة لـ يدـ عمى  ارسمتيـ جميعا لسكح القتاؿ كنالك أ

الشيادة ..فيؿ تستحؽ  كانت السبب في زكجيا لمقتاؿ لنيؿاشير سكل زكاجيا 
الصابرة ستحؽ ىذه المرأة شكه صكرتيا كىؿ تى نتقد كتي ف تي أ ياجـ أكف تي ىذه القكات أ

 ،بنائيا ما يخدش المشاعر اف تسمع عف أ
مف  ع( كىك ابف بنت رسكؿ اهلل لـ ينجىنا اكد القكؿ اف ثكرة االماـ الحسيف )

االتيامات كالطعف كالقتؿ كاف نساءه كابناءه لـ يسممك مف القتؿ كالسبي فيؿ 
شباه إتيامات العاجزيف كأشعبي مف بناء قكاتنا في الحشد اليسمـ اأف ـ نرتجي اليك 

 .. سممتـ كسممت البطكف التي حممتكـ الرجاؿ 
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 : مشاذلىا
                                                           

 ّٓـ : َُُِ، ٕبيركت ، ط –ثكر( ، دار صادر لساف العرب ، ابف منظكر )مادة  (ُ)
 mawdoo3.comثقافة .الرئيسة.  (ِ)
المعجـ الفمسفي بااللفاظ العربية كالفرنسية كاالنكميزية كالالتينية ، د. جميؿ صميبا ،   (ّ)
 قُّٖٓقـ ،  -،منشكرات ذكم القربىِّٖ،صُج

 ُِٖٗ، ِبيركت ، ط –الشييد كالثكرة ، ىادم المدرسي، مؤسسة االعمى لممطبكعات  (ْ)
–تأريس الرسؿ كالممكؾ، الطبرم تحقيؽ، محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار المعارؼ ينظر:  ( (ٓ)

تحقيؽ، خميؿ مأمكف كينظر: الكامؿ في التاريس ، ابف االثير . َّْ/ٓ، ُُٔٗمصر : 
 َِٓ/ّـ ، َََِت ، بيرك  –شيحا، دار المعرفة 

 ِّ/ٓـ ، ُُٗٗبيركت ، -الفتكح،ابف أعثـ ، تحقيؽ، عمي شيرم، دار اأضكاء  (ٔ)

 .  ٖٗ/ ْقـ ، د.ت،  –مناقب آؿ أبي طالب، ابف شير اشكب ، مؤسسة انتشارات عالمة  ، 
ترجمة اإلماـ الحسيف)ع(، ابف عساكر ،تحقيػؽ، محمػد بػاقر المحمػكدم، مجمػع إحيػاء الثقافػة 

 ُّٖاإلسالمية، د.ت :

(ٕ) www.saffar.org  › متابعات › 
 ُّ: لمدرسيىادم ا ، الشييد كالثكرة (ٖ)
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، تعريب السيد محمد صادؽ الحسيني، الدار الممحمة الحسينية ، مرتضى المطيرم  (ٗ)
 َٖٗ:ـ ُِٗٗ، ِاالسالمية لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، ط

، مؤسسة البالغ _ الصغيرمحمد حسيف عمي االماـ الحسيف عمالؽ الفكر الثكرم ،  (َُ)
 ِْٕ: ـ ََِِ، ُمكسكعة اىؿ البيت الحضارية ، ط

قسـ الشؤكف الفكرية كالثقافية القرشي ،باقر شريؼ حياة االماـ الحسيف  بف عمي ،  (ُُ)
 ْْٗ:ّج ىػ ، ُُْٗ،  ِفي العتبة الحسينية ،ط

 َُِ/ْ، كالكامؿ ، ّٖٔ/ّالرسؿ كالممكؾ  : ينظر: تاريس  (ُِ)
  َٓٓ/ ّ، ػ، الكامؿ  َْٖ/ٓ، تاريس الرسؿ كالممكؾ   (ُّ)
 .ُّٕ/ ْبيركت، د.ت،. -دار الكتاب العربي العقد الفريد ، ابف عبد ربة ،  (ُْ)
 ُُِ/ ْ،  كالكامؿ  ُّٕ/ ْتاريس الرسؿ كالممكؾ ،   (ُٓ)
 ُُّ/ ْالكامؿ ،؛   ِّٕ/ْتاريس الرسؿ كالممكؾ،  (ُٔ)
 ُُّ/ ْ، الكامؿ ،  ِّٕ/ْتاريس  الرسؿ كالممكؾ ، (ُٕ)
 ـََِٔايراف ،  –قـ  –، دار المجتبى  الينداكممحمد عكامؿ خمكد الثكرة الحسينية ،  (ُٖ)
 :ُٖٖ 
 ٔٔٓ/ ّالكامؿ،  ،ْٕٗ-ْٔٗ/ٓ ،تاريس الرسؿ كالممكؾ (َِ)
مركج الذىب كمعادف الجكىر، المسعكدم ،  - ؛ْٕٗ/ٓالطبرم، تاريس الرسؿ كالممكؾ  (ُِ)

  ٖٔ/ّـ، ََِْبيركت ،  -دار الكتاب العربي
ىػ ، َٕٗأحمد البزاز، مراكش،  ىػ (، تحقيؽ،ْْٕسميماف بف خمؼ) التعديؿ كالتجريح، (ِِ)

ِ/ِّٖ. 
 .َُٓ/ٓتاريس الرسؿ كالممكؾ،   (ِّ)
؛ تاريس بغداد ،الخطيب ِِٗ/ْـ ،ُٕٓٗبيركت،  -الطبقات ، ابف سعد ، دار صادر  (ِْ)

ىػ(، تحقيؽ، مصطفى عبد القادر عطا،دار الكتب ّْٔالبغدادم، احمد بف عمي،)ت
 .ُِٔ/ُىػ، ُُْٕبيركت ، -العممية

ـ، ََُِ بيركت ، -ا مكسكعة الثكرة الحسينية لسماكم، محمد نعمة، ،دار المرتضى (ِٓ)
ٕ /ُٖٕ 

مطبعة دار التراث  ابراىيـ بيضكف ، سميماف بف صرد الخزاعي قائد ثكرة التكابيف، (ِٔ)
 .َُٕـ: ُْٕٗبيركت ، ،اإلسالمي

نيايػػػة اإلرب فػػػي فنػػػكف اأدب، النػػػكيرم ، تحقيػػػؽ، محمػػػد رفعػػػت فػػػتح اهلل ، المكتبػػػة   (ِٕ)
 ِٗٓ/ َِـ ، ُٕٓٗالقاىرة ،  -العربية
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ـ ُٖٔٗ بيركت ، -مطبعة دار اآلداب عمي حسيف الخربكطمي ،ثكرات في اإلسالـ، َُ (ِٖ)
:َُٖ. 

 .َُٗثكرات في االسالـ :  َُ  (ِٗ)
 .َُُثكرات في اإلسالـ : َُ ، ٔٗٓ/ ٓ، تاريس الرسؿ كالممكؾ،  ِْٗ/ ْالطبقات،  (َّ)
 .ُُّسميماف بف صرد الخزاعي :    (ُّ)
مؤسسة  –، دار القارئ لمطباعة كالنشر كالتكزيع زميـز سعيد رشيد ثكرات الشيعة ،  (ِّ)

 . ْْٓ/ ّ،  حياة اإلماـ الحسيف ، القرشي ،  ّٗ: ـََِٔ،  ُالثقميف ، ط
 ُٕٗ/ِبيركت، د.ت :  -تاريس اليعقكبي، دار صادر (ّّ)

 .ٖٓ/ ّمركج الذىب ، (ّْ)
 .ِٖٓ/ّكما بعدىا، كالمناقب،-َِٔ؛ كمقتؿ الحسيف: ُٕٔ/ِتأريس اليعقكبي ،   (ّٓ)
أخبػػار المختػػار بػػف أبػػي عبيػػد الثقفػػي، ابػػك مخنػػؼ ، تحقيػػؽ كامػػؿ سػػمماف الجبػػكرم ،   (ّٔ)

؛ ُٕٔ/ِك تػأريس اليعقػكبي ،  ؛ْٖىػػ ،: َُِْبيػركت ،  -مطبعة دار المحجػة البيضػاء
؛ ك العبػػر كديػػكاف المبتػػدأ ِْٓ -ِّْقػـ ، د.ت : -كاالمػالي،  الطكسػػي، مؤسسػػة البعثػػة

بر كمف عاصرىـ مف ذكم السػمطاف اأكبػر، ابػف خمػدكف  كالخبر في أياـ العرب كالعجـ كالبر 
 .ِٓ/ّـ  ، ُُٕٗبيركت،  -منشكرات االعممي 

أىؿ البيت تنكع أدكار ككحدة ىػدؼ ، تحقيػؽ عبػد الػرزاؽ الصػالحي ، مؤسسػة اـ القػرل  (ّٕ)
 .ّْٓـ  ، صََِّىػ  ،ُِّْلبناف ،-لمتحقيؽ ، بيركت
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 ادلصادر :
المختار بف أبي عبيد الثقفي، ابك مخنؼ ، تحقيؽ كامؿ سمماف الجبكرم ، أخبار  -ُ

 .هـ َُِْبيركت ،  -مطبعة دار المحجة البيضاء
، مؤسسة البالغ _ الصغيرمحمد حسيف عمي االماـ الحسيف عمالؽ الفكر الثكرم ،  -ِ

  ـ ََِِ، ُمكسكعة اىؿ البيت الحضارية ، ط
 .قـ ، د.ت  -،  الطكسي، مؤسسة البعثةكاالمالي -ّ
أىؿ البيت تنكع أدكار ككحدة ىدؼ ، تحقيؽ عبد الرزاؽ الصالحي ، مؤسسػة اـ القػرل  -ْ

 .ـ  ََِّىػ  ،ُِّْلبناف ،-تلمتحقيؽ ، بيرك 
ىػ(، تحقيؽ، مصطفى عبد ّْٔتاريس بغداد ،الخطيب البغدادم، احمد بف عمي،)ت -ٓ

 . هـ2121، بيركت -،دار الكتب العممية القادر عطا
مصر –تحقيؽ، محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار المعارؼ  ،تأريس الرسؿ كالممكؾ، الطبرم -ٔ

 ـ .ُُٔٗ: 
 .بيركت، د.ت  -دار صادراليعقكبي ، تاريس اليعقكبي،  -ٕ
ترجمة اإلماـ الحسيف)ع(، ابف عساكر ،تحقيؽ، محمد باقر المحمكدم، مجمع إحياء  -ٖ

 .الثقافة إلسالمية، د.ت 
 ىػ َٕٗأحمد البزاز، مراكش،  ىػ (، تحقيؽ،ْْٕسميماف بف خمؼ) لتعديؿ كالتجريح،ا -ٗ

 ـ َُُِ، ٕبيركت ، ط –ار صادر عرب ، ابف منظكر )مادة ثكر( ، داللساف  -َُ
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 بيركت ، -مطبعة دار اآلداب عمي حسيف الخربكطمي ،ثكرات في اإلسالـ، َُ -ُُ
  ـُٖٔٗ

قسـ الشؤكف الفكرية القرشي ،باقر شريؼ حياة االماـ الحسيف  بف عمي ،  -ُِ
 ىػ .ُُْٗ،  ِالعتبة الحسينية ،ط كالثقافية في

مطبعة دار  ابراىيـ بيضكف ، سميماف بف صرد الخزاعي قائد ثكرة التكابيف، -ُّ
 . ـُْٕٗبيركت ، ،التراث اإلسالمي

، ِبيركت ، ط –،ىادم المدرسي، مؤسسة االعمى لممطبكعات  الشييد كالثكرة -ُْ
 . ـُِٖٗ

  ـُٕٓٗبيركت،  -الطبقات ، ابف سعد ، دار صادر -ُٓ
العبر كديكاف المبتدأ كالخبر في أياـ العرب كالعجـ كالبربر كمف عاصرىـ مف  -ُٔ

 . ـ ُُٕٗبيركت،  -ذكم السمطاف اأكبر، ابف خمدكف  منشكرات االعممي 
 . بيركت، د.ت -دار الكتاب العربي العقد الفريد ، ابف عبد ربة ،  -ُٕ
ايراف ،  –قـ  –، دار المجتبى  الينداكممحمد عكامؿ خمكد الثكرة الحسينية ،  -ُٖ

 . ـََِٔ
 . ـُُٗٗبيركت ، -،ابف أعثـ ، تحقيؽ، عمي شيرم، دار اأضكاء الفتكح -ُٗ
 –تحقيؽ، خميؿ مأمكف شيحا، دار المعرفة الكامؿ في التاريس ، ابف االثير  -َِ

 .ـَََِبيركت ، 
، بيركت  -مركج الذىب كمعادف الجكىر، المسعكدم ، دار الكتاب العربي -ُِ

  م .3111
المعجـ الفمسفي بااللفاظ العربية كالفرنسية كاالنكميزية كالالتينية ، د. جميؿ  -ِِ

 .قُّٖٓقـ ،  -صميبا ،منشكرات ذكم القربى
، تعريب السيد محمد صادؽ الحسيني، الممحمة الحسينية ، مرتضى المطيرم  -ِّ

 ـ ُِٗٗ، ِالدار االسالمية لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، ط
قـ ،  –شير اشكب ، مؤسسة انتشارات عالمة مناقب آؿ أبي طالب، ابف  -ِْ

 .  ت د.
 بيركت ، -مكسكعة الثكرة الحسينية لسماكم، محمد نعمة، ،دار المرتضى -ِٓ

 . ـََُِ
نياية اإلرب في فنكف اأدب، النكيرم ، تحقيؽ، محمد رفعت فتح اهلل ،  -ِٔ

 .ـ ُٕٓٗالقاىرة ،  -المكتبة العربية
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 ادلىاقع االنكرتونيت 

 mawdoo3.comثقافة .الرئيسة.  -ُ
ِ- www.saffar.org  › متابعات› 


