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حمور زيارة األربعني واحلشد الشعيب

الأبعاد العقائدية في زيارة الأربعين

 وعالقتها بالح�شد ال�شعبي 

الباحثة دينا فوؤاد جواد
الملخ�ض

متر علينا يف العرشين من صفر من كل عام ذكرى أليمة عىل قلوبنا ومجيلة يف نفس الوقت، وإنني أعرب عنها 
بذكرى احلزن اجلميل لسيد الشهداء، حيث نستذكر فيها فاجعة أهل البيت بوصول الرأس الرشيف إىل 
كربالء بعد فصله عن البدن الطاهر عىل أيدي أزالم الطاغية يزيد، ويف نفس الوقت نستذكر مصائب امللحمة 
احلسينية التي تنطلق من أجلها قوافل املاليني من الرجال والنساء واألطفال تسري يف ركب واحد، وهدف واحد 
التي نحاول من  الدروس والعرب احلسينية  العزة واإلباء، لكي تستخلص منها  الوصول إىل كربالء رمز  وهو 

خالهلا إحداث التغيري يف واقعنا بالرغم من كل ما حييط بنا من تعسف ومنع للحريات واضطهاد.

لقد أثري جدٌل كبرٌي يف ما هو الرس يف مسري املاليني من الشيعة وغريهم إىل سيد الشهداء يف زيارة األربعني، 
وملاذا تعد هذه الزيارة أهم مناسبة لدهيم بحيث أصبحت هذه الزيارة وامليش عىل األقدام إليها جزءًا ال يتجزأ 
من شعائرهم اخلالدة ومالزمة هلم يف حياهتم، حتى أهنم يعّدون هلا األيام لكي يبذلوا كل ما يملكونه يف سبيل 
احلسني، حتى ان البعض من املغرضني قد أخذوا يف طرح الشبهات واإلشكاليات حول هذه الزيارة متناسني 
أن احلسني خالٌد يف قلوب شيعته، وزيارة األربعني متثل أحد الروابط املهمة التي تربط قلوب املحبني بإمامهم.

لقد اعتربت زيارة األربعني هوية املؤمن التي تؤكد االنتامء احلقيقي له بالقضية احلسينية، فهي تعد ختليدًا 
لقضية أيب األحرار وهنضته، وتعريفًا باملجزرة التي ارتكبها األمويون بحقه وبحق كل من كان معه، وبيان حجم 
الظلم الذي تعرض له هذا اإلمام العظيم نتيجة ثورته ضد الطغيان والفساد، فقد كان ومازال يمثل رصخة 

العدل ضد الطغاة، فهذه الزيارة هي عبارة عن إعالن عاملي بمظلومية احلسني وقداسته.

التأكيد  البيت يف  الكثرية من أهل  التي جاءت األحاديث  املهمة  الشعائر  وما زيارة األربعني إال احدى 
عليها، مبينة ان لزائر اإلمام احلسني األجر اجلزيل الذي ال ُتدرك مكنوناته بالعقل البرشي، حتى ان اإلمام 
صالة  مخس:  املؤمن  )عالمات  بقوله:  املؤمن  عالمات  احدى  هي  العظيمة  الزيارة  هذه  جعل   العسكري

إحدى ومخسني وزيارة األربعني والتختم باليمني وتعفري اجلبني واجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم(.

وأهدافها  أبعادها  يف  العظيمة  األرسار  من  حتمل  التي  الزيارات  من  أربعينه  يف   احلسني زيارة  أن  وبام 



458

وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني لزيارة االربعني املباركة

ومكنوناهتا التي مل يتم كشف النقاب إال عن القليل القليل منها، فمن هنا كان انطالق البحث ليكون بعنوان: 
األبعاد العقائدية يف زيارة األربعني وعالقتها باحلشد الشعبي.

هذا  ُقّسم  الشعبي،  احلشد  بتأسيس  وعالقتها  األربعني  لزيارة  العقائدية  األبعاد  دراسة  البحث  هذا  تناول 
البحث إىل مقدمة ومتهيد ومبحثني ونتائج البحث وخامتة، تطرق التمهيد إىل تعريف األبعاد العقائدية وزيارة 
األربعني واحلشد الشعبي يف اللغة واإلصطالح، وقد قمنا بتسليط الضوء يف املبحث األول عىل أمهية األربعني، 
وأثر األربعني يف إثارة الشيعة، وبيان أن كربالء هي رس قوة الشيعة، وأهم األبعاد العقائدية يف زيارة األربعني، 
وتطرقنا يف املبحث الثاين إىل زيارة األربعني وعالقتها باحلشد الشعبي، وفتوى اجلهاد الكفائي واحلشد الشعبي، 
وتأسيس احلشد الشعبي، وما هو الرس يف الثبات والعزيمة للحشد املقدس، وبيان الرس يف رسعة استجابة أبناء 

احلشد الشعبي لنداء املرجعية، وكذلك قمنا ببيان مرشوعية هذا احلشد املقدس.

إغناء  يف  الكبري  األثر  هلا  كان  التي  والبحوث  واملصادر  املراجع  من  كبرية  جمموعة  عىل  الدراسة  اعتمدت 
البحث بالقيمة العلمية. واحلمد هلل رب العاملني.
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The doctrinal dimensions of the forty visit and its relation to the popular 

crowd

Researcher: Dina Fouad Jawad

Abstract

On the twentieth of Safar every year, we have a painful memory of our hearts and beauty 
at the same time, and I express my heartfelt memory of the martyrs of the martyrs, where we 
recall the tragedy of the people of the house with the arrival of the head of the Sharif to Karbala 
after his separation from the pure body at the hands of tyrants tyranny , And at the same time we 
recall the calamities of the Husseini epic, for which the convoys of millions of men, women and 
children are going on one knee, and one goal is to reach Karbala, the symbol of pride and father-
hood, in order to draw lessons and Husseini lessons through which we try to bring about change 
in our reality. What surrounds us of arbitrariness and prevention of the Wyatt and persecution.

There was great controversy in what is the secret of the march of millions of Shiites and 
others to the master of martyrs in the visit of the forty, and why this visit is the most important 
occasion for them so that this visit and walking on it an integral part of their rituals and immor-
tal in their lives, They are counting on her days to do everything they have for Husayn's sake, so 
that some of the misguided people have taken on the suspicions and misgivings about this visit, 
forgetting that Hussein is Khaled in the hearts of his Shiites, and the visit of the forty is one of 
the important ties that connect the hearts of lovers with their Imam.

The visit of the forty was considered the identity of the believer who affirms his true affil-
iation with the Husseiniya issue. It is a commemoration of the cause of Abu al-Ahrar and his 
resurrection, and the definition of the massacre committed by the Umayyads against him and 
the right of everyone who was with him. Was and still represents the cry of justice against the 
tyrants, this visit is a global declaration of the injustice and holiness of Hussein.

And the visit of the forty, but one of the important rituals that came many ahaadeeth of the 
people of the House confirm it, indicating that the visit of Imam Hussein, the reward of the 
mighty who do not realize his potentials in the human mind, so that Imam al-Askari made this 
great visit is one of the signs of the believer saying: Signs of the believer five: Prayer fifty-one 
and visit the forty and seal the right and frown the forehead and ignorance by the name of God 
the Merciful).
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Since the visit of Hussein in four of the visits that bear the great secrets in the dimensions 
and objectives and Mkunatha, which has been unveiled only a few of them, from here was the 
launch of the research to be entitled: dimensions of belief in the visit of forty and its relationship 
to popular mobilization.

This paper examines the ideological dimensions of the 40th visit and its relation to the estab-
lishment of the popular crowd. This research divided into a preface, a preface, two papers, and 
the results of the research and its conclusion. The introduction dealt with the definition of the 
ideological dimensions, the 40th visit and the popular crowd in language and terminology. And 
the most important ideological dimensions in the visit of the forty, and discussed in the second 
section to visit the forty and its relationship to popular mobilization, and the doctrine of jihad 
and the popular mobilization, and the establishment of the popular crowd, and what is the secret 
The determination of the speed of the response of the members of the popular crowd to the call 
of reference, as well as the legitimacy of this sacred crowd.

The study relied on a wide range of references, sources and research that had a significant 
impact on the enrichment of scientific research. and thank Allah the god of everything.
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التمهيد:

الأربعين  وزيارة  العقائدية  الأبعاد  مفهوم 

والح�شد ال�شعبي في اللغة وال�شطالح

األبعاد يف اللغة: )مجع ُبعد، والُبعد: اتساع املدى. 
أبعاد مسألة: أمهية، مظاهر عملّية()1(.

اليشء،  أطراف  بني  اجلمع  )العقد:  لغة:  العقيدة 
احلبل،  كعقد  الصلبة  األجسام  يف  ذلك  ويستعمل 
عقد  نحو:  للمعاين  ذلك  يستعار  ثم  البناء،  وعقد 
﴿َعَقَدْت  تعاىل:  كقوله  وغريمها،  والعهد،  البيع، 

ْيَمانُُكْم﴾)2()3(.
َ
أ

الفكرية  القاعدة  )هي  اصطالحًا:  العقيدة  وأما 
له  ترسم  ألهنا  احلياة،  إىل  اإلنسان  منها  ينطلق  التي 
خارطة حتركه احلضاري وفق نظام حيايت عميل ناجح 
يقوده يف النهاية إىل ما ينشد من الكامل الالئق به()4(. 

والزيارة لغة: )... زاره يزوره زيارة: قصده، فهو 
يقال:  وسفار،  وسفر  سافر  مثل  وزوار  وزور  زائر 
يف  أخــاه  زار  من  وفيه  وزائـــرات.  أيضا  زور  نسوة 
جانب املرص، أي: قصده ابتغاء وجه اهلل، فهو زوره 

وحق عىل اهلل أن يكرمه زوره أي: قاصديه()5(.

املعنى  من  أخص  )وهي  إصطالحًا:  والزيارة 
املوضوع  جهة  من  وذلــك  الــيشء،  بعض  اللغوي 
مكانًا،  قصد  من  عىل  والزائر  الزيارة  تطلق  حيث 
وأصحاب  واألولياء  واألئمة  األنبياء  زيارة  وهو 

املقامات()6(.

وزيارة األربعني: هي زيارة اإلمام احلسني يف 
العرشين من صفر الذي يصادف فيه ذكرى أربعينة 

سيد الشهداء، واأللف والالم يف كلمة األربعني 
ُتسمى للعهد ألهنا زيارة معهودة ومشهورة)7(.

حَيِشُدهم  القوَم  )َحَشد  اللغة:  يف  احلشد  ومعنى 
يف  وا  َخفُّ اَشُدوا:  وحَتَ وَحَشدوا  مجعهم.  وحَيُشُدهم: 
التعاون أو ُدُعوا فَأجابوا ُمرسعني، هذا فعٌل ُيستعمُل 

يف اجلمِع()8(.

التسمية  )تلك  اإلصطالح:  يف  الشعبي  واحلشد 
أبناء  من  املتطوعني  تشكيالت  عىل  أطلقت  التي 
بالنجف  املرجعية  فتوى  بعد  العراقي  الشعب 
ــش(  )داع عصابات  سيطرة  اعــقــاب  يف  األرشف 

اإلرهابية عىل عدة مدن عراقية()9(.

المبحث الأول:

اأهمية الأربعين
كبرية  أمهية  هلا  أن  عىل  تدل  األربعني  كلمة  ان 
وتعاىل  سبحانه  هلل  الكامنة  األرسار  من  أكرب  ورسًا 
حلد  واملفكرين  العلامء  من  أٌي  هلا  يتوصل  مل  التي 
املتعدد  التكرار  خــالل  من  ذلــك  ونستظهر  اآلن، 
موارد  عدة  يف  سبحانه  اهلل  ذكرها  فقد  الكلمة،  هلذه 
من كتابه الكريم، ومنها: ما ورد يف شأن املوعد مع 
نبي اهلل موسى بقوله تعاىل: ﴿َوإِْذ َواَعْدَنا ُموَسى 
َوَأْنُتْم  َبْعِدِه  ِمْن  اْلِعْجَل  َخْذُتُم  اتَّ ُثمَّ  َلْيَلًة  َأْرَبِعيَن 
ثََلثنَِي  ُموَس  ﴿َوَواَعْدنَا  وقوله:  َظالُِموَن﴾)10(، 
ْرَبعِنَي 

َ
أ َرّبِهِ  ِميَقاُت  َفَتمَّ  بَِعْشٍ  تَْمْمَناَها 

َ
َوأ َلْلًَة 

َلْلًَة﴾)11( وأيضا ما ورد بشأن تيه بني إرسائيل بقوله 
ْرَبعِنَي َسَنًة يَتِيُهوَن 

َ
َمٌة َعلَيِْهْم أ َها ُمَرَّ تعاىل: ﴿قَاَل فَإِنَّ

وما  الَْفاِسقِنَي﴾)12(  الَْقوِْم  َس َعَ 
ْ
تَأ رِْض فََل 

َ
اْل ِف 

جاء يف قوله سبحانه مما يدل عىل كامل عقل اإلنسان 
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ْرَبعِنَي 
َ
هُ َوَبلََغ أ ُشدَّ

َ
يف سن األربعني: ﴿َحتَّ إَِذا بَلََغ أ

َسَنًة﴾)13(.
وكذلك ورود الكثري من النصوص الرشيفة ألهل 
البيت التي تذكر عدد األربعني بني مفرداهتا، ومنها 
الساموات  حزن  يف   الصادق اإلمــام  عن  ورد  ما 
واألرض عىل أيب عبد اهلل بقوله لزرارة: )يا زرارة 
ان السامء بكت عىل احلسني أربعني صباحًا بالدم، وان 
األرض بكت أربعني صباحًا بالسواد، وان الشمس 
بكت أربعني صباحًا بالكسوف واحلمرة، وان اجلبال 
املالئكة  وان  تفجرت  البحار  وان  وانتثرت  تقطعت 

.)14()...،بكت أربعني صباحًا عىل احلسني

هلا  التي  املهمة  الزيارات  من  الزيارة  هذه  وتعد 
اإلمام  زار  من  وأول  وغريهم.  الشيعة  لدى  ثقلها 
جليل  صحايب  وهو  األنصاري،  جابر  أربعينيته  يف 
املسجد  يف  بذلك  خاص  جملس  وله  علم  صاحب 
أهل  بشأن  النبوية  األرسار  حامل  وهــو  النبوي، 
اليوم  هذا  يف  الزيارة  هلذه  وحضوره   )15(البيت
بالذات يدل عىل أن هذه الزيارة هلا أمهية بالغة وإال 

ما كان ليحرض إليها وهو يف هذا السن.

وقد ورد يف فضل زيارة اإلمام احلسني العديد 
من األخبار والروايات التي تؤكد بدورها عىل الزيارة 
 :اهلل عبد  أيب  عن  ورد  ما  ومنها  عليها،  وحتث 
األعامل( من  يكون  ما  أفضل   احلسني زيارة  )ان 
وهو  إال  القيامة  يوم  أحد  من  )ما  قوله:  وأيضًا   )16(

أنه من زوار احلسني، ملا يرى مما يصنع بزوار  يتمنى 
احلسني من كرامتهم عىل اهلل تعاىل()17(.

إىل  تأخر  قد  الزيارة  هذه  عن  اإلعالن  كان  وإن 
عهد اإلمام الصادق، ولعل سبب تأخري اإلعالن 
من أجل حفاظ أهل البيت عىل رسية التحركات 
أثناء  أعدائهم  من  رصدهم  يتم  ال  كي  لشيعتهم 

مشيهم للزيارة)18(. 

من  الوحيد  هو   احلسني اإلمــام  ان  ونالحظ 
بيته  وأهــل  الرسول  دون  أربعني  ــارة  زي له  كانت 
الوحيد  ألنه  وذلك  أمجعني(،  عليهم  اهلل  )صلوات 
الذي فصل رأسه الرشيف عن بدنه وظل بعيدًا عنه 
يف  معه   السجاد اإلمام  أرجعه  حتى  يومًا  أربعني 

العرشين من صفر من عام إحدى وستني)19(.

لقد أصبح امليش إىل زيارة أربعني اإلمام احلسني 
وهي  األمــم،  جلميع   احلسني رسالة  عن  كاشفًا 
يطالبون  الذين  واملصلحون  األحرار  رسالة يصنعها 
مقابل  أي  هناك  يكون  أن  دون  من  البرشية  بحقوق 

مادي)20(. 

وباملقابل ان السائر هلذه الزيارة العظيمة من البرش 
سرتتقي روحه وتدخل إىل عامل النور ألن فيها تسييس 
جتذب  جاذبة  قــوى  هناك  الوقت  نفس  ويف  إهلــي 
احلسني  ان   .احلسني معشوقهم  وراء  العشاق 
مغناطيس قلوب الشيعة، ولذلك نرى أن هناك مياًل 
إليه أكرب من باقي األئمة لشدة اجلاذبية التي حباها 

اهلل سبحانه له حتى بعد استشهاده)21(.

إهلي  مهرجان  عن  عبارة  هي  األربعني  زيارة  ان 
تعبوي يتم التدرب من خالله عىل التضحية من أجل 
وتبنيها  اإلنسانية  الذات  ترفع  التي  واملبادئ  القيم 

وتشبعها بالقيم والفضائل العالية)22(.
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اأثر الأربعين في اإثارة ال�شيعة

ضد   احلسني اإلمام  هبا  هنض  التي  الثورة  ان 
فاجعة  يف  استشهاده  إىل  أدت  والتي  يزيد  الطاغية 
 ،وأصحابه أهله  من  الصاحلة  الثلة  مع  كربالء 
وأخذ نسائه وأطفاله سبايا يعانون الويالت من جيش 
اليوم األربعني من  الظلم، ورجوعهم إىل كربالء يف 
استشهاد احلسني، كل ذلك يف احلقيقة كان يمثل 
نقطة التحول عند الشيعة، ورسوخ مذهب اإلمامية 
كل  من  وبالرغم  الالحقة،  القرون  مدى  عىل  لدهيم 
يف  هلا  تعرضوا  التي  واالضطرابات  الضغوطات 

حياهتم.

الكبري  األثر   الشهداء سيد  ألربعينية  كان  لقد 
عىل  ومرورهم  السبايا  رجــوع  فبعد  الشيعة،  عىل 
والتعريف  ظلاًم،  املقتول  إمامهم  لزيارة  كربالء 
اخلاص الذي قامت به السيدة زينب بأخيها وبيان 
معامل  بدت  رسالته،  أهداف  ونرش  مظلوميته،  مدى 
هذا  نرصة  ترك  من  وجوه  عىل  بادية  والندم  احلرسة 
اإلمام العظيم يف تلك الثورة املباركة، حيث أن الناس 
يميلون إىل احلق وينفرون من الباطل ويسارعون إىل 
الذي  الــدرس  بتطبيق  الشيعة  فبدأ  املظلوم،  نرصة 
ضد  الثورة  هو  الدرس  وهذا  إمامهم،  من  تعلموه 
الظاملني وعدم السكوت عن احلق الذي رشعه وأمر 

بالدفاع عنه اهلل سبحانه.

لقد ثار الشيعة وأئمتهم وفقهاؤهم وادباؤهم ضد 
حكام اجلور رافضني التعاون عىل األثم معهم، ألن 
وتضحية  الباطل  عىل  ثورة  بطبعها  الترشيع  عقيدة 
 احلسني أربعني  فبعد  احلــق)23(.  أجل  من  باحلياة 

بدأت إقامة جمالس النوح والعزاء عىل روحه الطاهرة 
وإن كانت يف البداية بصورة قليلة ولكنها كانت فّعالة 
من حيث نرش مظلوميته عىل الساحة اإلسالمية وبيان 
أهداف ثورته، فكان ذلك إيذانًا بإنطالق صوت احلق 
وعدم الرضوخ حلكومة الفاسدين، واألهم من ذلك 
الذين  كل  من  ومحايته  اإلسالمي  الدين  عن  الدفاع 

حياولون تشوهيه بالعقائد املريبة والباطلة.

 احلسني ــام  اإلم إىل  يعود  ذلــك  يف  والفضل 
وثورته واخلطب التي ألقاها والتي ظل صداها يرتدد 
اخلالدة  كلامهتا  أخذت  والتي  األجيال،  صدور  يف 
تتصدر العناوين يف صفحات الثورات واملقاومات، 
يزيد  بيعة  رافضًا  قوله  يف  اخلالدة  كلمته  وخصوصًا 
أفر  وال  الذليل،  إعطاء  بيدي  أعطيهم  ال  واهلل،  )ال 

فرار العبيد()24(. 

كربالء �شر قوة ال�شيعة

احلسني  اإلمـــام  مدينة  كــربــالء  اعــتــربت  ولقد 
بأهنا  واحلكم  ــدروس  ال منها  املوالون  يتعلم  التي 
مركز  عن  كتاب  صدر  فقد  للشيعة،  القوة  رس  هي 
االستخبارات األمريكية للكاتب مونيكال براينز ذكر 
وحركية  بفاعلية  حيتفظون  زالوا  ال  الشيعة  )أن  فيه: 
وأن  املسلمني،  بقية  دون  الغربية  املخططات  تقاوم 
أهلبت  قد  العباس  الفضل  أبا  ويا  حسني  يا  نداءات 
القطاع  متثل  والشيعة  الشيعي،  اجلامهريي  الشارع 
أهل  أتباع  العامل اإلسالمي، وهم  والنابض يف  احلي 
يقرر  فإنه  ثم  ومن   ،الشهداء سيد  وأتباع  البيت 
أن عنرص قوة الشيعة يتمركز يف عزاء اإلمام احلسني 
عىل  يبعثهم  الذي  وهو  احلسني  باإلمام  واالرتباط 
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والظلم،  العدوان  منطق  ورفض  النفس  اسرتخاص 
بالعزة واإلباء واحلامس واألنفة()25(. ومن  والتحيل 
أرض  نحو  برصخاته  يتوجه  العزاء  ان  الطبيعي 
باعتبارها أرض احلسني والعباس فتكون  كربالء 
رس القوة الكامنة للشيعة، ومنطلق إثاراهتم، ومصدر 

ثوراهتم، وسبب نجاحهم.

الأبعاد العقائدية في زيارة الأربعين

هنالك العديد من األبعاد العقائدية التي نستطيع 
 ،احلسني لإلمام  األربعني  زيارة  من  نلمسها  أن 

ومنها:

1. التر�شيخ الروحي والعقدي للق�شية الح�شينية:

ان زحف املاليني من الزائرين من العراق وخمتلف 
له   اهلل رسول  ابن  قرب  زيارة  قاصدين  العامل  دول 
داللة عىل أن هنالك ترسيخ عقدي وروحي لقضية 
إىل  انتامءه  بزيارته  يعلن  فالزائر   ،الشهداء سيد 
الوقت  نفس  ويف  خطاهم،  عىل  وسريه  البيت  أهل 
إيامنه  خالل  من  الصحيحة  لعقيدته  األساس  يبني 
التي هي قضية حقيقية، فصاحبها  بالقضية احلسينية 
وهو اإلمام احلسني موجود كام يقول اهلل سبحانه 
َسبِيِل  ِف  قُتِلُوا  ِيَن  الَّ يف حمكم كتابه: ﴿َوَل َتَْسَبَّ 

ْحَياٌء ِعنَْد َرّبِِهْم يُْرزَقُوَن﴾)26(.
َ
ْمَواتًا بَْل أ

َ
ِ أ الَّ

ونفس احلضور عند اإلمام له من األثر الكبري 
الضالة، فمن خالل  العقائد  الوقوع يف  يغني عن  ما 
من  الفرد  سيتمكن  املعصوم  اإلمــام  عند  احلضور 
من  يعترب  التأثري  وهذا  وعقيدته،  هنجه  عىل  التعرف 
أقوى املؤثرات؛ ألن الزائر سيعيش يف حرضة اإلمام: 

ويفهم  النبوة،  ويــدرك  التسليم،  ويــرى  التوحيد، 
حضوره  بسبب  الباطل،  من  احلق  ويميز  اإلمامة، 

الفعيل املحسوس)27(.

من  والبراءة   الح�شين لالإمام  الولية  اإعالن   .2

اأعدائه وقاتليه:

ومعنى الوالية له: أن يتوىل الزائُر اإلماَم احلسني 
به يف مجيع شؤونه،  أموره، ويواليه ويقتدي  يف مجيع 
األئمة  فهم   البيت أهل  ألئمة  ــواالة  امل وكذلك 
تعني  هلم  والوالية  اخللق،  من  الطاعة  املفرتضون 
فيها  اإلمامة  تكون  التي  الدين  بأصول  التمسك 

إحدى أركاهنا.
ومعنى الرباءة من أعدائه وقاتليه: أن يتربأ الزائر 
العداء ومن باب أوىل  الذين أعلنوا ونصبوا  من كل 
الفداء(،  له  ــي  )روح الشهداء  سيد  قاتلوا  الذين 

وكذلك التربي من أعداء أهل البيت مجيعهم.
فهذان األمران )الوالية والرباءة( يعنيان االعتقاد 
الالزمة  الرضوريات  من  وهو   البيت أهل  بإمامة 
كام  وسنًة،  كتابًا  القاطعة  باألدلة  له  والثابتة  للمؤمن 
ِ َواْلَوِْم  يف قوله سبحانه: ﴿َل َتُِد قَوًْما يُْؤِمُنوَن بِالَّ
َ َورَُسوَلُ َولَْو َكنُوا آَبَاَءُهْم  اْلَِخرِ يَُوادُّوَن َمْن َحادَّ الَّ
ولَئَِك َكَتَب 

ُ
أ ْو َعِشرَيَتُهْم 

َ
أ ْو إِْخَواَنُهْم 

َ
أ بَْناَءُهْم 

َ
أ ْو 

َ
أ

َوُيْدِخلُُهْم  ِمنُْه  بُِروٍح  يََّدُهْم 
َ
َوأ يَماَن  اْلِ قُلُوبِِهُم  ِف 

نَْهاُر َخادِلِيَن فِيَها رَِضَ 
َ
َجنَّاٍت َتْرِي ِمْن َتْتَِها اْل

إِنَّ  َل 
َ
أ  ِ الَّ ِحزُْب  ولَئَِك 

ُ
أ َعنُْه  َورَُضوا  َعنُْهْم   ُ الَّ

ِ ُهُم الُْمْفلُِحوَن﴾)28(. ِحزَْب الَّ
يواليكم  فالنًا  )إن   :للصادق قيل  أنه  وروي 
إاَل أنه بضعف عن الرباءة من عدوكم فقال: هيهات 
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كذب من ادعى حمبتنا ومل يتربأ من عدونا()29(. وروي 
عن الرضا أنه قال: )كامل الدين واليتنا والرباءة 

من عدونا()30(.
أمر  كأي  هو  أعدائه  من  والتربي  لإلمام  والتويل 
حيتاج  بل  حياته،  أو  حضوره  إىل  حيتاج  ال  اعتقادي 
كانا  وإن  والتربي  والتويل  إمام،  بأنه  به  اإليامن  إىل 
األصــول،  من  معرفتهام  أصــل  ولكن  الفروع  من 
فمحبة اإلمام وبغض أعدائه هي من األمور الركنية 
مصداق  هي  والتي  اإلمام  نفس  معرفة  عىل  املتوقفة 

للوالية)31(.

3. طاعة اأهل البيت والت�شليم المطلق لهم:

ويمكن ان نلمس هذا البعد العقائدي لدى الزوار 
من خالل مسريهم إىل كربالء، فأحد األسباب التي 
الطاعة  هو  األربعني  زيارة  إىل  للمسري  الزائر  تدفع 
والتسليم ألهل البيت، وجيسد الزائرون ذلك من 
خالل سريهم إىل إمامهم املظلوم مرددين بحناجرهم 
عن  األربعني  زيارة  يف  جاءت  التي  العبارات  تلك 
اإلمام الصادق: )وأشهد أين بكم مؤمن وبإيابكم 
لقلبكم  وقلبي  عميل  وخواتيم  ديني  برشائع  موقن 
متبع ونرصيت لكم معدة حتى  سلم وأمري ألمركم 

يأذن اهلل لكم فمعكم معكم ال مع عدوكم()32(.

فهذه الكلامت ذات املعنى العميق جتسد املفاهيم 
العقائدية لإليامن، ونالحظ ذلك من خالل التحليل 
هلا، فكلمة أشهد أين بكم مؤمن تعني اإليامن املطلق 
ألهل البيت بدليل وبإيابكم أي رجعتكم، ففي هذا 
القول يعلن الزائر أنه مؤمن بأئمة أهل البيت وبكل 
ما يتعلق به حتى الرجعة التي ينكرها الكثري، فاملؤمن 

احلقيقي هو من آمن بكل ما هو صادر منهم من 
إمامتهم وأقواهلم وأفعاهلم ورجعتهم، ألهنم يمثلون 

الترشيع احلقيقي للدين.

وأيضًا يعلن الزائر التسليم واالنقياد ألئمة اهلدى 
مّتبع،  ألمركم  وأمري  سلم  لقلبكم  وقلبي  بقوله: 
وهذا التسليم واالنقياد حقيقي وليس إدعاء زائف؛ 
وملذاهتا  الدنيا  حب  يشوبه  ال  القلب  من  نابع  ألنه 
املتمثلة  أوامــره  واتباع  سبحانه  هلل  وآخــرًا  أوالً  فهو 

بطاعة أهل البيت والتسليم املطلق له.

واما عبارة ونرصيت لكم معدة، فتعني جتسيد مبدأ 
النرصة للنفس املؤمنة وذلك بتهيئتها عقائديًا لنرصة 
أهل البيت سواء كانت بالروح أو املادة أو كالمها 

معًا. 

4. تاأكيد الهوية الح�شينية:

العراق أو  الزائرون سواء كانوا من  عندما حيرض 
لكي  باملاليني  أعدادهم  تقدر  والذين  خارجه  من 
وهي  أال  احلسينية  الشعائر  من  مهمة  شعرية  حييوا 
االنتامء  يعلن عن  فإن هذا احلضور  األربعني،  زيارة 
إعالن  عن  عبارة  ألنــه   ،البيت ألهــل  احلقيقي 
نفسه  الوقت  ويف  زيارهتم،  خالل  من  هلم  املــواالة 
يعلن اكتساب الزائر من خالل زيارته اهلوية احلسينية 
عىل  حصوله  فمعنى  املــوايل،  هلذا  فخرًا  تعترب  التي 
البيت  ألهل  احلقيقي  االنتامء  واكتسابه  اهلوية  هذه 
لإلسالم،  احلقة  للعقائد  الصحيح  اإلجتاه  سلك  أنه 
والذي يمثل الطريق إىل اهلل سبحانه، فاحلسني هو 

الوسيلة املوصلة إىل اهلل تعاىل.
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احلقة  اإلسالمية  اهلوية  اكتساب  أن  يف  شك  وال 
البيت من األمور  وتأكيدها عىل وفق عقيدة أهل 
الــرضورة  ــات  درج أعــىل  تعترب يف  بل  الــرضوريــة، 
خصوصًا بعد ان تم تشويه الصورة اجلميلة لإلسالم 
املحمدي عىل أيدي املتاجرين باسم الدين من القتلة 
واإلرهابيني حيث صار العامل ينظر إىل اإلسالم تلك 
النظرة التي تشوهبا الريبة واخلوف وتغطيها صورة أنه 
دين إرهاب وتكفري)33(، فكان البد من إزاحة وحمو 
هذه الصورة املسيئة لإلسالم من نظر العامل وإظهاره 
ورمحة  حمبة  دين  أنه  وهي  هلم،  احلقيقية  بالصورة 
وتسامح والتي عرب عنها اهلل سبحانه يف كتابه الكريم 

بقوله: ﴿َوَما َأْرَسْلنَاَك إاِلَّ َرمْحًَة لِْلَعامَلنَِي﴾)34(.

ومن خالل اكتساب اهلوية احلسينية وتأكيدها من 
أحدها  التي  أبعادها  يف  العظيمة  الزيارة  هذه  خالل 
اإلعالن بإنتامء هؤالء املوالني ألهل البيت والذين 
هم دعاة السالم عىل األرض، وال يوجد من يدعي 
عكس ذلك، فاملعروف من سريهتم العطرة بأنه ليس 
ومجيع  والرشف  واألمانة  بالعدالة  هلم  مزاحم  هناك 
األخالق واملبادئ، وبذلك تتم إزاحة ما تم تشوهيه، 
وبيان حقيقته للعامل باملبادئ السامية واملفاهيم احلقة. 

5. تج�شيد معنى الجهاد والت�شحية:

ونالحظ هذا البعد من خالل التأكيد عىل تاريخ 
اإلمام احلسني ومسريته اجلهادية وعظيم تضحياته 
خالل  من  األربعني  لزيارة  قراءتنا  عند  هبا  نقر  التي 
سفك  حتى  حمتسبًا  صابرًا  فيك  )فجاهدهم  قولنا: 
نفس  يف  وقولنا  حريمه(  واستبيح  دمه  طاعتك  يف 
الزيارة: )وأشهد أنك وفيت بعهد اهلل وجاهدت يف 
لإلمام  الزيارة  ومعنى  اليقني()35(  أتاك  حتى  سبيله 

اإلقتداء به وسلوك طريقه، ألن الزيارة متثل االرتباط 
الروحي، وإال لكانت جمرد لقلقة لسان؛ ألن ال أثر هلا 

عىل أرض الواقع. 

يف  للجهاد  داعية  أعظم  يعترب   احلسني وألن 
هذا  عىل  والصمود  للثبات  مثال  وأكرب  اهلل،  سبيل 
باملسؤولية  الشعور  من  ينطلق  والذي  الطريق)36(، 
وزيارة  بأكملها،  أمة  مسؤولية  عاتقه،  عىل  امللقاة 
النفسية  احلسني يف األربعني تعد من أكرب املحفزات 
والروحية لتهيئة اإلنسان وتربيته للجهاد والتضحية، 
اإليامين  املنطلق  تزال  الشهداء كانت وال  فثورة سيد 
واملحفز حلركات التحرر والثورة ضد الطغاة)37(، ومل 
يستطع مرور الزمن وتعاقب األجيال إمخاد جذوهتا 
نورها وطمس هويتها، بل هي رصح خالد  وإطفاء 
األنصار لكي  األرواح ويكسب  النفوس جيتذب  يف 

ينطلق يف عامل اخللود. 

المبحث الثاني:

زيارة الأربعين وعالقتها بالح�شد ال�شعبي

الكبري  األثر  األربعني  لزيارة  أن  فيه  شك  ال  مما 
الزيارة  هذه  عّدت  فقد  الشعبي،  احلشد  تأسيس  يف 
األخالقية  األســـس  بــنــاء  يف  ذاهتـــا  بحد  مــدرســة 
والعقائدية والسياسية والرتبوية ملا حتمله من أهداف 
وأبعاد يف طياهتا، فقد أصبحت زيارة األربعني أكرب 
حتشيد إيامين وعقائدي تثار فيه كل العواطف وتصب 

فيه كل القيم.

املؤمن  احلشد  هذا  أن  يف  أيضًا  الشك  ينبغي  وال 
من الزوار يتكون من طبقات واعية من املجتمع، وال 
التحصني  بل  العلمي  التحصيل  هنا  بالوعي  أقصد 
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اإليامين بشكل عام والعقائدي بشكل خاص، فالزائر 
عنواهنا  يف  العظيمة  املسرية  هــذه  إىل  يقدم  عندما 
املفردات  هبذه  اجلزئي  إملامه  بعد  وأبعادها  وأهدافها 
البسيطة يف مفهومها العميقة يف مضموهنا، يكون قد 
والسائرين   بركب احلسني يلتحق  لكي  نفسه  هيأ 

عىل خطاه.

والعرب  الــدروس  الزائرين  استلهام  خالل  ومن 
الروح  برتسيخ  متثلت  التي  احلسينية  امللحمة  من 
احلسينية يف قلوب املوالني والتي أحد أهدافها وأمهها 
عدم الرضوخ والركون للظلمة والدفاع عن املبادئ 
والقيم التي دعا هلا اإلسالم، كانت البداية لتأسيس 
وانطالق احلشد الشعبي املقدس بعد الفتوى املباركة 

للجهاد الكفائي. 

فتوى الجهاد الكفائي والح�شد ال�شعبي

ــام  اإلم مــن  املؤمنة  احلــشــود  تعلمت  أن  بعد 
الــرضــوخ  ــدم  ع ــني  ــع األرب مــدرســة  احلسنييف 
هلم،  والتصدي  والفساد  اجلور  حلكام  واالستسالم 
بدأت اإلثارة للشيعة، وبدأ معها التحدي والتصدي 
وأبرز  أنواعهم،  بشتى  والظاملني  للمفسدين  البارز 
من  صدر  الذي  هو  العرص  هذا  يف  التحديات  هذه 
فتوى  بإعالهنا  األرشف  النجف  يف  الدينية  املرجعية 

اجلهاد الكفائي.

العام  من  حزيران  من  عرش  الثالث  اليوم  ففي 
السيستاين  السيد عيل  املرجع األعىل  2014م أصدر 
اإلسالمية  الدولة  تنظيم  ضد  الكفائي  اجلهاد  فتوى 
املباركة  الفتوى  هبذه  رصح  وقد  داعش،  بـ  املسمى 
عىل  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  املرجعية  ممثل 

شكل بيان ألقاه يف اخلطبة الثانية من صالة اجلمعة يف 
العتبة احلسينية املقدسة.

وقد صدرت فتوى اجلهاد الكفائي بعد أن سقطت 
املوصل يف العارش من حزيران عام 2014م عىل يد 
األمنية)38(،  القوات  واهنيار  اإلرهايب  داعش  تنظيم 
السيد  زعامتها  ــوىل  ت التي  املرجعية  كانت  فقد 
وحرص  بقلق  تتابع  الــوارف(  ظله  )دام  السيستاين 
سقوط  أحــداث  تلت  التي  التطورات  شديدين 
عىل  مؤكدة  الدواعش  اإلرهابيني  يد  عىل  املوصل 
الالزمة  اإلجراءات  إختاذ  رضورة  العراقية  احلكومة 
أن  بعد  ولكن  ومعاقبتهم،  اإلرهابيني  هؤالء  لردع 
شاهدت املرجعية تفاقم اخلطر بسقوط مدن املوصل 
املسلحة  القوات  تلو األخرى، وعدم قدرة  الواحدة 
من  واحلد  اإلرهــايب  التكفريي  املد  هذا  إيقاف  عىل 
حتركه الرسيع والقضاء عليه، كان البد للمرجعية أن 
تتخذ القرار احلاسم ضد هذا التنظيم، فلم يكن عىل 
زعيمها السيد السيستاين إاَل أن يطلق فتواه بمجاهدة 
بــوالدة  إعــالنــًا  ذلــك  فكان  املجرمني،  الــدواعــش 
األعــىل،  املرجع  يد  عىل  الشعبي  احلشد  وتأسيس 
وأيضًا إعطاؤه الغطاء الرشعي والقانوين بعد صدور 

الفتوى من سامحته باجلهاد واإلنخراط بني صفوفه.

هكذا  تتخذ  أن  املرجعية  عىل  غريبًا  يكن  ومل 
مسؤولية  يتحمل  وبرشي  علمي  كيان  فهي  قــرار؛ 
لألمة  قيادهتا  موقع  ومن  وقيادهتا)39(،  األمة  تبليغ 
هو  فداعش  قرار،  هكذا  مثل  تتخذ  أن  عليها  حتتم 
باألساليب  عليه  القضاء  غابر ممكن  كأي عدو  ليس 
بأنه:  األرهاب  ويعرف  إرهايب،  تنظيم  ألنه  املعتادة؛ 
الشبكة  وهذه  وحركة،  وتنظياًم  متوياًل  عاملية  )شبكة 
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احلركية الواسعة تكشف عن وجود حالة واسعة من 
التعاطف واالسناد والتمويل هلذه الشبكة()40(.

تاأ�شي�ض الح�شد ال�شعبي

دخول  بعد  املقدس  الشعبي  احلشد  تأسس  لقد 
عند  ذلك  وكان  العراق،  إىل  اإلرهايب  داعش  تنظيم 
بعد  املرجعية  أبناء  من  الغيارى  الرجال  استجابة 
من  عرش  الثالث  يف  الكفائي  اجلهاد  فتوى  إعالهنا 

شهر حزيران من عام 2014م.
الرؤية  نتيجة  الشعبي  احلشد  تأسيس  كان  لقد 
حلقيقة  السيستاين  السيد  األعىل  املرجع  رآها  التي 
يتخذه  كان  الذي  والغطاء  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 
أصوله،  عىل  يغطي  لكي  الدين  باسم  التنظيم  هذا 
والتحدي الذي بان فيام بعد بأفعاله، فكان البد من 
خالل  من  منه  أقوى  بتحٍد  التحدي  هذا  يقابل  أن 
ليتبني  ذلك،  قادر عىل  املجاهدين  تكوين جيش من 
هذا  صد  من  يتمكن  ــذي  وال ــوى  األق الطرف  أنــه 
يتم  وال  أيضًا،  عليه  القضاء  بل  ــه،  وردع التنظيم 
هؤالء  عند  مهمة  أمور  توفر  عند  إاّل  التحدي  هذا 

املجاهدين ومنها:
املجاهدين . 1 قلوب  يف  راسخة  عقيدة  وجود 

تدفعهم إىل بذل كل ما يملكونه من أجل الدفاع 
عن مبادئهم وعقيدهتم، وال شك أن أهم سالح 
سالح  هو  الشعبي  احلشد  يمتلكه  اسرتاتيجي 
حسم  يف  األكرب  الفضل  هلا  كان  والتي  العقيدة 

العديد من املعارك العسكرية الكبرية)41(.
لقد مثلت العقيدة الركيزة األساسية يف انتصارات 
حشدنا املقدس، وهذه العقيدة استمدت أصوهلا من 
اإلمام احلسني الذي غرس يف قلوب مواليه ثقافة 

التضحية واجلهاد وبذل الغايل والنفيس من أجل محاية 
الدين اإلسالمي بمبادئه السامية ومحايته من التطرف 
الصحيحة  تعاليمه  حمو  حتاول  التي  واإلنحرافات 
بإدعائها اإلنتامء إليه، وهاهم أبناء سيد الشهداء من 
احلشد الشعبي يطبقون ما تعلموه من مفاهيم وأبعاد 
كانت  فقد  سنوات،  مدى  عىل  األربعني  مدرسة  يف 
 هذه املدرسة ترسخ املفاهيم التي هنض هبا احلسني
يف ثورته، والتي ترك فيها احلسني إرثًا خالدًا يرثونه 
به األرواح  ترتقي  أربعينه، إرث  بذكرى  يف زيارهتم 
وتعلو يف سيامء الوجود كام ارتفعت به روح احلسني 
الشعبي  احلشد  أبناء  تعلم  فقد  الفداء(،  له  )روحي 
من ثورة إمامهم ثقافة اجلهاد والشهادة لتحرير إرادة 
يكونوا  لكي  أنفسهم  يقدموا  وأن  اإلسالمية،  األمة 
الرش واإلرهاب كام قدم اإلمام  مرشوع شهادة ضد 
احلسني نفسه وأهله من أجل الدفاع عن اإلسالم 

ونرصته)42(. 
من . 2 جيش  خلق  عىل  قادر  سيايس  خطاب  إجياد 

هكذا  مثل  مقاومة  عىل  القدرة  هلم  املجاهدين 
أي  هناك  يكون  أن  بدون  بسالة  بكل  تنظيم 
ملسناه  ما  وهذا  صفوفه،  يف  للخوف  مدخل 
سامحة  ألقاه  الذي  العليا  املرجعية  خطاب  يف 
اجلمعة  خطبة  يف  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
يف الصحن احلسيني يف الثالث عرش من حزيران 

من العام 2014م بقوله:

)إن التحدي وإن كان كبريًا إاّل أن الشعب العراقي 
الذي عرف عنه الشجاعة واإلقدام وحتمل املسؤولية 
الوطنية والرشعية يف الظروف الصعبة أكرب من هذه 

التحديات واملخاطر(.
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وأضاف الكربالئي: أنه ال جيوز للمواطنني الذين 
يف  واإلحباط  اخلوف  يدب  أن  الصرب  منهم  عهدنا 
لنا  حافزًا  يكون  أن  بد  ال  بل  منهم  واحد  أي  نفس 

للمزيد من العطاء يف سبيل حفظ بلدنا ومقدساتنا.

فيه  تؤكد  الذي  الوقت  ويف  الكربالئي:  قال  ثم 
فإهنا  لكم  واسنادها  دعمها  العليا  الدينية  املرجعية 
والثبات  والبسالة  بالشجاعة  التحيل  عىل  حتثكم 
يف  منكم  بنفسه  يضحي  من  إن  عىل  وتؤكد  والصرب 
سبيل الدفاع عن بلده وأهله وأعراضهم فإنه يكون 

شهيدًا إن شاء اهلل تعاىل.

وأضاف: املطلوب أن حيث األب إبنه واألم إبنها 
عن  دفاعًا  والثبات  الصمود  عىل  زوجها  والزوجة 
حرمات هذا البلد ومواطنيه. وتابع قائاًل: إن طبيعة 
احلارض  الوقت  يف  وشعبه  بالعراق  املحدقة  املخاطر 
وأعــراض  وأهله  الوطن  هــذا  عن  الدفاع  تقتيض 
مواطنيه وهذا الدفاع واجب عىل املواطنني بالوجوب 

الكفائي()43(.

كل  عىل  الكبري  التأثري  اخلطاب  هذا  لوقع  وكان 
اإلنتهاء  تم  أن  ما  أنه  بحيث  سمعه،  إىل  تطرق  من 
من اخلطاب حتى تعالت الصيحات بالتأييد واهلتاف 
بكل محاس باسم السيد السيستاين واإلقبال الرسيع 
عىل مراكز التسجيل لالنخراط يف صفوف املجاهدين 

ملقاتلة داعش.

تقديم الدعم املستمر هلؤالء املجاهدين املنضمني . 3
هي:  والتعبئة  التعبئة،  خالل  من  احلشد  هلذا 
وتعبئة  التجهيز)44(،  بمعنى  عسكري  إصطالح 
من  األفضل  باستخدام  تكون  أن  جيب  احلشد 

األسلحة والقطاعات يف املعركة مع حشد مجيع 
الطاقات)45(.

ولقد دأبت املرجعية منذ تأسيس احلشد الشعبي 
وإىل هذا اليوم عىل تقديم الدعم املادي واللوجستي 
وتعزيز روح اإلنتصار يف نفوس املنضمني يف ألويته، 
أفراده وقدسية  التالحم الوطني بني  التأكيد عىل  مع 
الفتوى  التي خرجوا من أجلها، فلم تكن  األهداف 
موجهة  باجلهاد  األعــىل  املرجع  من  صــدرت  التي 
وهذا  والقوميات،  الطوائف  لكل  بل  فقط،  للشيعة 
ما الحظناه عند االنخراط الرسيع للرشائح املختلفة 
من الشعب العراقي يف فصائل احلشد الشعبي، وهذا 
يدل عىل عدالة القضية التي توجهوا للدفاع عنها مع 

وجود التالحم الوطني. 

ال�شر في الثبات والعزيمة للح�شد ال�شعبي المقد�ض

الشعبي  احلشد  لتأسيس  األوىل  الوهلة  منذ 
داعش  التكفريي  التنظيم  ضد  الرسيع  نضاله  وبدء 
كل  الحظها  األمهية  غاية  يف  مالحظة  هناك  كانت 
ثبات  وهي  السياسية،  الساحة  يرتقبون  كانوا  الذين 
الشعبي  احلشد  لفصائل  املنتمني  املجاهدين  وعزيمة 
رغم  النرص  وإحرازهم  الصمود،  عىل  وإرصارهــم 
قلة  وكذلك  بالتدريب،  أو  باملنطقة  سواء  اخلربة  قلة 
القتال  جبهات  يف  الرسيع  التقدم  ومع  التجهيزات، 

ضد تنظيم داعش.

عند  حيصل  الذي  االستغراب  الطبيعي  ومن 
الثبات  هذا  يف  الرس  معرفة  عدم  بسبب  البعض، 
والعزيمة من املجاهدين، وإذا ما أمعنا النظر يف سبب 
العناية  إىل  باإلضافة  أنه  سنجد  والعزيمة  الثبات 
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اإلهلية التي تستند إىل القدرة الربانية يف تغيري األمور، 
العقائدي.  األساس  وهو  أال  مهم  جانب  هناك 
وهذا األساس هو ما يستند إليه أبناء احلشد الشعبي 
العظيم  التضحوي  لسلوكهم  الفعيل  واملحرك 
وهذا  ضخم  ثقايف  إرث  من  معطياته  يستمد  الذي 
الثقايف  ثقافة عاشوراء)46(، وهذا اإلرث  اإلرث هو 
لعاشوراء الطف انتقل عرب زيارة األربعني كموروٍث 
هذه  عّدوا  أهنم  حتى   البيت أهل  أئمة  عليه  أكد 
ملا ختتزنه من أرسار وما  املؤمن  الزيارة من عالمات 
متّد به السائرين إليها. وهذا اإلرث ال يمكن حرصه 
يف طبقة معينة من الناس، ألن تأثري ملحمة عاشوراء 
وال  أيضًا  اجلميع  تشمل  ودروسها  اجلميع  يشمل 

ختتص بفئة خاصة)47(.

فاحلسني عندما ثار يف يوم عاشوراء وقدم أغىل 
ما يمكن أن يقدمه، مل يكن يتوقع النرص عندما أطلق 
هتافه: أما من مغيث يغيثنا؟، وإنام كان يتوقع أن يرفع 
خطابه يف ذلك اليوم العسري إىل أجيال تتعاقب بعده 

من املسلمني يف مستقبل هذه األمة)48(. 

إثارة  يف  كبرية  أمهية  احلسينية  للثورة  كانت  لقد 
الغضب اجلامهريي عرب األجيال، وأيضًا توظيفها ضد 
صناع اجلريمة، فاحلسني هو أداة التغيري احلقيقي 
للتكامل اإلنساين، فقد استطاع حتشيد القلوب نحوه 
وإثارة الغضب اجلامهريي، ولكنه حمكوم بالضوابط 
الغضب  هلذا  أعطى  ما  وهذا  واألخالقية،  الدينية 

املرشوعية والقدسية والروح اإليامنية)49(. 

لنداء  ال�شعبي  الح�شد  اأبناء  ا�شتجابة  �شرعة 

المرجعية

املرجعية  أعلنت  أن  بمجرد  أنــه  املالحظ  من 
تنظيم  ضد  الكفائي  باجلهاد  اخلالدة  فتواها  الرشيدة 
الدولة اإلسالمية املسمى بداعش اإلرهايب حتى بدأ 
الشعب يف صفوف  أبناء  قبل  التطوع لالنخراط من 
احلشد الشعبي، وهذا بحد ذاته حيتاج إىل إلقاء نظرة 
اإلقبال  يف  الرس  هو  ما  يطرح  الذي  التساؤل  حول 

الكبري عىل التطوع، ووجه الرسعة يف ذلك؟

الــســؤال يكون مــن خالل  ــواب عــن هــذا  واجلـ
نفوس  يف  القدسية  وهيبتها  املرجعية  موقع  معرفة 
املؤمنني التي متتد من مقام اإلمام املعصوم والتي 
والتقوى)50(.  البيت آل  بمعارف  اإلحاطة  متتلك 
إختاذ  يف  باحلكمة  املرجعية  تتمتع  ذلك  جانب  وإىل 
منها  صدرت  التي  الفتوى  أحبطت  فقد  قراراهتا، 
ملصاحلها  وترسم  ختطط  وايديولوجيات  سياسات 
االستعامرية ولعمالئها وفوتت الفرصة عىل كل من 
يفكر بأن يبتاع أرض العراق وثوراته)51(. فلقد أدرك 
السيد السيستاين التوترات املذهبية بني أبناء الشعب 
العراقي بسبب الفتن التي يطرحها أعداء اإلسالم من 
شعب  وتكوين  اإلسالم  وحدة  لزعزعة  التكفرييني 
السيد  دفع  ما  وهذا  عليه،  السيطرة  تسهل  ضعيف 
املسلم وماله وعرضه  تأكيد حرمة دم  إىل  السيستاين 
بغّض النظر عن مذهبه، مؤكدًا عىل التربؤ من كل من 

يسفك دمًا حرامًا أيًا كان صاحبه)52(.

باجلهاد  الفتوى  الرشيدة  املرجعية  أعلنت  وملا 
الكفائي التي دلت عن احلكمة والتدبر يف إختاذ مثل 
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هكذا قرار بعد أن درست أبعاده وكيفية الوصول به 
من  املهم  اجلانب  بدورها  هتمل  مل  النتائج  أفضل  إىل 
باملجاهد،  يتعلق  ما  بكل  اإلحاطة  وهو  القرار  هذا 
اخلطبة  خالل  من  ذلك  عىل  املرجعية  اكدت  ولقد 
التي ألقاها الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف الصحن 
الثالث  املصادف  اجلمعة  يوم  يف  الرشيف  احلسيني 
والعرشين من شهر ترشين األول من العام 2015م:

ابتليت  )ومن أهم ما يتمثل يف هذا الوقت الذي 
تعزيز  هو  التكفريية  اإلرهابية  بالعصابات  األمة  فيه 
الدعم واإلسناد للمقاتلني األبطال يف جبهات القتال 
واجباهتم،  إداء  عىل  ومساعدهتم  معنوياهتم  ورفع 
جرحاهم  ومعاجلة  لعوائلهم  الكريم  العيش  وتوفري 
وتقديم العون للمحتاجني وكفالة أيتام شهدائهم)53(.

م�شروعية الح�شد ال�شعبي

الشعبي  احلشد  عىل  تطرح  ما  دائــاًم  شبهة  هناك 
حول  الشبهة  وهذه  الساحة،  يف  وجوده  أعداء  من 
مرشوعية هذا احلشد، وهل يا ترى وجوده يف ساحة 
والدولية،  العراقية  القوانني  ظل  يف  رشعي  املعركة 
إهتامات  توجيه  الــطــرح  هــذا  خــالل  مــن  حمــاولــني 
هكذا  عىل  نجيب  ولكي  نحوه.  عديدة  وإشكاالت 
شبهة جيب علينا أن نرجع إىل النصوص الدستورية 
قــرارات  إىل  وأيضًا  الدولية،  والقوانني  العراقية 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان.

جاء  ما  املقدس  للحشد  الرشعية  يعطي  فالذي 
يف نص الدستور العراقي، فقد جاء يف املادة التاسعة 
من الدستور يف الفقرة )أ(: )تتكون القوات املسلحة 
الشعب  مكونات  من  األمنية  واألجهزة  العراقية 

أو  متييز،  دون  ومتاثلها،  توازهنا  يراعي  بام  العراقي، 
عن  وتدافع  املدنية،  السلطة  لقيادة  وختضع  إقصاء، 
العراقي، وال  الشعب  لقمع  أداة  العراق، وال تكون 
تتدخل يف الشؤون السياسية، وال دور هلا يف تداول 

السلطة()54(.

يف  العليا  الدينية  املرجعية  ذلك  عىل  أكدت  وقد 
النجف األرشف عىل لسان ممثلها السيد أمحد الصايف 
يف  كربالء  يف  اجلمعة  يوم  لصالة  الثانية  اخلطبة  يف 
العرشين من حزيران من العام 2014م، والتي جاء 

يف نصها إمجاالً:

أن هذه الدعوة كانت موجهة إىل مجيع املواطنني . 1
من غري اختصاص بطائفة دون أخرى.

ملواجهة . 2 والتهيؤ  االستعداد  هو  منها  اهلدف 
اجلامعة التكفريية املسامة بداعش.

طائفي . 3 منطلق  أي  التطوع  إىل  للدعوة  يكن  مل 
وال يمكن أن تكون كذلك ألهنا صاحبة املقولة 
بل  إخواننا  تقولوا  )ال  السنة:  أهل  عن  الشهرية 

قولوا أنفسنا(.
القوات . 4 إنام كانت لالنخراط يف  إن هذه الدعوة 

ميلشيات  لتشكيل  وليس  الرسمية،  األمنية 
مسلحة خارج إطار القانون.

يتوهم أحد أهنا . 5 بيد احلكومة فال  حرص السالح 
به بموجب  تؤيد أي تنظيم مسلح غري مرخص 

القانون. 
القوات . 6 إليهم  حتتاج  ملن  حمددة  ضوابط  وجود 

املسلحة واألجهزة األمنية األخرى)55(.

وملا ننظر إىل كل املقاتلني املنظمني إىل ألوية احلشد 
الشعبي سنجد أن مجيعهم من أبناء الشعب العراقي، 
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وسنجد أيضًا أن احلشد الشعبي قوة خاضعة للدولة 
يف مجيع قراراهتا، وباخلصوص رئيس جملس الوزراء، 
احلشد  وفصائل  مدنية،  لسلطة  خاضعة  هي  إذن 
تقتل  وال  العراق،  مدن  عن  بالدفاع  تقوم  املقدس 
دور  أي  تطلب  وال  بالسلطة،  تتدخل  وال  األبرياء، 
يف السلطة والدولة، وعليه أن تواجد احلشد الشعبي 

رشعي من ناحية الدستور العراقي.

وأما من جهة مرشوعيته تبعًا للجمعية العامة لألمم 
قرارها  خالل  من  اجلمعية  به  اعرتفت  فقد  املتحدة، 
املرقم 1514 يف شهر كانون األول من سنة 1960م 
الذي يعرف بقرار تصفية االستعامر: )يتضمن مفهوم 
القواعد  من  طائفة  مصريها  تقرير  يف  الشعوب  حق 
تم االعرتاف هبا من األمم املتحدة، حق الشعوب أن 
خيتار بملء حريتها دستورها ونظامها السيايس، وأن 
بالسيادة عىل مواردها، وحقها يف ان تترصف  تتمتع 
بأن  وحقها  الطبيعية،  ومواردها  ثرواهتا  يف  بحرية 
تتحرى وتتحكم نفسها بنفسها، وختتار شكل النظام 
الذي تراه مالئاًم، وحقها أيضًا يف اللجوء إىل الكفاح 

املسلح()56(.

احلشد  من  املجاهدين  هوية  يف  ندقق  وعندما 
أي  العراقية  اجلنسية  حيملون  أهنم  سنجد  الشعبي 
من  هنضوا  الذين  وهم  وشعبه،  العراق  أبناء  أهنم 
أجل الدفاع عن عراقهم بوجه هؤالء الذين حاولوا 
عىل  السيطرة  وحماولتهم  وثرواته،  حريته  اغتصاب 
حكمه، واستغالل شعبه وقتلهم وهتك أعراضهم، 
العدو  الكفاح املسلح ليرضبوا هذا  فهبوا من خالل 
العدو  هذا  ظهر  تقصم  لكي  الواحد  الرجل  رضبة 

الغاصب.

للحشد  الدولية  الرشعية  يعطي  الــقــرار  فهذا 
الشعبي، وبالتايل يكون وجوده قانونيًا ال عىل مستوى 
الدولة العراقية فحسب، بل عىل نطاق العامل، بل أنه 
مصريها،  حتديد  يف  للشعوب  كبريًا  حافزًا  يعطي 

والقضاء عىل كل من حياول السيطرة عىل أراضيها.

نتائج البحث:

وأشد . 1 أكرب  هي  كربالء  فاجعة  ان  عىل  اإلمجاع 
إىل كربالء يف  املسري  وما  التاريخ،  فاجعة عرفها 
زيارة األربعني إال تنديد واستنكار هلذه الفاجعة، 
واالعرتاف بمظلومية اإلمام احلسني وأحقيته 

باخلالفة من يزيد الفاجر. 
أن من أهم النتائج لزيارة األربعني اإلقبال الكبري . 2

الواسع  واالنتشار   البيت أهل  مذهب  عىل 
للتشيع مع تزايد الزائرين يف كل عام من كل دول 
 العامل، وهذا ما يؤكد وعيهم باإلمام احلسني
ومبادئه،  اإلسالم  أجل  من  الكثرية  وتضحياته 
وهذا مما أدى إىل انتشار التشيع عىل مستوى دول 

العامل وزيادته.
أن املسري إىل زيارة األربعني له داللة عىل وجود . 3

البذرة اإليامنية الطيبة لدى هؤالء املجاهدين من 
منها  والتي  أيضًا،  النساء  بل  والشيب  الشباب 
انبثقت زهرة هذه البذرة بإعالن املرجعية العليا 

فتواها باجلهاد الكفائي.
كان . 4 باجلهاد  الفتوى  إلصدار  األسايس  الدافع 

بيضة  عىل  احلفاظ  وهو  الديني  الوازع  أجل  من 
الوازع  وأيضًا  املقدسات،  ومحاية  اإلسالم 
السيايس واالقتصادي وهو محاية الشعب وثرواته 

من الوقوع بأيدي الغاصبني من اإلرهابيني.
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إحساس املرجعية الدينية املتمثلة بشخص السيد . 5
الشعب  بمعاناة  الوارف(  ظله  )دام  السيستاين 
يتصدى  والوقوف معهم ضد كل من  العراقي، 

لسلب حرياهتم العامة واخلاصة.
إن إصدار الفتوى باجلهاد الكفائي من قبل السيد . 6

السيستاين تنطلق من املسؤولية امللقاة عىل عاتقه 
بحامية األمة وتوجيهها التوجيه السليم والفعال، 
عن  نائبًا  باعتباره  إليه  وجهت  املسؤولية  وهذه 

.اإلمام
ذلك . 7 يف  الكفائي  باجلهاد  الفتوى  انطالق  إن 

الوقت بالذات يدل عىل درجة عالية من احلكمة، 
ويف نفس الوقت عىل فشل احلكومة املركزية يف 
متتلكه  ما  كل  من  بالرغم  تنظيم  هكذا  مواجهة 
إن دل  هذه احلكومة من قوات وأسلحة، وهذا 
بني  املسترشي  الفساد  عىل  يدل  فإنام  يشء  عىل 

السياسيني.
إن العناية اإلهلية واألساس العقيدي املستمد من . 8

النهضة احلسينية هو الدافع الرئيس لإلنتصارات 
التي حققها الغيارى من أبناء احلشد الشعبي.

بإصدار . 9 العليا  الدينية  املرجعية  إكتفاء  عدم 
الفتوى باجلهاد، وإنام قامت بتقديم الدعم املادي 
الذين  من  وعوائلهم  للمجاهدين  واملعنوي 
التحقوا يف صفوف احلشد الشعبي حثًا منها هلم 
حتقيق  يتم  حتى  املجاهدين  صفوف  يف  ببقائهم 

النرص بطرد فلول هذا التنظيم والقضاء عليه.
كثري . 10 يف  اجلهاد  وفتوى  احلسينية  النهضة  التقاء 

من األهداف واملوازين الرشعية والقانونية.

الخاتمة

عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
الغر  وآله  حممد  القاسم  أيب  واملرسلني  اخللق  أرشف 

امليامني.

من  العديد  عىل  واالطـــالع  البحث  ــام  إمت بعد 
احلسينية  ــورة  ــث ال جمــال  يف  املتخصصة  ــادر  ــص امل
احلشد  عن  ُألفت  التي  الكتابات  وكذلك  وأبعادها، 
فتوى  أن  إىل  البسيط  بإدراكي  توصلت  الشعبي، 
احلسينية، وإحدى  الثورة  من  منبثقة  الكفائي  اجلهاد 
اإلمام احلسني، وكلتامها تصبان يف  ثورة  أهداف 
اإلسالم،  بيضة  عن  الدفاع  وهو  أال  واحد  مصب 
يف  املرجعية  لنداء  املجاهدين  استجابة  رسعة  وأن 
اجلهاد  فتوى  الشعبي عرب  احلشد  االنضامم لصفوف 
ترسخت  التي  العقائدية  األبعاد  من  ينطلق  الكفائي 
لدى هؤالء املجاهدين من زيارة األربعني التي كان 
هلا األثر الواضح والكبري يف النهوض بواقع اإلنسان، 
فكام جاءت ثورة سيد الشهداء لكي تغري الواقع 
املرير وتبني دولة ترعى اإلنسان وحتافظ عىل حرياته 
وسبل عيشه الكريم، كذلك جاءت الفتوى باجلهاد 
 الكفائي لتكمل الطريق الذي بدأه اإلمام احلسني
احلشد  من  الغيارى  األبناء  أيدي  عىل  الظاملني  ضد 

الشعبي.
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