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Abstract

'Al-Arbaiyniyah' visit to Imam Al-Hussein's holy shrine is part of the Shiite heritage and 
it became a habit as well as a tradition. The biography of  'Ashuraa' and the symbolic funeral 
traditions are now present in all religious occasions and are represented by visiting Imam 
Al-Hussein every forty days after his martyrdom anniversary as a message of the spiritual 
connection between people and the Prophet Mohammed and his family (peace be upon them).

The Shiite Imams' speeches confirm the importance of this visit as a 'Husseiniyate' tradition 
which sheds light on the reality of the eternal conflict between the right and the untrue. This visit 
also represents the identity of the nation reflecting the real belonging to the brilliant school of 
Islam. It is thus a resurrection of the message of the Prophet Mohammed (Peace be upon him) 
who says: 'Hussein is from me and I am from Hussein' and to that path of struggle which was 
then followed by the Imams of the Prophet's family. Furthermore, it is considered a hard test in 
terms of commemoration and fighting for its revival.This research studies the historic path of 
'Al-Arbaiyniyah' visit; its emergence and development and what have been associated with it 
in terms of traditions and rituals. It also explains the significance of these traditions and their 
social and political effects on the individual and the society as well.God dictates this tradition 
as a spiritual uprising of martyrs within a period of forty days; from the 10th of Moharram to 
the 20th of Sufar (Hijri months). It is the period which starts with the anniversary of Imam Al-
Hussein's martyrdom and the captivity of his family who had been taken to the city of Kufa then 
to Damascus and then returned to Karbala in a long trip which lasted forty days.

This research starts with an introduction followed by three chapters and ends with a 
conclusion. The first chapter reviews historically the evidence which confirm the significance 
of this visit by citing what the Imams of Shiite (peace be upon them) mentioned and called for. 
The second chapter remarks the evolution of the traditions that are performed during this visit. 
In chapter three, the researcher sheds light on the most important social consequences of 'Al-
Arbaiyniyah' visit and the continuity of the traditions till the present time as well as the role of 
the community of Karbala and the social solidarity that have been achieved so far.
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انتصار عبد عون السعدي

امللخص

تعّد زيارة األربعني أهم مناسبة لدى املؤمنني وجزء من الرتاث الشعبي لدهيم، ويبلغ اإلهتامم هبا ذروته 
حتى أصبحت عادة وتقليدًا، كام أضحت سرية عاشوراء وجمالس العزاء مالزمة لكّل مناسبة دينية شيعية، 
إذ يتىل يشء من سرية احلسني، حيث أصبح احلسني حارضًا يف ذهن املؤمنني ويف كّل املناسبات الدينية 
الشيعية األخرى، مُتثِّل زيارة أربعينية اإلمام احلسني النشأة والتطور، أحد أهم روافد استمرار االرتباط 
البرشي بقضية أهل بيت رسول اهلل وهي القضية احلسينية التي أبكتهم دماء وأسالت عىل التاريخ أهنار 
الدموع، إذ أّكدت أحاديث األئّمة عىل أمهّية زيارة األربعني، فالشعائر احلسينية تسّلط الضوء عىل حقيقة 
الرصاع األبدي بني احلّق والباطل، بل وتشّكل هوية األمة وتعطيها ذلك االنتامء احلقيقي ملدرسة االسالم 
الناصعة لذلك فإهنا مُتثِّل امتدادًا لرسالة النبي حممد حينام قال: )حسني منّي وأنا من حسني( وذلك النضال 
ل امتحانًا واختبارًا عسريًا من حيث إحياؤها أو حماربتها. الذي سار عليه أئمة أهل البيت، كام أهنا ُتشكِّ

مراسيم  من  هبا  أرتبط  وما  والتطّور  النشأة  األربعني  لزيارة  التأرخيي  املسار  دراسة  البحث  هذا  تناول 
الدينية  النواحي  من  واملجتمع  الفرد  عىل  ونتائجها  وفاعليتها  الشعائر  هذه  أمهية  وتوضيح  وطقوس، 
األطهار من حني  وآله  الشهداء  تكون هنضة سيد  أن  اهلل سبحانه  إرادة  إذ شاءت  والسياسية،  واالجتامعية 
شهادته يف العارش من حمرم عام 61 للهجرة يف كربالء حتى العرشين من صفر من ذات السنة، وهي مدة 
مّثلت مسرية الّسبايا من كربالء إىل الكوفة ومن ثم إىل دمشق يف الشام والعودة إىل كربالء املقدسة، وما مسري 

املؤمنني اليوم وبأعداد مليونية إىل كربالء مشاة من مجيع أنحاء العامل إاّل تذكري بمسرية كربالء اخلالدة.

م هذا البحث إىل مقّدمة وثالثة حماور وخامتة تطرق املبحث األول، إلعطاء نبذة تارخيية عن ثبوت  ُقسِّ
زيارة األربعني نّصًا وتأرخيًا واهم روايات األئمة املعصومني يف خصوصية يوم األربعني وفضل زيارة اإلمام 
احلسني يف ذلك اليوم، بينام تطرقنا يف املبحث الثاين لدراسة نشأة وتطور الشعائر احلسينية املتبعة يف زيارة 
األربعني، ويف املبحث الثالث قمنا بتسليط الضوء عىل أهم املعطيات االجتامعية لزيارة األربعني وديمومة 
تكثيف الشعائر احلسينية حتى يومنا هذا املتمّثلة باملراسيم والطقوس ودور املجتمع الكربالئي يف إحيائها، 

فضاًل عن دورها يف حتقيق التآزر والتضامن االجتامعي.

وخالصة القول احتّلت زيارة أربعينية اإلمام احلسني امهية خاصة يف نفوس املؤمنني ملكانتها العريقة، 
فقد تظافرت الروايات الواردة عنهم أن لزائر احلسني وملعظم شعائره واملقيم العزاء عليه أجرًا ال مثيل 

له.


