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المعطيات الدينية والجتماعية لزيارة الأربعين 

اأ. م. د. خليل خلف ب�سري 

جامعة البرصة - كلية اآلداب

الملخ�ض

مّرت عىل ثورة احلسني يف كربالء قرون عديدة، ونحن نشاهدها كل يوم تزداد رسوخًا وشمولية حتى 
تسري وفق  بل هي قضية  ليست صدفة  واملسألة  كافة،  الُصُعد  بقوة عىل  نفسها  عاملية فرضت  أصبحت قضية 
الرعاية  تلك  تفاصيلها، واختذت  الثورة بكل  الربانية كانت ومازالت ترعى هذه  فاإلرادة  ختطيط إهلي دقيق، 
الربانية لصالح القضية احلسينية املباركة من خالل ربط اجلامهري باحلسني وثورته بواسطة غرس احلب احلسيني 
التي أحاطت هبا، وقد  القضية احلسينية فضاًل عن دفع كافة األخطار  الطاقات لصالح  القلوب، وتسخري  يف 
رأيت أن أبحث يف زيارة األربعني - تلك الزيارة التي أقضت مضاجع الغرب وأذناهبم - مفهومها وأبعادها 

ومعطياهتا.

وقد جتلت معطيات هذه الزيارة املليونية املباركة واملؤيدة إهليًا من خالل اآليت:

ثقافة الوالء والرباءة: وُتعّد ثقافة الوالء والرباءة من أعظم ثقافات عاشوراء وكربالء، وهي ثقافة أساسية . 1
يف بناء الشخصية اإلسالمية فال نجد يف غري اإلسالم ثقافة بمثل قوهتا ومتانتها وإحكامها، وهذه الثقافة 
مبثوثة يف زيارات أهل البيت عامة ويف زيارات اإلمام احلسني خاصة عىل أن هذه الثقافة هي ثقافة 
توحيدية منحدرة عن أصل التوحيد، وتأيت يف امتداده الطويل، وكل والء مرشوع يأيت يف امتداد الوالء له 

سبحانه.
معهد . 2 أكرب  هي  املليونية  الزيارة  هذه  بأّن  املرتصدون  الدوليون  املراقبون  يقّر  املؤمنة:  القوى  استعراض 

ومعسكر لتدريب النفس البرشية عىل التضحية والفداء والعطاء بحيث لو أرادت أي دولة كربى أن تعبئ 
شعبها، ولو لرشائح قليلة استعدادًا حلرب أو حرب طوارئ فال تستطيع أن جتند إال القلة القليلة وبالرتغيب 

والرتهيب يف حني أننا نجد املاليني من البرش يف زيارة األربعني يزحفون بشكل طوعي.
العمل التطوعي: راقب الغربيون هذه الظاهرة واملظاهرة احلسينية عرب األقامر االصطناعية ملدة أسبوع أو . 3

أكثر وبث مبارش فانبهروا واعرتفوا بأّن الشيعة أكثر حترضًا باملقايسة مع األحداث التي تقع يف نيويورك أو 
باريس.

اإلحساس العبادي الطويل: تتيح ممارسة زيارة األربعني فرصة الشعور العبادي املتواصل َمَثُلها َمَثُل احلج، . 4
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وصيام رمضان إذ تنتظم هذه املامرسات ضمن شوط عبادي طويل وتتآزر نشاطاهتا لتمنح املامرس وعيًا 
والعقيل،  القلبي  باحلضور  يشعر   احلسني اإلمام  اىل  املايش  فالزائر  مستمرًا  عباديًا  وتفاعاًل  وإحساسًا 
ويعيش حالة من الوعي املستمر ملا يقوم به، فقد تعهدت له النصوص الرشعية بأن ُيثاب عىل كل خطوة 
من  لالستزادة  وتعب  كلل  دونام  اخلطى  اجلميع حيّث  جتد  هلذا  احلسني؛  اهلل  عبد  أيب  طريق  يف  خيطوها 

اقتطاف األجر الذي أملحت إليه النصوص الرشعية.
الراحة النفسية والعقلية: تعد ظاهرة امليش يف أثناء زيارة األربعني فرصة حقيقية ملعاجلة األمراض التي أرشنا . 5

إليها، والسيام األمراض النفسية مثل الكآبة واخلوف، ويتميز عالج امليش يف هذه الزيارة بعنارص ال تتوفر 
خارج نطاقه إذ يؤدي السلوك اجلمعي دورًا ملحوظًا يف فاعلية العالج فال شك أن مشاركتك للماليني 
من الناس يف أداء هذه املامرسة سوف ختتلف طبيعتها ونتائجها عن ممارستك للميش بنحو فردي ومنعزل 
عن اآلخرين فامليش ضمن هذه املسرية املليونية يزيد من ألفة املامرسة، ويمنح الشعور باألمن، ويرفع من 
الصحة  عىل  وانعكاساته  اجلامهريي  الزخم  معطيات  عن  فضاًل  املضاعف  اجلهد  ببذل  املامرس  معنويات 
النفسية إذ تعزز مشاركة امليش مع اآلخرين شعور االنتامء االجتامعي، واأللفة، والقرب من اآلخرين بدالً 
من االنطواء عىل الذات، والرصاع مع مشاعر الوحدة والعزلة والوحشة، وعادة ما ينجم عن مشاركة امليش 
مع ذلك اجلمهور الكبري صداقات محيمة، وحوارات قصرية ترتك آثارًا طيبة يف النفس ما ينعكس عىل الفرد 

بأحاسيس الرضا والسعادة.
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Religious And Social Results For The Arbaeen Pilgrimage

Prof. Dr. Khalil Khalaf Bashir

University of Basra - Faculty of Literatures

Abstract
It's had been many centuries since the revolution of Hussein "pbuh" in Karbala, as we see it 

becomes every day even more entrenched and comprehensive so it has become a global issue 
that strongly imposed itself at all levels. However, this wasn’t a matter of coincidence, but an 
issue that goes according to an accurate divine plan. The heavenly will has been and still takes 
care of this revolution in all its details, therefore, this heavenly will has pushed the blessed Hus-
seiniya issue even further by linking the masses with Al-Imam Al-Hussein and his revolution by 
instilling his love in the people's hearts , and harnessing the energies in favor of the Husseiniya 
issue as well as for repelling all the dangers surrounding it.

I saw that it's necessary to look into the concept and dimensions of the Arbaeen pilgrimage 
that shocked the West and its agents, as its data resulted in the walk made by millions of pil-
grims from all around the world through the following milestones:

1. The culture of loyalty and repudiation: This culture is one of the greatest cultures of Ashu-
ra and Karbala, it is a basic culture in the construction of the Islamic personality, there is no 
culture but in Islam with such a strength, resistance and rigor. This culture is built within the 
pilgrimages of Imam Hussein "pbuh" and other Ahlul-Bayt "peace be upon them", in addition 
that this culture is a unified culture descended from the origin of monotheism, and comes in its 
longitudinal extension, and in every legitimate project comes in the extension of allegiance to 
Allah Almighty.

2. Review of believing powers: International observers acknowledge that this million-person 
pilgrimage is the largest institute and camp to train the human soul for sacrifice, redemption and 
giving, so that if any major country wanted to mobilize its people, even among few segments in 
preparation for a war, it can recruit only a few by intimidation or greed, while in the Arbaeen, 
we find millions of people trekking toward Karbala voluntarily.

3. Volunteerism: Westerners have observed this phenomenon via satellites for a week or 
more, as they were impressed and forced to admit that Shiites are more urbanized by compari-
son with events occurred in New York or Paris.
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المقدمة 

عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
وعىل  األمني،  الصادق  حممد  للعاملني  رمحة  املبعوث 
ثورة  عىل  مّرت  فقد  وبعد:  الطاهرين،  الطيبني  آله 
احلسني يف كربالء قرون عديدة، ونحن نشاهدها 
كل يوم تزداد رسوخًا وشمولية حتى أصبحت قضية 
عاملية فرضت نفسها بقوة عىل الُصُعد كافة، واملسألة 
إهلي  ختطيط  وفق  تسري  قضية  هي  بل  صدفة  ليست 
ترعى  ومــازالــت  كانت  الربانية  ــاإلرادة  فـ دقيق، 
الرعاية  تلك  واختذت  تفاصيلها،  بكل  الثورة  هذه 
خالل  من  املباركة  احلسينية  القضية  لصالح  الربانية 
بواسطة غرس احلب  باحلسني وثورته  ربط اجلامهري 
لصالح  الطاقات  وتسخري  القلوب،  يف  احلسيني 
التي  األخطار  كافة  دفع  فضاًل عن  احلسينية  القضية 

أحاطت هبا.

تلك  األربعني -  زيارة  أبحث يف  أن  رأيت   وقد 
 - وأذناهبم  الغرب  مضاجع  أقضت  التي  الزيارة 
يوفقنا  أن  اهلل  نسأل  ومعطياهتا،  وأبعادها  مفهومها 
َينَْفُع  َل  ﴿يَوَْم  يوم  حسناتنا  ميزان  يف  وجيعله  فيه 
َسلِيٍم﴾  بَِقلٍْب  اهلل  َت 

َ
أ َمْن  إِلَّ  َبُنوَن ٨٨  َوَل  َماٌل 

)الشعراء/89-88(.

المدخل: 

زيارة الأربعين مفهومها، واأبعادها

يوم   احلسني بزيارة  امليش  اختصاص  رس  لعل 
األربعني يعود اىل ثالثة أمور هي)1(:

نة احلسنة هو الصحايب . 1 إّن أول من سّن هذه السُّ

والناس  األنصاري،  اهلل  عبد  بن  جابر  اجلليل 
هبذا  تأسيًا  اليوم  هذا  يف   احلسني يزورون 
استحباب  يف  العلة  ))ولعل  اجلليل،  الصحايب 
اهلل  عبد  بن  جابر  أن  هو  اليوم  هذا  يف  الزيارة 
األنصاري ريض اهلل عنه وصل يف مثل هذا اليوم 
من املدينة إىل قربه الرشيف وزاره بالزيارة التي مر 
ذكرها، فكان أول من زاره من اإلنس ظاهرًا - 
فلذلك يستحب التأيس به(()2(، وسميت بزيارة 
صفر،  من  العرشين  يوم  وقتها  ))ألّن  األربعني 

.)3())وذلك ألربعني يومًا من مقتل احلسني
اليوم، . 2 هذا  يف  الزيارة  عىل   األئمة حّث 

اإلمام  قال  املؤمن.  عالمات  من  وجعلوها 
احلسن العسكري: ))عالمات املؤمن مخس: 
األربعني،  وزيارة  واخلمسني،  اإلحدى  صالة 
ببسم  واجلهر  اجلبني،  وتعفري  باليمني،  والتختم 

اهلل الرمحن الرحيم(()4(.
3 . العابدين زين  اإلمام  التقى  اليوم  هذا  يف 

األنصاري  اهلل  عبد  بن  جابر  اجلليل  بالصحايب 
بعد رجوع آل البيت من الشام اىل كربالء والقوا 
الشديد  والظلم  والعناء  العذاب  من  القوه  ما 
يف   احلسني اإلمام  يزورون  إنام  فاملواسون 
هذا اليوم مشيًا عىل األقدام مواساة ملا جرى عىل 

.عيال احلسني

الصادق  توجهها  يف  املاليني  تلك  أثبتت  وقــد 
الوجود،  حممدي  )اإلســالم  الشهرية  املقولة  صدق 
أطلقها  البقاء(، وهي عبارة حّب وعاطفة  وحسيني 
املسرية  كانت  فقد   ،احلسني اإلمام  وحمبو  عشاق 
املؤمنني قد اختذت  االسالمية بعد استشهاد أمري 
التي أراد هلا اهلل  طابعًا وراثيًا وانحرفت عن مبادئها 
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أراذل  املسلمني  رقاب  عىل  وتــواىل  تعاىل،  سبحانه 
اخللق وأرشارهم، بيد إن اإلمام احلسني بخروجه 
وثورته املباركة أثبت حيوية اإلسالم وتصديه للظلم 
الثامن من  ورفضه للطاغوت، ولعل خروجه يف 
اجلهاد  اىل  للتوجه  اإلحرام  ثياب  ذي احلجة وخلعه 
احلسيني  النهج  أمهية  عىل  داللة  أبلغ  احلق  ونرصة 
املحمدية يف حني  القيم  أرّص عىل  ثورته  فاحلسني يف 

أرص أعداء االسالم عىل النهج الطاغويت)5(. 

بالتنوع   احلسني ــام  اإلم ــارة  زي تفردت  وقــد 
بزيارات  مقارنة  هلا  شبيه  ال  التي  والكثرة  والتعدد 
املوسمية  الزيارات  أّن من  املعصومني مجيعًا، عىل 
التي يصل عدد الوافدين فيها اىل املاليني مثل زيارة 
عاشوراء، وزيارة األربعني، وزيارة األول من رجب، 
من  النصف  وزيــارة  رجــب،  من  النصف  وزيــارة 
شعبان، وزيارة ليايل القدر يف شهر رمضان، وزيارة 
األضحى  عيد  ــارة  وزي عرفة،  ــارة  وزي الفطر،  عيد 
فضاًل عن الزيارات العامة)6(، ولعل لزيارة األربعني 
العامل  بقاع  خمتلف  من  الوافدين  كثرة  يف  خصوصية 
املهرجان  هــذا  اىل  الدوليون  املراقبون  ينظر  لــذا 
ألن  وخوف؛  وجل  عىل  التعبوي  الروحي  العبادي 
والسنوية  املليونية  التعبئة  يف  والقدرة  الوفود  هذه 
أخرى  وال  وسطى  وال  عظمى  دولة  أي  متتلكها  ال 
وال اإلسالمية بل حتى النظم الشيعية ال متتلك هذه 
والوميض  القدرة  هذه  يمتلك  الذي  وإنام  القدرة، 
بال  طوعي  بشكل   احلسني اإلمــام  هو  واملحرك 
واملال  بالنفس  التضحية  فيه  بل  ترهيب  وال  ترغيب 
السيام والزائرون املشاة يف حتدٍّ خطري جتاه اإلرهاب 

احلاقد األعمى البغيض)7(.

يقرب  ما  قبل  استشهد  الذي   احلسني فاإلمام 
من أربعة عرش قرنًا مازال مسيطرًا عىل النظم البرشية 

يف  نظام  أي  سيطرة  من  أقــوى  البرشي  واملجتمع 
ويكون  الدولة،  يد  من  األمر  زمام  خيرج  إذ  العامل 
بيد احلسني، وهو ما قاله بعض املسؤولني من أّن 
احلسني حيكم العراق خالل زيارة األربعني، ولو 
لرأيناهم ينجذبون  الفضاء للشعوب األخرى  ُأطلق 
وقيمه  احلسني  مبادئ  متليه  وما  للحسني  وينقادون 
يف  البرشية  لعاشت  الشهداء  لسيد  الرتبوي  واجلو 
الصفاء،  اىل  القلوب  حيكم   احلسني ألّن  اجلنان، 
وليست البرشية وحدها تنقاد له بل حتى املالئكة)8( 
فعن اإلمام الصادق أنه قال: ))...وليس من ملك 
وال نبي يف الساموات وال يف األرض إال ويسألون اهللَّ 
أن يأذن هلم يف زيارة قرب احلسني ففوج ينزل وفوج 

يعرج(()9(.

الشعائر  يف  واجلالل  العظمة  يظهر  ما  أبرز  ولعل 
احلسينية بعدان مها:

احلسينية . 1 الشعائر  ألّن  ذلك  العقائدي:  البعد 
لقوله ))حسني  النبيني  بسيد  متصلة  حممدية 
أحب  من  اهلل  أحّب  حسني  من  وأنا  مني 
قرآين  منطق  بالرسول  واالتصال  حسينًا(()10(، 
إذ يقول اهلل تعاىل ﴿َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل فَُخُذوهُ 
تكون  وبذا  فَانَْتُهوا﴾)11(،  َعنُْه  َنَهاُكْم  َوَما 
فعاًل  ومتثل  إهلية،  حممدية  احلسينية  الشعائر 
سياق  يف  القلوب  توحيد  اىل  هيدف  اسرتاتيجيًا 
عوملة توحيد اهلل. قال تعاىل ﴿ِلُْظِهَرهُ َعَ ادّلِيِن 

ُكِّهِ﴾)12(.
ينفك . 2 بعد ال  الوجداين: وهو  أو  العاطفي  البعد 

احلركة  وهذه  العقل،  خط  يف  القلب  حركة  عن 
اإلمام  قال  احلب.  وهي  العقيدة،  هي  العقالنية 
إال  الدين  وهل  احلب  إال  الدين  ))وهل  الباقر 
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اإِليماَن  إَِلُْكُم  ﴿َحبََّب  تعاىل  اهللَّ  قال  احلب 
ُكنُْتْم  ﴿إِْن  وقال  قُلُوبُِكْم﴾)13(  ِف  َوَزيََّنُه 
﴾)14( وقال  ُ اهللَّ ُيْبِبُْكُم  فَاتَّبُِعوِن  اهلل  ُتِبُّوَن 

﴿ُيِبُّوَن َمْن هاَجَر إَِلِْهْم﴾)15((()16(.

أو  والعاطفي  )العقائدي  البعدان  هذان  ويتجىل 
الذكر  من  بالتنقل  احلسينية  الشعائر  يف  الوجداين( 
اللهج،  اىل  واملعرفة  القلب،  يف  واحلــرارة  والفكر، 
حدود،  بال  واجلــزع  والنحيب،  والنشيج  والدمع، 
والتوثب يف ساحات )يا ليتنا كنّا معك( وصوالً اىل 

لقاء اهلل بتاج الشهادة، ووسام السعادة)17(.

معطيات زيارة الأربعين

يمكن أن نقف عىل أبرز معطيات زيارة األربعني 
عىل النحو اآليت:

اللفظتان  هاتان  تتقابل  إذ  والرباءة:  الوالء  أوالً: 
يف أكثر زيارات اإلمام احلسني، ومن ذلك زيارة 
أين ويل  ُاشهدك  إين  اللهم!   ،...(( قوله  األربعني يف 
تقابل  وهو  ــاداه،...(()18(،  ــ ع ملن  وعدو  وااله  ملن 
املؤمن  يفصح بشكل واضح ورصيح عن ))موقف 
يف ساحة الرصاع التي امتدت عرب العصور اىل اليوم 
ألعدائهم،  وعــداء  ــراءة  وب اهلل  رســول  آلل  والء   -

وليس بعد هذا الوضوح وضوح(()19(. 

ولعل مشاهد الوالء يف زيارة األربعني تتحدد يف 
ثالثة هي)20(:

التسليم: ويمثل السالم واألمن واملحبة، والثقة . 1
املطلقة باهلل، واملوقف جتاه حمور الوالية يف قوله 
))السالم عىل ويل اهلل وحبيبه، السالم عىل خليل 

وابن صفيه،  اهلل  السالم عىل صفي  اهلل ونجيبه، 
السالم عىل احلسني املظلوم الشهيد، السالم عىل 

أسري الكربات وقتيل العربات(()21(.
وابن . 2 اهلل  ويل  هو  احلسني  اإلمام  بأّن  الشهادة 

بالكرامة  الفائز  وأنه  صفيه،  وابن  وصفيه  وليه، 
السادة  من  وأنه سيد  الوالدة،  والسعادة وطيب 
ُمعطى  وأنه  الذادة،  من  وذائد  القادة  من  وقائد 
يف  اخللق  عىل  حجة  وجمعوٌل  األنبياء  مواريث 
أنه وليك وابن وليك  ! إين أشهد  قوله ))اللهم 
أكرمته  بكرامتك  الفائز  صفيك  وابن  وصفيك 
بطيب  واجتبيته  بالسعادة  وحبوته  بالشهادة 
من  وقائدًا  السادة  من  سيدًا  وجعلته  الوالدة 
القادة وذائدًا من الذادة وأعطيته مواريث األنبياء 

وجعلته حجة عىل خلقك من األوصياء(()22(.
وأمري . 3 سلم  لقلبكم  ))وقلبي  قوله  يف  املوقف: 

يأذن اهلل  متبع ونرصيت لكم معدة حتى  ألمركم 
لكم، فمعكم معكم ال مع عدوكم...(()23(.

وضمن هذه املراحل الثالث يعرّب الزائر عن والئه 
لإلمام احلسني يف املعركة الكربى التي وقف فيها 
سيد الشهداء يف مواجهة الطاغية يزيد ينطلق فيها من 

جذور هذه املعركة التارخيية اىل يومنا هذا.

متثل  املرشكني  من  الـــرباءة  ممارسة  كانت  وإذا 
َذاٌن 

َ
﴿أ تعاىل  لقوله  املهمة،  احلج  ممارسات  إحدى 

نَّ 
َ
أ ْكَبِ 

َ
اْل اْلَّجِ  يَوَْم  انلَّاِس  إَِل  َورَُسوِلِ   ِ اهللَّ ِمَن 

اهلل بَرِيٌء ِمَن الُْمْشِكنَِي َورَُسوُلُ فَإِْن تُبُْتْم َفُهَو َخْيٌ 
ُمْعِجزِي  َغْيُ  نَُّكْم 

َ
أ فَاْعلَُموا  ُْتْم  تََولَّ ِإَوْن  لَُكْم 

ِلٍم﴾ )التوبة/3( 
َ
ِيَن َكَفُروا بَِعَذاٍب أ ِ الَّ ِ َوبَّشِ اهللَّ

فإّن ممارسة زيارة األربعني متثل أكرب تظاهرة إسالمية 
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فنهضة  والظاملني،  املرشكني  من  الرباءة  عن  للتعبري 
اإلمام احلسني إعالن رافض للرشك واملرشكني، 
تلمس  ويمكن  والظاملني)24(،  للظلم  واضح  وحتدٍّ 
األربعني  ــارة  زي ألفاظ  يف  واللعن  الــرباءة  مظاهر 
الواردة عن اإلمام الصادق يف قوله: ))... اللهم! 
اهلل  فلعن  ألياًم،...  لعنًا وبياًل وعّذهبم عذابًا  فالعنهم 
من قتلك ولعن اهلل من ظلمك ولعن اهلل أمة سمعت 

بذلك فرضيت به...(()25(.

وطوائف  أمم  ثالث  الزيارة  يف  ُلِعن  من  ولعل 
هي)26(:

اإلمام . 1 قتال  بارشت  التي  األوىل  الطائفة 
احلسني يف قوله ))... فلعن اهلل من قتلك((.

من . 2 اهلل  ))...ولعن  قوله  يف  الثانية  والطائفة 
 احلسني اإلمام  ظلمت  التي  ظلمك(( 
فهي طائفة شملت  منه  ومّكنت  عليه،  وجارت 
كل أولئك الذين ظلموه وجاروا عليه بأية طريقة 

كانت. 
والطائفة الثالثة )الرشحية الراضية( يف قوله ))... 3

به...((،  فرضيت  بذلك  سمعت  أمة  اهلل  ولعن 
 وهي طائفة سمعت استنصار اإلمام احلسني
سامعة  طائفة  فهي  تنرصه  ومل  العافية،  فآثرت 
الستنصاره راضية بقتله لذا هي رشيكة يف قتله؛ 

.ألهنا رضت بفعل يزيد يف قتله للحسني

ثقافات  أعظم  من  ــرباءة  وال الــوالء  ثقافة  وُتعّد 
بناء  يف  أساسية  ثقافة  وهــي  وكــربــالء،  عــاشــوراء 
الشخصية اإلسالمية فال نجد يف غري اإلسالم ثقافة 
بمثل قوهتا ومتانتها وإحكامها، وهذه الثقافة مبثوثة 
اإلمام  زيارات  ويف  عامة   البيت أهل  زيارات  يف 

ثقافة  هي  الثقافة  هــذه  ان  عىل  خاصة   احلسني
توحيدية منحدرة عن أصل التوحيد، وتأيت يف امتداده 
له  الوالء  امتداد  يف  يأيت  مرشوع  والء  وكل  الطويل، 
َورَُسوُلُ   ُ اهللَّ َوِلُُّكُم  َما  ﴿إنَّ تعاىل  قال  سبحانه. 
َكةَ  الزَّ َوُيْؤتُوَن  َلةَ  الصَّ يُقِيُموَن  ِيَن  الَّ آََمُنوا  ِيَن  َوالَّ
املقوالت  أّن كل  )املائدة/55( عىل  َراكُِعوَن﴾  َوُهْم 
الثقافية الداخلة يف الوالء والرباءة من مقولة التوحيد 
فهي مجيعًا هلل تعاىل فاحلب مثاًل من مقوالت الوالء، 
مرشوعًا  يكون  ال  ولكن  احلب،  دون  من  والء  وال 
إن  ذلك  عن  فضاًل  اهلل،  ويف  هلل  كان  إذا  إال  مقبوالً 
فأينام  الرباءة  وهو  قط،  يفارقه  ال  آخر  وجهًا  للوالء 
حتقق الوالء حتققت الرباءة بإزائه: الرباءة من أعداء 
لقضية  وجهان  ومها  وأوليائه،  رسوله  وأعــداء  اهلل 
لعمري هو  بالرباءة  يقرتن  الذي ال  واحدة، والوالء 

الوالء الساذج السطحي غري املقاوم)27(.

إن ثقافة الوالء والرباءة تعمق ارتباط اإلنسان باهلل 
تعميق  ذلك  ومن  وأوصيائه،  ورسله  وأنبيائه  تعاىل 
ثقافتنا برسول اهلل وأهل بيته، وبقدر ما يتم يف 
نفوس املؤمنني تعميق الوالء يف هذه الزيارات، يتعمق 
باملقابل النفور والكراهية والعداء للظاملني واجلبابرة 
هبم،  والتشهري  ومقاطعتهم  منهم  والرباءة  والطغاة، 
واجلبابرة  الطغاة  استشعار  ولعل  عليهم،  والتمرد 
اهلائلة  احلشود  ناحية  من  لسلطاهنم  والتهديد  اخلطر 
الزائرة، ومن ناحية جمالس العزاء والنياحة مل يأِت من 
فراغ بل جيدون يف القيم التي ختتزهنا القضية احلسينية 
نصوص  حتملها  التي  ــرباءة  والـ الــوالء  ومفاهيم 
للجمهور  وحركية  واسعة  سياسية  توعية  الزيارات 
املستضعف املضطهد املغلوب عىل أمره الذي جيد يف 
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هذه القيم واملفاهيم الوعي املطلوب الذي من شأنه 
من  واخلــروج  والقرار،  املوقف  اختاذ  من  يمكنه  أن 
نفوذ االستكبار والقهر واالستبداد السيايس للحكام 
اجلمهور  الذي حيجز  الرعب  وإزالة جدار  الظاملني، 
عن املطالبة بحقوقه وعن حقه يف تقرير مصريه، وهذا 
من  واألمراء  والرؤساء  وامللوك  السالطني  خيافه  ما 
الزيارات احلسينية وجمالس العزاء والنياحة التي تقام 
يف خمتلف بقاع العامل إحياء لذكرى سيد الشهداء)28(.

أن  املعروف  املؤمنة:  القوى  استعراض  ثانيًا: 
الكثري من الدول واألحزاب واملؤسسات االجتامعية 
واالقتصادية قد اعتادت أن تظهر إمكاناهتا وقدراهتا 
أو  مجاهريي  استعراض  بواسطة  واملادية  البرشية 
ذلك،  غري  أو  صناعية  أو  عسكرية  نشاطات  بشكل 
فيبذل العاملون عىل تنظيم مثل هذه االستعراضات 
عىل  منهم  حرصًا  واجلهد  والوقت  املال  من  الكثري 
أجل  من  واألعـــداء  األصــدقــاء  اىل  رسائل  إيصال 
أتباعهم  نفوس  يف  الثقة  وتعزيز  واإلعالن  التعريف 
الرتويح  ملجرد  أو  ملناوئيهم  املبارش  غري  والتهديد 
معنيون  واملؤمنون  احلديثة،  ملنتجاهتم  والدعاية 
 - األرض  عىل  املــوجــودة  القوى  من  كغريهم   -
عرب  املعنوية  وطاقاهتم  البرشية  قوهتم  إظهار  يف 
وقد  اإلسالمية،  الرشيعة  مع  املنسجمة  ممارساهتم 
أسست الرشيعة اإلسالمية بنفسها لبعض املامرسات 
واجلامعة،  اجلمعة  ــالة  وص ــج،  احل مثل:  العبادية 
هذه  بني  ومن  خاصة،  أوقــات  يف  الزيارة  وممارسة 
الدور  هذا  تستبطن  التي  األربعني  زيارة  املامرسات 
املؤمنني  اهلادفة اىل إظهار إمكانات  بإيصال رسالتها 
واملعنوية  املادية  املسلمني  غري  من  السالم  وعشاق 

حيث نلمس تزايدًا ملحوظًا يف أعداد الزائرين فمثاًل 
 5 بينهم  زائر  ماليني   10 العدد  بلغ   2014 سنة  يف 
بشكل  العدد  ويتصاعد  العراق،  خارج  من  ماليني 
واضحًا  استعراضًا  يشّكل  مما  مّطرد  وازدياد  مستمر 
للقوى املؤمنة من أتباع أهل البيت ومن يشاركهم 
وصفت  فقد  املباركة  املامرسة  هذه  بمبادئ  االهتامم 
احلشد  الربيطانية يف عام 2013م هذا  ال يب يب يس 
املليوين املبارك بـــــ )التنني األسود( املمتد من البرصة 
اىل كربالء، وذلك الرتداء املشاركني اللباس األسود 
حزنًا عىل سيد الشهداء والتصال حركة السري دون 
ترك فواصل مكانية ما يرسم لوحة مجاهريية متالمحة 
جتسيدها  عن  والفن  التصوير  وسائل  كل  تعجز 
عىل  الغربيني  أحد  عّلق  حتى  عليه  هي  بام  ومتثيلها 
))لو  بالقول:  االجتامعي  التواصل  شبكات  إحدى 
– يقصد اإلمام احلسني– أن ينهض  القائد  ر هلذا  ُقدِّ
احتّل  قد  لكان  املتحمسة  املليونية  اجلامهري  هبــذه 
الدوليون  املراقبون  يقّر  وهلــذا  ــه(()29(؛  ــل ك العامل 
أكرب معهد  املليونية هي  الزيارة  بأّن هذه  املرتصدون 
التضحية  عىل  البرشية  النفس  لتدريب  ومعسكر 
والفداء والعطاء بحيث لو أرادت أي دولة كربى أن 
أو  استعدادًا حلرب  قليلة  ولو لرشائح  تعبئ شعبها، 
القليلة  القلة  حرب طوارئ فال تستطيع أن جتند إال 
من  املاليني  نجد  أننا  حني  يف  والرتهيب  وبالرتغيب 
طوعي  بشكل  يزحفون  األربعني  ــارة  زي يف  البرش 

ومتواصل ومتزايد)30(.

التطوعي  العمل  حيتل  التطوعي:  العمل  ثالثًا: 
به  االهتامم  يقل  املتطورة حيزًا كبريًا، وال  البلدان  يف 
عىل  يرتتب  بحيث  الرسمي  بالعمل  اهتاممهم  عن 
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واجتامعية  اقتصادية  مكاسب  املتطوعني  إسهامات 
عمل  األربعني  ــارة  زي يف  أنــه  بيد  ضخمة  وصحية 
يد  هناك  تكون  أن  دون  ذاتية  ــع  دواف عن  ــادر  ص
لسيد  املقدس  حبهم  يدفعهم  اخلارجية  للمحفزات 
الشهداء فكلهم يتنافسون عىل بذل أقىص اجلهد من 
أجل حب احلسني، واهلدف هو نيل رضا اهلل فليس 
هناك مكافئات، وال شهادات تقديرية، وال إعفاءات 
خلدمة  املتطوعني  حتفز  التي  الواجبات  بعض  من 
سيد الشهداء غري االعتبارات األخروية املذكورة يف 

.)31(روايات أهل البيت

للرشق  املسلحة  القوات  مسؤول  أّن  ــروى  وي
الظاهرة  هــذه  راقــب  األمريكية  ــإلدارة  ل ــط  األوس
ملدة  االصطناعية  األقــامر  عرب  احلسينية  واملظاهرة 
أنا أعرتف  قائاًل:  فانبهر  أكثر وبث مبارش  أو  أسبوع 
أنتم - الشيعة - أكثر حترضًا باملقايسة مع األحداث 

التي تقع يف نيويورك أو باريس)32(.

ممارسة  تتيح  الطويل:  العبادي  اإلحساس  رابعًا: 
املتواصل  العبادي  الشعور  فرصة  األربعني  زيــارة 
تنتظم  إذ  رمضان  شهر  وصيام  احلــج،  َمَثُل  َمَثُلها 
وتتآزر  طويل  عبادي  شوط  ضمن  املامرسات  هذه 
وتفاعاًل  وإحساسًا  وعيًا  املــامرس  لتمنح  نشاطاهتا 
 احلسني اإلمام  اىل  املايش  فالزائر  مستمرًا  عباديًا 
من  حالة  ويعيش  والعقيل،  القلبي  باحلضور  يشعر 
الوعي املستمر ملا يقوم فيه فقد تعهدت له النصوص 
ُيثاب عىل كل خطوة خيطوها يف طريق  بأن  الرشعية 
أيب عبد اهلل احلسني؛ هلذا جتد اجلميع حيّث اخلطى 
دونام كلل وتعب لالستزادة من اقتطاف األجر الذي 
مثاًل  ذلك  من  الرشعية)33(  النصوص  إليه  أملحت 

فاختة،  أيب  بن  ثوير  بن  احلسني  عن  الواردة  الرواية 
أبو عبد اهلل: ))يا حسني من خرج من  قال  قال: 
منزله يريد زيارة قرب احلسني بن عيل إن كان ماشيًا 
كتب اهلل له بكل خطوة حسنة وحمى عنه سيئة، حتى 
املنجحني،  املفلحني  من  اهلل  كتبه  احلائر  يف  صار  إذا 
حتى  الفائزين،  من  اهلل  كتبه  مناسكه  قىض  إذا  حتى 
 إذا أراد االنرصاف أتاه ملك فقال: إّن رسول اهلل
يقرؤك السالم ويقول لك: استأنف العمل فقد غفر 

لك ما مىض(()34(.

ظاهرة  إّن  والعقلية:  النفسية  الراحة  خامسًا: 
اإلجيابية  النفسية  العنارص  من  بالعديد  حافلة  امليش 
النفسية  التي يمكن اإلفادة منها يف عالج األمراض 
الصعبة إذ تقي من أمراض القلب واألوعية الدموية، 
أثبتت  ومرض السكر، واأللزهايمر، والسمنة، وقد 
عىل  خــاص  بنحو  املــيش  تأثري  النفسية  الــدراســات 
وأعصاب  الكآبة،  أمراض  ومعاجلة  املزاج،  اعتدال 
بعض  توليد  عىل  اجلسم  مساعدة  خالل  من  اخلوف 
العنارص الكيميائية املعروفة بالناقالت العصبية التي 
تعد ظاهرة  لذا  والفرح؛  بالراحة  الشعور  عنها  ينتج 
ملعاجلة  حقيقية  فرصة  األربعني  زيارة  أثناء  يف  امليش 
ــراض  األم والسيام  إليها،  ــا  أرشن التي  األمـــراض 
النفسية مثل الكآبة واخلوف، ويتميز عالج امليش يف 
يؤدي  إذ  نطاقه  تتوفر خارج  بعنارص ال  الزيارة  هذه 
العالج  فاعلية  يف  ملحوظًا  دورًا  اجلمعي  السلوك 
أداء  يف  الناس  من  للماليني  مشاركتك  أن  شك  فال 
عن  ونتائجها  طبيعتها  ختتلف  سوف  املامرسة  هذه 
ممارستك للميش بنحو فردي ومنعزل عن اآلخرين 
ألفة  من  يزيد  املليونية  املسرية  هذه  ضمن  فامليش 
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املامرسة، ويمنح الشعور باألمن، ويرفع من معنويات 
معطيات  عن  فضاًل  املضاعف  اجلهد  ببذل  املامرس 
النفسية  الصحة  عىل  وانعكاساته  اجلامهريي  الزخم 
االنتامء  شعور  اآلخرين  مع  امليش  مشاركة  تعزز  إذ 
االجتامعي، واأللفة، والقرب من اآلخرين بدالً من 
الوحدة  مشاعر  مع  والرصاع  الذات،  عىل  االنطواء 
والعزلة والوحشة، وعادة ما ينجم عن مشاركة امليش 
مع ذلك اجلمهور الكبري صداقات محيمة، وحوارات 
قصرية ترتك آثارًا طيبة يف النفس ما ينعكس عىل الفرد 

بأحاسيس الرضا والسعادة)35(.

الخاتمة 

الزيارة  هــذه  معطيات  البحث  هــذا  يف  جتلَّت 
املليونية املباركة واملؤيدة إهليًا من خالل اآليت:

ثقافة الوالء والرباءة: وُتعّد ثقافة الوالء والرباءة . 1
وهي  وكربالء،  عاشوراء  ثقافات  أعظم  من 
فال  اإلسالمية  الشخصية  بناء  يف  أساسية  ثقافة 
ومتانتها  قوهتا  بمثل  ثقافة  اإلسالم  غري  يف  نجد 
وإحكامها، وهذه الثقافة مبثوثة يف زيارات أهل 
 احلسني اإلمام  زيارات  ويف  عامة   البيت
توحيدية  ثقافة  هي  الثقافة  هذه  ان  عىل  خاصة، 
امتداده  يف  وتأيت  التوحيد،  أصل  عن  منحدرة 
الطويل، وكل والء مرشوع يأيت يف امتداد الوالء 

له سبحانه.
استعراض القوى املؤمنة: يقّر املراقبون الدوليون . 2

أكرب  هي  املليونية  الزيارة  هذه  بأّن  املرتصدون 
عىل  البرشية  النفس  لتدريب  ومعسكر  معهد 
التضحية والفداء والعطاء بحيث لو أرادت أي 
قليلة  لرشائح  ولو  شعبها،  تعبئ  أن  كربى  دولة 

تستطيع  فال  طوارئ  حرب  أو  حلرب  استعدادًا 
والرتهيب  وبالرتغيب  القليلة  القلة  إال  جتند  أن 
يف حني يف زيارة األربعني نجد املاليني من البرش 

يزحفون بشكل طوعي.
العمل التطوعي: راقب هذه الظاهرة واملظاهرة . 3

ملدة  االصطناعية  األقامر  عرب  الغربيون  احلسينية 
واعرتفوا  فانبهروا  مبارش  وبث  أكثر  أو  أسبوع 
األحداث  مع  باملقايسة  حترضًا  أكثر  الشيعة  بأّن 

التي تقع يف نيويورك أو باريس.
زيارة . 4 تتيح ممارسة  الطويل:  العبادي  اإلحساس 

املتواصل  العبادي  الشعور  فرصة  األربعني 
تنتظم  إذ  رمضان  وصيام  احلج،  مثل  مثلها 
طويل  عبادي  شوط  ضمن  املامرسات  هذه 
املامرس وعيًا وإحساسًا  لتمنح  نشاطاهتا  وتتآزر 
وتفاعاًل عباديًا مستمرًا فالزائر املايش اىل اإلمام 
والعقيل،  القلبي  باحلضور  يشعر   احلسني
ويعيش حالة من الوعي املستمر ملا يقوم فيه فقد 
تعهدت له النصوص الرشعية بأن ُيثاب عىل كل 
خطوة خيطوها يف طريق أيب عبد اهلل احلسني؛ 
وتعب  كلل  دونام  اخلطى  حيّث  اجلميع  جتد  هلذا 
إليه  أملعت  الذي  األجر  اقتطاف  من  لالستزادة 

النصوص الرشعية.
امليش . 5 ظاهرة  تعد  والعقلية:  النفسية  الراحة 

ملعاجلة  حقيقية  فرصة  األربعني  زيارة  أثناء  يف 
األمراض  والسيام  إليها،  أرشنا  التي  األمراض 
عالج  ويتميز  واخلوف،  الكآبة  مثل  النفسية 
خارج  تتوفر  ال  بعنارص  الزيارة  هذه  يف  امليش 
نطاقه إذ يؤدي السلوك اجلمعي دورًا ملحوظًا يف 
العالج فال شك أن مشاركتك للماليني  فاعلية 
ختتلف  سوف  املامرسة  هذه  أداء  يف  الناس  من 
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بنحو  للميش  ممارستك  عن  ونتائجها  طبيعتها 
فامليش ضمن هذه  اآلخرين  ومنعزل عن  فردي 
ويمنح  املامرسة،  ألفة  من  يزيد  املليونية  املسرية 
املامرس  معنويات  من  ويرفع  باألمن،  الشعور 
ببذل اجلهد املضاعف فضاًل عن معطيات الزخم 
إذ  النفسية  الصحة  عىل  وانعكاساته  اجلامهريي 
االنتامء  اآلخرين شعور  مع  امليش  تعزز مشاركة 
االجتامعي، واأللفة، والقرب من اآلخرين بدالً 
مشاعر  مع  والرصاع  الذات،  عىل  االنطواء  من 
ينجم عن  ما  الوحدة والعزلة والوحشة، وعادة 
مشاركة امليش مع ذلك اجلمهور الكبري صداقات 
يف  طيبة  آثارًا  ترتك  قصرية  وحوارات  محيمة، 
الرضا  بأحاسيس  الفرد  عىل  ينعكس  ما  النفس 

والسعادة.
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