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الملخ�ض

عدد  يصل  احلسني،إذ  اهلل  عبد  أيب  األحــرار  أيب  قبة  نحو  الكربى  االنطالقة  تثل  األربعني  زيارة  إن 
ما  متنوعة  اثني عرش شهرًا هجريًا،  دينية موزعة عىل  مناسبة  مائة  يقارب  ما  الشيعة  التي حيتفل هبا  املناسبات 
بني إحياء ذكرى استشهاد، وميالد، وغزوات، وحادث...الخ، وحتتل مناسبات ذكرى استشهاد األئمة املرتبة 
اهم  بينهام  ومن  باملناسبات،  حتفل  التي  الشهور  اهم  من  حمرم  شهر  ويعد  النوعي،  االهتامم  حيث  من  األوىل 
التي تعد  اليوم العارش منه)1(، وزيارة األربعني  املناسبات عىل االطالق، هي استشهاد اإلمام احلسني يف 
الشعار الذي يرفعه الذاهبون صوب كربالء مشيًا عىل االقدام وبيان مظلومية اإلمام احلسني عندما وقف 

وحيدًا ومعُه الثلة املؤمنة من أهل بيته واصحابه اخلُلص.

وتأيت هذه املناسبة حتت عنوان:)إحياء أمر أهل البيت(، وذلك بذكرهم وتعريف الناس هبم، وبمكانتهم، 
وفضائلهم.

حيث يروى عن اإلمام الصادق إنه قال لفضل: )جتلسون وتتحدثون؟ قال نعم جعلت فداك قال: ان 
تلك املجالس أُحبها، فأحيوا أمرنا يا فضيل، فرحم اهلل من أحياء أمرنا...()2(، ويتحقق إحياء املناسبات الدينية، 

عدة وظائف تربوية مهمة يف بناء الشخصية الفردية، واالجتامعية للشباب الواعي)3(.

الوقوف عىل سرية الرسول واألئمة من بعده، خصوصًا سرية اإلمام احلسني، والتي ُيعد إحياء ذكراها . 1
عاماًل اساسيًا يف وعي األمة اإلسالمية لتأرخيها الصادق...

ترسيخ وجتذير احلب الروحي واالرتباط الوجداين والعاطفي بالرسول واهل بيته الطاهرين.. 2
اإلسالمية . 3 للمسرية  الطاهرين  بيته  واهل   الرسول وقيادة  وبرسالة  باهلل  املؤمنة  الشيعية  الروح  تنمية 

الكربى تشييدًا ألوامر اجلامعة املوالية هلم.
جتديد العالقة بني الشيعي وتارخيه ومذهبه، وذلك يتطلب االهتامم باملناسبات الدينية واحيائها)4(.  . 4

وللفكر اثرُه يف العقيدة، والشخصية حيث مل ترد كلمة فكر يف كتاب اهلل عزوجل بصيغة االسم، وال نجدها 
معرفة بالم وال منكرة فقد وردت يف القرآن الكريم يف عرشين موضعًا بصيغة – فعل ماٍض – وبصيغة املضارع. 
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)إنه فكر وقدر(، )لعلهم يتفكرون(، )أفال تتفكرون( يف صيغة املخاطب ويف صيغة الغائب. 

فحينام نقول فكر فهي كلمة تدل عىل حدث وهو الفكر وتدل عىل الذات الفاعلة التي نسميها بالفكر.

فحينام تستخدم يف القرآن الكريم هبذه الطريقة فكان اهلل سبحانه وتعاىل يريد أن ينبهنا عىل أن هذا العمل 
الذهني، الذي يسمى بالفكر إنام هو مرتبط بذات، فال يمكن أن يتجرد الفكر عن الفكر، هذا او الفكر خاصية 

من خصائص اإلنسان ال يشرتك معه فيه أي خملوق.

وأن الفكر اسم لعملية تردد القوى العاقلة املفكرة يف اإلنسان، سواء كان قلبًا ام روحًا أم ذهنًا بالنظر والتدبر، 
لطلب املعاين املجهولة من األمور املعلومة او الوصول إىل األحكام النسب بني األشياء)5(، قال الغزايل: )اعلم 
ان الفكر هو إحضار معرفتني يف القلب لتستخرج منها معرفة ثالثة()6(، كانه يريد ان يقول إنه هتيئة مقدمتني 
ليصل من املقدمتني إىل النتيجة، مثاًل قول اإلمام الصادق:)أحيوا أمرنا...(، املقدمة األوىل دليلها لغوي 
وهو فعل األمر، املقدمة الثانية: دليلها أصويل واألمر واجب التنفيذ وهذا هو اليشء الثالث هو وجوب إحياء 
أمر أهل البيت هذا هو العمل فكر )واذا أدركنا معنى الفكر وحقيقته فأن أما منا مهمتني: األوىل حتديد 
املنهجية  باالعتامد عىل  اإلسالمي ومعضالته،  الفكر  معاجلة قضايا  والثانية  ومناهجه،  اإلسالمي  الفكر  معامل 

املعرفية القرآنية التي جتمع بني قراءة الوحي وقراءة الوجود، أو منهج اجلمع بني القراءتني()7(.

فأن لزيارة األربعني وقتًا متميزًا لشبابنا، تصور حالته يف يوم عاشوراء، وكيف أنه عز عىل رب العاملني)8(، ان 
يعامل أعرف زمانه باهلل عزوجل، هذه املعاملة التي مل يشهد هلا التاريخ مثياًل ومن هنا كان االرتباط الفكري بني 
زيارته وبني مظلوميته والتأثر بمصابه لشبابنا األثر البالغ يف خالل سلوكهم الذي يعكس الفكرة الواعية 
ألهداف اإلمام احلسني والتي خرج ألجلها حيث جتسدت بخروجهم ملقاتلة داعش فكريًا وعسكريًا ورفع 

شعار )هيهات منا الذلة( حتى النرص. 

التوصيات:

الدعوة إىل ادراج زيارة األربعني يف الئحة الرتاث العاملي.. 1
املنظمة بجهود مؤسسايت . 2 الزيارة  العمل عىل تغطية زيارة األربعني بأعىل مستوى ليعكس صورة وتنظيم 

ديني.
التكثيف من الندوات الفكرية مع الشباب من كال اجلنسني لينقلوا للعامل الصورة املرشقة للزيارة املباركة.. 3
االهتامم بالزائرين بصورة عامة والوفود من خارج العراق بصورة خاصة لينقلوا الصورة احلسنة للزيارة . 4

املباركة.
تثل زيارة األربعني طريقًا الهتداء الشباب وربطهم بمن يمثل الدين اإلسالمي احلقيقي.. 5

الكلامت املفتاحية: زيارة االربعني، الفكر، الشباب الواعي.
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Abstract
The visit of Arbaeen represents the major breakthrough towards the dome of Abi Al-Ahrar Abi 

Abdullah Al-Hussein )peace be upon him (, as the number of events celebrated by the Shiites reaches 
nearly a hundred religious occasions spread over twelve Hijri months, varying between martyrdom 
commemorations, birthdays, invasions and accidents ... Etc., and the events commemorating the 
martyrdom of the imams occupy the first place in terms of qualitative attention, and Muharram is 
one of the most important months that is full of events, and among them is the most important of 
all, is the martyrdom of Imam Hussein )peace be upon him ( on the tenth day of it )peace be upon 
him(, and the visit of the forty Which is the slogan raised by those who go to Karbala on foot, and 
a statement of the wrongdoing of Imam Hussein )peace be upon him( when he stood alone with the 
faithful group of his family and his sincere companions. This event comes under the title: Reviving 
the Order of the People of the House>, by mentioning them and introducing people to them, their 
status, and their virtues. Where it is narrated from Imam Al-Sadiq )peace be upon him ( that he 
said to Fadl:> Do you sit and talk? He said: Yes, I made a sacrifice. He said: I love these councils, 
so revive our matter, Fadil, so may God have mercy on our life ... , and the revival of religious 
events is achieved, several important educational functions in building the individual and social 
character of conscious youth )peace be upon him(. 1- Standing on the biography of the Messenger 
)|peace be upon him( and the imams after him, especially the biography of Imam Al-Hussein, the 
remembrance of which is a fundamental factor in the awareness of the Islamic nation of its sincere 
history ... 2- Consolidation and rooting of spiritual love and emotional and emotional attachment 
to the Messenger and his pure household. 3- Developing the Shiite spirit that believes in God and 
in the message and leadership of the Messenger and his pure household for the great Islamic 
march, based on the orders of the group loyal to them. 4- Renewing the relationship between the 
Shiite and his history and sect, and that requires attention to religious events and their revival. 
Thought has its effect on belief and personality, as the word “thought” is not mentioned in the 
book of God Almighty in the form of the noun, and we do not find it knowledge of blam or denial, 
as it is mentioned in the Holy Qur’an in twenty positions in the form - past verb - and in the 
present tense. It is a thought and destiny, <> Perhaps they are thinking>, <Do you not think> in 
the second and third form.

Key words: Arbaeen visit, thought, conscious youth.
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المقدمة

من  النجاة(،  وسفينة  اهلُدى  مصباُح  احلسني  )إّن 
هذا املنطلق يمكن لنا ان نبحر يف سفينة احلسني ألهنا 
حتمل ادبيات العلم واملعرفة ومجيع ما حيملُه اإلنسان 
اإلمــام  قضية  من  نجعل  ان  لنا  فيمكن  الصالح، 
احلسني هي املرتكز األساس يف مجيع مرتكزات 
احلياة ألن احلسني هو امللهم األوحدي يف مجيع 
االمور والقضايا حيُث مل تكن زيارة األربعني شعارًا 
سنويًا نستذكر به مصيبة سيد الشهداء فحسب بل 
عىل العكس من ذلك فقد تتجسد يف زيارة األربعني 
مجيع الشعارات الرباقة التي تلمع يف سامء املجتمعات 
العاملية، وهنا مره أخرى نبحر يف دروس وآثار زيارة 
غابت  التي  احلقيقة  معنى  جتسد  اهنا  حيث  األربعني 
عن اعني العامل اآلخر الذي كان مل ُيبرص بعُد إال من 
خالل جتليات آثار زيارة األربعني فقد كانت لزيارة 
األربعني الثمرات العجيبة يف توعية العامل الذي غفل 
عن حقيقة اإلسالم املحمدي األصيل الذي جتسد يف 
قضية احلسني ومن خالل تلك الزيارة قد برزت 
والديانات  اإلسالمي  العامل  وامــام  األوىل  للوهلة 
وهذا  و)التشيع(،  اإلسالم  انتشار  كيفية  األخرى، 
حتمله  وما   الشهداء سيد  قضية  لفضل  يعود 
مصيبة كربالء التي خط مالحمها بدمه الزكي، الذي 
ترسيخ  يف  الكبري  األثــر  الرشيف  الــدم  لذلك  كان 
وهذا  التاريخ،  امتداد  عىل  اإلسالم  بقاء  وديمومة 
بحدود  أي  االستشهاد  تــاريــخ  مــن  كــان  اجلــانــب 
)61هـ(، واآلن ومع كل الثقافات التي تر هبا البلدان 

وما حتتويه من تغيري ثقافات مستمرة، إال ان ما رسمه 
وتندثر  تتغري  مل  ثقافات  من   احلسني اإلمــام 
بتداخل الثقافات األخرى عليها بل عىل العكس من 
ذلك نجد ان الثقافة تستمد أفكارها من ثقافة اإلمام 
احلسني واملنهج الذي رسمُه، وعىل سبيل املثال، 
يف الوقت احلارض املتحرض نجد ان أي احتفال عاملي 
او مسابقة عاملية ال يتعدى اعداد العدد املعني، ومع 
أخرى،  واحداث  واملعاملة  التنظيم  سوء  نجد  هذا 
اما  التنظيم،  ينجح  ومل  حكومي  التبني  يكون  وهذا 
مجيع  من  ختتلف  االحداث  فنجد  األربعني  زيارة  يف 
املوازين، فعىل امتداد بدء زيارة األربعني واستمرارها 
لعدة أيام  مل حيدث أي خرق يذكر او قلة املؤونة او 

أي حدث اخر، وكل هذا بجهد مؤسسايت ديني... 

التي  الفكرية  اجلنبة  عن  احلديث  يمكن  واآلن 
تقدمها زيارة األربعني من دروع ملواجهة التحديات 
الشباب  وطبقة  اإلســالمــي  املجتمع  تواجه  التي 
خصوصًا؛ ألهنا هي الطبقة الرقيقة يف املجتمع وهي 
تتمتع  ملا  وذلك  والتأثري؛  التأثر  يف  غريها  من  اقرب 
وهذا  الذهن  يف  تدور  التي  واألفكار  احليوية  من  به 
ما يعمل عليه املجتمعات الغربية؛ وذلك رغبة منهم 
عن  بديلة  هي  التي  وافكارهم  خمططاهتم  لتحقيق 
التي لطاما قد وجدوا يف  اخلوض يف غامر )احلرب( 
التي  واخلسائر  املواجهة  يف  الصعوبة  )احلرب(  غامر 
تكون مالزمة للحروب، فقد طرحت فكرة احلرب 
الناعمة وهي أحدى حرب األفكار الباردة املعتمدة 
باحلروب؛  املــرور  دون  الشعوب  مواجهة  يف  اآلن 
زرع  ألجــل  اإلسالمية  املجتمعات  لشغل  وذلــك 
أغلب  يف  اليوم  موجود  ما  وهــذا  ــرادة،  امل األفكار 
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املجتمعات اإلسالمية.

فكان لزيارة األربعني الدور املهم والالمع يف دحر 
مجيع خمططات الغرب، فنموذج الزيارة قد حقق أعىل 
بصورة  املجتمعات  جلميع  الفكري  الوعي  درجات 
عامة، بخالف املؤسسات األخرى التي لربام قد تؤثر 
عىل  عملها  يقترص  أو  املجتمع  من  معينة  طبقة  عىل 
بلد من البلدان، او عدم التأثري من األصل، بخالف 
زيارة األربعني التي مركزها كربالء ويأيت إليها الناس 
من كل حدٍب وصوب، ومن خالل تلك الزيارة قد 
املقدسة(  بـ)العتبات  املتمثلة  الدينية  املؤسسة  عملت 
عىل تضافر اجلهود احلثيثة ألجل بث الوعي الفكري 
والثقايف الديني، وهذا من جانب ومن جانب اآلخر 
عند دخول األجانب وسري الناس من داخل العراق 
واملعريف  الفكري  التالقح  حيــدث  كربالء  صــوب 
لطبقات  مبارش  التأثري  ويكون  الناس،  طبقات  بني 
الذي  التأثري  األجــانــب  الــوفــود  وينقل  املجتمع، 
يستشعرون به لبلدهم وجمتمعهم لتتوسع دائرة التأثري 

الثقايف الديني. 

المبحث الأول

ف�شل زيارة الح�شين )عليه ال�شالم(

متهيد

تستهدف  التي  الروايات  من  هائل  حشد  هناك 
مقدس،  املكان  ألن  ليس  الــزيــارة،  يف  )الرتغيب( 
الثواب  من  وهلا  )مقدسة(  املقدس  زيــارة  ألن  بل 
)ترغيب  بــدون  متواترة  زيـــارة  فــال  ــىص،  حي ــاال  م
من  ان  فتذكر  الروايات  تأيت  الرتغيب  يف  شديد()9( 

عيل  اإلمامني  وكذلك  موته،  الرسولبعد  زار 
خيطوها  خطوة  كل  وأن  اجلنة)10(  فله   واحلسني
الزائر ماشيًا أو راكبًا، يكتب له هبا حسنة وحيط عنه 
ويغفر  الفائزين،  املخلصني  من  اهلل  ويكتُبه  سيئة، 
احلسني×  ــارة  زي أن  كام  ذنوبه،  من  مىض  ما  اهلل  لُه 
تفرج  اإلمامني عيل واحلسني÷  العمر، وزيارة  تطيل 

الكروب عن امللهوفني.

وأن من زار احلسني حمتسبًا، ال أرشًا وال بطرًا، وال 
رياء، وال سمعة، حُمصت ذنوُبه، كام يمحُص الثوب 
لُه بكل خطوة  يبقى عليه دنس، ويكتب  املاء فال  يف 
حجة، وكلام رفع قدمه عمرة ومن زاره كتب اهلل لُه 
عتق  أجر  لُه  أخرى:  رواية  ويف  حجة،  ثامنني  ثواب 
سبيل  يف  فرس  ألف  عىل  محل  ويمكن  نسمة،  ألف 
اهلل)11(هذا يف جانب الرتغيب، وهناك جانب التحذير 
اإلمام  زيــارة  تضع  فالروايات  الرتهيب  يكن  مل  إن 
املزار يف  فقد جاء يف  الوجوب  مقام  احلسني يف 
)باب وجوب زيارة احلسني( رواية تقول:)مروا 
مفرتض  إتيانه  فأن   ،احلسني قرب  بزيارة  شيعتنا 
اهلل(  من  باإلمامة   للحسني يقر  مؤمن  كل  عىل 
وأخرى تقول: )لو أن أحدكم حج دهره، ثم مل يزر 
احلسني بن عيل لكان تاركًا حقًا من حقوق اهلل 
الزيارة  عىل  احلث  هذا  إن  اهلل)12(  رسول  وحقوق 
دفعًا  الشيعة  دفع  منُه  يــراد  عدمها،  من  والتحذير 
لناحية زيارة مرقدي اإلمامني عيل واحلسني فهام 
)املذهبي(،  واأليدلوجي  السيايس  التحدي  مركز 
الثقافة  خمزون  بدور  وصولتهام  اهلوية،  بوصلة  ومها 

الطقسية والفكرية)13(.  
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المطلب الأول: البعد التاريخي لزيارة 

الح�شين )عليه ال�شالم(

بعد مرصع اإلمام احلسني مبارشة، وبمجرد 
أهل  وسبايا  كربالء  شهداء  رؤوس  وصلت  ان 
البيت إىل الكوفة، إنفجر خمزون العاطفة واألمل 
واحلرسة والندامة وتوبيخ الذات )بشكل مجعي( بني 

أفراد املجتمع الكويف.

مرفوعة  الرؤوس  مشهد  املجتمع  ذلك  أستقبل 
مسبيني،  البيت  آل  ونساء  وأطفال  الــرمــاح،  عىل 
قد  يكونوا  مل  وكأهنم  والبكاء،  والعويل  بالذهول 
قدروا أن األمور ستصل إىل هذا احلد وان خذالهنم 
قد يؤدي إىل تلك النتيجة البشعة التي صدمتهم)14(. 

ان سكان الكوفة يف كثري منهم كانوا شيعة لعيل، 
حيكمهم  كي  العراق  إىل   احلسني دعــوا  وأهنــم 
نشوء  إىل  املاساة  أدت  فقد  لنرصته  هيبوا  مل  لكنهم 
أزمة ضمري حادة بني جماميع غري قليلة من الكوفيني 
الشيعة( األوىل حني  )نواة  الذين شكلوا  )التوابون( 
قاد سليامن بن رصد اخلزاعي -قائد التوابني- سمتهام 
واألسى  ينتهي،  ال  الــذي  والعار  باخلزي  الشعور 
والندم خلذالن احلسني بحيث ان سليامن ومجاعه 
كانوا يناقشون كيفية اراحة ضامئرهم عرب التوبة)15(.

ويرى فلهاوزن ان أهل الكوفة، بعد ان استدرجوا 
احلسني إىل الوصول ثم تركوه وحيدًا أصابتهم 
صعقة تأنيب ضمري بعد أن شاهدوا نتيجة ما اقرتفوه 
إىل  باحلاجة  شعور  إىل  تطور  ما  شائن،  عمل  من 
الرباءة من العار واخلزي الذي حلق هبم جراء فعلتهم 
النكراء، ورأوا أن هذا العار ال يمكن غسله إال عرب 

التضحية بالذات، ومن هنا أطلقوا عىل أنفسهم اسم 
التوابني)16(.

ومن هنا جاء التكفري عن الذنب العظيم املقرتف قد 
جاء يف سياق التضحية بالذات )النفس()17( وتصور 
 احلسني بنت  الصغرى  وفاطمة   زينب
املذهول  الكويف  املجتمع  السجاد حالة  واإلمام 
اخلطب  تلك  فتزيده  البيت  أهل  سبايا  يستقبل  وهو 
قتل  مسؤولية  وحتمله  أمل،  عىل  أملًا  احلادة  التقريعية 
احلسني من خالل توضيح عظيم اجلرم وبشاعة 
االف  باجتاه  التوابون  انطلق  املنقلب  كآبة  الكارثة، 
جند  الشام القادم مع عبد اهلل بن زياد، فام أصبحوا 

إال يف كربالء وهناك بدت الطقوس الشيعية األوىل.

إىل قرب احلسني حتى  التوابون  انتهى  أن  وما 
صاحوا صيحة واحدة، وبكوا بكاءًا مرًا، فام رئي يوم 

كان أكثر باكيًا منه.

قالوا: )يا رب إنا قد خذلنا ابن بنت نبينا، فاغفر 
لنا ما مىض منا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، 
وإنا  الصديقني،  الشهداء  واصحابه  حسينًا  وارحم 
نشهدك يا رب إنا عىل مثل ما قتلوا عليه، فأن مل تغفر 

لنا وترمحنا لنكونن من اخلارسين()18(.

حتى  ويترضعون  يبكون  التوابون  انفك  إن  وما 
اقرتب وقت رحيلهم، فكان الواحد منهم ال يميض 
ويبكي  عنده  فيقف   احلسني قرب  يأيت  أن  قبل 

ويرتحم عليه ويستغفر لُه.

بقوله:  ــوداع  ال طقوس  احلضور  أحد  ووصــف 
ازدحام  من  اكثر  قربه  عىل  ازدمحوا  لرئيتهم  اهلل  )فو 
التأسيس  ــا  ام ــود()19(،  ــ األسـ احلجر  عــىل  الــنــاس 
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الثقايف  الوضع  بسبب  البوهييني؛  عهد  يف  فهو  الثاين 
منذ  العباسية  اخلالفة  الزم  الذي  املتأزم  واملذهبي 
الوضع  وذلــك  ـــ(؛  ـــ-247ه )232ه املتوكل  عهد 
الشيعية  الطقوس  نرش  يف  ما  بصورة  ساهم  الــذي 
الذهبي  العرص  هو  البوهييني  عرص  وكان  بعد،  فيام 
اإلسالمية  احلضارة  بلغت  عهدهم  ويف  للشيعة، 
قيمتها حسب املسترشق متنز؛ ومل خيطئ املؤرخون يف 
قوهلم بأن التشيع استكمل يف عهدهم ففيه تم ألول 
املتعددة  جوانبها  يف  الشيعية  اهلوية(  )استغالل  مرة 
ملا  واألدبية  والفقهية  والعقدية  والفكرية  الطقوسية 

قدمُه البوهييون من جهة حرية التعبري)20(.

ومن الدول التي عارصت الدولة البوهيية والذي 
يمثل روح التشيع؛ وذلك بني اإلسامعيلية الفاطمية 
الزيدية  اإلمامة  مع  وايضًا  أفريقيا  وشامل  مرص  يف 
مركزًا  اليمن  من  اختذت  التي  953م(   - )341هـــ 
اىل  قواهتا  طالئع  وصلت  حتى  شامالً  وتوست  هلا 
انفجار  هو  الثالث  التأسيس  جاء  ثم  احلــجــاز)21(، 
ــران  إي غــري  حيث  الصفوي  العرص  يف  الطقوس 
الشيعية،  التجمعات  من  هلا  هو  ما  إىل  )1501م( 
أن احلاكم  بنسب متفاوتة حتى  العراق  خصوصًا يف 
الصفوي أصبح مدافعًا عن التشيع)22(، اما االنفجار 
ملا  البائد وهو شديد األمهية  النظام  العراقي بسقوط 
حيمله من أبعاد وتأثريات يف الطقوس الشيعية عادت 
بشكل واسع الرواء ظمأ اهلوية املقموعة حيث أدى 
املأتم  وإقامة  التعزية  يف  دورهــم  الواعي  الشباب 
الواعية  املحارضات  وإلقاء  أنواعها  بكل  واخلدمة 

.واهلادفة لبيان مظلومية اإلمام احلسني

المطلب الثاني: ر�شالة كربالء اإلى جيل 

ال�شباب الواعي

املوثق  التاريخ  يذكر  احلسينية  املسرية  تفاصيل  يف 
ان  قبل  الطريق  يف  اليــزال  وهــو   احلسني أن 
أخذته  قلياًل،  فنام  يسري  موكبه  كان  كربالء،  يصل 
انتبه  ثم  قصرية،  إغفاءة  عينه  غفت  النوم،  من  سنة 
وكان  راجــعــون()23(،  إليه  وإنا  هلل  )إنا  يقول:  وهو 
أبت:  يا  له  فقال  ابنه عيل األكرب،  الطريق  ُيسامرُه يف 
مم اسرتجعت؟ هذا الذكر املبارك بأي سبب ذكرته؟ 
يقول:  قائاًل  فرأيُت  النوم  من  سنة  أخذتني  لُه:  قال 
)إن القوم يسريون واملنايا تسري معهم( ماذا قال عيل 
األكرب؟ قال لُه يا أبت: )أولسنا عىل احلق؟ قال: إي 
واهلل، فأجاب عيل األكرب فنعم إذن ما دمنا مع احلق 
فلنرس إىل املوت ان احلسني يقول هذا أمر مفهوم، أما 
وكل  املستقبل  كل  يمتلك  الذي  الشاب  األكرب  عيل 

اآلمال وكل األحالم)24(.

ومن عيل األكرب إىل كل شاب بمقدار ما يكون هذا 
اجلبل الواعي الطاهر نقيًا، يكون املستقبل واملجتمع 

واألمة زاهرًا وهبيًا.

عاتق  عىل  تقع  التي  املسؤولية  تكون  هنا  ومن 
ومعلمني  وحكام  دين  علامء  من  املجتمع  قيادات 
النقية  الرسالة  يعممون  كيف  وإعالميني  وكتاب 
والصحيحة إىل جيل الشباب ليجعلوهم قادرين عىل 
احلسينية  النهضة  فإحياء  املستقبلية،  بمهامهتم  القيام 
ثقافة  إحياء  هو  الــواعــي  الشبايب  اجليل  قبل  من 
 احلسني اإلمام  جعلها  التي  املجتمع  وإصالح 
يف   حيث الــكــربى،  وهنضته  لتحركه  عنوانًا 
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إنه  تعلم  إنك  اللهم   ،...( لشيعته:  خطبه  إحــدى 
التامسًا من  تنافسًا يف سلطان وال  منا  ما كان  يكن  مل 
ونظهر  دينك  من  املعامل  لنرى  ولكن  احلطام  فضول 
عبادك،  من  املظلومون  ويأمن  بالدك  يف  اإلصالح 

ويعلم بفرائضك وسننك وأحكامك...( )25(.

إصالح  قناة  يف  تصب  التي  الثقافية  القيم  ومن 
ورفــض  احلــريــة  عــن  الــدفــاع  ثقافة  هــي  املجتمع، 
قد  الدعي  ابن  الدعي  وإن  )أال  للعبودية  اخلضوع 
منا  وهيهات  والذلة،  السلة  بني  اثنتني   بني  ركز 
نارص  من  )هل  املظلوم  نرصة  وثقافة  الــذلــة()26(، 
)لريغب  احلق  سبيل  يف  الشهادة  وثقافة  ينرصنا(، 
املؤمن يف لقاء ربه حمقًا، اال ترون إىل احلق ال يعمل 

به وإىل الباطل ال يتناهى عنه(.

فقد كان  العبادة والبطولة  اقرتان  قيمة  إىل  اضافه 
أصحابه والذين قاتلوا معه واستشهدوا بني يديه هم 
قراء املرص من جهة وفرسان املرص من جهة أخرى كام 
ورد وصفهم رضوان اهلل عليهم أمجعني، إن املواظبة 
اإلصالح  ثقافة  يكرس  احلسينية  الشعائر  إحياء  عىل 
بأقىص   حممد آل  شيعة  من  املسلمني  نفوس  يف 
أبعادها وجيعلها جزءًا من تركيبتهم الذهنية والنفسية 
تكاد  ال  االجتامعية  شخصيتهم  إن  بل  والسلوكية 
مناوؤهم  عليهم  شهد  حتى  ذلك،  دون  من  ُتعرف 
من  الظاملني  حكم  لرفضهم  بالروافض  وسموهم 

اخللفاء والسالطني)27(.

)زيارة  وباألخص  الدينية  الشعائر  تقوم  وعليه 
بالفكر  واملجتمعات  ــراد  األفـ بتعبئة  ــعــني(  األرب
والسلوك وباألدوار والوظائف وااللتزام من خالل 

النصوص  منها  تتداخل  التي  األحيائية  العمليات 
ما  عادة  واالنفعاالت وهؤالء  والسياقات واألعامل 
الشعائرية  األنشطة  ومراكز  احلسينيات  يستخدمون 
للرتويج ألفكارهم وآرائهم وتصوراهتم لألمور من 
وجهة نظرهم كشيعة أو كممثلني عن بعض التيارات 
الشيعية، خصوصًا يف البلدان التي يصعب فيها وجود 
كاألحزاب  دينية  أو  ثقافية  أو  سياسية  مؤسسات 
السياسية احلرة واملراكز اإلعالمية والثقافية املستقلة 
احلسينية  اخلطابة  جمالس  تصبح  فحينئٍذ  شاهبها  وما 
للتعبري  متنفسًا  واحلسينية  الدينية  الشعائر  ومراسيم 

عن اآلراء اإلصالحية واألفكار التغيريية)28(.

الشباب  عنرص  هو  أمة  كل  يف  القوة  عنرص  أذن 
وعنرص الضعف يف كل أمة أيضًا هو عنرص الشباب 
وحينام يكون الشباب عىل وعي بمهمتهم ورسالتهم 
بأيدهيم  قضيتهم  يــأخــذون  وحينام  ومسؤليتهم 
ويكافحون يف سبيلها يكونون عنرص قوة ألهنم اجليل 
أن  اما  آخر،  جيل  إىل  وينقلها  الرسالة  حيمل  الذي 
يمجدون وحينام  فذلك حينام  يكونوا عنرص ضعف 
تتصل  جانبية  قضايا  هلم  ختلف  وحينام  يضعفون 
اخلاصة  بحياهتم  أو  باجتامعهم  أو  بسياستهم  اما 
يتخلون  ثانوية  يومية  اهتاممات  هلم  ختلق  وحينام 
الرئييس فيصبحون عنرصًا خطرًا  اهتاممهم  فيها عن 
مرحلة  إىل  مرحلة  من  التحول  عملية  ألن  األمة  يف 
لألعداء  املواجهة  وعملية  مستوى  إىل  مستوى  ومن 
حيث  االطالق  عىل  قوة  دون  من  تكون  اخلارجيني 
يتوالها رجال ونساء كبار السن ليس هلم القدرة عىل 

الثبات واملقاومة و االقتحام فتحدث الكوارث)29(.
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المطلب الثالث: الغاية والهدف من الزيارة

لعل ما يميز الشيعة اإلمامة عن كثري من املسلمني 
عنايتهم الفائقة بزيارة احلسني، إضافة إىل زيارة 
الرسول األكرم، واألئمة الباقني، حيث تثل 
زيارة الرسول يف مقدمة الزيارة والشائع يف أذهان 
أنفسهم يف  الشيعة  الغالبة من  الكثرة  الناس، وحتى 
العصور املتأخرة، عن الدوافع إىل الزيارة أهنا تتصل 
عند  كــرام  ألهنم  )املــزوريــن(،  األشخاص  بتكريم 
وتتصل  اهلل،  عند  منهم  الشفاعة  بطلب  وتتصل  اهلل 
بطلب الربكة بواسطتهم من اهلل ولكن هذا خطأ كبري 
خطأ من غري الشيعة يف فهمهم هلذه املامرسة الشيعية 
عىل  االطـــالع  عــدم  او  ــارج  خ مــن  عليها  للحكم 
منطلقاهتا يف الفكر السيايس واالجتامعي ألئمة أهل 
البيت حيث جعلوا من الزيارة الثابتة يف التقليد 
-اجتامعية  سياسية  مؤسسة  ــرشوع،  امل اإلسالمي 
ثقافية- ثابتة يف صميم التكوين الثقايف الشيعي)30(، 
وخطأ من الشيعة أنفسهم يف ممارستهم للزيارة، نتج 
 - اإلسالم  تاريخ  يف   - تثل  كمؤسسة  خالهلم  من 
البؤرة الثورية التي نصبت نفسها دائاًم شاهدًا وناقدًا 
لقد  األمة  مع  التعامل  يف  وأساليبه  القائم  للحكم 
الزيارة خلدمه هدف كبري  نحو  األئمة شيعتهم  وجه 
هو إبقاء الصلة حية ونابضة بني اإلسالم احلي وبني 
إىل  ذهنه  يف  اإلسالم  يتحول  لئال  الشيعي  اإلنسان 

جمرد ممارسات طقسية وفقه ميت.

إن األئمة حني جعلوا من الزيارة كمؤسسة فكرية 
-سياسية- اجتامعية أرادوا ان جيعلوا اإلنسان الشيعي 
الفكر  يف  إسالمية  بمنابع  ومبارشة  حية  صلة  عىل 
والنظرية، يف التطبيق واملامرسة، فالنصوص التي يزار 

هبا األئمة إضافة إىل ما تشتمل عليه من عبارات 
املدح والثناء تتضمن بيان اجلحود الفكرية والعلمية 
يف سبيل اإلسالم)31(، منها )اللهم اجعلني يف مقامي 
اللهم  ومغفرة.  ورمحة  صلوات  منك  تنالُه  ممن  هذا 
اجعل حميايت حميا حممد وآل حممد، وممايت ممات حممد 
وتعاىل  تبارك  اهلل  وأشهد   ...(  ،)32()حممد وآل 
وكفى به شهيدًا، وأشهدكم بكم مؤمن ولكم تابع يف 
ذات نفيس، ورشائع ديني، وخواتيم عميل، ومنقلبي 
وثواي()33(، ومن اهلدف األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر وهذا ما يستفاد من عبارة احلسني الواردة 
مل أخرج  إين   ...( املدينة  قبل خروجه من  يف وصيته 
خرجت  وإنام  ظاملًا،  ًوال  مفسدا  وال  بطرًا  وال  أرشًا 
أريد   اهلل رسول  جدي  أمة  يف  اإلصــالح  لطلب 
أن آمر باملعروف وأهني عن املنكر وأسري بسري جدي 

.)34( )وأيب عيل بن أيب طالب

املعروف  عــىل  يقترص  املــعــروف  معنى  وليس 
الفردي، واملنكر يقترص عىل املنكر يف احلاسبة الفردية، 
الفكري  واملعروف  االجتامعي  املعروف  هناك  بل 
واملعروف  االقتصادي  املعروف  والعقائدي، وهناك 
واملنكر  وغــريهــا...  احلقوقي  واملعروف  السيايس 

كذلك منه السيايس والعقائدي والفكري)35(.

إضافة اعرتاض اإلمام عىل اخلالفة الغاصبة  وبيان 
وارساهلم  لُه  الكوفة  اهل  ومبايعة  األمر،  يف  أحقيتِه 
إليه الكتب للقدوم إليهم واستنصارهم له وبيان 
أن هنضته كان منبعها وأساسها هو إقامة حكم 
جتديد  تثل   هنضته أن  أي  اإلهلية(  )اإلمامة  اهلل 
األربعني  يوم  اإلمام يف  زيارة  اذن  والوالية،  اإلمامة 
الغايات  لتلك  إحياء  وإعــادة)36(،  ختليد  ذكرى  هي 



222

وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثالث لزيارة االربعني املباركةوقائع املؤمتر العلمي الدولي الثالث لزيارة االربعني املباركة

واملبادئ التي هنض عليه الصالة والسالم ألجلها.

المطلب الأول: اأ�شل الفكر

إن واحدًا من تعليامت القرآن هو التحريض عىل 
إىل  للوصول  اهلل،  خملوقات  يف  الفكر  وإعامل  التدبر 
ارسار اخلليقة، والتفكر السطحي أمر سهل وميسور، 
اال إنه ال يوصل إىل نتيجة مفيدة، ولكنه اذا كان علميًاً 
يستند إىل مطالعات دقيقة، او اذا أراد املرء يف األقل، 
أن يطالع بإمعان اآلثار الفكرية لآلخرين، فأن ذلك 
يكون  ذلك  إزاء  بمكان،  الصعوبة  يكون من  عندئذ 
الفائدة، ورأسامله كبريًا وذخرية وافرة الغناء  عظيم 
يف  املؤمن  الشباب  فكر  فإذا  اإلنسانية)37(،  الــروح 
نفسه   احلسني اإلمام  قدم  التي  احلقيقية  الغاية 
بيته واصحابِه من أجل أي يشء؟ وملاذا أخذ  واهل 
كل هؤالء معُه حتى األطفال؟ وماذا كان ينتظر من 
ألقى اخلطابات يف كل مكان ويف  وراء ذلك؟ وملاذا 

كل زمان؟

وملاذا نقيم العرشة من حمرم احلرام؟ وملاذا يميش 
الكيلو مرتات؟ وغريها من  مئات  الناس ويقطعون 
املؤمن  الشباب  أمام  استفهام  عالمة  تضع  األسئلة 
لكي يأخذوا اهلدف األسمى من إقامة هذه التعازي 

واالهداف احلقيقية)38(.

اذن املطالعة السطحية ال تنفع إن مل تكن مطالعة 
ينظر  بمن  أشبه  تكون  بل  فاحصة،  مدققة  متعمقة 
فيه يف  ما  إىل مؤلف وعىل  ليتعرف  كتاب  إىل غالف 
الكامنة يف  امللكات  التفكر والتحليل من  ان  احلقيقة 
ذهن اإلنسان، والتفكري مسرية يقطعها اإلنسان بني 

معلومات تعن للذهن، فالعلم هو مادة الفكر.

يقال إن األمر بيشء يشمل األمر بمقدماته.

فلام كان التفكري غري ممكن بغري العلم واملعلومات، 
أن  أيضًا، والقصد هو  بامدته  أمر  بالتفكري  فأن األمر 
اإلنساين  بالفكر  وربطها  الشعائر  هذه  معرفة  الغاية 
حتى يكون هلا األثر البالغ يف جذب الناس إىل ما يؤمن 
الوضاءة  الصورة اجلميلة  الفكر وإظهار  به صاحب 

.للناس حتى يدخلوا يف ميدان سيد الشهداء

المبحث الثاني: 

المتزاج الفكري والعاطفي والأثر الناتج 

منهما

متهيد

ذات  بالشخصيات  العاطفي  األرتباط  مسألة  إن 
احلالة  بنفس  عاطفيًا  نرتبط  جتعلنا  اإلسالمي  األثر 
اإلسالمية التي يمثلها هذا الشخص او ذلك، ونحن 
العاطفة  من  شيئًا  الفكري  اجلانب  نعطي  أن  بحاجة 
وألن  الوجدان،  يف  الفكر  هذا  ُيعمق  الذي  هو  ألنه 
حُيبها  التي  األشياء  كل  -عادة-  فيه  تتعمق  اإلنسان 
منطق  أن  جهة  من  حُيبهم  الذين  األشخاص  وكل 
من  أكثر  عليه  تأثريها  تــرتك  اإلنــســان  يف  الشعور 
بني  نزاوج  أن  نعمل  فنحُن  ولذلك  العقل،  منطقة 
ويدخل  العقل   يرق  حتى  اإلحساس  وبني  العقل 
القلب عىل  ينطلق اإلحساس لفتح  الوجدان كام  إىل 

األفكار واألشخاص)39(.
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المطلب الثاني: العبادة واأثرها الفكري

إن كل عامٍل من عوامل الرتبية ولنسب االختالف 
هو التعقل والتفكر من أجل كشف الواقع، أي أن لُه 
)التقوى  عاميل  إىل  إضافة  لإلنسان  حكم)الرساج( 
وتزكية النفس والعبادة التي تنح اإلنسان قدرة عىل 
أن  فكام  الفاضلة،  األخالق  وكسب  النفس  هتذيب 
التفكر والتعقل رضوريان لتقوية اإلرادة يف اإلنسان، 
والعالقة  العشق  لتقوية  رضورية  أيضًا  العبادة  فأن 
املعنوية وإجياد احلرارة االيامنية يف اإلنسان، يعني كام 
أن األيامن بدور إىل العبادة، فكذلك العبادة تؤدي إىل 

تقوية اإليامن)40(.

بفكره  به  يؤمن  ما  نحو  الفرد  توجه  اذا  وعليه 
ألن  به  يؤمن  ملا  مضيئة  صورة  سيعكس  فأنه  وعقله 
كان  فــاذا  حيملُه،  ما  ثقافة  تعكس  وافعاله  أقواله 
سببًا  أفعاله  مجيع  تكون  مثقفًا  واعيًا  املؤمن  الشاب 
جلذب الناس نحو تلك العقيدة التي اختلطت بدمِه 
مع  وثيق  ارتباٍط  إىل  فتتحول  منه  جــزءًا  فأصبحت 
الواعي  الشاب  ذلك  سيلكه  الذي  العبادي  اجلانب 

فعىل الشباب أن يعيشوا مسؤوليتهم عن إسالمهم.

وعن أمتهم كام عاشها اإلمام احلسني وان ال 
يواجهوا احلياة بطريقة االسرتخاء، وان ال يواجهوها 
بطريقة الالمسوؤلية بل أن يواجهوها من موقع أهنم 
اإلسالمي،  الواقع  وعن  اإلســالم  عن  مسؤولون 
إمكاناهتم  بني  ويقارنوا  الواقع  طبيعة  يدرسوا  وأن 
علاًم،  اإلنسان  ازداد  فكلام  الواقع،  حيتاجه  ما  وبني 
اإليامن  ربط  تعاىل  اهلل  أن  ولذلك  ايامنًا  ازداد  كلام 
بالفكر ومل جيعل الفكر جتريديًا بل أراد لنا أن ننطلق 
لنتفكر، فالفكر اإلسالمي قد عالج كثري من القضايا 

تتحدث  وعندما  تفصييل،  بشكل  والعملية  العلمية 
السياسة ويف معامالت  عن الصدق تتحدث عنه يف 

الناس ويف ساحات الرصاع وغريها.

توجه  ولــذا  األمــة  صلحت  الشاب  صلح  فــاذا 
الشباب  حيث  الرشحية،  هذا  عىل  األعداء  مؤامرات 
هم قوة وعطاء وانفتاح ولذا يقول النبي: )سبعة 
يظلهم اهلل حتت ظله يوم ال ظل إال ظله، إمام عادل، 

وشاب نشأ يف طاعة اهلل...( )41(.     

احلاكم  بعد  وامهيته  دوره  يف  امللتزم   فيجعل
العادل يف املجتمع، من حيث التأثري والعطاء.

اهتامم  تكشف  التي   النبي أحاديث  تأيت  ثم 
بالشاب  يباهي  اهلل  )ان   :فعنه بالشباب  اإلسالم 
من  شهوته  ترك  عبدي  إىل  انظروا  املالئكة  العابد 

أجيل()42(.

ان  نكتشف،  هنا  ومن  األحاديث  من  وغريها 
املستغرب،  باألمر  وليس  طبيعي  أمر  الشاب  التزام 
اهلل  طاعة  يف  ُتسخر  وعطاء  وطاقة  مرحلة  فالشاب 

وإقامة احكامِه.

كان  الذين  الطف،  شهداء  دماء  بركات  من  وإن 
فهموا  الذين  املؤمن  الشباب  وبربكة  شبابًا  أغلبهم 
رائعًا  فهاًم  هناك  نجد  حيث   احلسني قضية 
معني  بعمر  معينة  مرحلة  باعتبارها  ال  للشباب، 
لإلنسان، بل جتعلها حالة وصفة ال صحاب النفوس 

املنفتحة الواعية)43(.

يسأل اإلمام الباقر أحد أصحابه من الفتى؟ 
من   :فقال الشباب،  عندنا  فداك  جعلت  فقال: 

آمن باهلل واتقى فهو الفتى! )44(.
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والتأسيس  والعطاء  العمل  مرحلِة  فالشباب  اذن 
يف القضية التي يؤمنون هبا ويقدمون كل ما يملكون 
األصيل  اإلســالم  رفعة  هي  رفعها  ألن  أجلها  من 

.الذي يمثل االمتداد احلقيقي لرسول اهلل

المطلب الثالث: الحا�شر وتطلعات الم�شتقبل

إن زيارة األربعني يف وقتنا احلارض بام حتتويه من 
اآلن  احلسينية  واملآتم  العمل  يف  وإخــالص  تنظيم 
رجال  من  األكفاء  به  يقوم  وحني  حاالهتا،  أفضل 
املتطفلني  اجلهلة  املتخصصني يف شأنه، وليس  املنابر 
عليه – كام حيدث يف حاالت كثرية- هي مؤسسة من 
بام  وبركة  خريًا  الثقافية  اإلسالمية  املؤسسات  أعظم 
تقوم به من دور فعال يف التوعية الدينية، ونرش الثقافة 
اإلسالمية، وبام تقوم به من كشف عن ثروتنا الفكرية 
واحلضارية، وبام تؤديه من توجيه إسالمي صحيح يف 
واالجتامعية  والعقيدية  الفكرية  التوصيات  غمرة 
التوجيهات  هذه  حضارتنا،  وعن  تراثنا  عن  الغريبة 
طابع  اإلسالمي  املجتمع  إىل  بالنسبة  ارتــدت  التي 
والرشق  الغرب  به  يقوم  احلقيقي  الفكري  الغزو 

واملفتنون هبا يف عاملنا العريب اإلسالمي)45(.

من  طــرأ  ما  بــأن  نعرتف  أن  احلــق  من  كــان  واذا 
وحضارية  وسياسية  واجتامعية  فكرية  تطورات 
من  األخــرية  العقود  وخاصة  احلديث،  العرص  يف 
املآتم احلسينية واجتاهه  السنني، وقد ساهم يف تطور 
نحو االستجابة ملطالب مرحلة املواجهة التي يعيشها 
املسلمون مع حتديات االستعامر وغزوه الفكري – اذا 
نعرتف  أن  احلق  فأن  هبذا،  االعرتاف  احلق  من  كان 
يف  السبيل  هذا  يف  بذلت  قد  كثرية  جهودًا  بأن  ايضًا 

الدراسة  من  املنطلقني  والتأليف  التوجيه  جماالت 
الواعية حلاجات العرص واالستجابة هلذه احلاجات، 
التغريات  أثمرت  ملا  املخلصة  اجلهود  هذه  ولــوال 
و  األربعينية  الزيارة  تطوير  يف  ثمرهتا  العامة  احلياتية 
املآتم احلسينية نحو األحسن بام يالئم الواقع الثقايف 
احلركة  تواجه  التي  والتحديات  املعارص  والفكري 

.املليونية الفكرية الثورية نحو قبة أيب األحرار

أما عن املستقبل بالنسبة إىل الشعائر احلسينية واملأتم 
بالنسبة إىل املؤسسات  احلسينية، فنرى أن احلضارة، 
الثقافية،  املؤسسات  إىل  وبالنسبة  كلها،  احلضارية 
لتساهم  وجدت  وسيلة  هي  وإنام  غاية،  ليست  إهنا 
ومساعدته  الداخيل،  عامله  وأثراء  اإلنسان،  إغناء  يف 
عىل التناغم مع واقعِه اخلارجي املتدفق بالتغريات مع 

احتفاظه بشخصيته املعنوية واحلضارية.

 - واالجتامعية  الفكرية  الثقافية  املؤسسة  وان 
وهذه هي وظيفتها - ال تعمل يف حميطها البرشي - يف 
هذا العرص- وحدها وال تتعامل بمفردها مع إنسان 
عرص  كل  يف  اإلنسان  هذا  يتعرض  وإنــام  جمتمعها 
مؤسسات  لتأثري   - خاص  بشكل  العرص  هذا  ويف 
اجتامعية - ثقافية أخرى، بعضها خارجي، وبعضها 
غري  حضارية  رؤية  املؤسسات  هذه  وحتمل  داخيل 
وأكثر  والتأثري  إعــالم  وسائل  وتستخدم  إسالمية 
ورؤياها  توجيهاهتا  بث  يف  فاعلية  التشويق  أساليب 
االستجابة  من  منطلقة  وقلوهبم  الناس  عقول  يف 
ملتغريات عرصها يف سبيل تثبيت رؤياها احلضارية، 

مسامهة بذلك يف صنع هذه املتغريات)46(.

اذا حصلت بعض األمور سلوكية خاطئة  وعليه 
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ومدلسة مثل )االستهزاء والسخرية( اللذان مها من 
اذا  سيام  والتقبيح  والتحسني  والذم  املدح  أصناف 
كان ذلك عىل نحو افتعال جو وزخم إعالمي شديد 
أو  اإلذاعات  او  اجلرائد  إعالمية عن طريق  وبكثافة 
سيوجب  فأنه  واألنــديــة....،  املحافل  أو  النرشات 
خاطئ  جو  يف  املؤمنني  أو  املسلمني  وقوع   -  –قهرًا 

او  حسن  هو  ما  يستقبحوا  بــأن   خاطئة،  تربية  أو 
يستحسنوا ما هو قبيح، مثاًل قد يعترب الشاب املتدين 
يف اجلامعة ان الصالة تقلل من شأنه يف نظر زمالئه، 
ذلك  كــون  يف  ريــب  وال  به  تليق  وال  عليه  عــار  او 
النوع من التفكري سلوكيًا منحرفًا واستخدامًا خاطئًا 

وخطريًا يف العقيل العميل)47(.

حيث قال أمري املؤمنني: )كم من عقٍل أسري 
حتت هوى أمري( )48(، هذا العقل البرشي املجموعي 
اإلهانة  فقضية  القبائح  إىل  بالبرشية  يــؤول  سوف 
عقلية  بنافذة  ارتباطًا  ترتبط  واالستهزاء  واهلتك 

تربوية وسلوكية وممارسة معينة...

وقد حيصل اللبس ان مثل هذه الشعرية أو الشعائر 
املتخذة ربام توجب الوهن يف الدين بينام هي ليست 
بوهن، لكن لشدة عالقة الطرف اآلخر ولشدة تفوق 
لدى  املتوفرة  والقنوات  والطرق  والدعاية  التبليغ 
تأثرنا بمدركات خاطئة تيل  الطرف اآلخر، يوجب 
علينا وهتيمن عىل أفكارنا وتزعزع املبادئ والعقائد، 
من  نوع  هناك  يكون  ان  رشيطة  باطل  هذا  أن  نقول 

الردع أمام التبليغ املضاد)49(.

المطلب الرابع: الح�شور المليوني واأثره 

الفكري والثقافي في زيارة الأربعين

إن الظاهرة احلسينية تتألف من قضيتن:

الشعائر  إلقامة  احلاشد  اجلمهوري  احلضور 
احلسينية، والتوجه الثقايف واحلضاري والسيايس هلذا 
املنرب  خالل  من  اوالً  حيصل  التوجه  وهذا  احلضور، 
احلسيني الذي يؤدي دورًا توجيهيًا واسعًا يف أوساط 

اجلمهور احلسيني.

عن  الواردة  الزيارات  نصوص  خالل  من  وثانيًا 
زيارة  عند  الــزائــرون  يتلوُه  التي   البيت أهل 
التوحيد  بثقافة  غنية  نصوص  وهي   ،احلسني
الوالء  وثقافة  والعدوان،  للظلم  املناهضة  والثقافة 
والرباءة واالنتامء إىل الصادقني أئمة احلق، ومقاطعة 
وإيتاء  الصالة  إقامة  وثقافة  ومقارعتهم،  الظاملني 
عن  والنهي  بــاملــعــروف  ــر  واألمـ واجلــهــاد  الــزكــاة 

املنكر)50(.

هذا  يرددها  التي  الشعارات  خالل  من  وثانيًا 
اجلمهور يف املسريات واملواكب احلاشدة أيام املناسبة، 
أيام  يقترص عىل  احلسيني ال  للمنرب  التثقيفي  والدور 

السنة فهو عامر بالتوجيه عىل امتداد أيام السنة.

وحيقق امرين هامني مها:
دون أ.  من  للجمهور  املليوين  والتحشيد  التعبئة 

احلاجة إىل أي جهد إعالمي يذكر.
ويوجه ب.  ينظم  الذي  والثقايف  السيايس  التوجيه 

وفكرها  احلاشدة  البرشية  التظاهرة  هذه  حركة 
ومتطلباهتا وثقافتها)51(.
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ــارة  زي يف  املليوين  احلــضــور  كــان  اذا  هنا  ومــن 
والتثقيف،  والتوعية  التوجيه  من  بدرجة  األربعني 
فأن من الطبيعي أن يعتربه الطغاة خطرًا حقيقيًا هيدد 
منذ  والوعي  الثقافة  الطغاة  يقاوم  ولذلك  كياهنم، 
حادثة الطف إىل يومنا هذا عندما سعى ابن زياد إىل 
إخفاء قرب احلسني ولكن مل يتمكن وسعى خلفاء 
بني أمية ثم بني العباس إىل منع الناس من زيارة قرب 
احلسني ولكن فشلوا بسبب ما حتمله األمة من 
 احلسني اإلمام  جتاه  صلبة  وعقيدة  ووعي  ثقافة 
هــارون  وقبله  العبايس  املتوكل  الطاغية  واضطر 
للزراعة،  وسقيه  الرشيف  القرب  حرث  إىل  العبايس 
فحار املاء حول احلائر احلسيني، هكذا كادوا باحلق، 
التوحيد  نداء  عىل  للقضاء  ومكروا  هبم،  اهلل  وكاد 
هبم،  اهلل  ومكر   احلسني رفعه  الــذي  والعدل 
حضاري  جمتمع  كأي  أمة،  كأية  اإلسالمية  واألمــة 
سيايس، مل تكن حمصورة يف اجليل الذي كانت مكونة 

  .منه يف عرص احلسني

لقد كان فيها يف ذلك اجليل إىل جانب جيلها الذي 
الشباب،  جيل  فيها  وكان  والسلطة،  األرض  يملك 
وافدة  أجيال  فيها  وكان  األطفال،  جيل  فيها  وكان 
بالعامل  بحضورها  شباهبا  جتــدد  الغيب  ضمري  يف 
األرض  اهلل  يرث  أن  إىل  هكذا  وستبقى  باستمرار، 

ومن عليها)52(.

لقد كانت األمة يف حاجة إىل صدمة عنيفة توقضها 
التحريفي،  النهج  عىل  عيوهبا  وتكشف  سباهتا،  من 
باستمرار  متجددًا  خطابًا  نفسه  الوقت  يف  وتوجه 
االجتاهات  فخ  يف  تقع  لئال  القادمة  األجــيــال  إىل 
حممل  أنه  عىل  للطغيان  تستسلم  ولئال  التحريفية، 

)60هـ(  سنة  يف  الثورة  تضمنت  اإلســالم.  رشعية 
للشباب ولألطفال، يف تلك احلقبة وألجيال  خطابًا 
ضد  متجدد  خطاب  إهنا  هذا؛  يومنا  حتى  املستقبل 
التحريفية، وضد الطغيان؛ ضد الظلم الظاهر وضد 
املقنع يف أي نظام، ويف أي جيل يقول اإلمام  الظلم 
قد  القوم  هؤالء  وإن  اال  الناس  احلسني:)أهيا 
لزموا طاعة الشيطان، وتركوا طاعة الرمحن، واظهروا 
الفساد، و عطلوا احلدود، واستأثروا بالفيء واحلوا 

حرام اهلل، وحرموا حاللُه، وانا أحق من غريه()53(.

اذن التعبري يف الفكر يف الثقافة يف السياسة و.... 
حيمل  لكي  املستقبل  أجل  من  التعبريية  الثورة  هذه 
الشباب الواعي ما جسده اإلمام بالقول والفعل. 

المبحث الثالث:

تطبيقات زيارة الأربعين واأثرها

متهيد

يف  وتطبق  تطرح  فكرة  أي  عــن  بغريب  ليس 
التي  األفكار  ان  حيث  عامة  بصورة  املجتمعات، 
تلك  يتبنى  جمتمع  ألي  وتأثري  أثر  هلا  يكون  تطرح 
دائرة  حول  حيوم  تأثريها  فرتى  ويطبقها  األفكار 
املجتمع الذي يتبنى الفكرة، ومن خالل ذلك املجتمع 
يتبني لكل شخص فاهم تلك األفكار، يرى تأثريها 
األفكار،  أو  الفكرة  لتلك  املطبق  للمجتمع  الواقعي 

فتكون األفكار ذات حدين ال ثالث هلام ومها: 

أنامط أ.  من  نمط  تغيري  نحو  اجليد  املؤثر  احلد 
األفكار املنحرفة إىل نمط جيد. 
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احلد املؤثر الغري مرغوب به، وهذا أذا استرشى ب. 
تأكل  التي  امللتهبة  كالنار  يكون  فإنه  املجتمع  يف 

كل يشء.

زيارة  قراءة  لنا  يمكن  احلدين  ذلك  خالل  ومن 
األربعني فإهنا هي احلد الرئييس املتغري من صورة إىل 

صورة أخرى مهمة، لبناء جمتمع متكامل.

الثابتة  احلقيقة  الــصــورة  هي  األربــعــني  فــزيــارة 
والواضحة كوضوح الشمس يف رابعة النهار، حيث 
اإلسالمي  بالدين  املتمثلة  احلقة  العقيدة  تثل  اهنا 
هي   احلسني ــام  اإلم هنضة  فكانت  احلقيقي، 
الصورة  ملواجهة  ينكرس  ال  الذي  الصلب  االمتداد 

غري املرغوب هبا يف املجتمعات.

ومن املتعارف عليه أن لكل يشء يف هذا العامل وقتًا 
 حمددًا وينتهي أو يتغري، أما هنضة اإلمام احلسني
فإهنا  واالفرتاضات،  القوانني  تلك  كل  عكس  هي 
ان  الذهن  إىل  يتبادر  وال  اهلل،  شاء  ما  إىل  مستمرة 
فيها  معركة  فقط  هي   احلسني اإلمــام  هنضة 
هنضة  هي  ذلــك  من  العكس  بل  ــارس،  وخ منترص 
اإلصالح عىل مجيع األصعدة التي ختدم املجتمعات، 
لإلمام  اإلصالحية  القضية  يف  النظر  إمعان  وعند 
والثورة  العقيدة  بني  ربط  قد   نراه  احلسني
هلا،  المعنى  عقيدة  بدون  الثورة  ألن  اإلصالحية؛ 
الديني  اإلصــالح  يستمر  وال  تفشل  سوف  فحتاًم 

لتلك الثورة.

األوىل  املحاور  من  هي  العقيدة  تكون  وعليه 
التي: )تتمثل يف نظر اإلسالم بعقيدة التوحيد، وكل 
واإليامن  اإلمامة،  يف  وامتدادها  النبوة  من  متفرعاهتا 

اإليامن  وامتداد  واجلــزاء  واحلساب  اآلخــرة  بالدار 
بالدار اآلخرة، اإليامن بقضية العدل الذي يوصف به 
الرئيس  األساس  تثل  فالعقيدة  وتعاىل،  سبحانه  اهلل 
واملهم يف ثبات أي جمتمع، فبمقدار ما تكون العقيدة 
هذا  يكون  وواضــحــة،  وأصيلة  وصحيحة  قوية 
هذه  تكون  ما  وبمقدار  ومستحكاًم،  ثابتًا  املجتمع 
فيها وضوح  وباطلة ومنحرفة وليس  العقيدة هزيلة 
بالنسبة إىل الناس، يكون هذا املجتمع جمتمعًا مهزوزًا 
وتطيح  األهــواء  به  تعصف  أن  املمكن  من  ضعيفًا، 
الرجوع والبحث يف هنضة  احلــوادث()54(، وعند  به 
تنتِه  مل  املباركة  النهضة  ان  نجد   احلسني اإلمام 
فعاًل فقد تكرست مرة أخرى يف زيارة األربعني وما 
حتمله تلك الزيارة من أفكار مواكبة للعرص، فالزيارة 

تثل القيمة احلقيقة لكل زائر خيوض غامر الزيارة.

ونقول ان هذا الكالم ليس جمرد كالم عابر أو هو 
تلميع ملقتىض الزيارة، بل العكس أن الزيارة هي عامل 
آخر خارج عن خميلة كل شخص، وال يعرف تأثريها 
إال من خاض غامرها وعاش يف كنفها واستلهم من 
املجتمع  يف  أثــرت  التي  احلقيقية  وعربها  أفكارها 
العراقي بصورة مبارشة، واملجتمعات األخرى وقد 
العراق  من  بدأ  قد  الزيارة  تأثري  ً؛ ألن  العراق  ذكرنا 
اوالً كام بدأ اإلمام احلسني اإلصالح من العراق.

فقد احتوت زيارة األربعني عىل أمور كثرية وغري 
الزيارة،  لتلك  حملل  أي  أو  شخص  أي  من  متوقعة 
حيث تعد زيارة األربعني هي الرافد املهم يف التغيري 
قلبه  يف  شخص  كل  ومعتقدات  أفكار  وتصحيح 
احلسني(،  )اإلمــام  قصدُه  ملن  قلبه  يطمأن  وال  زيغ 
النظر  وإلقاء  األربعني  زيارة  يف  اخلوض  بعد  ولكن 
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احلادق يف الرؤى، وما حتمله من مبادئ ال حتملها أي 
جتمعات عاملية، فتعد الزيارة هي املعلم األول جلميع 
املبادئ والقيم التي خرج من أجلها صاحب الزيارة 
حتمل  األربعني  زيارة  أن  حني  يف  احلسني(،  )اإلمام 
شعائر قيمة ال  حيملها أي يشء يف الوجود، ومن تلك 
هي  عنه  انفكاك  ال  الذي  املتجذر  املبدأ  هو  الشعائر 
العقيدة الراسخة يف الذهن، حيث نرى يف الديانات 
العزيمة  وجــود  وعــدم  الدائم  االنحالل  األخــرى 
للدفاع عن املعتقد وهذا من مسبباته هو عدم وجود 
الرابط اإليامين بني الرسالة اإلهلية وبينهم وذلك لعدم 
الدوام،  عىل  اإليامنية  الشحنات  يعطيهم  من  وجود 
اإليامنية  الشحنات  تعطي  حقًا  هي  األربعني  فزيارة 
دائمية  عزيمة  ذا  اإلنسان  من  وجتعل  ــدوام  ال عىل 

مستمرة وحتصنُه دومًا من التأثري اخلارجي عليه.

ومن )اهم أهداف هذه الشعائر احلسينية األصيلة، 
هو جتسيد األيامن، وتعميق الوالء، وتثبيت االنتامء، 
وإذكاء عنرص املواساة، واملحافظة عىل اهلوية الصادقة 
ملدرسة أهل البيت خصوصًا، وصورة اإلسالم 
 احلسني اإلمـــام  هنضة  الن  عموما؛  احلنيف 
 املصطفى جده  لرسالة  الطبيعي  االمتداد  كانت 
لألجيال القادمة؛ لتبعث فيهم روح الوعي والنهضة 
واإلصالح، من جور الطغاة واملارقني، وتوقظ فيهم 
حقيقة االنتامء الصادق لإلسالم، وتبعث فيهم روح 

الوحي من جديد()55(.

وهنا قد ذكرنا شعرية واحدة عىل سبيل املثال عىل 
ال سبيل احلرص.

العميق  السحر  هي  األربعني  زيارة  تكون  وعليه 
املؤثر يف أصناف طبقات املجتمع العاملي من الصغري 

التأثري لطاملا قد قل نظريه يف أوساط  والكبري، وهذا 
املجتمعات العاملية، حيُث ال يوجد كمثل هذا التأثري 
الضاللة  طريق  من  اإلنــســان  وتقويم  األفــكــار  يف 
واالنحراف إىل النور وطريق احلق الذي يدعو احلق 
 احلسني اإلمــام  جسد  فقد  إليه،  وتعاىل  تبارك 
السنني،  اآللف  قبل  كربالء  يف  القويم  الفكر  ذلك 
بضع  عليه  تيض  سلوك  او  فكر  أي  ان  املؤكد  ومن 
ما  لكن  األمد،  طويل  يبَق  ومل  يندثر  حتاًم  فأنه  سنني 
صنعه اإلمام احلسني هو كرس كل تلك القوانني 
اإلنسان  تقيد  التي  األفكار  عىل  املهيمنة  واألنظمة 
يتحكم هبا رواد  التي  وتضعُه حتت حاكمية األفكار 

الضاللة، واالستكبار واعداء اإلسالم املحمدي.

السلوك  الكثري من  األربعني  زيارة  يتجىل يف  فقد 
تتمكن  مل  ولكن  املجتمعات،  بعض  له  تسعى  الذي 
او تفشل  فيه،  املرجوة  من امليض يف حتقيق األهداف 
اإلمــام  طرحه  ما  امــا  املتكامل،  السلوك  طــرح  يف 
سلوكيات  يقوم  الذي  الكامل  السلوك  فإنه  احلسني 
املجتمعات، وقد استمرت تلك السلوكيات املتكاملة 
حتى وصلت إىل يومنا هذا، فزيارة األربعني هي تثل 
البث املبارش جلميع السلوكيات املقومة للمجتمعات 

عامة.

أرشًا  خرجُت  )ما  احلسني  اإلمــام  شعار  فكان 
لطلب  وإنام خرجُت  ظاملًا  ُمفسدًا وال  بطرًا وال  وال 
عن  وأهنى  باملعروف  آلمر  جدي  أمة  يف  اإلصــالح 
املنكر(، فهذا الشعار يبني لنا احلالة التي كانت تعيشها 
تلك املجتمعات التي عارصت اإلمام احلسني، فرغم 
خطورة املوقف الكبري الذي يعلم به اإلمام احلسني مل 

يثِن عزيمتُه أي يشء.
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اإلمام  أربعينية  زيارة  مناسبة  أن  الرغم من  وعىل 
السنوية  الدينية  املناسبات  من  تعد   احلسني
وجه  عىل  وللشيعة  عموما،  للمسلمني  املقدسة 
عىل  تنطوي  اجلوهر  حيث  من  أهنا  إال  اخلصوص، 
فهي  حمــدد،  جانب  يف  تنحرص  ال  متعددة  ــداف  أه
باإلضافة اىل صفتها الدينية والشعائرية واالجتامعية 
بمستواهم  لريتفع  اخلصوص،  نحو  عىل  شابه،  وما 
الثقايف إىل أعىل درجة ممكنة، ملا للثقافة من دور كبري 

يف تطوير حياة الناس)56(.

تطبيقات زيارة الأربعين

وهنا قد ذكرنا فقط أربعة تطبيقات حتى ال يطول 
علينا املقام ونخرج عن ضوابط البحث، وإال هناك 

العديد من التطبيقات األخرى لزيارة األربعني.

زيارة األربعني متثل أكرب تكافل اجتامعي عاملي.. 1

التكافل  وهــذا  عاملي،  اجتامعي  تكافل  يوجد 
خالهلا  من  التي  إمهاهلا  يمكن  ال  بضوابط  حمــدود 
نشأت فكرة التكافل االجتامعي عىل أساس املساعدة 
من  نابعة  إنسانية  هنضتُه  فكانت  األشخاص،  بني 
وهي  عليها  اإلنسان  اهلل  فطر  التي  اإلنسانية  الفطرة 

عمل اخلري ومساعدة اآلخرين.

ُمل  ولكنه  ــدود،  حم التكافل  ان  أعــاله  قلنا  وكــام 
حيث  األربعني،  ــارة  زي تكافل  امــام  البتة  يصمت 
العاملي  االجتامعي  التكافل  األربعني  ــارة  زي تثل 
هذا  يتمثل  وال  العامل،  أرجاء  يف  منه  يوجد  ال  الذي 
التكافل بدفع امل فقط، وإنام قد جتاوز أكثر من ذلك 
مساعدة  للفقراء،  بيوت  )بناء  عليه:  األمثلة  ومن 

بــزواج  التكفل  العمليات،  أصحاب  املحتاجني 
متمثل  التكافل  وهذا  مدارس...(،  فتح  املحتاجني، 

بالعتبتني املقدستني.

واجلدير بالذكر ان املؤسسات العاملية التي تدعي 
التكافل االجتامعي رغم ميض القرون عىل تأسيسها 
بتكافل  مقارنته  مستوياهتا،  اعىل  إىل  تصل  مل  اهنا  إال 
يتجاوز تأسيسها قرابة )16(  التي مل  زيارة األربعني 
سنة، وعندما نقول بتكافل زيارة األربعني نعني بذلك 
مجيع فروع العتبة احلسينية والعباسية التي أخذت عىل 
عاتقها ذلك التكافل ومن تلك املؤسسات عىل سبيل 
الذكر ال احلرص هي )مؤسسة العني، مؤسسة اليتيم، 

واملشاريع اخلريية...(.

البعد األخالقي لزيارة األربعني. 2

فيكون  ما،  حلدٍث  عاملية  جتمعات  حتدث  عندما 
يمكن  وال  املجتمعات  طبقات  من  خليطًا  التجمع 
حسب  حده  عىل  كاًل  الطبقات،  تلك  بني  الفصل 
ميزته األخالقية وهذا من الصعب فتحدث يف بعض 
األحيان املشاجرات الكبرية وال يمكن حلها من قبل 
يميز  ما  املكان، وهذا  ذلك  األمن يف  بحفظ  املعنيني 
العاملية،  التجمعات  من  غريها  عىل  األربعني  زيارة 
الطبقات  خمتلف  طياهتا  يف  حتمل  األربعني  فزيارة 
خمتلف  ومن  العاملية،  الــدول  وخمتلف  املجتمع  من 
الديانات، املسلمة وغري املسلمة، ويف هذه احلالة قد 
اصبح هناك مزيج من الثقافة األخالقية التي يتمتع هبا 
كل شخص من افراد املجتمع، وحسب قولنا اعاله 
فال بد من حصول املشاجرة بني أفراد املجتمع الذي 
جتمعوا إلحياء شعرية األربعني، وهذا جمرد كالم، اما 
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يف حقيقة األمر وعىل ارض الواقع، فال يوجد حقيقة 
او افرتاضًا لشجار ما يف شعرية األربعني، بل العكس 
لزيارة  األخالقي  العبد  تأثري  أن  نجد  ذلك  من  تامًا 
افراد  من  شخص  كل  عىل  املفعول  ساري  األربعني 
السكينة  الديانات، حيث جتد  املجتمع وعىل خمتلف 
األخالقية تسيطر عىل كاريزما اإلنسان، وجتدهم قد 
انتزعوا الغرور واالنا من انفسهم، ذلك بفضل تأثري 

زيارة األربعني. 

العبادة اخلاشعة والتقرب إىل اهلل. 3

ان من اهم امليزات العبادية التي حتدث يف شعرية 
الزيارة األربعينية هو اخلشوع الالإرادي لدى اإلنسان 
حيث يشعر اإلنسان شعور خاص غري مسبق وغري 
مهيئ للنفس له حتى ال يدخل يف باب الرياء، فيكون 

اخلشوع نابع من أعامق ذات اإلنسان.

مثل  اشكاهلا  بجميع  العبادة  نحو  التوجه  فيكون 
الصالة، والتسبيح، واالستغفار، وذكر اهلل...

التحشيد  هو  اآلخــر  اجلانب  امــا  جانب  وهــذا 
الناس  فرتى  األربعني،  زيارة  يف  وقتها  عند  للصالة 
عند وقت الصالة قد توقفوا عن املسري، واجتهوا نحو 
القبلة ألداء الصالة، فقد حتدث يف كل سنة من كل 
عام صالة مليونيه يف الصحن احلسيني أو يف طريق 

املسري نحو كربالء املقدسة.

العبايس  او  احلسيني  الصحن  إىل  الدخول  وعند 
ترى الناس بجميع اصنافها واشكاهلا، اهنم متوجهني 
نحو خالق واحد ازيل، وهم متوجهون بالدعاء نحو 
تسود  والسكينة  واالطمئنان  اخلشوع  فرتى  السامء، 

املكان، وهذا ال حيصل يف أي مكان آخر.    

زيارة األربعني متثل القوة الضاربة بوجه الطغاة . 4
رغم سلمية التجمع

كل  من  كربالء  يف  اإلنساين  املليوين  التجمع  ان 
عام ما هو إال تلبية نداء اإلمام احلسني حينام قال: )ال 
العبيد(،  فرار  افر  وال  الذليل  إعطاء  بيدي  اعطيكم 
أذهــان  يف  بقي  الــذي  اجلوهري  الكالم  هــذا  فمن 
االحرار، فهو يمثل هلم طريق مقارعة الظالم العاملي 
ــر،  احلــني واآلخ بني  اإلســالمــي  العامل  ــذي هيــدد  ال
فأحرار احلسني يف كل زمان ومكان ال يمكن هلم ان 
األمر، وخري  والعدوان مهام كل  الظلم  يسكتوا عىل 
األذهان،  بعيد عن  بزمن  ليس  والذي  قلنا،  ملا  دليل 
مناطق  بعض  عىل  )الظالم(  داعــش  اعتدى  حينام 
ملنع  التدخل  إال  احلسني  احرار  من  كان  فام  العراق، 

االعتداء وهتك احلرمات.

املتمثلة  اجلهاد  فتوى  خالل  من  ذلك  جاء  وقد 
املرجعية  كانت  حيُث  العراق،  يف  العليا  باملرجعة 
ما  وهذا  احلديث،  العرص  يف   احلسني خط  تثل 
منهج  أن  عىل  يدل  وهذا  األنظار،  وامام  فعال  ثبت 
احلسني عامر يف كل عرص ومرص وال يندثر وال 

يتغري املبدأ الذي رسمه جلميع االحرار.

كثرية  دالالت  هلا  األربعني  لزيارة  ان  وحيث 
الطغاة  كل  إىل  املعامل  واضحة  رسالة  وهي  ومعاين 
مبدأ  اإلمام احلسني هي قضية  تواصلنا مع  بإن 
 وتعترب مراسيم زيارة األربعني إىل اإلمام احلسني
الزائرين  الظاملني والطغاة وحتفز  رصخة مدوية ضد 
عىل املجيء إىل كربالء من اجل جتديد البيعة لإلمام 

.)57()احلسني
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النتائج

ان بقاء وديمومة زيارة األربعني ما هي إال لطف . 1
إهلي مستمر، فاحلسني× قد كان خملصًا يف عمله 

هلل فكانت النتائج املرجوة حارضة.
ثورة . 2 احلديث  العرص  يف  األربعني  زيارة  تثل 

االجتاهات،  مجيع  من  عليها  التغلب  يمكن  ال 
االستغناء  يمكن  ال  وعرب  دروسًا  تقدم  حيث 
بعض  داعش  احتل  عندما  دليل  وخري  عنها، 
العراق، فقد هب للدفاع عنه هم أغلب  مناطق 
األربعني  زيارة  فكانت  الزيارة،  عىل  املواظبني 
بأنه ال يمكن اخلضوع مهام  تثل االستذكار هلم 

كل األمر.
يمثل . 3 الذي  املتكامل  املنهج  األربعني  زيارة  تعد 

الزيارة  جسدت  حيث  حر،  إسالمي  جمتمع 
املنهج اإلنساين.

للتعبري . 4 احلقيقي  اإلعالم  األربعني  زيارة  تثل 
عن املبدأ اإلسالمي املحمدي بام حيمله من مبدأ 
 بمحمد بدأت  التي  اإلهلية  الرسالة  عن  نابع 

.واستمرت بسلسلة األئمة
من . 5 الكثري  دخول  األربعني  زيارة  حققت  لقد 

الناس إىل اإليامن باإلسالم املحمدي الذي يمثله 
.النبي واألئمة

كشفت زيارة األربعني النقاب عن فكر أئمة أهل . 6
البيت الذين لطاملا قد حاول اعداؤهم دثر 
يدعو  الذي  السامء،  من  النابع  وفكرهم  تراثهم 

إىل مبدأ اإلنسانية، واحلقوق وتكامل اإلنسان.

األيام . 7 يف  فقط  األربعني  زيارة  خزل  يمكن  ال 
املعدودة من كل سنة بل العكس من ذلك، وإنام 
اإلسالمي  املجتمع  عند  ومستمرة  قائم  تأثريها 

عىل امتداد السنة.
عند البحث والتدقيق يف تأثري زيارة األربعني عىل . 8

افراد املجتمع، نجد أهنا قد أثرت عىل مجيع افراد 
وهذا  استثناء،  بدون  األعامر  بمختلف  املجتمع 

التأثري ال يتكرر إال يف زيارة األربعني.
االنطالق . 9 نقطة  هي  األربعني  زيارة  تعترب 

للتقارب بني املذاهب األخرى بجميع مسمياهتا؛ 
لطائفة معينة وفكرُه عام  ألن احلسني ليس 

للجميع.

التو�شيات

والسرية، . 1 اإلسالمي  الفكر  يف  الباحثني  ندعو 
ندعو  وكذلك  احلسيني،  الفكر  يف  التأليف  إىل 
هذا  يف  الكتابة  من  العليا  الدراسات  طالب 
احلسيني  الفكر  إيصال  ألجل  وذلك  املجال؛ 

جلميع الناس بمختلف الديانات.
اإلسالمية . 2 بالدراسات  اخلاصة  املراكز  ندعو   

بدراسة  خاصة  عاملية  سنوية  مؤترات  إقامة  إىل 
احلسينية  والنهضة  احلسيني،  الفكر  خيص  ما 
احلسني×  رسالة  إيصال  ألجل  اإلصالحية 
العاملية، فضاًل عن الدراسات والندوات املحلية 

الدورية. 
هنضة . 3 برتاث  خاصة،  دراسات  مراكز  تأسيس   

طبقة  استقطاب  ألجل   احلسني اإلمام 
الشباب، وتنمية األفكار جليل الشباب.

صوت . 4 وايصال  العامل  كل  إىل  االنفتاح 
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يطلع  كي  اللغات  بجميع  وأهدافُه   احلسني
.العامل عىل هنضة سيد الشهداء

اجلامعات . 5 يف  والثقافية  الفكرية  الندوات  عقد 
الفكر احلسيني  لبناء جيل شبايب حيمل  واملعاهد 

اخلالص والوقوف بوجه التيارات اإلحلادية.
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