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زيارة الأربعين ٌ
مثال لحوار الح�ضارات االن�سانية
الباحثة ابت�سام �سلمان عبد ال�سادة ال�شحماين
الملخ�ص
حينام تصل الكتابة عند أسوار ظاهرة زيارة االربعني املباركة حمولة تقديم وصف او تفسري لبعض اشكال

ومضمونات هذه الظاهرة االسالمية واالنسانية املباركة..فأن اللغة تعلن ـ بكل شجاعة ـ عن عجزها التام عن

اقتحام مثل هذا املوضوع اخلطري ،ذلك ان الضاهرة املذكورة فوق آليات الوصف والكشف ،ومستوياهتا اعمق
من امكانيات الغوص البياين والتجسيد اللغوي .هلذا ولغريه ،سوف نبذل ما بوسعنا عرب هذه الورقة املتواضعة

تقديم ما يمكن التقاطه من دالالت ومعاين خمتلفة جتسدت يف زيارة االربعني ..ليكون فيها ((الفكر العقيدة
التضحية االنسانية )).....هي التي تُزار اكثر من زيارة املادة واجلسد واملرئي وامللموس ،....فعند هذه الزيارة

االربعينية تصبح الزيارة لألحياء اكثر منها بكثري زيارة للتوديع ورسم مالمح النهاية واالنقطاع ،وهذه الفكرة
بالضبط ،هي ماينطبق عىل زيارة االربعني احلسينية ،التي يامرسها املاليني من حمبي اهل البيت .

تكون بحثنا هذا من مقدمة وخامتة ومبحثني تناولنا يف املبحث االول مفهوم الزيارة يف اللغة واالصطالح

فضال عن مفهوم الزيارة يف القران الكريم والسنة النبوية املطهرة ،اما املبحث الثاين :فتضمن حوار احلضارات
الدويل يف زيارة االربعني وتفصيل ذلك يف التعارف والتقارب من خالل السري عىل االقدام وزيارة مراقد اهل

البيت  من كل اجلوانب اذا كان من جانب الوالء واحلب الاهل البيت  او من جانب االطالع عىل االثار
والقدسية للمراقد املطهرة .فكل املعاين شملت التقارب والوحدة من خالل اهل البيت .فضال عن القرب هلل

تعاىل واىل رسوله واهل بيته من خالل زيارة االربعني كوهنا من عالمات املؤمن ،ثم بينا عىل ما نص عليه الدستور
الدويل يف االمم املتحدة عىل امهية حقوق االنسان يف العامل وكان من احد هذه الرشوط ان لكل الشعوب والدول
احلق يف ممارسة مراسيمها وطقوسها الدينية والقدسية حسب مقتضياهتا اخلاصة هبا..

واما عن الصعوبات التي واجهتني فهي ان املوضوع واسع ومتشعب يف فروعة وجوانبه املختلفة فضال عن

كثرة املصادر واختالف الروايات يف بعض النصوص.
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Arbaeen pilgrimage is an example of the dialogue of international civilizations
Researcher: Ibtisam Salman Al-Shahmani
The Holy Shrine of Imam Ali

Abstract
When we try to write about the phenomenon of the Holy Arbaeen in order to provide a
description or explanation for some of the forms and content of this Islamic and human phenomenon, the language will simply declare its inability to break into such a dangerous subject.
The reason behind that inability is that the mentioned phenomenon is above the mechanisms
of description and disclosure, and its levels are deeper than the possibilities of graphic diving
and linguistic embodiment. Therefore, we will do what we can through this modest research to
provide what can be captured of various meanings and signs embodied in the Arbaeen pilgrimage such as thought, doctrine, and human sacrifice ... etc., which are far more wanted than the
material entities, as the Arbaeen became more for the living than to bid farewell, and this idea
exactly, is can be applied on the pilgrimage practiced by millions of lovers of Ahl al-Bayt.
This research is divided into an introduction, conclusion, and two chapters, the first chapter is dealing with concept of pilgrimage in language and terminology, while the second one
includes the dialogue of international civilizations in the Arbaeen by acquaintance and convergence through the long walk to Karbala, or by loyalty and love to Ah- al-Bayt.

380

حمور زيارة األربعني يف العالقات الدولية وحوار احلضارات

المقدمة
احلمـد هلل رب العاملين والصلاة والسلام على

أرشف اخللـق أمجعين املبعـوث رمحـة للعاملين سـيدنا
حممـد وعلى أهـل بيتـه الطيبين الطاهريـن.

أمهيـة زيـارة القبـور بصـورة عامـة ومـا هلـا مـن تأثير

على الشـخص ،وخامتة.

وهنـاك ميـزة وأمهيـة يف زيـارة قبر اإلمـام

احلسين حيـث تتوافـد لـه املحبين مـن كل بقـاع

حينما تصـل الكتابـة عنـد أسـوار ظاهـرة زيـارة

العـامل ،وبينّـا مـن خلال الروايـات إن الزهـراء

تفسير لبعـض أشـكال ومضمونـات هـذه الظاهـرة

بقضـاء حوائجهـم ،وقـد أمجعـت االُمـة االسلامية

األربعين املباركـة وحماولـة تقديـم وصـف أو

اإلسلامية واإلنسـانية املباركـة ،فإن اللغـة تعلن بكل

شـجاعة عـن عجزهـا التـام عـن اقتحـام مثـل هـذا

املوضـوع اخلطير ،ذلـك ان الظاهـرة املذكـورة فـوق
آليـات الوصـف والكشـف ،ومسـتوياهتا أعمـق مـن
امكانيـات الغـوص البيـاين والتجسـيد اللغـوي.

هلـذا ولغيره ،سـوف نبـذل مـا بوسـعنا عبر هـذه

تسـتقبل زوار ولدهـا احلسين وتتضرع اىل اهلل
على اسـتحباب زيـارة القبـور واحلـث عليهـا وأخذنا
عـدة أدلـة وروايـات حتـث على زيـارة القبـور ومنهـا

قـول النبـي حممد( :بين قربي ومنبري روضة من
ريـاض اجلنـة) وقـد بينّـا من خلال قول الرسـول َّ
بأن

هنالـك أمهيـة للقبر واحلث عىل التمسـك بزيـارة قرب
النبـي ،واحلسين هـو نفـس رسـول اهلل حيـث

قـال (حسين منـي وانـا مـن حسين).

الورقـة املتواضعـة لتقديـم مـا يمكـن التقاطـه مـن
ٍ
ومعـان خمتلفـة جتسـدت يف زيـارة األربعين
دالالت

أمـا املطلـب الثالـث فيتضمـن :فضـل وقدسـية

هـي التـي تُـزار أكثـر مـن زيـارة املـادة واجلسـد واملرئـي

التـي ُيذكـر فيهـا اهلل تعـاىل ورسـوله وآل بيته ويترضع

ليكـون فيهـا ((الفكـر ،العقيـدة ،التضحيـة ،اإلنسـانية))
وامللمـوس.

فعنـد ذاك تصبـح زيـارة األربعين زيـارة لألحيـاء

أكثـر منهـا بكثير زيـارة للتوديـع ورسـم مالمـح
النهايـة واالنقطـاع ،وهـذه الفكـرة بالضبـط ،هـي مـا
ينطبـق على زيـارة األربعين احلسـينية،التي يامرسـها

املاليين مـن حمبـي أهـل البيـت.

لقـد تضمن بحثنـا هذا مقدمة ومبحثين تناولنا يف

املبحـث األول مفهـوم الزيـارة يف اللغـة واالصطالح
فض ً
والسـنَّة
لا عـن مفهـوم الزيـارة يف القـرآن الكريم ُّ

النبويـة املطهـرة ،ويف املطلـب الثـاين فضل زيـارة أهل

القبـور وفضـل زيـارة قبر اإلمـام احلسين وبينّـا

املسـاجد ومراقد أهل البيتّ .
إن األماكن املقدسـة

الشـخص مـن خالهلـا اىل العبـادة هلل تعـاىل والتوسـل

باألوليـاء يكـون يف غايـة السـكينة والوقـار ممـا
جيعـل لـه آثـار ًا روحيـة ونفسـية ،كما بينّـا احلـث على
الصلاة والدعـاء يف املسـاجد ومراقد أهـل البيت،

وهنالـك الكثير مـن الروايـات التـي بينـت هـذا.

أمـا املبحـث الثـاين :فقـد جـاء يف أربعـة مطالـب

ورد يف املطلبين االول والثـاين :حـوار احلضـارات
االجتامعيـة واالنسـانية والدوليـة يف زيـارة االربعين

وتفصيـل ذلـك يف التعـارف والتقـارب مـن خلال

السير على األقـدام وزيـارة مراقـد أهـل البيـت

مـن كل اجلوانـب سـواء كان مـن جانـب الـوالء
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واحلـب ألهـل البيـت أو مـن جانـب االطلاع

املصـادر عـن احلضـارات والـدول مـع تشـعبها.

شـملت التقـارب والوحـدة الدوليـة مـن خلال أهل

مـع هـذا كان املوضـوع يف غايـة األمهيـة كونـه
موضوعـ ًا يرتبـط بحياتنـا ومقدسـاتنا.

على اآلثـار والقدسـية للمراقـد املطهرة ،فـكل املعاين
البيـت ،ومـن ثـم بينّا التعـرف عىل زيـارة األربعني

وأمهيتهـا وماهـي الغايـة منهـا وماهـي األهـداف مـن
خلال زيـارة أربعين اإلمـام احلسين ،وتناولنا يف

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

المبحث الأول :مفهوم الزيارة

املطلـب الثالـث األدلـة على زيـارة األربعين التي من

المطلب الأول:

عالمـات املؤمـن ،ومـا هلـا من أجـر وثـواب ألهنا تعد

تعري�ف الزي�ارة ف�ي اللغ�ة واال�صطلاح وف�ي

خالهلـا توصلنـا على مراتب عـدة ومن أمههـا أهنا من
عبـادة وإحياء شـعرية ومواسـاة لرسـول اهلل وابنته

وال�س�نَّة النبوي�ة ال�ش�ريفة
الق�ر�آن الكري�م ُّ

الزهراء فض ً
ال عن القرب هلل تعاىل واىل رسـوله

الزيارة يف اللغة :هي القصد واملالقاة.

عالمـات املؤمـن ،وتناولنـا يف املطلـب الرابـع :حـوار

زور ،ويف احلديـث أن لـزوارك عليـك حقـ ًا ،وهـو يف

«وآل البيت»« من خالل زيارة األربعني كوهنا من

احلضـارات مـن خلال زيـارات أربعين احلسين

نـص عليـه ميثـاق االمـم املتحـدة يف االمم
ثـم بينّـا مـا َّ
املتحـدة مـن أمهية حقوق اإلنسـان يف العـامل وكان من

أحـد هـذه الشروط :لـكل الشـعوب والـدول احلـق
يف ممارسـة مراسـيمها وطقوسـها الدينيـة والقدسـية
نـص االسلام
حسـب مقتضياهتـا اخلاصـة هبـا .وقـد َّ

على حقـوق اإلنسـان يف كافـة جوانـب احليـاة كـون
االنسـان خليفـة اهلل تعـاىل يف األرض ،فلا تعدي عىل

حقـوق اآلخريـن وآرائهـم ومقدسـاهتم ،واحترام
الـكل بـدون فرق.

وأمـا عـن الصعوبـات التـي واجهتنـي فتمثلـت

ومتشـعب يف فروعـه وجوانبـه
واسـع
بـأن املوضـوع
ٌ
ٌ
املختلفـة فض ً
لا عـن كثـرة املصـادر واختلاف

الروايـات خاصـة فيما يتعلـق بـ«السير» ولكـن يف

جانـب اآلخـر مـن البحـث هنالـك اختلاف يف
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والـزور (الزائـر) وهـو الـذي يزورك يقـال :رجل

األصـل مصـدر وضـع موضع اإلسـم كصـوم ونوم،

بمفـرد صائـم ونائم(.)1

وأمـا املعنـى االصطالحـي للزيـارة :فإنـه ال يـكاد

خيـرج عـن املعنـى اللغـوي وإن «كان املتبـادر هـو

زيـارة القبـور غالبـ ًا .
()2

إن زيـارة القبـور مـن االمـور التـي أمجعـت االُمـة

اإلسلامية عليهـا وعلى اسـتحباهبا بلا فـرق بين
مذاهبهـا املختلفـة ،ومارس ذلـك كبريهم وصغريهم

اللهـم إال مـن شـذ ونـدر ،وقبـل أن تنطـرق اىل بعض

األحاديـث عـن أهـل البيت نبين بأن أحـد االمور

األساسـية التـي أقرهـا االسلام بالعقـل والنقـل ،هو
وجـود احليـاة بعـد املـوت ،وإن األرواح تعيـش يف

عـامل برزخـي بين الدنيـا واآلخـرة ،فيهـا النعـم وفيها
العـذاب .فعـن حممـد بن مسـلم قـال :قلـت أليب عبد
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هلل« :املوتـى تزورهم؟ قال :نعـم .قلت :فيعلمون

تعد هذه اآلية من اآليات القرآنية الواضحة يف

ويفرحـون بكـم ويستأنسـون إليكـم( .)3دل ذلك عىل

مكان ًا لعبادة اهلل وتذكر اليوم اآلخر ،وهذا كان أمر ًا

بنـا إذا أتيناهـم؟ فقـال :إي واهلل إهنـم ليعلمـون بكـم

أن هنالـك بابـ ًا مفتوحـة بين األحياء واألمـوات وقد
أرشـدت الرشيعـة النـاس اىل طرقه لغايـات وأهداف

نبيلـة ورشيفة(.)4

هنالـك طائفـة من األدلـة القرآنية التي يسـتدل هبا

على مرشوعيـة زيارة القبـور ،نذكر منهـا ما ييل:
َ َ ُ َ ّ ََ
ع أَ َحـد ّمِنْ ُهـم َّم َ
ـات
ـل
ٍ
َ قـال تعـاىل﴿ :وال تص ِ
َ ً َ َ
ع َق ْ
ال َت ُق ْ
ـم َ َ َ
أبـدا و
بره ِ.)5(﴾...
ِ

فاملـراد بالصلاة هنـا هـو خصـوص الصلاة على

امليـت ،وموضـع االسـتدالل لدينـا على املطلـوب
ََ َُ ْ ََ َ ْ
بره ِ﴾ إذ ذهـب
هـو قولـه تعـاىل﴿ :ول تقـم ع ق ِ
كثير مـن املفرسيـن اىل أن املـراد يتجـاوز الوقـوف

عنـده وقـت الدفـن اىل عمـوم األوقـات .يسـتفاد مـن
اآليـة املذكـورة جـواز الوقـوف على قبـور املؤمنين

والدعـاء هلـم والرتحـم عليهـم ألن النهـي الـوارد

يف اآليـة خمتـص باملنافقين .وعلى هـذا فـان اآليـة

تعنـي بمفهومهـا جـواز زيـارة قبـور املؤمنين ،أي

الوقـوف على قبورهـم والدعـاء هلم .فاآليـة تدل عىل
«مرشوعيـة الوقـوف على قبـور املوتـى مـن املؤمنين

والرتحـم عليهـم وزيـارة قبورهـم والتردد إليهـا».
ْ َََ َ َ
از ُعون
وقوله تعاىل يف شأن أهل الكهف﴿ :إِذ يتن
َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ ُ ْ َ ً َّ ُّ ُ ْ َ ْ َُ
بينهم أمرهم فقالوا ابنوا علي ِهم بنيانا ربهم أعلم
ْ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ
ع أَ ْمره ِْم َلَ ّتَ
خ َذ َّن َعلَيْهمْ
ب ِ ِهم قال الِين غلبوا
ِ
ِ
ِ
ً
َّم ْس ِجدا﴾(.)6

بناء القبور واختاذها مزارات ومساجد بمعنى كوهنا
جرى عليه املؤمنون منذ حياهتم وكذلك بعد مماهتم ملا

يف ذلك من فوائد معنوية بالغة «ولو كان بناء املسجد

حمرم ًا لتعرض
عىل قبورهم أو قبور سائر األولياء أمر ًا َّ

عند نقل قوهلم بالرد والنقد لئال يضل اجلاهل».

مــا ورد عــن زي ــارة قــر رســول اهلل« وأهــل
َ َ ْ َ َّ
ْ
ُ
البيت» والشهداء ،قال تعاىل﴿ :ولو أنهم إِذ
َ
اس َت ْغ َف ُروا َّ
اء َ
وك فَ ْ
الل َو ْ
َظلَ ُموا أنْ ُف َس ُه ْم َج ُ
اس َت ْغ َفرَ
َ ُ ُ َّ ُ ُ
ول ل َ َو َج ُدوا َّ
الل تَ َّوابًا َرح ً
لهم الرس
ِيما﴾(.)7
ويعقب االمــام السبكي عىل هذه اآليــة قائالً:

«د ّلــت اآليــة عىل احلث للمجيء اىل الرسول»
واالستغفار عنده واستغفاره هلم ،وذلك وإن كان
ورد يف حال احلياة فهي رتبة له ال تنقطع بموته تعظي ًام

له( .)8

وقد روي من طرق اخلاصة ،كام يف صحيحة معاوية

بن عامر عن أيب عبد اهلل يف آداب دخول املدينة املنورة

َ َ َّ
وزيــارة النبي :اللهم إنك قلتَ ﴿ :ول ْو أن ُه ْم إِذ
َ
آء َ
ظلموا أنْ ُف َس ُه ْم َج ُ
وك فاستغفروا اهلل واستغفر
ََ َ ْ
َ
ً
َ ً
ج ُدوا اهلل ت َّوابا َّرحِيما﴾(.)9
ل ُه ُم الرسول لو
«وإين أتيـت نبيـك مسـتغفر ًا تائبـ ًا من ذنـويب ،وإين

أتوجـه بـك اىل اهلل ريب وربـك ليغفر يل ذنـويب «فاآلية
تـدل عىل جـواز املجـيء اىل قرب الرسـول من أجل

االسـتغفار وطلب التوبـة عند جنابـه الرشيف(.)10
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المطلب الثاني:
ف�ض�ل زي�ارة �أه�ل القب�ور وف�ض�ل زي�ارة قب�ر
ا لح�س�ين 
•

رسـول اهلل وزيـارة قبـور الشـهداء وزيارة قرب
•عـن أمحـد بـن حممـد عـن بـن حمبـوب ،عـن إبـان

قـال :فـو اهلل مـا قمـت حتـى أتـاه رجـل فقـال
ان يرزقنـي متـام العرشيـن حجـة قـال هـل زرت

قبر احلسين قـال :ال قـال :لزيارتـه خير مـن

عـن السـدويس ،عـن أيب عبـد اهلل قـال :قـال
رسـول اهلل :مـن أتـاين زائـر ًا كنت شـفيعه يوم

إذن هنالـك الكثير مـن االحاديـث والروايـات

•عـن أمحـد بـن أيب عبـد اهلل ،عن عثامن بن عيسـى،

على النفـس ،ولكـن هنالـك منزلـة وفضـل وأجـر

عـن املعلى أيب شـهاب قـال :قـال احلسين

لرسـول اهلل :يـا أبتـاه مـا ملـن زارك؟ فقـال
رسـول اهلل :يـا بنـي مـن زارين حيـ ًا أو ميتـ ًا أو
زار أبـاك أو زار أخـاك أو زارك كان حقـ ًا عليَّ أن
أزوره يـوم القيامـة و ُاخلصـه مـن ذنوبـه.

•عـن أيب عبـد هلل قـال :سـمعته يقـول :عاشـت

تـدل على زيـارة القبـور وماهلا مـن أمهية بالغـة وتأثري
عظيـم عنـد قبر احلسين فما وراء هـذا السر!؟

ذكرنـا َّ
إن زيـارة احلسين تعـادل عرشيـن حجة

وأفضـل مـن عرشيـن عمـرة وحجة .مـا هلـذا الفضل

العظيم؟.

عـن اإلمـام الباقـر( :لـو يعلـم النـاس مـا يف

زيـارة قرب احلسين مـن الفضـل ملاتوا شـوق ًا وتقطعت

أنفسـهم عليـه حسرات .ثـم قـال :مـن أتـاه شـوق ًا

فتقـول :هاهنـا كان رسـول اهلل وهاهنـا كان

وأجـر ألـف شـهيد مـن شـهداء بـدر ،وأجـر ألـف

املرشكـون .ويف روايـة اخرى عـن أيب عبد اهلل

كتـب اهلل لـه ألف حجـة متقبلة وألف عمـرة مربورة،
صائـم ،وثـواب ألـف صدقـة مقبولـة ،وثـواب ألـف

إهنـا كانـت تصلي هنـاك وتدعـو حتـى ماتـت.

نسـمة أريـد هبـا وجه اهلل تعـاىل ،ومل يزل حمفوظ ًا سـنته

بـن اسماعيل بـن بـزغ ،عـن صالـح بـن عقبـة،

حيفظـه مـن بين يديـه ومـن خلفـه وعـن يمينـه وعـن

•حممـد بـن حييـى عـن حممـد بن احلسين عـن حممد
عـن يزيـد بـن عبـد امللـك قـال :كنـت مـع أيب
فمـر قـوم على محير فقـال :أيـن يريد
عبـد اهللَّ 
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عرشيـن حجـة(.)11

فاطمـة بعـد رسـول اهلل مخسـة وسـبعني
يومـ ًا مل ت َُـرى كارشة وال ضاحكـة تـأيت قبـور
الشـهداء يف كل مجعـة مرتين اإلثنين واخلميـس

•

خير مـن حجة وعمـرة وحجة حتى عـدَّ عرشين

لـه :إين قـد حججـت تسـع عشر حجـة فـادع اهلل

القيامـة.

•

أهـل العـراق :وزيارتـه واجبـة؟ قـال :زيارتـه

•عـن أمحـد بـن حممـد ،عـن احلسـن بـن علي ،عـن

احلسين تعـدل حجـة مـع رسـول اهلل.

•

مـن زيـارة الشـهيد الغريـب؟ فقـال رجـل مـن

حجـة وعمـرة ثـم قـال :مقبـوالت مبرورات

حريـز ،عـن فضـل بـن يسـار قـال« :إن زيـارة قرب

•

هـؤالء؟ قلـت :قبـور الشـهداء قـال فما يمنعهـم

مـن كل آفـة أهوهنـا الشـيطان ،ووكل بـه ملـك كريـم

شماله ومـن فـوق رأسـه ومـن حتت قدمـه ،فـإن مات
يف سـنته حرضتـه مالئكـة الرمحـة حيضرون غسـله

حمور زيارة األربعني يف العالقات الدولية وحوار احلضارات

وأكفانه واالسـتغفار له يشـيعونه إىل قربه باالسـتغفار

فمن خالل الروايات املذكورة يمكن القول بأن:

يروعانـه ،و ُيفتح
ضغطـة القبر ومـن منكـر ونكير أن ّ

قربه من اجلنة أو الشعور بأنه يف جنة األرض ،ثم

لـه ،ويفسـح لـه يف قبره مـدّ بصره ويؤمنـه اهلل مـن
لـه بـاب إىل اجلنـة و ُيعطـى كتابـه بيمينـه ،ويعطـى يوم

(أول ما يشعر به الزائر عند قرب احلسني هو

يشعر الزائر أنه قريب من رســول اهلل كام قال

القيامـة نـور ًا يضيء لنـوره مـا بين املشرق واملغرب،
ٍ
منـاد :هـذا مـن زار قبر احلسين شـوق ًا
وينـادي

والقرب من فاطمة.»

زوار احلسين بـن علي.

زوار ولدها احلسني ،ثم وجــود مالئكة حتيط

حسني مني وأنا من حسني «ألن نفس رسول اهلل

ٍ
يومئذ أنـه كان من
إليـه ،فلا يبقـى يف القيامـة إال متنى

لقد بينّا يف األحاديث أهنا سالم اهلل عليها تستقبل

عن أيب عبد اهلل قــالّ :
(إن فاطمة بنت

بقربه الرشيف وبزائره ،كام ورد يف الزيارة :السالم

لزوار قرب ابنها احلسني فتستغفر
حممد حترض ّ

هلم ذنوهبم).

عليك وعىل املالئكة التي أحاطت يف قربك الرشيف،

ومــن جانب آخــر عندما يقول الشخص السالم

قال رسول اهلل( :حسني منّي وأنا من حسني

عليك ورمحة اهلل وبركاته يا أبا عبد اهلل احلسني فإن

األسباط) فهذا هو نفس رسول اهلل هذا هو احلسني

عنا ويقول إذ يقول عليك السالم ورمحة اهلل وبركاته،

أحــب اهلل مــن أحــب حسين ًا ،حسني سبط من

ابن عيل.)12(

احلسني يرد السالم لكن الذنوب حتجب صوته

فيبعث اهلل له السالم والرمحة والربكة التي طلبها

عن أيب عبد اهلل قال ما بني قرب احلسني بن

احلسني لذلك الزائر فيحس بالراحة واالطمئنان

تشيع املالئكة :فانّه إذا خرج من منزله ش ّيعه ستامئة

عن أهل البيت ،فأي شخص يسلم ويرد يف هذه

عيل إىل السامء السابعة خمتلف املالئكة.

ملك يف جهاته الست( :الفوق والتحت والشامل
واجلنوب والرشق والغرب) أي حياط باملالئكة ويكون

كالدرة يف قبضة اليد املالئك ّية الطاهرة والقدس ّية،
ّ
وكذلك تشيعه وتستقبله صنف آخر من املالئكة.
عن ابن سنان عن أيب عبد اهلل قال سمعته

يقول :قرب احلسني عــرون ذراعــا يف عرشين

ذراع ًا مكرس ًا روضة من رياض اجلنة وفيه معراج إىل

السامء فليس من ملك مقرب وال نبي مرسل إال وهو
يسأل اهلل أن يزوره ففوج هيبط وفوج يصعد(.)13

والسكينة .وهذه الصيغ من السالم كثري ًا ما وردت

الصيغة تصل له الرمحة والربكة ،فكيف لو كان من
يرد علينا السالم ابن بنت رسول اهلل .فتكون الرمحة

هلا طعم خاص.

وهلذه املنزلة والكرامة للرسول وابنته فاطمة

إذا اقبل الزائر اىل قرب احلسني عارف ًا بحقه ،تبدأ من

أول خطوة خيطوها إذ تتوقف الذنوب وتزول اهلموم

وترتاح النفوس ويبدأ الشعور بأنه يف اجلنة ،كرام ًة

للرسول وابنته فاطمة وللدماء الزكية التي
ُبذلت من احلسني وأوالده وأصحابه من أجل
الدفاع عن الدين واستقامته.
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هذا من باب ومن باب اخرى يشاهد زائر قرب

الناس ملا هلم من فضل وشأن ومنزلة ،وبام أن عامة

الكرامة والرفعة للشهداء ،وكم هلا رفعة ومنزلة

الدنيا وما فيها فيكون الدعاء ضعيف ًا أي حمجوب ًا ،بينام

احلسني فضل الشهادة يف سبيل اهلل وماهي
حيظى هبا حتى زائر يزور الشهيد الذي استبيحت
دماؤه يف سبيل اهلل والدين كام ناهلا شهداؤنا االبطال

يف احلشد الشعبي املقدس اقتدا ًء بإمامهم احلسني
والسري عىل هنجه والدفاع عن املقدسات والدين.)..

المطلب الثالث:
ف�ضل وقد�سية الم�ساجد ومراقد �أهل البيت 

الناس حتيطه الذنوب والغفلة والشهوة ويشغلهم هم
األئمة نذروا انفسهم هلل واشــروا اآلخرة بثمن

الدنيا ،فتقسم الناس هلل بعظمتهم وتضحيتهم..

بقضاء حوائجهم وتيسري امورهم.

كام ان هذه املقامات مفتوحة للجميع ،أي مجيع
ٍ
مصل
الطوائف واالديان لو نشاهد ما يوجد فيها بني
وتال للقرآن الكريم ،وبني ٍ
ٍ
ٍ
وزائر ،أي أن ذكر اهلل
باك
عز وجل هو الذي يطفح يف هذه املقامات.

إن مجيع الطوائف اتفقت عىل أجر وثواب الصالة

لو نظرنا اىل زيارة االمام احلسني فإنه وصل اىل

تقرب وخشوع وملا هلا من قدسية وأجر ،كام ورد عن

اهلل والدين ،وهذا ما دلت عليه زيارته :أشهد انك

والدعاء والترضع يف «املساجد» ليكون الشخص يف

رسول اهلل :أال طوبى ملن كانت املساجد بيوته ،أال

طوبى لعبد توضأ يف بيته ثم زارين يف بيتي ،أال إن عىل
بش ّ
املشائني يف الظلامت إىل
املزور كرامة الزائر ،أال ّ

املساجد بالنور الساطع يوم القيامة.

كام ورد إن املساجد بيوت اهلل فيها يعبد ،وفيها

ُيذكر إسمه ّ
وإن من شأن الكريم أن يكرم من زاره يف

بيته ّ
وإن املساجد يف األرض مزار املالئكة يف السامء،

منها تصعد األعــال وإليها تنزل الرمحات ،تبنى
املساجد إلقامة الشعائر وإظهار أعالم الدين .تبنى
املساجد فيفرح ببنائها أهل السامء واألرض وجيعلها

اهلل مهبط الرمحة والرضوان ،إذن إن قبور األنبياء
واألئمة عليهم السالم مهبط املالئكة والرمحة ،وفيها

يذكر اسم اهلل وفيها يترضع االنسان اىل اهلل تعاىل

ويكون األئمة الذين حيرض اليهم الناس سب ً
ال

للتوجه هلل تعاىل ،أو يكونون وجها عند اهلل يتخذهم
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اعىل مرتبة من اليقني ملا بذل من دماء زاكية يف سبيل
قد أقمت الصالة وآتيت الزكاة وأمرت باملعروف
وهنيت عن املنكر وأطعت اهلل ورسوله حتى أتاك

اليقني ،ومن ثم ورد :السالم عليكم يا أنصار دين اهلل

السالم عليكم يا أنصار رسول اهلل.

إن هذه الكلامت فيها تقرب هلل والرسول

قبل احلسني تــدل عىل فدائه نفسه هلل والدين
والـــرســـول ،وهلــــذه الــكــرامــة واملــرتــبــة لــإمــام

احلسني يــدعــو زوار االمـــــام احلسني

ويتوسلون مترضعني به اىل اهلل كام ورد :أسأل اهلل

بالشأن الــذي لك عنده وباملحل الــذي لك لديه.
فلننظر اىل الــزيــارة املعتربة واملعتمدة يف حرم

مــوالي أمــر املؤمنني وهــي زيــارة أمــن اهلل ،التي

هي أربع أو مخس أسطر ففيها أروع صور املناجاة
مــع رب الــعــاملــن( :اللهم اجعل نفيس مطمئنة

حمور زيارة األربعني يف العالقات الدولية وحوار احلضارات

بــقــدرك ،راضــيــة بــقــضــائــك .)..فــهــذه املقامات

حجري ،واحلجر األسود يمني اهلل يف األرض ،ومن

ويف الزيارة اجلامعة  -التي هي من بركات اإلمام

مظاهر ملعاين توحيدية ،وكذلك مراقد أهل البيت..

يف ال ــواق ــع هــي حمــطــات لــذكــر اهلل عــز وجــل.
اهلادي نالحظ أن هناك دعوة إىل التكبري ،أي

كرب اهلل قبل أن تــزور ،من أجل استحضار املعاين
التوحيدية ،قبل استحضار املعاين الوالئية.

إن رب العاملني عندما يتكلم يف كتابه الكريم،

يذكر آخــر ما يمكن أن يقال يف هــذا الباب ،ليس

﴿و َما
كتاب جماملة وال كتاب شعري عندما يقولَ :
النس إِلَّ لِيعبدُ ِ
َخ َل ْق ُت ِْ
ون﴾( )14فكل حركات
َُْ
ال َّن َو ْ ِ َ
الوجود ينبغي أن ترتبط مع هذا اهلدف ألجيل ،وأئمة

أهل البيت ليس هلم وجود مستقل يف قبال اهلل

عز وجــل ،فهدفهم هو هدف رب العاملني :وهو
إيصال العباد وداللتهم عىل قمة العبودية هلل عز
َّ ُ ْ للّ
وجــل ،إذ هم املصداق لقوله تعاىل﴿ :اتقوا ا
َُ
َح َّق تقاتِهِ﴾( ،)15فاملعصومون األول فــاألول

املعلوم أن املسلمني يق ّبلون احلجر بإمجاعهم ،فهذه

والنبي األكــرم ملــاذا جعل الروضة بني القرب وبني
املنرب؟ رغم مصداقية رسول اهلل ال ينطق عن اهلوى،

فخصص اجلنة بني قــره ومنربه ليكون التمسك

بالقرب واملنرب وما بينهام ،وإن دل ذلك عىل يشء فإنه
يدل عىل أمهية ورضورة القرب وما يتعلق به من قدسية
وكرامة ،وما يتعلق باملنرب وما بينهام أي الروضة ،فلو

كانت هنالك كراهية للقرب ملا جعل رسول اهلل
املسلمني يتعلقون بام بني القرب واملنرب ،وكام أن املسجد

مكان مقدس فكذلك الروضة النبوية إنام اكتسبت
الروضة رشافتها لوجود هذا القرب الطاهر فيها.
فإذن السياسة الرشعية قائمة عىل استغالل كل فرصة

من أجل ربط الناس باملعاين التوحيدية تارة ،وباملعاين

الوالئية تارة أخرى(.)17

األمثل فاألمثل هم الذين حققوا هــذا الشعار.

ومن خالل التفاسري والروايات املذكورة يمكن

إليهم ليوصلوهم إىل الغاية املنشودة وأما بالنسبة

هم األنبياء والرسل واحلكامء وأئمة اهلدى التي يذكر

فإذن أئمة أهل البيت يريدون َمن يسلمون أيدهيم

إىل إحياء ذكرهم وزيارهتم واالهتامم هبذه املظاهر
واملشاهد فهذه كلها تعود إىل قوله تعاىلَ :
﴿و َمن
َْ َ ُْ ُ
ُ َ ّ ْ َ َ َ َّ َ َّ َ
وب﴾(.)16
يع ِظم شعائِر اللِ فإِنها مِن تقوى القل ِ
املالحظ أن القرآن الكريم يف مقام بيان الكليات

العامة ،فهو يدعونا إىل تعظيم الشعائر ،ولكن كيف

نعظم الشعائر؟ من خــال مرسحية ،من خالل
فيلم سينامئي ،من خالل إنشاء فضائية ،من خالل

تشييد مرقد يــزوره الناس ليذكروا اهلل عز وجل.

القول( :ان التفاسري تشري اىل أن بيوت اهلل يف األرض
فيها ذكر هلل تعاىل والدعاء ،وما هلم من كرامة وفضل

عظيم ،وقد ورد يف تفسري الثقلني بيت النبي
وبيت عيل .ولقد ورد عن النبي :حسني مني

وأنا من حسني« ..إذن هو نفس نبي اهلل ،ثم هو ابن

فاطمة بنت رسول اهلل وعيل بن أيب طالب الذي نرص
رسول اهلل والدين واالسالم .فعندما تكون الزيارة

للمراقد هلا فضل وأجر عظيم فزيارة احلسني هلا
فضل وميزة خاصة كام ذكرنا يف املحاور السابقة).

إن الكعبة عىل رأس هــذه املشاهد ،وهــي بنيان
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المبحث الثاني:
زيارة الأربعين تطبيق لحوار الح�ضارات
المطلب الأول :ماهية زيارة االربعين؟

«زيـار ُة األربعين» هـي زيـار ُة اإلمـا ِم احلسين

يف العرشيـ َن مـن َص َفـر أربعني االمام احلسين ،حيث
يؤمـه املاليين مـن املسـلمني مـن الكثير مـن البلـدان

العربيـة واالسلامية إضافـة اىل العـراق.

روي عـن أيب حممـد احلسـن بن عيل العسـكري

انـه قـال« :عالمـات املؤمـن مخـس :صلاة احـدى

ومخسين وزيـارة األربعين والتختـم باليمين وتعفير
اجلبين واجلهـر ببسـم اهلل الرمحـن الرحيـم » .وقـد

اسـتدل على اسـتحباب زيـارة اربعين احلسين

يف يـوم االربعين مـن خلال كلمـة االمـام «زيـارة

األربعين»(.)18

قـال السـيد ابـن طـاووس« :قـال الـراوي :وملـا

رجـع نسـاء احلسين وعيالـه مـن الشـام وبلغـوا
اىل العـراق قالـوا للدليـلُ « :م َّـر بنـا عىل طريـق كربالء

«فوصلـوا اىل موضـع املصرع».

وقـال السـيد حممـد بـن أيب طالـب :فسـألوا يسـار

هبـم على العـراق ،ليجـددوا عهـد ًا بزيـارة أيب عبد اهلل
.

وقـال القنـدوزي« :ثـم أمرهـم يزيـد بالرجـوع

اىل املدينـة املنـورة فسـار القائـد هبـم ،وقـال االمـام

والنسـاء للقائـد :بحـق معبـودك أن تدلنـا على طريـق

كربلاء ،ففعـل ذلـك حتـى وصلـوا كربلاء».

قـال الشـيخ البهائـي« :التاسـع عرش مـن صفر فيه

زيـارة األربعين أليب عبـد اهلل وهـي مرويـة عـن

الصـادق وقتهـا عند ارتفـاع النهـار ،ويف هذا وهو
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يـوم االربعين مـن شـهادته كان قـدوم جابـر بـن عبد

هلل االنصـاري ريض اهلل عنـه لزيارتـه واتفـق يف
ذلـك اليـوم ورود حرمـه مـن الشـام اىل كربلاء،
قاصديـن املدينـة على سـاكنها السلام والتحيـة».

السـيد ابـن طـاووس يف كتـاب «إقبـال االعمال»

حيـث قال« :وجدت يف املصباح أن حرم احلسين
وصلـوا املدينـة مـع موالنـا علي بـن احلسـن يـوم

العرشيـن مـن صفـر ،ويف غير املصبـاح اهنـم وصلـوا
كربلاء أيضـ ًا يف عودهتم من الشـام يـوم العرشين من
صفـر وكالمهـا مسـتبعد ألن عبيـد اهلل بـن زيـاد لعنـه
يعرفه ما جرى ويسـتأذنه يف محلهم
اهلل كتـب اىل يزيـد ّ
ومل حيملهـم حتـى عـاد اجلـواب إليـه وهـذا حيتـاج اىل

نحـو عرشيـن يومـ ًا أو أكثـر منهـا ،وألنـه ملـا محلهـم
اىل الشـام روي أهنـم أقامـوا فيـه شـهر ًا يف موضـع ال

يكنّهـم مـن حـر وال برد ،وصـورة احلـال يقتيض أهنم
تأخـروا أكثـر مـن أربعني يومـ ًا من يوم قتـل اىل أن
وصلـوا العـراق او املدينـة ،وأما جوازهـم يف عودهتم

على كربلاء فيمكـن ذلـك ولكنه مـا يكـون وصوهلم
إليهـا يـوم العرشيـن مـن صفـر ألهنـم اجتمعـوا على

مـا رواه جابـر بـن عبـد هلل االنصـاري فـإن كان جابـر
وصـل زائـر ًا مـن احلجـاز فيحتـاج وصـول اخلبر إليه

وجميئـه أكثـر مـن أربعين يومـ ًا وعلى أن يكـون جابـر

وصـل مـن غير احلجـاز مـن الكوفـة أو غريهـا»(.)19

المطلب الثاني:
االدلة على زيارة االربعين
لقـد ذكـر العلماء مجلـة مـن األدلـة التـي تشير

اىل اسـتحباب زيـارة األربعين ،وقبـل الدخـول يف

حمور زيارة األربعني يف العالقات الدولية وحوار احلضارات

صلـب املوضـوع نذكـر اآليـة الكريمة التـي حتث عىل

الصلاة والدعـاء والتضرع يف بيـوت اهلل تعـاىل ،قـال
﴿ف ُب ُيـوت أَذ َِن َّ
ـر ف َ
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ِيهـا بالْ ُغ ُ
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ـب فِيهِ
َ
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َ ْ
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الل يَ ْر ُز ُق َم ْن ي َ َش ُ
ع ِملـوا وي ِزيدهم م
ـاء
ِـن ف ِ ِ
َ ْ
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ـاب .)20(﴾٣٨
بِغ ِ
ير حِس ٍ
وأخـرج ابـن مرداوهيه عن أنس بـن مالك وبريدة

قـاال :قـرأ رسـول اهلل هذه اآلية «يف بيـوت أذن اهلل
أن ترفـع» فقـام إليـه رجـل فقـال :أي بيـوت هـذه يـا
رسـول اهلل؟ قـال :بيـوت األنبيـاء ،فقـام إليـه أبـو بكر
فقـال :يـا رسـول اهلل هـذا البيـت منهـا  -بيـت علي

وفاطمـة-؟ قـال :نعـم مـن أفاضلها.

أقـول :ورواه يف املجمـع ،عنـه مرسلاً ،وروى

هـذا املعنـى القمـي يف تفسيره بإسـناده عـن جابر عن

أيب جعفـر ولفظـه :قـال :هي بيـوت األنبياء وبيت

علي منها(.)21

عـن حممـد بـن مهـام قـال :حدَّ ثنـا جعفـر بـن حممد

بـن مالـك قـال :حدثنـا القاسـم بـن الربيـع عـن حممد
بـن سـنان عـن عامر بـن مـروان عـن منخل عـن جابر
عـن أيب جعفـر يف قولـه عـز وجـل :يف بيـوت اذن
اهلل ان ترفـع ويذكـر فيهـا اسـمه قـال :هـي بيـوت
االنبيـاء وبيـت علي منهـا(.)22

ويف عيون االخبار يف الــزيــارة اجلامعة جلميع

االئمة املنقولة عن اجلواد :خلقكم اهلل انور ًا

فجعلكم بعرشه حمدقني حتى م َّن علينا بكم فجعلكم

اهلل «يف بيوت أذن اهلل أن ترفع ويذكر فيها اسمه».

يف كتاب كامل الدين ومتام النعمة يف باب اتصال

الوصية من لدن آدم بأسناده إىل حممد بن الفضيل

عن أيب محــزة الثاميل عن أيب جعفر حممد بن عىل
الباقر حديث طويل وفيه يقول :انام احلجة يف
آل ابراهيم لقول اهلل عزو جل« :ولقد آتينا آل ابراهيم

الكتاب واحلكمة وآتيناهم ملك ًا عظي ًام «واحلجة

األنبياء وأهل بيوتات األنبياء حتى تقوم الساعة الن

كتاب اهلل ينطق بذلك ،ووصية اهلل جرت بذلك يف
العقب ،من البيوت التي رفعها اهلل تبارك وتعاىل عىل
الناس ،فقال« :يف بيوت أذن اهلل أن ترفع ويذكر فيها
اسمه» وهى بيوتات األنبياء والرسل واحلكامء وأئمة

اهلدى .
()23

عن أيب عبد اهللقال« :كان احلسني حتمله

ُامه .فأخذه النبي وقال :لعن اهلل قاتلك ولعن

َ
وأهلك اهلل املتوازرين عليك ،وحكم اهلل
سالبك،

بيني وبني من أعان عليك .قالت فاطمة الزهراء

يا أبت أي يشء تقول؟ قال :يا بنتاه ذكرت ما يصيبه
بعدي وبعدك من األذى والظلم والغدر والبغي،

وهو يومئذ يف عصبة كأهنم نجوم السامء يتهادون
اىل القتل ،وكأين انظر اىل معسكرهم واىل موضع

رحاهلم وتربتهم ،قالت :يا أبه وأين هذا املوضع
الذي تصف؟ قال :موضع يقال له كربالء وهي دار

كرب وبالء علينا وعىل االمة ،خيرج عليهم رشار
امتي ،ولــو أن أحدهم شفع له من يف السموات
واالرضــن ما شفعوا فيه وهم املخلدون يف النار،

قالت :يا أبه فيقتل؟ قــال :نعم يا بنتي ،وما قتل
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قتلته أحد كان قبله ،ويبكيه السموات واألرضون
واملالئكة والوحوش والنباتات والبحار واجلبال،

ولو يؤذن هلا ما بقي عىل االرض متنفس« ،ويأيت

قوم من حمبينا ليس يف األرض أعلم باهلل وال أقوم

المطلب الثالث:
الغاية من الم�شي في زيارة �أربعين االمام
الح�سين 

امليش معناه االنتقال من مكان اىل مكان.

بحقنا منهم ،وليس عىل ظهر االرض أحد يلتفت

وامليش هبذا االعتبار ليس فيه ما يدعو اىل الذم

الشفعاء ،وهم واردون حويض غــد ًا أعرفهم اذا

االنسان عىل أجر وثواب ضمن رشوط معينة ذكرهتا

إليه غريهم ،اوالك مصابيح يف ظلامت اجلور ،وهم

أو املدح ،ولكنه قد يتحول اىل عبادة حيصل عليها

عيل بسيامهم ،وكل أهل دين يطلبون أئمتهم
وردوا َّ

النصوص االسالمية .منها امليش يف القرآن الكريم:
َْ
ُ
كام ورد يف قوله تعاىل﴿ :قُ ْل س ُ
ِريوا ِف ال ْر ِض ث َّم
ْ ُ ُ َ َْ َ َ َ َُ ُْ َ
ك ِّذب َ
ني﴾(.)26
انظروا كيف كن عق ِبة الم ِ
فإن مثل هذا االعامر يقتيض من االنسان أن ينتقل

وهم يطلبوننا ال يطلبون غرينا ،وهم قوام األرض

وهبم ينزل الغيث «ويتضح من قول النبي القوم
املحبون هم زوار وحمبو االمــام احلسني الذي

يتوافدون إليه من كل بقاع العامل(.)24

فمن خالل ما ذكرنا يمكن القول:
ان سرية املتدينني الشيعة ،العلامء منهم والعوام،

عىل مواضبتهم لزيارة االمام احلسني الذين حثوا

عىل الزيارة املطلقة لإلمام احلسني بل كانوا يوالون
بعض مواليهم للدعاء حتت قبة االمام احلسني،
بل علمنا سابق ًا إن االمام السجاد زار أباه يوم
العرشين من صفر مما يدل عىل استحباب هذا العمل،

وال خيفى ان سرية املترشعة حجة يستكشف منها
مرشوعية الفعل الدال عىل الوجوب واالستحباب،
وحيث ان املؤمنني وال سيام املترشعة منهم يواظبون

عىل زيارة األربعني احلسينية دل ذلك عىل استحباهبا

ورجحان مرشوعيتها(.)25
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من مكان اىل مكان ويسري ويميش من جهة اىل جهة
اخــرى ،فاقتىض ذلك وضع جمموعة من القواعد
واالرشادات هلذا االنسان تبني له آداب وسنن هذا

امليش والسري يف االرض ،كام ان النصوص االسالمية

قرآن ًا وسنة التي تناولت هذه اجلزئية من جوانبها
املتعددة وذلك الرتباط هذا االمر بشكل كبري يف

طاعات االنــســان وعبادته بشكل عــام وباألمام
احلسني وأهــل بيته بشكل خــاص مــن خالل
زيارهتم والسعي وامليش اليهم يف هذا الطريق.

حتدث القرآن عن امليش من جوانب متعددة فمن

جهة ذكر إن هذه الظاهرة وهي امليش متثل نعمة من

نعمة من نعم اهلل تعاىل عىل االنسان وغريه حيث أشار

يف بعض آياته اىل أن هذا االمر غري خمتص باإلنسان
َ َّ ُ َ َ ُ َّ َ َ
َ ْ
يقول تعاىل﴿ :و
الل خل َق كل دابّ ٍة م ِْن َما ٍء ف ِمن ُه ْم
ََ
َ
ْ
َم ْن َي ْمشِ ي َعلى َب ْطنِهِ َومِن ُه ْم َم ْن َي ْمشِ ي على
َْ
ََ ََْ َ ْ
ْ
خلُ ُق َّ ُ
جليْ ِن َومِن ُه ْم َم ْن َي ْمشِ ي على أرب ٍع ي
الل َما
رِ
َ
ُ
َ
َ
اء إ ّن ّ َ
ََ ُ
الل َعلى ك ّل َش ْي ٍء قَد ٌ
ِير﴾(.)27
يش ِ
ِ

حمور زيارة األربعني يف العالقات الدولية وحوار احلضارات
حيث أشار اىل أن بعض املوجودات متيش عىل بطنها

كالثعابني وبعضها يميش عىل رجلني كاإلنسان وبعضها
يميش عىل اربع كام عند احليوانات كاألسد وغريه ،ومن
جهة ثانية :اشار اىل أ ،هذا امليش بعضه مذموم وبعضه

ََ ُ
ممدوح نق ً
﴿ول ت َص ّ ِع ْر
ال عن لقامن عن وصيته لولده:
َ
ْ
َ
َّ
َ
َ
خ َّد َك ل َِّلن ِ
اس َول ت ْم ِش ِف ال ْر ِض َم َر ًحا ۖ إِن اهلل
ْ
َ ُ ُّ ُ َّ ُ ْ َ َ ُ
ْ َ
ور * َواق ِص ْد ِف َمشيِك
خ
ل يِب ك مت ٍ
ال ف ٍ
َ
َ
ْ
َ
َ َّ
ْ ُ ْ
َ
نك َر ال ْ
ص َوات ل َص ْو ُ
ت
َواغضض مِن َص ْوت ِك ۚ إِن أ
ِ
َْ
ال ِمري﴾(.)28

وال شك وال ريب ان هذا اللون من امليش مذموم

أي يكون ميش االنسان عىل نحو التبخرت واالختيال او

عىل نحو شدة الفرح نحو األرش والبطر عىل اختالف
املعاين املفرسة لكلمة «مرح» .يقول ابن منظور يف

لسان العرب مرح :املرح شدة الفرح والنشاط حتى
جياوزه قدره ،وقيل املرح التبخرت واالختيال ،وقيل
املرح االرش والبطر .وهذا بعيد كل البعد عن زائري
االمام احلسني لعدة امور منها:

1.1الهنم يف حزن ومواساة للزهراء.
2.2ان هلم غاية وهدف ًا منها األخذ بثأر االمام
احلسني.

3.3اهنم متأثرون ومتأسون باالمام احلسني مما
جعلهم يقتدون به ،وهذا ما جيعلهم خيتصون
بلقب «حسينيون » والنساء بلقب «زينبيات».

واما من جانب آخر فهناك ميش ممدوح ب ّينه اهلل تعاىل

َ َ ُ َّ ْ
ح َمٰن َّال َ
ِين
يف كتابه الكريم َ .قال تعاىل﴿ :وعِباد الر ِ
ُ َ ََ ْ
َ ْ ً َ َ َ َ ُ ُ َْ ُ َ
َي ْمشون ع ال ْر ِض هونا ِإَوذا خاطبهم
الاهِلون
َ
َ ُ
قالوا َسل ًما﴾(.)29
حيث أشار اىل ان هذا امليش املعرب عنه باهلون هو

الناشئ من التواضع والدال عىل النفس العالية ،قال
الفراهيدي« :اهلون :مصدر اهلني يف معنى السكينة

والوقار».

وقطع ًا ليس املــراد باهلون هنا ان يكون ميش

االنسان كاملريض يرفع قدم ًا ويضع اخرى هبدوء

تصنع ًا وريا ًء بحيث تراهم كأهنم يم ّثلون هذا االمر
أمام الناس متثي ً
ال وهم أكثر الناس استعال ًء وكرب ًا يف

طبيعتهم وتعامالهتم ،ال ليس املراد باهلون هذا بال
أدنى ريب ،وانام املراد به ان يكون مثل هذا الوقار
وهذه السكينة نابعة حقيقة من إحساسهم بالتواضع

عز َّ
وجل من دون جرب وال
أمام الناس ألجل اهلل َّ

فرض وإنام هي الطبيعة التي جبل عليها هؤالء(.)30

الم�شي في الروايات:

 .1الم�شي الى الم�ساجد:
عن أيب الـــدرداء عن النبي قــال :من مشى

َّ
وجل بنور
عز
يف ظلمة الليل اىل املسجد لقي اهلل َّ

ساطع».

عن أمري املؤمنني قال :من أحسن وضوءه ثم

مشى اىل املسجد فهو يف صالته مامل حيدث.

 .2الم�شي الى �صالة الجمعة والجماعة:

روي عن رســول اهلل قــال« :إن أحدكم إذا

توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج اىل املسجد ال خيرجه
اال الصالة مل خيطو خطوة اال رفع اهلل له هبا درجة

وحط عنه هبا خطيئة».

روي عن رسول اهلل قال« :ان اعظم الناس

اجــر ًا يف الصالة أبعدهم اليها ممشى ،فأبعدهم،
والذي ينتظر الصالة حتى يصليها مع االمام اعظم
اجر ًا من الذي يصليها ثم ينام».
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3ـ الم�شي الى الحج والعمرة:

هذا من جانب ،ومن جانب آخر فقد ّ
األئمة
حث ّ

روي عن أيب جعفر قــال :قال ابن عباس:

عىل الزيارة يف هذا اليوم وجعلوها من عالمات

ألين سمعت رســول اهلل يقول :من حج بيت اهلل

مخــس :صــاة إحــدى ومخسني ،وزيــارة األربعني،

ندمت عىل يشء ندمي عىل اين مل احج ماشي ًا
«ما
ُ
ماشي ًا كتب اهلل له سبعني الف حسنة من حسنات

احلرم ،قيل يا رسول اهلل وما حسنات احلرم؟ قال:
حسنة ألف ألف حسنة .وقال :فضل املشاة يف
احلج كفضل القمر ليلة البدر عىل سائر النجوم».

روي عــن احلسن بــن عيل ،قــال :كنّا مــع أمري

املؤمنني أنا وحارث األعور ،قال :سمعت رسول

الزمان يزورون قرب
اهلل يقول( :يأيت قوم يف آخر ّ
ابني احلسني ،فمن زاره فكأنّام زارين ،ومن زارين
فكأنّام زار اهلل سبحانه ،أال ومن زار احلسني فكأنّام

زار اهلل يف عرشه(.)31

ومن خالل ما ذكرنا يمكن القول:
ان شعرية امليش عىل األقــدام بشكل واضــح يف

زيــارة يوم األربعني يوم العرشين من شهر صفر،
حيث يميش املوالون عىل األقــدام قاصدين مرقد

أيب األحرار اإلمام احلسني بزيارة األربعني مع ًا.
إن زيارة احلسني مستحبة يف كل االيام بل ُيستحب

الرس فيام نراه اليوم من
يف كل وقت ،إذن ،ما هو ّ
اختصاص امليش بزيارة احلسني يوم األربعني؟ لعل
ذلك يرجع إىل عدة امور منها:

األولّ :
إن أول َمن زار مرقد اإلمام احلسني يوم

األربعني مشي ًا عىل األقدام هو الصحايب اجلليل جابر

بن عبد اهلل األنصاري رمحه اهلل ،فالناس يزورون
تأسي ًا هبذا الصحايب اجلليل،
احلسني يف هذا اليوم ّ
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املؤمن ،قال اإلمام العسكري« :عالمات املؤمن

والتختّم يف اليمني ،وتعفري اجلبني ،واجلهر ببسم اهلل

الرمحن الرحيم» .وبضميمة الروايات اآلتية الواردة
يف استحباب امليش لزيارة احلسني ونيل االجر
والثواب كونه باب اهلل الذي منه يؤتى ،كام حصوهلم

عىل أجر امليش يف طاعة اهلل تعاىل كام ذكرنا استحباب
امليش عىل وضوء ،واذا كان ذاهب ًا اىل صالة أو دعاء،

فكل هذه الصفات جتسدت يف زائري وحمبي اإلمام
احلسني.

الثاينّ :
إن هذا اليوم قد رجع فيه أهل بيت اإلمام

احلسني من الشام إىل كربالء ،بعد ما القوا العذاب

والعناء الشديد والظلم ،ويف هذا اليوم حصل لقاء

اإلمام زين العابدين بالصحايب اجلليل جابر بن
عبد اهلل األنصاري الذي جاء لزيارة احلسني مشي ًا

عىل األقدام ،فاملوالون من الشيعة إنّام يزورن اإلمام
احلسني يف هذا اليوم مشي ًا عىل األقدام مواساة ملا
جرى عىل عيال احلسني.

الثالث :ان هــذه الشعرية والنهضة احلسينية

مواساة للرسول اهلل حلفيده الذي كان يقول عنه

«حسني مني وأنا من حسني »...وللزهراء بنت

رســول اهلل الــذي كان يقول عنهم قال رسول
اهلل فاطمة هبجة قلبي وابناها ثمرة فؤادي وبعلها

رب وهم حبله
نور برصي واألئمة من ولدها أمناء ّ
املمدود بينه وبني خلقه من اعتصم هبم نجا ومن

لعيل ومواساة ملوالنا
خت ّلف عنهم هوى ومواساة ّ

حمور زيارة األربعني يف العالقات الدولية وحوار احلضارات

صاحب العرص والزمان الذي يطلب بثأر االمام

واملغريات الباطلة .فتقول :يا أهيا الناس إنا خلقناكم

املعاناة والتعب ويف احلر الشديد والربد الشديد ُحب ًا

واملراد بـ(خلقناكم من ذكر وأنثى) هو أصل اخللقة

احلسني ويأخذ به ،فلذلك يمشون عىل االقدام رغم

إلمامهم احلسني.

الرابع :إن هذه النهضة املباركة جتسدت فيها

أبشع وأروع أنــواع الظلم عىل مر العصور ،فكان
احلسني وعياله وأصحابه خرجوا لنرصة دين

حممد وآل حممد وإعالء كلمة احلق وادحاض الباطل،

فحق ًا عىل املوالني أن خيرجوا متأسني بإمامهم زين

مر عليهم بعد
العابدين والسيدة زينب بام َّ
استشهاد احلسني .ومــن بــاب آخــر إحياء هذه

من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب ًا وقبائل لتعارفوا.
وعودة أنساب الناس إىل «آدم وحواء» ،فطاملا كان
اجلميع من أصل واحد فال ينبغي أن تفتخر قبيلة عىل

اخرى .
()33

رايــنــا يف زيـــارة األربــعــن ظــاهــره جتمع السنة

والشيعة ،بل أكثر األديــان تتجمع يف هنضة االمام

احلسني أليس هذا أفضل سبيل لالحتاد يف وحدة

املسلمني؟

هذا بال شك ،فهذه احلركات الشاذة يف حياة

النهضة احلسينية املباركة يف كل العصور ليعرف العامل

األمة ،إنام تنجح يف تنفيذ شذوذها ،إذا رأت هنالك

المطلب الرابع:

املرتاص الذي يعرب عنه الرسول األكرم بقوله:

مظلومية أهل البيت.

زيارة الأربعين مثال لحوار الح�ضارات االجتماعية

َ َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ْ َ ُ
ّ
قال تعاىل﴿ :يا أيها انلاس إِنا خلقناكم مِن
َ َ َُ َ َ َ َ َْ ُ ْ ُ ُ ً َ ََ َ َ َ َ ُ
ذك ٍر وأنث وجعلناكم شعوبا وقبائِل لِ عارفوا
َ َّ َ ْ َ ُ
َّ َ ْ َ َ ُ
ْ
اك ْم إ َّن اهلل َعل ِيمٌ
إِن أكرمكم عِند اللِ أتق
ِ
َخب ٌ
ري﴾(.)32
ِ
التقوى أغىل القيم اإلنسانية:

كـــان اخلــطــاب يف اآليــــات الــســابــقــة موجه ًا

للمؤمنني وكان بصيغة :يا أهيا الذين آمنوا وقد هنى
الذكر احلكيم يف آيــات متعددة عام يوقع املجتمع

اإلسالمي يف خطر ،وتكلم يف جوانب من ذلك.

يف حني أن اآلية حمل البحث ختاطب مجيع الناس
وتبني أهــم أصــل يضمن النظم والثبات ،ومتيز
امليزان الواقعي للقيم اإلنسانية عن القيم الكاذبة

جمـ ً
ـال للدخول يف صفوف املسلمني ،أمــا الصف
(املؤمن للمؤمن كالبنيان املرصوص يشد بعضه
بعض ًا) ،فهنا ال جمال للدخول يف صفوف هذه األمة.
ولو أن املسلمني كافة يف العراق شيعة وسنة ،تالمحوا

وأغلقوا دورهم وقراهم ومدهنم أمام هؤالء الذين
 -كام عرفنا من سريهتم  -ال يمتِّون إىل الدين بصلة

ملا وقعت هذه املآيس يف صفوف األمة ،فهذا شعار
القرآن ،وشعار النبي األكرم ،وشعار أئمة أهل
البيت يف أننا أمة واحدة ،ومن تكليفنا يف كل عرص

أن ن ِّقوم من دعائم هذه األمة الواحدة.

والقرآن الكريم خيرب أن أول ما نبه االنسان باالجتامع

تفصي ً
ال واعتنى بحفظه استقالالً نبهته به النبوة ،قال
َان النَّاس إِلَّ ُأم ًة و ِ
احدَ ًة َف ْ
اخ َت َل ُفوا ﴾(.)34
َّ َ
تعاىلَ ﴿ :و َما ك َ ُ
ُ
َ َ َّ ُ َّ ً َ َ ً َ َ َ َ
ث َّ ُ
الل
قال تعاىل﴿ :كان الناس أمة واحِدة فبع
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َّ ّ َ ُ َ ّ
ين َو َأن ْ َز َل َم َع ُه ُم الْك َِت َ
ين َو ُمنْذِر َ
شر َ
اب
ِ
النبِيِين مب ِ ِ
ْ َ ّ َ ْ ُ َ َ ْ َ َّ
َ ْ َُ
الن ِ
بِالح ِق ل ِيحكم بين
ِيما اخ َتلفوا فِيهِ َو َما
اس ف
ْ ََ
اخ َتلف فِيهِ﴾(.)35

حيث ينبئ أن االنسان يف أقدم عهوده كان أمة

واح ــدة ســاذجــة ال اخــتــاف بينهم حتى ظهرت

االختالفات وبانت املشاجرات فبعث اهلل األنبياء
وأنزل معهم الكتاب لريفع به االختالف ،ويردهم

وجاء االسالم يف منهاج حضاري متكامل من

اجل وحدة و متسك املجتمعات االنسانية من خالل
الفوائد االجتامعية وانفتاحها بني الشعوب منها:

�أو ًال :الإ�سالم ودوره في م�شروع حوار الح�ضارات
أن اإلسالم له دوره يف تعزيز احلوار بني

احلضارات.

ّ
إن اإلسالم هو دين احلوار والتعارف واالعرتاف

إىل وحدة االجتامع حمفوظة بالقوانني املرشعة.
ِ
﴿ش َع َلك ُْم ِم َن الدِّ ِ
ُوحا
ين َما َوصَّ بِه ن ً
وقال تعاىلَ َ :
ِ
ِ
ِ
وسى
يم َو ُم َ
َوا َّلذي َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك َو َما َو َّص ْينَا بِه إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
(.)36
يموا الدِّ ي َن َو َل َت َت َف َّر ُقوا فِ ِيه﴾..
يسى َأ ْن َأق ُ
َوع َ

لتحقيق التعايش والسالم واألمن ،بل وحيفظ

وإجيـــاد االحتـــاد يف كلمتهم إنــا كــان يف صــورة

اآلخر .هلذا أمر اإلسالم باحلوار والدّ عوة بالتي

فــأنــبــأ أن رفــــع االخـــتـــاف مـــن بـــن الــنــاس
الــدعــوة إىل إقــامــة الــديــن وعـــدم الــتــفــرق فيه،

فــالــديــن كــــان يــضــمــن اجــتــاعــهــم الــصــالــح.
واآليــة - :كام ترى  -حتكي هذه الدعوة (ودعــوة

االجتامع واالحتاد).
ََ
يما فَاتَّب ُعوهُ
اط ُم ْس َتقِ ً
﴿وأ َّن َه َذا ِ َ
ِ
ص
قال تعاىل:
ِ
ُّ َ َ َ َ
َ َ َّ
ُ َ
َ ُ
الس ُبل ف َتف َّرق بِك ْم ع ْن َسبِيلِهِ ذل ِك ْم
َول تتب ِ ُعوا
َ َّ ُ َ ُ َ
ُ
َو َّصاك ْم بِهِ ل َعلك ْم ت َّتقون﴾(.)37
َّ َ ً َ
َ ْ
ِيعا َول
﴿واع َت ِص ُموا ِبَبْ ِل اللِ ج
وقال تعاىل:
ُ
ْ
ََ ُ
ٌ
ْ ُ
ُ
تف َّرقوا  -إىل أن قال تعاىل َ -ولَك ْن مِنك ْم أ َّمة
َ ْ ُ َ َ َْ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ْ
َََْ ْ َ
َ
ْ
َ
ُ
وف وينهون ع ِن
ي ويأمرون بِالمعر ِ
يدعون إِل ال ِ
ْ ْ َ
ال ُمنك ِر﴾(.)38

(يشري إىل حفظ املجتمع عن التفرق واإلنشعاب)

وأولئك هم املفلحون ،وال تكونوا كالذين تفرقوا

واختلفوا من بعد ما جاءهم(.)39
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باآلخر ،وهو رشيعة تطوير القواسم املشرتكة بني
السبل الضامنة
اإلنسان وأخيه اإلنسان ،وإجياد ّ

اإلنسان من أن حييا حياة اإلبعاد واإلقصاء ونكران

هي أحسن ،وسلوك األساليب احلسنة ،وال ّطرق
ْ ُ
السليمة يف خماطبة اآلخر .قال تعاىل﴿ :ادع
ْ
َّ َ
إ َ َ
ال ِْك َمةِ َوال ْ َم ْوع َِظةِ ْ َ
ال َس َنةِ
ل سب ِ
يل ربك ب ِ
ِِ
ِ
َ َ ُْ
ّ
َ َ ْ َ ُ ّ َ ّ َ ُ َ َ ْ َُ
وجادِلهم بِال ِت ِه أحسن إِن ربك هو أعلم
َ َُ َ َُْ ْ
ّ
َ
ْ
ُ
َ ()40
ب ِ َمن َضل َعن َسبِيلِهِ وهو أعلم بِالمهتدِين﴾ .
عىل هذه األسس يريس القرآن الكريم قواعد احلوار
يف اإلسالم عىل أساس احلكمة واملوعظة احلسنة
واجلدال بالتي هي أحسن ،إنه منهج حضاري

متكامل يف ترسيخ مبادئ احلوار بني الشعوب

واألمم.

ونعتقد مع ذلك أن اإلسالم كدين وحضارة عندما

يدعو إىل التفاعل بني احلضارات يرفض (املركزية
احلضارية) التي تريد العامل حضارة واحدة ،مسيطرة

مهيمنة ومتحكمة يف األنامط والكيانات احلضارية
األخرى ،فاإلسالم يريد العامل (منتدى حضارات)

حمور زيارة األربعني يف العالقات الدولية وحوار احلضارات

متعدد األطــراف ،يريد اإلســام هلذه احلضارات

لقد كانت حياة أفــراد البرش طيلة التاريخ عىل

والعلوم واألفكار ،يف كل ما هو مشرتك إنساين عام،

يف املدن او يف القرى ،وكل منها ذات ثقافة وآداب

املتعددة أن تتفاعل وتتساند ،وتتبادل الثقافات

وبام خيدم املصلحة العامة لكل احلضارات.

واحلوار يعد اسلوب ًا من اساليب االتصال اللفظي

يتم من خالل املناقشة بني اثنني او أكثر يف عدة امور

منها عقائدي او فكري او معنوي او مادي(.)41

ينبغي القول يف تعريف احلضارة ان هناك اختالف ًا

يف وجهات النظر بني علامء الثقافة او علامء االجتامع
وكام ارشنا بشأن الثقافة ،فان هناك تنوع ًا وتعدد ًا يف

هذا املصطلح من حيث التعريف يف هذا الصدد وان

كانت أقل دائرة من تعريف الثقافة ومن ذلك قيل:
•

وقد حصلت عىل أشياء أكثر مما فقدت من أشياء.

وعىل هذا نقول ان حقوق االنسان يف االسالم

اتسمت بميزات عديدة من أمهها إن ما تتميز به

حقوق االنسان يف االسالم إهنا ربانية فهي تكليف

وترشيف لإلنسان باعتباره مستخلف ًا يف األرض

وسخر له الكون(.)42

1.1اما ما جاءت به حقوق االنسان يف العامل:
ديباجة امليثاق تؤكد ايامن شعوب منظمة االمم

واآلداب والتقاليد والفنون ويقوم باالبتكار.

كبريها وصغريها من حقوق متساوية .كام بني

الفرد وقدراته وبام للرجال والنساء واالمم

•احلضارة :هي جمموعة االفعال املكتسبة لكل

ما ورد يف املادة « »13ان وظائف اجلمعية العامة

وتشاطر الفكر لرفع احلاجات الفردية واجلامعية

االساسية للناس كافة بال متييز بينهم بسبب

ونيل التفوق.

(االعانة عىل حتقيق حقوق االنسان واحلريات
اجلنس او اللغة او الدين وال تفريق بني الرجل

•احلضارة :هي عبارة عن التنظيم املنسجم ألفراد

والنساء).

مجيع افراد وفئات املجتمع يف حتقيق اهدافهم

والتي تقرر ان االمم املتحدة تعمل عىل ان تشيع

البرش يف حياة معقولة بعالقات عادلة واشرتاك
املادية واملعنوية يف كافة االبعاد االجيابية.

•

سعت اىل احلصول عىل رفاه وأمن أكثر وفق ًا خلطة،

•احلضارة :هي نظام اجتامعي يكون سبب ًا لترشيع

جمتمع حيث يسعى افراده من خالل التعاون

•

وتقليد ،ولكن الفئة التي كانت لدهيا أفكار ارقى

املتحدة باحلقوق االساسية لالنسان وبكرامة

مكتسبات ثقافية وغاياته االستفادة من االفكار

•

شكلني :احلياة البدوية او احلياة يف اخليام ،واحلياة

•احلضارة :هي عبارة عن تنظيم افراد البرش
بعالقات ممتازة واشرتاك مجيع افراد وفئات
املجتمع يف حتقيق االهداف املادية واملعنوية

والوصول اىل حياة معقولة.

2.2ما ورد يف املادة « »55من ميثاق االمم املتحدة
يف العامل احرتام حقوق االنسان واحلريات
االساسية للجميع بال متييز بسبب اجلنس او

اللغة او الدين وال تفرق بني الرجال والنساء.
3.3ان االمم املتحدة ضامن ًا لتحقيق نصوص ميثاقها
يف جمال حقوق االنسان انشأت داخل االمانة

العامة لألمم املتحدة ادارة حقوق االنسان
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وع ّينت هلا احد كبار موظفيها ،كام أنشا املجلس

رقم « »2عىل« :أنه جيب يستهدف التعليم التنمية

واملشكلة من « »32عضو ًا خيتارون ملدة ثالث

االنسان واحلريات االساسية كام جيب أن يعزز

االقتصادي واالجتامعي جلنة حلقوق االنسان
سنوات للقيام بالدراسات واعداد التوصيات
ومرشوعات االتفاقيات بجانب ما حيال اليها

للعلم بالشكاوى العديدة التي تتلقاها االمانة
العامة لألمم املتحدة عن انتهاك حقوق االنسان

يف شتى البلدان.

الكاملة لشخصية االنسان وتعزيز احرتام حقوق

التفاهم والتسامح والصداقة مجيع االمم ومجيع
الفئات العنرصي أو الدينية ،وان تؤيد االنشطة
التي تطلع هبا االمم املتحدة حلفظ السالم(.)43

هذه الوثيقة العاملية التي اتفقت عليها مجيع الدول

األعضاء يف األمم املتحدة ،وجاء إعالهنا يف اجتامع

4.4اختذ املجلس االقتصادي واالجتامعي بإقرار

املنظمة الدولية يف باريس ،شكلت نقطة حتول جذرية

جلنة خاصة باملجلس ثم عرض اجلمعية العامة

مجيع الدول عىل صياغة نظام قيم عاملي موحد ينطبق

االعالن العاملي حلقوق االنسان الذي اعدته
يف دورهتا الثالثة ووافقت عليه وصدر يف العارش

من ديسمرب عام 1948م .واعترب هذا االعالن

قمة ما وصلت اليه املدنية احلديثة يف جمال حقوق
االنسان .كام اعترب اصداره بمثابة حدث تارخيي

هام يف تاريخ البرشية وقد دعت اجلمعية العامة

لألمم املتحدة عام 1950م مجيع الدول اىل
اعتبار يوم العارش من ديسمرب من كل عام (يوم

حقوق االنسان) وذلك لكي يلفت النظر اىل هذه

احلقوق وأمهيتها.

5.5فقد نصت املادة ( )19من االعالن العاملي
حلقوق االنسان الذي أقرته اجلمعية العامة لألمم
املتحدة يف العارش من كانون االول «ديسمرب» عام

1948م عىل ان «لكل شخص حق التمتع بحرية
الراي والتعبري ،ويشمل هذا احلق حرية يف اعتناق
اآلراء دون مضايقة ،ويف التامس االنباء واالخبار

وتلقيها ،ونقلها اىل اآلخرين بأي وسيلة ودون

ما اعتبار للحدود» .كام نصت املادة « »26فقرة
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يف حياة البرشية .فهذه هي املرة األوىل التي تتفق فيها

عىل مجيع البرش دون متييز .وقد نصت املادة األوىل

من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عىل( :يولد
مجيع الناس أحرار ًا متساوين يف الكرامة واحلقوق،
وقد وهبوا عق ً
ال وضمري ًا وعليهم أن يعامل بعضهم

بعض ًا بروح اإلخاء) فقد اشتمل اإلعالن العاملي

حلقوق اإلنسان عىل كا ّفة احلقوق األصيلة لألفراد
واجلامعات ،ولالختصار أخذنا منها:

1.1حرية املعتقد والدين.

2.2احلق يف التجمع السلمي واجلمعيات.

3.3احلق يف املشاركة باحلياة الثقافية للمجتمع.

ثاني ًا :غاية حوار الح�ضارات في الإ�سالم

الغاية الرئيسة من حوار احلضارات ضمن السلم

واألمن ونوع ًا حمدد ًا من العالقات التواصلية بني
هذه االمم املختلفة.

ال ّلقاء بين الح�ضارات وال ّثقافات:

ّ
إن هذا املصطلح سبيل من سبل التّقارب بني

احلضارات ذلك ّ
ألن التّقارب بينها أمر ممكن ألن

حمور زيارة األربعني يف العالقات الدولية وحوار احلضارات

فأنا يف األصل
احلضارات مهام تعدّ دت واختلفت ّ

طبيعة االجتامع البرشي ،باعتبار ّ
أن احلوار حركة

هناك حضارة معزولة عن األخرى ،وال يمكن أن

يف شتّى املجاالت ،كام أنّه سبيل اىل جتنيب الشعوب

قد تأثرت ببعضها ،وأخذت عن بعضها ألنّه ليس
تُنعت بكوهنا حضار ًة ّال عند لقائها باحلضارات
األخرى ،ذلك ّ
أي حضارة َما سواء البائدة منها أو
أن ّ

الباقية عىل قيد احلياة ليست شيئ ًاساكن ًا أو جامد ًا وانّام

متحركة وتظهر حركتها يف مدى قدرهتا
هي كيانات
ّ

ّغيات احلاصلة أو التي ستحصل
عىل االستجابة للت ّ
وخاصة يف هذا العرص الذي بلغت فيه بعض
يف العامل
ّ
قمة التّقدّ م يف خمتلف املجاالت.
احلضارات ّ

وهلـذا البـدّ أن نُسـ ّلم بمبـدأ التفاعـل واألخـذ

والعطـاء بين احلضـارات االنسـان ّية ،وطـرح فكـرة
احلضـاري مـن األذهـان ذلـك ّ
أن هـذه
االسـتعالء
ّ

ترسـخت يف بعـض األذهـان هـي التـي
الفكـرة التـي ّ

وقوة دافعة للنشاط االنساين وطاقة لإلبداع
مطردة ّ
تتهددها نتيجة تصاعد اخلالفات
واألمم املخاطر التي ّ
واحتدام النزاع حول قضايا العقيدة والفكر والثقافة

واحلضارة وغريها من القضايا التي هلا عالقة كبرية
والسلم.
بالسياسة واالقتصاد واألمن واحلرب ّ

وعىل هذا األساس سنقف عند مجلة من األهداف

حقيقي
التي يمكن يف ضوئها الوصول اىل حوار
ّ
وجا ّد بني احلضارات:

األول
1.1التّعارف باملعنى القرآين باعتباره األصل ّ
يف تعامل الشعوب واألمم بعضها مع بعض
وتعاوهنا عىل ما فيه اخلري والعدل واألمن
والسالم ،والتعارف ،سيشمل ّ
كل ما يؤ ّدي اىل

كرسـت التّباعـد والقطيعـة بين خمتلـف احلضـارات
ّ

حصول التعاون والتعايش ،وكل ما فيه اخلري

ّ
االتـاه املؤ ّيـد للحوار بني احلضـارات وال ّثقافات

شك َّ
وال ّ
أن هذا النّوع من احلوار بني احلضارات

ّ
تتجلى أكثـر
الروح ّيـة) والتـي
وخاصـة
ّ
ّ
(الصلـة ّ

املجتمعات االنسانية اليوم يف حاجة أكيدة للتقارب

يف حتقيـق التّعايـش املشترك القائـم على اإلحترام

السلمي ،وذلك منطلق اإلقرار بوحدة
والتّعايش ّ
اجلنس البرشي ،واالعرتاف بحق االنسان يف أن

هنـاك إرادة للحيـاة والعيـش مـع اآلخريـن.

االنسانّ ،
ألن املصاحلة مع النفس ومع اآلخر خالصة

االنسـان ّية.

وذلـك للصلـة الوثيقة التـي جتمع بني األديـان ال ّثالثة

وضوحـ ًا يف عقيـدة التّوحيـد التـي تسـاهم بـدور كبري
املتبـادل ومواجهـة األخطـار التـي حتيـق بالبرش ّيـة،

على ّ
أن هـذا ك ّلـه ال يمكـن أن حيصـل دون أن تكـون

ثالث ًا� :أهداف الحوار
البــدّ حلــوار احلــضــارات أن يقوم عىل مجلة من

األهداف التي يقتضيها انتظام سري احلياة وتفرضها

للبرش.

والثقافات هو املقصود بالذات ّأوالً وآخر ًاّ ،
ألن
وتبادل األفكار واآلراء والثقافات يف كنف التّسامح

حييا عىل هذه األرض يف مصاحلة مع نفسه ومع أخيه
التعاون والتفاهم والوئام الذي جيب أن يكون قاعدة

الدول واألمم والشعوب.
أساس ّية للعالقة بني ّ

2.2إشاعة قيم التّسامح التي أمجع عليها املؤمنون
باللّ واملؤمنون بوحدة األصل االنساين وكرامته،
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ّ
العقيل للتّسامح يكمن يف رفض
ألن األساس
ّ
تشجع
احلرب ورفض كل حضارة وكل ثقافة
ّ

أي مرشوع
عل الرصاع والتّصادم ،ورفض ّ
يدعو اىل فكرة التّمييز العنرصي بني البرش.

عىل أنّه ال يمكن أن ُيفهم من التسامح باعتباره

هدف ًا من أهداف احلوار بني احلضارات بأنّه استعداد

ّ
للذوبان يف اآلخر ،والقضاء عىل اهلويات الدينية
والوطنيةّ ،
ألن اهلوية هي القدر الثابت واجلوهري

يمكن أن نعتربها من أهداف احلوار املشرتك
قيمة العدل ّ
ألن العدل هو أساس احلوار اهلادف
الذي ينفع الناس ويمكث أثره يف األرض ،وهو
روح الرشيعة االسالمية ،وهو جوهر القانون

الوضعي ،كام أنّه األساس الذي يقوم عليه
القانون الدويل الذي جيب أن يسود املجتمعات
البرشية ك ّلها.

فليس هناك سال ٌم بني البرش ،كام أنّه ليس هناك

وئــام بني احلــضــارات من دون االعــراف بقيمتي

التي هبا تتم ّيز حضارة عن غريها من احلضارات،
وهي التي جتعل للشخص ّية الوطنية أو القومية طابع ًا

بحق الغري يف
العدل واإلنــصــاف ،ودون القبول ّ

قرب املسافة بني اهلويات املختلفة
واحلوار هو الذي ُي ّ

تــزداد احلاجة اىل العدالة أو اىل حتقيق املشاركة يف

تتم ّيز به عن الشخصيات الوطنية والقومية األخرى،
ملنعها من التصادم وذلك من خالل نرش قيم التسامح
والتعايش فيام بينها ومتهيد الطريق أمامها للتعارف

والتامزج إذا أمكن ذلك.

ّال ّ
أن التسامح الذي اعتربناه من األهداف

األساسية للحوار احلضاري والثقايف والدّ يني ال

يمكن أن حي ّقق السالم العاملي والتفاهم بني البرش

يتعرض التسامح للعوامل الرئيسة واملتس ّببة
ما مل ّ
يف الصدّ واملواجهة ال بني الثقافات واحلضارات
فحسب ،بل بني املجتمعات البرشية عىل اختالف

وتوجهاهتا العقد ّية والفكرية.
أصنافها
ّ

3.3اإلنصاف والعدل :إذا اعتربنا ّ
أن التّسامح ال
يشكّل قيمة كافية إلعادة بناء األخالقيات
املناسبة لتحقيق السالم والتعايش بني البرش
ّإل إذا قام عىل أخالقيات إجيابية وهادفة غايتها

العمل عىل التقريب بني احلضارات والتفاعل
أهم هذه األخالقيات التي
فيام بينها ،ومن ّ
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التّمتّع باملوارد البرشية والثروات الطبيعية« .وسوف
الثروات االنسانية من قبل اجلميع بقدر ما يتقدّ م

مسار االندماج والتوحيد العاملي الذي تقوده العوملة

الزاحفة وتتفاقم ُالّوة التي تفصل بني اجلامعات عىل
ّ
املستويات االقتصادية والسياسية والثقافية ،أي بقدر

«اهلوة احلضارية».
ما تتفاقم ّ

واذا كانت قيمة العدل هبذه املنزلة يف احلوار بني

احلضارات والشعوب ّ
فان هذه القيمة تفرتض جتاوز
الذات واألنانية القومية أو الطبقية وهذا التجاوز ال

حيصل يف نظرنا ّال بإشاعة قيم التضامن والتعاطف
واإلخوة االنسانية.

املؤسس عىل قيمة العدل سيح ّقق نتائج
واحلوار ّ

ها ّمة ّ
لعل يف مقدّ متها رصد العوامل التي سامهت يف

تر ّدي األوضاع االجتامعية واحتوائها وانقاذ البرشية
من آفتي الفقر واملرض.

ذلك ّ
أن أهــداف احلــوار جيب أن تكون غايتها

حمور زيارة األربعني يف العالقات الدولية وحوار احلضارات

االنسان َأوالً وآخــر ًا تبدأ منه وتنتهي إليه حتّى
حيافظ احلوار عىل قيمته وأمهيته ومضامينه السياسية

ما يواجه االمة من أزمات ونكبات وخماطر وموقفهم

رابع ًا :زيارة �أربعين االمام الح�سين  بناء

الشعبي حلامية العراق من التكفريين .إن التواصل

واالقتصاد ّية واالجتامع ّية(.)44

اجتماعي وتجدد ح�ضاري

حث الزيارة ،بل كانت روح التضامن حارضة يف كل
املعارص من املشاركة يف الدفاع املقدس ونرصة احلشد

الــدويل تواصل يف غاية األمهية بني الــدول حيث
أصبحت زيارة األربعني تواصل دويل من مجيع أنحاء

ال كالم حول خلود زيارة األربعني املباركة بل كل

العامل ،ليس املوضوع فقط زيــارة وعبادة واجــواء

املقدس ،وهذه من املالحظات التي ينبغي التوقف

اخالق الشعب العراقي وكرمهم وتضحياهتم جذبوا

االجتامعية والثقافية التي ال حيتفى هبا بمثل ما نشهده

خالل التواصل الدويل أصبحت العالقات الدولية

إن زيارة األربعني أصبحت اليوم مسرية دولية

املتبادلة والتجارة واالسترياد وغريها من املشاريع

املباركة كل عام عىل مفهوم التضامن وجتسيده عمليا

االمر من هنا فقط لقد بادرت بعض الدول العربية

شعائر سيد الشهداء فهي تستمد توهج ًا من قبسه

قدسية يؤدهيا الناس بل كانت أكرب من ذلك ،فإن

حياهلا ،فهناك الكثري من الشعائر الدينية واملناسبات

هبا دول العامل اىل إحياء هذه الزيارة املليونية فمن

يف زيارة االربعني املباركة.

رصينة والدول متعاونة مع بعضها من حيث الزيارة

تربط مجيع الــعــامل ،تؤكد مجاهري زيــارة األربعني

يف الواقع السلوكي.

التضامن مع القيم والرموز واملجتمع رضوري

حضاري ومطلب إنساين أسايس ،فالقيم واملبادئ

حتتاج اىل روح التضامن من أجل االرتفاع هبا اىل
مستوى االحرتام والتقديس وااللتزام ،وقد ترمجت
مجاهري زيارة األربعني املباركة مفهوم التضامن بنحو

أذهل العامل.

ان التضامن هو «التضامن مع العامل» فقد فاق

تضامن مجهور احلسني وبخاصة مجهور زيارة
األربعني كل أشكال التضامن يف العامل حيث أن
الكل هيتم بالكل والكل يبادر لتقديم املساعدة

التي اصبحت سب ً
ال للتواصل الــدويل..،ومل يقتيض

الدفاع عن العراق ومقدساته عند ما هدد التكفريين

يف تفجري املقدسات واالرضح ــة ..وكــان العكس
أيض ًا من ابناء العراق الغيارى لقد هبوا للدفاع عن
االنسانية واملقدسات فضحوا بالغايل والنفيس مثل

دفاعهم عن السيدة زينب يف سوريا ودفاعهم عن
القدس يف فلسطني .إن تثمني التضحيات واجلهود

واالشــادة املستمرة بشخوصها وذكرها يسهم يف
تشجيع االخرين عىل التضحية واملثابرة وبذل اجلهد

من اجل القضايا العامة التي تتصل بمصلحة املجتمع
العليا لكوهنا تعمل عىل ختليدها وتبنيها وحضورها

املتجدد يف ضمري االمة وذاكرهتا احلضارية(.)45

وإسعاد املشاركني بموسم الزيارة املليونية بكل ما
اويت من قوة ومل تقف مواقفهم التضامنية عند حدود
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خام�س ًا :الفوائد االجتماعية من خالل زيارة
الأربعين
1.1الشعور باإلخوة االيامنية املوالية :ان االنسان
بفطرته مدين بالطبع ومتيل نفسه اىل االجتامعات

والتآلف مع اآلخرين والركون اىل اجلامعة
واالختالف اليها وهذا سبب تكوين املدنية

وانشاء املدن واملجتمعات الكبرية ،وهذا امليل

عبارة عن غريزة فطرية موجودة يف االنسان
الساعي سعي ًا دائب ًا مستمر ًا إلشباع غرائزه،
فميله نحو التوطن ضمن جمموعة من الناس

والعيش معهم عبارة عن إشباع لغريزته هذه
وتكوين االرسة أيض ًا ،وال شك ان مثل هذه
املشاعر االجتامعية التي يشعر هبا االنسان اجتاه
أخيه االنسان أي ًا كان ،تزداد وتكرب يف ظل أجواء
اإليامن والعالقات الدينية ،والشك وال ريب
ان السائرين يف درب احلسني يعيشون هذه
االحاسيس بأعىل صورها وأشكاهلا حيث الود
واألمن واألمان والسالم وعالمات االخوة
املعربة عن عمق القضية االيامنية يف نفوسهم،

ومثل هذا االمر مطلوب ومراد من قبل الشارع
املقدس ألن يف نمو وزيادة وتطور ُعرى التآلف
واملحبة فيام بني أبناء املسلمني فض ً
ال عن املوالني

ألهل البيت.

عن جابر اجلعفي قال :تقبضت بني يدي أيب
جعفر فقلت :جعلت فداك ربام حزنت من
غري مصيبة تصيبني أو أمر ينزل يب حتى يعرف

ذلك أهيل يف وجهي وصديقي فقال« :نعم يا

جابر إن اهلل عز وجل خلق املؤمن من طينة اجلنان
وأجرى فيهم من ريح روحيه فلذلك املؤمن أخو
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املؤمن بأبيه و ُامه فإذا أصاب روح ًا من تلك
االرواح يف بلد من البلدان حزن حنة عليه هذه

ألهنا منها».

2.2الشعور باالعتزاز واالنتامء اىل احلسني :وانت
تسري اىل جانب املاليني من الناس متجهني اىل
احلسني بن بنت رسول اهلل ،تشعر بالفخر
واالعتزاز ،بانك تنتمي اىل املدرسة الربانية التي

من ائمتها ومدرسيها ابو عبد اهلل احلسني،
وتنتابك مشاعر جليلة القدر تفقه من خالهلا ملاذا
متيش يف هذا الطريق مبتهج ًا؟ وملاذا ترفع األقدام
وتضعها رسور ًا؟ ،ولسان حالك مع اآلخرين
يقول :والشك وال ريب ان مثل هذه االهتداء

نعمة كبرية يتوجب عىل املؤمنني شكرها لي ً
ال
وهنار ًا بل وأن يبالغوا يف شكر هذه النعمة بأن
خصهم اهلل دون غريهم أن صاروا من احلزينني

عىل احلسني والباكني عليه واملواسني له بكل

يشء واملتقربني اىل جده املصطفى يف مودة
أهل بيته.

3.3التكافل االجتامعي وزيارة االربعني :ربام ال
حيتاج املرء كثري ًا للحديث عن اآلثار العظيمة
والكبرية التي ترتكها زيارة األربعني السيام عند

املاشني اىل احلسني من حتويل قلوهبم اخلاشعة
واخلاضعة واملتيمة بحب اهلل ونبيه وأهل

بيته ،اىل قلوب ملؤها العزم واالرادة بأعىل

صورها وأشكاهلا لرفع مشاكل املؤمنني من
زائري سيد الشهداء بل وحتى من غريهم ،مع

أن أعداد الزائرين قد وصلت اىل املاليني السيام
يف هذا العام (1435هـ) حيث بلغت األعداد اىل
عرشين مليون ًا حسب ترصحيات رسمية لبعض

حمور زيارة األربعني يف العالقات الدولية وحوار احلضارات

املؤسسات ،مل يكن هناك من ادعى من الزائرين

ان مثل هذا التعبري يريد أن يشري اىل أن اجلدار

ذلك ،بل ان بعض الزائرين كان يقول :اننا يف

مفردة ولكنها متامسكة بقوة االحتاد يف ما بينها

أنه بقي بال طعام او رشاب او منام او ما شاكل
مسرية احلسني يوم االربعني وقبل ذلك وبعده

كنا نأكل ونرشب ونرتفع بأنواع النعم واخلريات

ما مل يتيرس لنا مثلها يف سائر ايام وشهور السنة.

كام يصعب دفعه وكرسه ألنه مكون من لبنات
فأكسبته قوة جديدة اىل قوهتا ،فهكذا املوالون

السائرون اىل احلسني فهم كتلة واحدة ال
يمكن ثنيها وتفتيتها الهنم صاروا صف ًا واحد ًا
يف حب احلسني كأهنم بنني مرصوص ،وهذا

4.4الشعور باملساواة عند السائرين للحسني:
وهذا االمر نعيشه مجيع ًا حينام ننظر اىل يميننا

هو رس من أرسار بقاء هذه الشعرية عرب التاريخ

معنا العامل املجتهد واخلطيب البارع والطبيب

الظاملني والناصبني ،كام يصنعون يف هذا العرص

وشاملنا ونحن نسري اىل احلسني حني يكون
املحب واملهندس واملدرس ورئيس القبيلة

والفالح والعامل وغريهم كلهم سائرون يف

سمت وجهة واحدة عىل اختالف أعامرهم
وأجناسهم حيث الرجال والنساء والكهولة
والشبيبة والطفولة يلهجون بكلمة واحدة

«لبيك يا حسني»..وان الناس مهام تفاضلوا
باملال واجلاه واملنزلة االجتامعية وما اىل ذاك فإن

التفاضل احلقيقي يبقى هو االيامن الصحيح
والعقيدة احلقة التي حيملها االنسان يف قلبه

رغم ما تعرضت له من رضبات شديدة من قبل
كآبائهم من خالل التفجريات االرهابية التي
يتصورون جه ً
ال منهم اهنم قادرون من خالهلا

عىل إهناء هذه الظاهرة الربانية املؤيدة بكرامات
اهلل ودماء املؤمنني.

6.6تعارف الناس ولقاؤهم :لقد كانت واحدة ،من
مجلة أهداف االسالم التي سعى هلا ودعا إليها

هي التعارف بني الشعوب والقبائل ومد جسور
التواصل النافع والتعاون عىل الرب ال معا املؤلفني
فقط من املسلمني وحتى مع غريهم ممن خيالفنا

ومشاعره وبالتايل يميش ويسري اىل جانب أخيه
املؤمن أي ًا كان ماله ومنزلته وشهادته العلمية

أن يراه بشكل واضح ورصيح هي هذه املسريات

زائ ً
ال منتقالً.

أبناء البلد ومئات اآلالف من خارج البلد ،وقد

فيكون هو الثابت الباقي وكل ما عدا ذلك يكون

يف الدين ،فإن من مصاديق التي يمكن لإلنسان
املليونية للناس اىل احلسني  التي يتخللهم فيها

درس العلامء حياة العباد والفالسفة والرحالة

5.5الظهور صف ًا واحد ًا أمام أعداء احلسني :اذا
كان اهلل عز وجل قد دعانا أن نقف صف ًا واحد ًا

واملؤرخني والناشطني السياسيني والقصيني

هذا الصف املرصوص ما نرى من وقوف

للحضارة من نظريات وأفكار كبرية ومهمة،

أمام أعداء االسالم «فأن أبرز مظاهر ومصاديق
املؤمنني بعضهم اىل جانب بعض ،رجاهلم
ونساؤهم وهم يسريون اىل احلسني ،والشك

وربطوا بني امليش يف حياهتم وبني ما انتجوا

كسقراط وبالتو وارسطو وجون ستيورات ميل
وترستوي وغريهم حتى وصل األمر اىل درجة
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قالت عندها السيدة سولنت :لو كان التأمل يف
الطبيعة دين ًا لكان امليش من أهم طقوسه ،واملايش

متعددة ،وتبادل يف التجارب واالضافات ،وهذه

الفوائد الشخصية املرتتبة عىل امليش سواء

اىل عقول ،والعقول تتوزع عىل اصقاع شتى ،وحيتاج

اىل احلسني يستطيع أن حيصل عىل كل هذه

كانت عىل مستوى الصحة البدنية او الصحة
النفسية والفكرية ،وذلك من خالل تأمالته
عز َّ
وجل
التي يعيشها أثناء ط ّيه للمسافات يف اهلل َّ

ورسوله واألئمة الطاهرين السيام سيد
الشهداء وكذلك التأمل يف وقته اين ذهب؟

وكيف استثمر؟ وماذا قدم آلخرته؟ وما اىل
ذاك من االفكار والتأمالت التي ستنتهي به يف

آخر املطاف اىل الوصول اىل درجات متقدمة

من الصحة البدنية والنفسية ولكن برشطها

ورشوطها(.)46

�ساد�س ًا :االنفتاح والتعاون بين ال�شعوب

للنضوج .إن احلــضــارة حصيلة رشاكــة إنسانية
من احلقائق التي ال حتتاج اىل تذكري ،فاملنجز حيتاج
بعد هذا وذاك اىل عرض وتبادل منفعي ،كي يتحسس

املبدعون واملجزون بقيمتهم مما يدفع اآلخرين اىل
جتاوز احلدود التي تم التوصل اليها وعرب التعرف

عىل مضموناهتا ،لالنطالق من النتائج املنتهى عندها
اىل مستويات اقىص .ان انفتاح الشعوب عىل بعضها،

وفسح فرص التعايش واالحتكاك يقلص اىل حد

كبري من االخطار امللمح اليها ،ويدفع باجتاه الشعور
باملصري املشرتك للنوع االنساين الذي يواجه اخطار ًا

ومشاكل متحدية متعددة ال يمكن معاجلتها إال
بالعمل املشرتك كارسة واحدة تعيش عىل االرض.

يف الواقع ان معاينة املامرسة والتأمل يف بواطنها

ان واحدة من أنصع مؤرشات الوجود احلضاري

من الزاوية النقدية يكشف عن عالقة جدية بني

االرض ،ويف أي مفصل معني من مفاصل التاريخ

دقيق اخلصوصية يتحدد يف انفتاح مراكز العتبات

او االعـــراف بالكيانات احلــضــاريــة عــى سطح
املتعدد تتوقع يف مالحظة التنوع الثقايف البرشي

واالحتكاك احلي بني هويات وثقافات متنوعة،
واندماجها يف صيغة متنح اجلغرافية التي يسبحون

يف فضاءاهتا سمت الكينونة احلضارية ،فحيث ما

كانت احلضارات كانت اىل جانبها بصامت العيش
السنَّة جتربة
املتنوع قدي ًام وحديث ًا ،وال تشذ عن هذه ُّ
من التجارب املنظورة حيث ال توجد امة منغلقة

عىل ذاهتــا ،وقد استطاعت حتقيق انجاز حضاري
مطلق ،وحتى لو استطاعت يف بعض االحيان حتقيق

انجاز مذكور ،يبقى انجاز ًا حضاري ًا مشوه ًا ومفتقر ًا
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ما تقدم وموضوع ثقافة الــزيــارة .وذلــك لسبب
املقدسة عىل امم وشعوب تنترش عىل امتداد انتشار
االنسان يف االرض ،تقصد هذه العتبات يف مواسم

ثابته وعىل مدار أيام السنة ،وربام يتصور البعض
ان االمم والشعوب تنتمي اىل هوية وثقافة واحدة،
وهي الثقافة واهلوية االسالمية وهذا حمض توهم

خاطئ ،فالوافدون عىل زيارة عتبات اهل البيت

ال ينحرصون باملسلمني فحسب ،وانــا تقصدها
اجناس خمتلفة ال تربطها عالقة خاصة باإلسالم،

وإنام جذهبا حب املعرفة وهواية الوقوف عىل اآلثار
واملعامل احلضارية واالنسانية ،وحتى لو اقترصت

حمور زيارة األربعني يف العالقات الدولية وحوار احلضارات

املسألة عــى االمــم والشعوب االســامــيــة ،فهذا

يقف عندها كل من ينترص للقيم الروحية ويقدس

واالحتكاك ،فان هذه االمم والشعوب تنحدر عن

تشرتك معهم يف النوع والتوجه واحللم بغض النظر

وحده كاف يف تنمية الرغبة يف االنفتاح والتعايش

موروثات إنسانية خاصة مضاف ًا اىل الثقافة االسالمية

العامة ،وممارسة ثقافة الزيارة تتيح ملختلف االعراق
واهلــويــات والثقافات فرصة االلتقاء والتعارف
واحل ــوار ،بيد ان هــذه املفاهيم الثالثة «االلتقاء،

التعارف ،احلوار» تتميز دالالهتا عام هو مألوف عليه

يف االدبيات واالنشغاالت اخلاصة ،فـ«االلتقاء»عند

العتبات املقدسة هو يف حقيقته لقاء مبادئ وارواح
عشقت احلــق والعدل واخلــر فتعلقت باألبواب

املنفتحة عليه و(التعارف) أكرب من ان يكون تبادالً

للبطاقات الشخصية او ملفات السري الذاتية او
ملحة عن حياة الشخص ( .)profileإنه مفهوم قرآين

هيــدف اىل التسامي والتنافس للوصول اىل أرفع
مستويات التهذيب التقوائي (لتعارفوا ان اكرمكم

عند اهلل أتقاكم) واحلوار حيوم اىل التعاضد والتعاون
والــتــوايص باحلق والصرب ،وعــرض قضايا االمة
املصريية عىل منهج أهل البيت من أجل تشخيص

الوضع وحاالته امللتبسة والعمل عىل عالجه أو
توخي االمراض واملزالق املحتملة.

أصحاهبا واملضحني من أجلها ،حمطة تقربك ممن
عن االختالفات والتشوهات املشار اليها مما يساهم
يف نبذ الكره املتأيت عن االنغالق واجلهل وتقديس

الذات(.)47

ومن خالل ما ذكرنا يمكن القول:

ان من أهم ما يميز ممارسة زيارة االربعني املباركة

هــو عنرص (الــســر عــى األقــــدام) مــن خــال كل
االجتاهات املؤدية اىل مدينة كربالء املقدسة ،جيب

التعريف هبذه النهضة عىل مستوى العامل ،فال يكفي
اإليامن واالعتقاد بتلك الرابطة املقدسة والنهضة
املباركة ،وكذلك احلب والوالء ،بل ال بد من نرشها

وتعريفها للعامل ،وان ال حتسب عىل طائفة معينة،
فهذا ظلم وحتجيم لرسالتها وتقويض ملبادئها عىل مر
الزمان ،فهي رسالة الرمحة للعامل ،وإذا كان احلدث

والقدر قد تعني يف بقعة من العامل فهذا ال يعني انه

خيص ويرتبط فقط بتلك الظروف املحيطة باحلدث،
كال وألف كال ،وإال مل تكن لرساالت األنبياء قيمة
سامية ،وحضارية ،فالرسول انام بعث من اجلزيرة

ان مراكز العتبات املقدسة متثل فضا ًء جيتمع
حتته مجيع املؤمنني الذين يشرتكون يف وحدة املبادئ

العربية فهل كانت دعوته هلم فقط؟ وهو الذي قال
َ ً
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َّ ً
اك إِل كفة ل َِّلن ِ
اس بشِ ريا
عنه القرآن ﴿وما أرسلن
َ
َ َ ً َ َ َّ َ ْ
كََ
َ ْ ُ َ ()48
ث انلَّ ِ
كن أ
اس ال يعلمون﴾
ونذِيرا ول ِ

وليعززوا قوة ايامهنم بام يقتنعون فيه وما يعيشون

حياول ويسعى إليه املكابرون واملعاندون والظاملون.

ووحــدة اهلــدف ليمدوا جسور الرتابط فيام بينهم

مهومه من مبادئ رسالية وذلك اهنم يشكلون كيان ًا
واحد ًا مهام ابتعدت هبم املسافات وتعددت اللغات
واختلفت اهلويات .وهي بعد هذا وذاك حمطة انسانية

فتأطريها يفقدها القدرة عىل التأثري واالنتشار وهذا ما
ولــقــد ســامهــت االخــتــافــات بــن املسلمني

والتعصب املقيت يف تكريس اجلهل بتاريخ اإلسالم
وبالنهضة احلسينية باخلصوص حتى يف أوســاط
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املسلمني ،فالكثري ال يعرف عن هذه النهضة شيئ ًا وال

عن دورها ،حتى يظن البعض أهنا قصة خيالية أو أهنا
مل تقع البتة.

والبعض من املسلمني ويف أوساط األمة الذين

يفرقون
سمعوا وقرأوا عن هذه النهضة واملأساة ال ّ
بني احلق والباطل وال بني يزيد واحلسني ،أو من
أراد حتريف التاريخ واحلقيقة بالقول إن احلدث
جمرد اجتهادات وآراء يف البيت اإلسالمي الواحد،

وال تعدو كوهنا مشكلة سياسية ،ليس هلا عالقة

بالدين والناس .كل ذلك جيعلنا أن نعيد صياغة
املفاهيم واألفــكــار واملعلومات واألخــبــار التي

ارتبطت هبذه املأساة ثم بثها ونرشها للناس والعامل

أمجع ليتمكنوا من االستفادة ويكونوا عىل قرب من

َ ُ َ َْ
َّ
َ َّ َ
ه أَ ْ
ب ِ َّالت ِ َ
ح َس ُن إِن َر َّبك ه َو أعل ُم ب ِ َم ْن ضل ع ْن
َ ِ َُ َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
سبِيلِهِ وه َو أعلم بِالمهتدِين ﴾(.)51

الخاتمة
من خالل هذا البحث توصلنا اىل مجلة من النتائج

هي:

1.1زيارة األربعني مرتبة من املراتب العليا وهي نيل
رضا اهلل عز وجل ،واملواساة لرسول هلل بحفيده
املظلوم احلسني ولفاطمة وعيل .فاإلنسان
املؤمن يكون انسان ًا كام ً
ال متقي ًا هلل سبحانه وتعاىل

من خالل امور عديدة خصها اهلل تعاىل لالنسان
مثل الصالة والصوم ومواالة أهل البيت،
وألمهية زيارة األربعني يف حياة االنسان فقد

خصها اهل البيت اهنا من عالمات املؤمن.

احلدث ويمتلكوا القدرة عىل التمييز واختاذ املواقف

كام ان اهلل تعاىل خص أهل البيت يف العديد

واملهمة احلضارية هلذا احلدث يف عرصنا احلارض

حممد يف العديد من أحاديثه القدسية اىل زيارة

الصحيحة التي تنفعهم وترتبط بتارخيهم ومصريهم.

من اآليات القرآنية ،وقد حثنا رسولنا الكريم

هي االستفادة منها يف عامل االنفتاح والتواصل عرب

قرب احلسني فض ً
ال عن العديد من األحاديث

الوسائل املختلفة واستغالهلا بشكل أمثل ،حتى

تصل هذه املعرفة للماليني من الناس والشعوب،
وأن يكون خلطابنا ولغتنا تأثري باستخدام أبلغ

األساليب وأحسنها بام يواكب العرص والتحوالت.
َُ ُ
﴿وقولوا ل َِّلن ِ
اس ُح ْس ًنا﴾( )49ويقول
يقول تعاىل
َ
َّ
ُ
ْ
َّ
ُ
َ
أيض ًا َ
﴿و َل تَادِلوا أ ْهل الك َِتاب إِل بِالت ِ َ
ه
ِ
ِ
َ
ْ َ ُ ()50
أحسن﴾  ،أما املعرفة واملعلومات التي تفتقد اىل
احلكمة والتأثري فهي يف الواقع تيسء اىل أصحاهبا

واىل األهداف التي حيملوهنا ،مهام كانت اإلمكانات
ْ ُ َ
والوسائل املتاحة واملتطورة ،يقول تعاىل ﴿ادع إِل
ْ
ْ
َّ َ
َ
ال ِْك َمةِ َوال ْ َم ْوع َِظةِ ْ َ
ال َس َنةِ َو َجادِل ُه ْم
يل ربِك ب ِ
سب ِ ِ
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الواردة عن اهل البيت عليهم السالم.

2.2لقد بينا مفهوم وفضل الزيارة بصورة عامة وزيارة

أهل البيت وزيارة أربعني االمام احلسني
خاصة ثم بينا الروايات واالحاديث التي حتث

عىل زيارة القبور وزيارة قرب احلسني مما يرتتب
عليها من اثر اجيايب عىل نفس الزائر ،وهناك ميزة
لزيارة قرب االمام احلسني.

3.3ومن ثم بينا ان زيارة املراقد املطهرة ألهل بيت
النبوة ال تقترص عىل زيارة صاحب القرب نفسه

بل انه مكان جتمعي عبادي لذكر اهلل تعاىل اوالً
فيتوسلون ويتوجهون بحوائجهم وامورهم

حمور زيارة األربعني يف العالقات الدولية وحوار احلضارات

اىل اهلل تعاىل بحرمة صاحب القرب او املقام

واسألتهم عن العتبات ومن خالل ربط الوحدة

يف مجيع الطوائف عند الصالة ،صالة اجلامعة

6.6ان مسرية احلسني املقدسة رسمت أهبى واعظم

الرشيف الذي يتوجهون له ومن ثم اجتمعت
واالعياد واحياء الليايل العظيمة مثل ليلة القدر

وليلة املبعث ودحو االرض ،فيجتمعون يف ٍّ
ظل

واحد هو سقف حممد وال حممد ،وبينّا كتب
الزيارة املوجودة يف املراقد والتي يكون ذكرها

كله هلل تعاىل اال كلامت قليلة عبارة عن سالم

عىل صاحب القرب ألربعة او مخسة اسطر كزيارة

والبقية من اروع صور املناجاة مع رب العاملني.

كام ورد يف زيارة وارث .أسال اهلل الذي أكرمني

بزيارتكم وخصني بمقامكم ،كأن السائل يسأل

اهلل هبم.

4.4أمهية التجمع الدويل يف مسرية أربعني االمام
احلسني وهلا عدة جوانب منها التعرف عىل

مظلومية االمام احلسني واهل بيته وعىل
الدول االخرى التي ختفى عليها هذه الشخصية

العظيمة حيث يمر عىل أسامعهم كأي انسان قائد
استشهد من اجل بعض املقتضيات واملهامت

التي ختص مصلحة خاصة ! فهنا بينّا من هو
هذا القائد الذي خصه اهلل ورسوله لنرصة دين

حممد.

5.5كام ان السواح الذين يأتون من اكثر دول

الدولية بني الشعوب والدول.

التجليات والتضحيات والفداء ،ومن خالهلا

قد اجتمعت كل دول العامل يف ظل واحد .ال
يوجد فرق بني سني وشيعة ومسيحي وكردي

وهندي وايراين وسوري واجنبي ،وال طبيب

وال مهندس وال معلم ،وال عامل ،وال فالح وال

غني وال فقري ،بل الكل متساوي يف هذا املسري

أال وهو السري اىل حبيب رسول اهلل تعاىل

لتعريف هذه النهضة املباركة عىل مستوى العامل،
فال يكفي االيامن واالعتقاد بتلك الرابطة املقدسة
والنهضة املباركة بل البد من نرشها وتعريفها

للعامل بالصورة احلقيقية.

7.7من خالل زيارة أربعني االمام احلسني
توصلنا اىل عدة امور يف غاية االمهية منها احلوار
مع احلضارات وبينّا ماهو احلوار وما هي الغاية

من احلوار وما هي اهداف احلوار بني الشعوب
واالفراد؟

8.8ان امليش او السري ورد يف كتاب اهلل تعاىل وله كثري
من املعاين فمنه سري ممدوح وسري مذموم ،وذكرنا
السري عىل االقدام وفوائده الطبية لإلنسان ،ومن

ثم بينا ان االمام احلسن حج عرشين حجة
ماشي ًا ،فهناك فائدة يف املسري اىل كربالء احلسني

العامل ليس هدفهم مجيعا زيارة أهل البيت

من خالل الفائدة النفسية والصحية واألهم من

يأتون من اجل السياحة واالستطالع عىل املعامل

العظيم الذي ينال عليه الزائر اىل قرب احلسني.

ومعرفتهم واختصاصهم بالزيارة ،فالبعض

هذا هي مواساة لرسول اهلل والزهراء واالجر

القدسية والدينية التي ختص العتبات املقدسة

ٌ
مثال حلوار احلضارات
9.9ان زيارة األربعني
االجتامعية .لقد بينّا تالحم االمم والشعوب من

وهذا له أمهية بالغة أيض ًا من خالل استطالعهم
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خالل زيارة أربعني اإلمام احلسني وبينّا معنى
احلضارة مع وجود اختالف يف وجهات النظر
بني علامء الثقافة وعلامء االجتامع.
1010لقد نص االسالم عىل حقوق االنسان واالخذ
هبا واحرتام آراء اآلخرين ،وبينّا حقوق االنسان
يف العامل التي نص عليها ميثاق االمم املتحدة
باحلقوق االساسية لالنسان مما قرر يف حقوق
احلرية واالحرتام للجميع بال متييز بني االمم
الشعوب واالفراد مثل حق التجمع السلمي
وحق املشاركة باحلياة الثقافية للمجتمع.
1111ان مراكز العتبات املقدسة متثل فضا ًء جيتمع حتته
مجيع املؤمنني الذين يشرتكون يف وحدة املبادئ
ووحدة اهلدف ليمدوا جسور الرتابط فيام بينهم
وليعززوا قوة ايامهنم.
1212ان سبط حممد مفخرة االنسانية ،انه البذرة التي
انترشت جذورها ،وانبسطت فروعها حتى
رأينا اخللود يستظل يف طرف منا ،للحسني رمحه
اهلل فضل يف الشهادة يرجع بأفضال.
فمن الشهداء من يرتكون الدنيا الهنم مل حيصلوا
للبقاء فيها ،ومن خيرجون من نعامئها وما دعتهم قط
للدخول يف تلك النعامء.
وأمام هذه املهمة العرصية هو االهتامم بكل
اللغات وتعدد التوجهات وامليوالت الدينية
واالجتامعية ،فاملعرفة ليست حكرا عىل أحد ،بل
هي عابرة اىل القارات واألزمان ،فالكلمة الطيبة هي
رسول القلوب ،وتأيت ثامرها كل حني بإذن هلل تعاىل.
اما شهيد كربالء فقد ترك الدنيا وهي يف يديه،
وتركها وهي مقبلة بنعامئها عليه ،تركها ألنه أرادها
كام ينبغي ان يرضها ومل يقبل ان تريده هي عىل
رشط كام ترتضيه ،فهو الشهيد ملء الشهادة من نبل
وعظمة وايثار ،والشهيد الذي ارتفع بالشهادة اىل
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ذروهتا الساموية فوق مراتب الشهداء .ان الشهداء
من هذه الطبقة لرشف لبني االنسان امجعني ،خليقة
ادمية ينبغي ان يفخر هبا ابناء ادم عىل اختالف العقائد
واالوطان.
واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل
خري اخللق أمجعني حممد رسول رب العاملني.
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