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الملخ�ض

إنَّ أهل البيت هم ُخّزان علم اهلل، وترامجة وحيه، وصفوته من خلقه، ومحلة رساالته، وحججه عىل خلقه 
يف تثبيت كل ما فيه خري وصالح ورقّي املجتمع االنساين وصالح العباد وكامل اإلنسانية. 

عىل  وتظافرت  تسابقت  التي  الروايات  وبحسب  شّددوا   البيت أهل  أنَّ  نجد  احلق  املنطلق  هذا  ومن 
رضورة مواظبة املجتمع االنساين وليس االسالمي وحسب، عىل زيارة اإلمام احلسني يف يوم األربعني أي 
ُه قال: )عالماُت املؤمِن  يف العرشين من صفر من كل عام هجري، حيث ورد عن اإلمام احلسن العسكرّي أنَّ
حيم والتَّختُُّم باليمني وتعفرُي اجلبني( محِن الرَّ مَخْس: صالُة إحدى ومخسني وزيارُة األربعني واجلَْهُر ببْسِم اهللِ الرَّ
)1(. ومن هنا فان زيارة اإلمام احلسني يوم األربعني من أهم عالمات املؤمن بشكل خاص والفرد االنساين 

وإجالالً  إكبارًا  اجلبال  تنحني  عظيمة  معاٍن  من  الكربى  احلسينية  الشعرية  تلك  حتمله  ملا  وذلك  عام،  بشكل 
لقدرها وهيبتها. 

زيارة  وثواب  فضل  معرفة  رشف  ألن  العظيم،  والفضل  القيمة  من  الزيارة  هلذه  ما  تعرف  ال  البرشية  إن 
احلسني قد ُخصت فقط بمحمد وآل حممد عليهم أفضل التحية والسالم ألهنم خالصة األنبياء واملرسلني 
وصفوة رب العاملني من األولني واآلخرين، فهي ثورة طرقت أعامق التاريخ االنساين ليصل دوهيا ومداها إىل 
مسمع كّل األجيال لتخطب فيهم وتنادي بأّن احلّق كان وال يزال حيتاج اىل وقفة عزٍّ وفداٍء وبذٍل وعطاٍء كالذي 
فعله اإلمام احلسني، وأّن هناك طريقني لن يلتقيا إىل يوم القيامة حيث يفصل اهلل تعاىل بني عباده أال مها طريق 

احلق واهلدى وطريق الباطل والضاللة. 

للمجتمع االنساين ألنه  املنظومة األخالقية  بناء األجيال وإصالح   ثورة االمام احلسني لقد كان هدف 
يعلم أنه سيقتل وعياله ستسبى ولكنه أرصَّ عىل البذل والعطاء من أجل حتقيق اهلدف السامي يف إيقاظ الضامئر 
وإصالح النفوس البرشية وهذا ما نراه متجددًا يف كل عام من زيارة اإلمام حيث أنَّ األعداد تزداد سنة بعد 

أخرى رغم أنوف الظاملني.

الذي  والطغيان  الظلم  الكبري يف دحر  األربعني ودورها  زيارة  ماهية  بواجهة خمترصة لرشح  الدراسة  تبدأ 
أوجده أئمة الكفر عرب التاريخ. بعدها ومن خالل املبحث االول تتم مناقشة التأثري االجيايب والدور األخالقي 
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لزيارة األربعني يف بناء اجليل الواعي للفرد أّيًا كان توجهه أو انتامؤه للداللة عىل اتساع القضية احلسينية وعظم 
واآلثار  األربعني  لزيارة  األساسية  األبعاد  الثاين  املبحث  يتناول  حني  يف  أمجع،  لإلنسانية  واحتواؤها  شأهنا 
اجلوهرية هلذه األبعاد يف املجتمع اإلنساين ومنها البعد العقائدي والبعد الفقهي والبعد الروحي والبعد الرتبوي 
واألخالقي. أما املبحث الثالث فيهتم بدراسة زيارة األربعني كمناسبة لإلصالح، ويتشعب من هذا املبحث 
عدة حماور مهمة منها تكريس املثل والقيم اإلنسانية، واالهتامم باإلنسان واملجتمع، وإرجاع احلقوق اإلنسانية 
اىل مستحقيها، ورفض املحرمات وإزالة املنكرات. يف حني ان موضوع عاملية االمام احلسني يف زيارة االربعني 

تتم مناقشته يف املبحث الرابع. وأخريًا تتناول اخلامتة أهم النتائج التي متخض عنها البحث. 

وآخر دعوانا أِن احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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ABSTRACT

In the name of Allah most gracious most merciful and most peaceful and prayerful upon our 

master and prophet Mohammad and his virtuous family.

Ahlulbait was and still the keeper of Allah knowledge and the interpretation of his prophecy، 

his elite among his beings ،the bearers of his massages ،and the disproof upon his beings in con-

firmation all the goodness of human society and people righteousness. Therefore ،they (Ahlulbait) 

focused on the pilgrimage of Imam Hussain in the twentieth of Safar of each migratory year by 

the human world not only by Muslim world. Whereas Imam Al Askari said that ‘’the believer’s 

signs are five; the fifty-one pray ،the pilgrimage of Arbai’n ،the confession by the name of Allah 

most gracious most merciful ،right ringing ،and earthen the forehead. So ،the pilgrimage of Imam 

Hussain in Alarbai’n is the most important sign ،especially of the believer and generally of the 

human being ،because this great shaeira (ritual) bears great meanings that even mountains bow 

homage and aggrandizement for its status and magnitude.

As such  ،the humanity does not know the great virtue of this shaeira since the honor of the 

grace of such pilgrimage is acknowledged by Ahlulbait only for their status as being the inheritor 

of all prophets and messengers and the elite of Allah among the headmost and the utmost. It is a 

revolution that knocked the human history to peak its manual and amplitude for all generations to 

declaim and speak that the right needs honor pause and sacrifice as Imam Hussain did. Moreover، 

there are two ways that cannot meet together till judgment day  ،whenever Allah differentiates 

between his beings ،the right way and aberrance way. The aim of Imam Hussain’s revolution was 

to build the generations and reform the ethic system of the social society because he knew about 

his assault and his family’s captivity ،and so he insisted on sacrifice for achieving his supreme
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aim in reveling the consciousness and reform the human souls. Thus ،this truth is continuous in 

Al Hussain’s pilgrimage of each year and the numeral of pilgrims increase every year ،regardless 

of oppressive people.    

The study begins with a brief impression about the big role of Al Arbai’n pilgrimage in de-

feating the oppression and injustice that are found by the oppressors cross history. Furthermore، 

the ethic and the positive role of Al Arbai’n pilgrimage are discussed in the first dimension that 

is contributed in building the intellectual generation regardless their pertinence or root which 

represents the greatness of Imam Hussain’s matter. The second dimension deals with the basic 

aspects of Al Arbai’n pilgrimage and the essential impacts of these aspects in the social society 

that are ،the doctrine aspect ،spiritual aspect ،and the ethical aspect. While the third dimension، 

it studies Al Arbai’n pilgrimage as a reformation occasion and this dimension is classified into 

different aspects as devotion of apotheosis and human virtues ،the interest with the human being 

and society ،the restoration of rights for their owners ،refusal of forbidden and remove of taboo. 

Whereas the matter of universality of Al Arbai’n pilgrimage is dealt with in the fourth dimension. 

Then ،the conclusion sums up its main findings.

Finally ،praise be to Allah and peace be upon our prophet and his virtuous family.
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المقدمة

زيارة الأربعين ثورة �شد الظلم والطغيان 

الظواهر  مــن  املــبــاركــة  األربــعــني  ــارة  زيـ تعترب 
باملنازل  الشيعي  املذهب  عــززت  التي  االجتامعية 
الفرد  مستوى  عــىل  أشــدهــا  عــىل  وبــانــت  الرفيعة 
وطبقات  ــراد  أف كل  فيها  يشارك  حيث  واجلامعة، 
الفكرية  انتامءاهتم  خمتلف  وعىل  العراقي  املجتمع 
من  واألكرب  األضخم  يعد  إنساين  جتمع  يف  والدينية 
حيث العدد واألطول مدة عىل مّر التاريخ اإلنساين. 

االهلي  االعجاز  هذا  أنَّ  نرى  الزمان  مرَّ  وكلام 
يزداد عامًا بعد عام حيث بدأت هذه الزيارة ببضعة 
لكننا  البعث  نظام  فيها  سقط  التي  السنة  يف  ماليني 
نرى اليوم أن عدد الزائرين قد بلغ العرشين مليونًا، 
االمام  بمعاجز  ارتبط  قد  إهلٌي  إعجاٌز  لوحده  وهذا 
ما  وبكل  يشء  بكل  ضحى  اإلمام  ألن   ،احلسني
يملك يف سبيل اهلل حتى بالطفل الرضيع فأعطاه اهلل 

كل يشء.

الطويلة  املسافات  هلذه  امليش  بأن  املعروف  ومن 
جدًا حيتاج اىل قابليات جسدية جسيمة واستعدادات 
مواصلة  خالهلا  من  الفرد  يتمكن  كي  هائلة  نفسية 
اجلدير  ومن  مستمر.  وبشكل  ثابتة  وبخطى  السري 
بالذكر ان الزائر ماشيًا عىل االقدام حيتاج إىل املؤونة 
من الطعام والرشاب واملنام والراحة وهذا كله مهيأ 
وبركات  اهلل عز وجل  عناية  أنَّ  إذ  االهلي  باإلعجاز 
أهل البيت عليهم السالم مّكنت احلسينيات واملواكب 
هذه  استيعاب  من  الزائرين  خدمة  عىل  واملسؤولني 
ومرشب  مأكل  من  حيتاجونه  ما  كل  وتوفري  املاليني 

من  التي  املتكاملة  الصحية  الرعاية  توفري  وكذلك 
شأهنا أن تعالج كل ما يتعرض إليه الزائر املايش من 
العوارض الصحية الطارئة أو ما كان من األمراض 
املزمنة التي أصيب هبا بعض الزائرين يف وقت سابق 
اخلوف  عامل  اىل  باإلضافة  بامليش،  ــرشوع  ال قبل 
االختالف  حيث  الرحلة  هلذه  املصاحب  والرعب 
والثورة  الراجلة  املسرية  هذه  ملثل  املعارض  املذهبي 
الكربى التي يذعر هلا كل قلب خاٍل من املحبة ألهل 
نحو  الكبري  الزحف  هذا  ويشعره  وأتباعهم  البيت 
الذي  االمر  واحلنق  والغيظ  باخلوف  العاشقني  قبلة 
يقود احلقد االموي الوهايب اىل ارتكاب أبشع اجلرائم 
اخلارجة عن العرف اإلنساين والتي يعتقد أهنا ستمنع 
والعامل  الالهوتية.  احلسينية  املسرية  هذه  من  حتد  أو 
القتل  من  الــزائــرون  ويلقاه  القــاه  ما  يعلم  بأكمله 
التكفري  عصابات  أيــدي  عىل  والرعب  والتفجري 
والضالل الوحشية املرتزقة التي باعت ذممها بالدينار 
والدرهم ليعرتضوا سبيل الزائرين ومنعهم من هذه 

الشعائر املقدسة التي تزلزل عروش الطغاة.

قبلة  نحو  بالتدفق  اجلامهريي  السيل  استمر  لذا 
زيــارة  ألداء   احلسني ــام  االم رضيــح  العاشقني 
والعبايس  األمـــوي  احلقد  مــن  بالرغم  األربــعــني 
والسلطات املتعسفة املتعاقبة عىل امتداد التاريخ التي 
حاولت بكل السبل منع هذه البّينة وقطع الصلة بني 

األّمة واحلسني عرب قطع األيدي والرؤوس.

الظاملة  وبالرغم من تسلط وجربوت احلكومات 
التعلق الوثيق، بل كان  التاريخ مل يمنع من بقاء  عرب 
عاماًل يف تعزيز ومتتني االرتباط واإلرصار عىل زيارة 
احلسني، وهذا يشري اىل وجود حقيقة غيبية إذ إهّنا 
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إهلية  ألطاف  هي  بل  اعتيادية،  أرسارًا  ليست  قطعًا 
شملت أولئك األحرار الذين عشقوا احلسني ومل 
الفاسدة  الرشحية  تلك  جنس  من  يكونوا  أْن  يقبلوا 
التي امتدت سيوفها نحو نحر احلسني، فرصحت 
واملنهج  النمط  لذلك  ورفضها  امتناعها  وأعلنت 

 .األموي احلاقد عىل الرسول وآل بيته امليامني

ومن هنا فقد وضعنا التاريخ عىل علم بالقرارات 
الزائر  يد  بقطع  العبايس  املتوّكل  أطلقها  التي  الظاملة 
احلسينية  احلرضة  إىل  بالدخول  هيّم  عندما  احلسيني 
املقدسة حيث ُيطاَلب بمّد يده لقطعها فيعطيهم اليد 
اليرسى فيقولون له: نروم لقطع اليد اليمنى، وإذ به 

يباغت القوم: لقد قطعتموها يف العام املايض.

لزيارة  الإيجابية  الآثار  الأول:  المبحث 

الأربعين )الدور الأخالقي لزيارة الأربعين في 

بناء الجيل الواعي(.
أثمرت زيارة األربعني عىل مدى األعوام املاضية 
عيل  حسني  د.  الراحل  العاّلمة  مقولة  جتسيد  عن 
حمفوظ »الدين هو احلب واحلب هو الدين«)2( بشكل 
العامل  جيسد  احلُــبَّ  أنَّ  حيث  وملموس،  حقيقي 
الروحية  الشعرية  هلذه  االســاس  واملحّرك  املشرتك 
والنفسية بدءًا بحب اهلل سبحانه وتعاىل، حّب القرآن 
 ،احلسني وحفيده  األكــرم  النبي  حّب  الكريم، 
العليا،  واملبادئ  القيم  اإلنسانية، حّب  البرشية  حّب 
حّب التعايش السلمي بني الناس، حّب احلياة احلرة 

الكريمة، وحّب الغد املرشق.

ألكثر  املاراثونية  األربعني  زيارة  شّكلت  هنا  من 

ماليني  عدة  مع  عراقي  انسان  مليون  عرشين  من 
دولة،  ستني  من  القادمني  األجانب  الضيوف  من 
وفعالة  مؤثرة  وإنسانية  أخالقية  اجتامعية  ظاهرة 
والبحث  باملراقبة  إجيابية جديرة  وآثارًا  أبعادًا  تركت 
فرزها  بعد  عندها  والتوقف  والدراسة  والتحقيق 
أن  شأهنا  من  إجيابية  وأبعاد  رائعة  وظروف  حلاالت 
مصاف  اىل  بمجتمعنا  للنهوض  قويًا  حافزًا  تشكل 
آخَر  واقعًا  تنتج  فإهنا  وبذلك  املتقدمة.  املجتمعات 
عىل عكس الواقع املرير من أوضاع وحاالت التدهور 
والنكوص وتفيش الفساد االداري واملايل يف إدارات 
الدولة التي ابتلينا هبا والتي اصطنعتها جهات معادية 
كانوا  الذين  واملفسدين  الفاسدين  وجمموعة  للعراق 

وراء فشل املرشوع العراقي الشامخ.

من هنا نجد أنَّ الثورة احلسينية املعارصة املتمثلة 
الدروس والعرب  العديد من  انتجت  بزيارة األربعني 
بمظهر  بالظهور  املتمثلة  املبهرة  االجيابية  والعوامل 
أمجع،  العامل  أمام  وحضاري  مدين،  سلمي،  انساين، 
التضليل  بالرغم من  املتابعني واملسترشقني  أذهل  مما 
بيت  آل  لفكر  املعادي  الــدويل  االعالمي  والتعتيم 
وأهنا  والــســالم،  الصالة  أفضل  عليهم  الــرســول 
والوئام  واملحبة  اإلخاء  مشاعر  شيوع  يف  ساعدت 
اآلخر،  سبيل  يف  والتضحية  احلياة  وحب  والتعايش 
والتفاين  العطاء  من  إجيابية  حاالت  وانتشار  وبروز 
والتضحية وااليثار والكرم والضيافة، كام إهنا أبرزت 
الصحة  من  بحالة  واالحساس  الشعور  وانتجت 
هبا  يويص  التي  امليش  رياضة  ممارسة  بعد  والعافية 

أطباء العرص احلديث. 
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هذا وقد سامهت هذه الرحلة الروحية يف مغادرة 
بسياحة  واالنطالق  احلياة،  وضجيج  القلق  حالة 
االنفصال  حيث  الطلق  اهلــواء  فضاءات  يف  فطرية 
والتغيري  اليومي  العمل  ــني  روت عــن  االخــتــيــاري 
وهذا  املستبرشة،  الوجوه  من  اجلديد  للقاء  االجيايب 
السري  يف  بالقوة  الشعور  اىل  يقود  ــال  احل بطبيعة 
اجلامعي نحو هدف أعىل يف احلياة، نحو القيم الشاخمة 
القدوة  ونحو  االهلي  واالنموذج  االنسانية  والقمم 
اىل  أضف  العامة،  احلياة  يف  نادرة  باتت  التي  احلسنة 
ذلك ان هذه الرحلة الروحية تساهم يف احلصول عىل 
فرصة للحوار مع الذات البرشية ومراجعة النفس يف 
اليومية خالل  العامة املهمة وحتديات احلياة  القضايا 
ساعات السري الطويلة وتعلم فن صناعة السعادة من 

امور بسيطة ودون تكاليف باهظة. 

الذي  العراقي  للمجتمع  الرائع  الدور  ننسى  وال 
الذين اجتذبوا  العراقيني االباة  افرز نامذج رائعة من 
األقــالم  وأنطقوا  الكامريات  وعدسات  ــالم  االع
الصامتة مما ساعد يف الشعور بالطمأنينة التي مل تأت 
من امتالك املال والثروة ما يثبت بأن ليس كل األغنياء 
سعداء وال كل الفقراء تعساء، كام أن هذه الرحلة تعزز 
الثقة بالنفس والقناعة باإلمكانيات الذاتية وترويض 
االنساين  الشعور  وتنتج  بالسوء،  ــارة  األّم النفس 
متنوعة  برشية  بكتل  يموج  بحر  يف  بالتنوع  املتأجج 
بالعدالة  الشعور  فان  هنا  ومن  والثقافات.  االعراق 
الوزير واألجري وال  االنسانية يف فضاء ال يفرق بني 
هذه  أنَّ  يعني  ما  حد  اىل  والفقري  األمري  بني  يفاضل 
فهم  بأفق  النظر  إلعادة  ذهبية  فرصة  وفرت  الزيارة 

العنف  وحماربة  حياته  يف  املطلوب  لدوره  االنسان 
واالرهاب من خالل التالحم وااللتحاق يف صفوف 
السلمي وقبول اآلخر، حيث  والتعايش  املحبة  لواء 
العالقة  النفسية  العقد  نبذ  عىل  الرحلة  هذه  تساعد 
والظلم  اجلهل  من  املوروثة  الثقافة  يف  اخللل  نتيجة 
االخالقية  باملسؤولية  الشعور  وتعزز  والضاللة 

والوطنية لبناء الوطن والعمل عىل طرد املفسدين.

تساهم  الشعرية  هــذه  فــإن  تقدم  ما  اىل  اضافة 
عىل  الغربيني  متكني  يف  للنظر  وملفت  كبري  بشكل 
املسترشقني  عرشات  توافد  خالل  من  اإلسالم  فهم 
ــرتاث  ــذه املــســرية، فــدرســوا ال وانــخــراطــهــم يف ه
رسموا  أساسها  وعىل  الدينية  واملعامل  والنصوص 
املسلمني، حيث  معينة عن اإلسالم وأحوال  صورة 
البقاع  قادهم بحثهم اىل دراسة احلج وبحثوا يف أمر 
واألحــاديــث  الكريم  الــقــرآن  طريق  عن  املقدسة 
مما  واألدب  واملعرفة  العلم  مصادر  وسائر  الرشيفة 
مع  للتعامل  األفضل  الطريقة  إجياد  عىل  ساعدهم 
وهذا  املسلم،  االنسان  وحتديدًا  االسالمية  الشعوب 
الزمان  بان عهد االسترشاق قد طواه  ينايف االعتقاد 
تشري  احلايل  الواقع  معطيات  ألنَّ  أغراضه  واستنفد 
احلضارة  رعاة  أنفسهم  يرون  الذين  الغربيني  أنَّ  اىل 
املعارصة ما يزالون يبحثون عن ما خفي عليهم من 
حقائق تتعلق باحلضارة واإلنسانية، وإْن مل يكن حتت 
أخرى  عناوين  يأخذ  ربام  فإنه  االسترشاق،  عنوان 

جديدة. 

الكبرية  احلقائق  أبرز  من  احلسينية  النهضة  وُتعدُّ 
التي مل يتوصلوا بعُد اىل صورة متكاملة هلا حيث اهنا 
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باعتقادهم متثل احلدث التارخيي األهم ذا الدالالت 
يف  واسعة  رشحية  تتبناه  وفكرًا  ثقافة  ومتثل  العميقة 
األمة يتجىل يف إحياء ذكرى االمام احلسني ضمن 
شعائر وطقوس خاصة يف أيام عاشوراء وأيام زيارة 

األربعني.  

الروحية  والشعرية  الثقافية  الظاهرة  هــذه  ان 
تكشف هلم حقيقة عاملية النهضة احلسينية ألن البعد 
صها  اإلنساين يف القضية كان العالمة االوىل التي شخَّ
الغربيون رسيعًا من أول يوم سمعوا فيه بخرب الواقعة 
وربام قبل أكثر من ألف عام، لكن اجلديد يف القضية 
احلسينية هو األبعاد الواسعة هلذه العاملية، ففي املايض 
كانت القضية يف طيات الكتب املخطوطة ويف أدمغة 
املسترشقني وأهل العلم واملعرفة وهم معدودون يف 
بريطانيا أو فرنسا، يف حني ان النهضة احلسينية اليوم 
والنساء  االطفال  مشاعر  خترتق  االنسانية  وأبعادها 
وتفاصيل حياة االنسان الغريب، بل أي إنسان يف العامل 

بفضل النمو يف تقنية االتصاالت ووسائل األعالم.

شيوع  أمر  يف  اجلديد  التطور  هذا  فان  هنا  من   
املعمورة  بقاع  مجيع  يف  وانتشارها  احلسينية  النهضة 
االنتشار  هذا  ملواكبة  جديد  استحقاق  أمام  يضعنا 
بالوعي الكامل بكل تفاصيل القضية اجلوهرية، ألن 
احلسينية  النهضة  من  تنعكس  التي  اجلديدة  اللوحة 
يف  للزائرين  املليوين  الزحف  مشاهد  معها  ستحمل 
احلسينية  املواكب  مشاهد  ومنها  احلسيني،  األربعني 
واملعّوق  واملــرأة  للطفل  املثري  والتفاعل  اخلدمية 
سبيل  عىل   - املايض  ففي  الزيارة.  هذه  مع  وغريهم 
يسمع  عندما   - امليالدي  السابع  القرن  يف  املثال 
 االنسان الغريب عن حادثة استشهاد االمام احلسني

جيدون  الغربية  البالد  يف  الثقافة  بأمر  املعنيني  فإنَّ 
أنفسهم مطالبني بملء هذا الفراغ الذهني اجلديد بام 
يرونه مناسبًا هلم، واإلجابة عن التساؤالت وتقديم 
للدين  بالنسبة  متامًا  حدث  كام  جرى  ملا  التفسريات 
من  الغربية  املجتمعات  اىل  وصل  عندما  االسالمي 
وانتشار  العامة  واملطبوعات  املرتمَجَة  الكتب  خالل 
و)فيلم  السينام  دور  جاء  ثم  من  وغريهم،  املبلغني 
الرسالة( لتقريب الصورة أكثر اىل االذهان، اما االن 
فان الصورة الواقعية حارضة يف كل بيت وال حتتاج 
ما  بكل  امجع  لإلنسانية  الوعي  درجة  عىل  دليل  اىل 

يتعلق بالنهضة احلسينية.

لزيارة  الجوهرية  الأبعاد  الثاني:  المبحث 

الأربعين المليونية

ليس من الغريب ان تكون هذه الثورة االصالحية 
العظيمة إحدى العالمات التي ختص املؤمن والفرد 
بالدم  اإلنسان  يناهلا  وعالمة  داللة  فهي  االنساين، 
احلّب  عن  تعبري  أصدق  اهنا  كام  والتضحية  والفداء 
والسالم  الصالة  افضل  عليه  النبي  لعرتة  والــوالء 
آل  وطاعة  الشيطان  طاعة  والتزموا  أبروا  من  مقابل 
أيب سفيان. لذا كانت هذه الزيارة وما زالت واحدة 
ديمومة  مسار  ــت  وأرس حفظت  التي  ــور  األم من 
ال  ونــورًا  نرباسًا  توهجه  وأدامــت  احلسيني  الطريق 

ينطفئ إىل يومنا هذا. 

املناضلون  منه  هنل  الــذي  الصايف  املعني  إهنا  اذ 
فبذلوا  والتضحية  والعطاء  الفداء  روح  والشهداء 
االرواح واملهج واألنفس لدوام وحفظ دين اهلل تعاىل 
ورسالة النبي حممد بن عبد اهلل وهنج أهل البيت 
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املعصومني، من هنا فان لعرفان فضل زيارة اإلمام 
عديدة  وأبــعــادًا  ــارًا  آث االربعني  يوم  يف   احلسني

ومتنوعة منها:

اأوًل - البعد الروحاني

 االمام احلسني فان  الروحاين  البعد  من حيث 
العامل والعارف باهلل تعاىل، وهو الذي انصهر يف  هو 
حب اهلل تعاىل فوهب هلل تعاىل كل ما يملك حتى طفله 
والكرامات  األجماد  بكل  تعاىل  اهلل  مه  فكرَّ الرضيع، 
اجلليلة يف الدنيا واملنازل الرفيعة يف اآلخرة، وبذلك 
له  فه  يعرِّ كام  تعاىل  اهلل  سيعرف  احلسيني  الزائر  فان 
لدينه  وتضحيته  فدائه  خالل  من   احلسني اإلمام 
وأفعاله  املنرية  كلامته  خالل  ومن  يملك،  ما  بكل 
ان  حيث  الصحيح،  وهنجه  الرفيعة  وسجاياه  البهية 
الزيارة  ان  بل  السنني  مئات  عرب  يتوافدون  املوالني 
 متتد إىل ذات السنة التي قتل فيها احلسني بن عيل
أن  عىل  دّلت  األخبار  أن  حيث  هجرية-   60 -سنة 
من  مجع  هم  األوىل  األربعينية  بالزيارة  قام  الــذي 
اجلليل - جابر  الصحايب  املسلمني كان يف مقدمتهم 
معروف  الرجل  ــذا  وه ــصــاري-  األن اهلل  عبد  بن 
بشكل  وللحسني   البيت ألهــل  ووالئـــه  بحبه 
غري  حتى  بل  واملسلمون  احلني  ذلك  ومنذ  خاص. 
يف  الرشيف  الرضيح  هذا  عىل  يتوافدون  املسلمني 
يوم األربعني، والغرض من ذلك هو تكوين عالقة 
بصورة  واملسلمني  عامة  بصورة  الناس  بني  وطيدة 
خاصة وبني صاحب هذا الرضيح الرشيف باعتباره 
أمام مفرتض الطاعة حسب مذهب أهل البيت ألنه 
الثائر  وباعتباره  أوالً،   الكساء أصحاب  خامس 

األول عىل طاغية زمانه وبذل يف هنضته وثورته هذه 
كل أهل بيته وأصحابه وأوالده ونفسه وعّرض عياله 
إىل السبي ثانيًا. وليس هذا وحسب وانام طيف برأسه 
بني البلدان هو وأهل بيته وأصحابه بمسرية امتدت 
النبوية  العائلة  خالهلا  ذاقت  يومًا  أربعني  من  ألكثر 

الكريمة كل ألوان اخلوف والقمع واحلرمان.

ثانيًا - البعد العقائدي والفقهي

الزائر  فإن  والفكري  العقائدي  للبعد  وبالنسبة 
احلسيني وإن مل يكن مسلاًم فهو سيبحث عن اإلمام 
اإلمام  وسرية  هنج  عن  سيبحث  أنه  أي   احلسني
ومبادئه،  عقائده،  أخالقه،  حيث  من   احلسني

السيام يف التوحيد. 

حيملها  التي  احلقة  العقائد  اىل  يتوصل  وعندما 
ألنه  هبا  االعتقاد  اىل  ذلك  يقوده   احلسني اإلمام 
إليامنه  واحلــق،  بالصدق  إال  يعتقد  ال  بمن  يعتقد 
بعقائد  اعتقاد  هنالك  يكون  وبذلك  بذلك،  املطلق 
تنافر  عقيدة  كل  ونبذ   البيت اهل  شيعة  ومبادئ 
الفكر  يعتمدها ويتبناها  التي  التجسيم  ذلك كعقيدة 
سيد  لزيارة  الفقهّي  البعد  إن  كام  املقيت،  الوهايب 
هو  الذي  الفقه  وحقيقة  الفقه،  يتضمن   الشهداء
 مكنون عند النبي وآله اهلداة املعصومني ألن النبي
للقرآن  واملفرس  الشارح  وهو  تعاىل  اهلل  من  علمه 
من  هي   البيت اهل  ومعرفة  علوم  وإنَّ  الكريم 
النبي الذي عّلم اإلمام عيل بن أيب طالب ألف 
باب من العلم يفتح له من كل باب ألف باب بحسب 
تعبري الروايات واألحاديث الواردة ومن هذه العلوم 
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املطابق  الفقه. لذا فإن احلكم الرشعي األصيل  علم 
 النبي إال عن  يكون  الواقعي ال  احلقيقي  للحكم 
وآله، ومن هنا فان الزائر احلسيني سيأخذ احلكم 
وهبذا   واألئمة احلسني  اإلمام  من  املنبثق  الفقهي 
رأي  خالف  فقهي  رأي  كل  عن  ختىل  قد  سيكون 
وتعليل   ،البيت اهل  من  واألئمة  احلسني  اإلمام 
بأن ال رأي  الزائر يؤمن  هذه احلقيقة يكمن يف كون 
املنهج  سينمحق  لذا   ،البيت أهل  رأي  أمام  يقف 

الفاسد املعزو اىل الفقه كمنهج القياس والرأي.

ثالثًا - البعد الخالقي والتربوي

الزيارة  أثر  بيان  هو  الدراسة  هذه  جوهر  ان  وبام 
املنظومة االخالقية للمجتمع،  االربعينية يف إصالح 
يأخذ حيزًا كبريًا  البعد األخالقي والرتبوي  فإن  لذا 
يف إرساء دعائم هذه الشعرية املقدسة، ألن األخالق 
ما  أول  وأهنا  االسالمي  الدين  وعاء  ُتعدُّ  االنسانية 
له،  احلقيقي  اجلامل  ومتثل  االنسان  ميزان  يف  يوضع 
فاملجتمع االنساين البد له من األخالق كي يعيش يف 
أمان وسلم، ولكي يرعى بعضه البعض إذ ان الفرد 
ألهنا  االخالق  اىل  حيتاج  بأكمله  واملجتمع  واألرسة 

االساس يف التعامل والتعايش السلمي للبرش. 

التعرف  هي   احلسني اإلمــام  زيــارة  ثامر  ومن 
الزائر  لينظر   احلسني اإلمام  وسجايا  أخالق  عىل 
امليسء،  عن  يعفو  كان  كيف   االمام من  ويتعلم 
وأغضبه،  أغاظه  من  عىل  وحلمه  صربه  كان  وكيف 
عن  النظر  بغض  الناس  عىل  سخاؤه  كــان  وكيف 
ومروءته،  شجاعته  كانت  وكيف  دينهم،  او  لوهنم 

وكيف كان حفظه للرس، وكيف كان أداؤه لألمانة، 
وكيف كان إكرامه للضيف، وكيف كان يرد الكلمة 
اخلبيثة بالكلمة الطيبة والفعل البذيء بالفعل اجلميل 

احلسن. 

سيحاول  فإنه  السجايا  هــذه  الــزائــر  عــرف  إذا 
النبيلة  الراقية  ــالق  واالخ السامت  بتلك  التخلق 
واملجتمع  واألرسة  الفرد  يسمو  وهبــذا  العظيمة، 
متكاملة  منظومة  ضمن  أخالقيًا  تكاماًل  ويتكاملون 
الصواب  من  إطار  يف  النبيلة  والصفات  املزايا  من 
احلقة.  العقائدية  واملعرفة  والفكر  والعلم  والوعي 
عظمى  ونتائج  األربعني  لزيارة  أخرى  أبعاد  وهناك 

سنتوصل ملعرفتها من خالل البحث.

منا�شبة  الأربعين  زيارة  الثالث:  المبحث 

لالإ�شالح:

اأوًل - تكري�ض الُمُثل والقيم الن�شانية

الرفد  موسَم  زالــت  وما  االربعني  زيــارة  كانت 
والعطاء الساموي وموسم الفضيلة والتقى واألخالق 
العلم  موسم  هو  العطاء  عاشوراء  ان  كام  احلميدة. 
واملعرفة وآية النتصار مبادئ احلق عىل جيوش التيه 
غاندي  بَلَغ  قد  وعطاؤه  رفده  كان  وإذا  والضالل، 
يكون  كيف   احلسني من  تعلَم  الذي  اهلند  ر  حمرِّ
 مظلومًا لينترص، فإّن املسلمني عامة وشيعة اإلمام
مجعاء  فاإلنسانية  والعطاء،  الرفد  هبذا  أجدر  خاصة 
تدرك نعمة املطر الذي ينزل من السامء ليحيي اهلل به 
الوجه  عىل  منُه  االستفادة  إن  اذ  موهتا،  بعَد  األرَض 
األكمل متّكن االنسان من احلصول عىل خمتلف الثامر 
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والقلوب  باحلدائق  األرض  متتيلء  حيث  واألزهــار 
بالبهجة، فإذا هبطت نسبة االنتفاع من املطر هبطت 
يستفد  مل  فإن  أيضًا  نيلها  ُيتوّقع  التي  املكاسب  نسبة 
يضّيع  وبذلك  األرض  جوف  إىل  يترّسب  فإّنه  منه 
جتمع  ورّبــام  إليه  اهلل  أعطاها  التي  النعمَة  اإلنسان 
حيمُل  وراكد  آسن  ماء  إىل  ليتحّول  املنخفضات  يف 
التي تكون موردًا لكثري من  األمراض وامليكروبات 
 احلسني كربالء  ملحمة  يف  احلال  كذلك  األوبئة. 
فهي كاملطر الذي قد حيّول العصاة والطغاة بربكات 
احلسني وزيارة احلسني اىل نامذج تفتخر هبم االمم 
احلسني  ــارة  زي أهــداف  نقيض  إىل  يتحولون  قد  أو 
الناس  لقتل  الشعرية  هذه  تنتهز  حينام  وذلك  املثالية 
واملنشآت  واحلسينيات  املساجد  وحــرق  األبــريــاء 
وتكريس  العزائية  املواكب  عىل  والتعدي  املدنية 
املجموعات  بعض  تفعله  كام  واالختالف  الفرقة 

ق َتُسد(. االرهابية تنفيذًا ملخطط االستعامر )فرِّ

االربعينية  الزيارة  من  ُيستفاد  اآلخر  اجلانب  ويف 
من  هبا  حيفُّ  وما   الشهداء سيد  ذكــرى  إلحياء 
من  الشعرية  هذه  أّن  يف  شك  وال  املعهودة،  السامت 
أبّر وأقرب القربات املوجبة لصالح الدنيا واآلخرة، 
بِأْحَسنِها..﴾)3(  اهلل سبحانه: ﴿يَأُخُذوا  قول  ان  كام 
أفضل  املقدسة  الشعرية  هذه  من  االنتفاع  يستوجب 
انتفاع وأتم توظيف ويف شّتى جماالت وأبعاد احلياة، 
وهذا يكمن يف قوله سبحانه وتعاىل يف باب التمثيل: 
اَلراِم  الَمْسِجد  وَِعماَرةَ  الاّج  ِسَقايََة  ﴿أَجَعلُْتْم 
َسبيِل  ف  وَجاَهَد  الِخرِ  والَوْم  بِاهللِ  آَمَن  َكَمْن 
أفضل  من  و)العامرة(  )السقاية(  فإّن  لذا  اهللِ..﴾)4( 
القربات عند اهلل سبحانه، يف حني ان تكريس اإليامن 

وفق  والعمل  وتعاىل  سبحانه  اهلل  سبيل  يف  واجلهاد 
والعامرة  السقاية  من  وأقرب  أرجح  وسننه  أعرافه 

بمنازل ودرجات كبرية عند اهلل تعاىل. 

كام ان هذه الدراسة هتدف إىل بيان السبيل األمثل 
عىل  وتوظيفها  الفرصة  هذه  من  لالنتفاع  واألشمل 
وإلنقاذ  والبرشية  الدين  خلدمة  األحسن  الوجه 
وبذلك  والضاللة،  والتخلف  اجلهل  من  اإلنسانية 
يكون من واجب كل إنسان حّر االستفادة من ألطاف 
لرتكيز  األربعني  زيارة  يف  املكنونة  تعاىل  اهلل  ورمحة 
السامية  األخالقية  واملثل  والورع  والعفاف  اإليامن 
كان  سواء  االنسان  حتيل  وإن  اإلنساين  املجتمع  يف 
املناعة  يمنحه  العالية  النفسية  بالصفات  ال  أم  مسلاًم 
من األمراض النفسية التي شاعت يف الكون املادي، 
وموسم الريع احلسيني وما يصاحبه من شعائر عزائية 
تقود اىل توسعة دائرة امُلُثل االخالقية الرفيعة والقيم 

احلسينية السامية الحتوائها عىل منازل ورتب. 

ومن الرضوري أن جيعل هذا املوسم العبادي نقطة 
االنطالق للتوجيه والتبليغ ونرش أحكام اهلل سبحانه 
التعايش  إىل  الداعية   الرسول وتعاليم  وتعاىل 
األخّوة  روح  وتوطيد  املجتمع  افــراد  بني  السلمي 
باملعروف  األمــر  مبدأ  وتطبيق  والسالم  اإلنسانية 
والنهي عن املنكر وجتّسد هذا املفهوم يف قول اإلمام 
أو  الدين  يف  لك  أخ  إّما  صنفان:  )الناس   :عيل
 نظري لك يف اخللق()5(، حيث ان الرسول األعظم
واإلمام عيل أمري املؤمنني واإلمام احلسن جاهدوا 
االنسانية  والقيم  املفاهيم  هــذه  تطبيق  أجــل  من 
 احلسني االمــام  ــان  وك املجتمع،  يف  وتركيزها 
خليفته  وهنج   الرسول لنهج  الطبيعي  االمتداد 
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امري املؤمنني من بعده يف ثورته امليمونة وهنضته ضد 
هذا  وكان  والنفاق  الرشك  وقوى  والطغيان  الظلم 
بطرًا  أخرج أرشًا وال  مل  )إيّن  املشهور:  قوله  جليًا يف 
وال مفسدًا وال ظاملًا وإنام خرجُت لطلب اإلصالح 

 .)6(يف أّمة جّدي وشيعة أيب عيل بن أيب طالب

أمّية اختصمنا يف اهلل  قال: )نحن وبنو   انه كام 
عّز وجّل قلنا: صدق اهلل، وقالوا: كذب اهلل، فنحن 
 أقواله ومن  القيامة()7(.  يوم  اخلصامن  وإيامها 
أيضًا: )اللهم إّنك تعلم أّنه مل يكن ما كان منّا تنافسًا 
ولكن  احلطام،  فضول  من  التامسًا  وال  سلطان،  يف 
بالدك،  يف  اإلصالح  ونظهر  دينك،  من  املعامل  لنرى 
بفرائضك  ويعمل  عبادك،  من  املظلومون  ويأمن 

وسننك وأحكامك..()8(.

وعىل  وصفرـ  حمّرم  املباركني  الشهرين  فان  وهبذا 
من  العبادي  األربعني  زيارة  موسم  اخلصوص  وجه 
التشّيع  ومذهب  لإلسالم  للدعوة  األوقات  أفضل 
نه  ونرش مبادئ احلق، قيمه، واعتباراته، وهذا ما تضمَّ
اجلّهال  عىل  اهلل  أخذ  )ما  الرشيف:  النبوي  احلديث 
يعّلموا()9(.  العلامء أن  وقد أخذ عىل  يتعّلموا إالّ  أن 
وقال الرسول األكرم: )إذا ظهرت البدع يف أّمتي 
واملالئكة  اهلل  لعنة  فعليه  وإالّ  علمه  العامل  فلُيظهر 
قال:  انه   عيل االمام  وعن  أمجعني()10(،  والناس 
)وما أخذ اهلل عىل العلامء أن ال يقاّروا عىل كظة ظامل 

وسغب مظلوم()11(.

ثانيًا - الهتمام بالإن�شان والمجتمع 

الذي  االهلي  الرفد  موسم  األربعني  زيارة  تعترب 
يتجسد  وهــذا  امجــع  االنسانية  عــىل  رمحــاتــه  ينرش 

احلسينية  واملجالس  الدينية  املؤسسات  دور  يف 
والنساء  بالشباب  باالهتامم  العزائية  واملــواكــب 
عامد  الشباب  يمثل  حيث  واألطفال،  السن  وكبار 
عن  انحرافهم  اىل  يؤدي  عنهم  والتغافل  املستقبل، 
مع  وانخراطهم  السليمة  واألفكار  الصحيح  املنهج 
اإلحلاد  مصائد  يف  وسقوطهم  املريضة  التوجهات 
القوى  تلك  تتحول  وبذلك  واإلفــســاد،  والفساد 
الشبابية اخلرية إىل معاول للهدم واخلراب. فاالهتامم 
بتنشئتهم  االهتامم  يف  يتجسد  الشبابية  بالطاقات 
هلم  الرشيف  العمل  وتوفري  وتثقيفهم  وتأهيلهم 
وتزويج عّزاهبم الخ. كذلك النساء كان هلن نصيب 
معّرضات  فإهنّن  وجدانيات  فلكوهنّن  االهتامم،  من 
املحظورة  األمور  يف  املفسدين  قبل  من  لالستغالل 
واملنافية للطهر والعفاف واملبادئ االجتامعية فتكون 
ومن  للفاسدين،  املال  الستدرار  بضاعة  أنوثتهّن 
ألن  عوانس  يرتكن  لئال  النساء  تزويج  الواجب 
العنوسة توجب العلل النفسية واجلسدية فضاًل عن 
االجتامعية، ومن الواجب إرشادهن وإرشاد آبائهّن 
الزوجني  بني  الرتابط  يكون  لكي  أيضًا  وأزواجهّن 
تضمن  التي  اإلســـالمية  للضوابط  وفقًا  إنسانيًا 
املرفهة،  احلياة  للجانبني  وتوفر  املرشوعة  حقوقهّن 
ضعفهّن  اهلل  )َعِلَم  الرشيف:  احلديث  يف  ورد  كام 
()12(. كام ان كبار السن أوىل بالعطف والرمحة  فرمحهنَّ
يتسول:  نرصاين  رجل  يف   عيل اإلمام  قال  حيث 
تركتموه()13(  وعجز  كرب  إذا  حّتى  )استعملتموه 
فإمهال العجزة وكبار السن خلق املجتمع املتخّلف، 
العجزة  من  يكون  ألن  مرشح  الشباب  ان  وحيث 
السن  العجزة وكبار  يراِع وحيرتم  مل  فانه  املستقبل  يف 
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فمعناه أنه مل يوقر وحيرتم نفسه.

أْحَسنُْتْم  : ﴿إْن  وهذا مصداق قول اهلل عزَّ وجلَّ
فَلَها..﴾)14(  أَسأُتْم  وإْن  لنُْفِسُكْم  أْحَسنُْتْم 
األمم  ألن  األطفال،  لفئة  بالنسبة  احلــال  وكذلك 
أن  هلا  بّد  ال  ومستقبلها  سعادهتا  عن  تبحث  التي 
تلتفت وهتتم بجيلها املستقبيل وذلك بأن يكون سليم 
النفسية كون األطفال عون  اجلسم، خاليًا من العقد 
لآلباء واألّمهات وما يتناولونه ويأخذونه من آبائهم 
أعوام و)من  بعد  وارسهم وجمتمعهم يسرتد عربهم 
الُيمنى  بيدك  أعطيته  و)ما  إليه(  حُيسن  ال  حيسن  ال 

تأخذه بيدك اليرسى(.

ثالثًا - اإرجاع الحقوق الإن�شانية الى م�شتحقيها

لتنظيم  مهاًم  درسًا   احلسني االمام  ثورة  تعترب 
الواقع السيايس لإلنسانية إذ يستفاد من واقعة الطف 
األمم،  منها  تعاين  التي  السياسية  املعضالت  يف حل 
ومنها مشكلة الظلم واالستبداد والدكتاتورية الغالبة 
ذوا  يف العامل الثالث، وفضح احلكام الطغاة الذين اختَّ
إن  كام  دغاًل،  ودينهم  وأمواهلم دوالً  اهلل خوالً  عباد 
تستوجب وجود  السياسية  للطبقة  الشخصية  املنافع 
فاإلمام  الناس،  بني  واالستعباد  والفرقة  التحيز 
الظلم  هذا  عىل  للقضاء  وناضل  جاهد   احلسني
لطلب  خرجُت  )إنام  القائل:  هو  أليس  والطغيان، 
ة جّدي وشيعة أيب عيل بن أيب طالب  اإلصالح يف أمَّ
كام  املنكر..()15(.  عن  وأهنى  باملعروف  آمر  أن  أريد 
براع  األّمة  ُبليت  إذا  الم  السَّ اإلسالم  )عىل  قال  إنه 
مثل يزيد، ولقد سمعُت جّدي رسول اهلل يقول: 
 وقوله سفيان()16(.  أيب  آل  عىل  حمّرمة  اخلالفة 

أيضًا: )إّنا أهل بيت النبّوة ومعدن الرسالة... ويزيد 
املحرتمة،  النفس  قاتل  اخلمر،  شارب  فاسق،  رجل 

معلن بالفسق، ومثيل ال يبايع مثله()17(. 

القويم  واالخالقي  االنساين  الــدرس  هذا  ويف 
فكرًا   احلسني لإلمام  الطغاة  حماربة  رّس  يكمن 
وشعائَر  ــارًة  وزيـ وحــرمــًا  وبــلــدًا  وهنجًا  ومسلكًا 
 :وطقوسًا دينية ومصابًا وبكاًء وذكرًا. حيث قال
بني  اثنتني،  بني  رّكز  قد  الّدعي  بن  الّدعي  وإّن  )أال 
لنا ذلك  اهلل  يأبى  الذّلة،  منّا  والذّلة، وهيهات  السّلة 
وطهرت،  طابت  وحجور  واملــؤمــنــون،  ورســولــه 
وأنوف محّية ونفوس أبّية من أن نؤثر طاعة اللئام عىل 

مصارع الكرام()18(. 

يوم األربعني  ان ثورة االمام احلسني وزيارته 
تعاين  التي  العرقية والعنرصية  تعد رصخة حق ضد 
نفسها  التي تطلق عىل  العامل حتى  بلدان  منها أغلب 
اللغوية  والفروق  العرقي  فالتمييز  املتمدنة،  البلدان 
املتسلطة  هي  والعنرصية  والقومية  واجلغرافية 
 واحلاكمة يف العامل لذا جاءت ثورة االمام احلسني
اخالقيًا  درسًا  لتكون  األربعني  زيارة  يف  املتجسدة 
نقض  عىل  االمم  وتعليم  لرتبية  وتربويًا  واجتامعيًا 
زيارة  من  ويستفاد  املتخلفة،  الدخيلة  الثقافات  هذه 
أيب الشهداء يف إطفاء نار الفتن الطائفية واحلروب 
وقوى  االستعامرية  الدوائر  أرضمتها  التي  االهلية 
 %80 ان  حيث  بعيد،  أمد  منذ  بالدنا  يف  الضالل 
الدول  مرسحها  اخلارجي  العامل  رصاعات  من 
اإلسالمية. ولقد ساعدت زيارة االربعني واستذكار 
إلنقاذ  اإلنسانية  املنظامت  إجياد  يف  احلسينية  النهضة 
البرشية من اجلوع والفقر واملرض ويتم حل املشاكل 
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بأداء  اخلطباء  قيام  طريق  عن  املجتمع  تواجه  التي 
اإلدارية  واهليئات  املؤسسات  وقيام  الديني،  دورهم 
الرتبوية  الكتب  بتوزيع  واحلسينيات  للمساجد 
اإلعالم  وسائل  قيام  وكذلك  والتثقيفية،  والتوعوية 
سبحانه  اهلل  لقول  تنفيذًا  احلقيقية،  بأدوارها 
يَن  والَّ ِمنُْكْم  آَمُنوا  يَن  الَّ اهلُل  ﴿يَْرفَع  وتعاىل: 
أوتُوا العِلَْم َدرَجاٍت...﴾)19(. وتنفيذًا لقوله تعاىل: 
َوَجَعلْناُكْم  نْث 

ُ
وأ َذكٍر  ِمْن  َخلَْقناُكْم  ﴿إنّا 

اهللِ  ِعنَْد  أْكَرَمُكْم  إنَّ  ِلَعاَرفُوا  َوقَبائَِل  ُشُعوباً 
الرضوري  من  اصبح  هنا  ومن  أتْقاُكْم...﴾)20(. 
 احلسني االمام  ثورة  من  االنتفاع  دائرة  توسيع 
العظيمة  ودروسها  االربعني  زيارة  يف  املتجسدة 
ومن  العامل،  يف  الم  السَّ وإلحراز  اإلنسانية  خلدمة 
سريًا  تسري  املناسبة  هذه  نرتك  ال  أن  أيضًا  الواجب 
بعض  عند  املعتاد  هو  كام  كامل  انتفاع  وبدون  بطيئًا 

املتصدين للمجالس خطيبًا كان أو هيئة إدارية.
رابعًا - رف�ض المحرمات واإزالة المنكرات

احلسني  لزيارة  الكبرية  والعرب  الدروس  من 
التي  والقبائح  املنكرات  إزالة  عاشوراء  وموسم 
من  املجتمع  وأمن  السلمي  التعايش  عىل  تؤثر 
عليها  والضغط  بل  احلكومات  من  الطلب  خالل 
وهو  للمحّرمات  املبيحة  املنكرة  القوانني  إللغاء 
االمر الشائع يف بالد اإلسالم، كام ان من الرضوري 
بقدر  املنكرات  إلزالة  الفردي  أو  اجلامعي  االهتامم 
املستطاع - فمثاًل جتمع األموال لتزويج الاليت أجربن 
احلاجة، وشبه ذلك، حيث ورد  أو  الفقر  للبغاء من 
من  وكذلك  مومسة،  زّوج   عيًل املؤمنني  أمري  أن 
الرضوري مجع األموال لتحويل حانات اخلمور إىل 

بدفعها  ولو  املحللة،  والبضائع  السلع  لبيع  حمالت 
ألصحاهبا تشويقًا هلم عىل تغيري املهنة. وبالرغم من 
اآلثار  تعطي  ال  اجلزئية  األعامل  بأن  البعض  توّهم 
والنتائج املطلوبة لذا جيب عىل االنسان أن يستوعب 
بأنَّ ما ال يدرك كله ال يرتك جلُّه لرفع هذا التوّهم، 
وامليسور  رشعية،  تكون  أن  قبل  عقلية  قاعدة  وهذه 
والعرب  الدروس  هناك  ان  كام  باملعسور.  يسقط  ال 
تتضمن  التي  األربعني  لزيارة  الكبرية  االخالقية 
اإلرشادي  العمل  وقيمة  الفائدة  عظم  عىل  الداللة 
الرسول  لقول  مصداق  وهذا  وقداسته.  والتوجيهي 
خرٌي  واحدًا  رجاًل  بَك  اهلل  هيدي  )لئن   :االعظم
يكمن  والسبب  الشمس()21(،  عليه  طلعْت  مما  لك 
إلغاٌء  وإلغاؤها  ملحقات  هلا  اجلزئيات  هذه  أنَّ  يف 
للمعروف  هام  وملحق  امتداد  وهو  أيضًا  مللحقاهتا 

وهو واجب. 
املرأة  ومنع  اخلمر  حانة  غلق  املثال  سبيل  فعىل 
ويف  األرسة  يف  امتدادات  له  البغاء  عن  الباغية 
وبمالحظة  الزمن.  عمق  يف  وعموديًا  أفقيًا  املجتمع 
كثرة اجلزئيات الفاسدة املنحرفة وتدمريها كحاصل 
املوسم  توظيف  أن  نجد  للمجتمع  وجمموع 
يشء  دوهنا  للحيلولة  احلسينية  والزيارة  العاشورائي 
عظيم وذو فائدة كبرية مرجوة. فإلغاء ألوف املقامـــر 
واملراقص  واملالهي  واحلانات  واملباغي  واملخامر 
إىل  يقود  اجلنيس  الشذوذ  وأندية  االختالط  ومراكز 
ثم  كبرية،  درجة  إىل  وسالمته  املجتمع  وعفة  طهارة 
فضاًل  املؤمنني  وصالح  ورسوله  اهلل  حيُبه  عمل  إنه 
الرشعية  والوظيفة  الرشعي  باملنصب  عمل  أّنه  عن 
يف االمر باملعروف والنهي عن املنكر. ومن الواجب 
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إىل  الشباب  إلرجاع  اجلهود  وتتظافر  تتنارص  أن 
عن  وصدهم  والتقوى،  والفضيلة  العفاف  حجور 
من  ونحومها  التدخني  عن  وحتى  بل  املخدرات 
العادات الضارة صحيًا، واملوجبة هلدر املال والصحة 
ومن ثم هدر الُعمر، وكذلك ترك العادات الداخلة 
يف عنوان اللعب واللهو والّلغو سواء بدرجة احلرمة 

أم الكراهة.
في  الح�شين  المام  عالمية  الرابع:  المبحث 

زيارة الربعين 
سميت زيارة االربعني موسم احلج االكرب الذي 
جلميع  االسالمي  والتوجيه  التبليغ  خالله  من  يتم 
فالدين  اجلامهري،  من  املسلمني  غري  ليشمل  الناس 
الرسول  طبقه  الذي  القرآين  بمعناه  اإلسالمي 
يرمي   عيل اإلمام  هنجه  عىل  وسار   االعظم
والطغيان  العبودية  براثن  من  اإلنسان  لتخليص 
والطمع  واملرض  والفقر  واالســـتغالل  واجلهل 
ُيييْكم﴾)22(،  لِما  َدعـــاُكْم  ﴿إذا  والفوىض: 
وأكثر البرش وبسبب نأهيم عن أحكام السامء وتعاليم 
السالم  عليهم  حممد  بيت  وآل  حممد  وهنج  األنبياء 
ذِْكري  َعْن  أْعَرَض  املعضالت. و﴿َمْن  ابتلوا هبذه 
مرور  من  وبالرغم  َضنْكً..﴾)23(.  َمعيَشًة  َلُ  فَإنَّ 
 أكثر من أربعة عرش قرنًا عىل بعثة الرسول األكرم
ال زالت اجلاهلية والوثنية شائعة يف الكرة األرضية، 
كام يف اهلند والصني واليابان وكوريا بقسميها وبعض 
بالد افريقيا وال زالت الصنمية املغّلفة تسود يف أرض 
اهلل كالذين يقولون أن املسيح ابن اهلل أو عزير ابن اهلل 
أو الذين يؤمنون بإهلني اثنني مع أن املنطق العقالئي 
مع وحدة اإلله وخواصه الثبوتية والسلبية املشهورة 
والطبيعة  البرشية  الفطرة  إن  اذ  الكالم،  علم  يف 
الصحيحة جمبولتان عىل موافقة احلق واقتفاء مناهجه 

﴿فطرة اهللِ اّلت َفَطَر انلّاس َعلَيْها﴾)24( واملعارض 
اهل  اتباع  عىل  فالواجب  لذا  عادًة.  ومنحرف  قليل 
املجالس  وإقامة  الساموية  القيم  ينرشوا  أن   البيت
بسبب  أنه  لنا  يروي  التاريخ  ان  حيث  احلسينية، 
ألف  قرابة  اهلند  يف  اإلسالم  ساد  واإلرشاد  التبليغ 
وكبار  احلكام  وجهل  لتخلف  نتيجة  ولكن  عام، 
واحلروب  الداخلية  باملخاصامت  وانغامسهم  القوم 
الذاتية، ونتيجة لتقاعس من كانت  األهلية واألمور 
الديـــن  انتشار  ضـــعـــف  التبليغ  مهّمة  عليهم  تقع 
اإلسالمي يف الـــهند، فلم تتعـــد نسبة املسلمني فيها 
من   )%20( الباكستان  باستثناء  احلارض  الوقت  يف 
الديني  والتوجيه  واالرشاد  التبليغ  وبسبب  الشعب 
ونرش فكر أهل البيت عليهم السالم انترش اإلسالم يف 
اجلملة يف أوربا وأمريكا واسرتاليا وبقية دول العامل. 
كام ان التاريخ اإلسالمي حافل بالقصص والشواهد 
التي تبنّي دور التّجار والعلامء يف نرش اإلسالم وهداية 
الناس، ويف وقتنا احلايل يتكّرر هذا الدور الرسايل يف 
موسم زيارة االربعني وبشكل واسع. وبذلك أصبح 
من الواجب عىل الشيعة املسامهة الفعلية ومحل الدور 
الرسايل يف إبالغ رسالة اإلمام احلسني الداعية إىل 
اإلنسانية  إلنقاذ  اإلصالح  وطلب  احلق  معامل  إحياء 
الفكرية  واملتاهات  والرشك  اجلهل  غياهب  من 

والعملية.
الزيارة  الشعائر احلسينية وخصوصًا  لقد شكلت 
ثار من أجلها  التي  املبادئ  بإحياء  املتمثلة  األربعينية 
الكثري  لدى  العلمي  للبحث  مادة   احلسني اإلمام 
فقد  الغرب.  واملسترشقني  والباحثني  الدارسني  من 
والتنقيب،  البحث  تستحق  وآثارًا  مادة  فيها  وجدوا 
لذا عمدوا إىل البحث عن املعنى احلقيقي وراء هذه 
املعجزة واالسباب اخلفية والداللة االهلية الغيبية هلا، 
املظاهر  امكانياهتم من أجل توصيف  بكل  فانطلقوا 



290

وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني لزيارة االربعني املباركة

السطحية إىل الغور يف عمق املعاين املتجلية من هذه 
ملفكرين  ودراسات  كتبًا  نرى  ما  وكثريًا  الشعائر، 
وعن  اإلسالم  عن  بعيدين  ومسترشقني  وباحثني 
التشيع ولكنهم تكلموا بلسان من يفهم هذه القضية 
ويعيش جتلياهتا الغيبية ويعاين عمق معانيها السامية، 
 الغريب فثورة اإلمام احلسني وليس ذلك باألمر 
عىل  حكرًا  وليست  أمجع  لإلنسانية  ورسالة  عاملية 
فئة أو طائفة وإنام هي ثورة أممية وعاملية انطلقت من 
مدينة كربالء وامتدت عىل طول خط الزمان واملكان 

حيث أن كل ارض كربالء وكل يوم عاشوراء. 
من هنا فإهنا لعبت دورًا كبريًا ومؤثرًا يف الكثري من 
منعطفات التاريخ ومستجداته، وكان احلكام الظلمة 
الساطع  النور  ألهنا  عديدة  حسابات  هلا  حيسبون 
كل  يف  االحرار  درب  يضئ  الذي  الوهاج  والرساج 

زمان ومكان.

الخاتمة

زيارة  يف  املتجددة   احلسني االمام  ثورة  اٍن 
املبادئ  من  الكثري  حوت  عام  كل  من  األربعني 
التي  املهمة  والدينية  واالخالقية  الرتبوية  والصور 
تلك  اإلنساين،  واملجتمع  الفرد  خدمة  يف  تصب 
باي حال من األحول  يمكن  بدوهنا ال  التي  املبادئ 
اٍن  حتقيق االهداف املنشودة للمجتمع اإلنساين. كام 
املنهج  مقدمة  يف  كانت  والرتبوية  اخللقية  اجلوانب 
والربنامج الرتبوي لإلمام احلسني واهنا تأيت كأحد 
االهداف للثورة احلسينية املباركة ألن هذه الزيارة هي 
الرتبوية  للجوانب  تناوٌل  فيها  التي  الزيارات  إحدى 
بعرض مثري وحمرك يشد السامع ويلفت انتباهه عىل 
ان نتخذ منها منهجًا وبرناجمًا أخالقيًا لرتبية هذا اجليل 

انسان حسني  أفراده لنجعل من كل  بتهذيب سلوك 
يف الطبع واالخالق واملنهج االصالحي القويم. 

يعترب  املعريف  والرتابط  الفكري  التالقح  إن  وبام 
أحد أهم الركائز التي بنيت عليها احلضارات يف رشق 
األرض وغرهبا وسبب أساس يف التعايش السلمي، 
مرشوع  املقدسة  الشعرية  هذه  أوجدت  فقد  لذا 
التالقح الفكري والثقايف واملعريف واالخالقي حيث 
أهنا فرصة اللتقاء شتى احلضارات الرشقية والغربية 
خيرج  أن  موكب  صاحب  أو  زائر  لكل  يكفل  بام 
ففيها  املراجع  متنوعة  واخالقية  معرفية  بمحصلة 
واملذاهب  األديان  شتى  ومن  والغريب  الرشقي  جتد 
والتعايش،  التوائم  من  حالة  يف  الفكرية  والتيارات 
الشيعة  بني  التقاء  نقطة  متثل  أهنا  ذلك  إىل  أضف 
أنفسهم ومن شتى بقاع العامل وبني مبادئهم اإلنسانية 
التي تم اختصارها بنقطة تدعى طف كربالء. وتعني 
وختليد  الشعرية  هذه  وإحياء  إقامة  األربعني  زيارة 
حيدها  ال  التي  واألخالقية  والرتبوية  الدينية  مزاياها 
مكان او زمان، من هنا فإن إقامة املجالس واملواكب 
احلسينية يف زيارة األربعني من كل سنة تشكل إحياًء 
لنهضة اإلمام الثائر والتعريف بالظروف القاسية التي 
أحاطت هبا، وخصوصًا تلك التعديات واالنتهاكات 
الرسول  سبط  بحق  األمويون  احلكام  ارتكبها  التي 
مراسم  وتعترب  أمجعني.   وصحبه وذويه  األكرم 
والطغاة  الظاملني  مدوية ضد  األربعني رصخة  زيارة 
املقدسة من  اىل كربالء  املجيء  للزائرين عىل  وحمفزًا 
أجل جتديد البيعة لإلمام احلسني، وهذه عالمات 
املعامل  واضحة  رسالة  وهي  كبرية  ومدلوالت  كثرية 
اىل كل الطغاة للكف عن أساليبهم يف انتهاك حقوق 
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العليا  املثل  وتنمية  بناء  عىل  تساعد  اهنا  كام  األمة، 
ممن   احلسني اإلمام  يريده  بام  امللتزم  املسلم  للفرد 
إنسان قد  ينارصه كي ُيصنَع الضمري احلي لدى كل 
اخلطباء  أمعن  وكلام  واألهواء.  الدنيا  حب  جيرفه 
والشعراء احلسينيون يف رثاء اإلمام احلسني وذكروا 
مصيبته وأهل بيته تفتح هلم ولزوار اإلمام أبواب 
العفاف والشفاعة واملغفرة، وهلذا باتت هذه الزيارة 
من  الشهداء  سيد  مع  العهد  لتجديد  مستدامًا  سياقًا 
سنة،  كل  من  األربعني  يوم  يف  الكرام  الزوار  قبل 
كافة،  العامل  أصقاع  من  القادمون  الزوار  هؤالء 
متجشمني عناء السفر واملشقة والتعب واملخاطر التي 
تتمثل بتهديد حياهتم من قبل املتطرفني واإلرهابيني 

كالدواعش الوهابيني. 

الشعرية متثل أعظم وأكرب جتمع ديني يف  إن هذه 
العامل، لذا فإن أردنا أن نتعرف عىل اإلسالم احلقيقي 
لتعضيد  عظيمة  مناسبة  ألهنا  األربعني،  بزيارة  علينا 
حتمل  الزيارة  هذه  من  نتعلم  أننا  كام  واملثل.  القيم 
وكذلك  يشء  كل  مفتاح  ألنه  والصرب  الصعاب 

الوقوف ضد اإلرهاب والتكفرييني.
والوالئي  اجلهادي  العزم  هذا  نالحظ  هنا  ومن 
واإلرصار  املليوين  امليش  خالل  من   النبي لسبط 
زيارة  مراسم  ألداء  املقدسة  كربالء  اىل  التوجه  عىل 
ألوان  الزائرون من  له  يتعرض  بالرغم مما  األربعني، 
كربالء  اىل  املسري  أثناء  األمنية  والتهديدات  العذاب 

املقدسة.
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